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ஆதயாகமம்
௧துவக்கத்தல் ேதவன் வானத்ைதயும் பூமிையயும் பைடத்தார். ௨பூமியானது

ெவறுைமயாக இருந்தது; தண்ணீரின்ேமல் இருள் சூழ்ந்தருந்தது. ேதவ
ஆவயானவர்அந்தத் தண்ணீரின்ேமல்அைசவாடிக்ெகாண்டிருந்தார்.

முதல்நாள்-ெவளிச்சம்
௩ அப்ெபாழுது ேதவன், “ெவளிச்சம் உண்டாகட்டும்” என்றார். ெவளிச்சம்

உண்டாயற்று. ௪ ேதவன் ெவளிச்சத்ைதப் பார்த்தார். அது நல்லெதன்று
அறந்துெகாண்டார். ப றகு ேதவன் ெவளிச்சத்ைதயும் இருைளயும்
ெவவ்ேவறாகப் ப ரித்தார். ௫ ேதவன் ெவளிச்சத்துக்குப் “பகல்” என்று
ெபயரிட்டார். அவர்இருளுக்கு “இரவு” என்றுெபயரிட்டார்.
மாைலயும்காைலயும்ஏற்பட்டது. இதுேவமுதல்நாளாய ற்று.

இரண்டாம் நாள்-வானம்
௬ ப றகு ேதவன், “இரண்டு பாகமாக தண்ணீர்ப் பகுத ப ரிந்து ஆகாய வ ரிவு

உண்டாகக்கடவது!” என்றார். ௭ ேதவன் காற்றன் வ ரிைவ உருவாக்க ,
தண்ணீைரத்தனியாகப்ப ரித்தார். தண்ணீரில்ஒருபகுத காற்ற ற்குேமேலயும்,
மறுபகுத காற்ற ற்குக் கீேழயும்ஆனது. ௮ ேதவன் காற்றன்வ ரிவுக்கு “வானம்”
என்று ெபயரிட்டார். மாைலயும் காைலயும் ஏற்பட்டது. இது இரண்டாம் நாள்
ஆகும்.

மூன்றாம் நாள்-வறண்டநலமும்ெசடிெகாடிகளும்
௯ ப றகு ேதவன், “வானத்தன் கீேழ உள்ள தண்ணீெரல்லாம் ஓரிடத்தல்

ேசர்வதாக, அதனால் காய்ந்த நலம் உண்டாகட்டும்” என்று ெசான்னார். அது
அவ்வாேற ஆயற்று. ௧௦ ேதவன் அந்த காய்ந்த நலத்துக்கு “பூமி” என்று
ெபயரிட்டார். ஒன்று ேசர்ந்த தண்ணீருக்கு ேதவன் “கடல்” என்று ெபயரிட்டார்.
ேதவன்இதுநல்லதுஎன்றுகண்டார்.
௧௧ ப றகு ேதவன், “பூமியல் புல்லும் வைதகைளத் தரும் ெசடிகளும்

கனிதருக ற மரங்களும் உருவாகட்டும். கனிமரங்கள் வைதகைள உைடய
கனிகைள உருவாக்கட்டும். ஒவ்ெவாரு ெசடிெகாடிகளும் தங்கள் இனத்ைத
உண்டாக்கக்கடவது. இைவபூமிய ேலவளரட்டும்”என்றுெசான்னார். அவ்வாேற
ஆயற்று. ௧௨ பூமி புல்ைலயும் தானியங்கைளக் ெகாடுக்கும் ெசடிகைளயும்
முைளப்ப த்தது. பூமி வைதகைளக்ெகாண்ட பழங்கைளக் ெகாடுக்கும்
மரங்கைள முைளப்ப த்தது. ஒவ்ெவாரு ெசடியும் தனக்ேகயுரிய இனத்ைத
உருவாக்கயது. ேதவன்இதுநல்லெதன்றுகண்டார்.
௧௩மாைலயும்காைலயும்ஏற்பட்டது. இதுமூன்றாம் நாளாய ற்று.

நான்காவதுநாள்-சூரியன், சந்த ரன், நட்சத்த ரங்கள்
௧௪ ப றகு ேதவன், “வானத்தல் ெவளிச்சம் உண்டாகட்டும், இந்த

ெவளிச்சமானது பகைலயும் இரைவயும் ப ரிக்கட்டும். இந்த ெவளிச்சங்கள்
காலங்கைளயும் நாட்கைளயும் ஆண்டுகைளயும் குற ப்பதாக இருக்கட்டும்.
௧௫இந்த ெவளிச்சங்கள் வானத்தலிருந்து பூமிக்கு ஒளி தரட்டும்” என்றார். அது
அவ்வாேறஆயற்று.
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௧௬ ேதவன்இரண்டு மகத்தான ஒளிச்சுடர்கைள உண்டுபண்ணினார். ேதவன்
ெபரிய ஒளிச்சுடைரப் பகைல ஆண்டுெகாள்ளவும், ச றய ஒளிச்சுடைர இரைவ
ஆண்டுெகாள்ளவும் ெசய்தார். நட்சத்த ரங்கைளயும் ேதவன் உருவாக்கனார்.
௧௭ ேதவன் இந்த ஒளிச்சுடர்கைளப் பூமிக்கு ெவளிச்சம் தரும்படி வானத்தல்
ைவத்தார். ௧௮ இரைவயும் பகைலயும் ஆள்வதற்கு இந்த ஒளிச்சுடர்கைளத்
ேதவன் வானத்தல் ஏற்படுத்தனார். இைவ ெவளிச்சத்துக்கும் இருளுக்கும்
ேவறுபாட்ைடஉண்டாக்க ற்று. இதுநல்லதுஎன்றுேதவன்கண்டுெகாண்டார்.
௧௯மாைலயும்காைலயும்ஏற்பட்டது. இதுநான்காம் நாள்.

ஐந்தாம் நாள்-மீன்களும்பறைவகளும்
௨௦ ப றகு ேதவன், “தண்ணீரானது த ரளான உய ரினங்கைள

ேதாற்றுவப்பதாக, பூமியலும் வானத்தலும் பறப்பதற்காக பறைவகள்
உருவாகட்டும்” என்றார். ௨௧ ப றகு ேதவன் கடலில் வாழும் ெபரிய
உய ரினங்கைள உருவாக்கனார். கடலுக்குள் அைலந்து த ரிக ற ஏராளமான
உய ரினங்கைளப் பைடத்தார். பல்ேவறு வைகயான கடல் வாழ் உய ர்கைளயும்
பைடத்தார். வானத்தல் பறந்து த ரிக றதற்கு பல்ேவறுவைகப் பறைவகைளயும்
பைடத்தார். ேதவன்இதுநல்லதுஎன்றுகண்டார்.
௨௨ ேதவன் அைவகைள ஆசீர்வத த்து, இனப் ெபருக்கம் ெசய்து,

எண்ணிக்ைகயல் வருத்தயைடந்து கடல் தண்ணீைர ந ரப்புங்கள், ேமலும்
பறைவகள்பூமியல்ெபருகட்டும்என்றுெசான்னார்.
௨௩மாைலயும்காைலயும்ஏற்பட்டது. இதுஐந்தாம் நாள்ஆயற்று.

ஆறாவதுநாள்-மிருகங்களும்மனிதர்களும்
௨௪ ப றகு ேதவன், “பூமியானது, கால் நைடகள், ஊர்வன, காட்டு மிருகங்கள்

முதலியனவற்ைற அதனதன் இனத்தற்கு ஏற்ப ேதாற்றுவப்பதாக” என்றார்.
அைவஅப்படிேயஉண்டானது.
௨௫இவ்வாறு, ேதவன் எல்லாவைகயான மிருகங் கைளயும் பைடத்தார். அவர்

காட்டு மிருகங்கைளயும், வீட்டு மிருகங்கைளயும், பூமியல் ஊர்ந்து ெசல்லும்
வதவதமான உய ரினங்கைளயும் பைடத்தார். இைவ நல்லெதன்று ேதவன்
கண்டுெகாண்டார்.
௨௬ அதன் பறகு ேதவன், “நாம் மனுக்குலத்ைத நமது சாயலில்

உருவாக்குேவாம். மனிதர்கள் நம்ைமப்ேபாலேவ இருப்பார்கள். அவர்கள்
கடலில் உள்ள எல்லா மீன்கைளயும், வானத்தலுள்ள பறைவகைளயும்
ஆண்டுெகாள்ளட்டும். அவர்கள் ெபரிய மிருகங்கைளயும் தைரயல் ஊரும்
உய ரினங்கைளயும்ஆண்டுெகாள்ளட்டும்” என்றுெசான்னார்.
௨௭ எனேவ ேதவன் தமது ெசாந்த சாயலிேலேய மனுகுலத்ைதப் பைடத்தார்,

ேதவனுைடய சாயலாகேவ அவர்கைளப் பைடத்தார். ேதவன் அவர்கைளஆண்
என்றும் ெபண் என்றும் பைடத்தார். ௨௮ ேதவன் அவர்கைள ஆசீர்வத த்தார்.
அவர்களிடம், “பள்ைளகைளப் ெபற்று வருத்தயைடயுங்கள், பூமிைய ந ரப்ப
அைத ஆண்டுெகாள்ளுங்கள். கடலில் உள்ள மீன்கைளயும் வானத்தலுள்ள
பறைவகைளயும் ஆண்டுெகாள்ளுங்கள். பூமியல் அைலந்து த ரிகன்ற
அைனத்துஉய ரினங்கைளயும்ஆண்டுெகாள்ளுங்கள்” என்றார்.
௨௯ ேமலும் ேதவன், “நான் உங்களுக்குத் தானியங்கைளத் தரும் அைனத்து

வைகப் பய ரினங்கைளயும், எல்லாவைகயான பழ மரங்கைளயும் தருக ேறன்.
அந்த மரங்கள் வைதகேளாடு கூடிய கனிகைளத் தரும். அந்த வைதகளும்
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கனிகளும் உங்களுக்கு உணவாகும். ௩௦ நான் புல் பூண்டுகைளெயல்லாம்
மிருகங்களுக்காகக் ெகாடுத்துள்ேளன். புல் பூண்டுகள் அவற்றுக்கு உணவாக
இருக்கும். பூமியல்உள்ளஅைனத்து மிருகங்களும்வானத்தலுள்ளஅைனத்து
பறைவகளும், தைரயல்ஊர்கன்ற அைனத்து சறு உய ரினங்களும் அவற்ைற
உணவாகக்ெகாள்ளும்” என்றார். அதுஅவ்வாேறஆயற்று.
௩௧தாம்உண்டாக்கயஅைனத்தும்மிக நன்றாகஇருப்பதாக ேதவன்கண்டார்.
மாைலயும்காைலயும்ஏற்பட்டது. இதுஆறாவதுநாளாய ற்று.

௨
ஏழாவதுநாள்-ஓய்வு
௧பூமியும் வானமும்அவற்றலுள்ளயாவும் பைடக்கப்பட்டுமுடிந்தது. ௨ேதவன்

அைனத்து ேவைலகைளயும் ெசய்து முடித்தார். ஆைகயால் ஏழாவது நாள்
அவர் ஓய்ெவடுத்தார். ௩ ேதவன் ஏழாவது நாைள ஆசீர்வத த்து அதைனப்
பரிசுத்தமாக்கனார். அவர்அன்ைறக்குத்தமதுபைடப்புேவைலகைளெயல்லாம்
நைறவுெசய்துவ ட்டுஓய்ெவடுத்ததால்அந்த நாள் ச றப்புக்குரியதாய ற்று.
மனிதகுலத்தன்ெதாடக்கம்
௪ இதுதான் பூமி மற்றும் வானம் ேதான்றன வரலாறாகும். இதுதான்

ேதவனாகய கர்த்தர் வானத்ைதயும் பூமிையயும் பைடக்கும்ேபாது,
நடந்தவற்ைறப்பற்ற க் கூறும் வபரங்களாகும். ௫ பூமியல் எந்தத் தாவரமும்
இல்லாமல் இருந்தது. வயலிலும் அதுவைர எதுவும் வளரவல்ைல. எந்தப்
பகுதயலும் எந்தச் ெசடிெகாடிகளும் இல்ைல. ஏெனனில் ேதவனாகய கர்த்தர்
இன்னும்மண்ணில்மைழெபய்யச்ெசய்யவல்ைல. பூமியல்வவசாயம்ெசய்ய
மனுக்குலம்எதுவும்இல்ைல.
௬ பூமியலிருந்து தண்ணீர்* எழும்ப நலத்ைத நைனத்தது. ௭ ப றகு

ேதவனாகய கர்த்தர் பூமியலிருந்து மண்ைண எடுத்து மனிதைன
உருவாக்கனார். அவன் மூக்கல் தன் உய ர் மூச்சைன ேதவனாகய கர்த்தர்
ஊதனார். அதனால் மனிதன் உய ர் ெபற்றான். ௮ ப றகு ேதவனாகய
கர்த்தர் க ழக்குப் பகுதயல் ஒரு ேதாட்டத்ைத அைமத்து அதற்கு ஏேதன்
என்று ெபயரிட்டார். ேதவனாகய கர்த்தர் தாம் உருவாக்கய மனிதைன
அத்ேதாட்டத்தல்ைவத்தார். ௯ ேதவனாகய கர்த்தர் எல்லாவைகயானஅழகான
மரங்கைளயும், உணவுக் ேகற்ற கனிதரும் மரங்கைளயும் ேதாட்டத்தல்
வளரும்படிச் ெசய்தார். அத்ேதாட்டத்தன் நடுவல் ேதவனாகய கர்த்தர் ஜீவ
மரத்ைதயும், நன்ைமமற்றும்தீைமபற்ற அறவுதருகறமரத்ைதயும்ைவத்தார்.
௧௦ ஏேதன் ேதாட்டத்தல் தண்ணீர் பாய ஒரு ஆற்ைறயும் பைடத்தார். அந்த

ஆறு நான்கு சறு ஆறுகளாகவும் ப ரிந்தது. ௧௧ அந்த முதல் ஆற்றன் ெபயர்
ைபேசான். அந்தஆறுஆவலாநாடுமுழுவதும்ஓடிற்று. ௧௨அந்தநாட்டில்தங்கம்
இருந்தது. அத்தங்கம் நன்றாக இருந்தது. அங்கு வாசைனப் ெபாருள்களும்
ேகாேமதகக் கல்லும் இருந்தன. ௧௩ இரண்டாவது ஆற்றன் ெபயர் கீேகான்.
அது எத்த ேயாப்ப யா நாடு முழுவதும் ஓடிற்று. ௧௪மூன்றாவது ஆற்றன் ெபயர்
இெதக்ேகல்அதுஅசீரியாவுக்குகழக்ேகபாய்ந்தது. நான்காவதுஆற்றன்ெபயர்
ஐப ராத்து.
௧௫ ேதவனாகய கர்த்தர் மனிதைன ஏேதன் ேதாட்டத்தல் ைவத்து, அதைனப்

பராமரிக்கவும், காக்கவும் ெசய்தார். ௧௬ேதவனாகய கர்த்தர் மனிதனிடம், “இந்த
* ௨:௬: தண்ணீர்அல்லதுமூடுபனி.
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ேதாட்டத்தலுள்ள எந்த மரத்தன் கனிைய ேவண்டுமானாலும் நீ உண்ணலாம்.
௧௭ ஆனால் நன்ைம தீைம பற்றய அறைவக் ெகாடுக்கக் கூடிய மரத்தன்
கனிையமட்டும் உண்ணக் கூடாது. அதைன உண்டால் நீ மரணமைடவாய்”
என்றார்.

முதல்ெபண்
௧௮ ேமலும் ேதவனாகய கர்த்தர், “ஒரு ஆண் தனியாக இருப்பது நல்லதல்ல,

எனேவ அவனுக்கு உதவயாக அவைனப்ேபான்று ஒரு துைணைய
உருவாக்குேவன்” என்றார்.
௧௯ ேதவனாகய கர்த்தர் பூமியலிருந்து மண்ைண எடுத்து காட்டிலுள்ள

அைனத்து மிருகங்கைளயும், வானத்தலுள்ள அைனத்து பறைவகைளயும்
பைடத்து அைவகைள மனிதனிடம் ெகாண்டு வந்தார். அவன் அைவ
ஒவ்ெவான்றுக்கும் ெபயர் ைவத்தான். ௨௦ மனிதன் வீட்டு மிருகங்களுக்கும்,
வானில் பறக்கும் பறைவகளுக்கும், காட்டிலுள்ள மிருகங்களுக்கும் ெபயர்
ைவத்தான். மனிதன் எல்லா மிருகங்கைளயும் பறைவகைளயும் கண்டான்.
எனினும் அவனுக்கு ஏற்ற துைண காணவல்ைல. ௨௧ எனேவ, ேதவனாகய
கர்த்தர் அவைன ஆழ்ந்து தூங்க ைவத்தார். அவன் தூங்கும்ேபாது அவர்
அவனதுசரீரத்தலிருந்துஒருவலாஎலும்ைபஎடுத்து,அந்தஇடத்ைதசைதயால்
மூடிவ ட்டார். ௨௨ ேதவனாகய கர்த்தர் அந்த வலா எலும்ைப ஒரு ெபண்ணாகப்
பைடத்து, அந்தப் ெபண்ைண மனிதனிடம் அைழத்து வந்தார். ௨௩அப்ெபாழுது
அவன்,

“இறுதயல்என்ைனப்ேபாலேவஒருத்த ;
அவளதுஎலும்புஎன்எலும்பலிருந்துஉருவானைவ.
அவளதுஉடல்எனதுஉடலிலிருந்துஉருவானது.

அவள்மனிதனிலிருந்துஎடுக்கப்பட்டாள்.
அதனால்அவைளமனுஷ என்றுஅைழப்ேபன்” என்றான்.

௨௪ அதனால் தான் மனிதன் தன் தாையயும் தகப்பைனயும் வ ட்டு
மைனவேயாடு ேசர்ந்துெகாள்ளுகறான். இதனால் இருவரும் ஒேர
உடலாகவடுகன்றனர்.
௨௫ மனிதனும் அவன் மைனவயும் ந ர்வாணமாக இருந்தாலும் அவர்கள்

ெவட்கப்படவல்ைல.
௩

பாவத்தன்ெதாடக்கம்
௧ ேதவனாகய கர்த்தரால் பைடக்கப்பட்ட வலங்குகளிேலேய பாம்பானது

மிகவும் தந்த ர குணமுள்ளதாயருந்தது. அது அவளிடம், “ெபண்ேண! ேதவன்
உங்களிடம் இத்ேதாட்டத்தல் உள்ள மரத்தன் பழங்கைள உண்ணக்கூடாது
என்றுஉண்ைமயல்கூறனாரா?” என்றுேகட்டது.
௨அந்தப்ெபண்ணும்பாம்புக்கு, “இல்ைல! ேதவன்அவ்வாறுெசால்லவல்ைல.

நாங்கள் இத்ேதாட்டத்தல் எல்லா மரங்களின் கனிகைளயும் உண்ணலாம்.
௩ஆனால் ‘இத்ேதாட்டத்தன் நடுவலுள்ள மரத்தன் கனிைய உண்ணக்கூடாது.
அம்மரத்ைதத் ெதாடவும் கூடாது. இைத மீறனால் மரணமைடவீர்கள்’ என்று
ெசால்லியருக்க றார்” எனப்பதல்ெசான்னாள்.
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௪ ஆனால் பாம்ேபா அவளிடம், “நீங்கள் மரிக்கமாட்டீர்கள். ௫ ேதவனுக்குத்
ெதரியும், நீங்கள் அதன் கனிைய உண்டால் உங்கள் கண்கள் தறக்கப்படும்,
நன்ைம தீைம பற்றய அறைவப் ெபறுவீர்கள். நீங்களும் ேதவைனப்ேபான்று
ஆவீர்கள்” என்றது.
௬ அந்தப் ெபண் அந்த மரம் அழகாக இருப்பைதக் கண்டாள். அதன்

கனியும் உண்பதற்கு ஏற்றதாக இருப்பைத அற ந்தாள். அப்பழம் தன்ைன
அறவாளியாக்கும் என்பைத எண்ணி அவள் பரவச மைடந்தாள். எனேவ அவள்
அம்மரத்தன் கனிைய எடுத்து உண்டதுடன், அவள் தன் கணவனுக்கும் அைதக்
ெகாடுத்தாள். அவனும்அைதஉண்டான்.
௭ இதனால் அவர்களின் கண்கள் தறந்தன. அவர்கள் தாங்கள்

ஆைடயல்லாமல் ந ர்வாணமாக இருப்பைத அற ந்துெகாண்டனர். எனேவ
அவர்கள் அத்த மரத்தன் இைலகைள எடுத்து அவற்ைறத் ைதத்து ஆைடயாக
அணிந்துெகாண்டனர்.
௮ பகலின் குளிர்ச்ச யான ேவைளயல் ேதவனாகய கர்த்தர் அத்ேதாட்டத்தல்

உலாவக்ெகாண்டிருந்தார். மனிதனும், மனுஷயும் அவருைடய சத்தத்ைதக்
ேகட்டுப் பயந்து ேதாட்டத்தலிருந்த மரங்களுக்கு இைடயல் தங்கைள
மைறத்துக்ெகாண்டார்கள். ௯ ஆனால் ேதவனாகய கர்த்தர் மனிதைன
அைழத்து, “நீ எங்ேகஇருக்க றாய்?” என்றுேகட்டார்.
௧௦அதற்கு அவன், “நீர் ேதாட்டத்தல் நடந்து ேபாவைதக் கண்ேடன். எனக்குப்

பயமாக உள்ளது. நான் ந ர்வாணமாக இருப்பதால் மைறந்தருக்க ேறன்”
என்றான்.
௧௧ அப்ெபாழுது ேதவனாகய கர்த்தர் மனிதனிடம், “நீ ந ர்வாணமாக

இருப்பதாக யார் உனக்குச் ெசான்னது? நீ உண்ண ேவண்டாம் என்று நான்
கூறயருந்தமரத்தன்கனிையஉண்டாயா?” என்றுஅவனிடம் ேகட்டார்.
௧௨ அதற்கு அவன், “எனக்காக உம்மால் பைடக்கப்பட்ட இந்தப் ெபண் அந்த

மரத்தன்கனிையக்ெகாடுத்தாள். நான்உண்டுவட்ேடன்” என்றான்.
௧௩ ப றகு ேதவனாகய கர்த்தர் ெபண்ணிடம், “நீ என்ன காரியத்ைதச்

ெசய்தாய்?” என்றுேகட்டார்.
அதற்கு அவள், “பாம்பு என்ைன வஞ்சத்துவ ட்டது. எனேவ நான் பழத்ைத

உண்டுவட்ேடன்” என்றாள்.
௧௪எனேவேதவனாகயகர்த்தர் பாம்ப டம்:

“நீஇந்தத் தீயெசயைலச்ெசய்தபடியால்,
மற்றஎந்தமிருகத்ைதவ டவும்

நீமிகவும்துன்பப்படுவாய்.
நீஉன்வயற்றாேலேயஊர்ந்துத ரிவாய்.

வாழ்நாள்முழுவதும்மண்ைணத்தன்றுஉய ர்வாழ்வாய்.
௧௫உனக்கும்ெபண்ணுக்கும்பைகையஉண்டாக்குேவன்.

அேதாடு உன் பள்ைளகளுக்கும் அவள் பள்ைளகளுக்கும் பைக
உண்டாக்குேவன்.

அவள்பள்ைளயன்காைலநீகடிப்பாய்,
அவர்உன்தைலையநசுக்குவார்” என்றுெசான்னார்.

௧௬ப றகு ேதவனாகயகர்த்தர் ெபண்ணிடம்:
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“நீ கருவுற்றருக்கும்ேபாது
உனதுேவதைனையஅதகப்படுத்துேவன்.

அதுேபால்நீ ப ரசவ க்கும்ேபாதும்
அத க ேவதைனப்படுவாய்.

உனதுஆைசஉன்கணவன்ேமலிருக்கும்.
அவன்உன்ைனஆளுைகெசய்வான்” என்றார்.

௧௭பன்பு ேதவனாகயகர்த்தர்ஆணிடம்:

“அந்த மரத்தன் கனிைய உண்ணக் கூடாது என்று உனக்கு
ஆைணயட்டிருந்ேதன்.

ஆனால் நீ உன் மைனவயன் ேபச்ைசக் ேகட்டு அந்த கனிைய
உண்டுவட்டாய்.

ஆைகயால்உன்னிமித்தம்இந்தப்பூமி சப க்கப்பட்டிருக்கும்.
எனேவ நீஉய ேராடுஇருக்கும் நாெளல்லாம் மிகுந்த கஷ்டத்துடன்பூமியன்
பலைனப்ெபறுவாய்.

௧௮இந்தப்பூமி உனக்குமுள்ைளயும்கைளையயும்தரும்.
வைளயும்பய ர்கைளநீஉண்பாய்.

௧௯உனதுமுகம் ேவர்ைவயால்நைறயும்படி
கஷ்டப்பட்டுஉைழத்துஉனதுஉணைவஉண்பாய்.

மரிக்கும்வைர நீ கஷ்டப்பட்டுஉைழப்பாய்.
உன்ைனமண்ணால்உருவாக்க ேனன்.

நீ மரிக்கும்ேபாதுமீண்டும்மண்ணுக்ேகதரும்புவாய்” என்றார்.

௨௦ஆதாம் தன் மைனவக்கு ஏவாள் என்று ெபயரிட்டான். ஏெனன்றால் அவள்
உய ேராடுள்ளஅைனவருக்கும்தாயாகவளங்குபவள்.
௨௧ ேதவனாகய கர்த்தர் மிருகங்களின் ேதாைல ஆைடயாக்க அவனுக்கும்

அவளுக்கும்அணிந்துெகாள்ளக்ெகாடுத்தார்.
௨௨பன்புேதவனாகயகர்த்தர், “இேதா,நன்ைமதீைமஅற ந்தவனாகமனிதன்

நம்மில்ஒருவைரப்ேபால்ஆனான். இப்ெபாழுதுமனிதன்ஜீவமரத்தன்பழத்ைத
எடுத்துஉண்டால்என்ெறன்றும்உயருடன்இருப்பான்” என்றார்.
௨௩ ஆைகயால் அவர்கைள ேதவனாகய கர்த்தர் ஏேதன் ேதாட்டத்ைத

வ ட்டு ெவளிேயற்றனார். ஆதாம் ஏேதன் ேதாட்டத்ைத வ ட்டு ெவளிேயற
தான் உருவாக்கப்பட்ட மண்ணிேலேய உைழக்கும்படி வலியுறுத்தப்பட்டான்.
௨௪ ேதவனாகய கர்த்தர் அவர்கைள ஏேதன் ேதாட்டத்ைத வ ட்டு துரத்தவ ட்டு
அதைனப் பாதுகாக்க ேதாட்டத்தன் நுைழ வாசலில் ேகருபீன்கைள ைவத்தார்.
அேதாடு ேதவனாகய கர்த்தர் ெநருப்பு வாைளயும் ைவத்தார். அது
மின்னிக்ெகாண்டு,ஜீவமரத்துக்குச்ெசல்லும்வழிையச்சுற்ற க்காவல்ெசய்தது.

௪
முதல்குடும்பம்
௧ஆதாமும்அவன்மைனவயும்பாலினஉறவுெகாண்டனர். அவள்கர்ப்பமுற்று

காயீன் என்ற ஒரு மகைனப் ெபற்ெறடுத்து, நான், “கர்த்தரின் உதவயால் ஒரு
மனிதைனப்ெபற்றுள்ேளன்” என்றாள்.
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௨ அதன் பறகு ஏவாள் இன்ெனாரு மகைனப் ெபற்றாள். அவன் காயீனின்
சேகாதரனான ஆேபல். ஆேபல் ஒரு ேமய்ப்பனாகவும், காயீன் ஒரு
வவசாயயாகவும்வளர்ந்தனர்.

முதல்ெகாைல
௩-௪அறுவைடக் காலத்தல் காயீன் தன் வயலில் வைளந்த தானியங்கைளக்

கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாகக் ெகாண்டு ேபானான். ஆனால் ஆேபல் தன்
மந்ைதயலிருந்துசல ச றந்தஆடுகைளக்ெகாண்டுேபானான்.
கர்த்தர் ஆேபைலயும், அவன் காணிக்ைகையயும் ஏற்றுக்ெகாண்டார்.

௫ ஆனால் கர்த்தர் காயீைனயும் அவன் காணிக்ைககைளயும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. இதனால் காயீன் துக்கமும் ேகாபமும் ெகாண்டான்.
௬ கர்த்தர் அவனிடம், “ஏன் நீ ேகாபமாயருக்க றாய்? ஏன் உன் முகத்தல்
கவைல ெதரிக றது. ௭ நீ நன்ைம ெசய்தருந்தால் எனக்கு வருப்பமானவனாக
இருந்தருப்பாய். நானும் உன்ைன ஏற்றுக்ெகாண்டிருப்ேபன். ஆனால் நீ தீைம
ெசய்தால்ப றகுஅந்தப்பாவம்உன்வாழ்வல்இருக்கும். உனதுபாவம்உன்ைன
அடக்க ஆளவரும்பும். நீேயாஉன்பாவத்ைதஅடக்க ஆளேவண்டும்”* என்றார்.
௮ காயீன் தனது சேகாதரன் ஆேபலிடம். “வயலுக்குப் ேபாேவாம்” என்றான்.

அவர்கள் வயலுக்குப் ேபானார்கள். அங்ேக காயீன் தன் தம்பையத் தாக்க க்
ெகாைலெசய்துவ ட்டான்.
௯ ப றகு கர்த்தர் காயீனிடம், “உனது சேகாதரன் ஆேபல் எங்ேக?” என்று

ேகட்டார்.
அதற்கு அவன், “எனக்குத் ெதரியாது. என் தம்பையக் காவல் ெசய்வது என்

ேவைலயல்ைல” என்றான்.
௧௦-௧௧அதற்குக் கர்த்தர், “நீ என்ன காரியம் ெசய்தாய்? நீ உன் சேகாதரைனக்

ெகான்றுவட்டாய். பூமியலிருந்து அவனது இரத்தம் என்ைனக் கூப்படுகறேத.
இப்ெபாழுதுஅவனதுஇரத்தத்ைத உன்ைககளிலிருந்துவாங்க க்ெகாள்ள தன்
வாையத் த றந்த, இந்தப் பூமியல் நீ சப க்கப்பட்டிருப்பாய். ௧௨கடந்த காலத்தல்
நீ பய ர் ெசய்தைவ நன்றாக வைளந்தன. ஆனால் இனிேமல் நீ பய ரிடுபைவ
வைளயாதவாறு இந்த பூமி தைட ெசய்யும். இந்தப் பூமியல் நைலயல்லாமல்
ஒவ்ெவாருஇடமாகஅைலந்துெகாண்டிருப்பாய்” என்றார்.
௧௩ ப றகு காயீன், “என்னால் தாங்க க்ெகாள்ள இயலாதவாறு இந்தத்

தண்டைன அதகமாக இருக்க றது. ௧௪ எனது பூமிைய வ ட்டுப் ேபாகுமாறு
நீர் என்ைன வற்புறுத்துகன்றீர். நான் உமது பார்ைவயலிருந்து மைறேவன்.
எனக்ெகன்று ஒரு வீடு இருக்காது. பூமியல் ஒவ்ெவாரு இடமாக அைலயும்படி
ந ர்பந்தப்படுத்தப்பட்டிருக்க ேறன். என்ைனப் பார்க்க றவன் எவனும் என்ைனக்
ெகான்றுேபாடுவாேன” என்றான்.
௧௫ ப றகு கர்த்தர் காயீனிடம், “அவ்வாறு நடக்குமாறு நான் வ டமாட்ேடன்.

எவராவது உன்ைனக் ெகான்றால் நான்அவர்கைள மிகுதயாகத் தண்டிப்ேபன்”
என்றார். ஆைகயால் கர்த்தர் காயீன்மீது ஒரு அைடயாளம் இட்டார். அதனால்
எவரும்அவைனக்ெகால்லமாட்டார்கள்என்றார்.

காயீன்குடும்பம்

* ௪:௭: நீ...அடக்க ஆளேவண்டும்அல்லது, “நீ நன்ைமெசய்யாதருந்தால்பாவம்வாசலண்ைடேயபதுங்க
இருக்கும். பாவம்உன்ைனஆளுைகெசய்யவரும்பும். ஆனால்நீஅதன்ேமல்ஆட்ச ெசய்யேவண்டும்.”
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௧௬ காயீன் கர்த்தைரவ ட்டு வலக ப்ேபாய் ஏேதனின் க ழக்கலிருந்த ேநாத்
என்னும்ேதசத்தல்குடியருந்தான்.
௧௭ காயீன் தன் மைனவயுடன் பாலின உறவு ெகாண்டேபாது அவள் ஏேனாக்

என்னும் ெபயருள்ள மகைனப் ெபற்றாள். காயீன் ஒரு நகரத்ைத உருவாக்க
அதற்குத்தன்மகனின்ெபயைரைவத்தான்.
௧௮ ஏேனாக்குக்கு ஈராத் என்னும் மகன் பறந்தான். ஈராத்துக்கு ெமகுயேவல்

என்றமகன்பறந்தான். ெமகுயேவலுக்குெமத்தூசேவல்என்றமகன்பறந்தான்.
ெமத்தூசேவலுக்குலாேமக் என்றமகன்பறந்தான்.
௧௯லாேமக் இரண்டு ெபண்கைள மணந்துெகாண்டான். ஒருத்தயன் ெபயர்

ஆதாள்,இன்ெனாருத்தயன்ெபயர்சல்லாள். ௨௦ஆதாள்யாபாைலப்ெபற்றாள்.
யாபால் கூடாரத்தல் வாழ்பவர்களுக்கும், மந்ைதைய ேமய்க்க றவர்களுக்கும்
தந்ைத ஆனான். ௨௧ஆதாளுக்கு யூபால் என்று இன்ெனாரு மகன் இருந்தான்.
அவன் கன்னரக்காரர் நாகசுரக்காரர் ேபான்ேறாருக்குத் தந்ைத ஆனான்.
௨௨ ச ல்லாள் தூபால்-காயீைனப் ெபற்றாள். அவன் பத்தைள, இரும்பு
முதலியவற்றன் ெதாழிலாளர் யாவருக்கும் தந்ைத ஆனான். தூபால்
காயீனுக்கு, நாமாள்என்றசேகாதரி இருந்தாள்.
௨௩லாேமக்குதன்மைனவகளிடம்,

“ஆதாேள, ச ல்லாேளஎன்ேபச்ைசக் ேகளுங்கள்.
நீங்கள்லாேமக்கன்மைனவயர், நான்ெசால்வைதக்கவனியுங்கள்.

என்ைனஒருவன்துன்புறுத்தனான்,அவைனநான்ெகான்ேறன்.
என்னுடன்இைளஞன்ேமாதனான், எனேவஅவைனயும்ெகான்ேறன்.

௨௪காயீனின்ெகாைலக்காகெகாடுக்கப்பட்ட தண்டைனமிகப்ெபரியது.
என்ைனக் ெகால்வதால் கைடக்கும் தண்டைனயும் மிக அத கமாகேவ
இருக்கும்” என்றான்.

ஆதாம்-ஏவாளுக்குபுதயமகன்பறந்தது
௨௫ ஆதாம் ஏவாேளாடு பாலின் உறவு ெகாண்டான். ஏவாள் இன்ெனாரு

மகைனப் ெபற்றாள். அவனுக்குச் ேசத் என்று ெபயரிட்டனர். ஏவாள், “ேதவன்
எனக்கு இன்ெனாரு மகைனக் ெகாடுத்தருக்க றார். காயீன் ஆேபைலக்
ெகான்றான். ஆனால்நான்ேசத்ைதப்ெபற்ேறன்” என்றாள். ௨௬ேசத்துக்கும்ஒரு
மகன் பறந்தான். அவனுக்கு ஏேனாஸ் என்று ெபயர் ைவத்தான். அப்ெபாழுது
மனிதர்கள்கர்த்தரிடத்தல்நம்ப க்ைகைவக்கஆரம்ப த்தனர்.†

௫
ஆதாமின்குடும்பவரலாறு
௧இது ஆதாமின் குடும்பத்ைதப்பற்ற கூறுகன்ற பகுத . ேதவன் மனிதைரத்

தம் சாயலிேலேய பைடத்தார். ௨ ேதவன் அவர்கைள ஆண் என்றும் ெபண்
என்றும் பைடத்தார். ேதவன் அவர்கைளப் பைடத்த அந்நாளிேலேய அவர்கைள
ஆசீர்வத த்துஅவர்களுக்கு “மனிதர்” என்றுெபயரிட்டார்.
௩ஆதாமுக்கு 130 வயது ஆன பறகு இன்ெனாரு மகன் பறந்தான். அவன்

ஆதாைமப்ேபாலேவ இருந்தான். ஆதாம் அவனுக்குச் ேசத் என்று ெபயர்
ைவத்தான். ௪ ேசத் ப றந்த ப றகும்Ԕஆதாம் 800 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான்.
† ௪:௨௬: மனிதர்கள்...ஆரம்ப த்தனர் இலக்கய வழக்கன்படி, மக்கள் ேதவைன ெயேகாவா என்று
அைழக்கஆரம்ப த்தார்கள்.
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அக்காலத்தல்ஆதாமுக்குஆண்பள்ைளகளும்ெபண்பள்ைளகளும்பறந்தனர்.
௫எனேவஆதாம்ெமாத்தமாக 930ஆண்டுகள்வாழ்ந்து,மரணமைடந்தான்.
௬ ேசத்துக்கு 105 வயதானேபாது அவனுக்கு ஏேனாஸ் என்ற மகன் பறந்தான்.

௭ ஏேனாஸ் பறந்த ப றகு ேசத் 807 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அக்காலத்தல்
அவனுக்கு ஆண்பள்ைளகளும் ெபண் பள்ைளகளும் பறந்தனர். ௮ ேசத்
ெமாத்தம் 912ஆண்டுகள்வாழ்ந்துப றகுமரணமைடந்தான்.
௯ஏேனாசுக்கு 90வயதானேபாதுஅவனுக்குக்ேகனான்என்றமகன்பறந்தான்.

௧௦ ேகனான் பறந்த ப றகு ஏேனாஸ் 815ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அக்காலத்தல்
அவனுக்கு ஆண்பள்ைளகளும் ெபண் பள்ைளகளும் பறந்தனர். ௧௧ ஏேனாஸ்
905ஆண்டுகள்வாழ்ந்துபன்னர்மரணமைடந்தான்.
௧௨ ேகனானுக்கு 70 வயதானேபாது அவனுக்கு மகலாேலேயல் என்ற மகன்

பறந்தான். ௧௩ மகலாேலேயல் ப றந்த ப றகு ேகனான் 840 ஆண்டுகள்
வாழ்ந்தான். அப்ேபாது அவனுக்கு ஆண் பள்ைளகளும் ெபண்பள்ைளகளும்
பறந்தனர். ௧௪ஆகேவேகனான் 910ஆண்டுகள்வாழ்ந்துமரணமைடந்தான்.
௧௫ மகலாேலேயல் 65 வயதானேபாது அவனுக்கு யாேரத் என்ற மகன்

பறந்தான். ௧௬யாேரத் ப றந்த பன் மகலாேலேயல் 830ஆண்டுகள்வாழ்ந்தான்.
அக்காலத்தல்அவனுக்குஆண்பள்ைளகளும்ெபண்பள்ைளகளும் பறந்தனர்.
௧௭மகலாேலேயல் 895ஆண்டுகள்வாழ்ந்துமரணமைடந்தான்.
௧௮ யாேரத்துக்கு 162 வயதானேபாது அவனுக்கு ஏேனாக் என்ற மகன்

பறந்தான். ௧௯ ஏேனாக் ப றந்த பன் யாேரத் 800 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான்.
அக்காலத்தல்அவனுக்குஆண்பள்ைளகளும்ெபண்பள்ைளகளும்பறந்தனர்.
௨௦யாேரத் ெமாத்தம் 962ஆண்டுகள்வாழ்ந்துமரணமைடந்தான்.
௨௧ ஏேனாக்குக்கு 65 வயதானேபாது அவனுக்கு ெமத்தூசலா என்ற

மகன் பறந்தான். ௨௨ ெமத்தூசலா ப றந்தபன் ஏேனாக் 300 ஆண்டுகள்
ேதவேனாடு வழிநடந்தான். அக்காலத்தல் அவன் ஆண்பள்ைளகைளயும்
ெபண்பள்ைளகைளயும் ெபற்ெறடுத்தான். ௨௩அவன்ெமாத்தம் 365ஆண்டுகள்
வாழ்ந்தான். ௨௪ஒரு நாள் ஏேனாக் ேதவேனாடு நடந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாேத
அவன்மைறந்துேபானான். ேதவன்அவைனஎடுத்துக்ெகாண்டார்.
௨௫ ெமத்தூசலாவுக்கு 187 வயதானேபாது அவனுக்கு லாேமக் என்ற மகன்

பறந்தான். ௨௬ லாேமக் ப றந்தபன் ெமத்தூசலா 782 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான்.
அக்காலத்தல்அவனுக்குஆண்பள்ைளகளும்ெபண்பள்ைளகளும் பறந்தனர்.
௨௭ெமத்தூசலா 969ஆண்டுகள்வாழ்ந்துமரணமைடந்தான்.
௨௮ லாேமக்க ற்கு 182 வயதானேபாது அவனுக்கு ஒரு மகன் பறந்தான்.

௨௯ அவனுக்கு ேநாவா என்று ெபயரிட்டான். அவன், “நாம் வவசாய களாக
பாடுபடுக ேறாம். ஏெனன்றால் ேதவன் பூமிையச் சப த்தருக்க றார். ஆனால்
ேநாவா, நமக்குஇைளப்பாறுதைலஅளிப்பான்” என்றான்.
௩௦ ேநாவா ப றந்தபன், லாேமக் 595 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அக்காலத்தல்

அவன் ஆண் பள்ைளகைளயும் ெபண்பள்ைளகைளயும் ெபற்ெறடுத்தான்.
௩௧லாேமக்ெமாத்தம் 777ஆண்டுகள்வாழ்ந்துமரணமைடந்தான்.
௩௨ ேநாவாவுக்கு 500 வயதானபன் அவனுக்கு ேசம், காம், யாப்ேபத் என்னும்

ஆண்பள்ைளகள்பறந்தனர்.

௬
ஜனங்கள்தீயவர்களாகமாறுதல்
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௧-௪பூமியல் ஜனங்கள் ெதாைக ெபருக ஆரம்ப த்தது. அவர்களுக்குப் ெபண்
பள்ைளகள் ஏராளமாகப் ப றந்தனர். ேதவ குமாரர்கள் மானிடப் ெபண்கைள
அதக அழகுள்ளவர்கள் எனக் கண்டு, தாங்கள் வரும்பயபடி ெபண்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்துமணந்துெகாண்டனர்.
அப்ெபண்களும் பள்ைளகைளப் ெபற்றனர். அந்நாட்களிலும், அதற்குப்

ப றகும் இராட்சதர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் பழங்காலத்தலிருந்ேத
புகழ்ெபற்றவீரர்களாகவும்இருந்தனர்.
கர்த்தர், “ஜனங்கள்மனிதப்ப றவகேள,அவர்களால்என்ெறன்ைறக்கும்எனது

ஆவ துன்புறும்படி அனுமதக்கமாட்ேடன். அவர்கள் 120 ஆண்டுகள் வாழும்படி
அனுமதக்க ேறன்” என்றார்.
௫ பூமியல் உள்ள மனிதர்கள் அைனவரும் ெபரும் பாவ களாக இருப்பைதக்

கர்த்தர் அற ந்தார். அவர்கள் எல்லாக் காலத்தலும் பாவ எண்ணங்கைளேய
ெகாண்டிருப்பைதக் கர்த்தர் பார்த்தார். ௬ கர்த்தர் மனிதர்கைளப் பூமியல்
பைடத்ததற்காக வருத்தப்பட்டார். ௭ எனேவ கர்த்தர், “பூமியல் நான் பைடத்த
அைனத்துமனிதர்கைளயும்,மிருகங்கைளயும்,ஊர்வனவற்ைறயும்,வானத்தல்
பறக்கும் பறைவகைளயும் அழிக்கப் ேபாக ேறன். ஏெனன்றால் நான்
இவற்ைறெயல்லாம் பைடத்ததற்காகவருத்தப்படுக ேறன்” என்றார்.
௮ஆனால் கர்த்தருக்கு வருப்பமான வழியல் நடப்பவனாக ேநாவா என்னும்

ஒேரஒருமனிதன்மட்டும்இருந்தான்.
ேநாவாவும்ெபருெவள்ளமும்
௯ இது ேநாவாவன் குடும்பத்ைதப்பற்ற க் கூறுகன்ற பகுத . ேநாவா

ேநர்ைமயான மனிதனாக இருந்தான். அவன் தன்ைனச் சுற்றயுள்ள
ஜனங்களில் குற்றமற்றவனாக இருந்தான். அவன் எப்ெபாழுதும் ேதவைனப்
பன்பற்ற வாழ்ந்தான். ௧௦ அவனுக்கு ேசம், காம், யாப்ேபத் எனும் மூன்று
மகன்கள்இருந்தனர்.
௧௧-௧௨ேதவன்பூமிையப்பார்த்தார். அதுமனிதர்களால்ெகடுக்கப்பட்டிருப்பைத

அற ந்தார். எங்கும் வன்முைற பரவயருந்தது. ஜனங்கள் பாவ களாகவும்,
ெகாடூரமானவர்களாகவும் மாறயருந்தனர். அவர்கள் பூமியல் தம்
வாழ்க்ைகையயும்ெகடுத்தருந்தனர்.
௧௩ எனேவ, ேதவன் ேநாவாவ டம், “எல்ேலாரும் பூமியல் பாவத்ைதயும்

வன்முைறையயும் பரவ ைவத்துள்ளனர். எனேவ நான் எல்லா உய ர்கைளயும்
அழித்து, அவற்ைற பூமியலிருந்து வலக்குேவன். ௧௪ ெகாப்ேபர் மரத்ைதப்
பயன்படுத்த நீேய ஒரு ெபரிய கப்பைலச் ெசய். அதல் பல அைறகைள
ஏற்படுத்து. உள்ளும்புறம்புமாகத் தார் பூச வடு.
௧௫ “கப்பல் 450 அடி நீளமும், 75 அடி அகலமும், 45 அடி உயரமும் இருக்கட்டும்.

௧௬ இதல் 18 அங்குலம் கூைரைய வ ட்டு கீேழ ஒரு ஜன்னல் இருக்கட்டும்.
கப்பலின் பக்கவாட்டில் ஒரு கதவு இருக்கட்டும். அதல் ேமல்தளம், நடுத்தளம்,
கீழ்த்தளம்என்றுமூன்றுதளங்கள்இருக்கட்டும்.
௧௭ “நான்உனக்குச்ெசால்வைதக்கவனமாகக்ேகள். நான்பூமியல்ஒருெபரிய

ெவள்ளப் ெபருக்ைக ஏற்படுத்துேவன். வானத்துக்குக் கீேழயுள்ள அைனத்து
உய ர்கைளயும் அழிப்ேபன். மண்ணிலுள்ள அைனத்தும் மரணமைடயும்.
௧௮ஆனால் நான் உன்ேனாடு ஒரு ச றப்பான உடன்படிக்ைகையச் ெசய்க ேறன்.
நீயும் உன் மைனவயும் உன் மகன்களும், மகன்களின் மைனவமார்களும்
கப்பலுக்குள் ேபாய்வடுங்கள். ௧௯ பூமியலுள்ள அைனத்து உய ர்களிலும்
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ஆண், ெபண் என இைணயாகத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள். கப்பலில் அைவகள்
உய ேராடு இருக்கட்டும். ௨௦ ஒவ்ெவாரு பறைவ இனங்களிலும் ஒவ்ெவாரு
ேஜாடியும், ஒவ்ெவாரு மிருக இனங்களிலும் ஒவ்ெவாரு ேஜாடியும், எல்லா
ஊர்வனவற்றலும் ஒவ்ெவாரு ேஜாடியும் கண்டு படித்து, அவற்ைறயும்
உனது கப்பலில் உய ேராடு ைவத்துக்ெகாள். ௨௧ எல்லாவைக உணவுப்
ெபாருட்கைளயும் கப்பலில் ேசமித்து ைவ. அவ்வுணவு உங்களுக்கும் மற்ற
மிருகங்களுக்கும்உதவயாகஇருக்கட்டும்” என்றார்.
௨௨ ேநாவா ேதவன் ெசான்னபடி எல்லாவற்ைறயும் சரியாகச் ெசய்து

முடித்தான்.

௭
ெவள்ளப்ெபருக்கன்ெதாடக்கம்
௧ ப றகு கர்த்தர் ேநாவாவ டம், “நீ நல்லவன் என்பைத, எல்ேலாரும்

ெகட்டுப்ேபான இக்காலத்தலும் கண்டிருக்க ேறன். ஆைகயால் உனது
குடும்பத்தனைர அைழத்துக்ெகாண்டு கப்பலுக்குள் ெசல். ௨ பலிக்குரிய
சுத்தமான வலங்குகளில்* ஏழு ேஜாடிகைளத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்.
மற்ற மிருகங்களில் ஒரு ேஜாடி ேபாதும். இவற்ைறெயல்லாம் உனது
கப்பலுக்குள் ேசர்த்து ைவ. ௩ பறைவகளில் ஒவ்ெவாரு வைகயலும் ஏழு
ேஜாடிகைளத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள். இதனால் மற்ற இனங்கள் அழிந்தாலும்
இைவ நைலத்தருக்கும். ௪ இன்றலிருந்து ஏழு நாட்களானதும் பூமியல்
ெபருமைழ ெபாழியச் ெசய்ேவன். 40 இரவும் 40 பகலுமாக ெதாடர்ந்து மைழ
ெபாழியும். உலகல் வாழும் அைனத்து உய ர்களும் அழிந்துேபாகும். என்னால்
பைடக்கப்பட்ட அைனத்தும் அழியும்” என்றார். ௫ ேநாவா கர்த்தர் ெசான்னபடி
எல்லாவற்ைறயும்ெசய்துமுடித்தான்.
௬மைழெபய்தேபாதுேநாவாவுக்கு 600வயதாயருந்தது. ௭ேநாவாவும்அவனது

குடும்பத்தனரும் கப்பலுக்குள் ெசன்றுெவள்ளத்தலிருந்துஉய ர் பைழத்தனர்.
ேநாவாேவாடு அவனது மைனவயும் அவனது மகன்களும், மகன்களின்
மைனவயரும் இருந்தனர். ௮ பலிக்குரிய மிருகங்களும் மற்ற மிருகங்களும்
பறைவகளும்ஊர்வனவும், ௯ேநாவாேவாடு கப்பலுக்குள்ெகாண்டுவரப்பட்டன.
அைவ ஆணும் ெபண்ணுமாக ேஜாடி ேஜாடியாக ேதவனுைடய ஆைணயன்படி
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டிருந்தன. ௧௦ ஏழு நாட்களானதும் ெவள்ளப்ெபருக்கு
துவங்கயது. மைழெதாடர்ந்துெபய்தது.
௧௧-௧௩ இரண்டாவது மாதத்தன் பத ேனழாவது நாள் பூமிக்கடியல் உள்ள

ஊற்றுகள் எல்லாம் த றந்து பீற ட்டுக் களம்பன. அன்று ெபருமைழயும்
ேசர்ந்து ெகாட்டஆரம்ப த்தது. அதுவானத்தன்ஜன்னல்கள் தறந்துெகாண்டது
ேபான்று இருந்தது. நாற்பது நாட்கள் இரவும் பகலுமாக மைழ ெதாடர்ந்து
ெபய்தது. முதல் நாேள ேநாவாவும் அவனது மைனவயும் அவன் மகன்களான
ேசம், காம், யாப்ேபத் ஆக ேயாரும் அவர்களது மைனவமாரும் கப்பலுக்குள்
ெசன்றுவட்டனர். அப்ேபாது ேநாவாவுக்கு 600 வயது. ௧௪ அவர்களும்
எல்லாவைக மிருகங்களும் கப்பலுக்குள் இருந்தனர். எல்லா வைக
மிருகங்களும், எல்லாவைகப் பறைவகளும், எல்லாவைக ஊர்வனவும்
கப்பலுக்குள் இருந்தன. ௧௫ இைவ எல்லாம் ேநாவாேவாடு கப்பலுக்குள்
ெசன்றன. அைவகள் எல்லா மிருக வைககளிலிருந்தும் ேஜாடி, ேஜாடியாக

* ௭:௨: சுத்தமானவலங்குகள்ேதவனுக்குபலிெசலுத்தும்வைகயலானபறைவகள்மற்றும்வலங்குகள்.
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வந்தன. ௧௬ இந்த மிருகங்கள் எல்லாம் இரண்டு இரண்டாக, கப்பலுக்குள்
ெசன்றன. ேதவனுைடய ஆைணயன்படிேய அைவ கப்பலுக்குள் ெசன்றன.
ப றகுகர்த்தர் கப்பலின்கதைவஅைடத்துவ ட்டார்.
௧௭ பூமியல் 40 நாட்கள் ெதாடர்ந்து ெவள்ளம் ெபருகயது. அவ்ெவள்ளம்

கப்பைலத்தைரயலிருந்துேமல்ேநாக்க க்களப்பயது. ௧௮ெவள்ளம்ெதாடர்ந்து
ஏறயது. அதனால் கப்பல் தண்ணீரில் மிதக்க ஆரம்ப த்தது. ௧௯ உயரமான
மைலகளும் மூழ்கும்படி ெவள்ளம் உயர்ந்தது. ௨௦ ெவள்ளம் மைலகளுக்கு
ேமலும்உயர்ந்தது. அதன்உயரம்மைலகளுக்குேமல் 20அடிஇருந்தது.
௨௧-௨௨உலகல் உள்ள அைனத்து உய ர்களும் மரித்தன. எல்லா ஆண்களும்

ெபண்களும்,பறைவகளும்,எல்லாமிருகங்களும்,எல்லாஊர்வனவும்மரித்தன.
தைரயல் வாழக்கூடிய அைனத்து உய ர்களும் மரித்துப்ேபாயன. ௨௩இவ்வாறு
ேதவன் பூமிைய அழித்தார். ேதவன் பூமியல் உயருள்ள அைனத்ைதயும்
மனிதன், மிருகம், ஊர்ந்து ெசல்லும் ப ராணிகள், பறைவகள் உட்பட
எல்லாவற்ைறயும் பூமியலிருந்துமுற்றலுமாய்அழித்தார். ேநாவாவும்அவனது
குடும்பத்தனரும் அவேனாடு கப்பலிலிருந்த பறைவகளும், மிருகங்களும்
மட்டுேம உய ர் பைழத்தன. ௨௪ெவள்ளமானது ெதாடர்ந்து 150 நாட்கள் பூமியல்
பரவயருந்தது.

௮
ெவள்ளப்ெபருக்கன்முடிவு
௧ ஆனால் ேதவன் ேநாவாைவ மறக்கவல்ைல. ேதவன் அவைனயும்

அவனது குடும்பத்தனைரயும் அவேனாடு கப்பலிலுள்ள வலங்குகைளயும்
நைனவுகூர்ந்தார். பூமியன்மீது காற்று வீசுமாறு ெசய்தார். தண்ணீெரல்லாம்
மைறயத்ெதாடங்கயது.
௨ வானிலிருந்து ெபய்த மைழ நன்றது. ௩-௪ பூமியன் மீதருந்த தண்ணீர்

கீேழ ெசல்லத் துவங்கயது. 150 நாட்கள் ஆனதும் மீண்டும் கப்பல் பூமிையத்
ெதாடுக ற அளவற்குக் குைறந்து ேபானது. கப்பல் அரராத் என்ற மைலமீது
அமர்ந்தது. அது ஏழாவது மாதத்தன் 17வது நாள். ௫ ெவள்ளமானது ேமலும்
ேமலும் கீேழ ேபாய ற்று. பத்தாவது மாதத்தன் முதல் நாளில் அைனத்து
மைலகளின் ேமல்பாகெமல்லாம்ெதரியஆரம்ப த்தது.
௬ நாற்பது நாட்களுக்குப் ப றகு ேநாவா கப்பலின் ஜன்னைலத் தறந்து,

௭ ஒரு காகத்ைத ெவளிேய அனுப்பனான். அது பூமியலுள்ள தண்ணீர்
வற்ற ப்ேபாகும்வைர ேபாவதும் வருவதுமாக இருந்தது. ௮ ேநாவா ஒரு
புறாைவயும் ெவளிேய அனுப்பனான். அது தான் தங்க ட ஒரு வறண்ட
இடத்ைதக் கண்டுக்ெகாள்ளும் என எண்ணினான். இதன் மூலம் பூமியல்
தண்ணீர்வற்றவ ட்டதா என்பைதஅற ந்துெகாள்ளலாம் எனநைனத்தான்.
௯ஆனால் தண்ணீர்இன்னும் பூமியல் பரவயருந்தது. எனேவ புறா மீண்டும்

கப்பலுக்ேக தரும்ப வந்தது. ேநாவா அதைனத் தன் ைகைய நீட்டிப் ப டித்து
கப்பலுக்குள்ேசர்த்துக்ெகாண்டான்.
௧௦ ஏழு நாட்களானதும் ேநாவா மீண்டும் புறாைவ அனுப்பனான். ௧௧ அன்று

மாைலயல் அப்புறா மீண்டும் தரும்ப வந்தது. அதன் வாயல் ஒலிவ மரத்தன்
புதய இைல இருந்தது. இதன் மூலம் அவன் தண்ணீர் வற்றவ ட்டது என்பைத
அற ந்துக்ெகாண்டான். ௧௨ ேமலும் 7 நாட்கள் ஆனதும் மீண்டும் புறாைவ
ெவளிேயஅனுப்பனான். ஆனால்அதுதரும்ப வரேவஇல்ைல.
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௧௩ அதன் பறகு ேநாவா கப்பலின் கதைவத் தறந்தான். தைர
காய்ந்துேபானைத ேநாவா ெதரிந்துெகாண்டான். இதுதான் அந்த ஆண்டின்
முதல் மாதத்தன் முதல் நாளாக ஆயற்று. ேநாவா 601 வயதுைடயவன்
ஆனான். ௧௪இரண்டாவது மாதத்தன் 27வது நாளில் தைர முழுவதும் நன்றாகக்
காய்ந்துவ ட்டது.
௧௫ ப றகு ேதவன் ேநாவாவ டம், ௧௬ “நீயும் உன் மைனவயும் உன் மகன்களும்

அவர்களின் மைனவயரும் இப்ேபாது கப்பைல வ ட்டு ெவளிேய வாருங்கள்.
௧௭ உங்கேளாடுள்ள அைனத்ைதயும் ெவளிேய ெகாண்டு வாருங்கள்.
பறைவகள், வலங்குகள், ஊர்வன அைனத்தும் மீண்டும் குட்டிகளும்
குஞ்சுகளும்இட்டுபூமிையந ரப்பட்டும்” என்றார்.
௧௮ எனேவ ேநாவா தன் மைனவ , மகன்கள், மருமகள்கள் ஆக ேயாேராடு

ெவளிேய வந்தான். ௧௯ கப்பலிலுள்ள அைனத்து மிருகங்களும் பறைவகளும்
ஊர்வனவும் எல்லா வலங்கனங்களும் கப்பைல வ ட்டு ேஜாடிகளாக ெவளிேய
வந்தன.
௨௦ப றகுேநாவா கர்த்தருக்குஓர் பலிபீடத்ைதக்கட்டினான். அவன்பலிக்குரிய

சுத்தமான மிருகங்கைளயும், பறைவகைளயும் ேதர்ந்ெதடுத்து ேதவனுக்குப்
பலிய ட்டான்.
௨௧ கர்த்தர் அதன் வாசைனைய முகர்ந்தார். அது அவருக்கு வருப்பமாக

இருந்தது. கர்த்தர் தமக்குள், “மனிதர்கைளத் தண்டிக்க நான் மீண்டும் இது
ேபான்று பூமிையச் சப க்கமாட்ேடன். ஜனங்கள்இளைமமுதலாகேவ பாவத்தல்
இருக்கறார்கள். நான் ெசய்ததுேபால, மீண்டும் ஒருமுைற உய ர்கைள
அழிக்கமாட்ேடன். ௨௨ பூமி ெதாடர்ந்து இருக்கும் காலம்வைர நடுவதற்ெகன்று
ஒரு காலமும், அறுவைடக்ெகன்று ஒரு காலமும் இருக்கும். பூமியல் குளிரும்
ெவப்பமும், ேகாைடயும்வசந்தமும்,இரவும்பகலும்இருக்கும்” என்றார்.

௯
புதயதுவக்கம்
௧ ேதவன் ேநாவாைவயும் அவனது பள்ைளகைளயும் ஆசீர்வத த்தார்.

ேதவன் அவர்களிடம், “குழந்ைதகைளப் ெபற்று, ஜனங்களால் இப்பூமிைய
ந ரப்புங்கள். ௨ பூமியலுள்ள அைனத்து மிருகங்களும், வானத்தலுள்ள
அைனத்து பறைவகளும், தண்ணீரிலுள்ள அைனத்து மீன்களும், ப ற
அைனத்து ஊர்வனவும் உங்கைளக் கண்டு அஞ்சும், அைவ உங்கள்
அதகாரத்த ற்குள் இருக்கும். ௩ கடந்த காலத்தல் பச்ைசயானதாவரங்கைள
உங்களுக்கு உணவாகக் ெகாடுத்ேதன். இப்ேபாது அைனத்து மிருகங்களும்
உங்களுக்கு உணவாகட்டும். உலகலுள்ள அைனத்தும் உங்களுக்காகக்
ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது. ௪ ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு ஆைண இடுக ேறன்.
இைறச்சைய அதன் உய ராக ய இரத்தத்துடன் உண்ணாதீர்கள். ௫ நான்
உங்களது உயருக்காக உங்களது இரத்தத்ைதக் ேகட்ேபன். அதாவது ஒரு
மனிதைனக் ெகால்லுகற வலங்கன் இரத்தத்ைதக் ேகட்ேபன். ேமலும்
மற்ெறாருமனிதைனக்ெகால்லுகறமனிதனின்இரத்தத்ைதக் ேகட்ேபன்.

௬ “ேதவன்மனிதைனத்தமதுசாயலாகேவப் பைடத்தார்.
எனேவமற்றவைனக்ெகால்லுகற எவனும்இன்ெனாருவரால் ெகால்லப்பட
ேவண்டும்.
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௭ “ேநாவா, நீயும் உன் மகன்களும் குழந்ைதகைளப் ெபற்று, உங்கள்
ஜனங்களால்பூமிையந ரப்புங்கள்” என்றார்.
௮ ப றகு ேதவன் ேநாவாவ டமும் அவனது பள்ைளகளிடமும், ௯ “நான்

உங்கேளாடும் உங்களுக்குப் பன்னுள்ள வாரிசுகேளாடும், ௧௦ உங்கேளாடு
கப்பலிேல இருந்த பறைவகேளாடும் மிருகங்கேளாடும் ஊர்வனவற்ேறாடும்
பூமியல் உள்ள அைனத்து உய ர்கேளாடும் எனது உடன்படிக்ைகைய
ஏற்படுத்த க்ெகாள்க ேறன். ௧௧ெவள்ளப்ெபருக்கால் பூமியல் உள்ள அைனத்து
உய ர்களும் அழிக்கப்பட்டன. ஆனால் மீண்டும் இது ேபால் நைடெபறாது.
இன்ெனாருெவள்ளப்ெபருக்குபூமியல்உள்ளஉய ர்கைளஅழிக்காது”என்றார்.
௧௨ ேமலும் ேதவன், “உங்களுக்குக் ெகாடுத்த வாக்குறுதக்கு அைடயாளமாக

ஒன்ைற உங்களுக்குத் தருக ேறன். உன்ேனாடும் பூமியல் வாழும் ஒவ்ெவாரு
உய ேராடும் நான் ெசய்துெகாண்ட உடன்படிக்ைகக்கு அது அத்தாட்ச யாக
இருக்கும். இந்த உடன்படிக்ைக இனிவரும் எல்லாக் காலத்துக்கும்
உரியதாக இருக்கும். இதுேவ அந்த அத்தாட்ச . ௧௩ ேமகங்களுக்கு
இைடேய ஒரு வானவல்ைல உருவாக்க உள்ேளன். எனக்கும் பூமிக்குமான
உடன்படிக்ைகக்கு இதுேவ அத்தாட்ச . ௧௪ பூமிக்கு ேமலாய் ேமகங்கைளக்
ெகாண்டு வரும்ேபாெதல்லாம் நீங்கள் அதல் வானவல்ைலப் பார்க்கலாம்.
௧௫ வானவல்ைலப் பார்க்கும்ேபாெதல்லாம் நான் எனக்கும் உங்களுக்கும்
மற்ற உய ர்களுக்கும் இைடயல் ஏற்படுத்த க்ெகாண்ட உடன்படிக்ைகைய
நைனத்துக்ெகாள்ேவன். அந்த உடன்படிக்ைக இனி ஒரு ெவள்ளப் ெபருக்கு
உலகல் ேதான்ற இங்குள்ள உய ர்கைள அழிக்காது என்று கூறுகறது.
௧௬ ேமகங்களுக்கைடயல் நான் வானவல்ைலப் பார்க்கும்ேபாெதல்லாம்
எனக்கும்பூமியன்மீதுள்ளஅைனத்துஉய ர்களுக்குமிைடயலானந ரந்தரமான
உடன்படிக்ைகையநைனத்துக்ெகாள்ேவன்.”
௧௭ “நான் பூமியல் உள்ள அைனத்து உய ர்கேளாடும் ெசய்துெகாண்ட

உடன்படிக்ைகக்குஅத்தாட்ச யாகவானவல்வளங்குகறது” என்றார்.
ப ரச்சைனகள்மீண்டும்ேதான்றுதல்
௧௮ ேநாவாவன் மகன்கள் கப்பைலவ ட்டு ெவளிேய வந்தனர். அவர்களின்

ெபயர் ேசம், காம், யாப்ேபத் ஆகும். காம், கானானின் தந்ைத. ௧௯ இந்த
மூன்று ேபரும் ேநாவாவன் மகன்கள். பூமியல் உள்ள அைனத்து ஜனங்களும்
அவர்களதுவம்சேமயாகும்.
௨௦ ேநாவா ஒரு வவசாய ஆனான். அவன் ஒரு த ராட்ைசத் ேதாட்டத்ைதப்

பய ர் ெசய்தான். ௨௧ ேநாவா அதல் த ராட்ைச ரசத்ைதச் ெசய்து குடித்தான்.
அவன் ேபாைதயல் தன் கூடாரத்தல் ஆைடயல்லாமல் வழுந்து க டந்தான்.
௨௨ கானானின் தந்ைதயான காம் ஆைடயற்ற தனது தந்ைதையப் பார்த்து
அைதக் கூடாரத்த ற்கு ெவளிேய இருந்த தன் சேகாதரர்களிடம் ெசான்னான்.
௨௩ ேசமும் யாப்ேபத்தும் ஒரு ஆைடைய எடுத்து தங்கள் முதுகன் ேமல்
ேபாட்டுக்ெகாண்டு பன்னால் நடந்து கூடாரத்த ற்குள் நுைழந்து அைதத்
தங்கள் தகப்பன் ேமல் ேபாட்டார்கள். இவ்வாறு தந்ைதயன் ந ர்வாணத்ைதப்
பார்க்காமல்தவ ர்த்தார்கள்.
௨௪ த ராட்ைச ரசத்ைதக் குடித்ததனால் தூங்கய ேநாவா எழுந்ததும் தனது

இைளயமகனானகாம்ெசய்ததுஅவனுக்குத்ெதரியவந்தது. ௨௫எனேவஅவன்,

“கானான்சப க்கப்பட்டவன்.



ஆதயாகமம்௯:௨௬ 15 ஆதயாகமம்௧௦:௧௨

அவன் தன் சேகாதரர்களுக்கு அடிைமயலும் அடிைமயாக இருப்பான்”
என்றான்.

௨௬ேமலும்,

“ேசமுைடய ேதவனாகயகர்த்தர்துத க்கப்படுவாராக.
கானான்ேசமுைடயஅடிைமயாய்இருப்பான்.

௨௭ேதவன்யாப்ேபத்துக்குேமலும்நலங்கைளக்ெகாடுப்பார்.
ேதவன்ேசமுைடயகூடாரத்தல்இருப்பார்.
இவர்களின்அடிைமயாகக் கானான்இருப்பான்” என்றான்.

௨௮ ெவள்ளப் ெபருக்குக்குப் ப றகு ேநாவா 350 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான்.
௨௯அவன்ெமாத்தம் 950ஆண்டுகள்வாழ்ந்துமரணமைடந்தான்.

௧௦
நாடுகளின்வளர்ச்ச யும் பரவலும்
௧ ேசம், காம், யாப்ேபத் ஆக ேயார் ேநாவாவன் மகன்கள். ெவள்ளப்

ெபருக்குக்குப் பன்இவர்கள் ேமலும் பல பள்ைளகளுக்குத் தந்ைதஆனார்கள்.
இங்ேகஅவர்களின்பள்ைளகள்பற்றயபட்டியல்ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.

யாப்ேபத்தன்சந்தத
௨ ேகாமர், மாேகாகு, மாதாய், யாவான், தூபால், ேமேசக்கு, தீராஸ் ஆக ேயார்
யாப்ேபத்தன்மகன்கள்.

௩அஸ்கனாஸ், ரீப்பாத்து,ெதாகர்மாஆக ேயார் ேகாமரின்மகன்கள்.
௪எலீசா, தர்ஷீஸ், க த்தீம்,ெதாதானீம்ஆக ேயார்யாவானின்மகன்கள்.

௫ மத்தயத்தைரக் கடல் பகுதயல் வாழ்ந்த ஜனங்கள் யாப்ேபத்தன்
வழி வந்தவர்கள். ஒவ்ெவாரு மகனும் தனக்குரிய ெசாந்த நலத்ைதப்
ெபற்றருந்தான். ஒவ்ெவாரு குடும்பமும் ெபருக ெவவ்ேவறு நாடுகளாயன.
ஒவ்ெவாருநாடும்தனக்ெகன்றுஒருதனி ெமாழிையப்ெபற்றது.

காமின் சந்தத
௬கூஷ்,மிஸ்ராயீம்,பூத், கானான்ஆக ேயார் காமின் பள்ைளகள்.
௭ேசபா,ஆவலா, சப்தா, ராமா, சப்த கா,ஆகேயார்கூஷன்பள்ைளகள்.
ேசபா, த தான்ஆக ேயார் ராமாவன்பள்ைளகள்.

௮ கூஷ் நம்ேராத்ைத ெபற்றான். ந ம்ேராத் பூமியல் மிக வல்லைம மிக்க
வீரன் ஆனான். ௯ இவன் கர்த்தருக்கு முன்னால் ெபரிய ேவட்ைடக்காரனாக
இருந்தான். இதனால் “கர்த்தருக்கு முன்பாகப் பலத்த ேவட்ைடக்காரனான
நம்ேராத்ைதப்ேபால” என்றவழக்குச்ெசால்உண்டானது.
௧௦ ந ம்ேராத்தன் அரசாட்ச பாேபலிலிருந்து ஏேரக், அக்காத், ச ெநயார்

நாட்டிலுள்ள கல்ேனவைர பரவயருந்தது. ௧௧ ந ம்ேராத் அசீரியாவுக்குப்
ேபானான்,அங்குநனிேவ,ெரெகாேபாத்,காலாகு,ெரேசன்ஆகயநகரங்கைளக்
கட்டினான். ௧௨ (ெரேசன் நகரமானது நனிேவக்கும் காலாகுக்கும் இைடப்பட்ட
ெபரிய நகரம்)
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௧௩ லூத , ஆனாமீ, ெலகாபீ, நப்தூகீம், ௧௪ பத்ருசீம், ெபலிஸ்தர், கஸ்லூ,
கப்ெதார்ஆக ேயாரின்தந்ைதமிஸ்ராயீம்.

௧௫ கானான் சீேதானின் தந்ைதயானான். இவன் கானானின் மூத்தமகன்.
கானான் ேகத்துக்கும் தந்ைத. ேகத் ேகத்தயர்களின் தந்ைத ஆனான்.
௧௬ எபூசயர், எேமாரியர், க ர்காச யர், ௧௭ ஈவயர், அர்க்கீரியர், சீந யர்,
௧௮அர்வாதயர், ெசமாரியர், காமாத்தயர், ஆகேயாருக்கும் கானான் தந்ைத
ஆனான்.

இவனது சந்ததயனர் உலகன் பல பாகங்களிலும் பரவனர். ௧௯ கானான்
ேதசத்தல்இருந்தவர்களுக்குதம்எல்ைலயாகசீேதான்முதல்ேகரார்வழியாய்க்
காசா மட்டும், அது முதல் ேசாேதாம், ெகாேமாரா, அத்மா, ெசேபாய ம் வழியாய்
லாசா மட்டும்இருந்தது.
௨௦ இவர்கள் அைனவரும் காமுைடய சந்ததயார்கள். இக்குடும்பத்தனர்

அைனவரும் தங்களுக்ெகன்று ெசாந்த ெமாழியும் ெசாந்த பூமியும்
உைடயவர்களாய்இருந்தனர். அவர்கள்தனித்தனி நாட்டினராயும்ஆயனர்.
ேசமின் சந்தத
௨௧ேசம்,யாப்ேபத்தன்மூத்தசேகாதரன். அவனதுசந்ததயல்ஒருவேனஏேபர்.

எேபேர எப ெரயஜனங்கள்அைனவருக்கும்தந்ைதயானான்.*

௨௨ஏலாம்,அசூர்,அர்பக்சாத்,லூத்,ஆராம்ஆக ேயார் ேசமின் பள்ைளகள்.
௨௩ஊத்ஸ்,கூல், ேகத்ெதர்,மாஸ்ஆக ேயார்ஆராமின் பள்ைளகள்.
௨௪அர்பக்சாத்தன்மகன்சாலா.
சாலாவன்மகன்ஏேபர்.
௨௫ ஏேபருக்கு இரு மகன்கள். ஒருவன் ேபர் ேபேலகு. அவனுைடய
நாட்களில்தான்பூமி பகுக்கப்பட்டது. ெயாக்தான்இன்ெனாருமகன்.

௨௬ அல்ேமாதாத், சாேலப் அசர்மாேவத், ேயராைக, ௨௭ அேதாராம், ஊசால்,
த க்லா, ௨௮ ஓபால், அபமாேவல், ேசபா, ௨௯ ஒப்பீர், ஆவலா, ேயாபா
ஆக ேயாைர ெயாக்தான் பள்ைளகளாகப் ெபற்றான். ௩௦ இவர்களின்
பகுத கள் ேமசா துவக்க , க ழக்ேகயுள்ள மைலயாகய ெசப்பாருக்குப்
ேபாக றவழி மட்டும்இருந்தது.

௩௧ இவர்கள் அைனவரும் ேசமுைடய வாரிசுகள். இவர்கள்
அைனவரும் தம் குடும்பங்கள், ெமாழிகள், நாடுகள், ேதசங்கள், வழியாக
வரிைசப்படுத்தப்பட்டவர்கள்.
௩௨ ேநாவாவன் பள்ைளகளால் உருவான குடும்பப்பட்டியல் இதுதான்.

இவர்கள் தங்கள் நாடுகளின்படி வரிைசப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். ெவள்ளப்
ெபருக்குக்குப் ப றகுஇக்குடும்பங்கள்ேதான்ற பூமிமுழுவதும்பரவனர்.

௧௧
உலகம்ப ரிக்கப்பட்டது
௧ ெவள்ளப் ெபருக்குக்குப் ப றகு முழு உலகமும் ஒேர ெமாழிையப் ேபச யது.

எல்லா ஜனங்களும் ஒேர வ தமாகப் ேபசனர். ௨ ஜனங்கள் கழக்ேக இருந்து
பயணம் ெசய்து செநயார் நாட்டில் ஒரு சமெவளிையக் கண்டு அங்ேக

* ௧௦:௨௧: அவனதுசந்ததயல்...தந்ைதயானான்ேசமுக்குபறந்த ஏேபருைடயமகன்களின்தகப்பன்.
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தங்கனர். ௩ ஜனங்கள், “நாம் ெசங்கற்கைளச் ெசய்து, ெநருப்பல் அவற்ைறச்
சுடுேவாம். அது பல முைடயதாகும்” என்றனர். எனேவ ஜனங்கள் கற்கைளப்
பயன்படுத்தாமல் ெசங்கற்கைளப் பயன்படுத்த வீடு கட்டினர். சாந்துக்கு
பதலாக தாைரப் பயன்படுத்தனர்.
௪ ேமலும் ஜனங்கள், “நமக்காக நாம் ஒரு நகரத்ைத ந ர்மாணிக்க ேவண்டும்.

ஒரு ெபரிய ேகாபுரத்ைத வானத்ைத எட்டுமளவு கட்ட ேவண்டும். நாம் புகழ்
ெபறுேவாம். அது நம்ைம ஒன்றுபடுத்தும். பூமி எங்கும் பரவ ப் ேபாகாமல்
இருக்கலாம்” என்றனர்.
௫ கர்த்தர் பூமிக்கு இறங்க வந்து அவர்கள் நகரத்ைதயும் ேகாபுரத்ைதயும்

கட்டுவைதப் பார்ைவய ட்டார். ௬ கர்த்தர், “இந்த ஜனங்கள் அைனவரும் ஒேர
ெமாழிையேய ேபசுகன்றனர். இவர்கள் ேசர்ந்து இவ்ேவைலையச் ெசய்வைத
நான் பார்க்க ேறன். இவர்களால் சாத க்கக் கூடியவற்றன் துவக்கம்தான் இது.
இனிஇவர்கள்ெசய்யத்த ட்டமிட்டுள்ளஎைதேவண்டுமானாலும்ெசய்யமுடியும்.
௭ எனேவ, நாம் கீேழ ேபாய் அவர்களின் ெமாழிையக் குழப்ப வடுேவாம். ப றகு
அவர்கள்ஒருவைரஒருவர் புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள்” என்றுெசான்னார்.
௮ அவ்வாேற, கர்த்தர் ஜனங்கைளப் பூமி முழுவதும் ச தற ப் ேபாகும்படி

ெசய்தார். அதனால் அவர்கள் அந்த நகரத்ைதக் கட்டி முடிக்க முடியாமல்
ேபாய ற்று. ௯ உலகெமங்கும் ேபச ய ஒேர ெமாழிையக் கர்த்தர்
குழப்பவ ட்டபடியால் அந்த இடத்ைத பாேபல் என்று அைழத்தனர். கர்த்தர்
அவர்கைளஅவ்வ டத்தலிருந்துபூமிெயங்கும்பரவ ப் ேபாகச் ெசய்தார்.

ேசம்குடும்பத்தன்வரலாறு
௧௦ இது ேசமின் குடும்பத்ைதப்பற்ற கூறுகன்ற பகுத : ெவள்ளப்ெபருக்கு

ஏற்பட்டுஇரண்டுஆண்டுகளுக்குபறகுேசமுக்கு 100வயதானேபாதுஅர்பக்சாத்
என்னும் மகன் பறந்தான். ௧௧அதன் பறகு அவன் 500ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான்.
அவனுக்குேவறுமகன்களும்மகள்களும்இருந்தனர்.
௧௨ அர்பக்சாத்துக்கு 35 வயதானேபாது சாலா என்னும் மகன் பறந்தான்.

௧௩ சாலா ப றந்த பன் அர்பக்சாத் 403 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அப்ேபாது
அவனுக்குேவறுமகன்களும்மகள்களும்பறந்தனர்.
௧௪சாலாவுக்கு 30வயதானேபாதுஏேபர்ப றந்தான். ௧௫ஏேபர்ப றந்தபன்சாலா

403ஆண்டுகள்வாழ்ந்தான். அப்ேபாதுஅவனுக்குேவறுமகன்களும்மகள்களும்
பறந்தனர்.
௧௬ ஏேபருக்கு 34 வயதானேபாது ேபேலைகப் ெபற்றான். ௧௭ ேபேலக் ப றந்த

பன்ஏேபர் 430ஆண்டுகள்வாழ்ந்தான். அப்ேபாதுஅவனுக்குேவறுமகன்களும்
மகள்களும்பறந்தனர்.
௧௮ேபேலக்குக்கு 30வயதானேபாதுஅவனதுமகன்ெரகூபறந்தான். ௧௯ெரகூ

பறந்த பன் ேபேலகு 209 ஆண்டுகள் உய ர்வாழ்ந்தான். அப்ேபாது அவனுக்கு
ேவறுமகன்களும்மகள்களும்பறந்தனர்.
௨௦ ெரகூவுக்கு 32 வயது ஆனதும் அவனது மகன் ெசரூைகப் ெபற்றான்.

௨௧ெசரூகு பறந்தபன் ெரகூ 207ஆண்டுகள்வாழ்ந்தான். அப்ேபாதுஅவனுக்கு
ேவறுமகன்களும்மகள்களும்பறந்தனர்.
௨௨ெசரூகுக்கு 30வயதுஆனதும்நாேகார் ப றந்தான். ௨௩நாேகார் ப றந்தபன்

ெசரூகு 200 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அப்ேபாது அவனுக்கு ேவறு மகன்களும்
மகள்களும்பறந்தனர்.
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௨௪ நாேகாருக்கு 29 வயது ஆனதும் அவனது மகன் ேதராைகப் ெபற்றான்.
௨௫ ேதராகு ப றந்ததும் நாேகார் 119 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அப்ேபாது
அவனுக்குேவறுமகன்களும்மகள்களும்பறந்தனர்.
௨௬ ேதராகுக்கு 70 வயதானேபாது அவனது மகன்கள் ஆப ராம், நாேகார்,

ஆரான்பறந்தார்கள்.
ேதராகுகுடும்பத்தன்வரலாறு
௨௭இது ேதராகு குடும்பத்தன் வரலாறு ஆகும். ேதராகு என்பவன் ஆப ராம்,

நாேகார், ஆரான் ஆக ேயாரின் தந்ைதயானவன். ஆரான் ேலாத்தன்
தந்ைதயானவன். ௨௮ ஆரான் தனது பறந்த நகரமான பாப ேலானியாவல்
உள்ளஊர் என்றஇடத்தல்மரணமைடந்தான். அப்ேபாதுஅவனது தந்ைதயான
ேதராகு உய ேராடு இருந்தான். ௨௯ ஆப ராமும் நாேகாரும் தருமணம்
ெசய்துெகாண்டனர். ஆப ராமின் மைனவயன் ெபயர் சாராய். நாேகாரின்
மைனவயன் ெபயர் மில்காள். இவள் ஆரானுைடய மகள். ஆரான்
மில்காளுக்கும் இஸ்காளுக்கும் தந்ைத. ௩௦ சாராய் பள்ைளகள் இல்லாமல்
மலடியாய்இருந்தாள்.
௩௧ ேதராகு தனது குடும்பத்ேதாடு பாப ேலானியாவல் உள்ள ஊர் எனும்

இடத்ைத வ ட்டுப் ேபானான். அவர்கள் கானானுக்குப் ேபாகத் த ட்டமிட்டனர்.
ேதராகுதனதுமகன்ஆப ராைமயும்ேபரன்ேலாத்ைதயும்,மருமகள்சாராைவயும்
தன்ேனாடுஅைழத்துச் ெசன்றான். அவர்கள்ஆரான் நகரத்துக்கு ேபாய்அங்ேக
தங்கவ ட முடிவு ெசய்தனர். ௩௨ ேதராகு 205 ஆண்டுகள் வாழ்ந்து அங்ேகேய
மரணமைடந்தான்.

௧௨
ேதவன்ஆப ராைமஅைழக்க றார்
௧கர்த்தர்ஆப ராமிடம்,

“நீஉனது
ஜனங்கைளயும், நாட்ைடயும்,

தந்ைதயன் குடும்பத்ைதயும்வ ட்டு ெவளிேயற நான் காட்டும் நாட்டுக்குப்
ேபா.

௨நான்உன்மூலமாகஒருெபரிய ேதசத்ைதஉருவாக்குேவன்.
நான்உன்ைனஆசீர்வத ப்ேபன்.

உனதுெபயைரப் புகழ்ெபறச்ெசய்ேவன்.
ஜனங்கள்மற்றவர்கைளஆசீர்வத க்கஉன்ெபயைரப் பயன்படுத்துவர்.

௩உன்ைனஆசீர்வத க்க றஜனங்கைளநான்ஆசீர்வத ப்ேபன்.
உன்ைனசப ப்பவர்கைளநான்சப ப்ேபன்.

நான்உன்மூலம்பூமியலுள்ள
அைனத்துஜனங்கைளயும்ஆசீர்வத ப்ேபன்” என்றார்.
ஆப ராம் கானானுக்குப் ேபாக றான்
௪ எனேவ, ஆப ராம் கர்த்தருக்குக் கீழ்ப் படிந்து ஆராைன வட்டுப் ேபானான்.

ேலாத்து அவேனாடு ெசன்றான். அப்ேபாது ஆப ராமுக்கு 75 வயது. ௫ஆப ராம்
ஆராைனவட்டுேபாகும்ேபாதுதன்மைனவ சாராையயும்,தன்சேகாதரனுைடய
மகனான ேலாத்ைதயும், எல்லா அடிைமகைளயும், ஆரானில் அவனுக்குச்
ெசாந்தமானஅைனத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டுேபானான். அவர்கள்ஆராைன
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வ ட்டுக் கானாைன ேநாக்க ப் பயணம் ெசய்தனர். ௬ ஆப ராம் கானான்
ேதசத்தன் வழியாகப் பயணம் ெசய்து சீேகம் நகரம் வழிேய ேமாேரயல்
இருக்கும் ெபரிய மரங்கள் உள்ள இடத்த ற்கு வந்தான். அக்காலத்தல் அங்கு
கானானியர்வாழ்ந்தனர்.
௭கர்த்தர்ஆப ராமுக்குக் காட்ச யளித்து, “நான்உன்சந்தத க்குஇத்ேதசத்ைதக்

ெகாடுப்ேபன்” என்றார்.
கர்த்தர் காட்ச யளித்த இடத்தல் ஆப ராம் கர்த்தைரத் ெதாழுைகெசய்ய

ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டினான். ௮ பன் ஆப ராம் அந்த இடத்ைத வ ட்டு
ெபத்ேதலுக்குக் க ழக்ேக இருக்கும் மைலக்குப் ேபானான். அங்கு அவன்
கூடாரம் ேபாட்டான். ெபத்ேதல் நகரம் ேமற்காக இருந்தது. ஆயீ நகரம் அதற்குக்
க ழக்ேகஇருந்தது. அங்குஒரு பலிபீடத்ைதக் கர்த்தருக்குஅைமத்து கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாண்டான். ௯ மீண்டும் ஆப ராம் பயணம் ெசய்து பாைலவனப்
பகுத க்குச்ெசன்றான்.
எக ப்தல்ஆப ராம்
௧௦ அந்நாட்களில் பூமியல் பஞ்சம் ஏற்பட்டது. மைழ இல்லாததால்

உணவுப் ெபாருட்களும் வைளயாமல் இருந்தது. எனேவ ஆப ராம்
எக ப்த ற்கு பைழப்பதற்காகப் ேபானான். ௧௧ தன் மைனவ சாராய் மிகவும்
அழகாக இருக்க றாள் என்று எண்ணிய அவன், எக ப்ைத ெநருங்குவதற்கு
முன் சாராய டம், “நீ ெவகு அழகான ெபண் என்பது எனக்குத் ெதரியும்.
௧௨ எக ப்தயர்கள் உன்ைனப் பார்க்கும்ேபாது அவர்கள், ‘இவள் இவனுைடய
மைனவ ’ என்று ேபசுவார்கள் ப றகு உன்ைன அைடய வரும்ப என்ைனக்
ெகான்றுவடுவார்கள். ௧௩ அதனால் நான் அவர்களிடம் நீ என் சேகாதரி
என்று கூறுேவன். ப றகு அவர்கள் என்ைனக் ெகால்லமாட்டார்கள். நான்
உன் சேகாதரன் என்பதால் அவர்கள் என் மீது கருைணேயாடு இருப்பார்கள்.
இவ்வைகயல்நீஎன்உயைரக்காப்பாற்றலாம்” என்றான்.
௧௪ எனேவ ஆப ராம் எக ப்துக்குப் ேபானான். அங்குள்ள ஜனங்கள்

சாராய் மிகவும் அழகானவளாக இருப்பைதப் பார்த்தனர். ௧௫ ச ல எக ப்தன்
தைலவர்களும் அவைளப் பார்த்தனர். அவள் மிகவும் அழகான ெபண் என்று
அவர்கள் பார்ேவானிடம் கூறனர். அவர்கள் அவைளப் பார்ேவானுைடய
வீட்டிற்கு அைழத்துச் ெசன்றனர். ௧௬ ஆப ராைமச் சாராயன் சேகாதரனாக
எண்ணிப் பார்ேவானும் ஆப ராமிடம் அன்பாக இருந்தான். பார்ேவான்
அவனுக்குஆடுகள், மாடுகள், ெபண் ேவைலயாட்கள், கழுைதகள், ஒட்டகங்கள்
என்றுபலவற்ைறக்ெகாடுத்தான்.
௧௭ பார்ேவான் ஆப ராமின் மைனவைய எடுத்துக்ெகாண்டான். எனேவ

பார்ேவானும்அவனதுவீட்டில்உள்ளவர்களும்ெகாடியவயாதயுறுமாறுகர்த்தர்
சப த்துவ ட்டார். ௧௮ எனேவ பார்ேவான் ஆப ராைம அைழத்தான். அவன்,
“நீ எனக்கு மிகக் ெகட்ட காரியத்ைதச் ெசய்துள்ளாய்! சாராய் உன் மைனவ
என்று ெசால்லாமல், ௧௯அவைள உன் சேகாதரி என்று ஏன் ெசான்னாய்? நான்
அவைள எடுத்துக்ெகாண்டதால் அவள் எனது மைனவயாக இருந்தருப்பாேள.
ஆனால்இப்ெபாழுதுஉன்மைனவையஉனக்குநான்தரும்ப க்ெகாடுக்க ேறன்.
அவைள அைழத்துெகாண்டு ேபாய்வடு” என்றான். ௨௦ ப றகு, பார்ேவான் தன்
வீரர்களிடம்,ஆப ராைமநாட்ைடவ ட்டுெவளிேயஅனுப்புமாறுகட்டைளய ட்டான்.
எனேவ, ஆப ராமும் அவனது மைனவயும் அவர்களுக்குச் ெசாந்தமானவற்ைற
எடுத்துக்ெகாண்டுஅந்தஇடத்ைதவ ட்டுெவளிேயறனர்.
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௧௩
ஆப ராம் கானானுக்குத்தரும்புதல்
௧ ஆப ராம் எக ப்ைத வ ட்டு ெவளிேயற , தன் மைனவேயாடும் தனக்குரிய

ெபாருட்கேளாடும் பாைலவனத்தன்வழியாகப் பயணம்ெசய்தான். ேலாத்துவும்
அவேனாடு ெசன்றான். ௨ ஆப ராம் மிகவும் ெசல் வந்தனாக இருந்தான்.
அவனிடம் ஏராளமானமிருகங்களும்தங்கமும்ெவள்ளியும்இருந்தன.
௩ ஆப ராம் ெதாடர்ந்து பயணம் ெசய்து பாைலவனத்ைத வ ட்டுப்

ெபத்ேதலுக்குச் ெசன்று, ெபத்ேதல் நகரத்த ற்கும்ஆய நகரத்த ற்கும் இைடயல்
உள்ளபகுதயல்தங்கனான். அதுஏற்ெகனேவஅவனும்அவன்குடும்பத்தாரும்
தங்கயஇடமாகும். ௪இங்குதான்ஆப ராம்பலிபீடம்அைமத்தருந்தான். எனேவ,
ஆப ராம் கர்த்தைரஅந்தஇடத்தல்ெதாழுதுெகாண்டான்.

ஆப ராமும் ேலாத்தும்ப ரிக றார்கள்
௫இந்த ேநரத்தல் ேலாத்தும்ஆப ராேமாடு பயணம்ெசய்துெகாண்டிருந்தான்.

ேலாத்துக்கும்நைறயமிருகங்களும்கூடாரங்களும்இருந்தன. ௬ஆப ராமிடமும்
ேலாத்த டமும் இருந்த மிருகங்கள் வாழ்க ற அளவற்கு அந்த நலம் அவ்வளவு
ேபாதுமானதாக இல்ைல. ௭ அேதாடு கானானியர்களும் ெபரிச யரும்
அவர்களுடன்அங்குவாழ்ந்துவந்தனர். ஆப ராமின் ேமய்ப்பர்களும் ேலாத்தன்
ேமய்ப்பர்களும்தங்களுக்குள்சண்ைடய ட்டனர்.
௮ எனேவ, ஆப ராம் ேலாத்த டம், “நம்மிரு வருக்கும் இைடயல் எவ்வத

வாக்குவாதமும் ேவண்டாம். உனது ஆட்களுக்கும் எனது ஆட்களுக்கும் இனி
ேமல் எந்த வ ேராதமும் ேவண்டாம். நாம் சேகாதரர்கள். ௯ நாம் ப ரிந்து
வடுேவாம். உனக்கு வருப்பமான எந்த இடத்ைதயும் நீ ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்.
நீ இடது பக்கமாகப் ேபானால் நான் வலது பக்கமாகப் ேபாக ேறன். நீ வலது
பக்கமாகப் ேபானால்நான்இடதுபக்கமாகப் ேபாக ேறன்” என்றான்.
௧௦ ேலாத்து ேயார்தான் நத க்கு அருகான சமெவளிையப் பார்ைவய ட்டான்.

அங்கு நீர் வளம் இருப்பைதக் கண்டான். (கர்த்தர் ேசாேதாைமயும்
ெகாேமாராைவயும் அழிப்பதற்கு முன்பு ேசாவாருக்குப்ேபாகும் வழிவைர
அது கர்த்தரின் ேதாட்டம் ேபாலவும் எக ப்து ேதசத்ைதப்ேபாலவும் இருந்தது.)
௧௧ எனேவ ேலாத்து ேயார்தான் சமெவளிையத் ேதர்ந் ெதடுத்தான். இருவரும்
ப ரிந்தனர். ேலாத்துக ழக்குேநாக்க ப்பயணம்ெசய்தான். ௧௨ஆப ராம்கானான்
ேதசத்தல்தங்கனான். ேலாத்துசமெவளிப்பகுதயன்நகரங்களில்தங்கனான்.
ேலாத்து ேமலும் ெதற்கு ேநாக்க நகர்ந்து ேசாேதாமில் கூடாரம் அடித்தான்.
௧௩ ேசாேதாம் ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்துெகாண்டிருந்தனர்
என்பைதஅற ந்தருந்தார்.
௧௪ ேலாத்து வலக ப்ேபானதும் கர்த்தர் ஆப ராமிடம், “உன்ைனச் சுற்றலும்

வடக்ேகயும், ெதற்ேகயும், க ழக்ேகயும், ேமற்ேகயும்பார். ௧௫ இந்தப் பூமிைய
நான் உனக்கும் உன் சந்ததயனருக்கும் ெகாடுக்க ேறன். இது என்ெறன்றும்
உங்களுக்குரியதாக இருக்கும். ௧௬ உன் ஜனங்கைள உலகத்தல் உள்ள
புழுதயன் அளவுக்குப் ெபருகச் ெசய்ேவன். எவராவது புழுதைய எண்ண
முடியுமானால் அதுேவ உங்கள் ெதாைகயாக இருக்கும். ௧௭ எனேவ நாட்டின்
நீளமும் அகலமும் எவ்வளேவா அவ்வளவுதூரம் நட. நான் அவற்ைற உனக்குத்
தருேவன்” என்றார்.
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௧௮ எனேவ, ஆப ராம் தனது கூடாரத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு ெபரிய
மரங்களிருக்கும் எப ேரானிலிலுள்ளமம்ேரயன்சமபூமிக்குச் ெசன்றான். இங்கு
ஆப ராம் கர்த்தைரத்ெதாழுதுெகாள்ளஒருபலிபீடத்ைதக்கட்டினான்.

௧௪
ேலாத்துப டிக்கப்படுதல்
௧ அம்ராப்ேபல் ச ெநயாரின் அரசன். அரிேயாகு ஏலாசாரின் அரசன்.

ெகதர்லாேகாேமர் ஏலாமின் அரசன். த தயால் ேகாயம் ேதசத்தன்
அரசன். ௨ இவர்கள் அைனவரும் மற்ற அரசர்கேளாடு சண்ைடய ட்டனர்.
ேசாேதாமின் அரசனான ேபராேவாடும், ெகாேமாராவன் அரசனான
ப ர்சாேவாடும், அத்மாவன் அரசனான செநயாேவாடும், ெசேபாயீமின்
அரசனான ெசேமபேராடும் ேபலாவன் அரசேனாடும் (ேபலா ேசாவார் என்றும்
அைழக்கப்பட்டான்)அவர்கள்ேபார் ெசய்தனர்.
௩ ச த்தீம் பள்ளத்தாக்கல் எல்லா அரசர்களும் தம் பைடகேளாடு கூடினர்.

(ச த்தீம் பள்ளத்தாக்கு இப்ேபாது உப்புக் கடல் என்று அைழக்கப்படுக றது.)
௪இந்த அரசர்கள் 12 ஆண்டுகள் ெகதர்லாேகாேமருக்குச் ேசைவெசய்து 13ஆம்
ஆண்டில் கலகம் ெசய்தார்கள். ௫ 14 ஆம் ஆண்டிேல ெகதர்லாேகாேமரும்
அவேனாடு இருந்த அரசர்களும் ேபாருக்கு வந்தனர். இவர்கள் அஸ்தேராத்
கர்னாயீமிேல இருந்த ெரப்பாயீமியைரயும் காமிலிருந்த சூச மியைரயும்,
சாேவகீரியத் தாயீமிேல இருந்த ஏமியைரயும், ௬ ேசயீர் மைலகளில் இருந்த
ஒசரியைரயும் வனாந்தரத்த ற்கு அருக ேல இருந்த எல்பாரான் மட்டும்
ேதாற்கடித்தனர். ௭ அதன்பறகு அரசன் ெகதர்லாேகாேமர் வடதைசயல்
காேதஸ் என்னும் என்மிஸ்பாத்துக்கு வந்து அமேலக்கயரின் நாடுகைளயும்
அத்சாத்ேசான்தாமாரிேலஇருந்த எேமாரியைரயும்அழித்துஒழித்தான்.
௮ அப்ேபாது ேசாேதாம், அத்மா, ெகாேமாரா, ெசேபாயீம், ேசாவார் என்னும்

ேபலா ஆகய நாடுகளின் அரசர்கள் புறப்பட்டுப் ேபானார்கள். இவர்கள் ச த்தீம்
பள்ளத்தாக்க ேல, ஏலாமின் அரசனாகய ெகதர்லாேகா ேமேராடும், ேகாயம்
அரசனாகய த தயாேலாடும் ச ெநயாரின் அரசனாகய அம்ராப்ேபேலாடும்
ஏலாசாரின்அரசனாகயஅரிேயாேகாடும்யுத்தம்ெசய்தார்கள். ௯எனேவநான்கு
அரசர்கள்ஐந்துேபருக்குஎத ராகஇருந்தனர்.
௧௦அந்தச் ச த்தீம் பள்ளத்தாக்கு முழுவதும் தார் நைறந்த குழிகள் இருந்தன.

ேசாேதாம் ெகாேமாராவன் அரசர்கள் ேதாற்ேறாடி வந்து அதல் வழுந்தார்கள்.
இன்னும்பலர் மைலகளுக்குஓடிப்ேபானார்கள்.
௧௧ எனேவ, ேசாேதாம் மற்றும் ெகாேமாராவனருக்கு உரிய ெபாருட்கைள

எல்லாம் அவர்களின் பைகவர்கள் எடுத்துக்ெகாண்டனர். அவர்களது
அைனத்து உணவுப் ெபாருட்கைளயும், ஆைடகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு
ஓடினார்கள். ஆப ராமின் சேகாதரனுைடய மகனான ேலாத்து ேசாேதாமில்
வச த்துக்ெகாண்டிருந்தான். ௧௨அவைனயும் எத ரிகள் ப டித்துக்ெகாண்டார்கள்.
ேமலும் அவனுைடய உடைமகள் அைனத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டு எத ரிகள்
ஓடினார்கள். ௧௩ ப டிபடாதவர்களில் ஒருவன் எபெரயனாகய ஆப ராமிடம்
ெசன்று நடந்தைதக் கூறனான். ஆப ராம் மம்ேர என்னும் எேமாரியனுைடய
பூமியல் குடியருந்தான். மம்ேர, எஸ்ேகால், ஆேநர் ஆக ேயார் ஒருவருக்கு
ஒருவர் உதவுவதாக ஒப்பந்தம் ெசய்தருந்தனர். அவர்கள் ஆப ராமுக்கு
உதவுவதாகவும்ஒப்பந்தத்தல்ைகெயழுத்த ட்டிருந்தனர்.
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ஆப ராம் ேலாத்ைதமீட்க றான்
௧௪ ேலாத்து ைகதுெசய்யப்பட்டைத ஆப ராம் அற ந்துெகாண்டான்.

அவன் தனது குடும்பத்தனர் அைனவைரயும் அைழத்தான் அவர்களிடம்
318 பய ற்ச ெபற்ற வீரர்கள் இருந்தனர். அவன் அவர்கேளாடு தாண்
நகரம்வைர பைகவர்கைளத் துரத்த க்ெகாண்டு ேபானான். ௧௫ அன்று
இரவு அவனும் அவனது வீரர்களும் பைகவைரத் த டீெரன்று தாக்கனர்.
அவர்கைளத் ேதாற்கடித்து தமஸ்குவன்வடக்ேகயுள்ள ேகாபாவைர துரத்தனர்.
௧௬ ப றகு, பைகவர்கள் எடுத்துெசன்ற அைனத்து ெபாருட்கைளயும் ஆப ராம்
மீட்டுக்ெகாண்டான். ெபண்கள், ேவைலக்காரர்கள், ேலாத்து, அவனது
ெபாருட்கள்அைனத்தும்மீட்கப்பட்டன.
௧௭ ப றகு ஆப ராம் ெகதர்லாேகாமைரயும் அவேனாடிருந்த அரசர்கைளயும்

ேதாற்கடித்து வ ட்டு தன் நாட்டுக்குத் தரும்பனான். ேசாேதாமின் அரசன்
புறப்பட்டு சாேவ பள்ளத்தாக்குக்கு வந்து ஆப ராைம வரேவற்றான். (இப்ேபாது
இப்பள்ளத்தாக்குஅரசனின்பள்ளத்தாக்குஎன்றுஅைழக்கப்படுக றது.)
ெமல்க ேசேதக்
௧௮ சாேலமின் அரசனாகய ெமல்க ேசேதக்கும் ஆப ராைமச் சந்த க்கப்

ேபானான். இவன் உன்னதமான ேதவனின் ஆசாரியன். இவன் அப்பமும்
த ராட்ைசரசமும் ெகாண்டுவந்தான். ௧௯ெமல்க ேசேதக் ஆப ராைம ஆசீர்வாதம்
ெசய்து,

“ஆப ராேம,வானத்ைதயும்பூமிையயும்பைடத்த
உன்னதமானேதவன்உன்ைனஆசீர்வத ப்பாராக.

௨௦நாம்உன்னதமானேதவைனப்ேபாற்றுேவாம்.
உன்பைகவர்கைளெவல்லஉனக்குத் ேதவன்உதவனார்” என்றான்.

ேபாரில் ைகப்பற்றயவற்றல் பத்தல் ஒரு பங்ைக ஆப ராம்
ெமல்க ேசேதக்க ற்குக் ெகாடுத்தான். ௨௧ ப றகு ேசாேதாமின் அரசன்
ஆப ராமிடம், “இைவ எல்லாவற்ைறயும் நீ உனக்ேக ைவத்துக்ெகாள். எனது
ஜனங்கைளமட்டும்எனக்குக்ெகாடுஅதுேபாதும்” என்றான்.
௨௨ ஆனால் ஆப ராேமா ேசாேதாம் அரசனிடம், “நான் உன்னதமான

ேதவனாகய கர்த்தரிடம் வாக்குப் பண்ணியருக்க ேறன். வானத்ைதயும்
பூமிையயும் பைடத்த உன்னதமான ேதவனுக்கு முன்பாக என் ைககள்
சுத்தமாயருக்க றது. ௨௩ உனக்குரிய எைதயும் நான் ைவத்தருக்க மாட்ேடன்
என்று வாக்குப் பண்ணியருக்க ேறன். நான் உனக்குரிய ஒரு நூல்
அல்லது பாதரட்ைடயன் சறு வாைரயாகலும் கூட ஏற்கமாட்ேடன். ‘நான்
ஆப ராைமப் பணக்காரன் ஆக்க ேனன்’ என்று நீ ெசால்வைத நான் வரும்ப
மாட்ேடன். ௨௪ என்னுைடய இைளஞர்கள் உண்பதற்கான உணைவ மட்டுேம
ஏற்றுக்ெகாள்ேவன். ஆனால் மற்றவர்களுக்கு அவர்களின் பங்கைனக்
ெகாடுத்துவடு. நாம் ேபாரில் ெவன்றெபாருட்கைளெயல்லாம் எடுத்துக்ெகாள்.
ச லவற்ைற ஆேநர், எஸ்ேகால், மம்ேர ஆகயவர்களுக்குக் ெகாடு. இவர்கள்
எனக்குப் ேபாரில்உதவனார்கள்” என்றான்.

௧௫
ஆப ராேமாடு ேதவனின்உடன்படிக்ைக
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௧ இைவெயல்லாம் நடந்த ப றகு கர்த்தரின் வார்த்ைதயானது ஆப ராமுக்குத்
தரிசனத்தல்வந்தது. ேதவன், “ஆப ராேம,நீபயப்படேவண்டாம். நான்உன்ைனப்
பாதுகாப்ேபன். உனக்குப்ெபரிய பரிசு தருேவன்” என்றார்.
௨ ஆனால் ஆப ராேமா, “ேதவனாகய கர்த்தாேவ! நீர் ெகாடுக்க ற எதுவும்

எனக்கு மக ழ்ச்சையத் தராது, ஏெனன்றால் எனக்குப் பள்ைளகள் இல்ைல.
எனேவ நான்மரித்த ப றகு எனக்குரிய ெபாருட்கள் எல்லாம் எனதுஅடிைமயான
தமஸ்குைவச் ேசர்ந்த எலிேயசருக்குஉரியதாகும்” என்றான். ௩ேமலும்ஆப ராம்,
“நீர் எனக்கு மகைனக் ெகாடுக்கவல்ைல. எனேவ என் வீட்டில் ப றக்கும்
அடிைமக்குஇந்தெசாத்துமுழுவதும்உரிைமயாகுேம” என்றான்.
௪ கர்த்தர் ஆப ராமிடம், “அந்த அடிைம உனக்குரியவற்ைறப் ெபறமாட்டான்.

உனக்ெகாரு மகன் பறப்பான். அவேன உனக்குரியவற்ைறப்
ெபற்றுக்ெகாள்வான்” என்றார்.
௫ ப றகு ேதவன் ஆப ராைம ெவளிேய அைழத்து வந்து, “வானத்தல்

நைறந்தருக்கும் ஏராளமான நட்சத்த ரங்கைளப் பார், அவற்ைற உன்னால்
எண்ணமுடியாது, வாருங்காலத்தல் உன் சந்ததயும் இவ்வாேற இருக்கும்”
என்றார்.
௬ஆப ராம் ேதவைன நம்பனான். ேமலும் ேதவன்ஆப ராமின் நம்ப க்ைகைய

அவனுைடய நீதயான காரியமாக எண்ணினார். ௭ ேதவன்ஆப ராமிடம், “நாேன
கர்த்தர். உன்ைன பாப ேலானியாவலுள்ள ஊர் என்னும் பட்டணத்தலிருந்து
அைழத்து வந்ேதன். நாேன இைதச்ெசய்ேதன். இந்தத் ேதசத்ைத உனக்குக்
ெகாடுக்க ேறன். இதுஉனக்ேகஉரியதாகும்” என்றார்.
௮ஆனால்ஆப ராேமா, “கர்த்தராக ய என்ஆண்டவேர! இந்தத் ேதசம் எனக்கு

உரியதாகும்என்றுஎப்படிஉறுத ப்படுத்த க்ெகாள்வது?” என்றுேகட்டான்.
௯ ேதவன் ஆப ராமிடம், “நாம் ஒரு உடன்படிக்ைகையச் ெசய்துெகாள்ேவாம்,

மூன்றுஆண்டுகள்ஆனஒருபசுைவெகாண்டுவா. அேதாடுமூன்றுஆண்டுகள்
ஆன ஆட்ைடயும், ஆட்டுக்கடாைவயும், ெகாண்டு வா, அேதாடு ஒரு காட்டுப்
புறாைவயும், புறாக்குஞ்ைசயும்என்னிடம்ெகாண்டுவா” என்றார்.
௧௦ ஆப ராம் இைவ எல்லாவற்ைறயும் ேதவனிடம் ெகாண்டு வந்தான்.

ஒவ்ெவான்ைறயும் ெகான்று இரண்டு துண்டுகளாக ெவட்டி, ப றகு ஒரு
பாதைய இன்ெனாரு பாத ேயாடு ேசர்த்தான். பறைவகைள அவன் அவ்வாறு
ெவட்டவல்ைல. ௧௧பன்னர்,ெபரியபறைவகள்வலங்குகளின்உடைலஉண்ண
கீேழபறந்துவந்தன. ஆப ராம்அவற்ைறத்துரத்தனான்.
௧௨ சூரியன் அஸ்தமிக்கும் ேநரம் ெநருங்கயேபாது ஆப ராமுக்குத் தூக்கம்

வந்தது. அத்துடன்அச்சுறுத்தும்இருள்அவைனச்சூழ்ந்துெகாண்டது. ௧௩ப றகு
கர்த்தர் ஆப ராமிடம், “நீ இவ்வஷயங்கைளப்பற்ற அறய ேவண்டும். உனது
சந்தத தங்களுக்குச் ெசாந்தமில்லாத நாட்டிேல அந்நயர்களாக இருப்பார்கள்.
அங்குள்ளவர்கள் அவர்கைள 400 ஆண்டு காலத்துக்கு அடிைமகளாக
ைவத்தருந்து, ேமாசமாக நடத்துவார்கள். ௧௪ ஆனால் நான் அந்த நாட்ைடத்
தண்டிப்ேபன். உனது ஜனங்கள் அந்நாட்ைட வ ட்டு பல்ேவறு ெபாருட்களுடன்
ெவளிேயறுவார்கள்.
௧௫ “நீ நல்ல முத ர் வயதாகும்வைர வாழ்ந்து, சமாதானமாக மரணமைடவாய்.

௧௬ நான்கு தைலமுைறகளுக்குப்பன் உன் சந்ததயனர் மீண்டும் இங்ேக
வருவார்கள். அப்ேபாது உனது ஜனங்கள் எேமாரியைரத் ேதாற்கடிப்பார்கள்.
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இது எத ர்காலத்தல்தான் நைடெபறும், ஏெனன்றால் இன்னும் எேமாரியர்கள்
தண்டிக்கப்படுக றஅளவற்குமிக ேமாசமாகக்ெகட்டுப்ேபாகவல்ைல” என்றார்.
௧௭ சூரியன் அஸ்தமித்தபன் ேமலும் இருளாயற்று. மரித்துப்ேபான

மிருகங்கள் தைரயன் ேமேலேய க டந்தன. இரண்டு துண்டுகளாகக் க டந்த
அவற்றன்உடலிலிருந்துசூைளயன்புைகயும்ெநருப்பும்ெவளிவந்தன.
௧௮ ஆைகயால், அன்று கர்த்தர் ஆப ராேமாடு ஒரு வாக்குறுதயும்,

உடன்படிக்ைகையயும் ெசய்துெகாண்டார். கர்த்தர், “நான் இந்த நாட்ைட உன்
சந்தத க்குத் தருேவன். எக ப்து நத முதல் யூப்ரடீஸ் நத வைரயுள்ள இடத்ைதக்
ெகாடுப்ேபன். ௧௯இந்த பூமி ேகனியர், ெகனிச யர், கத்ேமானியர், ௨௦ ஏத்தயர்,
ெபரிச யர், ெரப்பாயீமியர், ௨௧ எேமாரியர், கானானியர், க ர்காச யர் மற்றும்
எபூசயருக்குச்ெசாந்தமானதாகும்” என்றார்.

௧௬
ஆகார் எனும்ேவைலக்காரப்ெபண்
௧ சாராய் ஆப ராமின் மைனவ . அவளுக்கும் ஆப ராமுக்கும் குழந்ைத

இல்லாமல் இருந்தது. சாராய்க்கு ஒரு எக ப்தய ேவைலக்காரப் ெபண்
இருந்தாள். அவள் ெபயர் ஆகார். ௨ சாராய் ஆப ராமிடம், “கர்த்தர் நான்
குழந்ைத ெபற்றுக்ெகாள்ளஅனுமதக்கவல்ைல. எனேவ எனது ேவைலக்காரப்
ெபண்ேணாடுெசல்லுங்கள். அவளுக்குப் ப றக்கும்குழந்ைதைய என்குழந்ைத
ேபால் ஏற்றுக்ெகாள்ேவன்” என்றாள். ஆப ராமும் தன் மைனவ சாராய்
ெசான்னபடி ேகட்டான்.
௩ இது ஆப ராம் கானான் நாட்டில் பத்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்தபன் நடந்தது.

சாராய் தனது ேவைலக்காரப் ெபண்ைண ஆப ராமுக்குக் ெகாடுத்தாள்.
(ஆகார் எக ப்தய ேவைலக்காரப் ெபண்) ௪ஆப ராமால் ஆகார் கர்ப்பமுற்றாள்.
இதனால் அவளுக்குப் ெபருைம ஏற்பட்டது. அவள் தன்ைனத் தன்
எஜமானிையவ டச் ச றந்தவளாக எண்ணினாள். ௫ ஆனால் சாராய்
ஆப ராமிடம், “இப்ெபாழுது என் ேவைலக்காரப் ெபண் என்ைன ெவறுக்கறாள்.
இதற்காக நான் உம்ைமேய குற்றம்சாட்டுேவன். நான் அவைள உமக்குக்
ெகாடுத்ேதன். அவள் கர்ப்பமுற்றாள். ப றகு என்ைனவடச் ச றந்தவளாகத்
தன்ைன நைனத்துக்ெகாள்க றாள். உமக்கும் எனக்கும் இைடயல் கர்த்தேர
ந யாயந்தீர்க்கட்டும்” என்றாள்.
௬ஆனால்ஆப ராேமா சாராய டம், “நீஆகாரின் எஜமானி, நீஅவளுக்குெசய்ய

வரும்புவைதச் ெசய்யலாம்” என்றான். எனேவ சாராய் ஆகாைரக் கடினமாகத்
தண்டித்தபடியால்அவள்சாராையவ ட்டுஓடிப்ேபானாள்.
இஸ்மேவல்-ஆகாரின்மகன்
௭ பாைலவனத்தல் சூருக்குப் ேபாக ற வழியல் இருந்த நீரூற்றனருகல்

ஆகாைரக் கர்த்தருைடய தூதன் கண்டான். ௮ தூதன் அவளிடம், “சாராயன்
பணிப்ெபண்ணாகய ஆகாேர. ஏன் இங்ேக இருக்க றாய்? எங்ேக ேபாக றாய்?”
என்றுேகட்டான்.
அவேளா, “நான்சாராய டமிருந்துவலக ஓடிக்ெகாண்டிருக்க ேறன்” என்றாள்.
௯ அதற்குக் கர்த்தருைடய தூதன், “சாராய் உனது எஜமானி. வீட்டிற்குத்

தரும்ப ப் ேபாய் அவளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தரு. ௧௦ உன்னிடமிருந்து ஏராளமான
ஜனங்கள் ேதான்றுவர், அவர்கள் எண்ண முடியாத அளவற்கு இருப்பார்கள்”
என்றான்.
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௧௧ேமலும்கர்த்தருைடயதூதன்,

“ஆகார் நீஇப்ேபாதுகர்ப்பமாகஇருக்க றாய்.
உனக்குஒருமகன்பறப்பான்.

அவனுக்குஇஸ்மேவல்என்றுெபயரிடு.
ஏெனன்றால் நீ ேமாசமாக நடத்தப்பட்டைத கர்த்தர் அற ந்தருக்க றார். உன்
மகன்உனக்குஉதவுவான்.

௧௨இஸ்மேவல்காட்டுக்கழுைதையப் ேபான்றுமுரடனாகவும்,
சுதந்த ரமானவனாகவும்இருப்பான்.

அவன்ஒவ்ெவாருவருக்கும்வ ேராதமாகஇருப்பான்.
ஒவ்ெவாருவரும்அவனுக்குவேராதமாகஇருப்பார்கள்.

அவன்ஒவ்ெவாருஇடமாகச் சுற்ற த் தன்சேகாதரர்கள்அருகல்குடிேயறுவான்.
அவர்களுக்கும்அவன்வேராதமாகஇருப்பான்” என்றான்.

௧௩ கர்த்தர் ஆகாரிடம் ேபசனார், அவள் அவரிடம், “நீர் என்ைனக் காண்கற
ேதவன்” என்று கூறனாள். அவள், “இத்தைகய இடத்தலும் ேதவன் என்ைனக்
காண்கறார், ெபாறுப்ேபாடு கவனிக்க றார். நானும் ேதவைனக் கண்ேடன்”
என்று நைனத்து இவ்வாறு ெசான்னாள். ௧௪ எனேவ, அந்த கணற்றற்கு
பீர்லாகாய் ேராயீ என்று ெபயரிடப்பட்டது. அது காேதசுக்கும் பாேரத்துக்கும்
இைடயல்இருந்தது.
௧௫ ஆகார் ஆப ராமுக்கு ஒரு மகைனப் ெபற்றாள். அவனுக்கு ஆப ராம்

இஸ்மேவல் என்று ெபயரிட்டான். ௧௬ ஆப ராம் ஆகார் மூலம் இஸ்மேவைலப்
ெபறும்ேபாதுஅவனுக்கு 86வயது.

௧௭
உடன்படிக்ைகயன்அைடயாளமானவருத்தேசதனம்
௧ ஆப ராமுக்கு 99 வயதானேபாது கர்த்தர் அவனுக்கு காட்ச தந்தார்.

அவர், “நான் சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன். எனக்குக் கீழ்ப்படிந்து எனக்கு
முன்பாகச் சரியான வழியல் நட. ௨ நீ இவற்ைறச் ெசய்தால், நமக்குள் ஒரு
உடன்படிக்ைகைய நான் ஏற்படுத்துேவன். உனது ஜனங்களுக்காக ஒரு ெபரிய
நாட்ைட ஏற்பாடுெசய்வதாகவாக்குறுத ெசய்ேவன்” என்றார்.
௩ ேதவனுக்கு முன் ஆப ராம் பணிந்து வணங்கனான். ௪ ேதவன் அவனிடம்,

“நான் உன்ைனப் பல நாடுகளின் தந்ைதயாக்குேவன். ௫ நான் உனது ெபயைர
மாற்றுேவன். இப்ேபாது உனது ெபயர் ஆப ராம், இனி உன் ெபயர் ஆப ரகாம்.
நான் உன்ைனப் பல நாடுகளுக்குத் தந்ைதயாக்கப் ேபாவதால் இந்தப் ெபயைர
உனக்கு சூட்டுக ேறன். ௬ நான் உனக்கு அேநக சந்தத கைள ெகாடுப்ேபன்.
உன்னிடமிருந்து புதய நாடுகள் உருவாகும். பல அரசர்கள் உன்னிடமிருந்து
எழும்புவார்கள். ௭ நான் உனக்கும் எனக்கும் இைடயல் ஒரு உடன்படிக்ைகைய
ஏற்படுத்துேவன். இந்த உடன்படிக்ைக உனக்கு மட்டுமல்லாமல் உனது
சந்தத க்கும் உரியதாகும். என்ெறன்ைறக்கும் இந்த உடன்படிக்ைக ெதாடரும்.
நான் உனக்கும் உனது சந்தத க்கும் ேதவன். ௮ நான் இந்த பூமிைய உனக்கும்
உன் சந்தத க்கும் தருேவன். நீ பரேதச யாய் தங்க வருகற கானான் நாடு
முழுவைதயும் தருேவன். என்ெறன்ைறக்கும் இது உனக்கு உரியதாகும். நான்
உனதுேதவனாயருப்ேபன்” என்றார்.
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௯ ேமலும் ேதவன் ஆப ரகாமிடம், “இது உடன்படிக்ைகயல் உனது
பகுதயாகும். நீயும் உனது சந்ததயும் இந்த உடன்படிக்ைகைய மனதல்
ைவத்தருக்க ேவண்டும். ௧௦இது தான் நீ கீழ்ப்படிய ேவண்டிய உடன்படிக்ைக.
இதுேவ உனக்கும் எனக்கும் இைடேயயுள்ள உடன்படிக்ைக. இது உனது
சந்தத களுக்ெகல்லாம் உரியது. உனது சந்ததயருக்குப் ப றக்கும்
ஒவ்ெவாரு ஆண்பள்ைளயும் வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும்.
௧௧ உங்கள் நுனித்ேதாலின் மாம்சத்ைத வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ள
ேவண்டும். இதுேவ நீங்கள் உடன்படிக்ைகக்குக் கீழ்ப்படிக றீர்கள்
என்பதற்கான அைடயாளம். ௧௨ ஒரு ஆண்குழந்ைத ப றந்த எட்டாவது
நாள் அவனுக்கு வருத்தேசதனம் ெசய்துவ ட ேவண்டும். அது ேபாலேவ
உங்கள் அடிைமகளுக்குப் ப றக்கும் ஆண்குழந்ைதகளுக்கும் வருத்தேசதனம்
ெசய்ய ேவண்டும். ௧௩ எனேவ உங்கள் நாட்டிலுள்ள ஒவ்ெவாரு ஆண்களும்
வருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டவர்களாக இருக்க ேவண்டும். உங்கள்
பள்ைளகளுக்கு மட்டுமல்லாமல் உங்கள் அடிைமகளுக்கும் வருத்தேசதனம்
ெசய்ய ேவண்டும். ௧௪இதுதான் உனக்கும் எனக்கும் இைடயல் ஏற்படுத்தப்பட்ட
உடன்படிக்ைக. வருத்தேசதனம் ெசய்யப்படாத எந்த ஆணும் உங்களிடமிருந்து
வலக்கப்படுவான்; ஏெனன்றால் அவன் எனது உடன்படிக்ைகைய
உைடத்தவனாக றான்” என்றார்.
ஈசாக்கு சத்தயத்த ற்குரிய மகன்
௧௫ ேதவன் ஆப ரகாமிடம், “உன் மைனவ சாராய் இனிேமல் சாராள் என்று

அைழக்கப்படுவாள். ௧௬ அவைள நான் ஆசீர்வத க்க ேறன். அவள் உனக்கு
ஒரு மகைனப் ெபற்றுத்தரும்படி ெசய்ேவன். நீேய அவன் தந்ைத. சாராள் பல
நாடுகளுக்குத் தாயாக இருப்பாள். அவளிடமிருந்து பல அரசர்கள் வருவார்கள்”
என்றார்.
௧௭ ஆப ரகாம் தன் முகம் தைரயல்படும்படி வழுந்து வணங்க ேதவனுக்கு

மரியாைத ெசலுத்தனான். எனினும் அவன் தனக்குள் ச ரித்துக்ெகாண்ேட,
“எனக்கு 100 வயது ஆகறது. என்னால் ஒரு மகன் பறப்பது கூடியகாரியமா?.
சாராளுக்ேகா 90வயது. அவள்ஒருமகைனப்ெபறுவதுஎப்படி?” என்றான்.
௧௮ஆப ரகாம் ேதவனிடம், “இஸ்மேவல் வாழ்ந்து உமக்குச் ேசைவ ெசய்வான்

எனநம்புக ேறன்” என்றான்.
௧௯ ேதவன், “இல்ைல. உன் மைனவ சாராள் ஒரு மகைனப் ெபறுவாள் என்று

ெசான்ேனன். நீ அவனுக்கு ஈசாக்கு என்று ெபயரிடுவாய். நான் அவேனாடு
என் உடன்படிக்ைகைய ஏற்படுத்த க்ெகாள்ேவன். அந்த உடன்படிக்ைகேய
என்ெறன்ைறக்கும்அவனுக்கும்அவனதுசந்தத க்கும்ெதாடரும்.
௨௦ “நீஇஸ்மேவைலப்பற்ற ச் ெசான்னாய். நான்அவைனயும்ஆசீர்வத ப்ேபன்.

அவனுக்கும் நைறய பள்ைளகள் இருக்கும். அவன் 12 ெபரிய
தைலவர்களுக்குத் தந்ைதயாவான். அவனது குடும்பேம ஒரு நாடாகும்.
௨௧ஆனால் நான் என் உடன்படிக்ைகைய ஈசாக்க டம் ஏற்படுத்துேவன். ஈசாக்கு
சாராளின் மகனாயருப்பான். அவன் அடுத்த ஆண்டு இேத ேநரத்தல்
ப றந்தருப்பான்” என்றார்.
௨௨ஆப ரகாமிடம் ேதவன் ேபச முடித்த ப றகு ேதவன்அவைனவட்டுவலக ப்

ேபானார். ௨௩ ேதவன் ஆப ரகாமிடம் அவன் குடும்பத்தலுள்ள ஆண்களும்,
சறுவர்களும்வருத்தேசதனம்ெசய்துெகாள்ளேவண்டும்என்றுகூறயருந்தார்.
எனேவ,ஆப ரகாம்தனதுமகன்இஸ்மேவல்,மற்றும்அவனுைடயவீட்டில்ப றந்த
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அடிைமகைளயும், பணம் ெகாடுத்து வாங்கய அடிைமகைளயும் கூட்டினான்.
ஆப ரகாமின்வீட்டிலுள்ளஒவ்ெவாருஆணும்,சறுவனும்அந்தநாளிேல,ேதவன்
ஆப ரகாமிடம்கூறயபடிேயவருத்தேசதனம்ெசய்யப்பட்டனர்.
௨௪ ஆப ரகாம் வருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டேபாது அவனுக்கு 99 வயது.

௨௫அப்ேபாது ஆப ரகாமின் மகன் இஸ்மேவலுக்கு 13 வயது. ௨௬ஆப ரகாமும்
அவனது மகனும் அேத நாளில் வருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டனர். ௨௭ அன்று
அவனதுகுடும்பத்தல்உள்ளஅைனவரும்வருத்தேசதனம்ெசய்துெகாண்டனர்.
அவன் வீட்டில் ப றந்த அடிைமகளும், அவன் வாங்கய அடிைமகளும் கூட
வருத்தேசதனம்ெசய்துெகாண்டனர்.

௧௮
மூன்றுபார்ைவயாளர்கள்
௧ ப றகு, கர்த்தர் மீண்டும் ஆப ரகாமுக்குக் காட்ச யளித்தார். ஆப ரகாம்

மம்ேரயலுள்ள ஓக் மரங்களுக்கு அருகல் வாழ்ந்தான். ஒரு நாள், ெவப்பம்
அத கமான ேநரத்தல் ஆப ரகாம் தனது கூடாரத்தன் வாசலுக்கருகல்
இருந்தான். ௨ ஆப ரகாம் ேமேல ஏற ட்டுப் பார்த்தேபாது முன்றுேபர்
அவனுக்கு முன்னால் நன்று ெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்தான். ஆப ரகாம்
அவர்கைளப் பார்த்ததும் குனிந்து வணங்கனான். ௩ ஆப ரகாம், “ஐயா,
உங்கள் பணியாளாகய என்ேனாடு தயவுெசய்து தங்கயருங்கள். ௪ உங்கள்
பாதங்கைளக்கழுவதண்ணீர்ெகாண்டுவருக ேறன். நீங்கள்மரங்களுக்கடியல்
ஓய்வுெகாள்ளுங்கள். ௫ நான் உங்களுக்கு உணைவக்ெகாண்டு வருேவன்.
நீங்கள் வரும்புக ற அளவற்குச் சாப்ப டலாம். ப றகு உங்களது பயணத்ைதத்
ெதாடரலாம்” என்றான்.
அந்த மூன்று மனிதர்களும், “அது நல்லது. நீ ெசான்னபடி நாங்கள்

ெசய்க ேறாம்” என்றனர்.
௬ஆப ரகாம் கூடாரத்த ற்கு வைரந்து ேபானான். அவன் சாராளிடம், “சீக்க ரம்

மூன்றுபடி ேகாதுைம மாைவ எடுத்து ெராட்டிகள் தயார் ெசய்” என்றான். ௭ப றகு
ஆப ரகாம் தனது ெதாழுவத்துக்கு ஓடி இளைமயான கன்றுக் குட்டிையத்
ேதர்ந்ெதடுத்து, அதைன ேவைலக்காரனிடம் ெகாடுத்தான். அதைனவைரவல்
ெகான்று உணவு தயாரிக்கும்படி கூறனான். ௮ ஆப ரகாம் இைறச்ச யும்,
ெகாஞ்சம் பாலும், ெவண்ெணயும் ெகாண்டு வந்து மூன்று பார்ைவயாளர்கள்
முன்பு ைவத்து அவர்கள் அருகல் பரிமாறுவதற்குத் தயாராக நன்றான்.
அவர்கள்மரத்தடியல்அமர்ந்துஉண்ணஆரம்ப த்தனர்.
௯ ப றகு அவர்கள் ஆப ரகாமிடம், “உனது மைனவ சாராள் எங்ேக?” என்று

ேகட்டனர்.
அதற்குஆப ரகாம், “அவள்அங்ேககூடாரத்தல்இருக்க றாள்” என்றான்.
௧௦ ப றகு கர்த்தர், “நான் மீண்டும் அடுத்த ஆண்டு இேத ேநரத்தல் தரும்ப

வருேவன். அப்ேபாதுஉன்மைனவ சாராள்ஒருமகேனாடுஇருப்பாள்” என்றார்.
சாராள் கூடாரத்தலிருந்து இவற்ைறக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள்.

௧௧ஆப ரகாமும் சாராளும் மிகவும் முதயவர்களாக இருந்தனர். சாதாரணமாக
ெபண்கள்குழந்ைதெபறுவதற்கானவயைதசாராள்கடந்தருந்தாள். ௧௨எனேவ,
சாராள் அவர்கள் ெசான்னைத நம்பவல்ைல. அவள் தனக்குள், “நானும்
முதயவள். என் கணவனும் முதயவர். நான் குழந்ைத ெபறமுடியாதபடி
முதயவளாகவ ட்ேடன்” என்றாள்.
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௧௩ கர்த்தர் ஆப ரகாமிடம், “சாராள், குழந்ைத ெபறமுடியாத அளவுக்கு
முதயவளானதாகக் கூற ச் ச ரிக்க றாள். ௧௪ கர்த்தருக்கு கடினமான காரியம்
ஏதாவது இருக்கறதா? இல்ைல. நான் வசந்த காலத்தல் மீண்டும் வருேவன்.
அப்ேபாது நான் ெசான்னது நடக்கும். உனது மைனவ சாராள் மகேனாடு
இருப்பாள்” என்றார்.
௧௫ஆனால்சாராேளா, “நான்ச ரிக்கவல்ைலேய”என்றாள். (அவள்அச்சத்தால்

இவ்வாறுெசான்னாள்)
ஆனால் கர்த்தேரா, “இல்ைல. நீ ெசால்வது உண்ைமயன்று என எனக்குத்

ெதரியும், நீ ச ரித்தாய்” என்றார்.
௧௬ ப றகு அந்த மனிதர்கள் எழுந்து ெசன்றனர். அவர்கள் ேசாேதாம் இருந்த

தைச ேநாக்க ப் ேபானார்கள். ஆப ரகாமும் அவர்கேளாடு ெகாஞ்சம் தூரம்
ெசன்றுஅவர்கைளஅனுப்ப ைவத்தான்.
ஆப ரகாம் ேதவேனாடுபரிந்து ேபசுதல்
௧௭ கர்த்தர் தனக்குள், “நான் ெசய்யப்ேபாக றவற்ைற ஆப ரகாமிற்கு

மைறக்கமாட்ேடன். ௧௮ ஆப ரகாம் ஒரு மகத்தான பலமிக்க ேதசமாவான்.
அவனால் பூமியலுள்ள ஜனங்கள் ஆசீர்வத க்கப்படுவார்கள். ௧௯ நான்
ஆப ரகாேமாடு ச றந்த உடன்படிக்ைக ஒன்ைறச் ெசய்து ைவத்தருக்க ேறன்.
நான் இைதச் ெசய்ததால் அவன் தன் பள்ைளகைளயும், சந்தத கைளயும்
எனது வருப்பப்படி வாழ கட்டைளயடுவான். அவர்கள் நீத ேயாடும்,
ேநர்ைமேயாடும்வாழும்படிஅவர்களுக்குப்ேபாதைனெசய்வான்எனஅற ேவன்.
கர்த்தராக ய நான் வாக்குறுதயளித்தபடிேய அவனுக்குச் ெசய்ேவன்” என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டார்.
௨௦ ேமலும் கர்த்தர், “ேசாேதாம், ெகாேமாரா ஜனங்கள் மிகவும் பாவ கள் என்று

நான் பல முைற ேகள்வப்பட்டிருக்க ேறன். ௨௧ எனேவ நான் ேசாேதாமின்
உண்ைமநைலஎன்னெவன்றுேபாய்ப் பார்ப்ேபன்” என்றார்.
௨௨ ஆைகயால், அந்த மனிதர்கள் தரும்ப ேசாேதாைம ேநாக்க நடக்க

ஆரம்ப த்தனர். ஆனால்ஆப ரகாம் கர்த்தருக்கு முன்னால் நன்றான். ௨௩ ப றகு
ஆப ரகாம் கர்த்தரிடம் ெநருங்க வந்து, “கர்த்தாேவ! நீர் தீயவர்கைள
அழிக்கும்ேபாேத நல்லவர்கைளயும் அழிக்கப்ேபாக றீரா? ௨௪ அந்த நகரத்தல்
50 நல்ல மனிதர்கள் இருந்தால் என்ன ெசய்வீர்? அழித்துவடுவீரா? உறுதயாக
நீர்அந்த 50நல்லமனிதர்களுக்காகஅந்நகரத்ைதக்காப்பாற்றத்தான்ேவண்டும்.
௨௫ உம்மால் உறுதயாக அந்நகரத்ைத அழிக்க முடியாது. தீயவர்கைள
அழிப்பதற்காக அந்த 50 நல்ல மனிதர்கைளயும் உம்மால் அழிக்க முடியாது.
அவ்வாறு நடந்தால் ப றகு நல்ல மனிதர்களும் தீய மனிதர்களும் ஒேர மாத ரி
ஆகவடுவார்கள். இருவருேம தண்டிக்கப்பட்டுவடுவார்கள். பூமி முழுவதற்கும்
நீேர நீத பத . நீர் ந யாயமானவற்ைறேய ெசய்வீர் என்று எனக்குத் ெதரியும்”
என்றான்.
௨௬ ப றகு கர்த்தர், “என்னால் ேசாேதாம் நகரத்தல் நல்லவர்கள் 50 ேபைரக்

காணமுடியுமானால்நான்அந்த நகரத்ைதக்காப்பாற்றுேவன்” என்றார்.
௨௭ ப றகு ஆப ரகாம், “கர்த்தாேவ, உம்ேமாடு ஒப்ப ட்டுப் பார்க்கும்ேபாது நான்

ெவறும் தூசயாகவும், சாம்பலாகவும் இருக்க ேறன். என்றாலும் இன்னும் ஒரு
ேகள்வையக்ேகட்கஅனுமதயும். ௨௮அந்நகரத்தல் 45நல்லமனிதர்கள்மட்டுேம
இருந்தால் என்ன ெசய்வீர்? அந்த முழு நகரத்ைதயும் அழித்துவடுவீரா?” என்று
ேகட்டான்.
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அதற்கு கர்த்தர், “நான்அங்கு 45 நல்ல மனிதர்கைளக் கண்டால்அந்நகரத்ைத
அழிக்கமாட்ேடன்” என்றார்.
௨௯ஆப ரகாம் மீண்டும் ேபசனான். அவன், “நீர் 40 நல்ல மனிதர்கைள மட்டும்

கண்டால்அப்ேபாதுஅந்நகரத்ைதஅழிப்பீரா?” என்றுேகட்டான்.
அதற்குக் கர்த்தர், “நான் 40 நல்ல மனிதர்கைளக் கண்டால் அந்நகரத்ைத

அழிக்கமாட்ேடன்” என்றுெசான்னார்.
௩௦ ேமலும் ஆப ரகாம், “கர்த்தாேவ தயவு ெசய்து என்மீது ேகாபம்

ெகாள்ளாதரும். இைதயும் ேகட்க அனுமதயும், அந்நகரத்தல் 30 நல்ல
மனிதர்கள்மட்டும்இருந்தால்,அந்நகரத்ைதஅழித்துவடுவீரா?” என்றுேகட்டான்.
அதற்குக் கர்த்தர், “நான் 30 நல்ல மனிதர்கைளக் கண்டால் அந்நகரத்ைத

அழிக்கமாட்ேடன்” என்றார்.
௩௧ ப றகு ஆப ரகாம், “கர்த்தாேவ ேமலும் உம்மிடம் ஒன்று ேகட்கலாமா?

அந்நகரத்தல் 20நல்லமனிதர்கள்மட்டும்இருந்தால்என்னெசய்வீர்கள்?” என்று
ேகட்டான்.
அதற்குக் கர்த்தர், “நான் அங்ேக 20 நல்ல மனிதர்கைள மட்டும் கண்டாலும்

அந்நகரத்ைதஅழிக்கமாட்ேடன்” என்றார்.
௩௨ ேமலும் ஆப ரகாம், “கர்த்தாேவ என் மீது ேகாபம்ெகாள்ள ேவண்டாம்.

இறுதயாக இன்ெனான்ைறக் ேகட்க அனுமத தாரும். நீர் அங்ேக 10 நல்ல
மனிதர்கைளமட்டும்கண்டால்என்னெசய்வீர்?” என்றுேகட்டான்.
அதற்குக் கர்த்தர், “நான் 10 நல்ல மனிதர்கைளக் கண்டாலும் அந்நகரத்ைத

அழிக்கமாட்ேடன்” என்றார்.
௩௩கர்த்தர்ஆப ரகாமுடன்தன்ேபச்ைசமுடித்துவ ட்டுப் ேபானார். ஆப ரகாமும்

தன்வீட்டிற்குத்தரும்பனான்.

௧௯
ேலாத்தன்பார்ைவயாளர்கள்
௧-௨ அன்று மாைலயல் இரண்டு ேதவ தூதர்கள் ேசாேதாம் நகரத்த ற்கு

வந்தனர். நகர வாசலில் இருந்துெகாண்டு ேலாத்து ேதவதூதர்கைளப்
பார்த்தான். அவர்கள் நகரத்துக்குப் ேபாகும் பயணிகள் என்று நைனத்தான்.
அவன்எழுந்துஅவர்களிடம்ெசன்றுதைரயல்குனிந்துவணங்கனான். ேலாத்து
அவர்களிடம், “ஐயா, எனது வீட்டிற்கு வாருங்கள். நான் உங்களுக்குச் ேசைவ
ெசய்ேவன். உங்கள் பாதங்கைளக் கழுவக்ெகாண்டு இரவல் அங்ேக தங்க ,
நாைளஉங்கள்பயணத்ைதத்ெதாடரலாம்” என்றான்.
அதற்குத் ேதவதூதர்கள், “இல்ைல, நாங்கள் இரவல் ெவட்டெவளியல்

தங்குேவாம்” என்றனர்.
௩ ஆனால் ேலாத்து ெதாடர்ந்து தன் வீட்டிற்கு வருமாறு அவர்கைள

வற்புறுத்தனான். அவர்களும் ஒப்புக்ெகாண்டு அவனது வீட்டிற்குப்
ேபானார்கள். அவர்களுக்காக அவன் ஆயத்தம் ெசய்த ெராட்டிைய அவர்கள்
சாப்ப ட்டார்கள்.
௪ அன்று மாைல தூங்குவதற்கு முன்னால், ேலாத்தன் வீட்டிற்கு நகரின்

பலபாகங்களில் இருந்தும் இைளஞர், முத ேயார்கள் எனப் பலரும் கூடிவந்து
வீட்ைடச் சுற்றலும் நன்றுெகாண்டுஅவைனஅைழத்தனர். ௫அவர்கள், “இன்று
இரவுஉன்வீட்டிற்குவந்தஇருவரும்எங்ேக? அவர்கைளெவளிேயஅைழத்துவா,
நாங்கள்அவர்கேளாடுபாலினஉறவுெகாள்ளேவண்டும்” என்றனர்.
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௬ ேலாத்து ெவளிேய வந்து வீட்டின் கதைவ அைடத்துக்ெகாண்டான்.
௭ ேலாத்து அவர்களிடம், “நண்பர்கேள ேவண்டாம். உங்கைளக் ெகஞ்ச க்
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். இந்தக் ெகட்டச் ெசயல்கைளச் ெசய்ய ேவண்டாம்.
௮ எனக்கு இரண்டு மகள்கள் இருக்கறார்கள். அவர்கள் இதுவைர எந்த
ஆைணயும் அறயாதவர்கள். நான் அவர்கைள உங்களுக்குத் தருக ேறன்.
நீங்கள்அவர்கேளாடுஎன்னேவண்டுமானாலும்ெசய்துெகாள்ளுங்கள். ஆனால்
இந்த மனிதர்கைள எதுவும் ெசய்து வ டாதீர்கள். இவர்கள் என் வீட்டிற்கு
வந்தருக்க றார்கள். நான்அவர்கைளப்பாதுகாக்க ேவண்டும்” என்றான்.
௯ வீட்ைடச் சுற்ற நன்றவர்கள், “எங்கள் வழியல் குறுக்க டாேத” என்று

சத்தமிட்டார்கள். ப றகு அவர்கள் தங்களுக்குள்ேளேய, “ேலாத்து நமது
நகரத்த ற்குவருந்தாளியாகவந்தான். இப்ேபாது நாம் எவ்வாறு நடந்துெகாள்ள
ேவண்டும் என்று நமக்ேக கூறுகறான்” என்றனர். ப றகு அவர்கள் ேலாத்த டம்,
“நாங்கள்அந்தமனிதர்கைளவ டஉனக்ேகஅத கக்ெகாடுைமையச்ெசய்ேவாம்”
என்றுகூற ேலாத்ைதெநருங்க வந்து, கதைவஉைடப்பதற்குமுயன்றனர்.
௧௦ ஆனால் ேலாத்தன் வீட்டிற்குள் இருந்த இருவரும் கதைவத் த றந்து

ேலாத்ைத வீட்டிற்குள் இழுத்து கதைவ மூடிக்ெகாண்டனர். ௧௧ ப றகு
அவர்கள் கதவுக்கு ெவளிேய இருந்த இைளஞர்களும் முதயவர்களும் தங்கள்
பார்ைவைய இழக்கும்படி ெசய்தனர். எனேவ, அவர்களால் கதவு இருக்கும்
இடத்ைதக்கண்டுபடிக்கமுடியவல்ைல.
ேசாேதாமிலிருந்துதப்ப த்தல்
௧௨ அந்த இருவரும் ேலாத்த டம், “உன் குடும்பத்தலுள்ளவர்களில் யாராவது

இந்த நகரத்தல் இருக்க றார்களா? உனக்கு மரு மகன்கேளா, மகன்கேளா,
மகள்கேளா அல்லது ேவறு யாராவது இந்நகரத்தல் இருந்தால் அவர்கைள
உடேன இந்நகரத்ைதவ ட்டு வலகச் ெசால்ல ேவண்டும். ௧௩ நாங்கள் இந்த
நகரத்ைத அழிக்கப் ேபாக ேறாம். இந்த நகரம் எவ்வளவு ேமாசமானது
என்பைதப்பற்ற கர்த்தர் அற ந்தபடியால் இதைன அழிக்க எங்கைள
அனுப்பனார்” என்றார்கள்.
௧௪ ஆகேவ, ேலாத்து ெவளிேய ேபாய், தனது மகள்கைள

மணந்துெகாள்வதாயருந்த மருமகன்களிடம், “ேவகமாக இந்த நகரத்ைத வ ட்டு
ெவளிேயறுங்கள். வைரவல் கர்த்தர் இந்த நகரத்ைத அழிக்கப் ேபாக றார்”
என்றான். அவர்கேளாஅவன்ேவடிக்ைகயாகப் ேபசுவதாய் எண்ணினார்கள்.
௧௫ அடுத்த நாள் காைலயல் ேதவதூதர்கள் ேலாத்ைத ெவளிேயற

வைரவுபடுத்தனார்கள். அவர்கள், “இந்நகரம் தண்டிக்கப்படும். எனேவ,
உனது மைனவையயும், இரண்டு ெபண்கைளயும், இன்னும் உன்ேனாடு
வருகறவர்கைளயும், அைழத்துக்ெகாண்டு இந்த இடத்ைதவ ட்டு வலக ப் ேபா.
அவ்வாறுெசய்தால்நீஇந்நகரத்ேதாடுஅழியாமல்இருப்பாய்” என்றனர்.
௧௬ ேலாத்து குழப்பத்துடன் ேவகமாகப் புறப்படாமல் இருந்தான், எனேவ அந்த

இரண்டு ேதவதூதர்கள் அவன், அவனது மைனவ , மகள்கள் ஆக ேயாரின்
ைகையப் ப டித்து அவர்கைளப் பாதுகாப்பாக நகரத்ைத வ ட்டு ெவளிேய
அைழத்துச் ெசன்றனர். ேலாத்ேதாடும் அவனது குடும்பத்ேதாடும் கர்த்தர்
மிகவும் கருைண உைடயவராக இருந்தார். ௧௭ எனேவ, இரு ேதவதூதர்களும்
ேலாத்ைதயும் அவன் குடும்பத்ைதயும் பாதுகாப்பாக நகரத்த ற்கு ெவளிேய
ெகாண்டு வந்தபன்னர் தூதர்களில் ஒருவன், “இப்ேபாது உங்கள் உயைரக்
காப்பாற்ற க்ெகாள்ளஓடிப் ேபாங்கள். இந்நகரத்ைதத் தரும்ப ப் பார்க்காதீர்கள்.
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இந்தச் சமெவளியல் எங்கும் ந ற்காதீர்கள். மைலக்குப் ேபாய்ச் ேசரும்வைர
ஓடுங்கள். இைடயல் நன்றால் நகரத்ேதாடு நீங்களும் அழிந்துேபாவீர்கள்”
என்றான்.
௧௮ ஆனால் ேலாத்து அந்த இருவரிடமும், “ஐயா, அவ்வளவு தூரத்துக்கு

ஓடும்படி என்ைனக் கட்டாயப்படுத்தாதீர்கள். ௧௯ உங்கள் ேசவகனாகய என்
மீது நீங்கள் மிகவும் இரக்கம் ைவத்தருக்க றீர்கள். என்ைனக் காப்பாற்ற
கருைணயுடன் இருக்கறீர்கள். ஆனால் மைலவைர என்னால் ஓட முடியாது.
நான் மரித்துப்ேபாய்வ ட வாய்ப்புண்டு. ௨௦அருகல் ஒரு ச றய நகரம் உள்ளது.
என்ைன அந்நகரத்த ற்கு ஓடிப்ேபாகவடுங்கள். அந்த அளவுக்கு என்னால் ஓடி
என்ைனபாதுகாத்துக்ெகாள்ளமுடியும்” என்றான்.
௨௧ அதற்குத் ேதவதூதன், “நல்லது, அவ்வாறு ெசய்ய உன்ைன

அனுமதக்க ேறன். நான் அந்நகரத்ைத அழிக்கமாட்ேடன். ௨௨ஆனால் அங்கு
ேவகமாகஓடு. அங்குநீபாதுகாப்பாகப்ேபாய்ச்ேசரும்வைரேசாேதாம்நகரத்ைத
அழிக்கமாட்ேடன்” என்றான். (அந்நகரின் ெபயர் ேசாவார். ஏெனனில் அது மிகச்
ச றயநகரம்)

ேசாேதாமும்ெகாேமாராவும்அழிக்கப்படுதல்
௨௩சூரியன் உதயமானேபாது ேலாத்து ேசாவார் நகரத்த ற்குள் நுைழந்தான்.

௨௪ அேத ேநரத்தல் கர்த்தர் ேசாேதாைமயும் ேகாேமாராைவ அழிக்க
ஆரம்ப த்தார். கர்த்தர் வானத்தலிருந்து ெநருப்ைபயும் கந்தகத்ைதயும்
அந்நகரின் ேமல் வழுமாறு ெசய்து, ௨௫ அந்த நகரங்கைளயும் அதன் முழு
சமெவளிையயும்,அங்கருந்தெசடிகைளயும்,ஜனங்கைளயும்அழித்துவ ட்டார்.
௨௬ அவர்கள் ஓடிப்ேபாகும்ேபாது ேலாத்தன் மைனவ தரும்ப ப் பார்த்தாள்.

அதனால்அவள்உப்புத்தூண்ஆனாள்.
௨௭ அேத நாள் அத காைலயல், ஆப ரகாம் எழுந்து கர்த்தைர

ெதாழுதுெகாள்ளும்இடத்துக்குச் ெசன்றான். ௨௮அவன்அங்கருந்து ேசாேதாம்,
ெகாேமாரா நகரங்கள் இருக்கும் தைசையயும், அதன் சமெவளிையயும்
பார்த்தேபாது அங்கருந்து புைக எழும்புவைதக் கண்டான். அது ெபரிய
ெநருப்பனால்ஏற்படும்புைகேபால் ேதான்றயது.
௨௯ ேதவன் பள்ளத்தாக்கல் உள்ள நகரங்கைள அழித்துவ ட்டார். அப்ேபாது

அவர் ஆப ரகாைம நைனத்து, ஆப ரகாமின் உறவனனான ேலாத்ைத
அழிக்காமல் வ ட்டார். பள்ளத்தாக்கல் இருக்கும் நகரங்களுக்குள் ேலாத்து
வாழ்ந்துெகாண்டிருந்த அவ்வ டங்கைள அழிக்கும் முன்பு ேலாத்ைத ேதவன்
ெவளிேயற்றனார்.

ேலாத்தும்அவனதுமகள்களும்
௩௦ ேசாவாரில் தங்கயருக்க ேலாத்துவுக்கு அச்சமாக இருந்தது. எனேவ,

அவனும் அவனது மகள்களும் மைலக்குச் ெசன்று அங்கு ஒரு குைகயல்
வச த்தனர். ௩௧ ஒரு நாள் மூத்தவள் இைளயவளிடம், “உலகல் எல்லா
இடங்களிலும் ஆண்களும் ெபண்களும் மணந்துெகாண்டு குடும்பமாக
வாழ்க றார்கள். ஆனால் நமது தந்ைதேயா வயதானவராக உள்ளார். நமக்கு
குழந்ைத தர ேவறு ஆண்களும் இங்ேக இல்ைல. ௩௨ எனேவ, நாம் தந்ைதக்கு
மதுைவக் ெகாடுக்கலாம். அவர் மயங்கயபன் அவேராடு பாலின உறவு
ெகாள்ளலாம். இப்படியாக நமக்குச் சந்தத உண்டாக நம் தந்ைதையப்
பயன்படுத்த க்ெகாள்ளலாம்” என்றாள்.
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௩௩அன்றுஇரவுஇரண்டுெபண்களும்தந்ைதக்குமதுைவக்ெகாடுத்துகுடிக்க
ைவத்தனர். ப றகு மூத்தவள் தந்ைதயன் படுக்ைகக்குச் ெசன்று அவேராடு
பாலின உறவு ெகாண்டாள். ேலாத்துவுக்குத் தன் மகள் தன்ேனாடு படுத்ததும்,
எழுந்துேபானதும்ெதரியவல்ைல. அந்தஅளவுக்குக்குடித்தருந்தான்.
௩௪ மறுநாள் மூத்தவள் இைளயவளிடம்: “ேநற்று இரவு நான் தந்ைதேயாடு

பாலினஉறவுெகாண்ேடன். இன்றுஇரவும்அவைரமீண்டும்குடிக்கைவப்ேபாம்.
ப றகு நீ அவேராடு பாலின உறவுெகாள். இதன் மூலம் நாம் குழந்ைத ெபற
நம் தந்ைதையப் பயன்படுத்த க்ெகாள்ளலாம். நம் குடும்பமும் அழியாமல்
இருக்கும்” என்றாள். ௩௫அதனால் இருவரும் அந்த இரவலும் தந்ைதைய மது
குடிக்கும்படி ெசய்தனர். ப றகுஇைளயவள்தந்ைதேயாடு படுத்து பாலினஉறவு
ெகாண்டாள். ேலாத்து மதுைவக் குடித்தருந்தபடியால் அவள் படுத்தைதயும்,
எழுந்துேபானைதயும்அறயாமலிருந்தான்.
௩௬ ேலாத்தன் இரு மகள்களும் கர்ப்பமுற்றனர். அவர்களின் தந்ைதேய

அவர்களது பள்ைளகளுக்கும் தந்ைத. ௩௭மூத்தவள் ஒரு ஆண் குழந்ைதையப்
ெபற்றாள். அவள் அவனுக்கு ேமாவாப் என்று ெபயர் ைவத்தாள். அவன்
ேமாவாப யருக்ெகல்லாம் தந்ைதயானான். ௩௮ இைளயவளும் ஒரு ஆண்
குழந்ைதையப் ெபற்றாள். அவனுக்கு அவள் ெபன்னம்மி என்று ெபயரிட்டாள்.
அவன்அம்ேமான்ஜனங்களுக்குத்தந்ைதஆனான்.

௨௦
ஆப ரகாம் ேகராருக்குப் ேபாக றான்
௧ ஆப ரகாம் அந்த நாட்ைடவ ட்டுப் பாைலவனப் பகுத க்குச் ெசன்றான்.

அவன் காேதசுக்கும், சூருக்கும் நடுவலுள்ள ேகராரில் தங்கனான். ௨ அவன்
ேகராரிேல தங்க இருந்தேபாது தன் மைனவ சாராைளச் சேகாதரி என்று
ெசான்னான். அபெமேலக்குக் ேகராரின் அரசன். அவன் சாராைள மிகவும்
வரும்பனான். எனேவ, ேவைலக்காரர்கைள அனுப்ப அவைளக் ெகாண்டு
வருமாறு ெசான்னான். ௩ஆனால் இரவல் ேதவன் அபெமேலக்கன் கனவேல
ேபச , “நீ மரித்து ேபாவாய். நீைகப்பற்றயெபண்தருமணமானவள்” என்றார்.
௪ஆைகயால் அபெமேலக்குச் சாராைளத் ெதாடவல்ைல. அவன் ேதவனிடம்,

“கர்த்தாேவ! நான்குற்றமுைடயவன்அல்ல. ஒன்றும்ெதரியாதஅப்பாவையநீர்
ெகால்வீரா? ௫ஆப ரகாேமஎன்னிடம், ‘இவள்என்சேகாதரி’என்றுெசான்னாேன!
சாராளும் ஆப ரகாைம ‘இவர் என் சேகாதரன்’ என்று கூறவ ட்டாள். நான்
அப்பாவ . நான்ேவண்டுெமன்ேறஇைதச்ெசய்யவல்ைல” என்றான்.
௬ ேதவன் அவனிடம், “நீ என்ன மனநைலயல் இைதச் ெசய்தாய் என்று

எனக்குத் ெதரியும். நீ என்ன ெசய்க றாய் என்பது உனக்குத் ெதரியாது. நீ
எனக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்யாதபடி நான் உன்ைனக் காப்பாற்ற ேனன். நீ
அவைளத் ெதாடாதபடி நாேன உன்ைனத் தடுத்ேதன். ௭ஆகேவ ஆப ரகாமிடம்
அவன் மைனவையத் தரும்பக் ெகாடுத்துவடு. ஆப ரகாம் ஒரு தீர்க்கதரிச .
அவன் உனக்காக ெஜப ப்பான். நீ வாழ்வாய். ஆனால் நீ சாராைள
ஆப ரகாமிடம் தரும்பக் ெகாடுக்காவ ட்டால் நீயும் உன்ைனச் ேசர்ந்தவர்களும்
மரித்துப்ேபாவீர்கள்என்றுஅறந்துெகாள்” என்றார்.
௮ எனேவ, மறுநாள் அதகாைலயல், அபெமேலக்கு தன் ேவைலக்காரர்கைள

அைழத்து,நடந்தைவகைளப்பற்ற க்கூறனான்,அவர்கள்பயந்தார்கள். ௯ப றகு
அபெமேலக்குஆப ரகாைமஅைழத்துஅவனிடம்: “நீஏன்எங்களுக்குஇதுேபால்
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ெசய்தாய்? உனக்கு எத ராக நான் என்ன ெசய்ேதன்? அவள் உன் சேகாதரி
என்று ஏன் ெபாய் ெசான்னாய்? எனது அரசுக்கு நீ நைறய ெதாந்தரவுகைளக்
ெகாடுத்துவ ட்டாய். நீ இவ்வாறு ெசய்தருக்கக் கூடாது. ௧௦ நீ எதற்காகப்
பயந்தாய்? ஏன்இவ்வாறுெசய்தாய்” என்றுேகட்டான்.
௧௧ ப றகு ஆப ரகாம், “நான் பயந்துவ ட்ேடன், இந்த இடத்தல் உள்ள எவரும்

ேதவைன மத க்கமாட்டார்கள் என்று நைனத்ேதன். சாராளுக்காக என்ைன
எவராவது ெகான்று வடுவார்கேளா என்று நைனத்ேதன். ௧௨ அவள் எனது
மைனவ , ஆனால் அவள் என் சேகாதரியும் கூட, அவள் என் தந்ைதக்கு
மகள். ஆனால் என் தாய்க்கு மகளல்ல. ௧௩ ேதவன் என்ைன என் தந்ைதயன்
வீட்டிலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டு வந்து என்ைனப் பல்ேவறு இடங்களில்
அைலந்து த ரியும்படி ெசய்தருக்க றார். அப்ேபாெதல்லாம் சாராளிடம்,
‘நாம் எங்கு ெசன்றாலும் நான் உன் சேகாதரன் என்று ெசால்லு’ என்று
ேகட்டுக்ெகாண்ேடன்” என்றான்.
௧௪ என்ன நடந்தது என்பைத அபெமேலக்கு புரிந்துெகாண்டான். எனேவ

சாராைளத் தரும்ப ஆப ரகாமிடம் அனுப்பவ ட்டான். அவளுக்குச் சல
ஆடுகைளயும் மாடுகைளயும் அடிைமகைளயும் ெகாடுத்தான். ௧௫ ப றகு,
“உன்ைனச் சுற்றலும் பார், இது எனது நலம், நீ வரும்புக ற எந்த இடத்தலும்
வாழலாம்” என்றான்.
௧௬அவன் சாராளிடம், “நான் உன் சேகாதரன், ஆப ரகாமிடம் 1,000 ெவள்ளிக்

காசுகள் ெகாடுத்ேதன். நடந்தவற்றுக்கு வருத்தம் ெதரிவ க்கேவ அவ்வாறு
ெசய்ேதன். நான் ெசய்தது சரிெயன்று எல்ேலாருக்கும் ெதரியேவண்டும்”
என்றான்.
௧௭-௧௮ கர்த்தர், சாராளினிமித்தம் அபெமேலக்கன் குடும்பத்தல் எவருக்கும்

குழந்ைத இல்லாமல் இருக்கும்படி ெசய்தருந்தார். இப்ேபாது ஆப ரகாம்
ேதவனிடம் ேவண்டிக்ெகாள்ளேவ, ேதவன் அபெமேலக்கு, அவன் மைனவ ,
ேவைலக்காரப் ெபண்கள்அைனவைரயும்குணப்படுத்தனார்.

௨௧
இறுதயாக, சாராளுக்குஒருகுழந்ைத
௧ கர்த்தர், சாராளுக்குக் ெகாடுத்தருந்த வாக்குறுதைய நைறேவற்றனார்.

௨ சாராள் கர்ப்பமுற்றாள். ஆப ரகாமின் வேயாத ப காலத்தல் அவனுக்கு
ஓர் ஆண் மகைனப் ெபற்றுக் ெகாடுத்தாள். இைவெயல்லாம் ேதவன்
வாக்களித்தபடிேய நடந்தது. ௩ சாராள் ஒரு மகைனப் ெபற்ெறடுத்தாள்.
ஆப ரகாம் அவனுக்கு ஈசாக்கு என்று ெபயரிட்டான். ௪ ஈசாக்கு ப றந்து எட்டு
நாள் கழிந்தேபாது ஆப ரகாம் அவனுக்கு வருத்தேசதனம் ெசய்து ைவத்தான்.
ேதவனின்ஆைணப்படிஇவ்வாறுநடந்தது.
௫ஈசாக்குப றக்கும்ேபாதுஅவனதுதந்ைதஆப ரகாமுக்கு 100வயதாயருந்தது.

௬ சாராள், “ேதவன் என்ைனமகழ்ச்ச யைடயச் ெசய்தார். இைதக் ேகள்வப்படும்
எவரும்என்ேனாடுேசர்ந்துமக ழ்ச்ச யைடவார்கள். ௭ஆப ரகாமின்குழந்ைதைய
நான் ெபற்ெறடுப்ேபன் என்று எவரும் நைனத்தருக்கமாட்டார்கள். ஆனால்
நான் இந்த வேயாத ப காலத்தலும் அவருக்கு ஆண் பள்ைளையப் ெபற்றுக்
ெகாடுத்ேதன்” என்றாள்.

வீட்டில்ப ரச்சைன
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௮ ஈசாக்கு பால்குடிக்க மறக்கும் நாளில் ஆப ரகாம் ெபரிய வருந்து
ெகாடுத்தான். ௯ ஆகார் என்னும் எக ப்தய அடிைமப்ெபண் ஆப ரகாமின்
முதல் மகைனப் ெபற்றருந்தாள். சாராள் அவைனப் பார்த்தாள். அவன் ேகலிச்
ெசய்துெகாண்டிருப்பைதக் கண்டு அவளுக்கு அவன் ேமல் எரிச்சல் வந்தது.
௧௦ சாராள் ஆப ரகாமிடம், “இந்த அடிைமப் ெபண்ைணயும் அவள் மகைனயும்
ெவளிேய தள்ளும். நாம் சாகும்ேபாது நமக்குரியஅைனத்ைதயும் ஈசாக்ேக ெபற
ேவண்டும். அந்த அடிைமப் ெபண்ணின் மகன் அதல் பங்கு ேபாடுவைத நான்
வரும்பவல்ைல” என்றாள்.
௧௧ இது ஆப ரகாமுக்கு துயரத்ைதத் தந்தது. அவன் தன் மகன்

இஸ்மேவைலப்பற்ற க் கவைலப்பட ஆரம்ப த்தான். ௧௨ ஆனால் ேதவன்
ஆப ரகாமிடம், “அடிைமப் ெபண்ைணயும், அவள் மகைனயும்பற்ற க்
கவைலப்படாேத, சாராள் வரும்புவது ேபாலேவ ெசய். ஈசாக்கு ஒருவேன
உனது வாரிசு. ௧௩ ஆனால் நான் உனது அடிைமப் ெபண்ணின் மகைனயும்
ஆசீர்வத ப்ேபன். அவனும்உன் மகன் என்பதால் அவனிடமிருந்தும் ஒரு ெபரிய
ேதசத்ைதஉருவாக்குேவன்” என்றார்.
௧௪ மறுநாள் அதகாைலயல் ஆப ரகாம் ெகாஞ்சம் தண்ணீரும், உணவும்

எடுத்துஅவற்ைறஆகாரிடம் ெகாடுத்தான். அவள்அவற்ைற எடுத்துக்ெகாண்டு
தன் மகேனாடு ெவளிேயற , ெபெயர்ெசபா பாைலவனத்தல் அைலந்து
த ரிந்தாள்.
௧௫ெகாஞ்சேநரம்கழிந்ததும்தண்ணீர்தீர்ந்துேபானதால்குடிப்பதற்குஎதுவும்

இல்லாமல் ேபாய ற்று. எனேவ ஆகார் தன் மகைன ஒரு புதரின் அடியல்
வ ட்டாள். ௧௬ஆகார் ெகாஞ்ச தூரம் ேபாய் உட்கார்ந்தாள். அவள் தன் மகன்
தண்ணீர் இல்லாமேலேய மரித்துப்ேபாவான் என்று எண்ணினாள். அவன்
மரிப்பைத அவள் பார்க்க வரும்பவல்ைல. எனேவ அவள் அங்ேக உட்கார்ந்து
அழஆரம்ப த்தாள்.
௧௭ சறுவனின் அழுைகைய ேதவன் ேகட்டார். ேதவதூதன் வானத்தலிருந்து

ஆகாைரக் கூப்ப ட்டு: “ஆகாேர! உனக்கு என்ன நடந்தது? அஞ்ச ேவண்டாம்,
கர்த்தர் சறுவனின் அழுைகையக் ேகட்டார். ௧௮ ேபாய் சறுவனுக்கு உதவ
ெசய், அவனதுைகையப் ப டித்து வழிநடத்த ச்ெசல். நான் அவைன ஏராளமான
ஜனங்களுக்குத்தந்ைதயாக்குேவன்” என்றார்.
௧௯ ப றகு ேதவன், ஆகாைர ஒரு கணற்ைறப் பார்க்கும்படிச் ெசய்தார். அவள்

அந்த கணற்றன்அருேக ெசன்று, தன்ைப நைறய தண்ணீைர ந ரப்ப யதுடன்,
தன் மகனுக்கும் குடிக்கக் ெகாடுத்தாள். ௨௦ அவன் வளர்ந்து ஆளாகும்வைர
ேதவன் அவேனாடு இருந்தார். இஸ்மேவல் பாைலவனத்தல் வாழ்ந்து ெபரிய
ேவட்ைடக்காரன் ஆனான். வல்ைலப் பயன்படுத்தத் ெதரிந்துெகாண்டான்.
௨௧ அவனது தாய் அவனுக்ெகாரு மைனவைய எக ப்தல் கண்டுபடித்தாள்.
அவர்கள்பாரான்பாைலவனத்தல்வாழ்ந்தனர்.
அபெமேலக்ேகாடுஆப ரகாமின்உடன்படிக்ைக
௨௨ இைவகளுக்குப் பன்னர் அபெமேலக்கும் ப ேகாலும் ஆப ரகாேமாடு

ேபசனர். ப ேகால் அபெமேலக்கன் பைடத் தளபத . அவர்கள் ஆப ரகாமிடம்,
“நீ ெசய்க ற எல்லாவற்றலும் ேதவன் உன்ேனாடு இருக்கறார். ௨௩ எனேவ
இப்ேபாது எனக்கு ேதவனுக்கு முன்பு ஒரு வாக்குறுத ெகாடு. நீ என்ேனாடும்,
என் பள்ைளகேளாடும் நயாயமாக நடந்துெகாள்ேவன் என்றும், நீ என்ேனாடும்,
நீ வாழ்க ற இந்தத் ேதசத்ேதாடும் கருைணயாய் இருப்ேபன் என்றும்
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வாக்குறுதெகாடு. நான் உன்ேனாடு கருைணயாய் இருப்பதுேபான்று நீ
என்ேனாடுகருைணயாய்இருப்பதாகஉறுதயளி” என்றுேகட்டனர்.
௨௪ ஆப ரகாேமா, “நீங்கள் என்ைன நடத்துவது ேபான்று நானும் உங்கைள

நடத்துேவன்” என்று ெசான்னான். ௨௫ ப றகு ஆப ரகாம் அபெமேலக்க டம்
அரசனின் ஆட்கள் அவனது கணற்ைற அபகரித்துக்ெகாண்டதாய்
முைறய ட்டான்.
௨௬ ஆனால் அபெமேலக்ேகா, “யார் இைதச் ெசய்தது என்று எனக்குத்

ெதரியாது, இதற்கு முன் நீ எனக்கு இைதப்பற்ற ெசால்லவல்ைல” என்று
கூறனான்.
௨௭ஆகேவ, அபெமேலக்கும்ஆப ரகாமும் ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்டனர்.

அதன்படி ஆப ரகாம் அரசனுக்குச் சல ஆடுகைளயும் மாடுகைளயும்
ஒப்பந்தத்தன் அத்தாட்ச யாகக் ெகாடுத்தான். ௨௮ ஆப ரகாம் ஏழு ெபண்
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்தனியாகஅபெமேலக்குமுன்புநறுத்தனான்.
௨௯ அபெமேலக்கு ஆப ரகாமிடம், “ஏன் இவற்ைறத் தனியாக இதுேபால்

நறுத்தயருக்க றாய்” என்றுேகட்டான்.
௩௦அதற்கு ஆப ரகாம், “என்னிடத்தலிருந்து நீ இவற்ைற ஏற்றுக்ெகாண்டால்,

அதுநான்இந்தக்கணற்ைறத் ேதாண்டியதற்குஅைடயாளமாகும்” என்றான்.
௩௧ அதற்குப் ப றகு அந்தக் கணறு ெபெயர் ெசபா என்று அைழக்கப்பட்டது.

ஒருவருக்ெகாருவர்ஒப்பந்தம்ெசய்துெகாண்டஇடம் என்றுஇதற்குப்ெபாருள்.
௩௨ இவ்வாறு அபெமேலக்கும் ஆப ரகாமும் அந்த இடத்தல் ஒரு ஒப்பந்தம்

ெசய்துெகாண்ட பன்னர் அபெமேலக்கும் அவனது பைடயும் அந்த இடத்ைத
வ ட்டுெபலிஸ்தருைடயநாட்டுக்குத்தரும்ப ப் ேபானார்கள்.
௩௩ ஆப ரகாம் ெபெயர்ெசபாவல் ஒரு புதய மரத்ைத நட்டு என்ெறன்றும்

ஜீவக்கும்ேதவனாகயகர்த்தரிடம்ெஜப த்தான். ௩௪ஆப ரகாம்ெபலிஸ்தருைடய
நாட்டில்நீண்டகாலம்தங்கயருந்தான்.

௨௨
ஆப ரகாம், ேதவனால் ேசாத க்கப்படுதல்
௧ இதற்குப் ப றகு, ேதவன் ஆப ரகாமின் வசுவாசத்ைதச் ேசாத க்க

வரும்பனார். எனேவேதவன் “ஆப ரகாேம” என்றுஅைழத்தார்.
ஆப ரகாமும், “நான்இங்ேகஇருக்க ேறன்” என்றான்.
௨ ேதவன் அவனிடம், “உன்னுைடய அன்பற்குரிய, ஒேர மகனான ஈசாக்ைக

அைழத்துக்ெகாண்டுேமாரியா ேதசத்த ற்குச்ெசல். அங்குஉன்மகைனஎனக்கு
தகன பலியாகக் ெகாடு. எந்த இடத்தல் அைதச் ெசய்ய ேவண்டுெமன்று நான்
உனக்குச்ெசால்ேவன்” என்றார்.
௩ காைலயல் ஆப ரகாம் எழுந்து தனது கழுைதையத் தயார் ெசய்தான்.

ஈசாக்ைகயும் இரண்டு ேவைலக்காரர்கைளயும் அைழத்துக்ெகாண்டான்.
பலிக்கு வறகுகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டான். ேதவன் ேபாகச் ெசான்ன
இடத்த ற்கு அவர்கள் ேபானார்கள். ௪ அவர்கள் மூன்று நாட்கள் பயணம்
ெசய்தபன் ெதாைலவல் ேதவன் குறப்ப ட்ட இடம் ெதரிந்தது. ௫ ஆப ரகாம்
தனதுேவைலக்காரர்களிடம், “கழுைதேயாடுநீங்கள்இங்ேகேயதங்கயருங்கள்,
நானும் என் மகனும் அவ்வ டத்த ற்கு ெதாழுதுெகாள்ளப் ேபாக ேறாம். ப றகு
உங்களிடம் தரும்ப வருேவாம்” என்றான்.
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௬பலிக்கானவறகுகைள எடுத்து மகனின் ேதாள் மீதுைவத்தான். ஆப ரகாம்
கத்தையயும், ெநருப்ைபயும் எடுத்துக்ெகாண்டு, அவனும் அவனது மகனும்
ேசர்ந்து ேபானார்கள்.
௭ஈசாக்குதன்தந்ைதையப்பார்த்து, “அப்பா” என்றுஅைழத்தான்.
ஆப ரகாமும், “என்னமகேன” எனக் ேகட்டான்.
ஈசாக்குஅவனிடம், “வறகும், ெநருப்பும் நம்மிடம் உள்ளது. பலியடுவதற்கான

ஆட்டுக்குட்டி எங்ேக?” என்றுேகட்டான்.
௮ அதற்கு ஆப ரகாம், “ேதவேன தனக்கான பலிக்குரிய ஆட்டுக்குட்டிையக்

ெகாடுப்பார் மகேன” என்றுபதல்ெசான்னான்.
ஆப ரகாமும் அவனது மகனும் ௯ ேதவன் ேபாகச் ெசான்னஇடத்த ற்கு ேபாய்ச்

ேசர்ந்தனர். அங்ேக ஆப ரகாம் ஒரு பலிபீடத்ைத கட்டி அதன்ேமல் வறகுகைள
அடுக்கனான். பன் தன் மகன் ஈசாக்ைகப் பலிபீடத்தன்ேமல் க டத்தனான்.
௧௦ப றகுஆப ரகாம் கத்தையஎடுத்துமகைனெவட்டுவதற்குத்தயாரானான்.
௧௧அப்ேபாதுகர்த்தருைடயதூதன்ஆப ரகாைமத்தடுத்துநறுத்த , “ஆப ரகாேம

ஆப ரகாேம” என்றுஅைழத்தார்.
ஆப ரகாம், “நான்இங்ேகஇருக்க ேறன்” என்றுபதலளித்தான்.
௧௨ ேதவதூதன்: “உனது மகைனக் ெகால்ல ேவண்டாம். அவைன

எவ்வதத்தலும் காயப்படுத்த ேவண்டாம். நீ ேதவைன மத ப்பவன் என்றும்,
கீழ்ப்படிபவன் என்பைதயும் நான் ெதரிந்துெகாண்ேடன். நீ எனக்காக
உன் ஒேர ஒரு மகைனயும் ெகால்லத் தயாராக உள்ளாய் என்பைதயும்
ெதரிந்துெகாண்ேடன்” என்றார்.
௧௩ஆப ரகாம் ெதாைலவல் தன் கண்முன் ஒருஆட்டுக் கடாைவக் கண்டான்.

அதன் ெகாம்புகள் புதரில் ச க்க க்ெகாண்டிருந்தன. ஆப ரகாம் அதைன
வடுவத்து ேதவனுக்குப் பலிய ட்டான். ஆப ரகாமின் மகன் காப்பாற்றப்பட்டான்.
௧௪அதனால்ஆப ரகாம்அந்தஇடத்த ற்கு, “ேயேகாவாயீேர”*என்றுெபயரிட்டான்.
“கர்த்தருைடயபர்வதத்த ேலபார்த்துக்ெகாள்ளப்படும்”என்றுஇன்ைறக்கும்கூட
ஜனங்கள்கூறுகன்றனர்.
௧௫ கர்த்தருைடய தூதன் இரண்டாவது முைறயும் வானத்தலிருந்து

ஆப ரகாைம அைழத்து, ௧௬ “எனக்காக உன் மகைனக் ெகால்லத் தயாராக
இருந்தாய், இவன் உனது ஒேர மகன். இைத எனக்காகச் ெசய்தாய்.
௧௭ கர்த்தராக ய நான் உண்ைமயாகேவ உன்ைன ஆசீர்வத ப்ேபன். வானத்தல்
உள்ள நட்சத்த ரங்கைளப்ேபான்று நான் உன் சந்ததையப் ெபருகச் ெசய்ேவன்.
கடற்கைரயலுள்ள மணைலப் ேபான்று எண்ணற்ற வாரிசுகைளயும் தருேவன்.
உனது ஜனங்கள் தங்கள் பைகவர்கைள ெவல்லுவார்கள். ௧௮ பூமியலுள்ள
ஒவ்ெவாரு நாடும் உனது சந்தத மூலம் ஆசீர்வாதத்ைதப்ெபறும். நீ எனக்குக்
கீழ்ப்படிந்தாய். அதனால்இைதநான்உனக்குச்ெசய்ேவன்” என்றார்.
௧௯ ப றகு, ஆப ரகாம் தன் ேவைலக்காரர்கள் இருக்குமிடத்த ற்குச் ெசன்றான்,

அவர்கள் அைனவரும் ெபெயர்ெசபாவுக்குத் தரும்பனார்கள். ஆப ரகாம்
அங்ேகேயதங்கயருந்தான்.
௨௦இைவ எல்லாம் நடந்து முடிந்த ப றகு ஆப ரகாமுக்கு ஒரு ெசய்த வந்தது.

அதல், “உனது சேகாதரன் நாேகாருக்கும் அவனது மைனவ மில்காளுக்கும்
குழந்ைதகள் ப றந்துள்ளனர். ௨௧முதல் மகனின் ெபயர் ஊத்ஸ். இரண்டாவது

* ௨௨:௧௪: ேயேகாவாயீேர “கர்த்தர் பார்க்க றார்”அல்லது “கர்த்தர் ெகாடுக்க றார்” என்றுஅர்த்தம்.
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மகனின் ெபயர் பூஸ். மூன்றாவது மகனின் ெபயர் ேகமுேவல். இவன்
ஆராமின் தந்ைத. ௨௨ ேமலும் ேகேசத், ஆேசா, பல்தாஸ், இத்லாப், ெபத்துேவல்
என்பவர்களும் உள்ளனர். ெபத்துேவல் ெரெபக்காைளப் ெபற்றான்” என்று
கூறப்பட்டிருந்தது. ௨௩ அந்த எட்டு ேபைர மில்க்காள் ஆப ரகாமுைடய
சேகாதரனாகய நாேகாருக்குப் ெபற்றாள். நாேகார் ஆப ரகாமின் சேகாதரன்.
௨௪ ேரயுமாள் என்ற அவனது ேவைலக்காரி ேதபா, காகாம், தாகாஸ், மாகா
என்பவர்கைளப்ெபற்றாள்.

௨௩
சாராளின்மரணம்
௧ சாராள் 127 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாள். ௨ அவள் கானான் நாட்டில் உள்ள

கீரியாத் அர்பா (எப ேரான்) எனும் நகரத்தல் மரணமைடந்தாள். ஆப ரகாம்
மிகவும் துக்கப்பட்டு அவளுக்காக அழுதான். ௩ ப றகு அவன் மரித்துப்ேபான
மைனவயன் உடைல வ ட்டு எழுந்து ேபாய் ஏத்தன் ஜனங்கேளாடு ேபசனான்.
௪அவன், “நான் உங்கள் நாட்டில் தங்க இருக்கும் ஒரு ப ரயாணி. எனேவ என்
மைனவையஅடக்கம் ெசய்ய எனக்குஇடமில்ைல. ெகாஞ்சம் இடம் தாருங்கள்,
என்மைனவையஅடக்கம்ெசய்ய ேவண்டும்” என்றுேகட்டான்.
௫ஏத்தன்ஜனங்கேளாஆப ரகாமிடம், ௬ “ஐயாஎங்களிடமுள்ளமகா ேதவனின்

தைலவர்களுள் நீங்களும் ஒருவர். உமது மைனவயன் பணத்ைத அடக்கம்
ெசய்ய எங்களிடமுள்ள எந்த நல்ல இடத்ைதயும் நீர் எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்.
எங்களுக்குரிய கல்லைறகளில் உமக்குவருப்பமான எைதயும் நீர் ெபறமுடியும்.
உமது மைனவைய அங்ேக அடக்கம் ெசய்வைத எங்களில் எவரும் உம்ைமத்
தடுக்கமாட்டார்கள்” என்றனர்.
௭ ஆப ரகாம் எழுந்து அவர்கைளக் குனிந்து வணங்கனான். ௮ அவன்

அவர்களிடம், “நீங்கள் உண்ைமயல் எனக்கு என் மைனவைய அடக்கம்
ெசய்ய உதவ வரும்பனால், ேசாகாருைடய மகனாகய எப்ெபேரானுக்குச்
ெசால்லுங்கள். ௯ நான் மக்ேபலா எனப்படும் குைகைய வைலக்கு வாங்க
வரும்புக ேறன். அது எப்ெபேரானுக்குஉரியது. அதுஇந்த வயலின்இறுதயல்
உள்ளது. நான் அவனுக்கு முழு வைலையயும் ெகாடுத்துவடுேவன். நீங்கள்
அைனவரும்இதற்குச் சாட்ச யாகஇருக்க ேவண்டும்” என்றான்.
௧௦ எப்ெபேரான் ஏத்தன் ஜனங்களிைடயல் உட்கார்ந்தருந்தான். அவன்

ஆப ரகாமிடம், ௧௧ “இல்ைல ஐயா, நான் அந்த நலத்ைதயும் குைகையயும்
உமக்குத் தருேவன். நீர் உமது மைனவைய அதல் அடக்கம் ெசய்யலாம்”
என்றான்.
௧௨ ப றகு ஆப ரகாம் ஏத்தன் ஜனங்களிடம் குனிந்து வணங்கனான்.

௧௩ ஆப ரகாம் அைனவருக்கும் முன்பாக எப்ெபேரானிடம், “ஆனால் நான்
அதற்குரிய வைலையக் ெகாடுப்ேபன். என்னுைடய பணத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ள
ேவண்டும். அதன்பன்என்மைனவையஅடக்கம்ெசய்ேவன்” என்றான்.
௧௪ எப்ெபேரான் ஆப ரகாமுக்கு, ௧௫ “ஐயா, நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்.

நானூறு ேசக்கல் நைற ெவள்ளி என்பது உங்களுக்கும் எனக்கும்
சாதாரணமானது. எனேவ நலத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு மரித்த உங்கள்
மைனவையஅடக்கம்ெசய்யுங்கள்” என்றான்.
௧௬ அதனால் ஆப ரகாம் நானூறு ேசக்கல் நைற ெவள்ளிைய எைடய ட்டுக்

ெகாடுத்தான்.
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௧௭-௧௮ எனேவ, எப்ெபேரானுைடய நலம் ஆப ரகாமுக்குக் கைடத்தது. இது
மம்ேரவன் கழக்குப் பகுதயலுள்ள மக்ேபலாவல் இருந்தது. ஆப ரகாமுக்கு
அந்த நலமும் அதலுள்ள மரங்களும் குைகயும் ெசாந்தமாயன. அவன் ெசய்த
ஒப்பந்தத்ைத அங்கு அைனத்து ஜனங்களும் கண்டனர். ௧௯ இதற்குப் ப றேக
ஆப ரகாம் தன் மைனவயான சாராைள மம்ேர அருகலுள்ள கல்லைறயல்
அடக்கம்ெசய்தான். (இதுகானான்நாட்டிலுள்ளஎப்ெபேரான்.) ௨௦இப்படிஏத்தன்
ஜனங்களிடமிருந்து ெபறப்பட்ட நலம் ஆப ரகாமுக்கு உரியதாக க் கல்லைற
பூமியாகஉறுத ெசய்யப்பட்டது.

௨௪
ஈசாக்குக்குஒருமைனவ
௧ஆப ரகாம் மிகவும் வேயாத பனாக இருந்தான். அவைனயும், அவன் ெசய்த

காரியங்கைளயும்கர்த்தர்ஆசீர்வத த்தார். ௨ஆப ரகாமுக்குஒருேவைலக்காரன்
இருந்தான். அவேன ஆப ரகாமுக்குச் ெசாந்தமான எல்லாவற்றுக்கும்
ெபாறுப்பானவனாக இருந்தான். ஒரு நாள் ஆப ரகாம் அவைன அைழத்து,
“எனது ெதாைடயன் கீழ் உன் ைககைள ைவ. ௩ நான் உன்னிடமிருந்து
ஒரு வாக்குறுதைய வாங்க வரும்புக ேறன், வானத்தற்கும் பூமிக்கும்
அத பதயான ேதவனாகய கர்த்தருக்கு முன்னால் எனக்கு வாக்குறுதக் ெகாடு.
கானானியர்களிடமிருந்து ஒரு ெபண்ைண என் மகன் மணந்துெகாள்ள நீ
அனுமதக்கக் கூடாது. நாம் இவர்கள் மத்தயல் வாழ்க ேறாம். எனினும் ஒரு
கானான் ேதசத்துப் ெபண்ைண, அவன் மணந்துெகாள்ளக் கூடாது. ௪ எனது
ெசாந்த ஜனங்கள் இருக்கற என் நாட்டிற்குத் தரும்ப ப்ேபா. அங்கு என்
மகன் ஈசாக்குக்கு மணமுடிக்க ஒரு ெபண்ைணப் பார்த்து அவைள இங்கு
அைழத்துக்ெகாண்டுவா” என்றான்.
௫அதற்கு அந்த ேவைலக்காரன், “ஒருேவைள அந்தப் ெபண் இந்த நாட்டிற்கு

என்ேனாடு வர மறுக்கலாம். எனேவ உங்கள் மகைனயும் என்ேனாடு நான்
அைழத்துச்ெசல்லலாமா?” என்றுேகட்டான்.
௬ஆப ரகாம் அவனிடம், “இல்ைல என் மகைன அந்த இடத்த ற்கு உன்ேனாடு

அைழத்துச் ெசல்லக் கூடாது. ௭ வானத்தற்கு ேதவனாகய கர்த்தர் என்ைன
என் தாய் நாட்டிலிருந்து இங்கு அைழத்து வந்துள்ளார். அது என் தந்ைதக்கும்
என் குடும்பத்த ற்கும் தாய்நாடு. ஆனால் கர்த்தர் இந்தப் புதய நாேட எனது
குடும்பத்தன் தாய்நாடு என்று வாக்குறுத ச் ெசய்தருக்க றார். எனேவ கர்த்தர்
தன் தூதைன உனக்கு முன் அனுப்புவாராக. ெபண்ைணத் ேதர்ந்ெதடுக்க
உனக்கு உதவுவார். ௮ ஆனால் அந்தப் ெபண் உன்ேனாடு இங்கு வர
சம்மத க்காவ ட்டால் உனது வாக்குறுதயலிருந்து நீ வடுதைல ெபறுகறாய்.
ஆனால்என்மகைனமட்டும்அங்குஅைழத்துக்ெகாண்டுேபாகக்கூடாது” என்று
கூறனான்.
௯அதன்படி,அந்த ேவைலக்காரன்தன்எஜமானனின்காலடியல்தன்ைகைய

ைவத்துவாக்குறுத ெசய்தான்.
ெபண்ைணத்ேதடுதல்
௧௦ ஆப ரகாமின் ேவைலக்காரன் பத்து ஒட்டகங்கேளாடு அங்கருந்து

புறப்பட்டான். அவன் தன்ேனாடு பலவத அழகான பரிசுப்ெபாருட்கைளயும்
எடுத்து ெசன்றான். அவன் நாேகாரின் நகரமான ெமெசாப்
ெபாத்தாமியாவ ற்குச் ெசன்றான். ௧௧ அவன் ஊருக்கு ெவளிேய இருந்த
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கணற்றனருேகவந்தைடந்தான். அதுெபண்கள்தண்ணீர்எடுக்கவரும்மாைல
ேநரம். அங்ேகஒட்டகங்கைளத்தங்கச்ெசய்தான்.
௧௨ அவன், “என் எஜமானனின் ேதவனாகய கர்த்தாேவ இன்று அவரது

மகனுக்குப் ெபண் ேதட உதவ ெசய்யும். என் எஜமானரான ஆப ரகாம் மீது
கருைண காட்டும். ௧௩ நான் இந்தக் கணற்றருகல் நன்றுெகாண்டிருக்க ேறன்.
நகருக்குள்இருந்துஏராளமானஇளம்ெபண்கள்தண்ணீெரடுக்கவருகன்றனர்.
௧௪ ஈசாக்குக்குச் சரியான ெபண் யாெரன்று அறந்துெகாள்ள நான் ஒரு
ச றப்பான அைடயாளத்துக்காகக் காத்தருக்க ேறன். அதாவது, நான் ஒரு
ெபண்ணிடம், ‘குடிக்கஉன்குடத்ைதச்சாய்க்கேவண்டும்’என்றுெசால்லும்ேபாது
எந்தப் ெபண், ‘குடி உன் ஒட்டகங்களுக்கும் தண்ணீர் தருேவன்’ என்று
கூறுகறாேளாஅவைளேய ஈசாக்கன்மைனவயாகத் ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும்.
அப்படி நடந்தால், அவேள நீர் ஈசாக்க ற்காக ேதர்ந்ெதடுத்த சரியான ெபண்
என்றும் அதன்பன் நீர் என் எஜமானன் மீது கருைண காட்டினீர் என்றும்
நம்புேவன்” என்றான்.

ெபண்ைணக்கண்டுபடித்தல்
௧௫ அந்த ேவைலக்காரன் இவ்வாறு ப ரார்த்தைன ெசய்து முடிப்பதற்குள்

ஒரு இளம் ெபண் தண்ணீெரடுக்க கணற்றருேக வந்தாள். இவள்
ெபத்துேவலின் மகளாகய ெரெபக்காள். ெபத்துேவல் நாேகாருக்கும்
மில்காளுக்கும் ப றந்த மகன். நாேகார் ஆப ரகாமின் சேகாதரன். அவள்
ேதாளில் குடத்ைத ைவத்துக்ெகாண்டு தண்ணீெரடுக்க வந்தாள். ௧௬ அவள்
மிகவும் அழகுள்ளவளும், புருஷைன அறயாத கன்னிைகயுமாயருந்தாள்.
அவள் கணற்றருேக ெசன்று தண்ணீெரடுத்து தன் குடத்ைத நைறத்தாள்.
௧௭ ேவைலக்காரன்அவளிடம் ேபாய், “நான்குடிக்கக் ெகாஞ்சம் தண்ணீைரஉன்
குடத்தலிருந்துதா” என்றுேகட்டான்.
௧௮உடேனெரெபக்காள்ேதாளிலிருந்துகுடத்ைதஇறக்க , “இைதக்குடியுங்கள்

ஐயா” என்றாள். ௧௯ அவன் குடித்து முடித்ததும் அவள், “உங்கள் ஒட்டகங்கள்
குடிக்கவும் நான் தண்ணீர் ஊற்றுேவன்” என்று ெசால்லி, ௨௦ குடத்தலுள்ள
தண்ணீர்முழுவைதயும்ஒட்டகம்குடிக்குமாறுஊற்றனாள். ப றகுகணற்றுக்குப்
ேபாய் ேமலும்தண்ணீெரடுத்துவந்துஎல்லாஒட்டகங்களுக்கும்ஊற்றனாள்.
௨௧ ேவைலக்காரன் அவைள அைமதயாகக் கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தான்.

கர்த்தர் அவனுக்கு ஒரு பதலளித்தார் என்பைதயும் அவனது பயணத்ைத
ெவற்ற கரமானதாக்கனார் என்பைதயும் உறுத ப்படுத்த வரும்பனான்.
௨௨ ஒட்டகங்கள் தண்ணீர் குடித்த பன் ேவைலக்காரன் அவளுக்கு அைரச்
ேசக்கல் எைடயுள்ள தங்கக் காதணியும், பத்து ேசக்கல் எைடயுள்ள இரண்டு
ெபான் கடகங்கைளயும் ெகாடுத்தான். ௨௩ அவன் அவளிடம், “உனது தந்ைத
யார்? உன் தந்ைதயன் வீட்டில் நாங்கள் இரவல் தங்க இடம் உண்டா” என்று
ேகட்டான்.
௨௪அதற்கு ெரபக்காள், “என் தந்ைத ெபத்துேவல். அவர் நாேகார் மில்க்காள்

ஆக ேயாரின் மகன்” என்றாள். ௨௫ ப றகு அவள், “எங்கள் வீட்டில், உங்கள்
ஒட்டகங்களுக்குஉணவும்,உங்களுக்குப்படுக்கஇடமும்உண்டு” என்றாள்.
௨௬ ேவைலக்காரன் பணிந்து கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாண்டான். ௨௭ அவன்,

“எனது எஜமான்ஆப ரகாமின் ேதவனாகய கர்த்தர் ஸ்ேதாத்தரிக்கப்படுவாராக.
அவருக்குக் கர்த்தர் கருைண காட்டி தமது உண்ைமைய நரூப த்துள்ளார்.
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என் எஜமானனின் மகனுக்கு ஏற்ற ெபண்ணிடம் கர்த்தர் என்ைன வழி
நடத்தவ ட்டார்” என்றான்.
௨௮ ப றகு ெரெபக்காள் ஓடிப்ேபாய் தன் குடும்பத்தாரிடம் நடந்தைத எல்லாம்

ெசான்னாள். ௨௯-௩௦ அவளுக்கு ஒரு சேகாதரன் இருந்தான். அவன் ெபயர்
லாபான். அவள் ெசான்னைதெயல்லாம் அவன் ேகட்டான். அவன் அவளது
காதணிகைளயும் கடகங்கைளயும் பார்த்துவ ட்டு கணற்றருேக ஓடினான்.
அங்கு கணற்றருகல் ஒட்டகங்கைளயும், ேவைலயாைளயும் கண்டான்.
௩௧ அவனிடம், “ஐயா, கர்த்தரால் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவேர உங்கைள எங்கள்
வீட்டிற்கு வரேவற்க ேறாம். இங்ேக ெவளிேய நீங்கள் நன்றுெகாண்டிருக்க
ேவண்டாம். நீங்கள் இைளப்பாற ஒரு அைறைய ஏற்பாடு ெசய்துள்ேளன்.
உங்கள்ஒட்டகங்கள்தங்கவும்ஏற்பாடுெசய்துள்ேளன்” என்றான்.
௩௨ ஆப ரகாமின் ேவைலக்காரன் அந்த வீட்டிற்குப் ேபானான். லாபான்

அவனுக்கு உதவனான். ஒட்டகங்களுக்கு உணவு ெகாடுத்தான்.
ப றகு ஆப ரகாமின் ேவைலக்காரனும் அவனது ஆட்களும் கால்கைளக்
கழுவக்ெகாள்ளத்தண்ணீர்ெகாடுத்தான். ௩௩ப றகுஅவனுக்குஉண்ணஉணவு
ெகாடுத்தான். ஆனால் ேவைலயாள் உண்ண மறுத்துவ ட்டான், “நான் ஏன்
வந்தருக்க ேறன்என்பைதச்ெசால்வதற்குமுன்உண்ணமாட்ேடன்” என்றான்.
ஆைகயால்லாபான், “ப றகுஎங்களுக்குச்ெசால்லும்” என்றான்.
ெரெபக்காைளப்ெபண்ேகட்டுப் ேபசுதல்
௩௪ ேவைலயாள், “நான் ஆப ரகாமின் ேவைலக்காரன். ௩௫ கர்த்தர்

எல்லாவைகயலும் என் எஜமானைன சறப்பாக ஆசீர்வத த்தருக்க றார். என்
எஜமானன் ெபரிய மனிதராகவ ட்டார். அவருக்கு ஆட்டு மந்ைதகைளயும்
மாட்டு மந்ைதகைளயும் கர்த்தர் ெகாடுத்தருக்க றார். அவரிடம் தங்கமும்
ெவள்ளியும் உள்ளன. நைறய ேவைலக்காரர்களும் உள்ளனர். ஒட்டகங்களும்
கழுைதகளும் இருக்கன்றன. ௩௬ சாராள் என் எஜமானனின் மைனவ . அவள்
தனது முதய வயதல் ஆண் குழந்ைதைய ெபற்றாள். எனது எஜமானன்
தனக்குரியஅைனத்ைதயும்அவனுக்ேகெகாடுத்தருக்க றார். ௩௭என்எஜமானன்
என்ைன ஒரு வாக்குறுத ெசய்யுமாறு வற்புறுத்தனார். என் எஜமானன்
என்னிடம், ‘என் மகன் கானான் நாட்டுப் ெபண்ைண மணந்துெகாள்ள நீ
அனுமதக்கக்கூடாது. நாம் கானானியர்களுக்கைடயல்வாழ்க ேறாம். ஆனால்
இங்குள்ள ெபண்ைண என் மகன் மணந்துெகாள்ளக் கூடாது. ௩௮ அதனால்
எனது தந்ைதயன் நாட்டிலுள்ள எனது குடும்பத்தாரிடம் ேபாய் என் மகனுக்குப்
ெபண்ைணத் ேதர்ந்ெதடுக்கேவண்டும்’ என்று ெசான்னார். ௩௯ அதற்கு நான்,
என் எஜமானிடம் ‘ஒருேவைள அந்தப் ெபண் என்ேனாடு இங்கு வர மறுப்பாள்’
என்ேறன். ௪௦உடேன அவர், ‘நான் கர்த்தருக்குச் ேசைவ ெசய்க ேறன். எனேவ
கர்த்தர் தன் தூதைன உனக்கு முன்பாக அனுப்ப உனக்கு உதவுவார். அங்ேக
எனது குடும்பத்தல் என் மகனுக்ேகற்ற ெபண்ைணக் கண்டுபடிப்பாய்’ என்று
கூறனார். ௪௧ஆனால் அவர்கள் என் மகனுக்குப் ெபண் ெகாடுக்க மறுத்தால்
ப றகுநீெசய்தவாக்குறுதயலிருந்துவடுதைலெபறுவாய்” என்றார்.
௪௨ “இன்று அந்தக் கணற்றருகல் வந்து ‘என் எஜமானன் ஆப ரகாமின்

ேதவனாகயகர்த்தாேவ! எனதுபயணத்ைதெவற்ற கரமாக்கும். ௪௩நான்இந்தக்
கணற்றருகல் ஒரு இளம் ெபண்ணுக்காகக் காத்தருப்ேபன். அவளிடம் குடிக்க
தண்ணீர் ேகட்ேபன். ௪௪ ெபாருத்தமான ெபண் எனில் ச றப்பான முைறயல்
சரியான பதைலத் தருவாள். அவள், “இந்த தண்ணீைரக் குடியுங்கள். உங்கள்
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ஒட்டகங்களுக்கும் தண்ணீர் ெகாடுப்ேபன்” என்பாள். அதன் மூலம் இந்தப்
ெபண்ேண என் எஜமானின் மகனுக்குக் கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவள்
என்றுஅற ேவன்’ ” என்றுப ரார்த்தைனெசய்ேதன்.
௪௫ “நான் ேவண்டுதல்கைள முடிக்கும் முன்னேர ெரெபக்காள் தண்ணீர்

எடுப்பதற்காக கணற்றுக்கு வந்தாள். அவள் ேதாளில் குடத்ேதாடு வந்து
தண்ணீைர ந ரப்பனாள். நான்அவளிடம் குடிக்க தண்ணீர் ேகட்ேடன். ௪௬அவள்
உடேன ேவகமாகக் குடத்ைத இறக்க எனக்கு தண்ணீர் ஊற்றனதுடன், ‘இந்த
தண்ணீைரக் குடியுங்கள். நான் உங்கள் ஒட்டகங்களுக்கும் தண்ணீர் ெகாண்டு
வருக ேறன்’ என்றாள். எனேவ நான் தண்ணீைரக் குடித்ேதன். ப றகுஅவள் என்
ஒட்டகங்களுக்கும் தண்ணீர் ெகாடுத்தாள். ௪௭ ப றகு நான் ‘உனது தந்ைத யார்?’
என்று ேகட்ேடன். அதற்குஅவள், ‘என் தந்ைத ெபத்துேவல், அவர் நாேகாருக்கும்
மில்க்காளுக்கும் மகன்’ என்றாள். ப றகு அவளுக்கு நான் காதணிகளும்
கடகங்களும் ெகாடுத்ேதன். ௪௮ பன்னர் நான் குனிந்து கர்த்தருக்கு நன்ற
ெசான்ேனன். என் எஜமானனாகய ஆப ரகாமின் ேதவனாகய கர்த்தைரப்
புகழ்ந்ேதன். என்ைனச் சரியான வழியல் நடத்தயதற்காக நான் நன்ற
ெசான்ேனன். என் எஜமானனின் சேகாதரரது ேபத்தையேய ேதவன்
காட்டிவ ட்டார். ௪௯ இப்ேபாது ெசால்லுங்கள். என் எஜமானன் மீது நீங்கள்
கருைணயும் ேநசமும் ைவத்து உங்கள் ெபண்ைணக் ெகாடுப்பீர்களா? அல்லது
உங்கள் ெபண்ைணக் ெகாடுக்க மறுப்பீர்களா? ெசால்லுங்கள். பன்னேர நான்
ெசய்ய ேவண்டியைதமுடிவுெசய்ய ேவண்டும்” என்றான்.
௫௦ லாபானும் ெபத்துேவலும், “இது கர்த்தரிடமிருந்து வந்த காரியம் என

உணர்க ேறாம். ஆைகயால் ெசால்வதற்கு ஏதுமில்ைல. ௫௧இேதா ெரெபக்காள்
இருக்க றாள். அவைளஅைழத்துக்ெகாண்டுேபாம். அவள்உமதுஎஜமானனின்
மகைனமணந்துெகாள்ளட்டும். இதுேவகர்த்தரின்வருப்பம்” என்றனர்.
௫௨ ஆப ரகாமின் ேவைலயாள் இதைனக் ேகட்டு தைரயல் வழுந்து

கர்த்தைர வணங்கனான். ௫௩ பன்னர் தான் ெகாண்டு வந்தருந்த பரிசுப்
ெபாருட்கைளெயல்லாம் ெரெபக்காளுக்குக் ெகாடுத்தான். அவன் அழகான
ஆைடகைளயும், ெபான்னாலும் ெவள்ளியாலும் ஆன நைககைளயும்
ெகாடுத்தான். அவன் ெரெபக்காளின் தாய், சேகாதரன் ேபான்றவர்களுக்கும்
வைலயுயர்ந்த பரிசுகைளக் ெகாடுத்தான். ௫௪ ப றகு அவனும் அவேனாடு
வந்தவர்களும் அங்ேக உண்டு இரவல் உறங்கனர். மறுநாள் அதகாைலயல்
அவர்கள் எழுந்து, “இப்ேபாது நான் என் எஜமானனிடம் ேபாக ேவண்டும்”
என்றனர்.
௫௫ ெரபக்காளின் தாயும் சேகாதரனும், “இவள் இன்னும் பத்து நாட்கள்

எங்கேளாடுஇருக்கட்டும். ப றகுஅவைளஅைழத்துப் ேபாகலாம்” என்றனர்.
௫௬ ஆனால் ேவைலயாேளா, “என்ைனக் காத்தருக்கும்படி ெசய்யாதீர்கள்.

கர்த்தர் என் பயணத்ைத ெவற்ற கரமாக்கயுள்ளார். இப்ேபாது என்
எஜமானனிடம் ேபாகவடுங்கள்” என்றான்.
௫௭ “ெரெபக்காளின் தாயும் சேகாதரனும், நாங்கள் ெரெபக்காைள அைழத்து

அவளது வருப்பத்ைத அறயேவண்டும்” என்றனர். ௫௮ அவர்கள் அவைள
அைழத்து, “இப்ேபாதுஇவேராடு ேபாகவரும்புக றாயா?”
என்றுேகட்டனர், “ஆம், நான்ேபாக ேறன்” என்றுஅவள்ெசான்னாள்.
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௫௯ எனேவ, அவர்கள் அவைள ேவைலயாேளாடும் ஆட்கேளாடும் அனுப்ப
அனுமத ெகாடுத்தனர். ெரெபக்காளின் தாதயும் அவேளாடு ேபானாள்.
௬௦அவள்அவர்கைளவ ட்டுப் ேபாகும்ேபாதுஅவைளஆசீர்வத த்து:

“எங்கள்சேகாதரிேயலட்சக்கணக்கானஜனங்களுக்குநீதாயாவாய்.
உனது சந்ததயார் தங்கள் பைகவைர ெவல்லுவார்கள். நகரங்கைளக்
ைகப்பற்றுவார்கள்” என்றனர்.

௬௧ பன் ெரெபக்காளும் அவளது தாதயும் ஒட்டகத்தன் மீது ஏற அமர்ந்து
ேவைலயாைளப் பன் ெதாடர்ந்து ேபானார்கள். அவன் அவர்கைள அைழத்துக்
ெகாண்டுேபானான்.
௬௨ ஈசாக்கு, ெபயர்லகாய்ேராயைய வ ட்டு பாைலவனப் பகுதயல்

வச த்துக்ெகாண்டிருந்தான். ௬௩ ஒரு நாள் மாைல தயானம் ெசய்ய அவன்
வயலுக்குச் ெசன்றான். அப்ேபாது ெவகு தூரத்தலிருந்து ஒட்டகங்கள்
வருவைதப் பார்த்தான்.
௬௪ ெரெபக்காளும் ஈசாக்ைகப் பார்த்தாள். பன் அவள் ஒட்டகத்தலிருந்து

இறங்கனாள். ௬௫ அவள் ேவைலக்காரனிடம், “வயலில் நம்ைம சந்த க்க
வருகறாேரஅந்தஇைளஞன்யார்?”
என்று ேகட்டாள். அதற்குஅவன், “அவர்தான் என் எஜமானனின் மகன்” என்று

பதல்ெசான்னான். அவள்தன்முகத்ைதத்துணியால்மைறத்துக்ெகாண்டாள்.
௬௬ ஈசாக்க டம் ேவைலக்காரன் நடந்தைத எல்லாம் வ பரமாகச் ெசான்னான்.

௬௭ பன் ஈசாக்கு அவைள அைழத்துக்ெகாண்டு அவனது தாயான சாராளின்
கூடாரத்த ற்குப் ேபானான். அன்று அவள் அவனது மைனவயானாள். ஈசாக்கு
ெரெபக்காைளப்ெபரிதும் ேநச த்தான். அவன்தாயன்மரணத்தனால்அைடந்த
துக்கம்குைறந்துஅைமதயும்ஆறுதலும்ெபற்றான்.

௨௫
ஆப ரகாமின்குடும்பம்
௧ஆப ரகாம் மீண்டும் தருமணம் ெசய்தான். அவனது மைனவயன் ெபயர்

ேகத்தூராள். ௨ ேகத்தூராள் ச ம்ரான், யக்ஷான், ேமதான், மீதயான், இஸ்பாக்,
சூவாக் ேபான்றவர்கைளப் ெபற்றாள். ௩யக்ஷான் ேசபாைவயும், ேததாைனயும்
ெபற்றான். ேததானுைடய சந்தத அசூரீம், ெலத்தூசீம், ெலயூமீம், என்பவர்கள்.
௪ மீதயானுக்கு ஏப்பா, ஏப்ேபர், ஆேனாக்கு, அபீதா, எல்தாகா என்ற மகன்கள்
பறந்தனர். இவர்கள் அைனவரும் ேகத்தூராளின் பள்ைளகள். ௫-௬ஆப ரகாம்
மரிப்பதற்குமுன், அவன் தன் ேவைலக்காரப் ெபண்களின் பள்ைளகளுக்குப்
பரிசுகைளக் ெகாடுத்து கழக்கு நாடுகளுக்கு ஈசாக்ைக வ ட்டு அப்பால்
அவர்கைளஅனுப்ப ைவத்தான். பன்ஆப ரகாம் தனக்குரிய எல்லாவற்ைறயும்
ஈசாக்குக்குஉரிைமயாக்கனான்.
௭ஆப ரகாமுக்கு 175வயதுஆனது. ௮அதனால்அவன்ெமலிந்து பலவீனமாக

மரணமைடந்தான். அவன் ஒரு நீண்ட தருப்தயான வாழ்க்ைக வாழ்ந்தான்.
அவன் தனது பதாக்கேளாடு ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்பட்டான். ௯ அவனது
மகன்களான ஈசாக்கும் இஸ்மேவலும் அவைன மக்ேபலா குைகய ேல
அடக்கம் ெசய்தனர். அந்தக் குைக எப்ெபேரானின் வயலில் இருந்தது.
எப்ெபேரான் ேசாகாரின் மகன். அந்த இடம் மம்ேரக்குக் க ழக்ேக இருந்தது.
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௧௦இந்தக் குைகையத்தான் ஆப ரகாம் ஏத்தன் ஜனங்களிடமிருந்து வைலக்கு
வாங்கயருந்தான். சாராேளாடு ேசர்த்துஆப ரகாைமஅடக்கம் ெசய்துவ ட்டனர்.
௧௧ஆப ரகாம் மரித்துப் ேபானபன் ேதவன் ஈசாக்ைக ஆசீர்வத த்தார். ஈசாக்கு
ெதாடர்ந்துெபயர்லகாய்ேராயயல்வாழ்ந்துவந்தான்.
௧௨ பன்வருவது இஸ்மேவலின் குடும்பப் பட்டியல்: இஸ்மேவல்

ஆப ரகாமுக்கும் ஆகாருக்கும் ப றந்தவன். (ஆகார் சாராளின் எக ப்தயப்
பணிப்ெபண்.) ௧௩ இஸ்மேவலின் பள்ைளகளது ெபயராவன: மூத்தமகன்
ெபயர் ெநபாேயாத், பன் ேகதார், ெதாடர்ந்து அத்ப ேயல், மிப்சாம்.
௧௪ மிஷ்மா, தூமா, மாசா, ௧௫ ஆதார், ேதமா, ெயத்தூர், நாபீஸ், ேகத்மா
என்பவர்கள் ப றந்தார்கள். இைவ அைனத்தும் இஸ்மேவலின் ஜனங்களின்
ெபயர்கள் ஆகும். ௧௬ ஒவ்ெவாரு மகனும் தங்கள் குடியருப்புகைள
நகரங்களாக்க க்ெகாண்டனர். பன்னிரண்டு பள்ைளகளும் தம் ஜனங்களுடன்
பன்னிரண்டு அரசகுமாரர்கைளப்ேபால வாழ்ந்தனர். ௧௭ இஸ்மேவல் 137
ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். பன் அவன் மரித்து தன் முற்ப தாக்கேளாடு
ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்பட்டான். ௧௮இஸ்மேவலின் சந்தத கள் பாைலவனப் பகுத
முழுவதும்பரவ குடிேயறனார்கள். அப்பகுத ஆவலாமுதல்சூர்வைரஇருந்தது.
சூர் எக ப்துக்கு அருகல் இருந்தது. அங்கருந்து அச ரியா வைர பரவற்று.
இஸ்மேவலின் சந்தத கள் அவ்வப்ேபாது அவனுைடய சேகாதரர்களின்
ஜனங்கைளத்தாக்கனார்கள்.

ஈசாக்கன்குடும்பம்
௧௯ இது ஈசாக்கன் குடும்ப வரலாறு: ஈசாக்கு ஆப ரகாமின் மகன்.

௨௦ ஈசாக்க ற்கு 40 வயதானேபாது அவன் ெரெபக்காைள மணந்துெகாண்டான்.
ெரெபக்காள் பதான் அராம் என்னும் ஊைரச் ேசர்ந்த ெபத்துேவலின் மகள்.
லாபானுக்குச் சேகாதரி. ௨௧ஈசாக்கன்மைனவக்குப் பள்ைளப்ேபறுஇல்லாமல்
இருந்தது. எனேவ, அவன் தன் மைனவக்காகக் கர்த்தரிடம் ெஜப த்தான்.
ஈசாக்கன்ெஜபத்ைதக் ேகட்டு, கர்த்தர் ெரெபக்காள்கர்ப்பமைடயச்ெசய்தார்.
௨௨ அவள் கர்ப்பமாக இருந்தேபாது, கருவலுள்ள குழந்ைதகள்

ேமாத க்ெகாண்டதால் மிகவும் கஷ்டப்பட்டாள். அவள் கர்த்தரிடம் ெஜப த்து,
“ஏன்எனக்குஇவ்வாறுஏற்படுக றது?” என்றுேகட்டாள். ௨௩அதற்குகர்த்தர்,

“உனதுகர்ப்பத்தல்இரண்டுநாடுகள்உள்ளன.
இரண்டுகுடும்பங்களின்அரசர்கள்உனக்குப்ப றப்பார்கள்.

அவர்கள்ப ரிக்கப்பட்டுஒருவைனவடஇன்ெனாருவன்பலவானாகஇருப்பான்.
மூத்தவன்இைளயவனுக்குச் ேசைவெசய்வான்” என்றார்.

௨௪ சரியான ேநரம் வந்தேபாது ெரெபக்காள் இரட்ைடக் குழந்ைதகைளப்
ெபற்ெறடுத்தாள். ௨௫முதல்குழந்ைத சவப்பாகஇருந்தது. அவனதுஉடல் ேராம
அங்க ேபார்த்தது ேபாலஇருந்தது. எனேவஅவன்ஏசா என்றுெபயர் ெபற்றான்.
௨௬ இரண்டாவது குழந்ைத ப றந்தேபாது, அவன் ஏசாவன் குதங்காைலப்
ப டித்துக்ெகாண்ேட ெவளிேய வந்தான். எனேவ அவனுக்கு யாக்ேகாபு என்று
ெபயரிட்டனர். யாக்ேகாபும் ஏசாவும் ப றக்கும்ேபாது ஈசாக்குக்கு 60வயது.
௨௭ பள்ைளகள் வளர்ந்தார்கள். ஏசா த றைம மிக்க ேவட்ைடக்காரன்

ஆனான். அவன் எப்ேபாதும் ெவளிேய அைலவத ேலேய வருப்பப்பட்டான்.
ஆனால் யாக்ேகாபு அைமதயானவன், தன் கூடாரத்த ேலேய தங்கயருந்தான்.
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௨௮ ஈசாக்கு ஏசாைவ ேநச த்தான். ஏசா ேவட்ைடயாடிய மிருகங்கைள உண்ண
ஈசாக்குவரும்பனான். ஆனால்ெரெபக்காள்யாக்ேகாைப ேநச த்தாள்.
௨௯ ஒருமுைற ஏசா ேவட்ைட முடித்து தரும்ப க்ெகாண்டிருந்தான். அவன்

ேசார்வாகவும் பலவீனமாகவும் இருந்தான். யாக்ேகாபு ஒரு பாத்த ரத்தல்
கூழ் சைமத்துக்ெகாண்டிருந்தான். ௩௦ எனேவ ஏசா யாக்ேகாப டம், “நான்
பலவீனமாகவும் பச யாகவும் இருக்க ேறன். எனக்குக் ெகாஞ்சம் கூழ் ெகாடு”
என்றுேகட்டான் (இதனாேலஅவனுக்குஏேதாம் என்றும்ெபயராய ற்று.)
௩௧ஆனால் யாக்ேகாேபா, அதற்குப் பதலாக: “முதல் மகன் என்ற உரிைமைய

இன்றுஎனக்குவற்றுவ ட ேவண்டும்” என்றுேகட்டான்.
௩௨ ஏசாேவா, “நான் பசயால் மரித்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். நான் மரித்துப்

ேபானால் என் தந்ைதயன் ெசாத்துக்கள் எல்லாம் எனக்கு உதவுவதல்ைல.
எனேவநான்எனதுபங்ைகஉனக்குத்தருக ேறன்” என்றான்.
௩௩ஆனால் யாக்ேகாபு, “முதலில் உன் பங்ைகத் தருவதாகச் சத்தயம் ெசய்”

என்றான். ஆைகயால் ஏசாவும் சத்தயம் ெசய்தான். அவன் மூதாைதயர்
ெசாத்தாக தனக்குக் கைடக்கவருந்த பங்ைக யாக்ேகாபுக்கு வற்றுவ ட்டான்.
௩௪ப றகு யாக்ேகாபு ஏசாவுக்குஅப்பத்ைதயும் பயற்றங்கூைழயும் ெகாடுத்தான்.
ஏசா அவற்ைற உண்டு, வலக ப் ேபானான். இவ்வாறு ஏசா தனது
பறப்புரிைமையப்பற்ற கவைலப்படாமல்இருந்தான்.

௨௬
ஈசாக்குஅபெமேலக்க டம்ெபாய்ெசால்க றான்
௧ஒருமுைறபஞ்சம்உண்டாயற்று. இதுஆப ரகாம்காலத்தல்ஏற்பட்டதுேபால்

இருந்தது. எனேவஈசாக்குேகரார்நகருக்குப்ேபானான். அதைனஅபெமேலக்கு
ஆண்டு வந்தான். அவன் ெபலிஸ்தய ஜனங்களின் அரசன். ௨ கர்த்தர்
ஈசாக்கன் முன்பு ேதான்ற , “நீ எக ப்துக்குப் ேபாக ேவண்டாம். நான் எங்ேக
உன்ைனவச க்கச்ெசால்க ேறேனாஅங்ேகஇரு. ௩நான்உன்ேனாடுஇருப்ேபன்.
உன்ைன ஆசீர்வத ப்ேபன். நான் உனக்கும் உன் வாரிசுகளுக்கும் இந்தப்
பகுதையத் தருேவன். உன் தந்ைதயான ஆப ரகாமுக்குச் ெசய்த வாக்கன்படி
உனக்குத் தருேவன். ௪வானத்து நட்சத்த ரங்ைளப் ேபான்றுஉன்குடும்பத்ைதப்
ெபருகச் ெசய்ேவன். இந்த நலப்பகுத கைளெயல்லாம் உன் குடும்பத்தாருக்ேக
தருேவன். உன் சந்தத கள் மூலம் உலகலுள்ள அைனத்து நாடுகைளயும்
ஆசீர்வத ப்ேபன். ௫ நான் இவற்ைறச் ெசய்ேவன். ஏெனன்றால் உன் தந்ைத
எனக்குக்கீழ்ப்படிந்துநான்ெசான்னபடிநடந்தான். எனதுஆைணகள்,சட்டங்கள்,
வதகள்அைனத்துக்கும்ஆப ரகாம் கீழ்ப்படிந்தான்” என்றார்.
௬ ஆகேவ, ஈசாக்கு ேகராரிலிேய தங்கனான். ௭ ஈசாக்கன் மைனவயான

ெரெபக்காள்மிகவும்அழகானவள். அங்குள்ளவர்கள்அவைளப்பற்ற ஈசாக்க டம்
ேகட்டனர். அதற்கு ஈசாக்கு, அவர்களிடம் ெரெபக்காள் தன் மைனவ என்று
ெசால்லஅஞ்ச , “அவள் என் சேகாதரி” என்றுெசான்னான். தன்ைனக்ெகான்று
அவைளஅபகரித்துக்ெகாள்வார்கள்எனஎண்ணினான்.
௮ ஈசாக்கு அங்ேக நீண்ட காலம் வாழ்ந்தேபாது, அபெமேலக்கு ஒரு நாள் தன்

ஜன்னல் வழியாக ஈசாக்கு ெரெபக்காேளாடு வைளயாடுவைதக் கவனித்தான்.
௯அபெமேலக்குஈசாக்ைகஅைழத்துஅவனிடம், “இவள்உன்மைனவ அல்லவா,
அவள்உன்சேகாதரி என்றுஏன்ெபாய்ெசான்னாய்?” என்றுேகட்டான்.
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ஈசாக்கு, “என்ைனக் ெகான்று இவைள அபகரித்துக்ெகாள்வாேயா என்று
பயந்ேதன்” என்றான்.
௧௦ “நீ எங்களுக்குத் தீயைதச் ெசய்துவ ட்டாய், ஒருேவைள எங்களில் ஒருவன்

உன் மைனவேயாடு பாலின உறவுெகாண்டிருந்தால் ெபரிய குற்றம் ெசய்த
பாவத்துக்குஅவன்ஆளாக இருக்கக்கூடும்” என்றுஅபெமேலக்குகூறனான்.
௧௧ ஆைகயால் அபெமேலக்கு அைனவருக்கும் எச்சரிக்ைக வடுவத்தான்,

“இவைனேயா இவன் மைனவையேயா யாரும் துன்புறுத்தக்கூடாது. அப்படிச்
ெசய்யமுயல்ேவார் ெகால்லப்படுவர்” என்றான்.
ஈசாக்குெசல்வந்தன்ஆகுதல்
௧௨ ஈசாக்கு அங்ேகேய நலங்களில் வைத வைதத்தான். அவ்வாண்டு

அவனுக்கு ெபரும் அறுவைட கைடத்தது. கர்த்தர் அவைன ஆசீர்வத த்தார்.
௧௩ ஈசாக்கு ெசல்வந்தன் ஆனான். ெதாடர்ந்து அவன் ெபரிய ெசல்வந்தனாக
வளர்ந்துெகாண்டிருந்தான். ௧௪அவனுக்கு நைறய மந்ைதகளும், அடிைமகளும்
இருந்தனர். ெபலிஸ்தய ஜனங்கள் அவன்மீது ெபாறாைம ெகாண்டனர்.
௧௫ஆகேவஅவர்கள்முற் காலத்தல்ஆப ரகாமும்அவனது ேவைலக்காரர்களும்
ேதாண்டிய கணறுகள் அைனத்ைதயும் மண்ணால் ந ரப்ப அழித்தனர்.
௧௬ அபெமேலக்கு ஈசாக்க டம், “எங்கள் நாட்ைடவ ட்டுப் ேபா. நீ எங்கைளவ ட
ெபரும்அத காரம்ெபற்றருக்க றாய்” என்றான்.
௧௭எனேவஈசாக்குஅந்தஇடத்ைதவ ட்டுப்ேபாய்,ேகராரில்உள்ளசறுநதயன்

கைரயல் குடிேயறனான். ௧௮இதற்கு ெராம்ப காலத்த ற்கு முன்ேப ஆப ரகாம்
நைறய கணறுகள் ேதாண்டியருந்தான். ஆப ரகாம் மரித்தபன்பு, ெபலிஸ்தய
ஜனங்கள் அவற்ைற மண்ணால் தூர்த்துவ ட்டனர். அதன் பன்பு ஈசாக்கு
மீண்டும் அக்கணறுகைளத் ேதாண்டினான். அவற்றற்கு தன் தந்ைத இட்ட
ெபயர்கைளேய இட்டான். ௧௯ ஈசாக்கன் ேவைலக்காரர்களும் நத க்கைரயல்
ஒரு கணறு ேதாண்டினார்கள். அதலிருந்து ஒரு ெபரும் ஊற்று வந்தது.
௨௦ஆனால் அங்கு ஆடு ேமய்த்துக்ெகாண்டிருந்தவர்கள் ேவைலக்காரர்கேளாடு
வாக்குவாதம் ெசய்து தண்ணீர் தங்களுைடயது என உரிைம ெகாண்டாடினர்.
அதனால் ஈசாக்குஅதற்குஏேசக்குஎன்றுெபயர்ைவத்தான்.
௨௧ப றகுஈசாக்கன்ேவைலக்காரர்கள்இன்ெனாருகணற்ைறத் ேதாண்டினர்.

அங்குள்ள ஜனங்கள் அது ெதாடர்பாகவும் வாக்குவாதம் ெசய்தனர். எனேவ
ஈசாக்குஅதற்குச த்னா என்றுெபயரிட்டான்.
௨௨ ஈசாக்கு அங்கருந்து நகர்ந்து ேபாய் ேவெறாரு கணறு ேதாண்டினான்.

எவரும் அதுபற்ற வாத ட வரவல்ைல. அதனால் அதற்கு ெரெகாேபாத்
என்று ெபயரிட்டான். “இப்ேபாது கர்த்தர் நமக்ெகன்று ஒரு இடத்ைதக்
ெகாடுத்துவ ட்டார். எனேவ நாம் இங்ேக ெசழித்து நாட்டில் ெபருகுேவாம்”
என்றான்.
௨௩ அங்கருந்து ஈசாக்கு ெபயர்ெசபாவுக்குப் ேபானான். ௨௪ அன்று இரவு

கர்த்தர் அவேனாடு ேபச , “நாேன உனது தந்ைத ஆப ரகாமின் ேதவன்,
அஞ்சேவண்டாம். நான் உன்ேனாடு இருக்க ேறன். நான் உன்ைன
ஆசீர்வத ப்ேபன். உன் குடும்பத்ைத ெபரிதாக்குேவன். எனது ஊழியனான
ஆப ரகாமுக்காக இதைனச் ெசய்ேவன்” என்று ெசான்னார். ௨௫ எனேவ,
ஈசாக்கு அந்த இடத்தல் ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி கர்த்தைர ெதாழுதுக்ெகாண்டு
அங்ேகேய குடிேயறனான். அவனது ேவைலக்காரர்கள் அங்ேக ஒரு கணறு
ேதாண்டினர்.
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௨௬ அபெமேலக்கு ேகராரிலிருந்து ஈசாக்ைகப் பார்க்க வந்தான். அவன்
தன்ேனாடு தன் அைமச்சரான அகுசாத்ைதயும் அைழத்துவந்தான். மீேகால்
எனும்பைடத் தளபதயும்கூடவந்தான்.
௨௭ “என்ைன ஏன் பார்க்க வந்தீர்கள்? இதற்கு முன் என்ைன நீங்கள்

ெவறுத்தீர்கள். உங்கள்நாட்ைடவ ட்டுதுரத்தனீர்கேள”என்றுஈசாக்குேகட்டான்.
௨௮ “கர்த்தர் உன்ேனாடு இருக்கறார் என்பைத இப்ேபாது

ெதரிந்துெகாண்ேடாம். நாம் ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாள்ளலாம். ௨௯ நாங்கள்
உன்ைனத் துன்புறுத்தவல்ைல. நீயும் எங்கைளத் துன்புறுத்தமாட்டாய் என்று
வாக்குறுத ெசய். நாங்கள் உன்ைனச் சமாதானத்ேதாடுதான் ெவளிேய
அனுப்ப ேனாம். கர்த்தர் உன்ைன ஆசீர்வத க்க றார் என்பது இப்ேபாது
ெதளிவாகவ ட்டது” என்றனர்.
௩௦அதனால் ஈசாக்கு அவர்களுக்கு வருந்து ெகாடுத்தான். அவர்கள் நன்றாக

உண்டு,குடித்தனர். ௩௧மறுநாள்அதகாைலயல்ஒருவேராெடாருவர்வாக்குறுத
ெசய்துெகாண்டபன்,அவர்கள்சமாதானத்ேதாடு ப ரிந்து ேபானார்கள்.
௩௨ அன்று, ஈசாக்கன் ேவைலக்காரர்கள் வந்து தாங்கள் ேதாண்டிய

கணற்ைறப்பற்ற க் கூறனர். “அதல் தண்ணீைரக் கண்ேடாம்” என்றனர்.
௩௩ அதனால் ஈசாக்கு அதற்கு ேசபா என்று ெபயரிட்டான். அந்த நகரேம
ெபெயர்ெசபா என்றுஇன்றும்அைழக்கப்படுக றது.

ஏசாவன்மைனவயர்
௩௪ ஏசாவுக்கு 40 வயது ஆனேபாது, அவன் ஏத்தயரான இரு ெபண்கைள

மணந்துெகாண்டான். ஒருத்த ெபேயரியன் மகளான யூதத், இன்ெனாருத்த
ஏேலானுைடய மகளான பஸ்மாத். ௩௫ இவர்களால் ஈசாக்கும் ெரெபக்காளும்
பாத க்கப்பட்டனர்.

௨௭
வாரிசு ச க்கல்கள்
௧ ஈசாக்கு வேயாத பன் ஆனான். அவனது கண்கள் பலவீனமாக அவனால்

ெதளிவாகப் பார்க்க முடியவல்ைல. ஒரு நாள் தன் மூத்த மகன் ஏசாைவ
அைழத்து “மகேன” என்றான்.
ஏசா “இங்ேகஇருக்க ேறன்” என்றான்.
௨ ஈசாக்கு அவைன ேநாக்க , “எனக்கு வயதாகவ ட்டது. வைரவல் நான்

ெசத்துப் ேபாகலாம். ௩எனேவ, உன்வல்ைலயும்அம்ைபயும் எடுத்துக்ெகாண்டு
ேவட்ைடக்குப் ேபா. நான் உண்பதற்காக ஒரு மிருகத்ைதக் ெகான்று வா.
௪ நான் வரும்புக ற அந்த உணைவத் தயாரித்து வா. அைத நான் உண்ண
ேவண்டும். மரிப்பதற்குமுன்உன்ைனஆசீர்வத ப்ேபன்”என்றான். ௫எனேவஏசா
ேவட்ைடக்குப் ேபானான்.
ஈசாக்கு ஏசாவ டம் கூறுவைத ெரெபக்காள் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள்.

௬ இதைன அவள் யாக்ேகாப டம் கூறனாள். “கவனி! உன் தந்ைத உன்
சேகாதரனிடம் கூறுவைதக் ேகட்ேடன். ௭ அவர் ‘நான் உண்பதற்கு ஒரு
மிருகத்ைதக் ெகான்று, எனக்கு உணைவ சைமத்து வா, நான் உண்ேபன்.
ப றகு நான் மரிப்பதற்கு முன் உன்ைன ஆசீர்வத ப்ேபன்’ என்றார். ௮ எனேவ
மகேன நான் ெசால்வைதக் கவனித்து அதன்படி ெசய். ௯ நீ நமது ஆட்டு
மந்ைதக்குப்ேபாஇரண்டுஇளம்ஆட்டுக்குட்டிகைளக்ெகாண்டுவா. உன்தந்ைத
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வரும்புவதுேபாலநான்சைமத்துதருேவன். ௧௦ப றகுஅதைனஉன்தந்ைதக்குக்
ெகாடு. அவர்உன்ைனத்தான்மரிப்பதற்குமுன்னர்ஆசீர்வத ப்பார்” என்றாள்.
௧௧ ஆனால் அவன் தாய டம், “என் சேகாதரேனா உடல் முழுவதும் முடி

உள்ளவன். நான் அவ்வாறல்ைல. ௧௨ என் தந்ைத என்ைனத் ெதாட்டுப்
பார்த்தால் நான் ஏசா இல்ைல என்பைதத் ெதரிந்துெகாள்வார். பன் அவர்
என்ைன ஆசீர்வத க்கமாட்டார்; சப த்துவடுவார். நான் ஏமாற்றயைத
அற ந்துெகாள்வாேர” என்றான்.
௧௩அதனால் ெரெபக்காள் அவனிடம், “ஏதாவது தவறு ஏற்பட்டால் அதற்கான

சாபம் என்ேமல் வழட்டும், நீ ேபாய் எனக்காக இரண்டு ஆட்டுக் குட்டிகைளக்
ெகாண்டுவா” என்றாள்.
௧௪ அதனால் யாக்ேகாபு ெவளிேய ேபாய் இரண்டு ஆட்டுக் குட்டிகைளக்

ெகாண்டு வந்தான். அவள் அதைன ஈசாக்கு வரும்பும் வைகயல் ச றப்பான
முைறயல் சைமத்தாள். ௧௫ பன்னர் ெரெபக்காள் ஏசா வரும்ப அணியும்
ஆைடகைள ேதர்ந்ெதடுத்து யாக்ேகாபுக்கு அணிவ த்தாள். ௧௬ஆட்டுத் ேதாைல
யாக்ேகாபன் ைககளிலும் கழுத்தலும் கட்டினாள். ௧௭ ப றகு அவள் மகன்
யாக்ேகாப டம்அவள்ெசய்தெராட்டிையயும்சுைவயானஉணைவயும்ெகாடுத்து
அனுப்ப ைவத்தாள்.
௧௮யாக்ேகாபு தன்தந்ைதய டம் ேபாய், “அப்பா” என்றுஅைழத்தான்.
அவன்தந்ைதேயா, “மகேன, நீயார்?” என்றுேகட்டான்.
௧௯ யாக்ேகாபு தன் தந்ைதய டம், “நான் ஏசா, உங்கள் மூத்த மகன். நீங்கள்

ெசான்னபடி ெசய்துள்ேளன். இப்ேபாது உட்கார்ந்து நான் ேவட்ைடயாடிக்
ெகாண்டு வந்த இைறச்சைய உண்ணுங்கள். ப றகு என்ைன ஆசீர்வாதம்
ெசய்யுங்கள்” என்றான்.
௨௦ ஆனால் ஈசாக்கு தன் மகனிடம், “இவ்வளவு ேவகமாக நீ எவ்வாறு

ேவட்ைடயாடி மிருகத்ைதக்ெகான்றாய்?” என்றுேகட்டான்.
இதற்கு யாக்ேகாபு, “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் வைரவாக ேவட்ைடயாடி

மிருகத்ைதக்ெகால்லஎனக்குஉதவனார்” என்றுெசான்னான்.
௨௧ ப றகு ஈசாக்கு யாக்ேகாப டம், “என் அருக ேல வா. உன்ைனத் ெதாட்டுப்

பார்க்க ேவண்டும். அப்ேபாதுதான் நீ என் மகன் ஏசாவா இல்ைலயா என்று
ெதரிந்துெகாள்ளமுடியும்” என்றான்.
௨௨ யாக்ேகாபு அவனது அருக ேல ேபானான். ஈசாக்கு அவைனத் ெதாட்டுப்

பார்த்துவ ட்டு, “உனது சத்தம் யாக்ேகாபனுைடயதுேபால் உள்ளது. ஆனால்
உனதுைககள்ஏசாவன்ைககள்ேபால்முடிநைறந்ததாய்இருக்க றது”என்றான்.
௨௩ ஈசாக்கனால் அவைன யாக்ேகாபு என்று கண்டுெகாள்ள முடியவல்ைல.
எனேவ,அவைனஆசீர்வத த்தான்.
௨௪ எனினும் ஈசாக்கு, “உண்ைமயல் நீ என்னுைடய மகன் ஏசாதானா?” என்று

ேகட்டான்.
யாக்ேகாபு, “ஆமாம்” என்றுபதல்ெசான்னான்.

யாக்ேகாப ற்குஆசீர்வாதம்
௨௫ ப றகு ஈசாக்கு, “அந்த உணைவக் ெகாண்டு வா. அதைன உண்டு

வட்டு உன்ைன ஆசீர்வத க்க ேறன்” என்றான். எனேவ யாக்ேகாபு உணைவக்
ெகாடுத்தான். அவனும் அைத உண்டான். பன் யாக்ேகாபு ெகாஞ்சம் த ராட்ைச
ரசத்ைதக்ெகாடுத்தான். அைதயும்அவன்குடித்தான்.
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௨௬ ப றகு ஈசாக்கு அவனிடம், “மகேன அருகல் வந்து என்ைன முத்தமிடு”
என்றான். ௨௭ எனேவ யாக்ேகாபு அருக ேல ேபாய் தந்ைதைய முத்தமிட்டான்.
ஈசாக்கு அவனது ஆைடைய நுகர்ந்து பார்த்து அவைன ஏசா என்ேற நம்ப
ஆசீர்வத த்தான்.

“என்மகன்கர்த்தரால்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவயைலப் ேபான்றுமணக்கறான்.
௨௮ கர்த்தர் உனக்கு மிகுதயாக மைழையத் தரட்டும். அதனால் நீ பூமியன்

ெசல்வத்ைதப்ெபறுவாய்.
௨௯எல்லாஜனங்களும்உனக்குச் ேசைவெசய்யட்டும்.

நாடுகள்உனக்குஅடிபணியட்டும்.
உன்சேகாதரர்கைளயும்நீஆள்வாய்.
உன்தாயன்மகன்கள்உனக்குஅடிபணிந்துகீழ்ப்படிவார்கள்.

“உன்ைனச்சப க்க றவர்கள்சப க்கப்படுவார்கள்.
உன்ைனஆசீர்வத ப்பவர்கள்ஆசீர்வத க்கப்படுவார்கள்” என்றுகூறனான்.
ஏசாவன்ஆசீர்வாதம்
௩௦ ஈசாக்கு யாக்ேகாைப ஆசீர்வத த்து முடித்தான். யாக்ேகாபு

தந்ைதய டமிருந்து ேபான உடேனேய ஏசா ேவட்ைடைய முடித்துவ ட்டு உள்ேள
வந்தான். ௩௧தந்ைதக்ெகன ேவட்ைடயாடிய மிருகத்ைதச் ச றப்பாக சைமத்தான்.
அதைனஎடுத்துக்ெகாண்டுதந்ைதய டம்ேபானான். “தந்ைதேயநான்உங்களின்
மகன் எழுந்தருங்கள். உங்களுக்காக ேவட்ைடயாடி சைமத்துக்ெகாண்டு வந்த
உணைவஉண்ணுங்கள். ப றகுஎன்ைனஆசீர்வதயுங்கள்” என்றான்.
௩௨ஆனால்ஈசாக்ேகா “நீயார்” என்றுேகட்டான்.
“நான்தான்உங்கள்மூத்தமகன்ஏசா” என்றான்.
௩௩ அதனால் ஈசாக்கு அத ர்ச்ச யும் வருத்தமும் அைடந்தான். “நீ வருவதற்கு

முன்னால் இைறச்ச உணவு சைமத்துக் ெகாடுத்துவ ட்டுப் ேபானாேன அவன்
யார்? நான் அதைன உண்டு அவைன ஆசீர்வாதம் ெசய்ேதேன. அவன்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவனாகவும்இருப்பான்” என்றான்.
௩௪ஏசா தந்ைதயன்வார்த்ைதகைளக் ேகட்டான். ப றகு ேகாபமும்ஆத்த ரமும்

அைடந்து அழுதான். தந்ைதய டம் “என்ைனயும் ஆசீர்வாதம் ெசய்யுங்கள்”
என்றான்.
௩௫ ஈசாக்கு அவனிடம், “உன் தம்ப என்ைன ஏமாற்றவ ட்டான். அவன் வந்து

உனதுஆசீர்வாதத்ைதஎடுத்துக்ெகாண்டுேபாய்வ ட்டான்” என்றான்.
௩௬ “அவன் ெபயேர யாக்ேகாபு, (தந்த ரசாலி என்றும் ெபாருள்.) அவனுக்குப்

ெபாருத்தமான ெபயர்தான். அவன் இருமுைற என்ைன ஏமாற்ற இருக்க றான்.
முன்பு முதல் மகன் என்ற உரிைமப் பங்ைகயும் அவன் ெபற்றுக்ெகாண்டான்.
இப்ேபாேதா எனது ஆசீர்வாதங்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டாேன” என்று
புலம்பனான். ப றகு, “எனக்ெகன்று ஏதாவது ஆசீர்வாதம் மீத இருக்க றதா”
என்றுேகட்டான்.
௩௭ அதற்கு ஈசாக்கு, “இல்ைல. இப்ேபாது மிகவும் தாமதமாகவ ட்டது.

நான் அவனுக்கு உன்மீது ஆளுைக ெசலுத்தும்படி ஆசீர்வத த்துவ ட்ேடன்.
அவனது சேகாதரர்கள் அைனவரும் அவனுக்கு ேவைல ெசய்வார்கள் என்றும்
கூறவ ட்ேடன். ஏராளமான உணவும் த ராட்ைசரசமும் ெபறுவான் என்றும்
ஆசீர்வத த்துவ ட்ேடன். உனக்ெகன்றுதர எதுவும்இல்ைலேய” என்றான்.
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௩௮ஆனால் ெதாடர்ந்து ஏசா தந்ைதைய ெகஞ்ச க்ெகாண்டிருந்தான். “அப்பா
உங்களிடம் ஒரு ஆசீர்வாதம்தான் உள்ளதா, என்ைனயும் ஆசீர்வதயுங்கள்”
என்றுஅழுதான்.
௩௯ப றகு ஈசாக்கு

“நல்லநலத்தல்நீவாழமாட்டாய்.
அதகமைழஇருக்காது.

௪௦நீஉன்பட்டயத்தால்தான்வாழ்வாய்.
உன்தம்ப க்குநீஅடிைமயாகவும்இருக்க ேவண்டும்.

ஆனால்வடுதைலக்காகச் சண்ைடய ட்டு
அவனதுகட்டுகைளஉைடத்துவடுவாய்” என்றார்.

௪௧ அதற்குப் பன் ஏசா யாக்ேகாபுக்கு எத ராக வஞ்கசம் ெகாண்டான்.
ஏெனன்றால் தந்ைதயன் ஆசீர்வாதத்ைத அவன் ெபற்றுள்ளான். “என்
தந்ைத வைரவல் மரித்துேபாவார். அதனால் நான் ேசாகமைடேவன்.
அதற்குப் பன் நான் யாக்ேகாைப ெகான்றுவடுேவன்” என்று தனக்குள் ஏசா
கூறக்ெகாண்டான்.
௪௨ யாக்ேகாைப ெகால்ல ேவண்டும் என்ற ஏசாவன் த ட்டத்ைத ெரெபக்காள்

அற ந்துெகாண்டாள். அவள்யாக்ேகாைபஅைழத்துஅவனிடம், “உன்சேகாதரன்
ஏசா உன்ைனக் ெகால்லத் த ட்டமிடுக றான். ௪௩ எனேவ நான் ெசால்க றபடி நீ
ெசய். ஆரானில்இருக்க றஎன்சேகாதரன்லாபானிடம்ஓடிச்ெசன்றுஅவேனாடு
இரு. ௪௪உன் சேகாதரனின் ேகாபம் தீரும்வைர அங்ேகேய இரு. ௪௫ ெகாஞ்சக்
காலம்ஆனதும்உன்சேகாதரன் நீெசய்தைதமறந்துவடுவான். ப றகுஉன்ைன
இங்கு அைழக்க ஒரு ேவைலக்காரனிடம் ெசய்தையச் ெசால்லி அனுப்புேவன்.
ஒேர நாளில் எனது இரண்டு மகன்கைளயும் நான் இழக்க வரும்பவல்ைல”
என்றாள்.
௪௬ ப றகு ெரெபக்காள் ஈசாக்க டம், “உமது மகன் ஏசா ஏத்தயர் ெபண்கைள

மணந்துெகாண்டான். நான் அந்தப் ெபண்களால் பாத க்கப்பட்டிருக்க ேறன்.
ஏெனனில் அவர்கள் நம் இனத்தவர்களல்ல. யாக்ேகாபும் இதுேபால் மணம்
ெசய்தால்நான்மரித்துப்ேபாேவன்” என்றாள்.

௨௮

யாக்ேகாபு மைனவையத் ேதடுதல்
௧ ஈசாக்கு யாக்ேகாைப அைழத்து அவைன ஆசீர்வத த்தான். அவனுக்கு

ஒரு ஆைணயட்டான். “நீ ஒரு கானானியப் ெபண்ைண மைனவயாக்கக்
கூடாது. ௨ எனேவ நீ இந்த இடத்ைதவ ட்டுப் பதான் ஆராமுக்குப் ேபா. உன்
தாயன் தந்ைதயான ெபத்துேவல் வீட்டிற்குப் ேபா. உன் தாயன் சேகாதரனான
லாபான் அங்கு வாழ்க றான். அவனது மகள்களில் ஒருத்தைய மணந்துெகாள்.
௩ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் உன்ைன ஆசீர்வத ப்பார். உனக்கு நைறய
குழந்ைதகள் ப றப்பார்கள். ஒரு ெபரிய ேதசத்தன் தந்ைதயாவாய். ௪ ேதவன்
உன்ைனயும் உன் குழந்ைதகைளயும் ஆசீர்வத ப்பார். ஆப ரகாைமயும்
அப்படித்தான்ஆசீர்வத த்தார். நீவாழ்க றநாடுஉனக்குச்ெசாந்தமாகும். ேதவன்
ஆப ரகாமுக்குக்ெகாடுத்த நாடுஇது” என்றான்.
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௫ ஆகேவ ஈசாக்கு யாக்ேகாைப பதான் ஆராமுக்கு அனுப்ப ைவத்தான்.
யாக்ேகாபும் லாபானிடம் ேபானான். ெபத்துேவல் லாபானுக்கும்
ெரெபக்காளுக்கும்தந்ைத. ெரெபக்காள்ஏசாவுக்கும்யாக்ேகாபுக்கும்தாய்.
௬ தன் தந்ைத யாக்ேகாைப ஆசீர்வத த்தைதயும் ஒரு மைனவையத் ேதட

யாக்ேகாைப பதான் ஆராமுக்கு தன் தந்ைத அனுப்பயைதயும், கானானியப்
ெபண்கைள மணந்துெகாள்ளக் கூடாது என்று ஆைண இட்டைதயும் ஏசா
அற ந்துெகாண்டான். ௭யாக்ேகாபு தன் தாயும், தந்ைதயும் ெசான்னைதக் ேகட்டு
அதற்குக்கீழ்ப்படிந்துபதான்ஆராமுக்குப்ேபானைதயும்அற ந்தான். ௮இதனால்
ஈசாக்கு தம் பள்ைளகள் கானானியப் ெபண்கைள மணந்துெகாள்வைத
வரும்பவல்ைல என்பைதயும் ெதரிந்துெகாண்டான். ௯அவனுக்கு ஏற்ெகனேவ
இரண்டு மைனவயர் இருந்தனர். ஆனாலும் அவன் இஸ்மேவலிடம்
ேபாய் அவன் மகளாகய மகலாத்ைத மணந்துக்ெகாண்டான். இஸ்மேவல்
ஆப ரகாமின்மகன். மகலாத்ெநபாேயாத்தன்சேகாதரி.
ெபத்ேதல்-ேதவனுைடயவீடு
௧௦ யாக்ேகாபு ெபயர்ெசபாைவ வ ட்டு ஆரானுக்குப் ேபானான். ௧௧ அவன்

பயணத்தன்ேபாது சூரியன் மைறந்தது. அன்ைறய இரவு தங்கும்ெபாருட்டு
ஒரு இடத்துக்குச் ெசன்றான். அங்ேக ஒரு கல்ைல எடுத்து அைத தைலக்கு
ைவத்துக்ெகாண்டு படுத்தான். ௧௨ யாக்ேகாபு ஒரு கனவு கண்டான். கனவல்
வானத்ைதத் ெதாடும் அளவுக்கு உயரமாய் இருந்த ஒரு ஏணிையக் கண்டான்.
ேதவதூதர்கள் அதல் ஏற ேமலும் கீழும் வந்து ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தனர்.
௧௩ கர்த்தர் ஏணியன் அருகல் நன்றுெகாண்டிருப்பைதயும் கண்டான். கர்த்தர்,
“நாேன ேதவன். உன் தாத்தாவான ஆப ரகாமுக்கும் நாேன ேதவன். நான்
ஈசாக்குக்கும் ேதவன். இப்ேபாது நீ படுத்தருக்க ற பூமிையேய உனக்குக்
ெகாடுப்ேபன். இது உனக்கும் உன் பள்ைளகளுக்கும் உரியதாகும். ௧௪உனக்கு
எண்ணிறந்த சந்தத கள் உருவாகுவார்கள். பூமியல் உள்ள தூைளப்ேபான்று
அவர்கள் எண்ணிக்ைகயல் நைறந்தருப்பார்கள். அவர்கள் கழக்கலும்
ேமற்கலுமாக வடக்கலும் ெதற்கலுமாகப் பரவுவார்கள். உன்னாலும் உன்
சந்தத களாலும்உலகலுள்ளகுடும்பங்கள்எல்லாம்ஆசீர்வத க்கப்படும்.
௧௫ “நான் உன்ேனாடு இருக்க ேறன். நீ ேபாக ற ஒவ்ெவாரு இடத்தலும்

உன்ைனக் காப்பாற்றுேவன். நான் மீண்டும் உன்ைன இங்ேக
ெகாண்டுவருேவன். எனது வாக்குறுதைய முடிக்கும்வைர உன்ைன வட்டு
வலகமாட்ேடன்” என்றார்.
௧௬ உடேன யாக்ேகாபு தனது தூக்கத்தலிருந்து எழுந்தான். “கர்த்தர்

இங்ேகதான்இருக்கறார்என்பைதத்ெதரிந்துெகாண்ேடன். நான்தூங்கும்வைர
இைதஅற ந்துெகாள்ளவல்ைல” என்றான்.
௧௭அவனுக்கு பயம் வந்தது, “இது மிகச் ச றந்த இடம். இது ேதவனுைடய வீடு,

பரேலாகத்தன்வாசல்” என்றான்.
௧௮யாக்ேகாபு அத காைலயல் எழுந்ததும் தைலக்கு ைவத்துப்படுத்த கல்ைல

நமிர்த்த ைவத்து, அதன்ேமல் எண்ெணய் ஊற்றனான். இவ்வாறு அவன்
அந்தக் கல்ைல நைனவுச் சன்னமாக ஆக்கனான். ௧௯இந்த நகரத்தன் ெபயர்
லூஸ். ஆனால்யாக்ேகாபுஅதற்குப்ெபத்ேதல்என்றுெபயரிட்டான்.
௨௦ பன் யாக்ேகாபு: “ேதவன் என்ேனாடு இருந்து, எங்கு ேபானாலும்

என்ைனத் ேதவன் காப்பாற்று வாரானால், உண்ணஉணவும்அணியஆைடயும்
ேதவன் ெகாடுப்பாரானால், ௨௧ என் தந்ைதயன் இடத்துக்குச் சமாதானத்ேதாடு
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தரும்புேவேனயானால், ேதவன் இைதெயல்லாம் ெசய்வாரானால், கர்த்தர் என்
ேதவனாயருப்பார். ௨௨ இந்த இடத்தல் இக்கல்ைல ஞாபகார்த்தக் கல்லாக
நறுத்துேவன். ேதவனுக்கான பரிசுத்த இடம் இது என்று அைடயாளம் காட்டும்.
ேதவன் எனக்குக் ெகாடுக்கும் அைனத்தலும் பத்தல் ஒரு பங்ைக அவருக்ேக
ெகாடுப்ேபன்” என்றுெபாருத்தைனெசய்தான்.

௨௯
யாக்ேகாபு ராேகைலச் சந்த க்க றான்
௧ ப றகு யாக்ேகாபு தன் பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்து, க ழக்ேக உள்ள நாட்டுக்குப்

ேபானான். ௨ யாக்ேகாபு வயல்ெவளியல் ஒரு கணற்ைறப் பார்த்தான்.
அக்கணற்றன் அருகல் மூன்று ஆட்டு மந்ைதகள் மடக்கப்பட்டிருப்பைதயும்
பார்த்தான். அக்கணறு தான் ஆடுகள் தண்ணீர் குடிக்கும் இடம் ஆகும்.
கணற்றன் வாயானது ஒரு ெபரிய கல்லால் அைடக்கப்பட்டிருந்தது. ௩ஆடுகள்
எல்லாம்அங்குஒன்றுேசர்ந்ததும்ேமய்ப்பர்கள்கணற்ைறமூடியுள்ளபாைறைய
அகற்ற , ஆடுகளுக்குத் தண்ணீர் காட்டுவார்கள். ஆடுகள் வயறு நைறய
தண்ணீர் குடித்த ப றகு ேமய்ப்பர்கள் அக்கணற்ைறப் பாைறயால் மூடி
ைவப்பார்கள்.
௪ யாக்ேகாபு அந்த ேமய்ப்பர்களிடம், “சேகாதரர்கேள, நீங்கள் எங்கருந்து

வருகறீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
ேமய்ப்பர்கள், “நாங்கள்ஆரானிலிருந்துவருக ேறாம்” என்றார்கள்.
௫ ப றகு யாக்ேகாபு “உங்களுக்கு லாபாைனத் ெதரியுமா? அவர் நாேகாரின்

மகன்” என்றுேகட்டான்.
ேமய்ப்பர்கள் “எங்களுக்குத்ெதரியும்” என்றுபதல்ெசான்னார்கள்.
௬ “அவர் எப்படிஇருக்க றார்?” என்றுேகட்டான்யாக்ேகாபு.
அதற்கு அவர்கள் “அவர் நன்றாக இருக்க றார். அேதா பாரும் அவரது மகள்

ராேகல்ஆட்டுமந்ைதேயாடுவந்துெகாண்டிருக்க றாள்” என்றார்கள்.
௭யாக்ேகாபு, “சூரியன்அஸ்தமிக்கஇன்னும்ெபாழுதுஇருக்கறேத. ஆடுகைள

இன்னும்ெகாஞ்சம் ேமய்த்துதண்ணீர்காட்டலாேம! இதுஆடுகைளஅைடக்க ற
ேநரமில்ைலேய. தண்ணீர் காட்டிவ ட்டு மீண்டும் அவற்ைற, வயல்ெவளிக்கு
அனுப்புங்கள்” என்றான்.
௮அதற்குேமய்ப்பர்கள், “எல்லாஆடுகளும்ேசருமுன்னால்நாங்கள்அவ்வாறு

ெசய்யக்கூடாது. ேசர்ந்தபன்னேரகணற்றன்கல்ைலஅகற்றுேவாம்அப்ேபாது
எல்லாஆடுகளும்தண்ணீர்குடிக்கும்” என்றனர்.
௯ யாக்ேகாபு ேமய்ப்பர்கேளாடு ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத ராேகல் தன்

தந்ைதயன்ஆடுகேளாடு வந்தாள். (அவளது ேவைலேயஆடு ேமய்ப்பது தான்.)
௧௦ ராேகல் லாபானின் மகள். லாபான் யாக்ேகாபன் தாயான ெரெபக்காளின்
சேகாதரன். அவன்ராேகைலக்கண்டதும்கணற்றன்ேமலுள்ளகல்ைலநகர்த்த
ஆடுகள் தண்ணீர் குடிக்க உதவனான். ௧௧ ப றகு அவன் ராேகைல முத்தமிட்டு,
அழுதான். ௧௨அவன்அவளிடம், தான் அவளது தந்ைதயன் குடும்பத்தலிருந்து
வந்தருப்பதாகச் ெசான்னான். தான் ெரெபக்காளின் மகன் என்றான். ராேகல்
ஓடிப் ேபாய் தந்ைதய டம்கூறனாள்.
௧௩ லாபான் தன் சேகாதரியன் மகன் யாக்ேகாைபப்பற்ற க் ேகள்வப்பட்டதும்

அவைனச் சந்த க்க ஓடி வந்தான். அவைன அைணத்து முத்தமிட்டு வீட்டிற்கு
அைழத்துச்ெசன்றான். யாக்ேகாபு நடந்தவற்ைறெயல்லாம்ெசான்னான்.
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௧௪ அப்ெபாழுது லாபான் “இது ஆச்சரியமானது. நீ எனது ெசாந்தக்
குடும்பத்தல் உள்ளவன்” என்றான். எனேவ யாக்ேகாபு அங்கு ஒரு மாத காலம்
தங்க இருந்தான்.
லாபான்யாக்ேகாப டம் தந்த ரம்ெசய்க றான்
௧௫ ஒரு நாள் லாபான் யாக்ேகாப டம், “நீ என்னிடம் ெதாடர்ந்து

சம்பளமில்லாமல் ேவைல ெசய்துெகாண்டிருப்பது சரியல்ல. நீ எனது
அடிைமயல்ல, உறவனன். நான் உனக்கு என்ன சம்பளம் தரட்டும்?” என்று
ேகட்டான்.
௧௬ லாபானுக்கு இரண்டு ெபண்கள் இருந்தனர். மூத்தவள் ெபயர் ேலயாள்

இைளயவள்ெபயர் ராேகல்.
௧௭ ராேகல் மிக அழகானவள். ேலயாளின் கண்கேளா கூச்சம் உைடயைவ.*

௧௮ யாக்ேகாபு ராேகைல ேநச த்தான். எனேவ அவன் லாபானிடம், “உங்கள்
மகள் ராேகைல மணமுடிக்க நீங்கள் அனுமதத்தால் நான் ஏழு ஆண்டுகள்
உங்களுக்காக ேவைலெசய்யத்தயார்” என்றான்.
௧௯ அதற்கு லாபான், “அவள் ேவறு யாைரயாவது மணந்துெகாள்வைதவ ட

உன்ைனமணந்துெகாள்வதுஅவளுக்குநல்லது” என்றான்.
௨௦ அதனால் யாக்ேகாபு அங்கு ஏழு ஆண்டுகள் தங்க ேவைல பார்த்தான்.

ஆனால்அவன்ராேகைலேநச த்ததால்ஆண்டுகள்ேவகமாகமுடிந்துவ ட்டன.
௨௧ ஏழு ஆண்டுகள் ஆனதும் அவன் லாபானிடம், “ராேகைல எனக்குத்

தாருங்கள். நான் அவைள மணமுடிக்க ேவண்டும். நான் ேவைல ெசய்ய
ேவண்டியகாலமும்முடிந்துவ ட்டது” என்றான்.
௨௨ அதனால் அந்த இடத்தலுள்ள எல்லா ஜனங்களுக்கும் லாபான்

ஒரு வருந்து ெகாடுத்தான். ௨௩ அன்று இரவு அவன் தன் மூத்த மகள்
ேலயாைள யாக்ேகாப டம் அைழத்து வந்தான். இருவரும் பாலின உறவு
ெகாண்டனர். ௨௪ (லாபான் தன் ேவைலக்காரியாக ய சல்பாைள ேலயாளுக்கு
ேவைலக்காரியாக ஆக்க இருந்தான்.) ௨௫ காைலயல் எழுந்ததும் யாக்ேகாபு
இரவு முழுக்க தன்ேனாடு இருந்தது ேலயாள் என்பைத அற ந்துெகாண்டான்.
லாபானிடம் ெசன்று “என்ைன ஏமாற்றவ ட்டீர்கள். நான் ராேகைல மணம்
ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும் என்பதற்காகேவ ஏழு ஆண்டுகள் கடினமாக
உைழத்தருக்க ேறன். ஏன்என்ைனஏமாற்றனீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
௨௬ லாபான், “மூத்தவள் இருக்கும்ேபாது இைளயவளுக்கு மணம் முடிக்க

எங்கள் நாட்டில் அனுமதக்கமாட்ேடாம். ௨௭ ஆனால் தருமணச் சடங்குகைள
ஒரு வாரத்த ற்குத் ெதாடர்ந்தபன் நான் உனக்கு ராேகைலயும் தருமணம்
ெசய்துெகாள்ளத் தருேவன். ஆனால் நீ இன்னும் ஏழு ஆண்டுகள் எனக்குப்
பணியாற்ற ேவண்டும்” என்றான்.
௨௮ எனேவ யாக்ேகாபு அதற்கு ஒப்புக்ெகாண்டு ஒரு வாரத்ைதக் கழித்தான்.

லாபான் ராேகைல அவனுக்கு மைனவயாகக் ெகாடுத்தான். ௨௯ (தனது
ேவைலக்காரியானபல்காைள ராேகலுக்குேவைலக்காரியாகக்ெகாடுத்தான்.)
௩௦யாக்ேகாபு ராேகேலாடும் பாலின உறவு ெகாண்டான். அவன் ேலயாைளவ ட
ராேகைலப் ெபரிதும் ேநச த்ததால் ேமலும் ஏழு ஆண்டுகள் அங்கு ேவைல
ெசய்தான்.
யாக்ேகாபன்குடும்பம்ெபருகுதல்

* ௨௯:௧௭: ேலயாளின் கண்கேளா கூச்சம் உைடயைவ ேலயாள் அழகல் குைறந்தவள் என்பது
ெமன்ைமயாககூறப்பட்டிருக்க றது.
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௩௧ யாக்ேகாபு ேலயாைளவ ட ராேகைல அதகமாக ேநச ப்பைதக் கர்த்தர்
கண்டார். எனேவ ேலயாள்மட்டுேம கருத்தரிக்குமாறுகர்த்தர் ெசய்தார். ஆனால்
ராேகேலா மலடியாய்இருந்தாள்.
௩௨ ேலயாளுக்கு ஓர் மகன் பறந்தான். அவள் அவனுக்கு ரூபன் என்று

ெபயரிட்டாள். “கர்த்தர் நான் படும் ெதால்ைலகைளக் கண்டார். என் கணவன்
என்ைன ேநச க்காமல் இருந்தார். இப்ேபாது ஒரு ேவைள அவர் என்ைன
ேநச க்கலாம்” என்றுநைனத்தாள்.
௩௩ ேலயாள் மீண்டும் கர்ப்பமானாள். அவள்இன்ெனாரு மகைனப் ெபற்றாள்.

அவனுக்கு ச மிேயான் என்று ெபயர் ைவத்தாள். “நான் ேநச க்கப்படாதைதக்
கண்டுகர்த்தர் எனக்குஇன்ெனாருமகைனெகாடுத்தார்” என்றுகூறனாள்.
௩௪ேலயாள் மீண்டும் கர்ப்பமாக இன்ெனாருஆண்குழந்ைதையப் ெபற்றாள்.

அவனுக்கு ேலவ என்று ெபயரிட்டாள். “இப்ெபாழுது என் கணவர் என்ைன
ந ச்சயம்ேநச ப்பார். நான்அவருக்குமூன்றுமகன்கைளக்ெகாடுத்தருக்க ேறன்”
என்றாள்.
௩௫ ேலயாள் ேமலும் ஒரு மகைனப் ெபற்றாள். அவனுக்கு யூதா என்று

ெபயரிட்டாள். அவள், “நான் இப்ேபாது கர்த்தைரத் துத ப்ேபன்” என்றாள். ப றகு
குழந்ைதெபறுவதுநன்றுவட்டது.

௩௦
௧ ராேகல், தன்னால் யாக்ேகாபுக்குக் குழந்ைதகைளக் ெகாடுக்க

முடியவல்ைலேய என்று வருத்தப்பட்டாள். அவளுக்கு தன் சேகாதரி ேலயாள்
மீதுெபாறாைமவந்தது. அவள்யாக்ேகாப டம் “எனக்குக்குழந்ைதையக்ெகாடும்
அல்லதுநான்மரித்துப் ேபாேவன்” என்றாள்.
௨அவனுக்கு அவள் மீது ேகாபம் வந்தது. அவன், “நான் ேதவன் இல்ைல. நீ

குழந்ைதெபறமுடியாததற்குத் ேதவேனகாரணம்” என்றான்.
௩ப றகுராேகல்அவனிடம், “நீர்என்ேவைலக்காரி ப ல்காேளாடுபாலினஉறவு

ெகாண்டால், எனக்காக அவள் ஒரு குழந்ைதையப் ெபற்றுத் தருவாள். அவள்
மூலம்நான்தாயாகவரும்புக ேறன்” என்றாள்.
௪பன் தனது ேவைலக்காரி ப ல்காைளயாக்ேகாப ற்குக் ெகாடுத்தாள். அவன்

அவேளாடு பாலின உறவு ெகாண்டான். ௫ பல்காள் கருவுற்று ஒரு ஆண்
பள்ைளையப்ெபற்றாள்.
௬ ராேகல் மக ழ்ந்து, “ேதவன் என் ப ரார்த்தைனையக் ேகட்டு, எனக்கு ஒரு

மகைனெகாடுத்தார்” என்றுகூற அவனுக்குத்தாண்என்றுெபயர்ைவத்தாள்.
௭பல்காள் மீண்டும் கர்ப்பமுற்றுஇன்ெனாரு மகைனப் ெபற்றாள். அவனுக்கு

ராேகல் நப்தலி என்று ெபயரிட்டு, ௮ “எனது சேகாதரிேயாடு ேபாராட நான்
கடுைமயாகஉைழத்தருக்க ேறன். நான்ெவன்றுவட்ேடன்” என்றாள்.
௯ ேலயாள் தனக்கு ேமலும் குழந்ைத இல்லாதைதக் கவனித்தாள். ேமலும்

குழந்ைத ேவண்டும் என்று தன் ேவைலக்காரி ச ல்பாைள யாக்ேகாபுக்குக்
ெகாடுத்தாள். ௧௦ ப றகு சல்பாளுக்கும் ஒரு மகன் பறந்தான். ௧௧ “நான்
பாக்கயசாலி” என்று ேலயாள் மக ழ்ந்தாள். பன் அவனுக்குக் காத் என்று
ெபயரிட்டாள். ௧௨ ச ல்பாள் ேமலும் ஒரு மகைனப் ெபற்றாள். ௧௩ ேலயாள் “நான்
ேமலும் மக ழ்ச்ச அைடக ேறன். என்ைன பார்க்கும் ெபண்களும் மகழ்ச்ச யுடன்
அைழப்பார்கள்” என்று எண்ணினாள். எனேவ அவனுக்கு ஆேசர் என்று
ெபயரிட்டாள்.
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௧௪ேகாதுைமஅறுவைடக்காலத்தல்ரூபன்வயலுக்குப் ேபானான். அங்குசல
புதுவைக மலர்கைளக்* கண்டான். அதைனப் பற த்துக்ெகாண்டு தன் தாயான
ேலயாளிடம் வந்தான். ராேகல் இதைனப் பார்த்து, “உன் மகன் ெகாண்டுவந்த
மலர்களில் சலவற்ைறஎனக்குக்ெகாடு” என்றுேகட்டாள்.
௧௫அதற்குேலயாள், “ஏற்ெகனேவஎன்கணவைனஎடுத்துக்ெகாண்டிருக்க றாய்.

இப்ேபாது என் மகன் ெகாண்டு வந்த மலர்கைளயும் எடுக்கப் பார்க்க றாயா?”
என்றுமறுத்தாள்.
ஆனால் ராேகேலா, “நீ அந்த மலர்கைளக் ெகாடுத்தால் இன்று இரவு நீ

யாக்ேகாேபாடு பாலினஉறவுெகாள்ளலாம்” என்றுெசான்னாள்.
௧௬ யாக்ேகாபு அன்று இரவு வயலில் இருந்து தரும்பனான். அவைன

ேலயாள் ேபாய் சந்த த்து, “இன்று இரவு நீங்கள் என்ேனாடு தூங்கேவண்டும்.
நான் அதற்காக என் மகன் ெகாண்டு வந்த மலர்கைளக் ெகாடுத்தருக்க ேறன்”
என்றாள். அவன்அன்றுஇரவுஅவேளாடுஇருந்தான்.
௧௭ ேதவன் ேலயாைள மீண்டும் கர்ப்பவதயாக அனுமதத்தார். அவள்

ஐந்தாவது மகைனப் ெபற்றாள். ௧௮ ேலயாள், “நான் என் கணவனுக்கு
ேவைலக்காரிைய ெகாடுத்ததால் ேதவன் எனக்குப் பரிசு ெகாடுத்தருக்க றார்”
என்றுமகழ்ந்தாள். தன்மகனுக்குஇசக்கார் என்றுெபயரிட்டாள்.
௧௯ ேலயாள் மீண்டும் கர்ப்பமாக ஆறாவது மகைனப் ெபற்றாள். ௨௦ ேலயாள்

“ேதவன் எனக்கு அற்புதமான பரிசு ெகாடுத்தருக்க றார். இப்ேபாது யாக்ேகாபு
என்ைன ந ச்சயம் ஏற்றுக்ெகாள்வார். நான் அவருக்கு ஆறு மகன்கைளக்
ெகாடுத்தருக்க ேறன்” என்று மகழ்ச்ச அைடந்தாள். அவனுக்கு ெசபுேலான்
என்றுெபயர்ைவத்தாள்.
௨௧ ப றகு அவள் ஒரு மகைளப் ெபற்றாள். அவளுக்கு தீனாள் என்று ெபயர்

ைவத்தாள்.
௨௨ ப றகு ேதவன் ராேகலின் ப ரார்த்தைனையக் ேகட்டு, அவளும் குழந்ைத

ெபறுவதற்கான வாய்ப்ைபக் ெகாடுத்தார். ௨௩-௨௪ அவள் கர்ப்பமாக ஒரு
மகைனப் ெபற்றாள். “ேதவன் எனது அவமானத்ைத அகற்ற ஒரு மகைனத்
தந்துவ ட்டார்” என்று மகழ்ச்ச யைடந்தாள். அவள் தன் மகனுக்கு ேயாேசப்பு
என்றுெபயர்ைவத்தாள்.
லாபானுடன்யாக்ேகாபன்தந்த ரம்
௨௫ ேயாேசப்பு ப றந்த ப றகு யாக்ேகாபு லாபானிடம், “இப்ேபாது என்ைன

என் ெசாந்த நாட்டிற்குப் ேபாக அனுமதக்க ேவண்டும். ௨௬ எனக்கு எனது
மைனவகைளயும் குழந்ைதகைளயும் தாருங்கள். நான் 14 ஆண்டுகளாக
அவர்களுக்காக உைழத்தருக்க ேறன். நான் நன்றாக உைழத்ேதன் என்பதும்
உங்களுக்குத்ெதரியுேம” என்றான்.
௨௭லாபான், “என்ைனயும் ஏதாவது ெசால்லவடு. உன்னால் கர்த்தர் என்ைன

ஆசீர்வத த்தருக்க றார் என்பைத நான் அற ேவன். ௨௮ நான் உனக்கு என்ன
தரேவண்டும்என்றுெசால், நான்தருேவன்” என்றான்.
௨௯ “நான் உங்களுக்காக கடினமாக உைழத்தைத நீங்கள் அறவீர்கள்.

நான் கவனித்ததால் உங்கள் மந்ைதகள் ெபருகயுள்ளன. ௩௦ நான் வந்து
ேசர்ந்தேபாது உங்களிடம் குைறவான எண்ணிக்ைகய ேலேய மந்ைதகள்

* ௩௦:௧௪: புதுவைக மலர்கள் அல்லது “மாந்தேரக் பூ” எப ேரய ெமாழியல் “வருப்ப பூ” எனப்படும்.
இவ்வைகப்பூக்கள்ெபண்களுக்குகுழந்ைதகைளெபறஉதவும்எனமக்கள்நைனத்தார்கள்.
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இருந்தன. இப்ேபாதுஏராளமாகஉள்ளன. எப்ெபாழுதும்உங்களுக்காகஏதாவது
ேவைலெசய்ேதன். கர்த்தர்உங்கைளஆசீர்வத த்தார். இப்ேபாதுநான்எனக்காக
உைழக்க ேவண்டிய காலம்வந்துவ ட்டது. நான்ெசாந்தமாக வீடு கட்டிக்ெகாள்ள
ேவண்டும்” என்றான்.
௩௧அதற்குலாபான், “நான்என்னதர ேவண்டும்” என்றுகூறுஎனக்ேகட்டான்.
யாக்ேகாபு அவனிடம், “நீங்கள் எனக்கு எதுவும் ெகாடுக்க ேவண்டாம்.

நான் ெசய்த ேவைலக்கு மட்டும் சம்பளம் ெகாடுங்கள். இந்தக் காரியம்
மட்டும் ெசய்யுங்கள். நான் தரும்ப ப் ேபாய் உங்கள் மந்ைதையக்
கவனித்துக்ெகாள்க ேறன். ௩௨ அவற்றல் புள்ளியும் வரியும் கறுப்பும்
உள்ள ெசம்மறயாடுகைளயும், வரியும் புள்ளியுமுள்ள ெவள்ளாடுகைளயும்
இன்று ப ரித்துவடுக ேறன். ஒவ்ெவாரு கறுப்பு இன ஆட்ைடயும் நான்
எடுத்துக்ெகாள்க ேறன். புள்ளியும்வரியும்உைடயஒவ்ெவாருெபண்ஆட்ைடயும்
எடுத்துக்ெகாள்க ேறன். இதுேவ என் சம்பளமாய் இருக்கும். ௩௩ நான்
ேநர்ைமயானவனாக இருக்க ேறனா இல்ைலயா என்பைத எத ர்காலத்தல்
எளித ல் கண்டுெகாள்ளலாம். அப்ேபாது நீங்கள் எனது மந்ைதைய வந்து
காணலாம். புள்ளியும் வரியுமில்லாத ஆடுகைளக் கண்டால் அைவ என்னால்
தருடப்பட்டதாகக்ெகாள்ளலாம்” என்றான்.
௩௪ “நான் இதற்கு ஒத்துக்ெகாள்க ேறன். நீ ேகட்டபடிேய தருக ேறன்” என்று

லாபான் கூறனான். ௩௫அன்று லாபான் புள்ளி உள்ள ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்,
ஆடுகைளயும் ப ரித்து மைறத்துவ ட்டான். கறுப்பு ஆடுகைளயும் தனியாகப்
ப ரித்து மைறத்தான். அவற்ைறத் தன் மகன்களிடம் ெகாடுத்து கவனிக்கும்படி
ெசான்னான். ௩௬ அவர்கள் புள்ளி ஆடுகைளெயல்லாம் மூன்று நாள் பயண
தூரத்த ற்குத் தனியாகக் ெகாண்டு ேபானார்கள். மிஞ்சயவற்ைற யாக்ேகாபு
கவனித்துக்ெகாண்டான். புள்ளிேயா, வரிகேளா ெகாண்ட ஆடுகள் எதுவும்
யாக்ேகாப டம்இல்ைல.
௩௭ எனேவ அவன் பச்ைசயாக உள்ள புன்ைன, வாதுைம, அர்ேமான் மரக்

ெகாப்புகைள ெவட்டி, இைடயைடேய ெவண்ைம ேதான்றும்படி பட்ைடைய
உரித்தான். ௩௮அவற்ைறஅவன்ஆடுகள்தண்ணீர்குடிக்கும்இடங்களில்ேபாட்டு
ைவத்தான். அைவ தண்ணீர் குடிக்கும்ேபாது கடாவும் ஆடும் இைணந்தன.
௩௯ஆடுகள் அந்தக் கைளகளுக்கு முன்னால் இைணந்ததனால் அைவ கலப்பு
ந றமுள்ளதும்புள்ளியுள்ளதும்வரியுள்ளதுமானகுட்டிகைளப் ேபாட்டன.
௪௦ யாக்ேகாபு மந்ைதயல் இருந்து புள்ளிகளும் கறுப்பும் உள்ள ஆடுகைளத்

தனியாகப் ப ரித்தான். அவற்ைறலாபானின்ஆட்டிலிருந்து தனிப்படுத்தனான்.
௪௧ பலமுள்ள ஆடுகள் இைணயும்ேபாது அவற்றன் கண்களில் படுமாறு
மரக்கைளகைளக் கால்வாய்க் கைரயல் ேபாட்டு ைவத்தான். ௪௨ ஆனால்
பல வீனமுள்ள ஆடுகள் இைணயும்ேபாது ேபாடமாட்டான். அதன் குட்டிகள்
எல்லாம் லாபானுக்கு உரியதாய ற்று. பலமுள்ள ஆடுகளின் குட்டிகள் எல்லாம்
யாக்ேகாபுக்கு உரியதாய ற்று. ௪௩ இவ்வாறு யாக்ேகாபு ெபரும் பணக்காரன்
ஆனான். அவனிடம் ெபரிய மந்ைத இருந்தது. அேதாடு ேவைலக்காரர்களும்,
ஒட்டகங்களும்கழுைதகளும்ெசாந்தமாயன.

௩௧
யாக்ேகாபு ப ரிந்துெசல்லுதல்
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௧ ஒரு நாள், லாபானின் மகன்கள் ேபச க்ெகாள்வைத யாக்ேகாபு ேகட்டான்.
அவர்கள், “நம் தந்ைதக்குரிய அைனத்ைதயும் யாக்ேகாபு எடுத்துக்ெகாண்டான்.
அதனால் பணக்காரனாகவ ட்டான். நம் தந்ைதய டம் இருந்ேத இச்ெசல்வத்ைத
எடுத்துக்ெகாண்டான்” என்றனர். ௨யாக்ேகாபு, முன்புேபால் லாபான்அன்ேபாடு
இல்ைல என்பைதயும் கவனித்தான். ௩ கர்த்தர் யாக்ேகாப டம், “உனது ெசாந்த
நாடான, உன் முற்ப தாக்களின் நாட்டுக்கு தரும்ப ப் ேபா. நான் உன்ேனாடு
இருப்ேபன்” என்றார்.
௪ அதனால் யாக்ேகாபு ேலயாளிடமும் ராேகலிடமும் தன்ைன மந்ைதகள்

உள்ள வயலில் சந்த க்குமாறு கூறனான். ௫ அங்கு அவர்களிடம், “உங்கள்
தந்ைத என்மீது ேகாபமாய் இருப்பதாகத் ெதரிக றது. முன்பு என்னிடம் மிகவும்
அன்பாய் இருந்தார். இப்ேபாது அப்படி இல்ைல. ௬ நான் உங்கள் தந்ைதக்காக
எவ்வளவு கடினமாக உைழத்தருக்க ேறன் என்று உங்கள் இருவருக்குேம
ெதரியும். ௭ ஆனால் உங்கள் தந்ைத என்ைன ஏமாற்றவ ட்டார். அவர் என்
சம்பளத்ைதப் பத்து முைற மாற்றவ ட்டார். எனினும் லாபானின் எல்லாத்
தந்த ரங்களிலிருந்தும் ேதவன்என்ைனக்காப்பாற்றனார்.
௮ “அவர் ஒருமுைற, ‘புள்ளியுள்ளஆடுகைளெயல்லாம் நீேய ைவத்துக்ெகாள்’

அதுேவ உனக்கு சம் பளம் என்றார். ஆனால் அப்ேபாது எல்லா ஆடுகளும்
புள்ளி உள்ளைவயாக இருந்ததால் எல்லாம் எனக்கு உரியதாய ற்று. எனேவ
இப்ேபாது, ‘புள்ளி உள்ள ஆடுகள் எல்லாம் எனக்கு ேவண்டும்.’ கலப்பு
ந றம் உள்ள ஆடுகைள நீ ைவத்துக்ெகாள்” என்கறார். இதன் பறகு எல்லா
ஆடுகளும் கலப்புந றக் குட்டிகைளப் ேபாட்டன. ௯ஆைகயால் ேதவன் உங்கள்
தந்ைதய டமுள்ளஆடுகைளெயல்லாம் எடுத்துஎனக்குக்ெகாடுத்துவ ட்டார்.
௧௦ “ஆடுகள் எல்லாம் இைணயும்ேபாது நான் கனவு கண்ேடன். அதல்

இைணகறஆண்ஆடுகள்மட்டுேமபுள்ளியும்வரியும்உைடயைவயாகஇருக்கக்
கண்ேடன். ௧௧ அேதாடு கனவல் ‘யாக்ேகாேப’ என்று ேதவதூதன் ஒருவர்
அைழத்தார்.

“ ‘நான்இங்ேகஇருக்க ேறன்’ என்றுபதல்ெசான்ேனன்.
௧௨ “ேதவதூதன் என்னிடம் ‘பார், புள்ளிகளும்வரிகளும் உைடய கடாக்கேள

இைணகன்றன. இவற்ைற நாேன ஏற்படுத்த ேனன், லாபான் உனக்கு
எத ராக ெசய்யும் எல்லாக் காரியங்கைளயும் நான் பார்த்தருக்க ேறன்.
எல்லா புதய ஆட்டுக் குட்டிகைளயும் நீ ெபறேவண்டும் என்பதற்காக இைதச்
ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறன். ௧௩ நான் ெபத்ேதலில் உனக்கு ெவளிப்பட்ட
அேத ேதவன். அங்கு எனக்குப் பலிபீடம் அைமத்தாய். பலிபீடத்தன்ேமல்
ஒலிவ எண்ெணைய ஊற்றனாய். அங்கு ஒரு ெபாருத்தைனயும் ெசய்தாய்.
இப்ேபாதும் நீ உன் பறந்த நாட்டிற்குப் ேபாகத் தயாராக இருக்க ேவண்டும்,
என்றுெசான்னார்’ ” என்றான்.
௧௪-௧௫ ராேகலும் ேலயாளும் யாக்ேகாபுக்குப் பதலளித்தார்கள், “எங்கள்

தந்ைத மரிக்கும் ெபாழுது எங்களுக்குக் ெகாடுக்க அவரிடம் ஏதுமில்ைல.
அவர் எங்கைள அந்நயர்களாகேவ நடத்தனார். எங்கைள உங்களுக்கு
வற்றுவ ட்டார். எங்களுைடயதாயருக்க ேவண்டிய பணம் முழுவைதயும் அவர்
ெசலவழித்துவ ட்டார். ௧௬ எனேவ ேதவன் எங்கள் தந்ைதய டமிருந்து எடுத்த
இந்தச் ெசல்வெமல்லாம் நமக்கும் நம் பள்ைளகளுக்கும் உரியது. எனேவ
ேதவன்உமக்குச்ெசான்னபடிெசய்யும்” என்றார்கள்.
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௧௭ எனேவ, யாக்ேகாபு பயணத்துக்குத் தயாரானான். தன் மைனவகைளயும்
பள்ைளகைளயும் ஒட்டகத்தல் ஏற்றனான். ௧௮ பன் அவர்கள் அவனது தந்ைத
இருக்கும் கானான் ேதசத்துக்குப் பயணம் ெசய்தனர். அவர்களுக்கு முன்னால்
அவர்களதுமந்ைதயும்ெகாண்டுெசல்லப்பட்டது. பதான்அராமிலிருக்கும்ேபாது
அவன்வாங்கயெபாருட்கைளெயல்லாம்அவன்எடுத்துக்ெகாண்டான்.
௧௯அந்த ேநரத்தல் லாபான் ஆடுகளுக்கு மய ர் கத்தரிக்கப் ேபாயருந்தான்.

ராேகல் வீட்டிற்குள் ேபாய் தந்ைதயனுைடய ெபாய்த் ெதய்வங்களின்
உருவங்கைளத்தருடிக்ெகாண்டாள்.
௨௦ யாக்ேகாபு தந்த ரமாக லாபானிடம் தான் ேபாவைதப்பற்ற க் கூறாமல்

புறப்பட்டுப் ேபாய்வ ட்டான். ௨௧ யாக்ேகாபு தன் குடும்பத்ேதாடும்
தனக்குரியவற்ேறாடும் ேவகமாகச் ெசன்று ஐப ராத்து ஆற்ைறக் கடந்து
கீேலயாத்மைலையேநாக்க ப் ேபானார்கள்.
௨௨ மூன்று நாள் ஆனதும் லாபான் யாக்ேகாபு ஓடிவ ட்டைத

அற ந்துெகாண்டான். ௨௩ உடேன தன் ஆட்கைளச் ேசகரித்துக்ெகாண்டு
யாக்ேகாைபத் துரத்த க்ெகாண்டு ேபானான். ஏழு நாட்கள் ஆனபறகு லாபான்
யாக்ேகாைபகீேலயாத்மைலநகரம்ஒன்றல்கண்டுபடித்தான். ௨௪அன்றுஇரவு
ேதவன் லாபானின் கனவல் ேதான்ற , “எச்சரிக்ைகயாய் இரு. யாக்ேகாப டம்
ேபசும்ஒவ்ெவாருவார்த்ைதையயும்எச்சரிக்ைகேயாடு ேபசு” என்றார்.
தருடப்பட்ட ேதவர்களின்உருவங்கைளத் ேதடுதல்
௨௫ மறுநாள் காைலயல் லாபான் யாக்ேகாைபப் ப டித்தான். யாக்ேகாபு

மைலமீது தன் கூடாரத்ைதப் ேபாட்டிருந்தான். எனேவ லாபானும் அவனது
ஆட்களும்கீேலயாத்தன்மைலநகரத்தல்இருந்தனர்.
௨௬ லாபான் யாக்ேகாப டம், “என்ைன ஏன் ஏமாற்றனாய். ஏன் என்

மகள்கைளப் ேபாரில் ைகப்பற்றய ெபண்கைளப் ேபான்று கவர்ந்துெகாண்டு
ேபாக றாய். ௨௭ என்னிடம் ெசால்லாமல்கூட ஏன் ஓடிப்ேபாக றாய்? என்னிடம் நீ
ெசால்லியருந்தால் உனக்கு ஒரு வருந்து ெகாடுத்தருப்ேபேன. அவ்வருந்தல்
ஆடலும் பாடலும் இைசயும் இருந்தருக்கும். ௨௮ நான் என் மகள்கைளயும்
ேபரப்பள்ைளகைளயும் முத்தமிட்டு வழியனுப்பவும் வாய்ப்பு ெகாடுக்க
வல்ைலேய. இதைன நீ முட்டாள்தனமாகச் ெசய்துவ ட்டாய். ௨௯ உன்ைனத்
துன்புறுத்தும் அளவுக்கு எனக்கு வல்லைம இருக்கறது. ஆனால் ேநற்று இரவு
கனவல்உன்தந்ைதயன்ேதவன்என்னிடம்வந்தார். உன்ைனஎந்தவதத்தலும்
துன்புறுத்த ேவண்டாம் என்று அவர் என்ைன எச்சரித்துவ ட்டார். ௩௦ நீ உன்
தந்ைதயன் வீட்டிற்குத் தரும்ப ச் ெசல்ல வரும்புக றாய் என்று அறக ேறன்.
அதனால் தான் நீ வலக ப் ேபாக றாய். ஆனால் ஏன் என் ேதவர்கைளத்
தருடிக்ெகாண்டுேபாக றாய்?” என்றுேகட்டான்.
௩௧ அதற்கு யாக்ேகாபு, “நான் எதுவும் ெசால்லாமல் வந்துவ ட்ேடன்.

ஏெனன்றால் எனக்குப் பயமாக இருந்தது. ஒரு ேவைள நீங்கள் உங்கள்
ெபண்கைளஎன்னிடமிருந்து ப ரித்துவ டலாம் என்றுநைனத்ேதன். ௩௨ஆனால்
நான் உங்கள் ேதவர்கைளத் தருடவல்ைல. அைதத் தருடியவர்கள் யாராவது
என்ேனாடு இருந்தால் அவைர நான் ெகால்லுேவன். உங்கள் மனிதர்கேள
இதற்குச் சாட்ச . உங்களுக்குரிய எந்தப் ெபாருளும் இங்கருக்க றதா என்று நீர்
பார்த்து, இருந்தால் எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்” என்றான். (ராேகல் தன் தந்ைதயன்
ெதய்வங்களின் உருவங்கைளத் தருடிக்ெகாண்டு வந்தது யாக்ேகாபுக்குத்
ெதரியாது.)
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௩௩ எனேவ, லாபான் யாக்ேகாபன் கூடாரத்துக்குள் ேபாய் ேதடிப் பார்த்தான்.
ப றகு ேலயாளின் கூடாரத்தல் ேதடினான். இரு அடிைமப் ெபண்கள் இருந்த
கூடாரங்களிலும் ேதடினான். ஆனால் தருட்டுப்ேபான ேதவர்களின் சைலகள்
கைடக்கவல்ைல. ப றகு ராேகலின் கூடாரத்த ற்குள் ெசன்றான். ௩௪ ராேகல்
அச்சைலகைள ஒட்டகத்தன் ேசணத்தற்குள் ஒளித்து ைவத்து அதன் ேமல்
உட்கார்ந்தருந்தாள். லாபான் கூடாரம் முழுவைதயும் பார்த்தான். ஆனால்
அவனால்ேதவர்கைளக்காணமுடியவல்ைல.
௩௫ ராேகல் தன் தந்ைதய டம், “அப்பா என்னிடம் ேகாபப்படாதீர்கள். உங்கள்

முன்னால் என்னால் ந ற்க முடியவல்ைல. நான் மாத வலக்காக இருக்க ேறன்”
என்று கூறவ ட்டாள். கூடாரம் எங்கும் ேதடிப் பார்த்தும் தன் ேதவர்களின்
சைலகைளலாபானால்கண்டுபடிக்கமுடியவல்ைல.
௩௬ யாக்ேகாபுக்குக் ேகாபம் வந்தது. “நான் ெசய்த தவறு என்ன? எந்தச்

சட்டத்ைத உைடத்துவ ட்ேடன்? எதற்கு என்ைனப் பன் ெதாடர்ந்து வந்து
தடுத்து நறுத்த ேவண்டும். ௩௭ எனக்குரிய எல்லாவற்ைறயும் ேசாத த்துவ ட்டீர்.
உமக்குரிய ெபாருள் இவற்றல் எதுவுமில்ைல. இருந்தால் நம் மனிதர்கள்
காணும்படி அைத இங்ேக ைவயுங்கள். நம் இருவரில் யாரிடம் தவறு
உள்ளது என்று நம் மனிதர்கேள தீர்மானிக்கட்டும். ௩௮ நான் உமக்காக 20
வருடங்கள் உைழத்தருக்க ேறன். அப்ேபாது எந்தக் குட்டியும் ப றக்கும்ேபாது
மரிக்கவல்ைல. எந்தக் கடாைவயும் உமது மந்ைதயலிருந்து எடுத்து நான்
உண்டதல்ைல. ௩௯ காட்டு மிருகங்களால் ஏதாவது ஆடுகள் அடிபட்டு
மரித்தருக்குமானால் அதற்குரிய வைலைய நாேன தந்தருக்க ேறன். மரித்த
ஆடுகைளக்ெகாண்டுவந்துஉமக்குமுன் காட்டி இதற்குக் காரணம் நானில்ைல
என்று ெசான்னதல்ைல. ஆனால் நாேனா பகலிலும் இரவலும் தருடப்பட்ேடன்.
௪௦ பகல் ெபாழுது என் பலத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டது. இரவு குளிர் என்
கண்களிலிருந்து உறக்கத்ைதத் தருடிக்ெகாண்டது. ௪௧ ஒரு அடிைமையப்
ேபான்று 20 வருடங்களாக உமக்காக உைழத்தருக்க ேறன். முதல் 14
ஆண்டுகளும்உமது மகள்கைள மணந்துெகாள்வதற்காக உைழத்ேதன். இறுத
ஆறு ஆண்டுகளும் உமது மிருகங்கைள காப்பாற்றுவதற்கு உைழத்ேதன்.
இந்நாட்களில் எனது சம்பளத்ைதப் பத்து முைற மாற்ற இருக்க றீர்.
௪௨ஆனால் என் முற்ப தாக்களின் ேதவனும், ஆப ரகாமின் ேதவனும் ஈசாக்கன்
பயபக்த க்குரிய* ேதவனுமானவர் என்ேனாடு இருந்தார். ேதவன் என்ேனாடு
இல்லாமற் ேபாயருந்தால்நீர் என்ைனஒன்றும்இல்லாதவனாகஆக்க அனுப்ப
இருப்பீர். ஆனால் என் துன்பங்கைளயும், எனது உைழப்ைபயும் கண்ட ேதவன்
ேநற்றுஇரவுநான்நயாயமானவன்என்பைதநரூப த்துவ ட்டார்” என்றான்.

யாக்ேகாபும்லாபானும்ெசய்தஒப்பந்தம்
௪௩ லாபான் யாக்ேகாப டம், “இந்தப் ெபண்கள் என் மகள்கள். இந்தக்

குழந்ைதகள் என்ைனச் ேசர்ந்தவர்கள். இந்த மிருகங்கள் எல்லாம்
என்னுைடயைவ. நான்இங்கு காண்கறஅைனத்தும் என்னுைடயைவ. ஆனால்
எனது மகள்களுக்கும் அவர்களின் குழந்ைதகளுக்கும் என்னால் தீைம ெசய்ய
முடியாது. ௪௪ எனேவ நான் உன்ேனாடு ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாள்க ேறன்.
நாம்இங்ேகஒருகற்குவயைலஅைமத்துஅைதநமதுஒப்பந்தத்த ற்குநைனவு
சன்னமாகக் கருதுேவாம்” என்றான்.

* ௩௧:௪௨: ஈசாக்கன்பயபக்த க்குரிய ேதவனுைடயெபயர்.
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௪௫அைத யாக்ேகாபும் ஒப்புக்ெகாண்டு ஒரு ெபரிய கல்ைல ஒப்பந்தத்துக்கு
அைடயாளமாக நட்டு ைவத்தான். ௪௬ ேமலும் கற்கைளத் ேதடி எடுத்து
வந்து குவயலாக்குங்கள் என தன் ஆட்களிடம் ெசான்னான். ப றகு அதன்
அருகல் இருந்து இருவரும் உணவு உண்டனர். ௪௭ லாபான் அந்த இடத்த ற்கு
ெஜகர்சகதூதா என்றும்,யாக்ேகாபு கலெயத்என்றும்ெபயரிட்டனர்.
௪௮ லாபான் யாக்ேகாப டம், “இக்கற்குவயல் நமது ஒப்பந்தத்ைத

நைனவுபடுத்தும்” என்றான். இதனால் தான் யாக்ேகாபு அந்த இடத்துக்கு
கலெயத்என்றுெபயரிட்டான்.
௪௯ ப றகு லாபான், “நாம் ஒருவைர ஒருவர் வ ட்டுப் ப ரிந்தருந்தாலும் கர்த்தர்

நம்ைமக் கண்காணிக்கட்டும்” என்றான். எனேவ இந்த இடம் மிஸ்பா என்றும்
அைழக்கப்பட்டது.
௫௦ ேமலும் லாபான், “நீ என் ெபண்கைளத் துன்புறுத்தனால் ேதவன்

உன்ைனத் தண்டிப்பார். நீ ேவறு ெபண்கைள மணந்துெகாண்டாலும்
ேதவன் உன்ைனக் கவனித்துக்ெகாண்டிருப்பார். ௫௧ நம் இருவருக்கும்
இைடயல் இங்ேக நான் நட்ட கற்கள் உள்ளன. இந்த வ ேசஷ கல்லானது நம்
ஒப்பந்தத்ைத நைனவுப்படுத்துகறது. ௫௨ நம் இருவருக்கும் இைடயலான
ஒப்பந்தத்ைத என்ெறன்றும் ஞாபகப்படுத்தும் இந்தக் கல்ைலத் தாண்டி வந்து
நான் உன்ேனாடு ேபாரிடமாட்ேடன். நீயும் இைதக் கடந்து வந்து என்ேனாடு
ேபாரிடக் கூடாது. ௫௩ஆப ரகாமின் ேதவனும் நாேகாரின் ேதவனும் அவர்களது
முற்ப தாக்களின் ேதவனுமானவர், நாம் இந்த ஒப்பந்தத்ைத உைடத்தால்,
குற்றவாளி யாெரன்றுநயாயந்தீர்க்கட்டும்” என்றான்.
யாக்ேகாபன் தந்ைதயான ஈசாக்கு ேதவைன “பயபக்த க்குரியவர்” என்று

அைழத்தார். யாக்ேகாபு அந்தப் ெபயரிேலேய வாக்குறுத ெசய்தான். ௫௪ ப றகு,
யாக்ேகாபு ஒரு ஆட்ைடப் பலிய ட்டு மைலயல் வழிபாடு ெசய்தான். தன்
மனிதர்கைள அைழத்து உணவு உண்ணுமாறு ேவண்டினான். உணவு
முடிந்தபன் அந்த இரைவ மைலயன் ேமேலேய கழித்தனர். ௫௫ மறு நாள்
அதகாைலயல், லாபான் எழுந்து தன் மகள்கைளயும் ேபரப் பள்ைளகைளயும்
முத்தமிட்டுஆசீர்வத த்தான். பன்தன்ஊருக்குத்தரும்ப ப் ேபானான்.

௩௨

ஏசாேவாடுதரும்ப ேசருதல்
௧ யாக்ேகாபும் அந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டான். வழியல் அவன் ேதவ

தூதர்கைளக் கண்டான். ௨அவர்கைளப் பார்த்ததும், “இதுேவ ேதவனின்முகாம்”
என்றுஎண்ணினான். அந்தஇடத்த ற்குமக்னாயீம்என்றுேபர்ைவத்தான்.
௩ யாக்ேகாபன் சேகாதரனான ஏசா, ேசயீர் பகுதயல் வாழ்ந்து வந்தான்.

அது ஏேதாம் நாட்ைடச் ேசர்ந்தது. யாக்ேகாபு ஏசாவ டம் தூதுவர்கைள
அனுப்பனான். ௪ யாக்ேகாபு அவர்களிடம், “எனது எஜமானனான ஏசாவ டம்
இைதச்ெசால்லுங்கள்: ‘உங்கள்ேவைலக்காரனானயாக்ேகாபுஇந்த நாள்வைர
லாபாேனாடு வாழ்ந்ேதன். ௫ என்னிடம் நைறய பசுக்களும், கழுைதகளும்,
ஆடுகளும், ஆண் ேவைலக்காரர்களும், ெபண் ேவைலக்காரர்களும் உள்ளனர்.
ஐயா நீர் எங்கைளஏற்றுக்ெகாள்வதற்காகேவஇந்ததூதுவைரஅனுப்ப ேனன்’ ”
என்றான்.
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௬ தூதுவர்கள் யாக்ேகாப டம் தரும்ப வந்து, “நாங்கள் உங்கள் சேகாதரர்
ஏசாவ டம் ெசான்ேனாம். அவர் உங்கைளச் சந்த க்க 400 ேபேராேட வருகறார்”
என்றனர்.
௭ அதனால் யாக்ேகாபு பயந்தான். தன்ேனாடு இருந்தவர்கைளயும்

மிருகங்கைளயும் இரு ப ரிவாகப் ப ரித்தான். ௮ “ஏசா வந்து ஒரு ப ரிைவ
அழித்தால் இன்ெனாரு ப ரிவு தப்ப ஓடிப் பைழத்துக்ெகாள்ளும்” என்று
நைனத்தான்.
௯ “என் தந்ைதயாகய ஆப ரகாமின் ேதவேன! என் தந்ைதயாகய ஈசாக்கன்

ேதவேன, கர்த்தாேவ, என்ைன என் ெசாந்த நாட்டுக்குத் தரும்ப ப் ேபாகுமாறு
ெசான்னீர். எனக்கு நன்ைம ெசய்வதாகவும் ெசான்னீர். ௧௦ என் மீது நீர் ைவத்த
மிகுதயான கருைணக்கும் நன்ைமகளுக்கும் நான் தகுதயுைடயவனில்ைல.
நான் ேயார்தான் ஆற்ைற முதல் முைறயாகக் கடந்து ெசன்றேபாது, என்னிடம்
எதுவுமில்ைல. ஒரு ைகத்தடி மட்டுேம இருந்தது. இப்ேபாது என்னிடம் இரு
குழுக்களாகப் ப ரிக்கும் அளவற்கு எல்லாம் உள்ளது. ௧௧ இப்ேபாது என்ைன
என் சேகாதரனாகய ஏசாவ டமிருந்து காப்பாற்றும். அவைனக் குறத்து நான்
அஞ்சுக ேறன். அவன்வந்துஅைனவைரயும்ெகான்றுவடுவான். ௧௨கர்த்தாேவ,
‘நான் உனக்கு நன்ைம ெசய்ேவன் என்று ெசான்னீர். உனது குடும்பத்ைதயும்
ஜனங்கைளயும் கடற்கைரயலுள்ள மணைலப் ேபான்று ெபருகச் ெசய்ேவன்’
என்றுெசான்னீர்” என்றுப ரார்த்த த்தான்.
௧௩ யாக்ேகாபு இரவு முழுவதும் அங்ேக தங்க இருந்தான். ஏசாவுக்கு

அன்பளிப்பாகக் ெகாடுக்க சல ெபாருட்கைளத் தயார் ெசய்து ைவத்தான்.
௧௪ 200 ெவள்ளாடுகைளயும், 20 கடாக்கைளயும் 200 ெசம்மற ஆடுகைளயும்,
௧௫ பால் ெகாடுக்கும் 30 ஒட்டகங்கைளயும் அதன் குட்டிகைளயும், 40
கடாரிகைளயும், 10 காைளகைளயும் 20 ெபண் கழுைதகைளயும், 10 ஆண்
கழுைதகைளயும் ப ரித்ெதடுத்தான். ௧௬ ேவைலக்காரனிடம் ஒவ்ெவாரு
மந்ைதையயும் தனித்தனியாக ஒப்புவத்து, “எனக்கு முன்னால் ேபாங்கள்.
ஒவ்ெவாரு மந்ைதக்கும் இைடெவளி இருக்கட்டும்” என்றான். ௧௭ யாக்ேகாபு
அவர்களுக்குச் சல ஆைணகைளயும் இட்டான். முதல் குழுவடம், “என்
சேகாதரன் வந்து, ‘யாருைடய மிருகங்கள் இைவ? எங்ேக ேபாகன்றன?
யாருைடய ேவைலக்காரர்கள் நீங்கள்’ என்று ேகட்டால் நீங்கள், ௧௮ ‘இைவ
உங்கள் அடிைமயான யாக்ேகாபன் மிருகங்கள். எஜமாேன இைவ
உங்களுக்கான பரிசுகள், யாக்ேகாபும் பன்னால் வந்துெகாண்டிருக்க றார்’
என்றுெசால்லுங்கள்” என்றான்.
௧௯ யாக்ேகாபு இரண்டாம் ேவைலக்காரனுக்கும், மூன்றாம்

ேவைலக்காரனுக்கும், மற்ற ேவைலக்காரர்களுக்கும் இவ்வாேற
கட்டைளய ட்டான். “நீங்கள் ஏசாைவச் சந்த க்கும்ேபாது. ௨௦இவ்வாேற ெசால்ல
ேவண்டும். ‘இைவ உங்களுக்கான பரிசுகள். உங்கள் அடிைமயான யாக்ேகாபு
பன்னால்வந்துெகாண்டிருக்க றார்’, என்றுெசால்லேவண்டும்” என்றான்.
யாக்ேகாபு, “இவர்கைளயும் பரிசுகைளயும்முதலில்அனுப்ப ைவத்ததால் என்

சேகாதரன்ஏசாஇவற்ைறஏற்றுக்ெகாண்டுஎன்ைனமன்னித்துவ டலாம்” என்று
எண்ணினான். ௨௧ எனேவ, யாக்ேகாபு பரிசுகைள அனுப்பவ ட்டு அன்று இரவு
கூடாரத்த ேலேயதங்கவ ட்டான்.
௨௨ பன்னிரவல் எழுந்து அந்த இடத்ைத வ ட்டுப் புறப்பட்டான். அவன் தனது

இரண்டு மைனவகைளயும், இரண்டு ேவைலக்காரிகைளயும், பத ெனாரு
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குழந்ைதகைளயும் தன்ேனாடு அைழத்துக்ெகாண்டு ஆற்ைறக் கடந்தான்.
௨௩முதலில்தன்குடும்பத்ைதஆற்ைறக்கடக்கஅனுப்பனான். ப றகுதனக்குரிய
அைனத்தும்கடக்கஉதவனான்.

ேதவேனாடு ேபாராடுதல்
௨௪ யாக்ேகாபு ஆற்ைறக் கடந்தவர்களில் கைடச நபர். அவன் ஆற்ைறக்

கடக்குமுன், தனியாக ந ற்கும்ேபாது ேதவதூதைனப் ேபான்ற ஒருவர் வந்து
அவேனாடு ேபாராடினார். சூரியன் உதயமாகும் வைரக்கும் அவர் ேபாராடியும்,
௨௫அந்த மனிதைர யாக்ேகாபு வடுவதாயல்ைல. எனேவ, அவர் யாக்ேகாபன்
ெதாைடையத்ெதாட்டார். அப்ேபாதுயாக்ேகாபன்கால்சுளுக்க க்ெகாண்டது.
௨௬ அந்த மனிதர் யாக்ேகாப டம், “என்ைனப் ேபாக வடுகறாயா? சூரியன்

உதத்துவ ட்டது” என்றுேகட்டார்.
அதற்கு யாக்ேகாபு, “நான் உம்ைமப் ேபாகவ டமாட்ேடன். நீர் என்ைன

ஆசீர்வத த்ேதஆக ேவண்டும்” என்றான்.
௨௭அந்தமனிதர், “உன்ெபயர் என்ன?” என்றுேகட்டார்.
அவன், “என்ெபயர்யாக்ேகாபு” என்றான்.
௨௮ ப றகு அந்த மனிதர், “உன் ெபயர் இனி யாக்ேகாபு அல்ல. உன் ெபயர்

இஸ்ரேவல். நீ ேதவேனாடும்மனிதேராடும் ேபாராடி ேமற்ெகாண்டபடியால் நான்
உனக்கு இந்தப் ெபயைர ைவக்க ேறன். உன்ைனத் ேதாற்கடிக்க மனிதர்களால்
முடியாது” என்றார்.
௨௯யாக்ேகாபுஅவரிடம், “உமதுெபயைரத்தயவுெசய்துெசால்லும்” என்றான்.
ஆனால் அவர், “என் ெபயைர ஏன் ேகட்க றாய்?” என்று ேகட்டார். அேத

சமயத்தல்அவர்யாக்ேகாைபஆசீர்வத த்தார்.
௩௦எனேவ, யாக்ேகாபு அந்த இடத்த ற்கு ெபனிேயல் என்று ெபயர் ைவத்தான்.

“இந்த இடத்தல் நான் ேதவைன முகமுகமாய்ப் பார்த்ேதன். உய ர் தப்ப ப்
பைழத்ேதன்” என்றான். ௩௧ அவன் ெபனிேயைலக் கடந்து ேபாைகயல்
சூரியன்உதயமாகவ ட்டது. அவனதுெதாைடசுளுக்க க்ெகாண்டதால்ெநாண்டி
ெநாண்டிநடந்தான். ௩௨எனேவ,இன்னும்இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்ெதாைடச் சந்து
தைசைய உண்பதல்ைல. ஏெனன்றால் அது ேதவன் யாக்ேகாபன் ெதாைடச்
சந்துதைசையத்ெதாட்டஇடம்ஆகும்.

௩௩
யாக்ேகாபு தனதுைதரியத்ைதக்காட்டுதல்
௧ யாக்ேகாபு, ஏசா வருவைதப் பார்த்தான். அவேனாடு 400 ஆட்கள் வந்தனர்.

யாக்ேகாபு தனது குடும்பத்ைத நான்கு குழுக்களாகப் ப ரித்தான். ேலயாளும்
அவள் குழந்ைதகளும் ஒரு குழு. ராேகலும் ேயாேசப்பும் இன்ெனாரு குழு.
இரண்டு ேவைலக்காரிகளும் அவர்களின் பள்ைளகளும் தனித்தனியாக
இரண்டு குழுக்கள். ௨ யாக்ேகாபு முதலில் ேவைலக்காரிகைளயும்
பள்ைளகைளயும் ந ற்க ைவத்தான். பன் ேலயாளும் அவள் பள்ைளகளும்.
கைடச யல் ராேகல்மற்றும் ேயாேசப்புஇருவைரயும்ந ற்கைவத்தான்.
௩யாக்ேகாபு ஏசாவ டம் முதலில் ேபானான். அவன் ேபாகும்ேபாேத ஏழுமுைற

தைரயல்குனிந்துவணங்கனான்.
௪ அப்ேபாது ஏசா எத ர்ெகாண்டு ஓடிவந்து அவைனத் தழுவக்ெகாண்டான்.

ஏசா யாக்ேகாைப ைககளால் கழுத்தல் அைணத்துக்ெகாண்டு முத்தமிட்டான்.
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பன் இருவரும் அழுதனர். ௫ ஏசா ஏற ட்டுப் பார்த்து ெபண்கைளயும்
குழந்ைதகைளயும்கவனித்தான். “இவர்கள்அைனவரும்யார்?” எனக்ேகட்டான்.
யாக்ேகாபு, “இவர்கள் ேதவன் ெகாடுத்த என் பள்ைளகள். ேதவன் எனக்கு

நன்ைமெசய்தருக்க றார்” என்றான்.
௬ ப றகு இரு ேவைலக்காரிகளும் குழந்ைதகளும் ஏசாவன் அருகல் ெசன்று

அவன் முன் கீேழ குனிந்து வணங்கனார்கள். ௭ ப றகு ேலயாளும் அவளது
பள்ைளகளும் ேபாய் பணிந்து வணங்கனார்கள். பன்னர் ராேகலும்,
ேயாேசப்பும் ஏசாவன்அருகல்ெசன்றுபணிந்துவணங்கனார்கள்.
௮ஏசாஅவனிடம், “நான்வரும்ேபாதுபார்க்கேநர்ந்தஇந்தமனிதர்கள்எல்லாம்

யார்? இந்தமிருகங்கள்எல்லாம் எதற்காக?” என்றுேகட்டான்.
யாக்ேகாபு, “என்ைன நீர் ஏற்றுக்ெகாண்ட தன் அைடயாளமாக இப்பரிசுப்

ெபாருட்கைளஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்” என்றான்.
௯ ஆனால் ஏசாேவா, “எனக்கு நீ பரிசுப் ெபாருட்கள் ெகாடுக்க ேவண்டிய

ேதைவயல்ைல. என்னிடம் ேபாதுமானஅளவுஇருக்கறது” என்றான்.
௧௦ அதற்கு யாக்ேகாபு, “இல்ைல. நான் ெகஞ்ச க் ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்,

என்ைன நீர் உண்ைமயல் ஏற்றுக்ெகாள்வதானால் இப்ெபாருட்கைளயும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளும். உமது முகத்ைத மீண்டும் பார்த்ததல் மிகவும் மக ழ்ச்ச
அைடக ேறன். இது ேதவனின் முகத்ைதப் பார்ப்பதுேபால் இருக்க றது.
என்ைன நீர் ஏற்றுக்ெகாண்டைதப் பார்த்து மிகவும் சந்ேதாஷப்படுக ேறன்.
௧௧ஆைகயால் நான்ெகாடுக்கும் பரிசுப் ெபாருட்கைளயும் ஏற்றுக்ெகாள்ளுமாறு
ேவண்டுக ேறன். ேதவன் எனக்கு நைறய நன்ைமகள் ெசய்தருக்க றார்.
ேதைவக்குேமல் என்னிடம் உள்ளது” என்றான். இவ்வாறு யாக்ேகாபு
ெகஞ்சயதால்ஏசா பரிசுப் ெபாருட்கைளஏற்றுக்ெகாண்டான்.
௧௨ ஏசா, “இப்ேபாது உனது பயணத்ைதத் ெதாடரலாம். நான் உனக்கு முன்

வருேவன்” என்றான்.
௧௩ஆனால் யாக்ேகாேபா, “எனது குழந்ைதகள் பலவீனமாய் இருக்க றார்கள்

என்பது உமக்குத் ெதரியும். எனது மந்ைதகைளப்பற்றயும், அவற்றன் இளம்
கன்றுகைளப்பற்றயும் நான்கவனமாகஇருக்க ேவண்டும். நான்அவற்ைறஒரு
நாளில் அத க தூரம் நடக்க ைவத்தால் எல்லா வலங்குகளும் மரித்துப்ேபாகும்.
௧௪ எனேவ நீங்கள் ேபாய்க்ெகாண்ேட இருங்கள், நான் ெமதுவாகப் பன்
ெதாடர்ந்து வருக ேறன். ஆடுமாடுகளும் மற்ற மிருகங்களும் பாதுகாப்பாக
இருக்கும் வைகயல் நான் ெமதுவாக வருக ேறன். என் குழந்ைதகள் மிகவும்
ேசார்ந்து ேபாகாதபடி ெமதுவாக வருக ேறன். நான் உங்கைள ேசயீரில்
சந்த ப்ேபன்” என்றான்.
௧௫ எனேவ ஏசா, “ப றகு நான் எனது சல மனிதர்கைள உனக்கு உதவயாக

வ ட்டுவ ட்டுப் ேபாக ேறன்” என்றான்.
ஆனால் யாக்ேகாபு, “உம் அன்புக்காக நன்ற , ஆனால் அது ேதைவயல்ைல”

என்றான். ௧௬ எனேவ அன்று ஏசா ேசயீருக்குப் பயணம் புறப்பட்டான்.
௧௭ ஆனால் யாக்ேகாேபா சுக்ேகாத்த ற்குப் பயணம் ெசய்தான். அங்ேக
அவன் தனக்ெகன்று வீடு கட்டிக்ெகாண்டதுடன், மிருகங்களுக்கும் ெதாழுவம்
அைமத்துக்ெகாண்டான். எனேவஅந்தஇடம்சுக்ேகாத் என்றுெபயர்ெபற்றது.
௧௮ யாக்ேகாபு தனது பயணத்ைதச் சுகமாகபதான் அராமிலிருந்து கானான்

நாட்டிலிலுள்ள சீேகம் பட்டணத்தற்கு அருகல் முடித்துவ ட்டான். நகரத்த ற்கு
அருகலுள்ள வயலில் தன் கூடாரத்ைதப் ேபாட்டான். ௧௯ யாக்ேகாபு அந்த
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வயைலச் சீேகமின் தந்ைதயான ஏேமாரிடமிருந்து வைலக்கு வாங்கனான்.
அவன்அதற்கு 100 ெவள்ளிக் காசுகள் ெகாடுத்தான். ௨௦யாக்ேகாபு ேதவைனத்
ெதாழுதுெகாள்ள அங்ேக ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டினான். யாக்ேகாபு அந்த
இடத்த ற்கு “ஏல்எல்ேலாேகஇஸ்ரேவல்” என்றுெபயரிட்டான்.

௩௪
தீனாள்கற்பழிக்கப்படுதல்
௧ யாக்ேகாபுக்கும் ேலயாளுக்கும் ப றந்த மகள் தீனாள். ஒரு நாள் அவள்

அப்பகுதயலுள்ள ெபண்கைளப் பார்ப்பதற்காகச் ெசன்றாள். ௨ ஏேமார் அந்தப்
பகுதயல் அரசன். தனது மகனான சீேகம் தீனாைளப் பார்த்தான். அவன்
அவைளக் கடத்த க் ெகாண்டுேபாய் அவைளக் கற்பழித்தான். ௩ ப றகு சீேகம்
அவைள மணந்துெகாள்ள வரும்பனான். ௪அவன் தன் தந்ைதய டம் ெசன்று,
“நான் தருமணம் ெசய்துெகாள்ளும்ெபாருட்டு இந்தப் ெபண்ைண ஏற்பாடு
ெசய்யுங்கள்” என்றான்.
௫யாக்ேகாபு தன் மகளுக்கு ஏற்பட்ட தீய நைலைமைய அறந்துெகாண்டான்.

அப்ேபாது யாக்ேகாபன் மகன்கள் ஆடு ேமய்ப்பதற்காக வயலுக்கு ெவளிேய
ேபாயருந்தார்கள். அவர்கள் தரும்ப வரும்வைர எதுவும் ெசய்யமுடியவல்ைல.
௬ அப்ேபாது சீேகமின் தந்ைதயாகய ஏேமார் யாக்ேகாேபாடு ேபசுவதற்குப்
ேபானான்.
௭ வயலில் யாக்ேகாபன் மகன்கள் நடந்தைதப்பற்ற க் ேகள்வப்பட்டனர்.

இதனால் அவர்களுக்குக் கடும் ேகாபம் வந்தது. நடந்த காரியம் அவர்களுக்கு
அவமானமாக இருந்தது. சீேகம் யாக்ேகாபன் மகைளக் கற்பழித்ததால்
இஸ்ரேவலுக்ேக அவன் இழிைவ ெகாண்டு வந்தான். அவர்கள் உடேன
வயல்களிலிருந்துதரும்ப வந்தார்கள்.
௮ ஏேமார் அவர்கேளாடு ேபசனான். “என் மகன் சீேகம் தீனாைளப் ெபரிதும்

வரும்புக றான். அவைள அவன் மணந்துெகாள்ளுமாறு அனுமதயுங்கள்.
௯ இந்தத் தருமணம் நமக்குள் ஒரு ச றப்பான ஒப்பந்தம் உண்டு எனக்
காண்பக்கும். ப றகு உங்கள் ஆண்கள் எங்கள் ெபண்கைளயும் எங்கள்
ஆண்கள்உங்கள் ெபண்கைளயும் மணந்துெகாள்ளட்டும். ௧௦நீங்கள்இங்ேகேய
எங்கேளாடு வாழலாம். இந்த நலத்ைத நீங்கள் எடுத்துக்ெகாண்டு இங்ேகேய
வயாபாரம்ெசய்யலாம்” என்றான்.
௧௧ சீேகம் யாக்ேகாேபாடும் தீனாளின் சேகாதரர்கேளாடும் கூட ேபசனான்.

“என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள் நீங்கள் என்ன ெசய்யச் ெசான்னாலும்
நான் உங்களுக்காகச் ெசய்ேவன். ௧௨ உங்களுக்கு எந்த அன்பளிப்பு
ேவண்டுமானாலும் நான் ெகாடுப்ேபன். ஆனால் தீனாைள மணக்க என்ைன
அனுமதக்க ேவண்டும்” என்றுெகஞ்சனான்.
௧௩ யாக்ேகாபன் மகன்கேளா சீேகைமயும் அவனது தந்ைதையயும் வஞ்ச க்க

வரும்பனார்கள். தங்கள் சேகாதரிக்கு அவன் ெசய்த ேகடான காரியத்ைத
அவர்களால் மறக்க முடியவல்ைல. ௧௪ அதனால், “எங்கள் சேகாதரிைய
நீ மணந்துெகாள்ள அனுமதக்க முடியாது. ஏெனன்றால் நீ இன்னும்
வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளவல்ைல. அதனால் இந்த மணம் தவறாகும்.
௧௫ஆனால் நீயும் உன் நகரத்தலுள்ள அைனத்து ஆண்களும் வருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும். அப்ேபாது எங்கள் சேகாதரிைய மணந்துெகாள்ள
அனுமதக்க ேறாம். ௧௬ ப றகு உங்கள் ஆண்கள் எங்கள் ெபண்கைளயும்,
எங்கள் ஆண்கள் உங்கள் ெபண்கைளயும் மணந்துெகாள்ளலாம். ப றகு நாம்
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ஒேர ஜனங்கள் ஆகலாம். ௧௭ இல்லாவ ட்டால் நாங்கள் தீனாைள அைழத்துக்
ெகாண்டுேபாய்வடுேவாம்” என்றனர்.
௧௮இந்தஒப்பந்தத்தால்ஏேமாரும்அவன்மகன்சீேகமும்மக ழ்ச்ச அைடந்தனர்.

௧௯ சீேகம் தீனாைள வரும்பயதால் தீனாளின் சேகாதரர்கள் ெசான்னைதச்
ெசய்வதல்சீேகம்மிக்க மக ழ்ச்ச யைடந்தான்.
சீேகம் அவனது குடும்பத்த ேலேய மத ப்ப ற்குரிய மனிதன். ௨௦ ஏேமாரும்

சீேகமும்நகரத்த ற்குள்ேளஜனங்கள்கூடும்இடத்த ற்குச்ெசன்று,அவர்கேளாடு
ேபசனார்கள். ௨௧ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் நம்ேமாடு நட்பாக இருக்க
வரும்புகன்றனர். நாம் இந்தப் பூமியல் அவர்கைள வாழவடுேவாம். அவர்கள்
நம்ேமாடு சமாதானமாய் இருக்கட்டும். நம் அைனவருக்கும் ேபாதுமான நலம்
இங்ேக உள்ளது. அவர்களின் ெபண்கைள நாம் மணந்துெகாள்ளலாம். நமது
ெபண்கைளயும் அவர்களுக்கு மணமுடித்துக் ெகாடுக்கலாம். ௨௨ ஆனால்
நாம் ஒரு காரியம் ெசய்ய ஒப்புக்ெகாள்ள ேவண்டும். நமது ஆண்கள்
அைனவரும் வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும். ஏெனன்றால்
அவர்களும்அவ்வாேற ெசய்தருக்க றார்கள். ௨௩நாம் இவ்வாறு ெசய்தால் நாம்
அவர்களின் ஆடு மாடுகைளப் ெபற்று பணக்காரர்களாகவடுேவாம். எனேவ
இந்த ஒப்பந்தத்ைத நாம் நைறேவற்றுேவாம். அவர்களும் நம்ேமாடு இங்ேக
தங்கட்டும்” என்றான். ௨௪அக்கூட்டத்தல் கலந்துெகாண்ட அைனவரும் இதற்கு
ஒப்புக்ெகாண்டனர். அப்ேபாது ஒவ்ெவாரு ஆண் மகனுக்கும் வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்பட்டது.
௨௫மூன்றுநாட்கள்ஆனதும்வருத்தேசதனம்ெசய்துெகாண்டஆண்களுக்குப்

புண் ஆறாமல் இருந்தது. யாக்ேகாபன் மகன்களில் இருவரான ச மிேயானும்
ேலவயும், பட்டணத்தலுள்ள ஆண்களின் நைலைய அறந்துெகாண்டு,
அங்கு ேபாய் ஆண்கைள எல்லாம் ெவட்டிக் ெகான்றார்கள். ௨௬ தீனாளின்
சேகாதரர்களாகய ச மிேயானும் ேலவயும் ஏேமாைரயும் சீேகைமயும்
ெகான்றனர். ப றகு தீனாைள அைழத்துக்ெகாண்டு சீேகமின் வீட்ைட
வ ட்டு ெவளிேயறனர். ௨௭ யாக்ேகாபன் மகன்கள் நகரத்த ற்குள் ேபாய்
அங்குள்ள ெசல்வங்கைளெயல்லாம் ெகாள்ைளய ட்டனர். அவர்கள்
தங்கள் சேகாதரிக்கு ஏற்பட்ட அவமானத்த ற்காக இன்னும் ேகாபம்
தணியாமல் இருந்தனர். ௨௮ அவர்கள் எல்லா மிருகங்கைளயும் ெகாண்டு
ெசன்றதுடன், கழுைதகைளயும் ப றவற்ைறயும் வயலில் உள்ளவற்ைறயும்
எடுத்துக்ெகாண்டனர். ௨௯ தீனாளின் சேகாதரர்கள் சீேகம் ஜனங்களின்
அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டேதாடு அவர்களின் மைனவ
மார்கைளயும்குழந்ைதகைளயும்அைழத்துக்ெகாண்டனர்.
௩௦ ஆனால் யாக்ேகாபு, “நீங்கள் எனக்கு மிகுதயாகத் ெதால்ைல

ெகாடுக்க றீர்கள். இந்தப் பகுதயலுள்ள அைனவரும் என்ைன ெவறுப்பார்கள்.
அைனத்து கானானியர்களும் ெபரிச யர்களும் எனக்கு எத ராகத்
தரும்புவார்கள். நாம் ெகாஞ்சம் ேபர்தான்இருக்க ேறாம். இங்குள்ள ஜனங்கள்
எல்லாம் கூடி நம்ேமாடு சண்ைடக்கு வந்தால் நாம் அழிக்கப்பட்டுவடுேவாம்.
நமது ஜனங்கள் அைனவரும் அழிந்து ேபாவார்கள்” என்று சமிேயானிடமும்
ேலவய டமும்ெசான்னான்.
௩௧ஆனால்அச்சேகாதர்கேளா, “எங்கள்சேகாதரிையஅவர்கள்ஒருேவசையப்

ேபான்று நடத்தனார்கேள. அைத நாங்கள் அனுமதக்க முடியுமா? முடியாது.
அவர்கள்எங்கள்சேகாதரிக்குத்தீங்குெசய்துவ ட்டனர்” என்றார்கள்.
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௩௫
ெபத்ேதலில்யாக்ேகாபு
௧ ேதவன் யாக்ேகாப டம், “ெபத்ேதல் நகரத்த ற்குப் ேபாய், அங்ேக வாசம்

ெசய். ெதாழுதுெகாள்ள எனக்ெகாரு பலிபீடம் கட்டு. நீ உன் சேகாதரனாகய
ஏசாவற்குப்பயந்துஓடிப்ேபானேபாதுஉனக்குக்காட்ச தந்த ேதவனுக்குஅங்ேக
ஒருபலிபீடத்ைதஅைமத்துஅங்குேதவைனத்ெதாழுதுெகாள்” என்றார்.
௨ எனேவ, யாக்ேகாபு தன் குடும்பத்தார் ேவைலக்காரர்கள் அைனவரிடமும்,

“உங்களிடம் உள்ள மரத்தாலும் உேலாகங்களாலும் ெசய்யப்பட்ட
அந்நய ெதய்வங்கைளெயல்லாம் அழித்துப் ேபாடுங்கள். உங்கைளத்
தூய்ைமப்படுத்த க்ெகாண்டு, சுத்தமான ஆைடகைள அணிந்துெகாள்ளுங்கள்.
௩ நாம் இந்த இடத்ைதவ ட்டு ெபத்ேதலுக்குப் ேபாக ேறாம். அங்ேக எனக்குத்
துன்பத்தல்உதவயேதவனுக்குநான்பலிபீடம்கட்டப்ேபாக ேறன். அந்தேதவன்
நான்எங்குேபானாலும்என்ேனாடுஇருக்கறார்” என்றான்.
௪ எனேவ, ஜனங்கள் தம்மிடம் இருந்த அந்நய ெதய்வங்கைளயும், தங்கள்

காதுகளில் அணிந்தருந்த வைளயங்கைளயும் யாக்ேகாப டம் ெகாடுத்தார்கள்.
அவற்ைற சீேகம் நகருக்கருகல் இருந்த ஒரு கர்வாலி மரத்தன் அடிய ேல
புைதத்துவ ட்டான்.
௫ யாக்ேகாபும் அவனது மகன்களும் அவ்வ டத்ைத வ ட்டுப் புறப்பட்டுப்

ேபானேபாது, அப்பகுதயல் உள்ள ஜனங்கள் அவர்கைளப் பன் ெதாடர்ந்து
ேபாய் அவர்கைளக் ெகாைலெசய்ய வரும்பனார்கள். ஆனால் ேதவனால்
ஏற்படுத்தப்பட்டஒருபயம்அவர்களுக்குஏற்பட்டபடியால்அவர்கள்யாக்ேகாைபப்
பன்ெதாடரவல்ைல. ௬ எனேவ, யாக்ேகாபும் அவைனச் ேசர்ந்தவர்களும்
கானானிலுள்ள லூைச அைடந்தனர். லூஸ் இப்ேபாது ெபத்ேதல் என்று
அைழக்கப்பட்டது. ௭ யாக்ேகாபு அவ்வ டத்தல் ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டினான்.
அதற்கு “ஏல் ெபத்ேதல்” என்று ெபயரிட்டான். காரணம் அவன் சேகாதரனுக்குப்
பயந்து ஓடியேபாது ேதவன் அந்த இடத்தல் தான் அவனுக்கு முதலில்
காட்ச யளித்தார்.
௮ ெதேபாராள் எனும் ெரெபக்காளின் தாத அங்கு மரித்துேபானாள்.

ெபத்ேதலில் கர்வாலி மரத்தன் அடியல் அவைள அடக்கம் ெசய்தனர். அந்த
இடத்த ற்குஅல்ேலான்பாகூத்என்றுெபயர்ைவத்தனர்.
யாக்ேகாபன்புதயெபயர்
௯ பதான் அராமிலிருந்து யாக்ேகாபு தரும்ப வந்தேபாது ேதவன் மீண்டும்

அவனுக்குக் காட்ச யளித்தார், ேதவன் யாக்ேகாைப ஆசீர்வத த்தார். ௧௦ ேதவன்,
யாக்ேகாப டம், “உன் ெபயர் யாக்ேகாபு, உன் ெபயர் இனி யாக்ேகாபு என
அைழக்கப்படாது. உன் ெபயர் இஸ்ரேவல் எனப்படும்” என்று கூற அவனுக்கு
“இஸ்ரேவல்” என்றுெபயரிட்டார்.
௧௧ ேதவன் அவனிடம், “நான் சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன். உனக்கு இந்த

ஆசீர்வாதத்ைதத் தருேவன். நீ நைறய குழந்ைதகைளப் ெபற்று ஒரு நாட்ைட
உருவாக்குவாய். ேவறு ஜாத களின் கூட்டமும், அரசர்களும் உன்னிடமிருந்து
ேதான்றுவார்கள். ௧௨ நான் ஆப ரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் ச றந்த இடங்கைளக்
ெகாடுத்தருந்ேதன். இப்ேபாது அதைன உனக்குக் ெகாடுக்க ேறன். உனக்குப்
பன்னால் வரும் உன் பள்ைளகளுக்கும் ெகாடுப்ேபன்” என்றார். ௧௩ ப றகு
ேதவன் அந்த இடத்ைத வ ட்டு எழுந்தருளிப் ேபானார். ௧௪-௧௫ யாக்ேகாபு
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ேதவன் தன்ேனாடு ேபசன அந்த இடத்தல் ஒரு ஞாபகக் கல் நறுத்த அதல்
த ராட்ைசரசத்ைதயும்எண்ெணையயும்ஊற்றனான். இதுஒருசறப்பானஇடம்.
ஏெனன்றால் அதுதான் ேதவன் அவனிடம் ேபச ய இடம். எனேவ யாக்ேகாபு
அதற்கு “ெபத்ேதல்” என்றுெபயரிட்டான்.
ராேகல்மரணமைடதல்
௧௬ யாக்ேகாபு அவனது கூட்டமும் ெபத்ேதைல வ ட்டுப் புறப்பட்டது.

எப்ப ராத்தாவுக்கு வர இன்னும் ெகாஞ்ச தூரம் இருந்தது. அப்ேபாது ராேகல்
பள்ைளெபற்றாள். ௧௭ஆனால்ப ரசவேவதைனஅதகமாகஇருந்தது. தாத ேயா,
“பயப்படாேத நீஇன்ெனாருகுழந்ைதையயும்ெபறுவாய்” என்றாள்.
௧௮ஆனால் அவள்ஆண்குழந்ைத ெபறும்ேபாேத மரித்துேபானாள். மரிக்கும்

முன்னால் தன் மகனுக்குப் ெபேனானி என்று ெபயர் சூட்டினாள். ஆனால்
யாக்ேகாபுஅவைனப்ெபன்யமீன்என்றுஅைழத்தான்.
௧௯ ராேகல் எப்ப ராத்தாவுக்குப் ேபாகும் சாைல ஓரத்த ேலேய அடக்கம்

ெசய்யப்பட்டாள். (எப்ப ராத்தா என்பது ெபத்ேலகம் ஆகும்) ௨௦ யாக்ேகாபு
அதல் ஒரு ச றப்பான கல்தூைண நட்டு ராேகலின் கல்லைறையப்
ெபருைமப்படுத்தனான். இன்றும் அக்கல் (தூண்) உள்ளது. ௨௧ இஸ்ரேவல்
(யாக்ேகாபு) தன் பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்தான். ஏேதர் ேகாபுரத்த ற்குத் ெதன்
பகுதயல்கூடாரமிட்டான்.
௨௨இஸ்ரேவல் அங்கு ெகாஞ்சக்காலேம தங்கனான். அப்ேபாது ரூபன், தன்

தந்ைதயன் ேவைலக் காரியான பல்காேளாடு பாலின உறவு ெகாண்டைத
அற ந்துஇஸ்ரேவல்கடுங்ேகாபம்ெகாண்டான்.
இஸ்ரேவலின்குடும்பம்
யாக்ேகாப ற்கு (இஸ்ரேவலுக்கு) 12மகன்கள்இருந்தார்கள்.

௨௩ ரூபன், ச மிேயான், ேலவ , யூதா, இசக்கார், ெசபுேலான் ஆக ேயார்
யாக்ேகாபுக்கும் ேலயாளுக்கும்முதலில்பறந்தவர்கள்.

௨௪ேயாேசப்பும்ெபன்யமீனும்யாக்ேகாபுக்கும் ராேகலுக்கும்ப றந்தவர்கள்.
௨௫ தாண், நப்தலி ஆகய இருவரும் யாக்ேகாபுக்கும் பல்காளுக்கும்
ப றந்தவர்கள்.

௨௬காத்,ஆேசர்இருவரும்யாக்ேகாபுக்கும் சல்பாளுக்கும்ப றந்தவர்கள்.
இவர்கள் அைனவரும் பதான் அராமில் யாக்ேகாப ற்குப் (இஸ்ரேவலுக்கு)
ப றந்தவர்கள்.

௨௭ யாக்ேகாபு தனது தந்ைத ஈசாக்கு இருந்த கீரியாத் அர்பாவலிருந்த
மம்ேரக்கு ெசன்றான். அங்ேகதான் ஆப ரகாமும் வாழ்ந்தான். ௨௮ ஈசாக்கு 180
ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். ௨௯ ப றகு ஈசாக்கு பலவீனமாக மரித்துப் ேபானான்.
அவன் நீண்ட முழுைமயான வாழ்க்ைக வாழ்ந்தான். ஏசாவும் யாக்ேகாபும்
ஆப ரகாைமஅடக்கம்ெசய்தஇடத்த ேலேய ஈசாக்ைகயும்அடக்கம்ெசய்தனர்.

௩௬
ஏசாவன்குடும்பம்
௧ இது ஏசாவன் குடும்ப வரலாறு. ௨ ஏசா கானான் நாட்டுப் ெபண்கைள

மணந்துெகாண்டான். அவன் ஏத்தயனான ஏேலானின் மகளான
ஆதாைளயும், ஏவயனாகய ச ப ேயானின் மகளும் ஆனாகன் மகளுமான
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அேகாலிபாமாைளயும் முதலில் மணந்துெகாண்டான். ௩ இஸ்மேவலின்
மகளும் ெநபாேயாத்தன் சேகாதரியுமான பஸ்மாத்ைதயும் ப றகு மணந்தான்.
௪ ஏசாவுக்கும் ஆதாளுக்கும் எலீப்பாஸ் என்ற மகன் பறந்தான். பஸ்மாத்துக்கு
ெரகுேவல் என்ற மகன் பறந்தான். ௫ அேகாலி பாமாளுக்கு எயூஷ், யாலாம்,
ேகாராஎன்றமூன்றுமகன்கள்பறந்தனர். ஏசாவன்இந்தப்பள்ைளகள்கானான்
நலப் பகுதய ேலேயப றந்தனர்.
௬-௮ யாக்ேகாபு மற்றும் ஏசா ஆக ேயாரின் குடும்பங்கள் கானான் நாட்டில்

வளர்ந்து மிகப் ெபரிதாயன. எனேவ ஏசா தன் சேகாதரன் யாக்ேகாைப
வ ட்டு வலக ப்ேபானான். ஏசா தனது மைனவயைரயும், பள்ைளகைளயும்,
அடிைமகைளயும், பசுக்கள் மற்றும் மிருகங்கைளயும் மற்ற ெபாருட்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு ேசயீர் எனும் மைலப் பகுத க்குச் ெசன்றான். (ஏசாவுக்கு
ஏேதாம் என்றேபரும்உண்டு. ேசயீர் நாட்டுக்கும்இந்தப்ெபயர்உண்டு)
௯ ஏசா ஏேதாம் ஜனங்களுக்குத் தந்ைதயானான். ேசயீர் எனும் மைலப்

பகுதயல்வாழ்ந்த ஏசாகுடும்பத்தனரின்ெபயர்கள்பன்வருமாறு:

௧௦ ஏசாவுக்கும் ஆதாவுக்கும் ப றந்த மகன் எலிப்பாஸ். ஏசாவுக்கும்
பஸ்மாத்துக்கும்ப றந்தமகன்ெரகுேவல்.

௧௧ எலிப்பாசுக்கு ேதமான், ஓமார், ெசப்ேபா, கத்தாம், ேகனாஸ் எனும் ஐந்து
மகன்கள்.

௧௨ எலிப்பாசுக்குத் த ம்னா என்ற ேவைலக்காரி இருந்தாள். அவளுக்கும்
அவனுக்கும்அமேலக்குஎன்றமகன்பறந்தான்.

௧௩ெரகுேவலுக்குநகாத்,ெசராகு, சம்மா,மீசா என்றுநான்குமகன்கள்.
இவர்கள்ஏசாவுக்குபஸ்மாத்மூலம்வந்த ேபரக்குழந்ைதகள்.
௧௪ ஏசாவன் மூன்றாவது மைனவயான ச ப ேயானின் மகள் ஆனாகனின்
மகளான அேகாலிபாமாள் எயூஷ், யாலாம், ேகாராகு எனும் மகன்கைளப்
ெபற்றாள்.

௧௫ஏசாவன்மகன்களில் கீழ்க்கண்டேகாத்த ரங்கள்ேதான்றனர்.
ஏசாவன்மூத்தமகன்எலீப்பாஸ். எலீப்பாசலிருந்து ேதமான்,ஓமார்,ெசப்ேபா,
ேகனாஸ், ௧௬ேகாராகு, கத்தாம்,அமேலக்குஎன்பவர்கள்.

இவர்கள்ஏேதாம்நாட்டில்எலீப்பாசன்சந்ததயும்ஏசாவன்மைனவ வழிவந்த
ஆதாளின் ேகாத்த ரங்கள்.

௧௭ஏசாவன் மகனாகய ெரகுேவலின்மகன்களில் நகாத், ெசராகு, சம்மா, மீசா
என்பவர்கள்முக்கயமானவர்கள்.

இவர்கள் ஏேதாம் நாட்டில் ெரகுேவலின் சந்ததயும் ஏசாவன் மைனவயாகய
பஸ்மாத்தன்மகனுமாயருந்த ப ரபுக்கள்.

௧௮ ஏசாவன் மைனவயாகய அேகாலிபாமாளின் மகன்கள் எயூஷ்,
யாலாம், ேகாராகு என்பவர்கள். இவர்கள் ஆனாகன் மகளும் ஏசாவன்
மைனவயுமாகயஅேகாலிபாமாளின் சந்ததயாயருந்ததைலவர்கள்.

௧௯இவர்கள்எல்ேலாரும்ஏசாவன்குடும்பத்தலிருந்துவந்தவர்கள்.

௨௦அந்தநாட்டில்ஏசாவுக்குமுன்வாழ்ந்த ேசயீருக்கு
ேலாத்தான், ேசாபால், ச ப ேயான், ஆனாகு, ௨௧ த ேஷான், ஏதேசர், தஷான்
என்னும் மகன்கள் இருந்தனர். இவர்கள் ஏேதாம் நாட்டில் ேசயீரின்
மகன்களாகயஓரியருைடய சந்ததயாயருந்த ப ரபுக்கள்.
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௨௨ ேலாத்தானுக்கு ஓரி, ஏமாம் எனும் மகன்கள் இருந்தனர். ேலாத்தானின்
சேகாதரி த ம்னாள்என்பவள்.

௨௩ ேசாபாலினுக்கு அல்வான், மானகாத், ஏபால், ெசப்ேபா, ஓனாம் எனும்
மகன்கள்இருந்தனர்.

௨௪ ச ப ேயானுக்கு அயா, ஆனாகு எனும் மகன்கள் இருந்தனர். ஆனாகு
தன் தகப்பனாகய ச ப ேயானின் கழுைதகைளப் பாைலவனத்தல்
ேமய்க்ைகயல்ெவந்நீர்ஊற்றுகைளக்கண்டுபடித்தான்.

௨௫ஆனாகனுக்குத ேஷான்,அேகாலிபாமாள்எனும்பள்ைளகள்இருந்தனர்.
௨௬ த ேஷானுக்கு எம்தான், எஸ்பான், இத்தரான், ெகரான் எனும் மகன்கள்
இருந்தனர்.

௨௭ஏத்ேசனுக்குபல்கான், சகவான்,அக்கான்என்னும்மகன்கள்இருந்தனர்.
௨௮தஷானுக்குஊத்ஸ்,அரான், என்னும்மகன்கள்இருந்தனர்.
௨௯ ஓரியரின் சந்ததய ேல ேலாத்தான், ேசாபால், ச ப ேயான், ஆனாகு,
௩௦ த ேஷான், ஏத்ேசர், தஷான் என்பவர்கள் தைலவர்கள் ஆனார்கள்.
இவர்கேள ேசயீர் நாட்டிேல தங்கள் பகுத களில் இருந்த ஓரியர் சந்ததய ேல
உள்ளப ரபுக்கள்.

௩௧அப்ெபாழுது ஏேதாமிேல இராஜாக்கள் இருந்தார்கள். இஸ்ரேவலுக்கு நீண்ட
காலத்த ற்குமுன்ேப ஏேதாமில் பலமன்னர்கள்இருந்தனர்.
௩௨ ேபேயார் எனும் அரசனின் மகனாகய ேபலா ஏேதாமில் ஆட்ச ெசலுத்த
வந்தான். அவன்தன்காபா எனும்நகரிலிருந்துஆண்டான்.

௩௩ ேபலா மரித்ததும் ேயாபாப் அரசன் ஆனான். இவன் ேபாஸ்றாவலுள்ள
ேசராகுவன்மகன்.

௩௪ேயாபாப் மரித்ததும்ஊசாம்அரசாண்டான். இவன்ேதமானிய நாட்டினன்.
௩௫ஊசாம் மரித்ததும்ஆதாத்அரசாண்டான். இவன்ேபதாதன்மகன். (ஆதாத்
ேமாவாப ய நாட்டிேல மீதயானியைர ெவற்ற ெபற்றவன்) இவன் ஆவீத்
நாட்டிலிருந்துவந்தவன்.

௩௬ ஆதாத் மரித்தபன் சம்லா அரசாண்டான். இவன் மஸ்ேரக்கா ஊைரச்
சார்ந்தவன்.

௩௭ சம்லா மரித்தபன் சவுல் அரசாண்டான். இவன் அங்குள்ள ஆற்றன்
அருகலுள்ளெரெகாேபாத்ஊைரச் ேசர்ந்தவன்.

௩௮ சவுல் மரித்தபன் பாகால்கானான் அரசாண்டான். இவன் அக்ேபாருைடய
மகன்.

௩௯ பாகால் கானான் மரித்தபன் ஆதார் அரசாண்டான். இவன் பாகு எனும்
நகைரச் ேசர்ந்தவன். இவனது மைனவயன் ெபயர் ெமேகதேபல். இவள்
மத்ேரத் மற்றும் ேமசகாவன்மகள்.

௪௦-௪௩ஏசாேவஏேதாமியகுடும்பங்களின்தந்ைதஆவான்.
ஏசாவன் வம்சத்தல் த ம்னா, அல்வா, ஏேதத், அேகாலிபாமா, ஏலா, ப ேனான்,
ேகனாஸ், ேதமான், மிப்சர், மக்த ேயல், ஈராம் எனும் ப ரபுக்கள் இருந்தனர்.
ஒவ்ெவாரு குடும்பமும் அந்தந்த குடும்பப் ெபயர்களால் அைழக்கப்படுக ற
பகுத களில்வாழ்ந்துவந்தனர்.

௩௭
கனவுகாணும்ேயாேசப்பு
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௧ கானான் ேதசத்த ேலேய யாக்ேகாபு வாழ்ந்து வந்தான். இேத நாட்டில் தான்
அவனதுதந்ைதயும்வாழ்ந்தருந்தான். ௨இதுயாக்ேகாபன்குடும்பவரலாறு:
ேயாேசப்பு ஓர் 17 வயது இைளஞன். தன் சேகாதரர்கேளாடு ேசர்ந்து ஆடு

மாடுகைளக் கவனித்துக்ெகாள்வது அவனது ேவைல. பல்காள், ச ல்பாள்,
ஆகேயாரின் மகன்களும் அவேனாடு இருந்தனர் (பல்காளும, ச ல்பாளும்
அவனது தந்ைதயன் மைனவகள்.) ேயாேசப்பு தன் சேகாதரர்கள் ெசய்த
ெகட்ட ெசயல்கைளத் தந்ைதய டம் ெசான்னான். ௩ ேயாேசப்பு ப றக்கும்ேபாது
இஸ்ரேவலுக்கு மிக முதய வயது. எனேவ அவன் மற்ற மகன்கைளவ ட
ேயாேசப்ைபப் ெபரிதும் ேநச த்தான். அவனுக்ெகன்று ஒரு தனி அங்கையக்
ெகாடுத்தருந்தான். அது மிக நீளமானதாகவும் அழகானதாகவும் இருந்தது.
௪ ேயாேசப்பன் சேகாதரர்கள், தங்கள் தந்ைத தங்கைளவ ட ேயாேசப்ைப
அத கமாக ேநச ப்பதாக உணர்ந்தனர். இதனால் அவர்கள் அவைன
ெவறுத்தனர். எனேவஅவர்கள்அவேனாடுஅன்பாகப் ேபசுவதல்ைல.
௫ ஒரு நாள் ேயாேசப்புக்கு வ ேசஷமான கனவு வந்தது. அவன் அதைனச்

சேகாதரர்களிடம் ெசான்னான். அதனால் அவர்கள் அவைன ேமலும்
ெவறுத்தனர்.
௬ ேயாேசப்பு, “நான் ஒரு கனவு கண்ேடன். ௭ நாம் எல்ேலாரும்

வயலில் ேவைல ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறாம். ேகாதுைம அரிகைளக்
கட்டிக்ெகாண்டிருக்க ேறாம். அப்ேபாது என்னுைடய கட்டு ந மிர்ந்தருந்தது.
உங்கள்கட்டுகள்என்கட்டுகைளச்சுற்ற வந்துவணங்கன” என்றான்.
௮ அவனுைடய சேகாதரர்கள், “இதனால் நீ அரசனாக எங்கைளெயல்லாம்

ஆளலாம் என்று நைனக்கறாயா?” எனக் ேகட்டனர். அவன் சேகாதரர்கள்
இக்கனைவப்பற்ற அற ந்தப றகுஅதகமாகஅவைனெவறுத்தனர்.
௯ ப றகு ேயாேசப்புக்கு இன்ெனாரு கனவு வந்தது. அைதயும் அவன்

அவர்களிடம் ெசான்னான். “நான் இன்ெனாரு கனவு கண்ேடன். அதல்
சூரியனும் சந்த ரனும் பதெனாரு நட்சத்த ரங்களும் என்ைன வணங்கன”
என்றான்.
௧௦ அவன் அக்கனைவத் தந்ைதய டமும் ெசான்னான். ஆனால் அவனது

தந்ைத அவைன வமர்சனம் ெசய்து, “என்ன மாத ரியான கனவு இது? நானும்
உனது தாயும் சேகாதரர்களும் உன்ைனவணங்குேவாம் என நைனக்கறாயா?”
என்று ேகட்டான். ௧௧ ேயாேசப்பன் சேகாதரர்கள் ெதாடர்ந்து அவன்மீது
ெபாறாைமெகாண்டிருந்தனர்,அவன்தந்ைதேயாஅவன்ெசான்னைதமனத ேல
ைவத்துக்ெகாண்டு,அதுஎன்னவாகஇருக்கும்என்றுேயாசைனெசய்தான்.
௧௨ ஒரு நாள் ேயாேசப்பன் சேகாதரர்கள் சீேகமிற்குத் தங்கள் தந்ைதயன்

ஆடுகைள ேமய்க்கப் ேபானார்கள். ௧௩ ச ல நாட்களான பன்பு யாக்ேகாபு
ேயாேசப்ப டம், “சீேகமிற்குப் ேபா. அங்கு உன் சேகாதரர்கள் ஆடு
ேமய்க்க றார்கள்” என்றான்.
ேயாேசப்பும், “நான்ேபாக ேறன்” என்றுகூறனான்.
௧௪யாக்ேகாபு அவனிடம், “ேபாய் உன் சேகாதரர்களும், ஆடுகளும் பத்த ரமாக

இருக்க றார்களா என்று பார்த்து வா” என்றான். அவைன எப ேரான்
சமெவளியலிருந்துசீேகமிற்குஅனுப்பனான்.
௧௫ சீேகமிற்குப் ேபாகும்ேபாது ேயாேசப்பு வழிதப்பவ ட்டான். ஒரு

மனிதன் இவன் அைலந்துெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்து, “யாைர நீ
ேதடிக்ெகாண்டிருக்க றாய்?” என்றுேகட்டான்.
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௧௬ “நான் என் சேகாதரர்கைளத் ேதடிக்ெகாண்டிருக்க ேறன். அவர்கள்
மந்ைதகேளாடு எங்ேக இருக்க றார்கள் என்று ெசால்லமுடியுமா?” என்று
ேகட்டான்.
௧௭ அவேனா, “அவர்கள் ஏற்ெகனேவ ேதாத்தானுக்குப் ேபாயருப்பதாகக்

ேகள்வப்பட்ேடன்” என்றான். எனேவ ேயாேசப்பும் ேதாத்தானுக்குப் ேபாய்
சேகாதரர்கைளக்கண்டுெகாண்டான்.

அடிைமயாக ேயாேசப்புவற்கப்படுதல்
௧௮ ேயாேசப்பு தூரத்தல் வரும்ேபாேத அவனது சேகாதரர்கள் அவைனப்

பார்த்துவ ட்டு, அவைனக் ெகான்றுவட முடிவுெசய்தார்கள். ௧௯ அவர்கள்
ஒருவருக்ெகாருவர், “கனவு காணும் ேயாேசப்பு வந்துெகாண்டிருக்க றான்.
௨௦ இப்ெபாழுது நம்மால் அவைனக் ெகால்லமுடியும். ெகான்று ஏதாவது
ஒரு கணற்றல் அவன் பணத்ைத எற ந்துவடுேவாம். ஏேதா காட்டு மிருகம்
அவைனக்ெகான்றுவட்டதாகத்தந்ைதய டம்ெசால்லுேவாம். அவனதுகனவுகள்
பயனற்றைவஎன்றுநீரூப ப்ேபாம்” எனப் ேபச க்ெகாண்டனர்.
௨௧ ஆனால் ேயாேசப்ைபக் காப்பாற்ற ரூபன் வரும்பனான். “அவைனக்

ெகால்ல ேவண்டாம். ௨௨ அவைனத் தூக்க பாைலவனத்தலுள்ள இந்தக்
கணற்றல் ேபாட்டுவடுங்கள்” என்றான். ப றகு அவைனக் காப்பாற்ற
தந்ைதய டம் அனுப்பலாம் என்று அவன் த ட்டம் ேபாட்டான். ௨௩ ேயாேசப்பு
சேகாதரர்களிடம் வந்தான். அவர்கள் அவைன அடித்து அவனது அழகான
ேமல் அங்கையக் க ழித்தனர். ௨௪ ப றகு அவைன ஒரு வறண்ட கணற்றல்
தூக்க ப்ேபாட்டனர்.
௨௫ அவன் கணற்றல் க டக்கும்ேபாது அவர்கள் ேமேல உணவு உண்ண

உட்கார்ந்தனர். அப்ேபாது வயாபாரிகள் கூட்டமாகக் கீேலயாத்தலிருந்து
எக ப்து ேநாக்க ப் ேபாவைதக் கண்டனர். அவர்கள் ஒட்டகங்களில்
நைறய ெசல்வங்கைளயும் வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளயும் ஏற்ற ச்
ெசன்றனர். ௨௬ எனேவ யூதா சேகாதரர்களிடம், “ேயாேசப்ைபக் ெகான்று
மைறத்து வடுவதால் நமக்கு என்ன லாபம்? ௨௭ அைதவ ட அவைன
வயாபாரிகளிடம் வற்றுவ ட்டால் நைறய லாபம் கைடக்குேம, ெசாந்த
சேகாதரைனக் ெகான்ேறாம் என்ற பழியும் இருக்காேத” என்றான். மற்ற
சேகாதரர்களும் இதற்கு ஒப்புக்ெகாண்டனர். ௨௮ மீதயானிய வயாபாரிகள்
அருகல் வந்ததும் ேயாேசப்ைபக் கணற்றலிருந்து ெவளிேய எடுத்து 20
ெவள்ளிக்காசுகளுக்கு அவைன வற்றுவ ட்டனர். அவர்கள் ேயாேசப்ைப
எக ப்துக்குஅைழத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்.
௨௯ இச்சமயத்தல் ரூபன் அவர்கேளாடு இல்ைல. அவனுக்கு அவர்கள்

ேயாேசப்ைப வற்றுவ ட்டார்கள் என்பது ெதரியாது. அவன் கணற்ைறப்
பார்த்தேபாது அவன் இல்லாதைத அற ந்து வருத்தப்பட்டு தன் ஆைடகைளக்
க ழித்துக்ெகாண்டான். ௩௦ ரூபன் தன் சேகாதரர்களிடம் ேபாய், “அந்த
இைளஞன் கணற்றல் இல்ைலேய, நான் என்ன ெசய்வது?” என்று ேகட்டான்.
௩௧ அச்சேகாதரர்கள் ஒரு ஆட்ைடக் ெகான்று அதன் இரத்தத்ைத ேயாேசப்பன்
அங்கயல் ேதாய்த்தனர். ௩௨ப றகுஅைதக் ெகாண்டுேபாய் தந்ைதய டம் காட்டி,
“இந்த அங்கையக் கண்ெடடுத்ேதாம். இது ேயாேசப்பனுைடயதா?” என்று
ேகட்டனர்.
௩௩ தந்ைத அந்த அங்கையப் பார்த்துவ ட்டு அது ேயாேசப்பனுைடயது

என்று அறந்துெகாண்டான். “ஆமாம் இது அவனுைடயதுதான். ஒருேவைள
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ஏதாவது காட்டு மிருகம் அவைனக் ெகான்றருக்கும். என் மகன் ேயாேசப்பு
காட்டு மிருகத்தால் உண்ணப்பட்டான்” என்று கூறனான். ௩௪ அவனுக்கு
வருத்தம் அத கமாக த் தன் ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டான். ப றகு அவன்
தன் ேசாகத்ைத சாக்கனாலான ஆைடைய அணிந்து ெவளிப்படுத்தனான்.
அவன் ெதாடர்ந்து நீண்ட நாள் மகைனப் ப ற்றய துக்கத்தல் இருந்தான்.
௩௫ யாக்ேகாபன் பற மகன்களும், மகள்களும் அவனுக்கு ஆறுதல் கூற
முயன்றார்கள். ஆனால்அவன்ஆறுதல்அைடயவல்ைல. “நான் மரிக்கும்வைர
என்மகனுக்காகவருத்தப்படுேவன்” என்றுகூறனான்.
௩௬ மீதயானிய வயாபாரிகள் எக ப்தல் ேயாேசப்ைப வற்றுவ ட்டார்கள்.

பார்ேவானின் ப ரதானியும் தைலயாரிகளுக்குத் தைலவனுமான
ேபாத்த ப்பாருக்குஅவைனவற்றார்கள்.

௩௮
யூதாவும்தாமாரும்
௧ அந்த ேநரத்தல் யூதா தன் சேகாதரர்கைள வ ட்டுவ ட்டு ஈரா என்ற

ெபயருைடய மனிதேனாடு இருந்தான். ஈரா அதுல்லாம் என்ற நகரிலிருந்து
வந்தவன். ௨ யூதா ஒரு கானானிய ெபண்ைணச் சந்த த்து அவைள
மணந்துெகாண்டான். அவளது தந்ைதயன் ெபயர் சூவா. ௩ அவளுக்கு
ஒரு மகன் பறந்தான். அவனுக்கு ஏர் என்று ெபயர் ைவத்தனர். ௪ அவள்
இன்ெனாரு மகைனப் ெபற்றாள். அவனுக்குஓனான் என்று ேபர் ைவத்தார்கள்.
௫ இன்ெனாரு மகன் அவளுக்கு பறந்தான். அவனுக்கு ேசலா என்று ெபயர்
ைவத்தார்கள். அவன்பறந்த ேபாதுஅவர்கள்ெகசீப ேலவாழ்ந்தனர்.
௬யூதாதன்மூத்தமகனானஏர்என்பவனுக்குமணம்முடிக்கஒருெபண்ைணத்

ேதர்ந்ெதடுத்தான். அந்த ெபண்ணின் ெபயர் தாமார். ௭ஆனால் ஏர் பல தீய
ெசயல்கைளச் ெசய்தான். கர்த்தர் அவைனப்பற்ற சந்ேதாஷமைடயாததால்,
கர்த்தர் அவைன அழித்துவ ட்டார். ௮ ப றகு யூதா, ஏரின் சேகாதரனான
ஓனானிடம், “ேபாய் உன் சேகாதரனின் மைனவயச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு
அவளுக்குக் கணவனாகு. அவளுக்குக் குழந்ைதகள் ப றந்தால் அைவ உன்
சேகாதரன்ஏருக்குஉரியதாகும்” என்றான்.
௯ இந்தச் ேசர்க்ைகயனால் ப றக்கும் குழந்ைதகள் தன்னுைடயதாக

இருக்காது என்பைத ஓனான் அறந்தான். ஓனான் தாமாருடன் பாலின
உறவுெகாள்ளும்ேபாது தனது சேகாதரனுக்கு சந்தத உண்டாகாதருக்கத் தனது
வத்துைவத் தைரயல் வழச் ெசய்தான். ௧௦ இது கர்த்தருக்கு மிகவும் ேகாபம்
மூட்டியது. எனேவ கர்த்தர் ஓனாைனயும் அழித்தார். ௧௧ ப றகு யூதா தன்
மருமகளான தாமாரிடம், “உன் தந்ைத வீட்டிற்குப் ேபா. என் இைளய மகன்
வளர்ந்து ஆளாக ற வைர நீ அவனுக்காகக் காத்தரு” என்றான். ேசலாவும்
அழிந்து ேபாவாேனா என்று யூதா அஞ்சனான். தாமார் தன் தந்ைத வீட்டிற்குப்
ேபானாள்.
௧௨ பன்னர் சூவாவன் மகளான யூதாவன் மைனவ மரித்துப் ேபானாள்.

யூதாவன் துக்க காலத்தல் அதுல்லாம் நகைரச் ேசர்ந்த தன் நண்பன்
ஈராேவாடு தன் ஆடுகளுக்கு மய ர்கத்தரிக்க த ம்னாவுக்குப் ேபானான்.
௧௩ தன் மாமனாராக ய யூதா ஆடுகளின் மயைரக் கத்தரிக்கும்படி த ம்னாைவ
ேநாக்க ச் ெசல்க றார் என்பைதத் தாமார் அற ந்துெகாண்டாள். அவள்
எப்ேபாதும் வதைவக்குரிய ஆைடகைளேய அணிந்து வந்தாள். ௧௪ எனேவ
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இப்ேபாது ேவறு ஆைடகைள அணிந்து, தன் முகத்ைத மூடிக்ெகாண்டு
தம்னா நகருக்கு அருகல் உள்ள ஏனாயம் என்னும் இடத்துக்குச் ெசல்லும்
பாைதக்கு அருகல் உட்கார்ந்துெகாண்டாள். யூதாவன் இைளய மகனான
ேசலா அப்ெபாழுது வளர்ந்துவ ட்டான் என்பைதத் தாமார் அற ந்தாள். ஆனால்
தாமார் அவைன மணப்பதற்கானத் த ட்டத்ைத யூதா ெசய்யமாட்டான் என்று
அவள்உணர்ந்துெகாண்டாள்.
௧௫ யூதா அவ்வழியாகப் ேபானேபாது அவைளப் பார்த்தான். அவள் தன்

முகத்ைத மூடியருந்தபடியால் அவைள ேவச என்று நைனத்துக்ெகாண்டான்.
௧௬ யூதா அவளிடம் ேபாய், “நான் உன்ேனாடு பாலின உறவு ெகாள்ளலாமா”
என்றுேகட்டான். (அவனுக்குஅவள்தன்மருமகளானதாமார்என்பதுெதரியாது)
அவேளா, “எனக்குஎவ்வளவுெகாடுப்பீர்?” என்றுேகட்டாள்.
௧௭ அவேனா, “என் மந்ைதயலிருந்து ஓர் இளம் ஆட்ைட அனுப்புேவன்”

என்றான்.
அவள்அதற்கு, “நான்ஒத்துக்ெகாள்க ேறன். ஆனால்முதலில்ஆடுவரும்வைர

அடமானமாக ஏதாவதுெகாடுத்துவ ட்டுப் ேபாகேவண்டும்” என்றுேகட்டாள்.
௧௮அவன், “என்னிடமிருந்து அடமானமாக என்ன ெபாருைள வரும்புக றாய்”

என்றுேகட்டான்.
அவள், “உம்முைடய முத்தைர ேமாத ரமும், ஆரமும், ைகக்ேகாலும் ேவண்டும்”

என்று ேகட்டாள். யூதாவும்அவ்வாேற ெகாடுத்துவ ட்டுஅவேளாடு பாலினஉறவு
ெகாண்டான். அதனால் அவள் கர்ப்பமானாள். ௧௯ தாமார் தன் வீட்டிற்குப்
ேபாய் முக் காட்ைட எடுத்துவ ட்டாள். பன் வதைவக்குரிய ஆைடகைள
அணிந்துெகாண்டாள்.
௨௦ யூதா தான் வாக்களித்தபடி ேவசய டம் ஆட்டுக் குட்டிையக் ெகாடுக்க

தன் நண்பன் ஈராைவ அனுப்பனான். அவளிடம் ெகாடுத்த அடமானப்
ெபாருட்கைளயும் வாங்க வருமாறு ெசான்னான். ஆனால் அவனால் அவைளக்
கண்டுபடிக்க முடியவல்ைல. ௨௧ ஈரா அந்நகர ஜனங்கள் பலரிடம் அந்த
ேவசையப்பற்ற வ சாரித்தான்.
அவர்கள், “அத்தைகய ேவச இங்குஇல்ைல” என்றனர்.
௨௨ எனேவ அவன் யூதாவ டேம தரும்ப வந்தான். “என்னால் அந்தப்

ெபண்ைணக் கண்டுபடிக்க முடியவல்ைல. அங்குள்ளவர்கள் அத்தைகய ேவச
அங்கல்ைலஎனக்கூறுகன்றனர்” என்றான்.
௨௩அதனால்யூதா, “அவள்எனதுெபாருட்கைளைவத்தருக்கட்டும். ஜனங்கள்

எங்கைளநைகயாடுவைதநான்வரும்பவல்ைல. ஆட்டுக்குட்டிையஅவளுக்குக்
ெகாடுக்கமுயன்ேறன். அங்ேகஅவேளாஇல்ைல,இதுேபாதும்” என்றான்.
தாமார் கர்ப்பமாகுதல்
௨௪ மூன்று மாதங்கள் ஆனதும் சலர் யூதாவ டம், “உன் மருமகள் தாமார்

ஒரு ேவசையப்ேபால பாவம் ெசய்துவ ட்டாள். இப்ேபாது அவள் கர்ப்பமாக
இருக்க றாள்” என்றனர்.
யூதாேவா, “அவைளஅைழத்துப் ேபாய் எரித்துவடுேவாம்” என்றான்.
௨௫ அந்த மனிதர்கள் தாமாைரக் ெகால்வதற்காக அவளிடம் ெசன்றார்கள்.

ஆனால் அவள் தன் மாமனாருக்கு ஒரு ெசய்தைய அனுப்பனாள், “என்ைனக்
கர்ப்பவதயாக்கய மனிதருக்குரிய ெபாருட்கள் சல என்னிடம் உள்ளன.
இப்ெபாருட்கைளப் பாருங்கள், அவர் யார்? யாருைடய முத்தைரயும், ஆரமும்
இது? யாருைடய ேகால்இது?” என்றுேகட்டிருந்தாள்.
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௨௬யூதாவுக்குஎல்லாம்புரிந்துேபாய ற்று, “அவள்ெசால்வதுசரி,நாேனதவறு
ெசய்து வ ட்ேடன். நான் ெசான்னபடி என் மகன் ேசலாைவ நான் அவளுக்குக்
ெகாடுக்கவல்ைல” என்று உணர்ந்தான். அவன் மீண்டும் தாமாேராடு பாலின
உறவுெகாள்ளவல்ைல.
௨௭ தாமார் குழந்ைதெபறும் காலம் வந்தது. அவளுக்கு இரட்ைடக் குழந்ைத

ப றக்கும் என்றார்கள். ௨௮ முதலில் ஒரு குழந்ைத ைகைய நீட்டியதும் அதன்
ைகயல் சவப்புக் கயற்ைறக்கட்டி “அது மூத்த குழந்ைத” என்றாள் தாத .
௨௯ ஆனால் அக்குழந்ைத ைககைள உள்ேள இழுத்துக்ெகாண்ட ேபாது
இன்ெனாரு குழந்ைத ப றந்தது. எனேவ தாத , “நீ மீற க்ெகாண்டு வந்தாய்.
அதனால் மீறுதல் உன்னிடம் ந ற்கும்” என்றுஅதற்கு பாேரஸ் என்று ேபரிட்டாள்.
௩௦ பன்னேர அடுத்த குழந்ைத ப றந்தது. அதன் ைகயல் சவப்புக் கயறு
இருந்ததால் ேசரா என்றுெபயரிட்டனர்.

௩௯
ேயாேசப்பு ேபாத்த பாரிடம்வற்கப்படுக றான்
௧ ேயாேசப்ைப வாங்கய வயாபாரிகள் அவைன எக ப்தல் பார்ேவானின்

பைடத் தைலவன் ேபாத்த பாரிடம் வற்றார்கள். ௨ஆனால் கர்த்தர் அவனுக்கு
உதவனார். ேயாேசப்பு ஒரு ெவற்றயுள்ள மனிதன் ஆனான். அவன் தன்
எஜமானனின்வீட்டில்வச த்தான்.
௩ கர்த்தர் ேயாேசப்ேபாடு இருப்பைதயும், அவன் ெசய்க ற எல்லாவற்றலும்

கர்த்தரின் உதவயால் ெவற்ற ெபறுவைதயும் பார்த்தான். ௪ அதனால்
ேயாேசப்ைபப்பற்ற மிகவும்மக ழ்ச்ச அைடந்தான். எனேவ,தனக்காகேயாேசப்பு
ேவைல ெசய்வைத அனுமதத்ததுடன், தன் வீட்ைடக் கவனித்துக்ெகாள்ளவும்
ைவத்தான். ேபாத்த பாருக்குச் ெசாந்தமான எல்லாவற்ைறயும் ேயாேசப்பு
ஆளுைக ெசய்தான். ௫ ேயாேசப்ைபத் தனது வீடு முழுவதற்கும்
அதகாரியாக்கயதும் கர்த்தர் அந்த வீட்ைடயும், ேபாத்த பாருக்குச் ெசாந்தமான
எல்லாவற்ைறயும் ஆசீர்வத த்தார். இைவ அைனத்ைதயும் கர்த்தர்
ேயாேசப்புக்காகச் ெசய்தார். ேபாத்த ப்பாருக்குரிய வீடு மற்றும் வயல்கைளயும்
கர்த்தர்ஆசீர்வத த்தார். ௬ஆகேவேபாத்த பார்ேயாேசப்ப ற்குவீட்டிலுள்ளஎல்லா
ெபாறுப்புகைளயும் ெகாடுத்துவ ட்டான். அவன் உண்ணும் உணைவத் தவ ர
ேவறுஎைதப்பற்றயும்கவைலப்படவல்ைல.
ேயாேசப்பு ேபாத்த பாரின்மைனவயுடன்பாவம்ெசய்யமறுத்தல்
ேயாேசப்பு கம்பீரமாகவும் பார்ப்பதற்கு அழகாகவும் இருந்தான். ௭ ெகாஞ்சக்

காலம்ஆனதும், ேயாேசப்பன்எஜமானனின்மைனவ ேயாேசப்புமீதுஆைசப்பட
ஆரம்ப த்தாள். ஒரு நாள் அவனிடம், “என்ேனாடு பாலின உறவுெகாள்ள வா”
என்றாள்.
௮ ஆனால் ேயாேசப்பு மறுத்துவ ட்டான். “என் எஜமானன் என்ைன நம்ப

வீட்டிலுள்ள எல்லாவற்ைறயும் ஒப்பைடத்தருக்க றார். ௯ என் எஜமானன் இந்த
வீட்டில் ஏறக்குைறய என்ைனத் தனக்குச் சமமாக ைவத்தருக்க றார். நான்
அவரதுமைனவேயாடுபாலினஉறவுெகாள்ளக்கூடாது. இதுதவறு,ேதவனுக்கு
வேராதமானபாவம்” என்றுகூறனான்.
௧௦ அவள் ஒவ்ெவாரு நாளும் ேயாேசப்ேபாடு ேபச அவைன அைழத்தாள்.

அவேனா அவேளாடு பாவத்தல் ஈடுபட மறுத்துவ ட்டான். ௧௧ ஒரு நாள் அவன்
வீட்டிற்குள் ேவைலெசய்வதற்காகப் ேபானான். அப்ேபாதுவீட்டில்அவன்மட்டும்
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தான் இருந்தான். ௧௨ அவனது எஜமானனின் மைனவ அவனது அங்கைய
பற்ற ப் ப டித்து, “என்ேனாடு பாலின உறவுெகாள்ள வா” என்றாள். எனேவ
அவன்ேவகமாகவீட்ைடவ ட்டுெவளிேயஓடிவ ட்டான். அப்ேபாதுஅவனதுஅங்க
அவளதுைகயல்ச க்க க்ெகாண்டது.
௧௩ அவள் அதைனக் கவனித்தாள். நடந்தைதப்பற்ற அவள் ெபாய்யாகச்

ெசால்லத் த ட்டமிட்டாள். ௧௪அவள் வீட்டிலுள்ள ேவைலக்காரர்கைள அைழத்து
“பாருங்கள், நம்ைம அவமானம் ெசய்வதற்காக இந்த எப ெரய அடிைம
ெகாண்டு வரப்பட்டுள்ளான். அவன் வந்து என்ேனாடு படுக்க முயன்றான்.
௧௫ நான் சத்தமிட்டதால் அவன் ஓடிப் ேபாய்வ ட்டான். அவனது அங்க மட்டும்
ச க்க க்ெகாண்டது” என்று முைறய ட்டாள். ௧௬ அவள் அந்த அங்கைய அவள்
புருஷன்வரும்வைரைவத்தருந்து, ௧௭அவனிடமும்அேதகைதையக்கூறனாள்.
“நீங்கள் ெகாண்டுவந்த எப ெரய அடிைம என்ைனக் ெகடுக்கப் பார்த்தான்.
௧௮ அவன் என்னருகல் வந்ததும் நான் சத்தமிட்ேடன், அவன் ஓடிவ ட்டான்.
அவனதுஅங்க மட்டும் ச க்க க்ெகாண்டது” என்றாள்.
௧௯ ேயாேசப்பன் எஜமானன்அவனது மைனவ ெசான்னைதக் ேகட்டு ேகாபம்

ெகாண்டான். ௨௦ அரசனுைடய பைகவர்கைளப் ேபாடுவதற்ெகன்றருந்த
சைறய ேல ேபாத்த பார் ேயாேசப்ைபப் ேபாட்டுவ ட்டான். ேயாேசப்பு அங்ேகேய
தங்கனான்.

சைறயல்ேயாேசப்பு
௨௧ ஆனால் கர்த்தர் ேயாேசப்ேபாடு இருந்தார். அவர் ெதாடர்ந்து தனது

இரக்கத்ைத அவன்மீது காட்டி வந்தார். சைறயத காரி ேயாேசப்ைப வரும்ப
ஆரம்ப த்தான். ௨௨ ேயாேசப்ைப ைகத கைளக் கண்காணிப்பவனாக
நயமித்தான். அங்கு நடப்பவற்றுக்கு அவன் ெபாறுப்பாளியாக்கப்பட்டான்.
௨௩அந்த அத காரி அவைன முழுைமயாக நம்பனான். கர்த்தர் ேயாேசப்ேபாடு
இருந்ததால் இது இவ்வாறு நடந்தது. அவன் ெசய்க ற ஒவ்ெவாரு
காரியத்ைதயும்ெவற்ற கரமாக்க கர்த்தர்உதவனார்.

௪௦
ேயாேசப்புஇரண்டுகனவுகளுக்குவளக்கம்கூறுதல்
௧ ப றகு, பார்ேவானுக்கு எத ராக ெராட்டி சுடுபவனும், த ராட்ைசரசம்

ெகாடுப்பவனுமான இரண்டு ேவைலக்காரர்கள் தவறு ெசய்தனர். ௨அவர்கள்
மீது பார்ேவானுக்கு மிகுந்த ேகாபம் இருந்தது. ௩ அரசன் அவர்கைள
ேயாேசப்பு இருந்த சைறய ேலேய அைடத்துவ ட்டான். ேபாத்த பார் இந்தச்
சைறயன் ெபாறுப்பாளன். ௪ அதகாரி, இந்த இருவைரயும் ேயாேசப்பன்
கண்காணிப்பல் ைவத்தார். இருவரும் சைறயல் ெகாஞ்சக் காலம் ெதாடர்ந்து
இருந்தனர். ௫ ஓரிரவு, இருவருக்கும் கனவு வந்தது. இருவரும் ெவவ்ேவறு
கனவுகைளக் கண்டனர். இருவரும் எக ப்தய அரசனின் ேவைலக்காரர்கள்.
ஒருவன் ெராட்டி சுடுபவன், மற்ெறாருவன் த ராட்ைசரசம் ெகாடுப்பவன்.
ஒவ்ெவான்றுக்கும் தனிதனிப் ெபாருள் இருந்தது. ௬ மறுநாள் காைலயல்
ேயாேசப்புஅவர்களிடம்ெசன்றான். அவர்கள்இருவரும்கவைலயாயருப்பைதக்
கண்டான். ௭அவர்களிடம், “ஏன்இவ்வாறுஇன்றுகவைலேயாடுஇருக்க றீர்கள்?”
என்றுேகட்டான்.
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௮ அவர்கள், “ேநற்று நாங்கள் இருவரும் கனவு கண்ேடாம். அதன் ெபாருள்
புரியவல்ைல. அதன்ெபாருைளேயா, வளக்கத்ைதேயா ெசால்பவர்கள்யாரும்
எங்களுக்குஇல்ைல” என்றனர்.
ேயாேசப்பு அவர்களிடம், “ேதவன் ஒருவேர நமது கனவுகைளப்

புரிந்துெகாண்டுவளக்கவல்லவர். என்னிடம்உங்கள் கனவுகைளக்கூறுங்கள்
என்றுேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்” என்றான்.

த ராட்ைசரசம் பரிமாறுபவனின்கனவு
௯ த ராட்ைசரசம் ெகாடுப்பவன் தன் கனைவ ேயாேசப்ப டம் கூறனான். “என்

கனவல் நான் ஒரு த ராட்ைசக் ெகாடிையக் கண்ேடன். ௧௦ அதல் மூன்று
கைளகள் இருந்தன. அைவ வளர்ந்து பூக்கள் வ ட்டு கனிவைதக் கண்ேடன்.
௧௧ நான் பார்ேவானின் ேகாப்ைபைய ஏந்தயருந்ேதன். எனேவ அந்தத்
த ராட்ைசையப் ப ழிந்து சாறு எடுத்ேதன். ப றகு அதைனப் பார்ேவானுக்குக்
ெகாடுத்ேதன்” என்றான்.
௧௨ ப றகு ேயாேசப்பு, “இந்தக் கனைவ உனக்கு வளக்குேவன். மூன்று

கைளகள் என்பது மூன்று நாட்கள். ௧௩ இன்னும் மூன்று நாளில் பார்ேவான்
உன்ைன மன்னித்து, உன்ைன வடுதைல ெசய்து, முன்பு அவரது கண்ணம்
ஏந்துபவனாக இருந்தது ேபால் உன்ைன ஏற்றுக்ெகாள்வார். ௧௪ ஆனால்
நீ வடுதைலயானதும் என்ைன நைனத்துக்ெகாள். எனக்கும் உதவ ெசய்.
பார்ேவானிடம் என்ைனப்பற்ற க் கூறு. அவர் என்ைன வடுதைல ெசய்வார்.
௧௫ நான் என் ெசாந்த எப ெரய நாட்ைடவ ட்டு இங்கு பலவந்தமாக ெகாண்டு
வரப்பட்ேடன். இங்ேகயும் நான் தவறு ெசய்யவல்ைல. நான் சைறயல் இருக்க
ேவண்டியவன்அல்ல” என்றான்.

ெராட்டிச் சுடுபவனின்கனவு
௧௬ ெராட்டி சுடுபவன் மற்றவனின் கனவுக்கு நல்ல ெபாருள் இருப்பைத

அற ந்தான். தன் கனைவயும் ேயாேசப்ப டம் கூறனான். “நானும்
ஒரு கனவு கண்ேடன். என் தைலயல் மூன்று ெராட்டிக் கூைடகள்
இருந்தன. ௧௭ ேமல் கூைடயல் எல்லா வைகயான சைமத்த உணவுகளும்
இருந்தது. அது பார்ேவானுக்கு உரியது. ஆனால் பறைவகள் அவற்ைறத்
தன்றுெகாண்டிருந்தன” என்றான்.
௧௮ேயாேசப்பு, “நான்உனக்குஅக்கனவன்ெபாருைளச்ெசால்க ேறன். மூன்று

கூைடகள் மூன்று நாட்கைளக் குறக்கும். ௧௯ மூன்று நாள் முடிவதற்குள் நீ
ெவளிேய ெசல்வாய். அரசன்உன்தைலையெவட்டிவடுவான். உனதுஉடைலக்
கம்பத்தல் ெதாங்கவடுவான். பறைவகள் உன் உடைலத் தன்னும்” என்று
ெசான்னான்.
ேயாேசப்பு மறக்கப்படுதல்
௨௦ மூன்று நாளானதும் பார்ேவானுைடய ப றந்த நாள் வந்தது. அவன் தன்

ேவைலக்காரர்களுக்ெகல்லாம் வருந்து ெகாடுத்தான். அதனால் ெராட்டி
சுடுபவைனயும் த ராட்ைசரசம் ெகாடுப்பவைனயும் வடுதைல ெசய்தான்.
௨௧பார்ேவான் த ராட்ைசரசம் ெகாடுப்பவனுக்கு மீண்டும் ேவைல ெகாடுத்தான்.
அவனும் பார்ேவானிடம் ஒரு ேகாப்ைப த ராட்ைச ரசத்ைத ெகாடுத்தான்.
௨௨ ஆனால் பார்ேவான் ெராட்டி சுடுபவைனக் ெகான்றுவட்டான். ேயாேசப்பு
ெசான்னதுேபாலேவ அைனத்தும் ந கழ்ந்தது. ௨௩ ஆனால் த ராட்ைசரசம்
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வழங்குபவன் உதவெசய்ய மறந்துவ ட்டான். அவன் ேயாேசப் ைபப்பற்ற
பார்ேவானிடம் எதுவும்ெசால்லவல்ைல.

௪௧
பார்ேவானின்கனவுகள்
௧ இரண்டு ஆண்டுகள் கழிந்தது. பார்ேவான் ஒரு கனவு கண்டான்.

ைநல் நதயன் அருகல் நன்றுெகாண்டிருப்பதாகக் கனவு கண்டான்.
௨ ஆற்றலிருந்து ஏழு பசுக்கள் ெவளிேய வந்து புல் தன்றுெகாண்டிருந்தன.
அைவ ெசழுைமயாகவும் ஆேராக்கயமாகவும் இருந்தன. ௩ ேமலும் ஏழு
பசுக்கள் ஆற்றலிருந்து ெவளிேய வந்து கைரயல் நன்ற மற்ற பசுக்கேளாடு
நன்றன. அைவ ெமலிந்தும் பார்க்க அருவருப்பாகவும் இருந்தன. ௪ ெமலிந்த
அருவருப்பான பசுக்கள் ெகாழுத்த ஆேராக்கயமான ஏழு பசுக்கைளயும்
உண்டன. ப றகுபார்ேவான்எழும்பனான்.
௫ பார்ேவான் மீண்டும் தூங்க கனவு காண ஆரம்ப த்தான். அப்ேபாது

ஒேர ெசடியல் ஏழு ெசழுைமயான கத ர்கள் வந்தருந்தன. ௬ ேமலும் ஒரு
ெசடியல் ஏழு கத ர்கள் வந்தன. ஆனால்அைவ ெசழுைமயல்லாமல்இருந்தன.
காற்றல் உத ர்ந்துேபாயன. ௭ ெமலிந்த ஏழு கத ர்களும் ெசழுைமயான ஏழு
கத ர்கைள வழுங்கவ ட்டன. பார்ேவான் மீண்டும் எழுந்து தான் கண்டது
கனவு என உணர்ந்தான். ௮ மறுநாள் காைலயல் அவன் இைதப்பற்ற மிகவும்
கவைலப்பட்டான். அவன் எக ப்தலுள்ள அைனத்து மந்த ரவாத கைளயும்,
ஞானிகைளயும் அைழத்தான். அவர்களிடம் தன் கனைவச் ெசான்னான்.
ஆனால்ஒருவராலும்அதற்குவளக்கம்ெசால்லமுடியவல்ைல.
ேயாேசப்ைபப்பற்ற ேவைலக்காரன்பார்ேவானிடம்கூறுதல்
௯ ப றகு த ராட்ைசரசம் ெகாடுப்பவனுக்கு ேயாேசப்ைபப்பற்றய நைனவு

வந்தது. அவன் பார்ேவானிடம், “எனக்கு ஏற்பட்டது இன்று நைனவுக்கு
வருகறது. ௧௦உங்களுக்குக் ேகாபம் வந்து என்ைனயும், ெராட்டி சுடுபவைனயும்
சைறயல் அைடத்தருந்தீர்கேள, ௧௧ அப்ேபாது ஓரிரவல் நாங்கள் கனவு
கண்ேடாம். இரண்டும் ெவவ்ேவறு கனவுகள். ௧௨ அங்கு எப ேரய இைளஞன்
ஒருவன்இருந்தான். அவன்சைறயத காரியன்உதவயாள். நாங்கள்அவனிடம்
கனைவச் ெசான்ேனாம். அவன்அைதப்பற்ற வளக்கம் ெசான்னான். ௧௩அவன்
ெசான்னெதல்லாம் உண்ைமயாயற்று. நான் மூன்று நாளில் வடுதைலயாக ப்
பைழய ேவைலையப் ெபறுேவன் என்றான். அது அவ்வாறாய ற்று. ெராட்டி
சுடுபவன்தூக்கலிடப்படுவான்என்றான். அதுேபாலேவநடந்தது” என்றான்.
ேயாேசப்புவளக்கம்ெசால்லஅைழக்கப்படுதல்
௧௪ எனேவ, பார்ேவான் சைறயல் இருந்து ேயாேசப்ைப அைழத்தான்.

அதகாரி உடேன ேயாேசப்ைப ெவளிேய ெகாண்டு வந்தான். அவன் சவரம்
ெசய்து நல்லஆைடகள்அணிந்துெகாண்டு, பார்ேவாைனப் பார்க்கப்ேபானான்.
௧௫ பார்ேவான் ேயாேசப்ப டம், “நான் கனவு கண்ேடன். எவராலும் அதற்கு
ெபாருள் ெசால்லமுடியவல்ைல. உன்னிடம் அவற்ைறப்பற்ற ெசான்னால் நீ
அதற்குவளக்கம்ெசால்லமுடியும்என்றுஅறந்ேதன்” என்றான்.
௧௬ ேயாேசப்பு, “என்னால் முடியாது. ஆனால் ேதவன் உமக்காக வளக்கம்

தருவார்” என்றான்.
௧௭ ப றகு பார்ேவான், “கனவல் நான் ைநல் ஆற்றன் கைரயல்

நன்றுெகாண்டிருந்ேதன். ௧௮அப்ேபாது ஏழு பசுக்கள் ஆற்றலிருந்து ெவளிேய
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வந்து புல் ேமய்ந்துெகாண்டிருந்தது. அைவ ெசழுைமயாகவும், பார்க்க
அழகாகவும்இருந்தன. ௧௯ப றகு ேமலும் ஏழு பசுக்கள்ஆற்றலிருந்துெவளிேய
வந்தன. அைவ ெமலிந்து, ேநாய் ெகாண்டைவயாக இருந்தன. அவற்ைறப்
ேபான்று ேமாசமான பசுக்கைள நான் எக ப்த ேல எங்கும் பார்த்ததல்ைல.
௨௦அைவெசழுைமயானபசுக்கைளஉண்டுவட்டன. ௨௧அைவஅதற்குப்ப றகும்
ஒல்லியாகவும், ேநாயுற்றும்ேதான்றன. அைவபசுக்கைளத்தன்றுவடும்என்று
ெசால்லமுடியாதவைகய ேலேயஇருந்தன. அதற்குள்நான்எழுந்துவ ட்ேடன்.
௨௨ “அடுத்த கனவல் ஒரு ெசடியல் ஏழு கத ர்கைளக் கண்ேடன். அைவ

ெசழுைமயாக இருந்தன. ௨௩ ப றகு ெசடியல் ேமலும் ஏழு கத ர்கள் வளர்ந்தன.
காற்றல் உத ரக் கூடிய நைலயல் ெமலிந்து இருந்தன. ௨௪ ப றகு இைவ
ெசழுைமயானகத ர்கைளவழுங்கவ ட்டன.

“நான் இந்தக் கனைவ மந்த ரவாத களிடமும் ஞானிகளிடமும் கூற ேனன்.
ஆனால் யாராலும் இவற்றற்கு பதல் ெசால்ல முடிய வல்ைல, இவற்றன்
ெபாருள்என்ன?” என்றுேகட்டான்.
ேயாேசப்பு கனைவவளக்குதல்
௨௫ ப றகு ேயாேசப்பு பார்ேவானிடம், “இரண்டு கனவுகளுக்கும் ஒேர

ெபாருள் தான். வைரவல் என்ன நடக்கும் என்பைதத் ேதவன் கூறவ ட்டார்.
௨௬ ஏழு ெசழுைமயான பசுக்கள், ஏழு ெசழுைமயான கத ர்கள் என்பது ஏழு
வளமான ஆண்டுகைளக் குறக்கும். ௨௭ ஏழு ெமலிந்த பசுக்கள் ஏழு ெமலிந்த
கத ர்கள் என்பது பஞ்சமான ஏழு ஆண்டுகைளக் குறக்கும். வளமான ஏழு
ஆண்டுகளுக்குப் ப றேக பஞ்சமான ஏழு ஆண்டுகள் வரும். ௨௮ வைரவல்
என்ன நடக்கும் என்பைத ேதவன் உமக்கு காண்பத்தருக்க றார். இவ்வாேற
ேதவன் நடத்துவார். ௨௯ இன்னும் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு எக ப்தல் ஏராளமான
உணவுப் ெபாருட்கள் வைளயும். ௩௦ ப றகு ஏழு ஆண்டுகள் பஞ்சமும் பசயும்
இருக்கும். எக ப்து ஜனங்கள் முன்பு கடந்த காலத்தல் தாங்கள் ைவத்தருந்த
உணவன் மிகுதைய மறந்துவடுவார்கள். இப்பஞ்சம் நாட்ைட அழித்துவடும்.
௩௧ஏெனன்றால்ெதாடர்ந்துவரும்பஞ்சம்அவ்வளவுகடுைமயாகஇருக்கும்.
௩௨ “நீர்ஏன்ஒேரெபாருள்பற்றயஇருகனவுகைளக்கண்டிருக்கறீர்ெதரியுமா?

இதுந ச்சயம்நடக்கும்என்பைதேதவன்உமக்குக்காட்டவரும்புக றார். அேதாடு
ேதவன் இதைன வைரவல் ந கழைவப்பார். ௩௩ எனேவ, நீர் புத்த சாலியான
ஒருவனிடம் எக ப்தன் ெபாறுப்புகைள வ டேவண்டும். ௩௪ ப றகு ேமலும் ச றந்த
ஆட்கைள ேதர்ந்ெதடுத்துஉணவுப் ெபாருட்கைள எல்லாம் ேசகரிக்க ேவண்டும்.
இனியுள்ள ஏழு வருடங்களும் ஜனங்கள் தங்கள் வைளச்சலில் ஐந்தல் ஒரு
பங்ைக அரசனுக்குரியெதன இவர்களிடம் ெகாடுக்க ேவண்டும். ௩௫இவ்வாறு
அந்த ஆட்கள் உணவுப் ெபாருட்கைளச் ேசகரித்து, ேதைவப்படும் அளவுக்கு
நன்றாகச் ேசமித்து ைவக்கேவண்டும். இந்த உணவு உமது கட்டுப்பாட்டிற்குள்
இருக்கேவண்டும். ௩௬ ப றகு ஏழு பஞ்ச ஆண்டுகளில் ேதைவயான உணவுப்
ெபாருள் எக ப்து நாட்டில் இருக்கும். அதனால் எக ப்து பஞ்சத்தல் அழியாமல்
இருக்கும்” என்றான்.
௩௭ இந்த வளக்கம் பார்ேவானுக்கும் அவனது அதகாரிகளுக்கும்

ெபாருத்தமானதாக இருந்தது. அேதாடு ௩௮ பார்ேவான் அவர்களிடம்,
“ேயாேசப்ைபவ டப் ெபாருத்தமானவன் ேவறு யாரும் இருப்பதாகத்
ெதரியவல்ைல. ேதவ ஆவயானவர் அவன் ேமல் இருக்கறார். அவைன மிக
ஞானமுள்ளவனாகஆக்கயருக்க றார்!” என்றான்.
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௩௯ எனேவ, பார்ேவான் ேயாேசப்ப டம், “ேதவன் இவற்ைற உனக்குத் ெதரியச்
ெசய்தார். உன்ைனப்ேபால் அறவுக் கூர்ைமயும், ஞானமும் உள்ளவர்கள்
ேவறு யாருமில்ைல. ௪௦ உன்ைன என் நாட்டிற்கு அதகாரியாய் ஆக்குக ேறன்.
உன் கட்டைளகளுக்கு என் ஜனங்கள் அடங்க நடப்பார்கள். நான் மட்டுேம
உன்ைனவடமிகுந்தஅத காரம்ெபற்றவனாகஇருப்ேபன்” என்றுகூறனான்.
௪௧ ேயாேசப்ைப ஆளுநர் ஆக்குவதற்குரிய வ ேசஷச் சடங்கும், ஊர்வலமும்

ச றப்பான முைறயல் நடந்தன. “உன்ைன எக ப்து முழுைமக்கும்
ஆளுநர் ஆக்குக ேறன்” என்றான். ௪௨ பார்ேவான் ேயாேசப்புக்கு தனது
வேசஷ ேமாத ரத்ைதக் ெகாடுத்தான். அம்ேமாத ரத்தல் அரசமுத்தைர
ெபாற க்கப்பட்டிருந்தது. இத்ேதாடு அழகான ஆைடகைளயும், அவன் கழுத்தல்
ெபான்மாைலயும் அணிவ த்தான். ௪௩ ேயாேசப்ைபத் தனது இரண்டாவது
இரதத்தல் ஏற்ற ஊர்வலமாகப் ேபாகச் ெசய்தான். காவல் அதகாரிகள் அவன்
முன்ேன ேபாய் ஜனங்களிடம், “ேயாேசப்புக்கு அடிபணியுங்கள்” என்றனர்.
இவ்வாறுேயாேசப்பு எக ப்துமுழுவதற்கும்ஆளுநர்ஆனான்.
௪௪ பார்ேவான் ேயாேசப்ப டம், “நான் எக ப்தன் அரசனாகய பார்ேவான்.

எனக்கு வருப்பமான முைறயல் நான் நடந்துெகாள்ேவன். ேவறுயாரும்
இந்நாட்டில் உன்அனுமத இல்லாமல்ைகையத்தூக்கேவா காைல நகர்த்தேவா
முடியாது” என்றான். ௪௫ பார்ேவான் ேயாேசப்புக்கு சாப்னாத்பன்ேனயா
என்று ேவறு ெபயர் சூட்டினான். அவனுக்கு ஆஸ்நாத் என்ற மைனவையயும்
ெகாடுத்தான். அவள் ஓன் நகரத்து ஆசாரியனாகய ேபாத்த ப ராவன் மகள்.
இவ்வாறாக ேயாேசப்பு எக ப்து ேதசத்துஆளுநரானான்.
௪௬ ேயாேசப்புக்கு அப்ேபாது 30 வயது. அவன் நாடு முழுவைதயும்

சுற்ற ப்பார்க்கப் புறப்பட்டான். ௪௭ ஏழு ஆண்டுகளாக எக ப்தல் நல்ல
வைளச்சல் இருந்தது. ௪௮ ேயாேசப்பு அவற்ைற நன்கு ேசமித்து ைவத்தான்.
ஒவ்ெவாரு நகரத்தலும் அதன் சுற்றுப்புறத்தலுள்ள தானியங்கைளெயல்லாம்
ேசமித்து ைவத்தான். ௪௯ ேயாேசப்பு ஏராளமாக கடற்கைர மணைலப்ேபான்று
தானியங்கைளச் ேசமித்து ைவத்தான். அவன் ேசமித்த தானியமானது
அளக்கமுடியாதஅளவல்இருந்தது.
௫௦ ேயாேசப்பன் மைனவ ஆஸ்நாத்து ஓன் பட்டணத்து ஆசாரியனாகய

ேபாத்த ப ராவன் மகள். முதலாண்டு பஞ்சம் வருவதற்கு முன்னால் அவளுக்கு
இரண்டுமகன்கள்பறந்தார்கள். ௫௧முதல்மகனுக்குமனாேச என்றுேபரிட்டான்.
ஏெனன்றால், “ேதவன் என் துன்பங்கைளெயல்லாம் மறக்கச் ெசய்தார். என்
வீட்ைடயும் மறக்கச் ெசய்துவ ட்டார்” என்றான். ௫௨ ேயாேசப்பு இரண்டாவது
மகனுக்கு எப்ப ராயீம் என்று ேபரிட்டான். “நான் சறுைமப்பட்டிருந்த ேதசத்தல்
ேதவன் என்ைனப் பலுகப் பண்ணினார்” என்று ெசால்லி இந்தப் ெபயைர
ைவத்தான்.

பஞ்சம்துவங்குகறது
௫௩ஏழுஆண்டுகளுக்குத் ேதைவயானஉணவுப் ெபாருட்கள்இருந்தன. அந்த

ஆண்டுகள்முடிந்தன. ௫௪அதன்பறகு ேயாேசப்பு ெசான்னைதப்ேபாலேவ பஞ்ச
காலம் துவங்கயது. எந்த நாடுகளிலும் உணவுப் ெபாருட்கள் வைளயவல்ைல.
ஆனால் எக ப்தல் உணவுப் ெபாருட்கள் ஏராளமாக ேசமிக்கப்பட்டிருந்தன.
இதற்குக் காரணம் ேயாேசப்பன் த ட்டம். ௫௫ பஞ்சம் துவங்கயதும் ஜனங்கள்
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பார்ேவானிடம் வந்து உணவுக்கு அழுதனர். பார்ேவான் ஜனங்களிடம், “நீங்கள்
ேபாய் ேயாேசப்ப டம் என்னெசய்யலாம் எனக் ேகளுங்கள்” என்றான்.
௫௬ எங்கும் பஞ்சம் அதனால் ேயாேசப்பு ஜனங்களுக்குச் ேசமிப்பலிருந்து

தானியத்ைத எடுத்துக் ெகாடுத்தான். ேசர்த்து ைவத்த தானியங்கைள
ேயாேசப்பு எக ப்தயருக்கு வற்றான். பஞ்சம் ேமலும் ேமாசமாக யது. ௫௭ எல்லா
இடத்தலும் ேமாசமான அளவல் பஞ்சம் இருந்தது. எக ப்ைதச் சுற்ற பல்
ேவறு நாடுகளிலிருந்து ஜனங்கள் உணவுப் ெபாருட்கைள வாங்குவதற்காக
எக ப்த ற்குவந்தார்கள்.

௪௨
கனவுகள்நைறேவறுகன்றன
௧ கானான் ேதசத்தலும் ெகாடிய பஞ்சம் இருந்தது. யாக்ேகாபு எக ப்தல்

உணவுப் ெபாருட்கள்இருப்பதாக அற ந்தான். எனேவஅவன்தன்மகன்களிடம்,
“எதுவும் ெசய்யாமல் இங்ேக இருந்து என்ன பயன்? ௨ எக ப்தல் உணவுப்
ெபாருட்கைளவற்பதாகக் ேகள்வப்பட்ேடன். எனேவநாம்ெசத்துப் ேபாவதற்குப்
பதலாகஅங்ேக ேபாய்உணவுப்ெபாருட்கைளவாங்க வருேவாம்” என்றான்.
௩ எனேவ, ேயாேசப்பன் பத்து சேகாதரர்களும் உணவுப் ெபாருட்கள் வாங்க

எக ப்து நாட்டிற்குப் ேபானார்கள். ௪ யாக்ேகாபு ெபன்யமீைன அவர்கேளாடு
அனுப்பவல்ைல. (அவேனேயாேசப்பன்முழுைமயானசேகாதரன்)அவனுக்கும்
ஏதாவதுேகடுஏற்படலாம் என்றுயாக்ேகாபு பயந்தான்.
௫ கானான் பகுதயல் பஞ்சம் மிகவும் ெகாடுைமயாக இருந்தது. எனேவ

ஏராளமான ஜனங்கள் எக ப்துக்குப் ேபானார்கள். அவர்களுள் இஸ்ரேவலின்
மகன்களும்இருந்தனர்.
௬ ேயாேசப்புதான் எக ப்தன் ஆளுநராக அச்சமயத்தல் இருந்தான்.

எக ப்துக்கு வரும் ஜனங்களுக்கு வற்கப்படும் தானியத்ைதக் கண்காணிக்கும்
ெபாறுப்பு அவனிடேம இருந்தது. எனேவ ேயாேசப்பன் சேகாதரர்கள்
அவனிடம் வந்து குனிந்து வணங்க நன்றனர். ௭ ேயாேசப்பு தன்
சேகாதரர்கைளப்பார்த்ததும்,உடேனஅைடயாளம்கண்டுெகாண்டான். எனினும்
ெதரிந்துெகாண்டைதப்ேபால் காட்டிெகாள்ளாமல் அவர்களிடம் கடுைமயாக
நடந்துெகாண்டான். “எங்ேகயருந்துவருகன்றீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
அவர்கள், “நாங்கள் கானான் பகுதயலிருந்து வருக ேறாம். உணவுப்

ெபாருட்கைளவாங்குவதற்காகவந்ேதாம்” என்றனர்.
௮ ேயாேசப்புக்கு அவர்கள் அைனவரும் தன் சேகாதரர்கள் என்று புரிந்தது.

ஆனால் அவர்களுக்கு அவைன அைடயாளம் ெதரியவல்ைல. ௯ அவன் தன்
சேகாதரர்கைளப்பற்ற தான்கண்டகனைவநைனத்துப்பார்த்தான்.
ேயாேசப்பு அவர்களிடம், “நீங்கள் உணவுப் ெபாருட்கள் வாங்க வரவல்ைல,

நீங்கள் ஒற்றர்கள். எங்கள் நாட்டின் பலவீனத்ைதத் ெதரிந்துெகாள்ள
வந்தருக்க றீர்கள்” என்றான்.
௧௦ அவர்கேளா, “இல்ைல ஐயா! நாங்கள் உங்கள் ேவைலக்காரர்களாக

வந்தருக்க ேறாம். உணவுப்ெபாருட்கைளவாங்கேவவந்துள்ேளாம். ௧௧நாங்கள்
அைனவரும் சேகாதரர்கள். எங்கள் அைனவருக்கும் ஒேர தந்ைத. நாங்கள்
ேநர்ைமயானவர்கள். நாங்கள்தானியம்வாங்கேவவந்ேதாம்” என்றனர்.
௧௨ பன்னும் ேயாேசப்பு, “இல்ைல! நீங்கள் எங்கள் பலவீனத்ைத அறயேவ

வந்துள்ளீர்கள்” என்றான்.
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௧௩ அவர்கேளா, “இல்ைல நாங்கள் அைனவரும் சேகாதரர்கள். ெமாத்தம்
பன்னிெரண்டுேபர். எல்ேலாருக்கும்ஒேர தந்ைத. எங்கள்இைளயதம்ப வீட்டில்
தந்ைதேயாடு இருக்க றான். இன்ெனாரு சேகாதரன் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்
மரித்து ேபானான். இப்ேபாது உங்கள் முன் ேவைலக்காரர்கைளப் ேபான்று
இருக்க ேறாம். நாங்கள்கானான்நாட்டிலிருந்துவந்துள்ேளாம்” என்றார்கள்.
௧௪ ஆனால் ேயாேசப்ேபா, “இல்ைல! நீங்கள் ஒற்றர்கேள. ௧௫ ஆனால்,

நீங்கள் ெசால்வது உண்ைம என்பைத நரூப க்க அனுமதக்க ேறன். உங்கள்
இைளய சேகாதரன் வந்தால் நீங்கள் ேபாகலாம், இது பார்ேவான்ேமல் நான்
இடுகற ஆைண. ௧௬ உங்களில் ஒருவர் மட்டும் ஊருக்குப் ேபாய் இைளய
சேகாதரைன அைழத்துவர அனுமதக்க ேறன். மற்றவர்கள் அைனவரும்
சைறயல்இருக்கேவண்டும். நீங்கள்ெசால்வதுஉண்ைமயா என்றுபார்ப்ேபன்.
ஆனால்உங்கைளநான்ஒற்றர்கள் என்ேற நைனக்க ேறன்” என்றான். ௧௭பன்பு
அவர்கைளமூன்றுநாட்களுக்குச் சைறயல்அைடத்தான்.
ச மிேயான்ஜாமீனாகைவக்கப்படுக றான்
௧௮ மூன்று நாட்கள் ஆனதும் ேயாேசப்பு அவர்களிடம், “நான் ேதவனுக்குப்

பயந்தவன். நான் ெசால்க றபடி ெசய்தால் உங்கைள வடுேவன். ௧௯ நீங்கள்
உண்ைமயல் ேநர்ைமயானவர்கள் என்றால் உங்களில் ஒருவன் சைறயல்
இருக்கட்டும். மற்றவர்கள் உணவுப் ெபாருட்கேளாடு உங்கள் நாட்டிற்கு
ெசல்லுங்கள். ௨௦ ஆனால் நீங்கள் உங்கள் இைளய சேகாதரைன என்னிடம்
அைழத்துவர ேவண்டும். அதனால் உங்களது வார்த்ைதகள் உண்ைம என்று
அற ேவன். நீங்களும்மரிக்காமல்இருக்கலாம்” என்றான்.
சேகாதரர்கள் இதற்கு ஒப்புக்ெகாண்டனர். ௨௧அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர்,

“நாம் நமது இைளய சேகாதரனுக்குச் ெசய்த தீைமக்ேக இந்தத் தண்டைன.
அவன் துன்பப்படுவைதப் பார்த்ேதாம். தன்ைனக் காப்பாற்றும்படி
அவன் எவ்வளேவா ெகஞ்சனான். ஆனால் நாம் அவன் ெசான்னைதக்
கவனிக்க மறுத்துவ ட்ேடாம். இப்ேபாது அதற்கு அனுபவக்க ேறாம்” என்று
ேபச க்ெகாண்டனர்.
௨௨ ப றகு ரூபன் அவர்களிடம், “அவனுக்கு எந்தத் தீைமயும் ெசய்யேவண்டாம்

என்று நான் உங்களிடம் ெசான்ேனன். ஆனால் நான் ெசான்னைத
நீங்கள் ேகட்கவல்ைல. அவனது மரணத்துக்கு நாம் இப்ேபாது தண்டைன
அனுபவக்க ேறாம்” என்றான்.
௨௩-௨௪ ேயாேசப்பு ெமாழி ெபயர்ப்பாளைனக் ெகாண்டு அவர்கேளாடு

ேபச யதால் தாங்கள் ெசான்னைத அவன் புரிந்துெகாள்ளமாட்டான்
என்று அவர்கள் நைனத்தார்கள். ஆனால் ேயாேசப்பு அவர்கள்
ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் புரிந்துெகாண்டான். அவர்களின் வார்த்ைதகள்
அவைனப் ெபரிதும் வருந்தச்ெசய்தது. எனேவ, அவன் அவர்கைள வ ட்டுப்
ேபாய் கதற அழுதான். ப றகு அவர்களிடம் வந்து, சேகாதரர்களுள்
ஒருவனான சமிேயாைனக் ைகது ெசய்தான். மற்ற சேகாதரர்கள்
இைதப் பார்த்தார்கள். ௨௫ ேயாேசப்பு ேவைலக்காரர்களிடம் அவர்களின்
ைபகைள உணவுப் ெபாருட்களால் ந ரப்ப ய பன்னர் அவர்கள் ெகாடுத்த
பணத்ைத அவர்கள் ைபய ேலேய ேபாட்டு, அவர்களின் பயணத்துக்குத்
ேதைவயானவற்ைறெயல்லாம்ெகாடுத்துஅனுப்பச்ெசான்னான்.
௨௬ சேகாதரர்கள் உணவுப் ெபாருட்கைளக் கழுைதகளில் ஏற்ற க்ெகாண்டு

ேபானார்கள். ௨௭அன்று இரவு வழியல் ஓரிடத்தல் தங்கனார்கள். அப்ேபாது
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ஒருவன்கழுைதக்காகஉணவுஎடுக்கப்ைபையத் த றந்து பார்த்தேபாதுஉள்ேள
பணம் இருந்தது. ௨௮ அவன் மற்ற சேகாதரர்களிடம், “பாருங்கள். இங்ேக
பணம் இருக்கறது. நான் தானியத்துக்குப் பணம் ெகாடுத்ேதன். ஆனால்
பணம் என் ைபயல் தரும்பப் ேபாடப்பட்டிருக்க றது” என்றான். அவர்கள்
பயந்தார்கள், “ேதவன் நமக்கு என்ன ெசய்க றார்?” என்று ஒருவருக்ெகாருவர்
ெசால்லிக்ெகாண்டனர்.

சேகாதரர்கள்யாக்ேகாப டம்ெதரிவ க்க றார்கள்
௨௯ அவர்கள் கானான் பகுத க்குப் ேபாய் தம் தந்ைதயான யாக்ேகாைபச்

சந்த த்து, நடந்தைவ அைனத்ைதயும் ெசான்னார்கள். ௩௦ “அந்நாட்டின் ஆளுநர்
எங்களிடம் மிகக் கடுைமயாகப் ேபசனான். எங்கைள ஒற்றர்கள் என்று குற்றம்
சாட்டினான்” ௩௧ நாங்கள் அவ்வாறு இல்ைல என்று மறுத்ேதாம். நாங்கள்
ேநர்ைமயானவர்கள்என்ேறாம். ௩௨நாங்கள்பன்னிரண்டுசேகாதரர்கள்என்றும்
தந்ைதையப்பற்றயும்இைளயதம்பையப்பற்றயும்ெசான்ேனாம்.
௩௩ “ப றகுஅந்தஆளுநர் ‘நீங்கள் ெகௗரவமானவர்கள் என்பைதஇதன்மூலம்

நரூபயுங்கள். ஒரு சேகாதரைன வட்டு வ ட்டுப் ேபாங்கள். உங்கள் உணவுப்
ெபாருட்கைள எடுத்துச் ெசல்லுங்கள். ௩௪ ப றகு உங்கள் இைளய சேகாதரைன
அைழத்துக்ெகாண்டு வாருங்கள். அதன் பறகு நீங்கள் ெகௗரமானவர்களா,
இல்ைல ஒற்றர்களா என்பைத அற ந்துெகாள்ேவன். நீங்கள் ெசான்னது
உண்ைம என்றால் உங்கள் சேகாதரைன வட்டு வடுேவாம். நீங்களும் இந்த
ேதசத்த ேலவயாபாரம் பண்ணலாம், என்றுெசான்னான்’ ” என்றார்கள்.
௩௫ப றகு சேகாதர்கள்அைனவரும் தங்கள்ைபகைளஅவழ்த்து தானியத்ைத

ெவளிேய எடுத்தனர். எல்லாப் ைபகளிலும் பணம் இருந்தது. சேகாதரர்களும்
தந்ைதயும்அவற்ைறப் பார்த்துஅஞ்சனார்கள்.
௩௬ யாக்ேகாபு அவர்களிடம், “நான் எனது எல்லா மகன்கைளயும்

இழக்கேவண்டும் என்று வரும்புக றீர்களா? ேயாேசப்பு ேபாய்வ ட்டான்.
ச மிேயானும் ேபாய்வ ட்டான். நீங்கள் இப்ேபாது ெபன்யமீைனயும்
ெகாண்டுேபாக றீர்களா?” என்றுேகட்டான்.
௩௭ அதற்கு ரூபன், “தந்ைதேய, நான் ெபன்யமீைன மீண்டும் உங்களிடம்

அைழத்து வராவ ட்டால் எனது இரண்டு மகன்கைளயும் ெகான்றுவடுங்கள்.
என்ைன நம்புங்கள். நான் ெபன்யமீைனத் தரும்ப அைழத்துக்ெகாண்டு
வருேவன்” என்றான்.
௩௮ ஆனால் யாக்ேகாபு, “ெபன்யமீைன உங்கேளாடு அனுப்பமாட்ேடன்.

அவனது ஒேர சேகாதரன் மரித்துேபானான். ராேகலின் மகன்களில் இவன்
ஒருவன் மட்டுேம உள்ளான். எக ப்துக்கு ேபாக ற வழியல் ஏதாவது நடந்தால்
அதுேவ என்ைனக் ெகான்றுவடும். வயதான என்ைன துக்கத்துடேன
கல்லைறக்குஅனுப்புவீர்கள்” என்றான்.

௪௩
யாக்ேகாபு ெபன்யமீைனஎக ப்துக்குஅனுப்ப சம்மத த்தல்
௧நாட்டில் பஞ்சம்மிகக் ெகாடியதாய்இருந்தது.
௨அவர்கள்எக ப்தலிருந்துவாங்க வந்ததானியங்கள்எல்லாம்தீர்ந்துவ ட்டது.

யாக்ேகாபு தன் மகன்களிடம், “எக ப்துக்குப் ேபாய் இன்னும் ெகாஞ்சம்
தானியங்கைளவாங்க வாருங்கள்” என்றான்.
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௩ ஆனால் யூதாேவா யாக்ேகாப டம், “அந்நாட்டின் ஆளுநர் எங்கைள
எச்சரித்தருக்க றார். ‘உங்கள் இைளய சேகாதரைன அைழத்துக்ெகாண்டு
வராவ ட்டால் உங்கேளாடு ேபசமாட்ேடன்’ என்றார். ௪ நீங்கள் ெபன்யமீைன
எங்கேளாடு அனுப்பனால் நாங்கள் ேபாய் தானியங்கைள வாங்க வருேவாம்.
௫ஆனால் நீங்கள் ெபன்யமீைன அனுப்ப மறுத்தால் நாங்கள் ேபாகமாட்ேடாம்.
அந்த மனிதன் இவன் இல்லாமல் வரேவண்டாம் என்று எச்சரித்துள்ளான்”
என்றான்.
௬ இஸ்ரேவல் (யாக்ேகாபு) “அவனிடம் ஏன் உங்கள் இைளய

சேகாதரைனப்பற்ற ெசான்னீர்கள்? ஏன் இதுேபால் ஒரு ெகட்டச் ெசயைல
எனக்குச்ெசய்தீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
௭அதற்கு சேகாதரர்கள், “அந்த மனிதன் ஏராளமான ேகள்வகைளக் ேகட்டான்.

அவன் எங்கைளப்பற்றயும் நமது குடும்பத்ைதப்பற்றயும் ேகட்டான். அவன்
எங்களிடம், ‘உங்கள்தந்ைதஉய ேராடுஇருக்க றாரா? இன்ெனாருதம்ப வீட்டில்
இருக்க றானா?’ என்றுேகட்டான். நாங்கள்பதைலமட்டும்ெசான்ேனாம். அவன்
இைளய சேகாதரைனயும் அைழத்துக்ெகாண்டு வரச்ெசால்லுவான் என்பைத
நாங்கள்அற ேயாம்” என்றார்கள்.
௮ ப றகு யூதா, “தன் தந்ைதயாகய இஸ்ரேவலிடம் ெபன்யமீைன என்ேனாடு

அனுப்ப ைவயுங்கள் அவனுக்கு நான் ெபாறுப்பு. உணவுப் ெபாருட்களுக்காக
எக ப்துக்குப் ேபாகேவ ேவண்டும். நாம் ேபாகாவ ட்டால் நீரும், நமது
குழந்ைதகளும் மரித்து ேபாேவாம். ௯ அவைனப் பாதுகாப்பாக அைழத்து
வருேவாம் என்று உறுத கூறுக ேறன். அவைன நாங்கள் தருப்ப அைழத்து
வாராவ ட்டால் நீங்கள் என்ைன எப்ெபாழுதும் பழிகூறுங்கள். ௧௦ நீங்கள்
முன்னேம ேபாகவ ட்டிருந்தால்இதற்குள்இரண்டுமுைற ேபாய்வந்தருக்கலாம்”
என்றுெசான்னான்.
௧௧ ப றகு அவர்கள் தந்ைத இஸ்ரேவல், “இது உண்ைம என்றால்

ெபன்யமீைன உங்கேளாடு அைழத்துப்ேபாங்கள். ஆனால் ஆளுநருக்குச்
சல அன்பளிப்புகைளயும் எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். நம் நாட்டில்
ேசகரிக்கத்தக்கவற்ைறச் ேசகரியுங்கள். ேதன், ப சன்ைதலம், கந்தவர்க்கம்,
ெவள்ைளப்ேபாளம், ெதாப ந்துெகாட்ைடகள், வாதுைமக் ெகாட்ைடகள்
ேபான்றவற்ைற எடுத்துச் ெசல்லுங்கள். ௧௨ பணத்ைத இரட்டிப்பாய்
எடுத்துப்ேபாங்கள். கடந்த முைற நீங்கள் ெகாடுத்த பணம் தவற உங்களிடேம
வந்துவ ட்டது ஆளுநர் தவறு ெசய்தருக்கலாம். ௧௩ ெபன்யமீைனயும்
அைழத்துக்ெகாண்டு அவரிடம் ேபாங்கள். ௧௪ நீங்கள் ஆளுநர் முன்னால்
ந ற்கும்ேபாது சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் உங்களுக்கு உதவுவார். அவர்
ச மிேயாைனயும், ெபன்ய மீைனயும் தருப்ப அனுப்பும்படி ப ரார்த்தைன
ெசய்க ேறன். இல்லாவ ட்டால் நான் மீண்டும் மகைன இழந்த துக்கத்துக்கு
ஆளாேவன்” என்றான்.
௧௫ எனேவ, சேகாதரர்கள் காணிக்ைகப் ெபாருட்கேளாடும் இரண்டு மடங்கு

பணத் ேதாடும் எக ப்துக்குப் புறப்பட்டுப் ேபானார்கள். இப்ேபாது ெபன்யமீனும்
அவர்கேளாடு ேபானான்.
சேகாதரர்கள் ேயாேசப்பன்வீட்டிற்குஅைழக்கப்படுக றார்கள்
௧௬ எக ப்தல், அவர்கேளாடு ெபன்யமீைன பார்த்த ேயாேசப்பு

ேவைலக்காரனிடம், “இவர்கைள என் வீட்டிற்கு அைழத்து வாருங்கள். ஒரு
மிருகத்ைதக் ெகான்று சைமயுங்கள். இன்று மத்தயானம் அவர்கள் என்ேனாடு
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சாப்படுவார்கள்” என்றான். ௧௭ ேவைலக்காரன் ேயாேசப்பு ெசான்னபடி
ெசய்தான். அவர்கைளேயாேசப்பன்வீட்டிற்குஅைழத்துப் ேபானார்கள்.
௧௮அவர்கள்ேயாேசப்பன்வீட்டிற்குஅைழத்துச்ெசல்லப்பட்டேபாதுபயந்தனர்.

“ெசன்ற முைற பணத்ைத ைபக்குள்ேள ேபாட்டுவ ட்டதால் இப்ேபாது தனது
வீட்டிற்கு அைழக்க றார். அது நமக்கு எத ரான சாட்ச யாகப் பயன்படுத்தப்படும்.
நமது கழுைதகைளப் பற த்துக்ெகாண்டு நம்ைம அடிைமகளாக்கவடுவார்கள்”
என்றுேபச க்ெகாண்டார்கள்.
௧௯ஆகேவ அவர்கள் அைனவரும் ேயாேசப்பன் வீட்டின் ெபாறுப்பாளனாகய

ேவைலக்காரனிடம்வந்தனர். ௨௦அவர்கள்அவனிடம், “ஐயா,இதுதான்உண்ைம
என்று வாக்குறுத ச் ெசய்க ேறாம். ெசன்றமுைற தானியம் வாங்க வந்ேதாம்.
௨௧-௨௨ வீட்டிற்குத் தரும்பும்ேபாது வழியல் ைபக்குள் பணம் இருப்பைதப்
பார்த்ேதாம். அதற்குள் எவ்வாறு வந்தது என்று எங்களுக்குப் புரியவல்ைல.
ஆனால் அந்தப் பணத்ைதத் தருப்ப க் ெகாடுக்க ெகாண்டு வந்தருக்க ேறாம்.
இந்த முைற உணவுப் ெபாருள் வாங்குவதற்கு அதகப்படியான பணமும்
ெகாண்டுவந்தருக்க ேறாம்” என்றனர்.
௨௩ ஆனால் ேவைலக்காரேனா, “பயப்பட ேவண்டாம், நம்புங்கள் உங்கள்

ேதவனும் உங்கள் தந்ைதயன் ேதவனும் அந்தப் பணத்ைத உங்கள்
ைபகளில் ேபாட்டிருக்கலாம். கடந்த முைற தானியத்துக்கான பணத்ைதக்
ெகாடுத்துவ ட்டீர்கள்என்றுநைனக்க ேறன்” என்றான்.
ப றகு அவன் சமிேயாைனச் சைறயலிருந்து வடுவத்தான். ௨௪ அவர்கள்

அைனவைரயும் அைழத்துக்ெகாண்டு ேவைலக்காரன் வீட்டிற்குள் ேபானான்.
அவர்களுக்குத் தண்ணீர் ெகாடுத்தான். அவர்கள் பாதங்கைளக்
கழுவக்ெகாண்டனர். அவர்களின்கழுைதகளுக்கும்உணவுெகாடுத்தான்.
௨௫ அவர்கள் ஆளுநேராடு உண்ணப் ேபாக ேறாம் என்பைத அற ந்தனர்.

எனேவ, அவனுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டிய காணிக்ைககைள எடுத்து தயார்
ெசய்தனர்.
௨௬ மதயம் ஆனேபாது ேயாேசப்பு வீட்டிற்கு வந்தான். அவர்கள் அவனுக்குக்

காணிக்ைககைளக் ெகாடுத்தனர். ப றகு அவனுக்கு முன்னால் பணிந்து
வணங்கனார்கள்.
௨௭ ேயாேசப்பு அவர்களிடம் நடந்தைத எல்லாம் ேகட்டான், “உங்கள் வயதான

தந்ைத எப்படி இருக்க றார். இப்ேபாதும் அவர் உய ேராடும் நலமாகவும்
இருக்க றாரா?” என்றுேகட்டான்.
௨௮ சேகாதரர்கள் அைனவரும், “ஆமாம் ஐயா, அவர் இன்னும் உய ேராடு

இருக்க றார்” என்றனர். மீண்டும்அவைனப்பணிந்துவணங்கனார்கள்.
௨௯ ப றகு ேயாேசப்பு தன் தம்பையப் பார்த்தான். (இருவரும் ஒேர தாயன்

வயற்றல்ப றந்தவர்கள்.) “இதுதான்எனக்குநீங்கள்ெசான்னஉங்கள்இைளய
சேகாதரனா?” என்று ேகட்டான். ப றகு ேயாேசப்பு, “என்மகேன ேதவன்உன்ைன
ஆசீர்வத க்கட்டும்” என்றுெபன்யமீனிடம்ெசான்னான்.
௩௦ ப றகு அவன் அந்த அைறைய வ ட்டு ெவளிேய ஓடினான். தன் சேகாதரன்

ெபன்யமீைனத் தான் மிகவும் வரும்புவைத அவனுக்கு உணர்த்தப் ெபரிதும்
வரும்பனான். அவனுக்கு அழேவண்டும்ேபால இருந்தது. ஆனால் தான்
அழுவைதத் தன் சேகாதரர்கள் பார்த்துவ டக் கூடாேத என்று அஞ்சனான்.
இதனால்தன் அைறக்குச் ெசன்று அழுதான். ௩௧ ப றகு முகத்ைதக்



ஆதயாகமம்௪௩:௩௨ 84 ஆதயாகமம்௪௪:௧௦

கழுவக்ெகாண்டு வந்தான். அவன் தன்ைனத் தாேன அடக்க க்ெகாண்டு, “இது
உணவுஉண்ணும்ேநரம்” என்றான்.
௩௨ அவனுக்கும் அவர்களுக்கும் மற்ற எக ப்தயர்களுக்கும் தனித்தனியாக

ேமைஜ ேபாடப்பட்டிருந்தது. அவர்களும் தனித் தனியாக அமர்ந்தார்கள்.
எக ப்தயர்கள் எப ெரயர்கேளாடு ேசர்ந்து சாப்படுவதல்ைல. ௩௩ ேயாேசப்பன்
சேகாதரர்கள் அவனுக்கு முன்னால் அமர்ந்தார்கள். மூத்தவன் முதல்
இைளயவன்வைரவரிைசயாகஅமர்ந்தருந்தார்கள். அவர்கள்நடப்பைதப்பற்ற
வயப்புடன் ஒருவைர ஒருவர் பார்த்துக்ெகாண்டார்கள். ௩௪ ேவைலக்காரர்கள்
ேயாேசப்பன் ேமைஜயலிருந்து உணைவ எடுத்து வந்து அவர்களிடம்
ெகாடுத்தார்கள். அவர்கள் ெபன்யமீனுக்கு மற்றவர்கைளக் காட்டிலும் ஐந்து
மடங்குஅதகமாகஉணவுெகாடுத்தனர். சேகாதரர்கள்ேயாேசப்ேபாடுசாப்ப ட்டு
மக ழ்ச்ச யாகஇருந்தார்கள்.

௪௪
ேயாேசப்பன்தந்த ரமானத ட்டம்
௧ப றகு ேயாேசப்பு ேவைலக்காரர்களிடம்:
“இவர்களின் ைபகளில் எவ்வளவு தானியம் ேபாட முடியுேமா அவ்வளவு

ேபாடுங்கள். அவர்களால் ெகாண்டுேபாக முடிக றவைர ேபாடுங்கள்.
தானியத்ேதாடு அவர்களின் பணத்ைதயும் ேபாட்டுவடுங்கள். ௨ இைளய
சேகாதரனின் ைபக்குள் பணத்ேதாடு குற ப்பாக எனது ெவள்ளிக்
ேகாப்ைபையயும் ேபாடுங்கள்” என்றான். ேவைலக்காரர்களும் அவ்வாேற
ெசய்தார்கள்.
௩ மறுநாள் அதகாைலயல் சேகாதரர்களும் அவர்களின் கழுைதகளும்

அவர்களின் நாட்டுக்குத் தரும்ப அனுப்பப்பட்டனர். ௪ அவர்கள் புறப்பட்டுப்
ேபானதும்அவன்ேவைலக்காரர்களிடம் “ேபாய்அவர்கைளப்பன்ெதாடருங்கள்.
அவர்கைள நறுத்த , ‘நாங்கள் நல்லபடியாக நடந்துெகாண்ேடாம். நீங்கள் ஏன்
இவ்வாறு நடந்துெகாள்க றீர்கள், எங்கள் எஜமானின் ெவள்ளிக் ேகாப்ைபைய
ஏன்தருடினீர்கள்? ௫எங்கள்எஜமானர்அந்தக்ேகாப்ைபயல்தான்த ராட்ைசரசம்
குடிப்பார். அவர் இதைனக் குறகூறவும் பயன்படுத்துவார். நீங்கள் என்ன
ெசய்தீர்கேளாஅதுதவறுஎன்றுேகளுங்கள்’ ” என்றான்.
௬ேவைலக்காரர்களும்அவ்வாேறெசய்து, ேயாேசப்புெசால்லச்ெசான்னைதச்

ெசான்னார்கள்.
௭ ஆனால் சேகாதரர்கேளா ேவைலக்காரர்களிடம், “ஏன் இவ்வாறு ஆளுநர்

ெசான்னார்? நாங்கள்எதுவும்அவ்வாறுெசய்யவல்ைலேய. ௮எங்கள்ைபகளில்
கண்டுபடித்த பணத்ைதத் தரும்பக்ெகாண்டு வந்தருக்க ேறாம். நாங்கள்
ஏன் உங்கள் எஜமானரின் ெவள்ளிையயும் தங்கத்ைதயும் தருடுக ேறாம்?
௯ எங்களில் எவராவது ஒருவரது ைபயல் அந்த ெவள்ளிக் ேகாப்ைப
இருக்குமானால் அவன் சாகட்டும். நீங்கள் அவைனக் ெகால்லுங்கள். நாங்கள்
உங்கள்அடிைமயாக ேறாம்” என்றனர்.
௧௦ ேவைலக்காரேனா, “நீங்கள் ெசால்வது ேபாலேவ ெசய்ேவாம். ஆனால்

அந்த மனிதைன நான் ெகால்லமாட்ேடன். அந்த ெவள்ளிக் ேகாப்ைப யாரிடம்
உள்ளேதா அவன் எங்கள் அடிைமயாவான். மற்றவர்கைள வ ட்டுவடுேவன்”
என்றான்.
ெபன்யமீன்ச க்க க்ெகாள்ளுதல்
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௧௧ ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் ைபைய வைரவாக அவழ்த்து தானியத்ைதத்
தைரயல் ெகாட்டினர். ௧௨ ேவைலக்காரன் ஒவ்ெவாரு ைபயலும் ேதடினான்.
மூத்தவனிலிருந்து இைளயவன் வைர என வரிைசயாகத் ேதடினான். அவன்
ெபன்யமீனின் ைபயல் ேகாப்ைபையக் கண்டு படித்தான். ௧௩ சேகாதரர்கள்
மிகவும் துக்கப்பட்டனர். தம் துயரத்ைத ெவளிப்படுத்தும்படி தங்கள்
ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டனர். தங்கள் ைபகைளக் கழுைதகளின்மீது
ைவத்துக்ெகாண்டுநகரத்த ற்குத்தரும்பனார்கள்.
௧௪ யூதாவும் ப ற சேகாதரர்களும் ேயாேசப்பன் வீட்டிற்கு வந்தனர்.

ேயாேசப்பு அங்ேகேய இருந்தான். அவர்கள் அவனுக்கு முன்னால் வழுந்து
வணங்கனார்கள். ௧௫ ேயாேசப்பு, “ஏன் இவ்வாறு ெசய்தீர்கள்? நான்
இரகச யங்கைள அறந்துெகாள்ள ச றப்பான வழிகள் உண்டு என்று
உங்களுக்குத் ெதரியாதா? என்ைனத் தவ ர ேவறு எவராலும் ச றப்பாகச் ெசய்ய
முடியாது!” என்றான்.
௧௬யூதா, ஐயா, “நாங்கள் ெசால்வதற்கு எதுவுமில்ைல. வளக்க ச் ெசால்லவும்

வழியல்ைல. நாங்கள் குற்றமற்றவர்கள் என்பைத நரூப க்க முடியவல்ைல.
நாங்கள் எப்ேபாேதா ெசய்த தவறுக்கு இப்ேபாது ேதவன் தண்டிக்கறார்.
நாங்களும்ெபன்யமீனும்இனிஉங்கள்அடிைமகள்” என்றான்.
௧௭ ஆனால் ேயாேசப்ேபா, “உங்கள் அைனவைரயும் அடிைமயாக்க

நான் வரும்பவல்ைல. என் ேகாப்ைபையத் தருடியவைன மட்டுேம
அடிைமயாக்குேவன். உங்கள் தந்ைதய டம் நீங்கள்அைனவரும் சமாதானமாகத்
தரும்ப ப் ேபாகலாம்” என்றான்.
யூதாெபன்யமீனுக்காகவாதாடுதல்
௧௮ யூதா ேயாேசப்ப டம் ேபாய், “ஐயா! எங்கைள ெவளிப்பைடயாகப் ேபச

வடுங்கள். எங்களிடம் ேகாபப்படாதீர்கள். நீங்கள் பார்ேவான் மன்னைரப்
ேபான்றவர் என்பைத அற ேவாம். ௧௯முன்பு இங்கு வந்தேபாது ‘உங்களுக்குத்
தந்ைதேயா சேகாதரேரா இருக்க றார்களா’ என்று ேகட்டீர்கள். ௨௦ நாங்கள்
எங்களுக்குத் தந்ைத இருக்க றார், அவர் முதயவர். இைளய சேகாதரன்
இருக்கறான். அவன்எங்கள்தந்ைதயன்முதயவயதல்ப றந்ததால்அவைனப்
ெபரிதும் ேநச க்க றார். அவேனாடு கூடப்ப றந்தவன் மரித்துப் ேபானான்.
இவன்ஒருவன் தான்அத்தாயன் மகன்களில் உய ேராடுஇருக்க றான். எனேவ
எங்கள் தந்ைத இவைனப் ெபரிதும் ேநச க்க றார் என்ேறாம். ௨௧ ப றகு நீங்கள்,
‘அவைனயும் அைழத்துக்ெகாண்டு வாருங்கள். நான் அவைனப் பார்க்க
வரும்புக ேறன்’ என்றீர்கள். ௨௨ அதற்கு நாங்கள், ‘அவனால் வரமுடியாது
அவைனத் தந்ைத வ டமாட்டார். அவைனப் ப ரிந்தால் எங்கள் தந்ைத
மரித்துேபாவார்’ என்ேறாம். ௨௩ஆனால் நீங்கேளா எங்களிடம், ‘நீங்கள்அவைன
அைழத்துக்ெகாண்டு வரேவண்டும் இல்லாவ ட்டால் இனிேமல் தானியம்
தரமுடியாது’ என்றீர்கள். ௨௪ அதனால் நாங்கள் எங்கள் தந்ைதய டம் ேபாய்
நீங்கள்ெசான்னைதெயல்லாம்ெசான்ேனாம்.
௨௫ “இறுதயல் எங்கள் தந்ைத, ‘ேபாய் இன்னும் தானியம் வாங்க க்ெகாண்டு

வாருங்கள்’என்றார். ௨௬நாங்கள்எங்கள்தந்ைதய டம் ‘நாங்கள்எங்கள்இைளய
சேகாதரன் இல்லாமல் ேபாகமாட்ேடாம். ஆளுநர் இவைனப் பார்க்காவ ட்டால்
தானியம் தர முடியாது என்று கூறயருக்க றார்’ என்ேறாம். ௨௭ ப றகு என்
தந்ைத, ‘என் மைனவ ராேகல் எனக்கு இரண்டு மகன்கைளக் ெகாடுத்தாள்.
௨௮ ஒரு மகைன ெவளிேய அனுப்ப ேனன். அவைனக் காட்டு மிருகங்கள்



ஆதயாகமம்௪௪:௨௯ 86 ஆதயாகமம்௪௫:௯

ெகான்றுவட்டன. அவைன இன்றுவைர காணவல்ைல. ௨௯ அடுத்த
மகைனயும் நீங்கள் அைழத்துப் ேபாய் அவனுக்கு ஏதாவது நடந்தால் நான்
மரணமைடயுமளவுக்கு வருத்தமைடேவன்’ என்றார். ௩௦ இப்ேபாதும் எங்களின்
இைளய சேகாதரன் இல்லாமல் நாங்கள் ேபாகும்ெபாழுது என்ன நடக்கும்
என்பைதக் கற்பைன ெசய்யுங்கள். அவேன எங்கள் தந்ைதயன் வாழ்வல் மிக
முக்கயமானவன். ௩௧ அவன் எங்களுடன் இல்ைல என்பைத எங்கள் தந்ைத
அற ந்தால் அவர் மரித்துவடுவார். ேமலும் அது எங்களுைடய தவறாகும்.
நாங்கள் எங்கள் தந்ைதைய மிகக் கவைலெகாண்ட மனிதராக அவரது
கல்லைறக்குஅனுப்புேவாம்!
௩௨ “நான் என்தந்ைதய டம்இவனுக்காக ெபாறுப் ேபற்றுவந்துள்ேளன். ‘நான்

இவைனத்தரும்பஅைழத்துக்ெகாண்டுவராவ ட்டால்என்வாழ்க்ைகமுழுவதும்
என்ைனப் பழிக்கலாம்’ என்ேறன். ௩௩ எனேவ நான் உங்கைள ெகஞ்ச க்
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். இவைன இவர்கேளாடு அனுப்ப ைவயுங்கள். நான்
இங்ேகஉங்களுக்குஅடிைமயாகஇருக்க ேறன். ௩௪இவன்இல்லாமல்நான்என்
தந்ைதய டம் ேபாகமாட்ேடன். என் தந்ைதக்கு என்ன ேநருேமா என்று எனக்கு
அச்சமாகஇருக்க றது” என்றான்.

௪௫
தான்யாெரன்றுேயாேசப்புெசால்க றான்
௧ ேயாேசப்பு அத க ேநரம் தன்ைனக் கட்டுப்படுத்த க்ெகாள்ள முடியவல்ைல.

அங்கருந்தவர்களின்முன்னால்அவன்உள்ளம்உைடந்துகண்ணீர்ச ந்தனான்.
ேயாேசப்பு “எல்ேலாைரயும் ெவளிேய ேபாகச்ெசால்” என்று கட்டைளய ட்டான்.
அைனவரும் ெவளிேயறனர். அச்சேகாதரர்கள் மட்டுேம அங்கருந்தார்கள்.
ப றகு அவன் தன்ைன யாெரன்று ெசான்னான். ௨ ேயாேசப்பு ெதாடர்ந்து
அழுதான். அந்த வீட்டில் உள்ள எக ப்தயர்கள் அைனவரும் அைதக் ேகட்டனர்.
௩ ேயாேசப்பு தனது சேகாதரர்களிடம், “நான் உங்களின் சேகாதரன் ேயாேசப்பு.
என் தந்ைத உய ேராடு நலமாக இருக்க றாரா?” என்று ேகட்டான். சேகாதரர்கள்
அவனுக்குப்பதல்ெசால்லவல்ைல. அவர்கள்குழப்பமும்பயமும்ெகாண்டனர்.
௪ ேயாேசப்பு மீண்டும், “என்னருேக வாருங்கள். ெகஞ்ச ேகட்க ேறன்,

வாருங்கள்” என்றான். சேகாதரர்கள் அவனருேக வந்தனர். அவர்களிடம்,
“நான் உங்கள் சேகாதரன் ேயாேசப்பு. எக ப்தய வயாபாரிகளிடம் உங்களால்
வற்கப்பட்டவன். ௫ இப்ேபாது அதற்காக வருத்தப்படாதீர்கள். நீங்கள்
ெசய்தவற்றுக்காக உங்கைளேய ேகாப த்துக்ெகாள்ளாதீர்கள். இங்ேக நான்
வரேவண்டும்என்பதுேதவனின்த ட்டம். உங்கள்வாழ்க்ைகையக்காப்பாற்றேவ
இங்ேக இருக்க ேறன். ௬இந்தப் பஞ்சம் இரண்டுஆண்டுகளாக இருக்கன்றன.
இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகள் இருக்கும். ௭ஆகேவ ேதவன் என்ைன உங்களுக்கு
முன்னதாக அனுப்ப இருக்க றார். அதனால் உங்கைள காப்பாற்றமுடியும்.
௮என்ைனஇங்ேகஅனுப்பயதுஉங்களது தவறுஅல்ல. இது ேதவனின் த ட்டம்.
பார்ேவான் மன்னருக்ேக தந்ைத ேபான்று நான் இங்ேக இருக்க ேறன். நான்
அரண்மைனக்கும்இந்த நாட்டிற்கும்ஆளுநராகஇருக்க ேறன்” என்றான்.

இஸ்ரேவல்எக ப்த ற்குஅைழக்கப்படுதல்
௯ ேயாேசப்பு அவர்களிடம், “ேவகமாக என் தந்ைதய டம் ேபாங்கள்.

அவரது மகன் ேயாேசப்பு இந்தச் ெசய்தைய அனுப்பயதாகக் கூறுங்கள்:
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‘ேதவன் என்ைன எக ப்தன் ஆளுநராக ஆக்கனார். எனேவ என்னிடம்
வாருங்கள். காத்தருக்க ேவண்டாம். இப்ேபாேத வாருங்கள். ௧௦ என்னருகல்
ேகாேசன் நலப்பகுதயல் வாழலாம். நீங்களும், உங்கள் பள்ைளகளும்,
ேபரப்பள்ைளகளும், மிருகங்களும் இங்ேக வரேவற்கப்படுக றீர்கள்.
௧௧ இனிவரும் ஐந்தாண்டு பஞ்சத்தலும் உங்கள் அைனவைரயும்
பாதுகாத்துக்ெகாள்ேவன். எனேவ, நீங்களும் உங்கள் குடும்பமும்
உங்களுக்குரிய எைதயும்இழக்கமாட்டீர்கள்’ என்றுகூறுங்கள்” என்றான்.

௧௨ ேயாேசப்பு தன் சேகாதரர்களிடம், “நன்றாக உறுத ெசய்துெகாள்ளுங்கள்.
நான் தான் ேயாேசப்பு. உங்கள் சேகாதரனாகய எனது வாய்தான் ேபசுக றது
என்பைத நீங்களும் ெபன்யமீனும் கண்களால் காண்கறீர்கள். ௧௩ எக ப்த ேல
எனக்குள்ள மரியாைதையயும் இங்ேக நீங்கள் பார்க்கன்றவற்ைறயும்
தந்ைதய டம் ெசால்லுங்கள். ேவகமாகப் ேபாய் தந்ைதைய அைழத்து
வாருங்கள்” என்று ெசான்னான். ௧௪ ப றகு தன் தம்ப ெபன்யமீைன
அைணத்துக்ெகாண்டான். இருவரும் அழுதார்கள். ௧௫ ப றகு அவன்
சேகாதரர்கள் அைனவைரயும் முத்தமிட்டான். அவர்களுக்காக அழுதான்.
இதற்குப் ப றகுஅவர்கள்அவேனாடு ேபசத்ெதாடங்கனார்கள்.
௧௬ ேயாேசப்பன் சேகாதரர்கள் வந்த ெசய்தைய பார்ேவான்

அறந்துெகாண்டான். பார்ேவான் அரண்மைன முழுக்க அச்ெசய்த பரவயது.
அரசனும் அவனது ேவைலக்காரர்களும் மக ழ்ச்ச யைடந்தனர். ௧௭ அரசன்
ேயாேசப்ப டம் வந்து, “உங்கள் சேகாதரர்களுக்குத் ேதைவயான உணவுப்
ெபாருட்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு கானான் பகுத க்குப் ேபாகட்டும். ௧௮ உனது
குடும்பத்ைதயும் தந்ைதையயும் என்னிடம் அைழத்து வருமாறு கூறு.
உங்களுக்கு வாழ நல்ல நலத்ைதக் ெகாடுக்க ேறன். இங்குள்ள சறந்த
உணைவ அவர்கள் உண்ணலாம்” என்றான். ௧௯ “அேதாடு இங்குள்ள
சறந்த வண்டிகைள உன் சேகாதரர்களுக்கு ெகாடு. அவர்கள் கானான்
பகுத க்குச் ெசன்று உன் தந்ைதையயும், ெபண்கைளயும், குழந்ைதகைளயும்
ஏற்ற க்ெகாண்டுவரட்டும். ௨௦அங்கருந்துஎல்லாவற்ைறயும் எடுத்துக்ெகாண்டு
வருவைதக் குறத்துக் கவைலெகாள்ள ேவண்டாம். எக ப்தலுள்ளவற்றல்
ச றந்தவற்ைறஅவர்களுக்குக்ெகாடுக்கலாம்” என்றான்.
௨௧ எனேவ இஸ்ரேவலின் பள்ைளகளும் அவ்வாேற ெசய்தனர். பார்ேவான்

மன்னன் ெசான்னது ேபால் நல்ல வண்டிகைளயும், பயணத்தற்கு ேவண்டிய
உணைவயும் ேயாேசப்பு ெகாடுத்து அனுப்பனான். ௨௨ சேகாதரர்
அைனவருக்கும் ேயாேசப்பு அழகான ஆைடகைளக் ெகாடுத்தான். ஆனால்
ேயாேசப்பு ெபன்யமீனுக்கு மட்டும் ஐந்து ேஜாடி ஆைடகைளயும், 300 ெவள்ளிக்
காசுகைளயும்ெகாடுத்தான். ௨௩ேயாேசப்புதன்தந்ைதக்கும்அன்பளிப்புகைளக்
ெகாடுத்து அனுப்பனான். 10 கழுைதகள் சுமக்குமளவு எக ப்தலுள்ள சறந்த
ெபாருட்கைளெயல்லாம் ெகாடுத்தான். 10 ெபண் கழுைதகள் சுமக்கும்படி
உணவுப் ெபாருட்களும், ெராட்டியும் ப ற ெபாருட்களும் தன் தந்ைதயார்
தரும்பவரும் பயணத்தற்குப் பயன்பட ெகாடுத்தான். ௨௪ப றகு சேகாதரர்கைள
அனுப்பனான். அவர்கள் ப ரிந்து ேபாகும்ேபாது “ேநராக வீட்டிற்குப் ேபாங்கள்,
வழியல் சண்ைடேபாடாதீர்கள்” என்றான்.
௨௫ எனேவ, சேகாதரர்கள் எக ப்ைத வ ட்டு கானான் பகுத க்குத் தந்ைதய டம்

ேபானார்கள். ௨௬அவர்கள்அவரிடம், “ேயாேசப்புஉய ேராடுஇருக்க றான்அவன்
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எக ப்துநாடுமுழுவதற்கும்ஆளுநராகஇருக்க றான்” என்றனர்.
இந்தச் ெசய்தையக் ேகட்டதும் யாக்ேகாபு புரியாமலிருந்தான். முதலில்

அவனால் நம்ப முடியவல்ைல. ௨௭ஆனால் அவர்கள் ேயாேசப்பு ெசான்னைத
எல்லாம் ெசான்னார்கள். தன்ைன அைழத்துப் ேபாவதற்காக ேயாேசப்பு
அனுப்பயருந்த வண்டிகைளெயல்லாம் பார்த்தான். ப றகு யாக்ேகாபு
புத்துணர்வு ெபற்று மிக்க சந்ேதாஷமைடந்தான். ௨௮ “இப்ேபாது உங்கைள
நம்புக ேறன், என் மகன் ேயாேசப்பு இன்னும் உய ேராடு இருக்க றான்.
மரிப்பதற்கு முன்னால் அவைனப் பார்க்கப் ேபாேவன்” என்று இஸ்ரேவல்
கூறனான்.

௪௬
ேதவன்இஸ்ரேவலுக்குவாக்குறுத தருதல்
௧ எனேவ, இஸ்ரேவல் எக ப்துக்குப் பயணம் ெதாடங்கனான். அவன்முதலில்

ெபெயர் ெசபாவுக்குப் ேபானான். அவன் அங்ேக தன் தகப்பனாகய ஈசாக்கன்
ேதவைனத் ெதாழுதுெகாண்டு, பலிகளும் ெசலுத்தனான். ௨இரவல் ேதவன்
கனவல் இஸ்ரேவலிடம் ேபசனார். ேதவன், “யாக்ேகாேப, யாக்ேகாேப” என்று
கூப்ப ட்டார்.

“நான்இங்ேகஇருக்க ேறன்” என்றான்இஸ்ரேவல்.
௩அப்ெபாழுது அவர், “நான் ேதவன், உன் தந்ைதக்கும் ேதவன். எக ப்த ற்குப்

ேபாகப் பயப்படேவண்டாம். அங்கு உன்ைனப் ெபரிய இனமாக்குேவன்.
௪உன்ேனாடு நானும் எக ப்துக்கு வருேவன். மீண்டும் உன்ைன எக ப்தலிருந்து
ெவளிேய வரவைழப்ேபன். நீ எக ப்த ேலேய மரணமைடவாய். ஆனால்
ேயாேசப்பு உன்ேனாடு இருப்பான். நீ மரிக்கும்ேபாது அவன் தன் ைகயாேலேய
உன்கண்கைளமூடுவான்” என்றார்.

இஸ்ரேவல்எக ப்துக்குப் ேபாக றான்
௫ ப றகு, யாக்ேகாபு ெபயர்ெசபாைவ வ ட்டு எக ப்துக்குப் பயணம்

ெசய்தான். அவனது பள்ைளகளும், பள்ைளகளின் பள்ைளகளும்,
அவர்களின் மைனவமார்களும் எக ப்துக்கு வந்து ேசர்ந்தார்கள். அவர்கள்
பார்ேவான் மன்னன் அனுப்பய வண்டியல் பயணம் ெசய்தனர். ௬ தங்கள்
ஆடு மாடுகைளயும் கானான் பகுதயல் சம்பாத த்த ெபாருட்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு எக ப்துக்குப் ேபானார்கள். எனேவ இஸ்ரேவல் தன்
குடும்பத்ேதாடும் தன் எல்லாப் பள்ைளகேளாடும் எக ப்த ற்குச் ெசன்றான்.
௭அவர்கேளாடுஅவனது பள்ைளகளும் ேபரன்களும், ேபத்த களும், இருந்தனர்.
ெமாத்தகுடும்பமும்அவேனாடுஎக ப்ைதஅைடந்தது.

யாக்ேகாபன்குடும்பம்
௮ எக ப்துக்கு இஸ்ரேவேலாடு ெசன்ற அவனது மகன்களின் ெபயர்களும்

குடும்பத்தன்ெபயர்களும்பன்வருமாறு:

ரூபன் முதல் மகன். ௯ரூபனுக்கு ஆேனாக்கு, பல்லூ, எஸ்ேரான், கர்மீ ஆகய
மகன்கள்இருந்தனர்.

௧௦ ச மிேயானுக்கு எமுேவல், யாமின், ஓகாத், யாகீன், ெசாகார், கானானிய
ெபண்ணின்மகனானசவுல்ஆகயபள்ைளகள்இருந்தனர்.

௧௧ெகர்ேசான், ேகாகாத்,ெமராரிஆக ேயார் ேலவயன்பள்ைளகள்.
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௧௨ ஏர், ஓனான், ேசலா, பாேரஸ், ேசரா ஆக ேயார் யூதாவன் பள்ைளகள். (ஏர்
மற்றும்ஓனான்கானானில்இருக்கும்ேபாேத மரணமைடந்தனர்) எஸ்ேரான்,
ஆமூல்இருவரும்பாேரசுைடயகுமாரர்.

௧௩ேதாலா,பூவா, ேயாபு, ச ம்ேரான்என்பவர்கள்இசக்காரின் பள்ைளகள்.
௧௪ெசேரத், ஏேலான்,யக்ேலல்ஆக ேயார் ெசபுேலானுைடயபள்ைளகள்.

௧௫யாக்ேகாபுக்கும்ேலயாளுக்கும்ப றந்தபள்ைளகள்ரூபன்,ச மிேயான்,ேலவ ,
யூதா, இசக்கார், ெசபுேலான் ஆக ேயார். அவள் இக்குழந்ைதகைள பதான்
ஆராமில் ெபற்றாள். அவளுக்கு தீனாள் என்ற மகளும் உண்டு. ெமாத்தம் 33
ேபர்கள்இருந்தனர்.

௧௬ காத்துக்கு ச ப ேயான், அக , சூனி, எஸ்ேபான், ஏரி, அேராத , அேரலி எனும்
பள்ைளகள்இருந்தனர்.

௧௭ ஆேசருக்கு, இம்னா, இஸ்வா, இஸ்வ , ெபரீயா எனும் பள்ைளகள்
இருந்தனர். இவர்களுக்கு ெசராக்கு எனும் சேகாதரி இருந்தாள்.
ெபரீயாவுக்குஏேபர்,மல்க ேயல்என்றபள்ைளகள்இருந்தனர்.

௧௮ இவர்கள் அைனவரும் யாக்ேகாபன் மைனவயான ேலயாளின்
ேவைலக்காரப் ெபண்சல்பாவுக்குப் ப றந்தவர்கள். அவர்கள்ெமாத்தம் 16 ேபர்.
௧௯யாக்ேகாபன்மைனவயானராேகலுக்குஇரண்டுபள்ைளகள்,ேயாேசப்பும்
ெபன்ய மீனும். ெபன்யமீன் யாக்ேகாேபாடு இருந்தான். ேயாேசப்பு
ஏற்ெகனேவஎக ப்தல்இருந்தான்.

௨௦ எக ப்தல் ேயாேசப்புக்கு இரண்டு மகன்கள். அவர்கள் மனாேசயும்
எப்ப ராயீமும். அவன் மைனவ ஆஸ்நாத், ஓன் நகரத்து ஆசாரியனாகய
ேபாத்த ப்ப ராவன்மகள்.

௨௧ ெபன்யமீனுக்கு ேபலா, ெபேகர், அஸ்ேபல், ேகரா, நாகமான், ஏக , ேராஷ்,
முப்ப ம்,உப்ப ம்,ஆர்துஎன்னும்பள்ைளகள்.

௨௨இவர்கள்அைனவரும் யாக்ேகாப ற்கு ராேகல்மூலம்வந்தவர்கள். ெமாத்தம்
14 ேபர்.
௨௩தாணின்மகன்உசீம்.
௨௪ நப்தலியன் மகன்களான யாத்ச ேயல், கூனி, எத்ேசர், ச ல்ேலம்
என்பவர்கள்.

௨௫ இவர்கள் யாக்ேகாப ற்கும் பல்காளுக்கும் ப றந்தவர்கள். (பல்காள்
ராேகலின்ேவைலக்காரி.) ெமாத்தம் ஏழுேபர்.

௨௬ ஆக ெமாத்தம் யாக்ேகாபு குடும்பத்தன் ேநர் சந்ததயார் 66 ேபர்
இருந்தனர். இவர்கள்அைனவரும்எக ப்துக்குச்ெசன்றார்கள். இதல்யாக்ேகாபு
மருமகள்கள் ெபயர் ேசர்க்கப்படவல்ைல. ௨௭ ேயாேசப்புக்கும் இரண்டு
பள்ைளகள். அவர்கள் எக ப்த ேலேய ப றந்தவர்கள். எனேவ ஒட்டுெமாத்தமாக
70 ேபர் யாக்ேகாபுகுடும்பத்தல்இருந்தனர்.

இஸ்ரேவல்எக ப்துவந்தைடதல்
௨௮ முதலில் யாக்ேகாபு யூதாைவ ேயாேசப்ேபாடு ேபச அனுப்பனான்.

யூதா ேயாேசப்ப டம் ேபாய் அவைனக் ேகாேசனில் பார்த்தான். ப றகு
யாக்ேகாபும் மற்றவர்களும்அவேனாடு ேபானார்கள். ௨௯ேயாேசப்பு தன்தந்ைத
வருவைத அற ந்து தன் ேதைரத் தயார் ெசய்து அவைர எத ர்ெகாண்டைழக்கப்
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ேபானான். அவன் தன் தந்ைதையப் பார்த்ததும் ஓடிப்ேபாய் மார்ேபாடு
கட்டிப்ப டித்துக்ெகாண்டுநீண்டேநரம்அழுதான்.
௩௦இஸ்ரேவல் ேயாேசப்ப டம், “இப்ேபாது நான் சமாதானமாக மரிப்ேபன். உன்

முகத்ைதப் பார்த்துவ ட்ேடன். இன்னும்நீஉய ேராடுஇருக்க றாேய” என்றான்.
௩௧ேயாேசப்புதன்சேகாதரர்களிடமும்அவர்களின்குடும்பத்தனரிடமும், “நான்

இப்ேபாது ேபாய் பார்ேவான் மன்னரிடம் நீங்கள் இங்ேக இருப்பைதப்பற்ற க்
கூறுேவன். அவரிடம், ‘என் சேகாதரர்களும் அவர்களது குடும்பமும் கானான்
நாட்ைட வ ட்டு என்னிடம் வந்தருக்க றார்கள். ௩௨ அவர்கள் ேமய்ப்பர்
குடும்பத்தனர். அவர்கள் எப்ேபாதும் ஆடு மாடுகள் ைவத்தருப்பார்கள்.
அவர்கள் ஆடு மாடுகைளயும் அவர்களுக்குரிய அைனத்ைதயும் ெகாண்டு
வந்தருக்க றார்கள்’ என்ேபன். ௩௩ அவர் உங்கைள அைழத்து ‘நீங்கள் என்ன
ேவைல ெசய்க றீர்கள்?’ என்று ேகட்டால், ௩௪ அவரிடம் நீங்கள் ‘நாங்கள்
ேமய்ப்பர்கள், எங்கள் வாழ்க்ைக முழுவதும் ேமய்ப்பது தான் எங்கள் ெதாழில்.
எங்கள் முற்ப தாக்களும் ேமய்ப்பர்கள்தான்’ என்று ெசால்லுங்கள். ப றகு
பார்ேவான் மன்னன் உங்கைள ேகாேசன் பகுதயல் வாழ அனுமத ப்பார்.
எக ப்தயர்கள் ேமய்ப்பர்கைள வரும்பமாட்டார்கள். எனேவ நீங்கள் இங்ேக
ேகாேசனில்இருப்பதுதான்நல்லது” என்றான்.

௪௭
இஸ்ரேவல்ேகாேசனில்குடிேயறுதல்
௧ ேயாேசப்பு பார்ேவானிடம் ெசன்று, “எனது தந்ைதயும் சேகாதரர்களும்

அவர்களின் குடும்பமும் வந்துள்ளது. அவர்கள் தங்கள் மிருகங்கைளயும்,
ெபாருட்கைளயும் ெகாண்டுவந்துள்ளனர். அவர்கள் இப்ேபாது ேகாேசன்
பகுதயல்உள்ளனர்” என்றான். ௨ேயாேசப்பு தம் சேகாதரர்களில்ஐந்து ேபைரத்
ேதர்ந்ெதடுத்துஅைழத்துச்ெசன்றுபார்ேவான்முன்நறுத்தனான்.
௩ பார்ேவான் அவர்களிடம், “நீங்கள் என்ன ேவைல ெசய்க றீர்கள்?” என்று

ேகட்டான்.
அவர்கள், “ஐயா, நாங்கள் ேமய்ப்பர்கள். எங்கள் முற்ப தாக்களும்

ேமய்ப்பர்கள்” என்றனர். ௪ ேமலும், “கானான் நாட்டில் பஞ்சம் அத கம். எங்கள்
மிருகங்களுக்கு அங்ேக புல் மிகுந்த வயல் எதுவுேம இல்ைல. எனேவ,
இங்ேக வாழ்வதற்காக வந்துள்ேளாம். ேகாேசனில் வாழ அனுமதக்குமாறு
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறாம்” என்றனர்.
௫ பார்ேவான் ேயாேசப்ப டம், “உனது தந்ைதயும் சேகாதரர்களும் உன்னிடம்

வந்தருக்க றார்கள். ௬ எனேவ, நீ எந்த இடத்ைத ேவண்டுமானாலும்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ளலாம். அவர்களுக்கு நல்ல நலத்ைதக் ெகாடு.
அவர்கள் ேவண்டுமானால் ேகாேசனிேலேய வாழட்டும். அவர்கள் தறைமயுள்ள
ேமய்ப்பர்கள் என்றால் எனது ஆடுமாடுகைளயும் பார்த்துக்ெகாள்ளலாம்”
என்றான்.
௭ ேயாேசப்பு தன் தந்ைதையப் பார்ேவாைனப் பார்ப்பதற்காக அைழத்தான்.

யாக்ேகாபு பார்ேவாைனஆசீர்வத த்தான்.
௮ பார்ேவான் அவனிடம், “உங்களுக்கு எத்தைன வயதாக றது?” என்று

ேகட்டான்.
௯ “ஏராளமான துன்பங்கேளாடு மிகக் குறுகய காலேம வாழ்ந்தருக்க ேறன்.

என் வயது 130 ஆண்டுகேள. எனது தந்ைதயும் அவருைடய முற்ப தாக்களும்
என்ைனவடஅத கக்காலம்வாழ்தருக்க றார்கள்” என்றான்.
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௧௦யாக்ேகாபு பார்ேவாைனவாழ்த்த ,அங்கருந்துபுறப்பட்டுச்ெசன்றான்.
௧௧ பார்ேவான் ெசான்னதுேபாலேவ ேயாேசப்பு தந்ைதக்கும்

சேகாதரர்களுக்கும் நல்ல நலத்ைத ேகாேசனில் ெகாடுத்தான். இது
எக ப்த ேலேய ச றந்த இடம். இது ராமேசஸ் நகரத்துக்கு அருகல் உள்ளது.
௧௨ ேயாேசப்பு தன் தந்ைதக்கும் சேகாதரர்களுக்கும் குடும்பத்துக்கும் ேவண்டிய
உணவுப்ெபாருட்கைளயும்ெகாடுத்தான்.
ேயாேசப்பு பார்ேவானுக்காக நலம்வாங்குதல்
௧௩பஞ்சம் மிகவும் ேமாசமாக யது. பூமியல் எங்கும்உணவுஇல்ைல. எக ப்தும்

கானானும் இக்காலத்தல் மிகவும் ேமாசமாக யது. ௧௪ ஜனங்கள் நைறய
தானியங்கைள வைலக்கு வாங்கனார்கள். ேயாேசப்பு அச்ெசல்வத்ைதச்
ேசர்த்து ைவத்து பார்ேவானின் வீட்டிற்குக் ெகாண்டு வந்தான். ௧௫ ெகாஞ்ச
காலத்தல் எக ப்தலும் கானானிலும் உள்ள ஜனங்களிடம் தானியம் வாங்கப்
பணம்இல்ைல. தம்மிடம்இருந்தபணத்ைதஏற்ெகனேவதானியம்வாங்குவதல்
ெசலவழித்தருந்தார்கள். எனேவ அவர்கள் ேயாேசப்ப டம் ெசன்று, “தயவு
ெசய்து தானியம் ெகாடுங்கள். எங்கள் பணம் தீர்ந்துவ ட்டது. நாங்கள்
உணவு உண்ணாவட்டால் உங்கள் முன்னாேலேய மரித்துவடுேவாம்” என்று
ேவண்டினார்கள்.
௧௬ ஆனால் ேயாேசப்ேபா, “உங்கள் ஆடு மாடுகைளக் ெகாடுங்கள் உணவு

தருக ேறன்” என்றான். ௧௭ எனேவ ஜனங்கள் தங்கள் ஆடு மாடுகைளயும்
குதைரகைளயும் மற்ற மிருகங்கைளயும் உணவுக்காக வற்றனர். ேயாேசப்பு
அவற்ைறவாங்க க்ெகாண்டுஉணைவக்ெகாடுத்தான்.
௧௮ ஆனால் அடுத்த ஆண்டு அவர்களிடம் வற்க மிருகங்களும் இல்ைல.

எனேவ, ேயாேசப்ப டம் ஜனங்கள் ேபாய், “எங்களிடம் உணவு வாங்கப் பணம்
இல்ைல. எங்களது மிருகங்கேளா உங்களிடம் உள்ளது. எங்களிடம் எதுவும்
இல்ைல. எங்கள் சரீரமும், நலங்களும் மட்டுேம உள்ளது. ௧௯ நீங்கள்
பார்க்கும்ேபாேத நாங்கள் மரித்துவடுேவாம். ஆனால் நீங்கள் உணவு
ெகாடுத்தால் பார்ேவான் மன்னருக்கு எங்கள் நலங்கைளக் ெகாடுப்ேபாம்.
நாங்கள் அவரது அடிைமகளாக இருப்ேபாம். வைத ெகாடுங்கள்
வைதக்க ேறாம். ப றகு நாங்கள் மரிக்காமல் உய ர் வாழ்ேவாம். நலத்தல்
மீண்டும்உணவுவைளயும்” என்றனர்.
௨௦ எனேவ, ேயாேசப்பு எக ப்தல் உள்ள எல்லா நலங்கைளயும்

பார்ேவானுக்காக வாங்கவ ட்டான். அைனவரும் தங்கள் நலங்கைள
ேயாேசப்ப டம் வற்றுவ ட்டார்கள், அவர்கள் பசயாய் இருந்ததால் இவ்வாறு
ெசய்தார்கள். ௨௧ எக ப்த ேல, எல்ேலாரும் பார்ேவான் மன்னனின்
அடிைமகள் ஆனார்கள். ௨௨ ஆசாரியர்களுக்கு உரிய நலத்ைத மட்டுேம
ேயாேசப்பு வாங்கவல்ைல. அவர்களின் உணவுக்கு ஆசாரியர்கள் தங்கள்
நலத்ைத வற்கேவண்டிய ேதைவ ஏற்படவல்ைல. ஏெனனில் மன்னன்
ேதைவயானவற்ைறச் சம்பளமாகக் ெகாடுத்து வந்தான். அைதேய உணவு
வாங்கைவத்துக்ெகாண்டனர்.
௨௩ ேயாேசப்பு ஜனங்களிடம், “இப்ேபாது நான் உங்கள் நலத்ைதயும்

உங்கைளயும் பார்ேவானுக்காக வாங்கவ ட்ேடன். எனேவ வைத
ெகாடுக்க ேறன். நீங்கள் அந்நலங்களில் பய ர் ெசய்யுங்கள். ௨௪அறுவைடக்
காலத்தல், நீங்கள் ஐந்தல் ஒரு பாகம் எங்களுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
ஐந்தல் நான்கு பாகம் நீங்கள் ைவத்துக்ெகாள்ளலாம். அதல் வைத
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ைவத்தருந்து அடுத்த ஆண்டுக்குப் பயன்படுத்தலாம். இப்ேபாது உங்கள்
குழந்ைதகளுக்கும்குடும்பத்துக்கும்உணவுெகாடுக்கலாம்” என்றான்.
௨௫ ஜனங்கேளா, “எங்கள் உயைரக் காப்பாற்றனீர்கள். நாங்கள்

பார்ேவானுக்குஅடிைமயாகஇருப்பதல்மக ழ்க ேறாம்” என்றனர்.
௨௬ எனேவ, ேயாேசப்பு அப்ேபாது ஒரு சட்டத்ைத இயற்றனான். அது

இன்றும் உள்ளது. அதன்படி நல வருவாயல் ஐந்தல் ஒரு பாகமானது
பார்ேவானுக்குரியது. பார்ேவானுக்கு எல்லா நலமும் ெசாந்தமாக இருக்கும்.
ஆசாரியர்களின்நலம்மட்டுேம, பார்ேவானுக்குச்ெசாந்தமாகவல்ைல.

“தன்மரணம்பற்ற யாக்ேகாபன்அறவப்பு”
௨௭ இஸ்ரேவல் (யாக்ேகாபு) எக ப்தல் ேகாேசன் பகுதயல் வாழ்ந்தான்.

அவனது குடும்பம் வளர்ந்து மிகப் ெபரியதாக அப்பகுதயல் நன்றாக
வாழ்ந்தனர்.
௨௮ யாக்ேகாபு எக ப்தல் 17 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். எனேவ அவனுக்கு 147

வயதுஆனது. ௨௯தான்வைரவல் மரித்துப் ேபாேவன் என்றுஇஸ்ரேவலுக்குத்
(யாக்ேகாபு) ெதரிந்தது. அவன் ேயாேசப்ைப அைழத்து அவனிடம்: “நீ
என்ைன ேநச த்தால், உன் ைகைய என் ெதாைடயன் கீழ் ைவத்து ஒரு
வாக்குறுதையச் ெசய். நான் ெசால்வைத நீ ெசய்யேவண்டும். எனக்கு
உண்ைமயாக இருக்கேவண்டும். நான் மரித்தால் என்ைன எக ப்தல் அடக்கம்
ெசய்யேவண்டாம். ௩௦ எனது முற்ப தாக்கைள அடக்கம் ெசய்த இடத்த ேலேய
என்ைனயும் அடக்கம் ெசய்துவடு. இங்கருந்து ெகாண்டுேபாய் நமது குடும்பக்
கல்லைறயல்என்ைனஅடக்கம்ெசய்” என்றான்.
ேயாேசப்பு, “நீர் ெசான்னபடிேய நான் ெசய்ேவன் என்று வாக்குறுத

ெசய்க ேறன்” என்றான்.
௩௧ ப றகு யாக்ேகாபு, “எனக்கு வாக்கு ெகாடு” என்று ேகட்டான். ேயாேசப்பும்

அவ்வாேற வாக்குறுத அளித்தான். பன் இஸ்ரேவல் (யாக்ேகாபு) படுக்ைகயல்
தன்தைலையச் சாய்த்தான்.

௪௮
மனாேசையயும்எப்ப ராயீைமயும்ஆசீர்வத த்தல்
௧ ெகாஞ்ச காலத்த ற்குப் ப றகு, ேயாேசப்பு தன் தந்ைத உடல் நலம் குன்ற

இருப்பைத அற ந்தான். ஆகேவ அவன் மனாேச மற்றும் எப்ப ராயீம் எனும்
தன் இரண்டு மகன்கைளயும் அவனிடம் அைழத்து ெசன்றான். ௨ ேயாேசப்பு
ேபாய்ச் ேசர்ந்தேபாது ஒருவர், “உங்கள் மகன் ேயாேசப்பு உங்கைளப் பார்க்க
வந்தருக்க றார்” என்று யாக்ேகாப டம் ெசான்னார். அவன் பலவீனமானவராக
இருப்பனும்கஷ்டப்பட்டுஎழுந்துஉட்காரமுயன்றான்.
௩அவன் ேயாேசப்ப டம், “சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் கானான் நாட்டிலுள்ள

லூஸ் என்னுமிடத்தல் என் முன் ேதான்ற அங்ேக என்ைன ஆசீர்வத த்தார்.
௪ ேதவன் என்னிடம், ‘உன்ைனப் ெபரிய குடும்பமாக ெசய்ேவன். நைறய
குழந்ைதகைளத் தருேவன். நீங்கள் ெபரிய இனமாக வருவீர்கள். உன்
குடும்பம் இந்த நலத்ைதச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளும்’ என்றார். ௫ இப்ேபாது
உனக்கு இரண்டு மகன்கள் இருக்கறார்கள். நான் வருவதற்கு முன்னேர
அவர்கள் இந்த எக ப்து நாட்டில் ப றந்தருக்க றார்கள். உன் பள்ைளகள்
எனது ெசாந்தப் பள்ைளகைளப் ேபான்றவர்கள். அவர்கள் எனக்கு
ச மிேயாைனயும் ரூபைனயும் ேபான்றவர்கள். ௬ எனேவ இந்த இருவரும்
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என் பள்ைளகள். எனக்குரிய அைனத்ைதயும் இவர்களுக்குப் பங்க ட்டுத்
தருக ேறன். ஆனால் உனக்கு ேவறு குழந்ைதகள் ப றந்தால் அவர்கள் உன்
பள்ைளகள். ஆனால் அவர்கள் மனாேசக்கும் எப்ப ராயீமுக்கும் பள்ைளகள்
ேபால் இருப்பார்கள். எனேவ, வருங்காலத்தல் இவர்களுக்குரியவற்ைற
அவர்களும் பங்க ட்டுக்ெகாள்வார்கள். ௭ பதான் அராமிலிருந்து வரும்ேபாது
ராேகல் மரித்துப்ேபானாள். அது என்ைன மிகவும் வருத்தத்த ற்குள்ளாக்கயது.
அவள் கானான் நாட்டிேலேய மரித்தாள். நாங்கள் எப்ப ராத்தாைவ ேநாக்க
வந்ேதாம். சாைலேயாரத்தல் அவைள அடக்கம் ெசய்ேதாம்” என்றான்.
(எப்ப ராத்தா என்பதுெபத்லேகைமக்குற க்கும்.)
௮ பன் இஸ்ரேவல் ேயாேசப்பன் பள்ைளகைளப் பார்த்து, “இவர்கள் யார்?”

என்றுேகட்டார்.
௯ ேயாேசப்பு தந்ைதய டம், “இவர்கள் என் பள்ைளகள், எனக்குத் ேதவன்

ெகாடுத்தமகன்கள்” என்றான்.
இஸ்ரேவல்அவனிடம், “என்னிடம்அவர்கைளஅைழத்துவா, நான்அவர்கைள

ஆசீர்வத க்க ேறன்” என்றான்.
௧௦ இஸ்ரேவலுக்கு வயதானதால் கண்களும் சரியாகத் ெதரியவல்ைல.

எனேவ, ேயாேசப்பு தன் மகன்கைள மிக அருகல் அைழத்து வந்தான்.
இஸ்ரேவல் அவர்கைள முத்தமிட்டு அைணத்துெகாண்டான். ௧௧ ப றகு
அவன் ேயாேசப்ப டம், “நான் உனது முகத்ைத மீண்டும் பார்ப்ேபன் என்று
நைனக்கவல்ைல. ஆனால் ேதவன் உன்ைனயும் உன் பள்ைளகைளயும்
பார்க்கும்படிெசய்துவ ட்டார்” என்றான்.
௧௨ ப றகு ேயாேசப்பு தன் மகன்கைள இஸ்ரேவலின் மடியல் இருந்து

இறக்கவ ட்டான். அவர்கள்அவைரக் குனிந்துவணங்கனார்கள். ௧௩ ேயாேசப்பு
எப்ப ராயீைம தனது வலது பக்கத்தலும் மனாேசைய தனதுஇடது பக்கத்தலும்
அமர ைவத்தான். ௧௪ ஆனால் இஸ்ரேவல் தனது ைககைளக் குறுக்காக
ைவத்து வலது ைகைய இைளயவன் மீதும் இடது ைகைய மூத்தவன் மீதும்
ைவத்து ஆசீர்வாதம் ெசய்தான். மனாேச மூத்தவனாக இருப்பனும் அவன்
மீது இடது ைகைய ைவத்து ஆசீர்வத த்தான். ௧௫ இஸ்ரேவல் ேயாேசப்ைபயும்
ஆசீர்வத த்தான். அவன்,

“என்முற்ப தாக்களானஆப ரகாமும் ஈசாக்கும்நம் ேதவைனவழிபட்டனர்.
அேத ேதவன்என்வாழ்க்ைகமுழுவதும்என்ைனவழி நடத்தனார்.

௧௬ எனது அைனத்து துன்பங்களிலும் என்ைனக் காப்பாற்றும் ேதவதூதனாக
இருந்தார்.

இந்தப் பள்ைளகைளஆசீர்வத க்கும்படிஅந்த ேதவைனேவண்டுக ேறன்.
இப்ேபாது இவர்கள் எனது ெபயைரயும், எனது முற்ப தாக்களான ஆப ரகாம்

மற்றும் ஈசாக்கன்ெபயைரயும்ெபறுவார்கள்.
இவர்கள் வளர்ந்து மகத்தான குடும்பமாகவும், ேதசமாகவும் இப்பூமியல்
வளங்கேவண்டும்என்றுப ரார்த்த க்க ேறன்” என்றான்.

௧௭ ேயாேசப்பு தன் தந்ைத வலது ைகைய எப்ப ராயீம் மீது ைவத்தருப்பைதப்
பார்த்தான். இது ேயாேசப்புக்கு மக ழ்ச்ச தரவல்ைல. ேயாேசப்பு தன்
தந்ைதயன் வலது ைகைய எப்ப ராயீம் தைலயலிருந்து எடுத்து மனாேசயன்
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தைலயல் ைவக்க வரும்பனான். ௧௮அவன் தன் தந்ைதய டம், “உமது வலது
ைகையத்தவறாகைவத்தருக்க றீர்,மனாேசதான்முதல்மகன்” என்றான்.
௧௯ஆனால்யாக்ேகாேபா, “எனக்குத்ெதரியும்மகேன! மனாேசதான்மூத்தவன்,

அவன்ெபரியவன்ஆவான். அவனும்ஏராளமானஜனங்களின் தந்ைதயாவான்.
ஆனால்இைளயவேனமூத்தவைனவடெபரியவனாவான். அவனதுகுடும்பமும்
மிகப் ெபரியதாகஇருக்கும்” என்றான்.
௨௦இவ்வதமாகஇஸ்ரேவல்அன்றுஅவர்கைளஆசீர்வத த்தான்.

“இஸ்ரேவலின்ஜனங்கள்உங்கள்ெபயைரப் பயன்படுத்த
மற்றவைரவாழ்த்துவார்கள்.

அவர்கள், ‘எப்ப ராயீமும்மனாேசயும்ேபால
ேதவன்உங்கைளவாழைவக்கட்டும்என்பார்கள்’ ” என்றான்.

இவ்வாறுஇஸ்ரேவல்எப்பீராயைமமனாேசையவ டப்ெபரியவனாக்கனான்.
௨௧ ப றகு இஸ்ரேவல் ேயாேசப்ப டம், “பார், நான் மரிப்பதற்குரிய காலம்

ெநருங்கவ ட்டது. ஆனாலும் ேதவன் உன்ேனாடு இருக்கறார். அவர் உன்ைன
உன் முற்ப தாக்களின் பூமிக்கு வழி நடத்த ச் ெசல்வார். ௨௨ நான் உன்
சேகாதரர்களுக்குக் ெகாடுக்காத சலவற்ைற உனக்குக் ெகாடுத்தருக்க ேறன்.
எேமாரிய ஜனங்களிடம் இருந்து நான் ெவன்ற மைலைய உனக்குக்
ெகாடுத்தருக்க ேறன். நான் என் பட்டயத்ைதயும், வல்ைலயும் பயன்படுத்த
அைதநான்ெவன்ேறன்” என்றான்.

௪௯
யாக்ேகாபு தன்மகன்கைளஆசீர்வத த்தல்
௧பன்புயாக்ேகாபுதன்அைனத்துபள்ைளகைளயும்அைழத்து, “பள்ைளகேள!

என்னிடம்வாருங்கள். எத ர்காலத்தல்என்னநடக்கும்என்றுெசால்க ேறன்.

௨ “ேசர்ந்துவாருங்கள், கவனியுங்கள். யாக்ேகாபன்பள்ைளகேள.
இஸ்ரேவலாகயஉங்கள்தந்ைதெசால்வைதக் ேகளுங்கள்.
ரூபன்

௩ “ரூபேன! என்முதல்மகேன! நீ எனக்குமுதல்பள்ைள.
எனதுமனித சக்தயன்முதல்அைடயாளம்நீேய.

நீேயவல்லைமயும்
மரியாைதயும்உள்ளமகனாகவளங்கயருக்கலாம்.

௪ ஆனால் உனது உணர்ச்ச கைள ெவள்ளம்ேபால உன்னால் கட்டுப்படுத்த
முடியாததாகஇருக்க றது.

எனேவநீமரியாைதக்குரியவனாகஇருக்கமாட்டாய்.
நீ உன் தந்ைதயன் படுக்ைகயல் அவர் மைனவகளுள் ஒருத்த ேயாடு

படுத்தவன்.
நீ எனதுபடுக்ைகக்ேகஅவமானம் ேதடித் தந்தவன்.
ச மிேயானும்ேலவயும்

௫ “ச மிேயானும்ேலவயும் சேகாதரர்கள்.
அவர்கள்வாள்களால் சண்ைடயடுவைதவரும்புவார்கள்.

௬இரகசயமாகப் பாவம்ெசய்யத்த ட்டமிடுவார்கள்.
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அவர்களின்த ட்டங்களில் என்ஆத்துமா பங்குெகாள்ளவரும்பவல்ைல.
அவர்களின்இரகச யக்கூட்டங்கைளநான்ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்ேடன். ேகாபமாக

இருக்கும்ேபாது மனிதர்கைளக் ெகால்லுகறார்கள், மிருகங்கைள
ேவடிக்ைகக்காகேவதுன்புறுத்துகறார்கள்.

௭அவர்களின் ேகாபேமஒருசாபம்.
அது வலிைமயானது. அவர்கள் ைபத்தயமாகும்ேபாது
ெகாடூரமானவர்களாக றார்கள்.

யாக்ேகாபன்பூமிய ேலஅவர்கள்ெசாந்தபூமிையப்ெபறமாட்டார்கள்.
அவர்கள்இஸ்ரேவல்முழுவதும்பரவ வாழ்வார்கள்.
யூதா

௮ “உன்ைனஉன்சேகாதரர்கள் ேபாற்றுவார்கள்.
நீஉன்பைகவர்கைளெவல்வாய்.
உன்சேகாதரர்கள்உனக்குஅடிபணிவார்கள்.

௯யூதாஒருசங்கத்ைதப் ேபான்றவன்.
என் மகேன, தான் ெகான்ற மிருகத்தன் ேமல் ந ற்கும் ஒரு சங்கத்ைத
ேபான்றவன்நீ.

நீஓய்ெவடுக்கும்ேபாதுஉன்ைனஎவரும்
ெதாந்தரவுெசய்யமுடியாது.

௧௦யூதாவன்குடும்பத்தல்வருபவர்கள்அரசர்ஆவார்கள்.
சமாதானகர்த்தர்வரும்வைரஉன்ைனவட்டுெசங்ேகால் நீங்குவதல்ைல.

ஏராளமானஜனங்கள்அவனுக்குஅடிபணிந்து ேசைவெசய்வார்கள்.
௧௧அவன்தன்கழுைதையத்த ராட்ைசக்ெகாடியல்கட்டிைவப்பான்.

அவன் தன் இைளய கழுைதைய ச றந்த த ராட்ைடக் ெகாடியல் கட்டி
ைவப்பான்.

அவன்சறந்த த ராட்ைசரசத்ைதஆைடெவளுக்கப் பயன்படுத்துவான்.
௧௨அவன்கண்கள்த ராட்ைசரசத்தனால் சவப்பாகும்.

அவன்பற்கள்பாலால்ெவளுக்கும்.
ெசபுேலான்

௧௩ “இவன்கடற்கைரயல்வச ப்பான்.
அவனதுதுைறமுகம்கப்பல்களுக்குஏற்றதாகஇருக்கும்.
அவனதுஎல்ைலசீேதான்வைரஇருக்கும்.
இசக்கார்

௧௪ “இசக்கார்ஒருகழுைதையப்ேபாலகடினமாகஉைழப்பான்.
இரண்டுெபாதயன்நடுேவபடுத்தருப்பவைனப்ேபான்றவன்.

௧௫தன்ஓய்வ டத்ைதநன்றாகஇருக்கும்படி பார்த்துக்ெகாள்வான்.
தன்பூமிையெசழிப்பாகைவத்துக்ெகாள்வான்.

அடிைமையப்ேபால
ேவைலெசய்ய சம்மத ப்பான்.
தாண்

௧௬ “தாண்இஸ்ரேவல்குடும்பத்தல்ஒருவனாக
தன்ெசாந்தஜனங்கைளேயநயாயம்தீர்ப்பான்.

௧௭இவன்சாைலேயாரத்தல்அைலயும்பாம்ைபப் ேபான்றவன்.
இவன்பாைதய ேலபடுத்தருக்கும்பாம்ைபப் ேபான்றுபயங்கரமானவன்.
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இப்பாம்புஒருகுதைரயன்காைலகடிக்க றது,
சவாரி ெசய்தவன்கீேழவழுகறான்.

௧௮ “கர்த்தாேவநான்உமதுஇரட்ச ப்புக்காகக் காத்தருக்க ேறன்.
காத்

௧௯ “ஒருெகாள்ைளக்கூட்டம் காத்ைதத்தாக்கும்.
ஆனால்அவர்கைளஅவன்துரத்தவடுவான்.
ஆேசர்

௨௦ “இவனதுநலம்அதகமாகவைளயும்.
ஒருஅரசனுக்குேவண்டியஉணவுெபாருட்கைளத்தருவான்.
நப்தலி

௨௧ “இவன்சுதந்த ரமாகஓடுகறமாைனப் ேபான்றவன்.
அவன்வார்த்ைதகள்குழந்ைதகைளப் ேபான்றுஅழகானைவகள்.”
ேயாேசப்பு

௨௨ “இவன்ெவற்ற ெபற்றவன்.
இவன்பழத்தால்மூடப்பட்ட த ராட்ைசக்ெகாடிையப் ேபான்றவன்.
நீரூற்றுக்கருகலும்ேவலிக்குள்ளும்இருக்கறெகாடிையப் ேபான்றவன்.

௨௩பலர்அவனுக்குஎத ராகப் ேபாரிடுவார்கள்.
வல்வீரர்கேளஅவன்பைகவர்.

௨௪ ஆனால் அவன் பலம் வாய்ந்த வல்லாலும் தறைமயான ைககளாலும்
சண்ைடயல்ெவன்றான்.

அவன் யாக்ேகாபன் வல்லவரும், ேமய்ப்பரும், இஸ்ரேவலின் பாைறயும்
ஆனவரிடமிருந்தும் உன் பதாவன் ேதவனிடமிருந்தும் வலிைம
ெபற்றான்.

௨௫ேதவன்உன்ைனஆசீர்வத க்க றார்.
சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்

வானத்தலிருந்தும், கீேழஆழத்தலிருந்தும்உன்ைனஆசீர்வத க்கட்டும்.
ஸ்தனங்களுக்கும், கர்ப்பங்களுக்குமுரிய ஆச கைள அவர் உனக்கு
வழங்கட்டும்.

௨௬ எனது ெபற்ேறார்களுக்கு எவ்வளேவா நன்னைமகள் ஏற்பட்டன எனினும்
எனதுஆசீர்வாதங்கள்அவற்ைறவ ட ேமலானது.

உனதுசேகாதரர்கள்உன்ைனஎதுவுமில்லாமல்வ ட்டுவ ட்டுப் ேபானார்கள்.
ஆனால், இப்ேபாது எனது ஆசீர்வாதங்கைளெயல்லாம் மைலயன்
உயரம்ேபால்கூட்டித் தருக ேறன்.

ெபன்யமீன்
௨௭ “ெபன்யமீன்ஒருபச த்த நரி ேபான்றவன்.

காைலயல்ெகான்றுதன்பான்.
மாைலயல்மிஞ்சயைதப் பக ர்ந்துெகாள்வான்.”

௨௮ இவர்கள் அைனவரும் இஸ்ரேவலின் 12 குடும்பத்தனர். இவ்வாறு
யாக்ேகாபு அவர்கள் ஒவ்ெவாரு வருக்கும் அவரவருக்குப் ெபாருத்தமான
ஆசீர்வாதங்கைளக் ெகாடுத்தான். ௨௯ பன் இஸ்ரேவல் ஒரு ஆைணயட்டான்.
“நான் மரிக்கும்ேபாது என் ஜனங்கேளாடு இருக்க வரும்புக ேறன். என்
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முற்ப தாக்கேளாடு நான் அடக்கம் ெசய்யப்பட ேவண்டும். அந்தக் கல்லைற
ஏத்தயரிடம் வாங்கய எப்ெபேரானில் உள்ளது. ௩௦ அந்தக் குைக மம்ேரக்கு
அருகல் மக்ேபலா எனும் இடத்தல் வயலில் உள்ளது. இது கானான்
நாட்டில் உள்ளது. இதைன ஆப ரகாம் எப்ேரானிடமிருந்து வைலக்கு வாங்க
கல்லைறயாக மாற்றவ ட்டார். ௩௧ஆப ரகாமும் அவன் மைனவ சாராளும் அேத
குைகயல் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டனர். ஈசாக்கும் அவர் மைனவ ெரெபக்காளும்
அேத குைகயல் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டனர். நான் என் மைனவ ேலயாைளயும்
அேத குைகயல் அடக்கம் பண்ணிேனன். ௩௨ அந்தக் குைக இருக்கும்
நலம் ஏத்தன் மகன்களிடமிருந்து வாங்கப்பட்டது” என்றான். ௩௩ யாக்ேகாபு
ேபச முடித்ததும் படுத்தான். கால்கைளக் கட்டிலின்ேமல் மடக்கயபடிேய
மரணமைடந்தான்.

௫௦
யாக்ேகாபன்இறுத ச் சடங்கு
௧ இஸ்ரேவல் மரித்ததும் ேயாேசப்பு மிகவும் துக்கப்பட்டான். அவன் தன்

தந்ைதையக்கட்டிப்ப டித்துக்ெகாண்டுஅழுதுமுத்தமிட்டான். ௨ப றகுேயாேசப்பு
தன் ேவைலக்காரர்களுக்கு அவனது தந்ைதயன் உடைல அடக்கத்த ற்கு தயார்
ெசய்யும்படி ஆைணயட்டான். (அவர்கள் அைனவரும் மருத்துவர்கள்.) அடக்கம்
ெசய்வதற்கு ஏற்ற முைறயல் அதைனத் தயார்படுத்தனர். எக ப்தய முைறயல்
அவ்வாறு ெசய்தனர். ௩ சரியான முைறயல் தயார் ெசய்ய 40 நாட்கள் ஆகும்.
அந்தபடிேயஅந்தநாட்கள்நைறேவறன. எக ப்தயர்கள்அவனுக்காக 70நாட்கள்
துக்கம்ெகாண்டாடினர்.
௪ 70 நாட்கள்ஆனதும்துக்க நாட்கள்முடிந்தன. எனேவ ேயாேசப்பு பார்ேவான்

மன்னனின்அதகாரிகேளாடு ேபசனான். “இதைனப் பார்ேவான் மன்னனுக்குச்
ெசால்லுங்கள். ௫ ‘என் தந்ைத மரணத்ைத ெநருங்கும்ேபாது அவருக்கு நான்
ஒரு வாக்குக் ெகாடுத்ேதன். அவைரக் கானான் நாட்டில் ஓரிடத்தல் அடக்கம்
ெசய்வதாக ஒப்புக்ெகாண்ேடன். அதுேவஅவர் வரும்பய குைக. எனேவ, நான்
ேபாய் அவைர அடக்கம் ெசய்ய எனக்கு அனுமத ேவண்டும். பன்னர் நான்
உங்களிடம் தரும்ப வருேவன்’ ” என்றான்.
௬பார்ேவானும், “உன்வாக்ைகக் காப்பாற்று. ேபாய் உன் தந்ைதையஅடக்கம்

ெசய்” என்றான்.
௭ எனேவ ேயாேசப்பு அடக்கம் ெசய்யக் களம்பனான். பார்ேவானின்

மூப்பர்களும் (தைலவர்களும்) எக ப்தலுள்ள முதயவர்களும் ேயாேசப்ேபாடு
ெசன்றார்கள். ௮ ேயாேசப்பன் குடும்பத்தனரும், அவனது சேகாதரர்களின்
குடும்பத்ததனரும் தந்ைதயன் குடும்பத்தனரும் அவேனாடு ெசன்றார்கள்.
குழந்ைதகளும் மிருகங்களும் மட்டுேம ேகாேசன் பகுதயல் தங்கனார்கள்.
௯ அவர்கள் ெபருங்கூட்டமாகப் ேபானார்கள். வீரர்களும் இரதங்களிலும்
குதைரகளிலும்ஏற ப் ேபானார்கள்.
௧௦ அவர்கள் ேகாரான் ஆத்தாத் நதயன் கீழ்க்கைரயல் உள்ள ேகாேசன்

ஆத்தாத ற்குவந்தனர். அங்ேகஇஸ்ரேவலுக்குஇறுத ச் சடங்குகைளெயல்லாம்
ெசய்தனர். இது ஏழு நாட்கள் நடந்தது. ௧௧ கானான் நாட்டிலுள்ள
ஜனங்கெளல்லாம் இந்தச் சடங்கல் கலந்துெகாண்டனர். அவர்கேளா, “அந்த
எக ப்தயர்கள் ெபரிய துக்கமான சடங்ைகக் ெகாண்டுள்ளனர்” என்றனர்.
இப்ேபாதுஅந்தஇடத்த ற்குஆேபல்மிஸ்ராயீம் என்றுெபயர்வழங்குகறது.
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௧௨ யாக்ேகாபன் மகன்கள் தந்ைத ெசான்னபடிேய ெசய்தனர். ௧௩ அவர்கள்
அவனது உடைல கானானுக்குள் எடுத்துச் ெசன்று மக்ேபலாவல் அடக்கம்
ெசய்தனர். இந்தக் குைக ஆப ரகாம் ஏத்தன் ஜனங்களிடமிருந்து வாங்கய
நலத்தல்மம்ேரக்குஅருகல்இருந்தது. ஆப ரகாம்இதைனக்கல்லைறக்காகேவ
வாங்கயருந்தான். ௧௪ ேயாேசப்பு தன் தந்ைதைய அடக்கம் ெசய்த ப றகு,
அவேனாடுஅைனவரும்Ԕ எக ப்துக்குத்தரும்ப ப் ேபானார்கள்.

சேகாதரர்கள் ேயாேசப்புக்குப் பயப்படுதல்
௧௫ யாக்ேகாபு மரித்தப றகு ேயாேசப்பன் சேகாதரர்கள் மிகவும்

கவைலப்பட்டனர். அவர்கள் பயந்தார்கள். அவர்கள் ேயாேசப்புக்கு தாங்கள்
ெசய்ததீைமையஎண்ணிப்பயந்தனர். “நாம்ேயாேசப்ப ற்குச்ெசய்ததீைமக்காக
அவன் இப்ேபாது நம்ைம ெவறுக்கலாம். நம் தீைமகளுக்ெகல்லாம் அவன்
பழி தீர்க்கலாம்” என்று அவர்கள் ேபச க்ெகாண்டனர். ௧௬ எனேவ அவனது
சேகாதரர்கள் அவனுக்குக் கீழ்க்கண்ட ெசய்தைய அனுப்பனர்: “தந்ைத
மரிப்பதற்கு முன்னால் உனக்கு ஒரு ெசய்த ெசால்லும்படி ெசான்னார்.
௧௭ அவர், ‘ேயாேசப்புக்கு நீங்கள் முன்பு ெசய்த தீைமைய மன்னிக்கும்படி
ேகட்டுக்ெகாள்ளுங்கள்’ என்றார். எனேவ நாங்கள் உன்ைனக் ெகஞ்ச க்
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறாம். நாங்கள் உனக்குச் ெசய்த தீைமக்கு எங்கைள
மன்னித்துவடு. நாங்கள் ேதவனின் அடிைமகள். அவர் உனது தந்ைதக்கும்
ேதவன்” என்றனர்.
இந்தச் ெசய்த ேயாேசப்ைப மிகவும் துக்கப்படுத்தயது. அவன் அழுதான்.

௧௮ அவனது சேகாதரர்கள் அவனிடம் ெசன்று பணிந்து வணங்கனார்கள்.
“நாங்கள்உன்ேவைலக்காரர்கள்” என்றனர்.
௧௯ ப றகு ேயாேசப்பு, “பயப்படேவண்டாம், நான் ேதவன் அல்ல. உங்கைளத்

தண்டிக்க எனக்கு உரிைமயல்ைல. ௨௦ எனக்குக் ேகடு ெசய்ய நீங்கள்
த ட்டம்ேபாட்டீர்கள் என்பது உண்ைம. ஆனால் உண்ைமயல் ேதவன்
நன்ைமக்குத் த ட்டமிட்டிருக்க றார். நான் பலரது உயைரக் காப்பாற்ற
ேவண்டும் என்பது ேதவனின் த ட்டம். இன்னும் அவரது த ட்டம் அதுதான்.
௨௧ எனேவ அஞ்ச ேவண்டாம். நான் உங்கைளயும் உங்கள் பள்ைளகைளயும்
ெபாறுப்ேபற்றுக்ெகாள்ேவன்” என்றான். இவ்வாறு ேயாேசப்பு தன்
சேகாதரர்களுக்கு இனிைமயாகப் பதல் ெசான்னான். இதனால் அவர்கள்
மக ழ்ச்ச அைடந்தார்கள்.
௨௨ ேயாேசப்பு ெதாடர்ந்து எக ப்தல் தன் தந்ைதயன் குடும்பத்ேதாடு

வாழ்ந்தான். அவனுக்கு 110 வயதானேபாது மரணமைடந்தான்.
௨௩ ேயாேசப்பு உய ேராடு இருக்கும்ேபாேத எப்ப ராயீமுக்குப் பள்ைளகளும்
ேபரப்பள்ைளகளும் இருந்தனர். மனாேசக்கு மாகீர் என்ற மகன் இருந்தான்.
மாகீரின் பள்ைளகைளயும் ேயாேசப்பு பார்த்தான்.

ேயாேசப்பன்மரணம்
௨௪ மரணம் ெநருங்கயதும் ேயாேசப்பு தன் சேகாதரர்களிடம், “எனது மரண

ேநரம் ெநருங்கவ ட்டது. ேதவன் உங்கைள கவனித்துக்ெகாள்வார் என்பைத
நான்அற ேவன். உங்கைளஇந்தநாட்டிலிருந்துெவளிேயஅைழத்துச்ெசல்வார்.
ஆப ரகாம், ஈசாக்கு,யாக்ேகாபுஆக ேயாருக்கு ேதவன்ெகாடுப்பதாகச் ெசான்ன
நாடுகைளஉங்களுக்குக்ெகாடுப்பார்” என்றான்.
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௨௫ பன் ேயாேசப்பு இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ஒரு வாக்குறுத ச் ெசய்தான்.
அவன், “நான் மரித்த ப றகு என் எலும்புகைள எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள்
ேதவனால்வழி நடத்தப்பட்டு புதய பூமிக்குப் ேபாகும்ேபாதுஅைதயும் ெகாண்டு
ெசல்லுங்கள்”இைதப்பற்ற வாக்குறுத ெசய்யுங்கள்என்றான்.
௨௬ ேயாேசப்பு எக ப்த ேலேய மரணமைடந்தான். அப்ேபாது அவனுக்கு 110

வயது. மருத்துவர்கள் அவனது உடைல அடக்கம் ெசய்வதற்காகத் தயார்
ெசய்தனர். அதைனஒருெபட்டியல்ைவத்தார்கள்.
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யாத்த ராகமம்

எக ப்தல்யாக்ேகாபன்குடும்பம்
௧ யாக்ேகாபு (இஸ்ரேவல்) தன் மகன்கேளாடு எக ப்த ற்குப் பயணமானான்.

ஒவ்ெவாரு மகனும் தன் குடும்பத்ேதாேட ெசன்றான். பன்வருபவர்கேள
இஸ்ரேவலின் மகன்கள்: ௨ ரூபன், ச மிேயான், ேலவ , யூதா, ௩ இசக்கார்,
ெசபுேலான், ெபன்யமீன், ௪தாண், நப்தலி, காத், ஆேசர். ௫ 70 ேபர் யாக்ேகாபன்
ேநரடி சந்ததயாகப் ப றந்தவர்களாக இருந்தனர். (ேயாேசப்பு 12 மகன்களில்
ஒருவன். ஆனால்அவன்ஏற்ெகனேவஎக ப்தல்இருந்தான்.)
௬ பன்னர், ேயாேசப்பும் அவனது சேகாதரர்களும் அத்தைலமுைறையச்

ேசர்ந்த எல்ேலாருேம மரித்துவ ட்டார்கள். ௭ ஆனால் இஸ்ரேவலின்
ஜனங்களுக்குப் பல குழந்ைதகள் இருந்தனர். அவர்களின்
எண்ணிக்ைக ெபருக க்ெகாண்ேடயருந்தது. இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள்
வலிைமயுைடேயாரானார்கள். எக ப்துநாடும்இஸ்ரேவலரால் ந ரம்ப ற்று.

இஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்குத்ெதால்ைல
௮ அப்ேபாது ேயாேசப்ைப அற ந்த ராத ஒரு புதய அரசன் எக ப்ைத அரசாள

ஆரம்ப த்தான். ௯ இந்த அரசன் தம் ஜனங்கைள ேநாக்க , “இஸ்ரேவலின்
ஜனங்கைளப் பாருங்கள்! அவர்கள் மிக அத கமாயருக்க றார்கள்!
நம்ைமக் காட்டிலும் அவர்கள் பலம்மிக்கவர்கள்! ௧௦ இஸ்ரேவலர் பலம்
ெபாருந்தயவர்களாய் வளர்ந்துெகாண்டிருப்பைதத் தைட ெசய்ய நாம்
த ட்டங்கள் வகுக்க ேவண்டும். ேபார் ஏற்படுமானால், இஸ்ரேவலர் நமது
பைகவேராடு ேசர்ந்துெகாள்வதுடன், நம்ைமத் ேதாற்கடித்து, நம்மிடமிருந்து
தப்ப த்துக்ெகாள்ளக்கூடும்” என்றான்.
௧௧ இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் வாழ்க்ைகையச் ச ரமமாக்குவெதன எக ப்தய

ஜனங்கள் முடிெவடுத்து, அவர்களிைடேய ேமற் பார்ைவயாளர்கைள எக ப்தயர்
ந யமித்தார்கள். இந்த ேமற்பார்ைவயாளர்கள் ப த்ேதாம், ராமேசஸ் நகரங்கைள
அரசனுக்காகக்கட்டும்படியாக இஸ்ரேவலைரக் கட்டாயப்படுத்தனர்.
தானியங்கைளயும் ப ற ெபாருட்கைளயும் ேசர்த்து ைவப்பதற்காக அரசன்
இந்நகரங்கைளப்பயன்படுத்தனான்.
௧௨ மிகக் கடினமாக உைழக்கும்படியாக எக ப்தயர்கள் இஸ்ரேவலைர

வற்புறுத்தனார்கள். எந்த அளவுக்கு இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ேவைல
ெசய்யும்ெபாருட்டு கட்டாயப்படுத்தனார்கேளா, அந்த அளவுக்கு அவர்கள்
மிகுதயாகப்ெபருக ப்பரவனார்கள். இஸ்ரேவல்ஜனங்கைளக்கண்டுஎக ப்தய
ஜனங்கள் அதக பயமைடந்தனர். ௧௩ எனேவ, எக ப்தயர்கள் இஸ்ரேவலைர
இன்னும்கடினமாகஉைழக்கும்படியாகக் கட்டாயப்படுத்தனார்கள்.
௧௪ இஸ்ரேவலரின் வாழ்க்ைகைய எக ப்தயர்கள் கடினமாக்கனார்கள்.

ெசங்கல்லும், சாந்தும் ெசய்யும்படியாக இஸ்ரேவலைர அவர்கள் வற்புறுத்த
ேவைல வாங்கனார்கள். வயல்களிலும் கடினமாக உைழக்கும்படியாக
அவர்கைளக் கட்டாயப்படுத்தனர். அவர்கள் ெசய்த ஒவ்ெவாரு ேவைலயலும்
கடினமாகஉைழக்குமாறு, கட்டாயப்படுத்தனார்கள்.

ேதவைனப்பன்பற்றயமருத்துவச்ச கள்
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௧௫ இஸ்ரேவல் ெபண்கள் குழந்ைத ெபறுவதற்கு உதவ ச ப்ப ராள், பூவாள்
என்ற இரண்டு எபெரய மருத்துவச்ச கள் இருந்தனர். எக ப்தன் அரசன்
மருத்துவச்ச களிடம் ேபச , ௧௬ “எப ெரயப் ெபண்களின் ப ரசவத்த ற்கு நீங்கள்
இருவரும் ெதாடர்ந்து உதவுங்கள். ெபண் குழந்ைத ப றந்தால், அக்குழந்ைத
உய ேராடிருக்கட்டும். குழந்ைத ஆணாக இருந்தால், நீங்கள் அைதக்
ெகான்றுவட ேவண்டும்!” என்றான்.
௧௭ ஆனால் மருத்துவச்ச கள் ேதவனுக்குப் பயப்படுக றவர்களானதால்

அவர்கள் அரசனின் கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல. அவர்கள் எல்லா ஆண்
குழந்ைதகைளயும்உய ேராடுவ ட்டனர்.
௧௮ எக ப்தய அரசன் மருத்துவச்ச கைள அைழத்து, “நீங்கள் ஏன் இைதச்

ெசய்தீர்கள்? ஆண் குழந்ைதகைள ஏன் உய ேராடு வடுகறீர்கள்?” என்று
ேகட்டான்.
௧௯ மருத்துவச்ச கள் அரசைன ேநாக்க , “எப ெரயப் ெபண்கள் எக ப்தயப்

ெபண்கைளக் காட்டிலும் வலிைமயானவர்கள். நாங்கள் உதவுவதற்குப்
ேபாகும் முன்னேர அவர்களுக்குக் குழந்ைத ப றந்துவடுகன்றது” என்றனர்.
௨௦-௨௧ேதவன்மருத்துவச்ச களின்ேமல்மக ழ்ச்ச அைடந்துஅவர்களுக்குநன்ைம
ெசய்தார். அவர்கள்தங்கள்குடும்பங்களுடன்ெசழிப்பைடயச்ெசய்தார்.
எப ெரய ஜனங்கள் ெதாடர்ந்து பல குழந்ைதகைளப் ெபற்ெறடுத்து, வலிைம

மிகுந்ேதார் ஆயனர். ௨௨ எனேவ பார்ேவான், தனது ெசாந்த ஜனங்களிடம்,
“எப ெரயரின் எல்லாப் ெபண் குழந்ைதகளும் உய ேராடிருக்கட்டும், ஆனால்
ஒவ்ெவாரு ஆண் குழந்ைத ப றக்கும்ேபாதும், அதைன ைநல் நதயல் வீசவ ட
ேவண்டும்” என்றுஆைணயட்டான்.

௨
குழந்ைதயானேமாேச
௧ ேலவயன் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு மனிதன் ேலவயன்

குடும்பத்தலிருந்த ஒரு ெபண்ைண மணந்தான். ௨ அப்ெபண் கருவுற்று ஒரு
ஆண் குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுத்தாள். தாய் அக்குழந்ைதயன் அழைகக்
கண்டு அைத மூன்று மாதங்கள் மைறத்து ைவத்தாள். ௩ அது ஆணாக
இருந்ததால், அக்குழந்ைத கண்டுபடிக்கப்பட்டு ெகால்லப்படுேமா என்று தாய்
பயந்தாள். மூன்று மாதங்களுக்குப் ப றகு அவள் ஒரு கூைடையச் ெசய்து,
அது மிதக்கும்படியாக கீல் பூச , குழந்ைதைய அக்கூைடயல் ைவத்து, நதயல்
உயரமான புற்களிைடேயகூைடைய மிதக்கவ ட்டாள். ௪குழந்ைதயன் சேகாதரி
அங்குநன்றுநடப்பைதக்கவனித்தாள். குழந்ைதக்குந கழப்ேபாவைதப் பார்க்க
வரும்பனாள்.
௫ அப்ேபாதுதான் பார்ேவானின் மகள் குளிப்பதற்காக நத க்கு வந்தாள்.

உயர்ந்த புற்களிைடேய இருந்த கூைடைய அவள் கண்டாள். நதயருேக
அவளது ேவைலக்காரிகள் நடந்துெகாண்டிருந்தனர். அவர்களில் ஒருவரிடம்
கூைடைய எடுத்து வருமாறு அவள் கூறனாள். ௬ அரசனின் மகள்
கூைடையத் த றந்து அதல் ஒரு ஆண் குழந்ைதையக் கண்டாள். அக்குழந்ைத
அழுதுெகாண்டிருந்தது. அவள் அதற்காக மனமிரங்கனாள். அது எபெரயக்
குழந்ைதகளில்ஒன்றுஎன்பைதஅவள்அறந்தாள்.
௭ அங்ேக நன்றுெகாண்டிருந்த குழந்ைதயன் சேகாதரி அரசனின்

மகைள ேநாக்க , “நான் ேபாய் குழந்ைதக்குப் பாலூட்டுவதற்கும், அைதக்
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கவனித்துக்ெகாள்வதற்கும் ஒரு எப ெரயப் ெபண்ைண அைழத்து வரட்டுமா?”
என்றாள்.
௮அரசனின்மகளும், “தயவுெசய்துஅவ்வாேறெசய்” என்றாள்.
எனேவஅப்ெபண்ெசன்று,குழந்ைதயன்தாையேயஅைழத்துவந்தாள்.
௯ அரசனின் மகள் அத்தாைய ேநாக்க , “குழந்ைதைய எடுத்து எனக்காக

அதற்குப் பாலூட்டு. அவைனக் கவனித்துக்ெகாள்வதற்காக உனக்குப் பணம்
ெகாடுப்ேபன்” என்றாள்.
எனேவ, அப்ெபண் குழந்ைதைய எடுத்துச் ெசன்று, அதைன வளர்த்தாள்.

௧௦ குழந்ைத வளர்ந்தது. ச ல காலத்த ற்குப் ப றகு, அவள் அக்குழந்ைதைய
அரசனின் மகளிடம் ெகாடுத்தாள். அரசனின் மகள் குழந்ைதையத் தன்
ெசாந்த மகனாகேவ ஏற்றுக்ெகாண்டாள். அக்குழந்ைதைய தண்ணீரிலிருந்து
எடுத்ததால்அவனுக்குேமாேச என்றுெபயரிட்டாள்.

ேமாேச தன்ஜனங்களுக்குஉதவுதல்
௧௧ ேமாேச வளர்ந்து, ெபரியவனானான். அவனது ெசாந்த ஜனங்களாகய

எப ெரயர்கள் கடினமாக உைழப்பதற்கு வற்புறுத்தப்படுவைதக் கண்டான்.
ஒரு நாள் ஒரு எப ெரய மனிதைன, எக ப்தய மனிதன் ஒருவன்
அடித்துக்ெகாண்டிருப்பைதக் கண்டான். ௧௨ ேமாேச சுற்றலும் ேநாக்க ,
யாரும் தன்ைனக் கவனிக்கவல்ைல என்பைதக் கண்டான். பன் ேமாேச,
எக ப்தயைனக்ெகான்று,அவைனமண்ணில்புைதத்தான்.
௧௩ மறுநாள் இரண்டு எபெரய மனிதர்கள் ஒருவேராெடாருவர்

சண்ைடய ட்டுக்ெகாண்டிருப்பைதயும், அவர்களில் ஒருவன் ெசய்தது
தவறாயருப்பைதயும் ேமாேச பார்த்தான். ேமாேச அம்மனிதைன ேநாக்க , “நீ
ஏன்உனதுஅயலாைனஅடிக்க றாய்?” என்றுேகட்டான்.
௧௪ அம்மனிதன் அதற்குப் பதலாக, “எங்களுக்கு அதகாரியாகவும்,

நயாயாத பதயாகவும் இருக்கும்படியாக உன்னிடம் யாராவது கூறனார்களா?
நீ எக ப்தயைன ேநற்று ெகான்றதுேபால என்ைனயும் ெகால்லப் ேபாக றாயா?”
என்றான்.
இைதக் ேகட்டு ேமாேச அஞ்சனான். ேமாேச தனக்குள், “நான் ெசய்தைத

எல்ேலாரும்இப்ேபாதுஅற ந்தருக்க றார்கள்” என்றுநைனத்துக்ெகாண்டான்.
௧௫ேமாேசெசய்தைதக்குற த்துபார்ேவான்ேகள்வப்பட்டு,அவன்ேமாேசையக்

ெகால்ல முடிவு ெசய்தான். ஆனால் பார்ேவானிடமிருந்து ேமாேச தப்ப ஓடி,
மீதயான்ேதசத்த ற்குச்ெசன்றான்.

மீதயானில் ேமாேச
மீதயானின்ஒருகணற்றருேகேமாேசநன்றான். ௧௬ஏழுெபண்கைளப்ெபற்ற

ஒரு ஆசாரியன் மீதயானில் இருந்தான். அப் ெபண்கள் வந்து தம்முைடய
தந்ைதயன் ஆடுகளுக்கு தண்ணீர் காட்டும்படிக்கு கணற்றல் இருந்து
தண்ணீர் இைறத்து ெதாட்டிகைள ந ரப்ப க்ெகாண்டிருந்தார்கள். ௧௭ ஆனால்
அங்கருந்த சல ேமய்ப்பர்கள் அப்ெபண்கைளத் துரத்த , அவர்கள் தண்ணீர்
இைறக்கமுடியாதபடி ெசய்தனர். ேமாேசஅப்ெபண்களுக்குஉதவ , அவர்களின்
ஆடுகளுக்குதண்ணீர்ெகாடுத்தான்.
௧௮ பன் அப்ெபண்கள் தங்கள் தந்ைதயாகய ெரகுேவலிடம் ெசன்றனர்.

அவர்கள் தந்ைத அவர்களிடம், “இன்று சீக்க ரமாக வந்துவ ட்டீர்கேள!” என்று
ேகட்டான்.
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௧௯ அப்ெபண்கள், “ேமய்ப்பர்கள் எங்கைளத் துரத்தவ ட முயன்றதால் ஒரு
எக ப்தய மனிதன் எங்களுக்கு உதவனான். அவன் எங்களுக்கும் எங்கள்
ஆடுகளுக்கும்தண்ணீர்ெகாடுத்தான்” என்றுபதல்ெசான்னார்கள்.
௨௦ எனேவ, ெரகுேவல் அவனது ெபண்கைள ேநாக்க , “அம்மனிதன் எங்ேக?

ஏன் அவைன வட்டு வந்தீர்கள்? அவைன அைழயுங்கள், அவன் நம்ேமாடு
சாப்ப டட்டும்” என்றான்.
௨௧ ேமாேச அம்மனிதேனாடு தங்குவதல் மக ழ்ச்ச யைடந்தான். ெரகுேவல்,

தனது மகளாகய ச ப்ேபாராைள ேமாேசக்குத் தருமணம் ெசய்து ைவத்தான்.
௨௨ ச ப்ேபாராள் கர்ப்பவதயாக , ஒரு மகைனப் ெபற்ெறடுத்தாள். ேமாேச
அவனுக்குக் ெகர்ேசாம் என்று ேபரிட்டான். தனக்குச் ெசாந்தமில்லாத நாட்டில்
அந்நயனாகஇருந்தைமயால் ேமாேசஅவனுக்குஇப்ெபயைரைவத்தான்.
இஸ்ரேவலுக்குஉதவேதவன்முடிவுெசய்தல்
௨௩நீண்டகாலம்கழிந்தது. எக ப்தன்மன்னன்மரித்தான். ஆனால்இஸ்ரேவல்

ஜனங்கேளா கடினமாக உைழப்பதற்கு ெதாடர்ந்து வற்புறுத்தப்பட்டனர்.
உதவக்காக அவர்கள் அழுதார்கள். ௨௪ ேதவன் அவர்கள் ெஜபத்ைதக் ேகட்டார்.
ஆப ரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு ஆக ேயாேராடு ெசய்த உடன்படிக்ைகைய அவர்
நைனவுகூர்ந்தார். ௨௫இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைடந்த துயரங்கைளத் ேதவன்
கண்டார். வைரவல்அவர்களுக்குஉதவேவண்டும்என்பைததீர்மானித்தார்.

௩
எரியும் புதர்
௧ேமாேசயன்மாமன்எத்த ேரா என்ற
ெபயருைடயவன் ஆவான். (எத்த ேரா மீதயானில் ஆசாரியனாக இருந்தான்)

எத்த ேராவன் ஆடுகைள ேமாேச கவனித்து வந்தான். ஒரு நாள், ேமாேச
ஆடுகைளப் பாைலவனத்தன் ேமற்குத் தைசக்கு அைழத்துச் ெசன்றான்.
ேமாேச ஓேரப் (சீனாய்) எனப்படும் ேதவனின் மைலக்குப் ேபானான். ௨ ேமாேச
மைலயன்ேமல், ஒரு எரியும் புதரில் கர்த்தருைடய தூதைனக் கண்டான். அது
பன்வருமாறுந கழ்ந்தது:
அழியாதபடி எரிந்துெகாண்டிருந்த ஒரு புதைர ேமாேச கண்டான். ௩ ேமாேச

புதரின் அருேக ெசன்று, அழியாதபடி அது எவ்வாறு எரிக றது என்பைதப்
பார்ப்பதற்குத்தீர்மானித்தான்.
௪ புதைரப் பார்ப்பதற்கு ேமாேச வந்துெகாண்டிருப்பைதக் கர்த்தர் கண்டார்.

எனேவ, ேதவன்புதரிலிருந்து, “ேமாேச, ேமாேச!” என்றுகூப்ப ட்டார்.
ேமாேச, “நான்இங்ேகஇருக்க ேறன்” என்றான்.
௫அப்ேபாதுகர்த்தர், “பக்கத்தல்ெநருங்காேத. உனதுெசருப்புகைளக்கழற்று.

நீபரிசுத்தபூமியல்நன்றுெகாண்டிருக்க றாய். ௬நான்உனதுமுற்ப தாக்களின்
ேதவன். நான் ஆப ரகாமின் ேதவனும், ஈசாக்கன் ேதவனும், யாக்ேகாபன்
ேதவனாகவும்இருக்க ேறன்” என்றார்.
ேதவைனப்பார்ப்பதற்குப் பயந்ததால் ேமாேசமுகத்ைதமூடிக்ெகாண்டான்.
௭ அப்ேபாது கர்த்தர், “எக ப்தல் என் ஜனங்கள் படுகன்ற ெதால்ைலகைள

நான் கண்ேடன். எக ப்தயர்கள்அவர்கைளத்துன்புறுத்தும்ேபாது, அவர்களிடும்
கூக் குரைல நான் ேகட்ேடன். அவர்கள் படும் ேவதைனைய நான் அற ேவன்.
௮ நான் இப்ேபாது இறங்க ப்ேபாய், எக ப்தயரிடமிருந்து என் ஜனங்கைள
மீட்ேபன். அந்நாட்டிலிருந்து ெதால்ைலகளில்லாமல் சுதந்த ரமாக வாழத்தக்க
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ஒரு நல்ல நாட்டிற்கு அவர்கைள அைழத்துச் ெசல்ேவன்.* அந்நாடு நல்ல
ெபாருட்களால் ந ரம்பயதாகும். கானானியர், ஏத்தயர், எேமாரியர், ெபரிச யர்,
ஏவயர், எபூசயர் ேபான்ற ஜனங்கள் அந்நாட்டில் வாழ்க றார்கள். ௯ நான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் கூக் குரைலக் ேகட்ேடன். எக ப்தயர்கள் அவர்கள்
வாழ்க்ைகையக் கடினமாக்கயைதயும் கண்ேடன். ௧௦ நான், உன்ைனஇப்ேபாது
பார்ேவானிடம் அனுப்புக ேறன். நீ ேபாய் எனது ஜனங்களாகய இஸ்ரேவலைர
எக ப்தலிருந்துெவளிேயவழிநடத்து!” என்றார்.
௧௧ஆனால் ேமாேச ேதவனிடம், “நான் ெபரிய மனிதன் அல்ல, நான் எவ்வாறு

பார்ேவானிடம் ேபாய், இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள எக ப்தலிருந்து ெவளிேய
வழிநடத்தக்கூடும்?” என்றுேகட்டான்.
௧௨ ேதவன், “நான் உன்ேனாடு இருப்ேபன். எனேவ நீ இைதச் ெசய்ய முடியும்.

நான் உன்ைன அனுப்புக ேறன் என்பதற்கு இதுேவ சான்றாகும்! ஜனங்கைள
எக ப்தலிருந்து வழிநடத்தய ப றகு, நீ வந்து இம்மைலயன் ேமல் என்ைனத்
ெதாழுவாய்!” என்றார்.
௧௩ அப்ேபாது ேமாேச ேதவைன ேநாக்க , “நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்

ெசன்று, ‘உங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவன் என்ைன அனுப்பனார்’ என்று
கூறனால், அவர்கள், ‘அவரது ெபயெரன்ன?’ என்று ேகட்டால், நான் என்ன
ெசால்லட்டும்?” என்றுேகட்டான்.
௧௪ அப்ேபாது ேதவன் ேமாேசைய ேநாக்க , “அவர்களிடம் ‘இருக்கறவராக

இருக்க ேறன்’என்றுகூறேவண்டும். இஸ்ரேவல்ஜனங்களிடம்நீேபாகும்ேபாது,
‘இருக்க ேறன்’ என்பவர் என்ைன உங்களிடம் அனுப்பனார், என்று ெசான்னார்
என்று ெசால்” என்றார். ௧௫ ேமாேசய டம் ேதவன் மீண்டும், “இஸ்ரேவலர்களிடம்,
நீ ெசால்ல ேவண்டியது இதுதான்: ‘உங்களுைடய முற்ப தாக்களின் ேதவனும்,
ஆப ரகாமின் ேதவனும், ஈசாக்கன் ேதவனும், யாக்ேகாபன் ேதவனுமானவர்
ேயேகாவா என்பவர் ஆவார். என் ெபயரும் எப்ெபாழுதும் ேயேகாவா
ஆகும். அப்ெபயரில்தான் தைலமுைற தைலமுைறயாக ஜனங்கள் என்ைன
அறவார்கள். ேயேகாவா என்ைன உங்களிடம் அனுப்பனார்’ என்று
ஜனங்களிடம் ெசால்” என்றார்.
௧௬ ேமலும் கர்த்தர், “ேபாய் ஜனங்களின் மூப்பர்கைள (தைலவர்கைள)

ஒருமித்துக் கூடி வரச் ெசய்து அவர்களுக்கு, ‘உங்கள் முற்ப தாக்களின்
ேதவனாகய ேயேகாவா, எனக்குத் தரிசனமளித்தார். ஆப ரகாம், ஈசாக்கு,
யாக்ேகாபு, ஆகேயாரின் ேதவன் என்னிடம் ேபசனார். கர்த்தர், நான் உங்கைள
நைனவுகூர்ந்து, எக ப்தல் உங்களுக்கு நடந்தைதயும் கண்ேடன். ௧௭ எக ப்தல்
நீங்கள் அனுபவக்கும் துன்பங்களிலிருந்து உங்கைள வடுவக்க முடிவு
ெசய்ேதன். இப்ேபாது கானானியர், ஏத்தயர், எேமாரியர், ெபரிச யர், ஏவயர்,
எபூசயர் ேபான்ற ெவவ்ேவறு ஜனங்களுக்குச் ெசாந்தமான ேதசத்த ற்கு
உங்கைள அைழத்துச் ெசல்ேவன். பல நல்ல ெபாருட்களால் ந ரம்பய
ேதசத்த ற்குஉங்கைளவழிநடத்துேவன்’ என்றுெசான்னார்” என்றுெசால்.
௧௮ “மூப்பர்கள் (தைலவர்கள்) உனக்குச் ெசவ ெகாடுப்பார்கள். பன்னர்

நீயும், அவர்களும் எக ப்தய அரசனிடம் ெசல்லுங்கள். நீ அரசனிடம், ‘எப ெரய
ஜனங்களின் ேதவனாகய ேயேகாவா எங்களிடம் பாைலவனத்தல் மூன்று
நாட்கள்பயணப்படும்படியாகக்கூறனார். எங்கள்ேதவனாகயேயேகாவாவுக்கு
நாங்கள்அங்குபலிெசலுத்தேவண்டும்’ என்றுெசால்லுங்கள்.
* ௩:௮: நல்ல...ெசல்ேவன்எழுத்தன்ப ராகாரமாக “ஒருவஸ்தாரமானநலம்” எனப்ெபாருள்படும்.
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௧௯ “ஆனால் எக ப்தய அரசன் உங்கைளப் ேபாக அனுமதக்கமாட்டான்
என்பைத அற ேவன். மிகப் ெபரிய ஒரு வல்லைம மட்டுேம உங்கைள அனுப்ப
அவைனக் கட்டாயப்படுத்தும். ௨௦ ஆைகயால் எனது மிகுந்த வல்லைமைய
எக ப்துக்கு எத ராகப் பயன்படுத்துேவன். அந்த ேதசத்தல் வயக்கும்படியான
காரியங்கள் ந கழும்படி ெசய்ேவன். நான் இைதச் ெசய்தப றகு, அவன்
உங்கைளப் ேபாக அனுமத ப்பான். ௨௧ இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் எக ப்தய
ஜனங்கள்இரக்கம்ெகாள்ளும்படி ெசய்ேவன். எக ப்ைதவ ட்டுப் புறப்படும்ேபாது,
உங்கள்ஜனங்களுக்குஎக ப்தயர்கள்பலெவகுமத கைளக்ெகாடுப்பார்கள்.
௨௨ “எல்லா எப ெரய ெபண்களும் தங்கள் அண்ைட வீடுகளிலும், தங்கள்

வீடுகளிலும் வச க்கும் எக ப்தய ெபண்களிடம் பரிசுகைளக் ேகட்க ேவண்டும்.
அந்த எக ப்தய ெபண்கள் அவர்களுக்குப் பரிசுகைளக் ெகாடுப்பார்கள். உன்
ஜனங்கள் ெபான், ெவள்ளி, வைலமத ப்புள்ள ஆைடகள் ஆகயவற்ைறப்
பரிசாகப் ெபறுவார்கள். பன்நீங்கள்எக ப்ைதவ ட்டுப் புறப்படும்ேபாது,உங்கள்
குழந்ைதகளுக்கு அப்பரிசுகைள அணிவ ப்பீர்கள். இவ்வைகயல் நீங்கள்
எக ப்துேதசத்தன்ெசல்வத்ைதஎடுத்துச்ெசல்வீர்கள்” என்றார்.

௪
ேமாேசக்குஅைடயாளம்
௧ அப்ேபாது ேமாேச ேதவைன ேநாக்க , “நீர் என்ைன அனுப்பனீர் என்று

கூறும்ெபாழுது, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் என்ைன நம்பமாட்டார்கள். அவர்கள்,
‘ேதவன் (ேயேகாவா)உனக்குக்காட்ச யளிக்கவல்ைல’ என்பார்கள்” என்றான்.
௨ ேதவன் ேமாேசைய ேநாக்க , “உன் ைகயல் இருப்பது என்ன?” என்று

ேகட்டார்.
ேமாேச, “இதுஎனதுைகத்தடி” என்றான்.
௩அப்ேபாது ேதவன், “உனதுைகத்தடிையதைரயல்ேபாடு” என்றார்.
ேமாேச, தனது ைகத்தடிைய நலத்தன் ேமல் ேபாட்டான். அது பாம்பாக

மாற ற்று. ேமாேசஅதற்குப் பயந்துஅங்கருந்துஓடினான். ௪கர்த்தர் ேமாேசைய
ேநாக்க , “ைகையநீட்டி, பாம்பன்வாைலப்ப டி” என்றார்.
எனேவேமாேசைகையநீட்டிப்பாம்பன்வாைலப்ப டித்தான். ேமாேசஅவ்வாறு

ெசய்த ேபாது, பாம்பு மீண்டும் ைகத்தடியாய ற்று. ௫அப்ேபாது, ேதவன், “உனது
ைகத் தடிைய இவ்வாறு பயன்படுத்து. அப்ேபாது நீ உனது முற்ப தாக்களின்
ேதவனாகய ஆப ரகாமின் ேதவனும், ஈசாக்கன் ேதவனும், யாக்ேகாபன்
ேதவனுமாகயகர்த்தைரக்கண்டாய்என்பைதஜனங்கள்நம்புவார்கள்”என்றார்.
௬ பன் கர்த்தர், “உனக்கு மற்ெறாரு அைடயாளத்ைதயும் தருேவன். உனது

ைகையஅங்கக்குள்நுைழ” என்றார்.
எனேவ ேமாேச தன் அங்கக்குள் ைகைய நுைழத்தான். ேமாேச

அங்கயலிருந்து ைகைய எடுத்தேபாது, அது மாற ப்ேபாயருந்தது.
ைக முழுவதும் உைறந்த பனிையப் ேபான்ற ெவள்ைளப் புள்ளிகளால்
ந ரம்பயருந்தது.
௭ அப்ேபாது ேதவன், “உனது ைகைய அங்கக்குள் மீண்டும் நுைழ” என்றார்.

ேமாேச அவ்வாேற அங்க க்குள் ைகைய நுைழத்தான். பன் ேமாேச ைகைய
ெவளிேய எடுத்தேபாது அவனது ைக முன்பருந்தைதப்ேபாலேவ நன்றாக
இருந்தது.
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௮ அப்ேபாது ேதவன், “நீ உனது ைகத்தடிையப் பயன்படுத்தும்ேபாது
ஒருேவைள ஜனங்கள் உன்ைன நம்பாவ ட்டாலும், இந்த அைடயாளத்ைதக்
காட்டும்ேபாது, அவர்கள் உன்ைன நம்புவார்கள் ௯ இந்த இரண்டு
காரியங்கைளக் காண்பத்து, அவர்கள் உன்ைன நம்ப மறுத்தால், நீ ைநல்
நதயலிருந்து ெகாஞ்சம் தண்ணீைர அள்ளி, அதைனத் தைரயல்ஊற்று. அது
நலத்ைதத்ெதாட்டதும்இரத்தமாக மாறும்” என்றார்.
௧௦ஆனால்ேமாேசகர்த்தைரேநாக்க , “கர்த்தாேவ,நான்உமக்குஉண்ைமையச்

ெசால்க ேறன் நான் ேதர்ந்த ேபச்சாளன் அல்ல. நான் ச றப்பாக எப்ேபாதும்
ேபச யதல்ைல. இப்ேபாது உம்மிடம் ேபச ய ப றகும்கூட, நான் ச றந்த
ேபச்சாளனாக மாறவல்ைல. நான் ந தானமாகப் ேபசுக ேறன் என்பதும், ச றந்த
வார்த்ைதகைளப் பயன்படுத்தாதத க்குவாய் உைடயவன் என்பதும் உமக்கு
ெதரியும்” என்றுகூறனான்.
௧௧ அப்ேபாது கர்த்தர் அவைன ேநாக்க , “யார் மனிதனின் வாைய

உண்டாக்கனார்? யாரால் மனிதைனச் ெசவ டனாகவும், ஊைமயாகவும்
ெசய்யமுடியும்? யார் ஒருவைனக் குருடனாக்கக் கூடும்? யார் ஒருவனுக்குப்
பார்ைவ தரமுடியும்? இக்காரியங்கைளச் ெசய்ய வல்லவர் நாேன. நான்
ேயேகாவா. ௧௨ எனேவ நீ ேபா! நீ ேபசும்ேபாது நான் உன்ேனாடு இருப்ேபன்.
நீெசால்லேவண்டியவார்த்ைதகைளநான்உனக்குத்தருேவன்” என்றார்.
௧௩ ஆனால் ேமாேச, “எனது கர்த்தாேவ, ேவறு யாைரயாவது அனுப்புமாறு

உம்மிடம் ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன், என்ைனஅனுப்பேவண்டாம்” என்றான்.
௧௪அப்ேபாது ேமாேசயன்ேமல் கர்த்தர் ேகாபம் ெகாண்டு, “நல்லது! உனக்கு

உதவயாக நான் ஒருவைனத் தருேவன். ேலவயனாகய உனது சேகாதரன்
ஆேராைன நான் பயன்படுத்துேவன். அவன் ேதர்ந்த ேபச்சாளன். அவன்
உன்ைனப் பார்க்க வந்துெகாண்டிருக்க றான். அவன் உன்ைனப் பார்த்து
சந்ேதாஷப்படுவான். ௧௫ அவன் உன்ேனாடுகூட பார்ேவானிடம் வருவான்.
நீ கூற ேவண்டியைத உனக்குச் ெசால்ேவன். நீ அைத ஆேரானுக்குச்
ெசால். பார்ேவானிடம் ேபச ேவண்டிய தகுந்த வார்த்ைதகைள ஆேரான்
ெதரிந்துெகாள்வான். ௧௬ உனக்காக ஆேரான் ஜனங்களிடமும் ேபசுவான்.
நீ ஒரு ேபரரசைனப் ேபாலிருப்பாய், உனக்குரிய ேபச்சாளனாக அவன்
இருப்பான்.* ௧௭ எனேவ ேபா. உனது ைகத்தடிையயும் எடுத்துச்ெசல். நான்
உன்ேனாடிருக்க ேறன் என்பைத ஜனங்களுக்குக் காட்டுவதற்கு உனது
ைகத்தடிையயும், ப றஅற்புதங்கைளயும்பயன்படுத்து” என்றார்.
ேமாேச எக ப்துக்குத்தரும்ப வருதல்
௧௮ அப்ேபாது ேமாேச தன் மாமனாகய எத்த ேராவ டம் தரும்ப ப்ேபானான்.

ேமாேச எத்த ேராைவ ேநாக்க , “நான் எக ப்துக்குத் தரும்ப ப்ேபாக அனுமத
ெகாடும். எனது ஜனங்கள் இன்னும் உய ேராடிருக்க றார்களா என்று
பார்க்கேவண்டும்” என்றான்.
எத்த ேரா ேமாேசையேநாக்க , “நீ சமாதானத்ேதாடு ேபாய்வா” என்றான்.
௧௯ ேமாேச இன்னும் மீதயானில் இருக்கும்ேபாேத, ேதவன் ேமாேசைய

ேநாக்க , “இப்ேபாது நீ எக ப்த ற்குத் தரும்ப ப் ேபாவதற்குப் ெபாருத்தமான
ேவைள. உன்ைனக் ெகால்ல வரும்பய மனிதர்கள் மரித்து ேபாய்வ ட்டனர்”
என்றார்.
* ௪:௧௬: நீ ஒரு...இருப்பான் எழுத்தன் ப ராகாரமாக, “அவன் உன் வாயாக இருப்பான், நீ அவனுைடய
ேதவனாயருப்பாய்” எனப்ெபாருள்படும்
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௨௦எனேவேமாேச,தன்மைனவையயும்,குழந்ைதகைளயும்கழுைதயன்ேமல்
ஏற்ற க்ெகாண்டு, எக ப்த ற்குத் தரும்ப ப் ேபானான். ேதவனின்வல்லைமையப்
ெபற்றருந்ததனதுைகத்தடிையயும் ேமாேச எடுத்துக்ெகாண்டான்.
௨௧ ேமாேச எக ப்ைத ேநாக்க ப் ப ரயாணம் ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது,

ேதவன் அவேனாடு ேபசனார். அவர், “நீ பார்ேவாேனாடு ேபசும்ேபாது, உனக்கு
நான் அளித்துள்ள வல்லைமயனால் எல்லா அற்புதங்கைளயும் ெசய்து காட்ட
ேவண்டும் என்பைதஞாபகத்தல்ைவத்துக்ெகாள். ஆனால் பார்ேவான் மிகவும்
ப டிவாதமாக இருக்கும்படியாகச் ெசய்ேவன். ஜனங்கைளப் ேபாகும்படியாக
அவன் அனுமதக்கமாட்டான். ௨௨ அப்ேபாது நீ பார்ேவாைனப் பார்த்து,
‘இஸ்ரேவல்எனதுமுதற்ேபறானமகன். ௨௩என்மகன்களம்ப ப்ேபாய்என்ைனத்
ெதாழுதுெகாள்ளவடு என்றுஉனக்குக்கூறுக ேறன்! இஸ்ரேவல் ேபாவதற்கு நீ
அனுமத அளிக்க மறுத்தால், நான்உனதுமுதற்ேபறான மகைனக் ெகால்ேவன்,
என்றுகர்த்தர் ெசால்க றார்’ என்றுெசால்” என்றார்.
ேமாேசயன்மகன்வருத்தேசதனம்ெசய்யப்படுதல்
௨௪எக ப்த ற்குச்ெசல்லும்வழியல்இரைவக்கழிப்பதற்காகேமாேசஓரிடத்தல்

தங்கனான். கர்த்தர் அவ்வ டத்தல் ேமாேசையச் சந்த த்து அவைனக் ெகால்ல
முயன்றார்.† ௨௫ஆனால் ச ப்ேபாராள் கூர்ைமயான கல்லினால் ெசய்யப்பட்டக்
கத்தயனால்தனதுமகனின்நுனித்ேதாைலஅறுத்ெதடுத்து,நுனித்ேதாலினால்
ேமாேசயன் பாதங்கைளத் ெதாட்டு, “நீர் எனக்கு இரத்த சம்பந்தமான கணவன்”
என்றாள். ௨௬ மகனுக்கு அவேள வருத்தேசதனம் ெசய்யும்படியாக ேநரிட்டதால்
ச ப்ேபாராள் இவ்வாறு கூறனாள். எனேவ ேதவன் ேமாேசைய மன்னித்து
அவைனக்ெகால்லாமல்வ ட்டார்.
ேதவனின்முன்னிைலயல்ேமாேசயும்ஆேரானும்
௨௭ கர்த்தர் ஆேராேனாடு ேபசனார். கர்த்தர் அவனிடம், “பாைலவனத்தல்

ெசன்று ேமாேசையப் பார்” என்றார். எனேவ ஆேரான் ெசன்று, ேதவனின்
மைலயல் ேமாேசையச் சந்த த்தான். ஆேரான் ேமாேசையக் கண்டு, அவைன
முத்தமிட்டான். ௨௮ ேதவன் அவைன அனுப்பனார் என்பைத நரூப ப்பதற்காக
அவன் ெசய்யேவண்டிய காரியங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும் குறத்து ேமாேச
ஆேரானுக்குச் ெசான்னான். ேதவன் அவனுக்குச் ெசான்ன எல்லாவற்ைறயும்
ேமாேசஆேரானுக்குக்கூறனான்.
௨௯ ேமாேசயும் ஆேரானும் ெசன்று இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் மூப்பர்கைள

(தைலவர்கைள) ஒன்றாகக்கூட்டினார்கள். ௩௦அப்ேபாதுஆேரான்ஜனங்களிடம்
கர்த்தர் ேமாேசய டம் கூறய எல்லாக் காரியங்கைளயும் கூறனான். எல்லா
ஜனங்களும் பார்க்கும்படியாக அைடயாளங்கைளச் ெசய்து காட்டினான்.
௩௧ேதவன்ேமாேசையஅனுப்பனார் என்பைதஜனங்கள்நம்பனார்கள். ேதவன்
அவர்களின் துன்பங்கைளக் கண்டார் எனவும், அவர்களுக்கு உதவுவதற்காக
அவன்வந்துள்ளான்என்பைதயும்இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்அறந்தார்கள். எனேவ
அவர்கள்தைலகுனிந்து ேதவைனத்ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.

௫
பார்ேவானின்முன்ேனேமாேசயும்ஆேரானும்

† ௪:௨௪: அவைனக் ெகால்ல முயன்றார் அல்லது “அவைன வருத்தேசதனம் ெசய்ய ேவண்டுெமன்று
வரும்பனார்” எனெசால்லலாம்.
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௧ ேமாேசயும் ஆேரானும் ஜனங்களிடம் ேபச ய ப றகு, பார்ேவானிடம்
ெசன்றனர். அவர்கள், “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர், ‘பாைலவனத்தல்
ேபாய் பண்டிைக ெகாண்டாடி என்ைன ெகௗரவப்படுத்துவதற்கு என்
ஜனங்கைளநீ ேபாகவடு’ என்றுகூறுகறார்” என்றனர்.
௨ ஆனால் பார்ேவான், “யார் உங்கள் கர்த்தர்? நான் ஏன் அவருக்குக்

கீழ்ப்படியேவண்டும்? இஸ்ரேவலைர நான் ஏன் ேபாக அனுமதக்கேவண்டும்?
இந்த கர்த்தர் யாெரன்றுகூட எனக்குத் ெதரியாது. நான்இஸ்ரேவலைரப் ேபாக
அனுமதக்கமாட்ேடன்” என்றான்.
௩ அப்ேபாது ஆேரானும் ேமாேசயும், “எப ெரய ஜனங்களின் ேதவன்

எங்களுடன் ேபசனார். பாைலவனத்தல் மூன்று நாட்கள் பயணம்
ெசல்வதற்கு எங்கைள அனுமதக்குமாறு நாங்கள் உன்ைன ேவண்டுக ேறாம்.
அங்கு எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்குப் பலி ெசலுத்துேவாம். இைத
நாங்கள் ெசய்யவல்ைலெயன்றால், அவர் ேகாபங்ெகாண்டு ேநாய் அல்லது
யுத்தத்தனால்நாங்கள்அழியும்படியாகச் ெசய்வார்” என்றனர்.
௪ ஆனால் பார்ேவான் அவர்கைள ேநாக்க , “ேமாேசேய, ஆேராேன, நீங்கள்

ேவைல ெசய்க றவர்கைளத் ெதாந்தரவு ெசய்க றீர்கள். அவர்கள் அவர்களது
ேவைலையச் ெசய்யட்டும். உங்கள் ேவைலைய நீங்கள் கவனியுங்கள்.
௫ ஏராளமான ேவைலயாட்கள் உள்ளார்கள். தம் ேவைலகைளச் ெசய்யாதபடி
நீங்கள்அவர்கைளதடுக்க றீர்கள்” என்றான்.
பார்ேவான்ஜனங்கைளத்தண்டித்தல்
௬அேத நாளில்இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்இன்னும் கடினமாக உைழக்கும்படியாக

பார்ேவான் ஒரு கட்டைளய ட்டான். அடிைமகளின் ேமற்பார்ைவயாளர்களிடமும்
எப ெரயர்கைளக் கண்காணிப் பவர்களிடமும் பார்ேவான், ௭ “ஜனங்களுக்கு
எப்ேபாதும் நீங்கள் ைவக்ேகாைல ெகாடுத்து வந்தீர்கள். அவர்கள்
அைதப் பயன்படுத்த ச் ெசங்கல் ெசய்தார்கள். ஆனால் இப்ேபாது
ெசங்கல் ெசய்வதற்குத் ேதைவயான ைவக்ேகாைல அவர்கேள ேசகரித்து
வரும்படி கூறுங்கள். ௮ ஆனால் முன்னால் ெசய்தபடிேய, அேத
எண்ணிக்ைக ெசங்கற்கைள தனமும் அவர்கள் ெசய்யேவண்டும். அவர்கள்
ேசாம்ேபற களாகவ ட்டனர், எனேவ தான் தங்கைள அனுப்பும்படியாக அவர்கள்
என்ைனக் ேகட்க றார்கள். அவர்கள் ெசய்வதற்குப் ேபாத ய ேவைல இல்ைல.
எனேவதான் அவர்கள் தங்கள் ேதவனுக்குப் பலிகள் ெசலுத்தேவண்டுெமன
என்ைனக் ேகட்க றார்கள். ௯ எனேவ இந்த மனிதர்கள் கடினமாக ேவைல
ெசய்யும்படிச் ெசய்யுங்கள். அவர்கைளச் சுறுசுறுப்பாக ைவத்தருங்கள்.
அப்ேபாது அவர்களுக்கு ேமாேசயன் ெபாய்கைள நம்புவதற்குப் ேபாத ய
ேநரமிராது” என்றான்.
௧௦ எனேவ இஸ்ரேவலரின் எக ப்தய எஜமானர்களும், எப ெரய

ேமற்பார்ைவயாளர்களும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ெசன்று, “ெசங்கற்கள்
ெசய்ய உங்களுக்கு ைவக்ேகால் தரமுடியாெதன பார்ேவான் முடிவு
ெசய்துள்ளார். ௧௧ நீங்கள் ேபாய் உங்களுக்கு ேவண்டிய ைவக்ேகாைலக்
ெகாண்டு வரேவண்டும். ஆனால் முன்னால் ெசய்தபடிேய எண்ணிக்ைககளில்
ஒன்றும்குைறக்கப்படுவதல்ைல” என்றார்கள்.
௧௨ ைவக்ேகாைலக் ெகாண்டு வருவதற்காக ஜனங்கள் எக ப்தன் எல்லா

இடங்களுக்கும் ெசன்றார்கள். ௧௩ ேமற்பார்ைவயாளர்கள் ஜனங்கைள
இன்னும் கடினமாக ேவைலவாங்கனார்கள். முன்னால் ெசய்த எண்ணிக்ைக
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அளவுக்கு ெசங்கற்கைளச் ெசய்யும்படி வற்புறுத்தனார்கள். ௧௪இஸ்ரேவலரின்
எக ப்தய எஜமானர்கள், எப ெரய ேமற்பார்ைவயாளர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்து
ஜனங்கள் ெசய்த ேவைலக்கு அவர்கைளப் ெபாறுப்பாளர்கள் ஆக்கனார்கள்.
இஸ்ரேவலரின் எக ப்தய எஜமானர்கள், எப ெரய ேமற்பார்ைவயாளர்கைள
அடித்துஅவர்களிடம், “முன்னால்ெசய்த எண்ணிக்ைகயளவுெசங்கற்கைளஏன்
நீங்கள்ெசய்யவல்ைல? முன்புஅதைனச்ெசய்யமுடிந்தெதன்றால்,இப்ேபாதும்
உங்களால்அைதச்ெசய்யக்கூடும்!” என்றார்கள்.
௧௫ அப்ேபாது எப ெரய ேமற்பார்ைவயாளர்கள் பார்ேவானிடம் ெசன்று:

“நாங்கள் உமது ஊழியர்கள். ஏன் எங்கைள இவ்வாறு நடத்துகறீர்?
௧௬ எங்களுக்கு நீர் ைவக்ேகால் தரவல்ைல. ஆனால் முன்பு ெசய்த
எண்ணிக்ைகயளவுக்குெசங்கற்கைளஇப்ேபாதும்ெசய்யும்படியாகக்கூறுகறீர்.
இப்ேபாது எங்கள் எஜமானர்கள் எங்கைள அடிக்க றார்கள். இவ்வாறு உங்கள்
ஜனங்கள்ெசய்வதுதவறானது” என்றுகுைறகூறனார்கள்.
௧௭ பார்ேவான், “நீங்கள் ேசாம்ேபற கள், உங்களுக்கு ேவைலெசய்ய

வருப்பமில்ைல. அதனால் தான் உங்கைள அனுப்பும்படி நீங்கள் என்ைனக்
ேகட்க றீர்கள். நீங்கள் இங்கருந்து ேபாய், கர்த்தருக்கு பலிெசலுத்த
வரும்புக றீர்கள். ௧௮ இப்ேபாது ேவைல ெசய்யத் தரும்ப ேபாங்கள்!
உங்களுக்கு ைவக்ேகால் தரமாட்ேடாம். ஆனால் முன்பு ெசய்த எண்ணிக்ைக
அளவுக்குெசங்கற்கைளநீங்கள்ெசய்ய ேவண்டும்!” என்றுபதலளித்தான்.
௧௯ தங்களுக்கத் ெதால்ைல ேநர்ந்தைத எப ெரய ேமற்பார்ைவயாளர்கள்

கண்டுெகாண்டார்கள். கடந்த காலத்த்தல் ெசய்த எண்ணிக்ைக அளவுக்கு
ெசங்கற்கைளச்ெசய்யமுடியாதுஎன்றுஅவர்கள்அற ந்தருந்தார்கள்.
௨௦ பார்ேவாைனச் சந்த த்துத் தரும்ப க்ெகாண்டிருந்த வழியல் ேமாேசயும்,

ஆேரானும் அவர்களுக்காகக் காத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். ௨௧ அவர்கள்
ேமாேசையயும், ஆேராைனயும் ேநாக்க , “நம்ைமப் ேபாகவடும்படியாக
பார்ேவாைனக் ேகட்டபடியால் நீங்கள் ெபரிய தவறு ெசய்துவ ட்டீர்கள்.
பார்ேவானும், அவரதுஆட்சயாளர்களும் எங்கைள ெவறுக்கும்படிச் ெசய்ததால்
கர்த்தர் உங்கைளத் தண்டிப்பார். எங்கைளக் ெகால்வதற்கு அவர்களுக்கு ஒரு
தருணத்ைதஅளித்தருக்க றீர்கள்” என்றனர்.

ேமாேச ேதவனிடம்முைறயடுதல்
௨௨ ேமாேச கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்து, “ஆண்டவேர, உமது ஜனங்களுக்கு

ஏன் இந்தக் ெகாடுைமயான காரியத்ைதச் ெசய்தீர்? ஏன் என்ைன
இங்கு அனுப்பனீர்? ௨௩ நான் பார்ேவானிடம் ேபாய் நீர் கூறும்படியாகச்
ெசான்னவற்ைறக் கூற ேனன். அப்ேபாதலிருந்து அவன் ஜனங்கைளக்
ேகவலமாக நடத்துகறான். அவர்களுக்கு உதவுவதற்கு நீர் எைதயும்
ெசய்யவல்ைல!” என்றான்.

௬
௧ அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “நான் பார்ேவானுக்குச்

ெசய்யப்ேபாவைத நீ இப்ேபாது காண்பாய். அவனுக்கு எத ராக என் மகா
வல்லைமையப் பயன்படுத்துேவன். அவன் என்ஜனங்கைளப் ேபாகவடுவான்.
அவர்கைளஅனுப்பமிக்கஆயத்தத்ேதாடுஇருப்பான். அவர்கள் ேபாகும்படியாக
அவன்கட்டாயப்படுத்துவான்” என்றார்.
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௨ பன், ேதவன் ேமாேசைய ேநாக்க , “நாேன கர்த்தர். ௩ நான் ஆப ரகாம்,
ஈசாக்கு, யாக்ேகாபுக்கு தரிசனமாேனன். அவர்கள் என்ைன எல்ஷடாய்
(சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன்) என்று அைழத்தார்கள். அவர்களுக்கு
ேயேகாவா (கர்த்தர்) என்னும் எனது ெபயர் ெதரிந்தருக்கவல்ைல. ௪ நான்
அவர்கேளாடுஒருஉடன்படிக்ைகெசய்ேதன். கானான்ேதசத்ைதஅவர்களுக்குக்
ெகாடுப்பதாக வாக்களித்ேதன். அவர்கள் அத்ேதசத்தல் வாழ்ந்தார்கள்.
ஆனால் அது அவர்களின் ெசாந்த ேதசமல்ல. ௫ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
படும் ெதால்ைலகைள நான் இப்ேபாது அறக ேறன். அவர்கள் எக ப்தல்
அடிைமகளாக இருப்பைதயும் நான் அறக ேறன், எனது உடன்படிக்ைகைய
நைனவுகூருக ேறன். ௬ எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ேநாக்க , ‘நாேன
கர்த்தர். நான் உங்கைள மீட்ேபன். நான் உங்கைள வடுவப்ேபன்.
எக ப்தயர்களுக்கு நீங்கள் அடிைமகளாக இருக்கமாட்டீர்கள். எனது ெபரிய
வல்லைமையப் பயன்படுத்த , எக ப்தயருக்குப் பயங்கரமான தண்டைன
அளிப்ேபன். பன், உங்கைள மீட்ேபன். ௭நீங்கள் எனதுஜனங்களாயருப்பீர்கள்,
நான் உங்கள் ேதவனாக இருப்ேபன். நான் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்,
நான் உங்கைள எக ப்தலிருந்து மீட்ேடன் என்பைத அறவீர்கள். ௮ஆப ரகாம்,
ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு ஆக ேயாருக்கு ஒரு ெபரிய வாக்குத்தத்தம் பண்ணேனன்.
அவர்களுக்குஒருவேசஷமானேதசத்ைதஅளிப்பதாகவாக்களித்ேதன். எனேவ
உங்கைள அத்ேதசத்த ற்கு வழிநடத்துேவன். உங்களுக்கு அத்ேதசத்ைதத்
தருேவன்,அதுஉங்களுைடயதாகஇருக்கும். நாேனகர்த்தர்!’ என்றுகூறயதாகச்
ெசால்லுங்கள்” என்றார்.
௯ேமாேசஇதைனஇஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்குக்கூறனான். ஆனால்ஜனங்கள்

அதற்குச் ெசவ சாய்க்கவைல. அவர்கள் மிகக் கடினமாக உைழத்ததால்
ேமாேசய டம்ெபாறுைமயழந்துகாணப்பட்டார்கள்.
௧௦அப்ேபாதுகர்த்தர் ேமாேசையேநாக்க , ௧௧ “பார்ேவானிடம்ேபாய்இஸ்ரேவல்

ஜனங்கைளதனதுேதசத்தலிருந்துேபாகவடும்படியாகக்கூறு” என்றார்.
௧௨ ஆனால் ேமாேச, “இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள எனக்குச் ெசவ சாய்க்க

மறுக்க றார்கள்! எனேவபார்ேவானும்நான்ெசால்வைதக்ேகட்கமாட்டான். நான்
ேபச த றைமயல்லாதவன்” என்றுபதல்கூறனான்.
௧௩ ஆனால் கர்த்தர் ேமாேசேயாடும், ஆேராேனாடும் ேபசனார். இஸ்ரேவல்

ஜனங்களிடமும், பார்ேவானிடமும் ெசன்று ேபசுமாறு அவர்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டார். எக ப்து ேதசத்தலிருந்து இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
வழிநடத்துமாறும்அவர்களுக்குேதவன்கட்டைளய ட்டார்.
இஸ்ரேவலின்சலகுடும்பங்கள்
௧௪ இஸ்ரேவல் குடும்பத் தைலவர்களில் சலருைடய ெபயர்கள் இங்குத்

தரப்படுகன்றன:

இஸ்ரேவலின்முதல்மகன்ரூபனுக்குநான்குமகன்கள். அவர்கள்ஆேனாக்கு,
பல்லூ, எஸ்ேரான், கர்மீஆக ேயார்.

௧௫ ச மிேயானின் மகன்கள் எமுேவல், யாமின், ஓகாத், யாகீன், ேசாகார், சவுல்
ஆக ேயார். (சவுல்கானானியெபண்ணின்மகன்.)

௧௬ேலவ 137ஆண்டுகள்வாழ்ந்தான். ெகர்ேசான்,ேகாகாத்,ெமராரிஆக ேயார்
ேலவயன்ஜனங்கள்.

௧௭ெகர்ேசானுக்கு,லிப்னீ, ச ேமயீஎன்னும்இரண்டுமகன்கள்இருந்தனர்.
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௧௮ ேகாகாத் 133 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். ேகாகாத்தன் ஜனங்கள் அம்ராம்,
இத்ேசயார், எப்ேரான்,ஊசேயல்ஆக ேயார்.

௧௯ெமராரியன்ஜனங்கள்மேகலியும்,மூசயுமாவர்.

இந்தக் குடும்பங்கள் அைனத்தும் இஸ்ரேவலின் மகன் ேலவயலிருந்து
வந்தைவ.

௨௦ அம்ராம் 137 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அவன் தன் தந்ைதயன்
சேகாதரியாக ய ேயாெகேபத்ைத மணந்தான். அம்ராமும் ேயாெகேபத்தும்,
ஆேராைனயும்ேமாேசையயும்ெபற்றனர்.

௨௧ேகாராகு,ெநப்ேபக், ச த்ரிஆக ேயார்இத்ேசயாரின்மகன்கள்.
௨௨மீசேவல், எல்சாபான், ச த்ரிஆக ேயார்ஊச ேயலின்மகன்கள்.
௨௩ எலிசபாைள ஆேரான் மணந்தான். (எலிசபா அம்மினதாபன் மகளும்,

நகேசானின் சேகாதரியுமாவாள்.) ஆேரானும் எலிசபாளும் நாதாப், அபயூ,
எெலயாசார்,இத்தாமார்ஆக ேயாைரப்ெபற்றனர்.
௨௪ ஆசீர், எல்க்கானா, அபயாசாப் ஆக ேயார் ேகாராகன் ஜனங்களும்
ேகாராக யரின்முற்ப தாக்களும்ஆவார்கள்.

௨௫ ஆேரானின் மகனாகய எெலயாசார் பூத்தேயலின் மகள் ஒருத்தைய
மணந்தான். அவள்பெனகாைசப்ெபற்ெறடுத்தாள்.

இந்த ஜனங்கள் எல்ேலாரும் இஸ்ரேவலின் மகனாகய ேலவயன்
குடும்பத்தனராவார்கள்.
௨௬ஆேரானும் ேமாேசயும், இந்த ேகாத்த ரத்தலிருந்து வந்தனர். அவர்களிடம்

ேதவன்ேபச , “குழுக்களாகஎன்ஜனங்கைளவழிநடத்து”என்றார். ௨௭ஆேரானும்,
ேமாேசயும் எக ப்து மன்னன் பார்ேவானிடம் ேபசனார்கள். எக ப்தலிருந்து
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேபாவதற்கு அனுமதக்கும்படி அவர்கள் பார்ேவானிடம்
கூறனார்கள்.

ேமாேசையேதவன்மீண்டும்அைழத்தல்
௨௮எக ப்தல் ேதவன் ேமாேசய டம் ேபசனார். ௨௯அவர், “நாேன கர்த்தர். நான்

உன்னிடம்கூறுகன்றவற்ைறஎக ப்துஅரசனிடம்ெசால்” என்றார்.
௩௦ ஆனால் ேமாேச, “நான் ேபச த றைமயல்லாதவன். அரசன் எனக்குச்

ெசவ சாய்க்கமாட்டான்” என்றுபதலளித்தான்.

௭
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், “நான் உன்ேனாடு இருப்ேபன். பார்ேவானுக்கு நீ

ஒரு ேபரரசைனப் ேபால் ேதான்றுவாய். ஆேரான் உனக்காகப் ேபசுக றவனாய்
இருப்பான். ௨நான்உனக்குக்கட்டைளயடுகறஎல்லாவற்ைறயும்ஆேரானுக்குச்
ெசால். நான் ெசால்லும் காரியங்கைள அவன் அரசனுக்குச் ெசால்வான்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இத்ேதசத்ைத வ ட்டுச் ெசல்வதற்கு பார்ேவான்
அனுமத ப்பான். ௩ ஆனால் பார்ேவான் ப டிவாதமாக இருக்கும்படி நான்
ெசய்ேவன். நீங்கள் ெசால்லுகற காரியங்களுக்கு அவன் கீழ்ப்படியமாட்டான்.
நான் யாெரன்பைத நரூப ப்பதற்காக எக ப்தல் அேநக அற்புதங்கைளயும்
அைடயாளங்கைளயும் ெசய்ேவன். ஆனால் உங்களுக்கு ெசவெகாடுக்க
மறுப்பான். ௪ ப றகு நான் எக ப்ைத அத கமாகத் தண்டிப்ேபன். என்
ஜனங்கைளயும் ெவளிேய ெகாண்டு வருேவன். ௫அப்ேபாது எக ப்து ஜனங்கள்
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நாேனகர்த்தர்என்பைதஅறவார்கள். அதன்பன்அவர்கள்ேதசத்தலிருந்துஎன்
ஜனங்கைளவழி நடத்துேவன்” என்றார்.
௬ கர்த்தரின் கட்டைளகளுக்கு ேமாேசயும் ஆேரானும் கீழ்ப்படிந்தனர்.

௭ பார்ேவானிடம் ேபசும்ேபாது, ேமாேச 80 வயதுள்ளவனாகவும் ஆேரான் 83
வயதுள்ளவனாகவும்இருந்தனர்.

ேமாேசயன்ைகத்தடி பாம்பாக மாறுதல்
௮கர்த்தர் ேமாேசய டமும்,ஆேரானிடமும், ௯ “பார்ேவான்உங்கள்வல்லைமைய

நரூப த்துக் காட்டச் ெசால்வான். உங்களிடம் ஒரு அற்புதத்ைதச் ெசய்ய
ேவண்டுெமன பார்ேவான் ேகட்பான். ஆேரானின் ைகத்தடிைய நலத்தல்
வீசும்படியாகச்ெசால். பார்ேவான்கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத,ைகத்தடி
ஒருபாம்பாக மாறும்” என்றார்.
௧௦எனேவேமாேசயும்,ஆேரானும்பார்ேவானிடம்ேபாய்,கர்த்தர்ெசான்னபடிேய

ெசய்தார்கள். ஆேரான் அவனது ைகத்தடிையக் கீேழ எற ந்தான். பார்ேவானும்
அவனதுஅதகாரிகளும் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்ைகய ேலேய, ைகத்தடி பாம்பாக
மாற ற்று.
௧௧ எனேவ, அரசன் தன் நாட்டுԔஞானிகளுக்கும், மந்த ரவாத களுக்கும்

ெசால்லியனுப்பனான். அம்மனிதர்களும் அவர்களது உபாயங்கைளப்
பயன்படுத்த ஆேரான் ெசய்தவாேற ெசய்தனர். ௧௨ அவர்களும் தங்கள்
ைகத்தடிகைள நலத்தன் ேமல் எற ந்தேபாது, அக்ைகத்தடிகள் பாம்புகளாயன,
ஆனால் ஆேரானின் ைகத்தடிேயா அவற்ைறத் தன்றது. ௧௩ பார்ேவானின்
இருதயம் கடினமாக , இப்ேபாதும் ஜனங்கைளப் ேபாக வ ட மறுத்துவ ட்டான்.
கர்த்தர் நடக்குெமனக் கூறயபடிேய இது ந கழ்ந்தது. ேமாேசயும் ஆேரானும்
கூறுவைதக் ேகட்கஅரசன்மறுத்தான்.

தண்ணீர்இரத்தமாகுதல்
௧௪ கர்த்தர் ேமாேசய டம், “பார்ேவான் ப டிவாதமாக இருக்க றான். பார்ேவான்

ஜனங்கைள அனுப்ப மறுக்க றான். ௧௫ காைலயல் பார்ேவான் நத க்குப்
ேபாவான். ைநல் நதயனருேக பாம்பாக மாறன உனது ைகத்தடிைய
எடுத்துக்ெகாண்டு அவனிடம் ேபா. ௧௬ அவனிடம் இைதக் கூறு: ‘எப ெரய
ஜனங்களின் ேதவனாகய கர்த்தர் என்ைன உன்னிடம் அனுப்பனார்.
பாைலவனத்தல் அவரது ஜனங்கள் ெசன்று ெதாழுதுெகாள்ள அனுப்பு
என்று உன்னிடம் கூறுமாறு எனக்குக் கர்த்தர் ெசான்னார். இதுவைரக்கும் நீ
கர்த்தர் கூறயவற்றற்கு ெசவ சாய்க்கவல்ைல. ௧௭ எனேவ, அவேர கர்த்தர்
என்பைத உனக்குக் காட்டுவதற்காக சல காரியங்கைளச் ெசய்வதாகக்
கர்த்தர் ெசால்க றார். எனது ைகயலிருக்கும் இந்தக் ைகத்தடியால் ைநல்
நதயன் தண்ணீைர அடிப்ேபன். நத இரத்தமாக மாறும். ௧௮ நதயன் மீன்கள்
ெசத்துப்ேபாகும், நதயலிருந்து துர் நாற்றம் வீச ஆரம்ப க்கும். அப்ேபாது
நதயன்தண்ணீைரஎக ப்தயர்கள்பருகமுடியாது’ ” என்றுகூறனார்.
௧௯ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “ஆேரானின் ைகயலுள்ள ைகத்தடிைய

நத கள், கால்வாய்கள், ஏரிகள், தண்ணீர் ேதங்க ந ற்கும்இடங்கள்அைனத்தன்
ேமலாகவும் நீட்டும்படியாக ஆேரானுக்குக் கூறு, அவன் அவ்வாறு ெசய்தவுடன்
தண்ணீெரல்லாம் இரத்தமாகும். மரத்தாலும் கல்லாலுமாகய ஜாடிகளில்
ந ரப்ப யருக்கும் தண்ணீர் உட்பட, எல்லா இடங்களிலுள்ள தண்ணீரும்
இரத்தமாக மாறும்” என்றார்.
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௨௦ ஆைகயால் ேமாேசயும் ஆேரானும் கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய
ெசய்தார்கள். ஆேரான் ைகத்தடிைய உயர்த்த ைநல் நதயன் தண்ணீைர
பார்ேவான்முன்பாகவும்அவனதுஅதகாரிகள்முன்பாகவும்அடித்தான். நதயன்
தண்ணீர் முழுவதும் இரத்தமாய ற்று. ௨௧ நதயன் மீன்கள் இறந்தன. நத
நாற்றெமடுத்தது. நதயன் தண்ணீைர எக ப்தயர்கள் பருக முடியா மலாய ற்று.
எக ப்தல்எல்லாஇடங்களிலும்இரத்தம்காணப்பட்டது.
௨௨ எக ப்தய மந்த ரவாத களும் தங்கள் உபாயங்கைளப் பயன்படுத்த

இைதேய ெசய்தார்கள். எனினும், பார்ேவான் ேமாேசக்கும், ஆேரானுக்கும்
ெசவ சாய்க்க மறுத்தான். இது கர்த்தர் ெசான்னபடிேய நடந்தது. ௨௩ ேமாேசயும்,
ஆேரானும் ெசய்தவற்ைறப் பார்ேவான் ெபாருட்படுத்தவல்ைல. பார்ேவான்
மறுபுறமாகத் தரும்ப வீட்டிற்குள்ெசன்றான்.
௨௪ நதயலிருந்து தண்ணீைர எக ப்தயர்கள் பருக முடியாமற்ேபாய ற்று.

எனேவ, அவர்கள் நதையச் சுற்றலும் குடிப்பதற்குரிய தண்ணீைரப்
ெபறுவதற்காக கணறுகைளத்ேதாண்டினர்.
தவைளகள்
௨௫ைநல்நதையகர்த்தர் மாற்றயபன்னர்ஏழுநாட்கள்கழிந்தன.

௮
௧ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “பார்ேவானிடம் ேபாய், ‘எனது ஜனங்கள்

என்ைனத் ெதாழுதுெகாள்ள ெசல்வதற்கு அனுமதெகாடு! ௨ எனது ஜனங்கள்
ேபாக நீ அனுமதக்காவ ட்டால், நான் எக ப்ைதத் தவைளகளால் ந ரப்புேவன்.
௩ைநல் நத தவைளகளால் ந ரம்பும், அைவ நதையவ ட்டு ெவளிேயற உங்கள்
வீடுகளுக்குள் நுைழயும். அந்தத் தவைளகள் உங்கள் படுக்ைகயைறகளிலும்,
படுக்ைககளிலும் இருக்கும். உங்கள் அதகாரிகளின் வீடுகளிலும், உங்கள்
சைமயல் அடுப்புகளிலும் தண்ணீர் ஜாடிகளிலும் இருக்கும். ௪தவைளகள் உன்
மீதும், உன் ஜனங்கள் மீதும், உன் அதகாரிகள் மீதும் இருக்கும்’ என்று கர்த்தர்
ெசால்க றார்” என்றுெசால்லுமாறுகூறனார்.
௫ பன்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “கால்வாய்கள், நத கள், ஏரிகள்

ஆகயவற்றன் மீது அவனது ைகத்தடிையப் ப டிக்குமாறு ஆேரானுக்குக் கூறு,
அப்ேபாதுஎக ப்துேதசெமங்கும்தவைளகள்ெவளியல்வந்துேசரும்” என்றார்.
௬ எனேவ ஆேரான் எக ப்தன் தண்ணீர் நைலகள் அைனத்தன்மீதும் தனது

ைகையத் தூக்கனான். தவைளகள் தண்ணீரிலிருந்து ெவளிேயறவர
ஆரம்ப த்துஎக ப்துேதசெமங்கும்நைறந்தன.
௭மந்த ரவாத களும்அேதகாரியத்ைதச்ெசய்வதற்குத்தங்கள்உபாயங்கைளப்

பயன்படுத்தனர். எனேவ, இன்னும் அதகமான தவைளகள் எக ப்து
ேதசத்த ற்குள்வந்தன!
௮ பார்ேவான் ேமாேசையயும், ஆேராைனயும் அைழத்து, “என்னிடமிருந்தும்,

எனது ஜனங்களிடமிருந்தும் தவைளகைள அப்புறப்படுத்தும்படியாக கர்த்தைர
ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள், நான் கர்த்தருக்குப் பலிகைளச் ெசலுத்துவதற்கு
ஜனங்கைளப் ேபாகஅனுமத ப்ேபன்” என்றான்.
௯ ேமாேச பார்ேவாைன ேநாக்க , “தவைளகைள எப்ேபாது

அப்புறப்படுத்தலாெமன்பைத எனக்குக் கூறு. நான் உனக்காகவும் உனது
ஜனங்களுக்காவும் உனது அதகாரிகளுக்காகவும் ேவண்டிக்ெகாள்ேவன்.
அப்ேபாது தவைளகள் உங்கைளயும் உங்கள் வீடுகைளயயும் வ ட்டுச்ெசல்லும்,
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நதயல் மட்டுேம அைவ வாழும். எப்ேபாது தவைளகள் ேபாக ேவண்டுெமன நீ
வரும்புக றாய்?” என்றான்.
௧௦பார்ேவான், “நாைளக்கு” என்றான்.
ேமாேச, “நீ ெசால்வதுேபால் நடக்கும். இதன் மூலமாக எங்கள் ேதவனாகய

கர்த்தைரப் ேபால ேவேற ேதவன்இல்ைலஎன்பைத நீஅறவாய். ௧௧தவைளகள்
உன்ைனயும், உன் வீட்ைடயும், உன் அதகாரிகைளயும், உன் ஜனங்கைளயும்
வ ட்டுநீங்கும். ஆற்றல்மட்டுேம தவைளகள்தங்கும்” என்றான்.
௧௨ ேமாேசயும், ஆேரானும் பார்ேவானிடமிருந்து ெசன்றனர். பார்ேவானுக்கு

எத ராகக் கர்த்தர் அனுப்பய தவைளகைளக் குறத்து ேமாேச அவைர ேநாக்க
ெஜபம் ெசய்தான். ௧௩ ேமாேச ேகட்டபடிேய கர்த்தர் ெசய்தார். வீடுகளிலும்,
ெவளிகளிலும், வயல்களிலும் இருந்த தவைளகள் ெசத்துப்ேபாயன.
௧௪ தவைளகள் குவயலாக ேசர்க்கப்பட்டன. அைவ அழுகப்ேபானதால்,
நாெடங்கும் துர்நாற்றம் வீசயது. ௧௫ தவைளகளின் ெதால்ைல இல்லாதைதக்
கண்ட பார்ேவான் ேமலும் ப டிவாதம் ெகாண்டான். ேமாேசயும் ஆேரானும்
ேகட்டுக்ெகாண்டைத பார்ேவான் ெசய்யவல்ைல. கர்த்தர் கூறயபடிேய இது
நடந்தது.
ேபன்கள்
௧௬ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “ஆேரானிடம் அவனது தடிைய உயர்த்த ,

பூமியன் மீதுள்ள தூசைய அடிக்கும்படிகூறு, அப்ேபாது எக ப்து ேதசத்தன்
எல்லாஇடங்களிலும்தூசெயல்லாம் ேபன்களாகும்” என்றார்.
௧௭அவர்கள் அவ்வாேற ெசய்தார்கள். ஆேரான் அவனதுைகயலுள்ள தடிைய

உயர்த்த , பூமியன் மீதுள்ளதூசயல் அடித்தான். எக ப்து முழுவதுமிருந்த தூச
ேபன்களாயற்று. மிருகங்களின்மீதும்,ஜனங்களின்மீதும்அைவபுகுந்தன.
௧௮மந்த ரவாத களும்தங்கள்உபாயங்கைளப்பயன்படுத்த அவ்வாேறெசய்ய

முயன்றனர். தூசயலிருந்துேபன்கள்வரும்படியாகச்ெசய்யமந்த ரவாத களால்
முடியவல்ைல. ேபன்கள் மிருகங்களின் மீதும், ஜனங்களின் மீதும் தங்கன.
௧௯ ேதவனின் வல்லைமயால் இவ்வாறு ந கழ்ந்தது என்று மந்த ரவாத கள்
பார்ேவானுக்குக்கூறனார்கள். ஆனால் பார்ேவான் தன் மனைதக் கடினமாக்க
அவர்கள்கூறயைதக் ேகட்க மறுத்தான். கர்த்தர்கூறயபடிேயஇதுநடந்தது.
ஈக்கள்
௨௦ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “காைலயல் எழுந்து பார்ேவானிடம்

ேபா. பார்ேவான் நத க்குப் ேபாவான். அவனிடம், ‘எனது ஜனங்கள்
ேபாய், என்ைனத் ெதாழுதுெகாள்ள அனுமத . ௨௧ எனது ஜனங்கைளப்
ேபாக அனுமதக்காவ ட்டால் ஈக்கள் உங்கள் வீட்டிற்குள்ளும், உன்மீதும்,
உன் அதகாரிகள் மீதும் மிகுதயாய் வரும், உன் ேதசெமங்கும் ஈக்கள்
ந ரம்பயருக்கும்! ௨௨ எக ப்தய ஜனகங்களுக்கு ெசய்ததுேபால, நான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குச் ெசய்யமாட்ேடன். என் ஜனங்கள் வாழும்
ேகாேசனில் ஈக்கள் இராது. இதன் மூலம் இந்த ஜனங்களின் கர்த்தர்
நான் என்பைத நீ அறவாய். ௨௩ எனேவ நாைளக்கு எனது ஜனங்கைள
உன் ஜனங்கைளக் காட்டிலும் ேவறுவதமாக நடத்துேவன். அதுேவ எனது
அைடயாளமாகஅைமயும்’ என்றுகூறு” என்றார்.
௨௪ ப றகு கர்த்தர் தான் ெசான்னபடிேய ெசய்து காட்டினார். மிகுதயான

ஈக்கள் எக ப்து ேதசெமங்கும் பார்ேவான் வீட்டினுள்ளும் அவன் அதகாரிகளின்
வீட்டினுள்ளும் ந ரம்பயருந்தன. ஈக்கள் ேதசத்ைத அழித்துக்ெகாண்டிருந்தன.
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௨௫ எனேவ பார்ேவான் ேமாேசக்கும், ஆேரானுக்கும் ெசால்லியனுப்பனான்.
பார்ேவான் அவர்கைள ேநாக்க , “இந்தத் ேதசத்த ேலேய உங்கள் ேதவனுக்குப்
பலிகைளக்ெகாடுங்கள்” என்றான்.
௨௬ ஆனால் ேமாேச, “அவ்வாறு ெசய்வது சரியாக இருக்காது. எங்கள்

ேதவனாகய கர்த்தருக்குப் பலியடுவதற்காக மிருகங்கைளக் ெகால்வது
ெகாடிய காரியம் என்று எக ப்தயர்கள் நைனக்கறார்கள். இைத நாங்கள்
இங்குச் ெசய்தால் எக ப்தயர் எங்கைளக் கண்டு, எங்கள் மீது கற்கைள
வீச க் ெகான்றுவடுவார்கள். ௨௭ மூன்று நாட்கள் பாைலவனத்தற்குப் ேபாய்
எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்குப் பலி ெசலுத்த அனுமதக்கவும். நாங்கள்
ெசய்யும்படியாகக் கர்த்தர்கூறயதும்இதுதான்” என்றான்.
௨௮ அதற்குப் பார்ேவான், “பாைலவனத்தற்கு நீங்கள் ேபாய் உங்கள்

ேதவனாகய கர்த்தருக்கு பலிகைளச் ெசலுத்துவதற்கு உங்கைள
அனுமத ப்ேபன். ஆனால் ெவகு தூரம் பயணம் ெசய்யக் கூடாது. இப்ேபாது
ேபாய் எனக்காகெஜபம்ெசய்யுங்கள்” என்றான்.
௨௯ ேமாேச, “பார், நான் ேபாய் உன்னிடமிருந்தும், உன் ஜனங்களிடமிருந்தும்,

உன் அதகாரிகளிடமிருந்தும், ஈக்கைள நீக்குவதற்காக கர்த்தைரக்
ேகட்டுக்ெகாள்ேவன். ஆனால் கர்த்தருக்கு ஜனங்கள் பலி ெசலுத்துவைத நீ
தடுக்கக்கூடாது” என்றான்.
௩௦ பன் ேமாேச பார்ேவானிடமிருந்து ெசன்று கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்தான்.

௩௧ ேமாேச ேகட்டபடிேய கர்த்தர் ெசய்தார். பார்ேவான், அவன் அதகாரிகள்,
ஜனங்கள் ஆக ேயாரிடமிருந்தும் ஈக்கைள அகற்றனார். எல்லா ஈக்களும்
அகன்றன. ௩௨ ஆனால் பார்ேவான் மீண்டும் ப டிவாதம் மிகுந்தவனாய்
ஜனங்கைளப் ேபாகஅனுமதக்கவல்ைல.

௯
மிருகங்களின்ேமல் ேநாய்
௧ அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “பார்ேவானிடம் ேபாய்

அவைனப் பார்த்து, ‘எப ெரய ஜனங்களின் ேதவனாகய கர்த்தர்: என்ைனத்
ெதாழுதுக்ெகாள்ளும்படி என்ஜனங்கைளப் ேபாகஅனுமத ! ௨நீவ டாப்ப டியாக
அவர்கைள அனுப்ப மறுத்தால், ௩ உனது பண்ைண மிருகங்களுக்கு
எத ராக கர்த்தர் தமது வல்லைமையப் பயன்படுத்துவார். ஒரு ெகாடிய
ேநாயால் உனது குதைரகள், கழுைதகள், ஒட்டகங்கள், பசுக்கள், ஆடுகள்,
ஆகயைவ பாத க்கப்படும்படியாகக் கர்த்தர் ெசய்வார். ௪ எக ப்தயரின்
மிருகங்களுக்கும், இஸ்ரேவலரின் மிருகங்களுக்கும் கர்த்தர் வ த்தயாசம்
காட்டுவார். இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் மிருகங்கள் எதுவும் சாகாது. ௫ இது
நடப்பதற்குரிய காலத்ைத கர்த்தர் குற த்துவ ட்டார். நாைள இதைன
இத்ேதசத்தல் கர்த்தர் நைறேவற்றுவார் என்று ெசால்க றார்’ என்று ெசால்”
என்றார்.
௬ மறுநாள் காைலயல் எக ப்தன் பண்ைண மிருகங்கள் அைனத்தும்

மடிந்தன. ஆனால் இஸ்ரேவலருக்குரிய மிருகங்கள் எதுவும் மரிக்கவல்ைல.
௭இஸ்ரேவலரின்மிருகங்களில்ஏேதனும்மரித்தருக்க றதாஎன்றுபார்ப்பதற்குப்
பார்ேவான் ஆட்கைள அனுப்பனான். இஸ்ரேவலரின் மிருகங்கள் எதுவும்
மரிக்கவல்ைலஎன்றுபார்ேவான்அறந்தும்ப டிவாதமாகேவஇருந்தான். அவன்
ஜனங்கைளப் ேபாகஅனுமதக்கவல்ைல.
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ெகாப்புளங்கள்
௮ கர்த்தர் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் ேநாக்க , “உைலயலுள்ள சாம்பைல

உங்கள்ைககளில் அள்ளிக்ெகாள்ளுங்கள். ேமாேச, நீ பார்ேவானுக்குமுன்பாக
உன் ைககளிலுள்ள சாம்பைலக் காற்றல் வீசு. ௯ எக ப்து ேதசம் முழுவதும்
இச்சாம்பல் பரவ தூளாக இது மாறும். அந்தத் தூள் ஒரு மனிதன் மீேதா, ஒரு
மிருகத்தன்மீேதா பட்டவுடன்ேதாலின்மீதுெகாப்புளங்கள்ஏற்படும்” என்றார்.
௧௦ எனேவ ேமாேசயும், ஆேரானும் ஒரு உைலயலிருந்து சாம்பைல

அள்ளிக்ெகாண்டனர். பன் அவர்கள் ேபாய் பார்ேவானுக்கு முன்ேன
நன்று, ேமாேச சாம்பைலக் காற்றல் தூவனான். ஜனங்களின் மீதும்,
மிருகங்களின் மீதும் ெகாப்புளங்கள் ேதான்றன. ௧௧ ேமாேச இவ்வாறு
ெசய்வைத மந்த ரவாத களால் தடுத்து நறுத்த முடியவல்ைல. ஏெனனில்
மந்த ரவாத களின் மீதும் ெகாப்பளங்கள் ேதான்றயருந்தன. எக ப்து
ேதசெமங்கும் இவ்வாறு ந கழ்ந்தது. ௧௨ ஆனால் பார்ேவான் ப டிவாதமாக
இருக்கும்படி கர்த்தர் ெசய்தார். எனேவ ேமாேசக்கும், ஆேரானுக்கும்
ெசவ சாய்க்க, பார்ேவான்வரும்பவல்ைல. கர்த்தர்கூறயவாேறஇதுநடந்தது.
கல்மைழகாற்று
௧௩ பன்பு கர்த்தர் ேமாேசய டம், “காைலயல் எழுந்து பார்ேவானிடம்

ேபா. எப ெரய ஜனங்களின் ேதவனாகய கர்த்தர், ‘எனது ஜனங்கள்
என்ைனத் ெதாழுதுக்ெகாள்வதற்குப் ேபாக அனுமத ெகாடு! ௧௪ நீ அவ்வாறு
ெசய்யாவ ட்டால் எனதுமுழு சக்தையயும் உனக்கும், உனதுஅதகாரிகளுக்கும்,
உனது ஜனங்களுக்கும் எத ராக அனுப்புேவன். அப்ேபாது என்ைனப் ேபான்ற
ேதவன் இவ்வுலகல் எவரும் இல்ைல என்பைத நீ அறவாய். ௧௫ என்
வல்லைமையப் பயன்படுத்த ஒரு ேநாைய ஏற்படுத்த அதனால் உன்ைனயும்,
உனது ஜனங்களைன வைரயும் பூமிய ேலேய இராதபடி அழிக்கமுடியும்.
௧௬ ஆனால் என் வல்லைமைய உங்களுக்குக் காட்டுவதற்காகேவ உங்கைள
இங்கு ைவத்தருக்க ேறன். அப்ேபாது உலகெமங்குமுள்ள ஜனங்கள்
என்ைனக் குறத்து அறந்துக்ெகாள்வார்கள்! ௧௭ எனது ஜனங்களுக்கு
எத ராகேவ நீ இன்னும் இருக்கறாய். அவர்கைள வடுதைல ெசய்வதற்கு நீ
அனுமதக்கவல்ைல. ௧௮ எனேவ நாைளக்கு இேத ேநரத்தல், ஒரு ெகாடிய
கல்மைழ காற்ைற வீசச் ெசய்ேவன். எக ப்து ேதசத்தல் இன்றுவைர அைதப்
ேபான்ற புயல்காற்று வீசயேத இல்ைல. ௧௯ இப்ேபாேத உனது மிருகங்கைள
ஒருபாதுகாப்பானஇடத்தல்ேசர்த்துவடு. வயல்களில்காணப்படும்உனக்குரிய
ெபாருள்எதுவாயனும்அைதப்பாதுகாப்பானஇடத்தல்ேசர்த்துவடு. ஏெனனில்
வயலில் இருக்கும் எந்த மனிதனாயனும் சரி, மிருகமாயனும் சரி, அது
ெகால்லப்படும். அைனத்து ெபாருட்களின் மீதும் கல்மைழ காற்று வீசும் என்று
ெசால்க றார்’ என்றுெசால்” என்றார்.
௨௦ கர்த்தரின் ெசய்த க்குப் பார்ேவானின் அதகாரிகளில் சலர்

ெசவ சாய்த்தனர். அவர்கள் தங்கள் மிருகங்கைளயும், அடிைமகைளயும்,
வீடுகளுக்குள் வைரவாகச் ேசர்த்தனர். ௨௧ ஆனால் மற்றவர்கள் கர்த்தரின்
ெசய்தைய ஒரு ெபாருட்டாய் எண்ணவல்ைல. அவர்கள் வயல்களிலிருந்த
எல்லாஅடிைமகைளயும்மிருகங்கைளயும்வ ட்டுவ ட்டனர்.
௨௨ கர்த்தர் ேமாேசய டம், “உன்ைககைள ேமேல உயர்த்து. எக ப்து முழுவதும்

கல்மைழ ெபாழியத் துவங்கும். எக ப்தன் வயல்களிலுள்ள எல்லா ஜனங்கள்,
வலங்குகள்மற்றும்ெசடிகளின்மீதும்கல்மைழவழஆரம்ப க்கும்” என்றார்.
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௨௩ேமாேசதனதுைகத்தடிையஉயர்த்தனான். இடி,மின்னல்,புயல்ஆகயைவ
எக ப்ைதப் பாத க்குமாறு கர்த்தர் ெசய்தார். ௨௪ எக ப்தல் புயல் வீசயேபாது
மின்னல்அதனூேட ேதான்றயது. எக ப்துஒருேதசமானபன்னர்,அங்குஏற்பட்ட
மிகக் ெகாடிய புயல் இதுேவயாகும். ௨௫ புயல், எக ப்தன் வயல்களிலிருந்த
எல்லாவற்ைறயும், ஜனங்கள், மிருகங்கள், தாவரங்கள் அைனத்ைதயும்
அழித்தது. வயல்களின் மரங்கைளப் புயல் வீழ்த்தயது. ௨௬ எப ெரய ஜனங்கள்
வாழ்ந்த ேகாேசன்ேதசத்தல்மட்டும் புயலின்பாத ப்பு ஏற்படவல்ைல.
௨௭ பார்ேவான் ேமாேசையயும், ஆேராைனயும் அைழத்து அவர்களிடம்,

“இம்முைற நான் பாவம் ெசய்ேதன். கர்த்தர் நீதயானவர். நானும்
எனது ஜனங்களும் குற்றம் ெசய்ேதாம். ௨௮ ேதவன் அனுப்பய புயலும்,
இடியும், கல்மைழயும் ெகாடியைவ. புயைல நறுத்தும்படியாக ேதவனிடம்
வண்ணப்பயுங்கள். நான்நீங்கள் ேபாவதற்குஅனுமத ப்ேபன். நீங்கள்இங்குத்
தங்க ேவண்டியதல்ைல” என்றான்.
௨௯ ேமாேச பார்ேவானிடம், “நான் நகரத்ைத வ ட்டுப் புறப்பட்டதும் கர்த்தைர

ேநாக்க ெஜபம்ெசய்தபடிேயஎன்ைககைளஉயர்த்துேவன். இடியும்கல்மைழயும்
நன்றுேபாகும், இந்த பூமியல் கர்த்தர் இருக்க றார் என்பைத அப்ேபாது
நீ அறவாய். ௩௦ ஆனால் நீயும் உனது அதகாரிகளும் உண்ைமயாகேவ
கர்த்தருக்குப் பயந்து அவைர மத க்கவல்ைல என்பைத நான் அற ேவன்”
என்றான்.
௩௧ சணல் பய ர்களில் ஏற்ெகனேவ கத ர்களும், வாற்ேகாதுைமப் பய ரில்

பூக்களும் ேதான்றயருந்தன. இச்ெசடிகள் அைனத்தும் அழிந்தன. ௩௨ஆனால்
ேகாதுைமயும், கம்பும், ப ற தானியங்கைளக் காட்டிலும் தாமதமாக அறுவைட
ஆகும். எனேவஇைவஅழிக்கப்படவல்ைல.
௩௩ ேமாேச பார்ேவானிடமிருந்து புறப்பட்டு நகரத்த ற்கு ெவளிேயேபாய்

கர்த்தைர ேநாக்க ெஜபம் ெசய்ய கரங்கைள உயர்த்தனான். உடேன
கல்மைழயும், புயலும்,இடியும்கூடநன்றுேபானது.
௩௪மைழ, புயல், இடிஆகயைவ நன்றுேபாயன என்பைதக் கண்ட பார்ேவான்

மீண்டும் தவறு ெசய்தான். அவனும், அவனது அதகாரிகளும் மீண்டும் தங்கள்
இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்தனார்கள். ௩௫இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள வடுதைல
ெசய்ய பார்ேவான் மறுத்தான். ேமாேசயன்மூலமாக கர்த்தர் கூறயபடிேய இது
ந கழ்ந்தது.

௧௦
ெவட்டிக்களிகள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “பார்ேவானிடம் ேபா. அவைனயும், அவனது

அதகாரிகைளயும் ப டிவாதம் உைடயவர்களாக்க ேனன். எனது வல்லைமமிக்க
அற்புதங்கைளஅவர்களுக்குக்காட்டும்படியாகநான்இைதச்ெசய்ேதன். ௨நான்
எக ப்தல் ெசய்த அற்புதங்கைளயும், மற்ற அத சயமான காரியங்கைளயும்
குறத்து நீங்கள் உங்கள் பள்ைளகளுக்கும், ேபரப்பள்ைளகளுக்கும்
ெசால்வதற்காகவும்நான்இைதச்ெசய்ேதன். அப்ேபாதுநாேனகர்த்தர்என்பைத
நீங்கள்எல்லாரும்அறவீர்கள்” என்றார்.
௩ ஆைகயால் ேமாேசயும், ஆேரானும் பார்ேவானிடம் ெசன்றார்கள்.

அவர்கள் அவைன ேநாக்க , “எப ெரய ஜனங்களின் ேதவனாகய கர்த்தர்,
‘எத்தைன காலம் எனக்குக் கீழ்ப்படிய மறுப்பாய்? எனது ஜனங்கள்
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என்ைனத் ெதாழுதுெகாள்வதற்குப் ேபாக அனுமத ! ௪ நீ எனது ஜனங்கைளப்
ேபாகவ டாவ ட்டால், நாைள உனது நாட்டிற்குள் ெவட்டுக்களிகைள
அனுப்புேவன். ௫ ெவட்டுக்களிகள் நாட்ைட ஆக்க ரமிக்கும். பூமிையப் பார்க்க
முடியாதஅளவற்குெவட்டுக்களிகள்ந ரம்பும். புயலின்அழிவ ற்குத்தப்பயைவ
அைனத்தும் ெவட்டுக்களிகளால் அழிக்கப்படும். வயலிலுள்ள மரங்களின்
இைலகள் அைனத்ைதயும் ெவட்டுக்களிகள் தன்றுவடும். ௬ உனது வீட்டிலும்,
உனதுஅதகாரிகளின்வீடுகளிலும், எக ப்தலுள்ளஎல்லாவீடுகளிலும்ெவட்டுக்
களிகள் நைறந்துவடும். உங்கள் ப தாக்கேளா, முற்ப தாக்கேளா, பார்த்த ராத
அளவற்குெவட்டுக்களிகள்காணப்படும். எக ப்தல்ஜனங்கள்வாழஆரம்ப த்த
காலம் முதல் இன்றுவைர பார்த்த ெவட்டுக்களிகைளக் காட்டிலும் அதகமான
ெவட்டுக்களிகள்காணப்படும்என்கறார்’ ”என்றுெசான்னார்கள். ப றகுேமாேச
தரும்ப , பார்ேவாைனவட்டுப் புறப்பட்டான்.
௭ அப்ேபாது அத காரிகள் பார்ேவானிடம், “இந்த ஜனங்களால் எத்தைன

நாட்கள் நாம் இக்கட்டில் அகப்பட்டிருப்ேபாம்? அவர்கள் ேதவனாகய கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாள்ள அந்த ஜனங்கைளப் ேபாகவடும். நீர் அவர்கைளப்
ேபாகவ டாவ ட்டால்,நீர்அற ந்துெகாள்ளும்முன்புஎக ப்துஅழிக்கப்படும்!” என்று
கூறனார்கள்.
௮ எனேவ பார்ேவான் ேமாேசையயும், ஆேராைனயும் தரும்பவும்

தன்னிடம் அைழக்கும்படிக்கு அதகாரிகைள அனுப்பனான். பார்ேவான்
அவர்கைள ேநாக்க , “நீங்கள் ேபாய், உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள், ஆனால் யார் யார் ேபாகப்ேபாக றீர்கள் என்பைதச்
சரியாக எனக்குக்கூறுங்கள்” என்றான்.
௯ ேமாேச பதலாக, “இைளஞரும், முத ேயாருமாகய எல்லா ஜனங்களும்

ேபாேவாம். எங்கேளாடு எங்கள் மகன்கைளயும், மகள்கைளயும், ஆடுகைளயும்,
மாடுகைளயும், அைழத்துச் ெசல்ேவாம். கர்த்தரின் பண்டிைக எங்கள்
எல்ேலாருக்கும் உரியது என்பதால் நாங்கள் எல்ேலாரும் ேபாேவாம்” என்று
கூறனான்.
௧௦ பார்ேவான் அவர்களிடம், “நான் உங்கைளயும் உங்கள் ஜனங்கைளயும்

எக ப்ைதவ ட்டுப் ேபாகும்படியாக அனுமதக்கும் முன்னர் கர்த்தர் உங்கேளாடு
கண்டிப்பாக இருக்கேவண்டும். பாருங்கள், நீங்கள் தீைமயான
ஒன்ைறத் த ட்டமிடுக றீர்கள். ௧௧ ஆண்கள் மாத்த ரம் ேபாய் கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாள்ளலாம். நீங்கள் முதலில் அைதத்தான் என்னிடம் ேகட்டீர்கள்.
உங்கள் ஜனங்கள் எல்லாரும் ேபாகமுடியாது” என்று கூற , பார்ேவான்
ேமாேசையயும்,ஆேராைனயும்அனுப்பவ ட்டான்.
௧௨கர்த்தர் ேமாேசையேநாக்க , “இப்ேபாதுஉன்ைககைளஎக ப்துேதசத்த ற்கு

ேமலாக உயர்த்து, அப்ேபாது எக ப்து நாெடங்கும் ெவட்டுக்களிகள் வந்து
பரவும். புயல் அழிக்காமல்வ ட்ட எல்லா தாவரங்கைளயும் ெவட்டுக்களிகள்
தன்றுவடும்” என்றார்.
௧௩ எனேவ, ேமாேச தனது ைகத்தடிைய எக ப்து நாட்டிற்கு ேமலாக

உயர்த்தனான். க ழக்கலிருந்து ஒரு ெபருங்காற்று வீசும்படியாகக் கர்த்தர்
ெசய்தார். பகலும் இரவும் காற்று வீச ற்று. காைலயல் காற்று எக ப்த ற்குள்
ெவட்டுக்களிகைளக் ெகாண்டு வந்தருந்தது. ௧௪ ெவட்டுக்களிகள் எக ப்து
நாட்டிற்குள் வந்து பூமியல் வழுந்தன. எக ப்தல் அதுவைர அந்த அளவல்
ெவட்டுக்களிகள் வந்ததுமில்ைல, இனி ேமலும் அத்தைன எண்ணிக்ைக
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ெவட்டுக்களிகள் எக ப்தல் வருவதும் இல்ைல. ௧௫ ெவட்டுக்களிகள் ேதசம்
முழுவதும் பூமி ேமல் இருள் மூடும்வைர ந ரப்பன. கல்மைழ அழிக்காமல்
வ ட்ட மரங்களின் கனிகைளயும், பூமியலுள்ள தாவரங்கள் அைனத்ைதயும்
ெவட்டுக்களிகள் தன்றுவட்டன. எக ப்தல் எங்கும் மரங்களிலும் ெசடிகளிலும்
ஒருஇைலகூடஇருக்கவல்ைல.
௧௬ பார்ேவான் அவசரமாக ேமாேசையயும், ஆேராைனயும் அைழத்துவரச்

ெசய்து, “நான்உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தருக்கும்உங்களுக்கும்எத ராகப்பாவம்
ெசய்ேதன். ௧௭இம்முைறஎனதுபாவங்களுக்காக என்ைனமன்னியுங்கள். இந்த
‘மரணத்ைத’ (ெவட்டுக்களிகைள) என்னிடமிருந்து அகற்றுவதற்கு கர்த்தரிடம்
ேகளுங்கள்” என்றான்.
௧௮ ேமாேச பார்ேவானிடமிருந்து ெசன்று கர்த்தரிடம் ெஜப த்தான். ௧௯எனேவ,

கர்த்தர் காற்றன்தைசையமாற்ற ேமற்கலிருந்துமிகப் பலமானகாற்றுஒன்று
வீசும்படியாகச் ெசய்தார். அது ெவட்டுக்களிகைள எக ப்தலிருந்து அகற்ற ,
ெசங்கடலில் வழச்ெசய்தது. எக ப்தல் ஒரு ெவட்டுக்களிகூட இருக்க வல்ைல!
௨௦ஆனால், பார்ேவான் மீண்டும் ப டிவாதமாக இருக்குமாறு கர்த்தர் ெசய்தார்.
இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்ேபாவதற்குப் பார்ேவான்அனுமததரவல்ைல.

காரிருள்
௨௧ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “உனது ைககைள ேமேல உயர்த்து. எக ப்ைத

இருள் மூடும். நீங்கள் உணர்ந்துெகாள்ளுமளவற்கு இருள் மிகுதயாக
இருக்கும்!” என்றார்.
௨௨ேமாேசைககைளேமேலஉயர்த்தயேபாது,இருண்டேமகமானதுஎக ப்ைத

மைறத்தது. எக ப்ைதமூன்றுநாட்கள்இருள்மூடியது.
௨௩ ஒருவைரெயாருவர் பார்க்க முடியவல்ைல. மூன்று நாட்களாக எந்த

இடத்த ற்கும் ேபாவதற்காக ஜனங்கள் எழுந்தருக்கவல்ைல. ஆனால்
இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்வாழ்ந்த எல்லாஇடங்களிலும்ஒளிஇருந்தது.
௨௪ பார்ேவான் மீண்டும் ேமாேசைய வரவைழத்து, “நீங்கள் ேபாய்க்

கர்த்தைர ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்! நீங்கள் உங்கள் குழந்ைதகைளயும்
அைழத்துப்ேபாகலாம். ஆனால் உங்கள் ஆடுகைளயும், மாடுகைளயும் இங்ேக
வ ட்டுச்ெசல்லேவண்டும்” என்றான்.
௨௫ ேமாேச, “நாங்கள் ேபாகும்ேபாது எங்கள் ஆடுகைளயும், மாடுகைளயும்

ெகாண்டு ெசல்வேதாடு மட்டுமல்லாது, எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாள்வதற்குப் பயன்படுத்தும்ெபாருட்டுப் பலிகைளயும்,
காணிக்ைககைளயும் நீங்கேள கூட எங்களுக்குக் ெகாடுப்பீர்கள்! ௨௬ ஆம்,
கர்த்தைரத்ெதாழுதுெகாள்வதற்குநாங்கள்எங்கள்மிருகங்கைளயும்ெகாண்டு
ெசல்ேவாம். எந்த மிருகத்தன் குளம்ைபயும்கூட வ ட்டுச் ெசல்லமாட்ேடாம்.
கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்வதற்குத் ேதைவப்படுபைவ எைவ என்பைத
இன்னமும் நாங்கள் சரியாகஅறயவல்ைல. நாங்கள் ேபாகவருக்கும்இடத்ைத
அைடயும்ேபாதுதான் அைத அற ந்துெகாள்ேவாம், எனேவ இந்தப் ெபாருட்கள்
எல்லாவற்ைறயும்நாங்கள்ெகாண்டுெசல்லேவண்டும்” என்றான்.
௨௭ கர்த்தர் பார்ேவாைன இன்னும் ப டிவாதம் உைடயவனாக்கனார். எனேவ

பார்ேவான்அவர்கைளஅனுப்ப மறுத்தான். ௨௮ ப றகு பார்ேவான் ேமாேசய டம்,
“இங்கருந்து ேபாய்வடு! நீ இங்கு மீண்டும் வருவைத நான் வரும்பவல்ைல!
என்ைனப்பார்க்க நீ மீண்டும்வந்தால்நீ சாவாய்” என்றுகூறனான்.
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௨௯அப்ேபாது ேமாேச பார்ேவாைன ேநாக்க , “நீ ஒரு வஷயத்ைதச் சரியாகச்
ெசான்னாய், நான் உன்ைனப் பார்ப்பதற்கு மீண்டும் வரப்ேபாவதல்ைல!”
என்றான்.

௧௧
முதற்ேபறானகுழந்ைதகளின்மரணம்
௧ அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசையப் பார்த்து, “பார்ேவானுக்கும், எக ப்துக்கும்

எத ராக நான் ெசய்யவருக்கும் ேகடு இன்னும் ஒன்று உண்டு. இதன்
பறகு, அவன் உங்கைள எக ப்தலிருந்து அனுப்பவடுவான். உண்ைமயல்,
இந்நாட்ைட வ ட்டு நீங்கள் ெவளிேயறும்படி துரத்துவான். ௨ நீ இஸ்ரேவலுக்கு
இந்த ெசய்தையத் ெதரியப்படுத்து: இஸ்ரேவலின் ஒவ்ெவாரு ஆண்களும்,
ெபண்களும்உங்கள்அக்கம் பக்கத்தாரிடம் ெவள்ளியாலும்ெபான்னாலுமாகய
ெபாருட்கைள உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும்படியாகக் ேகட்கேவண்டும்.
௩ எக ப்தயர்கள் உங்களிடம் இரக்கத்துடன் இருக்கும்படி ெசய்ேவன். எக ப்தய
ஜனங்களும், பார்ேவானின் ெசாந்த அத காரிகளும்கூட ேமாேசையப்
ெபரியவனாக ஏற்ெகனேவகருதுகறார்கள்” என்றார்.
௪ ேமாேச ஜனங்களிடம், “கர்த்தர் ‘இன்று நள்ளிரவல், நான் எக ப்தன்

வழியாகச் ெசல்ேவன், ௫ எக ப்தன் முதற்ேபறான ஆண் குழந்ைதகள்
அைனவரும், எக ப்து மன்னனாகய பார்ேவானின் முதற்ேபறான மகன்
முதல், மாவைரக்க ற அடிைமப் ெபண்ணின் முதற்ேபறான மகன் வைரக்கும்
எல்ேலாரும் மரிப்பார்கள். முதற்ேபறான மிருகங்கள் கூட மடியும். ௬ கடந்த
எந்தக் காலத்ைதக் காட்டிலும் எக ப்தன் அழுகுரல் பயங்கரமாயருக்கும்.
வருங்காலத்தல் நடக்கக் கூடியைதக் காட்டிலும் அது ெகாடியதாக இருக்கும்.
௭ஆனால்இஸ்ரேவல்ஜனங்களில் ஒருவரும் பாத க்கப்படுவதல்ைல. ஒரு நாய்
கூட அவர்கைளப் பார்த்துக் குைரக்காது. இஸ்ரேவல் ஜனங்களில் ஒருவனும்,
மிருகங்களில் ஒன்றும் காயமைடவதல்ைல. இதன் மூலமாக, எக ப்தயைரக்
காட்டிலும்இஸ்ரேவலைரநான்வத்தயாசமாகநடத்துவைதநீங்கள்அறவீர்கள்.
௮அப்ேபாதுஉங்கள்அடிைமகள் (எக ப்தயர்கள்)எல்ேலாரும்குனிந்துஎன்ைனத்
ெதாழுதுெகாள்வார்கள். அவர்கள், “உங்கள் ஜனங்கைள உங்கேளாடு
அைழத்துக்ெகாண்டு புறப்பட்டுச் ெசல்லுங்கள்” என்பார்கள். அப்ேபாது
ேகாபத்ேதாடு நான் பார்ேவாைன வட்டுப் புறப்படுேவன்!’ என்றார்” என்று
கூறனான்.
௯ பன்பு கர்த்தர் ேமாேசய டம், “பார்ேவான் நீ ெசான்னைதக் ேகட்கவல்ைல,

ஏன்? நான் எக ப்தல் என் மகா வல்லைமையக் காட்ட அப்ேபாதுதான் முடியும்”
என்றார். ௧௦ எனேவ தான், ேமாேசயும், ஆேரானும் இம்மகா அற்புதங்கைளப்
பார்ேவானுக்கு முன்பாகச் ெசய்து காட்டினார்கள். இதனாேலேய இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளத் தனது ேதசத்தலிருந்து அனுப்பாதபடி பார்ேவாைனப் ப டிவாத
முள்ளவனாககர்த்தர்ஆக்கனார்.

௧௨
பஸ்கா பண்டிைக
௧ேமாேசயும்ஆேரானும்இன்னும்எக ப்தல்இருக்ைகயல்கர்த்தர்அவர்களிடம்

ேபசனார்: ௨ “இம்மாதம் உங்கள் ஆண்டின் முதல் மாதமாக இருக்கும்.
௩ இஸ்ரேவலின் எல்லா ேகாத்த ரத்த ற்கும் இந்தக் கட்டைள உரியது:
இம்மாதத்தன் பத்தாவது நாள் ஒவ்ெவாரு மனிதனும் அவனது வீட்டினருக்காக
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ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகாண்டு வர ேவண்டும். ௪ ஒரு ஆட்டுக்குட்டிைய
உண்பதற்கு ேவண்டிய ஆட்கள் அவனது வீட்டில் இல்லாதருந்தால், அவன்
அக்கம் பக்கத்தாரில் ச லைர உணைவப் பக ர்ந்துெகாள்வதற்கு அைழக்க
ேவண்டும். ஆட்டுக் குட்டி ஒவ்ெவாருவரும் உண்ணப் ேபாதுமானதாக
இருக்கேவண்டும். ௫ அந்த ஆட்டுக் குட்டி ஒரு வயது ந ரம்பய கடாவாகவும்,
ேநாயற்றதாகவும் இருக்க ேவண்டும். அது ஒரு ெசம்மற ஆடு அல்லது
ெவள்ளாட்டின்குட்டியாகஇருக்கலாம். ௬மாதத்தன் பதனான்காவது நாள்வைர
அம்மிருகத்ைதக் கவனித்துக்ெகாள்ளேவண்டும். அந்நாளில், இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரத்தன் எல்லா ஜனங்களும் மாைலப்ெபாழுதல் அவற்ைறக் ெகால்ல
ேவண்டும். ௭ நீங்கள் அதன் இரத்தத்ைதச் ேசகரிக்க ேவண்டும். இந்த
இரத்தத்ைத, அதன் இைறச்சைய உண்ணுகறவர்கள் தங்கள் வீட்டு வாசலின்
ேமற்பகுதயலும், பக்கவாட்டிலும்நைலக்கால்களில்பூசேவண்டும்.
௮ “இந்த இரவல், ஆட்டுக்குட்டிைய ெநருப்பல் வாட்டிெயடுத்து மாமிசம்

எல்லாவற்ைறயும் உண்ணேவண்டும். நீங்கள் கசப்பான கீைர வைககைளயும்,
புளிக்காத ெராட்டிையயும் கூட சாப்ப ட ேவண்டும். ௯ ஆட்டுக்குட்டிைய
நீங்கள் தண்ணீரில் ேவக ைவக்கக்கூடாது. அந்த ஆட்டுக் குட்டி முழுவைதயும்
ெநருப்பனால் சுடேவண்டும். அதன் தைல, கால்கள் மற்றும் உள் உறுப்புக்கள்
எல்லாம்இருக்க ேவண்டும். ௧௦அந்தஇரவுக்குள் நீங்கள் மாமிசம் முழுவைதயும்
சாப்ப ட்டு முடிக்கேவண்டும். காைலயல் மாமிசம் மீதயாயருந்தால் ெநருப்பல்
அந்தமாமிசத்ைதசுட்டுஎரிக்கேவண்டும்.
௧௧ “நீங்கள் உணைவச் சாப்படும்ேபாது பயணத்தற்குத் தயாரான உைட

அணிந்தவர்களாய் இருக்க ேவண்டும். உங்கள் மித யடிகைள அணிந்து,
ைகத்தடிகைளஏந்தயவர்களாய்இருக்க ேவண்டும். நீங்கள்அைதஅவசரமாகச்
சாப்ப ட ேவண்டும். ஏெனன்றால், இது கர்த்தருைடய பஸ்கா பண்டிைக.
கர்த்தர் தமது ஜனங்கைளப் பாதுகாத்து, எக ப்தலிருந்து வைரவாக ெவளியல்
ெகாண்டுவரும்ேநரம்.
௧௨ “இன்ற ரவல் நான் எக ப்தன்வழியாகச் ெசன்றுஒவ்ெவாருமுதற்ேபறான

மனிதைனயும், மிருகத்ைதயும் ெகான்றுேபாடுேவன். இவ்வாறாக, எக ப்தன்
ேதவர்கள் அைனத்தன் ேமலும் தீர்ப்பு ெகாண்டு வருேவன். நாேன கர்த்தர்
என்பைதக் காட்டுேவன். ௧௩ஆனால் உங்கள் வீடுகளில் பூசப்பட்ட இரத்தம் ஒரு
வ ேசஷ அைடயாளமாக இருக்கும். நான் இரத்தத்ைதப் பார்த்ததும் உங்கள்
வீட்ைடக் கடந்து ேபாேவன். எக ப்தன் ஜனங்களுக்குத் தீைமயான காரியங்கள்
ஏற்படுமாறுெசய்ேவன். அத்தீய ேநாய்கள்ஒன்றும்உங்கைளப்பாத க்காது.
௧௪ “இந்த இரைவ நீங்கள் எப்ேபாதும் நைனவுகூருவீர்கள். இதுஉங்களுக்கு

ஒருவேசஷவடுமுைற நாளாகஇருக்கும். எப்ேபாதும்இந்தவடுமுைற நாளில்
உங்கள்சந்ததயார்கர்த்தைரமகைமப்படுத்துவார்கள். ௧௫இந்தவடுமுைறயன்
ஏழு நாட்களும் புளிக்காத மாவனால் ெசய்த ெராட்டிைய உண்ணேவண்டும்.
இந்த வடுமுைறயன் முதல் நாளில் புளிப்பான யாவற்ைறயும் உங்கள்
வீடுகளிலிருந்து அகற்ற ேவண்டும். இப்பண்டிைகயன் ஏழு நாட்களிலும்
யாரும் புளிப்பான எைதயும் உண்ணக்கூடாது. யாேரனும் புளிப்பானைதச்
சாப்ப ட்டால், அவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிலிருந்து ஒதுக்கப்படேவண்டும்.
௧௬ வடுமுைற காலத்தன் முதல் நாளிலும் கைடச நாளிலும் பரிசுத்த சைபக்
கூட்டங்கள் நைடெபற ேவண்டும். இந்நாட்களில் நீங்கள் எந்த ேவைலயும்
ெசய்யக் கூடாது. உங்கள் சாப்பாட்டிற்கான உணைவத் தயாரிப்பது மட்டுேம
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நீங்கள் ெசய்யும் ேவைலயாக இருக்க ேவண்டும். ௧௭ நீங்கள் புளிப்பல்லா
அப்பப் பண்டிைகைய நைனவுகூர ேவண்டும். ஏெனனில் இந்நாளில்
உங்கள் ஜனங்கள் எல்ேலாைரயும் குழுக்களாக எக ப்தலிருந்து ெவளிேய
ெகாண்டு வந்ேதன். எனேவ உங்கள் எல்லா சந்ததயாரும் இந்த நாைள
நைனவுகூர ேவண்டும். எந்நாளும் நைலெபற்றருக்கும் சட்டமாக இது
அைமயும். ௧௮ எனேவ (ந சான்) முதல் மாதத்தன் பதனான்காவது நாளில்
நீங்கள் புளிப்பல்லாத ெராட்டிைய உண்ணத் துவங்க ேவண்டும். அேத
மாதத்தன் இருபத்ெதான்றாம் நாள் மாைலவைரக்கும் இந்த புளிப்பல்லாத
ெராட்டிையத் ெதாடர்ந்து நீங்கள் சாப்ப ட ேவண்டும். ௧௯ ஏழு நாட்கள் உங்கள்
வீடுகளில் எந்தப் புளிப்பான ெபாருளும் காணப்படக் கூடாது. இஸ்ரேவலின்
குடிமகனாகலும், அந்நயனாகலும், புளிப்பானைதச் சாப்ப ட்டால் அவன்
இஸ்ரேவல் ஜனத்தனின்று ஒதுக்கப்பட ேவண்டும். ௨௦ இந்த ஓய்வு நாளில்
நீங்கள் புளிப்புள்ள உணைவ உண்ணேவகூடாது. நீங்கள் எங்கு வாழ்ந்தாலும்
புளிப்புஇல்லாதமாவால்ெசய்தெராட்டிையேயஉண்ணேவண்டும்” என்றார்.
௨௧ ேமாேச எல்லா மூப்பர்கைளயும் (தைலவர்கள்) ஒன்றாகக் கூடிவரச்

ெசய்தான். ேமாேச அவர்களிடம், “உங்கள் குடும்பங்களுக்குரிய
ஆட்டுக்குட்டிகைளக் ெகாண்டு வந்து, பஸ்கா பண்டிைகக்காக அவற்ைறக்
ெகால்லுங்கள். ௨௨ ஈேசாப் தைழகைள எடுத்து, அவற்ைற இரத்தம்
ந ரம்பயருக்கும் கண்ணங்களில் ேதாய்த்து எடுத்துவாசல் நைலக்கால்களின்
பக்கங்களிலும், ேமேலயும் இரத்தத்ைதப் பூசுங்கள். காைல வைரக்கும்
ஒருவனும் அவனது வீட்ைட வ ட்டு எங்கும் ேபாகக்கூடாது. ௨௩ எக ப்தன்
முதற்ேபறானவற்ைற அழிப்பதற்காகக் கர்த்தர் கடந்து ெசல்லும்ேபாது அவர்
வாசல் நைலக்கால்களிலிருக்கும் இரத்தத்ைதக் காண்பார். அப்ேபாது
கர்த்தர் அந்த வீட்ைடப் பாதுகாப்பார். அழிக்க றவன் உங்கள் வீட்டுக்குள்
வந்து, உங்கைளச் ேசதப்படுத்த கர்த்தர் அவைன வடமாட்டார். ௨௪ நீங்கள்
இக்கட்டைளைய நைனவுகூர ேவண்டும். உங்களுக்கும், உங்கள்
சந்தத க்கும் எந்நாளும் இது சட்டமாக இருக்கும். ௨௫ கர்த்தர் உங்களுக்குக்
ெகாடுக்க ற ேதசத்த ற்குப் ேபான ப றகும் இைத நைனவுகூர்ந்து ெசய்ய
ேவண்டும். ௨௬ உங்கள் பள்ைளகள், ‘நீங்கள் ஏன் இந்த பண்டிைகையக்
ெகாண்டாடுக றீர்கள்?’ என்றுஉங்கைளக் ேகட்டால், ௨௭நீங்கள், ‘இந்தப் பஸ்காப்
பண்டிைக கர்த்தைர மகைமப்படுத்துவதற்குரியதாகும். ஏெனனில், நாங்கள்
எக ப்தல் வாழ்ந்தேபாது கர்த்தர் இஸ்ரேவலரின் வீடுகைளக் கடந்து ெசன்று
எக ப்தயர்கைளக் ெகான்றார், ஆனால் அவர் நமது வீடுகளின் ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றனார்.’ என்றுகூறுங்கள்” என்றார்.
ஜனங்கள் கர்த்தைரப் பணிந்து ெதாழுதுெகாள்க றார்கள் ௨௮ கர்த்தர் இந்தக்

கட்டைளைய ேமாேசக்கும், ஆேரானுக்கும் ெகாடுத்தார். எனேவ இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள்கர்த்தர் கட்டைளய ட்டவற்ைறச்ெசய்தார்கள்.
௨௯ நள்ளிரவல் கர்த்தர் எக ப்தன் முதற்ேபறானவர்கைள, எக ப்ைத ஆண்ட

பார்ேவானின் முதல் மகனிலிருந்து, சைறயலுள்ள ைகதயன் முதல் மகன்
வைரக்கும் எல்ேலாைரயும் அழித்தார். எல்லா முதற் ேபறான மிருகங்களும்
மரித்தன. ௩௦ அந்த இரவல் எக ப்தன் ஒவ்ெவாரு வீட்டிலும் யாராவது
ஒருவர் மரித்தனர். பார்ேவானும், அவனது அதகாரிகளும், எக ப்தன் எல்லா
ஜனங்களும்சத்தமிட்டுஅழுதனர்.
இஸ்ரேவல்எக ப்ைதவ ட்டுப் புறப்படுதல்
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௩௧அந்த இரவல் பார்ேவான் ேமாேசையயும், ஆேராைனயும் வரவைழத்தான்.
பார்ேவான் அவர்களிடம், “எழுந்து என் ஜனங்கைள வட்டு வலக ப்ேபாங்கள்.
நீங்கள் கூறுகறபடிேய நீங்களும் உங்கள் ஜனங்களும் ெசய்யலாம். ேபாய்க்
கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்! ௩௨உங்கள்ஆடுகைளயும், மாடுகைளயும்
நீங்கள்கூறயபடிேயஉங்கேளாடுஎடுத்துச்ெசல்லலாம், ேபாங்கள்! என்ைனயும்
ஆசீர்வதயுங்கள்!” என்றான். ௩௩ எக ப்தன் ஜனங்களும் அவர்கைள வைரந்து
ேபாகும்படிக் ேகட்டுக்ெகாண்டனர். அவர்கள், “நீங்கள் ேபாகா வ ட்டால், நாங்கள்
அைனவரும்மரித்துப் ேபாேவாம்!” என்றுகூறனார்கள்.
௩௪ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெராட்டிையப் புளிக்கச் ெசய்வதற்கும்

ேநரமிருக்கவல்ைல. மாவருந்த கண்ணங்கைளத் துணியால் ெபாத ந்து
அவர்கள் தங்கள் ேதாள்களில் சுமந்து ெசன்றனர். ௩௫ ப றகு இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ேமாேச கூறயபடிேய ெசயல்பட்டனர். அவர்கள் அக்கம்
பக்கத்தாராக ய எக ப்தயரிடம் ெசன்றுஆைடகைளயும், ெபான் மற்றும் ெவள்ளி
ெபாருட்கைளயும்ேகட்டார்கள். ௩௬இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்மீதுஎக ப்தயர்களுக்கு
இரக்கம் உண்டாகுமாறு கர்த்தர் ெசய்தார். எனேவ எக ப்தயர்கள் தங்கள்
வைலயுயர்ந்தெபாருட்கைளஇஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்குக்ெகாடுத்தனர்.
௩௭ ராமேசசலிருந்து சுக்ேகாத்துக்கு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ப ரயாணம்

ெசய்தனர். சமார் 6,00,000 புருஷர்கள் இருந்தனர். குழந்ைதகள் இந்த
எண்ணிக்ைகயல் ேசர்க்கப்படவல்ைல. ௩௮ ஆடுகளும், மாடுகளும், ப ற
ெபாருட்களும் மிக அத கமாக இருந்தன. அவர்கேளாடு இஸ்ரேவலர் அல்லாத
ெவவ்ேவறு இனத்து ஜனங்களும் பயணம் ெசய்தனர். ௩௯ ெராட்டி மாைவ
புளிக்கைவக்க ஜனங்களுக்கு ேநரம் இருக்கவல்ைல. பயணத்தற்காக
எந்த வ ேசஷ உணைவயும் அவர்கள் தயாரிக்கவல்ைல. எனேவ புளிப்பற்ற
ெராட்டிையேயசுட்டார்கள்.
௪௦ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எக ப்தல் 430 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தருந்தனர்.

௪௧ சரியாக 430 ஆண்டுகளுக்குப் ப றகு, அந்த நாளில் கர்த்தரின் ேசைனகள்*
எக ப்ைத வ ட்டுச் ெசன்றனர். ௪௨ கர்த்தர் ெசய்தைத ஜனங்கள் நைனவுகூரும்
அந்த இரவு வ ேசஷமா னது. இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள் எல்லாரும் எந்நாளும்
அந்தஇரைவநைனவுகூருவார்கள்.
௪௩ கர்த்தர் ேமாேசையயும், ஆேராைனயும் ேநாக்க , “பஸ்கா பண்டிைகயன்

வதகள் இைவ: அந்நயன் யாரும் பஸ்காைவ உண்ணக் கூடாது. ௪௪ஆனால்
ஒருவன் ஒரு அடிைமைய வாங்க அவனுக்கு வருத்த ேசதனம் ெசய்வத்தால்,
அந்த அடிைம பஸ்காைவ உண்ணலாம். ௪௫ஆனால் ஒருவன் உங்கள் நாட்டில்
வாழ்ந்தாலும், கூலிேவைலக்குஉங்களால்அமர்த் தப்பட்டவனாக இருந்தாலும்,
அம்மனிதன் பஸ்கா உணைவ உண்ணக்கூடாது, இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு
மட்டுேம பஸ்காஉரியது.
௪௬ “ஒவ்ெவாரு குடும்பமும் அவர்கள் வீட்டில் அவ்வுணைவ உண்ண

ேவண்டும். வீட்டிலிருந்து ெவளிேய அவ்வுணைவ எடுத்துச் ெசல்லக் கூடாது.
ஆட்டுக்குட்டியன் எலும்புகைள முறக்க ேவண்டாம். ௪௭ இஸ்ரேவலின் எல்லா
ஜனங்களும் இப் பண்டிைகையக் ெகாண்டாட ேவண்டும். ௪௮ உங்கேளாடு
வச க்கும் இஸ்ரேவலன் அல்லாத ஒருவன் கர்த்தரின் பஸ்காவல் பங்கு
ெகாள்ள வரும்பனால், அவனுக்கு வருத்தேசதனம் ெசய்ய ேவண்டும். அப்
ேபாது அவன் இஸ்ரேவலின் குடிமகனாகக் கருதப் படுவான். அவன் பஸ்கா

* ௧௨:௪௧: கர்த்தரின் ேசைனகள்இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்எனப்ெபாருள்படும்.
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உணவல் பங்கு ெகாள்ள முடியும். ஆனால் ஒரு மனிதன் வருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாள்ளாவ ட்டால், அவன்பஸ்கா உணைவஉண்ணமுடியாது. ௪௯இந்த
வத கள் எல்ேலாருக்கும் ெபாதுவானைவ. இஸ்ரேவலின் குடி மகன் அல்லது
உங்கள் நாட்டில் வச க்கும் இஸ்ரேவல் அல்லாத எல்ேலாருக்கும் வத கள்
ெபாதுவானதாகேவஇருக்கும்” என்றார்.
௫௦ கர்த்தர் ேமாேசக்கும், ஆேரானுக்கும் ெகாடுத்த கட்டைளகளின்படி

இஸ்ரேவலின்ஜனங்கள்குழுக்களாக எல்ேலாரும் எக ப்ைதவ ட்டுேபானார்கள்.
௫௧ அேத நாளில் கர்த்தர் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள எக ப்தலிருந்து ெவளிேய
வழிநடத்தனார். ஜனங்கள்குழுக்களாக புறப்பட்டனர்.

௧௩
௧ ப றகு கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “இஸ்ரேவலில் ஒரு தாயன் வயற்றல்

ப றக்கும் முதல் ஆண் குழந்ைத ஒவ்ெவான்றும் எனக்குரியதாகும். முதலில்
பறந்த ஒவ்ெவாரு ஆண் குழந்ைதயும், முத லில் பறந்த ஒவ்ெவாரு வலங்கும்
எனக்குரியதாகும்” என்றார்.
௩அப்ேபாது ேமாேச ஜனங்களிடம், “இந்த நாைள நைனவுகூருங்கள். நீங்கள்

எக ப்தல் அடிைமகளாக இருந்தீர்கள். ஆனால் இந்த நாளில் கர்த்தர் அவரது
மிகுந்த வல்லைமையப் பயன்படுத்த உங்கைள வடுதைல ெசய்தார். நீங்கள்
புளிப்புள்ள ெராட்டிைய உண்ணக்கூடாது. ௪ ஆபீப் மாதத்தன் இந்த நாளில்
நீங்கள் எக ப்ைத வ ட்டுச் ெசல்க றீர்கள். ௫ கர்த்தர் உங்கள் முற்ப தாக்களுக்கு
ஒருவேசஷமானவாக்குறுதையஅளித்தார். கானானியர்,ஏத்தயர்,எேமாரியர்,
ஏவயர், எபூசயர் ஜனங்களின் நாட்ைட உங்களுக்குக் ெகாடுப்பதாகக் கர்த்தர்
வாக்களித்தார். நல்லெபாருட்களால் ந ரப்பப்பட்ட நாட்டிற்குக் கர்த்தர் உங்கைள
வழிநடத்தய ப றகும் நீங்கள் இந்த நாைள நைனவுகூர ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு
ஆண்டும் முதல் மாதத்தன் இந்த நாைள வழிபாட்டிற்குரிய வ ேசஷ தனமாகக்
ெகாள்ளேவண்டும்.
௬ “புளிப்பு இல்லாத ெராட்டிையேய ஏழு நாட்களுக்கு நீங்கள்

உண்ண ேவண்டும். ஏழாவது நாளில் ஒரு ெபரிய வருந்து கர்த்தைர
மகைமப்படுத்துவதற்காக நைடெபறும். ௭ எனேவ ஏழு நாட்கள் புளிப்புள்ள
ெராட்டிைய நீங்கள் உண்ணேவ கூடாது. உங்கள் ேதசத்தல் எப்பக்கத்தலும்
புளிப்புள்ள ெராட்டி இருக்கேவ கூடாது. ௮ இந்த நாளில் உங்கள்
பள்ைளகளுக்கு, ‘கர்த்தர் நம்ைம எக ப்தலிருந்து வழிநடத்தயதால் இந்த
வருந்துநைடப்ெபறுகறது’ என்றுெசால்லேவண்டும்.
௯ “உங்கள் கண்களின் முன்னால் இது அைடயாளமாக இருக்கும். இந்த

பண்டிைக நாள் கர்த்தரின் ேபாதைனகைள நைனவுபடுத்தவும், உங்கைள
எக ப்தலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டுவர கர்த்தர் தமது ெபரும் வல்லைமையப்
பயன்படுத்தனார் என்பைத நைனவுபடுத்தவும் இது உதவும். ௧௦ எனேவ
ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் அதன் காலத்தல் இந்த வடுமுைற நாைள நைனவு
கூருங்கள்.
௧௧ “உங்களுக்குக் ெகாடுப்பதாகக் கர்த்தர் வாக்களித்த ேதசத்த ற்கு

அவர் உங்கைள வழிநடத்துவார். கானானிய ஜனங்கள் இப்ேபாது அங்கு
வாழ்க றார்கள். இத்ேதசத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுப்பதாக ேதவன் உங்கள்
முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்தார்.” ேதவன் இந்நாட்ைட உங்களுக்குக்
ெகாடுத்தப றகு, ௧௨ நீங்கள் உங்கள் முதல் மகைன அவருக்குக் ெகாடுக்க
ேவண்டும் என்பைத நைனவு கூருங்கள். முதலில் பறந்த எந்த ஆண்
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மிருகத்ைதயும் கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும். ௧௩ முதலில் பறந்த
ஒவ்ெவாரு ஆண் கழுைதையயும் கர்த்தரிடமிருந்து தரும்பப்ெபற்று, அதற்குப்
பதலாக ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகாடுக்கேவண்டும். கர்த்தரிடமிருந்து
கழுைதைய வாங்க உங்களுக்கு வருப்பமில்ைலெயன்றால், அதைனக்
ெகான்றுவடுங்கள். அது ஒரு பலியாகும். நீங்கள் அதன் கழுத்ைத
முறக்க ேவண்டும். முதலில் பறக்கும் ஒவ்ெவாரு ஆண் குழந்ைதையயும்
கர்த்தரிடமிருந்துதரும்பப்ெபற ேவண்டும்.
௧௪ “வருங்காலத்தல் நீங்கள் இைதச் ெசய்வதன் காரணத்ைத அறயும்படி

உங்கள் பள்ைளகள், ‘இதன் ெபாருள் என்ன?’ என்று ேகட்பார்கள். நீங்கள்
அவர்களிடம்: ‘கர்த்தர் தமது மகா வல்லைமையப் பயன்படுத்த நம்ைம
எக ப்தலிருந்து மீட்டார். நாம் அந் நாட்டில் அடிைமகளாக இருந்ேதாம். ஆனால்
கர்த்தர் நம்ைம இங்கு வழிநடத்தனார். ௧௫ எக ப்தல், பார்ேவான் ப டிவாதமாக
இருந்தான். நாம் புறப்படுவதற்கு அவன் அனுமத ெகாடுக்வல்ைல. எனேவ
கர்த்தர் அந்நாட்டின் முதலாவதாகப் ப றந்த எல்லா உய ரினங்கைளயும்
ெகான்றார். (கர்த்தர் முதலில் பறந்த மகன்கைளயும், முதலில் பறந்த
மிருகங்கைளயும்ெகான்றார்.) எனேவநான்முதலில்பறந்தஆண்மிருகத்ைதக்
கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்க ேறன், எல்லா முதலில் பறந்த ஆண் பள்ைளகைளயும்
கர்த்தரிடமிருந்து தரும்பப் ெபறுக ேறன்!’ என்று நீங்கள் பதல் கூறுவீர்கள்.
௧௬இதுஉங்கள்ைகயல்கட்டப்பட்டஒருகுறயீடுேபாலவும்,உங்கள்கண்களுக்கு
நடுவல் ெதாங்கும் ஒரு அைடயாளமாகவும் காணப்படும். கர்த்தர் தமது
அளவல்லா வல்லைமயனால் நம்ைம எக ப்தலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டு
வந்தார் என்பைதநீங்கள்நைனவுகூரஇதுஉதவும்” என்றான்.
எக ப்தலிருந்துெவளிேயறும்பயணம்
௧௭ பார்ேவான் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள எக ப்தலிருந்து ெவளிேயற்றனான்.

ெபலிஸ்தரின் நாட்டின் வழியாக ஜனங்கள் பயணம் ெசய்வைதக் கர்த்தர்
அனுமத க்கவல்ைல. கடலின் ஓரமாக உள்ள அந்த சாைல குறுக்கு
சாைலயாக இருந்தது. ஆனால் கர்த்தர், “அவ்வழிேய ஜனங்கள் பயணத்ைத
ேமற் ெகாண்டால் அவர்கள் ேபாரிட ேவண்டியருக்கும். அதனால் தங்கள்
எண்ணத்ைதமாற்ற , எக ப்த ற்குத்தரும்ப ப் ேபாகக்கூடும்” என்றார். ௧௮ஆகேவ
கர்த்தர் அவர்கைள ேவறு வழியாக நடத்த ச் ெசன்றார். ெசங்கடல் அருேக
பாைலவனத்தன் நடுேவ அவர்கைள வழிநடத்தனார். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
எக ப்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டேபாது சண்ைடக்கு ஆயத்தமான ஆைடகைள
அணிந்தருந்தனர்.
ேயாேசப்பு தாயகத்த ற்குத்தரும்புதல்
௧௯ ேயாேசப்பன் எலும்புகைள ேமாேச தன்ேனாடு எடுத்துச் ெசன்றான்.

(ேயாேசப்பு மரிக்கும் முன்னர் இஸ்ரேவலின் ஜனங்களிடம் இைதச் ெசய்ய
ேவண்டுெமன வாக்குறுத ெபற்றருந்தான். ேயாேசப்பு, “ேதவன் உங்கைள
மீட்கும்ேபாது, எனது எலும்புகைள எக ப்தலிருந்து ெவளிேய எடுத்துச் ெசல்ல
ேவண்டுெமன்பைதநைனவல்ைவயுங்கள்” என்றுகூறயருந்தான்.)
கர்த்தர் தமதுஜனங்கைளவழிநடத்துக றார்
௨௦இஸ்ரேவல்ஜனங்கள் சுக்ேகாத்ைத வ ட்டு நீங்க ஏத்தாமில் தங்கனார்கள்.

ஏத்தாம் பாைலவனத்தனருேகஇருந்தது. ௨௧கர்த்தர் பாைதகாட்டினார். பகலில்,
கர்த்தர்ஜனங்கைளவழிநடத்தஉயரமானஒருேமகத்ைதயும்,இரவுேவைளயல்
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வழிநடத்த உயரமான ஒரு ெநருப்புதூைணயும் பயன்படுத்தனார். அவர்கள்
இரவலும் பயணம் ெசய்வதற்ேகதுவாக இந்த ெநருப்பு ெவளிச்சம் தந்தது.
௨௨உயர்ந்த ேமகம் பகல் முழுவதும், உயர்ந்த ெநருப்பு தூண் இரவு முழுவதும்
அவர்கேளாடிருந்தது.

௧௪
௧ அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , ௨ “ஜனங்களிடம் ஈேராத்துக்கு

தரும்ப ப் ேபாகும்படியாகக் கூறு. பாகால் ெசேபானுக்கு அருேகயுள்ள
மிக்ேதாலுக்கும் ெசங்கடலுக்கும் மத்தயல் அவர்கள் இரவல் தங்கட்டும்.
௩ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பாைலவனத்தல் காணாமற்ேபானார்கள் என்று
பார்ேவான் எண்ணுவான். ஜனங்களுக்குப் ேபாகத்தக்க இடம் எதுவுமில்ைல
என்று அவன் நைனப்பான். ௪ பார்ேவானுக்குத் ைதரியம் தந்து, அவன்
உங்கைளத் துரத்தும்படியாகச் ெசய்ேவன். ஆனால் நான் பார்ேவாைனயும்
அவனது ேசைனையயும் ேதாற்கடிப்ேபன். அது எனக்கு கனத்ைதக்
ெகாண்டுவரும். அப்ேபாது எக ப்தய ஜனங்கள் நாேன கர்த்தர் என்பைத
அறவார்கள்” என்றார். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்தார்கள்.
அவர்கூறனபடிேயஅவர்கள்ெசய்தார்கள்.

பார்ேவான்இஸ்ரேவலைரத்துரத்துதல்
௫ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தப்ப ச் ெசன்றுவட்டார்கள் என்ற ெசய்த

பார்ேவானுக்குக் கைடத்தது. இைதக் ேகட்டேபாது அவனும், அவனது
அதகாரிகளும் மனம்மாற முன்பு ெசய்த தங்கள் ெசயல்கைள மறு
பரிசீலைன ெசய்தனர். பார்ேவான், “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேபாவதற்கு ஏன்
அனுமதத்ேதாம்? அவர்கள் ஓடிப்ேபாவதற்கு ஏன் வைக ெசய்ேதாம்? இப்ேபாது
நாம் நமதுஅடிைமகைளஇழந்துேபாேனாம்!” என்றான்.
௬ எனேவ, பார்ேவான் தனது ஆட்கேளாடு ேதைரயும் தயார்ப்படுத்தனான்.

௭ பார்ேவான் அவனது சறந்த 600 ஆட்கைளயும், அவனது இரதங்கள்
அைனத்ைதயும் கூட்டிச் ெசன்றான். ஒவ்ெவாரு ேதரிலும் ஒரு அதகாரி
இருந்தான். ௮ ெவற்ற க் களிப்ேபாடு தங்கள் ைககைள உயர்த்தயவர்களாய்
இஸ்ரேவல்ஜனங்கள் புறப்பட்டுச் ெசன்றுெகாண்டிருந்தனர். ஆனால் எக ப்தய
அரசனாகய பார்ேவான் ைதரியம் ெகாள்ளும்படியாக கர்த்தர் ெசய்தார்.
பார்ேவான்இஸ்ரேவல்ஜனங்கைளத்துரத்தனான்.
௯ எக ப்தய பைடயல் இரதங்கேளாடுகூடிய பல குதைர வீரர்கள் இருந்தனர்.

அவர்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப் பன் ெதாடர்ந்து அவர்கள் ெசங்கடலின்
அருேகயுள்ள பாகால் ெசேபானுக்குக் க ழக்ேகயருக்க ற ஈேராத்தல்
இருக்கும்ேபாதுெநருங்க வந்தனர்.
௧௦ பார்ேவானும் அவனது பைடயனரும் தங்கைள ேநாக்க வருவைத

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கண்டு மிகவும் பயந்தனர். அவர்கள் கர்த்தரிடம்
உதவ ேவண்டினர். ௧௧ அவர்கள் ேமாேசைய ேநாக்க , “நீர் ஏன் எங்கைள
எக ப்தலிருந்து அைழத்து வந்தீர்? பாைலவனத்தல் சாகும்படியாக ஏன்
எங்கைளஅைழத்துக்ெகாண்டுவந்தீர்? எக ப்தல்ந ம்மதயாகமரித்தருப்ேபாம்.
எக ப்தல் நைறய கல்லைறகள் இருந்தன. ௧௨இவ்வாறு நடக்குெமன நாங்கள்
உங்களிடம் கூற ேனாம். எக ப்தல் இருந்தேபாது நாங்கள், ‘எங்கைளத்
ெதால்ைலப்படுத்தாதீர்கள். நாங்கள் தங்கயருந்து எக ப்தயருக்கு அடிைம
ேவைல ெசய்ேவாம்’ என்ேறாம். அங்கருந்து ெவளிேயற பாைலவனத்தல்
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இங்கு மடிவைதக் காட்டிலும் அங்கு தங்க அடிைமகளாக இருப்பேத நலமாக
இருந்தருக்கும்” என்றனர்.
௧௩ஆனால் ேமாேச, “பயப்படாதீர்கள்! ஓடிப் ேபாகாதீர்கள்! சும்மா இருந்து,

கர்த்தர் இன்ைறக்கு உங்கைள மீட்பைதப் பாருங்கள். இந்த எக ப்தயர்கைள
இனிேமல் பார்க்கமாட்டீர்கள்! ௧௪ நீங்கள் எைதயும் ெசய்யாமல் அைமதயாக
இருந்தால் ேபாதும், கர்த்தர்உங்களுக்காகப் ேபாரிடுவார்” என்றான்.
௧௫ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “ஏன் இன்னும் நீ என்னிடம் அழுகறாய்?

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்கள் பயணத்ைதத் ெதாடருமாறு கூறு.
௧௬ெசங்கடலுக்குேமலாகஉன்ைகத்தடிையஉயர்த்து. கடல்பளக்கும். அப்ேபாது
ஜனங்கள்அதலுள்ளஉலர்ந்த தைரவழிேய நடந்துெசல்லலாம். ௧௭உங்கைளத்
துரத்தும்படியாக நாேன எக ப்தயருக்குத்ைதரியம் அளித்ேதன். ஆனால் நாேன
பார்ேவாைனயும், அவனது குதைரகள் இரதங்கைளக் காட்டிலும் வல்லைம
ெபாருந்தயவர் என்று உணரச் ெசய்ேவன். ௧௮ அப்ேபாது எக ப்தயர் நாேன
கர்த்தர் என்பைத அறவார்கள். பார்ேவாைனயும் அவனது இரதம் குதைர
வீரர்கைளயும் நான் ேமற்ெகாள்ளும்ேபாது அவர்கள் என்ைன மத ப்பார்கள்”
என்றார்.
கர்த்தர் எக ப்தய ேசைனகைளமுறயடித்தல்
௧௯ அப்ேபாது கர்த்தருைடய தூதன் ஜனங்களுக்குப் பன்னாகப் ேபானான்.

(கர்த்தருைடய தூதன் எப்ேபாதும் ஜனங்களுக்கு முன்ேன, அவர்கைள
வழிநடத்தயபடிேய ெசன்று ெகாண்டிருந்தான்). அந்த உயரமான ேமகம்
ஜனங்களுக்கு முன்ேன ெசல்லாமல் அவர்களுக்கு பன்ேன ெசன்றது.
௨௦இவ்வாறு அம்ேமகம் எக ப்தயருக்கும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் இைடேய
ெசன்று நன்றது. இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு ெவளிச்சம் இருந்தது. ஆனால்
எக ப்தயர்கைளேயா இருள் சூழ்ந்தது. எனேவ அந்த இரவல் எக ப்தயர்கள்
இஸ்ரேவல்ஜனங்கைளெநருங்கவரமுடியவல்ைல.
௨௧ ேமாேச தனது கரங்கைளச் ெசங்கடலுக்கு ேநராக உயர்த்தனான். கர்த்தர்

க ழக்கலிருந்து ஒரு காற்று வீசும்படியாகச் ெசய்தார். இரவு முழுவதும் காற்று
வீச ற்று, கடல் பளந்தது. காற்று நலத்ைத உலரச் ெசய்தது. ௨௨ இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் உலர்ந்த தைலயன் ேமல் கடலினூேட ேபானார்கள். அவர்களுக்கு
வலது பக்கத்தலும் இடது பக்கத்தலும் தண்ணீர் சுவர்ேபால் உயர்ந்து நன்றது.
௨௩அப்ேபாது பார்ேவானின்குதைரவீரர்கள் தங்கள்இரதங்களுடன்கடலினுள்
இஸ்ரேவலைரப் பன்ெதாடர ஆரம்ப த்தனர். ௨௪ அதகாைலயல் கர்த்தர்
உயர்ந்த ேமகத்தலிருந்தும், ெநருப்புத் தூணிலிருந்தும் எக ப்தய பைடைய
ேநாக்க ப் பார்த்து அவர்கைளத் ேதாற்கடித்தார். ௨௫இரதங்களின் சக்கரங்கள்
ச க்க க்ெகாண்டன. இரதங்கைளக் கட்டுப்படுத்துவது கடினமாக இருந்தது.
எக ப்தயர்கள், “இங்கருந்து தப்ப ப் ேபாேவாம்! இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்காகக்
கர்த்தர் நம்ைமஎத ர்த்து ேபார் ெசய்க றார்” என்றார்கள்.
௨௬ அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசய டம், “உன் ைககைளக் கடலுக்கு ேமலாக

உயர்த்து, தண்ணீர் புரண்டு எக ப்தயரின் இரதங்கைளயும் குதைர
வீரர்கைளயும்மூழ்கடிக்கும்” என்றார்.
௨௭எனேவவடிவதற்குச் சற்றுமுன்ேமாேச கடலுக்குேமலாகத் தன்கரங்கைள

உயர்த்தனான். தண்ணீர் முன்புேபால் சமமாக வந்து நன்றது. எக ப்தயர்கள்
தங்களால் முடிந்த அளவு தண்ணீரிலிருந்து தப்ப ஓட முயன்றார்கள். ஆனால்
கர்த்தர் அவர்கைளக் கடலில் மூழ்கடித்துவ ட்டார். ௨௮ தண்ணீர் முன்பு ேபால்
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சமமாக வந்ததால் இரதங்கைளயும், குதைர வீரர்கைளயும் மூழ்கடித்து வ ட்டது.
பார்ேவானின் பைடயனர் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளத் துரத்தனர், ஆனால்
அப்பைடேயாஅழிக்கப்பட்டது,ஒருவரும்பைழக்கவல்ைல!
௨௯இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்உலர்ந்த தைரயல் கடைலக் கடந்தனர். அவர்களது

வலது,இடதுபுறங்களில்மாத்த ரம்தண்ணீர்சுவைரப்ேபாலநன்றது. ௩௦எனேவ,
அந்நாளில் எக ப்தயரிடமிருந்து இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள கர்த்தர் மீட்டார். ெசங்
கடலின் கைரயல் எக ப்தயரின் பணங்கைளஇஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கண்டனர்.
௩௧ கர்த்தர் எக ப்தயர்கைள ெவன்றேபாது, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கர்த்தரின்
மிகுந்த வல்லைமையக் கண்டார்கள். எனேவ ஜனங்கள் பயந்து கர்த்தைர
மத த்தார்கள். அவர்கள் கர்த்தைரயும் அவரது தாசனாகய ேமாேசையயும் நம்ப
ஆரம்ப த்தனர்.

௧௫
ேமாேசயன்பாட்டு
௧அப்ேபாது ேமாேசயும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் கர்த்தைர ேநாக்க பன்வரும்

பாடைலப் பாடினார்கள்:

“நான்கர்த்தைரப் பாடுேவன்!
அவர்ெபருைமமிக்க ெசயல்கைளச்ெசய்தார்,

அவர்குதைரையயும்,குதைரவீரைனயும்கடலில்தள்ளினார்.
௨கர்த்தேர எனதுபலம். அவர் என்ைனமீட்க றார்.

நான்அவைரத் துத த்துப்பாடுேவன் கர்த்தேர எனது ேதவன், நான்அவைரத்
துத ப்ேபன்.

கர்த்தர் எனதுமுற்ப தாக்களின் ேதவன்.
நான்அவைரமத ப்ேபன்.

௩கர்த்தர்யுத்தத்தல் ச றந்தவர்,
கர்த்தர் என்பதுஅவரதுெபயர்.

௪பார்ேவானின்இரதங்கைளயும்,வீரர்கைளயும்அவர் கடலில்தள்ளினார்.
பார்ேவானின் ச றந்தவீரர்கள்ெசங்கடலில்அமிழ்ந்தனர்.

௫ஆழியன்தண்ணீர்அவர்கைளமூடிக்ெகாண்டது.
அவர்கள்கடலினடியல்பாைறகைளப்ேபால்மூழ்க ப்ேபாயனர்.

௬-௭ “உமதுவலதுகரம்வயக்கத்தகும்வல்லைமஉைடயது.
கர்த்தாேவ,உமதுவலதுகரம் பைகவர்கைளச் ச தறடித்தது.

உமதுெபருைமயால்உமக்குஎத ராக நன்றஜனங்கைளநீர்அழித்தீர்.
உமது ேகாபம் அவர்கைள ைவக்ேகாலில் பற்றும் ெநருப்ைபப் ேபால
அழித்தது.

௮ உமது உக்க ரத்தன் ெபருமூச்சால் தண்ணீர் ேமெலழும்ப ற்று, ஒழுகும்
தண்ணீர்த டமானசுவராய ற்று.

ஆழத்தன்அஸ்தபாரம்வைரக்கும்கடல்தண்ணீர்த டன்ெகாண்டது.

௯ “நான்ெதாடர்ந்துப டிப்ேபன், ‘நான்அவர்கள்ெசல்வத்ைதப் பற ப்ேபன்.
எனதுவாளால்அவற்ைறஅபகரிப்ேபன்.
நான்எல்லாவற்ைறயும்எனக்காகஎடுப்ேபன்’என்றுபைகவன்ெசான்னான்.
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௧௦ஆனால்நீர்அவர்கள்ேமல்ஊத , கடலால்அவர்கைளமூடினீர்.
ஆழ்கடலில்அவர்கள்ஈயத்ைதப் ேபாலமூழ்கனார்கள்.

௧௧ “கர்த்தைரப்ேபான்ற ேதவர்கள்உள்ளனேரா?
இல்ைல! உம்ைமப்ேபான்ற ேதவர்கள்எவருமில்ைல!
நீர் ேமலானபரிசுத்தமானவர்!
நீர்வயக்கத்தக்கஆற்றல்வாய்ந்தவர்!
நீர் மாெபரும்அற்புதங்கள்ெசய்பவர்!

௧௨வலதுகரத்ைதஉயர்த்த உலகத்ைதஅழிக்கஉம்மால்முடியும்.
௧௩ஆனால்உமதுஇரக்கத்தால்

நீர் மீட்டஜனங்கைளவழிநடத்துக றீர்.
உமதுவல்லைமயால்அவர்கைளப்பரிசுத்தமும்,

இன்பமுமானநாட்டிற்குள்நடத்துகறீர்.

௧௪ “ப றஜாத கள்இைதக் ேகட்டு, பயந்துநடுங்குவார்கள்.
ெபலிஸ்தயர் பயத்தால் நடுங்குவார்கள்.

௧௫ஏேதாமின்தைலவர்கள்பயத்தால்நடுங்குவார்கள்.
ேமாவாபன்தைலவர் பயத்தால்நடுங்குவார்கள்.
கானானின்ஜனங்கள்துணிவழப்பார்கள்.
௧௬அவர்கள்உமதுஆற்றைலக்காண்ைகயல்அச்சத்தால் ந ரம்புவார்கள்.

கர்த்தரின் ஜனங்கள் ெசல்லும்மட்டும், உம்மால் உண்டாக்கப்பட்ட உமது
ஜனங்கள் கடந்து ெசல்லும்மட்டும் அவர்கள் உறுதயான பாைறையப்
ேபாலஸ்தம்ப த்துந ற்பார்கள்.

௧௭கர்த்தாேவநீர்உம்முைடயஜனங்கைளஉம்முைடயமைலக்குவழிநடத்துவீர்.
உமது சங்காசனத்த ற்காக நீர் ேதர்ந்ெதடுத்த இடத்தனருேக அவர்கைள
வாழச்ெசய்வீர். ஆண்டவேர,

நீர்உமதுஆலயத்ைதக்கட்டுவீர்!

௧௮ “கர்த்தாேவநீர் என்ெறன்றும்ஆளுைகெசய்வீர்!”

௧௯ ஆம், அது உண்ைமயாகேவ ந கழ்ந்தது! பார்ேவானின் குதைரகளும்,
வீரர்களும், இரதங்களும் கடலுக்குள் அமிழ்ந்தன. கடலின்ஆழத்து தண்ணீைர
அவர்களுக்கு ேமலாகக் கர்த்தர் ெகாண்டு வந்தார். ஆனால் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கேளா கடலினூேடஉலர்ந்த தைரயல்நடந்தனர்.
௨௦ அப்ேபாது, தீர்க்கதரிசனியும், ஆேரானின் சேகாதரியுமாக ய மிரியாம்

ஒரு தம்புருைவ எடுத்தாள். மிரியாமுடன் ெபண்கள் பாடவும் நடனம் ஆடவும்
ெசய்தனர். மிரியாம்,

௨௧ “கர்த்தைரப் பாடுங்கள்!
அவர்ெபரிய ெசயல்கைளச்ெசய்தார்.

அவர் குதைரையயும், குதைர வீரைனயும் கடலுக்குள் அமிழ்த்தனார்” என்று
பாடினாள்.

௨௨ ெசங்கடைல வ ட்டு சூர் பாைலவனத்தற்குள் ேமாேச இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள வழிநடத்த ச் ெசன்றான். அவர்கள் பாைலவனத்தல் மூன்று
நாட்கள் பயணம் ெசய்தனர். ஜனங்களுக்குக் குடிப்பதற்கு அங்கு தண்ணீர்
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கைடக்கவல்ைல. ௨௩ மூன்று நாட்களுக்குப் பன் ஜனங்கள் மாராவ ற்கு
வந்தனர். மாராவல் தண்ணீர் இருந்தது. ஆனால் குடிக்க முடியாதபடி கசப்பாக
இருந்தது. (இதனால்அந்தஇடம்மாரா என்றுஅைழக்கப்பட்டது)
௨௪ ேமாேசய டம் வந்து ஜனங்கள், “நாங்கள் இப்ேபாது எைதக் குடிப்ேபாம்?”

என்றுமுைறய டஆரம்ப த்தனர்.
௨௫ ேமாேச கர்த்தைர ேவண்டினான், கர்த்தர் அவனுக்கு ஒரு மரத்ைதக்

காட்டினார். ேமாேச அம்மரத்ைத தண்ணீருக்குள் ேபாட்டான். அவன் அவ்வாறு
ெசய்தேபாது,அதுநல்லகுடிதண்ணீராகமாற ற்று.
அவ்வடத்தல், கர்த்தர் ஜனங்கைள நயாயந்தீர்த்து அவர்களுக்கு ஒரு

சட்டத்ைதக் ெகாடுத்தார். ஜனங்களின் நம்ப க்ைகையயும் ேசாத த்துப்
பார்த்தார். ௨௬ கர்த்தர், “நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிய
ேவண்டும். அவர் சரிெயனக் கூறும் காரியங்கைள நீங்கள் ெசய்யேவண்டும்.
கர்த்தரின் எல்லாக் கட்டைளகளுக்கும், சட்டங்களுக்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தால்,
எக ப்தயர்கைளப்ேபால ேநாயுறமாட்டீர்கள். கர்த்தராக ய நான் எக ப்தயருக்கு
ெகாடுத்த எந்த ேநாையயும் உங்களுக்கு வரவ டமாட்ேடன். நாேன கர்த்தர்.
உங்கைளக்குணப்படுத்துகறவர் நான்ஒருவேர” என்றார்.
௨௭ பன்பு ஜனங்கள் ஏலிமுக்குப் பயணமாயனர். ஏலிமில் பன்னிரண்டு

நீரூற்றுக்களும், எழுபது ேபரீச்ச மரங்களும்இருந்தன. எனேவதண்ணீர்இருந்த
இடத்தனருேகஜனங்கள்கூடாரமிட்டுத் தங்கனார்கள்.

௧௬
௧ ஜனங்கள் ஏலிைம வ ட்டு ஏலிமுக்கும், சீனாய்க்கும் நடுவல் உள்ள சீன்

பாைலவனத்தற்கு வந்தனர். எக ப்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டபன் இரண்டாவது
மாதத்தல் பதைனந்தாம் நாள் அவர்கள் அந்த இடத்ைத வந்தைடந்தனர்.
௨இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மீண்டும் முைறய ட ஆரம்ப த்தனர். பாைலவனத்தல்
ேமாேசையயும்,ஆேராைனயும்ேநாக்க : ௩ “எக ப்துேதசத்தல்கர்த்தர் எங்கைளக்
ெகான்றருந்தால் நலமாகஇருந்தருக்கும். அங்குஉண்பதற்காவதுமிகுதயான
உணவு கைடத்தது. எங்களுக்குத் ேதைவயான எல்லா உணவும் கைடத்தன.
ஆனால்இப்ேபாது எங்கைள நீர் பாைலவனத்தற்குள் ெகாண்டுவந்தருக்க றீர்.
பச யால்இங்குநாங்கள்எல்ேலாரும்ெசத்துப்ேபாேவாம்” என்றனர்.
௪ அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “நான் வானத்தலிருந்து

உணவுப்ெபாருைள வழச் ெசய்ேவன். நீங்கள் உண்பதற்கு அது உணவாகும்.
ஒவ்ெவாரு நாளும்ஜனங்கள்ெவளிேய ேபாய்அவர்களுக்குஅந்தந்த நாளுக்கு
மட்டும் ேதைவயான உணைவச் ேசகரித்துவரேவண்டும். இப்படி நான்
அவர்கைளச் ேசாத த்து, என் ஆேலாசைனகைளப் பன்பற்றுகறார்களா என்று
பார்ப்ேபன். ௫ ஒவ்ெவாரு நாளும் ஜனங்கள் அந்த நாளுக்குத் ேதைவயான
உணைவ மட்டுேம ேசகரிக்கேவண்டும்: ஆனால் ெவள்ளிக் க ழைமயன்று,
ஜனங்கள்உணைவத்தயாரிக்கும்ெபாழுது,இரண்டுநாட்களுக்குப் ேபாதுமான
இருமடங்குஉணவுஇருக்குமாறுபார்த்துக்ெகாள்ளேவண்டும்”* என்றார்.
௬ ேமாேசயும், ஆேரானும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ேநாக்க , “இன்ற ரவு

நீங்கள் கர்த்தரின் வல்லைமையக் காண்பீர்கள். எக ப்தலிருந்து உங்கைள
அைழத்து வந்தவர் அவேர என்பைத நீங்கள் அறவீர்கள். ௭ நீங்கள் கர்த்தரிடம்
முைறய ட்டேபாது அவர் உங்கள் முைறயீட்ைடக் ேகட்டார். எனேவ நாைளக்

* ௧௬:௫: ெவள்ளிக்க ழைம...ேவண்டும் பரிசுத்த நாளாகய (சனிக்க ழைம)ஓய்வு நாளில் மக்கள் ேவைல
ெசய்யத் ேதைவயல்ைலஎன்பதற்காகஇப்படி நடந்தது.
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காைலயல் கர்த்தரின் மகைமையக் காண்பீர்கள். நீங்கள் எங்களிடம்
முைறய ட்டுக்ெகாண்ேடயருக்க றீர்கள். இப்ேபாது எங்களுக்குச் சற்று ஓய்வு
கைடக்கும்” என்றார்கள்.
௮ேமாேசெதாடர்ந்து, “நீங்கள்முைறய ட்டீர்கள்,கர்த்தர்உங்கள்முைறயீட்ைடக்

ேகட்டார். எனேவ இன்ற ரவு கர்த்தர் உங்களுக்கு மாமிசம் கைடக்கச் ெசய்வார்.
காைலயல் உங்களுக்குத் ேதைவயான அப்பத்ைதப் ெபறுவீர்கள். நீங்கள்
ஆேரானிடமும் என்னிடமும் முைறய ட்டுக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். நீங்கள்
ஆேரானுக்கும் எனக்கும் எத ராக அல்ல, நீங்கள் கர்த்தருக்ெகத ராகேவ
முைறய ட்டீர்கள்” என்றான்.
௯ ேமாேச ஆேராைன ேநாக்க , “இஸ்ரேவலின் ஜனங்களிடம் ேபசு.

அவர்களிடம், ‘கர்த்தருக்கு முன்பாக ஒருமித்து வாருங்கள். ஏெனனில் அவர்
உங்கள்முைறயீட்ைடக் ேகட்டார் என்றுெசால்’ ” என்றான்.
௧௦ ஆேரான் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ேபசனான். அவர்கள் எல்ேலாரும்

ஓரிடத்தல் கூடியருந்தார்கள். ஆேரான் ேபசும்ேபாது, எல்லா ஜனங்களும்
தரும்ப ப் பாைலவனத்ைத ேநாக்கனார்கள். ேமகத்தல் கர்த்தரின் மகைம
ெவளிப்படுவைதக்கண்டார்கள்.
௧௧ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , ௧௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் முைறயீட்ைடக்

ேகட்ேடன். எனேவ அவர்களிடம் ‘இன்ற ரவு நீங்கள் இைறச்ச உண்பீர்கள்,
காைலயல் உங்களுக்கு ேவண்டிய ெராட்டி கைடக்கும். ப றகு உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தைர நம்பலாம் என்று அறவீர்கள்’ என்று ெசால்லுங்கள்”
என்றார்.
௧௩ அன்ற ரவு, காைடப் பறைவகள் அவர்கள் தங்கயருந்த இடத்ைதச்

சுற்றலும் வந்து வழுந்தன. ஜனங்கள் இைறச்ச க்காக அவற்ைறப் ப டித்தனர்.
காைலயல் அவர்கள் தங்கயருந்த இடத்த ற்கு அருேக பனிபடர்ந்தருந்தது.
௧௪ பனி மைறந்ததும் ெமல்லிய அப்பம் ேபான்ற ஒரு ெபாருள் நலத்தன் ேமல்
காணப்பட்டது. ௧௫ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஒருவைரெயாருவர் ேநாக்க , “இது
என்ன?”† என்றனர். அப்ெபாருள்என்னஎன்றுஅவர்களுக்குத்ெதரியாததனால்,
ஒருவருக்ெகாருவர் ேபச க்ெகாண்டனர். ேமாேச அவர்கைள ேநாக்க ,
“கர்த்தர் உங்களுக்கு உணவாகக் ெகாடுப்பது இதுேவ. ௧௬ ஒவ்ெவாருவனும்
அவனவனுக்குத் ேதைவயான உணைவ எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
உங்கள் குடும்பத்தலுள்ள ஒவ்ெவாருவனுக்கும் எட்டு கண்ண அளவன்படி
எடுத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்என்றுெசால்லுகறார்” என்றான்.
௧௭ எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அவ்வாேற ெசய்தார்கள். ஒவ்ெவாருவனும்

இந்த உணைவச் ேசகரித்துக்ெகாண்டான். ச லர் மற்றவர்கைள வ ட
அத கமாக எடுத்துக்ெகாண்டனர். ௧௮ ஜனங்கள் இந்த உணைவக்
குடும்பத்தலுள்ள ஒவ்ெவாருவருக்கும் ெகாடுத்தார்கள். உணைவ
அளந்தேபாது ஒவ்ெவாருவருக்கும் ேபாதுமான அளவு இருந்தது. ஆனால்
ஒருேபாதும் அத கப்படியான உணவு இருந்ததல்ைல. ஒவ்ெவாருவனும்
அவனுக்கும் அவனது குடும்பத்த ற்கும் ேதைவயான உணைவ மாத்த ரம்
ேசகரித்துக்ெகாண்டான்.
௧௯ ேமாேச அவர்கைள ேநாக்க , “மறுநாள் உண்பதற்காக உணைவ

ைவக்காதீர்கள்” என்றான். ௨௦ ஆனால் ஜனங்கள் ேமாேசக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல. ச லர் அடுத்த நாளுக்காகச் ச றது உணைவ எடுத்து

† ௧௬:௧௫: இதுஎன்னஎபெரயெமாழியல்இது “மன்னா” என்றவார்த்ைதையப் ேபான்றதாகும்.
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ைவத்தார்கள். அந்த உணைவப் புழுக்கள் அரித்தபடியால் துர்நாற்றம் வீச
ஆரம்ப த்தது. இவ்வாறுெசய்தவர்கள்ேமல் ேமாேச ேகாபங்ெகாண்டான்.
௨௧ ஒவ்ெவாரு நாள் காைலயலும் உணைவச் ேசகரித்துக்ெகாண்டனர்.

ஒருவன் தான் சாப்ப டக்கூடியஅளவுஉணைவ எடுத்துக்ெகாண்டான். ெவயல்
ஏறனதும்உணவுஉருக மைறந்துேபானது.
௨௨ ெவள்ளியன்று, ஜனங்கள் இரண்டு மடங்கு உணைவச் ேசர்த்தார்கள்.

ஒவ்ெவாருவருக்கும் 16 கண்ண அளவு உணைவச் ேசர்த்தார்கள். எனேவ
ஜனங்களின்தைலவர்கள்ேமாேசய டம்வந்துஇதைனஅறவத்தனர்.
௨௩ ேமாேச அவர்கைள ேநாக்க , “இவ்வாறு தான் நடக்கும் என்று கர்த்தர்

கூறயருக்க றார். நாைள கர்த்தைர மகைமப்படுத்தும் வ ேசஷ நாளாகய
ஓய்வுநாள் என்பதால் இவ்வாறு ந கழ்ந்தது. இன்ைறக்குத் ேதைவயான எல்லா
உணைவயும் சைமயுங்கள். மீதமாகும் உணைவ நாைள காைலக்காக எடுத்து
ைவயுங்கள்” என்றான்.
௨௪ எனேவ மீதமான உணைவ ஜனங்கள் ேமாேசக்குக் கீழ்ப்படிந்து

அடுத்த நாளுக்காகப் பத்த ரப்படுத்தனார்கள். அன்று அந்த உணவு
ெகட்டுப்ேபாகவல்ைல, புழுக்களும்அந்தஉணைவஅணுகவல்ைல.
௨௫சனிக்க ழைமயன்றுேமாேசஜனங்கைளேநாக்க , “இன்றுஓய்வுநாள்,இது

கர்த்தருக்கு மரியாைத ெசலுத்தும் வ ேசஷ நாள். எனேவ உங்களில் ஒருவனும்
ெவளிேய ேபாகக்கூடாது. ேநற்று ேசர்த்து ைவத்த உணைவேய உண்ணுங்கள்.
௨௬ஆறு நாட்கள் நீங்கள் உணைவச் ேசகரிக்கேவண்டும், ஆனால் வாரத்தன்
ஏழாவதுநாள்ஓய்வுக்குரியநாள். எனேவபூமியல்வ ேசஷஉணவுஎதுவுமிராது”
என்றான்.
௨௭ சனிக்க ழைமயன்று சல ஜனங்கள் உணைவச் ேசகரிக்கச் ெசன்றார்கள்,

ஆனால் அவர்களுக்கு உணவு எதுவும் கைடக்கவல்ைல. ௨௮ அப்ேபாது
கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “எனது கட்டைளகளுக்கும் ேபாதைனகளுக்கும்
கீழ்ப்படிய எத்தைன காலம் இந்த ஜனங்கள் மறுப்பார்கள்? ௨௯ பார்,
உங்களுக்கு ஓய்ந்தருக்கும் நாளாக கர்த்தர் ஓய்வு நாைள உண்டாக்கனார்.
எனேவ ெவள்ளியன்று இரண்டு நாட்களுக்குத் ேதைவயான உணைவக்
கர்த்தர் ெகாடுப்பார், பன் ஓய்வு நாளில் உங்களில் ஒவ்ெவாருவனும்
ஓய்ெவடுக்கேவண்டும். நீங்கள் இருக்குமிடத்த ேலேய தங்கயருங்கள்”
என்றார். ௩௦எனேவஜனங்கள்ஓய்வுநாளில்ஓய்ெவடுத்துக்ெகாண்டார்கள்.
௩௧ அந்த வ ேசஷ உணைவ ஜனங்கள் “மன்னா” என்று அைழத்தார்கள்.

இந்த மன்னா ேதாற்றத்தல் ச றய ெவண்ைமயான ெகாத்து மல்லி
வைதகைளப் ேபான்றருந்தன. அைவ ருசயல் ேதனில் ேதாய்க்கப்பட்ட
ெமல்லிய வார்ப்புெராட்டி ேபான்று இருந்தன. ௩௨ ேமாேச, “கர்த்தர் உங்கள்
சந்ததயனருக்காக ‘இந்த உணவல் எட்டு கண்ணம் எடுத்து ைவயுங்கள்.
அப்ேபாது, உங்கைள எக ப்தலிருந்து அைழத்து ெசல்ைகயல் வனாந்த ரத்தல்
நான் உங்களுக்கு ெகாடுத்த உணைவ உங்கள் தைலமுைறயனர் பார்க்க
முடியும்’ என்றார்” என்றுெசான்னான்.
௩௩ எனேவ ேமாேச ஆேராைன ேநாக்க , “ஒரு ச றய ஜாடிைய எடுத்து

அைத 8 கண்ணம் மன்னாவால் ந ரப்பு. கர்த்தருக்கு முன் ைவக்கும்படியாக
அைதப் பத்த ரப்படுத்து. அைத நமது சந்ததயனருக்காகவும் பாதுகாத்து ைவ”
என்றான். ௩௪ (கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டவாேற ஆேரான் ெசய்தான்.
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியன் முன்னால் அந்த ஜாடிைய ஆேரான் ைவத்தான்.)



யாத்த ராகமம் ௧௬:௩௫ 133 யாத்த ராகமம் ௧௭:௧௧

௩௫ ஜனங்கள் 40 ஆண்டுகள் மன்னாைவச் சாப்ப ட்டார்கள். ஓய்வுக்குரிய
நாடாக ய, கானான் ேதசத்தன் எல்ைலைய வந்தைடயும் மட்டும் அவர்கள்
மன்னாைவச் சாப்ப ட்டார்கள். ௩௬ (மன்னாைவ அளப்பதற்காக அவர்கள்
பயன்படுத்தயது ஒரு ஓமர். எட்டுக் கண்ணங்கள் அளவு ெகாண்டது ஒரு ஓமர்
ஆகும்.)

௧௭
௧ சீன் பாைலவனத்தலிருந்து இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எல்ேலாரும்

ேசர்ந்து ப ரயாணம் ெசய்தார்கள். கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய அவர்கள்
ஓரிடத்தலிருந்து மற்ேறாரிடத்த ற்குப் பயணமானார்கள். ெரவ தீமிற்கு
ஜனங்கள் ப ரயாணம் ெசய்து அங்கு கூடாரமிட்டுத் தங்கனார்கள். குடிக்கக்
கூட ஜனங்களுக்கு அங்ேக தண்ணீர் கைடக்கவல்ைல. ௨ எனேவ ஜனங்கள்
ேமாேசக்குஎத ராகதரும்ப ,அவேனாடுவாதாடஆரம்ப த்தார்கள். “எங்களுக்குக்
குடிப்பதற்குதண்ணீர்தா” என்றுஜனங்கள்ேகட்டார்கள்.
ேமாேச அவர்கைள ேநாக்க , “ஏன் எனக்கு எத ராகத் தரும்பனீர்கள்?

ஏன் கர்த்தைர ேசாத க்க றீர்கள்? கர்த்தர் நம்ேமாடு வரவல்ைல என்று
நைனக்கறீர்களா?” என்றான்.
௩ஆனால்ஜனங்கள்மிகவும்தாகமாகஇருந்தபடியால்ேமாேசய டம்ெதாடர்ந்து

முைறய ட்டார்கள், “ஏன்எங்கைளஎக ப்தலிருந்துஅைழத்துவந்தீர்? நாங்களும்,
எங்கள் பள்ைளகளும், ஆடு மாடுகளும் தாகத்தால் மரித்துேபாவதற்காகவா
எங்கைளஅைழத்துவந்தீர்?” என்றார்கள்.
௪ எனேவ ேமாேச கர்த்தரிடம் சத்தமாக அழுது, “நான் இந்த ஜனங்கேளாடு

என்ன ெசய்ய முடியும்? இவர்கள் என்ைனக் ெகால்லத் தயாராயருக்க றார்கள்”
என்றான்.
௫ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு முன்பாகப் ேபா,

ஜனங்களின் மூப்பர்களில் (தைலவர்களில்) ச லைரயும் உன்ேனாடு அைழத்துச்
ெசல். உனது ைகத்தடிையயும் எடுத்துக்ெகாள். ைநல் நதைய அடித்தேபாது
நீ பயன்படுத்தய தடி இதுேவ. ௬ உனக்கு முன்பாக ஓேரபலுள்ள (சீனாய்
மைலயலுள்ள) பாைறயல் நான் இருப்ேபன். உனது ைகத்தடியால் பாைறைய
அடி, உடேன பாைறயலிருந்து தண்ணீர் சுரந்து வரும், அப்ேபாது ஜனங்கள்
அைதப் பருகலாம்” என்றார்.
ேமாேச அவ்வார்த்ைதகளின்படிேய ெசய்தான். இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கள்

(தைலவர்கள்) அைதப் பார்த்தார்கள். ௭ இவ்வடத்தல் ஜனங்கள் ேமாேசக்கு
எத ராகத் தரும்ப கர்த்தைர ேசாத த்ததால் ேமாேச அதற்கு ேமரிபா என்றும்,
மாசா என்றும் ெபயரிட்டான். கர்த்தர் அவர்கேளாடு இருக்க றாரா, இல்ைலயா
என்றுேசாத க்கஜனங்கள்வரும்பனார்கள்.
௮ெரவ தீமில் அமேலக்கய ஜனங்கள் வந்து இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு ேபார்

ெசய்தார்கள். ௯ எனேவ ேமாேச ேயாசுவாைவ ேநாக்க , “ச ல மனிதர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்துக் ெகாண்டு ேபாய் அமெலக்கயேராடு நாைள ேபார் ெசய். நான்
மைலயன்மீதுநன்றுஉங்கைளகண்காணிப்ேபன். ேதவன்எனக்குக்ெகாடுத்த
ைகத்தடிையப் ப டித்துக்ெகாண்டிருப்ேபன்” என்றான்.
௧௦ ேயாசுவா ேமாேசக்குக் கீழ்ப்படிந்து, அமேலக்கய ஜனங்கேளாடு ேபார்

ெசய்வதற்கு மறுநாள் ேபானான். அேத ேநரத்தல் ேமாேசயும், ஆேரானும்,
ஊரும் மைலயுச்ச க்குச் ெசன்றார்கள். ௧௧ ேமாேச ைககைள ேமேல
உயர்த்தயருந்தேபாது,இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்ெவன்றனர். ஆனால் ேமாேசயன்
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கரங்கள் கீேழ தாழ்ந்தேபாது, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேதால்வயைடயத்
ெதாடங்கனார்கள்.
௧௨ ச றது ேநரத்த ற்குப் ப றகு ேமாேசயன் ைககள் ேசார்வைடந்தன.

ேமாேசேயாடு ெசன்ற மனிதர்கள் ேமாேசயன் ைககைளத் தூக்கயவாேற
ைவத்தருப்பதற்கு ஒரு வழி காண முயன்றார்கள். ஒரு ெபரிய பாைறைய
ேமாேசக்குக் கீேழ நகர்த்த , அவைன அதல் உட்காரச் ெசய்தார்கள். பன்
ஆேரானும், ஊரும் ேமாேசயன் ைககைளத் தூக்க ப் ப டித்தார்கள். ஆேரான்
ேமாேசக்கு ஒரு புறமாகவும், ஊர் அவனுக்கு மறுபுறமாகவும் நன்றருந்தனர்.
சூரியன் மைறயும் வைரக்கும் அவர்கள் இவ்வாேற அவனுைடய ைககைளப்
ப டித்தருந்தார்கள். ௧௩ஆகேவேயாசுவாவும்அவனுைடயஆட்களும்இப்ேபாரில்
அமேலக்கயர்கைளெவன்றார்கள்.
௧௪ அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசய டம், “இந்த யுத்தத்ைதப்பற்ற எழுது. இங்கு

நடந்தவற்ைற ஜனங்கள் நைனவுகூரும்படியாக இக்காரியங்கைள ஒரு
புத்தகத்தல் எழுது. பூமியலிருந்து அமேலக்கய ஜனங்கைள முற்றலுமாக
அழிப்ேபன்என்பைத ேயாசுவாவுக்குஉறுதயாகக்கூறு” என்றார்.
௧௫ பன் ேமாேச ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டினான். “கர்த்தர் எனது ெகாடி”

என்று அந்தப் பலி பீடத்த ற்குப் ெபயரிட்டான். ௧௬ ேமாேச, “கர்த்தருைடய
சங்காசனத்த ற்கு ேநராக என் ைககைள உயர்த்த ேனன். ஆைகயால் கர்த்தர்
எப்ெபாழுதும் ெசய்தது ேபால தைலமுைற தைலமுைறயாக அமேலக்கயைர
எத ர்த்துப் ேபார் ெசய்தார்” என்றான்.

௧௮
ேமாேசயன்மாமனாரிடமிருந்துஅறவுைரனில்
௧ ேமாேசயன் மாமனாராக ய எத்த ேரா மீதயா ஒரு ஆசாரியனாக

இருந்தான். ேமாேசக்கும், இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் பல வைககளில் ேதவன்
உதவயைதயும், எக ப்தலிருந்து கர்த்தர் இஸ்ரேவலைர வழிநடத்தனைதயும்
எத்த ேரா ேகள்வப்பட்டான். ௨எனேவ ேதவனின்மைலக்கருகல் (ஓேரப்) ேமாேச
கூடாரமிட்டுத் தங்கயருந்தேபாது, எத்த ேரா அவனிடம் ெசன்றான். அவன்
ேமாேசயன் மைனவயாகய ச ப்ேபாராைளயும் அைழத்து வந்தருந்தான்.
(ேமாேச அவைள வீட்டிற்கு அனுப்ப வ ட்டிருந்தபடியால் ச ப்ேபாராள்,
ேமாேசேயாடுஇருக்கவல்ைல.) ௩எத்த ேராேமாேசயன்இரண்டுமகன்கைளயும்
அைழத்து வந்தருந்தான். முதல் மகனின் ெபயர் ெகர்ேசாம், ஏெனனில்
அவன் பறந்தேபாது, “நான் அந்நய ேதசத்தல் பரேதச யாக உள்ேளன்” என்று
ேமாேச கூறனான். ௪ இன்ெனாரு மகனின் ெபயர் எலிேயசர். ஏெனனில்
அவன் பறந்தேபாது, ேமாேச, “எனது முற்ப தாக்களின் ேதவன் எனக்கு உதவ ,
எக ப்தன் மன்னனிடமிருந்து அவர் என்ைனக் காத்தார்” என்றான். ௫ ேமாேச
ேதவனின் மைலக்குப் (சீனாய்) பக்கத்தலுள்ள பாைலவனத்தல் கூடாரமிட்டுத்
தங்கயருந்தேபாது, எத்த ேரா அவனிடம் ெசன்றான். ேமாேசயன் மைனவயும்
அவனதுஇரண்டுமகன்களும்எத்த ேராேவாடிருந்தனர்.
௬ எத்த ேரா ேமாேசக்குச் ெசய்த ெசால்லியனுப்பனான். எத்த ேரா, “உனது

மாமனாராக ய எத்த ேரா வந்துள்ேளன். நான் உனது மைனவையயும், உனது
இரண்டு மகன்கைளயும் உன்னிடம் அைழத்து வந்தருக்க ேறன்” என்று
ெசான்னான்.
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௭ எனேவ ேமாேச மாமனாைரப் பார்ப்பதற்கு ெவளிேய ேபானான்.
ேமாேச அவைனக் குனிந்து வணங்க , முத்தமிட்டான். இருவரும்
ஒருவருக்ெகாருவர் சுகெசய்த கைள வசாரித்துக்ெகாண்டனர். பன்
ேமாேசயன் கூடாரத்த ற்குள் ேமலும் அதகமாக உைரயாடும்படிக்கு
நுைழந்தனர். ௮ இஸ்ரேவல் ஜனங்களினிமித்தம் கர்த்தர் பார்ேவானுக்கும்
எக ப்தயருக்கும்எத ராகச்ெசய்தஎல்லாவற்ைறயும், பார்ேவானுக்கும்எக ப்தன்
ஜனங்களுக்கும் கர்த்தர் ெசய்தவற்ைறயும், வழியல் அவர்களுக்கு உண்டான
ப ரச்சைனகைளப்பற்றயும், துன்பம் வந்தேபாெதல்லாம் கர்த்தர் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள எப்படிக் காப்பாற்றனார் என்பைதெயல்லாம் ேமாேச தன்
மாமனாரானஎத்த ேராவ டம்ெசான்னான்.
௯ கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்காகச் ெசய்த எல்லா நல்ல காரியங்கைளயும்

ேகள்வப்பட்டேபாது எத்த ேராமிக்க மக ழ்ச்ச யைடந்தான். எக ப்தயரிடமிருந்து
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள கர்த்தர் வடுதைல ெசய்தார் என்பைதயற ந்து அவன்
மகழ்ந்தான். ௧௦எத்த ேரா,

“கர்த்தைரதுதயுங்கள்!
எக ப்தன்வல்லைமயலிருந்துஅவர்உங்கைளவடுவத்தார்.
பார்ேவானிடமிருந்துகர்த்தர்உங்கைளக்காப்பாற்றனார்.

௧௧இப்ேபாதுமற்றஎல்லா ேதவர்கைளயும்வ டகர்த்தர் ெபரியவர் என்பைதநான்
அற ேவன்.

அவர்கள் அடிைமகளாக உள்ளார்கள் என எண்ணியருந்தனர், ஆனால் ேதவன்
ெசய்தைதப் பாருங்கள்!” என்றான்.

௧௨ எத்த ேரா ச ல பலிகைளயும், காணிக்ைககைளயும் ேதவைன
மகைமப்படுத்துவதற்காகக் ெகாண்டு வந்தான். ேமாேசயன் மாமனாராக ய
எத்த ேராேவாடு ேசர்ந்துஉண்பதற்காகஆேரானும்இஸ்ரேவலரின்மூப்பர்களும்
(தைலவர்களும்) வந்தார்கள். அவர்கள் எல்ேலாரும் ேதவனுைடய சந்ந தயல்
ேசர்ந்துஉணவுஉண்டார்கள்.
௧௩ மறுநாள், ஜனங்கைள நயாயந்தீர்க்கும் வ ேசஷ ேவைல ேமாேசக்கு

இருந்தது. நாள் முழுவதும் ேமாேசக்கு முன்னால் காைல முதல் மாைலவைர
ஜனங்கள்கூடிநன்றனர்.
௧௪ ேமாேச ஜனங்கைள நயாயந்தீர்ப்பைத எத்த ேரா பார்த்தான். அவன், “ஏன்

இவ்வாறு ெசய்க றாய்? ஏன் நீ மட்டும் நயாயந்தீர்க்க ேவண்டும்? ஏன் நாள்
முழுவதும்ஜனங்கள்உன்னிடம்வந்துெகாண்டிருக்கன்றனர்?” என்றுேகட்டான்.
௧௫ ேமாேச அவனது மாமனாைர ேநாக்க : “ஜனங்கள் என்னிடம் வந்து,

அவர்களின் ப ரச்சைனகைளப்பற்றய ேதவனின் முடிைவக் ேகட்டற ந்து
ெசால்லுமாறு என்ைனக் ேகட்க றார்கள். ௧௬ ஜனங்கள் மத்தயல் வவாதம்
எழுந்தால் அவர்கள் என்னிடம் வருகறார்கள். எந்த மனிதன் சரியாகச்
ெசயல்படுகறான் என்பைத நான் முடிவு ெசய்ேவன். இவ்வைகயல் நான்
ஜனங்களுக்கு ேதவனின் சட்டங்கைளயும், ேபாதைனகைளயும் கற்ப க்க ேறன்”
என்றான்.
௧௭ ஆனால் ேமாேசயன் மாமனார் அவைன ேநாக்க , “இைதச் ெசய்யும்

வழி இதுவல்ல, ௧௮ நீ ஒருவேன ெசய்வதற்கு இது பழுவான ேவைலயாகும்.
இவ்ேவைலைய நீ ஒருவேன ெசய்ய முடியாது. அது உன்ைனக்கைளப்பைடயச்
ெசய்யும். ஜனங்களும் ேசார்ந்து ேபாக றார்கள்! ௧௯ இப்ேபாது நான்
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ெசால்வைதக் ேகள். நான் உனக்குச் சல அறவுைரகைளக் கூறுேவன்.
ேதவன் உன்ேனாடிருக்கும் ெபாருட்டு நான் ெஜபம் ெசய்க ேறன். ஜனங்களின்
ப ரச்சைனகைளத் ெதாடர்ந்து நீ ேகட்கேவண்டும், இவற்ைறக் குறத்துத்
ெதாடர்ந்து நீ ேதவனிடம் ேபச ேவண்டும். ௨௦ நீ ேதவனின் சட்டங்கைளயும்
ேபாதைனகைளயும் ஜனங்களுக்குக் கற்ப த்துக்ெகாண்டிருக்க ேவண்டும்.
சட்டங்கைள மீறக்கூடாது என்று அவர்கைள எச்சரித்துவடு. தக்க ெநறயல்
நடக்குமாறு அவர்களுக்குக் கூறு. என்ெனன்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்பது
பற்ற அவர்களுக்குக் கூறு. ௨௧ஆனால் தைலவர்களாகவும், நீத பத களாகவும்
இருப்பதற்காகச் சலைர நீ ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ளவும் ேவண்டும்.

“உன் நம்ப க்ைகக்குரிய நல்ல மனிதர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்.
அம்மனிதர்கள் ேதவைனமத க்க றவர்களாகஇருக்க ேவண்டும். பணத்தற்காக
தங்கள் முடிவுகைள மாற்றாத மனிதர்கைளத் ெதரிந்துெகாள். ஜனங்களுக்குத்
தைலவர்களாக அவர்கைள நயமித்துவடு. 1,000 ஜனங்களுக்கும், 100
ஜனங்களுக்கும், 50 ஜனங்களுக்கும், 10 ேபருக்கும் கூட தைலவர்கள்
இருக்கட்டும். ௨௨ இந்த அத காரிகள் ஜனங்கைள நயாயந்தீர்க்கட்டும்.
மிக முக்கயமான வழக்கருந்தால் அவர்கள் உன்னிடம் வரட்டும், நீ என்ன
ெசய்வெதன முடிெவடுக்கலாம். ஆனால் மற்ற வழக்குகளில் இம்மனிதர்கள்
உனதுேவைலையப்பக ர்ந்துெகாள்ளட்டும். இப்படிஜனங்கைளவழிநடத்துவது
உனக்கு எளிதாகும். ௨௩ ேதவ தயவால் நீ இவற்ைறச் ெசய்தால், நீ உனது
பணிைய இன்னும் சறப்பாகச் ெசய்ய முடியும். அேத ேநரத்தல் ஜனங்களும்
தங்கள் ப ரச்சைனகளுக்குத் தீர்வு கண்டவர்களாய் வீடு தரும்ப முடியும்”
என்றான்.
௨௪ எனேவ எத்த ேரா கூறயபடிேய ேமாேச ெசய்தான். ௨௫ இஸ்ரேவல்

ஜனங்களில் சல நல்ல மனிதர்கைள ேமாேச ெதரிந்ெதடுத்து ஜனங்களுக்குத்
தைலவர்களாக அவர்கைள நயமித்தான். 1,000 ேபருக்கும், 100 ேபருக்கும்,
50 ேபருக்கும், 10 ேபருக்கும் தைலவர்கள் நயமிக்கப்பட்டனர். ௨௬ இந்த
அத காரிகள் ஜனங்களுக்கு நீத பத களாக இருந்தனர். இந்த அத காரிகளிடம்
ஜனங்கள்தங்கள்வவாதங்கைளஎந்த ேநரத்தலும்முன்ைவக்கமுடிந்தது. மிக
முக்கயமானவழக்குகைளமட்டும் ேமாேச தீர்த்துைவக்க ேவண்டியதாய ற்று.
௨௭ ெகாஞ்ச நாட்களுக்குப்பன், ேமாேச தன் மாமனாராக ய எத்த ேராைவ

வழியனுப்பனான். எத்த ேரா தன்வீட்டிற்குத்தரும்பனான்.

௧௯
இஸ்ரேவேலாடு ேதவனின்உடன்படிக்ைக
௧ எக ப்தலிருந்து புறப்பட்ட மூன்றாவது மாதத்தல் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்

சீனாய் பாைலவனத்ைத அைடந்தனர். ௨ அவர்கள் ெரவ தீமிலிருந்து சீனாய்
பாைல வனத்தற்குப் ப ரயாணம் ெசய்தருந்தனர். மைலக்கருேக (ஓேரப்
மைல) இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கூடாரமிட்டனர். ௩ பன் ேமாேச ேதவைனச்
சந்த க்கும்ெபாருட்டு மைலமீது ஏறனான். மைலயன் ேமல் ேதவன் அவேனாடு
ேபசனார். அவனிடம், “யாக்ேகாபன் ெபரிய குடும்பத்தனராக யஇஸ்ரேவலின்
ஜனங்களுக்குஇவ்வஷயங்கைளக்கூறு: ௪ ‘என்எத ரிகளுக்குஎன்னால் என்ன
ெசய்ய முடியும் என்பைத நீங்கேள பார்த்தீர்கள். எக ப்தன் ஜனங்களுக்கு
நான் ெசய்தவற்ைற நீங்கள் கண்டீர்கள். கழுைகப்ேபால நான் உங்கைள
எக ப்தலிருந்து சுமந்து வந்து, இங்கு என்னிடம் அைழத்து வந்தைத நீங்கள்
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பார்த்தீர்கள். ௫ எனேவ என் கட்டைளகளுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டுெமன
உங்களுக்குக் கூறுக ேறன். எனது உடன்படிக்ைகைய மீறாதீர்கள். நான்
கூறுகறபடி நீங்கள் நடந்தால், என் வேசஷமான ஜனங்களாயருப்பீர்கள்.
உலகம்முழுவதும்எனக்குச்ெசாந்தமானது. ஆனால்எனதுவேசஷஜனங்களாக
இருக்கும்படி, நான் உங்கைளத் ெதரிந்துெகாண்ேடன். ௬ ராஜரீக ஆசாரிய
கூட்டமான,ஒருபரிசுத்தஜனமாகநீங்கள்இருப்பீர்கள்.’ ேமாேச,நான்கூறயைத
நீஇஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்குச்ெசால்லேவண்டும்” என்றார்.
௭ ேமாேச மைலயருந்து கீேழ இறங்கனான். ஜனங்களின் மூப்பர்கைள

(தைலவர்கள்) வரவைழத்து அவர்களிடம் கூறும்படியாகக் கர்த்தர்
கட்டைளய ட்டவற்ைற ேமாேச கூறனான். ௮ எல்லா ஜனங்களும் ேசர்ந்து ஒேர
குரலில், “கர்த்தர்கூறுகன்றவற்றற்குநாங்கள்கீழ்ப்படிேவாம்” என்றார்கள்.
ேமாேச மீண்டும் மைலயன் ேமேலற ேதவனிடம் ெசன்றான். ேமாேச

ேதவனிடம் ஜனங்கள் அவருக்குக் கீழ்ப்படிவதாகக் கூறயைதச் ெசான்னான்.
௯ கர்த்தர் ேமாேசய டம், “கார்ேமகத்தனூேட நான் உன்னிடம் வருேவன்,
உன்ேனாடு ேபசுேவன்! நான் உன்ேனாடு ேபசுவைத எல்லா ஜனங்களும்
ேகட்பார்கள். நீ அவர்களுக்குக்கூறுவைதஜனங்கள் எப்ேபாதும் நம்புவதற்காக
நான்இைதச்ெசய்ேவன்” என்றார்.
ஜனங்கள்கூறயஅைனத்ைதயும் ேமாேச ேதவனுக்குச்ெசான்னான்.
௧௦ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “ஒரு வேசஷ கூட்டத்த ற்காக இன்றும்,

நாைளயும் நீ ஜனங்கைள ஆயத்தப்படுத்த ேவண்டும். ஜனங்கள் அவர்கள்
ஆைடகைளத் துைவக்க ேவண்டும். ௧௧ மூன்றாம் நாளில் எனக்காகக்
காத்தருக்க ேவண்டும். மூன்றாவது நாள் கர்த்தர் சீனாய் மைலக்கு இறங்க
வருவார், எல்லா ஜனங்களும் என்ைனக் காண்பார்கள். ௧௨-௧௩ எல்லா
ஜனங்களும் மைலைய ெநருங்காதருக்கும்படி அவர்களுக்கு நீ கூறேவண்டும்.
ஒரு எல்ைலைய வைரந்து, ஜனங்கள் அைதத் தாண்டிச் ெசல்லாதபடி
பார்த்துக்ெகாள். மைலையத் ெதாடும் மனிதேனா, மிருகேமா ெகால்லப்பட
ேவண்டும். அவைனக் கற்களால் தாக்க ேயா, அம்புகைள எய்ேதா ெகால்ல
ேவண்டும். ெகால்லப்பட்டவைனப் ப றர் ெதாடக்கூடாது. எக்காளம் ெதானிக்கும்
வைரக்கும் ஜனங்கள் காத்தருக்க ேவண்டும். அதன் பன்னேர அவர்கள்
மைலக்குசமீபம்ெசல்லலாம்” என்றார்.
௧௪ேமாேசமைலையவ ட்டிறங்க ,ஜனங்களிடம்ெசன்று,வேசஷகூட்டத்த ற்கு

அவர்கைள ஆயத்தப்படுத்தனான். அவர்கள் தங்கள் ஆைடகைளத் துைவத்து
பரிசுத்தமாக்கனார்கள்.
௧௫ ேமாேச ஜனங்கைள ேநாக்க , “மூன்று நாட்களில் ேதவைனத்

தரிச ப்பதற்குத் தயாராகுங்கள். அதுவைரக்கும் ஆண்கள், ெபண்கைளத்
ெதாடக்கூடாது” என்றான்.
௧௬மூன்றாம்நாள்காைலயல்,மைலயன்ேமல்ேமகெமான்றுத ரண்டுவந்தது.

இடியும் மின்னலும் எக்காளத்தன் ேபெராலியும் இருந்தன. கூடாரத்தலிருந்த
ஜனங்கள் அைனவரும் பயந்தனர். ௧௭ அப்ேபாது ேமாேச, ஜனங்கைளக்
கூடாரத்தலிருந்து மைலயருேகயுள்ள ஓரிடத்த ற்கு ேதவைனச் சந்த ப்பதற்காக
வழிநடத்த ச்ெசன்றான். ௧௮சீனாய்மைலபுைகயால்ந ரம்ப ற்று. சூைளயருந்து
புைக வருவதுேபால் மைலயன் ேமல் புைக எழுந்தது. கர்த்தர் மைலக்கு
ெநருப்பல்இறங்க வந்ததால்இப்படிஆயற்று. மைலயும்அத ரத்ெதாடங்க ற்று.
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௧௯ எக்காள சத்தம் உரத்து ெதானிக்க ஆரம்ப த்தது. ேமாேச ேதவனிடம்
ேபச யேபாெதல்லாம், ேதவன்இடிேபான்றகுரலில்பதலளித்தார்.
௨௦கர்த்தர் சீனாய் மைலயன்ேமல்இறங்கனார். பரேலாகத்தலிருந்து கர்த்தர்

மைலயன்உச்சயல்இறங்கனார். பன்கர்த்தர்ேமாேசையமைலயன்உச்ச க்கு
தன்னிடத்தல் வருமாறு கூறனார். அவ்வாேற ேமாேசயும் மைலயன் மீது
ஏறனான்.
௨௧ கர்த்தர், ேமாேசைய ேநாக்க , “ஜனங்கள் என்ைனப் பார்கும்படி

ெநருங்கவராதபடி அவர்கைள எச்சரி. இைத மீறனால் அவர்களில் பலர்
மரிக்க ேநரிடும். ௨௨ என்னிடம் வர ேவண்டிய ஆசாரியர்கைள இந்த ச றப்புச்
சந்த ப்புக்கு ஆயத்தமாக வரும்படி கூறு. அவர்கள் சரியான ஆயத்தம்
ெசய்யவல்ைலெயன்றால், நான்அவர்கைளத்தண்டிப்ேபன்” என்றார்.
௨௩ ேமாேச கர்த்தைர ேநாக்க , “ஜனங்கள் மைல உச்ச க்கு வரமுடியாது.

பரிசுத்த எல்ைலைய ெநருங்காதபடி ெசய்யுமாறு நீர் தாேன எங்களிடம்
கூறயுள்ளீர்” என்றான்.
௨௪கர்த்தர் அவனிடம், “ஜனங்களிடம் இறங்க ச் ெசல். ஆேராைனஉன்ேனாடு

அைழத்துவா,ஆசாரியர்கேளா,ஜனங்கேளாஎன்ைனஅணுகவடாேத. அவர்கள்
என்ைனெநருங்கனால்நான்அவர்கைளதண்டிப்ேபன்” என்றார்.
௨௫எனேவேமாேசஜனங்களிடம் ேபாய்இச்ெசய்தையக்கூறனான்.

௨௦
பத்துக்கட்டைளகள்
௧பன்பு ேதவன்,
௨ “நாேனஉங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர். நீங்கள்அடிைமகளாயருந்த எக ப்து

ேதசத்தலிருந்துநான்உங்கைளவழிநடத்த வந்ேதன். எனேவ, நீங்கள்இந்தக்
கட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
௩ “என்ைனத்தவ ர ேவறுேதவர்கைளநீங்கள்ெதாழக்கூடாது.
௪ “நீங்கள் எந்த வக்க ரகங்கைளேயா, படங்கைளேயா, சைலகைளேயா

ெசய்யக் கூடாது. வானிலும், பூமியலும் தண்ணீரிலு முள்ள எந்தப்
ெபாருளின் வடிவத்தலும் அவற்ைறச் ெசய்யக் கூடாது. ௫ எந்த வதமான
வக்க ரகத்ைதயும் ெதாழுைக ெசய்யேவா அைத ேசவ க்கேவா கூடாது.
ஏெனனில் நாேன உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர். எனது ஜனங்கள் பற
ேதவர்கைளத் ெதாழுவைத நான் ெவறுக்க ேறன். எனக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்ேவார் எனது பைகவர்களாவார்கள். நான் அவர்கைளத் தண்டிப்ேபன்.
அவர்களின் பள்ைளகைளயும், ேபரக் குழந்ைதகைளயும் அப்ேபரர்களின்
குழந்ைதகைளயும் தண்டிப்ேபன். ௬ என்னிடம் அன்ேபாடிருந்து எனது
கட்டைளகளுக்கு கீழ்ப்படிக றவர்களிடம் நான் இரக்கம் காட்டுேவன். ஆயரம்
தைலமுைறவைரக்கும்அவர்கள்குடும்பங்களிடம்கருைணேயாடுஇருப்ேபன்.
௭ “நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தரின் ெபயைரத் தகாத வழியல்

பயன்படுத்தக் கூடாது. ஒருவன் அவ்வாறு பயன்படுத்தனால், அவன்
குற்றவாளியாவான். கர்த்தர்அவனதுகுற்றத்த ற்காகஅவைனதண்டிப்பார்.
௮ “ஓய்வுநாைள வேசஷ நாளாகக் கருதும்படி நீங்கள் நைனவுகூருங்கள்.

௯உங்கள் ேவைலைய வாரத்தன் ஆறு நாட்களும் ெசய்யுங்கள். ௧௦ஆனால்
ஏழாம் நாள் ேதவனாகய கர்த்தைர மகைமப்படுத்தும்படி ஓய்ெவடுக்க
ேவண்டிய நாள். எனேவ அந்நாளில் நீங்களும், உங்கள் பள்ைளகளும்,
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உங்கள் ேவைலக்காரரும், ேவைலக்காரிகளும் ேவைல ெசய்யக்கூடாது.
உங்கள் மிருகங்கைளேயா, உங்கள் நகரங்களில் வாழும் அந்நயர்கைளேயா
ேவைல வாங்கக்கூடாது. ௧௧ ஏெனனில் கர்த்தர் ஆறு நாட்கள் ேவைல ெசய்து
வானம்,பூமி,கடல்அவற்றலுள்ளஎல்லாவற்ைறயும்பைடத்தார். ஏழாம்நாளில்
கர்த்தர் ஓய்ெவடுத்தார். இவ்வாறு கர்த்தர் ஏழாம் நாளாகய ஓய்வு நாைள
ஆசீர்வத த்தார். கர்த்தர்அைதஒருமிகவ ேசஷமானநாளாக்கனார்.
௧௨ “உங்கள் தந்ைத, தாயாைர மத க்க ேவண்டும். உங்கள் ேதவனாகய

கர்த்தர் தரும்நாட்டில்நீண்டஆயுள்வாய்ப்பதற்குஇைதச்ெசய்தல் ேவண்டும்.
௧௩ “நீங்கள்யாைரயும்ெகால்லாதருப்பீர்களாக.
௧௪ “நீங்கள்வபச்சாரம்,ெசய்யாதருப்பீர்களாக.
௧௫ “நீங்கள்எைதயும்தருடாதருப்பீர்களாக.
௧௬ “ப றஜனங்கைளக்குறத்துப்ெபாய் சாட்ச ேபசேவண்டாம்.
௧௭ “அயலானின் வீட்ைட இச்ச க்கக்கூடாது. அவனது மைனவைய

வரும்பேவண்டாம். அவனது ேவைலக்காரைனேயா ேவைலக்காரிையேயா,
ஆடு மாடுகைளேயா, கழுைதகைளேயா எடுக்க ேவண்டாம்.
இன்ெனாருவ னுக்குச் ெசாந்தமான எந்தப் ெபாருைளயும் வஞ்ச த்து
எடுத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது!” என்றார்.

ஜனங்கள்ேதவனுக்குபயப்படுதல்
௧௮இதுவைர,பள்ளத்தாக்கலிருந்தஜனங்கள்இடிமுழக்கத்ைதக்ேகட்டார்கள்,

மைலயன் மீது மின்னைலப் பார்த்தார்கள். மைலயனின்று புைகெயழும்பக்
கண்டனர். ஜனங்கள் அச்சத்தால் நடுங்கனார்கள். மைலைய வ ட்டு
தூரத்தல் நன்று கவனித்தனர். ௧௯ பன்பு ஜனங்கள் ேமாேசய டம், “நீர்
எங்கேளாடு ேபசனால் நாங்கள் ேகட்ேபாம். ஆனால் ேதவன்எங்கேளாடு ேநரில்
ேபசவ டாதரும். அவ்வாறுநடந்தால், நாங்கள்மரித்துப்ேபாேவாம்” என்றனர்.
௨௦ ேமாேச ஜனங்களிடம், “பயப்படாதீர்கள்! கர்த்தர் உங்கைள ேநச க்க றார்

என்பைதக் காண்பக்கும்படியாக வந்தருக்க றார். நீங்கள் அவருக்கு மரியாைத
ெகாடுக்க ேவண்டும். அதனிமித்தமாக நீங்கள் பாவம் ெசய்யாதருப்பீர்கள்”
என்றான்.
௨௧ ேதவன் இருந்த கார்ேமகத்த ற்குள் ேமாேச ேபானேபாது ஜனங்கள்

மைலைய வ ட்டு வலக நன்றார்கள். ௨௨இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் கூறுமாறு
கர்த்தர் ேமாேசக்கு பன்வருமாறுகூறனார்: “பரேலாகத்தலிருந்து உங்கேளாடு
ேபசனைத நீங்கள் கண்டீர்கள். ௨௩ எனேவ, ெபான் அல்லது ெவள்ளியால்
எனக்கு இைணயாக நீங்கள் வக்க ர கங்கைள உண்டாக்க ேவண்டாம். இந்த
ேபாலியானெதய்வங்கைளநீங்கள்ெசய்யக்கூடாது.
௨௪ “எனக்ெகன்று வேசஷ பலிபீடம் ெசய்யுங்கள். அைதக் கட்டும்ேபாது

மண்ைணப் பயன்படுத்துங்கள். அதன்ேமல், தகன பலிகைளயும், சமாதான
பலிகைளயும் பலியாகச் ெசலுத்துங்கள். உங்கள் ஆடு மாடுகைள
இதற்ெகன்று பயன்படுத்துங்கள். என்ைன நைனவு கூரும்படியாக நான்
ெசால்க ற இடங்களிெலல்லாம் இைதச் ெசய்யுங்கள். அப்ேபாது நான்
வந்து உங்கைள ஆசீர்வத ப்ேபன். ௨௫ பலிபீடத்ைத அைமப்பதற்கு நீங்கள்
கற்கைளப் பயன்படுத்தனால், இரும்புக் கருவயால் பளக்கப்பட்ட கற்கைளப்
பயன்படுத்தேவண்டாம். அப் பலிபீடம் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படமாட்டாது.
௨௬ பலிபீடத்த ற்குப் படிகைளச் ெசய்யாதீர்கள். படிகள் இருந்தால் ஜனங்கள்
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பலிபீடத்ைத ஏற ட்டு ேநாக்கும்ேபாது உங்கள் ந ர்வாணத்ைதஆைடகளின் கீேழ
அவர்கள்பார்க்கேநரிடும்” என்றார்.

௨௧
ப ற சட்டங்களும், கட்டைளகளும்
௧அப்ேபாது ேதவன் ேமாேசய டம், “ஜனங்களுக்கு நீ ெகாடுக்க ேவண்டிய பற

சட்டங்கள்இைவயாகும்.
௨ “நீங்கள் ஒரு எப ெரய அடிைமைய வாங்கனால், அவன் ஆறு ஆண்டுகள்

மட்டுேம உங்களுக்காக உைழப்பான். ஆறு ஆண்டுகளுக்குப்பன் அவன்
வடுதைலெபறுவான். கட்டணமாகஎைதயும்அவன்ெசலுத்தத்ேதைவயல்ைல.
௩ ஒருவன் உங்கள் அடிைமயாகும்ேபாது மணமாகாதவனாக இருந்தால்,
வடுதைலயாகும்ேபாது தனியனாகப் ேபாவான். ஒருவன் அடிைமயாகும்ேபாது
தருமணமானவனாக இருந்தால், அவன் வடுதைல ெபறும்ேபாது மைனவைய
அைழத்துச் ெசல்லலாம். ௪ அடிைம மணமாகாதவனாக இருந்தால், எஜமான்
அவனுக்கு ஒரு மைனவையக் ெகாடுக்கலாம். அவள் மகன்கைளேயா,
மகள்கைளேயா ெபற்ெறடுத்தால் அவளும் அவள் பள்ைளகளும் எஜமானுக்கு
உரிைமயாவார்கள். அடிைமயன்ேவைலயாண்டுகள்முடிந்தபன்,அவன்மட்டும்
வடுதைலெபறுவான்.
௫ “ஆனால்அடிைம எஜமாேனாடு நீடித்துஇருப்பதாக முடிவு ெசய்தால் அவன்,

‘நான் என் எஜமாைன ேநச க்க ேறன். நான் எனது மைனவையயும், என்
பள்ைளகைளயும் ேநச க்க ேறன். நான் வடுதைல ெபறமாட்ேடன். நான்
இங்ேகேய தங்குேவன்’ என்று ெசால்லேவண்டும். ௬ இவ்வாறு ந கழ்ந்தால்,
எஜமான் அடிைமையத் ேதவனுைடய சந்ந தானத்தல் ெகாண்டுவரேவண்டும்.
எஜமான்அடிைமையஒருவாசலருேகஅல்லதுவாசலின்நைலக்காலின்அருேக
அைழத்துச் ெசன்று, அடிைமயன் காதல் கூர்ைமயான கருவயால் ஒரு துைள
ேபாடேவண்டும். அப்ேபாது அடிைம தன் வாழ்க்ைக முழுவதும் எஜமானுக்கு
ெதாண்டுெசய்வான்.
௭ “ஒரு மனிதன் தன் மகைள அடிைமயாக வற்க முடிவு ெசய்தால், அவைள

வடுதைல ெசய்வதற்குரிய வ த கள் ஆண் அடிைமைய வடுவப்பதற்கான
வதமுைறகளில் இருந்து மாறுப்பட்டைவ. ௮ எஜமானுக்கு அப்ெபண்ணிடம்
வருப்பம் இல்ைல என்றால், அப்ெபண்ைண அவள் தந்ைதக்கு மீண்டும்
வற்றுவ டலாம். எஜமான் அப்ெபண்ைண மணப்பதாக வாக்குறுத அளித்தால்
அப்ெபண்ைண ேவறு யாருக்கும் வற்கும் உரிைமைய இழந்துவடுவான்.
௯ அடிைமப் ெபண் எஜமானின் மகைன மணப்பதற்கு எஜமான் சம்மத த்தால்
அவைள அடிைமயாக நடத்தக்கூடாது. அவைள ஒரு மகைளப் ேபால்
நடத்தேவண்டும்.
௧௦ “எஜமான் மற்ெறாரு ெபண்ைண மணந்தால் முதல் மைனவக்குக்

குைறவான ஆைடேயா, உணேவா ெகாடுக்கக்கூடாது. அவன் அவேளாடு
தூங்குவைத நறுத்தக் கூடாது. வவாகத்தல் அவளுக்கு உரிைமயான
எல்லாப் ெபாருட்கைளயும் அவன் ெகாடுத்து வர ேவண்டும். ௧௧ அவன்
அவளுக்கு இந்த மூன்று காரியங்கைளயும் ெசய்ய ேவண்டும். இவ்வாறு
ெசய்யவல்ைலெயன்றால், அப்ெபண் வடுவக்கப்படுவாள். அவள்
ெசலுத்தேவண்டியகடன்எதுவுமிராது.
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௧௨ “ஒரு மனிதன் இன்ெனாருவைன த ட்டமிட்டு அடித்துக் ெகான்றால்,
அப்ேபாது அம்மனிதன் ெகால்லப்பட ேவண்டும். ௧௩ ஆனால் ஒருவன்
மற்ெறாருவைனத் த ட்டமிடாமல் ெகான்றால், ேதவன் அந்த வ பத்ைத
அனுமதத்தார்என்றுஎண்ணலாம். குற ப்ப ட்டச லஇடங்கைளபாதுகாப்ப ற்காக
ஓடி உய ர்தப்பும்படி நயமிப்ேபன். அதனால் இத்தைகய ஒருவன் அங்ேக
ஓடலாம். ௧௪ஒருவன்மற்ெறாருவைனச் சனந்துஅல்லதுெவறுத்துக்ெகால்லத்
த ட்டமிட்டால், ெகாைலயாளி தண்டிக்கப்பட ேவண்டும். அவைன எனது
பலிபீடத்த ற்குத்ெதாைலவல்அைழத்துச்ெசன்றுெகால்லேவண்டும்.
௧௫ “தந்ைதையேயா, தாையேயா அடிக்க ற எந்த மனிதனும்

ெகால்லப்படேவண்டும்.
௧௬ “ஒருவைன அடிைமயாக்கேவா, அடிைமயாக வற்பதற்ேகா தருடிச்

ெசன்றால்,அவ்வாறுதருடிச்ெசன்றவன்ெகால்லப்பட ேவண்டும்.
௧௭ “தந்ைதையேயா, தாையேயா சப க்க ற எந்த மனிதனும் ெகால்லப்பட

ேவண்டும்.
௧௮ “இருவர் வாக்குவாதம் ெசய்து, ஒருவைன மற்ெறாருவன் கல்லால்

அல்லது ைகயால் தாக்கனால் எவ்வாறு அம்மனிதைனத் தண்டிக்க ேவண்டும்?
தாக்கப்பட்ட மனிதன் மரிக்க வல்ைலெயன்றால்அவைனத் தாக்கய மனிதனும்
ெகால்லப்படக் கூடாது. ௧௯ தாக்கப்பட்ட மனிதன் படுக்ைகயல் சல காலம்
இருக்க ேநர்ந்தால், அவைனத் தாக்கய மனிதன் அவன் குணமாகும்வைர
அவைன ஆதரிக்க ேவண்டும். அவன் சம்பாத ப்பதற்குரிய நாட்கைள
வீணாக்கயதற்குப் பணம் ெகாடுக்க ேவண்டும். அம்மனிதன் அவன்
முழுைமயாககுணமாகும்வைரஉதவ ெசய்ய ேவண்டும்.
௨௦ “ச ல ேவைளகளில் ஜனங்கள் தங்கள்ஆண்அல்லது ெபண்அடிைமகைள

அடிப்பார்கள். அடிபட்டு அடிைம மரிக்க ேநர்ந்தால், அவைனக் ெகான்றவன்
தண்டிக்கப்படேவண்டும். ௨௧ அடிைம மரிக்காமல் சல நாட்களுக்குப் பன்
குணமைடந்தால், அம்மனிதைனத் தண்டிக்க ேவண்டாம். ஏெனனில்
எஜமானன் அடிைமையப் பணம் ெகாடுத்து வாங்கயருந்ததால் அந்த அடிைம
அவனுக்குரியவன்.
௨௨ “இரு மனிதர் சண்ைடயடும்ேபாது, ஒரு கர்ப்பணிப் ெபண்ைனத்

தாக்கவ டக் கூடும். அதனால் உரிய காலத்த ற்கு முன்னாேலேய அவள்
குழந்ைதையெபறலாம். அப்ெபண்அதகமானகாயமைடயவல்ைலெயன்றால்,
அவைளக் காயப்படுத்தய மனிதன் அபராதம் ெசலுத்த ேவண்டும். அபராதத்
ெதாைக எவ்வளவு என்பைத அப்ெபண்ணின் கணவன் தீர்மானிப்பான்.
அபராதத் ெதாைகயன் அளைவத் தீர்மானிக்க நீத பத கள் அவனுக்கு
உதவுவார்கள். ௨௩ ஆனால் அப்ெபண் மிகுதயாகக் காயமுற்றால் அவைளக்
காயப்படுத்தயமனிதன்தண்டைனெபறேவண்டும். ஒருவன்ெகால்லப்பட்டால்
அக்ெகாைலக்குக் காரணமானவனும் ெகால்லப்படேவண்டும். ஒரு
உயருக்கு மற்ெறாரு உய ர் வாங்கப்பட ேவண்டும். ௨௪ கண்ணுக்குக்
கண்ைணயும், பல்லுக்குப் பல்ைலயும், ைகக்குக் ைகையயும், காலுக்குக்
காைலயும், ௨௫ சூட்டுக்கு சூடும், காயத்துக்குக் காயமும், ெவட்டுக்கு ெவட்டும்
தண்டைனயாகக்ெகாடுக்கேவண்டும்.
௨௬ “ஒரு மனிதன் அடிைமையக் கண்ணில் அடித்ததால் அவன் குருடனாக

ேநர்ந்தால், அடிைம வடுதைலெபற ேவண்டும். வடுதைலக்குரிய வைல
அவன் இழந்த கண்ேணயாகும். இதுஆண்அடிைமக்கும், ெபண்ணடிைமக்கும்
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ெபாதுவாகும். ௨௭ ஒரு எஜமானன் தன் அடிைமைய வாயல் அடித்து, அடிைம
பல்ைல இழக்க ேநர்ந்தால் அடிைமைய வடுதைல ெசய்யேவண்டும். அவன்
வடுதைலக்கு அவன் பல்ேல வைலயாக அைமயும். இதுஆண்அல்லது ெபண்
அடிைமக்கும்ெபாருந்தும்.
௨௮ “ஒரு மனிதனின் மாடு ஒரு ஆைணேயா, ெபண்ைணேயா ெகான்றால்,

அந்த மாட்ைடக் கல்ெலற ந்து ெகால்லேவண்டும். அைத உணவாக
உட்ெகாள்ளக் கூடாது. அதன் உரிைமயாளன் குற்றவாளி அல்ல. ௨௯ அது
முன்பு பலைரத் தாக்கயேபாது உரிைமயாளன் எச்சரிக்கப்பட்டும், அவன்
ஓரிடத்தல் அைதக் கட்டிேயா, அைடத்ேதா ைவக்காமலிருந்ததால் அவன்
குற்றவாளியாவான். ஏன்? அது ெவளிேய தனித்துச் ெசன்று, யாைரேயனும்
ெகான்றால் அப்ேபாது அதன் எஜமானன் குற்றவாளியாகக் கருதப்படுவான்.
மாட்ைடயும் அதன் உரிைமயாளைனயும் நீ கல்ெலற ந்து ெகால்ல ேவண்டும்.
௩௦ மரித்த மனிதனின் குடும்பத்தனர் ஈடாகப் பணத்ைதப் ெபறலாம்,
அவர்கள் பணத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளும் பட்சத்தல் மாட்டின் உரிைமயாளைனக்
ெகால்லத் ேதைவயல்ைல. ஆனால் நீத பத கூறும் ஈடுப் பணத்ைத அவன்
ெசலுத்தேவண்டும்.
௩௧ “ஒருவனின் மகன் அல்லது மகைள மாடு ெகான்றாலும் அேத வத

பன்பற்றப்பட ேவண்டும். ௩௨ ஆனால் ஒரு அடிைமைய மாடு ெகான்றால்,
அந்த அடிைமயன் எஜமானனுக்கு மாட்டின் எஜமானன் 30 ெவள்ளிப்பணம்
ெகாடுக்கேவண்டும். மாட்ைடக்கல்ெலற ந்துெகால்லேவண்டும். ஆண்அல்லது
ெபண்அடிைமக்கும் சட்டம்ெபாதுவானேத.
௩௩ “ஒரு மனிதன் கணற்றன் மூடிைய அகற்றனதாேலா அல்லது ஒரு

குழிையத்ேதாண்டி மூடாமல் வ ட்டதாேலா, இன்ெனாருவனின் மிருகம்
அக்குழியல் வழுந்தால், அக்குழிையத் ேதாண்டியவன் குற்றவாளியாவான்.
௩௪ அவன் மிருகத்தன் வைலையக் ெகாடுத்து அம்மிருகத்தன் உடைலப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம்.
௩௫ “ஒருவனின் மாடு மற்ெறாருவனின் மிருகத்ைதக் ெகான்றால் உயருள்ள

மாட்ைட வற்றுவ ட ேவண்டும். அப்பணத்ைத இருவரும் சரிபாத யாகப்
பங்க ட்டுக்ெகாள்ள ேவண்டும். ெகால்லப்பட்ட மாட்ைடயும் அவர்கள் சமமாகப்
பங்க ட்டுக்ெகாள்ள ேவண்டும். ௩௬அம்மனிதனின் மாடு அதற்கும் முன்னர் ப ற
மிருகங்கைளத்தாக்க காயப்படுத்தயருந்தால்அதன்உரிைமயாளேனமாட்டின்
ெபாறுப்ேபற்க ேவண்டும். அவன் மாடு மற்ற மாட்ைடக் ெகான்றருந்தால் அந்த
மாட்ைட அவழ்த்து வ ட்டபடியால் அதன் உரிைமயாளன் குற்றவாளியாவான்.
அவன் ெசத்துப்ேபான மாட்டுக்கு ஈடாக இன்ெனாரு மாட்ைடக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். அவனது ெசத்துப் ேபான மாட்டின் உடைலப் ெபற்றுக்ெகாள்ள
ேவண்டும்.”

௨௨
௧ “ஒரு மாட்ைடேயா, ஆட்ைடேயா தருடுகற மனிதைன நீ எவ்வாறு

தண்டிக்க ேவண்டும்? அம்மனிதன் அந்த மிருகத்ைதக் ெகான்றாேலா
அல்லது வற்றாேலா, அதைனத் தரும்பக் ெகாடுக்க முடியாது. எனேவ,
அவன் தருடிய மாட்டுக்குப் பதலாக ஐந்து மாடுகைளக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
அல்லது தருடிய ஒரு ஆட்டிற்காக நான்கு ஆடுகைளக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
தருட்டுக்காக பணம் ெகாடுக்க ேவண்டும். ௨-௪ அவனுக்கு ெகாடுக்க எதுவும்
ெசாந்தமில்ைலெயன்றால், அவன் அடிைமயாக வற்கப்பட ேவண்டும். ஆனால்
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அந்த மனிதன் தான் தருடிய மிருகத்ைத ைவத்தருந்தானாகல், தான் தருடிய
ஒவ்ெவாரு மிருகத்த ற்காகவும் இரண்டு மிருகங்கைளக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
அதுமாடா, கழுைதயா,அல்லதுஆடா என்பதுஒருெபாருட்டல்ல.

“இரவல் தருடும்படி ஒருவன்ஒருவீட்டுக்குள்நுைழயமுயற்ச ெசய்யும்ேபாது
தருடன் ெகால்லப்பட்டால், அவன் ெகாைலக்கு யாரும் ெபாறுப்பாளி
அல்ல. ஆனால் அது பகலில் நடந்தால், அவைனக் ெகான்றவன் ெகாைலக்
குற்றவாளியாவான்.
௫ “ஒருவன் தன் வயலில் அல்லது த ராட்ைசத் ேதாட்டத்தல் ெநருப்பு

மூட்டக் கூடும். அந்த ெநருப்பு பரவ , அடுத்த வயலிேலா அல்லது த ராட்ைசத்
ேதாட்டத்த ேலா பற்ற க்ெகாள்ள ேநர்ந்தால் அயலானின் நஷ்டத்த ற்கு ஈடாக
அவன்வைளச்சலின்சறந்தபலனுக்குஈடானபணத்ைதக்ெகாடுக்கேவண்டும்.
௬ “ஒருவன் வயலின் முட்புதர்கைள எரிக்கும்படி ெநருப்பு ைவக்கக்கூடும்.

அது பரவ அடுத்தவனின் வயலிலுள்ள பய ர்கைளேயா, தானியத்ைதேயா
அழித்தால், அழிந்து ேபானவற்றன் வைலைய அழிவுக்குக் காரணமாக
இருந்தவன்ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௭ “ஒரு மனிதன் தனக்குத் ேதைவயான பணத்ைதேயா அல்லது

ெபாருட்கைளேயா அடுத்த வீட்டுக்காரனிடம் ெகாடுத்து ைவக்கச் ெசால்லலாம்.
அவ்வீட்டிலிருந்து அப்பணேமா அல்லது ெபாருேளா தருடப்பட்டுவ ட்டால்
தருடைனக் கண்டுபடிக்க முயற்ச ெசய்ய ேவண்டும். தருடன் அகப்பட்டால்
அவன் தருடிய ெபாருளின் இரண்டு மடங்கு வைலையக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். ௮ஆனால் தருடன் அகப்படாமல் வீட்டின் எஜமான் குற்ற வாளியாக
இருந்தால் ேதவன் நயாயந்தீர்ப்பார். வீட்டின் எஜமானன் ேதவனுக்கு முன்ேன
ெசல்லும்ேபாது,அவன்தருடனாகஇருந்தால் ேதவன்அவைனத்தண்டிப்பார்.
௯ “காணாமற்ேபான மாடு, கழுைத, ஆடு அல்லது துணிகைளக் குறத்து

இருவர்முரண்பட்டால்நீஎன்னெசய்யேவண்டும்? ஒருவன், ‘இதுஎன்னுைடயது’
என்றும் இன்ெனாருவன், ‘இல்ைல, அது எனக்குரியது’ என்றும் கூறுகறான்.
இருவரும் ேதவனுக்கு முன்ேன ேபாக ேவண்டும். யார் குற்றவாளி என்பைதத்
ேதவன் தீர்மானிப்பார். குற்றவாளியான மனிதன் அப்ெபாருளின் இருமடங்கு
வைலையமற்றவனுக்குக்ெகாடுக்கேவண்டும்.
௧௦ “ஒருவன் அடுத்தவனிடம் தனது மிருகத்ைதச் சல காலம்

கவனித்துக்ெகாள்ளும்படியாக வ டாலாம். அது கழுைத அல்லது மாடு
அல்லது ஆடாக இருக்கலாம். யாரும் பார்க்காதேபாது ஒருவன் அதைனக்
காயப்படுத்தேவா, ெகால்லேவா, தருடேவா ெசய்தால் நீ என்ன ெசய்ய
ேவண்டும்? ௧௧ அைதப் ெபற்றுெகாண்டவன் அம்மிருகத்ைதத் தான்
தருடவல்ைல என்பைத வளக்க ேவண்டும். அது உண்ைமயானால் கர்த்தரின்
சந்ந தயல் ெசன்று நான் தருடவல்ைல என்று ஆைணயட ேவண்டும்.
மிருகத்தன் உரிைமயாளனும் அைத ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். அண்ைட
வீட்டுக்காரன் அந்த மிருகத்த ற்காக எந்தப் பணமும் ெசலுத்த ேதைவயல்ைல.
௧௨ ஆனால் அண்ைட வீட்டுக்காரன் மிருகத்ைதத் தருடியருந்தால், அவன்
அதற்கான வைலைய உரிைமயாளனுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும். ௧௩ காட்டு
மிருகங்கள் அதைனக் ெகான்றருந்தால் அதன் உடைலச் சாட்ச யாக அண்ைட
வீட்டுக்காரன் எடுத்துவர ேவண்டும். ெகால்லப்பட்ட மிருகத்துக்காக அவன்
வைலெகாடுக்க ேவண்டாம்.
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௧௪ “அண்ைட வீட்டுக்காரனிடமிருந்து ஒருவன் எைதேயனும் இரவல்
ெபற்றுக்ெகாண்டால், அவேன அப்ெபாருளுக்குப் ெபாறுப் பாளியாவான்.
ஒரு மிருகம் காயமுற்றாேலா அல்லது மரித்தாேலா அண்ைட வீட்டுக்காரன்
அம்மிருகத்தன் வைலைய உரிைமயாளனுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
அப்ெபாருளின்உரிைமயாளன்அங்குஇல்லாதருந்தால்,அண்ைடவீட்டுக்காரன்
அதற்குப்ெபாறுப்ேபற்க ேவண்டும். ௧௫ஆனால்உரிைமயாளேனஅங்கருந்தால்
அயலான் அதற்கு ெபாறுப்ேபற்க அவசயமில்ைல. அண்ைட வீட்டுக்காரன்
அம்மிருகத்ைத ேவைலக்குப் பயன்படுத்தும்ேபாது அதற்குக் குத்தைக
ெசலுத்தும் பட்சத்தல் அம்மிருகம் மரித்தாேலா அல்லது காயப்பட்டாேலா
அதற்குரிய பணத்ைதச் ெசலுத்த ேவண்டியதல்ைல. மிருகத்ைதப்
பயன்படுத்தயதற்காகஅவன்ஏற்ெகனேவெகாடுத்த பணேம ேபாதுமானது.
௧௬ “மணமாகாத கன்னிய டம் ஒருமனிதன் பாலினஉறவுெகாண்டால்,அவன்

அவைள மணந்துெகாள்ள ேவண்டும். அப்ெபண்ணின் தந்ைதக்குப் பரிசுப்
ெபாருைளஅவன்ெகாடுக்க ேவண்டும். ௧௭ெபண்ணின் தந்ைதஅவைனத் தன்
மகள் மணக்கச் சம்மத க்காவ ட்டாலும் கூட, அவன் அப்பணத்ைதக் ெகாடுத்துத்
தீர ேவண்டும். அவளுக்குரிய முழு ஈட்டுப் ெபாருைளயும் அவன் ெசலுத்த ேய
ஆகேவண்டும்.
௧௮ “எந்தப் ெபண்ைணயும் மந்த ரம் ெசய்ய நீ அனுமதக்கக் கூடாது. அவள்

மந்த ரம்ெசய்தால்அவள்வாழஅனுமதக்காேத.
௧௯ “மிருகத்ேதாடு யாரும் உடலுறவு ெகாள்ளலாகாது. அவ்வாறு ெசய்யும்

மனிதன்ெகால்லப்பட ேவண்டும்.
௨௦ “ெபாய்த் ேதவர்களுக்கு ஒருவன் பலி ெசலுத்தனால் அம்மனிதன்

ெகால்லப்படேவண்டும். ேதவனாகயகர்த்தருக்குமட்டுேமநீங்கள்பலிெசலுத்த
ேவண்டும்.
௨௧ “முன்பு எக ப்தல் அந்நயர்களாக இருந்தீர்கள் என்பைத

நைனவலிருத்த க்ெகாள்ளுங்கள். எனேவ, உங்கள் நாட்டில் வாழும் எந்த
அந்நயைனயும்ஏமாற்றேவா, காயப்படுத்தேவாகூடாது.
௨௨ “கணவைன இழந்த ெபண்களுக்கும், ெபற்ேறாரற்ற குழந்ைதகளுக்கும்

எந்தத் தீைமயும் ெசய்யாதீர்கள். ௨௩ வதைவகளுக்கும், அநாைதகளுக்கும்
ஏேதனும் தீங்கு ெசய்தீர்களானால் நான் அைத அற ேவன். அவர்கள் பட்ட
துன்பத்ைதப்பற்ற க் கூறும்ேபாது, நான் ேகட்ேபன். ௨௪ எனக்கு மிகுந்த ேகாபம்
உண்டாகும். உங்கைளப் பட்டயத்தால் ெகால்லுேவன். அப்ேபாது உங்கள்
மைனவயர்வதைவகளாவார்கள். உங்கள்பள்ைளகள்அநாைதகளாவார்கள்.
௨௫ “என் ஜனங்களில் ஏைழயான ஒருவனுக்கு நீங்கள் கடனாகப் பணம்

ெகாடுத்தால், அதற்கு வட்டி ேகட்காதீர்கள். உடேன அப்பணத்ைதத்
தருப்பும்படியாக வற்புறுத்தக் கூடாது. ௨௬ நீ ெகாடுக்கவருக்கும்
பணத்தற்கு அடமானமாக தன் ேமற்சட்ைடைய ஒருவன் ெகாடுத்தால்
சூரியன் மைறயும் முன்னர் அந்த ேமற்சட்ைடையத் தரும்பக் ெகாடுத்து
வ டேவண்டும். ௨௭ அம்மனிதனுக்கு ேமற்சட்ைட இல்லாமலிருந்தால் உடைலப்
ேபார்த்த க்ெகாள்ள எதுவுமிராது. அவன் தூங்கும்ேபாது சளிப டிக்கும்.
அவன் என்ைனக் கூப்ப ட்டால் நான் அவைனக் ேகட்ேபன். நான் இரக்கம்
ெபாருந்தயவராகஇருப்பதால் நான்அவனுக்குெசவெகாடுப்ேபன்.
௨௮ “நீங்கள்ேதவைனேயா,ஜனங்கள்தைலவர்கைளேயா சப க்கக்கூடாது.
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௨௯ “அறுவைடயன்ேபாது நீங்கள் முதல் தானியத்ைதயும், முதல் பழங்களின்
ஈற்ைறயும் எனக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும். வருடத்தன் இறுதவைரக்கும்
காத்த ராதீர்கள்.

“உங்கள்முதற்ேபறான மகன்கைள எனக்குக் ெகாடுங்கள். ௩௦முதலில் பறந்த
ஆடுகைளயும்,மாடுகைளயும்எனக்குக்ெகாடுங்கள். முதற்ேபறானகுட்டியானது
தாயுடன், ஏழுநாட்கள்இருக்கட்டும், எட்டாவதுநாள்அைதஎனக்குக்ெகாடுங்கள்.
௩௧ “நீங்கள் என் வேசஷ ஜனங்கள். எனேவ ெகாடிய மிருகங்களால்

ெகால்லப்பட்ட வலங்குகளின் மாமிசத்ைத உண்ணாதீர்கள். அந்த மரித்த
மிருகத்ைதநாய்கள்தன்னட்டும்.

௨௩
௧ “ப றருக்கு வ ேராதமாகப் ெபாய் ேபசாதீர்கள். சாட்ச ெசால்லும்படி நீத

மன்றத்துக்கு நீங்கள் ெசன்றால், ஒரு தீய மனிதன் ெபாய் ெசால்வதற்கு
உதவாதீர்கள்.
௨ “ப றர் ெசய்க றார்கள் என்பதால் மட்டுேம நீங்கள் சலவற்ைறச்

ெசய்யாதீர்கள். ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் தவறு ெசய்தால் அவர்கேளாடு
ேசராதீர்கள். அந்த ஜனங்கள் உங்கைள தீயவற்ைறச் ெசய்யும்படியாகத்
தூண்டவ டாதீர்கள். எது சரிெயன்றும் நயாயமான ெதன்றும் ெதரிக றேதா,
அைதேயெசய்யுங்கள்.
௩ “ஒரு ஏைழ நயாயந்தீர்க்கப்படுைகயல் அவன் மீதுள்ள இரக்கத்தனால்

ஜனங்கள் அவனுக்கு ஆதரவாக இருக்கலாம். ஆனால், நீங்கள் அவ்வாறு
ெசய்யக்கூடாது. அவன் ெசய்தது சரியாக இருந்தால் மட்டுேம அவனுக்கு
ஆதரவாகஇருங்கள்.
௪ “காணாமற்ேபான மாட்ைடேயா, கழுைதையேயா பார்த்தீர்களானால், அைத

அதன் உரிைமயாளனிடம் ேசர்ப்ப க்க ேவண்டும். அதன் உரிைமயாளன் உனது
பைகவனாகஇருந்தாலும், நீஅைதச்ெசய்ய ேவண்டும்.
௫ “மிகுந்த பாரத்தால் நடக்க முடியாத மிருகத்ைதக் கண்டால் அைத

நறுத்த அதற்கு உதவ ேவண்டும். அது உனது பைகவர்களில் ஒருவனுக்குச்
ெசாந்தமானதாகஇருந்தாலும்அம்மிருகத்த ற்குநீஉதவேவண்டும்.
௬ “ஒரு ஏைழ மனிதனுக்கு ஜனங்கள் அநயாயம் ெசய்ய வ டாேத. அவனும்

பறைரப் ேபான்ேற நயாயந்தீர்க்கப்பட ேவண்டும்.
௭ “ஒருவன் குற்றவாளி என நீ கூறும்ேபாது எச்சரிக்ைகயாக இரு.

ஒருவனுக்கு எத ராக வீண் பழி சுமத்தாேத. குற்றமற்ற ஒருவன் ெசய்யாத
ெசயலுக்குத் தண்டைனயாகக் ெகால்லப்படுவதற்கு வைக ெசய்யாேத.
குற்றமற்ற மனிதைனக் ெகால்பவன் ெகாடியவன். அம்மனிதைன நான்
மன்னிக்கமாட்ேடன்.
௮ “ஒருவன் தவறு ெசய்யும்ேபாது அவன் ெசயைல ஆேமாத ப்பதற்காக

ஒருவன் உனக்கு லஞ்சம் ெகாடுக்க வந்தால் அைத ஏற்றுக்ெகாள்ளாேத.
நீத பத கள் உண்ைமையப் பார்க்காதபடிக்கு இத்தைகய பணம் நீத பத கைளக்
குருடாக்கும். அந்தப் பணம்உண்ைமயுள்ளவர்கைளயும்ெபாய்யராக்கும்.
௯ “அந்நயனுக்குத் தீங்குெசய்யாதீர்கள். எக ப்து ேதசத்தல் வாழ்ந்தேபாது

நீங்களும்அந்நயராகஇருந்தைதநைனவுகூருங்கள்.
வேசஷவடுமுைறகள்
௧௦ “வைதகைள வைதயுங்கள், பய ர்கைள அறுவைட ெசய்யுங்கள், ஆறு

ஆண்டுகள் நலத்ைதப் பண்படுத்துங்கள். ௧௧ ஆனால் ஏழாவது ஆண்டு
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நலத்ைதப் பண்படுத்தாதீர்கள். நலம் ஓய்ெவடுப் பதற்குரிய வ ேசஷ காலமாக
ஏழாவது ஆண்டு இருக்கட்டும். அந்த ஆண்டில் உங்கள் நலங்களில் எைதயும்
வைதக்காதீர்கள். ஏேதனும் பய ர்கள் அந்நலத்தல் வைளந்தால் அைத
ஏைழகள் அனுபவக்கட்டும். மிகுதயான தானியங்கைளக் காட்டுமிருகங்கள்
உண்ணட்டும். உங்களுக்குச் ெசாந்தமான த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளயும்,
ஒலிவமரத் ேதாப்புக்கைளயும்அவ்வாேற பயன்படுத்துங்கள்.
௧௨ “ஆறு நாட்கள் உைழயுங்கள். ஏழாவது நாளில் ஓய்வு எடுங்கள். உங்கள்

அடிைமகளுக்கும், ேவைலயாட்களுக்கும் ஓய்வுக்கும், அைமத க்கும் அது
வழிவகுக்கும். உங்கள் மாடுகளும், கழுைதகளும் ஓய்ெவடுக்க ேநரம்
கைடக்கும்.
௧௩ “இச்சட்டங்கைள உறுதயாகப் பன்பற்றுங்கள் ெபாய்த் ேதவர் கைள

ெதாழுதுெகாள்ளாதீர்கள். அைவகளின் ெபயர்கைள உங்கள் நாவனால்
உச்சரிக்கேவண்டாம்!
௧௪ “ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் மூன்று வேசஷ வடு முைறகள் உங்களுக்கு

இருக்கும். அந்நாட்களில் என்ைனத் ெதாழுதுெகாள்ளும்படி வ ேசஷ இடத்தல்
நீங்கள் கூடுங்கள். ௧௫ முதலாவது, புளிப்ப ல்லா அப்பப் பண்டிைகயாகும்.
நான் கட்டைளய ட்டபடிேய இைதக் ெகாண்டாடேவண்டும். புளிப்புச் ேசராத
ெராட்டிைய நீங்கள் ஏழு நாட்கள் உண்ண ேவண்டும். ஆபப் மாதத்தல் இைதச்
ெசய்ய ேவண்டும். ஏெனனில் அம்மாதத்தல்தான் நீங்கள் எக ப்ைத வ ட்டு
ெவளிேயறனீர்கள். அந்த சமயம் உங்களில் ஒவ்ெவாருவனும் ஒரு பலிையக்
ெகாண்டுவரேவண்டும்.
௧௬ “ெபந்ெதேகாஸ்ேத பண்டிைகயானது ஆண்டின் இரண்டாவது வடுமுைற

நாளாக இருக்கும். உங்கள் வயல்களில் அறுவைட ஆரம்ப க்கும் ேகாைடயன்
ெதாடக்கத்தல்இந்தவடுமுைறநாள்வரும்.

“ஆண்டின் மூன்றாம் வடுமுைறயானது அைடக்கலக் கூடாரப் பண்டிைகயாக
இருக்கும். இைலயுத ர் காலத்தல் உங்கள்வயல்களின் எல்லாப் பய ர்கைளயும்
ேசர்க்கும்நாட்களில்இப்பண்டிைகவரும்.
௧௭ “ஆகேவ ஆண்டிற்கு மூன்றுமுைற ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் உங்கள்

கர்த்தராக யஆண்டவைரவணங்கும்படி நீங்கள்எல்ேலாரும்கூடிவரேவண்டும்.
௧௮ “ஒரு மிருகத்ைதக் ெகான்றுஅதன்இரத்தத்ைதப் பலியாகக் ெகாடுத்தால்,

புளிப்புள்ளெராட்டிையஅதேனாடு பைடக்கக்கூடாது. இப்பலியலிருந்துநீங்கள்
மாமிசத்ைதஎடுத்துஉண்ணும்ேபாது,ஒேர நாளில்அைதமுடித்துவ டேவண்டும்.
எஞ்சயமாமிசத்ைதஅடுத்த நாளுக்காகப் பாதுகாக்க ேவண்டாம்.
௧௯ “அறுவைட காலத்தல் பய ர்கைளச் ேசர்க்கும்ேபாது, பய ர்களில் முதலில்

அறு வைட ெசய்பவற்ைற ேதவனாகய கர்த்தரின் வீட்டிற்குக் (பரிசுத்த
கூடாரத்த ற்குக்)ெகாண்டுவர ேவண்டும்.

“தாய் ஆட்டின் பாலில் ேவக ைவக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியன் மாமிசத்ைதச்
சாப்ப டாதீர்கள்” என்றார்.
இஸ்ரேவலர் தங்கள்நாட்ைடப்ெபறுவதற்குேதவன்உதவுவார்
௨௦ ேதவன், “நான் உங்களுக்கு முன்பாக ஒரு தூதைன அனுப்புேவன். நான்

உங்களுக்ெகன தயாராக ைவத்தருக்க ற இடத்த ற்கு அத்தூதன் அைழத்துச்
ெசல்வார். அந்தத் தூதன் உங்கைளப் பாதுகாப்பார். ௨௧ தூதனுக்குக்
கீழ்ப்படிந்துஅவைரப் பன்பற்றுங்கள். அவைர எத ர்க்காதீர்கள். நீங்கள்அவைர
எத ர்த்துச் ெசய்க ற தவறுகைளத் தூதன் மன்னிக்கமாட்டார். அவரில் என்
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வல்லைம (நாமம்) இருக்கறது. ௨௨அவர் ெசால்க ற எல்லாவற்றற்கும் நீங்கள்
ெசவெகாடுக்கேவண்டும். அவ்வாறு ெசய்தால் நான் உங்கேளாடிருப்ேபன்.
உங்கள் பைகவர்கைள எத ர்ப்ேபன். உங்கைள எத ர்க்க ற ஒவ்ெவாருவருக்கும்
நான்பைகவனாேவன்” என்றார்.
௨௩ ேதவன், “என் தூதன் உங்கைள ேதசத்தல் வழி நடத்துவார். எேமாரியர்,

ஏத்தயர், ெபரிச யர், கானானியர், ஏவயர், எபூசயர் ஆகய ெவவ்ேவறு
ஜனங்களுக்கு எத ராக உங்கைள வழிநடத்துவார். நான் அந்த ஜனங்கைள
எல்லாம் ேதாற்கடிப்ேபன்.
௨௪ “அந்த ஜனங்களின் ேதவர்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ளாதீர்கள்.

அைவகளுக்கு முன்பு பணியாதீர்கள். அவர்கள் வாழுகறபடி நீங்கள்
வாழாதீர்கள். அவர்களின் வக்க ரகங்கைள அழித்துவடுங்கள்.
அவர்கள் ெதய்வங்களின் நைனவுச் சன்னங்கைள உைடத்துவடுங்கள்.
௨௫ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்குச் ேசைவ ெசய்யுங்கள். நீங்கள்
இைதச் ெசய்தால், உங்கைள ஏராளமான ஆகாரத்தாலும், தண்ணீராலும்
ஆசீர்வத ப்ேபன். உங்களிலிருந்து எல்லா ேநாய்கைளயும் அகற்றுேவன்.
௨௬ உங்களது ெபண்களுக்கு குழந்ைதகள் ப றக்கும், உங்களது ெபண்களின்
ப ரசவத்தன்ேபாது குழந்ைதகள் மரிப்பதல்ைல. நீங்கள் நீண்ட ஆயுேளாடு
இருக்கும்படிச்ெசய்ேவன்.
௨௭ “உங்கள் எத ரிகேளாடு ேபாரிடும்ேபாது உங்களுக்கு முன்பாக என்

வல்லைமயன் ெசய்தைய அனுப்புேவன். ேபாரில் உங்கள் எத ரிகள்
குழப்பமுற்று ஓடுவார்கள். நான் உங்கள் பைகவர்கைள ெவல்ல உங்களுக்கு
உதவுேவன். ௨௮உங்கள் பைகவர்கைள வ ரட்ட காட்டுக் குளவகைள* உங்கள்
முன் அனுப்புேவன். ஏவயரும், கானானியரும் ஏத்தயரும் உங்கள் ேதசத்ைத
வ ட்டுப் ேபாவார்கள். ௨௯ ஆனால் உங்கள் ேதசத்தலிருந்து இவர்கைள
உடனடியாக வ ரட்டமாட்ேடன். ஒேர ஆண்டில் நான் இைதச் ெசய்தால்
நாடு ெவறுைமயாகவடும். எல்லாக் காட்டு மிருகங்களும் ெபருக நாட்ைட
ஆக்க ரமிக்கும். அைவஉங்களுக்குத்ெதால்ைலயாகமாறும். ௩௦எனேவஉங்கள்
நாட்டினின்று அந்த ஜனங்கைள சறது ச ற தாக அனுப்புேவன். ேதசத்தல்
நீங்கள் ெதாடர்ந்து முன்ேனறுவீர்கள். நீங்கள் ேபாகுமிடெமல்லாம் அந்நயைர
உங்களுக்குமுன்பாகவ ரட்டுேவன்.
௩௧ “ெசங்கடலிலிருந்துஐப்ப ராத்துநத வைரக்குமுள்ளநாட்ைடஉங்களுக்குத்

தருேவன். ெபலிஸ்தய கடல் (மத்தய தைரக் கடல்) ேமற்கு எல்ைலயாகவும்
அேரப ய பாைலவனம் கழக்கு எல்ைலயாகவும் இருக்கும். அங்கு வாழும்
ஜனங்கைள நீங்கள் ேதாற்கடிக்கச் ெசய்ேவன். அங்குள்ள ஜனங்கெளல்
ேலாரும்வலக ப் ேபாகும்படிெசய்வீர்கள்.
௩௨ “அவர்கேளாடும், அவர்களது ேதவர்கேளாடும் எந்த ஒப்பந்தத்ைதயும்

ெசய்யாதீர்கள். ௩௩அவர்கள் உங்கள் நாட்டில் தங்க வ டாதீர்கள். அவர்கைளத்
தங்கஅனுமத ப்பதுஉங்களுக்குக்கண்ணியாகஅைமயும். எனக்குவ ேராதமாக
பாவம் ெசய்யவும், அந்நய ேதவர்கைள நீங்கள் ெதாழுதுெகாள்ளவும் அவர்கள்
உங்கைளத்தூண்டுவார்கள்” என்றார்.

* ௨௩:௨௮: காட்டுக் குளவகைள அல்லது ேதனீையப் ேபான்ற ெகாடுக்குைடய ஒரு பூச்ச . இது
உண்ைமய ேலேய குளவகைளக் குறக்கலாம். அல்லதுஇது ேதவனுைடயதூதைனேயா அல்லதுஅவரது
மிகப் ெபரியவல்லைமையேயாகுற க்கலாம்.
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௨௪
ேதவனும்இஸ்ரேவலரும்உடன்படிக்ைகையெசய்துெகாள்க றார்கள்
௧ ேதவன் ேமாேசைய ேநாக்க , “நீயும் ஆேரான், நாதாப், அபயூ, மற்றும்

இஸ்ரேவலின் 70மூப்பர்களும் (தைலவர்கள்) மைலயன் ேமல் வந்து என்ைனத்
தூரத்தலிருந்து ெதாழுதுெகாள்ள ேவண்டும். ௨ பன்பு ேமாேச மாத்த ரம்
கர்த்தரிடம் ெநருங்க வருவான். மற்றவர்கள் கர்த்தைர ெநருங்க மைலமீதுஏற
வரக்கூடாது” என்றார்.
௩ கர்த்தர் கூறய எல்லா வத கைளயும், கட்டைளகைளயும் ேமாேச

ஜனங்களுக்குக் கூறனான். எல்லா ஜனங்களும், “கர்த்தர் கூறன எல்லா
கட்டைளகளுக்கும்நாங்கள்கீழ்ப்படிேவாம்” என்றுஏகமாய் பதலுைரத்தனர்.
௪ எனேவ ேமாேச ஒரு சுருளில் கர்த்தரின் கட்டைளகைள எழுதனான்.

மறுநாள் காைலயல் ேமாேச எழுந்து மைலயடிவாரத்தல், ஒவ்ெவாரு
கல்லும் இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு ேகாத்த ரங்கைளக் குறக்கும் வைகயல்
பன்னிரண்டு கற்களால் ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டினான். ௫ பன் ேமாேச இஸ்ர
ேவலின் வாலிபர்கைளப் பலி ெசலுத்தவதற்காக அைழத்தனுப்பனான். தகன
பலியாகவும்சமாதானபலியாகவும்அவர்கள்இளங்காைளகைளப்பலிய ட்டனர்.
௬ ேமாேச இம்மிருகங்களின் இரத்தத்ைத எடுத்து ைவத்தான். அந்த

இரத்தத்தல் பாதையக் கண் ணங்களில் ஊற்றனான். மீதையப் பலி பீடத்
தன்ேமல்ெதளித்தான்.
௭ வேசஷ உடன்படிக்ைக ெபாருந்தய சுருைள எல்லா ஜனங்களும்

ேகட்கும்படியாக ேமாேச வாச த்தான். அைதக் ேகட்டதும் ஜனங்கள், “கர்த்தர்
எங்களுக்குக் ெகாடுத்த சட்டங்கைளக் ேகட்ேடாம். அவற்றற்குக் கீழ்ப்படிய
சம்மத க்க ேறாம்” என்றார்கள்.
௮ பலிகளின் இரத்தத்ைதச் ேசகரித்து ைவத்தருந்த கண்ணத்ைத ேமாேச

உயர்த்த ,இரத்தத்ைதஜனங்கள்மீதுெதளித்தான். அவன், “கர்த்தர்உங்கேளாடு
ஒருவ ேசஷஉடன்படிக்ைகையச்ெசய்தார்என்பைதஇந்தஇரத்தம்குற க்க றது.
ேதவன் ெகாடுத்த சட்டங்கள் இந்த உடன்படிக்ைகைய வளக்குகன் றன”
என்றான்.
௯ பன்பு ேமாேச, ஆேரான், நாதாப், அபயூ மற்றும் இஸ்ரேவலின் 70

மூப்பர்களும் (தைலவர்கள்) மைல யன் மீது ஏற , ௧௦இஸ்ரேவலின் ேதவைனக்
கண்ட னர். அவர் நன்றருந்த இடம் வானத்தன் நறமுள்ள ெதளிந்த
நீல இரத்தனக் கற்பாைற ேபான்று காணப் பட்டது! ௧௧ இஸ்ரேவலின்
மூப்பர் எல்ேலாரும் ேதவைனக் கண்டார்கள். ஆனால் ேதவன் அவர் கைள
அழிக்கவல்ைல. அவர்கள்எல்ேலாரும் ேசர்ந்து சாப்ப ட்டுகுடித்தார்கள்.

ேதவனின்கட்டைளையப்ெபறுவதற்குேமாேச ேபாக றான்
௧௨ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “மைலயன் உச்சயல் என்னிடம் வா. அங்ேக

எனது கற்பலைககைளயும், நீ அவர்களுக்கு கற்றுக் ெகாடுக்க ேவண்டிய
நயாயப்ப ரமாணத்ைதயும், கற்பைனகைளயும் நான் உனக்கு ெகாடுப்ேபன்”
என்றார்.
௧௩ ேமாேசயும், அவனது உதவயாளனாகய ேயாசுவாவும் ேதவனின்

மைலயன் மீது ஏறனார்கள். ௧௪ ேமாேச இஸ்ரேவல் மூப்பர்களிடம்
(தைலவர்களிடம்), “இங்ேக எங்களுக்காகக் காத்தருங்கள். நாங்கள்உங்களிடம்
தரும்ப வருேவாம். நான் இல்லாதேபாது, ஆேரானும், ஊரும் உங்கைளக்
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கண்காணிப்பார்கள். ப ரச்சைன ஏேதனும் வந்தால் அவர்களிடம் ெசல்லுங்கள்”
என்றான்.

ேமாேச ேதவைனச் சந்த க்க றான்
௧௫ பன்பு ேமாேச மைலயன் மீது ஏறனான். ேமகம் மைலையச்

சூழ்ந்துெகாண்டது. ௧௬ கர்த்தரின் மகைம சீனாய் மைலயன் மீது இறங்கயது.
ேமகம் மைலைய சுற்ற ஆறு நாட்கள் சூழ்ந்தருந்தது. ஏழாவது நாளில் கர்த்தர்
ேமகத்தலிருந்து ேமாேசய டம் ேபசனார். ௧௭இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கர்த்தரின்
மகைமையக் கண்டார்கள். மைல உச்சயன் மீது எரிக ற ெநருப்ைபப் ேபான்று
அதுஇருந்தது.
௧௮ பன்பு ேமாேச மைலயன் உச்சயல் ேமகத்துக்குள் ெசன்றான். அங்ேக

ேமாேச 40 பகைலயும் 40இரைவயும்கழித்தான்.

௨௫
பரிசுத்தெபாருட்களுக்குரிய காணிக்ைககள்
௧கர்த்தர்ேமாேசையேநாக்க ,௨ “இஸ்ரேவல்ஜனங்களிடம்காணிக்ைககைளக்

ெகாண்டு வரச் ெசால். எனக்குக் ெகாடுக்க வரும்புவைதக் குற த்து
அவனவன் தீர்மானிக் கட்டும். அவற்ைற நீ எனக்காகப் ெபற்றுக்ெகாள்.
௩ ஜனங்களிடமிருந்து நீ ெபறக்கூடிய ெபாருட்களின் பட்டியல் இைவ: ெபான்,
ெவள்ளி, ெவண்கலம், ௪ இளநீலநூல், இரத்தாம்பர நூல், சவப்பு நூல்,
ெமல்லிய துகல், ெவள்ளாட்டு மய ர், ௫ சவப்பு சாயம் ேதாய்த்த ஆட்டுத் ேதால்,
ெமல்லிய ேதால், சீத்த ம் மரம், ௬ அகல் எண்ெணய், அப ேஷக எணெணய்ப்
ெபாருட்கள், நறுமணப்புைகப் ெபாருட்கள், ௭ ஏேபாத்தலும், நயாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்தலும் பத க்கும் ேகாேமதகக் கற்களும் பற இரத்தனக் கற்களும்
ஆகும்” என்றார்.

பரிசுத்தக்கூடாரம்
௮ ேமலும் ேதவன், “ஜனங்கள் எனக்காக பரிசுத்த ப ரகாரத்ைத ஏற்படுத்த

ேவண்டும். அப்ேபாது நான் அவர்கள் மத்தயல் வாழ்ேவன். ௯ பரிசுத்தக்
கூடாரமும்அதலுள்ளெபாருட்களும்எவ்வாறுஇருக்கேவண்டுெமன்பைதநான்
உனக்குக் காட்டுேவன். நான் காட்டுக ற மாத ரியன்படிேய எல்லாவற்ைறயும்
தவறாமல்ெசய்.

உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி
௧௦ “சீத்த ம் மரத்தால் வ ேசஷமான ெபட்டி ஒன்ைறச் ெசய். இப்பரிசுத்த

ெபட்டி 45 அங்குல நீளமும், 27 அங்குல அகலமும், 27 அங்குல உயரமும்
இருக்க ேவண்டும். ௧௧ ெபட்டியன் உட்புறத்ைதயும், ெவளிப்புறத்ைதயும்
மூடுவதற்காக சுத்தமான தங்கத்ைத உபேயாக . ெபட்டியன் வளிம்புகைளயும்
தங்கத் தகட்டால் மூடேவண்டும். ௧௨ ெபட்டிையத் தூக்குவதற்கு நான்கு தங்க
வைளயங்கைளச் ெசய். பக்கத்த ற்கு இரண்டாக நான்கு மூைலகளிலும் தங்க
வைளயங்கைளப் ேபாடு. பன் ெபட்டிையத் தூக்க ச் ெசல்ல கழிகைளச் ெசய்.
இந்த கழிகள் சீத்த ம் மரத்தல் ெசய்யப்பட்டு தங்கத்தால் மூடப்பட ேவண்டும்.
௧௩ ெபட்டிையச் சுமப்பதற்குத் தண்டுகைளச் ெசய். அைவ சீத்த ம் மரத்தால்
ெசய்யப்பட்டு ெபான்னால் மூடப்பட ேவண்டும். ௧௪ ெபட்டியன் ஓரங்களிலுள்ள
வைளயங்களில்அத்தண்டுகைளநுைழக்க ேவண்டும். ெபட்டிையச் சுமப்பதற்கு
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இத்தண்டுகைளப் பயன்படுத்த ேவண்டும். ௧௫ இத்தண்டுகள் எப்ேபாதும்
ெபட்டியன் வைளயங்களில் இருக்க ேவண்டும். தண்டுகைள அப்புறப்படுத்தக்
கூடாது.
௧௬ “நான்உனக்குஉடன்படிக்ைகையக்ெகாடுப்ேபன். அந்தஉடன்படிக்ைகைய

இப்ெபட்டியல் ைவ. ௧௭ பன் ஒரு கருபாசனத்ைத பசும் ெபான்னால் ெசய். 45
அங்குல நீளமும் 27 அங்குல அகலமும் உள்ளதாக அைதச் ெசய். ௧௮ பன்பு
தங்கத்தனால்இரண்டுேகருபீன்கைளச்ெசய்துஅவற்ைறகருபாசனத்தன்இரு
முைனகளிலும் ைவ. தகடாய் அடித்த ெபான்னால் அவற்ைறச் ெசய். ௧௯ ஒரு
ேகருபீைன ஒரு முைனயலும் மற்ற ேகருபீைன மறு முைனயலும் ைவ. இந்த
ேகருபீன்கள் ஒன்றாக இருக்கும்படி கருபாசனத்ேதாடு இைண. ௨௦ ெபான்
ேகருபீன்களின் ச றகுகள் வானத்ைத ேநாக்க உயர்ந்தருக்க ேவண்டும். அைவ
தங்கள்ச றகுகளால்ெபட்டிையமூடேவண்டும். அைவஒன்றுக்ெகான்றுஎத ராக
கருபாசனத்ைத ேநாக்கயபடிஇருக்க ேவண்டும்.
௨௧ “நான் உனக்கு ெகாடுக்கும் உடன்படிக்ைகையப் பரிசுத்த ெபட்டிக்குள்

ைவ. ெபட்டியன் மீது கருபாசனத்ைத ெபாருத்து. ௨௨ நான் உன்ைனச்
சந்த க்கும்ேபாது, உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியன் ேமலுள்ள ேகருபீன்களின்
மத்தயலிருந்துஉன்ேனாடு ேபசுேவன். அங்கருந்துஇஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்கு
எல்லாக் கட்டைளகைளயும்ெகாடுப்ேபன்.
பரிசுத்த ேமைச
௨௩ “சீத்த ம்மரத்தால்ஒருேமைசையச்ெசய். அது 36அங்குலநீளம், 18அங்குல

அகலமும், 27அங்குல உயரமும் உள்ளதாக இருக்க ேவண்டும். ௨௪ ேமைசையப்
பசும் ெபான்னால் மூடி, சுற்றலும் தங்கத் தகட்டால் அழகுபடுத்து. ௨௫மூன்று
அங்குல அகலமான சட்டத்ைத ேமைசையச் சுற்றலும் ைவ. சட்டத்ைதப் ெபான்
தகட்டால் அழகுபடுத்து. ௨௬ நான்கு ெபான் வைளயங்கைளச் ெசய்து அவற்ைற
ேமைசயன் நான்கு கால்கள் இருக்கும் ஓரங்களில் ைவ. ௨௭ ேமைசயன்
ேமல் சட்டத்ைதச் சுற்றலும் சுருக்கமாக வைளயங்கைளப் ெபாருத்து. இந்த
வைளயங்கள்ேமைசையச்சுமந்துெசல்லும்தண்டுகைளத்தாங்க க்ெகாள்ளும்.
௨௮ தண்டுகைளச் சீத்த ம் மரத்தனால் ெசய்து அவற்ைறப் ெபான்னால் மூடு.
தண்டுகள் ேமைசையச் சுமந்து ெசல்லப் பயன்படும். ௨௯ தட்டுகைளயும்,
கரண்டிகைளயும், கண்ணங்கைளயும், குவைளகைளயும் பசும்ெபான்னால்
ெசய். பானங்களின் காணிக்ைககைளக் ெகாட்டுவதற்கும், ஊற்றுவதற்கும்
குவைளகளும், கண்ணங்களும் பயன்படும். ௩௦ பரிசுத்த ெராட்டிைய எனக்கு
முன்பாக ேமைசயன் மீது ைவ. அது எப்ேபாதும் தவறாமல் எனக்கு முன்பாக
இருக்க ேவண்டும்.
குத்துவளக்குத்தண்டு
௩௧ “பன் நீ வளக்குத் தண்ைடச் ெசய்ய ேவண்டும். சுத்தமான ெபான்ைனப்

பயன்படுத்த அதன் அடிப்பகுதையச் சுத்தயால் அடித்துச் ெசய்ய ேவண்டும்.
பூக்கள், ெமாக்குகள், இைலகள் பூசய ெபான்னால் அைமயேவண்டும்.
அதலுள்ளஎல்லாவற்ைறயும்ஒேரதுண்டாகஇைணத்துஅைமக்க ேவண்டும்.
௩௨ “அந்தக் குத்துவளக்குத் தண்டுக்கு ஆறு கைளகள் இருக்கேவண்டும்.

மூன்று கைளகள் ஒரு புறமாகவும், மூன்று கைளகள் மறு புறமாகவும் அைமய
ேவண்டும். ௩௩ ஒவ்ெவாரு கைளயலும் மூன்று பூக்கள் இருக்கேவண்டும்.
வாதுைமப் பூக்கைளப் ேபால் ெமாக்குகேளாடும், இதழ்கேளாடும் இப்பூக்கைளச்
ெசய்ய ேவண்டும். ௩௪ ேமலும் நான்கு பூக்கைள வளக்குத் தண்டுக்காகச்



யாத்த ராகமம்௨௫:௩௫ 151 யாத்த ராகமம்௨௬:௧௩

ெசய். இைவ ெமாக்குகளும் இதழ்களும் ெகாண்ட வாதுைமப் பூக்கைளப்
ேபாலிருக்கேவண்டும். ௩௫குத்துவளக்கல் ஆறு கைளகள் இருக்க ேவண்டும்.
அடிப் பகுதயலிருந்து மும் மூன்று கைளகைள ஒவ்ெவாரு புறத்தலும்
இைணக்கேவண்டும். கைளகள் தண்டில் ேசரும் மூன்று இடங்களின்
அடிப்பகுதயலும் ெமாக்குகளும் இதழ்களும் ெகாண்ட ஒவ்ெவாரு பூைவ
இைணக்கேவண்டும். ௩௬ பூக்களும் இைலகளும் ெபாருத்தய குத்துவளக்குத்
தண்டானது முழுவதும் சுத்தமான ெபான்னால் ெசய்யப்பட ேவண்டும்.
ெவவ்ேவறு பாகங்கைளச் சுத்தயால் அடித்து ஒன்றாக இைணக்கேவண்டும்.
௩௭பன்குத்துவளக்குத் தண்டில் ஏழுஅகல்கைளப் ெபாருத்த ேவண்டும். குத்து
வளக்கன் முன்ேன இந்த அகல்கள் ஒளி தரும். ௩௮ த ரிகைளக் கத்தரிக்கும்
கத்தரிகளும், சாம்பல் கண்ணங்களும் ெபான்னால் ெசய்யப்பட ேவண்டும்.
௩௯குத்துவளக்ைகயும்அதற்குத் ேதைவயானெபாருட்கைளயும்ெசய்வதற்கு 75
பவுண்டுஎைடயுள்ளபசும்ெபான்ைனப்பயன்படுத்து. ௪௦மைலயன்மீதுஉனக்கு
காட்டியபடிேயஒவ்ெவாருெபாருைளயும்ெசய்வதல்கவனமாயரு” என்றார்.

௨௬
பரிசுத்தக்கூடாரம்
௧ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “பரிசுத்தக் கூடாரம் பத்து தைரச் சீைலகளால்

ைதக்கப்பட ேவண்டும். இந்த தைரச்சீைலகள் ெமல்லிய துகல், இளநீலம்,
இரத்தாம்பரம் சவப்பு ஆகய நூல்களால் ெநய்யப்படேவண்டும். ஒரு தறைம
வாய்ந்த ஓவயன் இத்தைரச் சீைலயல் ச றகுகளுள்ள ேகரூபீன்களின்
ஓவயங்கைள ெநய்ய ேவண்டும். ௨எல்லாத் தைரகளும் ஒேர அளவுைடயதாய்
இருக்க ேவண்டும். ஒவ்ெவான்றும் 28 முழ நீளமும் 4 முழ அகலமுமாக
இருக்கேவண்டும். ௩இரண்டுப ரிவாகத் தைரகைளஇைண. ஐந்துதைரகைள
ஒன்றாகவும், மற்ற ஐந்து தைரகைள ேவறாகவும் இைண. ௪ ஒரு ப ரிவன்
வளிம்பல் இளநீலத் துணியால் கண்ணிகைள உருவாக்கு. இவ்வாேற மற்ற
ப ரிவன் வளிம்பு தைரயலும் ெசய். ௫ முதலிைணப்பல் 50 கண்ணிகளும்
இரண்டாம் இைணப்பல் 50 கண்ணிகளும் ைதக்கேவண்டும். ௬ பன்பு
தைரகைள இைணப்பதற்கு 50 ெபான்வைளயங்கைளச் ெசய். அது பரிசுத்தக்
கூடாரத்ைதஒன்றாகஇைணத்துவடும்.
௭ “பரிசுத்தக் கூடாரத்த ற்கு ேமல் மற்ெறாரு கூடாரத்ைத உருவாக்கு.

இக்கூடாரம் ெசய்வதற்குப் பத ெனாரு தைரகைளப் பயன்படுத்து. ெவள்ளாட்டு
மய ரால் இத்தைரகைள ெநசவு ெசய். ௮ எல்லாத் தைரகளும் ஒேர
அளவுைடயதாய்இருக்கேவண்டும். 30முழநீளமும் 4முழஅகலமும்உைடயதாய்
அது இருக்கேவண்டும். ௯ஐந்து தைரகைள ஒன்றாகவும், ேவறு 6 தைரகைள
ஒன்றாகவும் இைணக்கேவண்டும். ஆறாம் தைரயன் பாத ப் பகுதைய
கூடாரத்தன் முன் பகுதயல் மடித்துவ ட ேவண்டும். ௧௦ஒரு தைரயைணப்பன்
கைடச த் தைரயல் 50 கண்ணிகைளயும் இன்ெனாரு தைரயைணப்பன்
கைடச த் தைரயல் 50 கண்ணிகைளயும் ைதக்கேவண்டும். ௧௧ பன்னர்
தைரகைள இைணப்பதற்கு 50 ெவண்கல வைளயங்கைளச் ெசய். அைவ
கூடாரத்தன் இருபகுத கைளயும் ஒன்றாக இைணக்கும். ௧௨ இக்கூடாரத்தன்
இறுதத் தைரயன் பாத ப்பகுத பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் பன் பகுதயல்
ெதாங்க க்ெகாண்டிருக்கும். ௧௩ அதன் பக்க வாட்டில் பரிசுத்தக் கூடாரத்தன்
தைரகள் பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் கீழ்ப்புற ஓரங்கைளக் காட்டிலும் ஒரு முழம்
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தாழ்வாகத்ெதாங்கும். இவ்வாறுபரிசுத்தக்கூடாரம் மகா பரிசுத்தக்கூடாரத்ைத
முற்றலும் மைறக்கும். ௧௪ மகா பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத மைறப்பதற்கு இரண்டு
உைறகைளச் ெசய். சவப்புச் சாயம் தீர்த்த ஆட்டுக்கடா ேதாலினால் ஒரு
உைறயும்ெமல்லியேதாலினால்மற்ெறாருஉைறயும்ெசய்யப்பட ேவண்டும்.
௧௫ “பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதத் தாங்குவதற்காகச் சட்டங்கைள சீத்த ம்

மரத்தால் ெசய்ய ேவண்டும். ௧௬ அச்சட்டங்கள் 10 முழ உயரமும் 1 1/2 முழ
அகலமும் உள்ளதாக இருக்கேவண்டும். ௧௭ ஒவ்ெவாரு புறமுள்ள தூண்கள்
குறுக்குத் துண்டுகளால் ஒவ்ெவாரு சட்டமாகச் ேசர்க்கப்படேவண்டும்.
பரிசுத்த கூடாரத்தன் எல்லாச் சட்டங்களும் ஒேர அளவுைடயதாக இருக்க
ேவண்டும். ௧௮ பரிசுத்த கூடாரத்தன் ெதன் புறத்த ற்ெகன்று 20 சட்டங்கைள
உருவாக்கு. ௧௯ சட்டங்களுக்கு 40 ெவள்ளிப் பீடங்கைள உண்டாக்கு.
ஒவ்ெவாரு சட்டத்தன் கீழும் இரண்டு பீடங்கள் வீதம் அைமய ேவண்டும்.
ஒவ்ெவாரு பக்கத் தூணுக்கும் ஒருபீடம் வீதம் இருக்கேவண்டும். ௨௦ பரிசுத்தக்
கூடாரத்தன் மறுபக்கத்த ற்ெகன்று (வடக்குப் புறம்) ேமலும் இருபது சட்டங்கள்
ெசய். ௨௧ நாற்பது ெவள்ளி பீடங்கள் ஒவ்ெவாரு சட்டத்த ற்கும் இரண்டு
வீதம் ெசய். ௨௨ ஆறு சட்டங்கள் பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் பன்புறத்த ற்கு
(ேமற்குப்பக்கம்) அைமத்துவடு. ௨௩ பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் பன்புறத்து
மூைலகளுக்ெகன்று இரண்டு சட்டங்கள் ெசய். ௨௪ மூைலகளிலுள்ள
சட்டங்கள் அடியல் ேசர்க்கப்படேவண்டும். ேமற்புறத்தல் சட்டங்கைள ஒரு
வைளயத்தால்இைணக்கேவண்டும். இரண்டுமூைலகளுக்கும்அவ்வாேறெசய்.
௨௫கூடாரத்தன் ேமற்குப்புறத்த ற்கு எட்டுச் சட்டங்கள் இருக்கும். 16 ெவள்ளிப்
பீடங்கள்ஒவ்ெவாரு சட்டத்த ற்குஇரண்டுவீதம்அைமயும்.
௨௬ “பரிசுத்த கூடாரத்தன் சட்டங்களுக்குச் சீத்த ம் மரத்தாலான

தாழ்ப்பாள்கைளச் ெசய். பரிசுத்த கூடாரத்தன் முன்புறத்த ற்கு ஐந்து
தாழ்ப்பாள்கள் இருக்கேவண்டும். ௨௭ பரிசுத்த கூடாரத்தன் பன்னாலுள்ள
(ேமற்குப் புறத்தன்) சட்டங்களுக்கு ஐந்து தாழ்ப்பாள்கள் இருக்க ேவண்டும்.
௨௮ நடுவலுள்ள தாழ்ப்பாள் ஒரு மூைலயலிருந்து மறுமூைலவைரக்கும்
சட்டங்கள்வழியாகச் ெசல்லேவண்டும்.
௨௯ “இந்த சட்டங்கைளப் ெபான் தகட்டால் மூடு. தாழ்ப்பாள்கைள

இைணப்பதற்குப்ெபான்வைளயங்கைளஉண்டுபண்ணு. தாழ்ப்பாள்களுக்கும்
ெபான் முலாம் பூசு. ௩௦ மைலயல் நான் உனக்குக் காட்டிய மாத ரியன்படிேய
பரிசுத்தக்கூடாரத்ைதஉண்டாக்கு.
பரிசுத்தகூடாரத்தன்உட்புறம்
௩௧ “பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் உட்புறத்தல் வ ரிப்பதற்கு ெமல்லிய துகலினால்

ஒருவேசஷதைரச்சீைலையஉண்டாக்கு. நீலம்,இரத்தாம்பரம், சவப்புநூலால்
அந்தத் தைரச்சீைலையஉண்டாக்க , அத ேல ேகரூ பன்களின் ச த்த ரங்கைளப்
பன்னு. ௩௨ சீத்த ம் மரத்தால் நான்கு தூண்கைள உண்டாக்க அவற்ைறப்
ெபான்னால் மூடு. நான்கு தூண்கள் ேமலும் ெபான்னால் ஆன ெகாக்க கைள
இைண. தூண்களுக்குஅடியல் நான்குெவள்ளி பீடங்கைளைவ. ப றகு தைரச்
சீைலையத் தங்கக் ெகாக்க களில் ெதாங்கவடு. ௩௩ெபான்வைளயங்களுக்குக்
கீேழ தைரகைளத் ெதாங்கவடு. நீ ெசய்த உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத்
தைரக்குப் பன்ேன ைவ. இந்தத் தைரயானது பரிசுத்த இடத்ைதயும், மகா
பரிசுத்த இடத்ைதயும் ப ரிக்கும். ௩௪ உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய அதன்
கருபாசனத்தால்மூடிைவ.
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௩௫ “பன்பு பரிசுத்த இடத்தன் தைரயன் முன் புறத்தல் நீ ெசய்த வ ேசஷ
ேமைசைய ைவ. பரிசுத்த கூடாரத்தன் வடக்குப்புறத்தல் ேமைச இருக்க
ேவண்டும். குத்துவளக்குத் தண்ைட ெதற்குப் புறத்தல் ைவ. அது ேமைசயன்
குறுக்காகஇருக்கும்.
பரிசுத்தக்கூடாரத்தன்நுைழவாயல்
௩௬ “பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் நுைழவாயைல மூடுவதற்கு ஒரு தைரைய

உருவாக்குங்கள். நீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்பு நூலாலும், ெமல்லிய
துகலாலும், இத்தைரைய உண்டாக்கு. அதல் ச த்த ரங்கைளப் பன்னி
ைவ. ௩௭ தைரகளுக்குப் ெபான் ெகாக்க கைள உண்டாக்கு. ெபான் முலாம்
பூசப்பட்ட சீத்த ம் மரத்தால் ஐந்து தூண்கைளச் ெசய். ஐந்து தூண்களுக்கும்
ெவண்கலத்தால்ஐந்துபீடங்கைளச்ெசய்” என்றார்.

௨௭
தகனபலிகளுக்குரிய பலிபீடம்
௧ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “சீத்த ம் மரத்தால் ஒரு பலிபீடம் ெசய்.

அப்பலிபீடம் சதுர வடிவமாக இருக்கேவண்டும். 5முழ நீளமும், 5முழ அகலமும்,
3 முழ உயரமும் இருக்கட்டும். ௨ பலிபீடத்தன் நான்கு மூைலகளிலும் நான்கு
ெகாம்புகைளப் ெபாருத்து. இப்படி பலிபீடமும், ெகாம்புகளும் ஒேர துண்டாக
இருக்கும். பலிபீடத்ைதெவண்கலத்தால்மூட ேவண்டும்.
௩ “பலிபீடத்தல்பயன்படுத்தும்பாத்த ரங்களும்,கருவகளும்ெவண்கலத்தால்

ெசய்யப்பட்டைவயாக இருக்கட்டும். பாைனகள், அகப்ைபகள், கண்ணங்கள்,
முள் கரண்டிகள், ெநருப்புச் சட்டிகள் ஆகயவற்ைறச் ெசய். பலிபீடத்தன்
சாம்பைல அகற்றுவதற்காக இைவ பயன்படும். ௪ பலபீடத்த ற்கு வைல
ேபான்ற ஒரு சல்லைட ெசய்யேவண்டும். சல்லைடயன் நான்கு மூைலகளிலும்
ஒவ்ெவாரு ெவண்கல வைளயங்கைள உண்டாக்கு. ௫ பலிபீடத்தன்
கீழ்ப்புறத்தல்பாத உயரத்தல்அந்த சல்லைடையஉட்காரைவ.
௬ “பலிபீடத்த ற்கான தூண்கைள சீத்த ம் மரத்தால் ெசய்து அைத

ெவண்கலத்தால் மூட ேவண்டும். ௭ பலிபீடத்தன் இருபக்கங்களிலும்
வைளயங்களின் வழிேய தண்டுகைளச் ெசலுத்து. பலிபீடத்ைதச் சுமப்பதற்கு
இத்தண்டுகைளப் பயன்படுத்து. ௮ பல ைககளால் ெசய்யப்பட்ட பக்கங்கைள
உைடயஉட்குழியுள்ளெபட்டிையப்ேபால பலிபீடத்ைதச் ெசய்ய ேவண்டும். நான்
மைலயல்உனக்குக்காண்பத்தபடிேய பலிபீடத்ைதச்ெசய்யேவண்டும்.
பரிசுத்தக்கூடாரத்தன்ெவளிப்ப ரகாரம்
௯ “பரிசுத்த கூடாரத்த ற்கு ஒரு ெவளிப்ப ரகாரம் அைமப்பாயாக. அது

100 முழ நீளமான தைரகளால் ெதற்குப்புறம் மைறக்கப்படட்டும். ெமல்லிய
துகலால் இத்தைரகள் அைமய ேவண்டும். ௧௦ 20 ெவண்கல பீடங்கள் உள்ள
20தூண்கைளப் பயன்படுத்து. தூண்களின் ெகாக்க களும், தைரப் பூண்களும்
ெவள்ளியால் ெசய்யப்பட ேவண்டும். ௧௧ வடபுறத்தலும் தைரச் சுவர் 100 முழ
நீளமாக இருக்க ேவண்டும். அதற்கு 20தூண்களும், 20 ெவண்கலப் பீடங்களும்
இருக்கேவண்டும். தூண்களின்ெகாக்க களும்,தைரப்பூண்களும்ெவள்ளியால்
ெசய்யப் படேவண்டும்.
௧௨ “ெவளிப்ப ரகாரத்தன் ேமற்குப்புறத்தல் 50 முழ நீளமுள்ள தைரச்சுவர்

இருக்க ேவண்டும். 10 தூண்களும், 10 பீடங்களும் இருக்க ேவண்டும்.
௧௩ ெவளிப்ப ரகாரத்தன் கழக்குப் புறமும் 50 முழ அகலம் இருக்க ேவண்டும்.
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௧௪ ெவளிப்ப ரகாரத்தன் நுைழ வாயல் கழக்குப் புறத்த ேலேய அைமயட்டும்.
நுைழவாயலின் ஒருபுறம் 15 முழ நீளமான தைரகளும், 3 தூண்களும்,
3 பீடங்களும் இருக்க ேவண்டும். ௧௫ அதன் மறுபுறமும் 15 முழ நீளமான
தைரகளும்,மூன்றுதூண்களும்,அவற்றற்குமூன்றுபீடங்களும்இருக்கட்டும்.
௧௬ “ெவளிப்ப ரகாரத்தன் நுைழவாயைலமூடுவதற்கு 20முழ நீளமான தைர

இருக்கேவண்டும். ெமல்லியதுகல்,இளநீலம்,இரத்தாம்பரம், சவப்புநூலாலும்
ஆகய துணிகளால் தைரகைளயும், அதல் ச த்த ர ேவைலப்பாடுகைளயும்
ெசய். நான்கு பீடங்கள் உள்ள நான்கு தூண்கள் தைரக்ெகன இருக்கட்டும்.
௧௭ ெவளிப்ப ரகாரத்ைதச் சுற்றலுமுள்ள அைனத்துத் தூண்களும் ெவள்ளி
பூண்களும், ெவள்ளிக் ெகாக்க களும், ெவண்கலப் பீடங்களும் ெகாண்டதாக
இருக்கேவண்டும். ௧௮ 100 முழ நீளமும் 50 முழ அகலமும் ெகாண்டதாக
ெவளிப்ப ரகாரம் இருக்கேவண்டும். ெவளிப்ப ரகாரத்ைதச் சுற்றலு முள்ள
தைரகளின்சுவர் 5முழஉயரம்இருக்கேவண்டும். தைரகள்ெமல்லியதுகலால்
ெநய்யப்பட ேவண்டும். தூண்களின் பீடங்கள் ெவண்கலத்தாலாக ேவண்டும்.
௧௯ எல்லாக் கருவகளும், கூடாரத்தன் ஆணிகளும், பரிசுத்தக் கூடாரத்த ற்குத்
ேதைவயான எல்லாப் ெபாருட்களும் ெவண்கலத்தால் அைமய ேவண்டும்.
ெவளிப்ப ரகாரத்த ற்கான தைரகளுக்குத் ேதைவயான கூடார ஆணிகளும்
ெவண்கலத்தால்ெசய்யப்பட ேவண்டும்.
அகல்எண்ெணய்
௨௦ “தரத்தல் உயர்ந்த ஒலிவ எண்ெணையக் ெகாண்டுவரும்படியாக

இஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்குக் கட்டைளயடு. தனமும் மாைல ேநரத்தல் ஏற்றப்பட
ேவண்டிய வளக்கற்கு இந்த எண்ெணையப் பயன்படுத்து. ௨௧ ஆேரானும்,
அவன் மகன்களும் வளக்ைகச் சுத்த கரிக்கும் ேவைலையச் ெசய்ய ேவண்டும்.
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் முன் அைறக்குள் அவர்கள் ெசல்வார்கள். இது
உடன்படிக்ைக இருக்கும் அைறக்கு முன்பாக இருக்கும் ெவளிப்புற அைற. ஒரு
தைர இந்த இரண்டு அைறகைளயும் ப ரிக்கும். மாைல முதல், காைலவைர
கர்த்தருக்குமுன்வளக்குெதாடர்ந்துஎரிந்துக்ெகாண்ேடஇருக்கும்படிஅவர்கள்
அைதக் கவனித்துவரேவண்டும். இஸ்ரேவல்ஜனங்களும், அவர்கள் சந்ததயும்
இச்சட்டத்ைதஎன்ெறன்ைறக்கும்பன்பற்ற ேவண்டும்” என்றார்.

௨௮
ஆசாரியருக்கானஉைட
௧ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “உன் சேகாதரனாகய ஆேராைனயும்,

நாதாப், அபயூ, எெலயாசார், இத்தாமார் என்னும் ஆேரானின் மகன்கைளயும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமிருந்து ப ரித்து உன்னிடம் வரவைழ. இவர்கள் எனக்கு
ஆசாரியர்களாகஊழியம்ெசய்வார்களாக.
௨ “உனது சேகாதரனாகய ஆேரானுக்ெகன்று சறப்பான ஆைடகைள

உண்டாக்கு. அந்த ஆைடகள் அவனுக்குக் கனமும், ேமன்ைமயும் தரும்.
௩ இந்த ஆைடகைளச் ெசய்யும் த றைமமிக்கவர்கள் ஜனங்கள் மத்தயல்
இருக்கறார்கள். அவர்களுக்கு வேசஷ அறைவ நான் ெகாடுத்துள்ேளன்.
அவர்களிடம் ஆேரானுைடய ஆைடகைளத் தயாரிக்கச் ெசால். அவன்
எனக்குச் ச றப்பான பணிவைட ெசய்வைத அந்த உைட காட்டும். அவன்
என்ைனச் ேசவ க்க ற ஆசாரியனாகப் பணியாற்றுவான். ௪ அந்த மனிதர்கள்
ெசய்யேவண்டிய ஆைடகள் இைவகேள: நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கம், ஏேபாத்,
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நீல அங்க , முழுவதும் ெநய்யப்பட்ட ெவள்ைள அங்க , தைலப்பாைக, கச்ைச.
ஆேரானுக்கும் அவன் மகன்களுக்ெகன்றும் இந்தச் ச றப்பு ஆைடகைள
உண்டாக்க ேவண்டும். பன்பு ஆேரானும், அவனது மகன்களும் எனக்கு
ஆசாரியர்களாக ஊழியம் ெசய்யமுடியும். ௫ ெபான்ைனயும், ஜரிைககைளயும்,
ெமல்லிய துகைலயும், இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்புந ற நூைலயும்
பயன்படுத்துமாறுஅவர்களுக்குச்ெசால்.

ஏேபாத்தும்,இைடக்கச்ைசயும்
௬ “ஏேபாத்ைதச் ெசய்வதற்குப் ெபான்ைனயும், சரிைககைளயும், ெமல்லிய

துகைலயும், இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்புந ற நூைலயும் பயன்படுத்து.
இது தறைம மிக்க கைலஞனின் ேவைல ஆகும். ௭ ஏேபாத்தன் ேதாள் பகுத
ஒவ்ெவான்றலும் ஒவ்ெவாரு ேதாள்பட்ைட இருக்கேவண்டும். இந்தத் ேதாள்
பட்ைடகள்ஏேபாத்தன்இரண்டுமூைலகளிலும்கட்டப்படேவண்டும்.
௮ “ஏேபாத்த ற்கு ஒரு இைடக்கச்ைசையச் ெசய்ய ேவண்டும். ஏேபாத்ைத

ெநய்தது ேபாலேவ, இைடக் கச்ைசையயும், ெபான் ஜரிைக, ெமல்லிய துகல்,
இளநீலம்,இரத்தாம்பரம், சவப்புந றநூல்ஆகயவற்றால்ெசய்ய ேவண்டும்.
௯ “இரண்டு ேகாேமதகக் கற்கைள எடுத்துெகாள். இஸ்ரேவலின்

(யாக்ேகாபு) பன்னிரண்டு மகன்களின் ெபயர்கைளயும் அக்கற்களின் மீது
எழுது. ௧௦ ஆறு ெபயர்கைள ஒரு கல்லிலும், மற்ற ஆறு ெபயர்கைள மறு
கல்லிலும் எழுதேவண்டும். முதல் மகனிலிருந்து கைடச மகன் வைரக்கும்
ஒவ்ெவாருவரின் ெபயர்கைளயும் எழுதேவண்டும். ௧௧ இந்த கற்களின் மீது
இஸ்ரேவலின் ஆண் பள்ைளகளுைடய ெபயர்கைள ெசதுக்கேவண்டும்.
முத்தைர ெசய்க ற முைறப்படிேய இதைனயும் ெசய். பன்பு தங்கச்
சட்டங்களில் கற்கைளப் ெபாருத்து. ௧௨ ஏேபாத்தன் வார்களில் இந்த
கற்கைளப் ெபாருத்து. கர்த்தருக்கு முன்னால் ந ற்கும்ேபாது ஆேரான் அந்தச்
சவப்பு அங்கைய அணிந்துெகாள்வான். ஏேபாத்தன்ேமல் இஸ்ரேவலின்
பன்னிரண்டு மகன்களின் ெபயர்களும் உள்ள இரண்டு கற்களும் இருக்கும்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ேதவன் நைனவு கூருவதற்கு இக்கற்கள் உதவும்.
௧௩ ஏேபாத்தன் ேமல் அக்கற்கள் நன்றாக பத க்கப்பட்டிருக்கும்படி பசும்
ெபான்ைன பயன்படுத்து. ௧௪ ெபான்னால் இரண்டு பன்னல் ேவைலயான
சங்கலிகள்ெசய்துஅவற்ைறப்ெபான்சட்டத்தல்பூட்டேவண்டும்.

நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கம்
௧௫ “தைலைம ஆசாரியனுக்காக நயாயத் தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்ைதச்

ெசய். ஏேபாத்ைதச் ெசய்தது ேபாலேவ, த றைமமிக்க ைக
ேவைலக்காரர்கைளக்ெகாண்டு இைதயும் ெசய்ய ேவண்டும். ெபான்
ஜரிைகையயும், ெமல்லிய துகைலயும், இளநீலம், இரத்தாம் பரம், சவப்பு ந ற
நூைலயும் பயன்படுத்த ேவண்டும். ௧௬இந்த நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்ைத
இரண்டாகமடித்துஒருசதுரைபயாகைதக்க ேவண்டும். அது 9அங்குலநீளமும்,
9 அங்குல அகலமும் உைடய சதுரமாய் இருக்க ேவண்டும். ௧௭ நயாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்தல் நான்குவரிைச வைலயுயர்ந்த கற்கைளப் பத க்க ேவண்டும்.
பத்மராகம், புஷ்பராகம், மாணிக்கம் கற்கள் முதல் வரிைசயல் இருக்க
ேவண்டும். ௧௮ இரண்டாவது வரிைசயல் மரகதம், இந்த ரநீலம், வச்ச ரம்
ஆகய கற்கள் இருக்க ேவண்டும். ௧௯ மூன்றாவது வரிைசயல் ெகம்பு,
ைவடூரியம், சுகந்த ஆகய கற்கள் இருக்க ேவண்டும். ௨௦ நான்காவது
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வரிைசயல் படிகப்பச்ைச, ேகாேமதகம், யஸ்ப என்ற கற்கள்இருக்க ேவண்டும்.
இைவ அைனத்ைதயும் ெபான்னில் பத க்க ேவண்டும். ௨௧ நயாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்தல் ேமற்கூறய பன்னிெரண்டு கற்கள் இருக்க ேவண்டும்.
இஸ்ரேவலின் மகன்கள் ஒவ்ெவாருவனுக்கும் ஒவ்ெவாரு கல் இருக்க
ேவண்டும். முத்தைர ெசய்க ற வண்ணேம ஒவ்ெவாரு கல்லிலும்இப்ெபயர்கள்
ெபாற க்கப் பட ேவண்டும்.
௨௨ “சுத்தமான ெபான்னினால் ஆன சங்கலிகைள நயாயத்தீர்ப்பு

மார்ப்பதக்கத்த ற்காகெசய்யேவண்டும். அைவகயறுேபால்பன்னப்பட்டிருக்க
ேவண்டும். ௨௩ இரண்டு ெபான் வைளயங்கைளச் ெசய்து நயாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்தன் இரண்டு மூைலகளிலும் அவற்ைற மாட்ட ேவண்டும்.
௨௪இரண்டுெபான்சங்கலிகைளயும்நயாயத்தீர்ப்புமார்ப்பதக்கத்தன்இரண்டு
வைளயங்களில் ெபாருத்து. ௨௫இரண்டுசட்டத்தலும் சங்கலிகளின்வார்கைள
இைணத்துவடு. ஏேபாத்தன்முன்பகுதயலுள்ளஇரண்டுேதாள்பட்ைடகளிலும்
இைவ ெபாருத்தப்பட்டிருக்கும். ௨௬ ேமலும் இரண்டு ெபான் வைளயங்கைளச்
ெசய்து அவற்ைற நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்தன் மூைலகளில் ெபாருத்து.
ஏேபாத்துக்கு ெபாருத்தன நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்தன் உட்புற
மூைலகளில் இது இருக்கும். ௨௭ இன்னும் இரண்டு ெபான் வைளயங்கைளச்
ெசய்துஅவற்ைறஏேபாத்தன்முன்புறமுள்ளேதாள்பட்ைடகளின்கீழ்ப்பகுதயல்
ெபாருத்து. ெபான் வைளயங்கைள ஏேபாத்தன் இைடக் கச்ைசக்கு ேமல்
ைவ. ௨௮ நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்தன் வைளயங்கைள ஏேபாத்தன்
வைளயங்கேளாடுஇைணப்பதற்கு நீல ந ற நாடாைவப் பயன்படுத்து. இதனால்
நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கம் கச்ைசக்கு அருேகயும் ஏேபாத்த ற்கு எத ேரயும்
இருக்கும்.
௨௯ “பரிசுத்த இடத்துக்குள் ஆேரான் நுைழயும்ேபாது, அவன் நயாயத்தீர்ப்பு

மார்ப்பதக்கத்ைத அணிய ேவண்டும். அவனது மார்புக்கு ேநராக இஸ்ரேவலின்
பன்னிெரண்டு மகன்களின் ேபைரயும் அவன்அணிந்துெகாள்வான். இவ்வாறு
கர்த்தர் அவர்கைள எப்ேபாதும் நைனவு கூருவார். ௩௦ நயாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்த ற்குள் ஊரீைமயும் தும்மீைமயும் ைவ. கர்த்தருக்கு முன்
ெசல்லும்ேபாது இைவ ஆேரானின் மார்புக்கு ேமலாக இருக்கும். இப்படியாக
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் நயாயத்தீர்ப்ைப கர்த்தருக்கு முன்பாக ஆேரான்
எப்ேபாதும்சுமந்துெசல்வான்.

ஆசாரியர்களுக்குரிய ப றஆைடகள்
௩௧ “ஏேபாத்த ற்காக ஒரு நீல அங்கையத் தயார் ெசய். ௩௨ தைலைய

நுைழத்துக்ெகாள்ளும்ெபாருட்டு நடுவல் ஒரு துவாரத்ைத அைமப்பாயாக.
அத்து வாரத்ைதச் சுற்றலும் ஒரு ெநய்யப்பட்ட துணிையத் ைதத்துவடு.
துவாரம் க ழியாதபடிக்கு அது உதவும். ௩௩துணியாலான மாதுளம் பழங்கைள
உண்டாக்க நீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்பு ஆகய நூைலப் பயன்படுத்து.
அவற்ைற வஸ்த ரத்தன் ஓரங்களில் சுற்றலும் ெதாங்கவடு. மாதுளம்
பழங்களுக்கு இைடயல் ெபான்மணிகைளத் ெதாங்கவடு. ௩௪ இவ்வாறு
அங்கயன் கீேழ ெபான் மணிகளும், மாதுளம் பழங்களும் இருக்க ேவண்டும்.
ஒரு மாதுளம் பழமும், ஒரு ெபான் மணியுமாக வரிைசயாக அைமயட்டும்.
௩௫ ஆேரான் ஆசாரியனாகப் பணிவைட ெசய்யும்ேபாது இந்த அங்கைய
அணிந்துெகாள்ள ேவண்டும். கர்த்தரின் முன்ேன நற்கும்படியாக பரிசுத்த
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இடத்த ற்கு அவன் ேபாகும்ேபாது அவன் சாகாத படிக்கு மணிகள் ஒலிக்கும்.
பரிசுத்தஇடத்தலிருந்துெவளிேயறும்ேபாதும்அைவஒலிக்கும்.
௩௬ “முத்தைர ெசய்வைதப்ேபால், ெபான் தகட்டில் ெபான் எழுத்துக்களால்

அதல் ‘கர்த்தருக்குபரிசுத்தம்’ என்னும்வார்த்ைதகைளெபாற த்துைவ. ௩௭அந்த
ெபான்தகட்ைடஒருநீலவண்ணநாடாவல்இைணத்துவடு. தைலப்பாைகயன்
முன் புறம் அந்தப் ெபான் தகடு இருக்க ேவண்டும். ௩௮ ஆேரான் அைத
தைலயல் அணிந்துெகாள்ள ேவண்டும். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பைடக்கும்
காணிக்ைககளில் உள்ள கைறயனால் அவன் கைறபடாதபடி இது உதவும்.
ஜனங்கள் கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்கும் காணிக்ைககள்இைவகேள. ஜனங்களின்
காணிக்ைககைளக் கர்த்தர் ஏற்றுக்ெகாள்ளும் ெபாருட்டு ஆேரான் இதைன
எப்ேபாதும்தைலயல்அணிந்துெகாள்ளேவண்டும்.
௩௯ “ெவள்ைள அங்கைய ெமல்லிய துகல் நூலிலிருந்து ெநய்ய ேவண்டும்.

தைலப்பாைகக்கும் ெமல்லிய துகைலப் பயன்படுத்து. கச்ைசயல் ச த்த ர
ேவைலப்பாடுகள் ைதக்கப்பட்டிருக்க ேவண்டும். ௪௦ ேமலங்க , கச்ைச,
தைலப்பாைக ஆகயவற்ைற ஆேரானின் மகன்களுக்காகவும் ெசய்ய
ேவண்டும். இது அவர்களுக்கு கனத்ைதயும் மத ப்ைபயும் அளிக்கும். ௪௧ உன்
சேகாதரனாகய ஆேரானுக்கும், அவன் மகன்களுக்கும் இந்த ஆைடகைள
அணிவ . அவர்கைள ஆசாரியர்களாக்கும்படி வ ேசஷ எண்ெணைய அவர்கள்
மீது ஊற்று. இது அவர்கைளப் பரிசுத்தமாக்கும். அவர்கள் எனக்கு ேசைவ
ெசய்யும்ஆசாரியர்களாகஇருப்பார்கள்.
௪௨ “ெமல்லிய துகலால் ஆசாரியர்களுக்கு உள்ளாைடகள் ைதக்க ேவண்டும்.

அைவ இடுப்பலிருந்து முழங்கால்வைரக்கும் இருக்கும். ௪௩ ஆசாரிப்புக்
கூடாரத்த ற்குள்நுைழயும்ேபாெதல்லாம்ஆேரானும்,அவனதுமகன்களும்இந்த
ஆைடகைள அணிந்தருக்க ேவண்டும். பரிசுத்த இடத்தல் பலிபீடத்தருேக
ஆசாரியராக பணிவைட ெசய்ய வரும்ேபாது இைத அணியேவண்டும்.
அவற்ைற அணியாவ ட்டால் அவர்கள் குற்றவாளிகளாவார்கள். அதனால்
அவர்கள் சாகேநரிடும். ஆேரானுக்கும் அவன் குடும்பத்தனருக்கும்
என்ெறன்ைறக்கும்இதுகட்டைளயாகஇருக்கும்” என்றார்.

௨௯
ஆசாரியர்களின்நயமனவழா
௧ பன்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “எனக்கு ஆசாரியர்களாக வ ேசஷ

பணிவைடைய ஆேரானும் அவன் மகன்களும் ெசய்யும்ெபாருட்டு நீ ெசய்ய
ேவண்டியகாரியங்கைளநான்உனக்குக்கூறுேவன். ஒருஇளங்காைளையயும்,
குைறகள்இல்லாதஇரண்டுஇளம்ெவள்ளாடுகைளயும்ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்.
௨ சுத்தமான ேகாதுைம மாைவ புளிப்பல்லாத ெராட்டியாகச் ெசய்துெகாள்.
அேத மாைவப் பயன்படுத்த ஒலிவ எண்ெணயால் வார்ப்பு ெராட்டிகைளயும்
தயாரித்துக்ெகாள். ச றய ெமல்லிய அைடகைளயும் எண்ெணய் பூச
உண்டாக்கு. ௩வார்ப்புெராட்டிகைளயும்,அைடகைளயும்ஒருகூைடயல்ைவத்து
அைவகைளயும், காைளையயும், இரண்டுகடாக்கைளயும்ஆேரானுக்கும்அவன்
மகன்களுக்கும்ெகாடு.
௪ “ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தன் நுைழ வாயலுக்கு ஆேராைனயும், அவனது

மகன்கைளயும் அைழத்துவா. அவர்கைள தண்ணீரில் கழுவன பன்பு
ஆேரானுக்கு வ ேசஷ ஆைடகைள அணிவ . ௫ முழுவதும் ெநய்த ெவள்ைள
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அங்கையயும், ஏேபாத்ேதாடுஅணிய ேவண்டியநீலஅங்கையயும்உடுத்தவடு.
அதன்ேமல்ஏேபாத்ைதயும், நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்ைதயும்அணியச்ெசய்.
அழகய அைரக்கச்ைசைய கட்டிவடு. ௬ தைலப்பாைகைய அவன் தைலயல்
ைவத்து, அதன்ேமல் பரிசுத்த க ரீடத்ைத ைவ. ௭ பன்பு அப ேஷக எண்ெணைய
எடுத்து ஆேரானின் தைலயன்ேமல் ஊற்று. கர்த்தருக்குரிய ஆசாரியப்
பணிவைடக்குஆேரான்ப ரித்ெதடுக்கப்பட்டைதஇதுகாட்டும்.
௮ “பன்பு ஆேரானின் மகன்கைள அந்த இடத்த ற்கு அைழத்து வா.

முழுவதும் ெநய்யப்பட்டெவள்ைள நற அங்ககைள அவர்களுக்கு அணிவ .
௯ பன் அைரக்கச்ைசகைளக் கட்டிவடு. அவர்கள் அணிவதற்கான வ ேசஷ
பாைககைளக் ெகாடு. அப்ேபாதலிருந்து அவர்கள் ஆசாரியர்களாகப் பணி
ெசய்ய ஆரம்ப ப்பார்கள். என்ெறன்ைறக்குமான வ ேசஷ சட்டப்படி அவர்கள்
ஆசாரியர்களாக இருப்பார்கள். இவ்வாறுஆேராைனயும்அவன்மகன்கைளயும்
நீஆசாரியர்களாக்கேவண்டும்.
௧௦ “ஆசாரிப்புக் கூடாரத்த ற்கு முன் காைளையக் ெகாண்டு வா. ஆேரானும்,

அவனது மகன்களும் தங்கள் ைககைளக் காைளயன் தைலயல் ைவக்கட்டும்.
௧௧ ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தன் நுைழவாயலில் காைளையக் ெகால். கர்த்தர்
இைதப் பார்ப்பார். ௧௨ காைளயன் இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம் எடுத்து
பலிபீடத்த ற்குச் ெசல். உனது வ ரல்கைள இரத்தத்தல் ேதாய்த்து பலிபீடத்தன்
ெகாம்புகளில் பூசு. மீத இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன் அடிய ேல ஊற்றவடு.
௧௩ காைளயன் உட்புறத்தலுள்ள எல்லா ெகாழுப்ைபயும், ஈரலின் ேமலுள்ள
சவ்ைவயும், சறுநீரகங்கைளயும், அைவகைள சுற்றய ெகாழுப்ைபயும் எடுத்து,
பலிபீடத்தல் எரித்துவடு. ௧௪ பன் காைளயன் மாமிசம், அதன் ேதால்,
ப ற பகுத கைள எடுத்துவ ட்டு பாைளயத்துக்கு ெவளிேய ெகாண்டுேபாய்
அவற்ைறச் சுட்ெடரித்துவடு. இதுேவ ஆசாரியர்களின் பாவத்ைதப்
ேபாக்குவதற்கானகாணிக்ைகஆகும்.
௧௫ “பன் ஆேரானும், அவனது மகன்களும் ஆட்டுக் கடாவன் தைலயல்

தம் ைககைள ைவக்கும்படி ெசால். ௧௬ கடாைவக் ெகான்று இரத்தத்ைதச்
ேசகரித்துப் பலிபீடத்ைதச் சுற்றலும் நான்கு பக்கங்களிலும் அைதத்
ெதளித்துவடு. ௧௭ெசம்மற ஆட்டுக்கடாைவப்பலதுண்டுகளாக்கு. அதன்எல்லா
உட்பாகங்கைளயும், கால்கைளயும் கழுவு. அவற்ைற ெசம்மற ஆட்டுக் கடாவன்
தைலேயாடும், அதன் மற்ற துண்டுகேளாடும் ைவ. ௧௮ எல்லாவற்ைறயும்
பலிபீடத்தல் எரித்துவடு. இது கர்த்தருக்குத் தரப்படும் தகனபலியாகும்.
கர்த்தருக்குசுகந்தவாசைனயாகஇதுஇருக்கும்.
௧௯ “ஆேரானும், அவனது மகன்களும் மற்ெறாரு ஆட்டுக் கடாவன்ேமல் தம்

ைககைள ைவக்கட்டும். ௨௦ அக்கடாைவக் ெகான்று ெகாஞ்சம் இரத்தத்ைத
ேசகரித்துக்ெகாள். அந்த இரத்தத்ைத ஆேரானின் வலது காது மடலிலும்,
அவன் மகன்களின் வலது காது மடலிலும், அவர்களின் வலது ைகப் ெபரு
வ ரல்களிலும், அவர்களின் வலது கால் ெபருவ ரல்களிலும் தடவு. பன்பு
பலிபீடத்தன் 4 பக்கங்களின் எத ரிலும் மீத இரத்தத்ைத ெதளி. ௨௧ப றகு ச றது
இரத்தத்ைதப்பலிபீடத்தலிருந்துஎடுத்துஅைதவ ேசஷஎண்ெணயுடன்கலந்து
ஆேரான் மீதும்அவன்ஆைடகள் மீதும் ெதளி. பன்பு அவனது மகன்கள் மற்றும்
அவர்களின் ஆைடகள் மீதும் ெதளி. ஆேரானும் அவனது மகன்களும் எனக்கு
வ ேசஷ பணிவைட ெசய்பவர்கள் என்பைதயும், இந்த ஆைடகள் வ ேசஷ
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காலங்களில் மாத்த ரம் பயன்படுத்தப்பட ேவண்டியைவ என்பைதயும் இது
காட்டும்.
௨௨ “பன்புஆட்டுக்கடாவலிருந்துெகாழுப்ைபஅகற்று. (ஆேராைனதைலைம

ஆசாரியனாக நயமிக்கும்வழாவல் பயன்படுத்தப்படும் கடா இது.) வாைலயும்,
உட்பாகங்கைளயும் சூழ்ந்தருக்கும் ெகாழுப்ைபயும், ஈரலின் ேமலுள்ள
சவ்ைவயும், சறுநீரகங்கைளயும்அைவகைளச் சுற்ற இருக்கும் ெகாழுப்ைபயும்
வலது காைலயும் எடுத்துக்ெகாள். ௨௩ பன் புளிப்பு இல்லாத ெராட்டி இருக்கும்
கூைடைய எடுத்துக்ெகாள். கர்த்தரின் முன் ைவக்க ேவண்டிய கூைட இது.
ஒரு வார்ப்பு ெராட்டி, எண்ெணயால் ெசய்யப்பட்ட அைட, ஒரு ச றய ெமல்லிய
அைட ஆகயவற்ைறக் கூைடயல் இருந்து எடுக்க ேவண்டும். ௨௪ இவற்ைற
ஆேரானுக்கும், அவன் மகன்களுக்கும் ைகயல் ெகாடு. இவற்ைற அவர்கள்
ஏந்த ந ற்கும்படி ெசய். கர்த்தருக்கு உகந்த அைசவாட்டும் காணிக்ைகயாக
அவர்கள்அைதஅைசவாட்ட ேவண்டும். ௨௫பன்புஅவற்ைறஅவர்களிடமிருந்து
வாங்க க் ஆட்டுக் கடாேவாடு பலி பீடத்தல் சுட்ெடரி. இது ெநருப்பன் மூலமாக
ேதவனுக்குத் தரப்படும் தகன பலியாகும். அதன் சுகந்த வாசைன கர்த்தருக்கு
ஏற்றது.
௨௬ “ஆட்டுக்கடாவன் (இந்தக் கடா ஆேராைன தைலைம ஆசாரியனாக்கும்

வழாவல் பயன்படுத்தப்படும்) மார்புப் பகுதைய வ ேசஷ காணிக்ைகயாக
கர்த்தரின் முன்னிைலயல் ஏந்த ந ற்க ேவண்டும். பன் அைத எடுத்து
ைவ. மிருகத்தன் இந்தப் பகுத உனக்குரியது. ௨௭ ஆேராைனத் தைலைம
ஆசாரியனாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தய கடாவன் மார்புப் பகுத , கால்
ஆகயவற்ைற எடுத்து அவற்ைற பரிசுத்தப்படுத்து. அந்த வ ேசஷ
பாகங்கைள ஆேரானுக்கும், அவன் மகன்களுக்கும் ெகாடு. ௨௮ இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எப்ேபாதும் இப்பாகங்கைள ஆசாரியர்களுக்கு ெகாடுத்துவ ட
ேவண்டும். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு காணிக்ைக ெசலுத்தும்
ேபாெதல்லாம் இப்பாகங்கள்ஆசாரியர்களுக்கு உரியைவ. இவற்ைற அவர்கள்
ஆசாரியர்களுக்குக் ெகாடுக்கும்ேபாது அது கர்த்தருக்கு ெகாடுப்பதற்குச்
சமமாகும்.
௨௯ “ஆேரானுக்காகச் ெசய்த அந்த வ ேசஷ ஆைடகைளப் பாதுகாப்பாக

ைவத்தரு. அவனுக்குப்பன் வரும் மகன்களுக்கும் அந்த ஆைடகள்
உரியனவாகும். தைலைம ஆசாரியர்களாகத் ெதரிந்ெதடுக்கப்பட்டவர்கள்
அவற்ைற அணிவார்கள். ௩௦ ஆேரானின் மகன் அவனுக்குப்பன் தைலைம
ஆசாரியனாவான். பரிசுத்த இடத்தல் பணியாற்றுவதற்காக ஆசாரிப்புக்
கூடாரத்தல்ப ரேவச க்கும்ேபாது 7 நாளளவும்அவன்அைதஉடுத்த ேவண்டும்.
௩௧ “ஆேராைன தைலைம ஆசாரியனாக்க பயன்படுத்தய ஆட்டுக்கடாவன்

மாம்சத்ைத பரிசுத்தமான இடத்தல் சைமக்க ேவண்டும். ௩௨ முன் வாசலில்
ஆேரானும் அவன் மகன்களும் அைத உண்ண ேவண்டும். ஆசாரிப்புக்
கூடாரத்தன் கூைடயலுள்ள ெராட்டிையயும் அவர்கள் சாப்ப ட ேவண்டும்.
௩௩ அவர்கள் ஆசாரியர்களானேபாது, அவர்கள் பாவங்கைள அகற்ற இந்தக்
காணிக்ைக பயன்படுத்தப்பட்டது. இப்ேபாது அவர்கள் அவற்ைற உண்ண
ேவண்டும். அைவகள் பரிசுத்தமானதால் அந்நயன் அைவகைள உண்ணக்
கூடாது. ௩௪ மறு நாள் காைலயல் கடாவன் மாமிசேமா, ெராட்டிேயா
மீதயருந்தால் அது முற்றலும் சுட்ெடரிக்கப்பட ேவண்டும். அைத வ ேசஷ
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காலத்தல்வ ேசஷவைகயல் சாப்ப ட ேவண்டுமாதலால்அந்த ெராட்டிையேயா,
மாமிசத்ைதேயா நீ சாப்ப டக்கூடாது.
௩௫ “ஆேரானுக்காகவும், அவன் மகன்களுக்காகவும் நீ அவற்ைறச் ெசய்ய

ேவண்டும். நான்ெசான்னபடிேயஅவற்ைறச்ெசய்யேவண்டும். ஆசாரியர்களாக
அவர்கைள நயமிக்கும்வழா 7 நாட்கள் ெதாடர ேவண்டும். ௩௬ஏழு நாட்களிலும்
தனந்ேதாறும் ஒவ்ெவாரு காைளையக் ெகால்ல ேவண்டும். ஆேரான்,
அவன் மகன்களின் பாவங்களுக்காக ெசலுத்தப்பட்ட பலியாக இது அைமயும்.
பலிபீடத்ைதப்பரிசுத்தப்படுத்துவதற்குஇப்பலிகைளநீபயன்படுத்தேவண்டும்.
அைதப் பரிசுத்தமாக்க ஒலிவ எண்ெணைய ஊற்ற ேவண்டும். ௩௭ அந்த 7
நாட்களில் பலிபீடத்ைத சுத்தமாகவும், பரிசுத்தமாகவும் ைவத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். அப்ேபாது பலிபீடம் மகா பரிசுத்தமாகும். பலி பீடத்ைதத் ெதாடும்
எப்ெபாருளும்பரிசுத்தம்ஆகும்.
௩௮ “ஒவ்ெவாரு நாளும் பலிபீடத்தல் ஒரு காணிக்ைக ெசலுத்த ேவண்டும்.

ஒரு வயது ந ரம்பய இரண்டுஆட்டுக்குட்டிகைளக் ெகால்ல ேவண்டும். ௩௯ஒரு
ஆட்டுக்குட்டிையக் காைலயலும் மற்ெறான்ைற மாைலயலும் காணிக்ைகயாய்
ெசலுத்த ேவண்டும். ௪௦-௪௧ முதல் ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகால்லும்ேபாது,
சுத்தமான அைரத்த 8 கண்ணம் ேகாதுைம மாைவக் காணிக்ைகயாகக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். அந்த மாைவக் கால்படி த ராட்ைசரசத்ேதாடு
ேசர்த்து காணிக்ைகயாக அளிக்க ேவண்டும். மாைலயல் இரண்டாவது
ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகால்லும்ேபாதும் 8 கண்ணம் மாைவயும் கால்படி
த ராட்ைச ரசத்ைதயும் காைலயல் ெசய்தது ேபாலேவ காணிக்ைகயாகக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். அது கர்த்தருக்கு அளிக்கும் சுகந்த வாசைனயான தகன
காணிக்ைகயாகும். இதைன எரிக்கும்ேபாது, கர்த்தர் வாசைனைய முகருவார்,
அதுஅவைரமக ழ்வக்கும்.
௪௨ “ஒவ்ெவாரு நாளும்இவற்ைறச் சர்வாங்க தகனக் காணிக்ைகயாக எரிக்க

ேவண்டும். கர்த்தருக்கு முன்பாக ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தன் நுைழவாயலில்
இைதச் ெசய். ெதாடர்ந்து உனது தைலமுைறகளுக்கும் இவ்வாேற ெசய்.
நீ காணிக்ைக ெசலுத்தும்ேபாது கர்த்தராக ய நான் உங்கைளச் சந்த த்துப்
ேபசுேவன். ௪௩ அங்கு இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளச் சந்த ப்ேபன். எனது மகைம
அவ்வ டத்ைதப் பரிசுத்தப்படுத்தும்.
௪௪ “ஆசாரிப்புக்கூடாரத்ைதயும்பலிபீடத்ைதயும்நான்பரிசுத்தப்படுத்துேவன்.

ஆேராைனயும், அவனது மகன்கைளயும் எனக்கு ஆசாரியராகப்
பணியாற்றுவதற்காகப் பரிசுத்தமாக்குேவன். ௪௫ நான் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கேளாடு வாழ்ேவன், நான் அவர்கள் ேதவனாக இருப்ேபன். ௪௬ நாேன
ேதவனாகய கர்த்தர் என்பைத ஜனங்கள் அறவார்கள். அவர்கேளாடு
வாழும்படியாகஅவர்கைளஎக ப்தலிருந்துவழிநடத்தய ேதவன்நான்என்பைத
அவர்கள்அறவார்கள். நாேனஅவர்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்” என்றார்.

௩௦
தூபபீடம்
௧ ேமலும் ேதவன் ேமாேசைய ேநாக்க , “சீத்த ம் மரத்தால் ஒரு பலிபீடத்ைத

தயார் ெசய்து, நறுமணப்புைக எரிக்கும்படியான தூபபீடமாக அைதப்
பயன்படுத்து. ௨பலிபீடம் 1முழம்நீளமும் 1முழம்அகலமும்உைடயசதுரவடிவல்
இருக்க ேவண்டும். அது 2 முழம் உயரம் இருக்கட்டும். நான்கு மூைலகளிலும்
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ெகாம்புகள் இருக்கும். இந்த ெகாம்புகள் ஒேர துண்டாக தூபபீடத்ேதாடு
இைணக்கப்பட ேவண்டும். ௩ பீடத்தன் ேமல் புறத்ைதயும் பக்கங்கைளயும்
ெகாம்புகைளயும் ெபான்னால் மூட ேவண்டும். பீடத்ைதச் சுற்றலும் ெபான்
சட்டத்ைதப் பத க்க ேவண்டும். ௪ அதன் கீழ் இரண்டு ெபான் வைளயங்கள்
இருக்கட்டும். பீடத்தன் எத ர்ப்பக்கங்களில் இரண்டு ெபான் வைளயங்கள்
இருக்க ேவண்டும். பீடத்ைதத் தண்டுகளால் சுமப்பதற்கு இவ்வைளயங்கள்
பயன்படுத்தப்படும். ௫ தண்டுகைள சீத்த ம் மரத்தால் ெசய்து ெபான்னால்
மூடு. ௬ வேசஷ தைரக்கு முன்னால் தூபபீடத்ைத நறுத்து. அத்தைரக்குப்
பன் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி இருக்கும். உடன்படிக்ைகக்குேமல் இருக்கும்
கருபாசனத்துக்கு முன்னால் பீடம் அைமயும். இவ்வடத்தல்தான் நான்
உன்ைனச்சந்த ப்ேபன்.
௭ “ஆேரான் தனந்ேதாறும் அத காைலயல் தூபபீடத்தன்ேமல் இனிய

நறுமணப் புைகைய எரிக்க ேவண்டும். வளக்குகைள பராமரிக்க வரும்ேபாது
அவன்இைதச் ெசய்வான். ௮மீண்டும்மாைலயலும்அவன்நறுமணப்புைகைய
எரிப்பான். அதுவும் மாைலயல் வளக்ைகப் பராமரிப்பதற்கு அவன் வரும்
ேநரேமயாகும். ஒவ்ெவாரு நாளும் என்ெறன்றும் கர்த்தரின் முன் நறுமணப்
புைக எரிக்கப்பட ேவண்டும். ௯ ேவறு எந்த நறுமணப் ெபாருட்கைள
எரிப்பதற்ேகா, ேவறு தகனபலிகைள எரிப்பதற்ேகா இந்தத் தூபபீடத்ைதப்
பயன்படுத்தக் கூடாது. தானிய காணிக்ைகையேயா, பானங்களின்
காணிக்ைகையேயா எரிப்பதற்குஇப்பீடத்ைதப் பயன்படுத்தலாகாது.
௧௦ “ஆண்டிற்ெகாருமுைறகர்த்தருக்குஒருவேசஷபலிையஆேரான்ெசலுத்த

ேவண்டும். ஜனங்களின் பாவத்ைதப் ேபாக்குவதற்கு பாவப்பரிகார பலியன்
இரத்தத்ைத ஆேரான் பயன்படுத்த ேவண்டும். பீடத்தன் ெகாம்புகளினருேக
ஆேரான் இதைனச் ெசய்வான். இது பாவப்பரிகார நாள் எனப்படும். இது
கர்த்தருக்குமிகவும் பரிசுத்த நாள்” என்றார்.

ஆலயவரி
௧௧ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , ௧௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்

எண்ணிக்ைகையத் ெதரிந்துெகாள். நீ இைதச் ெசய்தப றகு ஒவ்ெவாருவனும்
கர்த்தருக்ெகன ஒரு ெதாைக ெகாடுக்க ேவண்டும். ஒவ்ெவாருவனும் இைதச்
ெசய்தால் அவர்களுக்குத் தீங்கு ேநராது. ௧௩ எண்ணப்பட்ட ஒவ்ெவாருவனும்
1/2 ேசக்கல் வீதம் ெகாடுக்க ேவண்டும். (அதாவது அதகாரப்பூர்வமான
அளவுப்படி 1/2 ேசக்கல்.) 1 ேசக்கலுக்கு 20 ேகரா 1/2 ேசக்கல் கர்த்தருக்குரிய
காணிக்ைக. ௧௪குைறந்தபட்சம் இருபது வயது நம்பயவர்கள் எல்ேலாைரயும்
கணக்ெகடுக்க ேவண்டும். கணக்ெகடுத்து ெகாள்ளப்பட்ட ஒவ்ெவாருவரும்
கர்த்தருக்கு இந்தக் காணிக்ைகையக் ெகாடுக்க ேவண்டும். ௧௫ெசல்வந்தர்கள்
1/2 ேசக்கலுக்கு அதகமாக ெகாடுக்கக் கூடாது. ஏைழகளும் 1/2 ேசக்கலுக்குக்
குைறவாகக் ெகாடுக்கக்கூடாது. எல்ேலாரும் கர்த்தருக்கு ஒேர அளவு
காணிக்ைக தரேவண்டும். இது உங்கள் வாழ்க்ைகயன் இரட்ச ப் ப ற்கான
பணம். ௧௬ இப்பணத்ைத இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமிருந்து த ரட்டு. அைத
ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தன் பணிவைடக்காகப் பயன்படுத்து. கர்த்தர் தமது
ஜனங்கைள நைனவுகூருவதற்காக இது அைமயும். அவர்களின் ெசாந்த
வாழ்க்ைகயன்பாதுகாப்புக்காகஜனங்கள்ெகாடுக்கும்பணம்இது” என்றார்.

கழுவும்ெதாட்டி
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௧௭ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , ௧௮ “ெவண்கலத்தால் ஒரு ெபரிய
ெதாட்டிையச் ெசய்து அைத ெவண்கலப் பீடத்தல் ைவ. இைதக் ைககைளயும்,
கால்கைளயும் கழுவுவதற்குப் பயன்படுத்து. அைதஆசாரிப்புக்கூடாரத்த ற்கும்,
பலிபீடத்த ற்கும் நடுவல் ைவ. ெவண்கலத் ெதாட்டிையத் தண்ணீரால்
ந ரப்பு. ௧௯ ஆேரானும், அவனது மகன்களும் அவர்கள் ைககைளயும்
கால்கைளயும் இந்த ெதாட்டித் தண்ணீரில் கழுவ ேவண்டும். ௨௦ ஆசாரிப்புக்
கூடாரத்த ற்குள் நுைழயும்ேபாதும் கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகையப் பைடக்க
பலிபீடத்ைத ெநருங்கும்ேபாதும் ஒவ்ெவாரு முைறயும் அவர்கள் தண்ணீரால்
கழுவக்ெகாள்ளேவண்டும். அதனால்அவர்கள்மரிக்கமாட்டார்கள். ௨௧அவர்கள்
மரிக்காமலிருக்கும் படிக்குத் தங்கள் ைககைளயும் கால்கைளயும் கழுவ
சுத்தமாக இருக்க ேவண்டும். இது ஆேரானும், அவனது ஜனங்களும்
என்ெறன்றும் பன்பற்ற ேவண்டிய சட்டமாகும். எத ர் காலத்தல் வாழவருக்கும்
ஆேரானின்ஜனங்களுக்கும்இதுநத்தயகட்டைளயாயருக்கும்” என்றார்.

அப ேஷகஎண்ெணய்
௨௨ பன்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , ௨௩ “தரத்தல் உயர்ந்த நறுமணப்

ெபாருட்கைள அரசாங்க அளவன்படி வாங்கு. ெவள்ைளப் ேபாள ைதலம் 12
பவுண்டும், நறுமணப் பட்ைட 6 பவுண்டும், வசம்பு 6 பவுண்டும் ௨௪இலவங்கம்
12 பவுண்டும் வாங்க க்ெகாள். அதகாரப்பூர்வமான அளவன்படி பார்த்து
வாங்குவேதாடுஒருேகலன்தரமானஒலிவஎண்ெணையயும்வாங்க க்ெகாள்.
௨௫ “எல்லாவற்ைறயும் கூட்டிக் கலந்து சுகந்த அப ேஷக எண்ெணையத்

தயாரித்துக்ெகாள். ௨௬ ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தன் ேமலும் உடன்படிக் ைகப்
ெபட்டியன் ேமலும் இந்த எண்ெணையத் ெதளி. அைவ வேசஷமானைவ
என்பைத இது உணர்த்தும். ௨௭ எண்ெணைய ேமைசமீதும் அதன் மீதுள்ள
எல்லாப் பாத்த ரங்களின்மீதும் ஊற்று. குத்துவளக்குத் தண்டின்மீதும், அதன்
உபகரணங்களின்மீதும்,தூபபீடத்தன்மீதும்ஊற்று.
௨௮ “ேதவனுக்கு பலிகைள எரிப்பதற்கான பலி பீடத்தலும் எண்ெணைய

ஊற்று. இதன் பாத்த ரத்தலும் அதன் அடித்தளத்தலும் ஊற்று.
௨௯ இவற்ைறெயல்லாம் நீ பரிசுத்தமாக்குவாய். அைவ கர்த்தருக்கு மிகவும்
வ ேசஷமானைவ. அவற்ைறத்ெதாடும்எைவயும்பரிசுத்தமாகும்.
௩௦ “ஆேரான்மீதும், அவனது மகன்கள் மீதும் அப ேஷக எண்ெணையஊற்று.

அவர்கள் எனக்கு வ ேசஷ பணிவைட ெசய்வைத அது காட்டும். அப்ெபாழுது
அவர்கள் ஆசாரியர்களாக எனக்கு ேசைவ ெசய்யலாம். ௩௧ அப ேஷக
எண்ெணய் பரிசுத்தமானது என்பைத இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குச் ெசால்.
அது எனக்காக மட்டுேம பயன்படுத்தப்பட ேவண்டும். ௩௨ சாதாரண நறுமணப்
ெபாருளாக அைதப் பயன்படுத்தக் கூடாது. இந்த வ ேசஷ எண்ெணையத்
தயாரிக்கும் முைறயல் சாதாரண நறுமண ைதலத்ைத தயாரிக்கக் கூடாது.
இந்த அப ேஷக எண்ெணய் பரிசுத்தமானது. இது உங்களுக்கு மிகவும்
வ ேசஷமானதாகும். ௩௩ இந்தப் பரிசுத்த எண்ெணையப் ேபால யாேரனும்
நறுமண ைதலத்ைத உண்டாக்க அைத அந்நயருக்குக் ெகாடுத்தால் அவன்
இஸ்ரேவல்ஜனங்களிடமிருந்துஒதுக்கப்பட ேவண்டும்” என்றார்.

நறுமணப்ெபாருள்
௩௪ பன்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “இந்த நறுமணப் ெபாருட்கைள

வாங்க க்ெகாள். அைவ ெவள்ைளப் ேபாளம், குங்கலியம், அல்பான்
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ப சன், கந்தவர்க்கம், சாம்ப ராணி ஆகயன எல்லாவற்ைறயும் ஒேர அளவல்
எடுத்துக்ெகாள். ௩௫ இவற்ைறச் ேசர்த்து நறுமணமுள்ள தூபவர்க்கம்
ெசய். அப ேஷக எண்ெணய் தயாரிப்பதுேபால, இைதத் தயாரிக்க
ேவண்டும். உப்ைபயும் அதேனாடு ேசர்க்கும்ேபாது அது சுத்தமானதாகவும்,
வேசஷமானதாகவும் இருக்கும். ௩௬ அதல் ெகாஞ்சம் தூபவர்க்கத்ைதத்
தூளாக்கு. ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தல் உடன்படிக்ைகக்கு முன்னால் நறுமணப்
ெபாடிைய ைவ. அந்த இடத்தல் நான் உன்ைனச் சந்த ப்ேபன். வேசஷ
காரியத்துக்காக மட்டுேம அந்த நறுமணப் ெபாடிைய நீ பயன்படுத்த ேவண்டும்.
௩௭இப்படியாக இந்த நறுமணப்ெபாருைள கர்த்தருக்ெகன்று சறந்த முைறயல்
தயாரிக்கேவண்டும். அேதவதமாக ேவறு நறுமணப் ெபாருைளத் தயாரிக்கக்
கூடாது. ௩௮ஒருவன்நறுமணத்தற்ெகன்றுதனதுஉபேயாகத்த ற்காகநறுமணப்
ெபாருைள இேத முைறயல் தயாரிக்க வரும்பலாம். ஆனால் அவன் அவ்வாறு
ெசய்தால், எனதுஜனங்களிலிருந்துஒதுக்க ைவக்கப்படுவான்” என்றார்.

௩௧
ெபசெலேயலும்அேகாலியாபும்
௧ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , ௨ “யூதாவன் ேகாத்த ரத்தலிருந்து ஒரு

மனிதைன எனது வேசஷ பணிக்காகத் ெதரிந்ெதடுத்துள்ேளன். அவன்
ஊருைடய மகனான ஊரியன் மகன் ெபசெலேயல். ௩ ேதவ ஆவயால் நான்
ெபசெலேயைல ந ரப்ப யுள்ேளன். எல்லாவதமான ைகேவைலகைளயும்
ெசய்யக்கூடிய தறைமையயும், அறைவயும்அவனுக்குக் ெகாடுத்தருக்க ேறன்.
௪ ெபசெலேயல் கைலப் ெபாருட்கைள வடிப்பதல் வல்லவன். ெபான்,
ெவள்ளி, ெவண்கலம் ஆகயவற்றால் ெபாருட்கைளச் ெசய்ய அவனுக்கு
இயலும். ௫ ெபசெலேயலால் அழகான அணிகலன்கைள ெவட்டி உருவாக்க
முடியும். மரேவைலகளிலும் அவன் ைக ேதர்ந்தவன். அவன் எல்லாவதமான
ேவைலகைளயும்ெசய்யும்ஆற்றல்மிக்கவன். ௬அவனுக்குஉதவ ெசய்வதற்குத்
தாண் ேகாத்த ரத்தலிருந்து அக சாமாக்கன் மகன் அேகாலியாைப
ெதரிந்ெதடுத்துள்ேளன். நான் உனக்குக் கூறய எல்லாப் ெபாருட்கைளயும்
ெசய்யும் த றைமைய எல்லாப் பணியாட்களுக்கும் ெகாடுத்துள்ேளன். நான்
உனக்குக்கட்டைளய ட்டயாைவயும்அவர்கள்ெசய்வார்கள்.

௭ஆசாரிப்புக்கூடாரம்,உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி,கருபாசனம்,கூடாரத்தன்பணி
முட்டுகளும்,

௮ ேமைசயும் அதற்குத் ேதைவயான ெபாருட்களும், சுத்தமான
குத்துவளக்ைகயும் அதன் கருவகளும், நறுமணப் ெபாருைள எரிக்கும்
பீடம்,

௯ காணிக்ைககைள எரிக்கும் பலிபீடம், பலிபீடத்தல் பயன்படுத்தப்படும்
ெபாருட்கள்,ெதாட்டியும்அதன்பீடமும்,

௧௦ ஆசாரியனாகய ஆேரானின் வ ேசஷ ஆைடகள், ஆேரானின் மகன்கள்
ஆசாரியராக ேசைவெசய்யஅவர்களுக்கானஉைடகள்,

௧௧ நறுமணம் மிக்க அப ேஷக எண்ெணய், மகா பரிசுத்த இடத்தன்
நறுமணப்ெபாருள்அைனத்ைதயும்

நான் உனக்குக் கூறய வதத்த ேலேய பணியாளர்கள் ெசய்ய ேவண்டும்”
என்றார்.
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ஓய்வுநாள்
௧௨ பன்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , ௧௩ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குஇைதக்

கூறு: ‘ஓய்வுக்குரிய வ ேசஷ தனங்களின் வத கைள நீங்கள் பன்பற்ற
ேவண்டும். எல்லாத் தைலமுைறகளிலும் அது உங்களுக்கும் எனக்கும்
மத்தயலுள்ள அைடயாளமாக வளங்கும். உங்கைள எனது வேசஷமான
ஜனங்களாக கர்த்தராக ய நான்ஏற்றுக்ெகாண்டைதஇதுஉணர்த்தும்.
௧௪ “ ‘ஒய்வு நாைள ஒரு வேசஷ நாளாக எண்ணுவாயாக. ப றநாட்களுக்கு

சமமாக ஓய்வு நாைளயும் ஒருவன் எண்ணினால் அம்மனிதன் ெகால்லப்பட
ேவண்டும். ஓய்வு நாளில் ேவைலெசய்க றவைனஅவனதுஜனங்களிடமிருந்து
ஒதுக்கவ ட ேவண்டும். ௧௫ேவைலநாட்களாகவாரத்தல்ஆறுநாட்கள்உள்ளன.
ஏழாவது நாள் ஓய்வுக்குரிய வ ேசஷ நாளாகும். கர்த்தைர மகைமப்படுத்தும்
வ ேசஷ நாள் அது. ஓய்வு நாளில் ேவைல ெசய்க ற எவனும் ெகால்லப்பட
ேவண்டும். ௧௬ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஓய்வு நாைள நைனவுகூர்ந்து அைத
வ ேசஷ நாளாக்க ேவண்டும். என்ெறன்றும் ெதாடர்ந்து இைதச் ெசய்துவர
ேவண்டும். என்ெறன்றும் எனக்கும் அவர்களுக்கும் மத்தயல் ெதாடர்க ற
உடன்படிக்ைகயாகஅதுவளங்கும். ௧௭ஓய்வு நாள் எனக்கும்இஸ்ரேவலருக்கும்
மத்தயல் ஒரு அைடயாளமாக எப்ேபாதும் இருக்கும். கர்த்தர் ஆறு நாட்கள்
உைழத்து வாைனயும் பூமிையயும் உண்டாக்கனார். அவர் ஏழாம் நாளில்
ஓய்வாகவும்அைமதயாகவும்இருந்தார்’ ” என்றார்.
௧௮ சீனாய் மைலயல் கர்த்தர் ேமாேசய டம் ேபச முடித்தார். உடன்படிக்ைக

பத த்த இரண்டு கற்பலைககைள கர்த்தர் அவனுக்குக் ெகாடுத்தார். ேதவன்
தமதுவ ரல்களால்அக்கற்பலைககளில் எழுதனார்.

௩௨
ெபான்கன்றுக்குட்டி
௧ ேமாேச மைலயலிருந்து இறங்கவர மிகுந்த தாமதமானைத ஜனங்கள்

உணர்ந்தனர். அவர்கள்ஆேராைனச்சூழ்ந்து,அவைனேநாக்க , “பாரும், ேமாேச
எங்கைள எக ப்து ேதசத்தலிருந்து ெவளிேய வழி நடத்த வந்தான். இப்ேபாது
அவனுக்கு என்ன ேநர்ந்தது என்று ெதரியவல்ைல. ஆகேவ எங்களுக்கு
முன்பாகச்ெசன்றுவழிநடத்துவதற்குச்சலேதவர்கைளஉருவாக்கும்”என்றனர்.
௨ஆேரான் ஜனங்களிடம், “உங்கள் மைனவ , பள்ைளகளுக்குச் ெசாந்தமான

ெபான்காதணிகைளஎன்னிடம்ெகாண்டுவாருங்கள்” என்றான்.
௩ எல்லா ஜனங்களும் தங்கள் ெபான் காதணிகைளச் ேசர்த்து ஆேரானிடம்

ெகாடுத்தனர். ௪ ஆேரான் ஜனங்களிடமிருந்து அவற்ைற வாங்க , அைதப்
பயன்படுத்த ஒரு கன்றுக் குட்டியன் உருவத்ைத வார்த்தான். பன்பு ஒரு
உளிையப் பயன்படுத்த , அந்த சைலையச் ெசதுக்கனான். பன் அைத ெபான்
தகட்டால்மூடினான்.
அப்ேபாது ஜனங்கள், “இஸ்ரேவலேர, இந்த ெதய்வங்கேள உங்கைள

எக ப்தலிருந்துஅைழத்துவந்தன!” என்றனர்.
௫ ஆேரான் இவற்ைறெயல்லாம் பார்த்தான். கன்றுக்குட்டியன் எத ரில்

ஒரு பலிபீடம் அைமத்தான். பன்பு ஜனங்கைள ேநாக்க , “கர்த்தைரக்
கனப்படுத்துவதற்குநாைளஒருபண்டிைகநடத்துேவாம்” என்றான்.
௬ மறுநாள் காைலயல் ஜனங்கள் ெவகு சீக்க ரமாக எழுந்தனர். அவர்கள்

மிருகங்கைளக் ெகான்று தகன பலிகைளயும், சமாதானபலிகைளயும்
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பைடத்தனர். ஜனங்கள் தன்று, குடித்துக்களிக்க உட்கார்ந்தனர். பன்பு எழுந்து
மிகுதயானஅநாகரீகத்தல் ஈடுபட்டனர்.
௭ அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசய டம், “இந்த மைலையவ ட்டு சீக்க ரமாய் கீேழ

இறங்க ப் ேபா. எக ப்தலிருந்து நீ ெவளிேய அைழத்து வந்த, உனது ஜனங்கள்
மிகவும் சீர்ேகடான பாவத்ைதச் ெசய்தருக்க றார்கள். ௮ ெசய்யும்படி நான்
அவர்களுக்குகட்டைளய ட்டைவகளினின்றுமிகேவகமாய்ேசாரம்ேபானார்கள்.
ெபான்ைனஉருக்க கன்றுக்குட்டிையவார்த்தார்கள். அவர்கள்அைதத்ெதாழுது
அதற்குப் பலி ெசலுத்துகறார்கள். அதனிடம், ‘எங்கைள எக ப்தலிருந்து
வழிநடத்தனெதய்வங்கள்இைவேய’ என்றனர்” என்றார்.
௯ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “நான் இந்த ஜனங்கைளப்

பார்த்தருக்க ேறன். அவர்கள்ப டிவாதகுணமுைடேயார்என்பைதயும்அற ேவன்.
அவர்கள் எப்ேபாதும் எனக்ெகத ராகத் தரும்புவார்கள். ௧௦ எனேவ என்
ேகாபத்தால் அவர்கைள அழிப்ேபன். பன் உன்மூலமாக ஒரு ெபரிய ஜனத்ைத
உருவாக்குேவன்” என்றார்.
௧௧ ஆனால் ேமாேச ேதவனாகய கர்த்தைர மிகவும் ெகஞ்ச , “கர்த்தாேவ,

உமது ேகாபத்தால் உமது ஜனங்கைள அழித்து வ டாேதயும். உமது மிகுந்த
ஆற்றலினாலும் வல்லைமயாலும் நீர் இந்த ஜனங்கைள எக ப்தலிருந்து
ெகாண்டு வந்தீர். ௧௨ ஆனால் நீர் உமது ஜனங்கைள அழித்துவ ட்டால்
எக ப்தயர்கள், ‘கர்த்தர் அந்த ஜனங்களுக்குத் தீைம ெசய்யத் த ட்டமிட்டார்.
எனேவ அவர்கைள எக ப்தலிருந்து அைழத்துச் ெசன்றார். அவர்கைள
மைலகளில் ெகால்ல வரும்பனார். அவர்கைளப் பூமியலிருந்து ந ர்மூலமாக்க
எண்ணினார், என்று ெசால்வார்கள்.’ எனேவ, உமது ஜனங்களிடம் ேகாபம்
ெகாள்ளாதரும். உமது எண்ணத்ைத மாற்ற க்ெகாள்ளும்! உமது ஜனங்கைள
அழித்துவ டாதரும். ௧௩ ஆப ரகாம், ஈசாக்கு, இஸ்ரேவல் (யாக்ேகாபு)
ஆகேயாைர நைனவுகூரும். அவர்கள் உமக்குப் பணிவைட ெசய்தனர். உமது
ெபயரால் அவர்களுக்கு வாக்குறுத ெகாடுத்தீர். ‘நான் உன் ஜனங்கைள
வானத்தன் நட்சத்த ரங்கைளப் ேபால ெபருகச் ெசய்ேவன். நான் உன்
ஜனங்களுக்குவாக்குறுத அளித்தேதசத்ைதக்ெகாடுப்ேபன். அத்ேதசம்என்றும்
அவர்களுக்குரியதாகும்’ என்றுநீர்வாக்குறுத தந்தீர்” என்றான்.
௧௪ எனேவ, கர்த்தர் ஜனங்களுக்காக மனஸ்தாபப்பட்டார். தான் ெசய்வதாகக்

கூறயெசயைலக்கர்த்தர் ெசய்யவல்ைல,அவர்ஜனங்கைளஅழிக்கவல்ைல.
௧௫ பன்பு ேமாேச மைலயலிருந்து இறங்கனான். உடன்படிக்ைக எழுதப்பட்ட

இரண்டு கற்பலைககைள அவன் ைகயல் ஏந்தவந்தான். கற்பலைககளின்
முன்புறம், பன்புறமும் அந்தக் கட்டைளகள் எழுதப்பட்டிருந்தன. ௧௬ ேதவேன
அக்கற்கைளஉண்டாக்க ,அக்கற்களின்மீதுகட்டைளகைளஎழுதயருந்தார்.
௧௭ மைலயலிருந்து இறங்கயேபாது பாைளயத்தலிருந்து ெபரும் சத்தத்ைத

ேயாசுவா ேகட்டான். ேயாசுவா ேமாேசைய ேநாக்க : “நம் பாைளயத்தல் யுத்த
சத்தம் எழும்புக றது” என்றான்.
௧௮ ேமாேச பதலாக, “இது ெவற்றயால் ஒரு பைட எழுப்பும் சத்தமல்ல.

ேதால்வயால் ஒரு பைட எழுப்பும் கூக்குரலும் அல்ல. நான் ேகட்டது இைசயன்
சத்தேம” என்றான்.
௧௯ ேமாேச பாைளயத்த ற்கு அருேக வந்தான். அவன் ெபான்

கன்றுக்குட்டிையயும் ஜனங்கள் நடன மாடுவைதயும் கண்டு, மிகுந்த
ேகாபங்ெகாண்டான். அவன் கற்பல ைககைள தைரயல் வீச எற ந்தான்.
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மைல அடிவாரத்தல் அைவ சுக்கு நூறாக உைடந்து ச தறன. ௨௦ பன்பு
ேமாேச ஜனங்கள் ெசய்த கன்றுக் குட்டிைய உைடத்து, அைத ெநருப்பல்
ேபாட்டு உருக்கனான். ெபான்ைனத் தூளாகுமட்டும் அைரத்து அைதத்
தண்ணீரில் கைரத்தான். அந்த தண்ணீைர பருகும்படி இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
வற்புறுத்தனான்.
௨௧ ேமாேச ஆேராைன ேநாக்க , “இந்த ஜனங்கள் உனக்குச் ெசய்தெதன்ன?

ஏன் இந்த மாெபரும் ேகடான பாவத்ைதச் ெசய்யும்படியாக அவர்கைள வழி
நடத்தனாய்?” என்றுேகட்டான்.
௨௨ஆேரான், “ேகாபம் ெகாள்ளாதரும், இந்த ஜனங்கள் எப்ேபாதுேம பாவம்

ெசய்யத் தயாராக இருக்க றார்கள் என்பது உமக்குத் ெதரியும் அல்லவா.
௨௩ ஜனங்கள் என்னிடம், ‘ேமாேச எங்கைள எக ப்தலிருந்து வழிநடத்தனான்.
ஆனால் அவருக்கு என்ன ேநர்ந்தது என்று எங்களுக்குத் ெதரியவல்ைல.
எனேவ, எங்கைள வழிநடத்துவதற்கு ெதய்வங்கைளச் ெசய்’ என்றார்கள்.
௨௪ நான் அவர்களிடம், ‘உங்களிடம் ெபான் காதணிகள் இருந்தால், அவற்ைற
என்னிடம் ெகாடுங்கள்’ என்ேறன். ஜனங்கள் ெபான்ைன என்னிடம்
ெகாடுத்தார்கள். நான் ெபான்ைன ெநருப்பல் ேபாட்ேடன். ெநருப்பலிருந்து
கன்றுகுட்டிவந்தது!” என்றுபதலுைரத்தான்.
௨௫ ஜனங்கள் கட்டுப்பாட்ைட மீற அநாகரீகமாக நடக்கும்படியாக ஆேரான்

அவர்கைள அனுமதத்தைத ேமாேச கண்டான். ஜனங்கள் காட்டுமி
ராண்டித்தனமாக நடந்துெகாண்டைத அவர்களின் பைகவர்கள் கண்டனர்.
௨௬ எனேவ, பாைளயத்தன் நுைழவாயலில் ேமாேச நன்றான். ேமாேச,
“கர்த்தைரப் பன்பற்ற வரும்புக றவர்கள் என்னிடம் வாருங்கள்” என்று
ெசான்னான். ேலவயன் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த அைனவரும் ேமாேசய டம்
ஓடினார்கள்.
௨௭ பன்பு ேமாேச அவர்கைள ேநாக்க , “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர்

ெசால்வைத நான் உங்களுக்குக் கூறுேவன்: ‘ஒவ்ெவாருவனும் வாைள
எடுத்துக்ெகாண்டு பாைளயத்தன் ஒரு புறத்தலிருந்து மறுபுறம் வைரக்கும்
ேபாய் வாருங்கள். ஒவ்ெவாருவனும் தனது சேகாதரைனயும் நண்பைனயும்,
அயலாைனயும் ெகால்ல ேவண்டிவந்தாலும்அவர்கைளக் ெகால்ல ேவண்டும்’ ”
என்றான்.
௨௮ ேலவ குடும்பத்தன் ஜனங்கள் ேமாேசக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர்.

அன்ைறயதனம் சுமார் 3,000 இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெசத்தனர். ௨௯ ேமாேச,
“தமக்குப் பணிவைட ெசய்ய கர்த்தர் இன்று உங்கைளத் ெதரிந்ெதடுத்தார்.
ஏெனன்றால், இன்ைறக்கு உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் அவனது மகனுக்கு
எத ராகவும், சேகாதரனுக்கு எத ராகவும் இருந்தீர்கள். எனேவ இன்று அவர்
உங்கள்ேமல்ஆசீர்வாதம்ெபாழிவார்” என்றான்.
௩௦மறுநாள் காைலயல் ேமாேச ஜனங்கைள ேநாக்க , “நீங்கள் ெகாடிய பாவம்

ெசய்துள்ளீர்கள்! நான் கர்த்தரிடம் ேமேல ேபாேவன். உங்கள் பாவத்ைத
அவர் மன்னிப்பதற்காக நான் ஏதாவது ெசய்யக்கூடுமா எனப் பார்ப்ேபன்”
என்றான். ௩௧ எனேவ ேமாேச கர்த்தரிடம் மீண்டும் ெசன்று, “தயவு ெசய்து
நான் கூறுவைதக் ேகளும்! இந்த ஜனங்கள் ெபரும்பாவம் ெசய்தனர்.
அவர்கள் ெபான்னால் ஒரு ேதவைனச் ெசய்தனர். ௩௨ இப்ேபாது அவர்களின்
இப்பாவத்ைத மன்னித்துவடும்! நீர் அவர்கைள மன்னிக்காவ ட்டால், உமது
புத்தகத்தலிருந்துஎனதுெபயைர கறுக்க வடும்” என்றான்.



யாத்த ராகமம்௩௨:௩௩ 167 யாத்த ராகமம்௩௩:௧௦

௩௩ஆனால்கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “எனக்ெகத ராக பாவம்ெசய்ேதாரின்
ெபயர்கைளமட்டுேமநான்அழிப்ேபன். ௩௪எனேவநீகீேழேபாய்நான்ெசால்க ற
இடத்த ற்கு ஜனங்கைள வழிநடத்து. எனது தூதன் உங்களுக்கு முன்பாகச்
ெசன்று வழிநடத்துவார். பாவம் ெசய்க ற மனிதர்கள் தண்டிக்கப்படும் காலம்
வரும்ேபாது அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள்” என்றார். ௩௫எனேவ கர்த்தர் ஒரு
ெகாடிய ேநாய் ஜனங்கைள வாத க்கும்படியாகச் ெசய்தார். ஆேரானிடம் ெபான்
கன்றுக்குட்டிையச்ெசய்யுமாறுேகட்டதால்அவர்இவ்வாறுெசய்தார்.

௩௩
நான்உங்கேளாடுவரமாட்ேடன்
௧ பன்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “நீயும், நீ எக ப்தலிருந்து வழிநடத்தய

ஜனங்களும் இவ்வ டத்ைத வ ட்டுப் புறப்பட ேவண்டும். ஆப ரகாம், ஈசாக்கு,
யாக்ேகாபு ஆக ேயாருக்குக் ெகாடுப்பதாக நான் வாக்குறுத அளித்த
ேதசத்த ற்குச் ெசல்லுங்கள். அவர்களின் சந்தத க்கு அத்ேதசத்ைதக்
ெகாடுப்பதாகச் ெசான்ேனன். ௨ எனேவ உங்களுக்கு முன்பாகச் ெசல்வதற்கு
ஒரு தூதைன அனுப்புேவன். கானானியைரயும், எேமாரியைரயும்,
ஏத்தயைரயும், ெபரிச யைரயும், ஏவயைரயும், எபூசயைரயும், நான்
ேதாற்கடிப்ேபன். உங்கள் ேதசத்ைதவ ட்டு அவர்கள் ேபாகும்படியாகச்
ெசய்ேவன். ௩ எனேவ உச்ச தமான ெபாருட்களால் ந ரம்பயுள்ள
அத்ேதசத்த ற்குச்ெசல்லுங்கள். ஆனால்நான்உங்கேளாடுவரமாட்ேடன். நீங்கள்
ப டிவாத மான ஜனங்கள். என்ைன மிகவும் ேகாபப்படுத்துகறீர்கள். நான்
உங்கேளாடு வந்தால் ஒருேவைள வழிய ேலேய உங்கைள அழித்து வடுேவன்”
என்றார்.
௪ ஜனங்கள் இந்தச் ெசய்தையக் ேகட்டுக் கவைலயைடந்தனர். அவர்கள்

ஆபரணங்கள் அணிவைத வ ட்டுவ ட்டனர். ௫ ஏெனனில் கர்த்தர் ேமாேசைய
ேநாக்க , “இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக் கூறு, ‘நீங்கள் ப டிவாதமான ஜனங்கள்.
ச றது காலம் உங்கேளாடு வந்தாலும் நான் உங்கைள அழித்து வ டக்கூடும்.
நான் உங்களுக்கு என்ன ெசய்வெதன முடிெவடுக்கும்வைர உங்கள்
அணிகலன்கைளக் கழற்றவடுங்கள்’ என்று கூறு” என்றார். ௬ (சீனாய்)
ஓேரப் மைலயருேக இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஆபரணங்கைள அணிவைத
வ ட்டுவ ட்டனர்.

தற்காலிகஆசரிப்புக்கூடாரம்
௭ பாைளயத்துக்கு ெவளிேய சற்று தூரத்தல் ேமாேச ஒரு கூடாரத்ைத

எடுத்துச் ெசல்வது வழக்கம். ேமாேச அைத “ஆசரிப்புக் கூடாரம்” என்று
அைழத்தான். கர்த்தரிடமிருந்து எைதயாவது ேகட்டறய வரும்புக றவன்
பாைளயத்துக்கு ெவளிேய ஆசாரிப்புக் கூடாரத்த ற்குச் ெசல்வான். ௮ ேமாேச
அக்கூடாரத்த ற்குப் ேபாகும் ேபாெதல்லாம் ஜனங்கள் அவைனக் கவனித்து
ேநாக்கனார்கள். ஜனங்கள் அவரவர் கூடாரத்தன் வாயலில் வந்து நன்று,
ேமாேச ஆசாரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள் நுைழவைதப் பார்த்தனர். ௯ ேமாேச
கூடாரத்த ற்கு ேபாகும்ேபாெதல்லாம் நீண்ட ேமகம் இறங்க வந்து கூடாரத்தன்
வாசலில்தங்கும். கர்த்தர் ேமாேசேயாடு ேபசுவார். ௧௦ஜனங்கள்கூடாரவாசலில்
ேமகத்ைதப் பார்க்கும்ேபாெதல்லாம் அவரவர் கூடார வாசல்களுக்குச் ெசன்று
கீேழகுனிந்துகர்த்தைரவணங்கனார்கள்.
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௧௧ இவ்வாறு கர்த்தர் ேமாேசயுடன் ேநருக்கு ேநராக நன்று ேபசனார். ஒரு
மனிதன் தன் நண்பனிடம் ேபசுவதுேபால கர்த்தர் ேமாேசயுடன் ேபசனார்.
கர்த்தரிடம் ேபச யப றகு, ேமாேச தங்குமிடத்துக்குத் தரும்பனான். ஆனால்
அவனது உதவயாளன் எப்ேபாதும் கூடரத்த ேலேய இருந்தான். அந்த
உதவயாளன்நூனின்மகனாகய ேயாசுவா என்பவனாவான்.
கர்த்தருைடயமகைமையேமாேச காண்கறான்
௧௨ ேமாேச கர்த்தைர ேநாக்க , “இந்த ஜனங்கைள வழிநடத்துமாறு

நீர் ெசான்னீர். ஆனால் என்ேனாடு வருபவர் யார் என்பைத நீர்
கூறவல்ைல. நீர் என்னிடம், ‘உன்ைன நன்கு அற ேவன். உன்ைனக்
குறத்து ப ரியமாயருக்க ேறன்.’ என்றீர். ௧௩ நான் உண்ைமயாகேவ உம்ைம
தருப்த ப்படுத்தயருந்தால் உமது வழிகைள எனக்குப் ேபாத யும். நான்
உம்ைம அற ந்துெகாள்ள வரும்புக ேறன். நான் ெதாடர்ந்து உம்ைமப்
ப ரியப்படுத்துேவன். இவர்கள் உமது ஜனங்கள் என்பைத நைனவுகூரும்”
என்றான்.
௧௪ கர்த்தர், “நான் உன்ேனாடுகூட வருேவன். உன்ைன வழிநடத்துேவன்”

என்றார்.
௧௫ அப்ேபாது ேமாேச கர்த்தைர ேநாக்க , “நீர் வழி நடத்தவல்ைலெயனில்,

என்ைன இவ்வடத்தலிருந்து அனுப்பாதரும். ௧௬ ேமலும், என்னிடமும் இந்த
ஜனங்களிடமும் தருப்தயைடந்துள்ளீர் என்பைத நான் எவ்வாறு அற ேவன்?
நீர் எங்கேளாடு வந்தால், அைத ந ச்சயமாக அற ேவாம். இல்ைலெயன்றால்,
பூமியலுள்ள மற்ற மனிதருக்கும் எங்களுக்கும் வத்தயாசேமயல்ைல”
என்றான்.
௧௭அப்ேபாது கர்த்தர் ேமாேசய டம், “நீ ேகட்டபடிேய நான் ெசய்ேவன். உன்னில்

சந்ேதாஷம்அைடந்தருக்க ேறன்,உன்ைனநான்நன்குஅற ேவன்.” என்றார்.
௧௮ அப்ேபாது ேமாேச, “இப்ேபாது உமது மகைமைய எனக்குக் காட்டும்”

என்றான்.
௧௯ கர்த்தர், “என் பரிபூரண நன்ைம உனக்கு முன் ெசல்லும்படி ெசய்ேவன்.

நாேன கர்த்தர், நீ ேகட்கும்படி என் ெபயைர அறவப்ேபன். நான் வரும்பும்
யாருக்கும் எனது இரக்கத்ைதயும், அன்ைபயும் காட்டுேவன். ௨௦ ஆனால் நீ
என் முகத்ைதப் பார்க்க முடியாது. எந்த மனிதனும் என்ைனப் பார்த்து பன்பு
உய ேராடுஇருக்கமுடியாது.
௨௧ “எனக்கருகலுள்ள ஒரு இடத்தல் ஒரு பாைற உள்ளது. நீ அப்பாைறயன்

ேமல் ஏற நல். ௨௨ எனது மகைம அவ்வ டத்ைதக் கடந்து ெசல்லும். நான்
உன்ைனத்தாண்டும்ேபாதுஉன்ைனஅந்தப்பாைறயன்ெவடிப்பல்ைவத்துஎன்
கரங்களால்உன்ைனமூடுேவன். ௨௩பன்எனதுைககைளவலக்குேவன். நீ என்
முதுைகக்காண்பாய்,ஆனால்நீஎன்முகத்ைதக்காணமாட்டாய்” என்றார்.

௩௪
புதயகற்பலைககள்
௧கர்த்தர் ேமாேசையேநாக்க , “உைடந்துேபானமுதல்இரண்டுபலைககைளப்

ேபாலேவேவேற இரண்டு கற்பலைககைளச் ெசய். முதல் இரண்டு கற்களிலும்
எழுதப்பட்ட அேத வார்த்ைதகைள நான் இந்தக் கற்களிலும் எழுதுேவன்.
௨நாைளகாைலயல்தக்கஆயத்தத்துடன்சீனாய்மைலக்குவா. மைலயன்ேமல்
என் முன்ேன வந்து நல். ௩ உன்ேனாடு ேவறு யாரும் வரக்கூடாது. யாரும்
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மைலயல் காணப்படக் கூடாது. உங்கள் மிருகங்கேளா, ஆட்டு மந்ைதகேளா
எதுவும் மைலயடிவாரத்தல் புல்ைல உண்பதற்குக்கூட அனுமதக்கக் கூடாது”
என்றார்.
௪ எனேவ, முதல் இரண்டு கற்பலைககைளப் ேபாலேவ ேவேற இரண்டு

கற்பலைககைள ேமாேச உருவாக்கனான். மறுநாள் அதகாைலயல் சீனாய்
மைலயன் ேமல் ஏற ச் ெசன்றான். கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய ேமாேச
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்தான். ேமாேச இரண்டு கற்பலைககைளயும் தன்ேனாடு
எடுத்துச் ெசன்றான். ௫ ேமாேச மைலயன்மீது ஏறயவுடன், கர்த்தர் ேமகத்தல்
அவனிடம்இறங்க வந்து, தமதுெபயைர ேமாேசய டம்ெசான்னார்.
௬ கர்த்தர் ேமாேசக்கு முன்னர் கடந்து ெசன்று, “ேயேகாவா என்னும் கர்த்தர்,

இரக்கமும் தயவும் உள்ள ேதவன். கர்த்தர் எளித ல் ேகாபம் ெகாள்ளமாட்டார்.
கர்த்தர் அன்பு மிகுந்தவர், கர்த்தர் நம்ப க் ைகக்குரியவர். ௭ ஆயரம்
தைலமுைறவைரக்கும் கர்த்தர் தமது இரக்கத்ைதக் காட்டுவார். ஜனங்கள்
ெசய்க ற தவறுகைளக் கர்த்தர் மன்னிப்பார். ஆனால் குற்றவாளிகைளத்
தண்டிக்க கர்த்தர் மறப்பதல்ைல. கர்த்தர் குற்றவாளிகைள மட்டும்
தண்டிக்காமல் அவர்களின் பள்ைளகைளயும், ேபரக் குழந்ைதகைளயும்,
அவர்களின் பள்ைளகைளயும், அவர்கள் ெசய்த தீயகாரியங்களுக்காகத்
தண்டிப்பார்” என்றார்.
௮உடேன ேமாேச கீேழ தைரயல் குனிந்து கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாண்டான்.

ேமாேச, ௯ “கர்த்தாேவ நீர் என்ேனாடு சந்ேதாஷமாக இருக்க றீர் என்பது
உண்ைமயானால் தயவு ெசய்து எங்கேளாடு வாரும். இவர்கள் ப டிவாதமான
ஜனங்கள் என்பைத அற ேவன். ஆனால் நாங்கள் ெசய்த தீயெசயல்களுக்கு
எங்கைள மன்னித்தருளும்! உமது ஜனங்களாக எங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளும்”
என்றான்.
௧௦அப்ேபாதுகர்த்தர், “உன்ஜனங்கள்எல்லாேராடும்இந்தஉடன்படிக்ைகையச்

ெசய்க ேறன். பூமியலுள்ள ேவேறந்த ஜனத்துக்கும் ெசய்யாத வயக்கத்தக்க
காரியங்கைள நான் உங்களிடம் ெசய்ேவன். உன்ேனாடு இருக்கற
ஜனங்கள் நான் மிக உன்னதமான கர்த்தர் என்பைதக் காண்பார்கள். நான்
உனக்காகச் ெசய்யப்ேபாகும் அற்புதங்கைள ஜனங்கள் காண்பார்கள். ௧௧ நான்
இன்ைறக்கு உங்களுக்கு இடும் கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். உங்கள்
நாட்டிலிருந்து உங்கள் பைகவர்கள் ேபாகும்படி ெசய்ேவன். எேமாரியைரயும்,
கானானியைரயும்,ஏத்தயைரயும்,ெபரிச யைரயும்,ஏவயைரயும்,எபூசயைரயும்
ெவளிேயற்றுேவன். ௧௨ எச்சரிக்ைகயாயருங்கள், நீங்கள் நுைழயும் இந்தத்
ேதசத்தன் ஜனங்கேளாடு எந்த ஒப்பந்தத்ைதயும் ெசய்யாதீர்கள்! அந்த
ஜனங்கேளாடு ஒப்பந்தம் ெசய்தால் அது உங்களுக்குத் ெதால்ைலையத் தரும்.
௧௩ ஆைகயால் அவர்கள் பலிபீடங்கைள அழித்துப்ேபாடுங்கள். அவர்கள்
ெதாழுதுெகாள்ளும் கற்கைள உைடயுங்கள். அவர்கள் வக்க ரகங்கைள
ெநாறுக்குங்கள். ௧௪ ேவெறந்த ேதவைனயும் ெதாழுதுெகாள்ளாதீர்கள். நான்
‘ேயேகாவா’ என்னும் ைவராக்கயமுள்ள கர்த்தர். இதுேவ என் ெபயர். நான்
எல்கானா-ைவராக்கயமுள்ளேதவன்.
௧௫ “இத்ேதசத்து ஜனங்கேளாடு எந்தெவாரு ஒப்பந்தமும் ெசய்யாதீர்கள்.

அவ்வாறுெசய்தால்அவர்கள்தங்கள்ெதய்வங்கைளத்ெதாழுதுெகாள்ளும்ேபாது
நீங்களும் ேசர்ந்துெகாள்ளஅவர்கள்உங்கைளஅைழப்பார்கள். ப றகுஅவர்கள்
ெசலுத்தய பலிகைள நீங்கள் உண்பீர்கள். ௧௬அவர்களின் மகள்கைள உங்கள்
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மகன்களுக்காக ந ச்சயம் ெசய்யக்கூடும். அப்ெபண்கள் ெபாய்த் ேதவர்கைள
ேசவ க்க றார்கள். உங்கள் மகன்கைளயும் அவ்வாேற ெபாய்த் ேதவர்கைள
ெதாழுதுெகாள்ளவழிநடத்தக்கூடும்.
௧௭ “வக்க ரகங்கைளச்ெசய்யாதீர்கள்.
௧௮ “புளிப்ப ல்லாத ெராட்டியன் பண்டிைகையக் ெகாண்டாடுங்கள்.

உங்களுக்கு நான் கட்டைளய ட்டபடி ஏழு நாட்கள் புளிப்பல்லாமல் ெசய்த
ெராட்டிகைள உண்ணுங்கள். நான் ெதரிந்துெகாண்டபடி ஆப ப் மாதத்த ேலேய
இைதச் ெசய்யுங்கள். ஏெனனில், அந்த மாதத்த ேலேய நீங்கள் எக ப்ைதவ ட்டு
வந்தீர்கள்.
௧௯ “ஒரு ெபண்ணிடம் ப றக்கும் முதல் குழந்ைத எப்ேபாதும் எனக்குரியது.

உங்கள் மிருகங்களின் ஆடுகளின் முதற்ேபறானைவயும் எனக்குரியைவ.
௨௦ கழுைதயன் முதல் ஈற்ைற நீங்கள் ைவத்துக்ெகாள்ள வரும்பனால்
அைத ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகாடுத்து தரும்பப் ெபறேவண்டும். இவ்வாறு
ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகாடுத்து அக்கழுைதைய மீட்காவ ட்டால் அப்ேபாது அந்தக்
கழுைதயன் கழுத்ைத முறத்துப் ேபாடேவண்டும். உங்கள் முதற்ேபறான
மகன்கள் அைனவைரயும் நீங்கள் என்னிடமிருந்து மீண்டும் வாங்கேவண்டும்.
காணிக்ைகயன்ற யாரும்என்முன்னிைலயல்வரக்கூடாது.
௨௧ “நீங்கள் ஆறு நாட்கள் உைழயுங்கள். ஏழாம் நாள் நீங்கள் ஓய்ெவடுக்க

ேவண்டும். வைதப்பு, அறுவைட காலங்களிலும் நீங்கள் ஓய்வு நாளில்
ஓய்ெவடுக்க ேவண்டும்.
௨௨ “வாரங்களின் பண்டிைகைய (ெபந்ெதேகாஸ்ேத) ெகாண்டாடுங்கள்.

ேகாதுைம அறுவைடயன் முதல் தானியத்ைத அதற்குப் பயன்படுத்துங்கள்.
இைலயுத ர் காலத்தன்ேபாதுஅறுப்பன்பண்டிைகையக்ெகாண்டாடுங்கள்.
௨௩ “ஆண்டில் மூன்று முைற உங்கள் ஜனங்கள் இஸ்ரேவலரின்

ேதவனாயருக்க ற கர்த்தராக ய ஆண்டவரின் சந்ந தானத்த ற்குச் ெசல்ல
ேவண்டும்.
௨௪ “உங்கள்ேதசத்த ற்குள்நீங்கள்ேபாகும்ேபாது,அத்ேதசத்தலிருந்துஉங்கள்

பைகவர்கைளெவளிேயற்றுேவன். உங்கள்எல்ைலகைளவ ரிவுபடுத்த உங்கள்
ேதசத்தன் அளைவ அதகரிக்கச் ெசய்ேவன். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
முன்ஓராண்டில்மூன்றுமுைறெசல்லுங்கள்அப்ேபாது, யாரும்உங்கள் நாட்ைட
எடுத்துக்ெகாள்ளமுயலமாட்டார்கள்.
௨௫ “பலியன் இரத்தத்ைத எனக்குப் பைடக்கும்ேபாெதல்லாம் புளிப்ைப

அதேனாடுபைடக்காதீர்கள்.
“பஸ்கா உணவலுள்ள இைறச்சைய மறுநாள் காைலவைரக்கும்

ைவக்காதீர்கள்.
௨௬ “நீங்கள் அறுவைட ெசய்யும் முதல் தானியங்கைளக் கர்த்தருக்குக்

ெகாடுங்கள். உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தருைடயவீட்டிற்குஅவற்ைறக்ெகாண்டு
வாருங்கள்.

“இளம்ஆட்ைடஅதன்தாய்ப்பாலில்ஒருேபாதும் சைமக்காதீர்கள்” என்றார்.
௨௭ மீண்டும் கர்த்தர் ேமாேசய டம், “நான் உங்களுக்குக் கூறய எல்லாக்

காரியங்கைளயும் எழுத க்ெகாள். உன்ேனாடும், இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடும்
நான்ெசய்தஉடன்படிக்ைகஇதுேவயாகும்” என்றார்.
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௨௮ ேமாேச 40 பகலும் 40 இரவும் கர்த்தேராடு தங்கனான். ேமாேச எந்த
உணைவயும் உண்ணேவா, தண்ணீைரப் பருகேவா இல்ைல. இரண்டு
கற்பலைககளில்உடன்படிக்ைகைய (பத்துக்கட்டைளகைள)ேமாேசஎழுதனான்.

ேமாேசயன்ப ரகாசமானமுகம்
௨௯ பன் ேமாேச சீனாய் மைலயலிருந்து உடன்படிக்ைக எழுதப்பட்ட இரண்டு

கற் பலைககைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு இறங்க வந்தான். கர்த்தேராடு
ேபச யதால்அவன்முகம்ப ரகாச த்தது. ஆனால்ேமாேசஅதைனஅறயவல்ைல.
௩௦ ஆேரானும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் ேமாேசயன் முகம் ப ரகா ச ப்பைதக்
கண்டனர். எனேவஅவனிடம் ெசல்ல பயந்தனர். ௩௧ஆனால் ேமாேசஅவர்கைள
அைழத்தான். எனேவ, ஆேரானும், ஜனங்களின் தைலவர்களும் ேமாேசய டம்
ெசன்றனர். ேமாேச அவர்கேளாடு ேபசனான். ௩௨ அதன் பறகு இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எல்ேலாரும் ேமாேசய டம் வந்தனர். சீனாய் மைலயல் கர்த்தர்
அவனிடம்ெகாடுத்தகட்டைளகைளேமாேசஅவர்களுக்குக்ெகாடுத்தான்.
௩௩ ஜனங்களிடம் ேமாேச ேபச முடித்த பன்பு அவன் தன் முகத்தல்

ஒரு முக்காடு ேபாட்டுக்ெகாண்டான். ௩௪ ேமாேச கர்த்தருக்கு முன் ேபசச்
ெசல்லும்ேபாது அைத அகற்றனான். அப்புறம் கர்த்தர் கூறய கட்டைளகைள
அவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் வந்து கூறனான். ௩௫ ேமாேசயன்,
முகம் ப ரகாச ப்பைத ஜனங்கள் கண்டனர். மீண்டும் ேமாேச முகத்ைத
மூடிக்ெகாண்டான். மறுமுைற கர்த்தைர சந்த த்துப் ேபசுவதற்குச்
ெசல்லும்வைரக்கும் ேமாேசஅவனதுமுகத்ைதமூடிைவத்தருந்தான்.

௩௫
ஓய்வுநாைளப்பற்றயவத கள்
௧ ேமாேச இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எல்ேலாைரயும் ஒன்றாகக் கூட்டி அவர்கைள

ேநாக்க , “நீங்கள் ெசய்ய ேவண்டுெமனக் கர்த்தர் கட்டைளய ட்ட காரியங்கைள
நான்உங்களுக்குக்கூறுேவன்:
௨ “ஆறு நாட்கள் நீங்கள் ேவைல ெசய்யலாம். ஏழாவது நாள் நீங்கள்

ஓய்ெவடுப்பதற்குரிய மிக வ ேசஷ நாளாகும். அந்த நாளில் ஓய்ெவடுப்பதன்
மூலம் கர்த்தைர மகைமப்படுத்துவீர்கள். ஏழாவது நாளில் ேவைல ெசய்க ற
எவனும் ெகால்லப்பட ேவண்டும். ௩ ஓய்வு நாளில் நீங்கள் வாழுமிடங்களில்
ெநருப்ைபமூட்டவும்கூடாது” என்றான்.

பரிசுத்தக்கூடாரத்த ற்கானெபாருட்கள்
௪ ேமாேச இஸ்ரேவலின் எல்லா ஜனங்களுக்கும் கூறயதாவது, “இதுேவ

கர்த்தர் கட்டைளய ட்டைவ: ௫ கர்த்தருக்காக வ ேசஷ காணிக்ைககைளச்
ேசர்த்து ைவயுங்கள். என்ன காணிக்ைகையக் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்பைத
மனதுக்குள்ேளேய ஒவ்ெவாருவரும் தீர்மானம் ெசய்துெகாள்ளுங்கள். பன்
அந்தகாணிக்ைகையக்கர்த்தருக்குக்ெகாண்டுவரேவண்டும். ெபான்,ெவள்ளி,
ெவண்கலம்ஆகயவற்ைறக் ெகாண்டு வாருங்கள். ௬இளநீலம், இரத்தாம்பரம்,
சவப்பு ஆகய நூைலயும், ெவள்ளாட்டு மய ராலான கம்பள துணிையயும்
௭ சவப்புத் ேதாய்த்த கடாவன் ேதாைலயும், ெமல்லிய ேதாைலயும், சீத்த ம்
மரத்ைதயும், ௮ குத்து வளக்குகளுக்கு எண்ெணையயும், தூபம் காட்டுவதற்கு
நறுமணப் ெபாருள்கைளயும் ெகாண்டு வாருங்கள். ௯ ேமலும் ேகாேமதகக்
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கல்ைலயும், ஏேபாத்தலும் நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதகத்தலும் ைவக்க ேவண்டிய
கற்கைளயும்ெகாண்டுவாருங்கள்.
௧௦ “கர்த்தர் கட்டைளய ட்ட ெபாருள்கைளெயல்லாம் த றைம மிகுந்த

ைகேவைலக்காரர் அைனவரும் ெசய்ய ேவண்டும். ௧௧ பரிசுத்தக் கூடாரம்,
அதன் ெவளிப்ப ரகாரம், அதன் ேமற் பரப்பு: ெகாக்க கள், பலைககள்,
தாழ்ப்பாள்கள், தூண்கள், அடித்தளங்கள், ௧௨ பரிசுத்தப் ெபட்டி, அதன்
தண்டுகள், கருபாசனம், ெபட்டி இருக்குமிடத்ைத மூடும் தைர, ௧௩ ேமைசயும்
அதன் தண்டுகளும், ேமைசயன் மீதருக்கும் ெபாருள்கள், ேமைசயன் மீது
ைவக்க ேவண்டிய வ ேசஷ ெராட்டி, ௧௪ ெவளிச்சத்த ற்கான குத்து வளக்குத்
தண்டு, அதேனாடு பயன்படுத்தப்படும் ெபாருட்கள், வளக்குகள், வளக்குக்கு
எண்ெணய், ௧௫ நறுமணப் ெபாருள்கைள எரிக்கும்பீடம், அதன் தண்டுகள்,
அப ேஷக எண்ெணய், நறுமணப் புைகப் ெபாருள், பரிசுத்தக் கூடாரத்தன்
நுைழவாயைல மூடும் தைர, ௧௬ தகன பலிபீடம், ெவண்கலத் தளம், அதன்
தண்டுகள், பலிபீடத்தல் பயன்படும் ெபாருட்கள், ெவண்கலத் ெதாட்டிகள்,
அதன் பீடம், ௧௭ ப ரகாரத்ைதச் சுற்றலுமுள்ள தைரகள், அவற்றற்கான
தூண்களும், பீடங்களும், ப ரகாரத்த ற்கான நுைழ வாயைல மூடும் தைர,
௧௮ கூடாரத்ைதத் தாங்க ந ற்க உதவும் ெவண்கல முைளகள், தைரகளின்
சுவர்கள், ெவளிப்ப ரகாரத்தன் முைளகள், முைளகளில் கட்டப்படும் கயறுகள்,
௧௯ பரிசுத்த இடத்தல் ஆசாரியர் அணியும் ெபாருட்டு வ ேசஷமாக ெநய்த
ஆைடகள். இந்த வ ேசஷ ஆைடகள் ஆசாரியனான ஆேரானும் அவன்
மகன்களும்அணிவதற்குரியைவ. அவர்கள்ஆசாரியராகப் பணியாற்றும்ேபாது
இந்தவ ேசஷஆைடகைளஅணிவார்கள்” என்றான்.

ஜனங்களின் ச றப்புக் காணிக்ைக
௨௦ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேமாேசய டமிருந்து புறப்பட்டு ெசன்றனர்.

௨௧ கர்த்தருக்கு காணிக்ைககைளக் ெகாடுக்க வரும்பயவர்கள் அைனவரும்
ெகாண்டு வந்தனர். ஆசாரிப்புக் கூடாரம், அதலுள்ள ெபாருட்கள், வேசஷ
ஆைடகள் ஆகயவற்ைறச் ெசய்வதற்கு இப் ெபாருட்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன.
௨௨ பல வைக ெபான் அணிகலன்கைளக் ெகாடுக்க வரும்பய தாராள
மனமுள்ளஆண்களும், ெபண்களும் அவற்ைறக் ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள்
ஊசகள், காதணிகள், ேமாத ரங்கள், மற்றும் ப ற அணிகலன்கைளக் ெகாண்டு
வந்தார்கள். கர்த்தருக்காக தம் ஆபரணங்கைள அவர்கள் ெகாடுத்தனர். இது
கர்த்தருக்குவ ேசஷகாணிக்ைகயாகும்.
௨௩ ெமல்லிய துகல், மற்றும் இளநீல இரத்தாம்பர, சவப்பு நூல்

ைவத்தருந்தவர்கள் அைனவரும் அவற்ைறக் கர்த்தருக்காகக் ெகாண்டு
வந்தார்கள். ேமலும் ஆட்டுத் ேதாேலா, சவப்புச் சாயமிட்ட ெசம்மறயாட்டுத்
ேதாேலா அல்லது பதனிடப்பட்ட ெமல்லிய ேதாேலா ைவத்தருந்தவர்கள்
அைதக் கர்த்தருக்காகக் ெகாண்டு வந்தனர். ௨௪ ெவள்ளி, ெவண்கலம்
ஆகயவற்ைறக் ெகாடுக்க வரும்பயவர்கள், கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாகக்
ெகாண்டுவந்தனர். சீத்த ம் மரத்ைத ைவத்தருந்தவர்கள் அைதக் கர்த்தருக்குக்
ெகாண்டுவந்து ெகாடுத்தார்கள். ௨௫ கைலத்த றன் வாய்ந்த ஒவ்ெவாரு
ெபண்ணும் ெமல்லிய துகல், இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்பு ந ற
நூல்கைளயும் தயாரித்தனர். ௨௬ த றைம மிகுந்தவர்களும், உதவெசய்ய
வரும்பயஎல்லாெபண்களும்ெவள்ளாட்டுமய ரால்ஆைடகைளச்ெசய்தனர்.
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௨௭ தைலவர்கள் ேகாேமதகக் கற்கைளயும் ப ற வைலயுயர்ந்த
கற்கைளயும் ெகாண்டுவந்தனர். ஆசாரியரின் ஏேபாத்தலும் நயாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்தலும் இைவ ைவக்கப்பட்டன. ௨௮ ஜனங்கள் தூபவர்க்க
ெபாருட்கைளயும், ஒலிவ எண்ெணையயும் ெகாண்டு வந்தனர். நறுமணப்
ெபாருள்களுக்கும், அப ேஷக எண்ெணய்க்கும், குத்துவளக்கன்
எண்ெணய்க்கும்இைவபயன்படுத்தப்பட்டன.
௨௯ உதவெசய்ய வரும்பய இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எல்ேலாரும் கர்த்தருக்கு

அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டு வந்தனர். இவ்வன்பளிப்புகைள அவர்கள்
வரும்ப க் ெகாடுத்ததால் தாராளமாகக் ெகாடுத்தார்கள். கர்த்தர் ேமாேசக்கும்,
அவனதுஜனங்களுக்கும் ெசய்யுமாறு கட்டைளய ட்ட எல்லாப் ெபாருட்கைளயும்
ெசய்வதற்குஇப்ெபாருள்கள்பயன்படுத்தப்பட்டன.

ெபசெலேயலும்அேகாலியாபும்
௩௦ பன் ேமாேச இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ேநாக்க , “பாருங்கள், கர்த்தர்

யூதாவன் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த ஊர் என்பவனின் குமாரனாகய, ஊரியன்
மகனான ெபசெலேயைல ெதரிந்ெதடுத்துள்ளார். ௩௧ ேதவ ஆவயால்
ெபசெலேயைல ந ரப்ப யுள்ளார். பலவைக காரியங்கைளயும் ெசய்யவல்ல
தறைனயும், அறைவயும் அவனுக்குக் ெகாடுத்தருக்க றார். ௩௨ அவன்
ெபான், ெவள்ளி, ெவண்கலம் ஆகயவற்றால் ெபாருள்கைளச் ெசய்து
அவற்ைற வடிவைமக்க வல்லவன். ௩௩ கற்கைளச் ெசதுக்க அவற்றல்
ஆபரணங்கைளச் ெசய்யமுடியும். ெபசெலேயலுக்குமரேவைலகள்அைனத்தும்
ெதரியும். ௩௪ ப றருக்குக் கற்ப க்கும்படியான வ ேசஷ தறைமகைளக் கர்த்தர்
ெபசேலேயலுக்கும், அேகாலியாப ற்கும் (தாண் ேகாத்த ரத்து அக சமாகன்
மகன்.) ெகாடுத்தருக்க றார். ௩௫ எல்லா வைக ேவைலகைளயும் ெசய்யும்
ஆற்றைலக் கர்த்தர் இவர்களுக்குக் ெகாடுத்தருக்க றார். தச்சு, உேலாக
ேவைலகைளயும் அவர்கள் ெசய்வார்கள். இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்பு
நூலாலும், ெமல்லிய துகலாலும் ஆைடகைளச் ச த்த ர ேவைலப்பாடுகேளாடு
ெநய்வதல்வல்லவர்கள். கம்பளியும்அவர்களால்ெநய்யமுடிந்தது.

௩௬
௧ “எனேவ ெபசேலேயல், அேகாலியாப், மற்றும் த றைமவாய்ந்த

கைலவல்லுநர்கள் அைனவரும் ேசர்ந்து கர்த்தர் கட்டைளய ட்ட ேவைலகைளச்
ெசய்ய ேவண்டும். அவர்கள் இந்த பரிசுத்த இடத்ைத எழுப்புவதற்கான
ைகேதர்ந்த ேவைலைய ெசய்யத் ேதைவயான ஞானத்ைதயும், அறைவயும்
கர்த்தர்அந்தமனிதருக்குக்ெகாடுத்தருக்க றார்” என்றான்.
௨ பன் ேமாேச ெபசெலேயைலயும், அேகாலியாைபயும் கர்த்தரால் த றைம

வழங்கப்பட்ட ப ற கைலவல்லுநர்கைளயும் அைழத்தான். ேவைலயல் உதவ
வரும்பயதால் அவர்களும் ஒன்றாகக் கூடினார்கள். ௩ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
காணிக்ைகயாகக் ெகாண்டு வந்த எல்லாப் ெபாருட்கைளயும் ேமாேச இந்த
ஜனங்களுக்குக் ெகாடுத்தான். ேதவனின் பரிசுத்த இடத்ைத எழுப்புவதற்கு
அவர்கள் அந்தப் ெபாருட்கைளப் பயன்படுத்தனார்கள். காைலேதாறும்
ஜனங்கள் தங்கள் வருப்பதன்படி காணிக்ைககைள ெகாண்டு வந்தனர்.
௪ பன்னர் கைல வல்லுநர்கள் பரிசுத்த இடத்தல் தாங்கள் ெசய்யும் ேவைலைய
வ ட்டு ேமாேசய டம் ேபசுவதற்குச் ெசன்றார்கள். அவர்கள், ௫ “ஜனங்கள்
மிகுதயாகப் ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு வந்துள்ளனர்! கூடார ேவைலைய
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முடிப்பதற்குத் ேதைவயான ெபாருைளக் காட்டிலும் அதகமான ெபாருள்கள்
உள்ளன!” என்றார்கள்.
௬ ேமாேச இந்தச் ெசய்தைய பாைளயத்ைதச் சுற்றலும் அறவத்து:

“பரிசுத்த இடத்தன் ேவைலக்கு இனிேமல் எவரும் எைதயும் காணிக்ைகயாக
தரேவண்டாம்” என்றான். இவ்வாறு ஜனங்கள் அளவுக்கத கமாகக்
ெகாடுப்பைதக் கட்டாயமாக நறுத்த ேவண்டியதாய ற்று. ௭ ேதவனின் பரிசுத்த
இடத்ைத எழுப்புவதற்கு ஜனங்கள் ேதைவக்கு அதகமான ெபாருட்கைளக்
ெகாண்டுவந்தருந்தார்கள்.
பரிசுத்தக்கூடாரம்
௮பரிசுத்தக்கூடாரத்ைதக்த றைமயுள்ளவர்கள்அைமக்கத்ெதாடங்கனார்கள்.

ெமல்லிய துகல், இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்பு நூல்களாலும் அவர்கள்
பத்துத் தைரகைள உண்டாக்கனார்கள். தைரகளில் ச றகுகளுள்ள ேகரூப்
தூதர்களின் ச த்த ரங்கைளத் ைதத்தனர். ௯ ஒவ்ெவாரு தைரயும் 28 முழ
நீளமும் 4 முழ அகலமுமாக ஒேர அளவுைடயதாய் அைமந்தன. ௧௦ பணி
ெசய்ேவார் இரண்டு ெவவ்ேவறு தைரகளாக அத்தைரகைள இைணத்தனர்.
ஐந்து தைரகைள ஒேர தைரயாகவும், மற்றும் ஐந்து தைரகைள இன்ெனாரு
தைரயாகவும் இைணத்தனர். ௧௧ ஒரு தைரயன் கைடச ப் பகுதயல்
நீலத்துணியால் துைளகைளச் ெசய்தனர். மற்ெறாரு தைரயன் கைடச ப்
பகுதயலும் அவ்வாேற ெசய்தனர். ௧௨ ஒரு தைரயன் இறுதப் பகுதயல்
50 கண்ணிகளும் மற்ெறாரு தைரயன் இறுதப் பகுதயல் 50 கண்ணிகளும்
இருந்தன. அவ்வைளயங்கள் எதெரத ராக அைமந்தன. ௧௩ பன் அவர்கள்
அத்தைரகைளஇைணப்பதற்கு 50ெபான்வைளயங்கைளச்ெசய்தனர். எனேவ
பரிசுத்தக்கூடாரம்ஒேரதுண்டாகஇைணக்கப்பட்டது.
௧௪பரிசுத்தக்கூடாரத்ைதமூடி மைறத்து நற்குமாறுஅந்தத் த றைமச்சாலிகள்

மற்ெறாரு கூடாரத்ைத அைமத்தனர். ெவள்ளாட்டின் மய ரால் பத ெனாரு
தைரகைளச் ெசய்தனர். ௧௫ எல்லாத் தைரகளும் 30 முழ நீளமும் 4 முழ
அகலமும் ெகாண்ட ஓேர அளவுைடயனவாய் இருந்தன. ௧௬ பணியாட்கள் ஐந்து
தைரகைள ஒன்றாகவும், ப ற ஆறு தைரகைள ஒன்றாகவும் இைணத்தனர்.
௧௭ ஒரு தைரயன் இறுதயல் 50 துைளகைள அைமத்தனர். மறெறாரு
தைரயல் இறுதயலும் அவ்வாேற ெசய்தனர். ௧௮ பணியாட்கள் 50
ெவண்கல வைளயங்கைள இரு தைரகைளயும் ேசர்த்து ஒேர கூடாரமாக
இைணப்பதற்காகச் ெசய்தனர். ௧௯ பரிசுத்தக் கூடாரத்த ற்கு அவர்கள்
ேமலும் இரண்டு மூடுதைரகைள ெசய்தனர். ஒரு மூடுதைர சவப்புத்
ேதாய்க்கப்பட்டஆட்டுக்கடாவன்ேதாலாலானது. மற்ெறாருமூடுதைரெமல்லிய
ேதாலினாலானது.
௨௦ ப றகு அந்த வல்லுநர்கள் பரிசுத்த கூடாரத்ைதத் தாங்குவதற்காக சீத்தீம்

மரத்தனால் சட்டங்கைள அைமத்தனர். ௨௧ஒவ்ெவாரு சட்டமும் 10 முழ நீளமும்
1 1/2முழஅகலமும் உைடயதாய் இருந்தது. ௨௨இரண்டு பக்கத்தலும்தூண்கள்
குறுக்குத்துண்டுகளால்இைணக்கப்பட்டுஒவ்ெவாருசட்டமும்அைமக்கப்பட்டது.
பரிசுத்தக்கூடாரத்தன்ஒவ்ெவாரு சட்டமும்அவ்வாறுஅைமந்தது. ௨௩பரிசுத்தக்
கூட்டத்தன் ெதற்குப் புறத்த ற்கு 20 சட்டங்கைளச் ெசய்தனர். ௨௪ பன் அந்தச்
சட்டங்களுக்கு 40 ெவள்ளி பீடங்கைளச் ெசய்தனர். ஒவ்ெவாரு சட்டத்த ற்கும்
இரண்டு பீடங்கள் இருந்தன. ௨௫அவர்கள் மறுபக்கமாகய (வடபுறத்த ற்கு) 20
சட்டங்கைளச் ெசய்தார்கள். ௨௬ ஒவ்ெவாரு சட்டத்த ற்கும் இரண்டு பீடங்களாக
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20 சட்டங்களுக்கு 40 ெவள்ளி பீடங்கைளச் ெசய்தனர். ௨௭ பரிசுத்த கூடாரத்தன்
பன்பகுதயாகயேமற்குபுறத்த ற்கு 6 சட்டங்கள்ெசய்தனர். ௨௮ேமலும்பரிசுத்த
கூடாரத்தன் பன் மூைலகளுக்ெகன்று 2 சட்டங்கள் ெசய்தனர். ௨௯ இந்தச்
சட்டங்கள் அடிப் புறத்தல் ஒன்றாக இைணக்கப்பட்டன. ேமேல இந்த மூைல
சட்டங்கைளஒருவைளயம்தாங்க க்ெகாண்டிருந்தது. இரண்டுமூைலகளுக்கும்
அவர்கள் அவ்வாேற ெசய்தனர். ௩௦ பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் ேமற்குப் புறத்தல்
ெமாத்தம் எட்டுச் சட்டங்கள் இருந்தன. ஒவ்ெவாரு சட்டத்த ற்கும் இரண்டு
பீடங்கள்வீதம் 16ெவள்ளியாலாகய பீடங்கள்அைமந்தன.
௩௧ பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் முதல் பக்கத்த ற்கு சீத்த ம் மரத்தாலான ஐந்து

தாழ்ப்பாள்கைளப் பணியாட்கள் ெசய்தனர். ௩௨ மறுபக்கத்த ற்கு ஐந்து
தாழ்ப்பாள்களும், பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் பன்புறத்த ற்கு (ேமற்கு) ஐந்து
தாழ்ப்பாள்களும் அைமத்தனர். ௩௩ சட்டத்தன் ஒரு முைனயலிருந்து
மறுமுைனக்குச் ெசல்லும்படியாக மத்தயலுள்ள தாழ்ப்பாைளச் ெசய்தனர்.
௩௪ தாழ்ப்பாள்கைளத் தாங்க க்ெகாள்வதற்குப் ெபான்னால் வைளயங்கைளச்
ெசய்தனர். தாழ்ப்பாள்களில்ெபான்முலாம்பூசனர்.
௩௫ ெமல்லிய துகல், இளநீலம், இரத்தாம் பரம், சவப்புந ற நூல்கைளயும்

மகாபரிசுத்த கூடாரத்தன் நுைழவாயலுக்கான தைரையச் ெசய்வதற்குப்
பயன்படுத்தனர். தைரயல் ேகருபீன்களின் ச த்த ரங்கைளத் ைதத்தனர்.
௩௬ சீத்த ம் மரத்தால் நான்கு தூண்கைளச் ெசய்து அவற்றற்குப் ெபான்
முலாம் பூசனர். அவற்றற்குப் ெபான் ெகாக்க கைளச் ெசய்தனர். அவற்றற்கு
நான்கு ெவள்ளி பீடங்கைளச் ெசய்து ைவத்தனர். ௩௭கூடாரத்தன் வாயைல
மூடுவதற்குத் தைரகள் அைமத்தனர். அவர்கள் இளநீலம், இரத்தாம்பரம்,
சவப்பு ந ற நூைலயும், ெமல்லிய துகைலயும் இத்தைரையச் ெசய்வதற்கு
உபேயாகப்படுத்தனர். அத் தைரயல் ச த்த ரங்கைள ெநய்தனர். ௩௮ பன்
அவர்கள் நுைழவாயலின் தைரக்காக ஐந்து தூண்கைளயும் அதன்
ெகாக்க கைளயும் அைமத்தனர். அவர்கள் தூண்களின் ேமற் பகுத கைளயும்
தைரத்தண்டுகைளயும் ெபான் தகட்டால்மூடினார்கள். அத்தூண்களுக்குஐந்து
ெவண்கலபீடங்கைளச்ெசய்தனர்.

௩௭
உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி
௧ சீத்த ம் மரத்தனால் ெபசெலேயல் பரிசுத்தப் ெபட்டிையச் ெசய்தான்.

அந்தப் ெபட்டி 2 1/2 முழ நீளமும் 1 1/2 முழ அகலமும் 1 1/2 முழு உயரமும்
ெகாண்டைவயாக இருந்தன. ௨ அவன் ெபட்டியன் உட்புறத்ைதயும்
ெவளிப்புறத்ைதயும் பசும் ெபான் தகட்டால் மூடினான். ெபட்டிையச்
சுற்றலும் ெபான் சட்டங்கைளச் ெசய்தான். ௩ அவன் நான்கு ெபான்
வைளயங்கைளச் ெசய்து அவற்ைற நான்கு மூைலகளிலும் இைணத்தான்.
அவ்வைளயங்கள் ெபட்டிையச் சுமப்பதற்ெகன்று பயன்படுத்தப்பட்டன.
ஒவ்ெவாரு பக்கத்த ற்கும் இரண்டு வைளயங்கள் இருந்தன. ௪ பன் அவன்
ெபட்டிையச்சுமப்பதற்குத் ேதைவயானதண்டுகைளச்ெசய்தான். அவன்சீத்த ம்
மரத்தால் அத்தண்டுகைளச் ெசய்து அவற்ைறப் பசும் ெபான்னால் மூடினான்.
௫ ெபட்டியன் இருபுறங்களிலுமுள்ள வைளயங்களினுள்ேள தண்டுகைளச்
ெசலுத்தனான். ௬ பன் கருபாசனத்ைத பசும் ெபான்னால் ெசய்தான். அது
2 1/2 முழ நீளமும் 1 1/2 முழ அகலமும் உைடயதாக இருந்தது. ௭ இரண்டு
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ேகருபீன்கைளச் ெசய்வதற்குப் ெபசெலேயல் ெபான்ைனச் சுத்தயால் அடித்து
உருவைமத்தான். இந்தக் ேகருபீன்கைள கருபாசனத்தன் இரண்டு ஓரத்தலும்
ைவத்தான். ௮ ஒரு ேகருபீைன கருபாசனத்தன் ஒரு ஓரத்தலும், மற்ெறாரு
ேகருபீைன எத ர் ஓரத்தலும் ைவத்தான். மூடிேயாடு இரண்டு ேகருபீன்
கைளயும் எதெரத ேர ஒன்றாக இைணத்தான். ௯ ேகருபீன்களின் ச றகுகள்
வானத்ைத ேநாக்க உயர்த்தப்பட்டிருந்தன. ேகருபீன்கள் தங்கள் ச றகுகளால்
ெபட்டிைய மூடியருந்தன. கருபாசனத்தன் ேமல் குனிந்த நைலயல்தூதர்கள்
ஒருவைரெயாருவர் ேநருக்குேநர் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.

வேசஷேமைச
௧௦பன்அவன்சீத்த ம்மரப் பலைகயலானேமைசையச்ெசய்தான். அம்ேமைச

2 முழ நீளமும் 1 முழ அகலமும் 1 முழ உயரமும் உள்ளதாக இருந்தது. ௧௧அவன்
ேமைசைய பசும் ெபான்னினால் மூடினான். ேமைசையச் சுற்றலும் ெபான்
சட்டங்கைளஇைணத்தான். ௧௨பன்அவன் 3அங்குலஅகலமுள்ளஒருசட்டத்ைத
ேமைசையச் சுற்றலும் இைணத்தான். அவன் சட்டத்தன் ேமல் ெபான் தகட்ைட
ைவத்தான். ௧௩ பன் அவன் நான்கு ெபான் வைளயங்கைளச் ெசய்து அவற்ைற
ேமைசயன் நான்கு கால்களுமுள்ள நான்கு மூைலகளிலும் ைவத்தான்.
௧௪ ேமைசயன் ேமற்பகுதையச் சுற்றலும் உள்ள சட்டத்தனருேக அவன்
அந்த வைளயங்கைள இைணத்தான். ேமைசையச் சுமக்கும் தண்டுகைளத்
தாங்குவதற்கு அவ்வைளயங்கள் பயன்பட்டன. ௧௫ பன் அவன் சீத்த ம்
மரப்பலைகயால் ெசய்யப்பட்ட ேமைசையச் சுமக்கும் தண்டுகைளச் ெசய்தான்.
தண்டுகைளச் சுத்த ெபான்னால் மூடினான். ௧௬ பன் அவன் ேமைசயல்
பயன்படுத்தப்படுவதற்குரிய எல்லாப் ெபாருட்கைளயும் ெசய்தான். தட்டுகள்,
ேகாப்ைபகள், கரண்டிகள், கண்ணங்கள், பாத்த ரங்கள் ஆகயவற்ைறயும்
அவன் ெபான்னால் ெசய்தான். பானங்களின் காணிக்ைககைள
ஊற்றுவதற்குக்கண்ணங்களும்பாத்த ரங்களும்பயன்பட்டன.

குத்துவளக்குத்தண்டு
௧௭ ப றகு அவன் குத்துவளக்ைகச் ெசய்தான். அவன் பசும் ெபான்ைன

அடித்து அதன் பீடத்ைதயும், தண்ைடயும் ெசய்தான். பன் அவன் பூக்கள்,
ெமாட்டுகள், இதழ்கள் ஆகயவற்ைறச் ெசய்து எல்லாவற்ைறயும் ஒன்றாக
இைணத்தான். ௧௮ குத்துவளக்குக்கு ஆறு கைளகள் இருந்தன. மூன்று
கைளகள் ஒரு புறத்தலும் மூன்று கைளகள் எத ர் புறத்தலும் இருந்தன.
௧௯ ஒவ்ெவாரு கைளயலும் மூன்று பூக்கள் இருந்தன. அப்பூக்கள்
ெமாட்டுகேளாடும், இதழ்கேளாடும் பூத்த வாதுைமப் பூக்கைளப் ேபால
ெசய்யப்பட்டன. ௨௦குத்துவளக்கன் தண்டில், ேமலும் நான்குபூக்கள்இருந்தன.
அைவயும் ெமாட்டுகேளாடும் இதழ்கேளாடும் பூத்த வாதுைமப் பூக்கைளப்
ேபால ெசய்யப்பட்டன. ௨௧ தண்டின் இருபுறங்களிலுமிருந்து மூன்று கைளகள்
வீதம் ஆறு கைளகள் இருந்தன. கைளகள் தண்ேடாடு இைணந்த மூன்று
இடங்களுக்கும் கீேழ ெமாட்டுகேளாடும் இதழ்கேளாடும் கூடிய ஒவ்ெவாரு பூ
இருந்தது. ௨௨ பூக்களும் கைளகளும் ெகாண்ட ேவைலப்பாடுகள் உைடய
அந்தக் குத்துவளக்கு முழுவதும் ெபான்னால் ஆனதாக இருந்தது. இந்தப்
ெபான் சுத்தயால் அடிக்கப்பட்டு ஒன்றாக இைணக்கப்பட்டிருந்தது. ௨௩இந்தக்
குத்துவளக்கற்கு ஏழு அகல்கைள அவன் ெசய்தான். பன் அவன் த ரி
கத்தரிக்கும் கருவகைளயும், சாம்பல் கண்ணங்கைளயும் ெபான்னால்
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ெசய்தான். ௨௪ குத்து வளக்ைகயும் அதற்குத் ேதைவயான ெபாருட்கைளயும்
ெசய்வதற்கு அவன் 75 பவுண்டு எைடயுள்ள சுத்தமான ெபான்ைனப்
பயன்படுத்தனான்.

நறுமணப்ெபாருள்கைளஎரிப்பதற்கானபீடம்
௨௫நறுமணப்ெபாருள்கைள எரிக்கும்படியான பீடத்ைதயும்அவன்ெசய்தான்.

சீத்த ம் மரத்தால் இைதச் ெசய்தான். பீடம் சதுரவடிவமானது. அது 1 முழ
நீளமும் 1 முழ அகலமும் 2 முழ உயரமுமாக இருந்தது. நறுமணப் பீடத்தல்
நான்கு ெகாம்புகள் ஒவ்ெவாரு மூைலயலும் ஒன்ெவான்றாக இருந்தன.
இைவ நறுமணப் பீடத்ேதாடு ஒன்றாக அடிக்கப்பட்டன. ௨௬ நறுமணப் பீடத்தன்
ேமல்புறம், பக்கங்கள், ெகாம்புகள் ஆகயவற்ைற அவன் பசும்ெபான்னால்
மூடினான். பன்பு அவன் நறுமணப் பீடத்ைதச் சுற்றலும் ெபான் சட்டத்ைத
இைணத்தான். ௨௭ நறுமணப் பீடத்த ற்கு இரண்டு ெபான் வைளயங்கள்
ெசய்தான். அதன்ஒவ்ெவாரு பக்கத்தலும் ெபான் தகட்டிற்குஅடியல் ேசரும்படி
ெபான் வைளயங் கைளப் ெபாருத்தனான். நறுமணப் பீடத்ைதத் தூக்க ச்
ெசல்லும்ேபாது, தண்ைடக் ேகார்க்கும்படிஇந்தத் தங்கவைளயங்கள்இருந்தன.
௨௮ அவன் சீத்த ம் மரத்தனாலான தண்டுகைளச் ெசய்து அவற்ைறயும்
ெபான்னால்மூடினான்.
௨௯ ப றகு அவன் பரிசுத்த அப ேஷக எண்ெணையத் தயாரித்தான். அவன்

சுத்தமான நறுமணப் ெபாருைளயும் தயாரித்தான். நறுமணத் த ரவயங்கைளத்
தயாரிக்கும்முைறய ேலேயஇப்ெபாருட்கள்அைனத்ைதயும்அவன்ெசய்தான்.

௩௮
பலிகைளஎரிக்கும் பீடம்
௧ பலிபீடத்ைத ெபசெலேயல் சீத்த ம் மரத்தால் ெசய்தான். இப்பலிபீடம்

பலிகைள எரிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டது. அது சதுரவடிவமானது.
அது 5 முழ நீளமும் 5 முழ அகலமும் 3 முழ உயரமும் உைடயது. ௨ அவன்
பலிபீடத்தன்நான்குமூைலகளிலும்ஒவ்ெவாருெகாம்ைபச்ெசய்துைவத்தான்.
அவற்ைறப் பலிபீடத்ேதாடு இைணத்துஒன்றாக அடித்தான். பன்பு பலிபீடத்ைத
ெவண்கலத்தால் மூடினான். ௩ பலிபீடத்தல் பயன்படுத்தப்படும் எல்லா
கருவகைளயும் ெவண்கலத்தால் ெசய்தான். பாைனகள், கரண்டிகள்,
கண்ணங்கள், முள்கரண்டிகள், ெபரிய ெகாப்பைரகைளயும் ெசய்தான்.
௪ பன்னர் பலிபீடத்த ற்காக ெவண்கலத்தாலான வைலப் பன்னல் ேபான்ற
ஒரு சல்லைடைய உண்டாக்கனான். பலிபீடத்தன் அடித்தட்டில் அந்தச்
சல்லைடையப் ெபாருத்தனான். அது பலிபீடத்தன் நடுப்பகுதயல் (பாத
உயரத்தல்) ெபாருந்தயது. ௫பன்அவன்பத்தைளவைளயங்கைளெசய்தான்.
பலிபீடத்ைதச் சுமக்கும் தண்டுகைளத் தாங்குவதற்கு இவ்வைளயங்கள்
பயன்பட்டன. சல்லைடயன்நான்குமூைலகளிலும்அவன்அந்தவைளயங்கைள
ைவத்தான். ௬ பன் அவன் சீத்த ம் மரத்தனால் தண்டுகைளச் ெசய்து
அவற்ைற ெவண்கலத்தால் மூடினான். ௭ பலிபீடத்தன் பக்கங்களிலுள்ள
வைளயங்களில் தண்டுகைளச் ெசலுத்தனான். தண்டுகள் பலிபீடத்ைதச்
சுமப்பதற்குப் பயன்பட்டன. பலிபீடத்தன் நான்கு பக்கங்கைளயும் சீத்த ம்
பலைககளினால் ெசய்தான். அதுெவறுைமயானெபட்டிையப் ேபான்றுஉள்ேள
ஒன்றுமில்லாதருந்தது.
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௮ அவன் ெவண்கலத்தாலான ெதாட்டிகைளயும், அதன் பீடங்கைளயும்
ெசய்தான். ெபண்கள் ெகாடுத்த ெவண்கல முகக் கண்ணாடிகைள அதற்குப்
பயன்படுத்தனான். இந்தப் ெபண்கேளஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்நுைழவாயலில்
தருப்பணியாற்ற வந்தனர்.

பரிசுத்தகூடாரத்ைதச்சுற்றயுள்ளப ரகாரம்
௯ பன்னர் முற்றத்ைதச் சுற்ற தைரச் சீைலகள் எழுப்பனான். 100 முழ

நீளமுள்ள ெதாங்குதைரைய ெதற்குப் பக்கத்தல் எழுப்பனான். ெமல்லிய
துகலால் அத்தைரகள் அைமந்தன. ௧௦ ெதற்குப் பக்கத்துத் தைரகைள
20 தூண்கள் தாங்கன. அவற்றற்கு 20 ெவண்கல பீடங்கள் அைமந்தன.
தூண்களுக்கான ெகாக்க கைளயும் தைரச் சீைலத் தண்டுகைளயும்
ெவள்ளியால் ெசய்தான். ௧௧ ப ரகாரத்தன் வடக்குப்புறத்தல் 100 முழ நீளமான
தைரச்சுவர்அைமந்தது. 20ெவண்கலப்பீடங்கள்உள்ள 20தூண்கள்இருந்தன.
தூண்களின்ெகாக்க களும், தைரப்பூண்களும்ெவள்ளியால்ெசய்யப்பட்டன.
௧௨ ெவளிப்ப ரகாரத்தன் ேமற்குப் பக்கத்தல் 50 முழ நீளமான

ெதாங்குதைரைய அைமத்தான். அந்த 10 தூண்களுக்கும், 10 பீடங்கள்
இருந்தன. தூண்களின் ெகாக்க கைளயும் தைரப் பூண்கைளயும் ெவள்ளியால்
அைமத்தான்.
௧௩ ெவளிப் ப ரகாரத்தன் கழக்குப்புறத்தலிருந்து ெதாங்குதைர 50 முழ

அகலம்Ԕஉைடயதாக இருந்தது. ப ரகாரத்தன் நுைழவாயல் இப்பக்கத்தல்
இருந்தது. ௧௪ நுைழவாயலின் ஒரு பக்கத்தல் ெதாங்கு தைர 15 முழ
நீள முைடயதாகவும் மூன்று பீடங்களின்ேமல் நன்ற மூன்று தூண்கைளக்
ெகாண்டதாகவும் இருந்தது. ௧௫ நுைழ வாயலின் மறுபுறத்தலுள்ள ெதாங்கு
தைரகள் 15 முழ நீளமுைடயதாக இருந்தது. அந்தப் பக்கத்தல் மூன்று
தூண்களும் அவற்ற க்கு மூன்று பீடங்களும் அைமத்தனர். ௧௬ ப ரகாரத்ைதச்
சுற்றலும் அைமந்த ெதாங்கு தைரகள் ெமல்லிய துகலால் ெசய்யப்பட்டன.
௧௭தூண்களின் பீடங்கள் ெவண்கலத்தால் ெசய்யப்பட்டிருந்தன. ெகாக்க களும்,
தைரப்பூண்களும், ெவள்ளியால் ெசய்யப்பட்டன. தூண்களின் ேமற்பகுத களும்
ெவள்ளியால் மூடப்பட்டன. ப ரகாரத்தன் தூண்களில் ெவள்ளியாலான
தைரப்பூண்கள்இருந்தன.
௧௮ ப ரகார நுைழவாயலின் ெதாங்குதைரகள் ெமல்லிய துகலாலும்,

இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்பு நூல்களாலும் ெநய்யப்பட்டன. அவற்றல்
பல ச த்த ரங்களும் வடிவைமக்கப்பட்டிருந்தன. தைரயானது 20 முழ நீளமும்
5முழஉயரமும்உைடயதாகஇருந்தது. அைவப ரகாரத்ைதச்சுற்றலும்அைமந்த
ெதாங்கு தைரகளின் உயரம் ெகாண்டிருந்தன. ௧௯ ெதாங்குதைரைய நான்கு
தூண்களும், ெவண்கல பீடங்களும் தாங்கன. தூண்களின் ெகாக்க கள்
ெவள்ளியால் ஆனைவ ஆகும். தூண்களின் ேமற்பகுத களும் ெவள்ளியால்
மூடப்பட்டன. தைரப் பூண்களும் ெவள்ளியாலாயன. ௨௦ பரிசுத்தக்
கூடாரத்த ற்கும், ெவளிப்ப ரகாரத்தன் தைரகளுக்கும் ேதைவயான கூடார
ஆணிகள்ெவண்கலத்தால்ெசய்யப்பட்டன.
௨௧ உடன்படிக்ைகயன் கூடாரமாக ய பரிசுத்த கூடாரத்த ற்குத் ேதைவப்பட்ட

ெபாருட்கைள எல்லாம் ேலவ குடும்பத்தார் எழுத ைவத்துக்ெகாள்ளும்படியாக
ேமாேச கட்டைளய ட்டான். பட்டியைலத் தயாரிக்கும் ெபாறுப்ைப ஆேரானின்
மகனாகயஇத்தாமார் ஏற்றுக்ெகாண்டான்.
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௨௨ ேமாேசக்கு கர்த்தர் வ த த்த எல்லாக் கட்டைளகைளயும் யூதாவன்
ேகாத்த ரத்தன் வழிேய வந்தஊரின் மகனாகயஊரியன் மகன் ெபசெலேயல்
நைறேவற்றனான். ௨௩தாண் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த அக சாமாகன் மகனான
அேகாலியாப் அவேனாடு ஒத்துைழத்தான். அேகாலியாப் மிகச் ச றந்த
ச த்தைரைகேவைலயாளும்,ெநசவல்ந புணனும்ஆவான். ெமல்லியதுகைல
ெநய்வதலும், இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்பு நூைல ெநய்வதலும் அவன்
தைலசறந்தவனாக இருந்தான். ௨௪ கர்த்தரின் பரிசுத்த இடத்த ற்கு 2 டன்கள்
எைடக்கு ேமற்பட்ட ெபான் காணிக்ைகயாக அளிக்கப்பட்டது. (அதகாரப்
பூர்வமானஅளவுஎைடயன்படிஅதுஎைடய டப்பட்டது.)
௨௫ எண்ணிக்ைக எடுக்கப்பட்ட மனிதர்கள் அைனவரும் 3 3/4 டன்கள்

ெவள்ளி ெகாடுத்தனர். (இதுவும் அதகாரப்பூர்வமான அளவன் தராச ல்
நறுக்கப்பட்டது) ௨௬ இருபதும் அதற்கு ேமற்பட்ட வயதுமுைடய ஆண்கள்
எண்ணப்பட்டனர். 6,03,550 ஆண்கள் இருந்தனர். ஒவ்ெவாருவனும் 1 ெபக்கா
ெவள்ளிைய வரியாக அளித்தான். (அதகாரப்பூர்வமான அளவன்படி 1 ெபக்கா
என்பது 1/2 ேசக்கல் எைட அளவாகும்.) ௨௭ கர்த்தரின் பரிசுத்த இடத்தன்
ெதாங்கு தைரகளுக்கும் 100 பீடங்கைள உண்டாக்குவதற்கு அந்த 3 3/4
டன்கள் ெவள்ளிையப் பயன்படுத்தனார்கள். ஒவ்ெவாரு பீடத்த ற்கும் சுமார்
75 பவுண்டுெவள்ளி வீதம் உபேயாகப்படுத்தப்பட்டது. ௨௮மீதமுள்ள 50 பவுண்டு
ெவள்ளியால் ெகாக்க கைளயும், தைரப்பூண்கைளயும், தூண்களின் ெவள்ளிப்
பூச்ைசயும்ெசய்தனர்.
௨௯ கர்த்தருக்கு 26 1/2 டன்களுக்கும் அதகமான ெவண்கலம் தரப்பட்டது.

௩௦ ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தன் நுைழவாயலின் பீடங்கைளச் ெசய்வதற்கு அது
பயன்பட்டது. பீடத்ைதயும், சல்லைடையயும் ெசய்வதற்கும் ெவண்கலத்ைதப்
பயன்படுத்தனர். பலிபீடத்தன் எல்லாக் கருவகைளயும், பாத்த ரங்கைளயும்
ெசய்வதற்குெவண்கலம் பயன்படுத்தப்பட்டது. ௩௧ப ரகாரத்ைதச் சுற்றலுமுள்ள
ெதாங்கு தைரகளின் பீடங்கைளயும், நுைழவாயலில் உள்ள ெதாங்கு
தைரகளின் பீடங்கைளயும் அைமப்பதற்கு ெவண்கலம் பயன்படுத்தப்பட்டது.
ெவண்கலத்தால் பரிசுத்தக்கூடாரத்த ற்கும், ெவளிப்ப ரகாரத்தன் ெதாங்கு
தைரகளுக்கும்ேதைவயானகூடாரஆணிகைளச்ெசய்தனர்.

௩௯
ஆசாரியர்களுக்கானவ ேசஷஆைடகள்
௧கர்த்தரின்பரிசுத்தக்கூடாரத்த ற்குவரும்ேபாதுஆசாரியர்அணியேவண்டிய

வ ேசஷ ஆைடகைள ெநய்வதற்கு இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்புந ற
நூைல ச த்த ர ேவைலயாட்கள் பயன்படுத்தனார்கள். கர்த்தர் ேமாேசக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிஅவர்கள்ஆேரானுக்குவ ேசஷஆைடகைளத்தயாரித்தனர்.
ஏேபாத்
௨ெபான்ஜரிைக,ெமல்லியதுகல்,இளநீலம்,இரத்தாம்பரம், சவப்புந றநூல்

ஆகயவற்றால் ஏேபாத்ைதச் ெசய்தார்கள். ௩ (அவர்கள் ெபான்ைன ெமல்லிய
நாடாவாக அடித்து ெபான் ஜரிைககைள ெவட்டினார்கள். இந்தப் ெபான்
ஜரிைகைய இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்பு நூலிலும், ெமல்லிய துகலுடனும்
ேசர்த்துெநய்தார்கள். இதுசறந்தச த்த ரக்காரனின்ைகேவைலயாகஇருந்தது).
௪அவர்கள்ஏேபாத்தன்ேதாள்பட்ைடகைளச்ெசய்தார்கள். ஏேபாத்தன்இரண்டு
மூைலகளிலும் அந்தத் ேதாள் பட்ைடகைள இைணத்தார்கள். ௫ அவர்கள்
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கச்ைசைய ஏேபாத்ேதாடு இைணத்தார்கள். ஏேபாத்ைதப் ேபாலேவ இதுவும்
ெசய்யப்பட்டது. அவர்கள் ெபான் ஜரிைக, ெமல்லிய துகல், இளநீலம்,
இரத்தாம்பரம், சவப்பு நூல் ஆகயவற்ைறப் பயன்படுத்த , கர்த்தர் ேமாேசக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேயெசய்தார்கள்.
௬ ைகேவைலக்காரர் ஏேபாத்துக்கு இரண்டு ேகாேமதகக் கற்கைள

தங்கச்சட்டத்தல் பத த்தனர். அக்கற்களின்மீது இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு
மகன்களின் ெபயர்கைளப் பத த்தனர். ௭ பன் அவர்கள் அதைன ஏேபாத்தன்
ேதாள்பட்ைடகேளாடு இைணத்தனர். இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ேதவன்
நைனவு கூருவதற்காக இந்தக் கற்கள் பயன்பட்டன. ேமாேசக்கு கர்த்தர்
கட்டைளய ட்டபடிேயஇைதச்ெசய்தனர்.
நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கம்
௮ பன் அவர்கள் நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்ைத ெசய்தனர். ஏேபாத்ைதச்

ெசய்தது ேபாலேவ, இதுவும் ைகத்ேதர்ந்த ச த்த ர ேவைலயாக இருந்தது.
அது ெபான் ஜரிைக, ெமல்லிய துகல், இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்புந ற
நூலால் ெநய்யப்பட்டன. ௯ நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்ைத இரண்டாக
மடித்து சதுரவடிவல் அைமத்தனர். இது 9 அங்குல நீளமும் 9 அங்குல
அகலமும் உைடயதாக இருந்தது. ௧௦ ச த்த ரேவைலயாட்கள் நயாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்தல் 4 வரிைச வைலயுயர்ந்த கற்கைளப் பத த்தனர். முதல்
வரிைசயல்பத்மராகமும், புஷ்பராகமும்,மாணிக்கமும்இருந்தன. ௧௧இரண்டாம்
வரிைசயல் மரகதமும், இந்த ர நீலக் கல்லும், வச்ச ரமும் காணப்பட்டன.
௧௨ மூன்றாம் வரிைசயல் ெகம்பும், ைவடூரியமும், சுகந்தயும் இருந்தன.
௧௩ நாலாம் வரிைசயல் படிகப் பச்ைசயும், ேகாேமதகமும், யஸ்பயும்
காணப்பட்டன. இந்தக் கற்கள் அைனத்தும் ெபான்னில் பூட்டப்பட்டிருந்தது.
௧௪ நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்தல் இஸ்ரேவலின் (யாக்ேகாபன்) ஒவ்ெவாரு
மகனுக்கும் ஒவ்ெவாரு கல் வீதம் பன்னிரண்டு கற்கள் இருந்தன. ஒவ்ெவாரு
கல்லிலும் முத்தைரையப் ேபான்று இஸ்ரேவலின் மகன்கள் ஒவ்ெவாருவரின்
ெபயரும்ெபாற க்கபட்டிருந்தது.
௧௫ நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்த ற்காக ச த்த ர ேவைலக்காரர்

பசும்ெபான்னால் இரண்டு சங்கலிகைளச் ெசய்தார்கள். அச்சங்கலிகள்
கயறுகைளப் ேபால் பன்னப்பட்டிருந்தன. ௧௬ ச த்த ர ேவைலக்காரர் இரண்டு
ெபான் வைளயங்கைளச் ெசய்து, அவற்ைற நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்தன்
இரண்டு மூைலகளிலும் இைணத்தனர். ேதாள்பட்ைடகளுக்கு பூட்டும்படி
இரண்டுெபான்வைளயங்கைளச்ெசய்தனர். ௧௭அவர்கள்ெபான்சங்கலிகைள
நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்தன் மூைலகளிலிருந்த வைளயங்களில்
இைணத்தனர். ௧௮ ேதாள்பட்ைடகளின் ெபான்வைளயங்களில் ெபான்
சங்கலிகளின்மறுமுைனகைளஇைணத்தனர். இவற்ைறஅவர்கள்ஏேபாத்தன்
முன்புறத்தல் ேசர்த்தனர். ௧௯ பன்பு அவர்கள் ேமலும் இரண்டு ெபான்
வைளயங்கைளச் ெசய்து அவற்ைற நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்தன் மற்ற
இரண்டு மூைலகளிலும் ைதத்தனர். ஏேபாத்ைத அடுத்து நயாயத்தீர்ப்பு
மார்ப்பதக்கத்தன் உட்புறத்தல் இது இருந்தது. ௨௦ ஏேபாத்தன் முன்புறத்தல்
ேதாள்பட்ைடகளின் கீேழ இரண்டு ெபான் வைளயங்கைள ைதத்தனர்.
கச்ைசக்கு ேமேல ஏேபாத்தன் இைணப்புக்கருேக இவ்வைளயங்கள் இருந்தன.
௨௧ பன் அவர்கள் நீல ந ற நாடாைவயும், நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்தன்
வைளயங்கைளயும் ஏேபாத்தன் வைளயங்கேளாடு கட்டினார்கள். இவ்வதமாக
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நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கம் கச்ைசக்கு அருகல் ஏேபாத்துக்கு இைணயாக
இருக்கும்படி இழுத்துக் கட்டப்பட்டது. கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடி அவர்கள்
எல்லாவற்ைறயும்ெசய்தனர்.

ஆசாரியர்களுக்கானபறஆைடகள்
௨௨ பன் அவர்கள் ஏேபாத்த ற்காக ஒரு அங்கைய ெநய்தனர். இளநீல

துணியால் அைதச் ெசய்தார்கள். அது சறந்த ச த்த ரத் ைதயல்காரனால்
ெநய்யப்பட்டது. ௨௩ அங்கயன் மத்தயல் ஒரு துைளைய அவர்கள் உண்டு
பண்ணி, அந்தத் துவாரத்தன் வளிம்ைபச் சுற்றலும் ஒரு துண்டுத் துணிையத்
ைதத்தனர். துவாரம் க ழிந்து ேபாகாதபடிஅதுபாதுகாத்தது.
௨௪ பன் அவர்கள் ெமல்லிய துகல், இளநீலம், இரத் தாம்பரம், சவப்பு ந ற

நூைலக் ெகாண்டு துணியாலான மாதுளம் பழங்கைள உண்டாக்கனார்கள்.
அங்கயன் கீழ்த்ெதாங்கலில் இந்த மாதுளம் பழங்கைளத் ைதத்தனர்.
௨௫ பன்பு பசும் ெபான்னால் மணிகைள உண்டாக்கனார்கள். அவற்ைற
அங்கயன்கீழ்த்ெதாங்கலில்மாதுளம்பழங்களுக்குஇைடேயெதாங்கவ ட்டனர்.
௨௬ அங்கயன் கீழ்த் ெதாங்கைலச் சுற்றலும் மாதுளம் பழங்களும்,
ெபான்மணிகளும் இருந்தன. மாதுளம் பழங்களுக்கு இைடயல் ஒரு
ெபான்மணி இருந்தது. ேமாேசக்குக் கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய, கர்த்தருக்கு
பணிவைடெசய்யும்ேபாதுஆசாரியன்அணியும்அங்கயாகஇதுஇருந்தது.
௨௭ ஆேரானுக்கும் அவனது மகன்களுக்கும் சட்ைடகைள ைகேவைலக்காரர்

ெநய்தனர். இைவ ெமல்லிய துகலால் ெநய்யப்பட்டன. ௨௮ ெமல்லிய
துகலிலிருந்து ைக ேவைலயாட்கள் ஒவ்ெவாரு தைலப்பாைகையயும்
ெநய்தனர். உள் ஆைடகைளயும் ெநற்ற ப்பட்ைடகைளயும் ெமல்லிய
துகலிலிருந்துெசய்தார்கள்.
௨௯ ெமல்லிய துகல், இளநீலம், இரத்தாம்பரம், சவப்புந ற நூலிலிருந்து

கச்ைசையச் ெசய்தனர். ஆைடயல் ச த்த ர ேவைலப்பாடுகள் ெசய்யப்பட்டன.
ேமாேசக்குக்கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேயஇைவஅைனத்தும்ைதக்கப்பட்டன.
௩௦ பன் பரிசுத்தக் க ரீடத்த ற்குரிய ெநற்ற ப்பட்ைடையத் தயாரித்தனர்.

சுத்தப் ெபான்னால் அைதச் ெசய்தனர். அந்தப் ெபான் தகட்டில் “கர்த்தருக்குப்
பரிசுத்தம்” என்ற வார்த்ைதகைளப் பத த்தனர். ௩௧ ெபான் பட்ைடைய நீல
நாடாவல் இைணத்தனர். ேமாேசக்குக் கர்த்தர் இட்ட கட்டைளப்படிேய இந்த
நீலநாடாைவதைலப்பாைகேயாடுஇைணத்தனர்.

ேமாேச பரிசுத்தக்கூடாரத்ைதப் பார்ைவயடுதல்
௩௨ இவ்வாறு பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் (அதாவது ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தன்)

எல்லா ேவைலகளும் ெசய்து முடிக்கப்பட்டன. கர்த்தர் ேமாேசக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேய இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஒவ்ெவான்ைறயும் ெசய்தனர்.
௩௩ பன் அவர்கள் ேமாேசக்குப் பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதயும், அதலுள்ள எல்லாப்
ெபாருட்கைளயும் காட்டினார்கள். வைளயங்கள், சட்டங்கள், தாழ்ப்பாள்கள்,
தூண்கள், பீடங்கள் ஆகயவற்ைற அவனுக்குக் காட்டினார்கள். ௩௪ சவப்புச்
சாயம் ேதாய்த்த ஆட்டுக்கடாவன் ேதாலால் கூடாரம் மூடப்பட்டிருந்தைதக்
காட்டினார்கள். அதன் கீழ் பதனிடப்பட்ட ெமல்லிய ேதாலாலாகய மூடிையயும்
காட்டினார்கள். மகா பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் நுைழவாயைல மூடிய தைரச்
சீைலயயும்அவர்கள்அவனுக்குக்காட்டினார்கள்.
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௩௫ அவர்கள் ேமாேசக்கு உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையக் காட்டினார்கள்.
ெபட்டிையச் சுமக்கும் தண்டுகைளயும், ெபட்டியன் மூடிையயும் காண்பத்தனர்.
௩௬ ேமைசைய அதனுடன் ேசர்ந்த ெபாருட்கேளாடும், வேசஷ ெராட்டிேயாடும்
காட்டினார்கள். ௩௭ அவர்கள் அவனுக்குப் பசும் ெபான்னால் ெசய்யப்பட்ட
குத்துவளக்குத் தண்ைடயும் அதன் அகல்கைளயும் காட்டினார்கள். அகலுக்குப்
பயன்படுத்தேவண்டிய எண்ெணையயும் ப ற ெபாருட்கைளயும் காண்பத்தனர்.
௩௮ ெபான் நறுமணப்பீடம், அப ேஷக எண்ெணய், நறுமணப்ெபாருள்,
கூடாரத்ைத மூடிய ெதாங்குதைர ஆகயவற்ைறயும் அவர்கள் ேமாேசக்குக்
காட்டினார்கள். ௩௯ ெவண்கல பலிபீடத்ைதயும், ெவண்கல சல்லைடையயும்
அவனுக்குக் காட்டினார்கள். பலிபீடத்ைதச் சுமக்கும் தண்டுகைளயும்
காட்டினார்கள். பலிபீடத்தன் ெபாருட்கைளயும் காண்பத்தனர். ெவண்கலத்
ெதாட்டிையயும்அதன்பீடத்ைதயும்அவனுக்குக்காட்டினார்கள்.
௪௦ பன்பு தூண்கேளாடும் அவற்றன் பீடங்கேளாடும் கூடிய

ெவளிப்ப ரகாரத்ைதச் சுற்றலும் காணப்பட்ட ெதாங்கு தைரகைள அவர்கள்
ேமாேசக்குக் காட்டினார்கள். ப ரகாரத்தன்நுைழ வாயலில்இருந்த தைரையக்
காண்பத்தனர். கயறுகைளயும்,கூடாரஆணிகைளயும்காட்டினார்கள். பரிசுத்த
கூடாரத்தன் அதாவது ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் எல்லாப் ெபாருட்கைளயும்
அவர்கள்அவனுக்குக்காட்டினார்கள்.
௪௧ பரிசுத்த ப ரகாரங்களில் பணிவைட ெசய்யும் ஆசாரியர்களுக்கான

ஆைடகைள அவர்கள் ேமாேசக்குக் காட்டினார்கள். ஆசாரியனான
ஆேரானுக்கும், அவனது மகன்களுக்கும் ைதக்கப்பட்ட வ ேசஷ ஆைடகைளக்
காட்டினார்கள். அவர்கள்ஆசாரியர்களாகப் பணிவைட ெசய்யும்ேபாது அணிய
ேவண்டியஆைடகள்இைவயாகும்.
௪௨ கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இந்த

ேவைலகைள எல்லாம் ெசய்தருந்தனர். ௪௩ ேமாேச எல்லா ேவைலகைளயும்
கூர்ந்து கவனித்தான். கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய எல்லா ேவைலகளும்
நைறேவற்றப்பட்டைதக்கண்டான். எனேவேமாேசஅவர்கைளஆசீர்வத த்தான்.

௪௦
ேமாேச பரிசுத்தகூடாரத்ைதநறுவுதல்
௧ பன்பு கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , ௨ “முதல் மாதத்தன் முதல் நாளில்

பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத, அதாவது ஆசாரிப்புக் கூடாரத்ைத எழுப்பு. ௩ பரிசுத்தக்
கூடாரத்தல் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய ைவத்துப் ெபட்டிையத் தைரயால்
மூடு. ௪ ப றகு ேமைசைய உள்ேள ெகாண்டு வா. ேமைசயன் ேமல் ைவக்க
ேவண்டிய ெபாருட்கைள ைவ. பன்பு கூடாரத்தல் குத்து வளக்குத் தண்ைட
ைவ. சரியான இடங்களில் குத்து வளக்கன் அகல்கைள ைவ. ௫கூடாரத்தல்
நறுமணப்ெபாருட்களின்காணிக்ைகையப் பைடக்கெபான்னாலானநறுமணப்
பீடத்ைதைவ. உடன்படிக்ைகப்ெபட்டியன்முன்புறத்தல்நறுமணப்பீடத்ைதைவ.
அதன்பன்பரிசுத்தக்கூடாரத்தன்நுைழவாயலில்தைரகைளஇடு.
௬ “பரிசுத்தக்கூடாரத்தன்,அதாவதுஆசாரிப்புக்கூடாரத்தன்நுைழவாயலின்

முன்பு தகனபலிக்கான பலிபீடத்ைத ைவ. ௭ ஆசாரிப்புக் கூடாரத்த ற்கும்,
பலிபீடத்த ற்கும் இைடேய ெதாட்டிைய ைவ. ெதாட்டியல் தண்ணீர் ஊற்ற
ைவ. ௮ ெவளிப் ப ரகாரத்ைதச் சுற்றலும் தைரச் சீைலகைளத் ெதாங்கவடு.
ப ரகாரத்தன்நுைழவாயல்தைரையஅதன்ஸ்தானத்தல்ெதாங்கவடு.
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௯ “பன்பு அப ேஷக எண்ெணைய எடுத்து பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதயும்
அதலுள்ள எல்லாப் ெபாருட்கைளயும் அப ேஷகம் ெசய். எண்ெணைய
இப்ெபாருட்களின் ேமல் ஊற்றும்ேபாது அைவ பரிசுத்தமாகும்.
௧௦ தகனபலிக்கான பலிபீடத்ைதயும் அதலுள்ள எல்லாவற்ைறயும் அப ேஷகம்
ெசய்து, பலிபீடத்ைத பரிசுத்தமாக்கு. அது மிகவும் பரிசுத்தமானதாகும். ௧௧ பன்
ெதாட்டிையயும், அதன் அடித்தளத்ைதயும் அப ேஷகம் ெசய். அப்ெபாருட்கள்
பரிசுத்தமாவதற்குஇவ்வாறுெசய்.
௧௨ “ஆேராைனயும், அவனது மகன்கைளயும் ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தன்

நுைழவாயலுக்கு அைழத்து வா. அவர்கைளத் தண்ணீரால் கழுவு. ௧௩ ப றகு
ஆேரானுக்கு வ ேசஷ ஆைடகைள உடுத்த எண்ெணயால் அப ேஷகம் ெசய்து
அவைனப் பரிசுத்தப்படுத்து. அப்ேபாது அவன் ஆசாரியனாகப் பணியாற்ற
முடியும். ௧௪ பன் அவனது மகன்களுக்கும் ஆைடகைள அணி வத்துவடு.
௧௫அவர்களது தந்ைதக்கு ெசய்தபடிேய அவர்கள் ேமலும் எண்ெணையஊற்ற
அவர்கைளயும் பரிசுத்தப்படுத்து. அப்ேபாது அவர்களும்ஆசாரியப் பணிவைட
ெசய்யமுடியும். அவர்கள்ேமல் அப ேஷக எண்ெணைய ஊற்றும்ேபாது,
அவர்கள் ஆசாரியர் ஆவார்கள். வரும் காலங்களில் எல்லாம் அவர்கள்
குடும்பத்தனர் ஆசாரியர்களாகேவ இருப்பார்கள்” என்றார். ௧௬ ேமாேச கர்த்தர்
கூறயபடிெயல்லாம்ெசய்தான்.
௧௭ எனேவ, ஏற்ற காலத்தல் பரிசுத்தக் கூடாரம் எழுப்பப்பட்டது.

எக ப்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்ட இரண்டாம் வருடத்தன் முதல் மாதம் முதல்
ேததயன்று ௧௮கர்த்தர் கூறயபடிேய ேமாேச பரிசுத்த கூடாரத்ைத நறுவனான்.
முதலில் பீடங்கைள ைவத்தான். ப றகு பீடங்களின்மீது சட்டங்கைள
ெபாருத்தனான். பன்பு தாழ்ப்பாள்கைள ைவத்து, தூண்கைள நறுவனான்.
௧௯ அதன் பறகு ேமாேச பரிசுத்தக் கூடாரத்த ற்கு ேமல் ெவளிக் கூடாரத்ைத
அைமத்தான். ப றகு பரிசுத்தக்கூடாரத்தன் ேமல்மூடிையஅைமத்தான். கர்த்தர்
கட்டைளய ட்டபடிேயஇவற்ைறெயல்லாம்ெசய்தான்.
௨௦ ேமாேச உடன்படிக்ைகைய எடுத்து அைத பரிசுத்தப் ெபட்டியல்

ைவத்தான். ேமாேச ெபட்டியன்மீது தண்டுகைள ைவத்து ெபட்டியன் மூடிைய
ெபாருத்தனான். ௨௧ பன்பு ேமாேச பரிசுத்தப் ெபட்டிைய பரிசுத்தக் கூடாரத்தல்
ைவத்தான். அைதப்பாதுகாப்பதற்காகெதாங்குதைரையஅதற்குரியஇடத்தல்
ெதாங்கவ ட்டான். இவ்வாறு அவன் கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய ெதாங்கு
தைரகளுக்குப் பன்ேன உடன் படிக்ைகப் ெபட்டிைய ைவத்து பாதுகாத்தான்.
௨௨ ப றகு ேமாேச ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தல் ேமைசைய ைவத்தான். அைதக்
கூடாரத்தன் வடக்குத் தைசயல் இருந்த பரிசுத்தக் கூடாரத்தல் தைரகளுக்கு
முன்ேன ைவத் தான். ௨௩ ப றகு கர்த்தருக்கு முன்ேன ேமைச யன்மீது பரிசுத்த
அப்பத்ைத ைவத்தான். கர்த்தர் ெசான்னபடிேய அவன் இைதச் ெசய்தான்.
௨௪ ப றகு ேமாேச ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தல் குத்துவளக்குத் தண்ைடைவத்தான்.
கூடாரத்தன் ெதற்குப் பகுதயல் ேமைசக்கு எத ராக அதைன ைவத்தான்.
௨௫அதன்பன் ேமாேச கர்த்தருக்குமுன்இருந்தவளக்குத் தண்டில்அகல்கைள
ைவத்தான். கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேயஇைதச்ெசய்தான்.
௨௬பன்புேமாேசஆசாரிப்புக்கூடாரத்தல்ெபான்நறுமணப்பீடத்ைததைரக்கு

முன்னால் நறுவனான். ௨௭ பன் நறுமணப் பீடத்தல் சுகந்தவாசைனயுள்ள
நறுமணப் ெபாருள்கைள எரித்தான். கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய அவன்
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இதைனயும் ெசய்தான். ௨௮ ப றகு ேமாேச பரிசுத்தக் கூடாரத்தன்
நுைழவாயலில்ெதாங்குதைரையெதாங்கவ ட்டான்.
௨௯ பரிசுத்தக் கூடாரம், அதாவது ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தன் நுைழ

வாயலில் தகன பலிக்கான பலி பீடத்ைத ேமாேச ைவத்தான். பன் ேமாேச
அந்தப் பலிபீடத்தன் ேமல் ஒரு தகன பலிையச் ெசலுத்தனான். தானிய
காணிக்ைககைளயும்கர்த்தருக்குச்ெசலுத்தனான். கர்த்தர்கட்டைளய ட்டபடிேய
அவன்இக்காரியங்கைளச்ெசய்தான்.
௩௦ பன்பு ஆசாரிப்புக் கூடாரத்த ற்கும், பலி பீடத்த ற்கும் மத்தயல்

ேமாேச ெதாட்டிைய ைவத்தான். கழுவுவதற்கான தண்ணீைர ேமாேச,
ெதாட்டியல் ந ரப்பனான். ௩௧ ேமாேச, ஆேரான், ஆேரானின் மகன்கள்
ஆக ேயார் தங்கள் ைககைளயும், கால்கைளயும் கழுவுவதற்கு இந்தத்
ெதாட்டிையப் பயன்படுத்தனார்கள். ௩௨ அவர்கள் ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தல்
நுைழயும்ேபாெதல்லாம் தங்கைளக் கழுவக்ெகாண்டனர். பலிபீடத்தன்
அருேக ெசல்லும்ேபாெதல்லாம் அவர்கள் தங்கள் ைக, கால்கைளக்
கழுவக்ெகாண்டனர். ேமாேசக்குக் கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய அவர்கள்
இக்காரியங்கைளச்ெசய்தார்கள்.
௩௩ பன்பு ேமாேச பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் ெவளிப் ப ரகாரத்ைதச் சுற்றலும்

தைரகைளத் ெதாங்கவ ட்டான். ேமாேச பலி பீடத்ைத ெவளிப்ப ரகாரத்தல்
ைவத்தான். ெவளிப்ப ரகாரத்தன் நுைழவாயலில் தைரச் சீைலகைளத்
ெதாங்கவ ட்டான். கர்த்தர் ெசய்யுமாறு கூறய எல்லா ேவைலகைளயும் ேமாேச
ெசய்துமுடித்தான்.
கர்த்தரின்மகைம
௩௪ அப்ேபாது ஆசாரிப்புக் கூடாரத்ைத ேமகம் வந்து மைறத்துக்ெகாண்டது.

கர்த்தரின் மகைம பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத ந ரப்ப யது. ௩௫ ஆசாரிப்புக்
கூடாரத்த ற்குள் ேமாேச ெசல்ல முடியவல்ைல. ஏெனனில், ேமகம் அதன்
மீது மூடியருந்தது. ேமலும் கர்த்தரின் மகைம பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத
ந ரப்ப யருந்தது.
௩௬இந்த ேமகேம ஜனங்கள் புறப்பட ேவண்டிய ேநரத்ைத உணர்த்த வந்தது.

பரிசுத்தக் கூடாரத்தலிருந்து ேமகம் எழும்பய ேபாது, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
பயணத்ைதத்ெதாடங்கனார்கள்.
௩௭ ஆனால் பரிசுத்தக் கூடாரத்தல் ேமகம் மூடியருந்த ேபாது ஜனங்கள்

பயணத்ைதத் ெதாடர முயலவல்ைல. ேமகம் களம்பும் வைரயலும் அவர்கள்
அவ்வ டத்த ேலேய தங்கனார்கள். ௩௮ எனேவ பகலில் கர்த்தரின் ேமகம்
பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் மீது இருந்தது. இரவல் ேமகத்தல் ெநருப்பு
காணப்பட்டது. எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ப ரயாணத்தன் ேபாெதல்லாம்
ேமகத்ைதப் பார்க்கமுடிந்தது.
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பலிகளும்காணிக்ைககளும்
௧ ேதவனாகய கர்த்தர் ேமாேசையக் கூப்ப ட்டு ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தலிருந்து

அவனிடம், ௨ “நீ இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் கூற ேவண்டியதாவது: நீங்கள்
கர்த்தருக்குப் பலி ெசலுத்த வரும்ெபாழுது அப்பலி உங்கள் மந்ைதயல் உள்ள
பசுவாகேவா,ஆடாகேவாஅல்லதுெவள்ளாடாகேவாஇருக்கலாம்.
௩ “ஒருவன் தனக்குச் ெசாந்தமான மாடுகளில் ஒன்ைறத் தகனபலியாகச்

ெசலுத்த வரும்பனால் அது எவ்வதமான குைறயுமற்ற காைளயாக இருக்க
ேவண்டும். அந்தக் காைளையஅவன்ஆசாரிப்புக்கூடாரவாசலுக்குக்ெகாண்டு
வர ேவண்டும். ப றகு கர்த்தர் அதைன ஏற்றுக்ெகாள்வார். ௪ அம்மிருகம்
பலிய டப்படும்ேபாதுஅவன்அதன்தைலயல்தன்ைககைளைவக்க ேவண்டும்.
அந்த மனிதன் பரிசுத்தம் அைடவதற்கான வைலயாகக் கர்த்தர் அதைன
ஏற்றுக்ெகாள்வார்.
௫ “அவன்அந்தஇளம் காைளைய கர்த்தருக்குமுன்பாகக் ெகால்ல ேவண்டும்.

ப றகு ஆேரானின் மகன்களாகய ஆசாரியர்கள் அதன் இரத்தத்ைத எடுத்து
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் வாசலில் உள்ள பலிபீடத்தன் ேமலும், அைதச்
சுற்றலும் ெதளிக்க ேவண்டும். ௬ அம்மிருகத்தன் ேதாைல ெவட்டிய ப றகு
ஆசாரியன் மிருகத்ைத துண்டு துண்டாக ெவட்டேவண்டும். ௭ ஆேரானின்
மகன்களாகய ஆசாரியர்கள் பலிபீடத்தல் ெநருப்ப ட்டு கட்ைடகைள அடுக்க
௮ துண்டுகைள (மிருகத்தன் தைலையயும் ெகாழுப்ைபயும்) பலிபீடத்தன்
ேமலுள்ளெநருப்பலுள்ளகட்ைடகளின்ேமல்அடுக்க ைவக்க ேவண்டும். ௯பன்
அதன் கால்கைளயும் உட்பகுத கைளயும் தண்ணீரால் கழுவேவண்டும். அதன்
அைனத்துப் பகுத கைளயும் பலிபீடத்தன் ேமல் ெநருப்பல் எரிக்க ேவண்டும்.
இது ெநருப்பாலான தகனபலி. இதன் வாசைன கர்த்தருக்கு வருப்பமானதாக
இருக்கும்.
௧௦ “ஒருவன் தன் ஆட்டு மந்ைதயலிருந்து ஒரு ெவள்ளாட்ைடேயா அல்லது

ெசம்மறயாட்ைடேயா ெநருப்பலிட்டு தகன பலிய ட வரும்பனால் அது ஆண்
மிருகமாக இருக்க ேவண்டும். அதல் எவ்வதக் குைறபாடும் இருக்கக்
கூடாது. ௧௧ அதைனக் கர்த்தருக்கு முன்பு பலி பீடத்தன் வடக்குத் தைசயல்
ைவத்துக் ெகால்லேவண்டும். ஆேரானின் மகன்களாகய ஆசாரியர்கள்
அதன் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன் ேமல் சுற்றலும் ெதளிக்க ேவண்டும்.
௧௨ ப றகு அம்மிருகத்ைத ஆசாரியன் ெவட்டித் துண்டாக்க ேவண்டும். அவன்
அந்தத் துண்டுகைள (தைல மற்றும் ெகாழுப்பு) பலிபீடத்தலுள்ள ெநருப்பன்
ேமலுள்ள கட்ைடகளின் ேமல் ைவக்க ேவண்டும். ௧௩ அதன் கால்கைளயும்,
உட்பாகத்ைதயும் ஆசாரியர்கள் தண்ணீரால் கழுவ ேவண்டும். ப றகு துண்டாக
ெவட்டப்பட்ட மிருகத்தன் எல்லா பாகங்கைளயும் பலிபீடத்தல் ைவத்து எரிக்க
ேவண்டும். இது ெநருப்பால் ெசய்யப்படுக ற தகனபலி. இதன் வாசைன
கர்த்தருக்குவருப்பமானதாகஇருக்கும்.
௧௪ “எவராவது ஒரு பறைவையக் கர்த்தருக்குப் பலிய ட வரும்பனால்

புறாைவயாவது, இளம் புறாக்குஞ்ைசயாவது ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும்.
௧௫ ஆசாரியன் அதைனப் பலிபீடத்த ற்கு ெகாண்டு வந்து, அதன் தைலைய
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கள்ளி பலிபீடத்தல் எரிக்க ேவண்டும். அப்பறைவயன் இரத்தம் பலிபீடத்தன்
பக்கத்தல் ச ந்த ேவண்டும். ௧௬ஆசாரியன்அப்பறைவயன்இைரப்ைபையயும்,
முடிகைளயும் அகற்ற பலிபீடத்தன் கழக்குப் பக்கமாக எறய ேவண்டும்.
அங்ேகதான் பலிபீடத்தன் சாம்பைலப் ேபாடுவார்கள். ௧௭ ஆசாரியன் அதன்
சறகுகைளஇரண்டாகப்பளந்துவ டாமல்கவனமுடன்கழிக்கேவண்டும். ப றகு
அப்பறைவையப் பலிபீடத்தல் கட்ைடகளின் ேமல் ைவத்து எரிக்க ேவண்டும்.
இது ெநருப்பனால் ெசய்யப்படுக ற தகன பலி. இதன் வாசைன கர்த்தருக்கு
வருப்பமானதாகஇருக்கும்.”

௨
தானியக் காணிக்ைககள்
௧ “ஒருவன் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு தானியத்ைதக் காணிக்ைகயாகக்

ெகாடுக்க வரும்பனால், அவன் மிருதுவான மாைவப் பயன்படுத்த ேவண்டும்.
அந்தமாவல்எண்ெணய்ஊற்ற அதன்ேமல்சாம்ப ராணிையப்ேபாடேவண்டும்.
௨ ப றகு அைத ஆேரானின் மகன்களாகய ஆசாரியர்களிடம் ெகாண்டு
வரேவண்டும். எண்ெணயும் தூபவர்க்கமும் கலந்த அந்த மிருதுவான மாவல்
இருந்து ஆசாரியன் ைகப்ப டியளவு எடுத்து, பலிபீடத்தல் ைவத்து அதைன
எரிக்க ேவண்டும். இது ெநருப்பனால் ெசய்யப்படுக ற காணிக்ைக ஆகும்.
இதன் வாசைன கர்த்தருக்குப் ப டித்தமானதாக இருக்கும். ௩ மிஞ்சன
தானியமானது ஆேரானுக்கும், அவன் மகன்களுக்கும் ெசாந்தமாகும்.
கர்த்தருக்காகெசய்யப்படுக றஇந்ததகனபலியானதுமிகவும் பரிசுத்தமானது.
ேவகைவத்ததானியக் காணிக்ைககள்
௪ “ஒருவன் அடுப்பல் ேவகைவத்த தானியப் ெபாருட்கைள காணிக்ைக

ெசலுத்த வரும்பனால் அது புளிப்பல்லா அப்பமாக இருக்க ேவண்டும்.
அதுவும் மிருதுவான மாைவ எண்ெணயேல பைசந்து ெசய்யப்பட்டிருக்க
ேவண்டும். அல்லது எண்ெணய் பூசப்பட்ட புளிப்ப ல்லா அப்பங்களாக இருக்க
ேவண்டும். ௫ தட்ைடயான சட்டியல் சைமத்துப் பக்குவம் ெசய்த பலகாரத்ைத
நீ தானியக் காணிக்ைகயாகச் ெசலுத்த வரும்பனால் அது எண்ெணயேல
பைசந்த புளிப்ப ல்லாத மிருதுவான மாவனால் ெசய்யப்பட்டதாக இருக்க
ேவண்டும். ௬அைதத்துண்டுதுண்டாகஉைடத்துஅதன்ேமல்எண்ெணய்ஊற்ற
ேவண்டும். இது தானியக் காணிக்ைக ஆகும். ௭ நீ ெபாரிக்கும் சட்டியல் பாகம்
ெசய்யப்பட்ட பலகாரத்ைத தானியக் காணிக்ைகயாக ெசலுத்த வரும்பனால்
அதுமிருதுவானமாவ ேலஎண்ெணய்பைசந்துெசய்யப்பட்டதாகஇருக்கட்டும்.
௮ “இத்தைகய தானியக் காணிக்ைகைய நீ கர்த்தருக்குக் ெகாண்டு

வரேவண்டும். அதைன ஆசாரியனிடம் ெகாடுத்தால் அவன் அவற்ைறப்
பலிபீடத்தன்ேமல் ைவப்பான். ௯ பன்பு, ஆசாரியன் தானியக் காணிக்ைகயன்
ஒரு பாகத்ைத எடுத்து பலி பீடத்தல் ஞாபகக் காணிக்ைகயாக எரிப்பான்.
இக்காணிக்ைக ெநருப்பல் இடப்பட ேவண்டும். இதன் வாசைன கர்த்தருக்கு
வருப்பமானதாக இருக்கும். ௧௦ மீதயுள்ள தானியக் காணிக்ைக ஆேரானுக்கும்
அவனது மகன்களுக்கும் உரியதாகும். கர்த்தருக்காக ெசய்யப்படும்
தகனங்களில்இதுமிகவும் பரிசுத்தமானதாகும்.
௧௧ “புளித்தமாவனால்ெசய்யப்பட்டஎந்ததானியப்ெபாருட்கைளயும், ேதனால்

ெசய்யப்பட்ட எந்தப் ெபாருட்கைளயும் கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாக எரிக்கக்
கூடாது. ௧௨ நீ முதல் அறுவைடயலிருந்து புளிப்பல்லாத அப்பத்ைதயும்
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அல்லது ேதைனயும் கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாகக் ெகாண்டு வரலாம்.
ஆனால் அதைனப் பலிபீடத்தன் ேமல் இனிய வாசைனயாக எரிக்க கூடாது.
௧௩ நீ ெகாண்டு வருகற எல்லா தானியக் காணிக்ைகப் ெபாருட்களிலும்
உப்பு ேசர்ந்தருக்கட்டும். உன் ேதவனின் உடன்படிக்ைகயல் உப்ைப உன்
தானியக் காணிக்ைகயல் குைறய வ டாமல் பார்த்துக்ெகாள். உன் எல்லாக்
காணிக்ைககேளாடும்நீஉப்ைபக்ெகாண்டுவர ேவண்டும்.
முதல்அறுவைடயலிருந்துதானியக் காணிக்ைக
௧௪ “நீ முதல் அறுவைடயலிருந்து தானியங்கைளக் கர்த்தருக்குக்

காணிக்ைகயாகக் ெகாண்டு வரும்ேபாது, புதய பச்ைசயான கத ர்கைள
ெநருப்பால் வாட்டி உத ர்த்து ெகாண்டு வரேவண்டும். இதுேவ உன் முதல்
அறுவைடயன்தானியக்காணிக்ைகயாகும். ௧௫அதன்ேமல்நீஎண்ெணையயும்,
சாம்ப ராணிையயும்ேபாடேவண்டும். இதுதானியக்காணிக்ைக. ௧௬ஆசாரியன்
இதல் ஒரு பகுதைய எடுத்து ஞாபகார்த்தக் காணிக்ைகயாகப் பலிபீடத்தல்
எரிக்க ேவண்டும். இதுகர்த்தருக்காகெசய்யப்படும்தகனபலிஆகும்.

௩
சமாதானப் பலிகள்
௧ “ஒருவன் சமாதானப் பலிையப் பைடக்க வரும்பனால் அந்த மிருகம்

காைளயாகேவா, பசுவாகேவா இருக்கலாம். கர்த்தருக்கு முன்பாக
பைடக்கப்படுக றஅம்மிருகம்எவ்வதமானகுைறயுமற்றதாகஇருக்கேவண்டும்.
௨ அவன் தன் பலியன் தைலேமல் தன் ைகைய ைவத்து ஆசாரிப்புக் கூடார
வாசலில் அதைனக் ெகால்ல ேவண்டும். அப்ேபாது ஆேரானின் மகன்களாகய
ஆசாரியர்கள் அதன் இரத்தத்ைத பலிபீடத்ைதச் சுற்றலும் ெதளிக்க ேவண்டும்.
௩சமாதானபலிகர்த்தருக்காகெசய்யப்படும்தகனபலியாகும். ப றகுஆசாரியன்
மிருகத்தன்உள்பாகங்கைளமூடிய ெகாழுப்ைபயும், குடல்களிலுள்ள ெகாழுப்பு
முழுவைதயும் காணிக்ைகயாக அளிக்கேவண்டும். ௪ அந்த மனிதன் இரண்டு
சறுநீரகங்கைளயும் அவற்றன்ேமல் சறு குடல்களிலுள்ள ெகாழுப்ைபயும்
முதுகன் கீழ் தைசயன் ேமலுள்ள ெகாழுப்ைபயும், கல்லீரல் ேமலுள்ள
ெகாழுப்ைபயும் ெசலுத்த ேவண்டும். அவற்ைற சறுநீரகங்கேளாடு நீக்க
ேவண்டும். ௫ ப றகு அதைன ஆேரானின் மகன்கள் பலிபீடத்தல் ைவத்து
எரிக்கும்படி ெநருப்பன் நடுவல் இருக்கும் தகனபலியன் கட்ைடகளின் ேமல்
இைதைவப்பார்கள். இதுஒருவைக தகன காணிக்ைகயாகும். இதன்வாசைன
கர்த்தருக்குவருப்பமானதாகும்.
௬ “ஒருவன்கர்த்தருக்கு சமாதானப் பலிையப் பைடக்க ேவண்டுெமன்றுஆட்டு

மந்ைதயலிருந்து ஒரு ஆட்ைடக் ெகாண்டு வரலாம். அந்த ஆடு ஆணாகேவா
ெபண்ணாகேவா இருக்கலாம். ஆனால் எவ்வதத்தலும் குைற இல்லாததாக
இருக்க ேவண்டும். ௭ அவன் பலிய டக்கூடிய ஆட்டுக்குட்டியுடன் வந்தால்,
அைதக் கர்த்தருக்கு முன்னால் ெகாண்டு வந்து, ௮ அவன் தன் மிருகத்தன்
தைலேமல் தன் ைகைய ைவக்க ேவண்டும். ப றகு ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தன்
முன்னால் அதைனக் ெகால்ல ேவண்டும். ஆேரானின் மகன்கள் அதன்
இரத்தத்ைத பலிபீடத்தன் ேமலும் அதைனச் சுற்றலும் ெதளிக்க ேவண்டும்.
௯அவன் சமாதானப் பலியன் ஒரு பாகத்ைத எரிக்கப்பட்ட பலியாக கர்த்தருக்கு
அளிக்க ேவண்டும். அவன் மிருகத்தன் ெகாழுப்ைபயும் ெகாழுப்பான வால்
முழுவைதயும், மிருகத்தன் உறுப்புகளின் உள்ேளயும் ேமலும் படர்ந்துள்ள
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ெகாழுப்ைபயும் ெகாடுக்க ேவண்டும். (அவன் அதனுைடய முதுெகலும்புக்கு
அருகலுள்ள வாைல ெவட்ட ேவண்டும்.) ௧௦ இரண்டு சறுநீரகங்கைளயும்,
ெகாழுப்புத் தைசகைளயும், கல்லீரைலச் சுற்றயுள்ள ெகாழுப்பு பகுத கைளயும்
ெகாடுக்க ேவண்டும். அவன்சறுநீரகத்ைதஅப்புறப்படுத்த ேவண்டும். ௧௧ப றகு
இைவ அைனத்ைதயும் ஆசாரியன் பலிபீடத்தல் ைவத்து எரிக்க ேவண்டும்.
இவ்வாறு கர்த்தருக்காகப் பைடக்க ற காணிக்ைகேய சமாதானப் பலியாகும்.
ேமலும்இதுஜனங்களுக்கும்உணவாக றது.
௧௨ “ஒருவன் சமாதானக் காணிக்ைகயாக ெவள்ளாட்ைடச் ெசலுத்த

வரும்புவாேனயானால் அவன் அதைன கர்த்தருக்கு முன்னால் ெகாண்டு
வரேவண்டும். ௧௩ அதன் தைலேமல் தன் ைகைய ைவத்து ஆசரிப்புக்
கூடாரத்துக்கு முன்னால் ெகால்ல ேவண்டும். ப றகு ஆேரானின் மகன்
அதன் இரத்தத்ைத பலிபீடத்தன் ேமலும் அதைனச் சுற்றலும் ெதளிக்க
ேவண்டும். ௧௪ அவன் சமாதானக் காணிக்ைகயாக ஒரு பகுதைய ெநருப்பல்
எரித்து கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாக்க ேவண்டும். குடல்கைள மூடிய
ெகாழுப்ைபயும், அைவகளின் ேமலிருக்கற ெகாழுப்ைபயும், ௧௫ இரண்டு
சறுநீரகங்கைளயும் அவற்றன் ேமல் உள்ள சறு குடல்களில் உள்ள
ெகாழுப்ைபயும் சறுநீரகங்கேளாடு கூடக் கல்லீரலின் ேமலுள்ள சைதையயும்
எடுத்து கர்த்தருக்குத் தகனபலியாகக் ெகாடுக்க ேவண்டும். ௧௬ ப றகு
ஆசாரியன் பலிபீடத்தன் ேமல் அவற்ைற எரிக்க ேவண்டும். சமாதானப்
பலி நறுமண வாசைனயாக கர்த்தருக்கு எரிக்கப்பட்டக் காணிக்ைகயாகும்.
இதன் வாசைன கர்த்தருக்கு ப ரியமானதாக இருக்கும். இது ஜனங்களுக்கு
உணவாகவும்இருக்கும். ஆனால்ச றப்பானபாகம்முழுவதும்கர்த்தருக்குரியது.
௧௭ெகாழுப்ைபயும், இரத்தத்ைதயும் நீங்கள்உண்ணக்கூடாது. எங்ெகங்குமுள்ள
உங்கள் பரம்பைர முழுவதற்கும் இக்கட்டைள உரியது. நீங்கள் எங்கு வாழ
ேநர்ந்தாலும்ெகாழுப்ைபேயா,இரத்தத்ைதேயா,உண்ணக்கூடாது” என்றான்.

௪
அசம்பாவ தமாகச் ெசய்த பாவங்களுக்கானகாணிக்ைககள்
௧கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “நீ, இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்கூற ேவண்டியதாவது:

ெசய்யக்கூடாது எனக் கர்த்தர் ெசான்ன காரியங்கைளச் ெசய்ய ேநர்ந்தாலும்,
அசம்பாவ தமாக பாவம் ெசய்ய ேநர்ந்தாலும், ஒருவன் கீழ்க்கண்டபடி ெசய்ய
ேவண்டும்.
௩ “அப ேஷகம் ெபற்றஆசாரியன், ஜனங்கள்குற்றத்த ற்கு உட்படத்தக்கதாகப்

பாவம் ெசய்தால் அந்த ஆசாரியன் தன் பாவத்துக்காக கர்த்தருக்குச் சல
காணிக்ைககைளச் ெசலுத்த ேவண்டும். அந்த ஆசாரியன் குைறயற்ற ஒரு
இளங்காைளையப் பாவப் பரிகாரப் பலியாகக் ெகாண்டு வரேவண்டும்.
௪ஆசாரியன்ஆசரிப்புக் கூடார வாசலுக்கு கர்த்தரின் சந்ந தானத்த ற்கு அந்தக்
காைளையக் ெகாண்டு வரேவண்டும். அவன் அதன் தைலயன் ேமல் தன்
ைகைய ைவத்து அதைனக் ெகால்ல ேவண்டும். ௫ பன் அந்த அப ேஷகம்
ெபற்ற ஆசாரியன் காைளயன்இரத்தத்ைத எடுத்துஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள்
ெகாண்டு வரேவண்டும். ௬அவன் தன் வ ரலால் அந்த இரத்தத்ைதத் ெதாட்டு
மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்தன் தைரக்கு எத ேர கர்த்தரின் சந்ந தயல் ஏழுமுைற
ெதளிக்க ேவண்டும். ௭பன்ஆசாரியன்இரத்தத்தல்ெகாஞ்சம் எடுத்து நறுமண
பலிபீடத்தன் மூைலகளில் பூச ேவண்டும். (இந்த பலிபீடமானது ஆசரிப்புக்



ேலவயராகமம்௪:௮ 189 ேலவயராகமம்௪:௨௩

கூடாரத்த ேல கர்த்தருக்கு முன் இருக்கும்.) காைளயன் எல்லா இரத்தத்ைதயும்
தகன பலிபீடத்தன் அடியல் ஊற்ற ேவண்டும். (இப்பலிபீடமானது ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தன் வாசலில்இருக்கும்.) ௮அதற்குப் ப றகு, பாவப்பரிகாரப் பலியாகத்
தரப்பட்ட காைளயன்ெகாழுப்புஅைனத்ைதயும் எடுக்க ேவண்டும். காைளயன்
உட்பகுத களிலும் அைதச் சுற்றலும் உள்ள ெகாழுப்பு முழுவைதயும் எடுத்து,
௯அவன்அதன்இரண்டுசறுநீரகங்கைளயும்அவற்ைறெயாட்டிகீழ்ப்புறத்தலும்,
ேமல்புறத்தலும் ஒட்டி இருக்க ற ெகாழுப்ைபயும் கல்லீரலில் இருக்கும்
ெகாழுப்புப் பகுத கைளயும் சறுநீரகங்கேளாடு ேசர்த்து, ௧௦ சமாதானப் பலியன்
ேபாது காைளயலிருந்து எடுப்பது ேபான்றுஇப்பாகங்கைள எடுத்துஆசாரியன்
பலி பீடத்தன் ேமல் ைவத்து எரிக்க ேவண்டும். ௧௧-௧௨ ஆனால் ஆசாரியன்
காைளயன் ேதாைலயும், அதன் குடல்கைளயும், கழிவுப் ெபாருட்கைளயும்
தைலயலும் கால்களிலும் உள்ள மாம்சத்ைதயும் தனிேய எடுக்க ேவண்டும்.
அவற்ைறக் கூடாரத்த ற்கு ெவளிேய ெகாண்டுேபாய் சாம்பல் ெகாட்டுக ற
ச றப்புக்குரிய இடத்தல் குவக்க ேவண்டும். பன்பு ஆசாரியன் இக்குவயைல
வறகுகளின் ேமல் அடுக்க எரிக்க ேவண்டும். சாம்பல் குவக்கப்பட்டிருக்கும்
இடத்தல்காைளஎரிக்கப்பட ேவண்டும்.
௧௩ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் அறயாைமயால் பாவம் ெசய்து,

கர்த்தர் எவற்ைறச் ெசய்யக் கூடாது என்று ெசான்னாேரா அவற்ைற அவர்கள்
ெதரியாமல் ெசய்து பாவத்த ற்குரியவர்களாகலாம். ௧௪ அவர்கள் தங்கள்
பாவங்கைள அறந்துெகாள்ளும் ேபாது, அதற்காக ஒரு இளங்காைளையப்
பாவப்பரிகார பலியாக தங்கள் முழு நாட்டிற்காகவும் அளிக்க ேவண்டும்.
அதைன அவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் முன்பு ெகாண்டு வரேவண்டும்.
௧௫ இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாக தங்கள் ைககைள அதன்
தைலயல்ைவக்க ேவண்டும். பன்னர்அதைனக் கர்த்தருைடய சந்ந தானத்தல்
ெகால்ல ேவண்டும். ௧௬பன்னர்அப ேஷகம் ெபற்றஆசாரியன்அக்காைளயன்
இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம் எடுத்து ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள் ெகாண்டு வர
ேவண்டும். ௧௭ ஆசாரியன் தனது வ ரைல இரத்தத்தல் ெதாட்டு கர்த்தருக்கு
முன்னால்உள்ளதைரயல்ஏழுமுைறெதளிக்கேவண்டும். ௧௮ப றகுஆசாரியன்
ெகாஞ்சம்இரத்தத்ைதஎடுத்துபலிபீடத்தன்மூைலப்பகுத களில்பூச ேவண்டும்.
(இப்பலிபீடம் ஆசாரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள் கர்த்தருக்கு முன்னால் இருக்கும்.)
பன்பு ஆசாரியன் அக்காைளயன் எல்லா இரத்தத்ைதயும் தகனபலிபீடத்தன்
அடியல்ஊற்ற ேவண்டும். (இதுஆசாரிப்புக் கூடாரத்தன் வாசலில் இருக்கும்.)
௧௯ பன் அக்காைளய டம் உள்ள ெகாழுப்பு முழுவைதயும் எடுத்து பலிபீடத்தன்
ேமல் எரிக்க ேவண்டும். ௨௦ பாவப்பரிகாரப் பலிையப் ேபாலேவ ஆசாரியன்
இதன் பாகங்கைளயும் ெசய்து முடிக்க ேவண்டும். இதன் மூலம், ஜனங்கள்
அைனவைரயும் சுத்த கரிக்க முடியும். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவைரயும்
ேதவன்மன்னிப்பார். ௨௧ஆசாரியன்மற்றகாைளையக்கூடாரத்த ற்குெவளிேய
ெகாண்டு ெசன்று முன்பு ெசய்தது ேபாலேவ இைதயும் எரித்துவ டேவண்டும்.
இதுமுழுசமுதாயத்த ற்கானபாவப்பரிகாரப் பலியாகும்.
௨௨ “ஒரு ஆட்சயாளன் அசம்பாவ தமாக தன் ேதவனாகய கர்த்தர்

ெசய்யேவண்டாம் என்று கூறயவற்ைற மீற ெசய்யத்தகாதைதச் ெசய்து
பாவத்த ற் குரியவனாயருக்கலாம். ௨௩அந்த ஆட்சயாளன் தனது பாவத்ைதத்
ெதரிந்துெகாண்டதும் அவன் எவ்வதக் குைறபாடும்Ԕ இல்லாத ஆண்
ெவள்ளாட்ைடக் ெகாண்டு வரேவண்டும். அதுேவ அவனது காணிக்ைக.



ேலவயராகமம்௪:௨௪ 190 ேலவயராகமம்௫:௧

௨௪ ஆட்சயாளன் தன் ைகைய ஆட்டின் தைலேமல் ைவத்து, அதைனக்
கர்த்தருக்கு முன்பு தகன பலிய டக் கூடிய இடத்தல் ெகால்ல ேவண்டும்.
அந்த ெவள்ளாடுதான் பாவப்பரிகார பலியாகும். ௨௫ ஆசாரியன் ெகாஞ்சம்
இரத்தத்ைதத் தன் வ ரலால் எடுத்து தகனபலிபீடத்தன் மூைலப் பகுத களில்
பூச ேவண்டும். மிச்சமுள்ள இரத்தத்ைதத் தகன பலிபீடத்தன் அடியல்
ஊற்ற ேவண்டும். ௨௬ ஆசாரியன் அந்த ஆட்டின் ெகாழுப்பு முழுவைதயும்
பலிபீடத்தன் ேமல் எரிக்க ேவண்டும். சமாதானப் பலியல் ெசய்தது ேபான்ேற
இதலும் ெகாழுப்ைப எரித்துவ டேவண்டும். இவ்வாறு ெசய்வதன் மூலம்
ஆசாரியன் ஆட்சயாளைனப் பரிசுத்தப்படுத்தவ டலாம். ேதவனும் அவைன
மன்னித்துவடுவார்.
௨௭ “ெபாது ஜனங்களில் ஒருவன் அசம்பாவ தமாக பாவம் ெசய்துவ டலாம்.

இப்படிஅவன்கர்த்தர்ெசான்னைதமீற ெசய்யத்தகாதைதச்ெசய்துவடுகறான்.
௨௮ அவன் தான் ெசய்தது பாவம் என்பைதத் ெதரிந்துெகாண்டவுடேன அவன்
பழுதற்ற ெபண் ஆட்ைடக் ெகாண்டு வர ேவண்டும். அதுேவ அவனுைடய
பாவப்பரிகாரப் பலி ஆகும். அவன் ெசய்த பாவத்த ற்காக அவன் அைதக்
ெகாண்டுவர ேவண்டும். ௨௯ அவன் தன் ைகைய அதன் தைலமீது ைவத்து,
தகன பலிக்குரியஇடத்தல்அதைனக்ெகால்ல ேவண்டும். ௩௦ப றகுஆசாரியன்
தன் வ ரல்களில் அதன் இரத்தத்ைத எடுத்து தகன பலிபீடத்தன் ெகாம்புகளில்
பூச ேவண்டும். பன் அவன் மிச்சமுள்ள இரத்தத்ைத பலிபீடத்தன் அடியல்
ஊற்ற ேவண்டும். ௩௧ சமாதானப் பலியல் ெசய்தது ேபான்றுஆட்டின் ெகாழுப்பு
முழுவைதயும் பலிபீடத்தல் எரித்துவ ட ேவண்டும். கர்த்தருக்கு இனிய
நறுமணம் தரும்படி ஆசாரியன் அதைனப் பலிபீடத்தல் எரிக்கேவண்டும்.
இம்முைறயல்ஆசாரியன்அம்மனிதைனச்சுத்தப்படுத்தலாம். ேதவன்அவைன
மன்னித்துவடுவார்.
௩௨ “அவன் பாவப்பரிகாரப் பலியாக ஒரு ஆட்டுக் குட்டிையக் ெகாண்டு

வருவானாகல், அது பழுதற்ற ெபண் குட்டியாக இருக்க ேவண்டும். ௩௩அதன்
தைலமீது தன் ைகைய ைவத்து, தகனபலிகைள வழங்கும் இடத்தல்
அதைன பாவப்பரிகாரப் பலியாகக் ெகால்ல ேவண்டும். ௩௪ ஆசாரியன்
அதன் இரத்தத்ைதத் தன் வ ரலில் எடுத்து தகன பலிபீடத்தன் மூைலகளில்
தடவ ேவண்டும். பன் அதன் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன் அடியல் ஊற்ற
ேவண்டும். ௩௫ சமாதானப் பலிகளில் ெசய்தது ேபாலேவ ஆட்டின் ெகாழுப்ைப
தகனபலிபீடத்தன் ேமல் ைவத்து எரிக்க ேவண்டும். மற்ற பலி முைறகளில்
ெசய்தது ேபாலேவ பலிபீடத்தல் ைவத்தைத எரிக்க ேவண்டும். இவ்வாறு
ஆசாரியன் அவன் ெசய்த பாவத்தலிருந்து சுத்தப்படுத்தலாம். ேதவனும்
அவைனமன்னித்துவடுவார்.

௫

அசம்பாவ தமானபல்ேவறுபாவங்கள்
௧ “ஒருவன் ஒரு எச்சரிக்ைகையக் ேகட்டாேலா அல்லது பறைர எச்சரிக்க

ேவண்டியைவகைளப் பார்த்தாேலா ேகட்டாேலா அைத மற்றவர்களுக்குச்
ெசால்லேவண்டும். தான் கண்டைதயும் ேகட்டைதயும் மற்றவர்களுக்குச்
ெசால்லாவ ட்டால், ப றகு அவன் தவறு ெசய்வதற்கான குற்ற உணர்ைவப்
ெபறுவான்.
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௨ “ஒருவன்தூய்ைமயற்றஒன்ைறத்ெதாட்டிருக்கலாம். அதுகாட்டுமிருகத்தன்
இறந்து ேபான உடலாகக் கூட இருக்கலாம். அல்லது அது தைரயல் ஊர்ந்து
ேபாகும் அசுத்தமான நாட்டு மிருகத்தன் உடலாக இருக்கலாம். அவற்ைறத்
ெதாட்டதற்கானஉணர்வுஅவனிடம்இல்லாமல்இருக்கலாம். எனினும்அதனால்
அவன்தீட்டுக்குரியவனாய்இருக்க றான்.
௩ “ஒருவன் பல காரணங்களால் அசுத்தமானவற்ைறத் ெதாட்டதற்கான

தீட்ைடப் ெபற்றருக்கலாம். ஒரு மனிதன் மனிதத் தீட்டுக்களில் ஏதாகலும்
ஒன்ைறஅவைனஅறயாமல்மற்றமனிதனிடமிருந்துெதாட்டிருக்கலாம். அவன்
அதைனஅறயவரும்ேபாது,அவன்குற்றமுைடயவனாக றான்.
௪ “ஒருவன் அவசரமாக ஏேதா ஒரு காரணத்தற்காக வாக்குறுத

ெகாடுக்க றான். அது நன்ைமக்குரியதாகேவா தீைமக்குரியதாகேவா
இருக்கலாம். ஜனங்கள் பலவதமானஅவசர வாக்குறுதகள் வழங்குகன்றனர்.
ஒருவன் இவ்வாறு ெசய்து மறந்தும் ேபாகலாம், அைதக் காப்பாற்றாமலும்
ேபாகலாம். ப ற்காலத்தல் தான் ெகாடுத்த வாக்குறுதகைள நைனத்துப்
பார்க்கும் ேபாது குற்றவாளியாக றான். ஏெனனில் அவ்வாக்குறுதகளின்படி
அவன் ெசய்யவல்ைல. ௫ ஒருவன் இப்படிப்பட்ட ஏதாவது ஒன்றல் குற்றம்
உள்ளவனாகும்ேபாது அவன் தான் ெசய்தது பாவம் என்று ஒத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். ௬ அவன் தான் ெசய்த பாவத்துக்குக் குற்ற நவாரண
பலிய டேவண்டும். அதற்காக அவன் ெபண் ஆட்டிைன அல்லது ெபண்
ெவள்ளாட்டுக் குட்டிையக் கர்த்தருக்காகப் பாவநவாரண பலியாகக் ெகாண்டு
வரேவண்டும். ப றகு ஆசாரியன் அவைன பரிசுத்தமாக்குவதற்கான
சடங்குகைளச்ெசய்துஅவனதுபாவத்ைதப் ேபாக்க சுத்தமாக்குவான்.
௭ “ஒருேவைள அவனால் ஆட்டுக் குட்டிையக் ெகாண்டுவர வசதயல்லாமல்

ேபானால், அவன் கர்த்தருக்கு இரண்டு காட்டுப் புறாக்கைளயாவது அல்லது
இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைளயாவதுெகாண்டு வரேவண்டும். இைவ அவன்
பாவத்த ற்கான குற்றநவாரண பலியாகும். அவற்றல் ஒன்ைற பாவப்பரிகார
பலியாகவும் மற்ெறான்ைற தகன பலியாகவும் பைடக்க ேவண்டும்.
௮ அவன் அவற்ைற ஆசாரியனிடம் ெகாண்டு வரேவண்டும். ஆசாரியன்
பாவப்பரிகார பலிக்கானைத முதலில் ெசலுத்துவான். அதன் தைலையக்
கழுத்தலிருந்து கள்ளுவான். அவன் அப்புறாைவ இரண்டு துண்டாக்கக்
கூடாது. ௯ பாவப் பரிகாரப் பலியன் இரத்தத்தல் ஆசாரியன் ெகாஞ்சம்
எடுத்து பலிபீடத்தன் பக்கத்த ேல ெதளித்து, மீத இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன்
அடிய ேல ஊற்றவடுவான். இதுேவ பாவப்பரிகார பலி ஆகும். ௧௦ பன்பு
இரண்டாவது புறாைவ தகன பலிக்குரிய வ த களின்படி காணிக்ைகயாகச்
ெசலுத்த ேவண்டும். இதன் மூலம் ஆசாரியன் அந்த மனிதன் ெசய்த
பாவத்தலிருந்துஅவைனவடுவத்துசுத்தப்படுத்துகறான். ேதவனும்அவைன
மன்னித்துவடுவார்.
௧௧ “இரண்டு காட்டுப் புறாக்கைளேயா, இரண்டு புறாக்குஞ்சுகைளேயா

அவனால் ெகாண்டுவர வசதயல்லாமல் ேபானால் அவன் 8 கண்ணங்கள்
அளவு மிருதுவான மாைவ எடுத்து வரேவண்டும். இதுேவ பாவப்பரிகாரப்
பலியாக இருப்பதால் அந்த மாவன் ேமல் எண்ெணய் எைதயும் ஊற்றேவா,
அதன்ேமல் எவ்வதமான சாம்ப ராணிையயும் ேபாடேவா கூடாது. ௧௨ அவன்
அந்த மாைவ ஆசாரியனிடத்தல் ெகாண்டு வரேவண்டும். அதல் ஆசாரியன்
ஒரு ைகப் ப டியளவு எடுக்கேவண்டும். அது ஞாபகப் பலியாக இருக்கும்.
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மாைவ ஆசாரியன் பலி பீடத்தன் ேமல் எரித்துவடுவான். இது ெநருப்பனால்
கர்த்தருக்ெகன்று ெகாடுக்கும் காணிக்ைகயாகும். இது பாவப்பரிகாரப்
பலியாகும். ௧௩ இவ்வாறு ஆசாரியன் அம்மனிதைன சுத்தபடுத்துவான்.
அப்ேபாது ேதவன் அவனுக்கு மன்னிப்பார். மீத மாவானது தானியக்
காணிக்ைகையப் ேபாலஆசாரியனுக்குச் ேசரும்” என்றார்.
௧௪ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௧௫ “கர்த்தருக்குரிய பரிசுத்தமானவற்றல்

ஒருவன் அசம்பாவ தமாக தவறு ெசய்துவ ட்டால் அவன் ஒரு குைறயற்ற
ஆட்டுக்குட்டிையக்ெகாண்டுவரேவண்டும். அதுகர்த்தருக்குஅவன்ெகாடுக்கும்
குற்ற நவாரண பலியாகும். அதகாரப் பூர்வமான அளைவப் பயன்படுத்த
ஆட்டின் வைலைய ந ர்ணயக்க ேவண்டும். ௧௬ அந்த மனிதன் தான் ெசய்த
பாவத்த ற்குரிய வைலையச் ெசலுத்த ேவண்டும். வாக்குறுதயளித்த
ெதாைகேயாடு, அதன் மத ப்பல் ஐந்தல் ஒரு பகுதையயும் கூட்டி, ெமாத்தப்
பணத்ைத ஆசாரியன் ைகயல் ெகாடுக்க ேவண்டும். இம்முைறயல் குற்ற
நவாரண பலியன் மூலம் அம்மனிதைன ஆசாரியன் சுத்தமாக்குக றான்.
ேதவனும்அம்மனிதைனமன்னிப்பார்.
௧௭ “ெசய்யக்கூடாது என்று கர்த்தர் ெசான்னவற்றல் ஏதாவது ஒன்ைறச்

ெசய்தால் ஒருவன் பாவயாக றான். அவன் அறயாமல் ெசய்தாலும் அது
பாவேம. அவன் குற்றவாளியாக றான். அவன் தன் பாவத்தன் ெபாறுப்ைப
ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். ௧௮ அவன் ஆசாரியனிடம் ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையக்
ெகாண்டு வரேவண்டும். எவ்வத குைறகளும் இல்லாததாக அந்த ஆடு
இருக்கேவண்டும். அந்த ஆட்டுக்குட்டி குற்ற நவாரண பலி ஆகும். இந்த
முைறயல் ஆசாரியன் அவன் அறயாமல் ெசய்த பாவத்தலிருந்து அவைன
சுத்தமாக்குவான், ேதவனும் அவைன மன்னித்துவடுவார். ௧௯ ஒருவன் பாவம்
ெசய்யும்ேபாதுஅறயாமல் ெசய்தாலும்அவன்குற்றவாளிதான். எனேவஅவன்
கர்த்தருக்கு குற்ற நவாரணப் பலிையச் ெசலுத்த ேய ஆக ேவண்டும்” என்று
கூறனார்.

௬
மற்ற பாவங்களுக்கானகுற்றபரிகார பலிகள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “கர்த்தர் ெசான்னவற்றுக்கு எத ராக ஒருவன்

இந்தப் பாவங்களில் ஒன்ைறச் ெசய்தருக்கலாம். ஒருவன் தான் ெபற்ற
ெதாைகையப்பற்ற ப் ெபாய் ெசால்லலாம். ஒருவன் சலவற்ைறத்
தருடியருக்கலாம். அல்லது ஒருவன் இன்ெனாருவைன ஏமாற்றயருக்கலாம்.
௩அல்லதுஒருவன்காணாமல் ேபானைதக் கண்டுபடித்துவ ட்டு பன்அதுபற்ற
ெபாய் ெசால்லலாம்; அல்லது ஒருவன் ஒன்ைறச் ெசய்வதாகச் சத்தயம்
ெசய்துவ ட்டு சத்தயத்தன்படி ெசய்யாமல் இருக்கலாம். அல்லது ஒருவன்
ேவறுவதமான தவறுகள் ெசய்யலாம். ௪ ஒருவன் ேமற்கூறயபடி ஏேதனும்
ஒன்ைறச் ெசய்வாேனயானால் அவன் பாவயாகக் கருதப்படுக றான். அவன்
எைதத் தருடியருந்தாலும் தரும்ப க் ெகாண்டுவந்து ெகாடுக்கேவண்டும்.
ஏமாற்ற ப் ெபாருைள எடுத்தருந்தாலும், பாதுகாப்புக்காக இன்ெனாருவன்
தன்னிடம் ெகாடுத்து ைவத்த ெபாருைள எடுத்தருந்தாலும், எைதயாவது
கண்டுபடித்து ெபாய் ெசால்லியருந்தாலும் ௫ அல்லது சத்தயம் ெசய்துவ ட்டு
அைத நைற ேவற்றாமல் இருந்தாலும் சரிெசய்துெகாள்ள ேவண்டும். அவன்
அதற்குரிய முழுைமயான வைலையக் ெகாடுக்க ேவண்டும். அேதாடு
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அவற்றல் மத ப்பல் ஐந்தல் ஒரு பாகத்ைத அத கமாகக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
அத்ெதாைகைய அதன் உண்ைமயான ெசாந்தக்காரனுக்குக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். அவன்இவற்ைறெயல்லாம் ெகாண்டுவந்துதரும் நாளிேலேயகுற்ற
நவாரண பலிையச் ெசலுத்த ேவண்டும். ௬அவன் தன் குற்றபரிகாரப் பலிைய
ஆசாரியனிடம் ெகாண்டு வரேவண்டும். அது மந்ைதயலிருந்து ேதர்ந்ெதடுத்த
ஆடாயருக்க ேவண்டும். எல்லாவதத்தலும் குைறயற்றதாக இருக்கேவண்டும்.
ஆசாரியன் ெசால்லும் வைலக்கு ஏற்றதாக அது இருக்கேவண்டும். அது
கர்த்தருக்குச் ெசலுத்த ேவண்டிய குற்ற பரிகாரப் பலியாகும். ௭ ப றகு
ஆசாரியன் கர்த்தரிடம் ெசன்று அம்மனிதன் சுத்தமாவதற்குரியவற்ைறச்
ெசய்வான். ேதவனும் அவன் ெசய்த அைனத்து பாவங்களிலிருந்தும் அவைன
மன்னித்துவடுவார்” என்றுகூறனார்.

தகனபலிகள்
௮ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௯ “இந்தக் கட்டைளைய ஆேரானுக்கும்

அவனது பள்ைளகளுக்கும் ெசால். இதுேவ தகன பலிையப்பற்றய
சட்டங்கள். தகனபலி இரவு முழுவதும் வடியும்வைர பலிபீடத்தன் ேமல்
இருக்க ேவண்டும். காணிக்ைகக்குத் ேதைவயான ெநருப்பானது பலிபீடத்தன்
ேமல் எரிந்துக்ெகாண்டிருக்க ேவண்டும். ௧௦ ஆசாரியன் தனது ெமல்லிய
அங்கைய உடுத்த க்ெகாண்டு, தனது ெமல்லிய உள்ளாைடைய இடுப்பல்
கட்டிக்ெகாள்ள ேவண்டும். ப றகு ஆசாரியன் பலிபீடத்தன் ேமல் மீதயாய்
இருக்கும், தகனபலிைய எரித்த சாம்பைல எடுத்து அதைனப் பலிபீடத்தன்
பக்கத்த ேல ெகாட்ட ேவண்டும். ௧௧ ப றகு ஆசாரியன் தன் ஆைடகைள மாற்ற
ேவறு ஆைடைய அணிந்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். பன்னர் அவன் அந்தச்
சாம்பைலக் கூடாரத்துக்கு ெவளிேய ஒரு வ ேசஷ இடத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாக
ேவண்டும். ௧௨ பலிபீடத்தன் ெநருப்பானது ெதாடர்ந்து பலிபீடத்தன் ேமல்
எரிய ேவண்டும். அதைன அைணந்து ேபாகும்படி வ டக்கூடாது. ஆசாரியன்
ஒவ்ெவாருநாள்காைலயலும்வறகுைவத்துெநருப்ைபஅத கரிக்க ேவண்டும்.
அவன் அந்த வறைக பலிபீடத்தல் ைவக்க ேவண்டும். அவன் அதேனாடு
சமாதானப் பலியன்ெகாழுப்ைபயும் ேபாட்டு எரிக்க ேவண்டும். ௧௩பலிபீடத்தன்
ேமல் ெநருப்பானது எப்ெபாழுதும் அைணயாமல் எரிய ேவண்டும். அது
அைணந்துேபாகக்கூடாது.

தானியக் காணிக்ைககள்
௧௪ “தானியக் காணிக்ைகக்குரிய சட்டம் இதுேவ: ஆேரானின் மகன்கள்

இதைனக் கர்த்தருக்குப் பலிபீடத்தன் முன்னால் ெகாண்டு வரேவண்டும்.
௧௫ தானியக் காணிக்ைகயலிருந்து மிருதுவான மாவைன ஒரு ைகயளவு
ஆசாரியன் எடுக்க ேவண்டும். எண்ெணயும், சாம்ப ராணியும் அத்தானியக்
காணிக்ைகயன்ேமல் இருக்க ேவண்டும். பலிபீடத்தன் ேமல் தானியக்
காணிக்ைகைய ஆசாரியன் எரிக்க ேவண்டும். இது கர்த்தருக்காக ஞாபகக்
காணிக்ைகயாக இருக்கும். அதன் வாசைன கர்த்தருக்குப் ப ரியமானதாக
இருக்கும்.
௧௬ “ஆேரானும் அவனது மகன்களும் மிச்சமுள்ள தானியக் காணிக்ைகைய

உண்ண ேவண்டும். இத்தானியக் காணிக்ைகயானது புளிப்பல்லாத
ஒருவைக அப்பம். ஆசாரியர்கள் இந்த அப்பத்ைத ஒரு பரிசுத்த இடத்தல்
ைவத்து உண்ண ேவண்டும். அவர்கள் அதைன ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதச்
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சுற்றயுள்ள ெவளிப்ப ரகாரத்தல் ைவத்து உண்ண ேவண்டும். ௧௭ தானியக்
காணிக்ைகைய புளித்த மாவுடன் சைமக்கக் கூடாது. எனக்கு அளிக்கப்படும்
தகன காணிக்ைகயல்ஆசாரியர்களின் பங்காக நான் அதைன அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தருக்க ேறன். இது பாவப்பரிகார பலிைய ேபாலவும், குற்ற நவாரண
பலிைய ேபாலவும் மிகவும் பரிசுத்தமானது. ௧௮ கர்த்தருக்கு இடப்படும் தகன
காணிக்ைகைய ஆேரானின் ஜனங்களில் ஒவ்ெவாரு ஆணும் உண்ணலாம்.
உங்கள் தைலமுைறகள்ேதாறும் இதைன எக்காலத்த ற்கும் உரிய வ தயாக
ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். இக்காணிக்ைககைளத் ெதாடுக ற மனிதர்
பரிசுத்தமைடவர்” என்றார்.

ஆசாரியர்களின்தானியக் காணிக்ைக
௧௯ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨௦ “ஆேரானும் அவனது மகன்களும்

கர்த்தருக்குக்ெகாண்டுவரக்கூடியகாணிக்ைகயாெதனில்: ஆேரான்தைலைம
ஆசாரியனாக அப ேஷகம் பண்ணப்படும் நாளில் அவர்கள் இதைனச் ெசய்ய
ேவண்டும். அவர்கள் தானியக் காணிக்ைகயாக எட்டுக் கண்ணங்கள் அளவு
மிருதுவான மாைவ எடுத்துவர ேவண்டும். (இது தனந்ேதாறும் ெசலுத்த
ேவண்டிய காணிக்ைகயன்ேபாது ெசலுத்தப்பட ேவண்டும்.) அவர்கள்
காைலயல் பாதயும் மாைலயல் பாதயும் ெகாண்டு வரேவண்டும். ௨௧ அந்த
ெமன்ைமயான மாவானது எண்ெணேயாடு கலக்கப்பட்டு சட்டியல் ைவக்கப்பட
ேவண்டும். அது பாகம் பண்ணப்பட்டபன், நீ அதைனக் ெகாண்டுவரேவண்டும்.
அதைனப் பல துண்டுகளாக ெவட்ட ேவண்டும். அதன் வாசைன கர்த்தருக்கு
மிகவும் ப ரியமானது.
௨௨ “ஆேரானின் சந்ததயல் வந்து ஆேரானின் இடத்துக்குத்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ஆசாரியேன இந்த தானியக் காணிக்ைகையக்
கர்த்தருக்குச் ெசலுத்த ேவண்டும். இந்த வத எக்காலத்த ற்கு முரியது.
தானியக் காணிக்ைக கர்த்தருக்காக முழுைமயாக எரிக்கப்பட ேவண்டும்.
௨௩ ஆசாரியனுக்குரிய ஒவ்ெவாரு தானியக் காணிக்ைகயும் முழுைமயாக
எரிக்கப்பட ேவண்டும்,அைதச் சாப்ப டக்கூடாது” என்றுகூறனார்.

பாவப் பரிகார பலிக்கானசட்டம்
௨௪ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨௫ “ஆேரானுக்கும் அவனது ஜனங்களுக்கும்

ெசால், இதுதான் பாவப்பரிகார பலிக்கான சட்டம். பாவப் பரிகார பலிைய
கர்த்தருக்கு முன்பாகத் தகன பலி ெகால்லப்படும் இடத்த ேலேய ெகால்லப்பட
ேவண்டும். இது மிகவும் பரிசுத்தமானது. ௨௬ பாவப் பரிகார பலிையச்
ெசலுத்தும் ஆசாரியன் அதைன உண்ண ேவண்டும். ஆனால் அதைனப்
பரிசுத்தமானஇடத்தல்உண்ணேவண்டும். அந்தஇடம்ஆசரிப்புக்கூடாரத்ைதச்
சுற்றயுள்ள ெவளிப்ப ரகாரமாக இருக்க ேவண்டும். ௨௭பாவப்பரிகார பலிகுரிய
இைறச்சையத் ெதாடுவதும் கூட ஒரு ெபாருைளேயா ஒரு நபைரேயா
பரிசுத்தமாக்கும்.

“அதன் இரத்தம் ெதளிக்கப்படும்ேபாது ஒருவரது ஆைடயல் பட்டால், அந்த
ஆைடையப் பரிசுத்தமான இடத்தல் துைவக்க ேவண்டும். ௨௮ பாவப் பரிகார
பலி ேவகைவக்கப்பட்ட பாத்த ரம் மண் பாத்த ரமானால் அது உைடக்கப்பட
ேவண்டும். அது ெசம்புப் பாைனயல் ேவகைவக்கப்பட்டிருந்தால் அது நன்றாக
ேதய்க்கப்பட்டுதண்ணீரில்கழுவப்பட ேவண்டும்.
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௨௯ “பாவப்பரிகார பலிைய ஆசாரியக் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த எந்த ஆண்
ேவண்டுமானாலும் உண்ணலாம். ௩௦ ஆனால், பாவப் பரிகார பலியன்
இரத்தமானது ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள் ெகாண்டு வரப்பட்டு பரிசுத்தமான
இடத்தல்பயன்படுத்தப்பட்டுஜனங்கைளசுத்தப்படுத்தயப றகுஇதுஎரிக்கப்பட
ேவண்டும். அந்தபாவப்பரிகாரப் பலிையஉண்ணக்கூடாது.

௭
குற்றபரிகார பலிகள்
௧ “குற்ற பரிகார பலியன் வதகள் கீழ்க்கண்டவாறு உள்ளன. இது மிக

பரிசுத்தமானது. ௨ தகன பலி ெகால்லப்படும் இடத்த ேலேய ஆசாரியன் குற்ற
பரிகார பலிையயும் ெகால்ல ேவண்டும். அதன் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்ைதச்
சுற்ற ஆசாரியன்ெதளிக்க ேவண்டும்.
௩ “ஆசாரியன் குற்ற பரிகார பலியன் ெகாழுப்பு முழுவைதயும்,

ெசலுத்தேவண்டும். அவன் அதன் வாைலயும் குடல்கைள மூடியருக்க ற
ெகாழுப்ைபயும்அளிக்க ேவண்டும். ௪ஆசாரியன்இரண்டுசறுநீரகங்கைளயும்
அவற்ைறச் சுற்றயுள்ள ெகாழுப்ைபயும் எடுத்து அளிக்க ேவண்டும். ேமலும்
கல்லீரலின் ெகாழுப்பு பகுதையயும் சறு நீரகங்கேளாடு எடுத்து ெசலுத்த
ேவண்டும். ௫இவற்ைறப் பலி பீடத்தன்ேமல்ஆசாரியன் எரிக்க ேவண்டும். இது
ெநருப்பனால் கர்த்தருக்ெகன்று ெகாடுக்கும் காணிக்ைகயாகும். இது குற்ற
பரிகார பலியாகும்.
௬ “இக்குற்ற பரிகார பலிைய ஆசாரியனின் குடும்பத்தல் உள்ள எந்த ஆண்

மகனாயனும் உண்ணலாம். இது மிகவும் பரிசுத்தமானது. எனேவ அது ஒரு
பரிசுத்தமானஇடத்தல்உண்ணப்பட ேவண்டும். ௭இக்குற்ற பரிகார பலியானது
பாவப் பரிகார பலிையப் ேபான்றதாகும். இரண்டுக்கும் ஒேரவ தமான
வதமுைறகேளஉள்ளன. எனேவபலிையக்ெகாடுத்தஆசாரியேனஅப்பலியன்
இைறச்சையப்ெபறுவான். ௮ஒருவனதுதகனபலிையச்ெசலுத்தயஆசாரியன்
தான் ெசலுத்தய பலியன் ேதாைலத் தனக்காக ைவத்துக்ெகாள்ளலாம்.
௯ எல்லா தானியக் காணிக்ைககளும் அைத முன்னின்று வழங்கும்
ஆசாரியனுக்ேக உரியதாகும். அடுப்பல் சைமக்கப்பட்டதாகேவா, அல்லது
சட்டியலும், தட்ைடயான சட்டியலும் சைமக்கப்பட்டதாகேவா இருக்கும்
காணிக்ைகயானது ஆசாரியனுக்ேக ேசரும். ௧௦ ஆேரானின் மகன்களுக்கு
தானியக் காணிக்ைகப் ெபாருள்கள் ேசரும். அைவ உலர்ந்ததா அல்லது
எண்ெணயல் கலக்கப்பட்டதா என்பைதப் ெபாருட்படுத்தாமல், ஆேரானின்
மகன்கள்அதைனப்பங்க ட்டுக்ெகாள்ளேவண்டும்.
சமாதானப் பலிகள்
௧௧ “கர்த்தருக்குச் ெசலுத்துகற சமாதானப் பலியன் சட்டங்கள்

கீழ்க்கண்டைவயாகும். ௧௨ தன் நன்றையத் ெதரிவ ப்பதற்காக ஒருவன்
சமாதானப் பலிையக் ெகாண்டு வரலாம். அப்ேபாது அவன் எண்ெணயேல
கலந்து பைசந்த புளிப்ப ல்லாத அப்பத்ைதயும், எண்ெணய் பூசப்பட்ட
புளிப்ப ல்லாத அைடகைளயும், எண்ெணயேல பைசந்து வறுக்கப்பட்ட
மிருதுவான மாவால் ஆன அப்பங்கைளயும் பைடக்க ேவண்டும். ௧௩ ஒருவன்
ேதவனுக்குத் தன் நன்றையத் ெதரிவ க்க ற முைறேய சமாதானப் பலியாகும்.
அந்தக் காணிக்ைகேயாடு அவன் புளித்த மாவனாலான அப்பங்கைளயும்
ெசலுத்த ேவண்டும். ௧௪ சமாதானப் பலியன் இரத்தத்ைதத் ெதளிக்கும்
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ஆசாரியனுக்குஇந்தஅப்பங்களில்ஒன்றுஉரியதாகும். ௧௫சமாதானப் பலியன்
இைறச்சையவழங்கும்அேத நாளிேலேயஉண்ணேவண்டும். ேதவனுக்கு தன்
நன்றையச்ெசலுத்தும்வைகயல்ஒருவன்சமாதானப் பலிையவழங்குகறான்.
இைறச்சயல்ச ற தளவுகூடஅடுத்த நாள்மீந்தருக்கக்கூடாது.
௧௬ “ேதவனுக்கு அன்பளிப்பாகக் ெகாடுக்க வரும்பும் ஒருவன் சமாதானப்

பலிையக் ெகாண்டுவரலாம், அல்லது வேசஷ வாக்குறுதைய ஒருவன்
ேதவனுக்கு ெசய்தருக்கலாம். இது உண்ைமயானால், பன் அந்த பலியன்
இைறச்சைய அவன் ெசலுத்தய அன்ேற சாப்ப ட ேவண்டும். அதல்
மீதயாக இருந்தால் அதைன அடுத்த நாளில் சாப்ப ட ேவண்டும். ௧௭ஆனால்
பலியன் இைறச்சயானது மூன்றாம் நாளும் மிஞ்சுமானால், அதைன
ெநருப்ப ேல சுட்டு எரித்துவ ட ேவண்டும். ௧௮ எவனாவது மூன்றாம் நாளிலும்
மிச்சமான சமாதானப் பலியன் இைறச்சைய உண்ணுவாேனயானால்
அவைனப்பற்ற கர்த்தர் மக ழ்ச்ச யைடயமாட்டார். கர்த்தர் அந்த பலிைய
அவனுக்குரியதாக ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார். அந்த பலி அசுத்தமானதாகும்.
அத்தைகயஇைறச்சையஎவனாவதுதன்றால்அதற்குரியபாவத்த ற்குஅவேன
ெபாறுப்பாளியாவான்.
௧௯ “அந்த இைறச்சயானது தீட்டான எப்ெபாருளின் மீதாவது பட்டால்

அதைனயும் ஜனங்கள் உண்ணக் கூடாது. அதைன ெநருப்பல் எரித்துவ ட
ேவண்டும். சமாதான பலிக்குரிய இைறச்சையச் சுத்தமுள்ள எவனும்
உண்ணலாம். ௨௦ ஆனால் ஒருவன் கர்த்தருக்கு அசுத்தமானவனாக
இருந்தும் சமாதான பலிக்குரிய இைறச்சைய உண்டுவட்டால் அவன் அந்த
ஜனங்களிடமிருந்துஒதுக்கப்பட ேவண்டும்.
௨௧ “ஒருவன் தீட்டான ஒன்ைறத் ெதாட்டுவ டலாம். அது மனிதர்களாேலா,

தீட்டான மிருகங்களாேலா அல்லது தீட்டான ெவறுக்கத்தக்கப் ெபாருளாேலா
தீட்டாக யருக்கலாம். ஒருவன் அதைனத் ெதாட்டதால் தீட்டாகவடுகறான்.
அவன் கர்த்தருக்கு அசுத்தமானவனாக இருந்தும், சமாதானப் பலிக்குரிய
இைறச்சைய உண்டால், ப றகு மற்ற ஜனங்களிடமிருந்து ஒதுக்கப்பட
ேவண்டும்” என்றுெசான்னார்.
௨௨ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨௩ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் நீங்கள் பசு,

ெவள்ளாடு, ஆடுஆகயற்றன்ெகாழுப்ைபஉண்ணக்கூடாது என்றுகூறுங்கள்.
௨௪ தானாக இறந்த எந்த மிருகத்தன் ெகாழுப்ைபயும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம்
அல்லது மற்ற மிருகங்களால் ெகால்லப்பட்ட மிருகக் ெகாழுப்ைபயும் நீங்கள்
பயன்படுத்தலாம். ஆனால் அவற்ைற ஒருேபாதும் நீங்கள் உண்ணக் கூடாது.
௨௫ எவனாவது கர்த்தருக்கு ெநருப்பல் எரித்து அளித்த பலியன் இைறச்சைய
உண்பாேனயானால்அவன்தன்ஜனங்களிடமிருந்துஒதுக்கப்பட ேவண்டும்.
௨௬ “நீங்கள் எங்ேக வாழ்ந்தாலும் அங்ேக எவரும் பறைவகளின்

இரத்தத்ைதேயா அல்லது மிருகங்களின் இரத்தத்ைதேயா உண்ணக் கூடாது.
௨௭ எவனாவது இரத்தத்ைத உண்டால் அவன் தன் ஜனங்களிடம் இருந்து
ஒதுக்கப்பட ேவண்டும்” என்றுகூறனார்.
அைசவாட்டும் பலிக்கானவதகள்
௨௮ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨௯ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் கூறுங்கள்:

ஒருவன் கர்த்தருக்கு சமாதானப் பலிையக் ெகாண்டு வரும்ேபாது அதன் ஒரு
பகுதைய கர்த்தருக்கு வழங்க ேவண்டும். ௩௦அப்பகுத ெநருப்பல் எரிக்கப்பட
ேவண்டும். அவன் தன் ைககளால் அந்த பலிகைள எடுத்துக்ெகாண்டு
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வரேவண்டும். அவன் ஆசாரியனிடம் அம்மிருகத்தன் மார்புக்கண்டத்ைதயும்,
ெகாழுப்ைபயும்தரேவண்டும். அந்தமார்புக்கண்டத்ைதக்கர்த்தருக்குமுன்னால்
ேமேலதூக்க ப்ப டிக்க ேவண்டும். இதுேவ அைசவாட்டும் பலியாகும். ௩௧ ப றகு
ஆசாரியன் அந்தக் ெகாழுப்ைப பலி பீடத்தல் எரிக்க ேவண்டும். ஆனால்
மார்புக்கண்டம் ஆேரானுக்கும் அவன் மகன்களுக்கும் உரியதாகும். ௩௨ நீங்கள்
அம்மிருகத்தன் வலது ெதாைடைய சமாதானப் பலியலிருந்து எடுத்து
ஆசாரியனிடம் ெகாடுக்க ேவண்டும். ௩௩ சமாதானப் பலியன் இரத்தத்ைதயும்
ெகாழுப்ைபயும் ெசலுத்துகற ஆேரானின் குமாரனாகய ஆசாரியனுக்கு வலது
முன்னந் ெதாைட பங்காகச் ேசரும். ௩௪ (கர்த்தராக ய) நான் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடமிருந்து சமாதானப் பலிகளிலிருந்து வலது ெதாைடையயும்,
அைசவாட்டும் பலியன் மார்க்கண்டத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாள்ேவன். நான்
அவற்ைற ஆேரானுக்கும் அவனது மகன்களுக்கும் ெகாடுக்க ேறன்.
இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள் இந்த வத க்கு என்ெறன்றும் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்”
என்றுகூறனார்.
௩௫எரிக்கப்பட்ட காணிக்ைகமூலமாகக்கைடத்தஇப்பாகங்கள்ஆேரானுக்கும்

அவனது மகன்களுக்கும் ெகாடுக்கப்படும். ஆேரானும் அவனது மகன்களும்
கர்த்தருக்கு ஊழியம் ெசய்யுமளவும் அவர்கள் தங்களுக்குரிய பலிகளின்
பங்ைகப் ெபறுவார்கள். ௩௬ அவர்கைள ஆசாரியர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுத்த
காலத்த ேலேய கர்த்தர்இஸ்ரேவல்ஜனங்களிடம்ஆசாரியர்களுக்குரிய பங்ைக
அவர்களுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்று கட்டைளய ட்டிருக்க றார். அந்த
ஜனங்கள்அப்பங்ைகஅவர்களுக்குஎப்ெபாழுதும்ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௩௭ இைவேய தகன பலிகளுக்கும், தானிய பலிகளுக்கும், குற்றபரிகார

பலிகளுக்கும், பாவப் பரிகார பலிகளுக்கும், சமாதானப் பலிகளுக்கும்,
ஆசாரியர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுப்பதற்கும் உரிய சட்டங்களாகும். ௩௮ கர்த்தர்
இச்சட்டங்கைள ேமாேசக்கு சீனாய் மைலயல் ெகாடுத்தார். கர்த்தர்
அச்சட்டங்கைள, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்கள் பலிகைள சீனாய்
வனாந்தரத்துக்ேக ெகாண்டு வந்து ெசலுத்தும்படி கட்டைளய ட்ட அந்த
நாளிேலேயெகாடுத்தார்.

௮
ேமாேசஆசாரியர்கைளத்தயார்
௧கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “உன்ேனாடுஆேராைனயும்அவனது மகன்கைளயும்

அைழத்துக்ெகாள். ஆைடகைளயும், அப ேஷக எண்ெணையயும் பாவப்பரிகார
பலிக்கான ஒரு காைளையயும், இரண்டு ஆட்டுக் கடாக்கைளயும், ஒரு
கூைட புளிப்பல்லாத அப்பங்கைளயும் எடுத்துக்ெகாள். ௩ ப றகு ஜனங்கள்
அைனவைரயும்ஆசாரிப்புக்கூடாரத்தன்வாசலில்கூட்டு” என்றார்.
௪ கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய ேமாேச ெசய்து முடித்தான். ஆசரிப்புக்

கூடாரத்தன் வாசலில் ஜனங்கள் கூடி வந்தனர். ௫ ேமாேச ஜனங்களிடம்,
“இைவதான்நாம்ெசய்யேவண்டும்என்றுகர்த்தர் கட்டைளய ட்டைவ” என்றான்.
௬ ப றகு ேமாேச ஆேராைனயும் அவனது மகன்கைளயும் அைழத்து வந்து

அவர்கைள தண்ணீரால் கழுவனான். ௭ பன் ெநய்யப்பட்ட உள்ளங்கைய
ஆேரானுக்கு அணிவத்து, இடுப்ைபச் சுற்ற க் கச்ைசையயும் கட்டினான்.
ப றகு அவன் ேமல் அங்கைய உடுத்த , ஏேபாத்ைதயும் அணிவ த்தான்.
அதன்ேமல் ஏேபாத்தன் அழகான கச்ைசையக் கட்டினான். ௮ ப றகு
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ஆேரானுக்கு நயாயத்தீர்ப்பு மார்ப்பதக்கத்ைதயும், அதன் ைபயல் ஊரீம்
தும்மீம் என்பவற்ைறயும் ைவத்தான். ௯ ேமாேச ஆேரானின் தைலயல்
தைலப்பாைகையக் கட்டி, அதன் முன் பக்கத்தல் ெபாற்பட்டத்ைதக் கட்டினான்.
அது பரிசுத்த க ரீடமாக வளங்கயது. ேமாேச இவற்ைறெயல்லாம் கர்த்தர்
கட்டைளய ட்டபடிேயெசய்துமுடித்தான்.
௧௦ப றகுேமாேசஅப ேஷகஎண்ெணையஎடுத்துபரிசுத்தகூடாரத்த ற்குள்ளும்

கூடாரத்த ற்குள் இருந்த எல்லாப் ெபாருட்கள் ேமலும் ெதளித்தான். இவ்வாறு
அைனத்ைதயும் ேமாேச பரிசுத்தமாக்கனான். ௧௧ ப றகு ேமாேச ச ற தளவு
அப ேஷக எண்ெணைய ஏழு முைற பலிபீடத்தன் ேமல் ெதளித்தான்.
அவன் பலிபீடத்ைதயும் அப ேஷக எண்ெணயால் பரிசுத்தப்படுத்தனான்.
பன் கண்ணத்தலும் அதன் அடிப்பாகத்தலும் அப ேஷக எண்ெணையத்
ெதளித்தான். இவ்வாறு ேமாேச கருவகைளயும் பாத்த ரங்கள் அைனத்ைதயும்
பரிசுத்தப்படுத்தனான். ௧௨ ப றகு ேமாேச அப ேஷக எண்ெணயல் சற தளவு
எடுத்து ஆேரானின் தைலயல் ஊற்ற அவைனயும் பரிசுத்தமாக்கனான்.
௧௩ பன்னர் ேமாேச ஆேரானின் மகன்கைளயும் அைழத்து அவர்களுக்கும்
ெநய்யப்பட்ட அங்கைய அணிவத்து, இடுப்புக் கச்ைசையக் கட்டினான்.
பன் அவர்களின் தைலயல் தைலப்பாைககைள அணிவத்தான். ேமாேச
இவற்ைறெயல்லாம் கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேயெசய்துமுடித்தான்.
௧௪ ப றகு ேமாேச பாவப்பரிகார பலிக்கான காைளையக் ெகாண்டு

வந்தான். ஆேரானும் அவனது மகன்களும் தங்கள் ைககைள அப்பாவப்
பரிகார பலியான காைளயன் தைல மீது ைவத்தார்கள். ௧௫ பன் ேமாேச
அக்காைளையக் ெகான்று அதன் இரத்தத்ைத ேசகரித்தான். அவன் தன்
வ ரல்களில் இரத்தத்ைதத் ெதாட்டு பலிபீடத்தன் மூைலகளில் பூசனான்.
இந்த முைறயல் ேமாேச பலிபீடத்ைதப் பலியடுவதற்குரியதாகத் தயார்
படுத்தனான். பன் பலிபீடத்தன் அடியல் அந்த இரத்தத்ைத ஊற்றனான்.
அம்முைறயல் அவன் ஜனங்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்த பலிபீடத்ைதத் தயார்
ெசய்தான். ௧௬ காைளயன் உட்பகுதயலுள்ள ெகாழுப்ைபெயல்லாம் ெவளிேய
எடுத்தான். பன் குடல்களின் ேமலிருந்து ெகாழுப்ைபயும், கல்லீரல்ேமலிருந்து
ஜவ்ைவயும்,இரண்டுசறுநீரகங்கைளயும்,அவற்றன்ேமலுள்ளெகாழுப்ைபயும்
ெவளிேய எடுத்து, அவற்ைற பலிபீடத்தன்ேமல் எரித்தான். ௧௭ ஆனால்
ேமாேச அக்காைளயன் ேதாைலயும் இைறச்சையயும் உடல் கழிவுகைளயும்
கூடாரத்த ற்கு ெவளிேய ெகாண்டு ேபாய் அைவகைள எரித்தான். ேமாேச
தனக்குக்கர்த்தர்கட்டைளய ட்டபடிேயஇைவஅைனத்ைதயும்ெசய்துமுடித்தான்.
௧௮ ப றகு ேமாேச தகன பலிக்கான ஆட்டுக் கடாைவக் ெகாண்டு வந்தான்.

ஆேரானும் அவனது மகன்களும் ெசம்மற ஆட்டுக் கடாவன் தைலமீது தங்கள்
ைககைளைவத்தனர். ௧௯ப றகுஅதைனேமாேச ெகான்று,அதன்இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்ைதச் சுற்றலும் ெதளித்தான். ௨௦-௨௧ பன்னர் அந்த ஆட்ைடப் பல
துண்டுகளாக ெவட்டினான். அதன் உள்பகுத கைளயும் கால்கைளயும்
தண்ணீரால் கழுவனான். பன்னர் அைனத்ைதயும் பலிபீடத்தன் மீது குவத்து
ைவத்து எரித்தான். இது கர்த்தருக்கு ெசய்யப்படும் சர்வாங்க தகனபலியாகும்.
இதன் மணம் கர்த்தருக்கு மிகவும் ப ரியமானதாக இருக்கும். கர்த்தர்
கட்டைளய ட்டபடிேய ேமாேசஅைனத்ைதயும்ெசய்துமுடித்தான்.
௨௨ ப றகு ேமாேச இன்ெனாரு ஆட்டுக் கடாைவயும் ெகாண்டு வந்தான். இது

ஆேராைனயும் அவனது மகன்கைளயும் ஆசாரியர்களாக நயமிப்பதற்காகப்



ேலவயராகமம்௮:௨௩ 199 ேலவயராகமம்௮:௩௫

பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆேரானும் அவனது மகன்களும் தங்கள் ைககைள
ெசம்மற ஆட்டுக்கடாவன் தைலயல் ைவத்தனர். ௨௩ ப றகு ேமாேச அதைனக்
ெகான்றான். அவன் அதன் இரத்தத்ைதத் ெதாட்டு ஆேரானின் வலது காது
முைனயலும், வலது ைக ெபருவ ரலிலும், வலது கால் ெபருவ ரலிலும்
ேதய்த்தான். ௨௪ ப றகு ேமாேச ஆேரானின் மகன்கைள பலிபீடத்தன் அருக ேல
அைழத்தான். ேமாேச அவர்களது வலது காதுகளின் முைனயலும், வலது
ைக ெபருவ ரல்களிலும், வலது கால் ெபருவ ரல்களிலும் அதன் இரத்தத்ைதத்
ேதய்த்தான். பன்னர் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்ைதச் சுற்றலும் ெதளித்தான்.
௨௫ ேமாேச ெகாழுப்ைபயும், வாைலயும், உட்பகுத ெகாழுப்ைபயும், நுைரயீரைல
மூடியுள்ள ெகாழுப்ைபயும், இரண்டு சறு நீரகங்கைளயும், அதன் ேமல் உள்ள
ெகாழுப்ைபயும், வலது கால் ெதாைடையயும் எடுத்தான். ௨௬ கர்த்தரின்
முன்பாகத் தனமும் ைவக்கப்படும் புளிப்பல்லா அப்பக்கூைடயலிருந்து
ஒரு புளிப்பான அப்பத்ைதயும், ஒரு எண்ெணய் கலந்த அப்பத்ைதயும், ஒரு
ெமல்லிய புளிப்பல்லா அைடையயும் எடுத்தான். இவற்ைற ஏற்ெகனேவ
எடுத்த ெகாழுப்பன் ேமலும் ஆட்டுத் ெதாைடயன் ேமலும் ைவத்தான்.
௨௭ பன்பு இைவ எல்லாவற்ைறயும் எடுத்து ஆேரானின் ைககளிலும்,
அவனது மகன்களின் ைககளிலும் ைவத்து அைசவாட்டும் பலியாகக்
கர்த்தருக்கு முன்பாக அைசவாட்டினான். ௨௮ பன்பு அவற்ைற அவர்கள்
ைககளிலிருந்து எடுத்து, அவற்ைறப் பலிபீடத்தன் ேமலுள்ள தகன பலிக்குரிய
இடத்தல் ேபாட்டு எரித்தான். இது ஆேராைனயும் அவனது மகன்கைளயும்
ஆசாரியர்களாக நயமித்ததற்கான பலியாகும். இது ெநருப்பால் எரிக்கப்பட்ட
காணிக்ைகயாகும். இதன் மணம் கர்த்தருக்கு மிகவும் ப ரியமானதாகும்.
௨௯ ேமாேச மார்க்கண்டத்ைத எடுத்து கர்த்தருக்கு முன்பாக அைசவாட்டும்
பலியாக அைசவாட்டினான். இது ேமாேச ஆசாரியர்கைள நயமித்ததற்காக
அவனது பங்காகும். ேமாேசக்குக் கர்த்தர் இட்ட கட்டைளயன்படிேய இது
இருந்தது.
௩௦ ேமாேச ெகாஞ்சம் அப ேஷக எண்ெணையயும் பலிபீடத்தல் உள்ள

இரத்தத்ைதயும் எடுத்து, அவற்ைற ஆேரானின் ேமலும் அவனது ஆைடகளின்
ேமலும் ெதளித்தான். ப றகு அவற்ைறஆேரானின் மகன்கள் மீதும் அவர்களின்
ஆைடகள் ேமலும் ெதளித்தான். இவ்வாறு அவன்ஆேரான், அவனது மகன்கள்,
அவர்களின்ஆைடகள்அைனத்ைதயும்பரிசுத்தமாக்கனான்.
௩௧ ப றகு ேமாேச ஆேரானிடமும் அவனது மகன்களிடமும், “எனது

கட்டைளகள் உங்களுக்கு நைனவருக்கறதா? ‘ஆேரானும் அவனது
மகன்களும் இவற்ைற உண்ண ேவண்டும்’ என்று ெசான்ேனன். எனேவ
அப்பக் கூைடையயும் ஆசாரியர்களாக நயமித்தற்கான காணிக்ைக
இைறச்சையயும் எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன்
நுைழவாசலிேலேய இைறச்சைய ேவகைவயுங்கள். அந்த இடத்த ேலேய
அப்பத்ைதயும் இைறச்சையயும் உண்ணுங்கள். நான் ெசான்னபடிேய
ெசய்யுங்கள். ௩௨அப்பத்தலும்இைறச்சயலும் ஏதாவது மிஞ்சனால்அவற்ைற
எரித்துவடுங்கள். ௩௩ ஆசாரியர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுப்பதற்கான சடங்கு
ஏழு நாட்கள் நைடெபறும். எனேவ ஏழு நாட்களும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன்
வாசைலவ ட்டு வலகக் கூடாது. ௩௪இன்று நடந்தைவ அைனத்தும் கர்த்தரின்
கட்டைளயன்படி நடந்தைவ. உங்கைள பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காகேவ அவர்
இவ்வாறு கட்டைளய ட்டுள்ளார். ௩௫ ஏழு நாட்களாக இரவும் பகலும் நீங்கள்
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ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் வாசலிேலேய இருக்க ேவண்டும். நீங்கள் கர்த்தரின்
கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படியாவ ட்டால் மரித்துப்ேபாவீர்கள். கர்த்தர் எனக்கு இந்தக்
கட்டைளகைளக்ெகாடுத்தருக்க றார்” என்றான்.
௩௬ ஆேரானும் அவனுைடய மகன்களும் ேமாேசக்குக் கர்த்தர்

கட்டைளய ட்டபடிேயெசய்துமுடித்தனர்.

௯
ேதவன்ஆசாரியர்கைளஏற்றுக்ெகாள்ளுதல்
௧ எட்டாவது நாள் ேமாேச ஆேராைனயும் அவனது மகன்கைளயும், இஸ்ரேவல்

ஜனங்களின் மூப்பர்கைளயும் அைழத்தான். ௨ ேமாேச ஆேரானிடம், “பழுதற்ற
ஒருகாைளையயும்,ஆட்டுக்கடாைவயும்எடுத்துக்ெகாண்டுவா. பாவப்பரிகாரப்
பலியாக காைளயும், தகன பலியாக ஆட்டுக்கடாவும் இருக்கட்டும். கர்த்தருக்கு
இந்த மிருகங்கைளப் பலியாக அளிக்க ேவண்டும். ௩ நீ இஸ்ரேவலரிடம்
ஒரு வயதுள்ளதும், ‘பழுது இல்லாததுமான ஆட்டுக்கடாைவப் பாவப்பரிகார
பலியாகவும், தகனபலியாகக் கன்றுகுட்டிையயும், ஆட்டுக்குட்டிையயும்
௪ சமாதானப் பலியாக ஒரு காைளையயும் ெவள்ளாட்டுக் கடாைவயும்
ெகாண்டு வரும்படி இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் கூறு. அந்த மிருகங்கைளயும்,
எண்ெணயேல பைசந்த தானியக் காணிக்ைகையயும் கர்த்தருக்குக் ெகாண்டு
வாருங்கள்; ஏெனன்றால் இன்று உங்களுக்குக் கர்த்தர் தரிசனமாவார்’ என்று
ெசால்” என்றான்.
௫ எனேவ, அைனத்து ஜனங்களும் ேமாேச கட்டைளய ட்டபடிேய அவர்கள்

ெபாருட்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டுஆசரிப்புக்கூடாரத்துக்குவந்து, கர்த்தரின்
சந்ந தானத்தல் நன்றனர். ௬ ேமாேச அவர்களிடம், “கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடி
நீங்கள்இவற்ைறச்ெசய்யேவண்டும், பன்னர்கர்த்தரின்மகைமஉங்களுக்குக்
காணப்படும்” என்றான்.
௭ ப றகு ேமாேச ஆேரானிடம், “கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடி ெசய்வதற்காக பலி

பீடத்தன்அருகல்ேபாய்பாவப்பரிகாரபலிையயும்,தகனபலிையயும்ெசலுத்து.
அது உன்ைனயும் ஜனங்கைளயும் தூய்ைமப்படுத்தும். ஜனங்களின் பலிப்
ெபாருட்கைள எடுத்து அவர்கைளச் சுத்தப்படுத்தும் ெசயல்கைளச் ெசய்”
என்றான்.
௮ எனேவ ஆேரான் பலிபீடத்தன் அருகல் ெசன்று தனது பாவப்பரிகார

பலிக்காக காைளையப் பலிய ட்டான். ௯ ப றகு ஆேரானின் மகன்கள் அதன்
இரத்தத்ைத ஆேரானிடம் ெகாண்டு வந்தனர். ஆேரான் அந்த இரத்தத்தல்
தன் வ ரைல வ ட்டு பலிபீடத்தன் மூைலகளில் தடவயதுடன், மீந்தருந்த
இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன் அடியல் ஊற்றனான். ௧௦ பன் காைளயன்
ெகாழுப்பு, சறுநீரகங்கள், கல்லீரலில் உள்ள ஜவ்வு ஆகயவற்ைற எடுத்து,
கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய அவற்ைறப் பலி பீடத்தன்ேமல்
ஆேரான் எரித்தான். ௧௧ ப றகு அவன் அதன் இைறச்சையயும் ேதாைலயும்
முகாமுக்குெவளிேய எரித்தான்.
௧௨அடுத்து, தகன பலிக்கான மிருகத்ைதக் ெகான்றுஅதைனத்துண்டுகளாக

ெவட்டினான். ஆேரானின் மகன்கள் அவனிடம் அதன் இரத்தத்ைத எடுத்து
வந்தனர். ஆேரான் அந்த இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்ைதச் சுற்ற ெதளித்தான்.
௧௩ ஆேரானின் மகன்கள் தகன பலிக்குரிய துண்டுகைளயும், தைலையயும்
ஆேரானிடம் ெகாடுத்தனர். ஆேரான் அவற்ைற பலிபீடத்தன் ேமல் எரித்தான்.
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௧௪ ஆேரான் தகன பலிக்குரிய மிருகத்தன் உட்பகுத கைளயும் கால்கைளயும்
தண்ணீரால்கழுவ அவற்ைறயும்பலிபீடத்தன்ேமல்எரித்தான்.
௧௫ப றகுஆேரான்ஜனங்களின் பலிகைளெகாண்டுவந்து,ஜனங்களுக்கான

பாவப் பரிகார பலிக்குரிய ஒரு ெவள்ளாட்ைடக் ெகான்றான். ௧௬ ஆேரான்
தகன பலிக்குரியைதயும் ெகாண்டு வந்து கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய பலி
ெசலுத்தனான். ௧௭ ஆேரான் தானியக் காணிக்ைகைய ெகாண்டு வந்து
பலிபீடத்தன் ேமல் ைவத்தான். அதல் ஒரு ைகயளவு எடுத்து காைலயல்
ெசலுத்தும்பலிேயாடுபலிபீடத்தன்ேமல்ைவத்தான்.
௧௮ காைளையயும், ஆட்டுக் கடாைவயும் ஆேரான் ெகான்றான். இது

ஜனங்களுக்குரிய சமாதானப் பலிகள்ஆகும். ஆேரானின் மகன்கள் அவற்றன்
இரத்தத்ைதஆேரானிடம் ெகாண்டுவந்தனர். ஆேரான்அதைனப் பலிபீடத்ைதச்
சுற்றலும் ெதளித்தான். ௧௯ ஆேரானின் மகன்கள் அம்மிருகங்களின்
ெகாழுப்பு, வால், குடல்கைள மூடிய ஜவ்வு, சறுநீரகங்கள், கல்லீரலின்
ேமலிருந்த ஜவ்வு ஆகயவற்ைறக் ெகாண்டு வந்தனர். ௨௦ ஆேரானின்
மகன்கள் இக்ெகாழுப்புப் பாகங்கைள மார்புக்கண்டங்களின் மீது ைவத்தனர்.
ஆேரான் அந்த ெகாழுப்புப் பகுத கைள பலிபீடத்தன் மீது ைவத்து எரித்தான்.
௨௧ ேமாேச கட்டைளய ட்டபடிேய ஆேரான் மார்புக்கண்டங்கைளயும் வலதுகால்
ெதாைடையயும் அைசவாட்டும் பலியாகக் கர்த்தரின் சந்ந தானத்தல்
அைசவாட்டினான்.
௨௨ப றகுஆேரான்தனதுைககைளஜனங்கைளேநாக்க உயர்த்த ஆசீர்வாதம்

ெசய்தான். பாவப் பரிகார பலி, தகனபலி, சமாதானப் பலி அைனத்ைதயும்
ஆேரான்ெசலுத்த முடித்த ப றகுபலிபீடத்தலிருந்துகீேழஇறங்க வந்தான்.
௨௩ ேமாேசயும் ஆேரானும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள்ேள ெசன்றனர். பன்

அவர்கள் ெவளிேய வந்து ஜனங்கைள ஆசீர்வத த்தனர். ப றகு கர்த்தரின்
மகைமயானது அைனத்து ஜனங்களுக்கும் காணப்பட்டது. ௨௪ கர்த்தருைடய
சந்ந தயருந்து ெநருப்பு எழும்ப வந்து பலிபீடத்தன் ேமல் இருந்த தகனபலிப்
ெபாருட்கைளயும் ெகாழுப்ைபயும் எரித்தது. ஜனங்கள் இதைனப் பார்த்து
ஆரவாரம்ெசய்தனர். தங்கள்முகங்கைளத்தைரையேநாக்க தாழ்த்தனர்.

௧௦
ேதவன்நாதாைபயும்அபயூைவயும்அழித்தல்
௧ பன் ஆேரானின் மகன்களாகய நாதாபும் அபயூவும் பாவம் ெசய்தனர்.

ஒவ்ெவாருவனும்ஒருநறுமணகலசத்ைதஎடுத்து,அதல்ேதவன்அங்கீகரியாத
ெநருப்ைபப் பயன்படுத்த அதல் நறுமணப் ெபாருைளப் ேபாட்டனர். ேமாேச
கட்டைளய ட்டுச் ெசால்லியருந்த ெநருப்ைப அவர்கள் பயன்படுத்தவல்ைல.
௨ எனேவ கர்த்தரின் சந்ந தயலிருந்து ெநருப்பு களம்ப நாதாைபயும்
அபயூைவயும் அழித்தது. அவர்கள் கர்த்தரின் சந்ந தானத்த ேலேய மரித்துப்
ேபானார்கள்.
௩ ப றகு ேமாேச ஆேரானிடம், “ ‘என் அருக ேல வருகறஆசாரியர்கள் என்ைன

மத க்க ேவண்டும். நான் அவர்களுக்கும் எல்லா ஜனங்களுக்கும் பரிசுத்தமாக
வளங்க ேவண்டும்’ என்று கர்த்தர் கூறுகறார்” என்றான். ஆைகயால் ஆேரான்
தன்மகன்கள்மரணமைடந்தைதகுறத்துஎதுவும்ெசால்லவல்ைல.
௪ஆேரானின்ச றயதந்ைதயானஊச ேயலுக்குமிஷாேயல்,எல்சாபான்என்று

இரண்டு மகன்கள் இருந்தார்கள். ேமாேச அவர்களிடம், “பரிசுத்த இடத்தன்
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முற்பகுத க்குப் ேபாய் உங்கள் சேகாதரர்களின் உடல்கைளஅங்கருந்து எடுத்து
முகாமுக்குெவளிேயெகாண்டுேபாங்கள்” என்றான்.
௫மிஷாேயலும் எல்சாபானும் ேமாேச ெசான்னபடிேயஅவர்களின்உடல்கைள

முகாமுக்கு ெவளிேய ெகாண்டு ேபானார்கள். நாதாப், அபயூவன் உடல்களில்
ஆசாரியர்களுக்குரிய ச றப்பானஉைடகள்இன்னும்இருந்தன.
௬ ப றகு ேமாேச ஆேரானின் ேவறு இரு மகன்களான எெலயாசரிடமும்,

இத்தாமாரிடமும்:, “உங்கள் ேசாகத்ைத ெவளிேய காண்பக்கேவா, உங்கள்
ஆைடகைள கழிக்கேவா, உங்கள் தைல முடிைய கைலக்கேவா ேவண்டாம்.
அப்ெபாழுதுநீங்கள்ெகால்லப்படமாட்டீர்கள். கர்த்தர்நம்எல்லாஜனங்கள்மீதும்
ேகாபம்ெகாள்ளமாட்டார். இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்அைனவரும்உங்கள்உறவனர்.
எனேவஅவர்கள்நாதாபும்அபயூவும்மரித்ததற்காகஅழட்டும். ௭ஆனால்நீங்கள்
இந்த ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் வாசைல வ ட்டு கூட ெவளிேய ேபாகக்கூடாது.
நீங்கள் இைதவ ட்டுப் ேபானால் மரித்துப்ேபாவீர்கள். ஏெனன்றால் கர்த்தரின்
அப ேஷக எண்ெணய் உங்கள் ேமல் உள்ளது” என்றான். ஆகேவ ஆேரானும்,
எெலயாசரும்,இத்தாமாரும், ேமாேசக்குக்கீழ்ப்படிந்தனர்.
௮ ப றகு கர்த்தர் ஆேரானிடம், ௯ “நீங்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள்

நுைழயும்ேபாது த ராட்ைச ரசத்ைதேயா அல்லது மதுைவேயா அருந்தவ ட்டு
வரக்கூடாது. நீங்கள் அவற்ைறக் குடித்தால் மரித்துப்ேபாவீர்கள். இந்தச்
சட்டமானது என்ெறன்ைறக்கும் உங்கள் தைலமுைறகளுக்ெகல்லாம் ெதாடரும்.
௧௦ நீங்கள் பரிசுத்தமான ெபாருட்களுக்கும் பரிசுத்தமற்ற ெபாருட்களுக்கும்,
தீட்டுள்ள ெபாருட்களுக்கும், தீட்டில்லாத ெபாருட்களுக்கும் இைடயல்
ெதளிவான ேவறுபாட்டிைன உருவாக்க ேவண்டும். ௧௧ கர்த்தர் தம் சட்டங்கைள
ேமாேசய டம் ெகாடுத்தார். ேமாேச அந்த சட்டங்கைள ஜனங்களிடம்
ெகாடுத்தான். ஆேரானாகய நீ ஜனங்களுக்கு அந்த சட்டங்கைளக் கற்ப க்க
ேவண்டும்” என்றார்.
௧௨ ஆேரானின் மற்ற இரண்டு மகன்களான எெலயாசரும், இத்தாமாரும்

உய ேராடு இருந்தனர். ேமாேச ஆேரானிடமும் அவனது இரு மகன்களிடமும்,
“பலிக்காகக்ெகாண்டுவந்த பலியல்இன்னும்ெகாஞ்சம்தானியக் காணிக்ைக
மிஞ்சயுள்ளது. அதல் புளிப்பு எதுவும் ேசர்க்காமல் பலிபீடத்தன் அருகல்
இருந்து அைத உண்ண ேவண்டும், ஏெனன்றால், அக்காணிக்ைகயானது மிக
பரிசுத்தமானதாகும். ௧௩இது கர்த்தருக்காகச் ெசலுத்தப்பட்ட தகன பலியாகும்.
நான் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த சட்டத்தன்படி இதன் ஒரு பகுத உனக்கும் உன்
மகன்களுக்கும்ெசாந்தமாகும். ஆனால்அவற்ைறப் பரிசுத்தமானஒருஇடத்தல்
ைவத்துஉண்ணேவண்டும்.
௧௪ “நீங்களும் உங்கள் மகன்களும் மகள்களும் அைசவாட்டும் பலியல் உள்ள

மார்புக்கண்டத்ைத உண்ண ேவண்டும். நீங்கள் இதைனப் பரிசுத்தமான
இடத்தல் ைவத்து உண்ண ேவண்டும் என்ற அவசயமில்ைல, ஆனால்
அவற்ைறத் தீட்டில்லாத இடத்தல் ைவத்து உண்ண ேவண்டும். ஏெனன்றால்
இைவ சமாதானப் பலியல் இருந்து ெபறப்பட்டைவ. இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள்
இதைனத் ேதவனுக்கு அன்பளிப்பாகக் ெகாடுத்துள்ளனர். அந்த ஜனங்கள்
அம்மிருகத்தன் ஒரு பாகத்ைத உண்பார்கள். ஆனால் அதன் மார்புக்கண்டம்
உங்களுக்கு உரியது. ௧௫ ஜனங்கள் தங்கள் மிருகங்களின் ெகாழுப்ைபப்
பலியன் ஒரு பாகமாகக் ெகாண்டு வந்து பலிபீடத்தன் ேமல் எரிக்க
ேவண்டும். அவர்கள் சமாதானப் பலிக்குரிய ெதாைடையயும் அைசவாட்டும்
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பலிக்குரிய மார்புக்கண்டத்ைதயும் ெகாண்டு வர ேவண்டும். அைவ கர்த்தரின்
சந்ந தானத்தல் அைசவாட்டப்படும். பன் அைவ உங்களுக்கு உரிய பாகமாகக்
கருதப்படும். கர்த்தர் ெசான்னபடி பலியன் இப்பங்கானது என்ெறன்ைறக்கும்
உங்களுக்கும்உங்கள்பள்ைளகளுக்கும்உரியதாகும்” என்றான்.
௧௬ ேமாேச பாவப்பரிகார பலிக்காகச் ெசலுத்தப்பட்ட ெவள்ளாட்ைடத்

ேதடினான். ஆனால் அது ஏற்ெகனேவ எரிக்கப்பட்டிருந்தது. அதனால்
ேமாேசக்கு ஆேரானின் மகன்கள் எெலயாசரிடமும், இத்தாமாரிடமும் மிகுந்த
ேகாபம் ஏற்பட்டது. ௧௭ ேமாேச, “நீங்கள் அந்த ெவள்ளாட்ைட பரிசுத்தமான
இடத்தல் ைவத்து உண்டிருக்க ேவண்டும். அது மிகவும் பரிசுத்தமானது.
ஏன் அதைனக் கர்த்தரின் சந்ந தானத்தல் ைவத்து உண்ணாமற் ேபானீர்கள்?
கர்த்தர்அதைனஉங்களிடம்,ஜனங்களின்குற்றங்கைளப் ேபாக்க அவர்கைளப்
பரிசுத்தப் படுத்துவதற்காகேவ ெகாடுத்துள்ளார். ௧௮ அந்த ெவள்ளாட்டின்
இரத்தமானது பரிசுத்தமான இடத்த ற்குள் ெகாண்டுவரப்படவல்ைலேய. நான்
கட்டைளய ட்டபடி நீங்கள் அதைனப் பரிசுத்த இடத்தல் ைவத்து உண்டிருக்க
ேவண்டும்!” என்றான்.
௧௯ ஆனால் ஆேரான் ேமாேசய டம், “இன்ைறக்கு அவர்கள் பாவப்பரிகார

பலிையயும், தகன பலிையயும் கர்த்தருக்கு முன்னால் ெகாண்டு வந்தார்கள்.
ஆனால் எனக்கு இன்று என்ன ஏற்பட்டெதன்று உங்களுக்குத் ெதரியும்!
பாவப்பரிகார பலிக்குரிய பாகத்ைத நான் இன்று உண்டிருந்தால் கர்த்தர்
மக ழ்ச்ச அைடந்தருப்பார் என்றுஎண்ணுகறீரா?” என்றான்.
௨௦ேமாேசஇவற்ைறக் ேகட்டதும்அைமதயாகவ ட்டான்.

௧௧
இைறச்ச உண்பதுபற்றயவத கள்
௧கர்த்தர் ேமாேசய டமும், ஆேரானிடமும், ௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் நீங்கள்

கூற ேவண்டியதாவது: நீங்கள் உண்ணத்தக்க மிருகங்கள் பன்வருவனவாகும்,
௩ இரண்டாகப் பளந்த குளம்புைடய மற்றும் அைசேபாடும் மிருகங்களின்
இைறச்சையஉண்ணலாம்.
௪-௬ “ச ல மிருகங்கள் அைசேபாடும். ஆனால் அவற்றுக்குப் பளந்த

குளம்புகள்Ԕஇருக்காது. அவற்ைற நீங்கள் உண்ணக் கூடாது. ஒட்டகம்,
குழிமுயல், முயல் ஆகய மிருகங்கள் அவ்வைகையச் சார்ந்தைவ. அைவ
தீட்டு உள்ளைவ. ௭இன்னும் சல மிருகங்களுக்குக் குளம்புகள் வ ரிந்தருக்கும்.
ஆனால் அைச ேபாடாது. அவற்ைறயும் நீங்கள் உண்ணக் கூடாது. பன்றகள்
இத்தைகயைவ. எனேவ இைவ தீட்டுள்ளைவ. ௮ அவற்றன் இைறச்சைய
உண்ணாதீர்கள்! அவற்றன்பணத்ைதயும் ெதாடாதீர்கள்! அைவஉங்களுக்குத்
தீட்டுள்ளைவ!
கடல்உணைவப்பற்றயவத கள்
௯ “ச ல மிருகங்கள் கடல் தண்ணீரிேலா, ஆற்று தண்ணீரிேலா வாழ்ந்து

அவற்றுக்குச் ெசதல்களும், ச றகுகளும் இருந்தால் அவற்ைற நீங்கள்
உண்ணலாம். ௧௦-௧௧ ஆனால் சல மிருகங்கள் கடல் தண்ணீரிேலா,
ஆற்று தண்ணீரிேலா, வாழ்ந்தும் அவற்றுக்குச் ெசதல்களும் ச றகுகளும்
இல்லாவ ட்டால் அவற்ைற உண்ணக் கூடாது. கர்த்தர் இத்தைகய மிருகங்கள்
உண்பதற்குத் தகுந்தைவயல்ல என்கறார். இவற்றன் இைறச்சைய
உண்ணாதீர்கள். இவற்றன் பணத்ைதத் ெதாடவும் கூடாது. ௧௨ எனேவ
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தண்ணீரில் வாழ்ந்தும் ெசதல்களும், ச றகுகளும் இல்லாத மிருகங்கைள
ேதவன்ெசான்னபடிஉண்ணத்தகாதைவஎன்றுகருதுங்கள்.
உண்ணத்தகாத பறைவகள்
௧௩ “ேதவன் உண்ணத்தகாத மிருகங்கைளப்பற்ற ெசான்னது ேபாலேவ

உண்ணத்தகாத பறைவகைளப்பற்றயும் கூறயருக்க றார். அதாவது கழுகு,
கருடன், கடலுராஞ்ச , ௧௪ பருந்து, வல்லூறு வைககள், ௧௫ காக வைககள்,
௧௬ ெநருப்புக் ேகாழி, கூைக, ெசம்புகம், ேடைக, ௧௭ ஆந்ைதகள், நீர்க்காகம்,
ேகாட்டான், ௧௮ நாைர, கூழக்கடா, குருகு, ௧௯ ெகாக்கு, ராஜாளி வைககள்,
புழுக்ெகாத்த ,ெவௗவால்ஆகயவற்ைறநீங்கள்உண்ணக்கூடாது.
உண்ணத்தக்கபூச்ச கள்பற்றயவத கள்
௨௦ “ச றகும் கால்களும் ெகாண்டு ஊர்ந்து ெசல்லும் பூச்ச கைள

உண்ணக்கூடாது என்று ேதவன் கட்டைளய ட்டிருக்க றார். ௨௧ஆனால் நீங்கள்
தைரய ேல தாவுவதற்ேகற்ற வைகயல் கால்களுக்கு ேமல் ெதாைடகைளக்
ெகாண்டவற்ைறஉண்ணலாம். ௨௨ெவட்டுக்களி வைககைளயும், ேசாைலயாம்
என்னும் களி வைககைளயும் அர்ெகால், ஆகாபு என்னும் களி வைககைளயும்
நீங்கள்உண்ணலாம்.
௨௩ “ஆனால் ச றகுகளும் கால்களும் ெகாண்டு ஊர்ந்து ெசல்லும்

பூச்ச கைள, கர்த்தர் உண்ணக் கூடாது என்றார். ௨௪ அப்பூச்ச கள் உங்கைளத்
தீட்டுக்குள்ளாக்கும். எவராவது இத்தைகயவற்றன் பணத்ைதத் ெதாட்டாலும்
மாைலவைர தீட்டுள்ளவர்களாவர். ௨௫ எவராவது இத்தைகயவற்றன்
பணத்ைதத் ெதாட்டு எடுத்தால் அவர்கள் தங்கள் ஆைடகைள துைவக்க
ேவண்டும். அவர்கள்மாைலவைரதீட்டாகஇருப்பார்கள்.
மிருகங்கைளப்பற்ற ேமலும்சலவத கள்
௨௬-௨௭ “ச ல மிருகங்களுக்குப் பளந்த குளம்புகள் இருக்கும். ஆனால் அைவ

சரியாக இரண்டாக பளந்தருக்காது. ச ல மிருகங்கள் அைசேபாடாது. ச ல
மிருகங்கள் குளம்புகளால் நடக்காமல் உள்ளங்கால்களால் நடக்கும். இைவ
அைனத்தும் தீட்டுள்ளைவ. அவற்ைறத் ெதாடுக ற எவரும் மாைலவைர
தீட்டுள்ளவர்களாகஇருப்பார்கள். ௨௮எவராவதுஇவற்றன்சடலத்ைதஎடுத்தால்
அவர்கள்தம்ஆைடகைளத்துைவக்க ேவண்டும். அவர்களும்மாைலவைர தீட்டு
உள்ளவர்களாகஇருப்பார்கள். அம்மிருகங்கள்உங்களுக்குதீட்டானைவ.
ஊர்ந்துெசல்லும்ப ராணிகள்பற்றயவத கள்
௨௯ “ெபருச்சாளி, எலி, ெபரிய பல்லிவைககள், ௩௦உடும்பு, அழுங்கு, ஓணான்,

பல்லி, பச்ேசாந்த ௩௧ ஆகய ஊர்ந்து ெசல்லும் ப ராணிகள் அைனத்தும்
உங்களுக்குத் தீட்டானைவ. இவற்றன் ெசத்த உடைலத் ெதாடுக ற எவரும்
மாைலவைரதீட்டுள்ளவர்களாகஇருப்பார்கள்.
தீட்டானமிருகங்கைளப்பற்றயவத கள்
௩௨ “ேமற்ெசான்ன தீட்டான மிருகங்கள் ெசத்து எதன் ேமலாவது வழுந்தாலும்

அது தீட்டாகும். அைவ மரப்ெபாருள், ஆைட, ேதால், துக்க ேநரத்த ற்குரிய
ஆைட, ேவைலக்குரிய கருவ என எதுவாக ேவண்டுமானாலும் இருக்கலாம்.
எதுவானாலும் உடனடியாக அைத தண்ணீரால் கழுவ ேவண்டும். அது
மாைலவைர தீட்டாக இருக்கும். அதன் பறேக அைவ தீட்டு கழிந்து சுத்தமாகும்.
௩௩ அவற்றல் ஒன்று மண்பாத்த ரத்தல் வழுந்தால், பாத்த ரமும் அதல் உள்ள
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ெபாருளும் தீட்டாகவடும். எனேவ அதைன உைடத்துப் ேபாட ேவண்டும்.
௩௪ தீட்டான மண்பாத்த ரத்தல் இருந்து தண்ணீர் வழுந்து உணவுப் ெபாருட்கள்
ேமல் படுேமயானால், அவ்வுணவும் தீட்டாகவடும். ௩௫ மரித்து தீட்டாக ப்
ேபான மிருகத்தன் உடலானது எதன் ேமலாவது வழுமானால், அதுவும்
தீட்டாக ப்ேபாகும். அது களிமண்ணாலான அடுப்பாகேவா, அல்லது மண்
ெதாட்டியாகேவா இருக்கலாம், அவற்ைற உைடத்துப் ேபாட ேவண்டும். அைவ
உங்களுக்குத்தீட்டாய்இருக்கட்டும்.
௩௬ “நீரூற்றும், தண்ணீருள்ள கணறும் சுத்தமாக இருக்கும். ஆனால்

எவராவது தீட்டான மிருகத்தன் ெசத்த உடைலத் ெதாட்டால் அவர்களும்
தீட்டாகவடுவார்கள். ௩௭தீட்டானமிருகங்களின்ெசத்தஉடலானதுவைதகளின்
ேமல் வழுந்தால் அைவ தீட்டாகாது. ௩௮ஆனால் தீட்டான மிருகங்களின் ெசத்த
உடலின் பாகங்கள் தண்ணீர் பட்ட வைதயன்ேமல் பட்டால் அது உங்களுக்குத்
தீட்டாயருக்கும்.
௩௯ “உங்களது உணவுக்கான ஒரு மிருகம் ெசத்தால், அதன் உடைலத்

ெதாடுக றவன் மாைலவைர தீட்டாக இருப்பான். ௪௦ அதன் இைறச்சையத்
தன்றவன் தன் ஆைடகைளத் துைவக்க ேவண்டும். அவன் மாைலவைர
தீட்டுள்ளவனாகஇருப்பான். அம்மிருகங்களின் ெசத்தஉடைலத்தூக்குகறவன்
தன்ஆைடகைளத்துைவக்க ேவண்டும். இவனும் மாைலவைர தீட்டுள்ளவனாக
இருப்பான்.
௪௧ “தைரயல்ஊர்ந்துெசல்லுகறமிருகங்கைளக்கர்த்தர்உண்ணத்தகாதைவ

என்றுகூறயுள்ளார். நீங்கள்அவற்ைறஉண்ணக்கூடாது. ௪௨தைரயல்ஊர்ந்து
ெசல்லும்சகலமிருகங்களிலும்வயற்றனால்நகர்ந்துெசல்லுகன்றவற்ைறயும்
நாலு கால்களால் நடமாடுகன்றவற்ைறயும் பற்பல கால்கள் உள்ளவற்ைறயும்
உண்ண ேவண்டாம். அைவ தீட்டுள்ளைவ. ௪௩ அைவ உங்கைளத்
தீட்டுப் பண்ணாமல் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௪௪ ஏெனன்றால் நான்
ேதவனாகய கர்த்தர். நான் பரிசுத்தமானவர் நீங்களும் உங்கைளப்
பரிசுத்தமானவர்களாக ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ஊர்வனவற்றால் உங்கைளத்
தீட்டாக்க க்ெகாள்ளாதீர்கள். ௪௫ நான் உங்கைள எக ப்தலிருந்து அைழத்து
வந்ேதன். நான் இைதச் ெசய்ததால் நீங்கள் ச றப்பான ஜனங்களாக
வளங்குகறீர்கள். உங்களது ேதவனாகய நான் பரிசுத்தமானவராக
இருக்க ேறன். நீங்களும்பரிசுத்தமுள்ளவர்களாகஇருங்கள்” என்றார்.
௪௬ இைவ அைனத்தும் மிருகம், பறைவ, ஊர்வன பற்றய வத கள் ஆகும்.

இைவ அைனத்தும் கடலிலும், தைரயலும் உள்ள மிருகங்கைளப்பற்றயைவ.
௪௭ இதன் மூலம் ஜனங்கள் தீட்டுள்ள மிருகங்களுக்கும் தீட்டில்லாத
மிருகங்களுக்கும் உள்ள ேவறு பாட்ைடக் கண்டுெகாள்ளலாம். அேதாடு
உண்ணத் தக்க மிருகம் எது, உண்ணத்தகாத மிருகம் எது என்றும்
அறந்துெகாள்ளலாம்.

௧௨
புதயதாய்மார்களுக்குவதகள்
௧ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் நீ கூற

ேவண்டியதாவது: ஒருெபண்,ஆண்குழந்ைதஒன்ைறப் ெபற்றருந்தால்,அவள்
ஏழு நாட்களுக்குத் தீட்டுள்ளவளாக இருப்பாள். இது மாதவலக்காக இருக்கும்
நாட்கைளப் ேபால் இருக்கும். ௩எட்டாவது நாள்அந்த குழந்ைத வருத்தேசதனம்
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பண்ணப்பட ேவண்டும். ௪ ப றகு அவள் முப்பத்துமூன்று நாட்கள் இரத்த
சுத்த கரிப்பு நைலயல் இருக்க ேவண்டும். அந்நாட்களில் அவள் பரிசுத்தமான
எந்தப் ெபாருட்கைளயும் ெதாடேவா, பரிசுத்தமான எந்த இடத்த ற்குள்ளும்
நுைழயேவா கூடாது. ௫ அவள் ஒரு ெபண் குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுத்தால்
அவள் இரு வாரங்களுக்குத் தீட்டாக இருப்பாள். அந்நாட்கள் அவளுக்கு
மாத வலக்கான நாட்கைளப் ேபான்ேற கருதப்படும். இரத்த சுத்த கரிப்புக்கு
அவளுக்குஅறுபத்தாறுநாட்கள் ேதைவப்படும்.
௬ “ஒருெபண்,ஆண்அல்லதுெபண்பள்ைளையப்ெபற்றதற்காகஅவளுைடய

சுத்த கரிப்பன் நாட்கள் முடிந்தபன் ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குச் ச றப்பான
பலிகைளக் ெகாண்டு வர ேவண்டும். அவள் ஆசாரியனிடம் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தன் வாசலில் பலிகைள வழங்க ேவண்டும். அவள் ஓராண்டு
நைறந்த ஆட்டுக் குட்டிைய தகன பலிக்காகவும், ஒரு புறாக்குஞ்சு அல்லது
காட்டுப்புறாைவப் பாவப்பரிகார பலிக்காகவும் ெகாண்டு வர ேவண்டும்.
௭-௮ ஒரு ெபண்ணுக்கு ஆட்டுக் குட்டிையக் ெகாடுக்க முடியாவ ட்டால் அவள்
இரண்டு புறாக்கைளயாவது அல்லது இரண்டு புறாக் குஞ்சுகைளயாவது
ெகாண்டு வரலாம். இவற்றல் ஒரு புறா தகன பலிக்காகவும் இன்ெனாரு புறா
பாவப்பரிகார பலிக்காகவும் பயன்படும். ஆசாரியன் இவற்ைறக் கர்த்தரின்
சந்ந தானத்தல்பலிய ட ேவண்டும். இதன்மூலம்ஆசாரியன்அவளுக்காக பாவ
நவாரணம் ெசய்ய ேவண்டும். அவள்அப்படிேய சுத்தமாவாள். இைவேயஆண்
அல்லதுெபண்குழந்ைதப்ெபற்றஒருபுதயதாய்க்குரியவ த கள்ஆகும்”என்று
கூறனார்.

௧௩
ேதால்வயாதையப்பற்றயவத கள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டமும் ஆேரானிடமும், ௨ “ஒரு மனிதனின் ேதால்மீது

வீக்கேமா அல்லது தடிப்ேபா, அல்லது ெவள்ைளப் புள்ளிேயா காணப்படலாம்.
அைவ ெதாழுேநாயன் அறகுறயாய் இருந்தால் அவைன ஆசாரியனான
ஆேரான் அல்லது அவனது மகன்கள் முன்னால் அைழத்துவர ேவண்டும்.
௩ஆசாரியன்அவனதுேதாலில்ஏற்பட்டேநாையக்கவனித்துப்பார்க்கேவண்டும்.
ேநாயுள்ள இடத்தன் முடிகள் ெவளுத்தருந்தாலும் ேநாயுள்ள இடம் மற்ற
ேதாைலவ ட பள்ளமாக இருந்தாலும் அந்ேநாய் ெதாழுேநாயாக இருக்கும்.
எனேவஆசாரியன்அவைனத்தீட்டுள்ளவன்என்றுஅறவக்க ேவண்டும்.
௪ “ச ல ேநரங்களில் ேநாயாளியன் உடம்பல் ெவள்ைளப் புள்ளிகள்

ஏற்படலாம். ஆனால் அைவ ேதாலின் பரப்ைபவ ட ஆழமாக இல்லாமல்
இருக்கலாம். அப்பகுதயலுள்ள முடி ெவள்ைள ஆகாமல் இருக்கலாம்.
அப்ேபாது, ஆசாரியன் அந்ேநாயாளிையத் தனியாக ஏழு நாட்கள் ஒதுக்க
ைவத்தருக்க ேவண்டும். ௫ ஏழாவது நாளில் ஆசாரியன் ேநாயாளிையக்
கவனித்துப் பார்க்க ேவண்டும். அப்ேபாது புண் மாறயருக்காவ ட்டாேலா,
ேதாலில் ேமலும் பரவ இருக்காவ ட்டாேலா ேமலும் ஏழு நாட்களுக்கு
அந்ேநாயாளிையத் தனிேய ைவத்தருக்க ேவண்டும். ௬ அந்த ஏழு நாட்களும்
முடிந்த ப றகு ஆசாரியன் அந்த ேநாயாளிைய மீண்டும் பார்க்கேவண்டும்.
அப்ேபாதுபுண்கள்ஆற இருந்தாேலா,மற்றபகுத களில்பரவாமல்இருந்தாேலா
ஆசாரியன் அவன் குணமாகவ ட்டைத அறவக்க ேவண்டும். அந்தப் புண்
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ெவறும் வடு மட்டுேம. அவன் தன் ஆைடகைளத் ேதாய்த்து மீண்டும் சுத்தமாக
இருக்க ேவண்டும்.
௭ “ேநாயாளி தன்ைன ஆசாரியனிடம் காட்டி சுத்தமுள்ளவனாகத் தீர்மானித்த

ப றகும் ஒரு ேவைள ெவண்தட்டு உடலில் பரவலாம். அைதயும் ஆசாரியனிடம்
காட்ட ேவண்டும். ௮ அப்ெபாழுது ெவண்தட்டு ேதாலிேல படர்ந்து வருகறது
என்றுஆசாரியன்கண்டால்அவைனத்தீட்டானவன்என்றுஅறவக்கேவண்டும்.
அதுெதாழுேநாய்ஆகும்.
௯ “ஒருவனுக்குத் ெதாழுேநாய் ஏற்பட்டால் அவைன ஆசாரியனிடம்

ெகாண்டு வர ேவண்டும். ௧௦ ஆசாரியன் அவைனச் ேசாத த்துப்
பார்க்க ேவண்டும். ேதாலிேல ெவள்ைளத் தடிப்புகள் இருந்தாலும், முடி
ெவண்ைமயாகயருந்தாலும், ேதாலானது ெகாப்புளங்களில் காய்ந்து
இருந்தாலும் ௧௧அதுெநடுநாளாகேவஅவன்ேதாலில்உள்ளெதாழுேநாயாகேவ
கருதப்பட ேவண்டும். ஆசாரியன் உடேன அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று
அறவக்க ேவண்டும். அந்ேநாயாளிைய மற்றவர்களிடமிருந்து ெகாஞ்சக்காலம்
தனிேய ப ரித்துைவக்க ேவண்டிய ேதைவயல்ைல. ஏெனன்றால் அவன்
ஏற்ெகனேவதீட்டுள்ளவன்.
௧௨ “ச ல ேவைளகளில் ெதாழுேநாயானது ஒருவனின் உடல் முழுவதும்

பரவயருக்கலாம். தைலமுதல்கால்வைரஅந்ேநாய்அவைனமூடிஇருக்கலாம்.
ஆசாரியன்அவைனமுழுைமயாகச் ேசாத த்துப் பார்க்க ேவண்டும். ௧௩அவனது
உடல் முழுவதும் ெவள்ைளயாகயருந்தால் அவைனச் சுத்தமுள்ளவன் என்று
ஆசாரியன் அறவக்க ேவண்டும். ௧௪ எனினும் ெகாஞ்சம் புண்நைறந்த
ேதால் இருந்தால் அவன் தீட்டுள்ளவேன. ௧௫ஆசாரியன் அதைனக் கண்டதும்
அவைனத் தீட்டுள்ளவனாக அறவக்க ேவண்டும் புண்நைறந்த ேதால்
தீட்டுள்ளது. அதுெதாழுேநாய்.
௧௬ “ேதாலின் நறம்மாற ெவண்ைமயானால் பன் அவன் ஆசாரியனிடம்

வரேவண்டும். ௧௭ ஆசாரியன் அவைனச் ேசாத த்துப் பார்க்க
ேவண்டும். ேநாயுள்ள இடம் ெவண்ைமயாகயருந்தால் அவனது ேநாய்
குணமாகவ ட்டெதன்று ெபாருள். எனேவ, அவைனத் தீட்டு இல்லாதவன் என்று
ஆசாரியன்அறவக்க ேவண்டும்.
௧௮ “ஒருவனுக்குத் ேதாலின் ேமல் புண் ஏற்பட்டு அது குணமாகலாம்.

௧௯ அேத புண் பற்பாடு ெவள்ைளத் தடிப்பாகேவா அல்லது சவந்த ந றத்தல்
ெவண் புள்ளிகளாகேவா மாறக்கூடும். அப்படி ேநரும்ேபாது அப்புண்ைண
ஆசாரியனிடத்தல் காட்ட ேவண்டும். ௨௦ ஆசாரியன் அவற்ைறச் ேசாத த்துப்
பார்க்க ேவண்டும். அப்புண்ணானது ேதாலின் பரப்ைபவ ட ஆழமாக
இருந்தாேலா, அதலுள்ள முடிகள் ெவண்ைமயானாேலா அது ெதாழுேநாய்
என்ேற கருதப்பட ேவண்டும். உடேன அவைனத் தீட்டுள்ளவனாக அறவக்க
ேவண்டும். அது புண்ணில் ஏற்பட்ட ெதாழுேநாயாகும். ெதாழுேநாயானது
அப்புண்ணின் உள்ளிருந்து உருவாகயுள்ளது. ௨௧ ேசாத ப்பன்ெபாழுது
தடிப்பன் ேமற் பகுதயல் ெவள்ைள முடி இல்லாதருந்தாலும், ேதாலில்
அவ்வளவுஆழமற்றதாகஆனால் ெவளுத்துஇருந்தாலும், ஆசாரியன்அவைன
ஏழு நாட்கள் தனிேய ப ரித்து ைவக்கேவண்டும். ௨௨ பன்பு ெவள்ைளத்
தடிப்பு அத க அளவல் ேதாலில் படர்ந்தருந்தால், ஆசாரியன் அவைனத்
தீட்டுள்ளவன் என்று அறவக்க ேவண்டும். அது ெதாழுேநாய்தான். ௨௩அந்த
ெவள்ைளப்படரானது அதகப்படாமல் பைழய அளவல் நன்றருக்குமானால்
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அதுெவறும் புண்ணின் தழும்புதான். எனேவ அவைனச் சுத்தமுள்ளவன் என்று
ஆசாரியன்அறவக்கேவண்டும்.
௨௪-௨௫ “ஒருவனது உடம்பன் ேமல் ெநருப்புப்பட்டு ெவந்து அது ஆறப்ேபான

இடத்தல் ேதாலில் நறம் இழந்ேதா, அல்லது ெவண்ைமயாகேவா இருக்கலாம்.
ஆசாரியன் அதைனச் ேசாத த்துப் பார்க்க ேவண்டும். ெவண்ைமயான தடிப்பு
ேதாலுக்கு அடியல் ஆழமாக இருந்தாலும் தடிப்பன் ேமல் உள்ள முடியன்
பரப்பு ெவளுத்தருந்தாலும், அைதத் ெதாழுேநாயாகக் கருதலாம். ெதாழுேநாய்
ெவந்த இடத்தல் ெவளிப்பட்டு வளர்ந்து ெபருகவ ட்டது. ஆகேவ ஆசாரியன்
அவைனத் ெதாழுேநாயாளி என்று அறவக்கலாம். ௨௬ஆசாரியன் ேசாத த்துப்
பார்க்கும்ேபாது, படரிேல ெவள்ைள முடி இல்ைல என்றாேலா அல்லது படர்
மற்றப் பகுத கைளவ டக் குழியாமல் இருந்தால் அவைன ஏழு நாள் தனிேய
ப ரித்து ைவத்தருக்க ேவண்டும். ௨௭ ஏழாம் நாளில் அவைன மீண்டும்
ேசாத த்துப் பார்க்க ேவண்டும். அது ேதாலில் அதகமாகப் பரவயருந்தால்
ஆசாரியன் அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று அறவக்க ேவண்டும். அது
ெதாழுேநாய்தான். ௨௮ேதாலில் படரானது பரவாமல்இருந்தாேலாஅல்லது படர்
மற்ற பகுத கைளவ டப் பள்ளமாக இல்லாமல் இருந்தாேலா அது ெவந்ததால்
உண்டான ெகாப்புளம் என்று எண்ண ேவண்டும். அவைன ஆசாரியன்
சுத்தமானவன்என்றுஅறவக்க ேவண்டும்.
௨௯ “ஒருவனுக்குத் தைலயல் அல்லது தாடியல் எரிச்சல் உண்டாகலாம்.

௩௦ ஆசாரியன் அதைனச் ேசாத த்து பார்க்க ேவண்டும். அவ்வடம் மற்ற
ேதாைலவ ட பள்ளமும் அத ேல உள்ள முடிகள் ெபான்நறமும், மிருதுவாயும்
இருந்தால் அவைனத் தீட்டுள்ளவன் என்று அறவக்க ேவண்டும். அது ெசாற
ெதாழுேநாய். ௩௧ ஆசாரியன் இதைனப் பார்க்கும் ேபாது அவ்வ டம் மற்ற
ேதாைலவ ட பள்ளமாய் இராமல் இருக்கலாம். அத ேல கறுைம யான முடிகள்
இல்லாமல் இருக்கலாம். அவ்வாறானால் அவைன ஏழு நாட்கள் தனிேய
அைடத்து ைவக்க ேவண்டும். ௩௨ ஏழாவது நாள் அப்புண்ைண ஆசாரியன்
மீண்டும் ேசாத த்துப் பார்க்க ேவண்டும். அந்த ேநாய் பரவாமல் இருந்தாேலா
அல்லது ெபான் நறமாக முடி மாறாமல் இருந்தாேலா அல்லது ேநாயுள்ள இடம்
மற்ற ேதால் பகுதைய வ டப் பள்ளம் இல்லாமல் இருந்தாேலா, ௩௩ அவன்
ெசாறயுள்ள இடம் தவ ர மற்ற இடத்ைத மழித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ேமலும்
அவைன ஏழு நாள் தனிேய ப ரித்து ைவக்க ேவண்டும். ௩௪ ஏழாம் நாளில்
ஆசாரியன் மீண்டும் ேசாத த்து பார்க்கும்ேபாது ெசாற பரவாமலும், அவ்வடம்
மற்ற இடங்கைளவ டப் பள்ளமில்லாமலும் இருந்தால் அவைன ஆசாரியன்
சுத்தமுள்ளவன் என்று அறவக்க ேவண்டும். அவன் தன் ஆைடகைளத்
துைவத்தபன் சுத்தமாய் இருப்பான். ௩௫ஆனால் அந்தச் ெசாற அதற்குப்ப றகு
பரவனால் ௩௬ மீண்டும் ஆசாரியன் அவைனச் ேசாத க்க ேவண்டும்.
ெசாற ேதாலில் பரவயருந்தாேலா, முடியும் ெபான் நறமாகயருந்தாேலா
ஆசாரியன் மறுபடியும் ேசாத க்க ேவண்டியதல்ைல. அவன் தீட்டுள்ளவேன.
௩௭ அவன் ேசாத க்கும்ேபாது ெசாற நீங்கயருந்தால், கறுைமயான முடிகள்
முைளத்தருந்தால்ெசாற குணமாயற்றுஎன்றுெபாருள். அவன்சுத்தமானவன்.
ஆசாரியன்அவைனச்சுத்தமுள்ளவன்என்றுஅறவக்க ேவண்டும்.
௩௮ “யாராவது ஒருவனுக்கு உடல்மீது ெவள்ைளப் புள்ளிகள் ஏற்பட்டால்,

௩௯ அதைன ஆசாரியன் ேசாத த்து பார்க்க ேவண்டும். ேதாலில் மங்கன
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ெவள்ைளப் புள்ளிகள் இருந்தால் அது அவ்வளவாகப் பாத ப்பற்ற ெவள்ைளத்
ேதமல். அவனும்சுத்தமுள்ளவேன.
௪௦ “ஒருவனுைடய தைலமுடி உத ரக்கூடும், அவன் சுத்தமானவேன. அது

ஒரு வைக வழுக்ைக ஆகும். ௪௧ தைலையச் சுற்றயுள்ள பகுதயல் இருந்து
முடி உத ரக்கூடும். அவனும் சுத்தமானவேன, அதுவும் இன்ெனாரு வைக
வழுக்ைகஆகும். ௪௨ஆனால் வழுக்ைகயான இடத்தல் சவப்பாகேவா அல்லது
ெவண்ைமயாகேவா தடிப்புகள் இருக்குேமயானால், அது ேதால் வயாத
ஆகும். ௪௩ஆசாரியன் அதைனச் ேசாத க்க ேவண்டும். அவனது வழுக்ைகத்
தைலயலாவது அைர வழுக்ைகத் தைலயலாவது மற்ற உறுப்புகளின்
ேமல் உண்டாகும் குஷ்டத்ைதப்ேபால் சவப்பு கலந்த ெவண்ைமயான தடிப்பு
இருந்தால் அவன் ெதாழுேநாயாளி. ௪௪அவன் தீட்டுள்ளவன் என்றுஆசாரியன்
அறவக்க ேவண்டும். அவனதுேநாய்தைலயல்உள்ளது.
௪௫ “ஒருவனுக்கு ெதாழுேநாய் இருந்தால் அவன், மற்றவர்கைள எச்சரிக்க

ேவண்டும். அவன் ‘தீட்டு தீட்டு’ என்று கத்த ேவண்டும். அவனது ஆைடகள்
கழிக்கப்பட்டிருக்க ேவண்டும். அவன் தன் தைல முடிைய நன்றாக
வளர்க்க ேவண்டும். அவன் தன் வாைய மூடி மைறத்துக்ெகாண்டிருக்க
ேவண்டும். ௪௬ அந்ேநாய் அவனிடம் இருக்கும்வைர அவன் தீட்டுள்ளவனாகக்
கருதப்படுக றான். எனேவ அவன் தனிேய குடியருக்க ேவண்டும். அவன் வீடு
கூடாரத்த ற்குஅப்பால்இருக்க ேவண்டும்.
௪௭-௪௮ “ஆட்டுமுடி அல்லது பஞ்சால் ஆன ஆைடயல் ேநாய் இருக்கும். அந்த

ஆைட ெநய்யேவா பன்னேவாபட்டிருக்கலாம். ேதால் துண்டிேலா அல்லது
ேதாலால் ஆன ஆைடய ேலா ேநாய் இருக்கும். ௪௯ அதல் பச்ைச அல்லது
சவப்புப் புள்ளிகள் காணப்பட்டால் அைத ஆசாரியனுக்குக் காட்ட ேவண்டும்.
௫௦ஆசாரியன்அைதச் ேசாத த்துப் பார்த்துவ ட்டு ஏழு நாட்கள் தனிேயஅைடத்து
ைவக்கேவண்டும். ௫௧ ஏழாம் நாள் ஆசாரியன் அவைனச் ேசாத த்துப் பார்க்க
ேவண்டும். ஆைடயலாவது பாவலாவது, ேதால் துண்டிலாவது, ேதாலால் ஆன
ஆைடயலாவது அது அதகப்பட்டிருந்தால் அது அரிக்க ற ெதாழுேநாய் என்று
கருதலாம். அது தீட்டு உள்ளது. ௫௨அந்த ேநாய் இருக்க ற மய ராைட, நூலாைட,
ேதாலாைட ேபான்றவற்ைற ஆசாரியன் சுட்ெடரிக்க ேவண்டும். இது அரிக்க ற
ெதாழுேநாய். எனேவஅதைனெநருப்பல்சுட்ெடரிக்க ேவண்டும்.
௫௩ “ஆசாரியன் ேசாத ப்பன்ேபாதுஅரிப்பானது ேமலும் பரவவல்ைல என்பது

உறுதயானால்,அந்தஆைடையேயாஅல்லதுேதாைலேயாதுைவக்கேவண்டும்.
அதுேதாலாஅல்லதுதுணியாஅல்லதுெநய்யப்பட்டதாஅல்லதுபன்னப்பட்டதா
என்பதல் வத்தயாசமில்ைல. ௫௪ ப றகு ேதால் ஆைடைய அல்லது துணிையத்
துைவக்கும்படி ஆசாரியன் ஜனங்களுக்கு ஆைணயட ேவண்டும். ப றகு
துணிைய ஏழு நாட்களுக்குப் ப ரித்துத் தனிேயைவக்க ேவண்டும். ௫௫அதற்குப்
பன்பு அைத மீண்டும் ேசாத க்க ேவண்டும். அந்த அரிப்பானது நறம் மாறாமல்
இருந்தால்அதுதீட்டுஎனஎண்ணேவண்டும். அரிப்புபரவாமல்ேபானாலும்கூட,
அைதெநருப்பல்சுட்ெடரிக்க ேவண்டும்.
௫௬ “ேதால் ஆைடைய அல்லது துணிையப் பார்க்கும்ேபாது அரிப்புப் பகுத

மங்கயருந்தால், அரித்த பகுதைய மட்டும் ேதாலாைடயல் இருந்தும் அல்லது
துணியல் இருந்தும் ெநய்யப்பட்ட துணியா அல்லது பன்னப்பட்ட துணியா
என்று பாராமல் ஆசாரியன் தனிேய ெவட்டி எடுக்க ேவண்டும். ௫௭அரிப்பானது
மீண்டும் துணிய ேலா அல்லது ேதால் ஆைடய ேலா வரக் கூடும். அப்ேபாது
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அத்துணிைய அல்லது ேதாைல ெநருப்பல் சுட்ெடரிக்க ேவண்டும். ௫௮கழுவய
பறகு அந்ேநாய் அைதவ ட்டு ேபாய்வ ட்டெதன்றால், மீண்டும் கழுவப்பட
ேவண்டும். அப்ேபாதுதான்அதுசுத்தமாகும்” என்றார்.
௫௯ இைவேய, ேதாலாைட அல்லது நூலாைட, பன்னப்பட்டது அல்லது

ெநய்யப்பட்டஆைடகளின் ேமல் ேதான்றும்ெதாழுேநாய் பற்றயவத கள்ஆகும்
என்றுகூறனார்.

௧௪
ெதாழுேநாயாளிையச்சுத்தப்படுத்துவதற்கானவத கள்
௧ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “இைவ ெதாழுேநாயாளிகள்

குணமாவதற்கும்,அவர்கைளச்சுத்தப்படுத்துவதற்குமுரியவ த முைறகளாகும்.
“ெதாழுேநாயுள்ள ஒருவைன ஆசாரியன் ேசாத த்துப் பார்க்க ேவண்டும்.

௩ஆசாரியன் கூடாரத்த ற்கு ெவளிேய ேபாய் அவன் ேநாய் குணமாகவ ட்டதா
என்று பார்க்க ேவண்டும். ௪ அவனது ேநாய் குணமாகயருந்தால் அவனிடம்
கீழ்க்கண்டவற்ைற ெசய்யும்படி கூறேவண்டும். முதலில் சுத்தமான இரண்டு
குருவகைளயும், ேகதுருக் கட்ைடகைளயும், சவப்பு நூைலயும், ஈேசாப்ைபயும்
வாங்க வரேவண்டும். ௫ பன்னர், ஆசாரியன் அதல் ஒரு குருவைய
மண்பாண்டத்தல் உள்ள ஊற்று தண்ணீரில் ெகால்ல ேவண்டும். ௬ அடுத்து
ஆசாரியன், உயருள்ள குருவையயும் அேதாடு ேகதுரு கட்ைடையயும்
சவப்பு நூைலயும் ஈேசாப்ைபயும் எடுத்து அதல் ெகால்லப்பட்டக் குருவயன்
இரத்தத்ைதத் ேதாய்க்க ேவண்டும். ௭பன்ஆசாரியன் ேநாய் நீங்கப்பட்டவனின்
ேமல் ஏழுதரம் ெதளித்து அவைனச் சுத்தப்படுத்த ேவண்டும். ப றகு ஆசாரியன்
அவைனத் தீட்டில்லாதவன் என அறவக்க ேவண்டும். பன் ஆசாரியன் தறந்த
நலப்பரப்ப ற்குெசன்றுஉயருள்ளகுருவையவ ட்டுவ ட ேவண்டும்.
௮ “ப றகுஅவன் தன்ஆைடகைளதுைவத்து, தன்முடிைய மழித்துக்ெகாண்டு,

தண்ணீரில் குளிக்க ேவண்டும். பன்னேர அவன் சுத்தமாவான். அதன் பன்
அவன்கூடாரத்த ற்குள்ெசல்லலாம். ஆனால்அவன்ஏழு நாட்கள்கூடாரத்த ற்கு
ெவளிய ேலேய தங்கேவண்டும். ௯ ஏழாவது நாள் அவன் தன் தைல முடி,
தாடி, புருவம் என அைனத்து முடிையயும் மழித்துவ ட ேவண்டும். பன் தன்
ஆைடகைளத்துைவத்துக்குளிக்க ேவண்டும். இதன்பன்அவன்சுத்தமாவான்.
௧௦ “எட்டாவது நாள், எவ்வதமான குைறயு மற்ற இரண்டு ஆட்டுக்

குட்டிகைளயும், ஒரு வயதான எக்குைறயுமில்லாத ெபண் ஆட்டுக்குட்டிையயும்
ேதால் வயாதயால் பாத க்கப்பட்டவன் தானியக் காணிக்ைகக்காக ெகாண்டு
வரேவண்டும். இருபத்து நான்கு கண்ணங்கள் எண்ெணயேல பைசந்த
ெமல்லிய மாைவயும், ஆழாக்கு ஒலிவ எண்ெணையயும் ெகாண்டு
வரேவண்டும். ௧௧அவைன தீட்டில்லாதவன் என்று அறவத்த அேத ஆசாரியன்
ேநாயுற்றவைனயும் அவனது பலிப் ெபாருட்கைளயும் கர்த்தருக்கு முன்னால்
ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்கு ெகாண்டு வர ேவண்டும். ௧௨ ஆசாரியன் ஒரு
ஆண் ஆட்டுக்குட்டிைய குற்ற பரிகார பலியாக ெசலுத்த ேவண்டும். அவன்
அதைனயும் ச றது எண்ெணையயும் அைசவாட்டும் பலியாகப் பயன்படுத்த
ேவண்டும். ௧௩ ப றகு ஒரு ஆண் ஆட்டுக்குட்டிைய பாவப் பரிகார பலிையயும்
தகனபலிையயும் ெகால்லுகற பரிசுத்த இடத்தல் ெகால்ல ேவண்டும்.
குற்ற நவாரண பலியானது பாவப்பரிகார பலி ேபான்றதாகும். அது
ஆசாரியனுக்குரியது. அதுமிகவும் பரிசுத்தமானது.
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௧௪ “ஆசாரியன் குற்ற பரிகார பலியன் இரத்தத்தல் ச ற தளவு
எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அதைனச் சுத்த கரிக்கப்பட ேவண்டியவனின்
வலது காது நுனியல் தடவ ேவண்டும். அது அவைனச் சுத்தமாக்கும்.
ப றகு ெகாஞ்சம் இரத்தத்ைத அவனது வலது ைகயன் ெபருவ ரலிலும்,
வலதுகால் ெபரு வ ரலிலும் தடவ ேவண்டும். ௧௫ ேமலும் ஆசாரியன்
எண்ெணைய எடுத்து தனது இடது உள்ளங்ைகயல் ஊற்ற ௧௬ வலது ைக
வ ரலில் ெதாட்டு ஏழுமுைற கர்த்தரின் சந்ந தயல் ெதளிக்க ேவண்டும்.
௧௭ ப றகு ஆசாரியன் தன் உள்ளங்ைகயல் உள்ள மீத எண்ெணைய எடுத்து
சுத்த கரிக்கப்படேவண்டியவனின் வலது காது நுனியலும், வலது ைக
ெபருவ ரலிலும், வலது கால் ெபருவ ரலிலும் தடவ ேவண்டும். ௧௮ ேமலும்
மீதயுள்ள எண்ெணைய அவனது தைலய ேல தடவ ேவண்டும். இவ்வாறு,
ஆசாரியன்கர்த்தருக்குமுன்பாகஅவைனச்சுத்தப்படுத்த வடுகறான்.
௧௯ “பன்ஆசாரியன்பாவப்பரிகாரபலிையச்ெசலுத்த சுத்த கரிக்கப்படேவண்டியவனின்

தீட்டு நீங்க அவனுக்குப் பாவப்பரிகாரம் ெசய்துவ ட ேவண்டும். ௨௦ பன்பு தகன
பலிக்குரிய மிருகத்ைதக் ெகான்று அதேனாடு தானியக் காணிக்ைகையயும்
பலிபீடத்தன்ேமல் ைவத்து அவனுக்காகப் பாவப்பரிகாரம் ெசய்ய ேவண்டும்.
அப்ேபாதுஅவன்சுத்தமாவான்.
௨௧ “ஆனால் ஒரு ஏைழயால் இத்தைகய பலிையக் ெகாடுக்க இயலாது.

அப்ேபாது அவன் ஒரு ஆண் ஆட்டுக்குட்டிைய மட்டும் ெகாண்டு வந்தால்
ேபாதும். அது அைசவாட்டும் பலியாகும். ஆசாரியன் இதன் மூலம்
அவைனச் சுத்தப்படுத்தலாம். இதற்கு ஆசாரியன் எண்ெணயுடன் கலந்த
மிருதுவான மாவ ேல 8 கண்ணம் அளவு எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
இது தானியக் காணிக்ைகக்காக உபேயாகப்படுத்தப்படும். ௨௨ இரண்டு
காட்டுப் புறாக்கைளயாவது அல்லது இரு புறாக் குஞ்சுகைளயாவது ெகாடுக்க
ேவண்டும். இவற்றல் ஒன்று பாவப்பரிகார பலிக்கும் இன்ெனான்று தகன
பலிக்கும்உரியது.
௨௩ “எட்டாவது நாளில் ேமற்கண்ட எல்லாப் ெபாருட்கைளயும்

எடுத்துக்ெகாண்டு அவன் ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்கு ஆசாரியனிடம் வர
ேவண்டும். அைவ கர்த்தருக்கு முன்பு அளிக்கப்பட ேவண்டும். அதனால்
அவன் சுத்தமாவான். ௨௪ஆசாரியன் ஆண் ஆட்டுக்குட்டிையக் குற்றப்பரிகார
பலிக்காக எடுத்துக்ெகாள்வான். இைதயும் ஆழாக்கு எண்ெணையயும்
கர்த்தருைடய சந்ந தயல் அைசவாட்டும் பலியாக ெசலுத்துவான். ௨௫ ப றகு
அந்த ஆண்ஆட்டுக்குட்டிைய குற்றப்பரிகார பலிக்காகக் ெகால்லுவான். அதன்
இரத்தத்ைதக் ெகாஞ்சம் எடுத்து, சுத்த கரிக்கப்பட ேவண்டியவனின் வலது
காதன் நுனியலும், வலதுைக ெபருவ ரலிலும், வலது கால் ெபருவ ரலிலும்
தடவுவான். ௨௬ ஆசாரியன் தனது இடது உள்ளங்ைகயல் எண்ெணைய
ஊற்றக்ெகாண்டு ௨௭ பன் வலது ைக வ ரலால் ெதாட்டு கர்த்தருைடய
சந்ந தயல் ஏழுதரம் ெதளிப்பான். ௨௮ மிச்சமிருக்க ற எண்ெணையத் ெதாட்டு
இரத்தத்ைத தடவயஇடங்களில் எல்லாம் தடவுவான். அதைனஅவனின்வலது
காதன் நுனியலும், வலது ைக ெபருவ ரலிலும், வலது கால் ெபருவ ரலிலும்
தடவுவான். ௨௯உள்ளங்ைகயல் ேமலும் மிச்சமிருக்க ற எண்ெணையஅவனது
தைலயல் தடவுவான். இவ்வாறு ஆசாரியன் அவைனக் கர்த்தருக்கு முன்பு
சுத்தப்படுத்த ேவண்டும்.
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௩௦ “ப றகு ஆசாரியன் ஒரு காட்டுப் புறா ைவயாவது, புறாக்குஞ்ைசயாவது
பலிய ட ேவண்டும். (ஒருவன் எவற்ைறக் ெகாடுக்க முடியுேமா அவற்ைறேய
காணிக்ைகயாக அளிக்க ேவண்டும்.) ௩௧ இவற்றல் ஒன்ைற பாவப்பரிகார
பலியாகவும்,இன்ெனான்ைறதகனபலியாகவும்ெசலுத்த ேவண்டும். தானியக்
காணிக்ைகேயாடு இதைனச் ேசர்த்துச் ெசலுத்த ேவண்டும். இவ்வாறு
ஆசாரியன் அவைனக் கர்த்தருக்கு முன்பு சுத்த கரிப்பு ெசய்யேவண்டும்.
அவனும்சுத்த கரிக்கப்படுவான்” என்றார்.
௩௨ெதாழுேநாயுற்றவன் குணம்அைடந்தபன் சுத்த கரிப்புச் ெசய்யேவண்டிய

வதகள்இைவயாகும். முைறயானபலிகைளத்தரமுடியாதவர்கள்இவ்வாறுசல
வத கைளக்கைடப்ப டிக்கலாம் என்றுகூறனார்.

வீட்டில்உள்ளேநாய்க்கானவத கள்
௩௩ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் பார்த்து, ௩௪ “நான்

உங்களுக்குக் கானான் ேதசத்ைதக் ெகாடுத்தருக்க ேறன். நீங்கள் அங்கு
ேபாய்ச் ேசர்ந்த பன்பு உங்களில் சலரது வீட்டிேல ெதாழுேநாய் ஏற்படும்படி
ெசய்தால் ௩௫ அப்ேபாது அந்த வீட்டிற்கு உரியவன் ஆசாரியனிடம் வந்து, ‘என்
வீட்டில் ெதாழுேநாய் ேபான்று ஒன்று இருப்பைதப் பார்த்ேதன்’ என்று ெசால்ல
ேவண்டும்.
௩௬ “ப றகு அந்த ஆசாரியன், வீட்டில் உள்ள யாவற்ைறயும் ெவளிேய எடுத்துச்

ெசல்லஜனங்களிடம்கூறேவண்டும். ஆசாரியன்அந்தவீட்டில்உள்ளஅைனத்து
ெபாருட்களும்தீட்டுக்குரியைவஎன்றுெசால்லத்ேதைவஇருக்காது. வீட்டிலுள்ள
ெபாருட்கைள எல்லாம் ெவளிேய ைவத்த ப றகுதான் ஆசாரியன் வீட்டிற்குள்
நுைழய ேவண்டும். ௩௭ஆசாரியன்அந்தவீட்டிற்குள்நுைழந்து ெதாழுேநாயுள்ள
இடங்கைளக் கவனித்து பார்க்க ேவண்டும். அப்ேபாது சுவரில் ெகாஞ்சம்
பச்ைசயும், சவப்புமான குழிகள் சுவற்றன் மற்ற பகுத கைளவ டப் பள்ளமாக
இருப்பைதக் கண்டால், ௩௮ஆசாரியன்ெவளிேய வந்துஅவ்வீட்ைட ஏழு நாட்கள்
பூட்டிைவக்க ேவண்டும்.
௩௯ “ஏழாம் நாள் ஆசாரியன் தரும்பப் ேபாய், ேசாத த்துப் பார்க்க ேவண்டும்.

ேதாஷம் வீட்டுச் சுவர்களில் பரவயருந்தால் ௪௦ ஆசாரியன் ேதாஷம் படிந்த
கற்கைளச் சுவற்றலிருந்து ெபயர்த்ெதடுத்துப் பட்டணத்துக்கு ெவளிேய ஒரு
குற ப்ப ட்ட அசுத்தமானஇடத்த ேல ெகாண்டு ேபாய் ேபாடச் ெசால்ல ேவண்டும்.
௪௧ வீட்டினுள்ேள தைரையப் ெபயர்த்து, அைதயும் ெவளிேய அசுத்தமான
இடத்தல் ேபாட்டுவ ட ேவண்டும். ௪௨ ப றகு சுவரில் புதய கற்கைள ைவத்துப்
பூசேவண்டும்.
௪௩ “கற்கைளப் ெபயர்த்து வீட்ைடச் ெசதுக்க புத தாய்ப் பூசன பறகும் ேநாய்

தரும்பவும் வந்தால், ௪௪ஆசாரியன் ேபாய் அந்த வீட்ைடச் ேசாத த்துப் பார்க்க
ேவண்டும். அந்த ேநாய் ேமலும் சுவரில் பரவ இருந்தால் அதைன வீட்ைட
அரிக்க ற ெதாழுேநாயாகக் கருதேவண்டும். அது தீட்டுள்ளதாக இருக்கும்.
௪௫ எனேவ வீடு முழுவைதயும் இடித்து அதன் கற்கைளயும் மரங்கைளயும்
காைரையயும் ஊருக்கு ெவளிேய அசுத்தமான தனி இடத்தல் ெகாட்டிவ ட
ேவண்டும். ௪௬அந்தவீட்டிற்குள்நுைழகறஎவனும்மாைலவைரதீட்டுள்ளவனாக
இருப்பான். ௪௭அந்தவீட்டில்எவனாவதுஉண்டாேலா,உறங்கனாேலா,அவனும்
தனதுஆைடையத்துைவக்க ேவண்டும்.
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௪௮ “புதய கற்களும் பூச்சும் முடிந்தப றகு அவ்வீட்ைட ஆசாரியன்
ேசாத க்கும்ேபாது ேநாய் பரவயதற்கான அறகுற எதுவும் இல்லாவ ட்டால்
அவ்வீடுதீட்டுஇல்லாததாய்ஆயற்றுஎன்றுஅறவக்க ேவண்டும்.
௪௯ “ப றகு அந்த வீட்ைட சுத்த கரிப்புச் ெசய்ய ேவண்டும். அதற்குஆசாரியன்

இரண்டு குருவகைளயும், ேகதுரு கட்ைடையயும், ஒரு துண்டு சவப்புத்
துணிையயும், ஈேசாப்ைபயும் எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ௫௦ அதல் ஒரு
குருவைய மண்பாண்டத்தல் உள்ள ஊற்று தண்ணீரில் ெகால்ல ேவண்டும்.
௫௧ப றகு ேகதுருக் கட்ைடையயும், ஈேசாப்ைபயும், சவப்புநூைலயும், உயருள்ள
குருவையயும் எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். பன் ெகால்லப்பட்ட குருவயன்
இரத்தத்தல் இவற்ைற மூழ்க ைவக்க ேவண்டும். ப றகு அந்த இரத்தத்ைத
ஆசாரியன் வீட்டின்ேமல் ஏழுதரம் ெதளிக்கேவண்டும். ௫௨குருவயன்இரத்தம்,
ஊற்று தண்ணீர், உயருள்ள குருவ , ஈேசாப்பு, ேகதுருக் கட்ைட, சவப்பு நூல்
ேபான்றவற்றால் வீட்டின் தீட்டிைனக் கழிக்க ேவண்டும். ௫௩ பன் உயருள்ள
குருவைய நகருக்கு ெவளிேய வ ட்டுவ ட ேவண்டும். இம்முைறயல்ஆசாரியன்
வீட்ைடச் சுத்தம்ெசய்வான். ப றகுவீடுசுத்தமாகும்” என்றுகூறனார்.
௫௪-௫௫ துணிகளிேலா அல்லது வீட்டிேலா ேதாஷம் ப டித்தல், ெதாழுேநாய்,

ஆகயன உண்டாகும்ெபாழுது கைடப்ப டிக்க ேவண்டிய வதகள் இைவகேள.
௫௬ வீக்கம், அசறு, ேதாலில் ெவள்ைளப் புள்ளிகள் உண்டாகுதல்
ஆகயவற்றன்ேபாதும் கைடப்ப டிக்க ேவண்டிய வதகள் இைவகேள.
௫௭ ெபாருட்கள் எப்ெபாழுது சுத்தமாயுள்ளன, எப்ெபாழுது சுத்தமற்றைவயாக
உள்ளனஎனக்கற்ப ப்பதற்குரியவ த கள்இைவகேள.

௧௫
உடலில்இருந்துெவளிேயறும்கழிவுப்ெபாருட்களுக்கானவதகள்
௧ப றகு கர்த்தர் ேமாேசையயும், ஆேராைனயும் பார்த்து, ௨ “நீங்கள்இஸ்ரேவல்

ஜனங்களுக்குச் ெசால்ல ேவண்டியதாவது: ஒருவனுக்கு உடற்கழிவுகள்
ஏற்பட்டால்அதனாலும்தீட்டுஉண்டாகும். ௩இக்கழிவுகள்அவன்உடம்பலிருந்து
சரளமாகெவளிேயறுகறதாஇல்ைலயா என்பதுமுக்கயமில்ைல.
௪ “உடற்கழிவு ஏற்பட்டவன் படுக்க ற எந்தப் படுக்ைகயும் தீட்டாகும். அவன்

எதன் ேமல் உட்காருக றாேனா அதுவும் தீட்டாகும். ௫ அவனது படுக்ைகையத்
ெதாடுக றவன் தனது ஆைடகைளத் துைவத்து தண்ணீரில் குளிக்க ேவண்டும்.
மாைலவைர அவன் தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான். ௬ உடற்கழிவு ஏற்பட்டவன்
உட்காருக ற இடத்தல் உட்காருக றவனும் தன் ஆைடகைளத் துைவத்து
தண்ணீரில் குளிக்க ேவண்டும். மாைலவைர இவனும் தீட்டு உள்ளவனாக
இருப்பான். ௭உடற்கழிவு ஏற்படுக றவைனத் ெதாடுபவனும் தன் ஆைடகைளத்
துைவத்து தண்ணீரில் குளிக்கேவண்டும். மாைலவைர இவனுக்கும் தீட்டு
இருக்கும். ௮ உடற்கழிவு உள்ளவனின் எச்சல் ேமேலபட்டாலும் ஒருவன்
தன் ஆைடகைளத் துைவத்து தண்ணீரில் குளிக்கேவண்டும். மாைலவைர
அவனுக்குத்தீட்டுஇருக்கும். ௯இத்தைகயவன்ஏறுகறஎந்தேசணமும்தீட்டாகும்.
௧௦ இத்தைகயவனுக்குக் கீழ் இருக்க ற எந்தப் ெபாருைளயும் ெதாடுக றவன்
மாைலவைர தீட்டாயருப்பான். அப்ெபாருைள எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாக றவன்
தன் ஆைடகைளத் துைவத்து தண்ணீரில் குளித்து மாைலவைர தீட்டு
உள்ளவனாக இருப்பான். ௧௧ ச ற்சல இடங்களில் உடற்கழிவு உள்ளவன்
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தண்ணீரில் தன் ைககைளக் கழுவாமேல அடுத்தவைனத் ெதாட்டுவ ட்டால்,
ெதாடப்பட்டவன் தன்ஆைடகைளத் துைவத்து குளிக்க ேவண்டும். மாைலவைர
அவன்தீட்டாகஇருப்பான்.
௧௨ “உடற்கழிவு ஏற்பட்டவன் ஏேதனும் மண் பாண்டத்ைதத் ெதாட்டால்

அம்மண்பாண்டம் உைடக்கப்படேவண்டும். மரத்தாலான பாத்த ரத்ைத அவன்
ெதாடேநர்ந்தால்,அைதத்தண்ணீரால்கழுவேவண்டும்.
௧௩ “உடற்கழிவு உள்ளவன் அது நீங்க சுத்தமானதும் அதற்குச் சுத்த கரிப்புச்

ெசய்ய ேவண்டும். அதற்காக ஏழு நாட்கள் காத்தருந்து, தன் ஆைடகைளத்
துைவத்து தண்ணீரில் குளிக்க ேவண்டும். அப்ேபாதுதான் அவன்
சுத்தமாவான். ௧௪ எட்டாவது நாள் அவன் இரண்டு காட்டுப் புறாக்கைளயாவது,
புறாக்குஞ்சுகைளயாவது ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குக் ெகாண்டுவர ேவண்டும்.
அவற்ைறக் கர்த்தருக்கு முன் ெகாண்டுவந்து ஆசாரியனிடம் ெகாடுக்க
ேவண்டும். ௧௫அவற்றுள்ஒன்றுபாவப்பரிகாரபலியாகவும்இன்ெனான்றுதகன
பலியாகவும்ஆசாரியன் கர்த்தருக்குெசலுத்துவான். இம்முைறயல்ஆசாரியன்
கர்த்தருக்குமுன்அவைனச்சுத்த கரிப்பு ெசய்யேவண்டும்.
௧௬ “ஒருவனுக்குவந்துெவளிப்பட்டால்,அவன்தண்ணீரில்குளிக்கேவண்டும்.

அவன் மாைலவைர தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான். ௧௭ ேதால் ஆைடயலும்,
துணியலும் வந்துபட்டிருந்தால் அவற்ைற தண்ணீரால் கழுவேவண்டும்.
அது மாைலவைர தீட்டுள்ளதாக இருக்கும். ௧௮ வந்து கழிந்தவேனாடு ஒரு
ெபண்படுத்தருந்தால் இருவரும் தண்ணீரில் குளிக்க ேவண்டும். அவர்கள்
மாைலவைரதீட்டுள்ளவர்களாகஇருப்பார்கள்.
௧௯ “இரத்தப் ேபாக்குைடய மாதவலக்கான ெபண், ஏழு நாட்கள்

தீட்டுப்பட்டவளாக இருப்பாள். அவைளத் ெதாடுக றவன் எவனும் மாைல வைர
தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான். ௨௦அவள் மாத வலக்காக இருக்கும்ேபாது எதன்
ேமல் படுத்துக்ெகாள்க றாேளா, எதன் மீது உட்காருக றாேளா அைவ தீட்டாகும்.
௨௧அவளதுபடுக்ைகையத்ெதாட்டவன்தன்ஆைடகைளத்துைவத்துதண்ணீரில்
குளிக்க ேவண்டும். மாைலவைர அவனும் தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான்.
௨௨அவள் அமர்ந்த இருக்ைகையத் ெதாட்டவனும் தன்ஆைடகைளத் துைவத்து
தண்ணீரில் குளிக்க ேவண்டும். அவனும் மாைலவைர தீட்டுள்ளவனாக
இருப்பான். ௨௩ அவள் படுக்ைகையேயா இருக்ைகையேயா ெதாட்டவன்
மாைலவைரதீட்டுஉைடயவனாகஇருப்பான்.
௨௪ “அவேளாடு ஒருவன் படுத்துக்ெகாண்டால் அவள் தீட்டு அவன்ேமல் படும்.

அதனால் அவன் ஏழு நாள் தீட்டாய் இருப்பான். அவன் படுக்க ற படுக்ைகயும்
தீட்டாகும்.
௨௫ “ஒருத்த க்கு மாதவலக்கு அல்லாத நாட்களிலும் அவளிடம் இரத்தம்

கச ந்தால் அப்ேபாதும் அவள் வலக்கானவள் ேபாலேவ கருதப்பட ேவண்டும்.
௨௬அந்த நாட்களிலும்அவள்படுக்கும் படுக்ைகயும்வலக்கானநாட்களுக்குரிய
படுக்ைக ேபான்று தீட்டாகும். அவள் அமரும் இருக்ைகயும் வலக்கத் தீட்ைடப்
ேபான்ேற கருதப்படும். ௨௭ இத்தைகயவற்ைறத் ெதாடுக ற எவனும் தன்
ஆைடகைளத்துைவத்துதண்ணீரில்குளிக்க ேவண்டும். அவனும்மாைலவைர
தீட்டாய்இருப்பான். ௨௮அவளதுதீட்டுநன்றதும்ஏழுநாட்கள்அவள்காத்தருக்க
ேவண்டும். அதன் பறேக அவள் சுத்தமாக றாள். ௨௯ எட்டாவது நாளில் அவள்
இரண்டு காட்டுப் புறாக்கைளேயா, இரு புறாக்குஞ்சுகைளேயா ெகாண்டுவந்து
அவற்ைற ஆசாரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள் ஆசாரியனிடம் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
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௩௦ஆசாரியன்அவற்றல்ஒன்ைறப் பாவப்பரிகார பலியாகவும், இன்ெனான்ைற
தகன பலியாகவும் ெசலுத்த ேவண்டும். கர்த்தருைடய சந்ந தயல் அவைள
இவ்வாறுஆசாரியன்சுத்த கரிப்பு ெசய்ய ேவண்டும்.
௩௧ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தீட்டு இல்லாதவர்களாக இருக்க எச்சரிக்ைக

ெசய்யுங்கள். இல்லாவ ட்டால் அவர்கள் எனது ஆராதைன கூடாரத்ைதத்
தீட்டுள்ளதாக்குவதுடன்,அவர்கள்அழிந்தும் ேபாவார்கள்” என்றுகூறனார்.
௩௨இைவேய, உடற்கழிவு உள்ளவர்களுக்கான வதகள். வந்து கழிவனால்

தீட்டான ஆண்களுக்கும், ௩௩ மாதவலக்கால் தீட்டான ெபண்களுக்கும்,
தீட்டானவேளாடுபடுத்துக்ெகாண்டவனுக்குமுரியவ த கள்இைவகேளயாகும்.

௧௬
பாவப்பரிகார நாள்
௧ஆேரானின்இரண்டுமகன்களும்கர்த்தரின் சந்ந தயல்அங்கீகரிக்கப்படாத

முைறயல் தூபம் காட்டியேபாது மரணமைடந்தனர். அதற்குப் பன்பு கர்த்தர்
ேமாேசய டம்,௨ “உன்சேகாதரன்ஆேரானிடம்பன்வருவைதக்கூறு: கூடாரத்தன்
தைரக்குப்பன்னால்அவன்வரும்புக றேபாெதல்லாம்மகாபரிசுத்தஇடத்த ற்கு
ேபாகேவண்டாம். தைரக்குப் பன்னால் அந்த அைறயல் பரிசுத்தப் ெபட்டி
உள்ளது. அதன்ேமல் கருபாசன மூடி உள்ளது. நான் அதற்கு ேமல் ேமகத்தல்
காட்ச தருேவன். ஆேரான்அங்ேகெசன்றால்மரித்து ேபாகலாம்!
௩ “ஆேரான் பாவப்பரிகார நாள் அன்று மிகவும் பரிசுத்தமான அந்த

இடத்த ற்குள் நுைழவதற்கு முன் ஒரு காைளையப் பாவப் பரிகார பலியாகவும்,
ஒரு ஆட்டுக்கடாைவ தகன பலியாகவும் ெசலுத்தவ ட ேவண்டும். ௪ஆேரான்
தண்ணீரில் தன் உடல் முழுவைதயும் கழுவ ேவண்டும். பன் அவன் ேவறு
ஆைடகைள அணிந்துெகாள்ள ேவண்டும். ஆேரான் பரிசுத்த சணல் நூல்
சட்ைடைய அணிந்து இடுப்பல் சணல் நூல் சல்லடத்ைதக் கட்டிக்ெகாள்ள
ேவண்டும். சணல் நூல் தைலப் பாைகையயும், சணல் நூலால் ஆன இைடக்
கச்ைசையயும்அணிந்துெகாள்ளேவண்டும். இைவபரிசுத்தமானஆைடகள்.
௫ “ஆேரான் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமிருந்து பாவப்பரிகார பலிக்காக

இரண்டு ெவள்ளாட்டுக் கடாக்கைளயும் தகன பலிக்காக ஒரு ஆட்டுக்
காடாைவயும் வாங்க க்ெகாள்ள ேவண்டும். ௬ ப றகு ஆேரான் காைளையப்
பாவப்பரிகார பலியாக ெசலுத்த ேவண்டும். இந்தப் பாவப்பரிகார பலி
அவனுக்குரியது. இதைன ஆேரான் தன்ைனயும் தன் குடும்பத்தாைரயும்
சுத்த கரிப்பு ெசய்வதற்காகஇவ்வாறுெசய்ய ேவண்டும்.
௭ “ப றகு ஆேரான் இரு ெவள்ளாட்டுக் கடாக்கைளயும் கர்த்தருக்கு முன்பாக

ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் வாசலுக்குக் ெகாண்டு வரேவண்டும். ௮ பன்
கடாக்களுக்காகச் சீட்டுப்ேபாட ேவண்டும். ஒரு சீட்டு கர்த்தருக்குரியது.
இன்ெனாருசீட்டு ேபாக் காட்டுக்குஉரியது.
௯ “ப றகு ஆேரான் கர்த்தருக்குரிய சீட்டுள்ள கடாைவக் கர்த்தருைடய

சந்ந தயல்பாவப்பரிகாரபலியாகவழங்கேவண்டும். ௧௦ஆனால்ேபாக்காடாகச்
சீட்டுள்ள கடாைவயும் கர்த்தருக்கு முன் ெகாண்டு வர ேவண்டும். பன் அந்தக்
கடாைவ உய ேராடு வனத்துக்குத் துரத்தவ ட ேவண்டும். இது ஜனங்கைளச்
சுத்த கரிப்புச் ெசய்யும்.
௧௧ “ப றகு ஆேரான் காைளையத் தனக்குரிய பாவப்பரிகார பலியாகச்

ெசலுத்த , தன்ைனயும் தனது குடும்பத்தாைரயும் பரிசுத்தப்படுத்த ேவண்டும்.
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அவேன தனக்கான பாவப்பரிகார பலியாக அக்காைளையக் ெகால்ல
ேவண்டும். ௧௨ ப றகு கர்த்தரின் சந்ந தயலிருக்கும் பலிபீடத்தன் ேமலுள்ள
ெநருப்புத் தணலினால் தூபகலசத்ைத ந ரப்ப ேவண்டும். ெபாடியாக்கப்பட்ட
நறுமணப் ெபாருட்கைள தன் ைகப்ப டி நைறய எடுத்து தைரக்கு உட்புறமாகக்
ெகாண்டு வர ேவண்டும். ௧௩ அவன் கர்த்தரின் சந்ந தயல் நறுமணப்
ெபாருட்கைளப் ேபாட ேவண்டும். அப்புைகயானது உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியன்
ேமலுள்ள கருபாசனத்ைத மூடும் அளவற்கு ேபாட ேவண்டும். இவ்வாறு
ெசய்தால் ஆேரான் மரிக்கமாட்டான். ௧௪ ஆேரான் ெகால்லப்பட்ட காைளயன்
இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம் எடுத்து, அதைன வ ரலால் ெதாட்டுக் கீழ்ப்புறமாக
நன்று கருபாசனத்தன்ேமல் ெதளிக்க ேவண்டும். இவ்வாறு ஏழுமுைற அவன்
இரத்தத்ைதத்ெதளிக்க ேவண்டும்.
௧௫ “ப றகு ஆேரான் ஜனங்களின் பாவப் பரிகார பலிக்கான ெவள்ளாட்ைடக்

ெகான்று, அதன் இரத்தத்ைதத் தைரக்குப் பன்னால் உள்ள அைறக்குக்
ெகாண்டு வர ேவண்டும். காைளயன் இரத்தத்ைதச் ெசய்தது ேபான்ேற
இதைனயும் ெசய்ய ேவண்டும். அவன் அந்த இரத்தத்ைதக் கருபாசனத்தன்
ேமலும் அதற்கு முன்பும் ெதளிக்க ேவண்டும். ௧௬ இவ்வாறு ஆேரான்
மிகவும் பரிசுத்தமான இடத்ைதச் சுத்த கரிப்பு ெசய்யேவண்டும். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைனவருைடய தீட்டிற்காகவும், பாவங்களுக்காகவும் ஆேரான்
இதைனெயல்லாம் ெசய்ய ேவண்டும். ஆேரான் இதைன ஆசரிப்பு
கூடாரத்த ற்குள்ேளெசய்ய ேவண்டும்.
௧௭ “அவர்களுைடய தீட்டுகளின் மத்தயலிருக்கற மிகப் பரிசுத்தமான

இடத்தல்இச்சடங்குகைளெயல்லாம்ஆேரான்ெசய்யும்ேபாதுஎவரும்ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தல் நுைழயக் கூடாது. ஆேரான் ெவளிேய வந்த ப றகுதான் எவரும்
நுைழய ேவண்டும். இவ்வாறு ஆேரான் தன்ைனயும், தன் குடும்பத்தாைரயும்,
இஸ்ேரேவல் ஜனங்கைளயும் சுத்தம் ெசய்க றான். ௧௮ ப றகு அவன்
கர்த்தருைடய சந்ந தயல் இருக்கற பலி பீடத்தன் அருகல் வரேவண்டும்.
அதற்குப் ப ராயச்ச த்தம் ெசய்ய, காைளயன் இரத்தத்தலும் ெவள்ளாட்டின்
இரத்தத்தலும் ெகாஞ்சம் எடுத்து பலிபீடத்தன் ெகாம்புகளில் தடவ ேவண்டும்.
௧௯தன்வ ரலினால்அந்தஇரத்தத்ைதத்ெதாட்டுஏழுமுைறஅதன்ேமல்ெதளிக்க
ேவண்டும். அதைனஇஸ்ரேவல் ஜனங்களின் தீட்டுகள் நீங்கும்படி சுத்த கரித்து
பரிசுத்தப்படுத்த ேவண்டும்.
௨௦ “ஆேரான்மிகப் பரிசுத்தமானஇடத்ைதயும்,ஆசரிப்புக்கூடாரத்ைதயும், பலி

பீடத்ைதயும் பரிசுத்தப்படுத்துவான். ப றகுஆேரான் உயருள்ள ெவள்ளாட்ைடக்
கர்த்தருக்கு முன் ெகாண்டு வந்து ௨௧ தனது இரு ைககைளயும் அதன்
தைலமீது ைவப்பான். ப றகு இஸ்ரேவல் ஜனங்களுைடய பாவங்கைளயும்
குற்றங்கைளயும்அறக்ைகய ட்டுஅந்தெவள்ளாட்டின்தைலய ேலசுமத்துவான்.
பன் அதைன அதற்கு நயமிக்கப்பட்ட ஆள் மூலம் வனாந்த ரத்த ற்கு
அனுப்பவடுவான். ௨௨ அந்தக் கடாவானது வனாந்த ரத்த ற்கு அைனவரது
பாவங்கைளயும் எடுத்து ெசன்றுவடுகறது. அதைனக் காட்டிேல வ ட்டுவ ட்டு
அந்தஆள்வந்துவடுவான்.
௨௩ “ப றகு ஆேரான் ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள் நுைழவான். பரிசுத்த

இடத்த ற்குள் நுைழயும் ேபாது அவன் அணிந்தருக்கும் ெமல்லிய
பஞ்சாைடகைள நீக்க அைவகைள அங்ேகேய ைவத்துவ ட ேவண்டும். ௨௪ஒரு
பரிசுத்தமான இடத்தல் தனது உடல் முழுவைதயும் தண்ணீரால் கழுவ , ப றகு
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ேவறு ச றப்புஆைடகைளஅணிந்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அதன்பன் ெவளிேய
வந்து தனது மற்றும் ஜனங்களின் தகன பலிகைளச் ெசலுத்த தன்ைனயும்
ஜனங்கைளயும் பரிசுத்தமாக்க ேவண்டும். ௨௫ பன் பாவப் பரிகார பலியன்
ெகாழுப்ைபபலிபீடத்தன்ேமல்எரிப்பான்.
௨௬ “ேபாக்காடாக ய கடாைவக் ெகாண்டு ேபாய் வனாந்த ரத்த ேல வ ட்டவன்

ஆைடகைளத்துைவத்துக்குளித்துவ ட்டுமுகாமுக்குள்வரேவண்டும்.
௨௭ “பாவப்பரிகார பலிக்குரிய காைளையயும் ெவள்ளாட்ைடயும் முகாமிற்கு

ெவளிேய ெகாண்டுெசல்லேவண்டும். (அவற்றன்இரத்தத்ைத மட்டும் பரிசுத்த
இடத்த ற்குள் ெகாண்டுப் ேபாய் அதைனச் சுத்த கரிப்பு ெசய்யேவண்டும்.)
ேதால்கள்,உடல்கள், கழிவுகள்அைனத்ைதயும்ஆசாரியன்ெநருப்ப ேல ேபாட்டு
எரிக்கேவண்டும். ௨௮ எரித்தவன் ஆைடையத் துைவத்து தண்ணீரில் உடல்
முழுவைதயும்கழுவயபன்னேரகூடாரத்த ற்குள்நுைழயேவண்டும்.
௨௯ “இந்தச்சட்டங்கள்என்ெறன்றும்ெதாடர்ந்துஇருக்கும். ஏழாவதுமாதத்தன்

பத்தாவது நாளில் எவ்வுணைவயும் நீங்கள் உண்ணேவா, ஒரு ேவைலயும்
ெசய்யேவா கூடாது. உங்கள் ேதசத்தல் வச க்கும் உள்நாட்டுக்காரர்களும்,
ெவளிநாட்டுக்காரர்களும்கூட எவ்ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது. ௩௦ ஏெனன்றால்
ஆசாரியர்கள் அந்நாளில் வந்து உங்கைளச் சுத்த கரிப்பு ெசய்து உங்கள்
பாவங்கைளப்ேபாக்குவார்கள். ப றகுநீங்கள்கர்த்தருக்குமுன்தீட்டுஇல்லாமல்
இருப்பீர்கள். ௩௧இந்நாள் ச றப்பான ஓய்வு நாளாகும். அன்று உணவு எைதயும்
உட்ெகாள்ளாமல் உங்கள் மனதல் தாழ்ைமயுடன் இருக்க ேவண்டும். இந்த
வதமுைறஎன்ெறன்றும்இருக்கும்.
௩௨ “ேதவனுைடய அப ேஷகம் ெபற்று ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட தைலைம

ஆசாரியேன பாவப்பரிகாரம் ெசய்யத் தகுந்தவன். தனது தந்ைதக்குப் ப றகு
தைலைம ஆசாரியனாகப் பணி ெசய்யும் உரிைமையப் ெபற்றவன் இவன்.
ஆசாரியன்பரிசுத்தமானசணல்நூல்ஆைடகைளஅணிந்துெகாள்ளேவண்டும்.
௩௩மிகப் பரிசுத்தமானஇடத்த ற்கும்ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கும் பலிபீடத்த ற்கும்
ப ராயச்ச த்தம் ெசய்ய ேவண்டும். அவன் மற்றஆசாரியர்கைளயும், இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளயும் சுத்தப்படுத்துவான். ௩௪இஸ்ரேவல்ஜனங்களின் பாவங்களின்
காரணமாக அவர்கைள வருடம் ஒருமுைற பரிசுத்தம் ெசய்யும் இச்சட்டம்
ெதாடர்ந்துஇருக்கும்” என்றார்.
கர்த்தர் ேமாேசக்குக்கட்டைளய ட்டபடிேயஅவர்கள்ெசய்தார்கள்.

௧௭
மிருகங்கைளக்ெகால்வதுமற்றும்உண்பதுபற்றயவத கள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம் ௨ “நீ ஆேரானுடனும், அவனது மகன்கேளாடும்

இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்அைனவரிடமும்ேபச ,கர்த்தர்என்னகட்டைளய ட்டுள்ளார்
என்பைதக் கூறு: ௩ ஒரு இஸ்ரேவலன் ஒரு காைளையேயா, அல்லது ஒரு
ெசம்மறயாட்ைடேயா அல்லது ெவள்ளாட்ைடேயா முகாமுக்கு உள்ேளேயா
அல்லது ெவளிேயேயா ெகால்லலாம். ௪ அவன் அந்த மிருகத்ைத ஆசரிப்புக்
கூடாரத்த ற்குக் ெகாண்டுவர ேவண்டும். அவன் அந்த மிருகத்தன் ஒரு
பகுதைய கர்த்தருக்கு அன்பளிப்பாக அளிக்க ேவண்டும். ெகால்லப்பட்ட
மிருகத்தன் இரத்தத்ைத அவன் ச ந்தயவனாக றான். எனேவ, தனது
அன்பளிப்ைப கர்த்தரின் பரிசுத்தக் கூடாரத்த ற்கு எடுத்துச் ெசல்ல ேவண்டும்.
அவன் அம்மிருகத்தன் ஒரு பகுதைய கர்த்தருக்கு அன்பளிப்பாக எடுத்துச்
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ெசல்லவல்ைலெயனில் அவன் தனது ஜனங்களிடமிருந்து ஒதுக்கப்பட
ேவண்டும். ௫ வதகள் இவ்வாறு இருப்பதால் ஜனங்கள் தங்கள் சமாதானப்
பலிையக் கர்த்தருக்குக் ெகாண்டு வரேவண்டும். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
வயல்களில் ெகால்க ற மிருகங்கைள ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்கு ஆசாரியனிடம்
ெகாண்டு வரேவண்டும். ௬ ப றகு ஆசாரியன் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் வாசலில்
உள்ள பலிபீடத்தன்ேமல் கர்த்தருக்கு முன் இரத்தத்ைதத் ெதளிக்க ேவண்டும்.
ெகாழுப்ைப நறுமணமிக்க வாசைனயாக எரிக்க ேவண்டும். அந்த மணம்
கர்த்தருக்கு மிகவும் ப ரியமாயருக்கும். ௭ தாங்கள் தவறாகப் பன்பற்றய
ெபாய்த் ேதவர்களுக்குஇனிேமல்அவர்கள் எவ்வத பலிகளும்இடாமல்இருக்க
ேவண்டும். அவர்கள் இத்தைகய ெபாய்த் ேதவர்கைளப் பன்பற்றனால் ஒரு
ேவசையப் ேபான்றுஇருப்பார்கள். இவ்வதகள்ந ரந்தரமானைவ.
௮ “ஜனங்களிடம் ெசால்லுங்கள், இஸ்ரேவல் குடிமக்கேளா அல்லது

உங்களிைடேய வாழும் அயல் நாட்டுக்காரர்கேளா தகன பலிையேயா அல்லது
ேவறுபலிகைளேயா௯ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்வாசலுக்குக்கர்த்தருக்குஅளிக்க
வரேவண்டும். இவ்வாறு அவர்கள் ெசய்யாவ ட்டால் மற்ற ஜனங்களிடமிருந்து
ஒதுக்கப்பட்டுப் ேபாவார்கள்.
௧௦ “இரத்தத்ைதச் சாப்படுக ற எவருக்கும் ேதவனாகய நான் எத ராக

இருக்க ேறன். அவன் இஸ்ரேவல் குடிமகனாகேவா, அல்லது உங்கேளாடு
குடியருக்கும் அயல் நாட்டுக்காரனாகேவா இருக்கலாம். நான் அவர்கைள
மற்ற ஜனங்களிடம் இருந்து ஒதுக்கவடுேவன். ௧௧ ஏெனன்றால் சரீரத்தன்
உய ர் இரத்தத்தல் உள்ளது. இரத்தத்ைதப் பலி பீடத்தல் ஊற்றும்படி நான்
வத கைளக் ெகாடுத்தருக்க ேறன். உங்கைளச் சுத்த கரித்துக்ெகாள்ள நீங்கள்
இதைனச்ெசய்யேவண்டும். இரத்தேமஆத்துமாைவபாவநவ ர்த்த ெசய்க றது.
௧௨உங்களில் எவரும், உங்கேளாடு வாழும் அயல் நாட்டுக்காரர்களும் இரத்தம்
உண்ணக்கூடாது.
௧௩ “எவராவது உண்ணத்தக்க பறைவையேயா, மிருகத்ைதேயா

ப டித்துக்ெகான்றால் அதன் இரத்தத்ைதத் தைரய ேல ஊற்ற மண்ணால் மூட
ேவண்டும். ௧௪ இைறச்சயல் இரத்தம் இருந்தால் இைறச்சயல் மிருகத்தன்
உய ர் இருப்பதாகப் ெபாருள். இைறச்சயல் இரத்தம் இருந்தால் அைத
உண்ணாதீர்கள். இரத்தத்ேதாடு உண்ணுகற எவனும் தன் ஜனங்களிடம்
இருந்துஒதுக்கப்படுவான்.
௧௫ “இஸ்ரேவலராக ய நீங்களும், உங்கேளாடு வச க்கும் அயலார் எவரும்

தானாக மரித்துப்ேபான மிருகத்ைதேயா, ேவறு மிருகத்தாேல ெகால்லப்பட்ட
மிருகத்ைதேயா உண்ணக்கூடாது, அது உங்களுக்குத் தீட்டாயருக்கும். அப்படி
உண்பவன் மாைலவைர தீட்டாயருப்பான். மாைலயல் அவன் தன் உைடையத்
துைவத்து தண்ணீரால் உடல் முழுவைதயும் கழுவ ேவண்டும். ௧௬அவன் தனது
ஆைடையத் துைவக்காவ ட்டாேலா, தண்ணீரால் உடைலக் கழுவாவ ட்டாேலா
அவன்குற்றமுள்ளவனாயருப்பான்” என்றுகூறனார்.

௧௮
பாலியல்உறவுகள்ெதாடர்பானவத கள்
௧ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் நீ கூற

ேவண்டியதாவது: நாேன ேதவனாகய கர்த்தர் ௩எக ப்தலிருந்தஉங்கைளநான்
கானானுக்கு வழி நடத்த ேனன். அங்கு ெசய்துவந்த ெசயல்கைள எல்லாம்
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இங்கு ெசய்யக் கூடாது. நான் உங்கைள கானான் ேதசத்த ற்கு நடத்த ச்
ெசல்க ேறன். அவர்களின் பழக்கவழக்கங்கைளப் பன்பற்றாதீர்கள். ௪ நீங்கள்
எனக்குக்கீழ்ப்படிந்துஎனதுவதகைளப் பன்பற்றுவதல்உறுதயாகஇருங்கள்.
ஏெனன்றால் நாேன உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர். ௫ எனேவ நீங்கள் எனக்குக்
கீழ்ப்படிந்து எனது வதகைளப் பன்பற்ற ேவண்டும். எனது சட்டங்களுக்கும்,
வதகளுக்கும் கீழ்ப்படிக றவேன உண்ைமயல் நீடித்து வாழ்வான். நாேன
கர்த்தர்.
௬ “நீங்கள் உங்களுைடய ெநருங்கய உறவனர்களுடன் பாலின உறவு

ெகாள்ளக்கூடாது. நாேனகர்த்தர்!
௭ “நீங்கள் உங்கள் தந்ைதேயாடும் தாேயாடும் பாலின உறவு

ெதாடர்புெகாள்ளக் கூடாது. அந்தப் ெபண் உனது தாய். எனேவ நீ அவேளாடு
பாலின உறவு ெகாள்ளக் கூடாது. ௮ அவள் உனது தாயாக இல்லாவ ட்டாலும்
உனது தந்ைதயன் மைனவேயாடு பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது.
ஏெனன்றால்அதுஉனதுதந்ைதையந ர்வாணமாக்குவதுேபான்றதாகும்.
௯ “நீங்கள்உங்கள் சேகாதரிேயாடு பாலினஉறவுைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது.

அவள் உனது தந்ைதக்ேகா, தாய்க்ேகா ப றந்தவளாக இல்லாமல் இருக்கலாம்.
அவள் உனது வீட்டிேல ப றந்தவளாகேவா ேவறு இடத்தல் ப றந்தவளாகேவா
இருக்கலாம்.
௧௦ “நீ உன் ேபத்த ேயாடு பாலினஉறவுைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது. அவர்கள்

உங்களில்ஒருபகுதயானவர்கள்.
௧௧ “உனது தந்ைதக்கும் அவரது மைனவக்கும் ப றந்தவளாக இருந்தாலும்

அவள் உனது சேகாதரிதான். நீ அவேளாடு பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாள்ளக்
கூடாது.
௧௨ “உன்தந்ைதயன்சேகாதரிேயாடும்பாலினஉறவுைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது.

அவள்உனதுதந்ைதேயாடு ெநருங்கயஉறவுஉைடயவள். ௧௩நீ உனது தாயன்
சேகாதரிேயாடு பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. அவள் உனது
தாயன் ெநருங்கய உறவனள். ௧௪ நீ உனது தந்ைதயன் சேகாதரேனாடும்
பாலினஉறவுைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது. நீ அவரது மைனவேயாடும் பாலின
உறவுைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது. ஏெனன்றால் அவள் உனதுஅத்ைத அல்லது
ச த்த அல்லதுெபரியம்மாள்.
௧௫ “நீ உனது மருமகேளாடும் பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது.

ஏெனன்றால் அவள் உனது மகனின் மைனவ . அவேளாடு பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது.
௧௬ “நீஉனதுசேகாதரனதுமைனவேயாடும்பாலினஉறவுைவத்துக்ெகாள்ளக்

கூடாது. அதுஉனதுசேகாதரைனந ர்வாணமாக்குவதுேபான்றதாகும்.
௧௭ “நீ தாய்-மகள் இருவேராடும் பாலின உறவு ெகாள்ளக்கூடாது. அேதாடு

அவளது ேபத்த ேயா டும் பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. அந்தப்
ேபத்த அவளது மகளின் மகளாகவும் மகனின் மகளாகவும் இருக்கலாம்.
அவளது ேபத்த என்றால் அவளுக்கு ெநருக்கமான உறவனள். அவர்கேளாடு
ெதாடர்புைவத்துக்ெகாள்வதுமுைறெகட்ட ெசயல்.
௧௮ “உனது மைனவ உய ேராடு இருக்கும்ேபாது அவளது தங்ைகைய அடுத்த

மைனவயாக ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. இது அந்தச் சேகாதரிகைள
வ ேராத களாக மாற்றவடும். உனது மைனவயன் சேகாதரிேயாடு பாலின
உறவுைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது.
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௧௯ “ஒரு ெபண் மாதவலக்கான காலத்தல் இருக்கும்ேபாது அவேளாடு
பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. அவள் அப்ேபாது தீட்டுள்ளவளாக
இருக்க றாள்.
௨௦ “பக்கத்து வீட்டுக்காரனின் மைனவேயாடும் பாலின உறவு

ைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது. இதுஉன்ைனதீட்டுள்ளவனாக்கவடும்.
௨௧ “நீ உனது குழந்ைதகைள ேமாேளகு என்ற ெபாய்த் ெதய்வத்த ற்கு முன்பு

ெநருப்பல் நடக்கும்படி அனுமதயாேத. நீ இதைனச் ெசய்தால்உனது ேதவைன
மத க்கவல்ைலஎன்றுெபாருள். நாேனகர்த்தர்.
௨௨ “நீ ெபண்ேணாடு பாலினஉறவு ைவத்துக்ெகாள்வைதப் ேபால ஆேணாடு

பாலினஉறவுைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது. இதுபயங்கரமானபாவமாகும்.
௨௩ “நீ எந்த மிருகத்ேதாடும் பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. இது

உன்ைன அருவருப்பு உள்ளவனாக்கும். இதுேபால் ஒரு ெபண்ணும் எந்த
மிருகத்ேதாடும் பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. இது இயற்ைகக்கு
மாறானது.
௨௪ “இது ேபான்ற தவறான ெசயல்கைளச் ெசய்து உங்கைளத்

தீட்டுள்ளவர்களாக்க க்ெகாள்ளாதீர்கள். இத்ேதசத்தல் உள்ளவர்கைள
ெவளிேய துரத்த க்ெகாண்டிருக்க ேறன். அவர்களின் நலத்ைத
உங்களுக்குத் தந்ேதன், ஏெனன்றால் அவர்கள் இத்தைகய பயங்கரமான
பாவங்கைளச் ெசய்தருக்க றார்கள். ௨௫ அவர்கள் இந்த நாட்ைடயும்
அருவருப்பாக்கவ ட்டார்கள். எனேவ நான் இதன் பாவத்துக்காக இதைனத்
தண்டிப்ேபன். அந்நாடுஅங்குவாழ்பவர்கைளக்கக்க ப்ேபாடும்.
௨௬ “நீங்கள் என்னுைடய சட்டங்களுக்கும் வத களுக்கும் கீழ்ப்படியேவண்டும்.

நீங்கள் இது ேபான்ற பயங்கரமான பாவங்கைளச் ெசய்யக் கூடாது.
இந்த வத கள் இஸ்ரேவல் குடிமக்களுக்கும் அவர்களிைடேய வாழும்
அயலாருக்கும் உரியது. ௨௭ உங்களுக்கு முன்னால் இந்த நாட்டில்
வாழ்ந்தவர்கள் எல்லாம் அத்தைகய பாவங்கைளச் ெசய்தார்கள். அதனால்
நாேட அருவருப்பாய ற்று. ௨௮ நீங்கள் இவற்ைறச் ெசய்தால் நீங்களும்
இந்த நாட்ைட அருவருப்பாக்குவீர்கள். அவர்கைள இந்நாடு கக்க ப்ேபாட்டது
ேபான்று உங்கைளக் கக்க ப்ேபாடும். ௨௯ எவராவது இதுேபான்ற ேமாசமான
பாவங்கைளச் ெசய்தால் ப றகு அவர்கள் தங்கள் ஜனங்களிடமிருந்து
ஒதுக்கப்படுவார்கள். ௩௦ மற்ற ஜனங்கள் இத்தைகய ேமாசமான பாவங்கைளச்
ெசய்தார்கள், ஆனால் நீங்கள் எனது சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
நீங்கள் இது ேபான்ற ேமாசமான பாவங்கைளச் ெசய்து உங்கைள
அருவருப்பாக்க க்ெகாள்ளாதீர்கள். நான் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்” என்று
கூறனார்.

௧௯
இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்ேதவனுக்குரியவர்கள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “அைனத்து இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் நீ கூற

ேவண்டியதாவது: நான் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர். நான் பரிசுத்தமானவர்.
எனேவ, நீங்களும்பரிசுத்தமாய்இருக்கேவண்டும்.
௩ “உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் தாய் தந்ைதக்கு மரியாைத

ெசய்யேவண்டும். என் ஓய்வு நாட்கைள* ஆசரிக்கேவண்டும். நான் உங்கள்

* ௧௯:௩: ஓய்வுநாட்கள்அல்லதுவாரத்தன்ஏழாவதுநாள். இதுசனிக்க ழைமையகுறக்கலாம்அல்லது
ஜனங்கள்ேவைலெசய்யக்கூடாத எல்லாவ ேசஷநாட்கைளயும்குறக்கலாம்.
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ேதவனாகயகர்த்தர்!
௪ “வக்க ரகங்கைள வணங்காதீர்கள். வார்ப்ப க்கப்பட்ட ெதய்வங்கைள

உருவாக்காதீர்கள். நாேனஉங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்.
௫ “நீங்கள் சமாதானப் பலிையக் கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்கும்ேபாது அது

அங்கீகரிக்கப்படத்தக்க சரியான வழிய ேலேய ெசய்யேவண்டும். ௬ நீங்கள்
பலிெகாடுத்த நாளிலும், மறுநாளும் அதைன உண்ணலாம். ஆனால் அந்த
உணவல் மீதயானது மூன்றாவது நாளும் இருந்தால் அதைன ெநருப்பல்
ேபாட்டு எரித்துவ ட ேவண்டும். ௭மூன்றாவது நாள் பலியன் மீதயான எைதயும்
நீங்கள்உண்ணக்கூடாது. இதுதீட்டானது, இதுஏற்றுக்ெகாள்ளப்படமுடியாதது.
௮இதைன எவராவது ெசய்தால் அது பாவமாயருக்கும். ஏெனன்றால் அவர்கள்
கர்த்தருக்குரிய பரிசுத்தமானவற்ைற மத க்கவல்ைல. இத்தைகய மனிதர்கள்
தம்ஜனங்களிடமிருந்துஒதுக்கப்படுவார்கள்.
௯ “அறுவைடக் காலத்தல் நீங்கள் வைளந்த பயைர அறுவைட

ெசய்யும்ேபாது வயலின் எல்லாப் பகுத கைளயும் மூைலகைளயும் ேசர்த்து
அறுக்காதீர்கள். தானியங்கள் தைரயல் ச தறுமானால் அவற்ைறச் ேசகரித்து
அள்ளிக்ெகாள்ளாதீர்கள். ௧௦ உங்கள் த ராட்ைசக் ெகாடியல் உள்ள அைனத்து
த ராட்ைசப் பழங்கைளயும் பற க்காதீர்கள். தைரயல் வழும் த ராட்ைசப்
பழங்கைளயும் ெபாறுக்க க்ெகாள்ளாதீர்கள். அவற்ைற ஏைழ ஜனங்களுக்கும்
பயணிகளுக்கும்வ ட்டுவ ட ேவண்டும். நாேனஉங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்.
௧௧ “நீங்கள் தருடக்கூடாது. நீங்கள் ஜனங்கைள ஏமாற்றவும் கூடாது.

ஒருவருக்ெகாருவர் ெபாய் ெசால்லாதீர்கள். ௧௨ எனது ெபயைரப் பயன்படுத்த
ெபாய் சத்தயம் ெசய்யாதீர்கள். நீங்கள்அவ்வாறு ெசய்தால்உங்கள் ேதவனின்
ெபயைரமத க்காமல்இருக்க றீர்கள். நாேனகர்த்தர்.
௧௩ “உங்கள் அண்ைட வீட்டுக்காரனுக்குத் தீைம ெசய்யாதீர்கள். அவனிடம்

தருடாதீர்கள். ேவைலக்காரனின்கூலிையவடியும்வைரஇரவுமுழுக்க நறுத்த
ைவக்காதீர்கள்.
௧௪ “ெசவ டர்கைள நீங்கள் சப க்காதீர்கள். குருடன் வழுந்துவடும்படி அவன்

எத ேர எதுவும் ேபாடாதீர்கள். உங்கள் ேதவனுக்கு மரியாைதச் ெசலுத்த
ேவண்டும். நாேனகர்த்தர்!
௧௫ “நீங்கள் நயாயத்தீர்ப்பல் நடுநைலயுடன் இருங்கள். ஒருவன்

ஏைழ என்பதனால் ச றப்பான சலுைகேயா அல்லது ஒருவர் முக்கயமான
மனிதர் என்பதனால் வ ேசஷ சலுைகேயா ெசய்யக் கூடாது. உனது
அயலானுக்குத் தீர்ப்பளிக்கும்ேபாது நடுநைலயல்இருந்துெசால்ல ேவண்டும்.
௧௬ மற்றவர்கைளப்பற்றய ெபாய்க் கைதகைளப் பரப்ப க்ெகாண்டு த ரியக்
கூடாது. அயலானின்வாழ்வுக்குஆபத்து ஏற்படும்படி நீ எதுவும்ெசய்யக்கூடாது.
நாேனகர்த்தர்!
௧௭ “உன் மனதல் உன் சேகாதரைன நீ ெவறுக்கக் கூடாது. உனது அயலான்

உனக்குக் ெகடுதல் ெசய்தால் அைதப்பற்ற அவனிடம் ேபசு, பன் அவைன
மன்னித்துவடு. ௧௮ உனக்கு ஜனங்கள் ெசய்த தீைமகைள மறந்துவடு.
பழிவாங்க முயற்ச ெசய்யாேத. உனது அயலாைனயும் உன்ைனப்ேபால ேநச .
நாேனகர்த்தர்!
௧௯ “நீங்கள் என்னுைடய சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். நீங்கள்

இருவதமான மிருகங்கைளச் ேசர்த்து இனப்ெபருக்கம் ெசய்யக்கூடாது.
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உங்களதுவயலில்இரண்டுவதமானவைதகைளவைதக்கக்கூடாது. இரண்டு
வதமானநூலில்இருந்துதயாரிக்கப்பட்டஆைடகைளஅணியக்கூடாது.
௨௦ “அடுத்தவனிடம் அடிைமயாய் இருக்க ற ஒரு ெபண்ணுடன் ஒருவன்

பாலியல் உறவுெகாள்ள ேநரிடலாம். ஆனால் அவைள வாங்கேவா
அவளுக்குச் சுதந்த ரம் அளிக்கேவா முடியாது. இவ்வாறு நடந்தால் இது
தண்டைனக்குரியது. ஆனால் இது மரணத்தற்குரியது அல்ல. ஏெனன்றால்
அவள் சுதந்த ரமானவள் அல்ல. ௨௧அவன் குற்றபரிகார பலியாக ஆட்டுக்கடா
ஒன்ைறஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்வாசலுக்குக்ெகாண்டுவரேவண்டும். ௨௨அவன்
சுத்த கரிக்கப்படும்படி ஆசாரியன் பாவ நவ ர்த்த ெசய்வான். கர்த்தருக்கு
முன்பாக ஆசாரியன் ஆட்டுக்கடாைவ குற்றபரிகார பலியாகச் ெசலுத்த
ேவண்டும்,அப்ேபாதுஅவன்பாவங்கள்மன்னிக்கப்படும்.
௨௩ “வருங்காலத்தல் உங்கள் நாட்டுக்குள் நுைழந்த பன்பு உணவுக்காகப்

பலவதமான மரங்கைள நீங்கள் நடுவீர்கள். ஒரு மரத்ைத நட்டப றகு மூன்று
வருடத்த ற்கு அதலுள்ள பழங்கைளப் பயன்படுத்தாமல் வ ட்டுவ ட ேவண்டும்.
௨௪ நான்காவது ஆண்டில் கைடக்கும் பழங்கள் கர்த்தருக்குரியைவ. அவற்றப்
பரிசுத்தக் காணிக்ைகயாகக் கர்த்தைரத் துத ப்பதற்காகக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௨௫ ஐந்தாவது ஆண்டில் அம்மரத்தலுள்ள கனிைய நீங்கள் உண்ணலாம்.
அம்மரம்உங்களுக்காக ேமலும் ேமலும் பழங்கைளத் தரும். உனது ேதவனாகய
கர்த்தர் நாேன.
௨௬ “இரத்தம்இருக்க றஇைறச்சையநீங்கள்உண்ணக்கூடாது.
“மாயேவைலகைளப் பயன்படுத்தேவா, அல்லது எத ர்காலத்ைதப்பற்ற அறய

மந்த ர, தந்த ரவழிகளில்முயற்ச ெசய்யேவாகூடாது.
௨௭ “உன் முகத்தல் வளருகற முடிையயும், தாடிையயும் மழிக்கக் கூடாது.

௨௮ மரித்து ேபானவர்களின் நைனவாக உன் உடலில் கீற அைடயாளம்
உருவாக்காேத. உன்உடம்பல்பச்ைசகுத்த க்ெகாள்ளாேத. நாேனகர்த்தர்.
௨௯ “உனது மகள் ேவசயாகும்படி வ டாேத. அவைள நீ மத க்கவல்ைல

என்பைதேய அது காட்டும். உன் நாட்டில் ஜனங்கள் ேவச களாகும்படிவ டாேத.
இத்தைகயபாவம்உன்நாட்டில்காணப்படக்கூடாது.
௩௦ “எனது ஓய்வு நாளில் நீங்கள் ேவைல ெசய்யக்கூடாது. என் பரிசுத்தமான

இடத்ைதநீங்கள்மத க்க ேவண்டும். நாேனகர்த்தர்.
௩௧ “மந்த ரவாத களிடமும் ெசத்தவர்களிடமும் ெதாடர்புெகாள்வதாகக்

கூறுபவர்களிடமும் புத்த மத ேகட்டு ெசல்லாதீர்கள். அவர்கள் உங்கைளத்
தீட்டுப்படுத்துவார்கள். நாேனஉங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்.
௩௨ “முதயவர்களுக்கு மரியாைத ெகாடு. அவர்கள் அைறக்குள் வரும்ேபாது

எழுந்துநல். உங்கள்ேதவனுக்குமரியாைதெசலுத்துங்கள். நாேனகர்த்தர்.
௩௩ “உனதுநாட்டில்வாழும்அயல்நாட்டுக்காரர்களுக்குக்ெகடுதல்ெசய்யாேத.

௩௪நீஉனதுநாட்டாைர மத ப்பதுேபாலேவஅந்நயர்கைளயும் மத க்க ேவண்டும்.
நீ உன்ைனேய ேநச ப்பது ேபால அந்நயர்கைளயும் ேநச க்க ேவண்டும்.
ஏெனன்றால் நீங்களும்முன்பு எக ப்தல்அந்நயராயருந்தீர்கள். நாேனஉங்கள்
ேதவனாகயகர்த்தர்.
௩௫ “நயாய வ சாரைணயன்ேபாது நடு நலைமயல் இருங்கள்.

அளக்கும்ேபாதும், நறுக்கும்ேபாதும் ேநர்ைமயாக இருங்கள். ௩௬ உங்கள்
கூைடகளும், ஜாடிகளும் சரியான அளவுள்ளைவயாக இருக்கட்டும். உங்கள்
எைடக் கற்களும், தராசும் ெபாருட்கைளச் சரியாக எைட ேபாடட்டும். நாேன
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உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர், எக ப்தலிருந்து உங்கைள நாேன ெவளிேய
அைழத்துவந்ேதன்.
௩௭ “எனது கட்டைளகைளயும், எனது வதகைளயும் நைனவல் ெகாண்டு

அவற்றுக்குநீங்கள்கீழ்ப்படிய ேவண்டும். நாேனகர்த்தர்” என்றுகூறனார்.

௨௦
வக்க ரகஆராதைனக்குஎத ரானஎச்சரிக்ைக
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் நீ இவற்ைறயும் கூற

ேவண்டும். உங்கள்நாட்டில்உள்ளவர்களில்இஸ்ரேவலரில்ஒருவேனாஅல்லது
அந்நயரில் ஒருவேனா எவனாவது தன் பள்ைளகைள ேபாலிெதய்வமாகய
ேமாேளகுக்கு அர்ப்பணித்தால் அவன் கல்ெலற ந்து ெகால்லப்பட ேவண்டும்.
௩நான்அவனுக்குஎத ராகஇருப்ேபன். அவன்தன்பள்ைளகைளேமாேளகுக்குக்
ெகாடுத்தபடியால்,எனதுபரிசுத்தமானெபயருக்குமரியாைதெகாடுக்கவல்ைல
என்பைத அவன் காட்டிவ ட்டான். அவன் எனது பரிசுத்த இடத்ைதத்
தீட்டாக்கவ ட்டான். ௪ அவைன ெபாது ஜனங்கள் தங்கைள வ ட்டு ஒதுக்க த்
தள்ளிவ டலாம். ேமாேளகுக்குத் தன் பள்ைளையக் ெகாடுத்த அவைனப்
புறக்கணிக்கலாம். அவர்கள் அவைனக் ெகால்லாமல் வ டலாம். ௫ ஆனால்
நான்அவனுக்கும்அவனதுகுடும்பத்துக்கும்எத ராகஇருப்ேபன். அவைனமற்ற
ஜனங்களிடம் இருந்து ப ரித்து ைவப்ேபன். என்னிடம் நம்ப க்ைகயல்லாமல்
இருக்கற எவைனயும், ேமாேளக்குப் பன்ெசல்லுகற எவைனயும் நான்ஒதுக்க
ைவப்ேபன்.
௬ “மந்த ரவாத கைளயும், குற ெசால்லுகறவனிடமும் எவனாவது அறவுைர

ேகட்க நாடிச் ெசன்றால் நான் அவனுக்கு எத ராக இருப்ேபன். அவன் என்னில்
நம்ப க்ைகயற்றவனாக இருப்பதால் அவைன மற்ற ஜனங்கைள வ ட்டு தனிேய
ப ரித்துைவப்ேபன்.
௭ “நீங்கள்ச றப்பானவர்களாயருங்கள். உங்கைளப்பரிசுத்தப்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள்,

ஏெனன்றால் நான் பரிசுத்தராய் இருக்க ேறன். நாேன உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர். ௮ என் கட்டைளகைள நைனவல் ெகாண்டு அவற்றுக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். நாேனகர்த்தர். நான்உங்கைளபரிசுத்தமாக்குேவன்.
௯ “எவனாவது தன் தந்ைத அல்லது தாையச் சப த்தால் அவன் ெகாைல

ெசய்யப்படேவண்டும். அவ்வாறுெசய்வதனால்அவனதுமரணத்துக்குஅவேன
ெபாறுப்புள்ளவனாக றான்.

பாலியல்பாவங்களுக்கானதண்டைனகள்
௧௦ “எவனாவது பறனுைடய மைனவேயாடு பாலின உறவு ெகாண்டால்

இருவரும் வபசாரம் என்னும் பாவத்துக்கு ஆளாக றார்கள். எனேவ அந்த
ஆண், ெபண் இருவரும் ெகாைலச் ெசய்யப்பட ேவண்டும். ௧௧ எவனாவது
தன் தந்ைதயன் மைனவேயாடு பாலின உறவு ெகாண்டால் அந்த இருவரும்
ெகாைல ெசய்யப்பட ேவண்டும். அவர்களின் மரணத்துக்கு அவர்கேள
ெபாறுப்பாவார்கள். அது அவன் தன் தந்ைதைய ந ர்வாணப்படுத்தயது
ேபான்றதாகும்.
௧௨ “ஒருவன் தன் மருமகேளாடு பாலின உறவு ெகாண்டால் அந்த இருவரும்

ெகாைலெசய்யப்பட ேவண்டும். அவர்கள்மிக ேமாசமான பாலியல் பாவத்ைதச்
ெசய்தருக்க றார்கள். அவர்கள்மரணத்துக்குஅவர்கேளெபாறுப்பாவார்கள்.
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௧௩ “ஒருவன்இன்ெனாருஆேணாடு, ெபண்ேணாடு பாலின உறவு ெகாள்வது
ேபான்று பாலின உறவு ெகாண்டால் அந்த இருவரும் ெபரும் பாவம்
ெசய்தபடியால்அவர்கள்ெகால்லப்பட ேவண்டும். அவர்கேளதம்மரணத்துக்குப்
ெபாறுப்பாவார்கள்.
௧௪ “ஒருவன் ஒரு தாேயாடும் மகேளாடும் பாலின உறவு ெகாண்டால் இதுவும்

ெபரிய பாலியல் பாவமாகும். ஜனங்கள் அவர்கள் மூவைரயும் ெநருப்ப ேல
ேபாட்டுக் ெகால்ல ேவண்டும். இது ேபான்ற பாலியல் பாவங்கள் உங்கள்
ஜனங்களிடம் ஏற்படாமல்பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
௧௫ “எவனாவது மிருகத்ேதாடு பாலின உறவு ெகாண்டிருந்தால் அவன்

ெகால்லப்பட ேவண்டும். அந்த மிருகத்ைதயும் நீ ெகான்றுேபாட ேவண்டும்.
௧௬ ஒரு ெபண் மிருகத்ேதாடு பாலின உறவு ெகாண்டால் நீ அவைளயும் அந்த
மிருகத்ைதயும் ெகான்றுவட ேவண்டும். அவர்கேள தங்கள் மரணத்துக்குப்
ெபாறுப்பாவார்கள்.
௧௭ “ஒருவன் தன் சேகாதரிையேயா, சேகாதரி முைறயுள்ளவைளேயா

மணந்துெகாண்டு அவேளாடு பாலின உறவு ெகாள்வது ெவட்ககரமான
பாவமாகும். அவர்கள் ெபாது ஜனங்கள் மத்தயல் தண்டிக்கப்படுவதுடன்,
மற்ற ஜனங்களிடமிருந்தும் தனிேய ப ரிக்கப்பட ேவண்டும். ஒருவன் தன்
சேகாதரிேயாடு பாலின உறவு ெகாண்ட பாவத்துக்காக அவன் தண்டிக்கப்பட
ேவண்டும்.
௧௮ “ஒருவன் ஒரு ெபண் மாதவலக்காக இருக்கும் ேபாது அவளுடன் பாலின

உறவு ெகாண்டால் அவர்கள் இருவருேம தங்கள் ஜனங்களிடமிருந்து தனிேய
ஒதுக்கப்பட ேவண்டியவர்கள். அவளது இரத்தப் ேபாக்ைக அவன் தறந்து
வ ட்டிருக்க றபடியால்அவர்கள்பாவம்ெசய்தவர்களாக றார்கள்.
௧௯ “நீங்கள் உங்கள் தந்ைத அல்லது தாயன் சேகாதரிேயாடு பாலின உறவு

ெகாள்ளக் கூடாது. இது ெநருங்கய உறேவாடு பாலின உறவு ெகாண்ட
பாவத்த ற்குரியது. உங்கள்பாவத்த ற்குநீங்கள்தண்டிக்கப்பட ேவண்டும்.
௨௦ “ஒருவன் தன் தகப்பனின் சேகாதரனுைடய மைனவேயாடு பாலின

உறவு ெகாண்டால் அது தகப்பனின் சேகாதரேனாடு பாலின உறவு ெகாண்டது
ேபாலாகும். அவனும் அவனுைடய தகப்பனின் சேகாதரனின் மைனவயும்
தண்டிக்கப்பட ேவண்டியவர்கள். அவர்கள் குழந்ைதகள் இல்லாமல்
ெசத்துப்ேபாவார்கள்.
௨௧ “ஒருவன் தனது சேகாதரனின் மைனவைய எடுத்துக்ெகாள்வது

தவறானதாகும். இது அவன் தன் சேகாதரேனாடு பாலின உறவு ெகாள்வது
ேபான்றதாகும். அவர்களுக்கும்குழந்ைதகள்இல்லாமற்ேபாகும்.
௨௨ “நீங்கள் எனது சட்டங்கைளயும் வத கைளயும் நைனவல் ெகாண்டு,

அவற்றுக்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். நான் உங்கள் நாட்டிற்கு உங்கைள
அைழத்துச் ெசல்க ேறன். நீங்கள் அங்கு வாழும்ேபாது எனது சட்டங்களுக்கும்,
வதகளுக்கும் கீழ்ப்படிந்தால் அந்த நாடு உங்கைள கக்கவ டாது. ௨௩ நான்
மற்றவர்கைள அந்நாட்டினின்று துரத்தவடுக ேறன். ஏெனன்றால் அவர்கள்
இத்தைகய பாவங்கைளெயல்லாம் ெசய்கன்றனர். நான் அப்பாவங்கைள
ெவறுக்க ேறன். எனேவ அவர்கைளப் ேபாலேவ நீங்களும் வாழாதீர்கள்!
௨௪ அவர்களின் நாட்ைட நீங்கள் ெபற்றுக்ெகாள்வீர்கள் என்று நான்
கூறயருக்க ேறன். அவர்களின் நாட்ைட உங்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன். இது



ேலவயராகமம்௨௦:௨௫ 225 ேலவயராகமம்௨௧:௮

உங்கள் நாடாகும். அது நன்ைமகள் ந ரம்பய நாடாக இருக்கும். நாேன உங்கள்
ேதவனாகயகர்த்தர்!

“நான் உங்கைள என் சறப்புக்குரிய ஜனங்களாக அைழத்தருக்க ேறன்.
மற்றவர்கைளவ ட உங்கைள வத்தயாசமாக நடத்தயருக்க ேறன். ௨௫ எனேவ
நீங்கள் தீட்டுள்ள மிருகங்களிலிருந்து தீட்டு இல்லாத மிருகங்கைளயும்,
தீட்டுள்ள பறைவகளிலிருந்து தீட்டில்லாத பறைவகைளயும், ேவறுபடுத்த
நடத்த ேவண்டும். தீட்டுளள்ள பறைவகைளயும், மிருகங்ைளயும், ஊர்ந்து
ெசல்லுகன்றவற்ைறயும் உண்ணாதீர்கள். நான் அவற்ைறத் தீட்டுள்ளதாகச்
ெசய்தருக்க ேறன். ௨௬ நான் உங்கைள எனக்ெகன்று சறப்பான மக்களாகச்
ெசய்தருக்க ேறன்; எனேவ நீங்கள் எனக்குப் பரிசுத்தமாக இருக்கேவண்டும்.
ஏெனன்றால்நான்பரிசுத்தமுள்ளவர். நாேனகர்த்தர்!
௨௭ “மந்த ரவாத கைளயும், குறெசால்லுகற ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும்

ஜனங்கள்கல்ெலற ந்துெகால்லேவண்டும்” என்றுகூறனார்.

௨௧

ஆசாரியர்களுக்கானவதகள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், “ஆேரானின் மகன்களான ஆசாரியர்களிடம்

பன் வருபைவகைளக் கூறு: ஒரு ஆசாரியன் மரித்த ஒருவனின்
உடைலத்ெதாட்டு தீட்டுள்ளவனாகக் கூடாது. ௨ ஆனால் மரித்தவன் அவனது
ெநருங்கய உறவனனாக இருந்தால் அவன் அந்தப் பணத்ைதத் ெதாடலாம்.
மரித்துேபானவர்கள் அவரது தாய் அல்லது தந்ைத, மகன் அல்லது மகள்,
சேகாதரன் அல்லது ௩ தருமணமாகாத கன்னித் தன்ைமயுள்ள சேகாதரி எனும்
உறவனராக இருந்தால் ஆசாரியன் தீட்டு உள்ளவனாகலாம். தருமணம்
ஆகாத சேகாதரி என்றால் அவளுக்குக் கணவன் இல்ைல. எனேவ அவன்
அவளுக்கு ெநருக்கமானவனாக றான். அவள் மரித்துப்ேபானால் அவன்
தீட்டுள்ளவனாகலாம். ௪ஆனால்ஆசாரியனின் அடிைமகளுள் ஒருவன் மரித்து
ேபானால்அதற்காகஆசாரியன்தீட்டுள்ளவனாகக்கூடாது.
௫ “ஆசாரியர்கள் தங்கள் தைலைய ெமாட்ைடயடிக்கேவா, தங்கள் தாடியன்

ஓரங்கைள மழிக்கேவா கூடாது. தங்கள் உடலில் ெவட்டி எவ்வத அைடயாளக்
குற களும் இல்லாமல் பார்த்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ௬ இவர்கள் தங்கள்
ேதவனுக்குப் பரிசுத்தமாக இருக்க ேவண்டும். இவர்கள் ேதவனின் ெபயருக்கு
மரியாைத ெசலுத்த ேவண்டும், ஏெனன்றால் இவர்கள் கர்த்தரின் தகன
பலிையயும் அப்பத்ைதயும் ெசலுத்துகறவர்கள். எனேவ, பரிசுத்தமாக இருக்க
ேவண்டும்.
௭ “வேசஷவழியல்ஒருஆசாரியன்ேதவனுக்குச்ேசைவெசய்க றான். எனேவ

அவர்கள் ேவசையேயா, கற்ப்ப ழந்தவைளேயா தருமணம் ெசய்துக்ெகாள்ளக்
கூடாது. கணவனால் வவாகரத்து ெசய்யப்பட்ட ெபண்ைணயும் தருமணம்
ெசய்துெகாள்ளக் கூடாது. ௮ ஒரு ஆசாரியன் ேதவனுக்கு வேசஷ வழியல்
ேசைவ ெசய்க றான். ஆைகயால் நீங்கள் அவைன வேசஷமாக நடத்த
ேவண்டும். ஏெனன்றால் அவன் பரிசுத்தமான ெபாருட்கைள ஏந்த ச்
ெசல்பவன். பரிசுத்தமான அப்பத்ைதக் கர்த்தருக்கு எடுத்து வருபவன். நான்
பரிசுத்தமானவர்! நாேனகர்த்தர். நான்உன்ைனயும்பரிசுத்தப்படுத்துேவன்.
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௯ “ஒரு ஆசாரியனின் மகள் ேவசயானால் அவள் தனது பரிசுத்தத்ைதக்
குைலத்துெகாள்வதுடன், தன் தந்ைதக்கும் அவமானத்ைதத் ேதடித்தருகறாள்.
அவைளச்சுட்ெடரிக்க ேவண்டும்.
௧௦ “தைலைம ஆசாரியன் தன் சேகாதரர்களுக்கைடயல் இருந்து தைலைம

ச றப்பு பதவக்காக ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவன், ச றப்பான உைடகைள
அணிவதற்காக அவன் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவன். அவன் தைலயல் அப ேஷக
எண்ெணய் ஊற்றப்பட்டிருக்கும். அவன் தனது துன்பங்கைளப் ெபாது
ஜனங்களிடம் ெவளிக்காட்டிக்ெகாள்ளக் கூடாது. அவன் தன் தைல முடிைய
அதகமாக வளரும்படிவ டேவா, தன் ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாள்ளேவா
கூடாது. ௧௧அவன் பணத்ைதத் ெதாட்டு தன்ைனத் தீட்டுப் பண்ணிக்ெகாள்ளக்
கூடாது. மரித்து ேபானது அவனது தாயாகேவா தந்ைதயாகேவா
இருந்தாலும் பணத்தன் அருகல் ேபாகக்கூடாது. ௧௨ தைலைம ஆசாரியன்
ேதவனின் பரிசுத்தமான இடத்ைத வ ட்டு ெவளிேய ேபாகக் கூடாது.
அவன் அதனால் தீட்டாவதுடன், ேதவனின் பரிசுத்தமான இடத்ைதயும்
தீட்டாக்கவடுகறான். அப ேஷக எண்ெணயானது தைலைம ஆசாரியனின்
தைலமீது ஊற்றப்பட்டிருக்க றபடியால், இது அவைன மற்றவர்களிடமிருந்து
தனிேய ப ரித்துக்காட்டும். நாேனகர்த்தர்!
௧௩ “கன்னியான ஒரு ெபண்ைண தைலைம ஆசாரியன் மணந்துெகாள்ள

ேவண்டும். ௧௪ வபச்சாரியான ெபண்ைணேயா, ேவசையேயா,
வதைவையேயா, வவாகரத்து ெசய்யப்பட்டவைளேயா மணந்துெகாள்ளக்
கூடாது. அவன் தன் ெசாந்த ஜனங்களிடமிருந்து ஒரு கன்னியான ெபண்ைண
மணந்துெகாள்ளேவண்டும். ௧௫அப்ெபாழுதுஅவனதுபள்ைளகைளஜனங்கள்
மத ப்பார்கள்.* கர்த்தராக ய நான் தைலைம ஆசாரியைன அவனது சறப்புப்
பணிகளுக்காகத் தனியாகைவத்தருக்க ேறன்” என்றுகூறனார்.
௧௬ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௧௭ “ஆேரானிடம் ெசால்! உனது சந்ததயல்

எவராவது அங்கக் குைறவுள்ளவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் ேதவனுக்கு
சறப்பு அப்பத்ைத எடுத்துச் ெசல்ல தகுதயற்றவர்களாக றார்கள். ௧௮ உடல்
உறுப்புகளிேல குைறவுள்ள யாரும் ஆசாரியனாகப் பணிச்ெசய்யக் கூடாது.
எனக்குப் பலிெசலுத்தும் ெபாருள்கைளயும் ெகாண்டுவரக்கூடாது. குருடர்,
சப்பாணி, முகத்த ேல ெவட்டுக்காயங்கள் உள்ளவர்கள், ைககளும் கால்களும்
அதக நீளமாய் இருக்க றவர்கள், ௧௯ உைடந்த ைககளும், கால்களும்
உைடயவர்கள், ௨௦ கூனர்கள், குள்ளர்கள், பூ வழுந்த கண்ணுள்ளவர்கள்,
ெசாறயர்கள், அசறு உள்ளவர்கள், வைத நசுங்கனவர்கள் ஆக ேயார்
ஆசாரியனாகத் தகுதயல்லாதவர்கள்.
௨௧ “ஆேரானின் சந்ததயல் எவராவது இத்தைகய உடல்குைற

உைடயவர்களாகஇருந்தால்அவர்கள்கர்த்தருக்குஎந்தபலிகைளயும்ெகாடுக்க
தகுதயற்றுப் ேபாக றார்கள். அவன் ேதவனுக்கு சறப்பானஅப்பத்ைத எடுத்துச்
ெசல்லமுடியாது. ௨௨அவன்ஆசாரியர் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன் என்பதனால்
பரிசுத்தமான அப்பத்ைதயும், மிகப்பரிசுத்தமான அப்பங்கைளயும் அவன்
உண்ணலாம். ௨௩ஆனால்அவன்மிகவும்பரிசுத்தமானஇடத்துக்குத்தைரையக்
கடந்து ேபாகமுடியாது. பலிபீடத்தன்அருகலும் ெசல்ல முடியாது. ஏெனன்றால்
அவனிடம்குைறயுள்ளது. அவன்எனதுபரிசுத்தமானஇடத்ைதஅசுத்தப்படுத்தக்

* ௨௧:௧௫: அவனது...மத ப்பார்கள் அல்லது அவனுைடய பள்ைளகள் ஜனங்களிடமிருந்து
அசுத்தமாகமாட்டார்கள்.
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கூடாது. கர்த்தராக ய நான் அந்த இடங்கைள பரிசுத்தப்படுத்துக ேறன்!” என்று
கூறனார்.
௨௪ ஆகேவ இவ்வதமுைறகள் அைனத்ைதயும் ஆேரானுக்கும், ஆேரானின்

பள்ைளகளுக்கும்,இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்அைனவரிடமும் ேமாேச ெசான்னான்.

௨௨
௧ ேதவனாகய கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “ஆேரானிடமும் அவனது

மகன்களிடமும் கூறு: இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எனக்குக் ெகாடுக்கும் ெபாருட்கள்
பரிசுத்தமானைவயாக இருக்கும். அைவ என்னுைடயைவ. எனேவ
ஆசாரியர்களாகய நீங்கள் அவற்ைற எடுத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது. நீங்கள்
பரிசுத்த ெபாருட்கைள உங்கள் ெசாந்த உபேயாகத்துக்குப் பயன்படுத்தனால்
நீங்கள் என் ெபயருக்கு மரியாைத ெசலுத்தவல்ைல என்று ெபாருள்படும்.
நாேன கர்த்தர். ௩உங்களது சந்ததயார் எவரும் அப்ெபாருட்கைளத் ெதாட்டால்
அவர்கள் தீட்டுள்ளவர்களாக றார்கள். அவர்கள் என்னிடமிருந்து வலக்க
ைவக்கப்பட ேவண்டும். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அப்ெபாருட்கைள எனக்குக்
ெகாடுத்தனர். நாேனகர்த்தர்.
௪ “ஆேரானின் சந்தத களில் எவருக்காவது ெதாழுேநாய் இருந்தால் அல்லது

உடற்கழிவுகள் இருந்தால் அவனது தீட்டு நீங்கும்வைர பரிசுத்த உணைவ
உண்ணக்கூடாது. இது, தீட்டுள்ள ஆசாரியர்கள் அைனவருக்கும் உரிய
வ தயாகும். ஒரு ஆசாரியன் பணத்ைதத் ெதாடுவதன் மூலேமா, தன்
வந்துக்கழிவன் மூலேமா தீட்டு அைடயலாம். ௫ தீட்டுள்ள எந்த ஊர்கன்ற
மிருகங்கைள அவன் ெதாட்டாலும் தீட்டு அைடயலாம். தீட்டுள்ள மனிதைனத்
ெதாட்டாலும் ஆசாரியன் தீட்டு அைடயலாம். எது அவைனத் தீட்டுப்படுத்தயது
என்பதுஒருெபாருட்டல்ல. ௬ஒருவன்ேமற்கூறயவற்றுள்ஏதாவதுஒன்றைனத்
ெதாட்டால் அதன் மூலம் அவன் மாைலவைர தீட்டுள்ளவனாக இருக்க றான்.
அவன் பரிசுத்தமான உணவு வைககளில் எைதயும் தன்னக் கூடாது. அவன்
தண்ணீரால் தன்ைனக் கழுவக்ெகாண்டாலும் அவன் பரிசுத்த உணைவ
உண்ணக் கூடாது. ௭ சூரியன் மைறந்த ப றேக அவன் தீட்டு இல்லாதவன்
ஆகறான், ப றகுஅவன்பரிசுத்தஉணைவஉண்ணலாம்.
௮ “ஒரு மிருகம் தானாகேவா அல்லது இன்ெனாரு மிருகத்தாேலா ெசத்துப்

ேபாயருக்கலாம். எனினும் ஒரு ஆசாரியன் அதைன உண்ணக்கூடாது. அவன்
அதைனஉண்டால்அதனால்தீட்டுள்ளவன்ஆகறான். நாேனகர்த்தர்.
௯ “ஆசாரியன் எனக்குச் ேசைவ ெசய்வதற்ெகன்று சறப்பான ேநரங்கள்

உள்ளன. அந்த ேநரங்களில் அவர்கள் கவனம் உள்ளவர்களாக இருக்க
ேவண்டும். பரிசுத்தமானவற்ைறப் பரிசுத்தமற்றதாகச் ெசய்துவ டக்
கூடாது. அவர்கள் கவனமாக இருந்தால் அழிந்து ேபாகமாட்டார்கள்.
கர்த்தராக ய நான் அவர்கைளச் ச றப்பான ேவைலக்ெகன்று தனியாகப்
ப ரித்துைவத்தருக்க ேறன். ௧௦ ஆசாரியர்களின் குடும்பத்தல் உள்ளவர்கள்
மட்டுேம பரிசுத்த உணைவ உண்ண ேவண்டும். இவர்களின் வீட்டிற்கு வரும்
வருந்தனேனாகூலிக்குேவைலெசய்யும்ேவைலக்காரேனாபரிசுத்தஉணைவ
உண்ணக் கூடாது. ௧௧ஆனால் ஆசாரியன் தனது ெசாந்தப் பணத்தன் மூலம்
ஒரு அடிைமைய வாங்கயருந்தால், அந்த அடிைம பரிசுத்தமான உணவல்
ெகாஞ்சம்உண்ணலாம். ஆசாரியன்வீட்டிேலேய ப றந்துவளர்ந்தஅடிைமகளும்
ஆசாரியனின் உணைவ ெகாஞ்சம் உண்ணலாம். ௧௨ ஆசாரியனின் மகள்
ஆசாரியன் அல்லாத ஒருவைன மணந்துெகாண்டால் அவளும் பரிசுத்த பலி
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உணவுகைளஉண்ணக்கூடாது. ௧௩ஒருஆசாரியனின் மகள் வதைவயாகலாம்,
அல்லது அவளுக்கு வவாகரத்து ெசய்யப்படலாம், அல்லது அவளுக்கு உதவ
குழந்ைதகள் இல்லாமல் ேபானதால் அவள் தான் பறந்து வளர்ந்த தந்ைதயன்
வீட்டிற்குத் தரும்பவர ேநரலாம். அப்ேபாது அவள் தன் தந்ைதயன் உணைவ
ெகாஞ்சம்உண்ணலாம். ஆனால்ஆசாரியன்குடும்பத்தல்உள்ளவர்கள்மட்டுேம
இந்தஉணைவஉண்ணேவண்டும்.
௧௪ “ஒருவன் தவறுதலாக பரிசுத்த உணைவ உண்டால், அவன் அதற்குரிய

வைலயல்ஐந்தல்ஒருபங்ைகஆசாரியனிடம்கூட்டிக்ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௧௫ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்கும் அந்த காணிக்ைககள்

பரிசுத்தமானைவ. எனேவஆசாரியர்கள்பரிசுத்தமானஅவற்ைறஅசுத்தமாக்கக்
கூடாது. ௧௬ஒருேவைளஆசாரியர்கள்அவற்ைறஅசுத்தமாக்கவ ட்டால்அவர்கள்
பரிசுத்தஉணைவஉண்ணும்ேபாதுதங்கள்பாவத்ைதமிகுத ப்படுத்துகறார்கள்.
கர்த்தராக ய நான்அவர்கைளபரிசுத்தமாக்குேவன்” என்றுகூறனார்.
௧௭ ேதவனாகய கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௧௮ “ஆேரானிடமும் அவனது

மகன்களிடமும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமும் கூறு. ஒருவன் இஸ்ரேவல்
குடிமக்களில் ஒருவேனா அல்லது அந்நயரில் ஒருவேனா எனக்குப் பலி
ெகாண்டுவர வரும்பலாம். அது அவன் ெசய்த ச றப்பான ெபாருத்தைனயாக
இருக்கலாம், அல்லது அது அவன் ெகாடுக்க வரும்பும் ச றப்பான பலியாக
இருக்கலாம். ௧௯-௨௦ அவர்கள் அந்த அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டுவரலாம்.
ஏெனன்றால் உண்ைமயல் அவர்கள் ேதவனுக்கு அன்பளிப்பு ெசலுத்த
வரும்புகன்றனர். அந்த அன்பளிப்புகளில் ஏதாவது குைற இருக்குமானால்
அவற்ைற ஏற்றுக்ெகாள்ளக் கூடாது. அந்த அன்பளிப்பால் நான்
மக ழ்ச்ச யைடயமாட்ேடன். அந்த அன்பளிப்பானது ஒரு காைளயாகேவா,
ஆடாகேவா, ெவள்ளாடாகேவா இருக்கலாம். ஆனால் அது ஆணாக இருக்க
ேவண்டும். அதல்எவ்வதகுைறயும்இருக்கக்கூடாது.
௨௧ “ஒருவன் சமாதானப் பலிைய கர்த்தருக்குக் ெகாண்டு வரலாம். அந்த

சமாதானப்பலியானதுஅவன்ஏற்ெகனேவெசய்த ச றப்பானெபாருத்தைனக்கு
உரியதாக இருக்கலாம். அல்லது சறப்பாக அவன் கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்கக்
கூடிய அன்பளிப்பாக இருக்கலாம். அது மாடாகேவா ஆடாகேவா இருக்கலாம்.
ஆனால் அது ஆேராக்கயமானதாகவும், ஊனமற்றதாகவும் இருக்க ேவண்டும்.
௨௨ குருடான, அல்லது எலும்பு முற ந்த, அல்லது ெநாண்டியான, அல்லது
உடற்கழிவுைடய, அல்லது ெசாறயும் புண்ணும் உைடய மிருகங்கைளக்
கர்த்தருக்குப் பலியாகக் ெகாடுக்கக்கூடாது. ேநாயுற்ற மிருகங்கைளயும்
கர்த்தரின் பலிபீடத்தல்ெசலுத்தக்கூடாது.
௨௩ “ச ல ேநரங்களில் மாடு அல்லது ஆட்டிற்கு கால்கள் மிக

நீளமாகேவா அல்லது குறுக ேயா இருக்கலாம். எனினும் ஒருவன்
இதைனக் கர்த்தருக்கு ச றப்பான அன்பளிப்பாகக் ெகாடுக்க
வரும்பனால் அது ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படலாம்; ஆனால் இது சறப்பான
ெபாருத்தைனயன் அன்பளிப்பாக ஒருவனால் ெகாடுக்கப்பட்டால் அது
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படமாட்டாது.
௨௪ “ஒரு மிருகம் காயப்பட்டதாகேவா, நசுங்கயதாகேவா, வைத

ெநாறுங்கயதாகேவா இருந்தால் அைதக் கர்த்தருக்கு பலியாகக்
ெகாடுக்கக்கூடாது.
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௨௫ “நீங்கள் அந்நயரிடமிருந்து மிருகங்கைளக் கர்த்தருக்குரிய பலியாக
எடுத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. ஏெனன்றால் அம்மிருகம் ஏதாவது ஒரு இடத்தல்
புண் உள்ளதாகேவா, குைறயுைடயதாகேவா இருக்கலாம். எனேவ, அவற்ைற
ஏற்றுக்ெகாள்ளக்கூடாது!” என்றுகூறனார்.
௨௬ கர்த்தர் ேமலும் ேமாேசய டம், ௨௭ “ஒரு கன்றுக் குட்டிேயா, ஒரு ெசம்மற

ஆட்டுக்குட்டிேயா,ஒருெவள்ளாட்டுக்குட்டிேயாப றந்ததும்அதுஏழுநாட்கள்தன்
தாேயாடு இருக்க ேவண்டும். எட்டாவது நாேள அது தகன பலியாக கர்த்தருக்கு
முன்பு பலிய டத் தகுதயுள்ளதாகும். ௨௮ஆனால் தாையயும், குட்டிையயும் ஒேர
நாளில் பலிய டக்கூடாது. இந்தவத பசுவுக்கும்கன்றுக்குட்டிக்கும்ெபாருந்தும்.
௨௯ “நீ நன்ற ெதரிவ ப்பதற்காகக் கர்த்தருக்குச் ச றப்பான பலிையச்

ெசலுத்த வரும்பனால் அது உன் வருப்பத்ைதப் ெபாருத்தது. ஆனால் அது
ேதவனுக்கும் வருப்பமானதாக அைமய ேவண்டும். ௩௦ஆனால் பலிய டப்படும்
முழு மிருகத்ைதயும் அன்ேற சாப்ப ட்டுவ ட ேவண்டும். மறுநாள் காைலயல்
அதன்இைறச்சயல்எதுவும்மீதயருக்கக்கூடாது. நாேனகர்த்தர்.
௩௧ “எனது கட்டைளகைள நைனவல் ைவத்துக்ெகாள். அவற்றுக்குக்

கீழ்ப்படிந்து நட. நாேன கர்த்தர். ௩௨ எனது பரிசுத்தமான ெபயருக்கு
மத ப்புெகாடு. நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குச் ச றப்பானவராயருப்ேபன்.
கர்த்தராக ய நான் உங்கைள என் சறப்பான ஜனங்களாக்கயருக்க ேறன்.
௩௩ நான் எக ப்தலிருந்து உங்கைள அைழத்து வந்ேதன். நாேன உங்கள்
ேதவனாகயகர்த்தர்!” என்றுகூறனார்.

௨௩
ச றப்பானபண்டிைககள்
௧ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்கூறு. கீழ்க்கண்ட

பண்டிைககள்கர்த்தரால்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டபரிசுத்தகூட்டங்கள்என்றுஅறவ :

ஓய்வுநாள்
௩ “ஆறு நாட்கள் ேவைல ெசய்யுங்கள். ஏழாவது நாள் ஓய்வற்குரிய ச றப்பு

நாள். பரிசுத்தமான சைபகூடும் நாள். அன்றுஒரு ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது.
இதுகர்த்தருக்குரியச றப்புஓய்வுநாளாகஉங்கள்வீடுகளில்வளங்கேவண்டும்.

பஸ்கா
௪ “கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுத்த வடுமுைற நாட்கள். பரிசுத்தக் கூட்டங்கள் கூடும்

குறத்தகாலங்கைளநீஅறவக்கேவண்டும். ௫முதலாம்மாதம் 14ஆம்நாள்அந்த
ேநரத்தல்பஸ்கா பண்டிைகநைடெபற ேவண்டும்.

புளிப்ப ல்லாஅப்பப் பண்டிைக
௬ “அேத (ந சான்) மாதத்தல் 15ஆம் நாள் புளிப்பல்லாத அப்பப் பண்டிைக

வரும். நீங்கள் புளிப்பல்லாத அப்பத்ைத ஏழு நாட்கள் உண்ணேவண்டும்.
௭ பண்டிைகயன் முதல் நாளில் ச றப்பு சைபக் கூட்டம் இருக்கும். அந்நாளில்
நீங்கள்எந்த ேவைலயும்ெசய்யக்கூடாது. ௮ஏழுநாட்களிலும் கர்த்தருக்குதகன
பலிகள் வழங்கப்பட ேவண்டும். ப றகு ஏழாவது நாளும் ச றப்பான ஒரு சைபக்
கூட்டம் இருக்கும். அந்நாளில் நீங்கள் எந்த ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது” என்று
கூறனார்.

முதல்அறுவைடப் பண்டிைக
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௯ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௧௦ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ெசால். நான்
ெகாடுத்த நாட்டிற்குள் நீங்கள் ெசன்று அங்ேக பய ர் ெசய்து அறுவைட
ெசய்வீர்கள். அப்ேபாது முதல் கத ரில் ஒரு கட்ைட ஆசாரியனிடம் ெகாண்டு
வரேவண்டும். ௧௧ஆசாரியன்அக்கதைரகர்த்தருைடயசந்ந தயல்அைசப்பான்.
ப றகு அது ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படும். ஆசாரியன் அைசவாட்டும் பலிைய
ஞாயற்றுக்க ழைமகாைலயல்ெசய்ய ேவண்டும்.
௧௨ “கதைரஅைசவாட்டும்பலிெசய்க றநாளில்ஒருவயதுள்ளகுைறயற்றஒரு

ஆண் ெசம்மற ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகாண்டு வந்து தகன பலியாகக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். ௧௩ நீங்கள் தானியக் காணிக்ைகையயும் வழங்க ேவண்டும். 16
கண்ணங்கள்அளவுள்ளஅைரத்த மாைவயும், ஒலிவ எண்ெணையயும் கலந்து
பலியாக வழங்க ேவண்டும். ேமலும் த ராட்ைசப் பழரசத்தல் கால் படியும்
ெகாடுக்க ேவண்டும். இக்காணிக்ைகயன் மணமானது கர்த்தருக்கு மிகவும்
ப ரியமாயருக்கும். ௧௪ புதய தானியத்ைதேயா, பழங்கைளேயா, புதய மாவால்
ெசய்த அப்பத்ைதேயா உங்கள் ேதவனுக்கு பலிகைள ெசலுத்துவதற்கு முன்
உண்ணக் கூடாது. இது உங்கள் தைலமுைற ேதாறும் ெதாடர ேவண்டிய
சட்டமாகும்.
ெபந்ெதேகாஸ்ேத பண்டிைக
௧௫ “அறுவைட ெசய்த கதைரக் கர்த்தருக்கு முன்பு அைசவாட்டும் பலியாக

வழங்கய ஞாயறு காைலயலிருந்து ஏழு வாரங்கைள எண்ணுங்கள். ௧௬ 50
நாட்களுக்குப் ப றகு வரும் ஏழாவது ஞாயற்றுக்க ழைமயன்று கர்த்தருக்கு
புதய தானியக் காணிக்ைககைள ெகாண்டு வாருங்கள். ௧௭ அன்று உங்கள்
வீட்டிலிருந்து இரண்டு அப்பங்கைளக் ெகாண்டு வாருங்கள். இைவ
அைசவாட்டும் பலிக்குரியைவ. 16 கண்ணங்கள் அளவுள்ள மாைவப் புளிப்பு
ேசர்த்து அந்த அப்பங்கைளத் தயார் ெசய்யப் பயன்படுத்துங்கள். இது முதல்
அறுவைடயானதும்கர்த்தருக்குநீங்கள்ெகாடுக்கேவண்டியகாணிக்ைகயாகும்.
௧௮ “ஒரு காைள, இரண்டு ஆட்டுக்கடா, ஒரு வயது நைறந்த ஏழு ஆட்டுக்

குட்டிகைளயும் தகனபலியாக தானியக் காணிக்ைகேயாடு ஜனங்கள்
ெகாடுக்க ேவண்டும். அம்மிருகங்களில் எவ்வத குைறயும் இருக்கக் கூடாது.
அவற்ைறத் தகன பலியாக ெசலுத்த ேவண்டும். இதன் வாசைன கர்த்தருக்கு
மிகவும் ப ரியமாயருக்கும். ௧௯ ேமலும் நீங்கள் பாவப்பரிகார பலியாக
ஒரு ஆட்டுக் கடாைவயும், சமாதான பலியாக ஒருவயதான இரண்டு ஆண்
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்ெகாண்டுவர ேவண்டும்.
௨௦ “ஆசாரியன் கர்த்தருக்கு முன்பாக அைசவாட்டும் பலி ெசலுத்தேவண்டும்.

முதல் அறுவைடயன் தானிய மாவால் ெசய்த அப்பத்ேதாடு இரண்டு ஆட்டுக்
குட்டிகைளயும் அைசவாட்டும் பலியாக ெசலுத்த ேவண்டும். கர்த்தருக்குப்
பரிசுத்தமானஅைவகள்ஆசாரியர்களுக்குஉரியைவ. ௨௧அேத நாளில் நீங்கள்
பரிசுத்தமான சைபக் கூட்டம் ஒன்ைற நடத்த ேவண்டும். அன்று ேவறு எந்த
ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது. எக்காலத்த ற்கும் உங்கள் தைலமுைறேதாறும்
இச்சட்டம்ெதாடர்ந்துஇருக்கும்.
௨௨ “நீங்கள் உங்கள் வயலில் அறுவைட ெசய்யும்ேபாது, வயலின் மூைலகள்

வைர ேசர்த்து அறுவைட ெசய்யாதீர்கள். தைரயல் வழுந்த தானியங்கைள
ெபாறுக்காதீர்கள். அவற்ைற ஏைழ ஜனங்களுக்கும், அந்நயர்களுக்கும்,
வழிப்ேபாக்கருக்கும் பயன்படும்படி வ ட்டுவடுங்கள். நாேன உங்கள்
ேதவனாகயகர்த்தர்!” என்றுகூறனார்.
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எக்காளப் பண்டிைக
௨௩ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨௪ “இஸ்ரேவல்ஜனங்களிடம்கூறு. ஏழாவது

மாதத்தல்முதல்நாள்உங்களுக்குஓய்வுக்குரியச றப்பானநாள்உண்டு. அன்று
பரிசுத்த சைபக் கூட்டமும் உண்டு. அன்று எக்காளத்ைதஊத ச றப்பு ேநரத்ைத
நைனவூட்ட ேவண்டும். ௨௫அன்றுஒரு ேவைலயும் ெசய்யாமல் கர்த்தருக்குரிய
தகனபலிையச்ெசலுத்த ேவண்டும்” என்றுகூறனார்.

பாவப்பரிகார நாள்
௨௬ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨௭ “ஏழாவது மாதத்தன் பத்தாவது நாளில்

பாவப்பரிகாரம் ெசய்யும் பண்டிைக வரும். அப்ேபாது ஒரு பரிசுத்த சைபக்
கூட்டம் உண்டு. அன்று ேவைல எைதயும் ெசய்யாமலும், சாப்ப டாமலும் இருக்க
ேவண்டும். கர்த்தருக்குரிய தகன பலிையக் ெகாண்டு வரேவண்டும். ௨௮அந்த
நாளில் நீங்கள் எந்த ேவைலயும் ெசய்யக் கூடாது. ஏெனன்றால் அது பாவப்
பரிகாரநாள். அந்நாளில் ஆசாரியர்கள் கர்த்தருைடய சந்ந தயல் உங்கைளச்
சுத்த கரிப்பு ெசய்யும் சடங்குகைளச்ெசய்வார்கள்.
௨௯ “அன்று எவனாவது உபவாசம் இருக்க மறுத்தால் அவன் தன்

ஜனங்களிடமிருந்து தனிேய ப ரிக்கப்படுவான். ௩௦ இந்நாளில் எவனாவது
ேவைல ெசய்தால் அவைன மற்ற ஜனங்களிடமிருந்து நான் அழித்துப்
ேபாடுேவன். ௩௧ நீங்கள் எந்த ேவைலயும் அன்று ெசய்யக்கூடாது என்பது
என்ெறன்றும் ெதாடர்ந்து வருகற சட்டமாகும். ௩௨ அது உங்களுக்கு ஒரு
ச றப்பான ஓய்வு நாளாகும். அந்நாளில் ேவறு எதுவும் நீங்கள் ெசய்யாமல்
தாழ்ைமயான மனதுடன் இருக்க ேவண்டும். அந்த ச றப்பான பண்டிைக
அம்மாதத்தன் ஒன்பதாவது நாள் மாைலயலிருந்து மறுநாள் மாைலவைர
ெதாடர்ந்தருக்கும்” என்றுகூறனார்.

கூடாரப் பண்டிைக
௩௩ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௩௪ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் கூறு; ஏழாவது

மாதத்தன் 15 ஆம் ேதத முதல் ஏழுநாட்கள் கூடாரப் பண்டிைக நைடெபறும்.
௩௫முதல் நாள் பரிசுத்தமான சைபக்கூட்டம் ஒன்று நைடெபறும். அன்று நீங்கள்
எந்த ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது. ௩௬ நீங்கள் ஏழு நாட்கள் தகன பலிைய
கர்த்தருக்குக் ெகாண்டு வர ேவண்டும். மறுபடியும் எட்டாவது நாள் பரிசுத்த
சைபக்கூட்டம்நைடெபறும். நீங்கள்தகனபலிையக்கர்த்தருக்குக்ெகாண்டுவர
ேவண்டும். இதுேவபரிசுத்தசைபக்கூட்டமாகும். அன்றுநீங்கள்எந்தேவைலயும்
ெசய்யக்கூடாது.
௩௭ “இைவகர்த்தரின்ச றப்பானவடுமுைறகள். அந்நாட்களில்பரிசுத்தசைபக்

கூட்டங்களும் நைடெபறும். நீங்கள் கர்த்தருக்குத் தகன பலிகைளயும், தானிய
காணிக்ைககைளயும், பானங்களின் பலிையயும் சரியான ேநரத்தல் ெகாண்டு
வர ேவண்டும். ௩௮ கர்த்தரின் ஓய்வு நாட்கைள நைனவுபடுத்துவேதாடு இந்த
வடுமுைற நாட்கைளயும் நீங்கள் ெகாண்டாடேவண்டும். மற்ற அன்பளிப்ேபாடு
இைவகைளயும் கர்த்தருக்குக் ெகாண்டு வரேவண்டும். ச றப்பான
ெபாருத்தைனகளுக்கான பலிகைளயும் கர்த்தருக்குக் ெகாண்டுவர ேவண்டும்.
கர்த்தருக்காகச் ச றப்பாக ெகாடுக்கப்படும் பலிகேளாடு இைவகைளயும்
ேசர்த்துக்ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௩௯ “ஏழாவது மாதத்தன் 15வது நாளில் நலத்தன் வைளச்சைலச் ேசர்த்து

ைவக்கும்ேபாதுகர்த்தருக்குஏழுநாள்பண்டிைகையக்ெகாண்டாடுங்கள். முதல்
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நாளிலும் எட்டாவது நாளிலும் நீங்கள் ஓய்ெவடுக்க ேவண்டும். ௪௦முதல் நாள்
பழமரங்களில் இருந்து நல்ல பழங்கைளயும், ஈச்சமரத்தன் கைளகைளயும்,
தைழத்துள்ள மரக்கைளகைளயும், வல்ேலா மரக்கைளகைளயும்
எடுத்துெகாண்டு வந்து, ஏழு நாட்கள் ேதவனாகய கர்த்தரின் சந்ந தானத்தல்
மக ழ்ச்ச யாகக் ெகாண்டாடுங்கள். ௪௧ஒவ்ெவாருஆண்டும்இப்பண்டிைகையக்
கர்த்தருக்குமுன்ஏழுநாட்கள்ெகாண்டாடுங்கள். இவ்வதகள்எக்காலத்த ற்கும்
உரியைவயாகும். இதைன நீங்கள் ஏழாவது மாதத்தல் ெகாண்டாட
ேவண்டும். ௪௨ நீங்கள் ஏழு நாட்களிலும் தற்காலிகமான கூடாரங்களில்
தங்கயருக்கேவண்டும். இஸ்ரேவலில் பறந்த அைனத்து ஜனங்களும்
இக்கூடாரங்களில் தங்க ேவண்டும். ௪௩ ஏெனன்றால் எக ப்தலிருந்து
உங்கைள அைழத்து வரும் ேபாது நீங்கள் தற்காலிகமான கூடாரங்களில்
தங்கயருந்தீர்கள் என்பைத உங்கள் சந்ததயனர் உணர்ந்துெகாள்ள
ேவண்டும். நாேனஉங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்!” என்றுகூறனார்.
௪௪ எனேவ, ேமாேச இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் கர்த்தைரக் கனப்படுத்துகற

பண்டிைககைளப்பற்ற க்கூறனான்.

௨௪
வளக்குத்தண்டும், பரிசுத்தஅப்பமும்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “இடித்துப் ப ழிந்த சுத்தமான ஒலிவ எண்ெணையக்

ெகாண்டுவரும்படி இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக் கட்டைளயடு. அந்த
எண்ெணய் குத்து வளக்கற்குரியது. அது அைணயாமல் ெதாடர்ந்து
எரியேவண்டும். ௩ ஆேரான் இந்த வளக்ைக ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தல்
கர்த்தருைடய சந்ந தானத்தல் மாைலமுதல் காைலவைர அைணயாமல்
காக்கேவண்டும். இது தைரக்கு ெவளிேய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு முன்பு
எரிய ேவண்டும். இச்சட்டம் என்ெறன்ைறக்குமுரியது. ௪ ஆேரான் கர்த்தரின்
சந்ந தயல்சுத்தமானதங்கத்தாலானவளக்குத்தண்டில்வளக்ைகப்ெபாருத்த
எப்ெபாழுதும்எரியவ ட ேவண்டும்.
௫ “அைரத்தமாைவஎடுத்துஅதல்பன்னிெரண்டுஅப்பங்கைளச்ெசய்யுங்கள்.

ஒவ்ெவாரு அப்பமும் பதனாறு கண்ணங்கள் அளவு மாவால் ெசய்யப்பட
ேவண்டும். ௬ கர்த்தருக்கு முன்பாக தங்கத்தாலான ேமைஜயன்ேமல் இரண்டு
வரிைசயாக அப்பங்கைள அடுக்க ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு வரிைசயலும் ஆறு
அப்பங்கள் இருக்கட்டும். ௭ ஒவ்ெவாரு வரிைசக்கும் சாம்ப ராணிப் புைக
காட்டு. அதுஅப்பத்ேதாடு இருந்து, கர்த்தருக்கு நைனவுஅைடயாளமாக, தகன
பலியாக கர்த்தருக்கு ஏற்றதாக இருக்கும். ௮ அப்பத்ைத இவ்வரிைசய ேலேய
ஒவ்ெவாரு ஓய்வு நாளிலும் ஆேரான் கர்த்தருக்கு முன்பு ைவக்க ேவண்டும்.
இது எல்லாக் காலங்களுக்குமுரியது. இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு உள்ள இந்த
உடன்படிக்ைக என்ெனன்றும் ெதாடரும். ௯ இந்த அப்பங்கள் ஆேரானுக்கும்
அவனது மகன்களுக்கும் உரியதாகும். அவர்கள் பரிசுத்தமான இடங்களில்
அவற்ைற உண்ண ேவண்டும்; ஏெனன்றால் அைவ கர்த்தருக்குத் தகன
பலியாகக் ெகாடுக்கப்பட்டைவ. அது என்ெறன்றும் ஆேரானின் பங்காக
இருக்கும்” என்றுகூறனார்.
ேதவைனத்தூஷத்தமனிதன்
௧௦இஸ்ரேவல் ெபண்ணுக்குப் ப றந்த ஒருவன் இருந்தான். அவனது தந்ைத

எக ப்தயன். இஸ்ரேவலியப் ெபண்ணுக்கு பறந்த அம்மகன் இஸ்ரேவைலச்
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ேசர்ந்தவன். அவன்இஸ்ரேவல்ஜனங்கேளாடுநடந்துெகாண்டிருந்தான். அவன்
முகாமில்இன்ெனாருஇஸ்ரேவலேனாடு சண்ைடய ட்டான். ௧௧அப்ேபாதுஅவன்
கர்த்தரின் நாமத்ைதத் தூஷத்து, அவைரப்பற்ற க் ெகடுதலாகப் ேபசனான்.
எனேவ அவைன ேமாேசய டம் அைழத்து வந்தார்கள். (அவனது தாயன் ெபயர்
ெசேலாமித். அவள்தாண்ேகாத்த ரத்தானாகய த ப்ரியன் மகள்.) ௧௨ஜனங்கள்
அவைனச் சைறயல் ைவத்துவ ட்டு, அவைனப்பற்றய ெதளிவான பதைலப்
ெபறும்படி கர்த்தரின்கட்டைளக்காகக் காத்தருந்தனர்.
௧௩ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௧௪ “முகாமுக்கு ெவளிேய ஒரு இடத்த ற்கு அவைனக்

ெகாண்டு வா. அவன் தூஷணம் ேபசயைதக் காதால் ேகட்ட எல்ேலாைரயும்
ஒன்றுகூட்டி அைழத்து வா. அவர்கள் தங்கள் ைககைள அவன் தைலயல்
ைவக்கேவண்டும், ப றகு ஜனங்கள் அவன் மீது கல்ெலற ந்து ெகால்ல
ேவண்டும். ௧௫இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்கூற ேவண்டும்: எவனாவது ேதவைன
தூஷத்தால் அவன் தண்டிக்கப்பட ேவண்டும். ௧௬ கர்த்தருக்கு எத ராக ேபசுக ற
எவைனயும் எல்ேலாரும் ேசர்ந்து கல்ெலற ந்து ெகான்று ேபாடேவண்டும்.
அவன்அந்நயனாக இருந்தாலும்அவனும்இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப் ேபான்ேற
தண்டிக்கப்பட ேவண்டும். கர்த்தரின் நாமத்ைதத் தூஷக்கற எவனும்
சாகடிக்கப்பட ேவண்டும்.
௧௭ “எவனாவது ஒரு ெகாைல ெசய்தால் அவனுக்கு மரணதண்டைன உண்டு.

௧௮ ஒருவன் இன்ெனாருவனுக்குரிய மிருகத்ைதக் ெகான்றால் அதற்குப்
பதலாகஇன்ெனாருமிருகத்ைதக்ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௧௯ “எவனாவது இன்ெனாருவைனக் காயப்படுத்தனால் அவனுக்கும் அைதப்

ேபான்ற காயத்ைத உண்டாக்க ேவண்டும். ௨௦ உைடந்த எலும்புக்கு எலும்பு
உைடபட ேவண்டும். கண்ணுக்குக் கண், பல்லுக்குப் பல். அடுத்தவனுக்கு
எவ்வதமான காயங்கைள ஒருவன் உண்டாக்குகறாேனா, அேத வதமான
காயங்கைள அவன் அைடவான். ௨௧ எனேவ ஒருவன் ஒரு மிருகத்ைதக்
ெகான்றால் அவன் அதற்குரிய ெதாைகையக் ெகாடுக்க ேவண்டும். ஆனால்
ஒருவன்இன்ெனாருவைனக்ெகான்றுவட்டால்அவன்மரணதண்டைனயைடய
ேவண்டும்.
௨௨ “இந்த சட்டம் நடுநைலயாகஇருக்கும். இஸ்ரேவல்குடிமக்களுக்கும்அயல்

நாட்டுக்காரர்களுக்கும் ஒேர நீத தான். ஏெனன்றால் நான் ேதவனாகய கர்த்தர்”
என்றுகூறனார்.
௨௩ப றகு ேமாேசஇஸ்ரேவல்ஜனங்களிடம் ேபசனான். ஜனங்கள் ேதவைனத்

தூஷத்தவைன முகாமுக்கு ெவளிேய ெகாண்டு ெசன்று அங்கு அவைனக்
கல்ெலற ந்து ெகான்றார்கள். இவ்வாறு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள், கர்த்தர்
ேமாேசக்குக்கட்டைளய ட்டபடிெசய்தனர்.

௨௫
ேதசத்த ற்குஓய்வுக்காலம்
௧ சீனாய் மைலயல் கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “நீ இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்

கூற ேவண்டியதாவது; நான் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்ேபாகும் நாட்டிற்குள்
ெசன்ற பன்னர் ஓய்வுக்ெகன சறப்பான காலத்ைத அந்நாடு ெகாண்டிருக்க
நீங்கள் அனுமதக்க ேவண்டும். இது கர்த்தைரப் ெபருைமப் படுத்துகற
ஓய்வுக்காலம்ஆகும். ௩ஆறுஆண்டுகளுக்கு,உங்கள்வயல்களில்வைதகைள
வைதயுங்கள், உங்கள் த ராட்ைசத் ேதாட்டத்தல் கைள கழியுங்கள். அதன்
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பழங்கைளக்ெகாண்டுவாருங்கள். ௪ஆனால்ஏழாவதுஆண்டில்அந்நலத்துக்கு
ஓய்வு அளியுங்கள். இது கர்த்தைரப் ெபருைமப்படுத்துகற ச றப்பான ஓய்வுக்
காலமாகும். அப்ேபாதுவயலில்வைதவைதக்காமலும், த ராட்ைச ேதாட்டத்தல்
பய ர்ெசய்யாமலுமிருங்கள். ௫அறுவைடக்குப்ப றகுவயலில்தானாகவளர்ந்து
வைளந்தவற்ைற அறுவைட ெசய்யேவா, கைள கழிக்காத ெகாடிகளில்
உள்ள த ராட்ைசப் பழங்கைளப் பற க்கேவா கூடாது. பூமி ஒரு வருடம் ஓய்வு
ெகாள்ளட்டும்.
௬ “நலம் ஒரு வருடம் ஓய்வாக வ டப்பட்டாலும் உங்களிடம் ேபாதுமான

உணவுப் ெபாருட்கள் இருக்கும். உங்களுக்கும், உங்கள் ஆண், ெபண்,
ேவைலயாட்களுக்கும், உங்கள் நாட்டிலுள்ள கூலி ேவைலக்காரர்களுக்கும்,
அயல்நாட்டுக்காரர்களுக்கும்கூட ேபாதுமான உணவுப் ெபாருட்கள் இருக்கும்.
௭ உங்கள் பசுக்களுக்கும் மற்ற மிருகங்களுக்கும்கூட ேபாதுமான உணவு
இருக்கும்.

யூபலி-வடுதைலயன்ஆண்டு
௮ “ேமலும் நீங்கள் ஏழு ஓய்வு ஆண்டுகள் ெகாண்ட ஏழு ஓய்வு ஆண்டுகைள

எண்ணுங்கள். அது ெமாத்தம் 49 ஆண்டுகளாகும். அந்த 49 வருடங்களில்
ெமாத்தத்தல் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பூமிக்கு ஓய்வு கைடக்கும். ௯ பாவப்பரிகார
நாளில் ெசம்மறயாட்டுக் கடாவன் ெகாம்பனால் ெசய்யப்பட்ட எக்காளத்ைத
ஊதேவண்டும். அது ஏழாவது மாதத்தன் பத்தாவது நாளாக இருக்கும். நாடு
முழுவதும் எக்காளம் ஊதக் ெகாண்டாட ேவண்டும். ௧௦ நீங்கள் ஐம்பதாவது
ஆண்டிைனச் ச றப்பாகக் ெகாண்டாட ேவண்டும். உங்கள் நாட்டில் உள்ள
அைனவருக்கும்வடுதைலஎன்றுஅறவக்கேவண்டும். இந்தவழாைவ ‘யூபலி’
என்றுஅைழப்பீர்கள். நீங்கள்ஒவ்ெவாருவரும்உங்களதுெசாந்த ெசாத்த ற்கும்,
ெசாந்த குடும்பத்த ற்கும் தரும்புவீர்கள். ௧௧ உங்களுக்கு ஐம்பதாவது ஆண்டு
வழா மிகச் ச றப்பான யூபலி வழாவாகும். அவ்வருடத்தல் வைதகைள
வைதக்காதீர்கள். தானாக வளர்ந்த பய ர்கைள அறுவைட ெசய்யாதீர்கள்.
கைள கழிக்காத ெசடிகளில் உள்ள த ராட்ைசகைளப் பற க்காதீர்கள். ௧௨அது
யூபலிஆண்டு, அதுஉங்களுக்குப் பரிசுத்தமானவருடமாகும். உங்கள்வயலில்
வைளந்தவற்ைற உண்ணுங்கள். ௧௩ யூபலி ஆண்டில் ஒவ்ெவாருவனும் தன்
ெசாந்தபூமிக்குச்ெசல்லேவண்டும்.
௧௪ “உனது அயலானிடம் நலம் வற்கும்ேபாது ஏமாற்றாேத. அதுேபால்

நீ நலம் வாங்கும்ேபாது அவன் உன்ைன ஏமாற்றும்படி வ டாேத. ௧௫ நீ
அயலானின்நலத்ைதவாங்கும்ேபாதுஅந்தநலத்தன்யூபலிையக்கணக்க ட்டு
அதற்ேகற்ற வைலைய ந ர்ணயத்துக்ெகாள். நலத்ைத வற்கும்ேபாதும்
அதனுைடய அறுவைடகைளக் கணக்க ட்டு அதன் மூலம் சரியான வைலைய
ந ர்ணயத்துக்ெகாள். ஏெனன்றால் அடுத்த யூபலிவைர அறுவைட ெசய்யும்
உரிைமைய மட்டுேம வற்க றான். ௧௬ யூபலிக்கு முன் அதகமான ஆண்டுகள்
வைளந்த நலம் அத க வைலைய உைடயது. குைறந்த ஆண்டுகள் வைளந்த
நலத்தன் வைல குைறயும். ஏெனன்றால் உனது அயலான் உன்னிடம்
அறுவைடகளின் எண்ணிக்ைககைளேய வற்பைன ெசய்க றான். அடுத்த
யூபலியல் அந்த நலம் மீண்டும் அவனுக்கு உரியதாகவடும். ௧௭ ஒருவைர
ஒருவர்ஏமாற்றக்கூடாது. உங்கள்ேதவைனநீங்கள்ெபருைமபடுத்தேவண்டும்.
நாேனஉங்களுைடயேதவனாகயகர்த்தர்!
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௧௮ “எனதுசட்டங்கைளயும்,வதகைளயும்நைனவல்ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
அவற்ைறப் பன்பற்றுங்கள், அப்ேபாது உங்கள் நாட்டில் நீங்கள் பாதுகாப்ேபாடு
வாழலாம். ௧௯ நலம் உங்களுக்கு நல்ல வைளச்சைலத் தரும். நீங்கள் அதக
வைளெபாருட்கைளப்ெபற்றுநாட்டில்வசத ேயாடுவாழலாம்.
௨௦ “ஆனால் நீங்கள் ‘நான் வைளய ைவத்துப் ெபாருட்கைளச் ேசர்த்து

ைவக்காவ ட்டால் ஏழாவது ஆண்டில் வசதயாக உண்ண முடியாது’ என்று
ெசால்லலாம். ௨௧கவைலப்படாதருங்கள்! ஆறாவதுஆண்டில் என்ஆசீர்வாதம்
உங்களுக்குக் கைடக்கும்படி கட்டைளயடுேவன். ெதாடர்ந்து நலம் மூன்று
ஆண்டுகளுக்கு நன்கு வைளயும். ௨௨ நீ எட்டாவது ஆண்டில் பய ர் ெசய்யும்
ேபாதும் பைழய வைளச்சைலேய உண்டுெகாண்டிருப்பாய். ஒன்பதாவது
ஆண்டில்புதயவைளச்சல்கைடக்கும்வைரஇவ்வாறுெசய்வாய். you planted in
the eighth year
ெசாத்துக்குரிய சட்டங்கள்
௨௩ “இந்த நலம் உண்ைமயல் எனக்குரியது. எனேவ இதைன நீங்கள்

ந ரந்தரமாக வற்கமுடியாது. அந்நயர்களாகவும் பயணிகளாகவுேம என்
நலத்தல் நீங்கள் அைனவரும் என்ேனாடு வாழ்க றீர்கள். ௨௪ ஜனங்கள்
தங்கள் நலத்ைத வற்றுவ டலாம். எனினும் அது அவர்களின் குடும்பத்த ற்கு
மீண்டும் வந்து ேசரும். ௨௫ உங்களில் ஒருவன் மிகவும் வறயவனாகேவா,
தன் ெசாத்துக்கைள வற்கும் அளவுக்கு ஏைழயாகேவா மாறலாம். அப்ேபாது
அவனுக்கு ெநருக்கமான உறவனரில் எவராவது வந்து அதைனத் தரும்ப
வாங்க க்ெகாள்ள ேவண்டும். ௨௬ அவனிடமிருந்து நலத்ைத தரும்ப
வாங்குகற அளவுக்கு ெநருக்கமான உறவனர்கள் இல்லாமற் ேபாகும்ேபாது,
அந்த நலத்ைதத்தாேன தரும்ப வாங்குகற அளவற்கு அவன் பணத்ைத
ேசகரித்தருக்கலாம். ௨௭ ப றகு அவன் நலத்ைத வற்ற ஆண்டுகைளக்
கணக்க ட்டு, அந்த எண்ணிக்ைக மூலம் எவ்வளவு வைல ெகாடுக்க
ேவண்டும் என்று முடிவு ெசய்து அதைனத் தரும்ப வைலக்கு வாங்கலாம்.
அதனால் அச்ெசாத்து அவனுக்கு மீண்டும் உரியதாகும். ௨௮ ஆனால்
ஒருேவைள அவனுக்குத் தன் நலத்ைத தரும்ப வாங்குகற அளவற்குப் பணம்
ேசர்க்கமுடியாமல் ேபானால் அப்ேபாது அந்த நலம் யூபலி ஆண்டுவைர
வாங்கயவனிடேம இருக்கும். ப றகு ச றப்பான யூபலி வழா நடக்கும்ேபாது
அந்நலம் முதல் உரிைமயாளனுக்கு மீண்டும் ேசர்ந்துவடும். எனேவ, சரியான
குடும்பத்துக்குஅந்தெசாத்தானதுமீண்டும்ெசாந்தமாகும்.
௨௯ “ஒருவன், மதல் சூழ்ந்த பட்டணத்தலுள்ள தன் வீட்ைட வற்றால்

ஒரு ஆண்டு வைர மட்டுேம அவனுக்குத் தரும்ப வாங்க க்ெகாள்க ற
உரிைம உண்டு. ௩௦ ஆனால் வீட்டுக்குச் ெசாந்தக்காரன் அதைனத் தரும்ப
வாங்க க்ெகாள்ள முடியாவ ட்டால் அது வாங்கயவனுக்கும் அவனது
சந்தத களுக்கும்உரிைமயாகவடும். வீடுயூபலிஆண்டில்நலத்ைதப் ேபான்று
அதன் ெசாந்தக்காரனுக்குப் ேபாய்ச் ேசர்வதல்ைல. ௩௧ மதல் இல்லாத
பட்டணங்களாகஇருந்தால்அதுவயல்ெவளியாக எண்ணப்படும். அதல்உள்ள
வீடுகள் மட்டுேம யூபலி ஆண்டின் ேபாது உண்ைமயான ெசாந்தக்காரனுக்கு
ேசரும்.
௩௨ “ஆனால் ேலவயரின் நகரம்பற்ற ேவறு வதகள் உள்ளன. ேலவயர்கள்

நகரங்களில் தங்கள் வீடுகைள எப்ேபாது ேவண்டுமானாலும் மீண்டும்
வாங்க க்ெகாள்ளலாம். ௩௩ ேலவயர்களிடமிருந்து யாரவது ஒரு வீடு
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வாங்கனால் ேலவயரின் நகரங்களிலுள்ள வீடுகெளல்லாம் யூபலி ஆண்டில்
மீண்டும் அவர்களுக்ேக உரியதாகவடும். ஏெனன்றால் ேலவயரின் நகரங்கள்
எல்லாம் ேலவயன் ேகாத்த ரங்களுக்கு ெசாந்தம். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
இதைன ேலவயர்களுக்குக் ெகாடுத்துவ ட்டனர். ௩௪ அேதாடு ேலவயரின்
நகரங்கைளச் சுற்றயருக்க ற ெவளி ந லங்கைள வற்கமுடியாது. அது
எப்ேபாதும் ேலவயர்களுக்ேகஉரியதாகும்.

அடிைமகளின்எஜமானர்களுக்குஉரியவ த கள்
௩௫ “உன் சேகாதரரில் ஒருவன் மிகவும் வறுைமயனாகவ ட்டால் அவன்அயல்

நாட்டுக்காரைனப் ேபான்று உன்ேனாடு பைழக்கும்படி அனுமதக்க ேவண்டும்.
௩௬ நீ அவனுக்குக் கடன் ெகாடுத்து அவனிடம் வட்டி வாங்காமல் இருப்பாயாக.
ேதவனுக்குரிய மத ப்ைபக் ெகாடுத்து, உன் சேகாதரைன வாழவடுவாயாக.
௩௭அவனிடம் நீ ெகாடுத்த கடனுக்காக வட்டி வாங்காேத. நீ வற்க ற உணவற்கு
மிகுதயாக லாபம் வரும்படி ெசய்யாேத. ௩௮நான்உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்.
உன்ைன எக ப்தல் இருந்து அைழத்து வந்து கானான் நாட்ைடக் ெகாடுத்து,
உனதுேதவனாகஆேனன்.
௩௯ “உனது சேகாதரன் ஒருவன் ஏழ்ைம காரணமாக உன்னிடம் அடிைமயாக

இருக்கலாம். நீ அடிைமேபான்று அவைன ேவைல வாங்கக்கூடாது.
௪௦ யூபலி ஆண்டு வைர அவன் ஒரு கூலிக்காரைனப் ேபான்றும் ஒரு
பயணிையப் ேபாலவும் இருப்பான். ௪௧ ப றகு அவன் உன்ைனவட்டுச்
ெசல்லலாம். அவன் தன் பள்ைளகைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு மீண்டும்
தன் குடும்பத்துக்குத் தரும்பமுடியும். அவன் தனது முற்ப தாக்களின்
ெசாத்துக்கைளப் ெபற்றுக்ெகாள்வான். ௪௨ ஏெனன்றால் அவர்கள் எனது
ஊழியர்கள். அவர்கைள நான் அடிைமத்தனத்தலிருந்து மீட்டு எக ப்தலிருந்து
அைழத்துவந்ேதன். அவர்கள்மீண்டும்அடிைமயாகக்கூடாது. ௪௩இவர்களுக்குக்
ெகாடூரமான எஜமானனாக நீங்கள் இருக்கக் கூடாது. நீங்கள் ேதவனுக்கு
பயப்பட ேவண்டும்.
௪௪ “உங்கள்ஆணும்ெபண்ணுமானஅடிைமகைளப்பற்றயகாரியங்களாவன:

உங்கைளச் சுற்றயுள்ள நாடுகளிலிருந்து அடிைமகைள அைழத்து வரலாம்.
௪௫ உங்கள் ேதசத்தல் வச க்கும் அயல் நாட்டவர்கள் குடும்பங்களில் இருந்து
நீங்கள் அடிைமகளாக சறுவர்கைளயும் அைழத்து வந்தருக்கலாம். அந்த
அடிைமச் சறுவர்கள் உனக்கு உரியவர்கள். ௪௬ உங்கள் இறப்ப ற்குப் பன்
உங்களது பள்ைளகளின் வசத்தல் அவர்கள் இருப்பார்கள். என்ெறன்றும்
அவர்கள்உங்களதுஅடிைமகளாகஇருக்கலாம். இந்தஅயல்நாட்டுக்காரர்கைள
உங்கள் அடிைமகளாக ைவத்துக்ெகாள்ளலாம். ஆனால் உங்கள் ெசாந்தச்
சேகாதரர்களாகய இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு ஒரு ெகாடுைமயான
எஜமானனாக நீஇருக்கக்கூடாது.
௪௭ “அயல் நாட்டுக்காரேரா பயணிகேளா ெசல் வந்தர் ஆகலாம். உன்

ெசாந்த நாட்டுக்காரன் ஏைழயாக இருப்பதனால் அவர்கள் அயல் நாட்டுக்காரர்
ஒருவருக்கு அடிைமயாகலாம். ௪௮ அவன் தரும்பவும் சுதந்த ரமானவனாக
முடியும். அவனது சேகாதரரில் ஒருவன் அவைன வைல ெகாடுத்து
மீட்டுவ டலாம். ௪௯அவனது சத்தப்பாேவா, பங்காளிகேளா, அவைனத் தரும்ப
வாங்கலாம். ஆனால் அவனுக்குப் ேபாதுமான பணம் இருந்தால் தாேன
அதைனக்ெகாடுத்துவ ட்டுசுதந்த ரம்ெபற்றுவ டலாம்.
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௫௦ “அவன் தன்ைன வற்றுக்ெகாண்ட ஆண்டு முதல் அடுத்த யூபலி வைர
எண்ணிக்ெகாள்ள ேவண்டும். ஆண்டுகளின் எண்ணிக்ைகைய ைவத்து
வைலைய முடிவு ெசய்யலாம். ஏெனன்றால் அவன் சல ஆண்டுகேள தன்ைன
‘வாடைகயாகத்’ தந்தருக்க றான். ௫௧ யூபலி ஆண்டு வருவதற்கு இன்னும்
பல ஆண்டுகள் இருந்தால் அவன் ெகாடுக்க ேவண்டிய வைல மிகுதயாக
இருக்கும். அவன் அதைனக் ெகாடுக்க ேவண்டும். ௫௨ யூபலி ஆண்டு வர
இன்னும்ெகாஞ்சம்ஆண்டுகேளஇருந்தால்அவன்ெகாடுக்க ேவண்டியவைல
குைறவாக இருக்கும். ௫௩ ஆனால் அவன் ஒரு வாடைக ஆைளப் ேபான்று
அயல் நாட்டுக்காரேனாடு ஒவ்ெவாருஆண்டும்இருக்க ேவண்டும். அந்த அயல்
நாட்டுக்காரன்ெகாடூரமானஎஜமானனாகஇல்லாமல்இருக்கட்டும்.
௫௪ “அவைன யாரும் தரும்ப வாங்காவ ட்டாலும் யூபலி ஆண்டில் அவனும்

அவனது பள்ைளகளும் வடுதைல ெபறுவார்கள். ௫௫ ஏெனன்றால் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எல்லாரும் எனது ஊழியர்கள். நான் அவர்கைள எக ப்தன்
அடிைமத்தனத்தலிருந்துமீட்ேடன். நாேனஉங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்!

௨௬
ேதவனுக்குக்கீழ்ப்படிபவர்களுக்குரிய பலன்கள்
௧ “உங்களுக்காக வக்க ரகங்கைள ஏற்படுத்தாதீர்கள். உங்கள் நாடுகளில்

சைலகைளேயா நைனவுச் சன்னங்கைளேயா வணங்குவதற்காக
ஏற்படுத்தாதீர்கள். ஏெனன்றால்நாேனஉங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்!
௨ “எனது சறப்பான ஓய்வு நாட்கைள நைனவல் ெகாள்ளுங்கள். எனது

பரிசுத்தமானஇடங்கைளப்ெபருைமப்படுத்துங்கள். நாேனகர்த்தர்!
௩ “எனது சட்டங்கைளயும் கட்டைளகைளயும் நைனவல் ெகாண்டு

அவற்றுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்! ௪ நீங்கள் இவற்ைறச் ெசய்தால் நான் உரிய
பருவத்தல் மைழையத் தருேவன். நலம் நன்றாக வைளயும். மரங்கள்
நல்ல பழங்கைளத் தரும். ௫ த ராட்ைசப் பழம் பற க்கும் காலம்வைர உங்கள்
ேபாரடிப்புக்காலம்இருக்கும். வைதப்புக்காலம்வைரத ராட்ைசப்பழம்பற க்கும்
காலம் இருக்கும். நீங்கள் உங்கள் அப்பத்ைதத் தருப்தயாகச் சாப்ப ட்டு
உங்கள் நாட்டில் சுகமாய் குடியருப்பீர்கள். ௬ உங்கள் நாட்டில் சமாதானத்ைத
உருவாக்குேவன். நீங்கள் பாதுகாப்புடன் இருப்பீர்கள். எவரும் வந்து உங்கைள
ெநருங்க அச்சுறுத்த முடியாது. தீைம ெசய்யும் மிருகங்கைள நாட்டுக்கு
ெவளிேய ைவத்தருப்ேபன். ேவறு பைடகளும் உங்கள் நாட்டின் வழியாகக்
கடந்துெசல்லாது.
௭ “நீங்கள் உங்களது பைகவர்கைளத் துரத்த ெசன்று ேதாற்கடிப்பீர்கள்.

உங்கள் வாளால் அவர்கைளக் ெகால்வீர்கள். ௮ ஐந்து ேபரான நீங்கள் நூறு
ேபைர வ ரட்டிச் ெசல்வீர்கள், நூறு ேபராக இருந்தாலும் நீங்கள் பத்தாய ரம்
ேபைரவ ரட்டிச்ெசன்றுஅவர்கைளவாளால்ெவட்டிக்ெகால்லுவீர்கள்.
௯ “நான் உங்கள்ேமல் கவனமாயருந்து நைறய குழந்ைதகைள நீங்கள்

ெபறும்படிெசய்ேவன். நான்எனதுஉடன்படிக்ைகையபாதுகாப்ேபன். ௧௦நீங்கள்
ஒரு ஆண்டு வைளச்சைலப் ேபாதுமான அளவற்கு ேமல் ெபற்றருப்பீர்கள்.
புதய வைளச்சலும் ெபறுவீர்கள். புதயைத ைவக்க இடமில்லாமல் பைழயைத
எறவீர்கள். ௧௧ உங்கள் நடுேவ எனது ஆராதைனக் கூடாரத்ைத அைமப்ேபன்.
நான் உங்களிடமிருந்து வலக ச் ெசல்லமாட்ேடன். ௧௨ நான் உங்கேளாடு நடந்து
உங்கள் ேதவனாக இருப்ேபன். நீங்கேள எனது ஜனங்கள். ௧௩ நாேன உங்கள்
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ேதவனாகய கர்த்தர். நீங்கள் எக ப்தல் அடிைமகளாக இருந்தீர்கள். நான்
உங்கைளஅங்கருந்து மீட்டு வந்ேதன். அடிைமகளாக நீங்கள் சுமந்த பாரத்தால்
முதுகு வைளந்துேபானீர்கள். நான் உங்கள் நுகத்தடிகைள உைடத்து உங்கைள
நமிர்ந்துநடக்கச்ெசய்ேதன்!
ேதவனுக்குக்கீழ்ப்படியாதவர்களுக்குரிய தண்டைன
௧௪ “நீங்கள் எனக்கு கீழ்ப்படியாவ ட்டாேலா அல்லது என் கட்டைளைய

பன்பற்றாவ ட்டாேலா கீழ்க்கண்ட தீைமகள் உங்களுக்கு ஏற்படும். ௧௫ நீங்கள்
எனது சட்டங்களுக்கும் கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படிய மறுத்தால் எனது
உடன்படிக்ைகைய மீறனவர்களாக மாறுகறீர்கள். ௧௬ நீங்கள் அவ்வாறு
ெசய்தால் நான் உங்களுக்கு ேமாசமான தீைமகைள உருவாக்குேவன்.
ேநாய்கைளயும் காய்ச்சைலயும் உங்களுக்கு வரச் ெசய்ேவன். அைவ உங்கள்
கண்கைளயும் ஜீவைனயும் ெகடுக்கும். நீங்கள் ெசய்யும் பய ர் வைளச்சலில்
நீங்கள் ெவற்ற ெபற முடியாது. உங்கள் பைகவர்கள் உங்களது வைளச்சைல
உண்பார்கள். ௧௭ நான் உங்களுக்கு எத ராக இருப்ேபன். எனேவ உங்கைள
உங்கள் எத ரிகள் ெவல்வார்கள். அவர்கள் உங்கைள ெவறுத்து ஆட்ச
ெசலுத்துவார்கள். உங்கைள எவரும் துரத்தாவ ட்டாலும் நீங்கள் பயந்து
ஓடுவீர்கள்.
௧௮ “இவற்றுக்குப் ப றகும் நீங்கள் கீழ்ப்படியாவ ட்டால் உங்கள்

பாவங்களுக்காகஏழுமடங்குதண்டிப்ேபன். ௧௯உங்கள்ெபருைமக்குரியெபரிய
நகரங்கைளெயல்லாம் அழிப்ேபன். வானம் உங்களுக்கு மைழையத் தராது.
நலம் வைளச்சைலத் தராது. ௨௦ நீங்கள் கடினப்பட்டு உைழப்பீர்கள், ஆனால்
வைளச்சல்கைடக்காது. உங்கள்மரங்களும்பழங்கைளத்தராது.
௨௧ “அல்லது இத்தைனக்குப் ப றகும் எனக்கு எத ராகேவ நீங்கள் மாற

கீழ்ப்படிய மறுத்தால் உங்கைள ஏழு மடங்கு கடுைமயாக தண்டிப்ேபன்.
உங்களது பாவங்கள் அதகரிக்கும்ேபாது தண்டைனகளும் அதகமாகும்.
௨௨ நான் உங்களுக்கு எத ராகக் காட்டு மிருகங்கைள அனுப்புேவன். உங்கள்
பள்ைளகைள உங்களிடமிருந்து அைவ ப ரித்துக் ெகாண்டு ேபாகும். அைவ
உங்கள் மிருகங்கைளக் ெகால்லும். அைவ உங்கள் ஜனங்கைள அழிக்கும்.
ஜனங்கள்பயணம்ெசய்யஅஞ்சுவார்கள். சாைலகள்ெவறுைமயாகும்!
௨௩ “இைவஅைனத்தும் நடந்த ப றகும் நீங்கள் பாடம் கற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல

என்றாேலா ேமலும் எனக்கு எத ராக இருந்தாேலா, ௨௪ நானும் உங்களுக்கு
எத ராக மாறுேவன். ஆம் கர்த்தராக ய நாேன உங்கள் பாவங்களுக்காக ஏழு
மடங்கு தண்டிப்ேபன். ௨௫ நீங்கள் எனது உடன்படிக்ைகைய மீறயருப்பதனால்
நான் உங்கைளத் தண்டிப்ேபன். உங்களுக்ெகத ராக நான் பைடகைளக்
ெகாண்டு வருேவன். நீங்கள் பாதுகாப்புக்காக உங்கள் நகரங்களுக்கு
ஓடுவீர்கள். ஆனால், உங்களுக்கைடயல் ேநாய்கைளப் பரவச் ெசய்ேவன்.
ேமலும் உங்கள் எத ரிகள் உங்கைளத் ேதாற்கடிப்பார்கள். ௨௬அந்த நகரத்தல்
உண்பதற்குக்குைறவானஅளவேலேயதானியங்கள்இருக்கும். ஒேரஅடுப்பல்
பத்துப் ெபண்கள் அவர்களது எல்லா உணைவயும் சைமக்க முடியும். நீங்கள்
அைதஉண்டபறகும்பச ேயாடிருப்பீர்கள்!
௨௭ “நீங்கள்அதற்குேமலும்என்ைனக்கவனிக்காவ ட்டாேலா,எனக்குஎத ராகத்

தரும்பனாேலா, ௨௮ நான் உண்ைமயாகேவ எனது ேகாபத்ைதக் காட்டுேவன்.
ஆம், கர்த்தராக ய நான் உங்கள் பாவங்களுக்காக உங்கைள ஏழு மடங்கு
தண்டிப்ேபன். ௨௯ நீங்கள் மிகவும் பச யாவதனால் உங்கள் மகன்கைளயும்.
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மகள்கைளயும் தன்பீர்கள். ௩௦ நான் உங்களது உயர்ந்த ேமைடகைள
அழிப்ேபன். உங்களது நறுமணப்புைகப்* பலிபீடங்கைள உைடப்ேபன்.
உங்களதுபணங்கைளஉங்களதுஉய ரற்றவக்க ரகங்களின்ேமல்ேபாடுேவன்.
நீங்கள் எனது ெவறுப்புக்கு ஆளாவீர்கள். ௩௧ நான் உங்கள் நகரங்கைள
அழிப்ேபன். உங்கள் பரிசுத்தமான இடங்கைள ெவறுைமயாக்குேவன்.
உங்கள் பலிகளின் மணத்ைத நுகரமாட்ேடன். ௩௨ உங்கள் நலங்கைள
ெவறுைமயாக்குேவன். அத ேல குடியருக்கும் உங்கள் பைகவர்கள்
அத ர்ச்ச யைடவார்கள். ௩௩ ேதசங்கெளங்கும் உங்கைளச் ச தறடிப்ேபன். நான்
எனது வாைள உருவ உங்கைள அழிப்ேபன். உங்கள் வயல்கள் பாழாகும்,
உங்கள்நகரங்கள்அழிந்துேபாகும்.
௩௪ “நீங்கள் உங்களது பைகவரின் நாட்டிற்கு ெகாண்டு ெசல்லப்படுவீர்கள்.

உங்கள் நாடு ெவறுைமயைடயும். இறுதயல் உங்கள் வயல்கள் ஓய்வுெபறும்.
அைவ ஓய்வு காலத்தன் மக ழ்ச்சைய அனுபவக்கும். ௩௫ வயல்கள் ஏழு
ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முைற ஓய்வு ெபறேவண்டும் என்று சட்டம் கூறுகன்றன.
நீங்கள் அங்கு குடியருந்தேபாது ஓய்வுெபறாத அந்த நலங்கள் பாழாய்க்
க டந்து ஓய்வுெபறும். ௩௬உங்களில் உய ேராடு இருப்பவர்கைளப் பைகவரின்
நாடுகளில் ைதரியம் இழந்து தவக்கச் ெசய்ேவன். அைசகற இைலகளின்
சத்தமும் அவர்கைள அச்சுறுத்த வ ரட்டும். அவர்கள் எதற்ெகடுத்தாலும்
அஞ்சுவார்கள். யாரும் துரத்தாவ ட்டாலும் யாேரா அவர்கைள வாெளடுத்துக்
ெகாண்டு துரத்துவது ேபான்று ஓடிக்ெகாண்டிருப்பார்கள். ௩௭ யாரும்
துரத்தாவ ட்டாலும்கூடஅவர்கள்ஓடிஒருவர் ேமல்ஒருவர்வழுவார்கள்.

“எத ரிகைள எத ர்த்து ந ற்க ற பலம்உங்களிடம்இல்லாமல் ேபாகும். ௩௮ேவறு
நாடுகளில் நீங்கள் காணாமல் ேபாவீர்கள். உங்கள் பைகவரின் நாடுகளில்
மைறந்து ேபாவீர்கள். ௩௯ உங்களில் உய ேராடு இருப்பவர்கள் தங்கள்
பாவங்களால் பைகவர்கள் நாட்டில் அழிவார்கள். அவர்கள் தம் முற்ப தாக்கள்
ெசய்ததுேபாலேவதங்கள்பாவங்களால்அழிவார்கள்.

எப்ெபாழுதும்நம்ப க்ைகஇருக்க றது
௪௦ “ஜனங்கள் தங்கள் பாவங்கைள ஒப்புக்ெகாண்டு, அவர்கள் தங்கள்

முற்ப தாக்களின் பாவங்கைளயும் அறக்ைகய ட்டு, அவர்கள் எனக்கு எத ராக
நடந்துக்ெகாண்டு, பாவம் ெசய்தார்கள் என்பைத ஒப்புக்ெகாள்ளலாம்.
௪௧ அவர்கள் எனக்கு எத ராக நடந்துெகாண்டதால் நானும் அவர்களுக்கு
எத ராக நடந்துெகாண்ேடன். அவர்கைளப் பைகவரின் நாடுகளுக்கு அனுப்ப
ைவத்ேதன். இதைனயும் அவர்கள் அறக்ைகய டலாம். அவர்கள் எனக்கு
அந்நயர்களாவார்கள். அவர்கள் அடக்கமாக தங்கள் பாவங்களுக்கான
தண்டைனகைள ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். ௪௨ இவ்வாறு ெசய்தால் நான்
யாக்ேகாேபாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகையயும், நான் ஈசாக்ேகாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகையயும் நான் ஆப ரகாேமாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகையயும்
நைனவுப்படுத்த க்ெகாள்ேவன். நான்அந்த ேதசத்ைதநைனவுகூருேவன்.
௪௩ “நலம் ெவறுைமயாக இருக்கும். அது தனது ஓய்வு காலத்ைத

மக ழ்ச்ச யுடன் அனுபவக்கும். பன் உய ேராடு இருக்க றவர்கள் தங்கள்
பாவங்களுக்கான தண்டைனகைள ஏற்றுக்ெகாள்வார்கள். அவர்கள் எனது

* ௨௬:௩௦: நறுமணப்புைக வ ேசஷமான உலர்ந்த மரத்தன் பட்ைட. இனிய நறுமணமான புைகைய
உண்டாக்கஇதுஎரிக்கப்படுக றது. இதுேதவனுக்குபரிசாகஅளிக்கப்படுக றது.
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சட்டங்கைளயும், வதகைளயும் ெவறுத்து கீழ்ப்படிய மறுத்ததால் இந்தத்
தண்டைன ெபற்றதாக உணர்ந்துெகாள்வார்கள். ௪௪ அவர்கள் உண்ைமயல்
பாவம் ெசய்தவர்கள். ஆனால் அவர்கள் என்னிடம் உதவக்கு வந்தால் நான்
அவர்கைள வ ட்டு வலக ப் ேபாகமாட்ேடன். நான் அவர்கள் ெசால்வைதக்
ேகட்ேபன். அவர்கள் தங்கள் பைகவரின் நாட்டிேல இருந்தாலும் முழுவதுமாக
அழித்துவ டமாட்ேடன். நான் அவர்கேளாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகைய
உைடக்கமாட்ேடன். ஏெனன்றால் நான் அவர்களுைடய ேதவனாகய
கர்த்தர். ௪௫ அவர்களுக்காக, நான் அவர்களின் முற்ப தாக்கேளாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகைய நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ேவன். நான் அவர்களின்
முற்ப தாக்கைள எக ப்தலிருந்து மீட்டுக்ெகாண்டு வந்து, அவர்களின் ேதவன்
ஆேனன். மற்ற நாடுகளும் இதைனக் கவனித்தன. நான் கர்த்தர்!” என்று
கூறனார்.
௪௬ இைவேய இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக் கர்த்தர் ெகாடுத்த சட்டங்களும்,

வதகளும், ேபாதைனகளுமாகும். கர்த்தருக்கும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும்
ஏற்பட்ட உடன்படிக்ைகயன் சட்டங்களும் இைவ தான். இச்சட்டங்கைள கர்த்தர்
சீனாய் மைலயல் ேமாேசய டம் ெகாடுத்தார். ேமாேச இவற்ைற ஜனங்களிடம்
ெகாடுத்தான்.

௨௭
வாக்குத்தத்தங்கள்முக்கயமானைவ
௧கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “இஸ்ரேவல்ஜனங்களிடம்கூறு. கர்த்தரிடம் ஒருவன்

சறப்பான ெபாருத்தைன ஒன்ைறச் ெசய்தருக்கலாம். அவன் கர்த்தருக்கு
ஒரு நபைரக் ெகாடுப்பதாக வாக்குறுத அளித்தருக்கலாம். அந்த நபர்
கர்த்தருக்குச் ச றப்பான ஊழியம் ெசய்வான். ஆசாரியன் அவனுக்ெகன்று
ஒரு வைலைய ந ர்ணயம் ெசய்ய ேவண்டும். அந்த நபைரத் தரும்பப் ெபற
ேவண்டுமானால் அவனுக்குரிய மீட்பன் ெதாைகையக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௩ இருபது வயது முதல் அறுபது வயது வைரயுள்ள ஒரு ஆணின் வைல
ஐம்பது ெவள்ளிச் ேசக்கலாகும். (நீங்கள் இதற்கு அதகாரப்பூர்வமான பரிசுத்த
இடத்தன் ேசக்கலின் அளைவேய எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.) ௪ இருபது
வயது முதல் அறுபது வயது வைரயுள்ள ஒரு ெபண்ணின் வைல முப்பது
ெவள்ளிச்ேசக்கலாகும். ௫ஐந்து வயது முதல் இருபது வயதுவைர உைடய ஒரு
ஆண்மகனின் வைல இருபது ெவள்ளிச் ேசக்கலாகும். ஐந்து வயது இருபது
வயது வைர உைடய ஒரு ெபண்ணின் வைல பத்து ெவள்ளிச் ேசக்கலாகும்.
௬ஒரு மாதம் முதல் ஐந்து வயது வைரயுள்ளஆண்குழந்ைதயன் வைல ஐந்து
ேசக்கலாகும். ஒருெபண்குழந்ைதயன்வைலமூன்றுேசக்கலாகும். ௭அறுபதும்
அதற்கும்ேமலும்ஆனஒருமுதயவனின்வைலபதைனந்துேசக்கலாகும். இது
ேபான்றமுதயெபண்ணின்வைலபத்துேசக்கலாகும்.
௮ “ஒருேவைளஅவன்அப்பணத்ைதச் ெசலுத்தமுடியாதஅளவற்குஏைழயாக

இருந்தால் அவைன ஆசாரியனிடம் அைழத்துவர ேவண்டும். அவன் ெசலுத்த
ேவண்டியெதாைகையப்பற்ற ஆசாரியேனமுடிவுெசய்வான்.
கர்த்தருக்கானகாணிக்ைககள்
௯ “கர்த்தருக்கான பலிகளாக சல மிருகங்கைளப் பயன்படுத்தலாம். ஒருவன்

இத்தைகய மிருகங்கைளக் ெகாண்டுவந்தால் அைவ பரிசுத்தமைடந்துவடும்.
௧௦ அவன் அந்த மிருகத்ைத கர்த்தருக்கு தருவதாக வாக்களித்தருக்கலாம்.
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எனேவ அவன் அதற்குப் பதலாக ேவறு மிருகத்ைதக் ெகாண்டுவர
முயலக்கூடாது. ேமாசமான மிருகத்துக்குப் பதலாக நல்ல மிருகத்ைதேயா,
நல்ல மிருகத்துக்குப் பதல் ேமாசமான மிருகத்ைதேயா, ெகாண்டுவர முயற்ச
ெசய்யக் கூடாது. அவ்வாறு ஒருவன் ெசய்தால் அந்த இரண்டு மிருகங்களுேம
பரிசுத்தமாக வடுவதால்,இரண்டுேமகர்த்தருக்குரியதாகவடும்.
௧௧ “ச ல மிருகங்கைளக் கர்த்தருக்கு பலியாகத் தர இயலாது. இத்தைகய

தீட்டுள்ள மிருகத்ைத ஒருவன் கர்த்தருக்குக் ெகாண்டு வந்தால், அதைன
ஆசாரியனிடம் ெகாடுக்க ேவண்டும். ௧௨ ஆசாரியன் அதற்குரிய வைலைய
முடிவு ெசய்வான். அம்மிருகம் நல்லதா, ெகட்டதா என்பைதப்பற்ற ேவறுபாடு
எதுவும் இல்ைல. எனேவ ஆசாரியன் முடிவு ெசய்வேத அம்மிருகத்தன்
வைலயாகும். ௧௩ ஒருேவைள அவன் அந்த மிருகத்ைதத் தரும்பப்
ெபறேவண்டும் என்று வரும்பனால் அதற்குரிய வைலேயாடு ஐந்தல் ஒரு
பங்குேசர்த்துக்ெகாடுக்க ேவண்டும்.
வீட்டின்மத ப்புத்ெதாைக
௧௪ “ஒருவன் தனது வீட்ைடக் கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தம் என்று அர்ப்பணித்தால்,

அதன் வைலைய ஆசாரியன் முடிவு ெசய்ய ேவண்டும். அவ்வீடு நல்லது,
ெகட்டது என்பது பற்ற ேவறுபாடு இல்ைல. ஆசாரியன் தீர்மானிப்பேத
அவ்வீட்டின் வைலயாகும். ௧௫ ஆனால் வீட்டுக்காரன் அவ்வீட்ைடத் தரும்பப்
ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்றுவரும்பனால்வீட்டின்வைலேயாடுஐந்தல்
ஒருபாகம் ேசர்த்துக்ெகாடுக்க ேவண்டும். பன்புவீடுஅவனுக்குரியதாகும்.
ெசாத்தன்மத ப்பு
௧௬ “ஒருவன் தனது வயல்களின் ஒரு பாகத்ைத கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்தால்

அதன் வைலயானது அதல் எவ்வளவு வைத வைதக்கலாம் என்பைதப்
ெபாறுத்ேத முடிவு ெசய்யப்படும். ஒருகலம்* வாற் ேகாதுைம, வைதக்க ற
வயல் ஐம்பது ெவள்ளிச் ேசக்கலாக மத க்கப்பட ேவண்டும். ௧௭ ஒருேவைள
வயைல யூபலி ஆண்டில் ேதவனுக்குக் ெகாடுத்தால், அதன் வைலைய
ஆசாரியன்தீர்மானிப்பான். ௧௮அவன்தனதுவயைலயூபலிஆண்டுக்குப்ப றகு
ெகாடுத்தால் ஆசாரியன் அதன் வைலையச் சரியாகக் கணக்க டேவண்டும்.
அவன் அடுத்த யூபலிக்கான ஆண்டு எண்ணிக்ைகையக் கணக்க ட்டு
வைலையச் ெசால்லுவான். ௧௯ வயைலக் ெகாடுத்தவன் தரும்பப்ெபற
ேவண்டும் என்று வரும்பனால் வயலின் வைலேயாடு ஐந்தல் ஒரு பங்கு
மிகுதயாகக் ெகாடுத்து ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம். ப றகு அது அவனுக்கு
உரிைம உைடயதாகும். ௨௦ ஒருேவைள அவன் தரும்ப வைல ெகாடுத்து
வாங்க க்ெகாள்ளாவ ட்டால், அவ்வயல் ெதாடர்ந்து ஆசாரியர்களுக்கு
உரியதாகும். ஒருேவைள அந்த வயல் ேவறுயாருக்ேகனும் வற்கப்பட்டால்,
அவன் அதைனத் தரும்பப் ெபற்றுக்ெகாள்ள முடியாது. ௨௧ எனேவ வயலுக்குச்
ெசாந்தக்காரன்தரும்பப்ெபற்றுக்ெகாள்ளாவ ட்டால்,யூபலிஆண்டுவந்தாலும்
அது கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமானதாக வளங்கும், என்ெறன்றும்ஆசாரியர்களுக்கு
உரிைமஉைடயதாகஇருக்கும். அதுகர்த்தருக்ேகமுழுைமயாகக்ெகாடுக்கப்பட்ட
நலம்ேபால்இருக்கும்.
௨௨ “ஒருவன்கர்த்தருக்குஅர்ப்பணித்த நலம்அவன்வைலக்குவாங்கயதாக

இருக்கலாம். அது அவனது குடும்பச் ெசாத்தாக இல்லாமல் இருக்கலாம்.

* ௨௭:௧௬: கலம் 6 புெஷல்என்றஅளவுக்குசமமானஒருஅளைவயாகும்.
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௨௩ அப்ேபாது ஆசாரியன் யூபலி ஆண்டுகுரிய ஆண்டுகைளக் கணக்க ட்டு
அதன் வைலைய முடிவு ெசய்வான். அது கர்த்தருக்கு உரியதாக இருக்கும்.
௨௪ ப றகு யூபலி ஆண்டில் அந்நலம் மீண்டும் அந்நலத்த ற்கு ெசாந்தமான
குடும்பத்த ற்ேக ேபாய்ச் ேசரும்.
௨௫ “இதன் வைலைய முடிவு ெசய்யும் ேபாது அத காரப்பூர்வமான அளைவ

பயன்படுத்த ேவண்டும். ஒருேசக்கல்என்பதுஇருபதுேகராவாகும்.
மிருகங்களின்மத ப்புத்ெதாைக
௨௬ “ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு மாடுகைளேயா, ஆடுகைளேயா ச றப்புக்

காணிக்ைகளாகக் ெகாடுக்கலாம். அைவ முதலில் பறந்தைவயாக இருப்பன்
அது ஏற்ெகனேவ கர்த்தருக்கு உரியது. எனேவ அவற்ைற ஜனங்கள் ச றப்புக்
காணிக்ைகயாகக் ெகாடுக்க முடியாது. ௨௭ ஜனங்கள் முதலில் பறந்த
மிருகங்கைளக் கர்த்தருக்ேக ெகாடுக்க ேவண்டும். ஆனால் அது தீட்டுள்ளதாக
இருந்தால் அவன் அதைனத் தருப்ப வாங்க க்ெகாள்ளேவண்டும். ஆசாரியன்
அதற்குரிய வைலைய முடிவு ெசய்வான். வைலேயாடு ஐந்தல் ஒரு பாகம்
மிகுதயாகக்ெகாடுத்துஅதைனவாங்க க்ெகாள்ளேவண்டும். அவன்அதைனத்
தருப்ப வாங்க க்ெகாள்ளாவ ட்டால் ஆசாரியன்தான் வரும்புக ற வைலயல்
மற்றவர்களுக்குவற்றுவ ட ேவண்டும்.
ச றப்புக் காணிக்ைககள்
௨௮ “ஜனங்கள் கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்கும் அன்பளிப்புகளில் சல ச றப்பான

அன்பளிப்புகள்† உள்ளன. இைவ கர்த்தருக்ேக உரியைவ. அவற்ைறக்
ெகாடுத்தவன் தருப்ப வாங்க க்ெகாள்ளவும், வற்கவும் முடியாது. இைவ
கர்த்தருக்ேக ெசாந்தமானைவ. காணிக்ைககளில் மனிதர்கள், மிருகங்கள்,
குடும்பச் ெசாத்தலுள்ள வயல்கள் ேபான்றவற்ைற ேசர்த்துக்ெகாள்ளலாம்.
௨௯ ச றப்புக் காணிக்ைகயாக மனிதைனக் ெகாடுத்தால், அவைனத் தரும்ப
வைலக்குவாங்கமுடியாது. அவன்ெகால்லப்பட ேவண்டும்.
௩௦ “வைளச்சலில் பத்தல் ஒருபாகம் கர்த்தருக்கு உரியது. வயல்களில்

வைளபைவகளிலும்,மரங்களின்பழங்களிலும்பத்தல்ஒருபாகம்கர்த்தருக்ேக
உரியது. ௩௧ எனேவ எவனாவது இதைனத் தரும்பப் ெபற்றுக்ெகாள்ள
வரும்பனால் அதன் வைலேயாடு ஐந்தல் ஒரு பாகம் மிகுதயாகக் ெகாடுத்து
ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம்.
௩௨ “ஒருவனது மாடு அல்லது ஆட்டு மந்ைதயல் பத்தல் ஒரு பங்கான

மிருகங்கள் கர்த்தருக்கு உரியைவ. ௩௩ கர்த்தருக்குத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்படும்
மிருகங்கள் நல்லைவயா, ெகட்டைவயா என்பைதப்பற்ற கவைலப்பட
ேவண்டாம். அதற்காகஅவன்ேவறுமிருகங்கைளமாற்ற க்ெகாள்ள ேவண்டாம்.
அவன் அவ்வாறு மாற்ற க்ெகாள்ள வரும்பனால் இரண்டு மிருகங்களுேம
கர்த்தருக்குஉரியதாகும். இவற்ைறத்தரும்பவாங்க க்ெகாள்ளமுடியாது”என்று
கூறனார்.
௩௪ இைவ அைனத்தும் கர்த்தர் ேமாேசக்குக் ெகாடுத்த கட்டைளகளாகும்.

இதைனஇஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்காகச் சீனாய்மைலயல்அவர்ெகாடுத்தார்.

† ௨௭:௨௮: ச றப்பான அன்பளிப்புகள் இது ெபாதுவாக ேபாரில் ைகப்பற்றய ெபாருள்கைளக் குறக்கும்
இந்தப் ெபாருள்கள் (காணிக்ைககள்) கர்த்தருக்கு மட்டுேம உரியது. எனேவ இைவ ேவெறதற்கும்
பயன்படுத்தப்படமுடியாது.
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எண்ணாகமம்
இஸ்ரேவலைர ேமாேச கணக்கடுதல்
௧ ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ேல கர்த்தர் ேமாேசய டம் ேபசனார். இது சீனாய்

பாைலவனத்தல் நடந்தது. இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எக ப்ைத வ ட்டுப் புறப்பட்ட
இரண்டாவது ஆண்டின் இரண்டாம் மாதத்தன் முதல் நாளில் இது நடந்தது.
கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெதாைகைய கணக்கடு.
ஒவ்ெவாரு மனிதைனயும் அவனது குடும்பத்ேதாடும் ேகாத்த ரங்கேளாடும்
பட்டியலிடு. ௩இஸ்ரேவல்ஜனங்களில்இருபதுவயதுஅல்லதுஅதற்குேமலுள்ள
எல்லா ஆண்கைளயும் நீயும் ஆேரானும் எண்ணிக் கணக்கடுங்கள். (இந்த
ஆண்கள்தான் இஸ்ரேவல் பைடயல் பணிபுரிய ேவண்டும்.) இவர்கைள
குழுவன்படி கணக்கடுக. ௪ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்த ற்கும் ஒவ்ெவாரு மனிதன்
உங்களுக்கு உதவுவான். அவேன அந்தக் ேகாத்த ரத்துக்குத் தைலவனாக
இருப்பான். ௫ உங்களுக்குத் துைணயாக நன்று உங்களுக்கு உதவ
ெசய்பவர்களின்ெபயர்கள்பன்வருவதாகும்.

ரூபனின்ேகாத்த ரத்தலிருந்துேசேதயூருைடயமகன்எலிசூர்;
௬ச மிேயானின் ேகாத்த ரத்தலிருந்துசூரிஷதாயன்மகன்ெசலூமிேயல்;
௭யூதாவன்ேகாத்த ரத்தலிருந்துஅம்மினதாபன்மகன்நகேசான்;
௮இசக்காரின் ேகாத்த ரத்தலிருந்துசூவாரின்மகன்ெநதெனேயல்;
௯ெசபுேலானின் ேகாத்த ரத்தலிருந்துஏேலானின்மகன்எலியாப்;
௧௦ேயாேசப்பன்சந்ததயலிருந்துேயாேசப்பன்
மகனான எப்ப ராயீமின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து அம்மியூதன் மகன் எலிஷாமா;
ேயாேசப்பன்

மகனானமனாேசயன்ேகாத்த ரத்தலிருந்துெபதாசூரின்மகன்கமாலிேயல்;
௧௧ெபன்யமீனின்ேகாத்த ரத்தலிருந்துகீெதேயானின்மகன்அபீதான்;
௧௨தாணின்ேகாத்த ரத்தலிருந்துஅம்மிஷதாயன்மகன்அக ேயேசர்;
௧௩ஆேசரின் ேகாத்த ரத்தலிருந்துஓக ரானின்மகன்பாக ேயல்
௧௪காத்தன்ேகாத்த ரத்தலிருந்துேதகுேவலின்மகன்எலியாசாப்;
௧௫நப்தலியன்ேகாத்த ரத்தலிருந்துஏனானின்மகன்அகீரா”என்றுகூறனார்.

௧௬ இவர்கள் அைனவரும் தங்களுைடய ேகாத்த ரங்களுக்கு தைலவர்களாக
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். ௧௭ ேமாேசயும்ஆேரானும்இவர்கைளத் தைலவர்களாக
ஏற்றுக்ெகாண்டனர். ௧௮ ேமாேசயும் ஆேரானும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளச்
ேசர்த்துக் கூட்டினர். ப றகு, அவர்கள் தங்கள் குடும்பம், மற்றும்
ேகாத்த ரங்களின்படி பட்டியலிடப்பட்டனர். இருபது வயதும் அதற்கு
ேமலும் உள்ள எல்லா ஆண்களும் பட்டியலிடப்பட்டனர். ௧௯ கர்த்தருைடய
கட்டைளயன்படிேய ேமாேச சரியாக ெசய்து முடித்தான். ஜனங்கள்
சீனாய் பாைலவனத்தல் இருக்கும்ேபாேத, ேமாேச அவர்கைள எண்ணிக்
கணக்க ட்டான்.
௨௦ அவர்கள் ரூபனின் ேகாத்த ரத்ைதக் கணக்க ட்டார்கள். (இஸ்ரேவலின்
மூத்த மகன் ரூபன்.) இருபது வயதும் அதற்கு ேமலும் உள்ள
பைடயல் பணியாற்றும் தகுதயுைடய எல்லா ஆண்களும் எண்ணிக்
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கணக்க டப்பட்டனர். அவர்கள் தம் கும்பத்தாேராடும், ேகாத்த ரங்கேளாடும்
எண்ணி பட்டியலிடப்பட்டனர். ௨௧ரூபனின் ேகாத்த ரத்தல் கணக்க டப்பட்ட
ஆண்களின்ெமாத்த எண்ணிக்ைக 46,500.

௨௨ ச மிேயானின் ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கைள எண்ணினர். இருபது
வயதும்அதற்குேமலும்உள்ளபைடயல்பணியாற்றும்தகுதயுைடயஎல்லா
ஆண்களும் பட்டியலிடப்பட்டனர். அவர்கள் தங்கள் குடும்பத்தாேராடும்,
ேகாத்த ரங்கேளாடும் எண்ணிப் பட்டியலிடப்பட்டனர். ௨௩ ச மிேயானின்
ேகாத்த ரத்தல்கணக்க டப்பட்டஆண்களில்ெமாத்த எண்ணிக்ைக 59,300.

௨௪ காத்தன் ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கைள எண்ணினார்கள். இருபது
வயதும், அதற்கு ேமலும் உள்ள பைடயல் பணியாற்றும் தகுதயுைடய
எல்லா ஆண்களும் எண்ணிப் பட்டியலிடப்பட்டனர். அவர்கள் தங்கள்
குடும்பத்தாேராடும், ேகாத்த ரங்கேளாடும் எண்ணிப் பட்டியலிடப்பட்டனர்.
௨௫ காத்தன் ேகாத்த ரத்தல் கணக்க டப்பட்ட ஆண்களின் ெமாத்த
எண்ணிக்ைக 45,650.

௨௬ யூதாவன் ேகாத்த ரத்தல் இருபது வயதும், அதற்கு ேமலும்
உள்ள பைடயல் பணியாற்றும் தகுதயுைடய எல்லா ஆண்கைளயும்
பட்டியலிட்டனர். அவர்கள் குடும்பத்தாேராடும், ேகாத்த ரங்கேளாடும்
எண்ணிப் பட்டியலிடப்பட்டனர். ௨௭யூதாவன்ேகாத்த ரத்தல்கணக்க டப்பட்ட
ஆண்களின்ெமாத்த எண்ணிக்ைக 74,600.

௨௮ இசக்காரின் ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கைள எண்ணினார்கள். இருபது
வயதும் அதற்கு ேமலும் உள்ள பைடயல் பணியாற்றும் தகுதயுைடய
எல்லா ஆண்கைளயும் பட்டியலிட்டனர். அவர்கள் குடும்பத்தாேராடும்,
ேகாத்த ரங்கேளாடும் எண்ணிப் பட்டியலிடப்பட்டனர். ௨௯ இசக்காரின்
ேகாத்த ரத்தல்கணக்க டப்பட்டஆண்களின்ெமாத்த எண்ணிக்ைக 54,400.

௩௦ ெசபுேலானின் ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கைள எண்ணினார்கள். இருபது
வயதும் அதற்கு ேமலும் உள்ள பைடயல் பணியாற்றும் தகுதயுைடய
எல்லா ஆண்கைளயும் பட்டியலிட்டனர். அவர்கள் குடும்பத்தாேராடும்,
ேகாத்த ரங்கேளாடும் எண்ணிப் பட்டியலிடப்பட்டனர். ௩௧ ெசபுேலானின்
ேகாத்த ரத்தல்கணக்க டப்பட்டஆண்களின்ெமாத்த எண்ணிக்ைக 57,400.

௩௨ எப்ப ராயீமின் ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கைள எண்ணினார்கள்.
(இவன் ேயாேசப்பன் மகன்) இருபது வயதும், அதற்கு ேமலும்
உள்ள பைடயல் பணியாற்றும் தகுதயுைடய எல்லா ஆண்கைளயும்
பட்டியலிட்டனர். அவர்கள் குடும்பத்தாேராடும், ேகாத்த ரங்கேளாடும்
எண்ணிப் பட்டியலிடப்பட்டனர். ௩௩ எப்ப ராயீமின் ேகாத்த ரத்தல்
கணக்க டப்பட்டஆண்களின்ெமாத்த எண்ணிக்ைக 40,500.

௩௪ மனாேசயன் ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கைள அவர்கள் எண்ணினார்கள்.
(மனாேசயும் ேயாேசப்பன் மகன்.) இருபது வயதும், அதற்கு ேமலும்
உள்ள பைடயல் பணியாற்றும் தகுதயுைடய எல்லா ஆண்கைளயும்
பட்டியலிட்டனர். அவர்கள் குடும்பத்தனேராடும், ேகாத்த ரங்கேளாடும்
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எண்ணிப் பட்டியலிடப்பட்டனர். ௩௫ மனாேசயன் ேகாத்த ரத்தல்
கணக்க டப்பட்டஆண்களின்ெமாத்த எண்ணிக்ைக 32,200.

௩௬அவர்கள் ெபன்யமீனின் ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கைள எண்ணினார்கள்.
இருபது வயதும் அதற்கு ேமலும் உள்ள பைடயல் பணியாற்றும்
தகுதயுைடய எல்லா ஆண்கைளயும் பட்டியலிட்டனர். அவர்கள்
குடும்பத்தனேராடும், ேகாத்த ரங்கேளாடும் எண்ணிப் பட்டியலிடப்பட்டனர்.
௩௭ ெபன்யமீனின் ேகாத்த ரத்தல் கணக்க டப்பட்ட ஆண்களின் ெமாத்த
எண்ணிக்ைக 35,400.

௩௮ அவர்கள் தாணின் ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கைள எண்ணினார்கள்.
இருபது வயதும், அதற்கு ேமலும் உள்ள பைடயல் பணியாற்றும்
தகுதயுைடய எல்லா ஆண்கைளயும் பட்டியலிட்டனர். அவர்கள்
குடும்பத்தனேராடும், ேகாத்த ரங்கேளாடும் எண்ணிப் பட்டியலிடப்பட்டனர்.
௩௯ தாணின் ேகாத்த ரத்தல் கணக்க டப்பட்ட ஆண்களின் ெமாத்த
எண்ணிக்ைக 62,700.

௪௦ ஆேசரின் ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கைள அவர்கள் எண்ணினார்கள்.
இருபது வயதும், அதற்கு ேமலும் உள்ள பைடயல் பணியாற்றும்
தகுதயுைடய எல்லா ஆண்கைளயும் பட்டியலிட்டனர். அவர்கள்
குடும்பத்தனேராடும், ேகாத்த ரங்கேளாடும் எண்ணிப் பட்டியலிடப்பட்டனர்.
௪௧ ஆேசரின் ேகாத்த ரத்தல் கணக்க டப்பட்ட ஆண்களின் ெமாத்த
எண்ணிக்ைக 41,500.

௪௨ அவர்கள் நப்தலியன் ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கைள எண்ணினார்கள்.
இருபது வயதும், அதற்கு ேமலும் உள்ள பைடயல் பணியாற்றும்
தகுதயுைடய எல்லா ஆண்கைளயும் பட்டியலிட்டனர். அவர்கள்
குடும்பத்தனேராடும், ேகாத்த ரங்கேளாடும் எண்ணிப் பட்டியலிடப்பட்டனர்.
௪௩ நப்தலியன் ேகாத்த ரத்தல் கணக்க டப்பட்ட ஆண்களின் ெமாத்த
எண்ணிக்ைக 53,400.

௪௪ ேமாேசயும், ஆேரானும், பன்னிரண்டு இஸ்ரேவல் தைலவர்களும், இந்த
ஜனங்கைள எண்ணினார்கள். (ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்துக்கும் ஒவ்ெவாரு
தைலவர் இருந்தனர்.) ௪௫ அவர்கள் இருபது வயதும் அதற்கு ேமலும்
உள்ள பைடயல் பணியாற்றும் தகுத ெகாண்டவர்கைள எண்ணினார்கள்.
ஒவ்ெவாருவனும், தனது குடும்பத்ேதாடு பட்டியலிடப்பட்டனர். ௪௬ அவர்கள்
கணக்க ட்டஆண்களின்ெமாத்த எண்ணிக்ைக 603,550.
௪௭ ேலவ ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் இஸ்ரேவலர்கேளாடு ேசர்த்து

எண்ணப்படவல்ைல. ௪௮ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௪௯ “ேலவயன் ேகாத்த ரத்தல்
உள்ள ஆண்கைள எண்ணேவண்டாம். அவர்கைள இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு
ேசர்க்க ேவண்டாம். ௫௦ேலவயர்களிடம், அவர்கள்உடன்படிக்ைகயன் பரிசுத்தக்
கூடாரத்த ற்கு ெபாறுப்பானவர்கள் என்று ெசால். அவர்கள் அக்கூடாரத்ைதயும்,
அதற்குரிய ேவைலகைளயும் கவனித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அவர்கள்
பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதயும், அதலுள்ள ெபாருட்கைளயும் சுமக்கேவண்டும்.
அவர்கள் தங்கள் முகாைம அக்கூடாரத்ைதச் சுற்றலும் அைமத்து
தங்கயருந்து, அவற்ைறக் கவனித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ௫௧ பரிசுத்தக்
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கூடாரமானது இடம் ெபயரும்ேபாதும், அதற்கான ேவைலகைள ேலவயர்கேள
ெசய்யேவண்டும். பரிசுத்தக் கூடாரமானது நறுவப்படும்ேபாெதல்லாம்
அதற்குரிய ேவைலகைளயும் ேலவயர்கேள ெசய்ய ேவண்டும். அவர்கேள
பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் சகல ெபாறுப்புகளுக்கும் உரியவர்கள். ேலவயன்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசராத ஒருவன், பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் ேவைலகைளச்
ெசய்ய முயன்றால் அவன் ெகால்லப்படேவண்டும். ௫௨இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்,
தனித்தனிக் குழுக்களாக தங்கள் முகாைம அைமத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
தங்கள் குடும்பக் ெகாடியன் அருக ேலேய ஒவ்ெவாருவனும் தங்கேவண்டும்.
௫௩ ஆனால், ேலவயர்கள் தங்கள் முகாைம பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதச் சுற்ற ேய
அைமத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அவர்கள் உடன்படிக்ைகயன் பரிசுத்தக்
கூடாரத்ைதப் பாதுகாக்கேவண்டும். அதனால் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு
எவ்வதத்தீைமயும்ஏற்படாமல்இருக்கும்” என்றார்.
௫௪ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும், ேமாேசக்குக் கர்த்தர்

கட்டைளய ட்டபடிேயகீழ்ப்படிந்தனர்.

௨
முகாமிற்கானமுன்ஏற்பாடுகள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டமும், ஆேரானிடமும், ௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஆசரிப்புக்

கூடாரத்ைதச் சுற்ற ேய, தங்கள் முகாைம அைமத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
ஒவ்ெவாரு குழுவும், தங்களுக்ெகன்று தனியான ெகாடிைய ைவத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். தங்கள் குழுக்ெகாடியன் அருக ேலேய, ஒவ்ெவாருவனும் தங்க
ேவண்டும்.

௩ “யூதா முகாமின் ெகாடியானது சூரியன் உதக்கன்ற, க ழக்குத் தைசயல்
இருக்கேவண்டும். யூதாவன்ேகாத்த ரம்,அக்ெகாடியன்அருக ேலேயதங்கள்
முகாம்கைள அைமத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அம்மினதாபன் மகனான
நகேசான், யூதாவன் ேகாத்த ரத்துக்குத் தைலவனாக இருப்பான். ௪அவர்கள்
குழுவல் 74,600ஆண்கள்இருந்தனர்.
௫ “இசக்காரின் ேகாத்த ரம், யூதாவன் ேகாத்த ரத்த ற்கு அருகல்

தங்கயருக்க ேவண்டும். சூவாரின் மகனான ெநதேனேயல், இசக்கார்
ஜனங்களின் தைலவனாய் இருப்பான். ௬ அவனுைடய குழுவல் 54,400
ஆண்கள்இருந்தனர்.
௭ “ெசபுேலானின் ேகாத்த ரமானது, யூதாவன் ேகாத்த ரத்துக்கு அருகல்

தங்கயருக்க ேவண்டும். ஏேலானின் மகனான எலியாப், ெசபுேலான்
ஜனங்களின் தைலவனாவான். ௮ அவர்கள் குழுவல் 57,400 ஆண்கள்
இருந்தனர்.
௯ “யூதாவன் முகாமில் ெமாத்தம் 1,86,400 ஆண்கள் இருந்தனர். இவர்கள்

அைனவரும், தங்கள் ேகாத்த ரங்களின்படி ப ரிக்கப்பட்டார்கள். ஜனங்கள்
ஓரிடத்தலிருந்து இன்ெனாரு இடத்த ற்குப் ேபாகும்ேபாது, யூதாவன்
ேகாத்த ரேமமுதலில்ெசல்லும்.

௧௦ “ரூபனுைடய முகாமின் ெகாடிையக் ெகாண்ட பைடகள், பரிசுத்தக்
கூடாரத்தன் ெதன்பகுதயல் இருக்கும். ஒவ்ெவாரு குழுவும் இக்ெகாடியன்
அருகல் இருக்கும். ேசேதயூரின் மகனான எலிசூர், ரூபன் ஜனங்களின்
தைலவனாகஇருப்பான். ௧௧இக்குழுவல் 46,500ஆண்கள்இருந்தனர்.
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௧௨ “ச மிேயானின் ேகாத்த ரம், ரூபனின் ேகாத்த ரத்தன் அருகல் இருக்கும்.
சூரிஷதாவன்மகனானெசலூமிேயல், ச மிேயான்ஜனங்களின்தைலவனாக
இருப்பான். ௧௩இக்குழுவல் 59,300ஆண்கள்இருந்தனர்.
௧௪ “காத்தன் ேகாத்த ரமும், ரூபனின் ேகாத்த ரத்தன் அருகல்

இருக்கும். ேதகுேவலின் மகனாகய எலியாசாப், காத் ஜனங்களின்
தைலவனாயருப்பான். ௧௫இக்குழுவல் 45,650ஆண்கள்இருந்தனர்.
௧௬ “ரூபனின் முகாமில் எல்லா ேகாத்த ரங்களிலிருந்தும் ெமாத்தம் 1,51,450

ஆண்கள் இருந்தனர். ஜனங்கள் ஓரிடத்தலிருந்து, இன்ெனாரு இடத்த ற்குப்
ேபாகும்ேபாதுஇக்குழுஇரண்டாவதாகச் ெசல்லும்.

௧௭ “ஜனங்கள்பயணம்ெசய்யும்ேபாது,அடுத்ததாக ேலவயரின்குழுெசல்ல
ேவண்டும். ஆசாரிப்புக்கூடாரமானதுஅவர்களுைடயஎல்லாமுகாம்களுக்கும்
நடுேவ இருக்க ேவண்டும். அவர்கள் ெசல்லுகற வரிைசப்படிேய தங்கள்
முகாம்கைளயும் அைமத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள்
குடும்பக்ெகாடிகேளாடுதான்பயணம்ெசய்யேவண்டும்.

௧௮ “எப்ப ராயீமுைடய முகாமின் ெகாடிையயுைடய பைடகள் ேமற்கு
பக்கத்தல் தங்கள் முகாைம அைமத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அம்மியூதன்
மகனானஎலிஷாமா எப்ப ராயீமின்ஜனங்களுக்குத்தைலவனாகஇருப்பான்.
௧௯இக்குழுவல்ெமாத்தம் 40,500ஆண்கள்இருந்தனர்.
௨௦ “மனாேசயன் ேகாத்த ரமானதுஎப்ப ராயீமுைடயகுடும்பத்துக்குஅருகல்

தங்கேவண்டும். ெபதாசூரின்மகனானகமாலிேயல்,மனாேசஜனங்களுக்குத்
தைலவனாக இருப்பான். ௨௧ இக்குழுவல் ெமாத்தம் 32,200 ஆண்கள்
இருந்தனர்.
௨௨ “ெபன்யமீனின் ேகாத்த ரமும் எப்ப ராயீமுைடய குடும்பத்துக்கு அருகல்

தங்க ேவண்டும். கீெதேயானின் குமாரனாகய அபீதான் ெபன்யமீன்
ஜனங்களுக்குத்தைலவனாகஇருப்பான். ௨௩அக்குழுவல்உள்ளஆண்களின்
எண்ணிக்ைக 35,400ஆகும்.
௨௪ “எப்ப ராயீமின் குழு தங்க இருக்கும் இடத்தல், ெமாத்தத்தல் 1,08,100

ஆண்கள்இருந்தார்கள். ஜனங்கள்ஓரிடத்தலிருந்துஇன்ெனாருஇடத்த ற்குப்
ேபாகும்ேபாது,மூன்றாவதாகஇவர்கள்ெசல்லேவண்டும்.

௨௫ “தாண் குழுவன் ெகாடியானது வடக்குப் புறத்தல் இருக்க ேவண்டும்.
தாணின் ேகாத்த ரங்கள், அங்ேக தங்கள் முகாம்கைள அைமத்தருப்பார்கள்.
அம்மிஷதாயன் மகனான அக ேயேசர், தாண் ஜனங்களின் தைலவனாக
இருப்பான். ௨௬இந்தக்குழுவல் 62,700ஆண்கள்இருந்தனர்.
௨௭ “ஆேசரின் ேகாத்த ரத்தனர் தாணின் ேகாத்த ரத்தனைர அடுத்து

இருப்பார்கள். ஓக ரானின் மகனான பாக ேயல், ஆேசர் ஜனங்களின்
தைலவனாகஇருப்பான். ௨௮இக்குழுவல், 41,500ஆண்கள்இருந்தனர்.
௨௯ “நப்தலியன் ேகாத்த ரத்தனரும் தாணின் ேகாத்த ரத்தனருக்கு

அடுத்துக் கூடாரமிட்டு இருப்பார்கள். ஏனானின் மகனாகய அகீரா, நப்தலி
ஜனங்களின் தைலவனாக இருப்பான். ௩௦ இக்குழுவல் 53,400 ஆண்கள்
இருந்தனர்.
௩௧ “தாணின் குழு தங்க இருக்கும் இடத்தல் ெமாத்தத்தல் 1,57,600

ஆண்கள் இருந்தார்கள். மக்கள் ஓரிடத்தலிருந்து இன்ெனாரு இடத்த ற்குச்
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ெசல்லும்ேபாது, கைடச யல் ெசல்ல ேவண்டியவர்கள் இவர்கேள,
ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் குடும்பக் ெகாடிகேளாடு இருக்க ேவண்டும்” என்று
கூறனார்.

௩௨ இவர்கள்தான் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள். அவர்கள் குடும்பவாரியாகக்
கணக்க டப்பட்டனர். எல்லா முகாம்களிலும் இருந்த ெமாத்த இஸ்ரேவல்
ஆண்களின்எண்ணிக்ைக 6,03,550ஆகும். ௩௩ேமாேச கர்த்தருக்குக்கீழ்ப்படிந்து,
ேலவயர்கைளமற்றஇஸ்ரேவல்ஜனங்கேளாடு ேசர்த்துஎண்ணவல்ைல.
௩௪கர்த்தர் ேமாேசய டம்ெசான்னபடி,இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்எல்லாவற்ைறயும்

ெசய்து முடித்தனர். ஒவ்ெவாரு குழுவும் தமது ெசாந்தக் ெகாடியன் கீழ் தங்க
இருந்தது. அைனவரும் தங்கள் குடும்பம், மற்றும் ேகாத்த ரத்தன்படிேய
ப ரயாணப்பட்டு ேபானார்கள்.

௩
ஆசாரியர்களானஆேரானின்குடும்பத்தனர்
௧ சீனாய் மைலயல் கர்த்தர் ேமாேசேயாடு ேபச க்ெகாண்டிருந்தேபாது,

ஆசாரியனாகய ஆேரான், மற்றும் ேமாேசயன் வம்ச வரலாறு கீழ்க்கண்டவாறு
இருந்தது:
௨ ஆேரானுக்கு நான்கு மகன்கள் இருந்தனர். நாதாப் முதல்

மகன். அபயூ, எெலயாசார், இத்தாமார் என்பவர்கள் இைளயவர்கள்.
௩ இவர்கள் ஆசாரியர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டு, கர்த்தருக்கு ஊழியம்
ெசய்யும் ெபாறுப்ைபப் ெபற்றருந்தனர். ௪ ஆனால் நாதாபும் அபயூவும்
தங்கள் பாவத்தன் காரணமாக, கர்த்தருக்கு ஊழியம் ெசய்யும்ேபாேத,
மரித்துப்ேபானார்கள். கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகப் பலி ெசலுத்தும்ேபாது
கர்த்தரால் அங்கீகரிக்கப்படாத ெநருப்ைப அவர்கள் பயன்படுத்தனர். எனேவ,
நாதாப்பும், அபயூவும் சீனாய் பாைலவனத்த ேலேய மடிந்தார்கள். அவர்களுக்கு
மகன்கள்இல்ைல. எனேவ, அவர்களின்இடத்தல் எெலயாசாரும், இத்தாமாரும்
ஆசாரியர்களாகக் கர்த்தருக்கு ஊழியம் ெசய்தனர். அவர்களின் தந்ைதயான
ஆேரான்உய ேராடுஇருக்கும்ேபாேதஇதுந கழ்ந்தது.

ஆசாரியர்களின்உதவயாட்களானேலவயர்கள்
௫ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௬ “ேலவயர்களின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து

அைனவைரயும், ஆசாரியனாகய ஆேரானிடம் அைழத்துக் ெகாண்டு
வா. அவர்கள் ஆேரானின் உதவயாட்களாக இருப்பார்கள். ௭ ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தல் ஆேரான் ஊழியம் ெசய்யும்ேபாது, அவனுக்கு ேலவயர்கள்
உதவுவார்கள். இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்பரிசுத்தக்கூடாரத்த ற்குெதாழுதுெகாள்ள
வரும்ேபாதும், ேலவயர்கள் அவர்களுக்கு உதவ ெசய்வார்கள். ௮ ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தலுள்ள அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும் பாதுகாப்பது இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் கடைமயாகும். ஆனால் ேலவயர்கள் இவற்ைறச் சுமந்து
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குச் ேசைவ ெசய்யேவண்டும். பரிசுத்தக் கூடாரத்தல்
ெதாழுதுெகாள்ளேவண்டியமுைறஇதுேவயாகும்.
௯ “ஆேரானிடமும் அவனது மகன்களிடமும் ேலவயர்கைள ஒப்பைடயுங்கள்.

அவர்கள் ஆேரானுக்கும் அவனது மகன்களுக்கும் உதவ ெசய்வதற்காகேவ
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.
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௧௦ “ஆேராைனயும் அவனது மகன்கைளயும், ஆசாரியர்களாகஊழியம் ெசய்ய
நயமனம் ெசய். அவர்கள் தங்கள் கடைமைய நைறேவற்ற ஆசாரிய ஊழியம்
ெசய்ய ேவண்டும். இப்பரிசுத்தமான ெபாருட்களின் அருகல் ேவறு எவராவது
வரமுயன்றால்அவர்கள்ெகால்லப்பட ேவண்டும்” என்றார்.
௧௧ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௧௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் குடும்பம்

ஒவ்ெவான்றலும் முதலில் பறக்கும் மகைன எனக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும்
என்று ஏற்ெகனேவ ெசால்லியருந்ேதன். ஆனால் இப்ேபாது எனக்கு ஊழியம்
ெசய்வதற்காக ேலவயர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க ேறன். அவர்கள்
எனக்குரியவர்களாக இருப்பார்கள்; எனேவ இனி இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
தங்கள் முதல் பள்ைளைய எனக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டாம். ௧௩ நீங்கள்
எக ப்தல் இருந்தேபாது நான் எக ப்தலுள்ள முதலில் பறந்த அைனத்ைதயும்
ெகான்ேறன். அந்த ேநரத்தல் இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ஒவ்ெவாரு முதல்
குழந்ைதையயும் எனக்குரியதாக நான் எடுத்துக்ெகாண்ேடன். முதலில்
பறந்த அைனத்து குழந்ைதகளும், அைனத்து மிருகங்களும் எனக்குரியது.
ஆனால்இப்ேபாதுஉங்களுக்குமுதலில் பறக்கும்குழந்ைதகைளஉங்களுக்ேக
ெகாடுத்துவடுக ேறன். ேலவயர்கைள எனக்குச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்ேடன்.
நாேனகர்த்தர்” என்றார்.
௧௪ கர்த்தர் மீண்டும் சீனாய் பாைலவனத்தல் ேமாேசேயாடு ேபச ,

௧௫ “ேலவயன் எல்லாக் குடும்பங்கைளயும், ேகாத்த ரங்கைளயும் ஒருமாத
வயதும் அதற்கு ேமலும் உள்ள ஆண்கள் மற்றும் ஆண் குழந்ைதகைளக்
கணக்கடு” என்றார். ௧௬ ேமாேச கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்து அவர்கைள
கணக்க ட்டான்.
௧௭ேலவக்குெகர்ேசான், ேகாகாத்,ெமராரி என்றுமூன்றுமகன்கள்இருந்தனர்.
௧௮ஒவ்ெவாருவரும்பல ேகாத்த ரங்களுக்குத்தைலவர்கள்.
ெகர்ேசான்ேகாத்த ரத்தல்லிப்னீயும், சீேமயயும்இருந்தனர்.
௧௯ ேகாகாத் ேகாத்த ரத்தல் அம்ராம், இத்ேசயார், எப்ேரான், ஊசேயல்
ஆக ேயார்இருந்தனர்.

௨௦ெமராரி ேகாத்த ரத்தல்மேகலியும்,மூசயும்இருந்தனர்.

இந்தஅைனத்துக்குடும்பங்களும்ேலவயன்ேகாத்த ரத்தல்இருந்தனர்.
௨௧லிப்னீ, சீேமய ஆக ேயாரின் குடும்பங்கள், ெகர்ேசானின் ேகாத்த ரத்ைதச்

ேசர்ந்தவர்கள். ௨௨ அவர்கள் இரு ேகாத்த ரங்களிலும் ஆண்களும், ஒரு
மாத வயதுக்கு ேமற்பட்ட ஆண் பள்ைளகளுமாக 7,500 ேபர் இருந்தனர்.
௨௩ ேமற்குப்பக்கத்தல் முகாைம அைமத்துக்ெகாள்ளுமாறு ெகர்ேசானியர்
ேகாத்த ரங்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டது. அவர்கள் பரிசுத்தக் கூடாரத்தன்
பன் பகுதயல் தங்கள் முகாைம அைமத்தனர். ௨௪ லாேயலின் மகனாகய
எலியாசாப் என்பவன் ெகர்ேசானிய ேகாத்த ரத்தனருக்கு தைலவன் ஆனான்.
௨௫ ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் காவேலாடு பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதயும், ெவளிக்
கூடாரத்ைதயும் அதன் மூடிையயும் கவனித்துக்ெகாள்ளும் ெபாறுப்பு
ெகர்ேசானியருக்கு இருந்தது. ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் வாசலில் உள்ள
ெதாங்கு தைரையயும் இவர்கேள கவனித்துக்ெகாண்டனர். ௨௬ ேமலும்
ப ரகாரத்தன் ெதாங்கு தைரகைளயும், ப ரகாரத்தன் மூடு தைரகைளயும்
அவர்கள் கவனித்துக்ெகாண்டனர். ப ரகாரமானது பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதயும்,
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பலிபீடத்ைதயும் சுற்றயருந்தது. தைரகளுக்குத் ேதைவயான கயறு மற்றும்
மற்றெபாருட்களுக்கும்அவர்கள்ெபாறுப்புள்ளவர்களாகஇருந்தனர்.
௨௭அம்ராம், இத்ேசயர் எப்ேரான், ஊசேயல்ஆகயகுடும்பங்கள் ேகாகாத்தன்

ேகாத்த ரத்தல் இருந்தன. ௨௮இக்ேகாத்த ரத்தல் ஆண்களும், ஒரு மாதத்த ற்கு
ேமலான ஆண் குழந்ைதகளுமாக 8,300* ேபர் இருந்தனர். ேகாகாத்தயர்கள்
பரிசுத்தமான இடத்தலுள்ள ெபாருட்கைளப் பாதுகாக்கும் ெபாறுப்பு
வக த்தார்கள். ௨௯ பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் ெதற்கு பக்கத்தல் ேகாகாத்தன்
ேகாத்த ரங்கள் தங்கள் முகாைம அைமத்தருந்தனர். ௩௦ஊசேயலின் மகனான
எல்சாபான் ேகாகாத்தயரின் ேகாத்த ரங்களுக்குத் தைலவன் ஆனான்.
௩௧ அவர்கள் பரிசுத்தப் ெபட்டி, ேமைஜ, குத்து வளக்கு, பீடங்கள், பரிசுத்த
இடத்தன் ெபாருட்கள், ெதாங்கு தைர, அங்குள்ள அைனத்து ேவைலகளுக்கும்
உரிய ெபாருட்கைளயும்காத்துவந்தனர்.
௩௨ ஆேரானின் மகனாகய ஆசாரியன் எெலயாசார் ேலவயர்களின்

தைலவர்களுக்ெகல்லாம் தைலவனாக இருந்தான். இவன் பரிசுத்தப்
ெபாருட்கைளகாவல்காப்பவர்களுக்ெகல்லாம்ெபாறுப்பாளியாய்இருந்தான்.
௩௩-௩௪மேகலி, மூச ஆக ேயாரின் ேகாத்த ரங்கள் ெமராரியன் குடும்பத்ேதாடு

ேசர்ந்தது. மேகலியன் ேகாத்த ரத்தல் ஆண்களும், ஒரு மாதத்த ற்கு
ேமற்பட்ட வயதுைடய ஆண் குழந்ைதகளும் 6,200 ேபர் இருந்தனர்.
௩௫அபயாேயலின் மகனாகய சூரிேயல், ெமராரி ேகாத்த ரத்தன் தைலவனாய்
இருந்தான். பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் வடக்கு பக்கத்தல் இவர்களுக்கு
இடம் ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த இடத்தல் அவர்கள் தங்கள் முகாைம
அைமத்தருந்தனர். ௩௬ ெமராரி குடும்பத்தல் உள்ளவர்களுக்கு பரிசுத்தக்
கூடாரத்தன் சட்டங்கள், பலைககள், தாழ்ப்பாள், தூண்கள், பாதங்கள் மற்றும்
அதற்குரிய ெபாருள்கள் அைனத்ைதயும் கவனித்துக்ெகாள்ளும் ெபாறுப்பு
ஒப்பைடக்கப்பட்டிருந்தது. ௩௭ பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் சுற்றுப் ப ரகாரத்தல்
உள்ள தூண்கள், பாதங்கள், முைளகள், கயறுகள் அைனத்ைதயும் அவர்கள்
கவனித்துக்ெகாண்டனர்.
௩௮ேமாேச,ஆேரான்,அவனதுமகன்கள்எல்ேலாரும்ஆசாரிப்புக்கூடாரத்த ற்கு

எத ரில் பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் கழக்கல் முகாமிட்டனர். பரிசுத்த இடத்ைத
கவனிக்கும் ெபாறுப்பு அவர்களுக்கு ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. இஸ்ரேவலின்
அைனத்துஜனங்களுக்காகவும்அவர்கள்இதைனச்ெசய்தனர். ேவறுயாராவது
பரிசுத்தஇடத்தன்அருகல்வந்தால்,அவர்கள்ெகால்லப்பட்டனர்.
௩௯ ேலவயன் ேகாத்த ரத்தல் உள்ள ஆண்கைளயும், ஒரு மாதத்த ற்கு

ேமற்பட்ட ஆண்பள்ைளகைளயும் கணக்கடுமாறு கர்த்தர் ேமாேசய டம்
கட்டைளய ட்டார். அவர்களின்ெமாத்த எண்ணிக்ைக 22,000.

முதல்மகன்களின்இடத்ைத ேலவயர்கள்எடுத்துக்ெகாள்ளுதல்
௪௦கர்த்தர்ேமாேசய டம், “இஸ்ரேவலில்முதலில்பறந்தஎல்லாஆண்கைளயும்,

குைறந்தது ஒரு மாதமாவது ஆன ஆண் குழந்ைதகைளயும் கணக்கடு.
அவர்களின் ெபயைரயும் எழுத பட்டியலிடு. ௪௧ கடந்த காலத்தல் நான்,
இஸ்ரேவலில் முதலில் பறக்கும் ஆண் மக்கைளெயல்லாம் எனக்குரியவர்கள்
என்று கூறயருந்ேதன். கர்த்தராக ய நான் இப்ேபாது ேலவயர்கைள

* ௩:௨௮: 8,300 பழங்காலக் க ேரக்க ெமாழி ெபயர்ப்பன் சல ப ரத களில் “8,300” என்றுஉள்ளது. எப ேரய
ப ரத களில் “8,600” என்றுள்ளது. பார்க்க, எண்ணாகமம் 3:22, 28, 34, 39
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மட்டும் எடுத்துக்ெகாள்ேவன். இஸ்ரேவலில் முதலில் பறக்கும் அைனத்து
மிருகங்கைளயும் எடுத்துக்ெகாள்வதற்குப் பதலாக, ேலவயர்களுக்குரிய
முதலில்பறந்தமிருகங்கைளமட்டும்எடுத்துக்ெகாள்ேவன்” என்றார்.
௪௨ எனேவ ேமாேச, கர்த்தருைடய கட்டைளப்படி ெசய்தான். அவன்

இஸ்ரேவல் ஜனங்களில் முதலில் பறந்த குழந்ைதகைளக் கணக்ெகடுத்தான்.
௪௩முதலாவதாகப றந்தஆண்கைளயும்,ஒருமாதமும்அதற்குேமலுமுள்ளஆண்
குழந்ைதகைளயும், ேமாேச பட்டியலிட்டான். அதல் ெமாத்தம் 22,273 ெபயர்கள்
இருந்தன.
௪௪ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம், “கர்த்தராக ய நான் இந்தக் கட்டைளையக்

ெகாடுக்க ேறன்: ‘இஸ்ரேவலில் உள்ள அைனத்துக் குடும்பங்களிலுமுள்ள
முதலில் பறந்த ஆண் குழந்ைதகளுக்கு பதலாக ேலவயர்வம்சத்தலுள்ள
முதலில் பறக்கும் ஆண்கைள மட்டும் எடுத்துக்ெகாள்ேவன். ௪௫ மற்ற
இஸ்ரேவலில் முதலில் பறந்த மிருகங்களுக்குப் பதலாக ேலவயர்களிடமுள்ள
முதலில் பறக்கும் மிருகங்கைள மட்டும் எடுத்துக்ெகாள்ேவன். ேலவயர்கள்
எனக்கு உரியவர்கள். ௪௬ ெமாத்தம் 22,000 ேலவயர்கள் இருந்தனர். ஆனால்
மற்ற குடும்பங்களில் 22,273 முதலில் பறந்த ஆண் பள்ைளகள் இருந்தனர்.
ேலவயர்கைள வ ட, முதலில் பறந்த ஆண் பள்ைளகள் 273 ேபர் மற்ற
குடும்பங்களில் இருந்தனர். ௪௭அதகாரப் பூர்வமான அளைவ அடிப்பைடயாய்
ைவத்துக்ெகாண்டு, தைலக்கு ஐந்து ேசக்கல் வீதமாக 273 ேபர்களிடமிருந்தும்
வாங்கு. (ஒரு ேசக்கல் என்பது இருபது ேகரா இருக்கும்.) ௪௮ இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் இருந்து ெவள்ளிையயும் வசூல் ெசய். இவற்ைற ஆேரானுக்கும்,
அவனதுமகன்களுக்கும்ெகாடுப்பாயாக. இது 273இஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்கான
சம்பளத்ெதாைகயாகும்’ ” என்றார்.
௪௯ மற்ற ேகாத்த ரங்களில் இருந்து வந்த 273 ேபர்களின் இடத்ைத ஈடுெசய்ய

ேபாதுமான அளவல் ேலவயர்கள் இல்லாமல் இருந்தனர். எனேவ ேமாேச
அந்த 273 ேபர்களுக்காக பணம் வசூல் ெசய்தான். ௫௦ ேமாேச இஸ்ரேவல்
ஜனங்களில் முதலில் பறந்த ஆண் பள்ைளகளிடமிருந்து ெவள்ளிைய
வசூல் ெசய்தான். அதகாரப் பூர்வமான அளைவ ைவத்துக்ெகாண்டு,
அவன் 1,365 ேசக்கல் ெவள்ளிைய வசூலித்தான். ௫௧ ேமாேச கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படிந்தான். ெவள்ளிைய ஆேரானுக்கும் அவனது மகன்களுக்கும் கர்த்தர்
கட்டைளய ட்டபடிேயெகாடுத்தான்.

௪
ேகாகாத்குடும்பத்தன்ேவைலகள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டமும் ஆேரானிடமும், ௨ “ேகாகாத்தன் ேகாத்த ரத்தல்

உள்ளகுடும்பங்களின் ெமாத்தஆண்களின் ெதாைகைய எண்ணிக் கணக்கடு.
(ேகாகாத்தன்ேகாத்த ரமானதுேலவயர் ேகாத்த ரத்தன்ஒருபகுதயாகும்.) ௩ 30
வயது முதல் 50 வயது வைரயுள்ள, பைடயல் பணியாற்றக்கூடிய ஆண்கைளக்
கணக்கடு. இவர்கள்ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல் ேவைலெசய்வார்கள். ௪ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தல்உள்ளமிகப்பரிசுத்தமானப்ெபாருட்கைளக்கவனித்துக்ெகாள்வேத
இவர்களின் ேவைல.
௫ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் புதய இடங்களுக்குப் பயணம் ெசய்யும்ேபாது,

ஆேரானும் அவனது மகன்களும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் உள்ேளச்
ெசல்லேவண்டும். அவர்கள் தைரைய கீேழ எடுத்து, அதனால் பரிசுத்த
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உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய மூட ேவண்டும். ௬ அதன்ேமல் அழகான
ேதாலினாலான மூடியால் மூடேவண்டும். அதன் ேமல் ெகட்டியான
நீலத்துணிைய வ ரித்து, தண்டுகைள வைளயத்தனுள் ெசலுத்த ,
பரிசுத்தப்ெபட்டிையமூட ேவண்டும்.
௭ “ப றகு ஒரு நீலத்துணிையப் பரிசுத்த ேமைஜயன்ேமல் வ ரிக்க ேவண்டும்.

அதன் ேமல் தட்டுக்கைள ைவத்து, கரண்டி, ேகாப்ைப, மற்றும் பானங்களின்
காணிக்ைகக்கான ஜாடிைய ைவக்க ேவண்டும். அேதாடு ச றப்பான
அப்பத்ைதயும் அதன் ேமல் ைவக்க ேவண்டும். ௮ பன் அதன்ேமல் சவப்புத்
துணிைய ைவத்து, அதைன ெமல்லிய ேதால் மூடியால் மூடேவண்டும். ப றகு
ேமைஜதண்டுகைளயும்வைளயத்தனுள்கட்டிவ ட ேவண்டும்.
௯ “குத்து வளக்குத் தண்ைடயும் அதலுள்ள அகல்கைளயும் நீலத் துணியால்

மூட ேவண்டும். வளக்கு எரிவதற்கு உதவுகன்றஅைனத்துப் ெபாருட்கைளயும்,
எண்ெணய் பாத்த ரங்கைளயும் மூடி ைவக்க ேவண்டும். ௧௦ ப றகு இைவ
அைனத்ைதயும் ெமல்லிய ேதாலால் மூடிக்கட்டி, ஒரு தண்ேடாடு இைணக்க
ேவண்டும். இதுஇவற்ைறத்தூக்க ச்ெசல்லஉதவயாகஇருக்கும்.
௧௧ “அவர்கள் தங்க பலிபீடத்தன் ேமல் நீலத் துணிைய மூடி, அதன் ேமல்

ெமல்லிய ேதாைல மூடேவண்டும். அதல் தண்டுகைள வைளயத்ேதாடு
இைணத்துக்கட்ட ேவண்டும்.
௧௨ “ப றகு பரிசுத்த இடத்தல் ெதாழுதுெகாள்வதற்குப் பயன்படும், அைனத்து

சறப்புப் ெபாருட்கைளயும் ேசகரிக்க ேவண்டும். அவற்ைற நீலத்துணியல்
சுருட்ட ேவண்டும். ப றகு அதைன ெமல்லியத் ேதாலால் மூடிக்கட்டேவண்டும்.
இவற்ைறத் தூக்க ச் ெசல்வதற்கு வசதயாக ஒரு தண்ேடாடு கட்டிக்ெகாள்ள
ேவண்டும்.
௧௩ “ெவண்கலத்தாலான பலீபீடத்தல் உள்ள சாம்பைல சுத்தப்படுத்த

ேவண்டும். ப றகு அதைன நீலத் துணியால் மூட ேவண்டும். ௧௪ பன்
ெதாழுதுெகாள்வதற்கான அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும் ேசகரிக்க ேவண்டும்.
ெநருப்புத்தட்டு, குறடு, சாம்பல் எடுக்கும் கரண்டி, கலசங்கள் ேபான்றைவகைள
அவர்கள் ெவண்கலத்தாலான பலி பீடத்தன் ேமல் ைவக்க ேவண்டும். பன்
ெமல்லியத் ேதாலால் பலிபீடத்ைத மூடேவண்டும். இவற்ைறத் தூக்க ச் ெசல்ல
வசதயாக தண்டுகைளவைளயங்களில்மாட்டிள்ளேவண்டும்.
௧௫ “ஆேரானும் அவனது மகன்களும், பரிசுத்த இடத்தலுள்ள பரிசுத்தமான

ெபாருட்கைளெயல்லாம் மூடிைவத்துக் ெகாள்ளேவண்டும். ப றகு ேகாகாத்
ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கள், இவற்ைறத் தூக்க ச் ெசல்ல ேவண்டும்.
இம்முைறயல் இவர்கள் மரிக்காதபடிக்கு பரிசுத்தமான இடத்ைதத்
ெதாடாதருக்கக்கடவர்கள்.
௧௬ “ஆசாரியன் ஆேரானின் மகனான எெலயாசார் பரிசுத்தக் கூடாரத்தன்

ெபாறுப்புக்குரியவன். பரிசுத்த இடத்த ற்கும், அதலுள்ள ெபாருட்களுக்கும்
அவேன ெபாறுப்பானவன். வளக்குக்குரிய எண்ெணய்க்கும், நறுமணப்
ெபாருட்களுக்கும், தனந்ேதாறும் ெசலுத்தப்படும் பலிகளுக்கும், அப ேஷக
எண்ெணய்க்கும்அவேனெபாறுப்பானவன்” என்றார்.
௧௭ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டமும், ஆேரானிடமும், ௧௮ “கவனமாக இருங்கள்.

ேகாகாத் ேகாத்த ரம் அழிந்துேபாகாமல் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௯அவர்கள்
மகா பரிசுத்த இடத்தன் அருகல் ெசல்லும்ேபாது மரிக்காமல் இருப்பதற்காக,
நீங்கள் அவர்களுக்காக இவற்ைறச் ெசய்யேவண்டும். ஆேரானும் அவனது
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மகன்களும் உள்ேள ேபாய்க் ேகாகாத்தயர்கள் என்ெனன்ன ெசய்ய ேவண்டும்
என்று கூறுவார்கள். ஒவ்ெவாரு ஆணுக்கும் அவனது ேவைலயும், அவன்
சுமக்க ேவண்டியவற்ைறயும் நயமிக்க ேவண்டும். ௨௦ நீங்கள் இவற்ைறச்
ெசய்யாவ ட்டால் ேகாகாத்தயர்கள் உள்ேள ேபாய் பரிசுத்த ெபாருட்கைள ஒரு
ேவைள பார்த்துவ டலாம். அவ்வாறு ஒருவனாடி பார்த்தாலும், அவர்கள் மரிக்க
ேநரிடும்” என்றுகூறனார்.

ெகர்ேசான்குடும்பத்தாருக்குரிய ேவைலகள்
௨௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨௨ “ெகர்ேசான் குடும்பத்தல் உள்ள அைனத்துԔ

ஜனங்கைளயும் எண்ணிக் கணக்கடு. அவர்கைளக் குடும்ப வாரியாகவும்,
ேகாத்த ரங்களாகவும் பட்டியலிடு. ௨௩ பைடயல் பணியாற்றக் கூடிய 30 வயது
முதல் 50 வயது வைரயுள்ள ஆண்கைளயும் கணக்கடுக. இவர்களுக்கு
ஆசரிப்புக்கூடாரத்ைதக்கவனிக்கும் ேவைலயுண்டு.
௨௪ “இைவதான் ெகர்ேசான் வம்சத்தாரின் ேவைலகள். அவர்கள்

கீழ்க்கண்டவற்ைறச்சுமக்கேவண்டும்: ௨௫பரிசுத்தகூடாரத்தன்தைரகைளயும்,
அேதாடு ஆசாரிப்புக் கூடாரத்ைதயும், அதன் மூடிையயும், அவற்ைறப்
ேபார்த்தயுள்ள ெமல்லியத் ேதால் மூடிையயும், ஆசாரிப்புக் கூடார
வாசல் தைரையயும் சுமந்து ெசல்ல ேவண்டும். ௨௬ அவர்கள் பரிசுத்தக்
கூடாரத்ைதச் சுற்றயுள்ள ப ரகாரத்தன் ெதாங்கு தைரகைளயும், பலி
பீடத்தன் தைரையயும், ப ரகாரத்ததன் வாசல் தைரையயும், அேதாடு
கயறுகைளயும், தைரக்குப்பயன்படும் மற்ற ெபாருட்கைளயும் சுமக்க
ேவண்டும். இவற்றுக்காகச் ெசய்ய ேவண்டிய அைனத்து ேவைலகைளயும்
ெகர்ேசானியர்கள் ெசய்யேவண்டும். ௨௭ ெகர்ேசானியர்கள் சுமத்தல் மற்றும்
மற்ற ேவைலகைளயும் ெசய்யும்ேபாது ஆேரானும் அவனது மகன்களும்
இவ்ேவைலகைளக் கவனித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அவர்கள் சுமக்க
ேவண்டிய ெபாருட்கைளப்பற்ற அவர்களிடம் எடுத்துச் ெசால்ல ேவண்டும்.
௨௮ ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்காக ெகர்ேசானிய ேகாத்த ரம் ெசய்ய ேவண்டிய
பணிகள் இைவதான். ஆசாரியனான ஆேரானின் மகனான இத்தாமார் இந்த
ேவைலகளுக்குப்ெபாறுப்பானவன்.

ெமராரி குடும்பத்தன்ேவைலகள்
௨௯ “ெமராரி ேகாத்த ரத்தல் உள்ள எல்லாக் ேகாத்த ரங்கைளயும்,

எண்ணிக் கணக்ெகடுக்க ேவண்டும். ௩௦ பைடயல் பணியாற்றக் கூடிய
30 முதல் 50 வயது வைரயுள்ள ஆண்கைளக் கணக்கடு. இவர்கள்
ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்காக, ஒரு ச றப்பான பணிையச் ெசய்ய ேவண்டும்.
௩௧ நீங்கள் பயணம் ெசய்யும்ேபாது, ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்கான மரச்
சட்டங்கைள, இவர்கேள சுமந்து ெசல்ல ேவண்டும். அேதாடு பாதங்கைளயும்,
தாழ்ப்பாள்கைளயும், தூண்கைளயும். ௩௨ ப ரகாரத் தூண்கைளயும் சுமக்க
ேவண்டும். ப ரகாரத்தலுள்ள மற்ற பாதங்கள், முைளகள், கயறுகள்,
அவற்றுக்கான சகல கருவகள் ஆகயவற்ைறயும் சுமக்க ேவண்டும். அேதாடு,
அைதச் சார்ந்த அைனத்து ேவைலகைளயும் ெசய்ய ேவண்டும். அவர்களின்
ெபயைரப் பட்டியலிட்டு, ஒவ்ெவாருவரிடமும் அவர்கள் எைதச் சுமந்து ெசல்ல
ேவண்டும் என்பைதயும் ெசால்லுங்கள். ௩௩ இைவதான் ெமராரி வம்சத்தனர்
ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்காகச் ெசய்ய ேவண்டிய பணிகளாகும். ஆசாரியனான
ஆேரானின்மகனாகயஇத்தாமார்இதற்கானெபாறுப்புைடயவன்” என்றார்.
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ேலவயர்குடும்பங்கள்
௩௪ ேகாகாத்தயர்கைளயும், மற்ற இஸ்ரேவல் தைலவர்கைளயும் ேமாேசயும்

ஆேரானும் எண்ணிக் கணக்க ட்டனர். அவர்கைளக் குடும்ப வாரியாகவும்,
ேகாத்த ரங்கள் வாரியாகவும் கணக்க ட்டனர். ௩௫ பைடயல் பணியாற்றக்கூடிய
30 முதல் 50 வயதுவைரயுள்ள ஆண்கள் அைனவைரயும் அவர்கள்
கணக்க ட்டனர். இவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்கான ச றப்பு ேவைலகைளச்
ெசய்யும்படி நயமிக்கப்பட்டனர்.
௩௬ ேகாகாத்தய ேகாத்த ரத்தல் 2,750 ஆண்கள் இவ்ேவைலையச் ெசய்ய

தகுதயுைடயவர்களாக இருந்தனர். ௩௭ எனேவ, ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்க்கான
ச றப்பு ேவைலகைளச்ெசய்ய ேகாகாத்தய ேகாத்த ரத்தனர் நயமிக்கப்பட்டனர்.
கர்த்தர் ேமாேசய டம் ெசான்னபடிேய, ேமாேசயும், ஆேரானும் இதைனச்
ெசய்தனர்.
௩௮ ெகர்ேசானிய ேகாத்த ரத்தனரும் எண்ணி கணக்க டப்பட்டனர்.

௩௯ பைடயல் பணியாற்றும் தகுதயுைடய 30 முதல் 50 வயது வைரயுள்ள
ஆண்கள் எண்ணப்பட்டனர். அவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்கான ச றப்பு
பணிகைளச் ெசய்ய நயமிக்கப்பட்டனர். ௪௦ ெகர்ேசான் ேகாத்த ரத்தல் தகுத
ெகாண்டவர்களாக 2,630 ஆண்கள் இருந்தனர். ௪௧ எனேவ, ெகர்ேசான்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த இவர்களுக்கு, ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் ச றப்பு
ேவைலகள் ெகாடுக்கப்பட்டன. கர்த்தர் ேமாேசய டம் ெசான்னபடி ேமாேசயும்,
ஆேரானும்ெசய்துமுடித்தனர்.
௪௨ ெமராரி குடும்பத்தலும், ேகாத்த ரங்களிலும் உள்ள ஆண்கள்

கணக்க டப்பட்டனர். ௪௩ அவர்களில் பைடயல் பணியாற்றக்கூடிய 30 முதல்
50 வயதுவைரயுள்ள ஆண்கள் அைனவரும் எண்ணப்பட்டனர். அந்த ஆண்கள்
ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்கான ச றப்பு ேவைலகைளச் ெசய்ய நயமிக்கப்பட்டனர்.
௪௪ெமராரி ேகாத்த ரத்தல் தகுத ெகாண்டவர்களாக 3,200ஆண்கள்இருந்தனர்.
௪௫ எனேவ, ெமராரி ேகாத்த ரத்தல் உள்ள இந்த ஆண்கள், இச்ச றப்பு
ேவைலகளுக்கு நயமிக்கப்பட்டனர். கர்த்தர் ேமாேசய டம் ெசான்னபடி
ேமாேசயும்ஆேரானும்ெசய்துமுடித்தனர்.
௪௬ எனேவ ேமாேச, ஆேரான், இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் தைலவர்கள்

ஆக ேயார் ேலவயரின் ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கைளயும் எண்ணிக்
கணக்க ட்டனர். அவர்கள் ஒவ்ெவாரு குடும்பவாரியாகவும், ேகாத்த ர
வாரியாகவும் கணக்க டப்பட்டனர். ௪௭ பைடயல் பணியாற்றக் கூடிய 30
முதல் 50 வயதுவைரயுள்ள ஆண்களும் எண்ணிக் கணக்க டப்பட்டனர்.
இவர்களுக்குஆசரிப்புக்கூடாரத்தன், ச றப்பு ேவைலகள் தரப்பட்டன. அவர்கள்
தங்கள் பயணத்தன்ேபாது, ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதச் சுமக்கும் ேவைலையச்
ெசய்தனர். ௪௮அவர்களின் ெமாத்த எண்ணிக்ைக 8,580. ௪௯ எனேவ, கர்த்தர்
ேமாேசய டம் ெசான்னப்படி, ஒவ்ெவாரு ஆண்மகனும், கணக்க டப்பட்டான்.
ஒவ்ெவாருவனுக்கும் அவன் ெசய்யேவண்டிய ேவைல ஒதுக்கப்பட்டது. அவன்
எதைனச் சுமந்து ெசல்லேவண்டும் என்பதும் ெசால்லப்பட்டது. இைவ யாவும்
கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய நைடெபற்றது.

௫

சுத்தப்படுத்துவைதப் பற்றயவதமுைறகள்
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௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு
கட்டைளயடுவதாவது: அவர்கள் தங்கள் முகாம்கைள ேநாய்கள் பரவாதபடி
ைவத்துக்ெகாள்ளேவண்டும். அவர்களில்யாராவதுஒருவனுக்குத்ெதாழுேநாய்
இருந்தால், அவைன முகாைம வ ட்டு அனுப்பவ ட ேவண்டும் என்று ெசால்.
முகாமில் யாருக்காவது (இரத்தப் ேபாக்கான) வலக்கு தீட்டு இருந்தால்
அவர்கைளயும் அனுப்பவ ட ேவண்டும் என்று ெசால். முகாமில் யாராவது
பணத்ைதத் ெதாட்டு அதனால் தீட்டாக யருந்தால் அவைனயும் ெவளிேய
அனுப்ப வ டேவண்டும். ௩ஆணா, ெபண்ணா என்பது பற்ற க் கவைலப்படாமல்
அந்த நபைர ெவளிேயற்ற ேவண்டும். அதனால் மற்றவர்களுக்குஅந்த ேநாயும்,
தீட்டும்ஏற்படாமல்இருக்கும். நானும்உங்கள்முகாமில்உங்கேளாடுவாழ்ேவன்”
என்றார்.
௪ எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேதவனுைடய கட்டைளகளுக்குக்

கீழ்ப்படிந்தனர். அவர்கள்இத்தைகயவர்கைளமுகாைமவ ட்டுெவளிேயற்றனர்.
கர்த்தர் ேமாேசய டம் கட்டைளய ட்டபடிேயஅவர்கள்ெசய்தனர்.

தவறுக்குச்ெசலுத்தும்அபராதம்
௫ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௬ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களில் ஒருவன்

இன்ெனாருவனுக்குத் தீைம ெசய்தருந்தால் (ஒருவன் இன்ெனாருவனுக்குத்
தீைம ெசய்வது என்பது உண்ைமயல் ேதவனுக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்வதாகும்) அவன் தண்டைனக்கு உரியவன். ௭ எனேவ அவன் தான்
ெசய்த பாவத்ைதப் பற்ற ஜனங்களிடம் ெசால்ல ேவண்டும். பன் அதற்கான
அபராதத்ெதாைகையயும்ெசலுத்தேவண்டும். அதல்ஐந்தல்ஒருபாகத்ைதயும்
ேசர்த்து பாத க்கப்பட்டவனுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும். ௮ பாத க்கப்பட்டவன்
ஒருேவைள மரித்து ேபாயருந்தாேலா, அத்ெதாைகைய ஏற்றுக்ெகாள்ள
அவனுக்கு ெநருங்கய உறவனர்கள் யாரும் இல்லாமலிருந்தாேலா,
அவன் அத்ெதாைகைய கர்த்தருக்குச் ெசலுத்த ேவண்டும். அவன்
அம்முழுத்ெதாைகையயும் ஆசாரியனிடம் ெகாடுக்க ேவண்டும். அந்த
ஆசாரியன்அவனதுபாவநவ ர்த்த க்காகஆட்டுக் காடாைவபலியாகச் ெசலுத்த
ேவண்டும். அதைனப் பலியடுவதன் மூலம் ஜனங்கள் ெசய்த பாவமானது
நவ ர்த்த ெசய்யப்படுக றது. மீத பணத்ைத, ஆசாரியன் ைவத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும்.
௯ “இஸ்ரேவலனாக இருக்கும் ஒருவன் ேதவனுக்கு இதுேபால் ச றப்பான

அன்பளிப்புகைளச் ெசலுத்தனால் ஆசாரியன் அவற்ைறப் ெபற்றுக்ெகாள்ள
ேவண்டும். அது அவனுக்கு உரியது. ௧௦ ஒருவன் இது ேபான்ற ச றப்பு
காணிக்ைககைள ெகாடுக்காமலும் இருக்கலாம். ஆனால் ஆசாரியனுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட எதுவும்அவனுக்குஉரியதாகவடும்” என்றுகூறனார்.

சந்ேதகம்ெகாள்ளும்கணவர்கள்
௧௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௧௨ “ஒருவனின் மைனவ அவனுக்கு நம்ப க்ைகத்

துேராகம் ெசய்தருக்கலாம். ௧௩ அவள் இன்ெனாருவேனாடு பாலின உறவு
ைவத்துக்ெகாண்டு அதைனக் கணவனுக்குத் ெதரியாமல் மைறத்துவ டலாம்.
அவள் தனது ெசயலில் ப டிபடாமல் அவளுக்கு எத ராக எந்த சாட்ச யும்
இல்லாமல் இருக்கலாம். எனேவ, அவள் ெசய்த பாவம் அவளது கணவனுக்குத்
ெதரியாமல் ேபாய்வ டலாம். அவளும் தன் கணவனுக்குத் தன் பாவம்
பற்ற ெசால்லாமல் இருக்கலாம். ௧௪ ஆனால், அவளது கணவன் தனது
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மைனவ தனக்குத் துேராகம் ெசய்க றாேளா என்று சந்ேதகப்படலாம்.
அவள் தனக்கு உண்ைமயானவளாகவும், சுத்தமானவளாகவும் இல்ைல
என்று அவன் நைனக்கலாம். ௧௫ இவ்வாறு ந கழ்ந்தால், அவன் தன்
மைனவைய ஆசாரியனிடம் அைழத்துச் ெசல்லேவண்டும். அப்ேபாது, அவன்
காணிக்ைகயாக ஒரு எப்பா அளவான வாற் ேகாதுைம மாவ ேல பத்தல்
ஒரு பங்ைகக் ெகாடுக்க ேவண்டும். அவன் அந்த வாற்ேகாதுைம மாவ ேல
எண்ெணேயா, நறுமணப் ெபாருேளா ேபாடக்கூடாது. இது கர்த்தருக்குத்
தானிய காணிக்ைகயாக இருக்கும். கணவன் சந்ேதகம் அைடந்ததால்
அதற்குப் பரிகாரமாக இப்பலி அைமகன்றது. தனது மைனவ தனக்கு
உண்ைமயல்லாதவளாக இருந்தாள் என்று அவன் எண்ணியைத இப்பலி
காட்டும்.
௧௬ “ஆசாரியன் அந்தப் ெபண்ைண கர்த்தரின் முன்பு அைழத்துக்ெகாண்டு

ேபாய் அங்ேக அவைள நறுத்த , ௧௭ ப றகு ஆசாரியன் பரிசுத்த தண்ணீைர
எடுத்து மண்ஜாடியல் ஊற்ற ேவண்டும். பன் பரிசுத்தக் கூடாரத்தன்
தைரயலிருந்துெகாஞ்சம்மண்ைணஎடுத்து,அப்பாத்த ரத்தல்ேபாடேவண்டும்.
௧௮ ஆசாரியன் அவைளக் கர்த்தர் முன் நற்குமாறு ெசய்து பறகு அவளது
கூந்தைல அவழ்க்கச் ெசால்லி, அவள் ைகயல் தானியக் காணிக்ைகைய
ைவக்க ேவண்டும். இப்பலி, அவளது கணவனால் அவனது சந்ேதகத்த ற்காக
கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட காணிக்ைகயாகும். அேத ேநரத்தல் ஆசாரியன்
தன் ைகயல் பரிசுத்த தண்ணீர் இருக்கும் மண் ஜாடிைய ைவத்தருக்க
ேவண்டும். அந்த பரிசுத்த தண்ணீர் அவள் பாவம் ெசய்தருந்தால் அவளுக்கு
சாபத்ைதஉண்டாக்கும்.
௧௯ “ப றகு, ஆசாரியன் அந்தப் ெபண்ணிடம் அவள் ெபாய் ெசால்லக்கூடாது

என்றும், அவள் உண்ைமையச் ெசால்ல ேவண்டுெமன்றும் கட்டைளய ட
ேவண்டும். ஆசாரியன் அவளிடம், ‘நீ இன்ெனாரு மனிதேனாடு ெதாடர்பு
ைவக்காமல் இருந்தருந்தால், தருமணத்துக்கு பன் உன் கணவனுக்கு
எத ராகப் பாவம் ெசய்யாமல் இருந்தருந்தால், சாபங்கைளக் ெகாடுக்கும்
இந்த தண்ணீரானது உனக்குத் தீங்கு ெசய்யாது. ௨௦ ஆனால் நீ உன்
கணவனுக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்தருந்தால், உன் கணவன் அல்லாத
ஒருவனுடன் நீ ெதாடர்பு ைவத்தருந்தால், நீ தூய்ைமயானவளல்ல.
௨௧ இது உண்ைமெயன்றால், இந்த பரிசுத்தமான தண்ணீைர நீ குடிப்பதால்
உனக்குத் துன்பங்கள் வரும். உனக்குக் குழந்ைத ெபறுகற பாக்கயம்
கைடக்காமல்ேபாகும். ஒருேவைள நீ இப்ெபாழுது கருவுற்றவளாக இருந்தால்
அக்குழந்ைதமரித்துப்ேபாகும். ப றகுஉன்ஜனங்கள்உன்ைனவலக்க ைவத்து,
உன்மீதுகுற்றங்கைளச்சுமத்துவார்கள்’ என்றுகூறேவண்டும்.

“ப றகு கர்த்தருக்கு முன்பு ஒரு வேசஷ உறுதயளிக்கும்படி அப்ெபண்ணிடம்
ஆசாரியன் ெசால்ல ேவண்டும். ெபாய் ெசான்னால் அவளுக்குத் தீைமகள்
ஏற்படும் என்பைத அவள் உணரச் ெசய்ய ேவண்டும். ௨௨ நீ ேகடு உண்டாக்கக்
கூடிய தண்ணீைரக் குடிக்க ேவண்டும். நீ பாவம் ெசய்தருந்தால், ‘உனக்குக்
குழந்ைத ஏற்படாமல் ேபாகும். நீ கருவுற்றருந்தால் அது பறக்குமுன்
மரித்துப்ேபாகும்’ என்று ஆசாரியன் அப்ெபண்ணிடம் கூறேவண்டும். அதற்கு
அவள், ‘நீர் ெசால்க றபடி நான்ெசய்ேவன்’ என்றுகூறேவண்டும்.
௨௩ “இந்தஎச்சரிக்ைககைளெயல்லாம்ஒருநீண்டத்ேதால்சுருளில்ஆசாரியன்

எழுத ைவக்க ேவண்டும். அதைனப் ப றகு பரிசுத்தத் தண்ணீரால் ச றது
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கழுவ ேவண்டும். ௨௪ பன்னர் ேகடு தருகற அந்தத் தண்ணீைர அவள் குடிக்க
ேவண்டும். அைதக் குடித்ததும், அவள் பாவம் ெசய்தவளாக இருந்தால்
அத்தண்ணீர்அவளுக்குப்ெபருந்துன்பத்ைதத்தரும்.
௨௫ “ப றகுஆசாரியன்அவள்ைகயல்உள்ளதானியக்காணிக்ைகையவாங்க

அதைன கர்த்தரின் சமூகத்தல் தூக்க ப் ப டிக்க ேவண்டும். பன் அதைனப்
பலிபீடத்தல் ைவக்க ேவண்டும். ௨௬ ஆசாரியன் அத்தானியப் பலிையக்
ைக நைறய அள்ளி பலிபீடத்தன் ெநருப்பல் ேபாட்டு எரிந்துவ ட ேவண்டும்.
அதற்குப் ப றகு ஆசாரியன் அவள் தண்ணீைரக் குடிக்குமாறு ேகட்டுக்ெகாள்ள
ேவண்டும். ௨௭ அவள் தன் கணவனுக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்தவளாக
இருந்தால், அந்த தண்ணீர் அவளுக்குப் ெபருந்துன்பத்ைத அளிக்கும்.
அத்தண்ணீர் அவள் உடம்புக்குள் ெசன்று அவளுக்குப் ெபருந்துன்பத்ைதக்
ெகாடுக்கும். அவள் கருவலுள்ள எந்தக் குழந்ைதயும், அது பறக்கு
முன்னேர மரித்துப்ேபாகும். அவள் என்ெறன்றும் குழந்ைத ெபற முடியாமல்
இருப்பாள். அவள் அவளது ஜனங்களின் மத்தயல் சப க்கப்பட்டவளாக
இருப்பாள். ௨௮ஆனால் அவள் தன் கணவனுக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்யாமல்,
சுத்தமானவளாக இருந்தால், ஆசாரியன் அவைளக் குற்றமற்றவள் என்று
கூறுவான். பன்அவள்சாதாரணமானவளாககுழந்ைதகைளப்ெபறுவாள்.
௨௯ “இதுேவ ெபாறாைம அல்லது சந்ேதகம் பற்றய சட்டமாகும். ஒருத்த

ஒருவனுக்குத் தருமணத்தன்மூலம் மைனவயான பறகு, அவனுக்கு எத ராகப்
பாவம் ெசய்தால், நீங்கள் இைதேய ெசய்ய ேவண்டும். ௩௦ ஒரு கணவன் தன்
மைனவ மீதுெபாறாைமெகாண்டுஅவைளச்சந்ேதகப்பட்டாலும்,அவன்இந்தப்
பரிகாரத்ைதேய ெசய்ய ேவண்டும். ஆசாரியன் அந்தப் ெபண்ைண கர்த்தரின்
முன்னிைலயல் நற்கச் ெசய்து இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்ய ேவண்டும்.
இதுதான் சட்டம். ௩௧ அவள் தவறனிமித்தம் அவள் கணவனுக்கு எதுவும்
ேநரிடாது. ஆனால்அந்தப்ெபண்ேணாதன்பாவத்தனிமித்தம்துன்பப்படுவாள்”
என்றுகூறனார்.

௬
நசேரயர்கள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “இவற்ைற இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் கூறு. ஒரு

ஆேணா அல்லது ெபண்ேணா தன் ஜனங்களிடமிருந்து தனிேய ப ரிந்து
வாழ ேவண்டும் என்று வரும்பலாம். இந்த வ ரதகாலம் ஒருவன் தன்ைனேய
முழுக்க கர்த்தருக்கு சல காலம் ஒப்பைடத்துக்ெகாள்ள அனுமதக்க றது.
இத்தைகயவைன ‘நசேரயன்’ என அைழப்பார்கள். ௩ இக்காலக் கட்டத்தல்,
அவன் த ராட்ைசரசேமா, ேபாைத தரும் ேவறு பானேமா குடிக்கக் கூடாது.
அவன் த ராட்ைசரசம் மற்றும் மதுபானத்தன் காடிையேயா குடிக்கக் கூடாது.
த ராட்ைசரசத்தால் ெசய்த எவ்வத பானத்ைதேயா த ராட்ைசப் பழங்கைளேயா,
காய்ந்த த ராட்ைசகைளேயா உண்ணாமல் இருக்க ேவண்டும். ௪ இந்த வ ரத
காலத்தல் அவன் த ராட்ைசச் ெசடியன் எந்த உணவுப் ெபாருட்கைளயும்,
உண்ணக் கூடாது, அவன் த ராட்ைசப் பழத்தன் ேதாைலயும் வைதகைளயும்
கூடஉண்ணக்கூடாது.
௫ “இந்த வ ரதகாலத்தல் அவன் தனது தைல முடிையக் கூட ெவட்டிக்

குைறத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. தனது வ ரத நாட்கள் முடியும் வைரயல் அவன்
பரிசுத்தமாகஇருக்க ேவண்டும். அவன்தன்தைலமுடிையவளரவ ட ேவண்டும்.
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அவனது தைலமுடியானதுஅவன் ேதவனுக்குச் ெசய்த ெபாருத்தைனயன்ஒரு
பகுதயாகும். அவன் அந்த முடிைய ெவட்டாமலிருப்பது ேதவனுக்குத் தன்ைன
அர்ப்பணித்தருப்பதன் அைடயாளம். எனேவ வ ரதகாலம் முடிக றவைர தனது
தைலமுடிையநீளமாகவளரவ ட ேவண்டும்.
௬ “இவ்வ ரதக் காலத்தல்ஒருநசேரயன்பணத்தன்அருகல்ெசல்லக்கூடாது.

ஏெனன்றால் அவன் கர்த்தருக்குத் தன்ைன முழுைமயாக அர்ப்பணித்து
இருக்கறான். ௭ ஒரு ேவைள அவனது தாேயா, தந்ைதேயா, அல்லது
சேகாதரேனா, சேகாதரிேயா கூட மரித்து ேபாயருக்கலாம். எனினும் அவன்
அவர்கைளத் ெதாடக் கூடாது. அது அவைனத் தீட்டு உள்ளவனாக ஆக்கும்.
அவன் தன்ைனத் தனிப்பட்டவன் என்றும், தன்ைன ேதவனுக்கு முழுைமயாகக்
ெகாடுத்தருக்க றான் என்பைதயும் காட்ட ேவண்டும். ௮ வ ரதகாலம்
முழுைமக்கும் அவன் தன்ைன முழுவதுமாக கர்த்தரிடம் ஒப்பைடக்க றான்.
௯ நசேரய வ ரதம் ெகாள்பவன், இன்ெனாருவேனாடு இருக்கும்ேபாது,
தீடீெரன்று அந்த மற்றவன் மரித்துப் ேபானதாக ைவத்துக்ெகாள்ேவாம்.
அவைனயறயாமேலேய மரித்தவைனத் ெதாட்டிருப்பாேனயானால், அவன்
தீட்டுள்ளவனாகக் கருதப்படுக றான். இவ்வாறு ந கழ்ந்தால் அவன்
தைலமுடிைய முழுக்க மழித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். (அந்தத் தைல முடியானது
அவனது வேசஷ அர்ப்பணிப்பன் ஒரு பகுதயாகும்.) ஏழாவது நாள் தன்
முடிைய ெவட்டிக்ெகாள்ள ேவண்டும். ஏெனன்றால் அன்ைறக்குத்தான் அவன்
தீட்டு இல்லாதவனாக றான். ௧௦ எட்டாவது நாள், நசேரய வ ரதம் ெகாள்ளும்
அவன், இரண்டுபுறாக்கைளயும்இரண்டுபுறாக்குஞ்சுகைளயும்ஆசாரியனிடம்
ெகாண்டுவரேவண்டும். அவன் இவற்ைற ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் வாசலில்
ஆசாரியனிடம் ெகாடுக்க ேவண்டும். ௧௧ ப றகு ஆசாரியன் அவற்றல்
ஒன்ைறப் பாவப்பரிகாரப் பலியாகவும் இன்ெனான்ைறத் தகன பலியாகவும்
தரேவண்டும். இந்த தகனபலியானது நசேரய வ ரதத்தல் அவன் ெசய்த
பாவத்த ற்குரிய காணிக்ைகயாகும். (அவன் பணத்தன் அருகல் இருந்ததால்
பாவம் ெசய்தவனாகக் கருதப்படுக றான்.) அந்த ேவைளயல், அவன் தன்
தைலமுடிையமீண்டும்ேதவனுக்குதருவதாகவாக்களிக்கேவண்டும். ௧௨அவன்
மீண்டும் ஒருமுைற கர்த்தருக்காகத் தன்ைன முழுைமயாக ஒப்புக் ெகாடுத்து
தனியாக சல காலம் நசேரய வ ரதம் இருக்க ேவண்டும். அவன் ஓராண்டான
ஆட்டுக் குட்டிையக் ெகாண்டு வந்து அைத குற்ற பரிகார பலியாகக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். அவன்வ ரதம்இருந்தநாட்கெளல்லாம்மறக்கப்படும். எனேவ,அவன்
புத தாகவ ரதம்அனுசரிக்க ேவண்டும். அவன்முதலில்வ ரதம்இருக்கும்ேபாது,
பணத்ைதத்ெதாட்டதனால்தீட்டானேதஇதற்குக்காரணம்.
௧௩ “அவனதுவ ரதகாலம்முடிந்தப றகு,ஒரு நசேரயன்ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்

வாசலுக்குப் ேபாக ேவண்டும். ௧௪அவன்தனது காணிக்ைகையக் கர்த்தருக்குக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். அவன்:

தகன பலிக்காக ஒரு வயதான, எவ்வதக் குைறபாடும் இல்லாத
ஆட்டுக்குட்டிையயும்;

பாவப்பரிகார பலிக்காக ஒரு வயதான, குைறபாடுகளற்ற ஒரு ெபண்
ஆட்டுக்குட்டிையயும்,

சமாதானபலிக்காககுைறபாடுகளற்றஆட்டுக்கடாைவயும்,
௧௫ தானிய காணிக்ைகக்காக கூைட நைறய எண்ெணயேல பைசந்த
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புளிப்ப ல்லாதெமல்லியமாவல்ெசய்தஅத ரசங்கைளயும்,
எண்ெணய் தடவப்பட்ட புளிப்ப ல்லாத அைடகைளயும் காணிக்ைகயாக
ெசலுத்த ேவண்டும்.

௧௬ “இைவ அைனத்ைதயும் கர்த்தருக்கு ஆசாரியன் ெகாடுக்கேவண்டும்.
ப றகு, அவன் பாவப் பரிகார பலிையயும், தகன பலிையயும் ெசலுத்த
ேவண்டும். ௧௭ புளிப்ப ல்லாத அத ரசங்கள் நைறந்த கூைடையக் கர்த்தருக்கு
ஆசாரியன்ெகாடுக்க ேவண்டும். சமாதான பலிக்காகஅவன்ஆட்டுக் கடாைவக்
ெகால்ல ேவண்டும். ப றகு அவன் தானிய காணிக்ைகையயும், பானங்களின்
காணிக்ைகையயும்அளிக்க ேவண்டும்.
௧௮ “நசேரய வ ரதம் ெகாண்டவன் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் வாசலுக்குச்

ெசல்ல ேவண்டும். அவன் அங்ேக கர்த்தருக்காக வளர்த்த தைல முடிைய
மழித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ப றகு அதைன சமாதானப் பலிக்குக் கீழ்
ெநருப்பல் ேபாட்டு எரிக்க ேவண்டும்.Ԕ
௧௯ “நசேரய வ ரதம் ெகாண்டவன், தன் தைல முடிைய மழித்தப றகு

ஆசாரியன்ேவகைவத்தஆட்டுக்கடாவன்ேதாள்பாகத்ைதயும்,கூைடயல்உள்ள
புளிப்பல்லாத அத ரசம் மற்றும் அைடையயும் அவனுைடய உள்ளங்ைகயல்
ைவக்க ேவண்டும். ௨௦ பன்னர் ஆசாரியன் இவற்ைற கர்த்தருக்கு முன்
அைசவாட்டும் பலியாக ஏெறடுக்க ேவண்டும். அது அைசவாட்டப்பட்ட
மார்க்கண்டத்ேதாடும், ஏெறடுத்துப் பைடக்கப்பட்ட முன்னந்ெதாைடேயாடும்
ஆசாரியனுக்கு உரியதாகும். ஆட்டுக் கடாவன் மார்க்கண்டத்ைதயும்,
ெதாைடையயும் கர்த்தருக்கு முன்பு அைசவாட்டும் பலி ெசய்வார்கள்.
அைவகளும் ஆசாரியனுக்கு உரியதாகும். அதற்குப் ப றகு நசேரய வ ரதம்
ெகாண்டவன், த ராட்ைச ரசம்குடிக்கலாம்.
௨௧ “நசேரய வ ரதம் ெகாள்ளும் ஒருவன், கைடப்ப டிக்க ேவண்டிய வதகள்

இைவயாகும். அவன் அைனத்து அன்பளிப்புகைளயும் கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். ஆனால்ஒருவன்மிக அத கஅளவல் கர்த்தருக்குஅன்பளிப்பு தரும்
வசதையக் ெகாண்டிருக்கலாம். ஒருவன் அவ்வாறு மிகுதயாக அன்பளிப்பு
ெகாடுப்பதாக வாக்குத்தந்தால் ப றகு அந்த வாக்ைகக் காப்பாற்ற ேவண்டும்.
ஆனால் அவன் குைறந்தபட்சமாக நசேரய வத களில் ெசால்லியபடியாவது
காணிக்ைகெசலுத்த ேவண்டும்” என்றார்.

ஆசாரியனின்ஆசீர்வாதங்கள்
௨௨கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨௩ “ஆேரானிடமும்அவனதுமகன்களிடமும்,ெசால்ல

ேவண்டியதாவது: நீங்கள்இஸ்ரேவல்ஜனங்கைளஆசீர்வத க்கும்ேபாது,

௨௪ “ ‘கர்த்தர்உன்ைனஆசீர்வத த்து,உன்ைனக்காப்பாற்றுவாராக!
௨௫கர்த்தர்உன்னிடம் நல்லவராகஇருந்து

அவர்உனக்குக்கருைணகாட்டுவாராக!
௨௬உனதுெஜபங்களுக்குகர்த்தர் பதல்தருவாராக!

அவர் உனக்குச் சமாதானத்ைதத் தருவாராக!’ என்று ெசால்லுங்கள்”
என்றார்.
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௨௭ “இவ்வாறு ஆேரானும், அவனது மகன்களும் எனது நாமத்ைதச் ெசால்லி
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ஆசீர்வத க்க ேவண்டும். நானும் அவர்கைள
ஆசீர்வத ப்ேபன்” என்றுகூறனார்.

௭
பரிசுத்தக்கூடாரத்ைதஅர்ப்பணித்தல்
௧ ேமாேச பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத அைமத்து முடித்தான். அந்நாளிேலேய

அதைன கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்தான். ேமாேச கூடாரத்ைதயும் அதலுள்ள
ெபாருட்கைளயும், பலிபீடத்ைதயும் அதற்குரிய அைனத்து ெபாருட்கைளயும்
அப ேஷகம் ெசய்தான். இைவயைனத்துப் ெபாருட்களும் கர்த்தைர
ெதாழுதுெகாள்வதற்கு மாத்த ரேம பயன்படுத்தப்பட ேவண்டும் என்று இது
காட்டியது.
௨ ப றகு இஸ்ரேவலின் அைனத்து தைலவர்களும் கர்த்தருக்குக் காணிக்ைக

ெசலுத்தனார்கள். இவர்கள் அவர்களது குடும்பத்தன் தைலவர்களும்
ேகாத்த ரங்களின் தைலவர்களும் ஆவார்கள். இவர்கேள இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள எண்ணி கணக்கடும் ெபாறுப்புைடயவர்கள். ௩ இத்தைலவர்கள்
கர்த்தருக்கு அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள் மூடப்பட்ட
ஆறு வண்டிகைளயும் அைத இழுக்க பன்னிெரண்டு மாடுகைளயும் ெகாண்டு
வந்தனர். (ஒவ்ெவாரு தைலவர்களும் ஆளுக்ெகாரு மாட்ைடயும் இரு
தைலவர்கள் ேசர்ந்து ஒருவண்டிையயும் ெகாடுத்தனர்.) பரிசுத்தக்கூடாரத்தல்
தைலவர்கள்இவற்ைறக்கர்த்தருக்குக்ெகாடுத்தனர்.
௪ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௫ “தைலவர்களிடமிருந்து இந்த அன்பளிப்புகைளப்

ெபற்றுக்ெகாள். ஆசாரிப்புக் கூடாரத்த ற்கான ேவைலகளுக்கு
இக்காணிக்ைககள் உதவயாயருக்கும்படி இவற்ைற ேலவயர்களிடம் ெகாடு”
என்றுகூறனார்.
௬ எனேவ, ேமாேச வண்டிகைளயும், அவற்ைற இழுத்து வந்த மாடுகைளயும்

ஏற்றுக்ெகாண்டு, அவற்ைற ேலவயர்களிடம் ெகாடுத்தான். ௭அவன்அவற்றல்
இரண்டு வண்டிகைளயும் நான்கு மாடுகைளயும் ெகர்ேசான் குழுவனருக்குக்
ெகாடுத்தான். அவர்களின் ேவைலக்கு அந்த வண்டிகளும், மாடுகளும்
ேதைவயாய் இருந்தன. ௮ ப றகு நான்கு வண்டிகைளயும் எட்டு மாடுகைளயும்
ெமராரி குழுவனருக்குக் ெகாடுத்தான். அவர்களின் ேவைலக்கு இந்த
வண்டிகளும் மாடுகளும் ேதைவயாய் இருந்தன. ஆசாரியனான ஆேரானின்
மகனானஇத்தாமார் இவர்களின் ேவைலக்கான ெபாறுப்பைன ஏற்றருந்தான்.
௯ ேமாேச ேகாகாத் குழுவனருக்கு எந்த வண்டிையயும், மாடுகைளயும்
ெகாடுக்கவல்ைல. ஏெனன்றால், அவர்களின் ேவைல, பரிசுத்தமான
ெபாருட்கைளத்தங்கள்ேதாள்களில்தூக்க ச்ெசல்வதாகும்.
௧௦ ேமாேச பலிபீடத்ைத அப ேஷகம் ெசய்தான். அேத நாளில், தைலவர்கள்

தங்கள் காணிக்ைககைள, அந்தப் பலிபீடத்ைத அர்பணிப்பதற்காகக் ெகாண்டு
வந்தனர், அவர்கள் தங்கள் காணிக்ைககைளக் கர்த்தருக்காகப் பலிபீடத்தன்
ேமல் ைவத்தனர். ௧௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், “ஒவ்ெவாரு நாளும், ஒவ்ெவாரு
தைலவனும் தன் அன்பளிப்ைபக் ெகாண்டு வந்து பலிபீடத்தல் அர்ப்பணிக்க
ேவண்டும்” என்றார்.
௧௨-௮௩ பன்னிெரண்டு தைலவர்களில் ஒவ்ெவாரு வரும் தங்கள்

அன்பளிப்புகைளக்ெகாண்டுவந்தனர். அைவபன்வருமாறு:
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ஒவ்ெவாரு தைலவனும் மூன்ேறகால் பவுண்டு எைடயுள்ள ஒவ்ெவாரு
ெவள்ளித் தட்டுக்கைளயும், ஒன்ேற முக்கால் பவுண்டு எைடயுள்ள
ஒவ்ெவாரு ெவள்ளிக் ேகாப்ைபகைளயும் ெகாண்டு வந்தனர். இவ்வ ரண்டு
காணிக்ைககளும் அதகாரப்பூர்வமான அளவால் நறுக்கப்பட்டன. வட்டமான
கண்ணங்களும், தட்டுகளும் எண்ெணயல் கலக்கப்பட்ட ெமல்லிய மாவால்
ந ரப்பப்பட்டு இருந்தன. இது தானியக் காணிக்ைகக்குப் பயன்படுவதாக
இருந்தது. ஒவ்ெவாரு தைலவனும் ெபரிய தங்கக் கரண்டிையயும் ெகாண்டு
வந்தனர். அது 4 அவுன்ஸ் எைடயுள்ளதாய் இருந்தது. இக்கரண்டி நறுமணப்
ெபாருட்களால்ந ரப்பப்பட்டிருந்தது.
ஒவ்ெவாருதைலவனும்ஒருஇளம்காைளையக்ெகாண்டுவந்தனர். அேதாடு

ஒரு ஆட்டுக் கடா, ஒரு வயதான ஒரு ஆண் ஆட்டுக்குட்டி ஆகயவற்ைறயும்
ெகாண்டு வந்தனர். இம்மிருகங்கள் தகன பலிக்கு உரியைவ. ஒவ்ெவாரு
தைலவனும் பாவ பரிகார பலிக்குரியதாக ஒரு ஆட்டுக்கடாைவக் ெகாண்டு
வந்தனர். அேதாடு அவர்கள் 2 பசுக்கைளயும் 5 ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், ஒரு
வயதான 5 ெவள்ளாட்டுக் கடாக்கைளயும், 5 ஆண் ஆட்டுக் குட்டிகைளயும்
ெகாண்டுவந்தனர். இைவஅைனத்தும்சமாதானபலிக்காகக்ெகால்லப்பட்டன.
முதல் நாளில், யூதா ேகாத்த ரத்தன் தைலவனான அம்மினதாபன் மகனான

நகேசான்அன்பளிப்புகைளக்ெகாண்டுவந்தான்.
இரண்டாம் நாளில், இசக்கார் குழுவன் தைலவனான சூவாரின் மகன்

ெநதெனேயல்தன்அன்பளிப்புகைளக்ெகாண்டுவந்தான்.
மூன்றாம்நாளில்,ெசபுேலான்ேகாத்த ரத்தன்தைலவனானஏேலானின்மகன்

எலியாப் தன்அன்பளிப்புகைளச்ெகாண்டுவந்தான்.
நான்காம் நாளில், ரூபன் ேகாத்த ரத்தன்தைலவனான ேசேதயூரின் மகனான

எலிசூர்தன்அன்பளிப்புகைளக்ெகாண்டுவந்தான்.
ஐந்தாம் நாளில், ச மிேயான் ேகாத்த ரத்தன் தைலவனான சூரிஷதாயன்

மகன்ெசலுமிேயல்தன்அன்பளிப்புகைளக்ெகாண்டுவந்தான்.
ஆறாம் நாளில், காத் ேகாத்த ரத்தன் தைலவனான ேதகுேவலின் மகன்

எலியாசாப் தன்அன்பளிப்புகைளக்ெகாண்டுவந்தான்.
ஏழாம் நாளில், எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தன் தைலவனான அம்மியூதன் மகன்

எலிஷாமா தன்அன்பளிப்புகைளக்ெகாண்டுவந்தான்.
எட்டாம் நாளில், மனாேச ேகாத்த ரத்தன் தைலவனான ெபதாசூரின் மகன்

கமாலிேயல்தன்அன்பளிப்புகைளக்ெகாண்டுவந்தான்.
ஒன்பதாம் நாளில், ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தன் தைலவனான கீெதேயானின்

மகன்அபீதான்தன்அன்பளிப்புகைளக்ெகாண்டுவந்தான்.
பத்தாம் நாளில், தாண் ேகாத்த ரத்தன் தைலவனான அம்மிஷதாயன் மகன்

அக ேயேசர் தன்அன்பளிப்புகைளக்ெகாண்டுவந்தான்.
பத ேனாறாம் நாளில், ஆேசர் ேகாத்த ரத்தன் தைலவனானஓக ரானின் மகன்

பாக ேயல்தன்அன்பளிப்புகைளக்ெகாண்டுவந்தான்.
பன்னிெரண்டாம் நாளில், நப்தலி ேகாத்த ரத்தன் தைலவனான ஏனானின்

மகன்அகீரா தன்அன்பளிப்புகைளக்ெகாண்டுவந்தான்.
௮௪ இஸ்ரேவலின் ஜனங்களின் தைலவர்களிடமிருந்து இவ்வாறு பல்ேவறு

அன்பளிப்புகள் வந்து ேசர்ந்தன. அவர்கள் இவற்ைற ேமாேச பலிபீடத்ைத
அப ேஷகம் ெசய்து அர்ப்பணித்த நாட்களில் ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள்
12 ெவள்ளிக் தட்டுகைளயும், 12 ெவள்ளிக் ேகாப்ைபகைளயும், 12 தங்கக்
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கரண்டிகைளயும் ெகாண்டு வந்தனர். ௮௫ஒவ்ெவாரு ெவள்ளித்தட்டும் முன்ேற
கால் பவுண்டு எைடயுள்ளதாய் இருந்தது. ஒவ்ெவாரு ெவள்ளிக் ேகாப்ைபயும்
ஒன்ேறமுக்கால் பவுண்டுஎைடயுள்ளதாய்இருந்தது. ஆகெமாத்தம் தட்டுகளும்
ேகாப்ைபகளும் ேசர்ந்து 60 பவுண்டு அதகாரப்பூர்வமான அளவு எைடயுள்ள
ெவள்ளியாய் இருந்தது. ௮௬ நறுமணப் ெபாருட்கள் நைறந்த 12 தங்கக்
கரண்டிகளும்,ஒவ்ெவான்றும் 4அவுன்ஸ்உைடயதாகஇருந்தது. அந்த 12தங்கக்
கரண்டிகளும் ேசர்ந்து 3 பவுண்டு அதகாரப் பூர்வமான அளவு எைடயுள்ளதாக
இருந்தன.
௮௭ ஆக ெமாத்தம் தகனபலிக்கான 12 காைளகளும் 12 ஆட்டுக்கடாக்களும்,

12 ஒரு வயதான ஆண்ஆட்டுக்குட்டிகளும் ெகாண்டு வரப்பட்டன. அவற்ேறாடு
தானியகாணிக்ைகயும்ெகாடுக்கப்பட்டன. கர்த்தருக்குபாவப்பரிகாரப்பலியாக
12 ஆண் ெவள்ளாடுகளும் ெகாண்டு வரப்பட்டன. ௮௮ சமாதானப் பலிக்குப்
பயன்படுத்துவதற்காகத் தைலவர்கள் மிருகங்கைளக் ெகாண்டு வந்தனர்.
அவற்றன் எண்ணிக்ைகயானது 24 காைளகள், 60 ஆட்டுக் கடாக்கள், 60
ெவள்ளாட்டுக் கடாக்கள், 60ஒருவயதானஆண்ஆட்டுக்குட்டிகள்எனஇருந்தன.
இவ்வாறு ேமாேச பலிபீடத்ைத அப ேஷகம் ெசய்த ப றகு, அவர்கள் அதைன
அர்ப்பணம்ெசய்தனர்.
௮௯ கர்த்தேராடு ேபசுவதற்காக ேமாேச ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் உள்ேள

ெசன்றான். அப்ேபாது கர்த்தரின் குரல் அவேனாடு ேபசுவைதக் ேகட்டான்.
அந்தக் குரலானது உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியன் ேமலுள்ள கருபாசனமான இரு
ேகருபீன்களின் நடுவல் இருந்து உண்டாயற்று. ேதவன் ேமாேசேயாடு ேபச ய
முைறஇதுதான்.

௮
வளக்குத்தண்டு
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “நான் காட்டிய இடத்தல் ஏழு வளக்குகைளயும்

ைவக்க ேவண்டும் என்று ஆேரானிடம் ெசால். ஏழு வளக்குகளும் வளக்குத்
தண்டுக்குேநேர எரிய ேவண்டும்” என்றுகூறனார்.
௩ ஆேரான் அவ்வாேற வளக்குகைளச் சரியான இடத்தல் ைவத்தான்.

வளக்குத் தண்டுக்கு எத ேரயுள்ள பகுதயல் ஒளி வீசுமாறு வளக்குகள்
இருந்தன. கர்த்தர் ேமாேசக்கு இட்ட கட்டைளக்கு ஆேரான் கீழ்ப்படிந்தான்.
௪ வளக்குத் தண்டு கீழ்க் கண்டவாறு அைமக்கப்பட்டது. இது அடித்த
ெபான்னால் ெசய்யப்பட்டது. அடிப்பாகம் முதல் உச்சவைர ெபான்னால் பூ
ேவைலகள் ெசய்யப்பட்டிருந்தது. ேமாேசய டம் கர்த்தர் ெசான்னபடிேய வளக்கு
அைமக்கப்பட்டிருந்தது.
ேலவயர்கைளஅர்ப்பணித்தல்
௫ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௬ “மற்ற இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமிருந்து

ேலவயர்கைளப் ப ரித்து, அவர்கைளச் சுத்த கரிப்பாயாக. ௭ கீழ்க்கண்டவாறு
அவர்கைளச் சுத்தப்படுத்த ேவண்டும். அவர்கள் மீது பாவப் பரிகாரத்த ற்குரிய
ச றப்பான தண்ணீைரத் ெதளிக்க ேவண்டும். பன்அவர்கள் உடல்முழுவதலும்
சவரம் பண்ணிக் ெகாண்டு ஆைடகைளச் சலைவ ெசய்ய ேவண்டும். இது
அவர்களின்உடைலச்சுத்தமாக்கும்.
௮ “ேலவயர்களில் ஆண்கள் ஒரு இளங்காைளையயும், தானியக்

காணிக்ைகையயும் எடுத்து வரேவண்டும். அப்பலியானது எண்ெணேயாடு



எண்ணாகமம்௮:௯ 263 எண்ணாகமம்௮:௧௯

கலக்கப்பட்ட ெமல்லிய மாவாக இருக்கும். பன்இன்ெனாருஇளங்காைளையப்
பாவப் பரிகார பலியாகக் ெகாண்டு வரேவண்டும். ௯ ேலவயர்கைள
ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்கு எத ேரயுள்ள இடத்தல் கூட்டேவண்டும். பன்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவைரயும் அங்ேக கூட்டேவண்டும். ௧௦ பன்
ேலவயைரக் கர்த்தருக்கு முன்னால் அைழத்து வாருங்கள். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அவர்கள்மீது தம் ைககைள ைவக்க ேவண்டும். ௧௧ ப றகு
ஆேரான் ேலவயர்கைளக் கர்த்தருக்கு அர்ப்பணிக்க ேவண்டும். அவர்கள்
ேதவனுக்கு அளிக்கப்படும் காணிக்ைகையப் ேபான்று இருப்பார்கள்.
இம்முைறயல் ேலவயர்கள் கர்த்தருக்குத் தாங்கள் ெசய்ய ேவண்டிய ச றப்பு
ேவைலகளுக்காகத் தயாராயருப்பார்கள்.
௧௨ “தங்கள் ைககைள காைளகளின் தைல மீது ைவக்குமாறு

ேலவயர்களுக்குக் கூறுங்கள். ஒரு காைள, கர்த்தருக்குரிய பாவப்பரிகார
பலியாகும். இன்ெனாரு காைள, கர்த்தருக்குரிய தகன பலியாகும்.
இப்பலிகளினால் ேலவயர்கள் சுத்தம் ெசய்யப்படுகன்றனர். ௧௩ ஆேரான்
மற்றும்அவனதுமகன்களின்முன்னிைலயல்நற்குமாறுேலவயர்களிடம்கூறு.
ப றகு ேலவயர்கைள கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்துவடு அவர்கள் அைச வாட்டும்
பலிையப் ேபான்றவர்கள். ௧௪இது ேலவயர்கைளப் பரிசுத்தமாக்கும். அவர்கள்
ேதவனுக்காகஒருச றப்பானமுைறயல்பயன்படுத்தப்படுக றார்கள்என்பைதக்
காட்டும். இவர்கள் மற்ற இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமிருந்து ேவறுபட்டவர்கள்.
ேலவயர்கள்எனக்குரியவர்கள்.
௧௫ “எனேவ ேலவயர்கைள சுத்தமாக்குங்கள். அவர்கைளக் கர்த்தருக்குக்

ெகாடுங்கள். அவர்கள் அைசவாட்டும் பலிையப் ேபான்றவர்கள். நீங்கள்
இவ்வாறு ெசய்த ப றகு அவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள் வந்து தம்
பணிையச் ெசய்யலாம். ௧௬ இஸ்ரேவலர்கள் ேலவயர்கைள எனக்குக்
ெகாடுப்பார்கள். அவர்கள் எனக்கு உரியவர்கள். ஒவ்ெவாரு இஸ்ரேவல்
குடும்பமும் தனக்கு முதலில் பறக்கும் ஆண் குழந்ைதகைள எனக்குத் தர
ேவண்டும்என்றுகடந்த காலத்தல்கூறயருக்க ேறன். இஸ்ரேவல்ஜனங்களில்
முதலில் பறக்கும் குழந்ைதகளுக்குப் பதலாக ேலவயர்கைள நான் இப்ேபாது
எடுத்துக் ெகாண்ேடன். ௧௭ இஸ்ரேவலர்களில் முதலில் பறக்கும் ஆண்
குழந்ைதகள் ஒவ்ெவான்றும் எனக்குரியதாகும். அது மனிதர்களா, அல்லது
மிருகங்களா என்பதுஒருெபாருட்டல்ல. அைவஎனக்குரியதாகும். ஏெனன்றால்
நான் எக ப்த ேல, முதலில் பறக்கும் ஆண்குழந்ைதகைளயும் மிருகங்கைளயும்
ெகான்ேறன். அேதாடு இஸ்ரேவலில் முதலில் பறக்கும் ஆண் குழந்ைதகைள
எனக்குரியவர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்ேடன். ௧௮ ஆனால் இப்ேபாது
இவர்களின் இடத்தல் ேலவயர்கைள எடுத்துக்ெகாண்ேடன். இஸ்ரேவலில்
உள்ள மற்ற குடும்பங்களில் முதலாவதாகப் ப றந்த ஆண் மகன்களுக்குப்
பதலாக ேலவயர்கைள எடுத்துக்ெகாண்ேடன். ௧௯ இஸ்ரேவலில் உள்ள
அைனத்துஜனங்களிலிருந்தும்ேலவயர்கைளத்ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். அவர்கைள
ஆேரானுக்கும், அவனது மகன்களுக்கும் தத்தமாகக் ெகாடுத்ேதன். அவர்கள்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல் பணியாற்ற ேவண்டும் என்றுவரும்புக ேறன். அவர்கள்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவருக்காவும் ேசைவ ெசய்வார்கள். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள சுத்தப்படுத்தும் பலிகைளச் ெசலுத்த உதவ ெசய்வார்கள்.
இதனால் ெபருேநாய்களும், துன்பங்களும் இஸ்ரேவலர்கள் பரிசுத்தமான
இடத்த ற்குள்வரும்ேபாதுஏற்படுவதல்ைல” என்றார்.
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௨௦ எனேவ ேமாேச, ஆேரான், இஸ்ேரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர். கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடி அவர்கள்
ேலவயேராடு ேசர்ந்து ெசயல்பட்டனர். ௨௧ ேலவயர்கள் தங்கைளயும்,
தங்கள் ஆைடகைளயும் சுத்தப்படுத்தண்டனர். ஆேரான் ேலவயர்கைள
அைசவாட்டும் பலிேபான்று கர்த்தருக்குஅர்ப்பணித்தான். ஆேரான் பலிகைளக்
ெகாடுத்ததன் மூலம் அவர்களின் பாவங்கள் நீக்கப்பட்டு, அவர்கள் பரிசுத்தம்
அைடந்தனர். ௨௨ அதன் பறகு ேலவயர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள்
தங்கள் பணிையச் ெசய்ய வந்தனர். ஆேரானும் அவனது மகன்களும்
அவர்கைளக் கண்காணித்தனர். ேலவயர்களின் பணிகளுக்கு இவர்கேள
ெபாறுப்பானவர்கள். ேமாேசய டம் கர்த்தர் ெசான்னபடிேய ஆேரானும் அவனது
மகன்களும்ெசயல்பட்டனர்.
௨௩ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨௪ “இது ேலவயர்களுக்கான ச றப்புக்

கட்டைளகள் ஆகும். ஆசரிப்புக் கூடாரத்தலுள்ள ேவைலகைள ேலவயர்களில்
25 வயதும் அதற்கு ேமற்பட்ட வயதும் ெகாண்டவர்கள் வந்து பங்க ட்டுச்
ெசய்ய ேவண்டும். ௨௫ஆனால், ஒருவனுக்கு 50 வயதாகும்ேபாது அவன் தன்
பணியலிருந்துஓய்வுெபறேவண்டும். அவன்ேமலும்ேவைலெசய்யேவண்டிய
ேதைவ இல்ைல. ௨௬ இப்படிப்பட்ட 50 வயதும் அதற்கு ேமலும் ஆன ஆண்கள்
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தல் தங்கள் சேகாதரர்களின் ேவைலக்கு உதவயாக
இருக்கலாம். ஆனால்,அவர்கள்அவ்ேவைலகைளத்தாமாகேவெசய்யக்கூடாது.
நீங்கள் ேலவயர்கைள அவர்களின் ேவைலக்குத் ேதர்ந்ெதடுக்கும்ேபாது
இவற்ைறச்ெசய்யேவண்டும்” என்றார்.

௯
பஸ்கா
௧ சீனாய் பாைலவனத்தல் ேமாேசய டம் கர்த்தர் ேபசனார். இது இஸ்ரேவல்

ஜனங்கள் எக ப்ைத வ ட்டு வந்த இரண்டாவது ஆண்டின் முதல் மாதமாகும்.
கர்த்தர் ேமாேசய டம்: ௨ “ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட காலத்தல், பஸ்கா பண்டிைகையக்
ெகாண்டாடேவண்டும்என்றுஇஸ்ரேவல்ஜனங்களிடம்கூறு. ௩அவர்கள்பஸ்கா
வருந்ைதஇம்மாதத்தன் 14ஆம்நாளன்றுசூரியன்மைறகறஅந்த ேவைளயல்
உண்ணேவண்டும். அவர்கள்அந்தத்ேதர்ந்ெதடுத்தேநரத்தல்இதைனச்ெசய்ய
ேவண்டும். பஸ்கா பண்டிைகயன் வதகைள அவர்கள் பன்பற்ற ேவண்டும்”
என்றுகூறனார்.
௪ எனேவ, பஸ்காைவக் ெகாண்டாடும்படி இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ேமாேச

கூறனான். ௫ அவர்கள் சீனாய் பாைலவனத்தல், முதல் மாதத்தன் 14ஆம்
நாளன்று, சூரியன் மைறகன்ற சாயங்கால ேவைளயல் பஸ்காைவக்
ெகாண்டாடினர். கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய, இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள்எல்லாவற்ைறயும்ெசய்துமுடித்தனர்.
௬ஆனால்அந்நாளில் சலஜனங்கள்பஸ்காைவக்ெகாண்டாடமுடியவல்ைல.

காரணம், அவர்கள் பணத்ைதத் ெதாட்டதால் தீட்டாக இருந்தனர். எனேவ,
அன்று அவர்கள் ேமாேசய டமும், ஆேரானிடமும் ெசன்றனர். ௭ அவர்கள்
ேமாேசய டம், “நாங்கள் பணத்ைதத் ெதாட்டதால் தீட்டாகவ ட்ேடாம். எனேவ
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ேநரத்தல் நாங்கள் கர்த்தருக்கு அன்பளிப்ைபச் ெசலுத்த
முடியாமல் ஆசாரியர்களால் தடுக்கப்பட்ேடாம். எனேவ, எங்களால் மற்ற
இஸ்ரேவலர்கேளாடு பஸ்காைவக் ெகாண்டாட முடியவல்ைல. நாங்கள் என்ன
ெசய்யலாம்?” என்றுேகட்டனர்.
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௮ ேமாேச அவர்களிடம், “கர்த்தர் இதைனப் பற்ற என்ன ெசால்க றார் என்று
ேகட்க ேறன்” என்றான்.
௯ ப றகு கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௧௦ “எல்லா இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமும்

இவற்ைறக் கூறு. இந்த வதயானது உனக்கும் உனது எல்லாச் சந்தத க்கும்
உரியதாகும். சரியான ேநரத்தல் ஒருவனால் பஸ்காைவக் ெகாண்டாட
முடியாமல் ேபாகலாம். அவன் பணத்ைதத் ெதாட்டதால் தீட்டுள்ளவனாக
இருக்கலாம்,அல்லதுஅவன்பயணத்தன்ெபாருட்டுெவளிேயேபாயருக்கலாம்.
௧௧ஆனாலும் அவன் இரண்டாவது மாதத்தல் 14ஆம் ேதத மாைல ேவைளயல்
பஸ்காைவக் ெகாண்டாடலாம். அப்ேபாது அவன் ஆட்டுக்குட்டியன்
இைறச்சையயும், புளிப்ப ல்லாத அப்பத்ைதயும், கசப்பான கீைரையயும்
உண்ண ேவண்டும். ௧௨ அவன் மறுநாள் வடியும்வைர அதல் எைதயும்
மீத ைவக்காமல் உண்ண ேவண்டும். அவன் ஆட்டுக்குட்டியன் எலும்புகள்
எைதயும் உைடக்கக் கூடாது. அவன் பஸ்காவன் அைனத்து வதகைளயும்
பன்பற்ற ேவண்டும். ௧௩ ஆனால் இயன்றவர்கள் குற ப்ப ட்ட காலத்த ேலேய
பஸ்காைவக் ெகாண்டாட ேவண்டும். ஆனால் அவன் தீட்டில்லாமல் இருந்து,
பயணம் ேபாகாமல் இருந்தால் அவனுக்கு மன்னிப்பு இல்ைல. அவன் சரியான
காலத்தல் பஸ்காைவக் ெகாண்டாடாவ ட்டால்,அவன்மற்றஜனங்களிடமிருந்து
ப ரிக்கப்படேவண்டும். அவன் குற்றவாளியாக அதனால் தண்டிக்கப்படுவான்.
ஏெனன்றால் அவன் சரியான ேநரத்தல் தன் அன்பளிப்ைபக் கர்த்தருக்குச்
ெசலுத்தவல்ைல.
௧௪ “உங்கேளாடு வாழ்கன்ற அயல் நாட்டுக்காரன், கர்த்தரின் பஸ்காப்

பண்டிைகைய பக ர்ந்துெகாள்ள வரும்பலாம், இதைன அனுமதக்கலாம்.
ஆனால், அவன் பஸ்காவன் வதகைளப் பன்பற்ற ேவண்டும். அவ்வதகள்
அைனவருக்கும்ஒேர மாத ரிதான்” என்றார்.
ேமகமும்ெநருப்பும்
௧௫ பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதயும், உடன்படிக்ைகயன் கூடாரத்ைதயும் அைமத்த

அன்று, கர்த்தரின் ேமகமானது அைத மூடிற்று. மாைல முதல் காைலவைர
பரிசுத்தக் கூடாரத்த ற்கு ேமலுள்ள ேமகமானது ெநருப்பு ேபால் காணப்பட்டது.
௧௬அம்ேமகம்பரிசுத்தக்கூடாரத்தன்ேமல்எப்ேபாதும்இருந்தது. இரவுேநரத்தல்
அது ெநருப்புேபால ேதான்றயது. ௧௭ ேமகமானது பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத
வ ட்டு நகர்ந்தேபாது, இஸ்ரேவலரும் கூடேவ ெசன்றனர். அம்ேமகம் நன்ற
இடத்தல் அவர்கள் தங்கள் முகாைம அைமத்தனர். ௧௮ இவ்வாறு எப்ேபாது
புறப்பட ேவண்டும், எப்ேபாது ந ற்க ேவண்டும், முகாைம எங்ேக அைமக்க
ேவண்டும்என்பைதெயல்லாம்இஸ்ரேவலர்களுக்குக்கர்த்தர் சுட்டிக்காட்டினார்.
அங்ேக ேமகம் நைலத்தருக்கும்வைர அவர்கள் அங்ேகேய தங்கள் முகாைம
அைமத்தருந்தனர். ௧௯ ச ல ேவைளகளில் அம்ேமகமானது நீண்ட காலம்
பரிசுத்தக்கூடாரத்தன்ேமல்தங்கயருக்கும். கர்த்தரின்கட்டைளக்குப்பணிந்து
இஸ்ரேவலர்கள் அைத வ ட்டு நகராமல் இருந்தனர். ௨௦ ச ல ேவைளகளில்,
ேமகமானது பரிசுத்தக் கூடாரத்தன்ேமல் சல நாட்கேள தங்கயருக்கும்.
எனேவ, அவர்கள் கர்த்தரின் கட்டைளக்கு அடிபணிந்து, அது நகரும்ேபாது
அவர்களும் நகர்ந்தனர். ௨௧ ச ல ேவைளகளில் ேமகமானது இரவு மட்டுேம
தங்கயருக்கும். மறுநாள்காைலயல்அதுநகர்ந்துவடும். அப்ேபாதுஅவர்களும்
தங்கள் ெபாருட்கைள கட்டிக்ெகாண்டு பன்பற்ற ச் ெசல்வார்கள். ேமகமானது
பகலில் நகர்ந்தாலும், அல்லது இரவல் நகர்ந்தாலும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
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அைதப் பன்பற்ற ச் ெசன்றனர். ௨௨அந்த ேமகம் பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் ேமல்
இரண்டு நாட்கேளா, ஒரு மாதேமா, ஒரு ஆண்ேடா இருந்தால் அவர்களும்
அங்ேக தங்கயருப்பார்கள். கர்த்தரின் ஆைணப்படி ேமகம் நகரும்வைர
அவர்களும் நகரமாட்டார்கள். எப்ேபாது ேமகம் எழும்ப நகருகறேதா அப்ேபாது
அவர்களும் நகருவார்கள். ௨௩ எனேவ, ஜனங்கள் இவ்வாறு கர்த்தருைடய
கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர். கர்த்தரின் ஆைணப்படி முகாைம அைமத்தனர்.
கர்த்தர் ெசால்லும்ேபாது முகாைம கைலத்து வ ட்டுப் புறப்பட்டனர். ஜனங்கள்
மிக எச்சரிக்ைகயாகக் கவனித்து ேமாேசக்குக் கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடி
கீழ்ப்படிந்தனர்.

௧௦
ெவள்ளி எக்காளங்கள்
௧கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “ெவள்ளிையப் பயன்படுத்த அடிப்பு ேவைலயனால்

இரண்டு எக்காளங்கைள ெசய்துெகாள்ளுங்கள். இந்த எக்காளங்கள்
ஜனங்கைள கூப்ப ட்டு எப்ேபாது நகர ேவண்டும் என்பைத அறவப்பதற்காகப்
பயன்படும். ௩இரண்டு எக்காளங்கைளயும் ெதாடர்ச்ச யாக ெபருந்ெதானியாக
ஊதனால் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் வாசலில் கூட
ேவண்டும். ௪ ஆனால் ஒேர ஒரு எக்காளத்ைத மட்டும் ெபருந்ெதானியாகத்
ெதாடர்ந்து ஊதனால், தைலவர்கள் மட்டும், உன்ைனச் சந்த க்க கூடிவர
ேவண்டும். (தைலவர்கள் என்பது 12இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களின் தைலவர்கள்
ஆகும்.)
௫ “எக்காளங்கைளகுைறந்தேநரம்ஊதனால்,ஜனங்கள்தங்கும்இடங்கைளக்

கைலத்துவ ட்டுப் புறப்படேவண்டும் என்றுஅர்த்தமாகும். முதல்முைறகுைறந்த
ேநரம் ஊதும்ேபாது ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் கழக்குப் பக்கத்தல் தங்க
இருக்கும் குடும்பங்கள் புறப்பட ேவண்டும். ௬ இரண்டாவது முைற குைறந்த
ேநரம் ஊதனால், ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் ெதன் பக்கத்தல் பாைளயமிட்ட
குடும்பங்கள் நகர ேவண்டும். ௭ ஆனால் நீ ஜனங்கள் அைனவைரயும் கூட்ட
ேவண்டும் என்று வரும்பனால் எக்காளங்கைள சற்று வத்தயாசமாக ஓயாமல்
ெநடுேநரம் ஊத ேவண்டும். ௮ ஆேரானின் மகன்களான ஆசாரியர்கள்
மாத்த ரேம எக்காளங்கைள ஊத ேவண்டும். இதுேவ என்ெறன்றும் வரும்
தைலமுைறகளிலும்கைடப்ப டிக்க ேவண்டியசட்டமாகும்.
௯ “நீங்கள் உங்கள் ெசாந்த பூமியல் பைகவர்கேளாடு சண்ைடய ட ேவண்டி

வந்தால் எக்காளத்ைத மிகச் சத்தமாகப் ேபாருக்கு முன் ஊதுங்கள். உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் அதைனக் ேகட்டு உங்கள் பைகவரிடமிருந்து உங்கைளக்
காப்பாற்றுவார். ௧௦ உங்களது சறப்புக் கூட்டங்களுக்கும், மாதப் ப றப்பு
நாட்களிலும், மக ழ்ச்ச க் காலங்களிலும் எக்காளங்கைள ஊதுங்கள். நீங்கள்
தகன பலியும், சமாதான பலியும் ெகாடுக்கும்ேபாெதல்லாம் எக்காளங்கைள
ஊதுங்கள். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கைள நைனவுகூருவதற்குஇந்த
எக்காளச் சத்தம் உதவும். இவ்வாறு ெசய்யுமாறு நான் கட்டைளயடுக ேறன்,
நாேனஉங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்” என்றுகூறனார்.

இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்முகாேமாடு புறப்படுதல்
௧௧இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எக ப்ைத வ ட்டுப் புறப்பட்ட இரண்டாவது ஆண்டின்

இரண்டாவது மாதத்தன் 20 ஆம் நாளில், உடன்படிக்ைகக் கூடாரத்தன் ேமல்
இருந்த ேமகமானது எழும்ப ற்று. ௧௨ எனேவ, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்கள்
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பயணத்ைதத்ெதாடர்ந்தனர். அவர்கள்சீனாய்பாைலவனத்ைதக்கடந்துபாரான்
பாைலவனத்தல் ந ற்கும்வைர பயணம் ெசய்தனர். ௧௩ இதுேவ இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் தம் முகாைம கைலத்துவ ட்டு, முதல் முதலாக புறப்பட்ட சம்பவம்
ஆகும். ேமாேசய டம் கர்த்தர்ஆைணயட்டபடிேயஅவர்கள்நகர்ந்துெசன்றனர்.
௧௪ யூதாவன் முகாமில் உள்ள மூன்று குழுக்களும் முதலில் ெசன்றன.

அவர்கள்தங்கள்ெகாடிேயாடு பயணம்ெசய்தனர். முதல்குழுவானதுயூதாவன்
ேகாத்த ரமாகும். அம்மினதாபன்மகனானநகேசான்அக்குழுவன்தைலவனாக
இருந்தான். ௧௫அடுத்து இசக்காரின் ேகாத்த ரம் வந்தது. சூவாரின் மகனான
ெநதெனேயல் இதற்குத் தைலவனாக இருந்தான். ௧௬ அதற்கு அடுத்து
ெசபுேலானின் ேகாத்த ரம் வந்தது. ஏேலானின் மகனான எலியாசாப் அதற்குத்
தைலவனாகஇருந்தான்.
௧௭ ப றகு, பரிசுத்தக் கூடாரம் இறக்க ைவக்கப்பட்டது.பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதக்

ெகர்ேசான் மற்றும் ெமராரி குடும்பத்தல் உள்ளவர்கள் சுமந்துெகாண்டு
வந்தனர். எனேவ,இக்குடும்பத்தவர்கள்இவ்வரிைசயல்அடுத்ததாகவந்தனர்.
௧௮ ப றகு ரூபனின் முகாைமச் ேசர்ந்த மூன்று குழுக்களும் வந்தன, அவர்கள்

தம் ெகாடிேயாடு பயணம் ெசய்தனர். முதலில் ரூபனின் ேகாத்த ரம் வந்தது.
ேசேதயூரின் மகன் எலிசூர் இதற்குத் தைலவனாக இருந்தான். ௧௯ அடுத்து
ச மிேயானின் ேகாத்த ரம் வந்தது. சூரிஷதாயன் மகனான ெசலூமிேயல்
இதற்குத் தைலவனாயருந்தான். ௨௦அதற்கு அடுத்து காத் ேகாத்த ரம் வந்தது,
ேதகுேவலின் மகனான எலியாசாப் அதற்குத் தைலவனாக இருந்தான்,
௨௧ ப றகு ேகாகாத்தயர் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் பரிசுத்த இடத்தல்
இருக்கும் பரிசுத்தப் ெபாருட்கைளச் சுமந்துவந்தனர். இவர்கள் வந்து ேசருமுன்
மற்றவர்கள்பரிசுத்தகூடாரத்ைதஅைமத்துமுடிப்பார்கள்.
௨௨ அதற்குப் ப றகு எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தன் முகாமில் இருந்து மூன்று

குழுக்கள் தங்கள் ெகாடிகேளாடு பயணம் ெசய்தனர். முதலில் எப்ப ராயீமின்
ேகாத்த ரம் வந்தது. அம்மியூதன் மகனான எலிஷாமா அதற்குத் தைலவனாக
இருந்தான். ௨௩அடுத்துமனாேசயன்ேகாத்த ரம்வந்தது. ெபதாசூரின்மகனான
கமாலிேயல் அதற்குத் தைலவனாக இருந்தான். ௨௪ அடுத்து ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரம் வந்தது. கீெதேயானின் மகனான அபீதான் அதற்குத் தைலவனாக
இருந்தான்.
௨௫ இவ்வரிைசயல் உள்ள கைடச மூன்று ேகாத்த ரங்களும் மற்றக்

ேகாத்த ரங்களுக்குப் பாதுகாவலாக இருந்தது. அது தாண் ேகாத்த ரத்தன்
ப ரிவுகள் ஆகும். அவர்கள் தங்கள் ெகாடிேயாடு பயணம் ெசய்தனர். முதலில்
தாணின் ேகாத்த ரம் வந்தது. அம்மிஷதாயன் மகனான அக ேயேசர் அதற்குத்
தைலவனாக இருந்தான். ௨௬அடுத்து ஆேசர் ேகாத்த ரம் வந்தது. ஓக ரானின்
மகனான பாக ேயல் அதற்குத் தைலவனாக இருந்தான். ௨௭ நப்தலியன்
ேகாத்த ரம் அதற்கு அடுத்து வந்தது. ஏனானின் மகனான அக ரா அதற்குத்
தைலவனாக இருந்தான். ௨௮ இவ்வாறுதான் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ஓரிடத்ைத வ ட்டு இன்ெனாரு இடத்துக்குப் ேபாகும்ேபாது வரிைச முைறையக்
ைகக்ெகாண்டனர்.
௨௯ ஓபாப், மீதயானியனான ெரகுேவலின் மகன். (ெரகுேவல் ேமாேசயன்

மாமனார்.) ேமாேச ஓபாப டம், “ேதவன் எங்களுக்கு தருவதாக வாக்களித்துள்ள
நாட்டிற்குநாங்கள்ேபாய்ண்டிருக்க ேறாம். எங்கேளாடுவாரும்,உமக்குநாங்கள்
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நல்லவர்களாக இருப்ேபாம். இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் நன்ைம
ெசய்வதாகவாக்களித்துள்ளார்” என்றுகூறனார்.
௩௦ ஆனால் ஓபாப், “இல்ைல நான் உங்கேளாடு வரமாட்ேடன். நான் எனது

தாய் நாட்டிற்குத் தரும்ப ப் ேபாக ேறன். அங்ேக என் ெசாந்த ஜனங்கள்
இருக்கன்றனர்” என்றான்.
௩௧ ப றகு ேமாேச, “தயவுெசய்து எங்கைளவ ட்டுப் ேபாகாதரும், எங்கைளவ ட

இந்தப் பாைலவனத்ைதப்பற்ற உமக்கு நன்றாகத் ெதரியும். நீர் எங்களுக்கு
வழிகாட்டியாக இரும். ௩௨ நீர் எங்கேளாடு வந்தால், கர்த்தர் எங்களுக்கு
அளிக்கும்நன்ைமையஉம்ேமாடு பக ர்ந்துெகாள்ேவாம்” என்றான்.
௩௩ எனேவ, ஓபாப் ஒப்புக்ெகாண்டான். ப றகு அவர்கள் கர்த்தரின்

மைலயலிருந்து பயணம் ெசய்தனர். ஆசாரியர்கள் கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத் தூக்க க்ெகாண்டு முன்ேன ெசன்றார்கள். மூன்று
நாட்கள் அவர்கள் பரிசுத்தப் ெபட்டிையச் சுமந்து பயணம் ெசய்து முகாம்
அைமப்பதற்காக இடம் பார்த்தனர். ௩௪ கர்த்தரின் ேமகமானது தனமும்
அவர்களுக்கு ேமல் ெசன்றது. ஒவ்ெவாரு நாள் காைலயலும் அது வழிகாட்டிய
வண்ணம்ெசன்றது.
௩௫ஜனங்கள் பரிசுத்தப் ெபட்டிையத் தூக்க க்ெகாண்டு நகரும்ேபாெதல்லாம்

ேமாேச:
“கர்த்தாேவஎழுந்தரும்!

உமதுபைகவர்கள்ச தறடிக்கப்படட்டும்.
உமதுபைகவர்கள்உம்ைமவ ட்டுஓடட்டும்” என்றுெசான்னான்.

௩௬ பரிசுத்தப் ெபட்டிைய அவர்கள் கீேழ ைவக்கும்ேபாெதல்லாம் ேமாேச
எப்ெபாழுதும்,

“கர்த்தாேவ, அேநக ஆய ரங்களான இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் தரும்ப வாரும்”
என்றுெசான்னான்.

௧௧
ஜனங்கள்மீண்டும்முைறயடுதல்
௧ ஜனங்கள் தங்கள் துன்பங்கைளப்பற்ற முறுமுறுக்க ஆரம்ப த்தனர்.

கர்த்தர் அவர்களது முறுமுறுப்புகைளக் ேகட்டு அதனால் ேகாபம் ெகாண்டார்.
கர்த்தரிடமிருந்து ெநருப்பு ேதான்ற , முகாமின் ஓரங்களில் உள்ள சல
ஜனங்கைள எரித்தது. ௨ எனேவ ஜனங்கள் ேமாேசய டம் தம் மக்கைளக்
காப்பாற்றுமாறு கதறனார்கள். ேமாேச கர்த்தரிடம் ேவண்டுதல் ெசய்ததனால்
ெநருப்பு அைணந்து ேபாய ற்று. ௩ எனேவ அந்த இடம் தேபரா என்று
அைழக்கப்பட்டது. கர்த்தர் ெநருப்பன் மூலம் அவர்கள் முகாைம எரித்ததால்
இந்தப்ெபயர்அந்தஇடத்த ற்குஏற்பட்டது.

எழுபதுமுதயதைலவர்கள்
௪ இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு ேசர்ந்த அயல் நாட்டுக்காரர்கள் மற்றப்

ெபாருட்கைள உண்ண ஆைசப்பட்டார்கள். எனேவ, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
மீண்டும் முைறய ட ஆரம்ப த்தனர். அந்த ஜனங்கள், “நாங்கள் இைறச்சைய
உண்ணஆைசப்படுக ேறாம்! ௫ நாங்கள் எக ப்தல் உண்ட மீன்கைள எண்ணிப்
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பார்க்க ேறாம். அைவ எங்களுக்கு வைலயல்லாதது. அங்கு எங்களுக்கு
ெவள்ளரிக்காய், ெகாம்மட்டிக்காய், கீைர, ெவங்காயம், ெவள்ைளப்பூண்டு
ேபான்ற நல்ல காய்கற களும்இருந்தன. ௬ஆனால்இப்ேபாது நாங்கள், எங்கள்
பலத்ைத இழந்துவ ட்ேடாம். இந்த மன்னாைவ மட்டுேம உண்கேறாம், ேவறு
எைதயும் புச ப்பதல்ைல” என்றனர். ௭ (இந்த மன்னா ச றய ெகாத்தமல்லி
வைத ேபான்று அளவலும் மரப்ப சன் ேபான்று ேதாற்றத்தலும் இருக்கும்.
௮ஜனங்கள்இந்தமன்னாைவப்ெபாறுக்க க்ெகாண்டுவந்துஅதைனக்கல்லால்
அைரத்து பாைனயல் ேபாட்டு சைமப்பார்கள். அல்லது அதைன எந்த ரங்களில்
அைரத்து மாவாக்க அப்பங்களாகச் ெசய்வார்கள். இந்த அப்பங்கள் ஒலிவ
எண்ெணயால்ெசய்யப்பட்டஇனிப்புஅப்பங்கைளப்ேபாலசுைவயாகஇருக்கும்.
௯ பூமி பனியால் நைனந்தருக்கும்ேபாது ஒவ்ெவாரு இரவும் இந்த மன்னா
தைரயல்வழும்.)
௧௦ ேமாேச ஜனங்களின் முைறயீட்ைடக் ேகட்டான். ஒவ்ெவாரு குடும்பத்தல்

உள்ளவர்களும் தங்கள் தங்கள் கூடார வாசலில் இருந்துெகாண்டு
முைறய ட்டார்கள். இதனால், கர்த்தர் ெபருங்ேகாபம் ெகாண்டார். ேமாேசயும்
இதனால் சஞ்சலப்பட்டான். ௧௧ ேமாேச கர்த்தரிடம், “கர்த்தாேவ, ஏன்
எனக்கு இந்தத் ெதால்ைலையத் தந்தீர்? நான் உமது ஊழியன். நான்
என்ன தவறு ெசய்ேதன்? நான் உமக்கு என்ன ெபால்லாப்பு ெசய்ேதன்?
இவ்வளவு மிகுதயான ஜனங்களுக்கான ெபாறுப்பைன ஏன் எனக்குக்
ெகாடுத்தீர்? ௧௨ நான் இவர்களின் தந்ைத அல்ல என்பைதயும், நான்
இவர்கைளப் ெபற்ெறடுக்கவல்ைல என்பைதயும் நீர் அறவீர். ஆனால்
ஒரு தாத ஒரு குழந்ைதையக் ைககளில் தாங்க ச் ெசல்வது ேபான்று
நான் தாங்க ச் ெசல்ல ேவண்டியதாயருக்க றது. ஏன் இதைன என்ேமல்
சுமத்தனீர்? என்முன்ேனாருக்குத்தருவதாகச்ெசான்னேதசத்த ற்குஇவர்கைள
அைழத்துப் ேபாகும் ெபாறுப்ைப என்ேமல் ஏன் சுமத்தனீர்? ௧௩ இவர்கள்
அைனவருக்கும் ேதைவயான இைறச்ச என்னிடம் இல்ைல. அவர்கள்
ெதாடர்ந்து முைறய ட்டுக்ெகாண்டு ‘எங்களுக்கு இைறச்சையத் தாரும்’
என்று ேகட்க றார்கள்! ௧௪ நான் ஒருவனாக இவர்கள் அத்தைன ேபைரயும்
கவனித்துக்ெகாள்ளமுடியாது. இந்தச் சுைம எனக்கு மிகவும் அத கமாக
உள்ளது. ௧௫இதுேபால் ெதாடர்ந்து நீர் எனக்கு அவர்களின் ெதால்ைலகைளக்
ெகாடுப்பதாக இருந்தால், இப்ேபாது என்ைனக் ெகான்றுவடும். உமது
ஊழியனாக என்ைன ஏற்றுக்ெகாண்டால், இப்ேபாது எனக்கு மரணத்ைதத்
தாரும். நான், என்ெதால்ைலகளிலிருந்துவடுதைலெபறுேவன்” என்றான்!
௧௬ கர்த்தர் ேமாேசய டம், “இஸ்ரேவல் ஜனங்களில் 70 முதய

தைலவர்கைள என்னிடம் அைழத்து வா. இவர்கள் இஸ்ரேவலர்களின்
தைலவர்களாயருக்க றார்கள். அவர்கைள ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள்
அைழத்து வா. அவர்கள் உன்ேனாடு ந ற்கட்டும். ௧௭ ப றகு நான் இறங்க
வந்து உன்ேனாடு ேபசுேவன். இப்ேபாது ஆவயானவர் உன்ேமல் உள்ளார்.
ஆனால் அவர்களுக்கும் ஆவைய அளிப்ேபன். ப றகு இந்த ஜனங்கைளக்
கவனித்துக்ெகாள்க ற ெபாறுப்பல் அவர்கள் உனக்கு உதவுவார்கள்.
இவ்வைகயல் நீ மட்டும் தனியாக இவர்களுக்கான ெபாறுப்ைப ஏற்க
ேவண்டியதருக்காது.”
௧௮ “இவற்ைற ஜனங்களிடம் கூறு: நாைளக்காக உன்ைனத் தயார்

ெசய்துெகாள்! நாைள நீங்கள்இைறச்ச உண்பீர்கள். நீங்கள்முைறய ட்டேபாது
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கர்த்தர் அதைனக் ேகட்டார். ‘எங்களுக்கு உண்ணஇைறச்ச ேவண்டும், எக ப்து
எங்களுக்கு நன்றாக இருந்தது!’ என்று நீங்கள் ெசான்ன ெசாற்கைளக்
கர்த்தர் ேகட்டார். எனேவ, இப்ேபாது கர்த்தர் உங்களுக்கு இைறச்சையக்
ெகாடுப்பார். ௧௯ நீங்கள் ஒரு நாள் அல்லது, இரு நாள் அல்லது, ஐந்து நாள்
அல்லது, பத்து நாள் அல்லது, இருபது நாட்களுக்கு ேமலாக இைறச்சைய
உண்பீர்கள்! ௨௦ நீங்கள் இந்த மாதம் முழுவதும்கூட இைறச்சைய உண்பீர்கள்.
அதுஉங்களுக்குத்த கட்டும்வைரக்கும்உண்பீர்கள். நீங்கள்கர்த்தருக்குஎத ராக
முைறய ட்டதனால்இதுஉங்களுக்கு ஏற்படும். கர்த்தர் உங்கேளாடுவாழ்க றார்.
உங்களது ேதைவகைள அவர் அறவார். ஆனால் நீங்கள் அழுதீர்கள்! அவரிடம்
முைறய ட்டீர்கள். நாங்கள் எக ப்ைதவ ட்டு ஏன்வந்ேதாம்? என்றுகூறுகறீர்கள்”
என்றார்.
௨௧ ேமாேச, “கர்த்தாேவ இங்ேக 6,00,000 மனிதர்கள் உள்ளனர். ஆனால்

நீர் ‘இவர்கள் ஒரு மாதத்த ற்குப் ேபாதுமானபடி உண்ண இைறச்சையக்
ெகாடுப்ேபன்’ என்று கூறுகறீர். ௨௨ நாம் இங்குள்ள அத்தைன ஆடுகைளயும்,
மாடுகைளயும் ெகான்றாலும் கூட அது ேபாதுமானதாக இராது. கடலில் உள்ள
அத்தைன மீன்கைளயும் ப டித்தாலும்கூட அைவ ேபாதுமானதாக இராது”
என்றான்.
௨௩ஆனால் கர்த்தர் ேமாேசய டம், “கர்த்தருைடய வல்லைமையக் குைறவாக

எைட ேபாடாேத! நான் ெசான்னபடி என்னால் ெசய்யமுடியுமா? என்பைத
இப்ேபாதுகாண்பாய்” என்றார்.
௨௪ எனேவ, ஜனங்கேளாடு ேபச ேமாேச ெவளிேய ெசன்றான். கர்த்தர்

ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் ேமாேச ஜனங்களிடம் கூறனான். பன் 70 முதய
இஸ்ரேவல்தைலவர்கைளக்கூட்டிஅைழத்துவந்தான். ஆசரிப்புக்கூடாரத்ைதச்
சுற்ற ந ற்குமாறுஅவர்களிடம்கூறனான். ௨௫ப றகு கர்த்தர் ேமகத்தல்இறங்க
வந்துேமாேசேயாடுேபசனார். ேமாேசயன்ேமல்ஆவயானவர்இருந்தார். அேத
ஆவைய 70முதய தைலவர்கள் ேமலும் கர்த்தர் ைவத்தார். அவர்கள்ேமல்ஆவ
வந்ததும் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள். ஆனால் அவர்கள் அந்த ேநரத்தல்
மட்டுேமஅவ்வாறுநடந்துெகாண்டனர்.
௨௬ அப்ேபாது எல்தாத், ேமதாத் எனும் இரு முதய தைலவர்கள் மட்டும்

கூடாரத்த ற்கு ெவளிேய ேபாகவல்ைல. அவர்களின் ெபயர் முதய
தைலவர்களின்பட்டியலில்இருந்தது. எனினும்அவர்கள்கூடாரத்த ற்குள்ேளேய
இருந்துவ ட்டனர். எனினும் அவர்கள் மீதும் ஆவ வந்தது. அவர்கள்
கூடாரத்த ற்குள்ளிருந்ேத தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள். ௨௭ ஒரு இைளஞன்
ேமாேசய டம் ஓடிப்ேபாய், “எல்தாத்தும், ேமதாத்தும் கூடாரத்த ற்குள்
தீர்க்கதரிசனம்கூறுகறார்கள்” என்றான்.
௨௮ நூனின் மகனாகய ேயாசுவா ேமாேசய டம், “ேமாேச ஐயா, நீங்கள்

அவர்கைளத் தடுக்கேவண்டும்” என்றான். (ேயாசுவா தன் சறு வயதலிருந்ேத
ேமாேசய டம்உதவயாளனாகஇருந்தான்.)
௨௯ஆனால் ேமாேச, “நான் இப்ேபாது தைலவன் இல்ைல என்று ஜனங்கள்

நைனத்துவடுவார்கள்என்றுஅஞ்சுகறாயா? கர்த்தரின்ஜனங்கள்அைனவரும்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லேவண்டும் என்று நான் வரும்புக ேறன்! அவர்கள்
அைனவர் ேமலும் கர்த்தர் தன் பரிசுத்த ஆவைய ைவக்க ேவண்டும் என்று
வரும்புக ேறன்” என்றான். ௩௦ ப றகு ேமாேசயும் இஸ்ரேவல் தைலவர்களும்
கூடாரத்த ற்குள்ெசன்றனர்.
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காைடகள்அனுப்பப்படுதல்
௩௧ ப றகு கடலிலிருந்து ெபருங்காற்று அடிக்குமாறு கர்த்தர் ெசய்தார்.

அக்காற்று காைடகைளக் ெகாண்டு வந்தது. காைடகள்கூடாரத்ைதச் சுற்றலும்
பறந்து வந்து தைரயல் வழுந்தன. தைரயன் ேமல் மூன்றடி உயரத்த ற்கு
அைவ வழுந்துக டந்தன. ஒரு மனிதன் எல்லா தைசகளிலும் ஒரு நாள்
முழுவதும் நடக்கும் தூரம்வைர அக்காைடகள் க டந்தன. ௩௨ ஜனங்கள்
மக ழ்ச்ச ேயாடு ெசன்றனர்! அவர்கள் இரவும் பகலுமாக அவற்ைறச்
ேசகரித்தனர். ஒவ்ெவாருவரும் மறுநாளும் அவற்ைறச் ேசகரித்தனர். அவர்கள்
குைறந்தபட்சம் 60 மரக்கால் அளவு ேசர்த்தனர். அவற்ைற ெவயலில் காயும்படி
முகாம்கைளச்சுற்றலும்பரப்ப ைவத்தனர்.
௩௩ஜனங்கள்அந்தஇைறச்சையஉண்ணஆரம்ப த்தனர். ஆனால் கர்த்தேரா

ெபருங்ேகாபம் ெகாண்டார். அவர்கள் வாயல் இைறச்ச இருக்கும்ேபாேத,
அவற்ைற அவர்கள் தன்று முடிக்கும் முன்னேர அவர்கள் ேநாயுறும்படி கர்த்தர்
ெசய்தார். அதனால் பலர் மரித்துப்ேபானார்கள். அங்ேகேய புைதக்கப்பட்டனர்.
௩௪ எனேவ ஜனங்கள் அந்த இடத்த ற்கு “க ப்ேராத் அத்தாவா” என்று ெபயர்
ைவத்தனர். இைறச்ச ேமல்அத கஆைசெகாண்டுமரித்தவர்கள்புைதக்கப்பட்ட
இடம் என்றுஇதற்குெபாருள்.
௩௫ க ப்ேராத் அத்தாவா என்ற இடத்தலிருந்து அவர்கள் பயணப்பட்டு

ஆஸ்ேராத்துக்குப் ேபாய்அங்ேகதங்கனார்கள்.

௧௨
மிரியாமும்ஆேரானும்ேமாேச பற்ற முைறய டல்
௧மிரியாமும், ஆேரானும் ேமாேசக்கு எத ராகப் ேபசஆரம்ப த்தனர். அவன்ஒரு

எத்த ேயாப்ப ய ெபண்ைண மணந்துெகாண்டதால் அவைனப் பற்ற அவர்கள்
அவதூறுேபசனார்கள். அவன்எத்த ேயாப்ப யெபாண்ைனமணந்துெகாண்டது
சரியல்ல எனஅவர்கள் எண்ணினார்கள். ௨அவர்கள் தமக்குள், “ஜனங்கேளாடு
ேபசுவதற்கு கர்த்தர் ேமாேச ஒருவைன மட்டும் பயன்படுத்தவல்ைல. எங்கள்
மூலமாகவும்கர்த்தர் ேபசனார்” என்றுகூறக்ெகாண்டனர்!
கர்த்தர் இதைனக் ேகட்டார். ௩ (ேமாேச மிகவும் தாழ்ைமயானகுணமுள்ளவன்.

அவன் தனக்குள் ெபருைமயுள்ளவன் அல்ல. பூமியலுள்ள மற்ற
மனிதர்கைளவ ட அவன் மிகவும் சாந்த குணமுள்ளவன்.) ௪ எனேவ கர்த்தர்
ேமாேச, ஆேரான், மிரியாம் ஆகய மூவருடனும் ேபச , “நீங்கள் மூவரும்
இப்ெபாழுதுஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்குள்வாருங்கள்” என்றுெசான்னார்.
௫ உயரமான ேமகத்தலிருந்து கர்த்தர் இறங்க வந்து கூடாரத்தன் வாசலில்

நன்று: “ஆேரான்! மிரியாம்!” என்று அைழத்தார். ஆேரானும் மிரியாமும்
அவரிடம் ெசன்றனர். ௬ேதவன், “நான்ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். உங்களுக்குத்
தீர்க்கதரிச கள் இருக்க றார்கள். கர்த்தராக ய நான் அவர்களுக்குக்
காட்ச யளிப்ேபன். அவர்கேளாடு கனவல் ேபசுேவன். ௭ ஆனால் ேமாேச
அத்தைகயவன்அல்ல. ேமாேச எனது உண்ைமயானஊழியன். நான் அவைன
எனது வீட்டில் எல்லா வதத்தலும் நம்ப க்ைகயும், உண்ைமயுள்ளவனாகவும்
காண்க ேறன். ௮ நான் அவேனாடு ேபசும்ேபாது, முகமுகமாய் ேபசுக ேறன்.
மைறெபாருளானகைதகைளயல்ல,அவன்ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டியவற்ைற
நான் ெதளிவாகக் கூறவடுேவன். கர்த்தரின் ேதாற்றத்ைதேய ேமாேச பார்க்க
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இயலும். எனேவ, ஏன் நீங்கள் எனதுஊழியனான ேமாேசக்கு எத ராகப் ேபசத்
துணிந்தீர்கள்?” என்றுேகட்டார்.
௯கர்த்தர்அவர்கள்மீதுெபருங்ேகாபத்ேதாடுஇருந்தபடியால்அவர்கைளவ ட்டு

கர்த்தர் வலகனார். ௧௦ ேமகம் கூடாரத்தலிருந்து ேமேல எழும்ப ச் ெசன்றது.
ஆேரான் தரும்ப மிரியாைமப் பார்த்தான். அவளது ேதால் பனிையப் ேபான்று
ெவளுத்தருந்தது. அவளுக்குப்பயங்கரமானெதாழுேநாய் ஏற்பட்டது!
௧௧ ப றகு ஆேரான் ேமாேசய டம், “ஐயா, தயவு ெசய்து எங்கைள மன்னித்து

வடுங்கள். நாங்கள் முட்டாள்தனமாக பாவம் ெசய்துவ ட்ேடாம். ௧௨ மரித்துப்
ப றந்த குழந்ைதையப் ேபால அவள் தன் ேதாைல இழக்க வ ட்டுவ டாதரும்”
என்றான். (ச ல ேவைளயல் சல குழந்ைதகள் பாத ேதால் அழுகய நைலயல்
மரித்துப் ப றப்பதுண்டு.)
௧௩ எனேவ ேமாேச கர்த்தரிடம் வண்ணப்பம் ெசய்து, “ேதவேன தயவு ெசய்து

இவளதுெதாழுேநாையப் ேபாக்கவடும்” என்றான்.
௧௪ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , “அவளது தந்ைத அவள் முகத்தன் மீது

உமிழ்ந்தால், அவளுக்கு ஏழு நாட்கள் அவமானமாக இருக்கும். எனேவ,
அவைள முகாமிற்கு ெவளிேய ஏழு நாட்கள் ைவத்தரு. அதற்குப் ப றகு அவள்
குணமாவாள். பன்னர்அவள்கூடாரத்த ற்குத்தரும்பலாம்” என்றார்.
௧௫ ஆைகயால் அவர்கள் மிரியாைம ஏழு நாட்கள் முகாமிற்கு

ெவளிேய ைவத்தருந்தனர். அவைளத் தரும்பக் கூடாரத்த ற்குள்
அைழத்துக்ெகாள்ளும்வைர அவர்கள் அந்த இடத்ைத வ ட்டு நகரவல்ைல.
௧௬ அதன்பன் அவர்கள் ஆஸ்ேராத்ைத வ ட்டு பாரான் பாைலவனத்துக்குச்
ெசன்று,அங்ேகமுகாமிட்டனர்.

௧௩
கானானுக்குப் ேபானஒற்றர்கள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “கானான் ேதசத்ைதக் கண்டு வருமாறு சலைர

அனுப்பு. இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு நான் ெகாடுக்கப்ேபாகும் நாடு இதுதான்.
குடும்பத்த ற்கு ஒரு தைலவன் என்கற வீதம் 12 ேகாத்த ரங்களில் இருந்தும் 12
தைலவர்கைளஅங்குஅனுப்பு” என்றுகூறனார்.
௩ கர்த்தருைடய கட்டைளக்கு ேமாேச கீழ்ப்படிந்தான். ஜனங்கள் அைனவரும்

பாரான் பாைலவனத்தல் தங்கயருந்தேபாது இந்தத் தைலவர்கைள ேமாேச
கானானுக்குஅனுப்ப ைவத்தான்.

௪ரூபனின்ேகாத்த ரத்தலிருந்துசக்கூரின்மகனானசம்முவா;
௫ச மிேயானின் ேகாத்த ரத்தலிருந்துஓரியன்மகனானசாப்பாத்;
௬யூதாவன்ேகாத்த ரத்தலிருந்துஎப்புன்ேனயன்மகனானகாேலப்;
௭இசக்காரின் ேகாத்த ரத்தலிருந்துேயாேசப்பன்மகனானஈகால்;
௮எப்ப ராயீமின் ேகாத்த ரத்தலிருந்துநூனின்மகனானஓேசயா;
௯ெபன்யமீன்ேகாத்த ரத்தலிருந்து ரப்பூவன்மகனானபல்த்த ;
௧௦ெசபுேலான்ேகாத்த ரத்தலிருந்துேசாத யன்மகனானகாத ேயல்;
௧௧ேயாேசப்பன்ேகாத்த ரத்தலிருந்து (மனாேச)ஆசன்மகனானகாத ;
௧௨தாண்ேகாத்த ரத்தலிருந்துெகமல்லியன்மகனானஅம்மிேயல்;
௧௩ஆேசர் ேகாத்த ரத்தலிருந்துமிகாேவலின்மகனானேசத்தூர்;
௧௪நப்தலிேகாத்த ரத்தலிருந்துஒப்ேபதயன்மகனானநாகப ;
௧௫காத் ேகாத்த ரத்தலிருந்துமாகயன்மகனானகூேவல்;
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௧௬ நாட்ைடப் ேபாய் கண்டுபடிக்கவும், அைதப் பற்ற அறயவும் ேமாேசயால்
அனுப்பட்டவர்களின் ெபயர்கள் இைவகேள ஆகும். (நூனின் மகனான
ஓேசயாவுக்குேமாேச, ேயாசுவா என்றுெபயர்ைவத்தருந்தான்.)
௧௭ ேமாேச அவர்கைளக் கானான் ேதசத்ைதக் கண்டு வருமாறு

அனுப்பும்ேபாது அவர்களிடம், “நீங்கள் இந்தப் பாைலவனத்தன் ெதற்குப்
பகுத வழியாகச் ெசன்று மைலயல் ஏறேவண்டும். ௧௮ அந்த நாடு
எவ்வாறு ேதாற்றம் அளிக்க றது என்று பார்க்க ேவண்டும், அங்ேக வாழுகற
ஜனங்கைளப் பற்ற த் ெதரிந்துக்ெகாள்ளுங்கள். அவர்கள் பலமானவர்களா,
அல்லது பலவீனமானவர்களா? அவர்களின் எண்ணிக்ைக குைறவா,
மிகுதயா? ௧௯ நாட்ைடப் பற்றயும் அதல் வாழும் ஜனங்கைளப் பற்றயும்
ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள், இது நல்ல நாடா ெகட்ட நாடா? எந்த வதமான
பட்டணங்களில் குடியருக்க றார்கள்? நகரங்கைளப் பாதுகாக்க மதல் சுவர்கள்
உள்ளனவா? நகரங்கள் பலமாகப் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளனவா? ௨௦ நாட்டிலுள்ள
மற்ற ெசய்த கைளப் பற்றயும் ெதரிந்துக்ெகாள்ளுங்கள். அங்குள்ள மண்
வவசாயம்ெசய்வதற்குரியவளம்உள்ளதா,அல்லதுசாரம்அற்றதா? இந்நாட்டில்
மரங்கள் உள்ளனவா? அங்குள்ள பழவைககளில் சலவற்ைறக் ெகாண்டு வர
முயலுங்கள்”என்றான். (அதுமுதல்த ராட்ைசகள்பழுக்கும்காலமாய்இருந்தது.)
௨௧ எனேவ அவர்கள் நாட்ைடப் பற்ற த் ெதரிந்துக்ெகாள்ளச் ெசன்றனர்.

பன் அவர்கள் சீன் பாைலவனம் முதல் ஆமாத்துக்குப் ேபாக ற வழியாக ய
ேரெகாப்வைர சுற்ற ப் பார்த்தனர். ௨௨ ெநேகவ் வழியாக நாட்டிற்குள்
நுைழந்தனர். ெதற்ேகயும் எப ேரான் வைர ெசன்றார்கள். (எப ேரான்
எக ப்தலுள்ள ேசாவானுக்கு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்டது.) அங்ேக
ஆனாக்கன் சந்ததயாகய அகீமானும், ேசசாயும் தல்மாயும் இருந்தார்கள்.
௨௩ப றகுஅவர்கள் எஸ்ேகால் பள்ளத்தாக்குவைர ெசன்றனர். அங்ேக அவர்கள்
த ராட்ைசக் ெகாடியல் ஒரு குைலைய அறுத்துக்ெகாண்டனர். அதைன
ஒரு கம்ப ேல கட்டி, இரண்டு ேபர் தூக்க க்ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள்
மாதுளம் பழங்களிலும், அத்த ப்பழங்களிலும் சலவற்ைறக் ெகாண்டு வந்தனர்.
௨௪ அந்த இடம் எஸ்ேகால் பள்ளத்தாக்கு என்று அைழக்கப்பட்டது. காரணம்
அந்த இடத்தல்தான் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஒரு குைல த ராட்ைச பழத்ைதக்
ெகாடிேயாடுெவட்டிக்ெகாண்டுவந்தார்கள்.
௨௫ அவர்கள் 40 நாட்கள் அந்த ேதசத்ைத நன்கு சுற்ற பார்த்தனர். ப றகு

அவர்கள் தங்கள் முகாமுக்கு தரும்ப வந்தனர். ௨௬ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
பாரான் பாைலவனத்தல்காேதஷ்என்றஇடத்துக்குஅருகல்தம்கூடாரங்கைள
அடித்தருந்தனர். அவர்கள்ேமாேச,ஆேரான்மற்றும்மற்றஇஸ்ரேவல்ஜனங்கள்
இருந்த இடத்துக்குத் தரும்ப வந்தனர். அந்நாட்டிலிருந்து ெகாண்டு வந்த
பழங்கைளக் காட்டினார்கள். ௨௭ ேமலும் அவர்கள் ேமாேசய டம், “நீங்கள்
அனுப்பயஇடத்த ற்கு நாங்கள் ெசன்ேறாம். பல நல்ல ெபாருட்களால் நைறந்த
நாடு அது. அங்ேக பழுத்துள்ள சல பழங்களில் ெகாஞ்சம் இேதா; ௨௮ஆனால்
அங்கு ஜனங்கள் மிகவும் பல முள்ளவர்களாக வாழ்க றார்கள். நகரங்கள்
மிகவும் வ ரிவானைவ, மிகவும் பலமான பாதுகாப்பு ெகாண்டைவ. அங்ேக
சல ஏனாக்கன் ஜனங்கைளயும் கண்ேடாம். ௨௯அமேலக்கயர் ெதன்புறமான
நாட்டில் குடியருக்க றார்கள். மைல நாடுகளில் ஏத்தயரும், எபூசயரும்,
எேமாரியரும் குடியருக்க றார்கள். கானானியர்கள் கடற்கைரகளிலும்,
ேயார்தான்நத அருேகயும்வாழ்க றார்கள்” என்றனர்.
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௩௦ ேமாேசயன் அருேக இருந்த ஜனங்கைளக் காேலப் அைமத ப்படுத்த ,
“நாம் ேபாய் அந்நாட்ைட நமக்குரியதாக எடுத்துக்ெகாள்ேவாம். நாம் எளித ல்
இவர்கைளெவன்றுவடலாம்” என்றான்.
௩௧ ஆனால் அவேனாடு ெசன்று வந்த மற்றவர்கேளா, “நாம் அவர்கேளாடு

சண்ைடய ட முடியாது. அவர்கள் நம்ைமவ ட பலமுள்ளவர்கள்” என்றனர்.
௩௨ ேமலும் அவர்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் தம்மால் அந்நாட்டில்
உள்ளவர்கைள ெவல்ல முடியாது என்று கருத்து ெதரிவ த்தனர். அவர்கள்,
“நாங்கள் பார்ைவய ட்ட அந்நாட்டில் பல முள்ளவர்கள் பலர் இருக்கன்றனர்.
எனேவ அங்ேக ெசல்லும் எவைரயும் அவர்கள் எளிதாக ெவன்று வடுவார்கள்.
௩௩ அங்ேக நாங்கள் இராட்சதர்கைளயும் பார்த்ேதாம்! (ஏனாக்கன்
சந்ததயலுள்ள சலர் இராட்சதப் ப றவகளாயருந்தனர்.) எங்கள் பார்ைவயல்
அவர்களுக்கு முன் நாங்கள் ச றய ெவட்டுக்களிகைளப் ேபான்று இருந்ேதாம்.
அவர்களதுபார்ைவயல்நாங்களும்அப்படிேய ேதான்ற ேனாம்!” என்றார்கள்.

௧௪
ஜனங்கள்மீண்டும்முைறயடுதல்
௧ அன்று இரவு, முகாம்களில் உள்ள அைனவரும் கூக்கூரலிட்டுப்

புலம்பனார்கள். ௨இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேமாேசக்கும், ஆேரானுக்கும் எத ராக
முைறய ட்டனர். அவர்கள்அைனவரும்கூடிேமாேசய டமும்,ஆேரானிடமும், “நாம்
எக ப்து நாட்டிேலா பைலவனங்களிேலா மரித்துப்ேபாயருக்கலாம், இவ்வாறு
புதய நாட்டில் ெகால்லப்படுவைதவ டஅது ேமலானது. ௩நாம்இப்புதய நாட்டில்
ேபாரில் ெகால்லப்படுவதற்காகத்தான், கர்த்தர் இங்ேக அைழத்து வந்தாரா?
எத ரிகள் நம்ைமக் ெகான்றுவ ட்டு, நமது மைனவயைரயும், பள்ைளகைளயும்
அபகரித்துக்ெகாள்வார்கள். இைதவ ட நாம் எக ப்துக்குத் தரும்ப ப் ேபாவது
நல்லது” என்றனர்.
௪ ப றகு ஜனங்கள் ஒருவேராடு ஒருவர், “நாம் ேவறு தைலவைரத்

ேதர்ந்ெதடுத்து, எக ப்துக்குத்தரும்ப ப் ேபாேவாம்” எனப் ேபச க்ெகாண்டனர்.
௫அங்ேககூடியருந்தஅைனத்துஇஸ்ரேவல்ஜனங்களின்முன்பும்,ேமாேசயும்,

ஆேரானும் தைரயல் பணிந்து வணங்கனார்கள். ௬ ேயாசுவாவும் காேலப்பும்
மிகவும்மனமுறவைடந்தனர். (ேயாசுவாநூனின்மகன். காேலப்எப்புன்ேனயன்
மகன். இருவரும் கானான் நாட்ைடச் சுற்ற ப் பார்த்துவ ட்டு வந்தவர்கள்.)
௭ அங்ேக கூடியருந்த இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் அந்த இருவரும், “நாங்கள்
பார்த்த அந்த நாடு நன்றாக இருக்க றது. ௮அது நல்ல ெபாருட்கள் பலவற்றால்
நைறந்த நாடு. கர்த்தர் நம்மீது வருப்பம் உைடயவராக இருந்தால், அவர்
அந்த நாட்டுக்குள் நம்ைம வழி நடத்த ச் ெசல்லுவார். அந்த நாட்ைட கர்த்தர்
நமக்குத் தருவார். ௯ எனேவ கர்த்தருக்கு எத ராக தரும்பாதீர்கள். அந்த
நாட்டின் ஜனங்களுக்குப் பயப்படாதீர்கள்! நாம் அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்க
முடியும். அவர்களுக்குப்பாதுகாப்புஇல்ைல,எதுவும்அவர்கைளக்காப்பாற்றாது.
ஆனால், நம்ேமாடுகர்த்தர்இருக்க றார். எனேவ, பயப்படேவண்டாம்” என்றனர்.
௧௦ அைனத்து ஜனங்களும் ேயாசுவாைவயும் கேலைபயும் கல்ெலற ந்து

ெகான்றுவட ேவண்டும் என்று ேபச ஆரம்ப த்தார்கள். ஆனால் கர்த்தரின்
மகைம, ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் ேமேல அவர்கள் அைனவரும் காணும்படி
ேதான்றயது. ௧௧ கர்த்தர் ேமாேசயுடன் ேபசனார். அவர், “எவ்வளவு
காலத்த ற்கு இந்த ஜனங்கள் எனக்ெகத ராக இருப்பார்கள்? என் மீது
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நம்ப க்ைகயல்ைல என்பைதக் காட்டுக றார்கள், என் வல்லைமயன் மீது
நம்ப க்ைக இல்ைல என்பைதக் காட்டுக றார்கள். நான் எத்தைனேயா
அைடயாளங்கைள அவர்களுக்கு காட்டியருக்க ேறன். எனினும் என்ைன
அவர்கள் நம்ப மறுக்க றார்கள். நான் அவர்களுக்கைடயல் பலப்
ெபருங்காரியங்கைளச் ெசய்தருக்க ேறன். ௧௨ அவர்கள் அைனவைரயும்
ெபருேநாயால் ெகான்றுவடுேவன். அவர்கைள அழிப்ேபன். நான் இவர்கைள
வ டஉங்கள்ஜனத்ைதெபரியதாகவும்பலமிக்கதாகவும்பண்ணுேவன்”என்றார்.
௧௩ ப றகு ேமாேச கர்த்தரிடம், “நீர் இதைனச் ெசய்துவ ட்டால், எக ப்தயர்கள்

இதைனப் பற்ற ேகள்வப்படுவார்கள். நீர் உமது வல்லைமையப் பயன்படுத்த
உமது ஜனங்கைள எக ப்தலிருந்து ெவளிேய மீட்டுவந்தீர், என்பைத
அவர்கள் அறவார்கள். ௧௪ எக ப்தய ஜனங்கள் கானான் ஜனங்களிடம்
இைதப்பற்ற கூறனார்கள். நீேர கர்த்தர் என்பைத ஏற்ெகனேவ அவர்கள்
அற ந்தருக்கன்றனர். நீர் உமது ஜனங்கேளாடு இருப்பைதயும், ஜனங்கள்
உம்ைமப் பார்த்தனர் என்பைதயும் அற ந்தருக்கன்றனர். அவர்களுக்குத்
தனிச்ச றப்புைடய ேமகத்ைதப் பற்ற ெதரியும். பகல் ெபாழுதல் நீர்
ேமகத்தன் மூலம் வழிநடத்த ச் ெசன்றைதயும், இரவல் அம்ேமகம் ெநருப்பாக
ஜனங்களுக்கு ெவளிச்சம் தந்தைதயும் அவர்கள் அறவார்கள். ௧௫ எனேவ
இப்ேபாது நீர் இந்த ஜனங்கைள அழிக்கக்கூடாது. நீர் இவர்கைள அழித்தால்,
உமது வல்லைமையப்பற்ற அற ந்த அைனத்து ஜனங்களும், ௧௬ ‘கர்த்தர் தான்
வாக்களித்தபடி தன் ஜனங்களுக்கு நாட்ைட அளிக்க முடியவல்ைல. எனேவ,
அவர்அவர்கைளபாைலவனத்தல்ெகான்றுவட்டார் என்றுேபசுவார்கள்’
௧௭ “இப்ேபாதும், ஆண்டவேர, உமது பலத்ைதக் காட்டும்! உம்ைமப்பற்ற

நீேர ெசால்லியருக்க றபடி ெசய்யும்! ௧௮ ‘நீர் கர்த்தர் ேகாபப்படுக றதற்கு
தாமதம் பண்ணுகறார். கர்த்தர் ேபரன்பு ெகாண்டவர். சட்டங்கைள
மீற குற்றம் ெசய்கன்றவர்கைள கர்த்தர் மன்னிப்பார். ஆனால்
அக்க ரமக்காரர்கைளயும், அவர்கள் பள்ைளகைளயும், ேபரப்பள்ைளகைளயும்,
அவர்களின் பள்ைளகைளயும் தண்டிப்பார்’ என்று உம்ைமப்பற்ற
ெசால்லியருக்க றபடியால், ௧௯இப்ேபாது உமது ேபரன்ைப இந்த ஜனங்களிடம்
காண்பத்து,இவர்களின்பாவத்ைதமன்னித்தருளும்,எக ப்ைதவ ட்டுப்புறப்பட்ட
நாள்முதல் நீர் மன்னித்து வருவது ேபாலேவ, இப்ேபாதும் மன்னித்துவடும்”
என்றான்.
௨௦ இதற்கு கர்த்தர், “ஆம்! நீ ேகட்டுண்டபடிேய இந்த ஜனங்கைள

மன்னித்துவடுக ேறன். ௨௧ஆனால் உனக்கு ஒரு உண்ைமையக் கூறுக ேறன்.
நான் இந்த பூமியல் இருப்பது எவ்வளவு உண்ைமேயா, அதுேபாலேவ
எனது மகைமயும் பூமியல் நைறந்தருக்கும் என்பதும் உண்ைமயாகும்.
௨௨ எக ப்தலிருந்து என்னால் அைழத்து வரப்பட்டவர்கள் எவரும் கானான்
நாட்ைடக் காணமாட்டார்கள். நான் எக ப்தல் ெசய்த அற்புதங்கைளயும் நான்
பாைலவனத்தல்ெசய்தெபருஞ்ெசயல்கைளயும்,அவர்கள்கண்டிருக்கறார்கள்.
ஆனாலும், அவர்கள் எனக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல. என்ைனப் பத்துமுைற
ேசாத த்தருக்க றார்கள். ௨௩ நான் அவர்களின் முற்ப தாக்களிடம் அவர்களுக்கு
ஒரு நாட்ைடத் தருவதாக வாக்களித்ேதன். ஆனால் எனக்கு எத ராக உள்ள
எவரும் அந்த நாட்டிற்குள் நுைழய முடியாது. ௨௪ஆனால் எனது ஊழியனான
காேலப் ேவறுபட்டவன். என்ைனஅவன்முழுைமயாகப் பன்பற்றனான். எனேவ
அவைன ஏற்ெகனேவ அவன் பார்ைவய ட்ட நாட்டிற்குள்அைழத்துச் ெசல்ேவன்.
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அவனதுஜனங்கள்அந்நாட்ைடப் ெபற்றுக்ெகாள்வார்கள். ௨௫அமேலக்கயரும்,
கானானியரும்இந்தப்பள்ளத்தாக்கல்வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க றார்கள். எனேவ,
நாைளஇந்த இடத்ைத வ ட்டுப் புறப்பட்டு ெசங்கடலுக்குச் ெசல்லும் சாைலயன்
ேமலுள்ளபாைலவனத்துக்குச்ெசல்லுங்கள்” என்றார்.

கர்த்தர்ஜனங்கைளத்தண்டித்தல்
௨௬ கர்த்தர் ேமாேசய டமும், ஆேரானிடமும், ௨௭ “இன்னும் எவ்வளவு

காலத்த ற்கு இந்தத் தீய ஜனங்கள் எனக்கு எத ராக முைறயடுவார்கள்? நான்
இவர்களின்முைறயீடுகைளயும்,புலம்பல்கைளயும்பலமுைறேகட்டிருக்க ேறன்.
௨௮ நீங்கள் முைறய ட்டபடிேய கர்த்தர் ந ச்சயம் உங்களுக்குச் ெசய்வார் என்று
அவர்களிடம் ெசால். இதுதான் உங்களுக்கு நைட ெபறப்ேபாக றது: ௨௯ நீங்கள்
பாைலவனத்தல் மரித்துப்ேபாவீர்கள். இருபதும் அதற்கு ேமலும் வயதுள்ள,
எண்ணி கணக்க டப்பட்ட ஜனங்கள் மரிப்பார்கள். கர்த்தராக ய எனக்கு
எத ராக முைறய ட்டீர்கள். ௩௦ எனேவ, நான் வாக்களித்தருந்த நாட்டிற்குள்
எப்புன்ேனயன்மகனானகாேலபும்,நூனின்மகனானேயாசுவாவும்தவ ரேவறு
எவரும் நுைழய முடியாது. ௩௧அந்நாட்டிலுள்ள உங்களது பைகவர்கள், உங்கள்
பள்ைளகைள அபகரித்துக்ெகாள்வார்கள் என்று அஞ்ச முைறய ட்டீர்கள்.
ஆனால், நான் உங்களுக்குக் கூறுக ேறன், அந்தப் பள்ைளகள் அந்நாட்டிற்குள்
ெசல்வார்கள். நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுத்த மக ழ்ச்சைய அவர்கள்
அனுபவப்பார்கள். ௩௨ உங்கைளப் ெபாறுத்தவைரயல், நீங்கள் இந்தப்
பாைலவனத்த ேலேயமரித்துப் ேபாவீர்கள்.
௩௩ “உங்கள் பள்ைளகள் இந்தப் பாைலவனத்தல் ேமய்ப்பர்களாக 40

ஆண்டுகள் அைலந்து த ரிவார்கள், நீங்கள் எனக்கு உண்ைமயுள்ளவர்களாக
இல்லாததால், அவர்கள் துன்பப்படுவார்கள். நீங்கள் அைனவரும்
இப்பாைலவனத்தல் மரித்து வழும்வைர அவர்கள் துன்பப்படுவார்கள். ௩௪ 40
ஆண்டுகள் உங்கள் பாவங்களுக்காக நீங்கள் துன்பப்படுவீர்கள். (நீங்கள்
கானான் நாட்ைடச் சுற்ற பார்த்தது 40 நாட்கள். ஒரு நாளுக்கு ஒரு ஆண்டு
வீதம் 40ஆண்டுகள்.) உங்களுக்குஎத ராகஎன்ைனநறுத்த ைவப்பதுஎவ்வளவு
பயங்கரமானதுஎன்பைதநீங்கள்அறந்துெகாள்வீர்கள்.
௩௫ “நாேன கர்த்தர். நான் ெசால்லியருக்க ேறன், தீய ஜனங்கள்

அைனவருக்கும் நான் ெசான்னபடிேய ெசய்ேவன் என்று உறுதயாய்க்
கூறுக ேறன். இந்தஜனங்கள்அைனவரும்எனக்குஎத ராகஒன்றுேசர்ந்தார்கள்.
எனேவஅைனவரும்இப்பாைலவனத்த ேலேயமரித்துப்ேபாவார்கள்” என்றார்.
௩௬புதய நாட்ைடப் பார்ைவய ட்டு வருமாறு ேமாேச அனுப்ப ைவத்தவர்களில்

சலர் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் வதந்தையப் பரப்பனார்கள். அந்நாட்டிற்குள்
நுைழகறஅளவற்குத்தமக்குப்பலமில்ைலஎன்றனர். ௩௭இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்
மத்தயல் அவநம்ப க்ைகையப் பரப்ப யதற்கு இவர்கேள ெபாறுப்பாகும்.
எனேவ கர்த்தர் அந்த ஜனங்கைள ெகால்லும்படி ேநாையக் ெகாண்டு வந்தார்.
௩௮ ஆனால் நூனின் மகனான ேயாசுவாவும், எப்புன்ேனயன் மகனான
காேலபும் கானான் நாட்ைட பார்ைவய ட்டவர்களில் இந்த இருவைரயும் கர்த்தர்
காப்பாற்றனார். மற்றவர்கைளச் சாகடித்தஅந்ேநாய்இவர்களுக்குவரவல்ைல.

கானான்நாட்டிற்குள்ஜனங்கள்நுைழயமுயலுதல்
௩௯ இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ேமாேச இைவ அைனத்ைதயும் ெசான்னான்.

அவர்கள் மிகவும் துக்கப்பட்டு மனங்கசந்து அழுதனர். ௪௦ மறுநாள்
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அதகாைலயல் அவர்கள் உயரமான மைலநாட்டிற்குள் ப ரேவச க்கப்
புறப்பட்டனர். அவர்கள்: “நாங்கள் பாவம் ெசய்துவ ட்ேடாம். நாங்கள் கர்த்தைர
நம்பாமல் ேபானதற்காக வருத்தப்படுக ேறாம். கர்த்தர் வாக்களித்த நாட்டிற்குள்
நாங்கள்ேபாேவாம்” என்றனர்.
௪௧ஆனால் ேமாேச, “கர்த்தரின் கட்ட ைளக்கு ஏன் கீழ்ப்படிய மறுக்க றீர்கள்.

நீங்கள் ெவற்றயைடயப் ேபாவதல்ைல. ௪௨ அந்த நாட்டிற்குள் ேபாகாதீர்கள்.
கர்த்தர் இப்ேபாது உங்கேளாடு இல்ைல. எனேவ, உங்கள் பைகவர்கள்
உங்கைள எளித ல் ெவன்றுவடுவார்கள். ௪௩அமேலக்கயரும், கானானியரும்
உங்களுக்கு முன்ேன அங்ேக இருக்க றார்கள். அவர்கள் உங்களுக்கு எத ராகச்
சண்ைடயடுவார்கள். நீங்கள் கர்த்தரிடமிருந்து வலகவ ட்டீர்கள். எனேவ
நீங்கள்அவர்கேளாடுசண்ைடயடும்ேபாதுகர்த்தர்உங்கேளாடுஇருக்கமாட்டார்.
எனேவநீங்கள்அைனவரும்ேபாரில் ெகால்லப்படுவீர்கள்” என்றான்.
௪௪ஆனால் ேமாேசயன் வார்த்ைதகைள ஜனங்கள் நம்பவல்ைல. அவர்கள்

மைல நாட்ைட ேநாக்க ச் ெசன்றனர். ஆனால் ேமாேசயும், கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியும் அவர்கேளாடு ேபாகவல்ைல. ௪௫ மைலநாட்டில்
வாழ்ந்த அமேலக்கயரும், கானானியரும் கீேழ இறங்க வந்து அவர்கைளத்
தாக்க , அவர்கைள எளித ல் ேதாற்கடித்தனர். அவர்கைள ஓர்மா வைர துரத்த
அடித்தனர்.

௧௫
பலிகைளப்பற்றயவத கள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ேபச இதைனக்

கூறு. உங்கள் வீடாக இருக்கும்படி நான் உங்களுக்கு ஒரு நாட்ைடக்
ெகாடுக்க ேறன். நீங்கள் அதனுள்ேள நுைழந்ததும், ௩ நீங்கள் கர்த்தருக்குச்
சல ச றப்புக்குரிய தகன பலிகைளச் ெசலுத்த ேவண்டும். அவற்றன் வாசைன
கர்த்தருக்கு வருப்பமானது. நீங்கள் உங்கள் மாடுகைளயும், ஆடுகைளயும்,
ெவள்ளாடுகைளயும் தகனபலிக்குப் பயன்படுத்தலாம். அவற்ைற ச றப்பு
காணிக்ைககள், உற்சாக பலிகள், சமாதானப் பலிகள் அல்லது சறப்புப்
பண்டிைகப் பலிகள்,ஆகயவற்றுக்காகவும்பயன்படுத்த ேவண்டும்.
௪ “ஒருவன் கர்த்தருக்கு காணிக்ைகையக் ெகாண்டு வரும்ேபாது, அவன்

தானியக் காணிக்ைகையயும் ெகாண்டுவர ேவண்டும். தானியக் காணிக்ைக
என்பது, ஒரு மரக்காலில் பத்தல் ஒரு பங்கு ெமல்லிய மாவல் காற்படி
எண்ெணய் பைசந்து ெகாண்டு வரேவண்டும். ௫ ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையத்
தகனபலியாகக்ெகாண்டுவரும்ஒவ்ெவாருமுைறயும்,நீங்கள்காற்படித ராட்ைச
ரசத்ைதயும், பானங்களின்காணிக்ைகயாகப் பைடக்கேவண்டும்.
௬ “நீங்கள் ஒரு ஆட்டுக்கடாைவப் பைடக்கும்ேபாது, தானியக்

காணிக்ைகையயும் ேசர்த்து பைடக்கேவண்டும். இந்தத் தானியக் காணிக்ைக,
ஒரு மரக்காலில் பத்தல் இரண்டு பங்கான, ெமல்லிய மாவ ேல ஒருபடியல்
மூன்றல் ஒரு பங்கு, ஒலிவ எண்ெணேயாடு பைசந்து ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௭ ஒரு படியல் மூன்றல் ஒரு பங்கு த ராட்ைசரசத்ைதப் பானங்களின்
காணிக்ைகயாகக் ெகாடுக்க ேவண்டும். அதன் மணம் கர்த்தருக்கு மிகவும்
வருப்பமானது.
௮ “ஓர் இளங்காைளையத் தகனபலியாகேவா, ச றப்பான ெபாருத்தைனப்

பலியாகேவா, சமாதான பலியாகேவா, ெகாடுக்கலாம். ௯அப்ேபாது, அதேனாடு
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தானியக்காணிக்ைகையயும்,ஒருகாைளையயும்பைடக்கேவண்டும். அதாவது,
ஒரு மரக்காலில் பத்தல்மூன்று பங்கான ெமல்லிய மாவுடன், அைரப்படி ஒலிவ
எண்ெணையப் பைசந்து ெகாடுக்க ேவண்டும். ௧௦ அேதாடு பானங்களின்
காணிக்ைகயாக அைரப்படி த ராட்ைசரசத்ைதயும் ெகாடுக்கேவண்டும். இதன்
மணம் கர்த்தருக்கு மிகவும் வருப்பமாக இருக்கும். ௧௧ நீங்கள் கர்த்தருக்கு
தகனபலியாக ெகாடுக்கப் ேபாகும் பலி, காைள அல்லது ஆட்டுக்கடா அல்லது
ெசம்மற ஆட்டுக் குட்டி அல்லது ெவள்ளாட்டுக் குட்டிைய இம்முைறயல்தான்
அளிக்கேவண்டும். ௧௨ நீங்கள் பைடக்கும் ஒவ்ெவாரு மிருகத்த ற்கும்
இவ்வாறுதான்ெசய்யேவண்டும்.
௧௩ “இவ்வாேற ஒவ்ெவாரு இஸ்ரேவலனும் கர்த்தருக்குப் ப ரியமான

முைறயல் தகன பலிையச் ெசலுத்த ேவண்டும். ௧௪ உங்களிைடேய ப றநாட்டு
ஜனங்களும் வாழ்வார்கள். அவர்களும் தகனபலி ெகாடுத்து கர்த்தைர வழிபட
வரும்பனால்இந்தமுைறயல்தான்ெசலுத்தேவண்டும். ௧௫இேதவத கள்தான்
உங்களுக்கும், உங்கேளாடு வாழும் ப ற நாட்டு ஜனங்களுக்கும் உரியதாகும்.
இவ்வதகள் எக்காலத்த ற்கும் உரியதாக வளங்கும். கர்த்தருக்கு முன்பு,
நீங்களும், உங்கேளாடு வாழும் மற்றவர்களும், சமமாகக் கருதப்படுவார்கள்.
௧௬ எனேவ, நீங்கள் இந்த வத கைளயும், சட்டங்கைளயும் கண்டிப்பாகக்
கைடப டிக்க ேவண்டும் என்பதுதான் இதற்குப் ெபாருள். அந்தச் சட்டங்களும்,
வதகளும்இஸ்ரேவல்ஜனங்களாகயஉங்களுக்கும்,உங்கேளாடுவாழும்மற்ற
ஜனங்களுக்கும்ெபாருந்தும்” என்றார்.
௧௭ கர்த்தர் ேமலும் ேமாேசய டம், ௧௮ “இவற்ைற இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்

கூறு. நான் உங்கைள ேவறு நாட்டிற்கு அைழத்துச் ெசல்ேவன். ௧௯ அங்கு
நீங்கள் வைளந்த உணைவ உண்பதற்கு முன்னால், அதல் ஒரு பங்ைக,
கர்த்தருக்கு காணிக்ைகயாகக் ெகாடுக்க ேவண்டும். ௨௦ நீங்கள் தானியத்ைதச்
ேசகரித்து, மாவாக அைரக்கேவண்டும். அது அப்பம் ெசய்வதற்கு ஏற்றதாக
இருக்கேவண்டும். முதலில் ெசய்யப்படும் அப்பத்ைத, கர்த்தருக்கு
காணிக்ைகயாகக் ெகாடுக்கேவண்டும். ேபாரடிக்க ற களத்தல் தானியத்ைதக்
காணிக்ைகயாகக் ெகாடுப்பது ேபான்று இது இருக்கும். ௨௧ இவ்வதமுைற
எக்காலத்த ற்கும் ெதாடர்ந்தருக்கும். நீங்கள் பைசந்த மாவன் முதற்பகுதைய,
கர்த்தருக்குஅன்பளிப்பாகக்ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௨௨ “இந்தக் கட்டைளையமறதயனால் தவற நீங்கள்அநுசரியாமற்ேபானால்,

நீங்கள் அதற்காக என்ன ெசய்யேவண்டும்? ௨௩ இந்தக் கட்டைளகைளக்
கர்த்தர் உங்களுக்கு ேமாேச மூலமாகக் ெகாடுத்தார். உங்களுக்கு ெகாடுத்த
அந்நாளிேலேய இக்கட்டைளகள் ெசயல்படத் துவங்கயது. அந்நாள் முதல்
எல்லாக் காலத்த ற்கும் இக்கட்டைளகள் உங்களுக்குத் ெதாடர்ந்து வரும்.
௨௪ எனேவ, இஸ்ரேவலின் அைனத்து ஜனங்களும் த ட்டமிடாமல் இந்தக்
கட்டைளகைள காக்கத் தவறனால் அதற்கு என்ன ெசய்வீர்கள்? இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைனவரும் இந்தத் தவைறச் ெசய்தால், அவர்கள் அைனவரும்
ேசர்ந்து, ஓர் இளங்காைளையப் பலி ெகாடுக்க ேவண்டும். அதன் மணம்
கர்த்தருக்குமிகவும்வருப்பமானதாகும். அேதாடுதானியக்காணிக்ைகையயும்,
பானங்களின் காணிக்ைகையயும் ஒரு காைளேயாடு காணிக்ைகயாக
ெகாடுக்கேவண்டும். பாவநவாரண பலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக் கடாைவயும்
பலிெகாடுக்கேவண்டும்.
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௨௫ “ஜனங்கைளத் சுத்தப்படுத்த ஆசாரியன் அைனத்து சடங்குகைளயும்
ெசய்யேவண்டும். அவன்இவற்ைறஇஸ்ரேவல்ஜனங்கள்அைனவருக்காகவும்
ெசய்யேவண்டும். தாங்கள் பாவ கள் என்பது அவர்களுக்குத் ெதரியாமல்
இருக்கலாம். ஆனால், எப்ேபாது அவர்களுக்கு அது ெதரிய வருகறேதா,
அப்ேபாேத அவர்கள் கர்த்தருக்கு அன்பளிப்புச் ெசலுத்த ேவண்டும். அவர்கள்
தகனபலிையயும் பாவ நவாரண பலிையயும் ெகாடுக்க ேவண்டும். அதனால்
அவர்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும். ௨௬ இஸ்ரேவலின் அைனத்து
ஜனங்களும், அவர்கேளாடு வாழும் மற்ற ஜனங்களும் மன்னிக்கப்படுவார்கள்.
அவர்களுக்குநாம்தவறுெசய்துெகாண்டிருக்க ேறாம் என்றுெதரியாதருந்தால்
அவர்களும்மன்னிக்கப்படுவார்கள்.
௨௭ “ஒேர ஒரு மனிதன் மட்டும் தவற ப் பாவம் ெசய்தால் அவன் ஓராண்டு

வயதுள்ள ெபண் ெவள்ளாட்ைடக் ெகாண்டு வர ேவண்டும். அது பாவப்பரிகார
பலியாகும். ௨௮அவைனத் சுத்தப்படுத்துவதற்குரிய ந யமனத்ைத ஆசாரியன்
நைறேவற்றேவண்டும். அந்த மனிதன் கர்த்தர் முன்னால் தவற குற்றம்
ெசய்து பாவயானால் ஆசாரியன் அவனுக்கு நவாரணம் ெசய்தபன் அவன்
சுத்தமாக்க மன்னிக்கப்படுக றான். ௨௯குற்றம் ெசய்து பாவயாக ற எவனுக்கும்
இந்தச் சட்டம் உரியதாகும். இச்சட்டங்கள் இஸ்ரேவல் குடும்பத்தல் ப றந்த
ஜனங்களுக்கும், அவர்களிைடேய வாழும் அயல் நாட்டுக்காரர்களுக்கும்
உரியதாகும்.
௩௦ “ஆனால்ஒருவன்அறந்ேதபாவம்ெசய்துெகாண்ேடயருக்க றவனாயருந்தால்

அவன் கர்த்தருக்கு எத ராக றான். அவன் தம் ஜனங்களிடமிருந்து தனிேய
ப ரிக்கப்படேவண்டும். இந்தச் சட்டம் இஸ்ரேவல் குடும்பத்தல் ப றந்த
ஜனங்களுக்கும், உங்கேளாடு வாழும் ப றநாட்டு ஜனங்களுக்கும் உரியதாகும்.
௩௧ கர்த்தரின் வார்த்ைதகள் முக்கயமானைவ என்று அந்த மனிதன்
நைனக்கவல்ைல. அவன் கர்த்தரின் கட்டைளைய உைடத்துவ ட்டான்.
அப்படிப்பட்டவன் உங்கள் குழுவலிருந்து ந ச்சயம் வலக்கப்பட ேவண்டும்.
அவன்குற்றவாளியாக த் தண்டிக்கப்படுவான்!” என்றார்.

ஓய்வுநாளில்ஒருவன்ேவைலெசய்தால்
௩௨இந்த ேநரத்தல் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பாைலவனத்த ேலேய இருந்தனர்.

ஒருவன் ஓய்வு நாள் ஒன்றல் எரிப்பதற்கான வறகுகைளக் கண்டு
அவற்ைறச் ேசகரித்தான். ச லர் இதைனப் பார்த்தனர். ௩௩ அவன் வறைகச்
ேசகரித்துக்ெகாண்டு வரும்ேபாது, அவர்கள் அவைன ேமாேசய டமும்,
ஆேரானிடமும் அைழத்து வந்தனர். மற்றவர்களும் அவர்கேளாடு ேசர்ந்து
வந்தனர். ௩௪அவனுக்கு என்ன தண்டைன ெகாடுப்பது என்பது ெதரியாததால்
அவைனகாவலுக்குள்ைவத்தருந்தனர்.
௩௫ ப றகு ேமாேசய டம் கர்த்தர், “இவன் சாகேவண்டும். முகாமிற்கு ெவளிேய

அவைனக் ெகாண்டு ேபாய் அைனவரும் அவன் ேமல் கல்ெலறயுங்கள்”
என்றார். ௩௬எனேவ, ஜனங்கள்அவைனமுகாமிற்கு ெவளிேய ெகாண்டு ேபாய்
கல்லால்எற ந்தனர். அவர்கள்இதைனேமாேசக்குக்கர்த்தர்கட்டைளய ட்டபடிேய
ெசய்தனர்.

ஜனங்கள்வதகைளநைனவுப்படுத்த க்ெகாள்ளேதவன்உதவுதல்
௩௭ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௩௮ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ேபச

கீழ்க்கண்டவற்ைற அவர்களிடம் கூறு. எனது கட்டைளகைள
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நைனவுப்படுத்த க்ெகாள்ள நான் உங்களுக்கு உதவுேவன். பல துண்டு நூல்
கயறுகைளச் ேசர்த்து, உங்கள் ஆைடகளின் மூைலயல் ெதாங்கல்கைளக்
கட்டிக்ெகாள்ளுங்கள். ஒவ்ெவாரு ெதாங்கலிலும் நீல ந ற நூைலக்
கட்டிக்ெகாள்ளுங்கள். இதைனஇப்ேபாதும்எக்காலத்த ற்கும்அணிந்துெகாள்ள
ேவண்டும். ௩௯ நீங்கள் இம்முடிச்சுகைளப் பார்க்கும்ேபாெதல்லாம் கர்த்தர்
உங்களுக்குக் ெகாடுத்த கட்டைளகைள நைனவுப்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள்.
அப்ேபாது நீங்கள் அவற்றுக்குக் கீழ்ப்படிவீர்கள். இதனால் மறத காரணமாக
பாவம் ெசய்யாமல் இருப்பீர்கள். உங்கள் உடம்பும், கண்களும் வரும்புக ற
காரியங்கைளெசய்யமாட்டீர்கள். ௪௦எனதுஅைனத்துகட்டைளகளுக்கும்நீங்கள்
கீழ்ப்படிய ேவண்டும் என்பைத நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ளுங்கள். அப்ேபாது
நீங்கள் உங்கள் ேதவனுக்ெகன்று பரிசுத்தமாக இருப்பீர்கள். ௪௧ நான் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர். நாேன உங்கைள எக ப்தலிருந்து மீட்டு வந்ேதன். நான்
உங்கள் ேதவனாயருக்க இவற்ைறச் ெசய்ேதன். நாேன உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர்” என்றுகூறனார்.

௧௬
ச லதைலவர்கள்ேமாேசக்குஎத ராகத் தரும்புதல்
௧ ேகாராகு, தாத்தான், அப ராம், ஓன் ஆக ேயார் ேமாேசக்கு எத ராகக்

களம்பனார்கள். (ேகாராகுஇத்ேசயாரின்மகன். இத்ேசயார்ேகாகாத்தன்மகன்.
ேகாகாத் ேலவயன் மகன். தாத்தானும், அப ராமும் சேகாதரர்கள். இவர்கள்
எலியாபன் பள்ைளகள். ஓன் ேபேலத்தன் மகன். இவர்கள் அைனவரும்
ரூபன் சந்ததையச் ேசர்ந்தவர்கள்.) ௨இவர்கள் நான்கு ேபரும் 250 இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளச் ேசர்த்து ேமாேசக்கு எத ராக நன்றனர். இவர்கள் அைனவரும்
ஜனங்களால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டத் தைலவர்கள். அவர்கைள அைனவருக்கும்
ெதரியும். ௩அவர்கள் அைனவரும் ஒரு குழுவாக ேமாேசக்கும், ஆேரானுக்கும்
எத ராகப் ேபசவந்தனர். அவர்கள் ேமாேசய டமும்,ஆேரானிடமும்வந்து, “நீங்கள்
அளைவ மிஞ்ச ப் ேபாய் வ ட்டீர்கள். நீங்கள் தவறானவர்கள்! இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைனவரும் பரிசுத்தமானவர்கள். அவர்கள் மத்தயல் கர்த்தர்
வாழ்க றார்! கர்த்தரின் மற்ற ஜனங்கைளவ ட, நீங்கள் உங்கைள மட்டும் மிக
முக்க மானவர்களாக்க க்ெகாண்டீர்கள்” என்றனர்.
௪ இைதக் ேகள்வப்பட்டதும் ேமாேச தைரயல் முகம்குப்புற வழுந்து

வணங்க , தான் ெபருைம இல்லாதவன் என்பைத ெவளிப்படுத்தனான்.
௫ ப றகு ேமாேச, ேகாராக டமும் அவைனப் பன்பற்ற வந்தவர்களிடமும்:
“நாைள காைலயல் கர்த்தர், தனது உண்ைமயான ஊழியன் யாெரன்றும்
உண்ைமயல்யார் பரிசுத்தமானவன்என்பைதயும் காட்டுவார். அந்தமனிதைன
அவர் தன்னருகல் அைழப்பார். அந்த மனிதைனத் ேதர்ந்ெதடுத்து, கர்த்தர்
தன்னருேக ேசர்த்துக்ெகாள்வார். ௬ எனேவ, ேகாராேக! நீயும் உன்ைனப்
பன்பற்றுகறவர்களும் ௭ நாைள தூபகலசங்களில் ெநருப்ைப உண்டாக்க ,
அதல் நறுமணப் ெபாருட்கைளய ட்டு, அவற்ைறக் கர்த்தருக்கு முன்னால்
ெகாண்டுவாருங்கள். உண்ைமயல் பரிசுத்தமானவன் யார் என்பைதக் கர்த்தர்
ேதர்ந்ெதடுப்பார். ேலவயர்களாகய நீங்கள்தான் மிதமிஞ்ச ேபாக றீர்கள்.
நீங்கள்தவறானவர்கள்” என்றான்.
௮ ேமலும் ேமாேச ேகாராக டம், “ேலவயர்களாகய நீங்கள் நான் ெசால்வைதக்

ேகளுங்கள். ௯ இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ேதவன் உங்கைளச் ச றப்பாகத்
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ேதர்ந்ெதடுத்தருப்பதால், நீங்கள் ேமலும் மக ழ்ச்ச அைடயேவண்டும்,
இல்ைலயா? மற்ற இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமிருந்து நீங்கள் ேவறுபட்டவர்கள்.
பரிசுத்தக் கூடாரத்தல் பணிவைட ெசய்வதற்காகக் கர்த்தர் உங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றார். அவர் தம்மருேக உங்கைள வரச்ெசய்தருக்க றார்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ஆராதைனக்கு நீங்கள் உதவ ேவண்டும்.
இது ேபாதாதா? ௧௦ ஆசாரியர்களுக்கு உதவும்படி ேலவயர்களாகய
உங்கைளக் கர்த்தர் தன்னருேக அனுமதத்தருக்க றார். ஆனால் நீங்கள்
இப்ேபாது ஆசாரியர்களாக மாறப் பார்க்க றீர்கள். ௧௧ நீயும் உன்ைனப்
பன்பற்றுகறவர்களும் ேசர்ந்து கர்த்தருக்கு எத ராக ந ற்க றீர்கள். ஆேரான்
ஏதாவது தவறு ெசய்தானா? இல்ைலேய! அவ்வாறுஇருக்க அவனுக்கு எத ராக
ஏன்முைறயடுகறீர்கள்?” என்றான்.
௧௨ ப றகு ேமாேச எலியாப்பன் மகன்களான தாத்தாைனயும், அப ராைமயும்

அைழத்தான். ஆனால் அவர்கேளா, “நாங்கள் வரமாட்ேடாம்! ௧௩ நீர் ஏராளமான
நன்ைமகள் நைறந்த நாட்டிலிருந்து ெவளிேயற்ற எங்கைள ெகால்வதற்காக
இப்பாைலவனத்துக்கு ெகாண்டு வந்தருக்க றீர். இப்ேபாது எங்கைள வ ட
உம்ைம தறைம மிக்கவராக காட்ட வரும்புக றீர். ௧௪ நாங்கள் ஏன் உம்ைம
பன்பற்றேவண்டும்? ேதவன்வாக்களித்தபாலும்ேதனும்ஓடுகறேதசத்துக்குள்
நீர் எங்கைளக் ெகாண்டு வரவல்ைல. நீர் எங்களுக்கு வயல்கேளா, த ராட்ைச
ேதாட்டங்கேளா ெகாடுக்கவல்ைல. இந்த ஜனங்கைளெயல்லாம் உங்கள்
அடிைமகளாக்குவதுதான் உங்கள் எண்ணமா? முடியாது. நாங்கள் அங்ேக
வரமாட்ேடாம்” என்றனர்.
௧௫ எனேவ, ேமாேச மிகவும் ேகாபம் ெகாண்டான். அவன் மீண்டும்

கர்த்தரிடம், “நான் இந்த ஜனங்களுக்கு எத ராக எந்தத் தவறும் ெசய்யவல்ைல.
நான் அவர்களிடமிருந்து எைதயும், ஏன் ஒரு கழுைதையயும் கூட
எடுத்துக்ெகாள்ளவல்ைல! கர்த்தாேவ, இவர்களது அன்பளிப்ைப
ஏற்றுக்ெகாள்ளாதரும்” என்றான்.
௧௬ப றகுேமாேச ேகாராக டம், “நாைளகர்த்தருக்குமுன்னால்நீயும்,உன்ைனப்

பன்பற்றுகறவர்களும் நற்கேவண்டும். அங்ேக உங்கேளாடு ஆேரானும்
ந ற்பான். ௧௭ நீங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் நறுமணப் ெபாருட்கைள இடுகன்ற
தூபகலசத்ைதக் ெகாண்டு வந்து அவற்ைறக் கர்த்தருக்கு முன்பு ைவக்க
ேவண்டும். மூப்பர்களுக்குரிய 250தூபகலசத்ேதாடுஉனக்கும்,ஆேரானுக்குமாக
இரண்டுதூபகலசங்கள்இருக்கும்” என்றான்.
௧௮ எனேவ, ஒவ்ெவாரு தைலவரும் தனக்ெகன்று தூபகலசமும், அதல்

இடுவதற்கு நறுமணப் ெபாருட்களும் ெகாண்டு வந்தனர். ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தன்வாசலில்அவர்கள்வந்து நன்றனர். ேமாேசயும்ஆேரானும்அங்ேக
நன்றனர். ௧௯ ேகாராகும் அைனத்து ஜனங்கைளயும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன்
வாசலில் கூடுமாறு ெசய்தான். ப றகு அங்குள்ள ழுழு சைபயனருக்கும்
கர்த்தரின்மகைமகாணப்பட்டது.
௨௦ கர்த்தர் ேமாேசய டமும், ஆேரானிடமும், ௨௧ “இந்த ஜனங்களிடமிருந்து

வலக நல்லுங்கள். அவர்கைளஇப்ேபாேதஅழிக்கப் ேபாக ேறன்!” என்றார்.
௨௨ஆனால்ேமாேசயும்,ஆேரானும்தைரயல்முகங்குப்புறவழுந்துவணங்கக்

கதறனார்கள், “ேதவேன! நீர் மாம்சமான எல்லாருைடய ஆவகளுக்கும்
ேதவன். ஒேர ஒருவன் மட்டும் பாவம் ெசய்தால் நீர் முழு சைபயனர் மீதும்
ேகாபங்ெகாள்ளலாமா?” என்றனர்.
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௨௩ப றகுகர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨௪ “ேகாராகு,தாத்தான்,அப ராம்ஆக ேயாரின்
கூடாரத்ைதவ ட்டுவலக ப்ேபாகும்படிஜனங்களிடம்கூறு” என்றுேகட்டுண்டார்.
௨௫ ேமாேச எழுந்து, தாத்தானிடமும், அப ராமிடமும் ெசன்றான். எல்லா

மூப்பர்களும் அவைனப் பன்பற்றனர். ௨௬ ேமாேச, ஜனங்கைள எச்சரித்து.
“அந்தத் தீய மனிதர்களின் கூடாரங்கைள வ ட்டு வலக ப் ேபாங்கள்,
அவர்களுக்குரிய எைதயும் ெதாடாதீர்கள், நீங்கள் இவ்வாறு ெசய்தால்
அவர்களதுபாவத்தன்காரணமாகஅழிக்கப்படுவீர்கள்” என்றான்.
௨௭ எனேவ ேகாராகு, தாத்தான், அப ராம் ஆக ேயாரின் கூடாரத்ைத வ ட்டு

வலக ப் ேபானார்கள். தாத்தானும் அப ராமும் தங்கள் கூடாரத்த ற்கு ெவளிேய
வந்து, தங்கள் கூடார வாசல்களில், தங்கள் மைனவ , குழந்ைதகேளாடு நன்று
ெகாண்டிருந்தனர்.
௨௮ ப றகு ேமாேச, “இைவ எல்லாவற்ைறயும் ெசய்யுமாறு கர்த்தர் என்ைன

அனுப்பனார் என்று ஏற்ெகனேவ நான் கூறயுள்ேளன். இதுதான் அதற்கான
சாட்ச . இைவஎனதுெசாந்தஎண்ணங்கள்அல்லஎன்பைதஇைவஉங்களுக்குக்
காட்டும். ௨௯இங்குள்ள மனிதர்கள் மரித்துப்ேபாவார்கள். அவர்கள் சாதாரண
ஜனங்கைளப் ேபான்று மரிப்பார்கேளயானால் ப றகு கர்த்தர் உண்ைமயல்
என்ைனஅனுப்பவல்ைல என்று ெதரிந்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௩௦ஆனால் கர்த்தர்
இவர்கைள அசாதாரணமான முைறயல் மரிக்க ெசய்வாரானால், இவர்கள்
கர்த்தருக்குஎத ராகப்பாவம்ெசய்தார்கள்என்பைதத்ெதரிந்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
பூமி பளந்து இந்த மனிதர்கைள அப்படிேய வழுங்கவடும். இதுதான் அதற்கு
சான்று, இவர்கள் உய ேராடு தங்கள் கல்லைறக்குள் புைதக்கப்படுவார்கள்.
இவர்களுக்குரியஅைனத்தும்,இவர்கேளாேடேய ேபாய்ச்ேசரும்” என்றான்.
௩௧ ேமாேச இவற்ைறச் ெசால்லி முடித்ததும், அவர்கள் நன்ற இடத்தல் பூமி

பளந்தது. ௩௨ பூமி தன் வாையத் த றந்து, அவர்கைள வழுங்கயது ேபால்
இருந்தது. ேகாரகன்ஜனங்களும்அவர்களின்குடும்பங்களும்அவர்களுக்குரிய
அைனத்தும் பூமிக்குள் ெசன்றுவட்டன. ௩௩ அவர்கள் தங்கள் கல்லைறக்குள்
உய ேராடுெசன்றனர். அவர்களுக்குரியெபாருட்களும்,அவர்கேளாடுெசன்றன.
ப றகுபூமிமூடிக்ெகாண்டது. அவர்கள்முகாமிலிருந்துமூடப்பட்டுமடிந்தனர்!
௩௪ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அழிந்து ேபானவர்களின் அழுகுரல்கைளக்

ேகட்டனர், அவர்கள் பல தைசகளிலும் ஓடிப்ேபாய், “இந்தப் பூமி எங்கைளயும்
வழுங்கக்ெகான்றுவடும்” என்றுகதறனர்.
௩௫ ப றகு கர்த்தரிடமிருந்து ெநருப்பு புறப்பட்டு வந்து தூபதீபம் காட்டிய 250

தைலவர்கைளயும்அழித்துப் ேபாட்டது.
௩௬ கர்த்தர் ேமாேசய டம் ௩௭-௩௮ “ஆசாரியனான ஆேரானின் மகனான

எெலயாசாரிடம் ெநருப்புக்குள் அகப்பட்ட தூபகலசங்கைள எடுத்து,
அவற்றலுள்ள கரிையயும், சாம்பைலயும் ெகாட்டிவ டச் ெசால். அவர்கள்
எனக்ெகத ராகப் பாவம் ெசய்தார்கள். அவர்களது பாவம் அவர்களின் உயைரப்
ேபாக்கவ ட்டது. ஆனால், அக்கலசங்கள் இப்ேபாதும் பரிசுத்தமானைவ.
அவற்ைற கர்த்தருக்குக் ெகாண்டுவந்ததால் பரிசுத்தமைடந்தன. அவற்ைறத்
தகடுகளாக அடித்து, பலிபீடத்ைதச் சுற்றலும் மூடிைவக்கவும். இது எல்லா
இஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்கும்ஒருஎச்சரிக்ைகயாகஇருக்கும்” என்றுகூறனார்.
௩௯ எனேவ, ஆசாரியனாகய எெலயாசார் அைனத்து ெவண்கலத்

தூபகலசங்கைளயும் ேசகரித்தான். அவற்ைறக் ெகாண்டு வந்த மனிதர்கள்
மரித்துப்ேபானார்கள். ஆனால், கலசங்கள் இருந்தன. அவன் அவற்ைற
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அடித்து, தகடாக்கும்படிெசய்து, பன்அத்தகடுகைளப்பலிபீடத்ைதச்சுற்ற மாட்டி
ைவத்தான். ௪௦ ேமாேச மூலமாக கர்த்தர் எெலயாசாருக்குக் கட்டைளய ட்டபடிச்
ெசய்து முடித்தான். இது இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு ஒரு அைடயாளம்
ஆயற்று. ஆேரான் ஜனங்கைளத் தவ ர ேவறு யாேரனும் நறுமணப் ெபாருள்
ெகாண்டு வரக் கூடாது என்பதற்கு இது நைனவூட்டல் ஆயற்று. யாராவது
கர்த்தருக்கு நறுமணப் ெபாருள் ெகாண்டுவந்தால், ேகாராகும் அவைனப்
பன்பற்றயவர்களும்மரித்துப் ேபானதுேபால்மரித்துப்ேபாவார்கள்.
ஆேரான்ஜனங்கைளக்காப்பாற்றுதல்
௪௧ மறுநாள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள், ேமாேசக்கும், ஆேரானுக்கும் எத ராக

முைறய ட்டு, “நீங்கள் கர்த்தருைடய ஜனங்கைளக் ெகான்று வட்டீர்கள்” எனக்
கூறனர்.
௪௨ ேமாேசயும் ஆேரானும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் வாசலில் நன்று ெகாண்டு

இருந்தனர். ஜனங்கள் அங்ேக கூடி அவர்களுக்கு எத ராக முைறய ட்டனர்.
ஆனால் அவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைத ேநாக்கயேபாது அைத ேமகம்
சூழ்ந்தது. அங்ேக கர்த்தரின் மகைம காணப்பட்டது. ௪௩ ப றகு ேமாேசயும்
ஆேரானும்ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்முன்பாகவந்தனர்.
௪௪ ேமாேசய டம் கர்த்தர், ௪௫ “இந்த ஜனங்களிடமிருந்து வலக நல்லுங்கள்.

நான் இவர்கைள உடேன அழிக்கப்ேபாக ேறன்” என்றார். எனேவ ேமாேசயும்
ஆேரானும்தைரயல்முகம்குப்புறவழுந்துவணங்கனார்கள்.
௪௬ ப றகு ேமாேச ஆேரானிடம், “உனது ெவண்கலத் தூபகலசத்ைத

எடுத்துக்ெகாள், பலிபீடத்தலுள்ள ெநருப்ைப அதல் இடு, பன் நறுமணப்
ெபாருைளப்ேபாடு, அவற்ைற ஜனங்களிடம் ெகாண்டு ேபாய் காட்டு, அது
அவர்கைளத் சுத்தமாக்கும். அவர்கள் ேமல் கர்த்தர் ேகாபமாக உள்ளார்.
அவர்களுக்குதுன்பம்ஏற்ெகனேவெதாடங்க வ ட்டது” என்றான்.
௪௭-௪௮ ஆேரான் ேமாேச ெசான்னபடி தூபகலசமும், ெநருப்பும், நறுமணப்

ெபாருட்களும் எடுத்துக்ெகாண்டு ஜனங்கள் மத்தயல் ஓடினான். ஆனால்,
ஏற்ெகனேவ ேநாய் அவர்களிைடேய துவங்கவ ட்டது. எனேவ ஆேரான்
மரித்துப்ேபானவர்களுக்கும்,இன்னும்உய ேராடுஇருந்தவர்களுக்கும்இைடேய
நன்று அவர்கைளத் சுத்தப்படுத்தவதற்குரியவற்ைறச் ெசய்தான். ேநாயும்
நறுத்தப்பட்டது. ௪௯ ஆனால் 14,700 ேபர் ேநாயால் மரித்துப்ேபானார்கள்.
ேகாரகனால் மரித்தவர்கள் இதல் கணக்க டப்படவல்ைல. ௫௦ எனேவ ேநாய்
நறுத்தப்பட்டது. பன் ஆேரான் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் வாசலில் நன்ற
ேமாேசய டம் தரும்ப வந்தான்.

௧௭
ஆேரான்தான்தைலைமஆசாரியன்எனேதவன்உறுத ப்படுத்துதல்
௧கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ேபசு. அவர்களிடமிருந்து

12 ைகத்தடிகைள வாங்கு. 12 ேகாத்த ரங்களின் தைலவர்களிடமிருந்தும்
ஒவ்ெவாரு ைகத்தடியாகப் ெபற ேவண்டும். ஒவ்ெவாருவரின் ெபயைரயும்
அவரவர் ைகத்தடியலும் எழுது. ௩ ேலவயன் ைகத்தடியல் ஆேரானின்
ெபயைர எழுது. ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்த ற்கும்ஒருைகத்தடிவீதம் பன்னிரண்டு
இருக்க ேவண்டும். ௪ அக்ைகத்தடிகைள ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள்
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியன் முன்னால் ைவ. அந்த இடத்தல்தான் நான்
உன்ைனச் சந்த ப்ேபன். அவர்களில் ஒருவைன நான் உண்ைமயான
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ஆசாரியனாக ேதர்ந்ெதடுப்ேபன். ௫நான்யாைரத் ேதர்ந்ெதடுப்ேபேனாஅவனது
ைகத்தடியல் இைலகள் துளிர்த்தருக்கும். இதன் மூலம் உனக்கும் எனக்கும்
எத ராகமுைறயடுபவர்கைளநான்தடுப்ேபன்” என்றுகூறனார்.
௬ இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ேமாேச ேபசனான். ஒவ்ெவாரு 12

ேகாத்த ரங்களின் தைலவரும் தங்கள் ைகத்தடிைய அவனிடம் ெகாடுத்தார்கள்.
ெமாத்தம் 12 ைகத்தடிகைளப் ெபற்றான். ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்த ற்கும் ஒரு
ைகத்தடிஎன்பதாகஇருந்தது. ஒருைகத்தடியல்ஆேரானுைடயெபயர்இருந்தது.
௭ ேமாேச அைனத்து ைகத்தடிகைளயும் கர்த்தருக்கு முன்னால் உடன்படிக்ைகக்
கூடாரத்த ற்குள்ைவத்தான்.
௮ மறுநாள் ேமாேச கூடாரத்த ற்குள் நுைழந்தேபாது ேலவயன்

குடும்பத்தலிருந்து வந்த ஆேரானின் ைகத்தடியல் புதய இைலகள் துளிர்
வ ட்டிருந்தைத ேமாேச பார்த்தான். அதல் கைளகளும் ேதான்ற வாதுைம
பழங்களும் காணப்பட்டன. ௯ ேமாேச கர்த்தரின் சமூகத்தலிருந்து ைகத்
தடிகைள எடுத்து வந்து, இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் அவற்ைறக் காட்டினான்.
அவரவர் தங்கள்ைகத்தடிகைளபார்த்துஎடுத்துக்ெகாண்டனர்.
௧௦ ப றகு கர்த்தர் ேமாேசய டம், “ஆேரானின் ைகத்தடிைய மீண்டும்

கூடாரத்த ற்குள் எனது உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியன் முன்பாக ைவ. எப்ேபாதும்
எனக்கு எத ராகத் தருப்புேவாருக்கு இது ஒரு எச்சரிக்ைகயாக இருக்கும். இது
எனக்கு எத ராக அவர்கள் முைறயடுவைத தடுக்கும். எனேவ அவர்கைள
நான் அழிக்கமாட்ேடன்” என்று கூறனார். ௧௧ எனேவ ேமாேச கர்த்தர் தனக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிெசய்துமுடித்தான்.
௧௨இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேமாேசய டம், “நாங்கள் மரித்துப் ேபாேவாம் என்பது

எங்களுக்குத் ெதரியும். நாங்கள் ெதாைலந்ேதாம். நாங்கள் அைனவரும்
அழிந்து ேபாேவாம். ௧௩ எவராவது கர்த்தரின் பரிசுத்த இடத்தன் அருகல்
வந்தாலும் மரித்துப் ேபாவார்கள். நாங்கள் அைனவரும் மரித்துப் ேபாேவாம்
என்பதுஉண்ைமயா?” என்றுேகட்டனர்.

௧௮
ஆசாரியர்கள்மற்றும் ேலவயர்களின் ேவைல
௧ கர்த்தர் ஆேரானிடம், “நீயும், உனது மகன்களும், உன் தந்ைதயன்

குடும்பத்தல்உள்ளவர்களுேம பரிசுத்தமானஇடத்தல் ஏற்படும் தவறுகளுக்குப்
ெபாறுப்பாவீர்கள். ஆசாரியர்களுக்கு எத ராக நைட ெபறும் தவறுகளுக்கும்
நீயும், உனது மகன்களும் ெபாறுப்பாவீர்கள். ௨ உனது ேகாத்த ரத்தல்
உள்ள மற்ற ேவவயர்கைளயும் உங்கேளாடுச் ேசர்த்துக்ெகாள். ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தல் நீங்களும் உங்கள் மகன்களும் ெசய்யும் ேவைலகளுக்கு அவர்கள்
உதவுவார்கள். ௩ ேலவயரின் குடும்பத்தல் உள்ள அைனத்து ஜனங்களும்
உங்கள் கட்டுபாட்டிற்குள் இருப்பார்கள். கூடாரத்த ற்குள் ெசய்ய ேவண்டிய
அைனத்து ேவைலகைளயும் அவர்கள் ெசய்வார்கள். ஆனால் அவர்கள்
பரிசுத்தமான இடத்தன் அருக ேலா, பலிபீடத்தன் அருக ேலா ேபாகக்கூடாது.
அவ்வாறு ேபானால் மரித்துப்ேபாவார்கள். நீங்களும் மரித்துப்ேபாவீர்கள்.
௪அவர்கள் உங்கேளாடு ேசர்ந்து ேவைல ெசய்வார்கள். அவர்கேள ஆசரிப்புக்
கூடாரத்ைதக் காக்கும் ெபாறுப்புள்ளவர்கள். கூடாரத்த ற்குள் நைட ெபற
ேவண்டிய அைனத்து ேவைலகைளயும் அவர்கள் ெசய்வார்கள். நீங்கள்
இருக்கும்இடத்தல்உங்கள்அருகல்எவரும்வரக்கூடாது.
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௫ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மீது தரும்பவும் ேகாபாக்கைன வழாதபடி நீங்கள்
பரிசுத்த இடத்ைதயும் பலிபீடத்ைதயும் காக்க ற ெபாறுப்புைடயவர்கள். நான்
மீண்டும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மீது ேகாபம்ெகாள்ள வரும்பவல்ைல.
௬ அைனத்து இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமிருந்தும் நாேன ேலவயர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். அவர்கள் உங்களுக்கு ஒரு பரிைசப் ேபான்றவர்கள். நான்,
அவர்கைள உங்களுக்காகக் கர்த்தருக்குச் ேசைவ ெசய்யவும், ஆசரிப்புக்
கூடாரத்த ற்குள் சல ேவைலகைளச் ெசய்யவும் தந்ேதன். ௭ ஆனால்
ஆேராேன! நீயும் உன் மகன்களும் மட்டும் ஆசாரியர்களாகப் பணிபுரிய
ேவண்டும். பலிபீடத்தன் அருகல் ெசல்லும் தகுதயுைடயவர்கள் நீங்கள்
மட்டுேம. மகாபரிசுத்த இடத்த ற்குள் தைரக்குப் பன்னால் ெசல்லும்
தகுத உைடயவர்களும் நீங்கள் மட்டுேம. ஆசாரியர்களாகப் பணிபுரிவைத
உங்களுக்கு ஒரு பரிசாகக் ெகாடுத்தருக்க ேறன். ேவறு எவராவது எனது
பரிசுத்தஇடத்த ற்குஅருகல்வந்தால்ெகால்லப்படுவார்கள்” என்றுகூறனார்.
௮ ப றகு கர்த்தர் ஆேரானிடம், “ஜனங்கள் எனக்குத் தருகற

எல்லா அன்பளிப்புகளுக்கும் உங்கைளேய ெபாறுப்பாளர்களாக
ஆக்க ேனன். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெகாடுக்கும் அைனத்து பரிசுத்தமான
அன்பளிப்புகைளயும் நான் உங்களுக்குத் தருக ேறன். அவற்ைற நீயும் உனது
மகன்களும் பங்க ட்டுக்ெகாள்ள ேவண்டும். அைவ எப்ெபாழுதும் உங்களுக்கு
உரியது. ௯ ஜனங்கள் பலிகைளயும் தானியக் காணிக்ைககைளயும்,
பாவப்பரிகார பலிகைளயும், குற்றபரிகாரப் பலிகைளயும் ெகாண்டு
வருவார்கள். அைவ மிகவும் பரிசுத்தமானைவ. தகனம் ெசய்யப்படாத
பலிகெளல்லாம் உங்கள் பங்காகக் கைடக்கும். அைவ உனக்கும் உன்
மகன்களுக்கும் உரியதாகும். ௧௦ அவற்ைற மிகப் பரிசுத்தமான இடத்தல்
ைவத்துதான்உண்ணேவண்டும். உங்கள்குடும்பத்தலுள்ளஒவ்ெவாருஆணும்
உண்ணலாம். ஆனால் அைவ பரிசுத்தமானைவ என்பைத நீங்கள் மறக்கக்
கூடாது.
௧௧ “இஸ்ரேவலர்கள்தரும்அைசவாட்டும்பலிகளும்,உங்களுக்குஉரியதாகும்.

நான் அவற்ைற உனக்கும், உன் மகன்களுக்கும், உனது மகள்களுக்கும்
தருேவன். இது உனது பங்காகும். உன் குடும்பத்தலுள்ள தீட்டு இல்லாத
எல்லாரும்அதைனஉண்ணலாம்.
௧௨ “அேதாடு நான் உனக்கு ச றந்த ஒலிவ எண்ெணையயும், புதய

த ராட்ைசரசத்ைதயும், தானியத்ைதயும் தருேவன். இைவ இஸ்ரேவல்
ஜனங்களால் கர்த்தராக ய எனக்குக்ெகாடுக்கப்பட்டைவ. இைவஅறுவைடயன்
ேபாது, முதலில் கைடக்கப் ெபற்றைவயாயருக்கும். ௧௩ ஜனங்கள் அறுவைட
ெசய்யும்ேபாெதல்லாம் முதலில் கைடத்தைதக் கர்த்தருக்குக் ெகாண்டு
வரேவண்டும். அவற்ைறெயல்லாம் உனக்குத் தருேவன். உன் குடும்பத்தல்
உள்ளதீட்டுஇல்லாதஒவ்ெவாருவரும்அவற்ைறஉண்ணலாம்.
௧௪ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களால் கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்கப்படும் அைனத்தும்

உங்களுக்குஉரியதாகும்.
௧௫ “ஒரு ெபண்ணின் முதல் குழந்ைதயும் ஒரு மிருகத்தன் முதல்

குட்டியும் கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்கப்பட ேவண்டும். அந்த வலங்கன்
முதலீற்று தீட்டுள்ளதாக இருந்தால் ெகாடுப்பவேர அைதத் தரும்ப
வைலக்கு வாங்க க்ெகாள்ள ேவண்டும். முதலில் பறந்த குழந்ைத
காணிக்ைகயாகக் ெகாடுக்கப்படும்ேபாது அதுவும் தரும்ப வாங்கப்பட
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ேவண்டும். அப்ெபாழுது அக்குழந்ைத மறுபடியும் அேத குடும்பத்த ற்கு
உரியதாகவடும். ௧௬ அக்குழந்ைத ஒரு மாத வயதுைடயதாக இருந்தால்,
அதற்குரிய ெதாைகையக் ெகாடுக்கேவண்டும். அத்ெதாைக 2 அவுன்ஸ்
ெவள்ளியாகும். அது அதகாரப் பூர்வமான அளவு முைறயல் 5 ேசக்கல்
உைடயதாக எைடய டப்பட ேவண்டும். ஒரு ேசக்கல் அத காரப் பூர்வமான
அளவல் 20 ேகராவாகும்.
௧௭ “ஆனால் நீங்கள் முதலில் பறந்த காைளக்கும், ஆட்டுக்கும்,

ெவள்ளாட்டுக்கும் பணம் ெகாடுக்கக் கூடாது. அைவ பரிசுத்தமானைவ.
அவற்றன் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன்ேமல் ெதளிக்கேவண்டும். அவற்றன்
ெகாழுப்ைபஎரிக்கேவண்டும். இதுெநருப்பலிடப்படும்தகனபலியாகும். இதன்
மணம் கர்த்தருக்குப் ப ரியமானதாயருக்கும். ௧௮ அவற்றன் இைறச்சயானது
உங்களுக்கு உரியதாகும். அைச வாட்டும் பலியாகச் ெசலுத்தப்பட்ட
மார்புக்கண்டமும், உங்களுக்கு உரியது. மற்ற பலிகளின் ெதாைடக்கறயும்
உங்களுக்கு உரியது. ௧௯ ஜனங்களால் ெகாடுக்கப்படும் பரிசுத்தமான
அன்பளிப்புகைளயும் கர்த்தராக ய நான் உங்களுக்குத் தருேவன். இது உங்கள்
பங்காகும். நான்இவற்ைறஉனக்கும்,உன்மகன்களுக்கும்,உன்மகள்களுக்கும்
தருேவன். இந்த சட்டம் எல்லாக் காலத்த ற்கும் உரியதாகும். இது கர்த்தேராடு
ெசய்யப்பட்ட உடன்படிக்ைகயாகும். இதைன உைடக்க முடியாது. நான்
இந்த வாக்குறுதைய உனக்கும், உன் சந்தத களுக்கும் தந்துள்ேளன், இது
மாறாததாகும்” என்றுகூறனார்.
௨௦ கர்த்தர் ேமலும் ஆேரானிடம், “நீ எவ்வத நலத்ைதயும் ெபறமாட்டாய்.

மற்றவர்களுக்குச் ெசாந்தமான எதுவும் உனக்குச் ெசந்தமாவதல்ைல.
கர்த்தராக ய நாேன உனக்கு உரியவர். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் நான்
வாக்களித்தபடி நலத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்வார்கள். ஆனால் என்ைன நாேன
உனக்குசுதந்த ரமாகத் தந்துள்ேளன்.
௨௧ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்களுக்குரிய அைனத்தலும் பத்தல் ஒரு

பங்ைக உங்களுக்குத் தருவார்கள். எனேவ நான் அந்தப் பத்தல் ஒன்ைற
ேலவயன் சந்ததயனருக்குக் ெகாடுக்க ேறன். ஆசாரிப்புக் கூடாரத்தல்
பணிபுரியும் அவர்களுக்கு இதுேவ சம்பளமாகும். ௨௨ஆனால் இஸ்ரேவலரின்
ஜனங்களில் மற்றவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் அருகல் ெசன்றால் அவர்கள்
சாகடிக்கப்படுவர்! ௨௩ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள் பணியாற்றும் ேலவயர்கள்
இதற்கு எத ரான பாவங்களுக்குப் ெபாறுப்பாவார்கள். இந்த சட்டம் எல்லாக்
காலத்த ற்குரியதாகும். நான் மற்ற இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு வாக்களித்த
நலமானது ேலவயர்களுக்கும் கைடக்காது. ௨௪ஆனால்இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
தங்களுக்குரிய அைனத்தலும் பத்தல் ஒரு பங்ைக எனக்கு தருவார்கள்.
நான் அதைன ேலவயர்களுக்குத் தருேவன். எனேவ ேலவயர்கள் மற்ற
இஸ்ரேவலைரப் ேபால நலம் எைதயும் ெபற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்” என்று
கூறனார்.
௨௫ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨௬ “ேலவயர்களிடம் இவற்ைற கூறு: இஸ்ரேவல்

ஜனங்கள் தங்களுக்குரிய அைனத்தலும் பத்தல் ஒரு பங்ைக கர்த்தருக்குத்
தருவார்கள். அைவ ேலவயர்களுக்கு உரியதாகும். ஆனால், நீங்கள்
அதல் பத்தல் ஒரு பங்ைகக் கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாகக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். ௨௭ அறுவைடயானதும் தானியத்ைதயும், த ராட்ைச ரசத்ைதயும்
நீங்கள் ெபறுவீர்கள். அவற்ைறயும் கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாக
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ெசலுத்த ேவண்டும். ௨௮ இவ்வாறு மற்ற இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெசய்வது
ேபாலேவ, நீங்களும் கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகையச் ெசலுத்தேவண்டும்.
ஜனங்கள் கர்த்தருக்குக் ெகாடுக்கும் பத்தல் ஒரு பங்கு உங்களுக்குரியது.
உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும் பத்தல் ஒரு பங்கல், கர்த்தருக்கு ஒரு பங்ைகத்
தரேவண்டும். ப றகு ஆசாரியனாகய ஆேரானுக்கும் அதல் பத்தல் ஒரு
பங்ைகக் ெகாடுக்கேவண்டும். ௨௯ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்களுக்குரிய
அைனத்தலும் பத்தல் ஒரு பங்ைகத் தரும்ேபாது நீங்கள் அவற்றல் ச றந்த
பரிசுத்தமானவற்ைறத் ேதர்ந்ெதடுக்கேவண்டும். அவற்ைறேய நீங்கள் உங்கள்
பாகத்தல்பத்தல்ஒருபங்காகக் கர்த்தருக்குத்தரேவண்டும்.
௩௦ “ேமாேச, ேலவயர்களிடம் கூறு: இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்கள்

அறுவைடயன் ேபாது தானியத்தலும் த ராட்ைசரசத்தலும் பத்தல் ஒரு
பங்ைகத் தருவார்கள். நீங்கள் அவற்றல் ச றந்த பங்ைகக் கர்த்தருக்குத்
தரேவண்டும். ௩௧ மீதமுள்ளவற்ைற நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தாரும்
உண்ணலாம். நீங்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்த ற்குள் ெசய்யும் ேவைலகளுக்கு
இதுேவ கூலியாகும். ௩௨ நீங்கள் எப்ேபாதும் உங்கள் பங்கலுள்ள சறந்த
பகுதைய மட்டும் கர்த்தருக்குக் ெகாடுத்து வந்தால் ப றகு எப்ேபாதும் நீங்கள்
குற்றவாளியாகமாட்டீர்கள். அந்த அன்பளிப்புகைள எல்லாம் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களால் தரப்பட்டப் பரிசுத்த காணிக்ைககள் என்பைத எப்ேபாதும்
நைனவல் ைவத்துக்ெகாள்ளேவண்டும், அப்ேபாது நீங்கள் அழியமாட்டீர்கள்”
என்றுகூறனார்.

௧௯
சவப்பு பசுவன்சாம்பல்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டமும், ஆேரானிடமும் ேபசனார். அவர், ௨ “இந்த

சட்டங்கெளல்லாம்கர்த்தர்இஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்குத்தந்தேபாதைனகளாகும்.
பழுதற்ற ஒரு சவப்புப் பசுைவக் ெகாண்டு வாருங்கள். அப்பசு நுகத்தடியல்
பூட்டப்படாததாகவும்ஊனமில்லாததாகவும்இருக்க ேவண்டும். ௩கன்றுேபாடாத
இளம் பசுைவ ஆசாரியனாகய எெலயாசாரிடம் ெகாடுங்கள். அவன் அைத
ெவளிேய ெகாண்டுப்ேபாய் ெகால்லேவண்டும். ௪ ப றகு எெலயாசார் அதன்
இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம் தன் வ ரல்களால் ெதாட்டு பரிசுத்த கூடாரத்த ற்குள்
ெதளிக்கேவண்டும். இவ்வாறு அவன் ஏழு முைற ெசய்யேவண்டும். ௫ பன்பு
அவன் கண்களுக்கு முன்னால் அந்தப் பசுவன் ேதால், சைத, இரத்தம், குடல்
அைனத்தும் எரிக்கப்பட ேவண்டும். ௬ப றகு, ஆசாரியர் ேகதுருக் கட்ைடையயும்,
ஈேசாப்ைபயும், சவப்பு நூைலயும் எடுத்து காைள எரிக்கப்படும் இடத்தல்
ேபாடேவண்டும். ௭ பன்னர் ஆசாரியன் தன்ைனயும், தனது உைடகைளயும்
தண்ணீரால் சுத்தம் ெசய்ய ேவண்டும். அதற்குப்பன் அவன் கூடாரத்த ற்குள்
வரேவண்டும். அவன் மாைலவைர தீட்டாக இருப்பான். ௮ காைளைய
எரித்தவனும் தன்ைனக் கழுவ உடைலச் சுத்தமாக்க ேவண்டும். ேமலும் தனது
ஆைடையயும் தண்ணீரால் கழுவ ேவண்டும். அவனும் அன்று மாைலவைர
தீட்டாகஇருப்பான்.
௯ “ப றகு தீட்டு இல்லாத ஒருவன் எரிந்துேபான காைளயன் சாம்பைலச்

ேசகரித்து அவற்ைறக் கூடாரத்த ற்கு ெவளிேய சுத்தமான இடத்தல் ெகாட்ட
ேவண்டும். ஜனங்கள்இதைன தம்ைம சுத்தப்படுத்த க்ெகாள்ளும் சடங்குகளில்
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பயன்படுத்த க்ெகாள்ளலாம். இச்சாம்பல் ஒருவனின் பாவத்ைதப் ேபாக்கவும்
பயன்படும்.
௧௦ “காைளயன் சாம்பைலச் ேசகரித்தவன் தனது ஆைடகைளத்

துைவக்கேவண்டும். அவன்அன்றுமாைலவைரதீட்டாகஇருப்பான்.
“இந்தவத கள்எல்லாக் காலத்துக்கும்இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்அைனவருக்கும்

உரியதாக்கும். இந்த வத உங்கேளாடு வாழ்க ற அயல் நாட்டவருக்கும்
உரியதாகும். ௧௧ எவனாவது, மரித்துப்ேபானவனின் சரீரத்ைத ெதாட்டால்,
அவன் ஏழு நாட்களுக்குத் தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான். ௧௨ அவன்
தன்ைனத் தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீரால் மூன்றாவது நாளும், ஏழாவது
நாளும் கழுவேவண்டும். அவ்வாறு அவன் ெசய்யாவ ட்டால் ெதாடர்ந்து
அவன் தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான். ௧௩ ஒருவன் ஒரு மரித்த சரீரத்ைதத்
ெதாட்டால், அவன் தீட்டுள்ளவன் ஆகறான். அவன் தீட்டுள்ளவனாக பரிசுத்த
கூடாரத்த ற்குள் ெசன்றால், அதுவும் தீட்டாகவடும். எனேவ அவன் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடமிருந்து தனிேய ப ரித்து ைவக்கப்படுவான். தீட்டுள்ளவன்
ேமல் தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீர் ெதளிக்கப்படாவ ட்டால், அவன் ெதாடர்ந்து
தீட்டுள்ளவனாகஇருப்பான்.
௧௪ “இைவ அைனத்தும் தங்கள் கூடாரத்த ற்குள் மரித்துப் ேபாக றவர்கைளப்

பற்றய வத களாகும். ஒருவன் தனது கூடாரத்தல் மரித்தால்,
அக்கூடாரத்தலுள்ள அைனத்துப் ெபாருட்களும் தீட்டாகும். அைவ ஏழு
நாட்களுக்குத் தீட்டுள்ளைவயாக இருக்கும். ௧௫ ஒவ்ெவாரு ஜாடியும்,
பாத்த ரமும் மூடப்படாமல் இருந்தால் தீட்டாகும். ௧௬ ெவளிய ேல எவனாவது
பணத்ைதத்ெதாட்டால்,ஏழுநாட்களுக்குத்தீட்டுள்ளவனாகஇருப்பான். ேபாரில்
ெகால்லப்பட்டவைனேயா, மரித்தவனின் எலும்ைபேயா ெதாட்டாலும் அவன்
தீட்டுள்ளவன்ஆவான்.
௧௭ “எனேவ அவைன மீண்டும் சுத்தப்படுத்த எரித்த காைளயன் சம்பைல

நீங்கள் பயன்படுத்தேவண்டும். ஒரு ஜாடிக்குள் சாம்பைலப்ேபாட்டு தண்ணீைர
அதல் வ டேவண்டும். ௧௮ தீட்டில்லாத ஒருவன் ஈேசாப்புக் கைளைய எடுத்து
அைத தண்ணீரில் நைனக்கேவண்டும். ப றகு அதைனக் கூடாரம், சகல
ெபாருட்கள், ஜனங்கள் ஆகயவற்றன் மீது ெதளிக்கேவண்டும். மரித்த
மனிதனின் சரீரத்ைதத் ெதாட்டவன் மீதும் இவ்வாறு ெதளிக்க ேவண்டும்.
ேபாரில் ெகால்லப்பட்ட ஒருவைனத் ெதாட்டவன் மீதும், மரித்துப் ேபானவனின்
எலும்புகைளத்ெதாட்டவன்மீதும்இவ்வாறுெதளிக்கேவண்டும்.
௧௯ “தீட்டு இல்லாத ஒருவன், இத்தண்ணீைர தீட்டுள்ளவன் மீது மூன்றாவது

நாளும், ஏழாவது நாளும் ெதளிக்கேவண்டும். ஏழாவது நாள் தீட்டுள்ளவன்
சுத்தமாவான். அவன் தனது ஆைடைய தண்ணீரில் துைவக்கேவண்டும்.
மாைலயலஅவன்சுத்தமாகவடுவான்.
௨௦ “ஒருவன்தீட்டுள்ளவனாக அதலிருந்துசுத்தமாகாமல்இருந்தால்அவைன

இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமிருந்து ஒதுக்க ைவக்கேவண்டும். அவன் மீது
தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீர் ெதளிக்கப்படாததால் அவன் சுத்தமாகவல்ைல:
ஆைகயால், அவன் பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதயும் தீட்டாக்கவடுவான். ௨௧ இந்த
வத எல்லாக் காலத்த ற்கும் உரியது, ஒருவன் தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீரால்
ெதளிக்கப்பட்டாலும் அவன் தன் ஆைடகைள தண்ணீரில் துைவக்க ேவண்டும்.
தீட்டுக்கழிக்கும் தண்ணீைரத் ெதாடுக ற எவனும் மாைலவைர தீட்டுள்ளவனாக
இருப்பான். ௨௨ தீட்டுள்ள ஒருவன் யாைரயாவது ெதாட்டால் அவனும்



எண்ணாகமம்௨௦:௧ 289 எண்ணாகமம்௨௦:௧௨

தீட்டுள்ளவனாவான். அவன் மாைலவைர தீட்டுள்ளவனாக இருப்பான்” என்று
கூறனார்.

௨௦
மிரியாமின்மரணம்
௧இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் முதல் மாதத்தல் சீன் பாைலவனத்ைத அைடந்தனர்.

ஜனங்கள் காேதசல் தங்கயருந்தேபாது மிரியாம் மரணமைடந்தாள். அவள்
அங்ேகேயஅடக்கம்ெசய்யப்பட்டாள்.

ேமாேசயன்தவறு
௨ அந்த இடத்தல் ஜனங்களுக்குப் ேபாதுமான தண்ணீர் இல்ைல.

எனேவ ஜனங்கள் ஒன்று கூடி வந்து இைதப்பற்ற ேமாேசய டமும்
ஆேரானிடமும் முைறய ட்டனர். ௩அவர்கள், ேமாேசய டம் வவாத த்து, “எங்கள்
சேகாதரர்கைளப் ேபாலேவ நாங்களும் இந்த இடத்தல் கர்த்தர் முன்னால்
மரித்துப்ேபாயருக்கேவண்டும்? ௪ எதற்காக கர்த்தருைடய ஜனங்கைள இந்தப்
பாைலவனத்துக்கு அைழத்து வந்தீர்கள்? நாங்களும் எங்கள் மிருகங்களும்
இங்ேகேய மரித்துப் ேபாகேவண்டும் என்று வரும்புகன்றீரா? ௫ எங்கைள
எக ப்தலிருந்துஇந்த ேமாசமானஇடத்த ற்கு ஏன்அைழத்து வந்தீர்கள்? இங்ேக
தானியங்கள் இல்ைல. அத்தமரமும், த ராட்ைச ெசடிகளும், மாதளஞ் ெசடியும்,
குடிக்கதண்ணீர்கூடஇல்ைலேய” என்றனர்.
௬ எனேவ, ேமாேசயும் ஆேரானும் கூட்டத்ைத வ ட்டு வலக ஆசரிப்புக்

கூடாரத்தன் வாசலுக்குச் ெசன்று அங்ேக அவர்கள் தைரயல் வழுந்து
வணங்கனார்கள். கர்த்தருைடயமகைமஅவர்களுக்குக்காணப்பட்டது.
௭கர்த்தர் ேமாேசேயாடு ேபசனார். ௮அவர், “ச றப்புக்குரிய உன்ைகத் தடிைய

எடுத்துக்ெகாள். உனது சேகாதரன் ஆேராைனயும் ஜனங்கள் கூட்டத்ைதயும்
அைழத்துக்ெகாண்டு பாைறயன்மீது ேபா. ஜனங்கள் முன்னால் பாைறேயாடு
ேபசு. ப றகு பாைறயலிருந்து தண்ணீர் சுரந்து வரும். அந்த தண்ணீைர நீ
ஜனங்களுக்கும்மிருகங்களுக்கும்தரலாம்” என்றார்.
௯ பரிசுத்தக் கூடாரத்த ற்குள் கர்த்தர் முன்னிைலயல் ைகத்தடி இருந்தது.

கர்த்தர் ெசான்னபடிேய ேமாேச ைகத்தடிைய எடுத்துக்ெகாண்டான்.
௧௦ ேமாேசயும், ஆேரானும் ஜனங்களிடம் பாைறயன் முன்னால் கூடுமாறு
ெசான்னார்கள். ப றகு ேமாேச, “நீங்கள் எப்ேபாதும் முைறயடுகறீர்கள்.
இப்ேபாது நான் ெசால்வைதக் கவனியுங்கள். நான் இந்த பாைறயலிருந்து
தண்ணீர் வரும்படி ெசய்ேவன்” என்றான். ௧௧ ேமாேச தன் ைகைய
உயர்த்த பாைறயன் மீது தனது ேகாலால் இருமுைற அடித்தான். தண்ணீர்
பாைறயலிருந்து பீற ட்டு ெவளிேய வந்தது. ஜனங்களும் மிருகங்களும் அந்த
தண்ணீைரக்குடித்தனர்.
௧௨ ஆனால் கர்த்தர் ேமாேசய டமும் ஆேரானிடமும், “அைனத்து

இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் இங்ேக கூடியுள்ளனர். ஆனால் நீங்கள் என்ைன
கனப்படுத்தவல்ைல. தண்ணீைர ெபறும் வல்லைம என்னிடமிருந்து வந்தைத
நீங்கள் ஜனங்களுக்கு காண்பக்கவல்ைல. நீங்கள் என்னில் நம்ப க்ைக
ைவத்தருக்க றீர்கள் என்பைதயும் ஜனங்களிடம் காட்டவல்ைல. ஆைகயால்
நான் அவர்களுக்கு ெகாடுக்கப்ேபாகும் ேதசத்த ற்குள் நீங்கள் ஜனங்கைள
அைழத்துக்ெகாண்டுெசல்லமாட்டீர்கள்!” என்றார்.
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௧௩இந்தஇடம் ேமரிபாவன்தண்ணீர்என்றுஅைழக்கப்படுக றது! இங்குதான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கர்த்தேராடு தர்க்கம் பண்ணினார்கள். அங்ேக கர்த்தர்
தம்ைமபரிசுத்தர் என்றுஅவர்களுக்குக்காட்டினார்.
ஏேதாம்இஸ்ரேவல்ஜனங்கைளத்தைடெசய்தல்
௧௪ேமாேசகாேதசல்இருக்கும்ேபாது, ச லைரஏேதாமின்அரசனிடம்பன்வரும்

ெசய்த ேயாடுஅனுப்பனான்:

“உங்கள் சேகாதரர்களாகய இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் உங்களுக்குச்
ெசால்லியது என்ன ெவன்றால்: நாங்கள் அைடந்த துன்பங்கைளப்பற்ற
நீங்கள்அறந்தருப்பீர்கள். ௧௫ெவகுகாலத்த ற்குமுன்னர்நமதுமுற்ப தாக்கள்
எக ப்துக்குள்ெசன்றனர். அங்ேக நாங்கள் நீண்ட காலம் வாழ்ந்ேதாம். எக ப்து
ஜனங்கள் எங்களிடம் ெகாடூரமாக நடந்துெகாண்டனர். ௧௬ஆனால் நாங்கள்
கர்த்தரிடம் உதவ ெசய்யுமாறு ேகட்ேடாம். கர்த்தர் எங்கள் குைறையக்
ேகட்டு ேதவதூதைன அனுப்ப உதவனார். கர்த்தர் எங்கைள எக ப்ைதவ ட்டு
ெவளிேயஅைழத்துவந்தார்.

“இப்ேபாது நாங்கள் உங்கள் நாடு ெதாடங்குகற காேதசல் இருக்க ேறாம்.
௧௭ நாங்கள் உங்கள் நாட்டின் வழியாகக் கடந்து ெசல்ல எங்களுக்கு அனுமத
தரேவண்டும். நாங்கள் வயல் அல்லது த ராட்ைச ேதாட்டத்தன் வழியாக
நடந்து ெசல்லமாட்ேடாம். உங்கள் கணறுகளிலிருந்து தண்ணீர் ெமாண்டு
குடிக்கமாட்ேடாம். நாங்கள்ராஜபாைதவழியாகமட்டுேமெசல்ேவாம். நாங்கள்
அந்தச்சாைலயலிருந்துவலதுபுறமாகேவாஇடதுபுறமாகேவாநகரமாட்ேடாம்.
நாங்கள் உங்கள் நாட்ைடக் கடந்து ெசல்லும்வைர சாைலய ேலேய
தங்குேவாம்” என்றனர்.

௧௮ ஆனால் ஏேதாம் அரசேனா, “நீங்கள் எங்கள் நாட்டின் வழியாக
பயணம் ெசய்ய முயன்றால், ப றகு நாங்கள் வந்து உங்கேளாடு வாளால்
சண்ைடயடுேவாம்” என்றுபதல்அளித்தான்.
௧௯இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளா, “நாங்கள் ராஜபாைத வழியாக மட்டுேம பயணம்

ெசய்ேவாம். உங்களுக்கு ெசாந்தமான தண்ணீைர நாங்கேளா எங்கள்
மிருகங்கேளா குடித்தால் அதற்குரிய ெதாைகையத் தந்துவடுேவாம். நாங்கள்
உங்கள் நாட்டின் வழியாக நடந்து ெசல்லேவ வரும்புக ேறாம். நாங்கள் உங்கள்
நாட்ைட எடுத்துக்ெகாள்ளவரும்பவல்ைல” என்றனர்.
௨௦ஆனால்மீண்டும்ஏேதாம்அரசன், “எங்கள்நாட்டின்வழியாக நீங்கள்நடந்து

ெசல்வைதநாங்கள்அனுமதக்கமாட்ேடாம்” என்றான்.
ப றகு ஏேதாம் அரசன் மிகப் ெபரியதும், பலமுள்ளதுமான பைடையக்

கூட்டினான். அவர்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு ேபாரிட வந்தனர். ௨௧ ஏேதாம்
அரசன் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளத் தன் நாட்டின் வழியாகச் ெசல்ல அனுமதக்க
மறுத்துவ ட்டான். அவர்கள்தரும்ப அந்தநாட்ைடச்சுற்ற க்ெகாண்டுெசன்றனர்.
ஆேரானின்மரணம்
௨௨இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் காேதசலிருந்து பயணம் ெசய்து ஓர்

என்னும் மைலக்குச் ெசன்றனர். ௨௩ அது ஏேதாம் நாட்டின் எல்ைலக்கருகல்
இருந்தது. கர்த்தர் ேமாேசய டமும், ஆேரானிடமும், ௨௪ “இது ஆேரான்
மரிப்பதற்குரிய ேநரம். அவன்தன்முற்ப தாக்கேளாடு ேபாய்ச் ேசருவான். நான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு வாக்களித்த நாட்டிற்குள் அவன் நுைழயமாட்டான்.
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ஏெனன்றால் நீயும் ஆேரானும் எனது ஆைணகளுக்கு முழுைமயாகக்
கீழ்ப்படியவல்ைல. ேமரிபாவன் தண்ணீர் பற்றய ந கழ்ச்ச யல் தவறு ெசய்து
வ ட்டீர்கள்.
௨௫ “இப்ேபாது, ஆேராைனயும் அவனது மகன் எெலயாசாைரயும் ஓர் என்னும்

மைல மீது அைழத்து வா. ௨௬ஆேரானின் ச றப்புக்குரிய ஆைடைய அவனது
மகன் எெலயாசாருக்கு அணிவத்து அைழத்து வா. ஆேரான் மைலமீது
மரித்துப்ேபாவான். அவன்தன்முற்ப தாக்கேளாடு ேபாய்ச் ேசருவான்” என்றார்.
௨௭ கர்த்தருைடய ஆைணக்கு ேமாேச கீழ்ப்படிந்தான். ஓர் என்னும்

மைலயன் மீது ேமாேச, ஆேரான், எெலயாசார் ஆக ேயார் ஏறனார்கள்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் அவர்கள் ெசல்வைதப் பார்த்தனர்.
௨௮ ேமாேச, ஆேரானின் ச றப்புக்குரிய ஆைடைய அகற்ற அதைன
ஆேரானின் மகனான எெலயாசாருக்கு அணிவத்தான். ப றகு மைல
உச்சய ேலேய ஆேரான் மரித்துப்ேபானான். ேமாேசயும் எெலயாசாரும்
மைலயலிருந்து இறங்க வந்தனர் ௨௯ஆேரான் மரித்துப்ேபானைத இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அறந்துெகாண்டனர். எனேவ அவர்கள் 30 நாட்களுக்குத் துக்கம்
ெகாண்டாடினார்கள்.

௨௧
கானானியர்கேளாடு ேபார்
௧ கானானிய ஜனங்களுக்கு ஆராத் என்ற அரசன் இருந்தான். அவன்

பாைலவனத்தன் ெதன் பகுதயல் குடி இருந்தான். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அத்தாரீம் சாைலவழியாக வருகறார்கள் என்பைதக் ேகள்வப்பட்டான். உடேன
அவன் பைடவீரர்கைளஅனுப்ப இஸ்ரேவல்ஜனங்கைளத் தாக்கனான். ஆராத்
சலைரக் ைகது ெசய்து சைறயல்அைடத்தான். ௨ப றகுஇஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
கர்த்தரிடம் ஒரு வ ேசஷ ேவண்டுதல் ெசய்தனர். அவர்கள், “கர்த்தாேவ! இந்த
ஜனங்கைள ெவல்ல எங்களுக்கு உதவும். நீர் இவ்வாறு ெசய்தால் அவர்களின்
நகரங்கைள உமக்கு அர்ப்பணிப்ேபாம். நாங்கள் அவர்கைள முழுைமயாக
அழித்துவடுேவாம்” என்றுகூறனார்கள்.
௩ இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ேவண்டுதைலக் கர்த்தர் ேகட்டார். இஸ்ரேவல்

ஜனங்கள்கானானியர்கைளெவல்வதற்குகர்த்தர்உதவ ெசய்தார். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் கானானியர்கைள முழுைமயாக அழித்தனர். அவர்களின்
நகரங்களும் அழிக்கப்பட்டன. எனேவ அந்த இடத்த ற்கு ஓர்மா என்று
ெபயரிட்டனர்.
ெவண்கலப்பாம்பு
௪ஓர் என்ற மைலைய வ ட்டு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெசங்கடலுக்குச் ெசல்லும்

சாைல வழியாகப் பயணம் ெசய்தனர். ஏேதாம் நாட்ைடச் சுற்ற க்ெகாண்டு
அவர்கள் ெசன்றனர். இதனால் ஜனங்கள் ெபாறுைம இழந்தனர். ௫அவர்கள்
ேதவனுக்கும் ேமாேசக்கும் எத ராக முறுமுறுக்கத் துவங்கனார்கள். அவர்கள்,
“ஏன் எங்கைள எக ப்தலிருந்து அைழத்து வந்தீர்? நாங்கள் இங்ேக
பாைலவனத்தல் மரித்துக்ெகாண்டிருக்க ேறாம்! உண்ண அப்பம் இல்ைல!
தண்ணீர் இல்ைல! இந்த அற்பமான உணைவ நாங்கள் ெவறுக்க ேறாம்!”
என்றனர்.
௬ எனேவ, கர்த்தர் வஷமுள்ள பாம்புகைள அனுப்பனார். அைவ

அவர்கைளக் கடித்தன. அேநக இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மரணமைடந்தனர்.



எண்ணாகமம்௨௧:௭ 292 எண்ணாகமம்௨௧:௨௧

௭ ஜனங்கள் ேமாேசய டம் வந்து, “நாங்கள் உமக்கும் கர்த்தருக்கும் எத ராகப்
ேபசும்ேபாெதல்லாம் பாவம் ெசய்வதாக அற க ேறாம். கர்த்தரிடம் ெஜபம்
ெசய்யும். இப்பாம்புகள்அகலும்படி கர்த்தரிடம் ேவண்டுதல் ெசய்யும்” என்றனர்.
ேமாேசஜனங்களுக்காக ேவண்டினான்.
௮ கர்த்தர் ேமாேசய டம், “ெவண்கலத்தால் ஒரு பாம்பு ெசய்து அதைனக்

கம்பத்தன் ேமல் ைவ. பாம்பால் கடிக்கப்பட்ட எவனும் கம்பத்தல் உள்ள
பாம்ைபப் பார்த்தால் மரிக்கமாட்டான்” என்றார். ௯எனேவ ேமாேச கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படிந்து ஒரு ெவண்கல சர்ப்பத்ைத உண்டுபண்ணி அதைனக் கம்பத்தல்
ைவத்தான். பாம்பால் கடிக்கப்பட்டவர்கள் கம்பத்தல் உள்ள பாம்ைபப் பார்த்து
உய ர்பைழத்தனர்.

ேமாவாபுக்குப் பயணம்
௧௦இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அவ்வ டத்ைத வ ட்டுப் பயணம் ெசய்து ஓேபாத்தல்

கூடாரம் ேபாட்டனர். ௧௧ ப றகு அவர்கள் அதைன வட்டுப்ேபாய் ேமாவாபுக்குக்
க ழக்ேக பாைலவனத்தல் அய் அபாரீமினில் தங்கனார்கள். ௧௨ ப றகு
அங்கருந்து பயணம் ெசய்து சாேராத் பள்ளத்தாக்கல் கூடாரம் ேபாட்டனர்.
௧௩ பன்னர் அங்கருந்து ெசன்று, அர்ேனான் ஆற்ைறக் கடந்து கூடாரம்
ேபாட்டனர், இந்த ஆறு அம்ேமானியர்களின் எல்ைலயலிருந்து புறப்படுக றது.
அந்தப் பள்ளத்தாக்கானது ேமாவாப யருக்கும் எேமாரியருக்கும் எல்ைலயாக
இருந்தது. ௧௪இதனால்தான்கர்த்தருைடயயுத்தங்கள்என்றநூலில்:

“சூப்பாவலுள்ளவாேகபும்,அர்ேனானின்ஆற்றன்பள்ளத்தாக்குகளும் ௧௫ஓர்
எனும் இடத்துக்குப் ேபாகும் பள்ளத்தாக்குகளும், ேமாவாபன் எல்ைலையச்
சார்ந்தருக்க றது” என்றுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.

௧௬இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்அந்த இடத்ைதயும் வ ட்டு ேபயீருக்குப் ேபானார்கள்.
அங்ேக கணறு இருந்தது. இந்த இடத்தல் தான் கர்த்தர் ேமாேசய டம்,
“ஜனங்கைளஇங்ேககூட்டிவாஅவர்களுக்குதண்ணீர்வழங்குேவன்” என்றார்.
௧௭ப றகுஇஸ்ரேவல்ஜனங்கள்இந்தப் பாடைலப் பாடினார்கள்:

“கணறு, தண்ணீரால்ந ரம்ப வழிக றது!
இைதப் பற்ற பாடுங்கள்!

௧௮ெபரிய மனிதர்கள்இந்தக்கணற்ைறத் ேதாண்டினார்கள்.
முக்கயதைலவர்களால் ேதாண்டப்பட்ட கணறுஇது.

அவர்கள்தங்கள்ஆயுதங்களாலும்தடிகளாலும்அைதத் ேதாண்டினார்கள்.
பாைலவனத்தல்இதுஒருஅன்பளிப்பாகும்.”

எனேவ, அவர்கள் அந்தக் கணற்ைற “மாத்தனா” என்று அைழத்தனர்.
௧௯ ஜனங்கள் மாத்தனாவலிருந்து நகாலிேயலுக்கும், ப றகு
நகாலிேயலிலிருந்து பாேமாத்துக்குப் பயணம் ெசய்தனர். ௨௦ ஜனங்கள்
பாேமாத்தலிருந்து ேமவாப் பள்ளத்தாக்குக்குப் பயணம் ெசய்தனர். அங்ேக
பஸ்கா மைலஉச்சயானதுபாைலவனத்துக்குேமேலெதரிந்தது.

சீேகானும்ஓகும்
௨௧ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எேமாரியரின் அரசனாகய, சீேகானிடம் சல

மனிதர்கைளஅனுப்பனர். அவர்கள்அரசனிடம்,
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௨௨ “உங்கள் நாட்டின் வழியாகப் பயணம் ெசய்ய அனுமத தாருங்கள்.
நாங்கள் வயல் வழியாகேவா த ராட்ைசத் ேதாட்டத்தன் வழியாகேவா
ெசல்லமாட்ேடாம். உங்கள் கணறுகளிலுள்ள தண்ணீைரக் குடிக்கமாட்ேடாம்.
நாங்கள் ராஜபாைதயன் வழியாக மட்டுேம ெசல்ேவாம். உங்கள் நாட்ைடக்
கடந்துெசல்லும்வைர நாங்கள்சாைலய ேலேயதங்குேவாம்” என்றனர்.

௨௩ ஆனால் சீேகான் அரசேனா, இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளத் தன் நாட்டின்
வழியாகப்பயணம்ெசய்யஅனுமதக்கவல்ைல. அந்தஅரசன்தன்பைடகைளத்
த ரட்டி பாைல வனத்தல் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு எத ராகப் ேபாரிடப்
புறப்பட்டான். யாகாஸ் எனும் இடத்தல் அவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு
ேபாரிட்டான்.
௨௪ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அந்த அரசைனக் ெகான்றனர். ப றகு

அவர்கள் அவனுைடய நாட்ைட அர்ேனான் நத முதல் யாப்ேபாக் நதவைர
எடுத்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள் எடுத்துக்ெகாண்ட நாடானது அன்று வைர
அம்ேமானியர்களின் எல்ைலயாக இருந்தது. அம்ேமானிய ஜனங்களால்
பலமாக பாதுகாக்கப்பட்டதால் அவர்கள் எல்ைல வைர நறுத்தண்டார்கள்.
௨௫ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எேமாரியரின் அைனத்து நகரங்கைளயும்
ைகப்பற்ற க்ெகாண்டு அதல் வாழத் துவங்கனார்கள். அவர்கள் எஸ்ேபான்
நகரத்ைதயும் இன்னும் பல நகரங்கைளயும்கூட ெவன்றனர். ௨௬ எஸ்ேபான்
நகரத்தல் தான் எேமாரியரின் அரசனான சீேகான் வச த்து வந்தான். கடந்த
காலத்தல் சீேகான், ேமாவாப் அரசேனாடு சண்ைட ெசய்தருக்க றான். சீேகான்
அர்ேனான் ஆறுவைரயுள்ள நலத்ைதக் ைகப்பற்றண்டான். ௨௭இதனால்தான்
பாடகர்கள்கீழ்க்கண்டவாறுபாடினார்கள்:

“எஸ்ேபாேன, நீ மீண்டும்கட்டப்பட ேவண்டும்!
சீேகானின்நகரமும்பலமுள்ளதாக ேவண்டும்.

௨௮எஸ்ேபானில்ெநருப்பு ேதான்றயது.
சீேகானின்நகரத்தலும்ெநருப்பு ேதான்றயது.

ேமாவாபலுள்ளஒருநகரத்ைதயும்ெநருப்புஅழித்தது.
அதுஅர்ேனான்ஆற்றுக்குேமேலயுள்ளகுன்றுகைளயும்எரித்தது.

௨௯ேமாவாேபஉனக்குஐேயா!
ேகேமாஷ்ஜனங்கைளஇழந்தாய்.

அவனதுமகன்கள்ஓடிவ ட்டனர்.
அவனதுமகள்கள்எேமாரியஅரசனானசீேகானால்சைறப்ப டிக்கப்பட்டனர்.

௩௦ஆனால்நாங்கள்அத்தைகயஎேமாரியர்கைளத் ேதாற்கடித்ேதாம்.
அவர்களின் நகரங்கைள அழித்ேதாம். எஸ்ேபான் முதல் த ேபான்வைரயும்
ேமேதபாவுக்குஅருகலுள்ளேநாப்பாவைரஅழித்ேதாம்”

௩௧பன்னர்,இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்,எேமாரியரின்நாட்டில்தங்கள்முகாம்கைள
அைமத்தனர்.
௩௨ ேமாேச யாேசர் பட்டணத்ைதப் பார்ைவயடும்படி சலைர அனுப்ப

ைவத்தான். ேமாேச இவ்வாறு ெசய்தப றகு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அந்த
நகரத்ைதயும் அைதச் சுற்றயுள்ள சறு பட்டணங்கைளயும் ைகப்பற்றனார்கள்.
இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்எேமாரியர்கைளவ ரட்டியடித்தனர்.
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௩௩ ப றகு அவர்கள் பாசானுக்குப் ேபாகும் சாைலயல் பயணம் ெசய்தனர்.
பாசானின் அரசனான ஓக் என்பவன் தனது பைடகேளாடு இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள எத ர்த்து வந்து, எத்ேர என்னும் இடத்தல் அவன் இவர்கேளாடு
சண்ைடய ட்டான்.
௩௪ ஆனால் கர்த்தர் ேமாேசய டம், “அந்த அரசனுக்குப் பயப்பட ேவண்டாம்.

அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்கும்படி ெசய்ேவன். நீங்கள் அவனது பைடகைளயும்,
நாட்ைடயும்ைகப்பற்றள்வீர்கள். எஸ்ேபானில்இருந்த எேமாரியரின்அரசனான
சீேகானுக்குநீங்கள்ெசய்ததுேபான்றுஇங்ேகயும்ெசய்வீர்கள்” என்றார்.
௩௫ எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஓக் அரசைனயும் அவனது பைடகைளயும்

ேதாற்கடித்து, அவைனயும் அவனது பள்ைளகைளயும் பைடகைளயும்
ெகான்றதுடன்அவனதுநாட்ைடயும்ைகப்பற்றண்டனர்.

௨௨

ப ேலயாமும் ேமாவாபன்அரசனும்
௧ப றகுஇஸ்ரேவல்ஜனங்கள் ேமாவாபலுள்ளேயார்தான் பள்ளத்தாக்குக்குப்

பயணம் ெசய்தனர். எரிேகாவன் அருகலுள்ள ேயார்தானுக்கு இக்கைரயல்
தங்கள்முகாம்கைளஅைமத்தனர்.
௨-௩ ச ப்ேபாரின் மகனான பாலாக் எேமாரியர்களுக்கு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்

ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் அற ந்தருந்தான். அதனால் ேமாவாபன் அரசன்
மிகவும் பயந்தான். ஏெனன்றால் இஸ்ரேவலரின் எண்ணிக்ைக மிகுதயானது.
ேமாவாப்உண்ைமயல்கலங்க ப்ேபானான்.
௪ மீதயானின் தைலவர்களிடம் ேமாவாபன் அரசன், “பசுவானது ஒரு

நலத்தன் புல்ைல ேமய்ந்துேபாடுவது ேபால, இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் கூட்டம்
நம்ைமச்சுற்றலும்உள்ளவற்ைறஅழித்துப்ேபாடும்” என்றான்.
அந்த ேநரத்தல் ச ப்ேபாரின் மகனான பாலாக் ேமாவாபன் அரசனாக

இருந்தான். ௫அவன் ேபேயாரின் மகனான ப ேலயாைம அைழத்துவர சலைர
அனுப்பனான். ப ேலயாம் ஐப ராத்து ஆற்றன் அருகலுள்ள ெபத்தூரில்
இருந்தான். அவனதுஜனங்களும்அங்ேகேயவாழ்ந்தனர். பாலாக்,

“எக ப்தலிருந்து புதய ஜனங்கள் கூட்டம் வந்தருக்க றது. முழு
நாட்ைடயும் ஆக்க ரமித்துக்ெகாள்வது ேபான்று அவர்கள் எண்ணிக்ைகயல்
மிகுதயாக இருக்கன்றனர். எங்கைள அடுத்து அவர்கள் கூடாரங்கைள
அைமத்துக்ெகாண்டுமுகாமிட்டிருக்க றார்கள். ௬நீ வந்து எனக்கு உதவெசய்.
எங்கைளவ ட அவர்கள் பலமிக்கவர்களாக உள்ளனர். உனக்குப் ெபரும்
வல்லைம உண்டு என்பைத நான் அற ேவன். நீ ஒருவைன ஆசீர்வத த்தால்
அவனுக்கு நன்ைமகள் ஏற்படும். நீ ஒருவனுக்கு எத ராகப் ேபசனால்
அவனுக்குத்தீைமஏற்படும். எனேவநீவந்துஅவர்களுக்குஎத ராகப்ேபசு. ஒரு
ேவைளஅதனால் நான் இவர்கைளத் ேதாற்கடித்துவ டலாம். பன் அவர்கைள
இந்நாட்ைடவ ட்டுத்துரத்தவ டலாம்” என்றுெசய்த அனுப்பனான்.

௭ ேமாவாப் மற்றும் மீதயானின்மூப்பர்கள் ப ேலயாமிடம் ேபசச் ெசன்றார்கள்.
அவனது ேசைவக்குப் பரிசுக் ெகாடுக்கப் பணமும் ெகாண்டு ெசன்றார்கள்.
அவர்கள்அங்குபாலாக்ெசான்னைதச்ெசான்னார்கள்.
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௮ ப ேலயாம் அவர்களிடம், “இரவு இங்ேக தங்கயருங்கள். நான் கர்த்தேராடு
ேபச அவர் எனக்குச் ெசால்லும் பதைலக்கூறுேவன்” என்றான். எனேவஅன்று
இரவுேமாவாபன்தைலவர்கள்ப ேலயாேமாடுஅங்ேகதங்கயருந்தனர்.
௯ ேதவன்வந்து ப ேலயாமிடம், “உன்ேனாடு இருக்கும் இவர்கள் யார்?” என்று

ேகட்டார்.
௧௦ ேதவனிடம் ப ேலயாம், “இவர்கள் ேமாவாபன் அரசனும் ச ப்ேபாரின்

மகனுமான பாலாக் அனுப்பய தைலவர்கள். அவன் ஒரு ெசய்தைய
அனுப்பயருக்க றான். ௧௧ எக ப்தலிருந்து ஒரு புது ஜனங்கள் கூட்டம்
இங்ேக வந்தருக்க றது. அவர்கள் ெபரும் எண்ணிக்ைகயல் நாடு முழுவதும்
நைறந்துவ ட்டனர். அவர்களுக்கு எத ராக நீ வந்து ேபசேவண்டும். ப றகு
என்னால் அவர்கேளாடுச் சண்ைடய ட்டு அவர்கைளத் ேதாற்கடித்து வ ரட்ட
முடியும்என்றுகருதுகறான்” என்றான்.
௧௨ ஆனால் ேதவன் ப ேலயாமிடம், “அவர்கேளாடு ேபாக ேவண்டாம். அந்த

ஜனங்களுக்கு எத ராகப் ேபசேவண்டாம். அவர்கள் எனது ஜனங்கள்” என்று
கூறனார்.
௧௩ மறுநாள் காைலயல் எழுந்து ப ேலயாம், பாலக்கன் தைலவர்களிடம்,

“உங்கள் ெசாந்த நாட்டிற்குத் தரும்ப ச் ெசல்லுங்கள். உங்கேளாடு வர கர்த்தர்
என்ைனஅனுமதக்கவல்ைல” என்றான்.
௧௪ எனேவ ேமாவாபன் தைலவர்கள் பாலாக்க டம் தரும்பனார்கள்,

“எங்கேளாடுவர ப ேலயாம்மறுத்துவ ட்டான்” என்றனர்.
௧௫ எனேவ பாலாக் ேவறு சல தைலவர்கைள ப ேலயாமிடம் அனுப்பனான்.

இந்தமுைறஅவன்ேபானமுைறையவ ட மிகுதயானஆட்கைளஅனுப்பனான்.
இவர்கள் முன்பு ெசன்றவர்கைளவ ட முக்கயமானவர்கள். ௧௬ இவர்கள்
ப ேலயாமிடம் ேபாய், “ச ப்ேபாரின் மகனான பாலாக் ெசான்னது இதுதான்:
நீர் எங்களிடம் வர தைடப்பட ேவண்டாம். ௧௭ நான் ேகட்டுக்ெகாண்டபடி நீ
ெசய்தால் உனக்கு மிகுதயாகப் பணம் ெகாடுப்ேபன். எனக்காக இங்கு வந்து
இந்தஜனங்களுக்குஎத ராகப் ேபசு” என்றுெசால்லச்ெசான்னார் என்றனர்.
௧௮ ப ேலயாம் பாலாக்கன் அதகாரிகளிடம், “என் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு

நான் அடிபணிய ேவண்டும். அவரது ஆைணக்கு எத ராக நான் எைதயும்
ெசய்ய முடியாது. ச றயேதா ெபரியேதா கர்த்தருைடய ஆைணயல்லாமல்
நான் எைதயும் ெசய்யமாட்ேடன். பாலாக் அரசன் ஒரு அழகான மாளிைகயுடன்
தங்கமும் ெவள்ளியும் நைறத்துக் ெகாடுப்பதாக இருந்தாலும் கர்த்தருைடய
கட்டைளக்கு எத ராக நான் ஒன்றும் ெசய்யமாட்ேடன். ௧௯ஆனாலும் நீங்களும்
இன்று இரவு இங்ேக தங்குங்கள்; இரவு ேநரத்தல் கர்த்தர் என்ன ெசால்க றார்
என்பைதயும்அற ந்துெகாள்ேவன்” என்றான்.
௨௦அன்றுஇரவு ேதவன் ப ேலயாைம ேநாக்க , “மீண்டும் தங்கேளாடு வரும்படி

உன்ைன அைழக்க அந்த மனிதர்கள் வந்தருக்க றார்கள். நீ அவர்கேளாடு
ேபாகலாம். ஆனால்நான்ெசால்வைதமட்டுேம நீெசய்ய ேவண்டும்” என்றார்.

ப ேலயாமும்அவனதுகழுைதயும்
௨௧ மறுநாள் காைல ப ேலயாம் எழுந்து தன் கழுைதையத் தயார்

ெசய்துெகாண்டு ேமாவாபன் தைலவர்கேளாடு ெசன்றான். ௨௨ ப ேலயாம்
தனது கழுைதேமல் சவாரி ெசய்தான். அவேனாடு இரு ேவைலக்காரர்களும்
இருந்தனர். ப ேலயாம் பயணம் ெசய்யும்ேபாது, ேதவன் ேகாபங்ெகாண்டார்.
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எனேவ கர்த்தருைடய தூதன் சாைலயல் ப ேலயாமின் முன்னால் நன்றான்.
ேதவதூதன்ப ேலயாைமத்தடுத்துநறுத்தப் ேபானான்.
௨௩ ப ேலயாமின் கழுைத கர்த்தருைடய தூதன் சாைலயல் நன்று

ெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்தது. அத்ேதவ தூதன் தன் ைகயல் வாள் ஒன்ைற
ைவத்தருந்தான். எனேவ கழுைத சாைலயலிருந்து தரும்ப வயலில்
இறங்கயது. ப ேலயாமால் ேதவ தூதைனக் காணமுடியவல்ைல; எனேவ
அவன் கழுைத மீது மிகுந்த ேகாபங்ெகாண்டான். அவன் கழுைதைய அடித்து
சாைலக்குத்தரும்புமாறுகட்டாயப்படுத்தனான்.
௨௪ப றகு கர்த்தருைடயதூதன் சாைலகுறுகலாகும்இடத்தல் நன்றான். இது

இரண்டு த ராட்ைசத் ேதாட்டங்களுக்கு நடுேவ உள்ள இடம். சாைலயன் இரு
பக்கங்களிலும் சுவர்கள் இருந்தன. ௨௫ மீண்டும் அந்தக் கழுைத கர்த்தருைடய
தூதைனப் பார்த்தது. எனேவ ஒரு சுவைர ஒட்டி ெநருக்கமாகச் ெசன்றது.
இதனால்ப ேலயாமின்கால்சுவேராடுேதய்த்துஉரச யது. ஆைகயால்ப ேலயாம்
மீண்டும்கழுைதையஅடித்தான்.
௨௬ ப றகு கர்த்தருைடய தூதன் இன்ெனாரு இடத்தல் நன்றான். இது

சாைல குறுகலாகும் இன்ெனாரு இடம். ேதவதூதைனச் சுற்றண்டு ெசல்ல
சாைலயல் ேபாதுமான இடம் இல்ைல. அந்தக் கழுைதயால் இடது பக்கேமா
வலது பக்கேமா தரும்ப முடியவல்ைல. ௨௭ கழுைத கர்த்தருைடய தூதைனப்
பார்த்தது. எனேவ, கழுைத ப ேலயாம் தன்ேமல் இருக்கும்ேபாேத தைரயல்
படுத்துவ ட்டது. இதனால் ப ேலயாமுக்கு கழுைத ேமல் மிகுந்த ேகாபம் வந்தது.
எனேவஅதைனத்தனதுைகத்தடியால்அடித்தான்.
௨௮ ப றகு கர்த்தர் கழுைதையப் ேபசுமாறு ெசய்தார். அது ப ேலயாமிடம், “என்

மீது ஏன் ேகாபம் ெகாள்க றீர்! நான் உமக்கு என்ன ெசய்துவ ட்ேடன்? என்ைன
மூன்றுமுைறஅடித்துவ ட்டீேர!” என்றது.
௨௯ ப ேலயாம் கழுைதய டம், “என்ைன நீ முட்டாளாக்குகன்றாய். இப்ேபாது

என் ைகயல் ஒரு வாள் இருந்தால் இந்த ேவைளய ேலேய உன்ைனக்
ெகான்றுவடுேவன்!” என்றுபதல்ெசான்னான்.
௩௦ஆனால் கழுைதேயா ப ேலயாமிடம், “பாரும்! நான் உமக்குச் ெசாந்தமான

கழுைத! பல ஆண்டுகளாக என்மீது சவாரிெசய்து வருகறீர். நான் இதற்கு
முன்னால் இதுேபால் நடந்துெகாள்ள வல்ைல என்பது உமக்குத் ெதரியும்!”
என்றது.
இதற்குப் ப ேலயாம், “இதுஉண்ைமதான்” என்றான்.
௩௧ ப றகு ேதவன் ப ேலயாமின் கண்கைளத் தறந்துதூதைனப் பார்க்கும்படிச்

ெசய்தார். கர்த்தருைடய தூதன் சாைலயன் ேமல் நன்றுெகாண்டிருந்தான்.
அவன் தனது ைகயல் வாைள ஏந்தயருந்தான். ப ேலயாம் தைரயல் பணிந்து
வணங்கனான்.
௩௨ப றகு கர்த்தருைடயதூதன் ப ேலயாமிடம், “ஏன்மூன்றுமுைற கழுைதைய

அடித்தாய்? நான் தான் உன்ைனத் தடுத்து நறுத்துவதற்காக வந்ேதன்.
ஏெனனில் எனக்கு முன்பாக உனது ேபாக்கு சீர்ெகட்டதாய் இருக்க றது.
௩௩ ஆனால் சரியான ேநரத்தல் கழுைத என்ைனப் பார்த்து என்னிடமிருந்து
தரும்பவ ட்டது. இது மூன்றுமுைற நைடெபற்றது. கழுைத அவ்வாறு
தரும்பாமல் இருந்தருந்தால் நான் அப்ெபாழுேத உன்ைனக் ெகான்றருப்ேபன்.
நான்உன்கழுைதையஉய ர் பைழக்கைவத்தருப்ேபன்” என்றார்.
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௩௪ப றகுப ேலயாம்கர்த்தருைடயதூதனிடம், “நான்பாவம்ெசய்தருக்க ேறன்.
நீர் சாைலயல்நன்றுக்ெகாண்டிருந்தைதநான்அறந்துெகாள்ளவல்ைல. நான்
குற்றம்ெசய்தருந்தால்நான்தரும்ப வீட்டிற்குப் ேபாக ேறன்” என்றான்.
௩௫ ப றகு கர்த்தருைடய தூதன் ப ேலயாமிடம், “இல்ைல! நீ இந்த

மனிதர்கேளாடு ெசல்லலாம். ஆனால் கவனமாக இரு. நான் எைதச் ெசால்லச்
ெசால்லுக ேறேனா அைதேய ெசால்லேவண்டும்” என்றார். எனேவ ப ேலயாம்
பாலாக்அனுப்பயமனிதர்கேளாடுெசன்றான்.
௩௬ ப ேலயாம் வருவைதப் பற்ற பாலாக் ேகள்வப்பட்டான். எனேவ பாலாக்

அவைனச் சந்த ப்பதற்குப் புறப்பட்டு ஆர்ேனான் ஆற்றன் அருகலுள்ள
ேமாவாப்பன் நகரத்த ற்குப் ேபானான். இதுநாட்டின்வட எல்ைலயல்இருந்தது.
௩௭ பாலாக் ப ேலயாைம பார்த்தான். அவன் இவனிடம், “நான் வரச்ெசால்லி
முன்ேப ேகட்ேடேன. அப்ேபாது ஏன் வரவல்ைல? இது மிக மிக முக்கயமானது
என்று ெசால்லி இருந்ேதன். நீர் ஏன் என்னிடம் வரவல்ைல? நான் உமக்கு
மரியாைதத்தராமல் ேபாய்வடுேவனா?” என்றான்.
௩௮ ப ேலயாம் அவனிடம் “நான் இப்ேபாது இங்ேக இருக்க ேறன். ஆனால் நீர்

ேகட்டபடி என்னால்உதவமுடியாமல் ேபாகலாம். ேதவனாகய கர்த்தர் என்னிடம்
எைதச்ெசால்லச்ெசால்க றாேராஅதைனேயநான்ெசால்ேவன்” என்றான்.
௩௯ ப ேலயாம் பாலாக்குடன் கீரியாத் ஊேசாத்த ற்குச் ெசன்றான். ௪௦ பாலாக்

சல ஆடுகைளயும் மாடுகைளயும் பலியாகக் ெகாடுத்தான். அவன் ெகாஞ்சம்
இைறச்சையப் ப ேலயாமுக்கும் தன்ேனாடு இருந்த சல தைலவர்களுக்கும்
ெகாடுத்தான்.
௪௧ மறுநாள் காைலயல் பாலாக் ப ேலயாைம பேமாத்பால் நகரத்தன்

ேமடுகளுக்குஅைழத்துச்ெசன்றான். அங்கருந்துஇஸ்ரேவல்பாைளயங்களின்
ஒருபகுதையஅவர்களால்காணமுடிந்தது.

௨௩
ப ேலயாமின்முதல்ெசய்த
௧ ப ேலயாம் பாலாக்க டம், “இங்ேக ஏழு பலி பீடங்கைள கட்டி. ஏழு

காைளகைளயும், ஏழு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் தயார் ெசய்யும்” என்றான்.
௨பாலாக் ப ேலயாம்ெசான்னபடிெசய்தான். ப றகுபாலாக்கும்ப ேலயாமும்ஒரு
ஆட்டுக்கடாைவயும்ஒருகாைளையயும்ஒவ்ெவாருபலிபீடத்தலும்பலிய ட்டனர்.
௩ ப றகு ப ேலயாம் பாலாக்க டம், “இப்பலிபீடத்தன் அருகல் இரும். நான்

இன்ெனாரு இடத்த ற்குப் ேபாேவன். ப றகு கர்த்தர் என்னிடம் வருவார். நான்
என்ன ெசால்லேவண்டுேமா அதைன அவர் ெசால்லுவார்” என்றான். ப றகு
ப ேலயாம்ஓர்உயரமானஇடத்த ற்குச்ெசன்றான்.
௪ அந்த இடத்தல் ப ேலயாமிடம் ேதவன் வந்தார். ப ேலயாம் அவரிடம்,

“நான் ஏழு பலி பீடங்கைளத் தயார் ெசய்துள்ேளன். அவற்றல் இரண்டில் ஒரு
காைளயும்ஒருஆட்டுக்கடாைவயும்பலிய ட்ேடன்” என்றான்.
௫ கர்த்தர் ப ேலயாமிடம் அவன் என்ன ெசால்ல ேவண்டுேமா அதைனச்

ெசன்னார். ப றகு கர்த்தர், “பாலாக்க டம் தரும்ப ப்ேபா. நான் இவற்ைறச்
ெசால்லச்ெசான்ேனன்என்றுஅவனிடம்ெசால்” என்றார்.
௬ எனேவ ப ேலயாம் பாலாக்க டம் ேபானான். பாலாக்கும் அவேனாடு

ேமாவாபன் தைலவர்களும் பலிபீடத்தன் அருக ேலேய நன்று
ெகாண்டிருந்தனர். ௭ப றகுப ேலயாம் பன்வருமாறுெசான்னான்:
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ேமாவாபன்அரசனானபாலாக் என்ைனஇங்ேகஅைழத்துவந்தான்.
ஆராம்மைலயன்கழக்குப் பகுதயலிருந்துவந்ேதன்.

பாலாக் என்னிடம்,
“வா,வந்துஎனக்காகயாக்ேகாப ற்குஎத ராகப் ேபச ேவண்டும்,
இஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்குஎத ராகப் ேபச ேவண்டும்” என்றுேகட்டான்.

௮ஆனால்ேதவன்அந்தஜனங்களுக்குஎத ராகஇல்ைல.
எனேவ, என்னாலும்அவர்களுக்குஎத ராகப் ேபசமுடியாது!

கர்த்தர்அந்தஜனங்களுக்குதீைமஏற்படும்படி ேபசவல்ைல.
எனேவஎன்னால்அவ்வாறுச்ெசய்யமுடியாது.

௯நான்மைலயலிருந்துஅந்தஜனங்கைளப்பார்க்க ேறன்.
உயரமானமைலயலிருந்துஅவர்கைளப்பார்க்க ேறன்.

அவர்கள்தனியாகவாழ்க றார்கள்.
அவர்கள்ேவெறாரு ேதசத்தாைரயும் ேசர்ந்தவர்கள்அல்ல.

௧௦யாக்ேகாபன்ஜனங்கைளஎவரால்எண்ணிப் பார்க்கமுடியும்?
அவர்கள்புழுதையப் ேபாலஅத கஎண்ணிக்ைகயுள்ளவர்கள்.

இஸ்ரேவல்ஜனங்களின்நாலில்ஒருபங்ைகக்கூடஎவராலும்எண்ணஇயலாது.
என்ைனஒருநல்லமனிதைனப் ேபான்றுமரிக்கவடு.

அவர்களுைடய வாழ்ைவப் ேபான்று மகழ்ச்ச ேயாடு என் வாழ்ைவயும்
முடியவடு!.

௧௧பாலாக் ப ேலயாமிடம், “நீர் எனக்கு என்னெசய்தீர்? எனது பைகவர்களுக்கு
எத ராகப் ேபசும்படி உம்ைம அைழத்து வந்ேதன். ஆனால் நீர் அவர்கைள
ஆசீர்வாதம்ெசய்க றீேர!” என்றான்.
௧௨ஆனால் ப ேலயாம், “கர்த்தர் என்னிடம் ெசால்லுமாறு ெசான்னவற்ைறேய

நான்ெசால்ேவன்” என்றான்.
௧௩ ப றகு பாலாக் அவனிடம், “இன்ெனாரு இடத்த ற்கு வா. அந்த

இடத்தலிருந்து அவர்களில் மிகுதயான ஜனங்கைள நீ பார்க்க முடியும்.
ஆனால் அவர்களில் முழு பகுதயனைர உன்னால் பார்க்க முடியாது. ஆனால்
அவர்களில்ஒருபகுதயனைரஉன்னால்பார்க்கமுடியும். எனக்காகஅங்கருந்து
அவர்களுக்குஎத ராக நீ ேபசமுடியும்” என்றான். ௧௪எனேவ பாலாக் ப ேலயாைம
காவற்காரன் மைலக்கு அைழத்து ெசன்றான். இது பஸ்கா மைலயன்
உச்சயல் இருந்தது. அங்ேக பாலாக் ஏழு பலிபீடங்கைளக் கட்டினான். பன்
ஒரு காைளையயும் ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும் தனித்தனியாக ஒவ்ெவாரு
பலிபீடத்தலும்பலியாகெசலுத்தனான்.
௧௫ப ேலயாம் பாலாக்க டம், “இந்தப் பலி பீடத்தன்அருக ேல இரு. நான்அந்த

இடத்த ற்குப் ேபாய் ேதவைனச் சந்த த்துவ ட்டுவருக ேறன்” என்றான்.
௧௬ எனேவ கர்த்தர் ப ேலயாமிடம் வந்து ேபச , தான் ெசான்னவற்ைற

பாலாக்க டம் தரும்ப ப்ேபாய் ெசால்லுமாறு கூறனார். ௧௭ ப ேலயாம்
பாலாக்க டம் தரும்ப ப் ேபானான். அங்ேக பலிபீடத்தன் அருக ேலேய
பாலாக் நன்றுெகாண்டிருந்தான். அவேனாடு, ேமாவாபன் தைலவர்களும்
நன்றுெகாண்டிருந்தனர். ப ேலயாம்வருவைதப்பார்த்துபாலாக், “கர்த்தர்என்ன
ெசான்னார்?” எனக் ேகட்டான்.
ப ேலயாமின்இரண்டாவதுெசய்த
௧௮ப ேலயாம்அவனிடம்,
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“பாலாக்! எழுந்துநல். நான்ெசால்வைதக்கவனி.
ச ப்ேபாரின்மகனானபாலாக்ேக! நான்ெசால்வைதக்ேகள்:

௧௯ேதவன்ஒருமனிதனல்ல;
அவர்ெபாய்ச்ெசால்லமாட்டார்.

அவர்மானிடன்அல்ல.
அவரதுமுடிவுமாறாதது.

கர்த்தர்ஒன்ைறச்ெசய்வதாகக்கூறனால்
அவர்அதைனந ச்சயம்ெசய்வார்.

கர்த்தர்ஒருவாக்குறுத தந்தால்
அந்தவாக்குறுதையந ச்சயம்காப்பாற்றுவார்.

௨௦கர்த்தர்அந்தஜனங்கைளஆசீர்வத க்குமாறுெசான்னார்.
அவர்அவர்கைளஆசீர்வத த்தார். அதைனஎன்னால்மாற்றமுடியாது.

௨௧யாக்ேகாபன்ஜனங்களிடம் ேதவன்எவ்வததவைறயும்காணவல்ைல.
இஸ்ரேவல்ஜனங்களிடம் எவ்வதபாவத்ைதயும் ேதவன்பார்க்கவல்ைல.

கர்த்தேரஅவர்களின் ேதவன்.
அவர்அவர்கேளாடுஇருக்க றார்.

அந்தமாெபரும்அரசர்அவர்கேளாடுஇருக்க றார்!
௨௨அவர்கைளஅவர் எக ப்தலிருந்துெவளிேயெகாண்டுவந்தார்.

அவர்கள்காட்டுக்காைளையப் ேபான்றுபலம்ெபாருந்தயவர்கள்.
௨௩யாக்ேகாபன்ஜனங்கைளத் ேதாற்கடிக்க றவல்லைமஎதுவும்இல்ைல.

இஸ்ரேவல்ஜனங்கைளதடுத்துநறுத்துகறமந்த ரம் எங்குமில்ைல.
‘ேதவன்ெசய்தமாெபரும்ெசயல்கைளபாருங்கள்’

என்று யாக்ேகாைபயும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளயும் பற்ற ஜனங்கள்
ேபசுவார்கள்.

௨௪அந்தஜனங்கள்சங்கம் ேபான்றுபலமுள்ளவர்கள்.
அவர்கள்சங்கத்ைத ேபான்ேற சண்ைடயடுவார்கள்.

அந்தச் சங்கம் பைகவைரஅடித்துத்தன்னும்வைரஓய்வுஎடுக்காது.
தனக்குஎத ராகவந்தஜனங்களின்இரத்தத்ைதக்குடிக்கும்வைரஅதுஓய்வு
எடுக்காது” என்றான்.

௨௫ ப றகு பாலாக் ப ேலயாமிடம், “நீ அவர்களுக்கு நன்ைம நடக்குமாறு ேகட்க
ேவண்டாம். நீஅவர்களுக்குதீைமஏற்படுமாறும் ேகட்கேவண்டாம்” என்றான்.
௨௬ ப ேலயாம் அதற்கு, “கர்த்தர் ெசால்லச் ெசால்லுகறவற்ைறத்தான் நான்

ெசால்ேவன் என்று ஏற்ெகனேவ உனக்குச் ெசால்லியருக்க ேறன்” என்று
பதலுைரத்தான்.
௨௭ ப றகு பாலாக் ப ேலயாமிடம் “எனேவ என்ேனாடு இன்ெனாரு இடத்த ற்கு

வா. அங்ேகயருந்து நீ அவர்கைளச் சப ப்பது ேதவனுக்குப் ப டிக்கலாம்” என்று
அைழத்தான். ௨௮ப ேலயாைமப்பாலாக்அைழத்துக்ெகாண்டுேபேயார்என்னும்
மைலயன்உச்ச க்குப் ேபானான். அதுபாைலவனத்தற்குேமேலெதரிந்தது.
௨௯ ப ேலயாம், “ஏழு பலிபீடங்கைளஇங்ேக கட்டு. ப றகு ஏழு காைளகைளயும்

ஏழு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் பலிக்ெகன்று ஆயத்தப்படுத்து” என்றான்.
௩௦ ப ேலயாம் ேகட்டுண்டபடி பாலாக் ெசய்தான். பலிபீடத்தல் காைளகைளயும்
ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்பலிய ட்டான்.
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௨௪
ப ேலயாமின்மூன்றாவதுெசய்த
௧ இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள கர்த்தர் ஆசீர்வத க்க ேவண்டும் என்று

வரும்புவைதப் ப ேலயாம் கவனித்தான். எனேவ, ப ேலயாம் அதைன மாற்ற
எவ்வைகயான மந்த ரத்ைதயும் பயன்படுத்த முயற்ச ெசய்யவல்ைல. ஆனால்
ப ேலயாம் தரும்ப பாைலவனத்ைத ேநாக்க ப் பார்த்தான். ௨ ப ேலயாம்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவைரயும் பார்த்தான். அவர்கள் ெவவ்ேவறு
பகுத களில் தங்கள் ேகாத்த ரங்கேளாடு கூடாரமிட்டுத் தங்க இருந்தார்கள்.
ேதவனுைடய ஆவ ப ேலயாமின் மீது வந்தது. ௩ அதனால் அவன்
கீழ்க்கண்டவற்ைறக்கூறனான்:

“ேபேயாரின்குமாரனானப ேலயாமிடமிருந்துவரும்ெசய்த .
நான்ெதளிவாக பார்த்தவற்ைறப் பற்ற ப் ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
௪நான்ேதவனிடமிருந்துஇந்தெசய்தையக் ேகட்ேடன்.

சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்எனக்குக்காட்டியைதநான்பார்த்ேதன்.
நான்ெதளிவாகப் பார்த்தவற்ைறப் பணிவாகக்கூறுக ேறன்.

௫ “யாக்ேகாபன்ஜனங்கேள,உங்கள்கூடாரங்கள்அழகாகஇருக்கன்றன!
இஸ்ரேவல்ஜனங்கேளஉங்கள்வீடுகள்அழகாகஇருக்கன்றன!

௬நீங்கள்நத க்கைரயல்அைமக்கப்பட்ட ேதாட்டம் ேபான்றும்,
ஆற்றங்கைரயல்வளர்ந்த ேதாட்டம் ேபான்றும்இருக்கன்றீர்கள்.

கர்த்தரால் நடப்பட்டவாசைனநைறந்த
அடர்ந்தெசடிகைளப் ேபான்றுஇருக்கன்றீர்கள்.

தண்ணீர்க்கைரயல்வளர்ந்தருக்கும்
அழகானமரங்கைளப் ேபான்றுஇருக்கன்றீர்கள்.
௭உங்கள்வைதகள்வளர்வதற்ேகற்ற
ேபாதுமானதண்ணீைரநீங்கள்ெபறுவீர்கள்.

ஆகாக்அரசைனவடஉங்கள்அரசன்ெபரியவன்.
உங்கள் ராஜ்யம்மிகப் ெபரியதாகும்.

௮ “ேதவன்அந்தஜனங்கைளஎக ப்ைதவ ட்டுெவளிேயெகாண்டுவந்தார்.
அவர்கள்காட்டுக்காைளையப் ேபான்றுபலமுள்ளவர்கள்.

அவர்கள்பைகவர்கள்அைனவைரயும் ேதாற்கடிப்பார்கள்.
அவர்களின்எலும்ைபெநாறுக்க , தங்கள்அம்புகைளஎய்வார்கள்.

௯இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்சங்கம் ேபான்றவர்கள்.
அவர்கள்சுருண்டுபடுத்தருக்க றார்கள்.

ஆமாம்! அவர்கள்இளம்சங்கத்ைதப் ேபான்றவர்கள்.
எவரும்அவர்கைளஎழுப்பவரும்பவல்ைல!

உங்கைளஆசீர்வத ப்பவர்கள்
ஆசீர்வத க்கப்படுவார்கள்.

உங்கைளசப ப்பவர்கள்
சப க்கப்படுவார்கள்.”

௧௦ ப ேலயாம் மீது பாலாக்குக்கு ெபருங்ேகாபம் ஏற்பட்டது. பாலாக்
ப ேலயாமிடம், “நீ வந்து என் பைகவருக்கு எத ராகப் ேபசும்படி அைழத்ேதன்.
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ஆனால் நீ அவர்கைள மூன்று முைற ஆசீர்வத த்தருக்க றாய். ௧௧ இப்ேபாது
இந்தஇடத்ைதவ ட்டுவீட்டிற்குஓடிப்ேபா. நான்உனக்குஒருநல்லெதாைகையக்
ெகாடுப்பதாகச் ெசால்லியருந்ேதன். ஆனால் உனது பரிைச நீ இழப்பதற்குக்
கர்த்தர் காரணமாகஇருந்துவ ட்டார்” என்றான்.
௧௨ஆனால் ப ேலயாம், “நீ என்னிடம் சலைரஅனுப்பனாய், அவர்கள் என்ைன

அைழத்தனர். ஆனால் நான் அவர்களிடம், ௧௩ ‘பாலாக் தனது அழகான வீடு
நைறய ெவள்ளியும் தங்கமும் எனக்குத் தரலாம். ஆனால் கர்த்தர் எைதச்
ெசால்லேவண்டும் என்று ஆைனயடுகறாேரா அைத மட்டுேம ெசால்ேவன்.
நானாக எைதயும் என்னால் ெசய்ய முடியாது. அது நன்ைமேயா அல்லது
தீைமயாகேவா இருக்கலாம். கர்த்தர் ஆைணயட்டபடிேய நான் ெசால்ல
ேவண்டும்’என்ேறன். நான்உன்ஆட்களிடம்கூறயைதநைனத்துப்பார். ௧௪நான்
இப்ேபாது என் ெசாந்த ஜனங்களிடம் தரும்ப ச் ெசல்க ேறன். ஆனால் நான்
உனக்குஇந்தஎச்சரிக்ைகையெகாடுக்க ேறன். இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்உனக்கும்
உன் ஜனங்களுக்கும் வரும் நாட்களில் என்ன ெசய்வார்கள் என்பைதயும்
உனக்குக்கூறவடுக ேறன்” என்றான்.
ப ேலயாமின்கைடச ச் ெசய்த
௧௫ப றகுப ேலயாம் கீழ்க்கண்டவற்ைறக்கூறனான்:

“ேபேயாரின்மகனாகயப ேலயாம்ெசால்லும்ெசய்த இது.
நான்ெதளிவாகப் பார்த்தவற்ைறப் பற்ற மட்டுேமெசால்க ேறன்.
௧௬நான்இந்தச்ெசய்த கைளேதவனிடமிருந்து ேகட்ேடன்.

உன்னதமானேதவன்கற்ப த்தவற்ைறநான்அறந்ேதன்.
சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்காட்டியவற்ைறநான்கண்ேடன்.
நான் ெதளிவாகப் பார்த்தவற்ைற மட்டுேம உங்களுக்குப் பணிவுடன்
கூறுேவன்.

௧௭ “கர்த்தர்வருவைதநான்காண்க ேறன்.
ஆனால்இப்ெபாழுதுஅல்ல.

நான்அவைரக்காண்ேபன்,ஆனால்ெவகுசீக்க ரம்அல்ல.
யாக்ேகாபன்குடும்பத்தலிருந்துஒருநட்சத்த ரம்வரும்.

இஸ்ரேவல்ஜனங்களிடமிருந்துஒருஅரசன்வருவார்.
அவர் ேமாவாப் ஜனங்களின் தைலகைள நசுக்க , ேசத்தன் பள்ைளகளது
தைலகைளெயல்லாம்அந்தஅரசன்அழிப்பார்.

௧௮இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்பலத்ேதாடுவளர்வார்கள்!
அவர்கள்ஏேதாமின்நாட்ைடப்ெபறுவார்கள்.
அவர்களது பைகவர்களான ேசயர்களின் நாட்ைடயும் அவர்கள்
ைகப்பற்றுவார்கள்.

௧௯ “யாக்ேகாபன்குடும்பத்தலிருந்துஒருபுதயஅரசன்வருவார்.
நகரத்தல்உய ேராடுமிஞ்சயருக்கும்ஜனங்கைளஅவர்அழிப்பார்.”

௨௦ப றகுப ேலயாம் தரும்ப அமேலக்ஜனங்கைளேநாக்க ,

“அமேலக்நாடானதுஅைனத்துநாடுகைளயும்வ டப் பலம்ெபாருந்தயது.
ஆனால்இந்தஅமேலக்கும்கூடஅழிக்கப்படும்!” என்றுெசான்னான்.
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௨௧ப றகு ேகனியஜனங்கைளப்பார்த்து:

“மைலஉச்சயல்இருக்கும்பறைவயன்
கூடுேபாலஉங்கள்நாடுபாதுகாப்புடன்இருப்பதாக நைனக்கறீர்கள்.

௨௨ ஆனால் ேகனிய ஜனங்களும் கூடுகைளப் ேபான்று கர்த்தரால்
அழிக்கப்படுவார்கள்.

அசீரியாஉங்கைளச் சைறப டிக்கும்” என்றான்.

௨௩ேமலும்அவன்:

“ேதவன்இவ்வாறுெசய்யும்ேபாதுஒருவனும்தப்ப க்கமுடியாது.
௨௪ைசப்ரஸிலிருந்துகப்பல்கள்வரும்.

அவர்கள்அசீரியாைவயும், எேபாைரயும் ேதாற்கடிப்பார்கள்.
ஆனால்அந்தக்கப்பல்களும்அழிக்கப்படும்” என்றான்.

௨௫ப றகு ப ேலயாம் எழுந்து தன்வீட்டிற்குத் தரும்ப ப் ேபானான். பாலாக் தன்
பாைதயல்ெசன்றான்.

௨௫
ேபேயாரில்இஸ்ரேவலர்கள்
௧ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அகாச யாவன் அருகல் முகாமிட்டிருந்தார்கள்.

அப்ேபாது அவர்கள் ேமாவாப் ெபண்கேளாடு பாலுறவுப் பாவத்தல்
ஈடுபட்டார்கள். ௨-௩ ேமாவாப் ெபண்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள அைழத்துப்
ேபாய் தங்கள் ேபாலியான ேதவர்களுக்குப் பலி ெகாடுக்கச் ெசய்தனர்.
இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்அப்ேபாலியானெதய்வங்கைளவணங்கவும்அவர்களிட்ட
பலிகைள உண்ணவும் ஆரம்ப த்தனர். அந்த இடத்தல், இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
பாகால் ேபேயார் ேபான்ற ேபாலியானேதவர்கைளவணங்கத்துவங்கனார்கள்.
இதனால்அவர்கள்மீதுகர்த்தர் ெபருங்ேகாபம்ெகாண்டார்.
௪ கர்த்தர் ேமாேசய டம், “இந்த ஜனங்களின் தைலவர்கைளெயல்லாம் ஒன்று

ேசர். ப றகு மற்றவர்கள் பார்க்கும்படி அவர்கைளக் ெகான்றுவடு. அவர்களின்
பணங்கைள என் பார்ைவயல் தூக்கல் ேபாடு. ப றகு மற்ற இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள்மீதுநான்ேகாபம்ெகாள்ளாமல்இருப்ேபன்” என்றார்.
௫ எனேவ ேமாேச இஸ்ரேவலின் நீத பத களிடம், “நீங்கள் ஒவ்ெவாருவரும்

உங்கள் ேகாத்த ரங்களில், பாகால் ேபேயார் ேபான்ற ேபாலியான
ெதய்வங்கைள வணங்க அைழத்துப் ேபானவர்கைள கண்டு படித்து,
அவர்கைளக்ெகால்லேவண்டும்” என்றார்.
௬ அேத ேநரத்தல் ேமாேசயும் இஸ்ரேவலரின் மூப்பர்களும் ஆசரிப்புக்

கூடாரத்தன் வாசலில் கூடினார்கள். இஸ்ரேவலன் ஒருவன் மீதயானிய
ெபண் ஒருத்தையத் தன் சேகாதரனின் குடியருப்ப ற்கு அைழத்துப்
ேபானைத ேமாேசயும் மற்ற தைலவர்களும் பார்த்து மிகவும் வருத்தப்பட்டனர்.
௭ இைத ஆேரானின் ேபரனும், எெலயாசாரின் மகனுமான பெனகாசும்
பார்த்தான். ஒரு ெபண்ைணக் கூடாரத்த ற்கு இஸ்ரேவலன் அைழத்துச்
ெசல்வைத அந்த ஆசாரியன் பார்த்ததும் தன் ஈட்டிைய எடுத்துக்ெகாண்டான்.
௮ அவனும் அக்கூடாரத்த ற்குள் பன் ெதாடர்ந்து ெசன்றான். அந்த ஈட்டியால்
இஸ்ரேவலைனயும்மீதயானியப்ெபண்ைணயும்கூடாரத்த ேலேயெகான்றான்.
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இருவைரயும் ஒருேசர ஈட்டியால் குத்த க் ெகான்றுவ ட்டான். அேத ேநரத்தல்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மத்தயல் ேநாய் பரவவ ட்டது. ப ெனகாஸ் அவர்கைளக்
ெகான்றதும் ேநாய் நறுத்தப்பட்டது. ௯அந்ேநாயால் 24,000 ஜனங்கள் மரித்துப்
ேபானார்கள்.
௧௦ கர்த்தர் ேமாேசைய ேநாக்க , ௧௧ “நான் ஜனங்கள் மீது மிகுந்த ேகாபம்

ெகாண்டிருந்ேதன். அவர்கள் எனக்கு மட்டுேம ெசாந்தமானவர்களாக இருக்க
ேவண்டும் என்று வரும்ப ேனன். ஆேரானின் மகனான எெலயாசாரின் மகன்
பெனகாஸ் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள என் ேகாபத்தலிருந்து காப்பாற்றனான்.
எனேவ, நான் அவர்கைளக் ெகால்லவல்ைல. ௧௨ நான் அவேனாடு சமாதான
உடன்படிக்ைகச் ெசய்துெகாள்ேவன் என்று பெனகாச டம் கூறுங்கள்.
௧௩ அவனும் அவனது குடும்பத்தலுள்ளவர்களும், அவனுக்குப் பன் வாழும்
சந்ததயனரும் எப்ேபாதும் ஆசாரியர்களாக இருப்பார்கள். ஏெனன்றால்
அவனுக்கு ேதவன் மீது பலமான பக்தயுள்ளது. இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
சுத்தப்படுத்தும்ெசயல்கைளஅவன்ெசய்துவ ட்டான்” என்றார்.
௧௪ மீதயானியப் ெபண்ேணாடு ெகால்லப்பட்ட இஸ்ரேவலனின் ெபயர் ச ம்ரி.

இவன் சாலூவன் மகன். இவன் சமிேயான் ேகாத்த ரத்தலுள்ள தைலவன்.
௧௫ ெகால்லப்பட்ட மீதயானிய ெபண்ணின் ெபயர் கஸ்ப . அவள் சூரின் மகள்.
சூர் மீதயானியக் ேகாத்த ரத்தன் தைலவனாகவும். குடும்பத் தைலவனாகவும்
வளங்கனான்.
௧௬ கர்த்தர் ேமாேசய டம் ௧௭ “மீதயானிய ஜனங்கள் உங்கள் பைகவர்கள்.

நீ அவர்கைள ெகால்ல ேவண்டும். ௧௮ அவர்கள் ஏற்ெகனேவ உங்கள்
அைனவைரயும் பைகக்கன்றனர். ேபேயாரில் அவர்கள் தந்த ரம் ெசய்தனர்.
அவர்கள் கஸ்ப என்ற ெபண் மூலம் உங்களிடம் தந்த ரம் ெசய்தனர். அவள்
மீதயானிய தைலவரின் மகள். ஆனால் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள அழிக்கும்
ேநாய் வந்தேபாது அவள் ெகால்லப்பட்டாள். ஜனங்கள் தந்த ரத்த ற்குட்பட்டு
பாகால்ேபயார் ேபான்ற ெபாய்யான ேதவர்கைள வணங்கயதால் இந்ேநாய்
ஏற்பட்டது” என்றார்.

௨௬
ஜனங்கள்கணக்க டப்படுதல்
௧ ெபருேநாய் ஏற்பட்ட ப றகு கர்த்தர் ேமாேசய டமும் ஆேரானின் மகனும்,

ஆசாரியனுமாகய எெலயாசரிடமும் ேபசனார். ௨ அவர், “இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள எண்ணிக் கணக்கடுங்கள். 20 வயதும் அதற்கு ேமலுமுள்ள
ஆண்கைளக் குடும்ப வாரியாகக் கணக்க ட்டு பட்டியல் ெசய்யுங்கள். இவர்கேள
இஸ்ரேவல்பைடயல்ேசர்ந்துபணியாற்றும்தகுத உைடயவர்கள்” என்றார்.
௩இந்தேநரத்தல்ஜனங்கள்ேமாவாபன்ேயார்தான்பள்ளத்தாக்குப்பகுதயல்

முகாமிட்டிருந்தார்கள். இது, ேயார்தான்ஆறு எரிேகாவலிருந்து வந்து கடக்கும்
இடமாகும். எனேவ ேமாேசயும் ஆசாரியனாகய எெலயாசாரும் ஜனங்களிடம்
இங்ேக ேபசனர். அவர்கள், ௪ “நீங்கள் 20 வயதும் அதற்கு ேமற்பட்டுமுள்ள
ஆண்கைள எண்ணிக் கணக்க ட ேவண்டும். கர்த்தர் ேமாேசய டம் இந்த
ஆைணையஅளித்தருக்க றார்” என்றனர்.
எக ப்தலிருந்துெவளிேயற வந்தஜனங்களின்பட்டியல்இதுதான்:

௫ரூபன்குடும்பத்தல்உள்ளவர்கள்இவர்கள்தான்: (ரூபன்இஸ்ரேவலின்மூத்த
மகன்.) அந்தக்குடும்பங்களாவன:
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ஆேனாக்கயர்குடும்பத்துக்குத்தந்ைதயானஆேனாக்,
பல்லூவயர்குடும்பத்துக்குத்தந்ைதயானபல்லூ,
௬எஸ்ேரானியர்குடும்பத்துக்குத்தந்ைதயானஎஸ்ேரான்,
கர்மீயர்குடும்பத்துக்குத்தந்ைதயானகர்மீ.

௭இவர்கள்ரூபனின்குழுவல்உள்ளகுடும்பத்தனர். இவர்களில்ெமாத்தம் 43,730
ஆண்கள்கணக்க டப்பட்டனர்.

௮ பல்லூவன் மகன் எலியாப். ௯ எலியாப்புக்கு மூன்று மகன்கள். அவர்கள்
ேநமுேவல், தாத்தான்,அப ராம்ஆக ேயார். இவர்களில் தாத்தான்அப ராம் என்ற
இரு தைலவர்களும், ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும் எத ராகத் தரும்பனவர்கள்
ஆவார்கள். இவர்கள் கர்த்தருக்கு எத ராகச் ெசயல்பட்ட ேகாராைகப்
பன்பற்றனார்கள். ௧௦ அப்ேபாது பூமி பளந்து ேகாராைகயும் அவைனப்
பன்பற்றயவர்கைளயும் வழுங்கவ ட்டது. அதனால் 250 ேபர் மரித்துப்
ேபானார்கள்! அது இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவருக்கும் எச்சரிக்ைகயாய்
இருந்தது. ௧௧ஆனால்ேகாராகன்குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த பலர் மரிக்கவல்ைல.

௧௨ச மிேயானின் ேகாத்த ரத்தலும்பலகுடும்பங்கள்இருந்தன:
ேநமுேவல்குடும்பத்தன்தந்ைதயானேநமுேவல்,
யாமினியர்குடும்பத்தன்தந்ைதயானயாமினி,
யாகீனியர்குடும்பத்தன்தந்ைதயானயாகீன்,
௧௩ேசராக யர்குடும்பத்தன்தந்ைதயானேசராக ,
சவுலியர்குடும்பத்தன்தந்ைதயானசவுல்.

௧௪இவர்கேள ச மிேயானின் ேகாத்த ரத்தல்உள்ளவர்கள். இவர்களில்ஆண்கள்
ெமாத்தம் 22,200 ேபர்இருந்தனர்.

௧௫காத் ேகாத்த ரத்தல்கீழ்க்கண்டவர்கள்இருந்தனர்.
ச ப்ேபானியர்குடும்பத்தன்தந்ைதயானச ப்ேபான்,
ஆகயரின்குடும்பத்தன்தந்ைதயானஆக ,
சூனியர்குடும்பத்தன்தந்ைதயானசூனி,
௧௬ஒஸ்னியர்குடும்பத்தன்தந்ைதயானஒஸ்னி,
ஏரியர்குடும்பத்தன்தந்ைதயானஏரி,
௧௭ஆேராத யர்குடும்பத்தன்தந்ைதயானஆேராத்,
அேரலியர்குடும்பத்தன்தந்ைதயானஅேரலி,

௧௮ இவர்கேள காத்தன் குடும்பத்தலுள்ளவர்கள். இவர்களின் ஆண்கள்
ெமாத்தம் 40,500 ேபர்இருந்தனர்.

௧௯-௨௦யூதாவன்ேகாத்த ரத்தல்உள்ளவர்களின்ெபயர்கள்:
ேசலாவயர்குடும்பத்தன்தந்ைதயானேசலாவ ,
பாேரச யர்குடும்பத்தன்தந்ைதயானபாேரச ,
ேசராவயர்குடும்பத்தன்தந்ைதயானேசராஆக ேயார்.
(யூதாவன் ஏர், ஓனான் எனும் இரு மகன்களும் கானான் நாட்டில் மரித்துப்
ேபானார்கள்.)

௨௧பாேரசன்மகன்களின்குடும்பத்தல்,
எஸ்ேரானியர்குடும்பத்தன்தந்ைதயாக எஸ்ேரானியும்,
ஆமூலியர்குடும்பத்தன்தந்ைதயாகஆமூலும்இருந்தனர்.
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௨௨இவர்கள் அைனவரும் யூதாவன் ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கள். இவர்களில்
ஆண்கள்ெமாத்தம் 76,500 ேபர்இருந்தனர்.

௨௩இசக்காரின் ேகாத்த ரத்தல்,
ேதாலாவயர்குடும்பத்தன்தந்ைதயாக ேதாலாவும்
பூவாவயர்குடும்பத்தன்தந்ைதயாகபூவாவும்.
௨௪யாசூபயர்குடும்பத்தன்தந்ைதயாகயாசூபும்
ச ம்ேரானியர்குடும்பத்தன்தந்ைதயாக ச ம்ேரானும்இருந்தனர்.

௨௫இவர்கள் இசக்காரின் ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கள். இவர்களில் ஆண்கள்
ெமாத்தம் 64,300 ேபர்இருந்தனர்.

௨௬ெசபுேலானியர் ேகாத்த ரத்தல்,
ேசேரத்தயர்குடும்பத்தன்தந்ைதயாக ேசேரத்தும்,
ஏேலானியர்குடும்பத்தன்தந்ைதயாக ஏேலானும்,
யாேலேயலியர்குடும்பத்தன்தந்ைதயாகயாேலேயலும்இருந்தனர்.

௨௭இவர்கள்ெசபுேலானின் ேகாத்த ரத்தல்உள்ளவர்கள். இவர்களின்ஆண்கள்
ெமாத்தம் 60,500 ேபர்இருந்தனர்.

௨௮ ேயாேசப்ப ற்கு மனாேச, எப்ப ராயீம் எனும் இரண்டு மகன்கள் இருந்தனர்,
இரு வரும் தம் ெசாந்தக் குடும்பங்கேளாடு, ஒரு ேகாத்த ரமாக உருவானார்கள்.
௨௯மனாேசயன்குடும்பங்கள்பன்வருமாறு:

மாகீர்-மாகீரியர்குடும்பம் (மாகீர் க ெலயாத்தன்தந்ைத)
க ெலயாத்-க ெலயாத்தன்குடும்பம்.

௩௦க ெலயாத்தன்ேகாத்த ரத்தல்உள்ளகுடும்பங்கள்:
ஈேயேசர்-ஈேயேசரியரின்குடும்பம்.
ஏேலக்-ஏேலக்கயரின்குடும்பம். ௩௧அஸ்ரிேயல்-அஸ்ரிேயலரின்குடும்பம்.
ேசேகம்-ேசேகமியரின்குடும்பம்.
௩௨ெசமீதா-ெசமீதாவயரின்குடும்பம்.
ஏப்ேபர்-ஏப்ேபரியரின்குடும்பம்.
௩௩ ஏப்ேபரின் மகன் ெசேலாப்ப யாத். ஆனால் அவனுக்கு மகன்கள் இல்ைல.
மகள்கள் மட்டுேம இருந்தனர். மக்லாள், ேநாவாள், ஓக்லாள், மில்காள்,
த ர்சாள்என்பைவஅவர்களின்ெபயர்களாகும்.

௩௪இவர்கள் மனாேசயன் ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கள். இவர்களில் ஆண்கள்
ெமாத்தம் 52,700 ேபர்இருந்தனர்.

௩௫எப்ப ராயீமுைடய ேகாத்த ரத்தல்உள்ளகுடும்பங்கள்:

சுத்ெதலாக -சுத்ெதலாகயரின்குடும்பம்,
ெபேகர்-ெபேகரியரின்குடும்பம்,
தாகான்-தாகானியரின்குடும்பம்,
௩௬ஏரான்சுத்ெதலாகயர்குடும்பத்தவன்.
இவனதுகுடும்பம் ஏரானியர்குடும்பம்ஆயற்று.
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௩௭ இவர்கள் எப்ப ராயீமுைடய ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கள். இவர்களில்
ஆண்கள்ெமாத்தம் 32,500 ேபர்இருந்தனர்.

இந்தஜனங்கள்அைனவரும்ேயாேசப்பன்குடும்பத்தல்உள்ளவர்கள்:

௩௮ெபன்யமீனின்ேகாத்த ரத்தல்உள்ளகுடும்பங்கள்:
ேபலா-ேபலாவயரின்குடும்பம்,
அஸ்ேபல்-அஸ்ேபலியரின்குடும்பம்,
அக ராம்-அக ராமியரின்குடும்பம்,
௩௯சுப்பாம்-சுப்பாமியரின்குடும்பம்,
உப்பாம்-உப்பாமியரின்குடும்பம்,
௪௦ேபாலாவன்ேகாத்த ரத்தல்உள்ளகுடும்பங்கள்:
ஆேரது-ஆேரதயரின்குடும்பம்,
நாகமான்-நாகமானியரின்குடும்பம்,

௪௧ இவர்கள் அைனவரும் ெபன்யமீனின் ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கள்.
இவர்களில்ஆண்கள்ெமாத்தம் 45, 600 ேபர்இருந்தனர்.

௪௨தாணின்ேகாத்த ரத்தல்உள்ளகுடும்பங்கள்:
சூகாம்-சூகாமியரின்குடும்பம்.

இதுதாணின் ேகாத்த ரத்தலிருந்துவந்த ேகாத்த ரங்களாகும். ௪௩சூகாமியரின்
ேகாத்த ரத்தல் ஏராளமான குடும்பங்கள் இருந்தன. இவர்களில் ஆண்கள்
ெமாத்தம் 64,400 ேபர்இருந்தனர்.

௪௪ஆேசருைடய ேகாத்த ரத்தல்உள்ளகுடும்பங்கள்:
இம்னா-இம்னாவயரின்குடும்பம்,
இஸ்வ -இஸ்வயரின்குடும்பம்,
ெபரீயா-ெபரீயாவயரின்குடும்பம்,

௪௫ெபரீயாவன்குடும்பங்களில்உள்ளவர்கள்:
ஏேபர்-ஏேபரியரின்குடும்பம்,
மல்க ேயல்-மல்க ேயலியரின்குடும்பம்.

௪௬ சாராள் என்ற ேபரில் ஆேசருக்கு ஒரு மகள் இருந்தாள். ௪௭ இவர்கள்
அைனவரும் ஆேசரின் ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கள். இவர்களில் ஆண்கள்
ெமாத்தம் 53,400 ேபர்இருந்தனர்.

௪௮நப்தலியனுைடயகுடும்பத்தல்உள்ளகுடும்பங்கள்:
யாத்ச ேயல்-யாத்ச ேயலியரின்குடும்பம்,
கூனி-கூனியரின்குடும்பம்.
௪௯எத்ேசர்-எத்ேசரியரின்குடும்பம்.
ச ல்ேலமின்-ச ல்ேலமியரின்குடும்பம்.

௫௦இவர்கள்அைனவரும் நப்தலியன்ேகாத்த ரத்தல்உள்ளவர்கள். இவர்களில்
ஆண்கள்ெமாத்தம் 45,400 ேபர்இருந்தனர்.

௫௧எனேவெமாத்தம் 601, 730இஸ்ரேவல்ஆண்கள்இருந்தனர்.

௫௨ கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௫௩ “இந்த நாடானது பங்க டப்பட்டு இவர்களுக்குக்
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ெகாடுக்கப்படுக றது. ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரமும் ேபாதுமான நலத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளும். ௫௪ ெபரிய ேகாத்த ரம் மிகுதயான நலத்ைதப் ெபறும்.
ச றய ேகாத்த ரம் குைறந்த அளவு நலத்ைதப் ெபறும். அவர்கள் ெபற்றுள்ள
இந்த நாடானது சமமாகப் பங்குைவக்கப்பட்டுஅவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும்.
௫௫ ஆனால் நீேயா சீட்டுக் குலுக்கல் முைற மூலேம எந்தப் பகுத எந்தக்
ேகாத்த ரத்த ற்கு உரியது என்பைத முடிவு ெசய்ய ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு
ேகாத்த ரமும்தனதுபங்கைனப்ெபற ேவண்டும். அப்பங்கானதுேகாத்த ரத்தன்
ெபயரிேலேயெகாடுக்கப்பட ேவண்டும். ௫௬ச றயதும்ெபரியதுமானஅைனத்து
ேகாத்த ரத்த ற்கும் நலங்கள் ெகாடுக்கப்படும். இதைன முடிவுெசய்ய சீட்டு
குலுக்கல்முைறையக்ைகயாளேவண்டும்” என்றார்.

௫௭அவர்கள்ேலவயன்ேகாத்த ரத்ைதயும்எண்ணிக்கணக்க ட்டனர். ேலவயன்
ேகாத்த ரத்தல்உள்ளகுடும்பங்கள்:
ெகர்ேசான்-ெகர்ேசானியரின்குடும்பம்.
ேகாகாத்-ேகாகாத்தயரின்குடும்பம்.
ெமராரி-ெமராரியரின்குடும்பம்.

௫௮ஆகயஇைவேலவயரின் ேகாத்த ரத்தல்உள்ளகுடும்பங்கள்:
லிப்னீயரின்குடும்பம்,
எப்ேரானியரின்குடும்பம்,
மகலியரின்குடும்பம்,
மூசயரின்குடும்பம்,
ேகாராக யரின்குடும்பம்

அம்ராமும் ேகாகாத் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவன் ௫௯அம்ராமின் மைனவயன்
ெபயர் ேயாெகேபத். இவளும் ேலவயன் ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவள்.
அவள் எக ப்த ேல ப றந்தவள். ேயாெகேபத்தும் அம்ராமும் ஆேராைனயும்
ேமாேசையயும்ெபற்றனர். அவர்களுக்குமிரியம் என்றமகளும்உண்டு.
௬௦ ஆேரான் நாதாப், அபயூ, எெலயாசார், இத்தாமார் ஆக ேயாரின் தந்ைத.

௬௧ஆனால் நாதாபும் அபயூவும் மரித்துப்ேபானார்கள். ஏெனன்றால் அவர்கள்
அங்கீகரிக்கப்படாதஅக்கனியால்கர்த்தருக்குபலிையச்ெசலுத்தனார்கள்.
௬௨ ேலவயன் ேகாத்த ரத்தல் ஆண்கள் ெமாத்தம் 23,000 ேபர் இருந்தனர்.

ஆனால் இவர்கள் மற்ற இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு ேசர்த்து எண்ணி
கணக்க டப்படவல்ைல. அவர்கள், மற்றவர்களுக்குக் கர்த்தர் ெகாடுத்த நாட்டின்
பங்குகைளயும்ெபறவல்ைல.
௬௩ ேமாேசயும் எெலயாசாராக ய ஆசாரியனும் ேசர்ந்து அைனத்து

ஜனங்கைளயும் எண்ணிக் கணக்க ட்டனர். ேமாவாபன் ேயார்தான்
பள்ளத்தாக்கல் இருந்தேபாது அவர்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள எண்ணிக்
கணக்க ட்டனர். இந்த இடம் ேயார்தானுக்கு அப்பால் எரிேகாவன் அருகல்
இருந்தது. ௬௪ பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், சீனாய் பாைலவனத்தல்
ேமாேசயும் ஆேரானும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள எண்ணிக் கணக்க ட்டனர்.
ஆனால் அவர்கள் மரித்துவ ட்டனர். அவர்களில் யாரும் உய ேராடு இல்ைல.
௬௫ ஏெனன்றால் அவர்கள் அைனவரும் பாைலவனத்த ேலேய மரித்துப்
ேபாவார்கள் என்று கர்த்தர் ெசால்லியருந்தபடியால் அவர்கள் மரித்தார்கள்.



எண்ணாகமம்௨௭:௧ 308 எண்ணாகமம்௨௭:௧௪

அவர்களில் இருவர் மட்டுேம உய ேராடு இருந்தனர். ஒருவன், எப்புன்ேனயன்
மகனானகாேலப். இன்ெனாருவன்நூனின்மகனாகய ேயாசுவா.

௨௭
ெசேலாப்ப யாத்தன்மகள்கள்
௧ ெசேலாப்ப யாத் ஏேபரின் மகன். ஏேபர் க ெலயாத்தன் மகன். க ெலயாத்

மாகீரின் மகன். மாகீர் மனாேசயன் மகன். மனாேச ேயாேசப்பன் மகன்.
ெசேலாப்ப யாத்த ற்கு ஐந்து மகள்கள் இருந்தனர். அவர்களின் ெபயர்கள்
மக்லாள், ேநாவாள், ஒக்லாள், மில்காள், த ர்சாள் என் பைவயாகும். ௨ இந்த
ஐந்துேபரும்ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்குச்ெசன்றுஅங்ேகேமாேச,ஆசாரியனாகய
எெலயாசார், தைலவர்கள்மற்றும்ஜனங்கள்முன்னால்நன்றனர்.
அந்த ஐந்து ேபரும், ௩ “நாங்கள் பாைல வனத்தன் வழியாகப் பயணம்

ெசய்தேபாது எங்கள் தந்ைத மரித்துப்ேபானார். அவரது மரணம் ஒரு இயற்ைக
மரணம். அவர் ேகாராவன் குழுைவச் ேசர்ந்தவரல்ல. (ேகாரா கர்த்தருக்கு
எத ராக மாறயவன்.) ஆனால் எங்கள் தந்ைதக்கு ஆண் பள்ைளகள் இல்ைல.
௪ எங்கள் தந்ைதயன் ெபயர் ெசால்ல ஆண் வாரிசுகள் இல்ைல. எங்கள்
தந்ைதயன் ெபயர் ெதாடர்ந்து வழங்கப்படாதது சரியல்ல. அவருக்கு ஆண்
குழந்ைதகள் இல்லாததால் அவரது ெபயர் முடிந்து ேபாக றது. ஆைகயால்
எங்கள்தந்ைதயன்சேகாதரர்கள்ெபற்றநலங்களில்ஒருபங்ைகஎங்களுக்கும்
தருமாறுநாங்கள்ேகட்டுக்ெகாள்க ேறாம்” என்றுமுைறய ட்டார்கள்.
௫இதனால்என்னச்ெசய்யலாம் என்றுேமாேச கர்த்தரிடம் ேகட்டான். ௬கர்த்தர்

ேமாேசய டம், ௭ “ெசேலாப்ப யாத்தன் மகள்கள்கூறுவது சரிதான். அவர்கள் தம்
தந்ைதயன் சேகாதரர்கேளாடு தங்கள் பங்ைகப் ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம். எனேவ
இவர்களின்தந்ைதக்குரிய நலத்ைதஇவர்களுக்ேகெகாடுக்கவும்.
௮ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு இந்தச் சட்டத்ைதயும் ஏற்படுத்து: ‘ஒருேவைள

ஒருவனுக்கு ஆண்பள்ைள இல்லாவ டில் அவன் மரித்தபன் அவனுக்குரிய
அைனத்தும் அவனது ெபண் பள்ைளகளுக்கு உரியதாகும். ௯ ஒருவனுக்கு
ெபண் குழந்ைதகளும் இல்லாவ ட்டால் அவனுக்குரிய அைனத்தும்
அவனது சேகாதரர்களுக்கு உரியதாகும். ௧௦ ஒருவனுக்குச் சேகாதரர்களும்
இல்லாவ ட்டால் அவனுக்குரிய அைனத்தும் அவனது தந்ைதயன்
சேகாதரர்களுக்கு உரியதாகும். ௧௧ ஒருவனது தந்ைதக்கும் சேகாதரர்கள்
இல்லாவ ட்டால் ப றகு அவன் குடும்பத்தலுள்ள ெநருங்கய உறவனருக்கு
அவனுக்குரிய அைனத்தும் உரியதாகும். இது இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு ஒரு
சட்டமாக ேவண்டும்’ ” என்றார்.
புதயதைலவராக ேயாசுவா
௧௨ ப றகு கர்த்தர் ேமாேசய டம், “ேயார்தான் நத க்குக் க ழக்ேகயுள்ள

பாைலவனப் பகுதயல்உள்ளமைலகள்ஒன்றன்மீது ஏற ச்ெசல். அங்ேக நான்
இஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்குஅளித்தபூமிையநீபார்க்கலாம். ௧௩நீஅந்தநாட்ைடப்
பார்த்த ப றகு, நீயும்உனது சேகாதரன்ஆேராைனப்ேபான்று மரித்துப் ேபாவாய்.
௧௪ சீன் என்னும் பாைலவனத்தல் தண்ணீர் வஷயமாக இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
கலகம் ெசய்தைத நைனத்துப்பார். நீயும் உனது சேகாதரன் ஆேரானும் நான்
கூறயபடி ெசய்யவல்ைல. நான் பரிசுத்தமானவர் என்பைத ஜனங்களுக்குக்
காட்டி என்ைன கனப்படுத்தாமல் வ ட்டு வ ட்டீர்கள்.” (இது சீன் என்னும்
பாைலவனத்தல், காேதஸ்என்றஇடத்தல் ேமரிபா தண்ணீருக்காக ந கழ்ந்தது.)
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௧௫ ேமாேச கர்த்தரிடம், ௧௬ “ஜனங்கள் என்ன நைனக்கறார்கள் என்பது
கர்த்தராக ய உமக்கு நன்கு ெதரியும். கர்த்தாேவ! இந்த ஜனங்களுக்கு
ஒரு புதய தைலவைனத் ேதர்ந்ெதடுத்து வ ட ேவண்டும் என்று உம்ைம
ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன். ௧௭இந்த ஜனங்கைளஇந்த நாட்டிலிருந்து அைழத்துப்
ேபாய் புதய நாட்டில் ேசர்க்கும் புதய தைலவைன கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுக்க
ேவண்டும்என்றுேவண்டிள்க ேறன். அதற்குப் பன்புஇந்தஜனங்கள்ேமய்ப்பன்
இல்லாதஆடுகைளப் ேபான்றுஆகமாட்டார்கள்” என்றான்.
௧௮ எனேவ கர்த்தர் ேமாேசய டம், “நூனின் மகனான ேயாசுவாேவ புதய

தைலவன். அவன்மிகவும்ஞானம்உள்ளவன். அவைனப் புதய தைலவனாக்கு.
௧௯ முதலில் அவைன ஆசாரியனாகய எெலயாசார் முன்பும் மற்ற ஜனங்கள்
முன்பும்நறுத்து. ப றகுஅவைனத்தைலவனாக ஏற்படுத்து.
௨௦ “நீ அவைனத் தைலவனாக்குவைத ஜனங்கள் காணும்படி ெசய். அப்ேபாது

ஜனங்கள் அவனுக்கு அடங்க நடப்பார்கள். ௨௧ ேயாசுவா எைதப்பற்றயாவது
முடிவு எடுக்க ேவண்டுமானால், அவன் ஆசாரியனாகய எெலயாசார் முன்
நற்கேவண்டும். எெலயாசார் ஊரிைமப் பயன்படுத்த கர்த்தருைடய பதைல
அறந்துெகாள்வான். பன் கர்த்தர் ெசால்வைத ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் ெசய்ய ேவண்டும். அவன், ‘ேபாருக்குப் ேபாங்கள்’ என்று
ெசான்னால் அவர்கள் ேபாருக்குப் ேபாவார்கள். அவன் ‘வீட்டிற்குப் ேபாங்கள்’
என்றுெசான்னால்,அவர்கள்வீட்டிற்குப் ேபாவார்கள்” என்றார்.
௨௨ கர்த்தருைடய வார்த்ைதகளுக்கு ேமாேச கீழ்ப்படிந்தான். இஸ்ரேவல்

ஜனங்களுக்கும் ஆசாரியனாகய எெலயாசாருக்கும் முன்பு ந றக்குமாறு
ேயாசுவாவ டம் ேமாேச கூறனான். ௨௩ பன் தனது ைகைய அவன்ேமல்
ைவத்து அவைனப் புதய தைலவனாக ஆக்கனான். அவன் இதைனக் கர்த்தர்
ெசான்னபடிேயெசய்துமுடித்தான்.

௨௮
அனுதனபலிகள்
௧ கர்த்தர் ேமாேசய டம் ேபசனார். அவர், ௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு

இந்தக் கட்டைளையயும் ெகாடு. எனக்குரிய தானியக் காணிக்ைகையயும்,
பலிகைளயும் உரிய காலத்தல் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்று ெசால். அவற்றல்
தகனபலியும் ஒன்று. அதன் நறுமணம் கர்த்தருக்கு மிகவும் ப டிக்கும்.
௩ கர்த்தருக்கு ஜனங்கள் ெகாடுக்க ேவண்டிய பலிகளில் ெநருப்பல் இடப்படும்
தகன பலியும் ஒன்று. ஒவ்ெவாரு நாளும் ஒரு வயதுைடய பழுதற்ற இரண்டு
ஆட்டுக்குட்டிகைளப் பலிய ட ேவண்டும். ௪இவற்றல் ஒன்ைறக் காைலயலும்,
மற்ெறான்ைறச் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் ேவைளயலும் பானங்களின்
காணிக்ைகேயாடு ெகாடுக்க ேவண்டும். ௫ ப றகு தானியக் காணிக்ைகயும்
தரேவண்டும். அதாவது ஒரு மரக்காலில் பத்தல் ஒரு பங்கான ெமல்லிய
மாைவ, காற்படிஒலிவஎண்ெணயேலபைசந்துெசலுத்த ேவண்டும். ௬ (சீனாய்
மைலயல் அவர்கள் இவ்வாறு ெசய்யத் ெதாடங்கனார்கள். அவர்கள் இதைன
ெநருப்பல் தனகபலியாகச் ெசய்தனர். அதன் நறுமணம் கர்த்தருக்கு மிகவும்
ப டித்தமாயருந்தது.) ௭ அவர்கள் தகனபலிேயாடுச் ேசர்த்து பானங்களின்
காணிக்ைகையயும் ெகாடுத்தனர். ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக் குட்டிேயாடும் அவர்கள்
காற்படி த ராட்ைச ரசத்ைதயும் அளிக்க ேவண்டும். பலிபீடத்தன் பரிசுத்தமான
இடத்தல் பானங்களின் காணிக்ைகைய ஊற்ற ேவண்டும். இது கர்த்தருக்குத்



எண்ணாகமம்௨௮:௮ 310 எண்ணாகமம்௨௮:௨௦-௨௧

தரும் அன்பளிப்பாகும். ௮ மாைலயல் சூரியன் அஸ்தமித்த ப றகு இன்ெனாரு
ஆட்டுக்குட்டிையப் பலிய ட ேவண்டும். காைலயல் ெசய்தது ேபாலேவ
மாைலயலும் ெசய்ய ேவண்டும். அேதாடு பானங்களின் பலிையயும் ெகாடுக்க
ேவண்டும். இந்தப் பலியானது ெநருப்பன் மூலம் ெசலுத்தப்பட ேவண்டும்.
இதன்நறுமணம்கர்த்தருக்குப் ப டிக்கும்.”

ஓய்வுநாள்பலிகள்
௯ “ஓய்வு நாளுக்கு, நீங்கள் ஒரு வயதான 2 ஆட்டுக்குட்டிகைளக் ெகாடுக்க

ேவண்டும். அைவ பழுதற்றதாக இருக்க ேவண்டும். அேதாடு தானியக்
காணிக்ைகையயும் ெகாடுக்க ேவண்டும். ெமல்லிய மாவ ேல பத்தல் இரண்டு
பங்கைன ஒலிவ எண்ெணயேல பைசந்து தரேவண்டும். பானங்களின்
காணிக்ைகையயும் தரேவண்டும். ௧௦ இது ஓய்வு நாளுக்குரிய ச றப்பான
பலியாகும். இது, வழக்கமான தனப் பலிகேளாடு ேசர்த்து ெகாடுக்க ேவண்டிய
பலியாகும்பானங்களின்காணிக்ைகயும்இேதாடு ேசரேவண்டும்.

மாதாந்தரகூட்டங்கள்
௧௧ “ஒவ்ெவாரு மாதத்தன் முதல் நாளிலும் கர்த்தருக்கு வ ேசஷமான

ஒரு தகனபலி ெகாடுக்க ேவண்டும். இரண்டு காைளகைளயும், ஒரு
ஆட்டுக்கடாைவயும், ஒரு வயதுைடய ஏழு பழுதற்ற ஆட்டுக் குட்டிகைளயும்
பலி தரேவண்டும். ௧௨ ஒவ்ெவாரு காைளேயாடும் தானியக் காணிக்ைகயும்
ெகாடுக்க ேவண்டும். அது பத்தல் மூன்று பங்கான ெமல்லிய மாைவ
ஒலிவ எண்ெணயேல பைசந்து ெகாடுக்க ேவண்டும். ஆட்டுக்கடாேவாடு
ெகாடுக்கப்படும் உணவுப் பலியல் பத்தல் இரண்டு பங்கான ெமன்ைமயான
மாைவ ஒலிவ எண்ெணயுடன் பைசந்து ெகாடுக்க ேவண்டும். ௧௩ ஒவ்ெவாரு
ஆட்டுக் குட்டிேயாடும் தரப்படும் தானியப்பலியல் பத்த ேல ஒரு பங்கான
ெமன்ைமயான மாைவ ஒலிவ எண்ெணயுடன் பைசந்து ெகாடுக்க ேவண்டும்.
இவற்ைற ெநருப்பல் தகன பலிகயாகக் ெகாடுக்கேவண்டும். இதன்
நறுமணம் கர்த்தருக்கு மிகவும் ப டித்தமானதாக இருக்கும். ௧௪ பானங்களின்
காணிக்ைகயானது ஒவ்ெவாரு காைளேயாடு அைரப்படி த ராட்ைசரசமாக
இருக்க ேவண்டும். ெசம்மற ஆட்டுக்கடாேவாடு ஒரு படியல் மூன்றல் ஒரு
பங்கு த ராட்ைச ரசத்ைதயும் ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக்குட்டிேயாடும் அைரப்படி
த ராட்ைசரசமும் ெகாடுக்க ேவண்டும். இைவ தகன பலியாக ஒவ்ெவாரு
மாதத்தன் முதல் நாளில் அளிக்க ேவண்டும். ௧௫ வழக்கமாக நாள் ேதாறும்
தரப்படும் தகன பலிேயாடும், பானபலிேயாடும் ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவப்
பாவப்பரிகாரப் பலியாகக்ெகாடுக்க ேவண்டும்.

பஸ்கா
௧௬ “முதல் மாதத்தன் 14வது நாள் கர்த்தருைடய பஸ்கா பண்டிைகயாகும்.

௧௭அம்மாதத்தன் 15வது நாளில் புளிப்ப ல்லா அப்பப் பண்டிைக துவங்குகறது.
இது ஏழு நாட்களுக்கு இருக்கும். இந்த நாட்களில் புளிப்ப ல்லாத அப்பத்ைத
மட்டும் சாப்ப ட ேவண்டும். ௧௮ இதன் முதல் நாளில் ஒரு ச றப்புக் கூட்டம்
இருக்கும். அந்நாளில் நீங்கள் எந்த ேவைலயும்ெசய்யக்கூடாது. ௧௯கர்த்தருக்கு
தகனபலி தர ேவண்டும். அதல் 2 காைளகள், 1 ஆட்டுக்கடா, ஒரு வயதுைடய
7 ஆட்டுக்குட்டிகள் இருக்க ேவண்டும். இவற்றல் எந்தக்குைறயும் இருக்கக்
கூடாது. ௨௦-௨௧ தானியக் காணிக்ைகயாக ஒவ்ெவாரு காைளேயாடும்
பத்தல் மூன்று பங்கான ெமல்லிய மாவைன எண்ெணேயாடு பைசந்து
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தரேவண்டும். ஆட்டுக்கடாேவாடுபத்தல்இரண்டுபங்கானெமல்லியமாவைன
எண்ெணேயாடு பைசந்து தர ேவண்டும்; ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக் குட்டிேயாடும்
பத்தல் ஒரு பங்கான ெமல்லிய மாவைன எண்ெணேயாடு பைசந்து தர
ேவண்டும். ௨௨ அத்ேதாடு நீங்கள் ஒரு ெவள்ளாட்டுக் கடாைவயும் ெகாடுக்க
ேவண்டும். அது உங்கைள சுத்தப்படுத்தும் பாவப்பரிகாரப் பலியாகும்.
௨௩இதைன நீங்கள் வழக்கமாகக் காைலயல் ெகாடுக்கும் பலிேயாடு ேசர்த்துக்
ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௨௪ “இதுேபாலேவ, ஏழு நாட்கள் ஒவ்ெவாரு நாளிலும் இவற்ைற ெநருப்பல்

தகனபலியாகக்ெகாடுக்கேவண்டும். அதேனாடுபானங்களின்காணிக்ைகயும்
ேசரும். கர்த்தருக்கு இம்மணம் மிகவும் ப டிக்கும். இப்பலிகள் ஜனங்களுக்கு
உணவாகும். நீங்கள் இதைன வழக்கமாக ஒவ்ெவாரு நாளும் ெகாடுக்கும்
பலிேயாடு ேசர்த்துெகாடுக்க ேவண்டும்.
௨௫ “இதன் ஏழாவது நாள் இன்ெனாரு ச றப்புக் கூட்டம் இருக்கும். அந்நாளில்

நீங்கள்எவ்வத ேவைலயும்ெசய்யக்கூடாது.
வாரங்களின்வழா (ெபந்ெதேகாஸ்ேத)
௨௬ “முதல் கனிகைளச் ெசலுத்தும் பண்டிைகயன் ேபாதும் (ெபந்ெதேகாஸ்ேத

என்னும் வாரங்களின் பண்டிைக) புதய அறுவைடயன்ேபாது கர்த்தருக்கு
தானியக் காணிக்ைகயாகக் ெகாடுக்க ேவண்டும். அப்ேபாது ஒரு ச றப்புக்
கூட்டத்த ற்கும் நீங்கள் ஏற்பாடு ெசய்யேவண்டும். அந்த நாளில் நீங்கள் எந்த
ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது. ௨௭ நீங்கள் ஒரு தகன பலிையக் ெகாடுக்க
ேவண்டும். இது ெநருப்பன் மூலம் அளிக்கப்பட ேவண்டும். இந்த வாசைன
கர்த்தருக்கு மிகவும் ப டிக்கும். அப்ேபாது நீங்கள் 2 காைளகைளயும், 1
ெசம்மற ஆட்டுக்கடாைவயும், 7 ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் பலி தர ேவண்டும்.
ஆட்டுக்குட்டிகள் ஓராண்டு வயதுைடயதாய் பழுதற்றதாய் இருக்க ேவண்டும்.
௨௮ ஒவ்ெவாரு காைளேயாடும் 24 கண்ணம் ெமல்லிய மாைவ எண்ெணயுடன்
பைசந்து தரேவண்டும்; ஒவ்ெவாருெசம்மற ஆட்டுக் கடாேவாடும், 16 கண்ணம்
ெமல்லியமாைவ எண்ெணயுடன் பைசந்து தரேவண்டும். ௨௯ ஒவ்ெவாரு
ஆட்டுக்குட்டிேயாடும், 8 கண்ணம் ெமல்லிய மாைவ எண்ெணயுடன் பைசந்து
தர ேவண்டும். ௩௦ ஒரு ெவள்ளாட்டுக் கடாைவ உங்கைளச் சுத்தப்படுத்த
பாவப்பரிகார பலியாகத் தர ேவண்டும். ௩௧ நீங்கள் இந்தப் பலிகைள
வழக்கமாகத்தரும் தனப் பலிகேளாடு ேசர்த்துத் தர ேவண்டும். மிருகங்களில்
எவ்வத குைறயும் இல்லாதவாறு எச்சரிக்ைகயாகக் கவனித்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். பானங்களின் காணிக்ைககளிலும் குைறயல்லாதவாறு
பார்த்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.

௨௯
எக்காளங்களின்பண்டிைக
௧ “ஏழாவது மாதத்தன் முதல் நாளில் ஒரு ச றப்பு கூட்டம் ஏற்பாடு ெசய்ய

ேவண்டும். அந்த நாளில் நீங்கள் எந்த ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது.
அந்நாளில் எக்காளம் ஊதேவண்டும். ௨ அப்ேபாது நீங்கள் தகனபலி
தரேவண்டும். இதன் மணம் கர்த்தருக்கு மிகவும் ப ரியமாயருக்கும். நீங்கள்
ஒரு காைளயும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவும், ஒரு வயதுள்ள எவ்வத குைறயும்
இல்லாத 7ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் பலி தரேவண்டும். ௩அேதாடு உணவுபலியும்
தரேவண்டும். அதல் காைளேயாடு 24 கண்ணம் ெமல்லிய மாைவ
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எண்ெணயுடன் பைசந்து தரேவண்டும். ஆட்டுக்கடாேவாடு 16 கண்ணம்
ெமல்லிய மாைவ எண்ெணயுடன் பைசந்து தர ேவண்டும். ௪ ஒவ்ெவாரு
ஆட்டுக் குட்டிேயாடும் 8 கண்ணம் ெமன்ைமயான மாைவ எண்ெணயுடன்
பைசந்து தரேவண்டும். ௫அேதாடு பாவப்ப ரிகாரப் பலியாக ஒருெவள்ளாட்டுக்
கடாைவயும் உங்கைள சுத்தப்படுத்த ெகாடுக்க ேவண்டும். ௬ இப்பலிகள்
வழக்கமான மாதப்ப றப்பன் நாளின் சர்வாங்க தகன பலிேயாடு ேசரேவண்டும்.
அத்துடன் தானியக் காணிக்ைகயும் தர ேவண்டும். இது தனந்ேதாறும்
அளிக்கப்படும் தகனபலி, தானியக் காணிக்ைக மற்றும் பானங்களின்
காணிக்ைகேயாடு ேசர்ந்தருக்க ேவண்டும். இப்பலிகள் வதகளின்படி
அைமந்தருக்க ேவண்டும். இப்பலிகள் ெநருப்பல் தகனம் ெசய்யப்பட
ேவண்டும். இந்தநறுமணம்கர்த்தருக்குப் ப ரியமானது.

பாவப்பரிகார நாள்
௭ “ஏழாவது மாதத்தன் பத்தாவது நாளில் ஒரு ச றப்புக் கூட்டம் இருக்கும்.

அந்த நாளில் எந்த உைணைவயும்உண்ணக்கூடாது. அன்று ேவறு ேவைலகள்
எைதயும் ெசய்யக் கூடாது. ௮ நீங்கள் அன்ைறக்குத் தகனபலி தர ேவண்டும்.
அவற்றன் நறுமணம் கர்த்தருக்கு மிகவும் ப ரியமாயருக்கும். நீங்கள் 1
காைளையயும் 1ஆட்டுக் கடாைவயும், ஒரு வயதுைடய 7ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்
தர ேவண்டும். இைவபழுதற்றதாகஇருக்கேவண்டும். ௯இத்துடன்உணவுப்பலி
தரேவண்டும். காைளேயாடு 24 கண்ணம் ெமன்ைமயான மாைவ ஒலிவ
எண்ெணயுடன் பைசந்து தரேவண்டும். ஆட்டுக் கடேவாடு 16 கண்ணம்
ெமன்ைமயான மாைவ எண்ெணயுடன் பைசந்து தரேவண்டும். ௧௦ ஒவ்ெவாரு
ஆட்டுக்குட்டிேயாடும் 8 கண்ணம் ெமன்ைமயான மாைவ எண்ெணயுடன்
பைசந்து தரேவண்டும். ௧௧ அத்துடன் உங்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்த
பாவப்பரிகாரப் பலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும் பலி தரேவண்டும்.
இது வழக்கமான தனப் பலி, தானியக் காணிக்ைக மற்றும் பானங்களின்
காணிக்ைகேயாடுகூடுதலானஒன்றாகஅைமயும்.

அைடக்கலகூடாரப் பண்டிைக
௧௨ “ஏழாவது மாதத்தன் பதைனந்தாவது நாளில் ஒரு ச றப்புக் கூட்டம்

இருக்கும். இதுஅைடக்கலகூடாரப் பண்டிைக எனப்படும். அந்த நாளில் நீங்கள்
எந்த ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது. கர்த்தருக்காக அந்ேநரத்தல் ஏழு நாட்கைள
ச றப்பு வடுமுைற நாட்களாகக் ெகாண்டாடேவண்டும். ௧௩ நீங்கள் தகன
பலிையயும் தரேவண்டும். அைவ ெநருப்பல் தகனிக்கப்படேவண்டும். அந்த
மணம் கர்த்தருக்கு மிகவும் ப ரியமாயருக்கும். நீங்கள் 13 காைளகைளயும் 2
ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் 14ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்தரேவண்டும். ஆட்டுக்குட்டிகள்
ஒரு வயதுைடயதாக இருப்பதுடன், எவ்வத குைறபாடும் இல்லாததாகவும்
இருக்கேவண்டும். ௧௪ இேதாடு உணவுப்பலியும் தரேவண்டும். ஒவ்ெவாரு
காைளக்கும் 24 கண்ணம் ெமல்லிய மாைவ எண்ெணயுடன் பைசந்து
தரேவண்டும். ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக்கடாவுக்கும் 16 கண்ணம் ெமன்ைமயான
மாைவஎண்ெணயுடன்பைசந்துதரேவண்டும். ௧௫ஒவ்ெவாருஆட்டுக்குட்டிக்கும்
8 கண்ணம் ெமன்ைமயான மாைவ எண்ெணயுடன் பைசந்து தரேவண்டும்.
௧௬ ஒரு ெவள்ளாட்டுக் கடாைவயும் நீங்கள் இவற்ேறாடு தனிேய தரேவண்டும்.
இைவ தனந்ேதாறும் அளிக்கப்படும் தகனபலி, தானியக் காணிக்ைக மற்றும்
பானங்களின்காணிக்ைகேயாடு ேசர்த்துத்தரேவண்டும்.
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௧௭ “இந்த வடுமுைறயன்இரண்டாவது நாளில் 12 காைளகைளயும், 2ஆட்டுக்
கடாக்கைளயும், 14 ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் தரேவண்டும். ஆட்டுக்குட்டிகள் ஒரு
வயதுைடயதாகவும், எவ்வத குைறயும் இல்லாததாகவும், இருக்கேவண்டும்.
௧௮ நீங்கள் இந்த மிருகங்களுக்கு ஏற்ற சரியான தானியக் காணிக்ைகையயும்
தரேவண்டும். அேதாடு பானங்களின் காணிக்ைகயும் காைளேயாடும்,
ஆட்டுக்கடாேவாடும், ஆட்டுக்குட்டிகேளாடும் தரேவண்டும். ௧௯ பாவநவாரணப்
பலியாகஒருஆட்டுக்கடாைவயும் தரேவண்டும். இைவதனந்ேதாறும் தரப்படும்
தானியக் காணிக்ைக மற்றும் பானங்களின் காணிக்ைகேயாடு ேசர்க்ைகயாக
இருக்கேவண்டும்.
௨௦ “இந்த வடுமுைறயன் மூன்றாவது நாளில் நீங்கள் 11 காைளகைளயும், 2

ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், 14ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்தரேவண்டும். ஆட்டுக்குட்டிகள்
ஒரு வயதும் எவ்வத குைறயும் இல்லாததாகவும் இருக்கேவண்டும். ௨௧ நீங்கள்
இந்தக் காைள, கடா மற்றும் ஆட்டுக்குட்டிகேளாடு சரியான அளவல் தானியக்
காணிக்ைகயும் பானங்களின் காணிக்ைகயும் ெகாடுக்கேவண்டும். ௨௨ நீங்கள்
பாவப் பரிகாரப் பலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக் கடாைவயும் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
இைவ தனந்ேதாறும் ெகாடுக்கப்படும் தானியக் காணிக்ைக மற்றும்
பானங்களின்காணிக்ைகேயாடு ேசரேவண்டும்.
௨௩ “இந்த வடுமுைறயன் நான்காவது நாளில் நீங்கள் 10 காைளகைளயும், 2

ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளயும், 14ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்தரேவண்டும். குட்டிகள்
ஒருவயதும்,எவ்வதக்குைறயும்இல்லாததாகவும்இருக்கேவண்டும். ௨௪இந்தக்
காைளகள், கடாக்கள், ஆட்டுக்குட்டிகள் ஆகயவற்ேறாடு சரியான அளவல்
தானியக் காணிக்ைகயும், பானங்களின் காணிக்ைகயும் ெகாடுக்கேவண்டும்.
௨௫ பாவப்பரிகாரப் பலியாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக் கடாைவயும் தரேவண்டும்.
இைவ தனந்ேதாறும் ெகாடுக்கப்படும் தானியக் காணிக்ைக மற்றும்
பானங்களின்காணிக்ைகயுடன்கூடுதலானஒன்றாகச்ெசலுத்த ேவண்டும்.
௨௬ “இந்த வமுைறயன் ஐந்தாவது நாளில் நீங்கள் 9 காைளகைளயும்,

2 ஆட்டுக் கடாக்கைளயும், 14 ஆட்டுகுட்டிகைளயும் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
ஆட்டுக் குட்டிகள் ஒரு வயதும், எவ்வதக் குைறகளும் இல்லாததாகவும்
இருக்கேவண்டும். ௨௭ நீங்கள் இவற்றுக்குச் சரியான அளவல் தானியக்
காணிக்ைகயும், பானங்களின் காணிக்ைகையயும் காைளகேளாடும்,
ஆட்டுக்கடாக்கேளாடும்ஆட்டுக்குட்டிகேளாடும்ெகாடுக்கேவண்டும். ௨௮நீங்கள்
இவற்ேறாடு ஒரு ெவள்ளாட்டுக் கடாைவயும் பாவப்பரிகாரப் பலியாகத்
தரேவண்டும். இைவ தனந்ேதாறும் தரப்படும் தானியக் காணிக்ைக மற்றும்
பானங்களின்காணிக்ைகேயாடுகூடுதலானஒன்றாகஅைமயும்.
௨௯ “இந்த வடுமுைறயன் ஆறாவது நாளில் நீங்கள் 8 காைளகைளயும் 2

ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் 14ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்தரேவண்டும். ஆட்டுக்குட்டிகள்
ஒரு வயதுைடயதாகவும், எவ்வதக் குைறயும் இல்லாததாகவும் இருக்க
ேவண்டும். ௩௦நீங்கள்இவற்றுக்குச் சரியானஅளவல்தானியக் காணிக்ைகயும்
பானங்களின் காணிக்ைகையயும் காைளகேளாடும், ஆட்டுக்கடாக்கேளாடும்,
ஆட்டுக் குட்டிகேளாடும் ெகாடுக்க ேவண்டும். ௩௧ நீங்கள் இவற்றல் ஒரு
ெவள்ளாட்டுக் கடாைவப் பாவப்பரிகாரப் பலியாக ெசலுத்த ேவண்டும்.
இைவ தனந்ேதாறும் தரப்படும் தானியக் காணிக்ைக மற்றும் பானங்களின்
காணிக்ைகேயாடுகூடுதலாகச்ெசலுத்த ேவண்டும்.
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௩௨ “இந்தவடுமுைறயன்ஏழாவதுநாளில்நீங்கள் 7காைளகைளயும் 2ஆட்டுக்
கடாக்கைளயும் 14 ஆட்டுக் குட்டிகைளயும் தரேவண்டும். ஆட்டுக்குட்டிகள் ஒரு
வயதுைடயதாகவும், குைற இல்லாததாகவும் இருக்க ேவண்டும். ௩௩ நீங்கள்
இதற்கு ஏற்ற சரியானஅளவுைடயதாக தானியக் காணிக்ைகயும் பானங்களின்
காணிக்ைகையயும் காைளகேளாடும், ஆட்டுக் கடாக்கேளாடும், ஆட்டுக்
குட்டிகேளாடும் தர ேவண்டும். ௩௪ நீங்கள் ஒரு ெவள்ளாட்டுக் கடாைவப்
பாவப்பரிகாரப் பலியாகக் ெகாடுக்கேவண்டும். இது வழக்கமாக தனந்ேதாறும்
தரப்படும் தானியக் காணிக்ைகயும் மற்றும் பானங்களின் காணிக்ைகக்கும்
ேசர்க்ைகயாகும்.
௩௫ “இந்த வடுமுைறயன் எட்டாவது நாளில் ஒரு மிகச் ச றப்பான

கூட்டம் நைடெபறும். அந்நாளில், நீங்கள் எவ்வத ேவைலயும் ெசய்ய
ேவண்டாம். ௩௬ நீங்கள் ஒரு தகன பலி ெகாடுக்கேவண்டும். இைத
ெநருப்பல் தகனம் ெசய்யேவண்டும். அதன் மணம் கர்த்தருக்கு மிகவும்
ப ரியமாயருக்கும். நீங்கள் 1 காைளையயும், 1 ெவள்ளாட்டுக்கடாைவயும்,
7 ஆட்டுக் குட்டிகைளயும் தரேவண்டும். ஆட்டுக்குட்டிகள் ஓராண்டு வயதும்
எவ்வதக் குைறயும் இல்லாததாயும் இருக்க ேவண்டும் ௩௭ இவற்றுக்கு
ஏற்ற சரியான அளவல் தானியக் காணிக்ைகையயும் பானங்களின்
காணிக்ைகையயும் காைளகேளாடும் ஆட்டுக் கடாக்கேளாடும் ஆட்டுக்
குட்டிகேளாடும் ெகாடுக்க ேவண்டும். ௩௮ நீங்கள் பாவப் பரிகாரப் பலியாக ஒரு
ெவள்ளாட்டுக் கடாைவயும் தரேவண்டும். இைவ வழக்கமாகத் தனந்ேதாறும்
தரப்படும் தானியம் மற்றும் பானங்களின் காணிக்ைககேளாடு கூடுதலான
ஒன்றாகஅைமயும்.
௩௯ “ச றப்பான வடுமுைறகளில் நீங்கள் தகனபலித் தரேவண்டும். அேதாடு

தானியக் காணிக்ைக, பானங்களின் காணிக்ைக, மற்றும் சமாதான
பலிகைளயும் தரேவண்டும். நீங்கள் இவற்ைறக் கர்த்தருக்கு தரேவண்டும்.
இப்பலிகள் நீங்கள் ெகாடுக்க வரும்பும் ச றப்பான அன்பளிப்புகளுக்குச்
ேசர்க்ைகயாகஇருக்கும். இவற்ைறவ ேசஷவாக்குறுதகைளச்ெசய்யும்ேபாதும்
ெகாடுக்கேவண்டும்” என்றார்.
௪௦இஸ்ரேவல்ஜனங்களிடம்ேமாேசகர்த்தர்ஆைனயட்டஅைனத்ைதயும்பற்ற

கூறனான்.

௩௦
வேசஷெபாருத்தைனகள்
௧ இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களில் உள்ள தைலவர்கைளப் பார்த்து ேமாேச

ேபசனான். கர்த்தர் தனக்குச் ெசான்ன இக்கட்டைளகைள எல்லாம் ேமாேச
அவர்களிடம் ெசான்னான். அவன்,
௨ “ஒருவன்கர்த்தருக்குஏதாவதுவ ேசஷெபாருத்தைனெசய்யவரும்பனால்,

அல்லது கர்த்தருக்கு வ ேசஷமானவற்ைறக் ெகாடுக்க வரும்பனால், அவன்
அவ்வாேறெசய்யட்டும். ஆனால்அவன்வாக்களித்தபடிக்ெகாடுக்க ேவண்டும்!
௩ “ஓர் இளம் ெபண் தன் தகப்பன் வீட்டில் இருக்கும்ேபாது

சலவற்ைற ெகாடுப்பதாக அவள் கர்த்தரிடம் ஒரு வ ேசஷ ெபாருத்தைன
பண்ணியருக்கலாம். ௪ இைதப்பற்ற அவளது தந்ைத ெதரிந்துெகாண்டு
அந்த வாக்ைக நைறேவற்ற ஒப்புண்டால் ப றகு அவள் தன் ெபாருத்தைனைய
நைறேவற்ற ேவண்டும். ௫ ஆனால் அவளது ேவண்டுதைல அவளது தந்ைத



எண்ணாகமம்௩௦:௬ 315 எண்ணாகமம்௩௧:௪

அறந்து அைதத் தடுத்தால், ப றகு அவள் தன் வாக்கல் இருந்து வடுதைல
ெபறுகறாள். அவள் தனது ெபாருத்தைனைய நைறேவற்றத் ேதைவயல்ைல.
அவளதுதந்ைதஅவைளத்தடுத்துவ ட்டால்அவைளகர்த்தர்மன்னித்துவடுவார்.
௬ “ஒரு ெபண் தான் கர்த்தருக்கு சலவற்ைறக் ெகாடுப்பதாக வ ேசஷ

வாக்ைக கர்த்தரிடம் ெசய்த ப றகு தருமணம் ஆகயருக்கலாம். ௭ அவளது
கணவன்அந்த ேவண்டுதைலஅறந்துஅதற்குஒப்புண்டுவட்டால்அவள்அைத
நைறேவற்ற ேவண்டும். ௮ஆனால் அவளது கணவன் அவளது ேவண்டுதைல
அறந்து மறுத்துவ ட்டால் ப றகு அவள் தன் வாக்ைக நைறேவற்ற ேவண்டாம்.
அவளது கணவன் அந்த வாக்ைக முறத்து அதைன நைறேவற்ற முடியாதபடி
ெசய்துவ ட்டதால்கர்த்தர்அவைளமன்னித்துவடுவார்.
௯ “ஒரு வதைவ அல்லது வவாகரத்து ெசய்துெகாண்ட ெபண் சறப்பான

ெபாருத்தைன ெசய்தருக்கலாம். அப்ேபாது அவள் தனது ெபாருத்தைனைய
நைறேவற்ற ேவண்டும்.
௧௦ “ஒரு தருமணமானப் ெபண் கர்த்தருக்கு ஒரு ெபாருத்தைன

ெசய்தருக்கலாம். ௧௧ இைதப்பற்ற அவளது கணவன் அறந்து அைத அவன்
அனுமதத்துவ ட்டால் ப றகு அவள் தன் ெபாருத்தைனைய நைறேவற்ற
ேவண்டும். அவள் வாக்கன்படி அைனத்ைதயும் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௧௨ஆனால் அவளது கணவன் அதைன அறந்து மறுத்துவ ட்டால், அவள் தன்
வாக்ைக நைறேவற்ற ேதைவயல்ைல. அவளது வாக்ைக அவளது கணவன்
முறத்துவ ட்டதால் அது ெபாருட்படுத்தக் கூடியதாக இல்ைல. எனேவ கர்த்தர்
மன்னித்துவடுவார். ௧௩ ஒரு தருமணமான ெபண் கர்த்தருக்குச் சலவற்ைறத்
தருவதாக வாக்களித்தருக்கலாம்; அல்லது அவள் தன் ஆத்துமாைவத்
தாழ்ைமப்படுத்தும்படி ஆைணயட்டிருக்கலாம் அல்லது ேவறு ஏதாவது வ ேசஷ
வாக்குறுதகைளச் ெசய்தருக்கலாம். அவற்ைற அவளது கணவன் தடுக்கேவா
அல்லது காப்பாற்றேவா ெசய்யலாம். ௧௪ எவ்வாறு ஒரு கணவன் தன்
மைனவயன் வாக்ைக நைறேவற்ற உதவ முடியும்? அவன் அைதப் பற்ற
அற ந்தைத ஏற்றுக்ெகாண்டால் ேபாதும். அவன் மறுக்காத பட்சத்தல் அவள்
அதைன முழுைமயாகச் ெசய்து முடித்துவ ட ேவண்டும். ௧௫ ஆனால் அவளது
கணவன்அவளதுவாக்ைகஅற ந்தும்தடுத்துவ ட்டால்,வாக்குறுதையஉைடத்த
ெபாறுப்புஅவைனச்சார்ந்ததாகும்” என்றான்.
௧௬ இந்தக் கட்டைளகைளேய ேமாேசய டம் கர்த்தர் கூறனார். இைவ,

ஒருவனுக்கும் அவன் மைனவக்கும் உரிய கட்டைளகளாகும். இைவ,
ஒரு தந்ைதக்கும் தந்ைத வீட்டில் வாழும் இளம் ெபண்ணுக்கும் உரிய
கட்டைளகளாகும்.

௩௧
மீதயானியர்களுடன்இஸ்ரேவலர்களின்யுத்தம்
௧ ேமாேசய டம் கர்த்தர் ேபசனார். அவர், ௨ “மீதயானியர்கைளயும்

ேமற்ெகாள்ளும்படியாக நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு உதவுேவன். அதன்
பறகுநீமரித்துப் ேபாவாய்” என்றார்.
௩ எனேவ ேமாேச ஜனங்கேளாடு ேபசனான். அவன் “உங்கள்

ஆண்களில் வீரர்கைளத் ேதர்வு ெசய்துெகாள்ளுங்கள். கர்த்தர் அவர்கைள
மீதயானியர்கைளயும் ெவல்லும்படி ெசய்வார். ௪ இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்
ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்தல் இருந்தும் 1,000 ஆண்கைளத் ேதர்ந்ெதடுங்கள்.
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௫ ஆகெமாத்தம் இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களில் இருந்து 12,000 ேபர்
வீரர்களாவார்கள்” என்றான்.
௬ ேமாேச அவர்கைளப் ேபாருக்கு அனுப்பனான். ஆசாரியனாகய

எெலயாசாரின் மகனான ப ேனகாைசயும் அவர்கேளாடு அனுப்பனான்.
எெலயாசார் பரிசுத்தமான ெபாருட்கேளாடு, ெகாம்புகைளயும், எக்காளத்ைதயும்
எடுத்து ெசன்றான். ௭ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய
மீதயானியர்கேளாடு ேபாரிட்டு அவர்கைளக் ெகான்றனர். ௮ மீதயானிய
அரசர்களில் ஏவ , ேரக்ேகம், சூர், ஊர், ேரபா என்னும் ஐந்து ேபைரயும்
ெகான்றுேபாட்டார்கள். அவர்கள்ேபேயாரின்மகனானப ேலயாைமயும்வாளால்
ெகான்றார்கள்.
௯ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மீதயானிய ெபண்கைளயும் குழந்ைதகைளயும்

ைகத களாகப் ப டித்தனர். அவர்களது மந்ைதகைளயும் பசுக்கைளயும் மற்ற
யாவற்ைறயும் எடுத்துக்ெகாண்டனர். ௧௦ ப றகு அவர்களது நகரங்கைளயும்,
க ராமங்கைளயும் எரித்துவ ட்டனர். ௧௧ அவர்கள் அைனத்து ஜனங்கைளயும்,
மிருகங்கைளயும் ைகப்பற்றனர். ௧௨ தாங்கள் ைகப்பற்றய அைனத்ைதயும்
ேமாேசய டம், ஆசாரியனாகய எெலயாசார் மற்றும் மற்ற ஜனங்களிடத்தலும்
ெகாண்டு வந்தனர். அங்ேக அவர்கள் கவர்ந்த அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும்
முகாமுக்குள் ெகாண்டு வந்தனர். ேமாவாபலுள்ள ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கல்
அவர்கள் கூடாரம் அைமத்தருந்தனர். அந்த இடம் ேயார்தாைனக் கடந்து
க ழக்குப் பகுதயல் எரிேகாவன் எத ரில் இருந்தது. ௧௩ ப றகு ேமாேசயும்,
ஆசாரியனாகய எெலயாசாரும், ஜனங்கள் தைலவர்களும் கூடாரத்ைதவ ட்டு
ெவளிேயவந்துவீரர்கைளச் சந்த த்தனர்.
௧௪ பைடத்தைலவர்களுக்கு எத ராக ேமாேச ேகாபங்ெகாண்டான். அவன்

ேபாரிலிருந்து தரும்ப வந்தருந்த 1,000 வீரர்களின் தைலவேராடும் 100
வீரர்களின் தைலவேராடும் ேகாபங்ெகாண்டான். ௧௫ ேமாேச அவர்களிடம், “ஏன்
ெபண்கைள உய ேராடு வ ட்டீர்கள். ௧௬இப்ெபண்கேள ப ேலயாமின் நாட்களில்
ேபேயாரில் நடந்ததுேபால் இஸ்ரேவல்ஆண்கள் கர்த்தைர வ ட்டு வலகுவதற்கு
காரணமாயருந்தவர்கள். கர்த்தருைடய ஜனங்களுக்கு மீண்டும் அந்த ேநாய்
ஏற்படும். ௧௭ இப்ேபாது எல்லா மீதயானிய சறுவர்கைளயும், வாழ்க்ைகப்பட்ட
மீதயானிய ெபண்கைளயும், ஒருவேனாடு பாலின உறவுெகாண்ட ஒவ்ெவாரு
மீதயானிய ெபண்ைணயும்ெகான்றுவடுங்கள். ௧௮எந்தெவாரு மனிதேனாடும்
பாலின உறவுெகாள்ளாத இளம் ெபண்ைண மட்டும் வாழவடுங்கள். ௧௯ ப றகு
மற்றவர்கைளக் ெகான்ற அைனவரும் கூடாரத்த ற்கு ெவளிேய ஏழு நாட்கள்
தங்க இருங்கள். உங்களில் எவேரனும் பணத்ைதத் ெதாட்டிருந்தாலும் அவன்
கூடாரத்த ற்குெவளிேயஇருக்கேவண்டும். மூன்றாவதுநாள்,நீங்களும்உங்கள்
ைகத களும் சுத்தப்படுத்தப்பட ேவண்டும். இவற்ைற மீண்டும் நீங்கள் ஏழாவது
நாள் ெசய்ய ேவண்டும். ௨௦ நீங்கள் உங்கள்ஆைடகைளத் துைவக்க ேவண்டும்.
அேதாடு ேதால், கம்பளி, மரம் ேபான்றவற்றால் ெசய்யப்பட்டப் ெபாருட்கைளயும்
கழுவேவண்டும். நீங்கள்சுத்தமாக ேவண்டும்” என்றார்.
௨௧ ப றகு ஆசாரியனாகய எெலயாசார் வீரர்கேளாடு ேபசனான். அவன்,

“இவ்வதகள் எல்லாம் கர்த்தரால் ேமாேசக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டைவ.
இவ்வதகள் ேபாரிலிருந்து தரும் பவரும் வீரர்களுக்கு உரியைவ.
௨௨-௨௩ ஆனால் ெநருப்பல் இடப்படும் ெபாருள்களுக்கு உரிய வ த கள்
ேவறு வதமானைவ. நீங்கள் ெபான், ெவள்ளி, ெவண்கலம், இரும்பு, தகரம்
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ேபான்றவற்ைறெநருப்பல்இடலாம். ப றகுஅவற்ைறதண்ணீரில்கழுவும்ேபாது
அைவ சுத்தமாகும். ெநருப்பல் இட முடியாத ெபாருட்கைள தண்ணீரால்தான்
சுத்தப்படுத்த முடியும். ௨௪ ஏழாவது நாளில் உங்கள் ஆைடகைளத் துைவக்க
ேவண்டும். ப றகு நீங்கள் சுத்தம் அைடவீர்கள். அதன் பன்னேர நீங்கள்
கூடாரத்த ற்குள்வரமுடியும்” என்றான்.
௨௫ ப றகு கர்த்தர் ேமாேசய டம், ௨௬ “நீயும் ஆசாரியனாகய எெலயாசாரும்

தைலவர் அைனவரும் ைகத கைளயும், மிருகங்கைளயும், ைகப்பற்ற வந்த
ெபாருட்கைளயும், எண்ணிக் கணக்க ட ேவண்டும். ௨௭ ப றகு அவற்ைறப்
ேபாருக்குச் ெசன்று வந்த வீரர்களுக்கும், மற்ற இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும்
பங்க ட ேவண்டும். ௨௮ ேபாருக்குச் ெசன்று வந்த வீரர்களிடமிருந்து ஒரு
பகுதைய எடு. அது கர்த்தருக்கு உரியது. 500-ல் ஒன்று கர்த்தருைடய
பங்காகும். இதுஜனங்கள், பசுக்கள், கழுைதகள், ஆடுகள் எனஅைனத்தற்கும்
ெபாருந்தும். ௨௯ அவர்களுைடய பாத ப்பங்கல் எடுத்து ஆசாரியனாகய
எெலயாசாருக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும். இது கர்த்தருக்கு உரிய பங்காகும்.
௩௦ ப றகு ப ற ஜனங்களுைடய பங்கல் 50-ல் ஒன்ைற எடு. இது ஜனங்கள்,
பசுக்கள், கழுைதகள், ஆடுகள் ஆகயவற்றுக்குப் ெபாருந்தும். இப்பங்ைக
ேவவயர்களுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும். ஏெனன்றால் ேலவயர்கள்
கர்த்தருைடயபரிசுத்தக்கூடாரத்த ற்குப்ெபாறுப்பாளிகள்” என்றார்.
௩௧ ேமாேசக்குக் கர்த்தர் ெகாடுத்த கட்டைளயன்படி ேமாேசயும் எெலயாசாரும்

ெசய்தனர். ௩௨ வீரர்கள் 6,75,000 ஆடுகைளயும், ௩௩ 72,000 பசுக்கைளயும்
௩௪ 61,000 கழுைதகைளயும், ௩௫ 32,000 ெபண்கைளயும் ைகப்பற்றயருந்தனர்.
(இப்ெபண்கள் எந்த ஆேணாடும் இதுவைர பாலின உறவு ெகாள்ளாதவர்கள்.)
௩௬ இவற்றல் ேபாருக்குச் ெசன்ற வீரர்கள் 3,37,500 ஆடுகைளப் ெபற்றார்கள்.
௩௭ அவர்கள் 675 ஆடுகைளக் கர்த்தருக்குக் ெகாடுத்தனர். ௩௮ வீரர்கள் 36,000
பசுக்கைளப் ெபற்றுக்ெகாண்டு அவற்றல் 72 பசுக்கைளக் கர்த்தருக்குக்
ெகாடுத்தனர். ௩௯ வீரர்கள் 30,500 கழுைதகைளப் ெபற்றுக்ெகாண்டு
அவற்றல் 61 கழுைதகைள கர்த்தருக்குக் ெகாடுத்தனர். ௪௦ வீரர்கள் 16,000
ெபண்கைள அைடந்தனர். அவர்களில் 32 ெபண்கைளக் கர்த்தருக்கு
அர்ப்பணித்தனர். ௪௧ கர்த்தர் அவனுக்கு ஆைணயட்டபடி கர்த்தருக்கு உரிய
இந்த அன்பளிப்புகைளெயல்லாம் ஆசாரியனான எெலயாசாரிடம் ேமாேச
ெகாடுத்தான்.
௪௨ ப றகு ேமாேச வீரர்கள் ைகப்பற்றய ைவகளில் இஸ்ரேவல்

ஜனங்களுக்குரிய பங்காகய பாத ப்பகுதைய எண்ணினான். ேபாருக்குச்
ெசன்ற வீரர்களிடமிருந்து ேமாேச ஜனங்களுக்காகப் ெபற்றுக்ெகாண்டதாவது.
௪௩ 3,37,500 ஆடுகள், ௪௪ 36,000 பசுக்கள். ௪௫ 30,500 கழுைதகள், ௪௬ 16,000
ெபண்கைளயும் ெபற்றனர். ௪௭இவற்றல் 50-ல்ஒன்ைறக் கர்த்தருக்காக ேமாேச
எடுத்துக்ெகாண்டான். இவற்றல் ஜனங்களும் மிருகங்களும் அடங்கும். ப றகு
அவன் அவற்ைற ேலவயர்களுக்குக் ெகாடுத்தான், ஏெனன்றால் அவர்கள்
கர்த்தருைடய பரிசுத்தமான கூடாரத்ைதக் கவனிப்பவர்கள். ேமாேச இதைனக்
கர்த்தருைடயகட்டைளப்படிெசய்துமுடித்தான்.
௪௮ ப றகு பைடத்தைலவர்கள் (இவர்கள் 1,000 ேபருக்கு தைலவராகவும் 100

ேபருக்கு தைலவராகவும் இருந்தனர்.) ேமாேசய டம் வந்தனர். ௪௯ அவர்கள்
ேமாேசய டம், “நாங்கள்உங்களதுேவைலக்காரர்கள். எங்கள்வீரர்கைளஎண்ணி
கணக்க ட்டிருக்க ேறாம். அவர்களில் யாைரயும் தவறவ டவல்ைல. ௫௦ நாங்கள்
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ஒவ்ெவாரு வீரரிடமிருந்தும் கர்த்தருக்குரிய அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டு
வந்துள்ேளாம். நாங்கள்ெகாண்டுவந்தவற்றுள், தங்கத்தாலானவைளயங்கள்,
ைக வைளயல்கள், ேமாத ரங்கள், காதணிகள், கழுத்தணிகள் ஆகயைவ
அடங்கும். கர்த்தருக்கான இந்த அன்பளிப்புகள் எங்கைளத் சுத்தப்படுத்தும்”
என்றார்கள்.
௫௧ எனேவ ேமாேச ெபான்னாலான அத்தைன அணிகலன்கைளயும் எடுத்து

ஆசாரியனான எெலயாசாரிடம் ெகாடுத்தான். ௫௨ 1,000 ேபருக்கும், 100
ேபருக்கும் தைலவரானவர்கள் ெகாடுத்த ெபான்னணிகள் 420 பவுண்டு
இருந்தது. ௫௩ வீரர்கள் தங்கள் பங்காகக் கைடத்த ெபாருட்கைள
ைவத்துக்ெகாண்டனர். ௫௪ ேமாேசயும், ஆசாரியனான எெலயாசாரும் 1,000
ஆண்களுக்கும் 100 ஆண்களுக்கும் உரிய தைலவர்களிடமிருந்து ெபான்ைனப்
ெபற்றுக்ெகாண்டனர். ப றகு அவர்கள் அவற்ைற ஆசரிப்புக் கூடாரத்தல்
ைவத்தனர். இது இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு நைனவு அைடயாளமாக
ைவக்கப்பட்டது.

௩௨
ேயார்தான்நத க்குக்கீழ்ப்பகுதயலுள்ளேகாத்த ரங்கள்
௧ ரூபன் மற்றும் காத்தன் ேகாத்த ரத்தனர் ஏராளமான பசுக்கைளப்

ெபற்றருந்தனர். அந்தஜனங்கள்யாேசர் மற்றும்கீேலயாத் நாட்ைடப்பார்த்ததும்
அைவ ஆடு மாடுகளுக்கு ஏற்ற இடம் என்று எண்ணினார்கள். ௨ எனேவ காத்
மற்றும் ரூபனின் ேகாத்த ரத்தல் உள்ள ஜனங்கள் ேமாேசய டம் வந்தனர்.
அவர்கள் ேமாேச, ஆசாரியரான எெலயாசார் மற்றும் தைலவர்கேளாடு
ேபசனார்கள். ௩-௪ அவர்கள், “உங்கள் ேவைலக்காரர்களாகய எங்களிடம்
ஏராளமான ஆடுமாடுகைள ைவத்தருக்க ேறாம். கர்த்தரால் ெகாடுக்கப்பட்ட
இந்த பூமியானது கால் நைடகளுக்கு ஏற்ற நல்ல இடமாக உள்ளது. இந்த
நாடானது அதேராத், தீேபான், யாேசர், ந ம்ரா, எஸ்ேபான், எேலயாெல, ேசபாம்,
ேநேபா, ெபேயான் எனும் நகரங்கைளக் ெகாண்டது. ௫ உங்கள் கண்களில்
எங்களுக்குத் தயவு கைடத்தால் அவற்ைற நீங்கள் எங்களுக்குக் ெகாடுக்க
ேவண்டும் என்று வரும்புக ேறாம். எங்கைள ேயார்தான் நதயன் அக்கைரக்கு
அைழத்துச்ெசல்லேவண்டாம்” என்றார்கள்.
௬ ரூபன் மற்றும் காத்தன் ேகாத்த ரங்களுடன் ேமாேச ேபச , “உங்கள்

சேகாதரர்கள் ேபாருக்குப் ேபாகும்ேபாது நீங்கள் மட்டும் இங்ேக இருப்பீர்கேளா?
௭ நீங்கள் எதற்காக இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள அைதரியப்படுத்துகறீர்கள்?
அவர்கள் நதையக் கடந்து ெசன்று கர்த்தர் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்த
நாட்ைடப் ெபற்றுக்ெகாள்ள ஏன் தைடயாக இருக்க றீர்கள்? ௮ உங்கள்
தந்ைதமார்களும் இைதேய முன்பு என்னிடம் ெசய்தார்கள். அவர்கைள
காேதஸ்பர்ேனயாவலிருந்து அனுப்பனேபாது இது நடந்தது. ௯ அவர்கள்
எஸ்ேகால் பள்ளத்தாக்கு வைர ெசன்று அந்நாட்ைடப் பார்த்தார்கள். பன்
அவர்கள்இஸ்ரேவல்ஜனங்கைளஅைதரியப்படுத்தனார்கள். கர்த்தர்ெகாடுத்த
நாட்டுக்குப் ேபாகாதபடிக்கு அவர்கள் ெசய்துவ ட்டனர். ௧௦ கர்த்தர் அந்த
ஜனங்கள் மீது மிகுந்த ேகாபம் ெகாண்டார். கர்த்தர் இந்த ஆைணைய இட்டார்:
௧௧ ‘எக ப்தலிருந்து வந்தவர்களில் 20 வயதும் அதற்கு ேமலும் உள்ளவர்களில்
எவரும் அந்த நாட்ைட காண்பதற்கு அனுமதக்கப்படுவதல்ைல. நான்
ஆப ரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்ேகாபுக்கும் இந்த நாட்ைடக் ெகாடுப்ேபன்
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என்று வாக்குறுத ெகாடுத்ேதன். ஆனால் அவர்கள் என்ைன உண்ைமயாக
பன்பற்றவல்ைல. எனேவ இந்த நாட்ைட அவர்கள் ெபறுவதல்ைல.
௧௨ ேகேனசயனான எப்புன்ேனயன் மகனான காேலபும் நூனின் மகனான
ேயாசுவாவும் கர்த்தைர உண்ைமயாகேவ பன்பற்றயபடியால் அந்நாட்ைடப்
ெபாறுவார்கள்!’
௧௩ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு எத ராக கர்த்தர் ெபருங்ேகாபம்

ெகாண்டிருந்தார். எனேவ கர்த்தர் அவர்கைள 40 ஆண்டுகள் பாைலவனத்தல்
இருக்கும்படி ெசய்தார். கர்த்தருக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்தவர்கள்
எல்ேலாரும் மரிக்கும் வைரக்கும் அவர்கைள பாைலவனத்த ேலேய இருக்கச்
ெசய்தார். ௧௪ இப்ேபாது நீங்களும் உங்கள் தந்ைதமார்கள் ெசய்தது
ேபாலேவ ெசய்க றீர்கள். பாவ களாகய நீங்கள், ேமலும் கர்த்தர் தமது
ஜனங்களுக்குவேராதமாகஇன்னும் ேகாபங்ெகாள்ள ேவண்டும்என்றுநீங்கள்
வரும்புக றீர்களா? ௧௫ நீங்கள் கர்த்தைரப் பன்பற்றாமல் வலக ப்ேபானால்
அவர் உங்கைள மீண்டும் பாைலவனத்தல் இருக்கச் ெசய்வார். ப றகு நீங்கள்
அைனத்துஜனங்கைளயும்அழித்துவடுவீர்கள்!” என்றுகூறனான்.
௧௬ஆனால்ரூபன்மற்றும் காத் ேகாத்த ரங்களிலுள்ளஜனங்கள் ேமாேசய டம்,

“நாங்கள்எங்கள்பள்ைளகளுக்காக நகரங்கைளயும், எங்கள்மிருகங்களுக்குத்
ெதாழுவங்கைளயும் உருவாக்குேவாம். ௧௭ ப றகு இந்நாட்டிலுள்ள
ஜனங்களிடமிருந்து எங்கள் பள்ைளகள் பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள். ஆனால்,
மற்ற இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு நாங்கள் மக ழ்ச்ச ேயாடு வந்து உதவ
ெசய்ேவாம். அவர்களின் நாட்டுக்கு அவர்கைளக் ெகாண்டு வருேவாம்.
௧௮ இஸ்ரேவல் ஜனங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் இந்நாட்டில் தங்களின் பங்ைகப்
ெபறும் வைர, நாங்கள் வீட்டிற்குத் தரும்பவரமாட்ேடாம்! ௧௯ ேயார்தான்
ஆற்றுக்கு ேமற்ேக உள்ள அந்த நாட்ைடயும் நாங்கள் எடுத்துக்ெகாள்ள
மாட்ேடாம்! ேயார்தான் ஆற்றுக்குக் க ழக்ேக உள்ள நாடுகள் தான் எங்கள்
பங்குக்குஉரியைவ” என்றனர்.
௨௦ எனேவ ேமாேச அவர்களிடம், “நீங்கள் இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்தால்,

இந்த நாடு உங்களுக்கு உரியதாகும். ஆனால் உங்கள் வீரர்கள் கர்த்தருக்கு
முன் ேபாருக்குச் ெசல்லேவண்டும். ௨௧உங்கள் வீரர்கள் ேயார்தாைனக் கடந்து
ெசன்று அங்ேகயுள்ள எத ரிகேளாடு ேபாரிட ேவண்டும். ௨௨ எல்ேலாரும்
தங்கள் நாட்ைடப்ெபற கர்த்தர் உதவய ப றகு நீங்கள் வீட்டிற்குத் தரும்பலாம்.
அப்ேபாது கர்த்தரும் இஸ்ரேவலரும் உங்கைளக் குற்றவாளிகளாகக் கருதாமல்
நீங்களும் இந்த நாட்ைடப் ெபற்றுக்ெகாள்ள உதவுவார். ௨௩ஆனால், நீங்கள்
இவற்ைறெயல்லாம்ெசய்யாவ ட்டால்,கர்த்தருக்குஎத ராகப்பாவ கள்ஆவீர்கள்.
உங்கள் பாவங்களுக்காகத் தண்டிக்கப்படுவீர்கள் என்பைதயும் உறுதயாகத்
ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள். ௨௪ உங்கள் பள்ைளகளுக்கு நகரங்கைளயும்,
மிருகங்களுக்குத் ெதாழுவங்கைளயும் அைமயுங்கள். ஆனால் நீங்கள்
வாக்களித்தபடிெசய்துமுடிக்க ேவண்டும்” என்றான்.
௨௫ ப றகு காத் மற்றும் ரூபனின் ேகாத்த ரங்களில் உள்ள ஜனங்கள்

ேமாேசய டம், “நாங்கள் உம்முைடய ேவைலக்காரர்கள், நீர் எங்கள் எஜமானர்.
எனேவ நீர் ெசான்னபடிேய நாங்கள் ெசய்ேவாம். ௨௬ எங்கள் மைனவயரும்,
குழந்ைதகளும் அைனத்து மிருகங்களும் கீேலயாத்தன் நகரங்களில் தங்க
இருப்பார்கள். ௨௭ஆனால் உம் அடியார்களாகய நாங்கள் ேயார்தான்ஆற்ைறக்
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கடப்ேபாம். எங்கள் எஜமானர் ெசன்னபடி நாங்கள் ஆயுதபாணிகளாகக்
கர்த்தருக்குமுன்னால்ெசல்லுேவாம்” என்றனர்.
௨௮ எனேவ ேமாேச, ஆசாரியனாகய எெலயாசார், நூனின் மகனாகய

ேயாசுவா மற்றும் இஸ்ேரேவலின் அைனத்து ேகாத்த ரங்களிலும் உள்ள
தைலவர்கள் அைனவரும் அவர்களின் வாக்குறுதையக் ேகட்டனர். ௨௯ ப றகு
ேமாேச அவர்களிடம், “காத் மற்றும் ரூபனின் ேகாத்த ரங்களில் உள்ள
ஜனங்கள் ேயார்தான் ஆற்ைறக் கடந்து ெசல்வார்கள். கர்த்தரின் முன்னால்
ேபாருக்கு ஆயுதபாணிகளாக அணிவகுத்து நற்பார்கள். உங்கள் நாட்ைட
ைகப்பற்றுவதற்கு அவர்கள் உதவுவார்கள். பன்பு நீங்கள் கீேலயாத் பகுதைய
அவர்களது நாட்டின் சுதந்த ரமாகும்படி ெகாடுப்பீர்கள். ௩௦ கானான் ேதசத்ைத
நீங்கள் எடுத்துக்ெகாள்வதற்கு அவர்கள் உதவ ெசய்வதாக வாக்குறுத
ெகாடுத்தருக்கன்றனர்” என்றான்.
௩௧ காத் மற்றும் ரூபனின் ஜனங்கள் பதலாக, “கர்த்தர் ஆைணயட்டபடிேய

நாங்கள் ெசய்வதாக வாக்களித்துள்ேளாம். ௩௨ நாங்கள் ேயார்தான் நதையக்
கடந்து ெசல்ேவாம். நாங்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாக ஆயுதம் தரித்தவர்களாகக்
கானான் நாட்டிற்குச் ெசல்ேவாம். ேயார்தான் ஆற்றுக்குக் க ழக்ேக உள்ள
நாடுகேளஎங்கள்பங்குக்குஉரிய நாடுகளாகும்” என்றனர்.
௩௩ எனேவ ேமாேச, காத்தன் ஜனங்களுக்கும் ரூபனின் ஜனங்களுக்கும்

மனாேசயன் ஜனங்களில் பாத ப்ேபருக்கும் அந்த பகுதையக் ெகாடுத்தான்.
(மனாேச ேயாேசப்பன் மகன்.) இந்த பூமியானது எேமாரிருைடய அரசனாகய
சீேகானின் பட்டணத்ைதயும் பாசானுைடய அரசனாகய ஓகன் பட்டணத்ைதயும்
அவற்ைறச் ேசர்ந்த பூமிையயும் ெகாண்டது. அந்த பூமியானது அவற்றன்
எல்ைலையச்சுற்றலுமுள்ளநகரங்கைளயும்ெகாண்டது.
௩௪ பன்பு காத் ஜனங்கள் தீேபான், அதேராத், ஆேராேவர், ௩௫ ஆத்ேராத்,

ேசாபான், யாேசர், ெயாக ேபயா, ௩௬ ெபத்ந ம்ரா, ெபத்தாரன் எனும்
நகரங்கைளயும் அவற்றன் பலமான சுவர்கைளயும், களஞ்சயங்கைளயும்,
ெதாழுவங்கைளயும்கட்டினார்கள்.
௩௭ ரூபன் ஜனங்கேளா, எஸ்ேபான், எெலயாெல, கீரியத்தாயீம், ௩௮ ேநேபா,

பாகால்ெமேயான்,சீப்மாஎன்னும்நகரங்கைளக்கட்டினார்கள். அவர்கள்ேநேபா,
பாகல்ெமேயான்எனும்ெபயர்கைளமாற்றண்டனர்.
௩௯ மாகீரின் ஜனங்கள் கீேலயாத்த ற்கு ேபானார்கள். (மாகீர் மனாேசயன்

மகன்.) அவர்கள் அந்நகரத்ைதத் ேதாற்கடித்து அங்கு வாழ்ந்த எேமாரியர்கைள
வ ரட்டியடித்தனர். ௪௦ எனேவ ேமாேச, மனாேசயன் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த
மாகீர் ஜனங்களுக்கு கீேலயாத்ைதக் ெகாடுத்தான். எனேவ அந்தக் குடும்பம்
அங்ேகதங்கற்று. ௪௧மனேசயன்ேகாத்த ரத்ைதச்ேசர்ந்தயாவீர்அங்குள்ளசறு
நகரங்கைளத் ேதாற்கடித்தான். பன் அந்நகரங்கைள யாவீர் நகரங்கள் என்று
அைழத்தான். ௪௨ ேநாபாக், ேகனாத்ைதயும் அதன் அருகலுள்ள நகரத்ைதயும்
ேதாற்கடித்தான். ப றகுஅந்தஇடத்ைதத்தன்ெபயரால்அைழத்தான்.

௩௩
எக ப்தலிருந்துஇஸ்ரேவல்ஜனங்களின்பயணம்
௧ ேமாேசயும் ஆேரானும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளக் குழுக் குழுவாக எக ப்ைத

வ ட்டு அைழத்துச் ெசன்றனர். அவர்கள் கீழ்க்கண்ட இடங்களின் வழியாகப்
பயணம் ெசய்தனர். ௨ ேமாேச தாம் பயணம் ெசய்த இடங்கைளப்பற்ற
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எழுதனான். கர்த்தருைடய வருப்பப்படிேய ேமாேச எழுதனான். அவர்கள்
எக ப்ைதவ ட்டுபயணம்ெசய்தஇடங்கள்பன்வருவனவாகும்:

௩ முதல் மாதத்தன் 15வது நாளில் அவர்கள் ராமேசைச வ ட்டனர். அன்று
காைல பஸ்காவுக்குப் ப றகு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எக ப்ைத வ ட்டு ெவற்ற
முழக்கங்கேளாடு ெவளிேயறனார்கள். அவர்கைள எக ப்து ஜனங்கள்
அைனவரும் பார்த்தனர். ௪கர்த்தர் ெகான்ற தங்கள் பள்ைளகைளெயல்லாம்
எக ப்தயர் அடக்கம் ெசய்தார்கள். அடக்கம் ெசய்யப்பட்டவர்கெளல்லாம்
முதலாவது பறந்த பள்ைளகள். அவர்களது ேதவர்களின் மீதும் கர்த்தர்
தீர்ப்பளித்தார்.
௫ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ராமேசைச வ ட்டு சுக்ேகாத்த ற்குப் பயணம்

ெசய்தனர். ௬ சுக்ேகாத்தலிருந்து அவர்கள் ஏத்தாமிற்குச் ெசன்றனர்.
ஜனங்கள் பாைலவனத்தன் ஓரத்தல் தம் முகாம்கைள ஏற்பாடு
ெசய்துெகாண்டனர். ௭அவர்கள் ஏத்தாைம வ ட்டு ஈேராத்துக்குச் ெசன்றனர்.
அது பாகால் ெசேபானுக்கு அருகல் இருந்தது. அவர்கள் மிக்ேதாலுக்கு
அருகல்தம்முகாைமஅைமத்தனர்.
௮ஜனங்கள்ஈேராத்ைதவ ட்டுகடல்நடுேவநடந்துபாைலவனத்ைதேநாக்க ச்

ெசன்றனர். பன் அவர்கள் மூன்று நாள் பயணம் ெசய்து மாராவ ேல தம்
முகாைமஅைமத்தனர்.
௯ ஜனங்கள் மாராைவ வ ட்டு ஏலிமிற்குச் ெசன்று அங்ேக கூடாரமிட்டனர்.

அங்ேக 12 நீருற்றுகளும், 70 ேபரீச்சம் மரங்களும்இருந்தன.
௧௦பன்ஏலிமிலிருந்துவலக ெசங்கடலுக்குஅருேகமுகாமிட்டனர்.
௧௧பன்ெசங்கடைலவ ட்டுசீன்பாைலவனத்தல்முகாமிட்டனர்.
௧௨பன்சீன்பாைலவனத்ைதவ ட்டுெதாப்காவல்முகாமிட்டனர்.
௧௩பன்ெதாப்காைவவ ட்டுஆலூசேலமுகாமிட்டனர்.
௧௪ பன் ஆலூைசவ ட்டு ெரவ தீமிேல முகாமிட்டனர். அந்த இடத்தல்

ஜனங்கள்குடிப்பதற்குதண்ணீர்இல்லாதருந்தது.
௧௫பன்ெரவ தீைமவ ட்டுசீனாய்பாைலவனத்தல்முகாமிட்டனர்.
௧௬பன்சீனாையவ ட்டுக ப்ேராத்அத்தாவ ேலமுகாமிட்டனர்.
௧௭பன்க ப்ேராத்அத்தாைவவ ட்டுஆஸ்ேராத்த ேலமுகாமிட்டனர்.
௧௮பன்ஆஸ்ேராத்ைதவ ட்டு ரித்மாவ ேலமுகாமிட்டனர்.
௧௯பன் ரித்மாைவவ ட்டு ரிம்ேமான்ேபேரச ேலமுகாமிட்டனர்.
௨௦பன் ரிம்ேமான்ேபேரைசவ ட்டுலிப்னாவ ேலமுகாமிட்டனர்.
௨௧பன்லிப்னாைவவ ட்டு ரீசாவ ேலமுகாமிட்டனர்.
௨௨பன்ரீசாைவவ ட்டு ேகலத்தாவ ேலமுகாமிட்டனர்.
௨௩பன்ேகலத்தாைவவ ட்டு சாப்ேபர் மைலயல்முகாமிட்டனர்.
௨௪பன்சாப்ேபர் மைலையவ ட்டுஆரதாவ ேலமுகாமிட்டனர்.
௨௫பன்ஆரதாைவவ ட்டுமக்ெகேலாத்த ேலமுகாமிட்டனர்.
௨௬பன்மக்ெகேலாத்தாைவவ ட்டுதாகாத்த ேலமுகாமிட்டனர்.
௨௭பன்தாகாத்ைதவ ட்டுதாராக ேலமுகாமிட்டனர்.
௨௮பன்தாராகையவ ட்டுமித்காவ ேலமுகாமிட்டனர்.
௨௯பன்மித்காைவவ ட்டுஅஸ்ேமானாவல்முகாமிட்டனர்.
௩௦பன்அஸ்ேமானாைவவ ட்டு ேமாெசேராத்த ேலமுகாமிட்டனர்.
௩௧பன்ேமாெசேராத்ைதவ ட்டுெபேனயாக்கானிேலமுகாமிட்டனர்.
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௩௨பன்ெபெனயாக்காைனவட்டுக த்காத் மைலய ேலமுகாமிட்டனர்.
௩௩பன்க த்காத் மைலையவ ட்டு ேயாத்பாத்தாவ ேலமுகாமிட்டனர்.

௩௪பன்ேயாத்பாத்தாைவவ ட்டுஎப்ேரானாவ ேலமுகாமிட்டனர்.
௩௫பன்எப்ேரானாைவவ ட்டுஎச ேயான்ேகேபரிேலமுகாமிட்டனர்.
௩௬ பன் எச ேயான் ேகேபரிைல வ ட்டு காேதசாக ய சீன் என்னும்

பாைலவனத்த ேலேயமுகாமிட்டனர்.
௩௭ பன் காேதசாக ய சீன் பாைலவனத்ைத வ ட்டு ஓர் என்னும்

மைலயல் முகாமிட்டனர். இது ஏேதாம் ேதசத்தன் எல்ைலயல் உள்ளது.
௩௮ஆசாரியனாகயஆேரான் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்து, ஓர் என்னும் மைல மீது
ஏறனான். பன் அங்ேகேய மரணமைடந்தான். அவன் ஐந்தாவது மாதத்தல்
முதல்நாளன்றுமரித்துப்ேபானான். அதுஇஸ்ரேவல்ஜனங்கள்எக ப்ைதவ ட்டு
வந்த 40வதுஆண்டு. ௩௯அப்ேபாதுஆேரானுக்கு 123வயது.
௪௦ கானான் நாட்டில் ெநேகவ் என்ற பாைலவனத்தல் ஆராத் என்ற நகரம்

ஒன்றுஇருந்தது. கானானியஅரசன்இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்வருவைதப் பற்ற
அற ந்தான். ௪௧இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஓர் மைலைய வ ட்டு சல்ேமானாவல்
முகாமிட்டனர்.
௪௨பன்சல்ேமானாைவவ ட்டுபூேனானில்முகாமிட்டனர்.
௪௩பன்பூேனாைனவட்டுஓேபாத்தல்முகாமிட்டனர்.
௪௪ பன் ஓேபாத்ைத வ ட்டு அபாரீமின் ேமடுகளில் முகாமிட்டனர். இது

ேமாவாபன்எல்ைலயல்இருந்தது.
௪௫பன்அபாரீமிைனவ ட்டுதீேபான்காத்த ேலமுகாமிட்டனர்.
௪௬பன்தீேபான்காத்ைதவ ட்டுஅல்ேமான்த ப்லத்தாய மிேலமுகாமிட்டனர்.
௪௭ பன் அல்ேமான் த ப்லாத்தாயைம வ ட்டு ேநேபாவுக்கு அருகலுள்ள

அபாரீம் மைலகளில்முகாமிட்டனர்.
௪௮ பன் அபாரீம் மைலகைள, வ ட்டு ேமாவாப ேல உள்ள ேயார்தான்

பள்ளத்தாக்கல் முகாமிட்டனர். இது ேயார்தான் நதையக்கடந்து எரிேகாவன்
அருக ேல உள்ளது. ௪௯ பன் ேயார்தாைனச் சார்ந்த ேமாவாபன்
சமெவளிகளில் முகாமிட்டனர். அவர்களது பாைளயம் ெபத்ெயச ேமாத்ைதத்
ெதாடங்க ஆேபல் ச த்தீம்வைரஇருந்தது.

௫௦ அந்த இடத்தல் ேமாேசேயாடு கர்த்தர் ேபசனார். அவர், ௫௧ “இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம் இவற்ைற கூறு: நீங்கள் ேயார்தான் நதைய கடந்து கானான்
நாட்டிற்குள் நுைழவீர்கள். ௫௨ நீங்கள் அங்ேக காணும் ஜனங்களிடமிருந்து
அந்நாட்ைட எடுத்துக்ெகாள்வீர்கள். அவர்களின் ெசதுக்கப்பட்ட சைலகைளயும்,
வக்ரகங்கைளயும் அழித்துவடுவீர்கள். அவர்களின் ேமைடகைளயும்
நீங்கள் அழிக்க ேவண்டும். ௫௩ நீங்கள் அந்நாட்ைடக் ைகப்பற்ற
அங்ேகேய குடியருப்பீர்கள். ஏெனன்றால் நான் இந்த நாட்ைட உங்களுக்கு
ெகாடுத்தருக்க ேறன். இது உங்கள் குடும்பத்தாருக்கு உரியது. ௫௪ உங்கள்
குடும்பத்தலுள்ள ஒவ்ெவாருவரும் இந்நாட்டின் பங்ைகப் ெபறுவார்கள். எந்தக்
குடும்பத்தனர் எந்தப் பகுதையப் ெபறுவது என்பைதச் சீட்டுக் குலுக்கல் மூலம்
அற ந்துெகாள்வீர்கள். ெபரிய குடும்பத்தனர் ெபரும் பகுதையப் ெபறுவார்கள்.
ச றய குடும்பத்தனர் ச றயப் பகுதையப் ெபறுவார்கள். எந்தக் குடும்பம்
நாட்டின்எந்தப்பகுதையப்ெபறும்என்பைதசீட்டுக்குலுக்கல்மூலம்தீர்மானிக்க
ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரமும்இந்த ேதசத்தன்பங்ைகச்சுதந்தரிக்கும்.
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௫௫ “நீங்கள்அந்த அந்நய ஜனங்கைளஇந்நாட்ைட வ ட்டுத் துரத்த ேவண்டும்.
அவர்கைள இந்நாட்டிேல தங்கவ ட்டால் ப றகு அவர்கள் உங்களுக்கு மிகுந்த
ெதாந்தரவுகைள ெகாண்டுவருவார்கள். அவர்கள் உங்கள் கண்களில்
முள்ளாகவும், வலாக்களில் கூராகவும் இருப்பார்கள். அவர்கள் உங்களுக்குப்
பலப ரச்சைனகைளக்ெகாண்டுவருவார்கள். ௫௬நான்அப்ேபாதுஅவர்களுக்குச்
ெசய்யத ட்டமிட்டைதஉங்களுக்குச்ெசய்ேவன்என்றுெசால்” என்றார்.

௩௪
கானான்நாட்டின்எல்ைலகள்
௧ ேமாேசய டம் கர்த்தர் ேபசனார். அவர், ௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்

இந்த கட்டைளகைளக் கூறு: நீங்கள் கானான் நாட்டிற்குேபாய்க் ெகாண்டு
இருக்கறீர்கள். நீங்கள் கானான் நாடு முழுவைதயும் ெபற்றுக்ெகாள்வீர்கள்.
௩ ெதற்குப் பக்கம் ஏேதாம் அருகலுள்ள சீன் பாைலவனத்தன் ஒரு பகுதையப்
ெபறுவீர்கள். உங்களது ெதற்கு எல்ைலயானது கழக்ேக இருக்க ற சவகடலின்
கைடசயல் ெதாடங்கும். ௪ இது ஸ்கார்ப்ப யன் கணவாயன் ெதற்காகக்
கடந்து ெசல்லும். சீன் பாைலவனத்தன் வழியாக, காேதஸ்பர்ேனவுக்கும்
ப றகு ஆத்சார் ஆதாருக்கும், பன் அங்கருந்து அஸ்ேமானாவுக்கும் ெசல்லும்.
௫ அஸ்ேமானிலிருந்து எல்ைலயானது எக ப்து நதயல் ேபாய், ப றகு அது
மத்தயத்தைரக் கடலில் ேபாய் முடியும். ௬ மத்தயத்தைரக் கடல் உங்களது
ேமற்குஎல்ைலயாகஇருக்கும். ௭உங்கள்வடக்குஎல்ைலயானதுமத்தயத்தைரக்
கடலில்ெதாடங்க ,ெலபனானில்உள்ளஓர்மைலக்குச்ெசல்லும். ௮ஓர்என்னும்
மைலயலிருந்து, இது ெலேபா ஆமாத்த ற்குப் ேபாகும். ப றகு ேசதாத்த ற்குப்
ேபாகும். ௯ பன்னர் அவ்ெவல்ைலயானது, ச ப்ேரானுக்குப் ேபாய் ஆத்சார்
ஏனானிேல முடியும். அதுதான் உங்கள் வடக்கு எல்ைலயாகும். ௧௦ உங்கள்
கழக்கு எல்ைலயானது ஏனானிேல ெதாடங்க , அது ேசப்பாமுக்குப் ேபாகும்,
௧௧ ேசப்பாமிலிருந்து ஆயனுக்குக் க ழக்கலுள்ள ரிப்லாவற்குப் ேபாகும்.
எல்ைலயானது ெதாடர்ந்து கலிேலயா ஏரிக்குத் ெதாடரும். ௧௨ ப றகு அந்த
எல்ைலயானது ேயார்தான் நதவைரத் ெதாடரும். அது மரணக் கடலில் ேபாய்
முடியும். இைவதான்உங்கள்நாட்ைடச் சுற்றயுள்ளஎல்ைலகள்ஆகும்” என்றார்.
௧௩ எனேவ, ேமாேச இந்த கட்டைளகைள இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்

ெகாடுத்தான். “அதுதான் நீங்கள் ெபறப்ேபாக ற நாடு. இதைனச்
சீட்டுக்குலுக்கல் மூலமாக 9 ேகாத்த ரங்களுக்கும் மனாேசயன் பாத
குடும்பத்த ற்கும் பங்க ட்டுக்ெகாள்ள ேவண்டும். ௧௪ ரூபன் மற்றும் காத்தன்
ேகாத்த ரத்தனரும் மனாேசயன் பாத க் குடும்பத்தனரும் ஏற்ெகனேவ தங்கள்
நாட்ைடப்ெபற்றுள்ளனர். ௧௫அந்தஇரண்டைரக்ேகாத்த ரத்தனரும்எரிேகாவன்
அருகல்ேயார்தானுக்குக்க ழக்ேகஉள்ளநாடுகைளப்ெபற்றுள்ளனர்”என்றான்.
௧௬ ப றகு கர்த்தர் ேமாேசேயாடு ேபசனார். ௧௭ அவர், “நாட்ைடப் பங்கு

ைவக்க ஆசாரியனாகய எெலயாசாரும், நூனின் மகனான ேயாசுவாவும்,
௧௮ ேகாத்த ரங்களின் தைலவர்களும் உங்களுக்கு உதவுவார்கள். ஒவ்ெவாரு
ேகாத்த ரத்த ற்கும் ஒரு தைலவர் இருப்பார். அவர்கள் நாட்ைடப் பங்கு ேபாட்டுக்
ெகாடுப்பார்கள். ௧௯பன்வருபைவஅந்ததைலவர்களின்ெபயர்களாகும்:

யூதாவன்ேகாத்த ரத்தலிருந்துஎப்புன்ேனயன்மகனானகாேலபு;
௨௦ச மிேயானின் ேகாத்த ரத்தலிருந்துஅம்மியூதன்மகனானசாமுேவல்;
௨௧ெபன்யமீனின்ேகாத்த ரத்தலிருந்துகஸ்ேலானின்மகனானஎலிதாது;
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௨௨தாணின்ேகாத்த ரத்தலிருந்துெயாக்லியன்மகனானபுக்க ;
௨௩ ேயாேசப்பன் மகனான மனாேசயன் ேகாத்த ரத்தலிருந்து எேபாதன்
மகனாகயஅன்னிேயல்:

௨௪எப்ப ராயீமின் ேகாத்த ரத்தலிருந்துச ப்தானின்மகனாகய ேகமுேவல்;
௨௫ெசபுேலானின் ேகாத்த ரத்தலிருந்துபர்னாகன்மகனாகயஎலிசாப்பான்;
௨௬இசக்காரின் ேகாத்த ரத்தலிருந்துஆசானின்மகனாகயபல்த்த ேயல்;
௨௭ஆேசரின் ேகாத்த ரத்தலிருந்துெசேலாமியன்மகனானஅகயூத்;
௨௮ நப்தலியன் ேகாத்த ரத்தலிருந்து அம்மியூதன் மகனான ெபதாக்ேகல்”
என்றார்.

௨௯இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்மத்தயல்கானான்ேதசத்ைதப்பங்கடும்படிகர்த்தர்
இவர்கைளத்ெதரிந்ெதடுத்தார்.

௩௫
ேலவயரின்நகரங்கள்
௧ ேயார்தான் நத க்கருகல் ேமாவாபலுள்ள ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கல்

கர்த்தர், ேமாேசய டம் ேபசனார். கர்த்தர், ௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்கள்
பங்குகளில் உள்ள நகரங்களின் சல இடங்கைள ேலவயர்களுக்குத்
தரேவண்டும் என்று கூறு, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அந்நகரப் பகுத களிலும்
அைதச் சுற்றலும் உள்ள ெவளி ந லங்கைளயும் ேலவயருக்குத் தந்துவ ட
ேவண்டும். ௩ ேலவயர்கள் இந்த நகரங்களில் குடிேயறுவார்கள். அவர்களின்
பசுக்களும், மற்ற மிருகங்களும் ெவளி ந லங்களில் ேமய்ந்துெகாள்ளும்.
௪ உங்கள் நலங்களில் ேலவயர்களுக்கு நீங்கள் ெகாடுக்க ேவண்டிய
பாகமாவது: நகரச் சுவர்களில் 1,500 அடி தூரமும் அதற்கைடயல் உள்ள
நலங்களும் ௫ நகரத்தன் ேமற்ேகயுள்ள 3,000அடிதூரமும், க ழக்ேகயுள்ள 3,000
அடி துரமும், வடக்ேகயுள்ள 3,000அடிதூரமும், ெதற்ேகயுள்ள 3,000அடிதூரமும்,
ேலவயர்களுக்கு உரியதாகும். (அைனத்து நலங்களுக்கும் நடுவல் நகரம்
இருக்கும்.) ௬ இத்தைகய ஆறு நகரங்களும் பாதுகாப்பன் நகரங்களாகும்.
வபத்தாக எவராவது ஒருவைரக் ெகான்றுவ ட்டால், உடேன அவன் இந்த
நகரத்த ற்குள் ஓடிப்ேபானால் இது அவர்களுக்குப் பாதுகாப்ைபத்தரும். இந்த
ஆறு நகரங்கேளாடும் ேமலும் 42 நகரங்கைள ேலவயர்களுக்குத் தரேவண்டும்.
௭எனேவ ெமாத்தமாக நீங்கள் ேலவயர்களுக்கு 48 நகரங்கைளயும், அவற்ைறச்
சுற்றயுள்ள நலங்கைளயும் தரேவண்டும். ௮ ெபரிய குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெபரிய பங்ைகப் ெபறுவார்கள். ச றய குடும்பத்ைதச்
ேசர்ந்த இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ச றய பங்ைகப் ெபறுவார்கள். எனேவ ெபரிய
ேகாத்த ரத்தனர் தங்கள் பங்கல் அதக நகரங்கைள ேலவயர்களுக்குக்
ெகாடுத்துவ ட ேவண்டும். ச றய ேகாத்த ரத்தனர் சல நகரங்கைள
ேலவயர்களுக்குெகாடுத்துவ ட ேவண்டும்” என்றார்.
௯ ேமலும் கர்த்தர் ேமாேசய டம்: ௧௦ “ஜனங்களிடம் இவற்ைறயும்கூறு: நீங்கள்

ேயார்தான் ஆற்ைறக் கடந்து கானான் நாட்டிற்குள் ேபானபன்பு ௧௧ நீங்கள்
அைடக்கல பட்டணங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும். எவனாவது ஒருவன்
தற்ெசயலாய்யாைரயாவதுெகான்றுவட்டால்,அைடக்கலப்பட்டணங்களுக்குள்
ஓடிப்ேபாக ேவண்டும். ௧௨சாகடிக்கப்பட்டவனின்உறவனர்யாராலும்இைடயூறு
வராமல், வழக்கு மன்றத்தல் தீர்ப்பளிக்கப்படும்வைர அங்கு பாதுகாப்பாக
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இருப்பான். ௧௩ ஆறு நகரங்கள் பாதுகாப்பன் நகரங்களாக வளங்கும்.
௧௪ இவற்றல் மூன்று நகரங்கள் ேயார்தான் நத க்கு க ழக்ேக இருக்கும்.
ேமலும் மூன்று நகரங்கள் கானான் நாட்டிற்குள் ேயார்தான் நத க்கு ேமற்ேக
இருக்கும். ௧௫ இந்த நகரங்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் அவர்களிைடேய
வாழும் அயல்நாட்டு ஜனங்களுக்கும் பயணிகளுக்கும் பாதுகாப்ப ற்காக
இருக்கும். வபத்தல் எவைனயாவது ெகான்றுவட்டால், பாதுகாப்புக்காக
இந்நகரங்களுக்குள்ஓடிஒளிந்துெகாள்ளலாம்.
௧௬ “எவனாவது இரும்பு ஆயுதத்ைத பயன்படுத்த இன்ெனாருவைனக்

ெகான்றால், அவன் ெகாைல ெசய்யப்பட ேவண்டும். ௧௭ எவனாவது
கல்ைலப் பயன்படுத்த இன்ெனாருவைனக் ெகான்றால், அவனும் ெகாைல
ெசய்யப்டேவண்டும். (ஆனால்ெபாதுவாகெகாைலெசய்யப்படத்தக்கஅளவுள்ள
கல்ேல ெகாைல ெசய்யப் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்க ேவண்டும்.) ௧௮ ஒருவன்
இன்ெனாருவைனமரத்தடிையப் பயன்படுத்த க் ெகான்றால், அவனும் ெகாைல
ெசய்யப்படேவண்டியவன். (ெபாதுவாகமரத்தடிேயப றைரக்ெகால்லஆயுதமாக
பயன்படுத்தப்படும்.) ௧௯ ெகாைல ெசய்யப்பட்டவனின் குடும்பத்தலுள்ள
ஒருவன்ெகாைலகாரைனவ ரட்டிப்ேபாய்ெகான்றுவ டலாம்.
௨௦-௨௧ “ஒருவன் இன்ெனாருவைனத் தன் ைகயால் அடித்துக் ெகாைலெசய்து

வ டலாம் அல்லது ஒருவன் இன்ெனாருவைனத் தள்ளி வ ட்டுக்
ெகான்றுவ டலாம். அல்லது ஒருவன் இன்ெனாருவன் மீது எைதயாவது
வீசயும் ெகான்றுவடலாம். ஒருவன் இவற்ைற ெவறுப்பன் காரணமாகச்
ெசய்தால் அவன் ெகாைலகாரனாக றான். அவன் ெகாைல ெசய்யப்பட
ேவண்டியவன் ஆவான். ெகாைல ெசய்யப்பட்டவனின் குடும்பத்தலுள்ள
ஒருவன்ெகாைலகாரைனவ ரட்டிப்ேபாய்ெகான்றுவ டலாம்.
௨௨ “ஆனால் ஒருவன் எத ர்பாராத வ தத்தல் ஒருவைனக் ெகான்றுவடலாம்.

ெகான்றுவட்ட மனிதனின் ேமல் அவனுக்கு ெவறுப்பு எதுவும் இல்ைல.
எத ர்பாராத வ தத்தல் நடந்தது இது அல்லது ஒருவன் எைதேயா வீச அது
எத ர்பாராதவ தமாக இன்ெனாருவன் மீது பட்டு அவன் மரிக்கலாம். அவன்
த ட்டமிட்டுக் ெகாைல ெசய்யவல்ைல. ௨௩அல்லது ஒருவன் ஒரு கல்ைல வீச
அது இன்ெனாருவன் மீது பட்டு அவன் மரித்துப் ேபாகலாம். அவன் யாைரயும்
ெகால்லத் த ட்டமிட வல்ைல. அவன் யாைரயும் ெவறுக்கவல்ைல. எத ர்பாராத
வ தத்தல்ெகாைலெசய்துவ ட்டான். ௨௪இவ்வாறுந கழ்ந்தால்,ப றகுசமுதாயம்
தான் முடிெவடுக்க ேவண்டும். அவர்களுக்குரிய வழக்குமன்றேம நைறேவற்ற
ேவண்டியைதத்தீர்மானிக்கும். சமூகநீத மன்றேமெகாைலெசய்யப்பட்டவனின்
குடும்பத்தல் உள்ள ஒருவன், ெகாைலகாரைன ெகாைல ெசய்யலாமா
என்பைதத் தீர்மானிக்கும். ௨௫ சமுதாய நீத மன்றமானது ெகாைலகாரைனத்
தண்டிக்கேவண்டாம்என்றுஎண்ணினால்அவைனஅைடக்கலப்பட்டணத்துக்கு
அனுப்பவ டலாம். அவன், அப்ேபாைதய தைலைம ஆசாரியன் மரிக்கும்வைர
அந்த பட்டணத்தல்இருக்க ேவண்டும்.
௨௬-௨௭ “அவன் பாதுகாப்பான நகரத்தன் எல்ைலகைள வ ட்டு ெவளிேய

ேபாகாமல் இருக்க ேவண்டும். அவ்வாறு ேபானால், அப்ேபாது ெகாைல
ெசய்யப்பட்டவனின்குடும்பத்தல்உள்ளவர்கள்அவைனப்ப டித்துக்ெகான்றால்,
அது ெகாைல குற்றம் ஆகாது. ௨௮ எத ர்பாராத வ தமாக இன்ெனாருவைனக்
ெகான்ற ஒருவன் தைலைம ஆசாரியன் மரிக்கும்வைர பாதுகாப்பான
நகரத்த ற்குள்ேளேயஇருக்க ேவண்டும். தைலைமஆசாரியனின் மைறவற்குப்
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பன்னர் அவன் தன் ெசாந்த இடத்த ற்குத் தரும்ப ப் ேபாகலாம். ௨௯ உங்கள்
ஜனங்கள் வாழும் நகரங்களில் எல்லாம் இந்த வத கள் என்ெறன்ைறக்கும்
இருக்கும்.
௩௦ “சாட்ச கள் இருந்தால்தான், ஒருவைனக் ெகாைலகாரன் என்று முடிவு

ெசய்து ெகான்றுவட தீர்ப்பளிக்க முடியும். ஒரு சாட்ச மட்டும் இருந்தால்
ஒருவைனக்ெகாைலக்குற்றவாளியாக்கமுடியாது.
௩௧ “ஒருவன்ெகாைலகாரன்என்றுமுடிவானால்,அவன்மரணதண்டைனக்குத்

தகுதயாவான். அவனிடம் பணத்ைத ெபற்றுக்ெகாண்டு தண்டைனைய மாற்ற
ேவண்டாம். ெகாைலகாரன்ெகால்லப்பட ேவண்டும்.
௩௨ “ஒருவன் மற்ெறாருவைனக் ெகான்றுவட்டு பாதுகாப்பான நகரத்த ற்கு

ஓடிவ ட்டால் அவனிடம் பணத்ைத வாங்க க்ெகாண்டு அவைன வீட்டிற்கு
அனுப்பவ டாதீர்கள். அவன் தைலைம ஆசாரியன் மரிக்கும்வைர
அந்நகரத்த ேலேயஇருக்க ேவண்டும்.
௩௩ “குற்றமில்லாதஇரத்தம்ச ந்த உங்கள்நாட்ைடஅசுத்தப்படுத்தவ டாதீர்கள்.

இரத்தம்ச ந்தயபூமிையெகாைலகாரனின்இரத்தத்ைதக்ெகாண்டுதவ ரேவறு
எதனாேலயும் பரிகாரம் ெசய்ய முடியாது. ௩௪ நாேன கர்த்தர், நான் உங்கள்
நாட்டில் இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு வாழ்ேவன். நான் அங்ேக வாழ்வதால் அந்த
இடத்ைத அறயாதவர்களின்இரத்தத்தால் தீட்டு உள்ளதாகச் ெசய்யேவண்டாம்”
என்றார்.

௩௬
ெசேலாப்ப யாத்தன்மகள்களின்பகுத
௧மனாேச ேயாேசப்பன் மகன். மாகீர் மனாேசயன் மகன். கீேலயாத் மாகீரின்

மகன். கீேலயாத் ேகாத்த ரத்தன் தைலவர்கள் ேமாேசேயாடும் மற்றஇஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்களின் தைலவர்கேளாடும் ேபசப் ேபானார்கள். ௨ அவர்கள்,
“ஐயா, எங்கள் நலத்தன் பங்குகைளச் சீட்டுக்குலுக்கல் மூலம் நாங்கள்
ெபறுமாறு கர்த்தர் கட்டைளய ட்டு இருக்கறார். அேதாடு ெசேலாப்ப யாத்தன்
நலப்பங்கானது அவனது மகள்களுக்குச் ேசர ேவண்டும் என்றும் கர்த்தர்
கூறயருக்க றார். ெசேலாப்ப யாத் எங்களது சேகாதரன். ௩ ேவறு ஒரு
ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கள் ெசேலாப்ப யாத்தன் மகைள மணக்க ேநரிடலாம்.
அப்ேபாது அந்தப் பங்கு எங்கள் குடும்பத்ைத வ ட்டுப் ேபாய்வடுேம. ேவறு
ஒரு ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் அந்தப் பூமிைய ெபற்றுக்ெகாள்வார்களா?
இவ்வாறு சீட்டுக் குலுக்கல் மூலம் நாங்கள் ெபற்ற நலப்பாகத்ைத நாங்கள்
இழந்துவடுவதா? ௪ ஜனங்கள் தங்கள் நலத்ைத வற்கலாம். ஆனால் யூபலி
ஆண்டில் எல்லா நலமும் உண்ைமயல் நல உரிைமயாளனுக்ேக தரும்ப
அளிக்கப்படும். அப்ேபாதுெசேலாப்ப யாத்தன்மகள்களுக்குரியநலம்யாருக்கு
வந்து ேசரும்? ந த்தயத்துக்கும் எங்கள் குடும்பம் அந்த நலத்ைத இழந்து வ ட
ேவண்டியதுதானா?” என்றுேகட்டனர்.
௫ ேமாேச பன்வரும் கட்டைளைய இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு ெகாடுத்தான்.

இந்தக் கட்டைள கர்த்தரிடமிருந்துவந்தது. “ேயாேசப்பன் ேகாத்த ரத்தல் உள்ள
மனிதர்கள் கூறுவது சரிேய. ௬ ெசெலாப்ப யாத்தன் மகள்கள் வஷயத்தல்
கர்த்தர் கூறும் கட்டைளகளாவன: அவர்கள் தங்களுக்கு வருப்பமானவர்கைள
மணந்துெகாள்ளலாம். எனினும் அவர்கள் தங்கள் தந்ைதயன் ேகாத்த ரத்தல்
உள்ளவர்கைள மட்டுேம மணந்துெகாள்ள ேவண்டும். ௭ இதனால் இஸ்ரேவல்
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ஜனங்களின் ஒரு ேகாத்த ரத்தல் உள்ள ெசாத்தானது இன்ெனாரு
ேகாத்த ரத்த ற்குச் ெசல்லாமல் இருக்கும். எனேவ ஒவ்ெவாரு இஸ்ரேவலனும்
தன் முற்ப தாக்களுக்குரிய நலங்கைளப் பாதுகாத்துக்ெகாள்வான். ௮ ஒரு
ெபண் தன் தந்ைதக் குரிய நலத்ைதப் ெபற்றால், பன்னர் அவள் தந்ைதயன்
ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கைள மட்டுேம மணந்துெகாள்ள ேவண்டும். இந்த
முைறயல் ஒவ்ெவாரு இஸ்ரேவல் குடிமகனும் தங்கள் முற்ப தாக்களின்
ெசாத்துக்கைளத் தம் வசேம ைவத்தருப்பார்கள். ௯ எனேவ, இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் ஒரு ேகாத்த ரத்தல் இருந்து இன்ெனாரு ேகாத்த ரத்த ற்கு நலம்
ேபாகாமல் இருக்கும். ஒவ்ெவாரு இஸ்ரேவலனும் தன் முற்ப தாக்களுக்குரிய
நலத்ைதபாதுகாத்துக்ெகாள்வான்.”
௧௦ ெசெலாப்ப யாத்தன் மகள்கள், ேமாேசக்கு கர்த்தர் அளித்த

கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந் தனர். ௧௧ எனேவ மக்லாள், த ர்சாள், ஓக்லாள்,
மில்காள், ேநாவாள் எனும் ெசெலாப்ப யாத்தன் மகள்கள் தம் தந்ைதயன்
சேகாதரரின் மகன்கைள மணந்துெகாண்டனர். ௧௨ அவர்கள் ேயாேசப்பன்
மகனாகய மனாேசயன் ேகாத்த ரத்தனைர மணந்துெகாண்டபடியால்
அவர்களின்ெசாத்தானதுஅக்ேகாத்த ரத்த ற்குள்ேளேயஇருந்தது.
௧௩ எரிேகாவன் எத ேர, ேயார்தானுக்கு இக்கைரயல் ேமாவாப் சமெவளியல்

கர்த்தர் ேமாேசக்குெகாடுத்த சட்டங்களும்கட்டைளகளும்இைவகேளயாகும்.
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உபாகமம்

இஸ்ரேவல்ஜனங்களிடம் ேமாேச ேபசுதல்
௧ இது இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு ேமாேச அறவத்தச் ெசய்த . ேயார்தான்

நத க்குக் க ழக்கல் உள்ள பாைலவனத்தன் பள்ளத் தாக்கல் அவர்கள்
இருந்தெபாழுது, ேமாேச அவர்களிடம் ெசான்னான். அப்பகுத சூப்புக்கு
எத ராகவும், பாரான் பாைலவனத்தற்கும் ேதாப்ேபல், லாபான், ஆஸேராத்,
த சாகாப்ஆகயநகரங்களுக்குஇைடயலும்இருந்தது.
௨ ஓேரப் மைலயலிருந்து (சீனாய்) ேசயீர் குன்றுகள் வழியாக

காேதஸ்பர்ேனயாவுக்கு பயணம் ெசய்வதற்கு பத ேனாரு நாட்கள் ஆகும்.
௩ஆனால் எக ப்ைத வ ட்டுப் புறப்பட்ட இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் நாற்பதாண்டுகள்
கழிந்தபன்னேர இவ்வ டத்ைத அைடந்தனர். நாற்பதாவது ஆண்டின்
பத ேனாராவது மாதத்தன் முதல் நாளன்று, ேமாேச அந்த ஜனங்களிடம்
ேபசனான். அவர்களிடம் கூறுமாறு ேதவன் கட்டைளய ட்ட எல்லாவற்ைறயும்
ேமாேச எடுத்துச் ெசான்னான். ௪ கர்த்தர் சீேகாைனயும் ஓைகயும்
ெவற்ற க்ெகாண்ட பன்னர் இது நடந்தது. (எஸ்பானில் வச த்த சீேகான்
எேமாரியரின் அரசன். பாசான் மன்னனாகய ஓக், அஸ்தேராத்தலும்
எத ேரயலும்வச த்தான்.) ௫இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்ேயார்தான்நத க்குக்க ழக்ேக
ேமாவாப்நலப்பகுதயல்இருந்தெபாழுது,ேதவன்கட்டைளய ட்டவற்ைறேமாேச
அவர்களுக்குவளக்கமாக எடுத்துச்ெசான்னான். ேமாேச,
௬ “நமது ேதவனாகய கர்த்தர் ஓேரப் மைலயல் (சீனாய்) நம்மிடம்

ேபசனார். ேதவன் ெசான்னது என்னெவன்றால்: ‘நீங்கள் நீண்டகாலம்
இம்மைலயல் தங்கயருந்ததுேபாதும். ௭ எேமாரிய ஜனங்கள் வாழும்
மைல நாட்டிற்கும், அைதச் சுற்றயுள்ள எல்லா இடங்களுக்கும் ெசல்லுங்கள்.
ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கு, மைலநாடு, ேமற்குச்சரிவுகள், யூேதயாவன்
ெதற்கலுள்ள ெநேகவ் (பாைலவனப் பகுத ) மற்றும் கடற்கைரப் பகுத க்கும்
ெசல்லுங்கள். கானான் நலப்பகுத மற்றும் லீபேனான் ஆகயவற்றன்
வழியாக ெபரும் நதயான ஐப ராத்து வைரக்கும் ெசல்லுங்கள். ௮அந்நலத்ைத
நான் உங்களுக்குக் ெகாடுக்க ேறன். ெசன்று எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
அந்நலத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுப்பதாக உங்கள் முற்ப தாக்களான
ஆப ரகாம், ஈசாக்கு மற்றும் யாக்ேகாபு ஆக ேயாருக்கு நான் வாக்களித்ேதன்.
அந்நலத்ைதஅவர்களுக்கும்அவர்களதுசந்ததயனருக்கும்ெகாடுப்பதாகநான்
வாக்களித்ேதன்’ ” என்றார்.

ேமாேச தைலவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்
௯ ேமாேச, “அந்த நாட்களில் நான் ஒருவனாக உங்கைள கவனித்துக்ெகாள்ள

இயலாது. ௧௦ இப்ெபாழுது, உங்களிடம் பலர் இருக்க றீர்கள்! உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் ேமலும் பலைர ேசர்த்துள்ளார். ஆகேவ
வானத்தலுள்ள நட்சத்த ரங்கைளப்ேபால் நீங்கள் எண்ணிக்ைகயல்
ெபருகயுள்ளீர்கள்! ௧௧உங்கள்முற்ப தாக்களின்ேதவனாகயகர்த்தர்,உங்கைள
இப்ெபாழுதுள்ளைதப் ேபால 1,000 மடங்கு எண்ணிக்ைகயல் அதகரிக்கச்
ெசய்யட்டும்! அவர் வாக்களித்தபடி உங்கைள ஆசீர்வத க்கட்டும்! ௧௨ஆனால்
உங்கைள கவனித்துக்ெகாள்ளவும், உங்கள் வாதங்கைளத் தீர்த்து ைவக்கவும்,
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என் ஒருவனால் முடியவல்ைல. ௧௩ஆகேவ ‘ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்தலிருந்தும்
சலைரத் ேதர்ந்ெதடுங்கள். அவர்கைள உங்களுக்குத் தைலவர்களாக்குேவன்.
புரிந்துெகாள்ளும் ஆற்றலும் அனுபவமும் வாய்ந்த ஞானவான்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுங்கள்’ என்றுநான்ெசான்ேனன்.
௧௪ “அதற்கு நீங்கள், ‘நீர் ெசய்யச்ெசான்ன ெசயல் நல்ல ெசயல்’ என

கூறனீர்கள்.
௧௫ “ஆகேவ உங்கள் ேகாத்த ரங்களிலிருந்து நீங்கள் ேதர்ந்ெதடுத்த அறவும்

அனுபவமும் நைறந்தவர்கைள உங்கள் தைலவர்களாக்க ேனன். இப்படியாக,
1,000 ேபர்களுக்குத் தைலவர்கைளயும், 100 ேபர்களுக்குத் தைலவர்கைளயும்,
50 ேபர்களுக்குத் தைலவர்கைளயும், 10 ேபர்களுக்குத் தைலவர்கைளயும்,
உங்களுக்குஏற்படுத்த ேனன். ேமலும்உங்கள்ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரங்களுக்கும்
அதகாரிகைளயும்ெகாடுத்ேதன்.
௧௬ “அந்த சமயத்தல் அந்த நீத பத களிடம், ‘உங்கள் ஜனங்களுக்கு

இைடயலான வாதங்கைளக் ேகளுங்கள். ஒவ்ெவாரு வழக்க ற்கும்
தீர்ப்பளிக்கும்ேபாதுநடுநைலயாகஇருங்கள். வழக்குஇருஇஸ்ரேவலர்களுக்கு
இைடயலா அல்லது ஒரு இஸ்ரேவலனுக்கும் ஒரு ெவளிநாட்டவனுக்கும்
இைடயலா என்பதுமுக்கயமல்ல. ஒவ்ெவாருவழக்குகைளயும் நடுநைலயுடன்
தீர்க்கேவண்டும். ௧௭ நீங்கள் நயாயம் வழங்கும்ெபாழுது, ஒருவன்
மற்றவைனவட முக்கயத்துவம் வாய்ந்தவன் என நைனக்கக் கூடாது. நீங்கள்
அைனவைரயும் சமமாகக் கருதேவண்டும். நீங்கள் யாருக்கும் பயப்பட
ேவண்டாம், ஏெனனில் உங்கள் தீர்ப்பு ேதவனுைடயது. ஆனால் கடினமான
வழக்காயருந்தால், என்னிடம் அவ்வழக்ைகக் ெகாண்டு வாருங்கள். நான்
நயாயம் வழங்குக ேறன்’ என்று கூறேனன். ௧௮ அேத சமயம், நீங்கள் ெசய்ய
ேவண்டியமற்றஎல்லாவற்ைறயும்உங்களுக்குக்கூற ேனன்.
ஒற்றர்கள்கானானுக்குெசல்லுதல்
௧௯ “பன் நாம் நம்முைடய ேதவனாகய கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்ேதாம். ஓேரப்

மைலைய வ ட்டு (சீனாய்), எேமாரிய ஜனங்களின் மைலநாட்டிற்குப் பயணம்
ெசய்ேதாம். நீங்கள் கண்ட ெபரியதும் ெகாடூரமானதுமாகய பாைலவனத்தன்
வழியாகப் பயணம் ெசய்து காேதஸ்பர்ேனயாைவ அைடந்ேதாம். ௨௦ பன் நான்
உங்களிடம்: ‘நீங்கள் இப்ெபாழுது எேமாரிய ஜனங்களின் மைலநாட்டிற்கு
வந்துள்ளீர்கள். நமது ேதவனாகய கர்த்தர் இந்நாட்ைட நமக்குக் ெகாடுப்பார்.
௨௧ அங்ேக ெதரிக றது, பாருங்கள்! நீங்கள் ேபாய் அப்பூமிைய உங்களுக்குச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளுங்கள்! உங்கள்முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய கர்த்தர்,
நீங்கள் இைதச் ெசயல்படுத்துமாறு கூறனார். எனேவ, பயப்படாதீர்கள்,
எைதப்பற்றயும்கவைலப்படாதீர்கள்!’ என்றுகூறேனன்.
௨௨ “ஆனால் நீங்கள் எல்ேலாரும் என்னிடம் வந்து: ‘அந்த நலத்ைதப் பார்க்க

முதலில் சலைர அனுப்புேவாம். அவர்கள் அங்குள்ள வலிைமயுள்ளதும்,
வலிைமயற்றதுமாகயஇடங்கைளப்பார்த்துவரஇயலும். பன்அவர்கள்தரும்ப
வந்து நாம் எந்த வழியாகச் ெசல்லேவண்டும் என்பைதத் ெதரிவ ப்பார்கள்.
ேமலும் நாம் ேபாக ேவண்டிய நகரங்கைளயும் நமக்கு கூறுவார்கள்’ என்று
ெசான்னீர்கள்.
௨௩ “அது நல்ல ேயாசைன என்று நான் நைனத்ேதன். ஆகேவ ஒவ்ெவாரு

ேகாத்த ரத்தலிருந்தும் ஒவ்ெவாருவராக ெமாத்தம் பன்னிெரண்டு ேபைரத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். ௨௪ பன் அந்த ஆட்கள் மைல நாட்டிற்கு ஏற ச் ெசன்றார்கள்.
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அவர்கள் எஸ்ேகால் பள்ளத்தாக்க ற்கு மட்டும் ெசன்று அைதச் சுற்ற ப்
பார்த்தார்கள். ௨௫அங்கருந்து சலவைகப் பழங்கைள நம்மிடம் ெகாண்டுவந்து
ெகாடுத்து அந்நலப் பகுதையப் பற்ற நமக்குக் கூறனார்கள். அவர்கள், ‘நமது
ேதவனாகய கர்த்தர், நமக்கு நல்லெதாரு நாட்டிைனக் ெகாடுக்க றார்!’ என்று
ெசான்னார்கள்.
௨௬ “ஆனால் நீங்கேளா அங்கு ெசல்ல மறுத்து, உங்கள் ேதவனாகய

கர்த்தருைடய கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்தீர்கள். ௨௭ நீங்கள் உங்களது
கூடாரங்களுக்குத் தரும்ப ச்ெசன்று குைறகூறத் துவங்கனீர்கள். நீங்கள்,
‘கர்த்தர் நம்ைம ெவறுக்கறார்! எேமாரிய ஜனங்கள் நம்ைம அழிப்பதற்காகேவ
அவர் எக ப்து ேதசத்தலிருந்து நம்ைமெவளிேயற்றனார்! ௨௮நாம்இப்ெபாழுது
எங்ேக ெசல்லமுடியும்? நம் சேகாதரர்கள் (பன்னிரண்டு ஒற்றர்கள்) நம்ைம
பயமுறுத்தவ ட்டார்கள். அவர்கள், “அங்குள்ளவர்கள் நம்ைம வ டவும்
பலசாலிகளாகவும், உயரமானவர்களாகவும் இருக்க றார்கள்! நகரங்கள்
ெபரியனவாயும், வானுயர்ந்த சுவர்கைளக் ெகாண்டதாயும் உள்ளன! ேமலும்
நாங்கள்இராட்சதர்கைளஅங்ேககண்ேடாம்!” ’ என்றுெசான்னீர்கள்.
௨௯ “ஆகேவ நான் உங்களிடம்: ‘கலக்கம் அைடயாதீர்கள்! அந்த ஜனங்கைளக்

குறத்துப் பயப்படாதீர்கள்! ௩௦ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்கு
முன்னால் ெசன்று உங்களுக்காகப் ேபாரிடுவார். அவர் எக ப்தல் ெசய்தைதப்
ேபாலேவ இைதயும் ெசய்வார், ௩௧ அவர் பாைலவனத்தல் ெசய்தைதக்
கண்டீர்கள். தன்மகைனஒருவன்சுமந்துெசல்வைதப்ேபால, ேதவன்உங்கைள
சுமந்து ெசன்றைதக் கண்டீர்கள். கர்த்தர் உங்கைளப் பத்த ரமாக இங்ேக
ெகாண்டுவந்துேசர்த்தார்’ என்றுகூறேனன்.
௩௨ “ஆனாலும் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தரிடம் நீங்கள் நம்பவல்ைல!

௩௩ உங்கள் பயணத்தன்ேபாது, நீங்கள் முகாம் அைமக்கத் தகுந்த இடத்ைதத்
ேதட உங்களுக்குமுன்பாகச் ெசன்றார். அவர் இரவல்அக்கனியாலும், பகலில்
ேமகத்தலும்உங்களுக்குவழிகாட்டிச் ெசன்றார்.
ஜனங்கள்கானானுக்குள்நுைழயாமல்தடுக்கப்பட்டது
௩௪ “நீங்கள் கூறயைதக் ேகட்ட கர்த்தர் ேகாபமைடந்து, ௩௫ ‘இப்ெபாழுது

உயருடனிருக்கும் தீயவர்களாகய உங்களில் ஒருவரும் நான் உங்கள்
முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்த பரிசுத்த பூமிக்குச் ெசல்லமாட்டீர்கள்.
௩௬ எப்புன்ேனயன் மகனாகய காேலப் மட்டுேம அப்பூமிையக் காண்பான்.
காேலப் நடந்து ெசன்ற பூமிைய அவனுக்கும், அவனது சந்ததயனருக்கும்
வழங்குேவன். ஏெனன்றால் நான் கட்டைளய ட்டவற்ைற காேலப் மட்டுேம
ெசய்தான்’ என்றுகர்த்தர்கூறனார்.
௩௭ “உங்கள் நமித்தம் என்னிடமும் கர்த்தர் ேகாபமாயருந்தார். அவர்

என்னிடம், ‘ேமாேச நீயும் அந்நாட்டிற்குள் நுைழய முடியாது. ௩௮ ஆனால்
உன் உதவயாளனும், நூனின் மகனுமாகய ேயாசுவாவும் அந்நாட்டிற்குச்
ெசல்வார்கள். ேயாசுவாைவ ஊக்கப்படுத்து, ஏெனனில் இஸ்ரேவலர்கள்
அந்த நாட்ைட ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ள அவன் அவர்கைள வழிநடத்துவான்’
என்று கூறனார். ௩௯ ேமலும் கர்த்தர் எங்களிடம், ‘உங்கள் குழந்ைதகள்
எத ரிகளால் தூக்க ச் ெசல்லப்படுவார்கள் என்று கூறனீர்கள். ஆனால்,
அக்குழந்ைதகள் அந்நாட்டிற்குள் நுைழவார்கள். உங்கள் தவறுகளுக்காக
உங்கள் குழந்ைதகைள நான் குற்றஞ் ெசால்லமாட்ேடன் ஏெனன்றால் நல்லது
ெகட்டது அறயாத இளம்பருவத்தனர் அவர்கள். ஆகேவ அந்த நாட்ைட
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நான் அவர்களுக்கு வழங்குக ேறன். உங்கள் குழந்ைதகள் அைதத் தமக்குச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வார்கள். ௪௦ஆனால் நீங்கேளா ெசங்கடலுக்குச் ெசல்லும்
சாைல வழியாகப் பாைலவனத்தற்குத் தரும்ப ச்ெசல்ல ேவண்டும்’ என்று
கூறனார்.
௪௧ “பன்னர் நீங்கள், ‘கர்த்தருக்கு எத ராக நாங்கள் பாவம் ெசய்துவ ட்ேடாம்.

ஆனால் இனி ேதவனாகய கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடி நாங்கள் ெசன்று
ேபாராடுேவாம்’ என்றுெசான்னீர்கள்.

“பன் நீங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் ஆயுதங்கைளத் தரித்துக்ெகாண்டீர்கள்.
மைலேதசத்ைத ெவற்ற ெகாள்வது எளிது என்று நைனத்தீர்கள். ௪௨ஆனால்
கர்த்தர் என்னிடம், ‘மைல மீேதற ேபாராட ேவண்டாெமன்று ஜனங்களிடம்
ெசால். ஏெனன்றால்நான்அவர்களுடன்இருக்கமாட்ேடன். அவர்கைளஎத ரிகள்
ேதாற்கடிப்பார்கள்!’ என்றுகூறனார்.
௪௩ “நான் உங்களிடம் அைத ெசான்ேனன், ஆனாலும் நீங்கள் அைதத்

ேகட்கவல்ைல. கர்த்தருைடய கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்தீர்கள். உங்கள்
சுய வலிைமையப் பயன்படுத்த எண்ணி, மைல நாட்டிற்கு ஏற ச் ெசன்றீர்கள்.
௪௪ ஆனால் அங்ேக வச த்துக்ெகாண்டிருந்த எேமாரிய ஜனங்கள் உங்கைள
எத ர்த்துப் ேபாரிட்டு, ேதனீக் கூட்டத்ைதப் ேபால அவர்கள் உங்கைள
ேசயீரிலிருந்து ஓர்மா வைரக்கும் துரத்தயடித்தார்கள், ௪௫ பன், நீங்கள் தரும்ப
வந்துகர்த்தரிடம்உதவ ேகட்டுஅழுதீர்கள். ஆனால்உங்களுக்குச்ெசவ சாய்க்க
ேதவன்மறுத்தார். ௪௬எனேவநீங்கள்காேதசல்நீண்டகாலம்தங்கயருந்தீர்கள்.

௨
பாைலவனத்தல்இஸ்ரேவலர்அைலகன்றனர்
௧ “பன் கர்த்தர் என்னிடம் ெசால்லியபடி நாம் ெசய்ேதாம். ெசங்கடலுக்குச்

ெசல்லும் சாைல வாழியாகப் பாைலவனத்தற்குத் தரும்ப ச் ெசன்ேறாம்.
ேசயீர் மைலகைளச் சுற்ற பல நாட்கள் அைலந்ேதாம். ௨ பன் கர்த்தர்
என்னிடம், ௩ ‘இம்மைலகைளச் சுற்ற நீங்கள் அைலந்தது ேபாதும். வடக்ேக
தரும்புங்கள், ௪ ஜனங்களிடம் இைதச் ெசால்வாயாக: நீங்கள் ேசயீர்
நலப்பகுதையக் கடந்து ெசல்வீர்கள். இது ஏசாவன் சந்ததயனரான உங்கள்
உறவனர்களுக்கு உரியது. உங்கைளக் கண்டு அவர்கள் பயப்படுவார்கள்.
மிகுந்த எச்சரிக்ைகயாயருங்கள். ௫ அவர்களுடன் சண்ைடய டாதீர்கள்.
அவர்களுக்கு உரிைமயானதல் ஒரு அடி நலம்கூட உங்களுக்குத் தரமாட்ேடன்.
ஏெனன்றால் ேசயீர் மைல நாட்ைட ஏசாவ ற்குச் ெசாந்தமாக வழங்க ேனன்.
௬ நீங்கள் அங்ேக உண்ணும் உணவற்கும் குடிக்கும் தண்ணீருக்கும் ஏசாவன்
ஜனங்களுக்கு கட்டணம் ெசலுத்த ேவண்டும். ௭ நீங்கள் ெசய்த ஒவ்ெவாரு
ெசயைலயும் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் ஆசீர்வத த்தருக்க றார் என்பைத
ஞாபகப்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள். இப்ெபரும் பாைலவனத்தல் நீங்கள் நடந்து
ெசல்வைத அவர் அறவார். இந்த 40 ஆண்டு காலமும் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் உங்களுடன் இருந்தார். உங்களுக்குத் ேதைவயான அைனத்தும்
கைடத்தன’ என்றுகூறனார்.
௮ “ஆகேவ ேசயீரில் வச த்த ஏசாவன் ஜனங்களாகய நமது உறவனர்கைளக்

கடந்ேதாம். ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கலிருந்து ஏலாத் மற்றும் எச ேயான்ேக
ேபர் ஆகய நகரங்களுக்குச் ெசல்லும் வழிைய வ ட்டு வலக ேமாவாப்
பாைலவனத்துக்குச்ெசல்லும்சாைலவழியாகத் தரும்ப ேனாம்.
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ஆர்நகரில்இஸ்ரேவலர்
௯ “கர்த்தர் என்னிடம், ‘ேமாவாப் ஜனங்கைளத் துன்புறுத்த ேவண்டாம்,

அவர்களுக்கு எத ராகப் ேபார் துவங்காதீர்கள். அவர்களது நலம் எைதயும்
உங்களுக்குத் தரமாட்ேடன். ேலாத்தன் சந்ததயாராக ய அவர்களுக்கு ஆர்
நகைரவழங்க ேனன்’ என்றுகூறனார்.”
௧௦ (கடந்த காலத்தல், ஏமிய ஜனங்கள் ஆர் நகரில் வாழ்ந்தனர்!

பலசாலிகளான அவர்கள் எண்ணிக்ைகயல் அதகமாக இருந்தனர்.
ஏனாக்கயர்கைளப் ேபாலேவ ஏமியர்களும் உயரமானவர்கள்.
௧௧ ஏனாக்கயர்கள் ெரப்ெபய்தயர்களில் ஒரு பகுதயனர், ஏமியர்களும்
ெரப்ெபய்தயர்கள் என்ேற கருதப்பட்டனர், ஆனால் ேமாவாப் ஜனங்கள்
அவர்கைள ஏமியர்கள் என்ேற அைழத்தார்கள், ௧௨ ஓரியர்களும் முன்னர்
ேசயீரில் வாழ்ந்தார்கள். ஆனால் ஏசாவன் ஜனங்கள் அவர்களிடமிருந்து
நாட்ைட எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். ஓரியர்கைள அழித்துவ ட்டு ஏசாவன்
ஜனங்கள் அவர்களது நலத்தல் குடிேயறனார்கள். இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குச்ெசாந்தமாக கர்த்தர்வழங்கய நலத்தல்இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்
ெசய்தைதப்ேபாலேவஏசாவன்ஜனங்களும்ெசய்தார்கள்.)
௧௩ “கர்த்தர் என்னிடம், ‘இப்ெபாழுது ேசேரத் பள்ளத்தாக்கன் மறுபுறம்

ெசல்லுங்கள்’ என்று கூறனார். ஆகேவ நாம் ேசேரத் பள்ளத்தாக்ைகக்
கடந்ேதாம். ௧௪ நாம் காேதஸ்பர்ேனயாைவ வ ட்டு வலகயதலிருந்து ேசேரத்
பள்ளத்தாக்ைகக் கடக்க 38 ஆண்டுகள் கடந்தன. நமது முகாமிலிருந்த
அத்தைலமுைறையச் ேசர்ந்த எல்லா ேபார் வீரர்களும் மரித்துவ ட்டனர். அப்படி
நடக்குெமன்றுகர்த்தர்ஆைணயட்டிருந்தார். ௧௫அவர்கள்மரித்துநமதுமுகாைம
வ ட்டுவலகும்வைரயலும்கர்த்தர்அந்தஆட்களுக்குஎத ராயருந்தார்.
௧௬ “ேபார்வீரர்கள் அைனவரும் மரித்துப் ேபானார்கள். ௧௭ பன் கர்த்தர்

என்னிடம், ௧௮ ‘இன்று நீங்கள் ஆர் நகர எல்ைலையக் கடந்து ேமாவாப ற்குள்
நுைழயேவண்டும். ௧௯ நீங்கள் அம்ேமானிய ஜனங்களுக்கு அருகல்
ெசல்வீர்கள், அவர்கைளத் துன்புறுத்த ேவண்டாம். அவர்களுடன் ேபாரிட
ேவண்டாம், ஏெனன்றால் அவர்களது நலத்ைத உங்களுக்குத் தரமாட்ேடன்
என்று கூறனார். ேலாத்தன் சந்ததயாராக ய அவர்களுக்கு அந்த நலத்ைதக்
ெகாடுத்துவ ட்ேடன்’ என்றார்.”
௨௦ (அந்நாடும் ெரப்பாய ம் எனப்பட்டது. கடந்த காலத்தல் ெரப்ெபய்தயர்கள்

அங்கு வாழ்ந்தார்கள். அம்ேமானிய ஜனங்கள் அவர்கைளச் சம்சூமியர்கள்
என்று அைழத்தார்கள். ௨௧ பலசாலிகளான சம்சூமியர்களில் பலர்
அங்ேக இருந்தார்கள். ஏனாக்கய ஜனங்கைளப் ேபாலேவ அவர்களும்
உயரமானவர்கள். சம்சூமியர்கைளஅழிக்கஅம்ேமானியஜனங்களுக்குகர்த்தர்
உதவனார். நலங்கைளவசப்படுத்த க்ெகாண்டுஅம்ேமானியஜனங்கள்அங்கு
வச த்தார்கள். ௨௨ஏசாவன்ஜனங்களுக்கும் ேதவன்இைதேய ெசய்தார். கடந்த
காலத்தல் ேசயீரில் ஓரிய ஜனங்கள் வாழ்ந்தார்கள். ஏசாவன் ஜனங்கள்
ஓரியர்கைள அழித்தார்கள். ஏசாவன் சந்ததயார் இன்று வைர அங்ேக
வச க்கன்றனர். ௨௩ ெகேரத்தலிருந்து வந்த ஜனங்கள் சலருக்கும் இவ்வாேற
ேதவன் ெசய்தார். காசாைவச் சுற்றயுள்ள நகரங்களில்ஆவயர் வாழ்ந்தார்கள்.
ஆனால் ெகேரத்தலிருந்து வந்த ஜனங்கள் சலர் ஆவயர்கைள அழித்தனர்.
அவர்கள் அந்த நலங்கைள வசப்படுத்த க்ெகாண்டு இதுவைரயலும் வச த்து
வருகன்றனர்.)
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எேமாரியர்களுடன்ேபார்
௨௪ “கர்த்தர் என்னிடம், ‘அர்ேனான் பள்ளத்தாக்ைகக் கடந்து ெசல்லத்

தயாராகுங்கள். எஸ்ேபானின் அரசனாகய சீேகான் என்னும்
எேமாரியர்கைள நீங்கள் ேதாற்கடிக்கச் ெசய்து, அவனது நாட்ைட
உங்களுக்குச் ெசாந்தமாக்குேவன். ஆகேவ அவனுடன் ேபாரிட்டு அவனது
நாட்ைட எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௨௫ உங்கைளக் கண்டு எங்குமுள்ள
ஜனங்களைனவைரயும் பயப்படச் ெசய்ேவன். அவர்கள் உங்கைளப் பற்றய
ெசய்த கைளேகட்டு, பயந்துநடுங்குவார்கள்’ என்றுகூறனார்.
௨௬ “நாம் ெகெதேமாத் பாைலெவளியல் தங்கயருந்தெபாழுது, எஸ்ேபானின்

அரசனாகய சீேகானிடம் நான் தூதர்கைள அனுப்ப ேனன், அந்தத் தூதுவர்கள்
சமாதான வார்த்ைதகைள ேகட்டு சீேகானிடம், ௨௭ ‘உங்கள் நாட்டின் வழியாக
எங்கைளப் ேபாகவடுங்கள். நாங்கள் சாைலகளிேலேய இருப்ேபாம்.
சாைலயன் வலதுபக்கேமா, இடது பக்கேமா தரும்பமாட்ேடாம். ௨௮ நாங்கள்
உண்ணும் உணவுக்ேகா, அல்லது குடிக்கும் தண்ணீருக்ேகா ெவள்ளிக்
காசுகைளத் தருக ேறாம். உங்கள் நாட்டின் வழியாகச் ெசல்வதற்கு மட்டுேம
நாங்கள் வரும்புக ேறாம். ௨௯ ேயார்தான் நதையக்கடந்து நமது ேதவனாகய
கர்த்தர் எங்களுக்கு வழங்கும் நலத்ைத அைடயும்வைர உங்கள் நாட்டின்
வழியாகப் பயணம் ெசய்ய வரும்புக ேறாம். ேசயீரில் வச க்கும் ஏசாவன்
ஜனங்களும்ஆர் நகரில் வச க்கும் ேமாவாப் ஜனங்களும் எங்கைளஅவர்களது
நாடுகளின்வழியாகப் பயனம்ெசய்யஅனுமதத்தார்கள்’ என்றுகூறனார்கள்.
௩௦ “ஆனால் எஸ்ேபானின்அரசன் சீேகான், நம்ைமஅவனதுநாட்டின்வழியாக

ெசல்ல அனுமதக்கவல்ைல. உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் அவைன மிகவும்
ப டிவாதமாக இருக்கச் ெசய்தார். சீேகாைன நீங்கள் ேதாற்கடிக்கேவ கர்த்தர்
இவ்வாறுெசய்தார். அதுெமய்யாகேவநடந்தைதஇன்றுநாம்அற ேவாம்!
௩௧ “கர்த்தர் என்னிடம், ‘அரசன் சீேகாைனயும் அவனது நாட்ைடயும்

உங்களுக்குத் தருக ேறன். அவனதுநாட்ைடச் ெசன்றுஎடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்!’
என்றுகூறனார்.
௩௨ “பன்னர் அரசன் சீேகானும் அவனது குடிமக்கள் அைனவரும் யாகாச ல்

நம்முடன் ேபாரிட வந்தார்கள். ௩௩ஆனால் நமது ேதவனாகய கர்த்தர் அவைன
நம்மிடம் ஒப்புக்ெகாடுத்தார். அரசன் சீேகான், அவனது குமாரர்கள், மற்றும்
அவனது குடிமக்கள் அைனவைரயும் நாம் ேதாற்கடித்ேதாம். ௩௪ அப்ெபாழுது
சீேகானுக்குச் ெசாந்தமாயருந்த எல்ைல நகரங்கைளயும் நாம் அழித்ேதாம்.
எல்லா நகரங்களிலுமிருந்த ஆண்கள், ெபண்கள் மற்றும் குழந்ைதகள் ஆகய
அைனவைரயும் அழித்ேதாம். எவைரயும் உயருடன் வ ட்டு ைவக்கவல்ைல!
௩௫ அந்நகரங்களிலிருந்த கால்நைடகள் மற்றும் வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைள
மட்டும் எடுத்துக்ெகாண்ேடாம், ௩௬ அர்ேனான் பள்ளத்தாக்கன் ஓரத்தலிருந்த
ஆேராேவைரயும் அப்பள்ளத்தாக்கன் ைமயத்தலிருந்த ேவெறாரு நகைரயும்
ெவன்ேறாம். அர்ேனான் பள்ளத்தாக்கலிருந்து கீேலயாத் வைரக்குமான
எல்லா நகரங்கைளயும் ெவல்லும் வல்லைமைய கர்த்தர் நமக்குக் ெகாடுத்தார்.
எந்த நகரமும் நம்ைமவ ட வலிைமயல் மிஞ்சயருக்கவல்ைல. ௩௭ ஆனால்
அம்ேமானிய ஜனங்களின் நாட்டிற்கு அருகல் நீ ெசல்லவல்ைல. யாேபாக்
ஆற்றங்கைரக்கு அருக ேலா அல்லது மைல நாட்டின் நகரங்களுக்குஅருக ேலா
நீ ெசல்லவல்ைல. நமது ேதவனாகய கர்த்தர் நமக்குத் தராத எந்த இடத்த ற்கு
அருகலும்நீெசல்லவல்ைல.
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௩
பாசான்ஜனங்களுடன்ேபார்
௧ “நாம் பாசானுக்குச் ெசல்லும் சாைலயல் தரும்ப ச் ெசன்ேறாம். பாசானின்

அரசன் ஓக்கும், அவனது ஆட்கள் அைனவரும் எத்ேரயல் எங்களுடன்
சண்ைடய டவந்தார்கள். ௨கர்த்தர்என்னிடம், ‘ஓக்ைகக்கண்டுப்பயப்படாதீர்கள்.
அவைன உங்களிடம் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன். அவனது ஆட்கள், அவனது நலம்
அைனத்ைதயும் உங்களிடம் தருேவன். எஸ்ேபாைனஆண்ட எேமாரிய மன்னன்
சீேகாைனத் ேதாற்கடித்தது ேபாலேவ ஓக்ைகயும் நீங்கள் ேதாற்கடிப்பீர்கள்’
என்றுகூறனார்.
௩ “ஆகேவ நமது ேதவனாகய கர்த்தர் பாசானின் அரசனான ஓக்ைகத்

ேதாற்கடிக்கச் ெசய்தார். அவைனயும் அவனுைடய ஆட்கள் அைனவைரயும்
அழித்ேதாம். ஒருவைரயும் வ ட்டு ைவக்கவல்ைல. ௪அப்ெபாழுது ஓக்க ற்குச்
ெசாந்தமாயருந்த எல்லா நகரங்கைளயும் ைகப்பற்ற ேனாம். அைவ அர்ேகாப்
ப ரேதசத்தல் ஓக்கன் பாசான் நாட்ைடச் ேசர்ந்த 60 நகரங்கள். ௫அந்நகரங்கள்
அைனத்தும் வலிைம வாய்ந்தைவயாக இருந்தன. அைவ உயர்ந்த
மதல்கைளயும், உறுதயான கதவுகைளயும், வலிைமயானதாழ்ப்பாள்கைளயும்
ெகாண்டிருந்தன. ௬சுவர்கள்இல்லாதபலநகரங்களும்இருந்தன. எஸ்ேபானின்
அரசனாகய சீேகானின் நகரங்கைள அழித்ததுேபாலேவ அவற்ைறயும்
அழித்ேதாம். எல்லா நகரங்கைளயும் அவற்றலிருந்த ெபண்கள், குழந்ைதகள்
ஆகயஅைனத்துஜனங்கைளயும்அழித்ேதாம். ௭ஆனால்அந்நகரங்களிலிருந்த
எல்லாப் பசுக்கைளயும், வைல உயர்ந்த ெபாருட்கைளயும் நமக்காக
ைவத்துெகாண்ேடாம்.
௮ “அவ்வாறு, இரண்டு எேமாரிய அரசர்களின் நலத்ைதக் ைகப்பற்ற ேனாம்.

அர்ேனான் பள்ளத்தாக்கலிருந்து எர்ேமான் மைலவைரக்கும் ேயார்தான்
நத க்குக் க ழக்கல் அந்நலத்ைதக் ைகப்பற்ற ேனாம். ௯ (சீேதானிலிருந்து
வந்த ஜனங்கள் எர்ேமான் மைலைய சீரிேயான் என்றைழத்தார்கள்.
ஆனால் எேமாரியர்கேளா அைத ேசனீர் என்றைழத்தார்கள்.) ௧௦ உயர்ந்த
சமெவளியலிருந்த எல்லா நகரங்கைளயும் கீேலயாத்ைதயும் நாம்
எடுத்துக்ெகாண்ேடாம். சல்க்காயதுவங்க எத்ேரய வைரக்கும் பாசானின்
எல்லாப் பகுத கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்ேடாம். பாசானின் அரசன் ஓக்கன்
ஆட்சயல்சல்க்காயவும்எத்ேரயும் நகரங்களாயருந்தன.”
௧௧ (பாசானின் அரசன் ஓக் அதுவைரக்கும் வாழ்ந்தருந்த மிகச்ச ல

ெரெபய்தயர்களில் ஒருவன். ஓக்கன் படுக்ைக இரும்பாலானது. அது 13
அடிக்கும்அதகநீளமும் 6அடிஅகலமும்உைடயது. அந்தப்படுக்ைகஅம்ேமானிய
ஜனங்கள்வச க்கும் ரப்பா நகரில்இன்னமும்உள்ளது.)

ேயார்தான்நதயன்கழக்குப் பகுத
௧௨ “எனேவஅந்நலத்ைத நமக்குெசாந்தமாக்க க்ெகாண்ேடாம். ரூபன்மற்றும்

காத் ஆக ேயாரின் ேகாத்த ரத்த ற்கு அந்நலத்தன் பகுதைய நான் தந்ேதன்.
நான் அவர்களுக்கு அர்ேனான் பள்ளத்தாக்கன் ஆேராேவர் முதல் கீேலயாத்
மைலநாடு வைரக்குமான நலப்பகுதைய அதல் இருந்த நகரங்கள் உள்ளாகக்
ெகாடுத்ேதன். கீேலயாத் மைலநாட்டின் பாத அவர்களுக்குக் கைடத்தது.
௧௩ கீேலயாத்தன் மற்ெறாரு பாதையயும் பாசான் முழுவைதயும், மனாேச
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த பாத ப்ேபர்களுக்குெகாடுத்ேதன்.”
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(பாசான் ஓக்கன் ஒரு இராஜ்யம். பாசானின் ஒரு பகுத அர்ேகாப்
எனப்பட்டது. அது ெரப்பாய ம் நாடு என்றும் அைழக்கப்பட்டது. ௧௪ அர்ேகாப்
நலப் பகுத முழுவைதயும் (பாசான்) மனாேச ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த யாவீர்
எடுத்துக்ெகாண்டான். ேகசூரிய ஜனங்களும் மாகாத்தய ஜனங்களும் வச த்த
எல்ைல வைரக்கும் அந்நலப் பகுத பரவயருந்தது. அதற்கு யாவீரின்
ெபயரிடப்பட்டது. ஆகேவ இன்ைறக்கும், ஜனங்கள் பாசாைன யாவீரின்
நகரங்கள்என்றைழக்கன்றனர்.)
௧௫ “நான் கீேலயாத்ைத மாகீருக்குக் ெகாடுத்ேதன். ௧௬ ேமலும்

கீேலயாத்தலிருந்து துவங்கும் நலப்பகுதைய ரூபன் ேகாத்த ரத்த ற்கும்,
காத் ேகாத்த ரத்த ற்கும் ெகாடுத்ேதன். இந்த நலப்பகுத அர்ேனான்
பள்ளத்தாக்கலிருந்து யாப்ேபாக் நதவைரக்கும் உள்ளது. பள்ளத்தாக்கன்
நடுப்பகுத ஒரு எல்ைல. யாப்ேபாக் நத அம்ேமானிய ஜனங்களின் எல்ைல.
௧௭ பாைலவனத்தன் அருகல் உள்ள ேயார்தான் நத அவர்களின் ேமற்கு
எல்ைல. இப்பகுத க்குவடக்ேககலிேலயாவும்ெதற்ேகசவக்கடலும் (உப்புக்கடல்)
உள்ளன. இப்பகுத க ழக்கலுள்ளபஸ்கா ச கரங்களின்கீழுள்ளது.
௧௮ “அச்சமயம், நான் அந்தக் ேகாத்த ரங்களுக்கு இக்கட்டைளையக்

ெகாடுத்ேதன். அதாவது, ‘உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் நீங்கள் வச ப்பதற்காக
ேயார்தான் நதயன் இப்பகுதயல் உள்ள நலத்ைதக் ெகாடுத்தருக்க றார்.
ஆனால், உங்களில் உள்ள ேபார் வீரர்கள் தம் ஆயுதங்கைள ஏந்த மற்றுமுள்ள
பற இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்கள் ேயார்தான் நதையக் கடக்க உதவ ெசய்ய
ேவண்டும். ௧௯ நான் உங்களுக்குத் தந்துள்ள இந்நகரங்களில் உங்கள்
மைனவகளும், சறு குழந்ைதகளும், ஆடுமாடுகளும், (உங்களிடம் ஏராளமான
கால்நைடகள் இருப்பைத நான் அற ேவன்.) தங்கயருக்க ேவண்டும்.
௨௦ ஆனால் உங்கள் உறவனரான மற்ற இஸ்ரேவலருக்கு கர்த்தர் ேயார்தான்
நதயன் மறுபுறம் வச ப்பதற்காக நலங்கைள வழங்கும் வைரயலும் நீங்கள்
அவர்களுக்கு உதவ ெசய்ய ேவண்டும். உங்களுக்குத் தந்தைதப் ேபாலேவ,
கர்த்தர் அவர்களுக்கும் அங்கு அைமதையத் தருகறவைரயலும் அவர்களுக்கு
உதவுங்கள். பன் நான் உங்களுக்குத் தந்துள்ள இந்நலப் பகுத க்கு நீங்கள்
தரும்ப வரலாம்.’
௨௧ “ப றகு நான் ேயாசுவாவ டம், ‘உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் இவ்வரு

அரசர்களுக்கும்ெசய்தஅைனத்ைதயும்நீபார்த்தருக்க றாய். நீநுைழயும்எல்லா
நாடுகளிலும் கர்த்தர் அவ்வாேற ெசய்வார். ௨௨அந்நாட்டு அரசர்கைளக் கண்டு
நீ பயப்படாேத, ஏெனன்றால் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்காகப்
ேபாரிடுவார்’ என்றுகூறேனன்.
ேமாேச கானானுக்குள்நுைழவதற்குதைட
௨௩ “பன் எனக்ெகன்று சறப்பாக எைதேயனும் ெசய்யுமாறு நான் கர்த்தைர

ேவண்டிேனன். ௨௪நான், ‘கர்த்தராக ய என்ஆண்டவேர, நான்உமதுஅடிைம. நீர்
ெசய்யப் ேபாகும்அற்புதமும்வல்லைமயுமானெசயல்களின்ஒருசறுபகுதைய
மட்டுேம எனக்குக் காட்டியருக்க றீர் என்பைத நான் அற ேவன். நீர் ெசய்துள்ள
மாெபரும் வல்லைம மிக்க ெசயல்கைள ெசய்யத்தக்க ேவெறாரு ேதவன்
வண்ணுலகேலா, பூமிய ேலா இல்ைல! ௨௫ தயவுெசய்து என்ைன ேயார்தான்
நதையக் கடந்துெசன்று, அதன் மறுபுறம் உள்ள நற்பகுதையக் காணவடும்.
அழகான மைலநாட்டிைனயும் லீபேனாைனயும் என்ைனப் பார்க்கவடும்’ என்று
ேவண்டிேனன்.
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௨௬ “ஆனால் உங்கள் நமித்தம் கர்த்தர் என்னிடம் ேகாபமாயருந்தார்.
அவர் எனக்கு ெசவ சாய்க்கவல்ைல. கர்த்தர் என்னிடம், ‘ேபாதும் நறுத்து!
இைதப்பற்ற ேமலும் ேபசாேத. ௨௭ பஸ்கா மைலயன் மீது ஏற ச் ெசல். ேமற்கு,
வடக்கு, ெதற்கு மற்றும் க ழக்கு ஆகய தைசகளில் பார், நீ இவற்ைற உன்
கண்களால் பார்க்கலாம். ஆனால் நீ ஒருேபாதும் ேயார்தான் நதையக்கடக்க
முடியாது. ௨௮நீ ேயாசுவாவற்கு கட்டைளக் ெகாடுத்து, அவைனஊக்கப்படுத்து,
த டப்படுத்து! நீஅந்நாட்ைடப் பார்க்கலாம், ஆனால் ேயாசுவாேவஇஸ்ரேவலைர
அங்கு வழிநடத்த ச் ெசல்வான். அவர்கள் அந்நாட்ைடக் ைகப்பற்றவும், அங்கு
வாழவும் ேயாசுவாஉதவுவான்’ என்றுகூறனார்.
௨௯ “பன்புநாம்ெபத்ெபயைரத் தாண்டியுள்ளபள்ளத்தாக்கல்தங்க ேனாம்.

௪
ேதவனின் சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியுமாறு ேமாேச ஜனங்களுக்குக்

கூறுகறான்
௧ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள, இனி நான் ேபாத க்கும் கட்டைளகைளயும்,

நயாயங்கைளயும் கவனியுங்கள். அவற்ைறக் கைடப டித்தால் நீங்கள்
வாழலாம். ப றகு உங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்குத்
தரும் நலத்ைத, ெசன்று எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். நான்இடும் கட்டைளகளுடன்
எைதயும்நீங்கள்ேசர்க்கவும்கூடாது. ேமலும்எைதயும் (நீங்கள்)நீக்கவும்கூடாது.
௨நான்உங்களுக்குத்தரும்உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தருைடயகட்டைளகளுக்கு
நீங்கள்கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
௩ “பாகால்ேபேயாரின் ந மித்தம், கர்த்தர் என்ன ெசய்தார் என்று பார்த்தீர்கள்.

ெபாய்த் ெதய்வங்களான அங்குள்ள பாகாைல வழிபட்ட உங்கள் ஜனங்கள்
அைனவைரயும், உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் அங்ேக அழித்தார். ௪ ஆனால்
உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தேராடுஇருந்தநீங்கள்அைனவரும்இன்றுஉயருடன்
இருக்கன்றீர்கள்.
௫ “என் ேதவனாகய கர்த்தர் எனக்க ட்ட கட்டைளயன்படி உங்களுக்கு

கட்டைளகைளயும், நயாயங்கைளயும் ேபாத த்ேதன். நீங்கள் நுைழயவும்
வசப்படுத்தவும் தயாராகவுள்ள எந்த நாட்டிலும் அச்சட்டங்களுக்கு
நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டுெமன்பதற்காகேவ நான் அவற்ைறப்
ேபாத த்ேதன், ௬ எச்சரிக்ைகயுடன் இச்சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்.
நீங்கள் அறவும், ஞானமும் உள்ளவர்கள் என்பைத இது மற்ற நாட்டு
ஜனங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டும். அந்நாட்டு ஜனங்களும் இச்சட்டங்கைளக்
ேகள்வப்படும்ேபாது, ‘உண்ைமய ேலேய,இந்தெபரியஜனத்தன் (இஸ்ரேவலர்)
ஜனங்கள் ஞானமுள்ளவர்களாகவும் அறவுள்ளவர்களாகவும் இருக்க றார்கள்’
என்றுஅவர்கள்கூறுவார்கள்.
௭ “நாம் உதவ ேகட்கும்ெபாழுது ேதவனாகய கர்த்தர் நமது அருகல்

இருக்கறார். ேவெறந்த நாட்டிற்கும் அவைரப்ேபால ஒரு ேதவன் இல்ைல!
௮ நான் இன்று உங்களுக்கு வழங்கும் ேபாதைனகைளப் ேபான்று நீதயான
சட்டவ த கள் ேவறு எந்த ெபரிய ஜனத்துக்கும் இல்ைல. ௯ ஆனால் நீங்கள்
எச்சரிக்ைகயுடன் இருக்க ேவண்டும். உங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் இைவகள்
உங்கள் இதயத்தலிருந்து நீங்காதபடிக்கு காத்துக்ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள்
அவற்ைற உங்கள் குழந்ைதகளுக்கும் ேபரக்குழந்ைதகளுக்கும் எடுத்துக்கூற
ேவண்டும். ௧௦ ஓேரப் மைலயல் நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
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முன்னால் நன்றைத நைனத்துப்பாருங்கள். கர்த்தர் என்னிடம், ‘நான்
ெசால்வைதக் ேகட்க ஜனங்கைள ஒன்று கூட்டு. பன்னர் அவர்கள் வாழ்நாள்
முழுவதும் எனக்குப் பயந்து மத ப்பளிக்க கற்பார்கள். ேமலும் இவற்ைற
அவர்கள் தமது குழந்ைதகளுக்குக் கற்ப ப்பார்கள்’என்று கூறனார். ௧௧ நீங்கள்
ெநருங்கவந்து மைலயன் கீழ்ப்பகுதயல் நன்றீர்கள். தீப்பற்ற மைல
வான உயரத்த ற்கு எரிந்தது. கரிய ேமகங்கள் சூழ்ந்து இருண்டது. ௧௨ பன்
ெநருப்பலிருந்து கர்த்தர் உங்களிடம் ேபசனார். யாேரா ேபசும் குரைல நீங்கள்
ேகட்டீர்கள். ஆனால் உருவம் எைதயும் நீங்கள் பார்க்கவல்ைல. குரல்மட்டுேம
ேகட்டது. ௧௩ கர்த்தர் உங்களிடம் தமது உடன்படிக்ைகையச் ெசான்னார். அவர்
பத்துக் கட்டைளகைளக் கூற , அவற்றற்குக் கீழ்ப்படியச் ெசான்னார். அந்த
உடன்படிக்ைகயன் சட்டங்கைளக் கர்த்தர் இரு கற்பலைககளில் எழுதனார்.
௧௪அேத சமயம், நீங்கள் எடுத்துக்ெகாண்டு வாழப்ேபாகும் நாடுகளில், நீங்கள்
கைடப்ப டிக்க ேவண்டிய சட்டவ த கைளஉங்களுக்குப் ேபாத க்குமாறு எனக்குக்
கட்டைளய ட்டார்.
௧௫ “ஒேரப் மைல மீது ெநருப்பலிருந்து கர்த்தர் உங்களுடன் ேபச ய நாளில்,

நீங்கள் அவைரப் பார்க்கவல்ைல. ஏெனன்றால் ேதவனுக்கு உருவமில்ைல.
௧௬ எனேவ எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்! எந்த உய ரினத்தன் வடிவத்தலும்
சைலகைளேயா ெபாய்யான ெதய்வங்கைள உருவாக்கும் பாவத்ைதச்
ெசய்து உங்கைள நீங்கேள அழித்துக்ெகாள்ளாதீர்கள். ஆண் அல்லது
ெபண் ேபான்ற சைலகைளச் ெசய்யாதீர்கள். ௧௭ நலத்தல் வாழும் ஒரு
மிருகத்ைதப்ேபாலேவாஅல்லதுவானில்பறக்கும்ஒருபறைவையப்ேபாலேவா
வ க்க ரகத்ைதச் ெசய்யாதீர்கள். ௧௮நலத்தல்ஊர்பைவஅல்லதுகடலில்உள்ள
மீைனப்ேபாலேவா வ க்க ரகத்ைதச் ெசய்யாதீர்கள். ௧௯ வானத்ைதப் பார்க்கும்
ெபாழுதும் சூரியன், சந்த ரன், நட்சத்த ரங்கள் மற்றும் வானில் உள்ள பல்ேவறு
ெபாருட்கைளப் பார்க்கும் ெபாழுதும் எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். அவற்ைறத்
ெதாழுதுெகாள்ளவும், ேசைவ ெசய்யவும்தூண்டப்படாதருக்க எச்சரிக்ைகயுடன்
இருங்கள். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உலகன் மற்ற ஜனங்கைள அவ்வாறு
ெசய்யும்படி வ ட்டிருக்க றார். ௨௦ ஆனால் கர்த்தர் எக ப்தலிருந்து உங்கைள
ெவளிேயற்ற தமது ச றப்பான ஜனமாக்கயுள்ளார். இது, இரும்ைப உருக்கும்
ெவப்பமிக்க உருக்காைலயலிருந்து* உங்கைள ெவளிேய இழுத்துப்ேபாட்டது
ேபாலாகும். இப்ெபாழுேதா நீங்கள்அவருைடயஜனங்கள்!
௨௧ “உங்களால் என்மீது ேகாபங்ெகாண்ட கர்த்தர், நான் ேயார்தான் நதையக்

கடக்க இயலாது என்று ஆைணயட்டார். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
உங்களுக்குத்தரும்ச றப்பானநாட்டிற்குள்நான்கடந்துேபாவதல்ைல”என்றார்.
௨௨ஆகேவ நான் இங்ேகேய மரிக்க ேவண்டும். ஆனால் நீங்கேளா வைரவல்
ேயார்தான் நதையக் கடந்து நல்ல நலப்பகுதையக் ைகப்பற்ற அங்கு
வாழ்வீர்கள். ௨௩அப்புதய பூமியல், உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுடன்
ெசய்து ெகாண்ட உடன்படிக்ைகைய நீங்கள் மறக்கக்கூடாது. கர்த்தருைடய
கட்டைளக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். எந்த உருவலும் வக்க ரகங்கைளச்
ெசய்யாதீர்கள். ௨௪ ஏெனன்றால், உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் தம் ஜனங்கள்
அந்நய ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்வைத ெவறுக்கறார். அழிக்கும்
அக்கனியாகவும்கர்த்தர்வளங்குவார்!

* ௪:௨௦: உருக்காைலஇரும்ைபஉருக்கும்உைலஎன்பதுஎக ப்துக்குஉவமானமாகஇருக்க றது.
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௨௫ “அந்நாட்டில் நீங்கள் நீண்டகாலம் வச ப்பீர்கள். அங்ேக குழந்ைதகைளயும்
ேபரக் குழந்ைதகைளயும் ெபறுவீர்கள். அங்கு நீங்கள் முதுைமயைடவீர்கள்.
பன் எல்லா வைகயான வக்க ரகங்கைளயும் ெசய்து உங்கள் வாழ்க்ைகைய
பாழாக்குவீர்கள். நீங்கள் அவ்வாறுச் ெசய்யும்ேபாது, ேதவனுக்கு மிகுந்த
ேகாபமூட்டுவீர்கள்! ௨௬ஆகேவ இப்ெபாழுேத நான் உங்கைள எச்சரிக்க ேறன்.
பரேலாகமும் பூமியும் எனக்குச் சாட்ச ! அக்ெகாடியச் ெசயைல நீங்கள்
ெசய்தால் வைரவல் அழிக்கப்படுவீர்கள். அப்பூமிையக் ைகப்பற்ற நீங்கள்
ேயார் தான் நதைய இப்ெபாழுது கடக்கன்றீர்கள். ஆனால் நீங்கள் ஏேதனும்
வக்க ரகங்கைளச் ெசய்தால், அங்ேக நீங்கள் நீண்ட காலம் வச க்கமாட்டீர்கள்.
இல்ைல, நீங்கள் முழுவதுமாக அழிக்கப்படுவீர்கள்! ௨௭ கர்த்தர் உங்கைளப்
பல நாடுகளில் ச தறடிப்பார். கர்த்தர் உங்கைள அனுப்பும் நாடுகளுக்குச்
ெசல்ல உங்களில் ெவகுசலேர மீதயாயருப்பீர்கள். ௨௮ அங்ேக மரத்தாலும்
கல்லாலும் ெசய்யப் பட்டு பார்க்கேவா, ேகட்கேவா, உண்ணேவா அல்லது
நுகரேவா சக்தயற்ற,மனிதர்களால்உருவாக்கப்பட்டெதய்வங்களுக்குச்ேசைவ
ெசய்வீர்கள். ௨௯ ஆனால் மற்ற நாடுகளில் நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தைரத்ேதடுவீர்கள். நீங்கள்உங்கள்முழுமனதுடனும்முழுஇருதயத்துடனும்
ேதடினால் அவைரக் கண்டைடவீர்கள். ௩௦ நீங்கள் துன்பமைடக ற ெபாழுது,
இைவகெளல்லாம் உங்களுக்கு ேநரும்ேபாது உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தரிடம்
தரும்புவீர்கள். அவருக்குக் கீழ்ப்படிவீர்கள். ௩௧ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
கருைணமிக்க ேதவன், உங்கைள அங்ேக வ ட்டுவ டமாட்டார் அவர் உங்கைள
முழுைமயாகஅழிக்கமாட்டார். உங்கள்முற்ப தாக்களுடன்அவர்ெசய்துெகாண்ட
உடன்படிக்ைகையமறக்கமாட்டார்.
ேதவன்ெசய்தெபரும்ெசயல்கைளநைனயுங்கள்
௩௨ “இைதப்ேபான்ற ெபரிய ெசயல் ஏதும் இதற்கு முன் நடந்ததுண்டா?

இல்லேவ இல்ைல. கடந்த காலத்ைதப் பாருங்கள். நீங்கள் ப றப்பதற்கு முன்பு
நடந்த அைனத்ைதயும் ச ந்த த்துப் பாருங்கள். பூமியல் ேதவன் மனிதர்கைளப்
பைடத்த காலம் வைரக்கும் பன்ேனாக்க ப் பாருங்கள். இவ்வுலகல் நடந்த
எல்லாவற்ைறயும் பாருங்கள். இப்படிப்பட்ட ெபரிய காரியம் எதைனயும் யாரும்
ேகள்வப்பட்டதுண்டா? இல்ைல! ௩௩ ேதவன் அக்கனியலிருந்து உங்களுடன்
ேபச யைதக் ேகட்டும் உயருடன் இருக்கறீர்கள்! ேவெறவருக்ேகனும் அவ்வாறு
நடந்ததுண்டா? இல்ைல! ௩௪ ேமலும் ேவறு எந்த ேதவனும் ஒரு நாட்டிற்குள்
நுைழந்து தன் ஜனங்கைள தனக்காகத் ேதர்ந்ெதடுக்க முயன்றதுண்டா?
இல்ைல! ஆனால் இந்த அற்புதச் ெசயல்கைள உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் ெசய்தைத நீங்கேள கண்டீர்கள்! தன் வல்லைமையயும் பலத்ைதயும்
உங்களுக்குக் காண்பத்தார். ஜனங்களுக்கு ஏற்பட்ட ேசாதைனகைளக்
கண்டீர்கள். அற்புதங்கைளயும் அத சயங்கைளயும் கண்டீர்கள். ேபாைரயும்,
ெகாடுஞ் ெசயல்கள் ஏற்பட்டைதயும் பார்த்தீர்கள். ௩௫ கர்த்தர் அவர் ேதவன்
என்பைதநீங்கள்அறயேவஅவற்ைறந கழ்த்தனார். அவைரப்ேபால்ேவெறாரு
ேதவன் இல்ைல! ௩௬ உங்களுக்கு ஒரு பாடம் கற்ப க்க பரேலாகத்தலிருந்து
நீங்கள் அவரது குரைலக் ேகட்க ைவத்தார். பூமியன் மீது அவருைடய ெபரும்
ெநருப்ைபநீங்கள்காணும்படிச்ெசய்து,அதலிருந்துஉங்களுடன்ேபசனார்.
௩௭ “கர்த்தர் உங்கள் முற்ப தாக்கைள ேநச த்தார். அதனால்தான், அவர்களின்

சந்ததயனரான உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். அதனாேலேய கர்த்தர்
உங்கைள எக ப்தலிருந்து ெவளிேயற்றனார். அவர் உங்களுடன் இருந்து,
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தமது ெபரும் வல்லைமயனால் உங்கைள ெவளிேயற்றனார். ௩௮ நீங்கள்
முன்ேனறயெபாழுது, உங்கைளவ டவும் ெபரியதும் வலிைம மிக்கதுமான
ஜனங்கைள கர்த்தர் ெவளியல் துரத்தனார். அந்நாடுகளுக்குள் உங்கைள
வழிநடத்தனார். நீங்கள் வாழ்வதற்காக உங்களுக்கு அவர்களுைடய
நாடுகைளக்ெகாடுத்தார். இன்றும்அவர்அைதச்ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்.
௩௯ “ஆகேவ கர்த்தேர ேதவன் என்பைத நீங்கள் இன்று உணர்ந்து

ஒப்புக்ெகாள்ளேவண்டும். ேமேலயுள்ளபரேலாகத்தலும்,கீேழயுள்ளபூமியலும்
அவேர ேதவன். ேவறு ேதவன் இல்ைல! ௪௦ நான் உங்களுக்கு இன்று தரும்
அவரது சட்டங்களுக்கும் கட்டைளகளுக்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
உங்களுக்கும் உங்களுக்குப் பன் வச க்கப்ேபாகும் உங்கள் குழந்ைதகளுக்கும்
ஒவ்ெவான்றும் நல்லபடியாக நடக்கும். உங்களுக்ேக எப்ெபாழுதும் ெசாந்தமாக
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் ெகாடுக்கும் நாட்டில் நீங்கள் நீண்ட காலம்
வாழ்வீர்கள். இதுஎன்றும்உங்களுைடயதாயருக்கும்!” என்றான்.
பாதுகாப்பு நகரங்கைளேமாேச ேதர்ந்ெதடுத்தல்
௪௧ பன் ேயார்தான் நதயன் கழக்குத் தைசயல் ேமாேச மூன்று

நகரங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். ௪௨ ஒருவன் முற்பைகயன்ற மற்றவைனக்
ைகத்தவற ெகாைல ெசய்தால், அவன் அம்மூன்று நகரங்களில் ஒன்றுக்குள்
ெகால்லப்படாமல் ஓடிவ டலாம். ஆனால் அவன் மற்றவைன ெவறுக்காமலும்,
ேவண்டுெமன்ேற ெகாைல ெசய்யாதருந்தால் மட்டுேம பாதுகாப்பாக
இருக்கமுடியும். ௪௩ ேமாேச ேதர்ந்ெதடுத்த மூன்று நகரங்களாவன: ரூபனின்
ேகாத்த ரத்த ற்குரிய உயரமான சமெவளியல் உள்ள ேபேசர், காத்தன்
ேகாத்த ரத்த ற்குரிய கீேலயாத்தல் உள்ள ராேமாத் மற்றும் மனாேசயன்
ேகாத்த ரத்த ற்குரிய பாசானில்உள்ளேகாலான்ஆகயைவயாகும்.
ேமாேசயன்சட்டங்களுக்கானஅறமுகம்
௪௪ ேதவனின் சட்டங்கைள ேமாேச இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக் ெகாடுத்தான்.

௪௫ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எக ப்தலிருந்து ெவளிேயறயபன், ேமாேச
இப்ேபாதைனகைளயும் ப ரமாணங்கைளயும் தந்தான். ௪௬ அவர்கள்
ெபத்ேபேயாைரத் தாண்டியுள்ள பள்ளத்தாக்கல் ேயார்தான் நத க்குக் க ழக்கல்
இருந்தெபாழுது, ேமாேச இச்சட்டங்கைள அவர்களுக்கு வழங்கனான்.
எஸ்ேபானில் வச த்த எேமாரிய அரசனாகய சீேகானின் நாட்டில் அவர்கள்
இருந்தார்கள். (எக ப்தலிருந்து ெவளிேயறய ெபாழுது ேமாேசயும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் சீேகாைனத் ேதாற்கடித்தனர். ௪௭அவர்கள் சீேகானின் ேதசத்ைதப்
ப டித்துக்ெகாண்டார்கள். ேமலும் பாசானின்அரசனாகயஓக்கன் ேதசத்ைதயும்
அவர்கள் ைகப்பற்றனார்கள். இவ்வரு எேமாரிய அரசர்களும் ேயார்தான்
நத க்குக் க ழக்கல் வச த்தார்கள். ௪௮ இந்த நலப்பகுத அர்ேனான்
பள்ளத்தாக்கன் ஓரத்தல்ஆேராேவர் முதல் ச ரிேயான் மைல (எர்ேமான் மைல)
வைரயலும் பரவயுள்ளது. ௪௯ ேயார்தான் நதயன் கழக்கல் ேயார்தான்
பள்ளத்தாக்கு முழுவைதயும் இந்நலப்பகுத உள்ளடக்கயுள்ளது. இது ெதற்கல்
சவக்கடல் வைரயலும் கழக்கல் பஸ்கா மைலயன் அடிவாரம் வைரயலும்
பரவயுள்ளது.)

௫
பத்துக்கட்டைளகள்
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௧ேமாேசஇஸ்ரேவல்ஜனங்கள்

அைனவைரயும் அைழத்து அவர்களிடம், “இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள! நான்
இன்று உங்களிடம் கூறும் சட்டங்கைளயும் நயாயங்கைளயும் நன்றாகக்
கவனித்துக் ேகளுங்கள். நீங்கள் அவற்ைற மனதல் ெகாண்டு அவற்றற்குக்
கீழ்ப்படிய ேவண்டும். ௨ நமது ேதவனாகய கர்த்தர் ஓேரப் மைலயல் நம்ேமாடு
ஒரு உடன்படிக்ைக ெசய்துெகாண்டார். ௩ கர்த்தர் இந்த உடன்படிக்ைகைய
நமது முற்ப தாக்களுடன் ெசய்து ெகாள்ளாமல், இன்று உயேராடு வாழ்கன்ற
நம் எல்ேலாருடனுேம ெசய்துெகாண்டார். ௪ மைலய ேல கர்த்தர் உங்களிடம்
முகமுகமாய்ப் பார்த்துப் ேபசனார். அவர் அக்கனியன் நடுவலிருந்து
உங்களிடம் ேபசனார். ௫ ஆனால், அந்த அக்கனிையக் கண்டு நீங்கள்
பயந்தீர்கள். அதனால் நீங்கள் மைலயல் ஏறாமல்இருந்தீர்கள். எனேவ, கர்த்தர்
ெசால்வைத உங்களுக்கு அறவக்க நான் கர்த்தருக்கும் உங்களுக்கும் நடுவல்
நன்ேறன். அப்ெபாழுதுகர்த்தர் ெசான்னார்:

௬ ‘உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் நான் எக ப்தல் உங்கள்
அடிைமத்தனத்தலிருந்து உங்கைள ெவளிேயறச் ெசய்ேதன். எனேவ நான்
கூறும்இந்தக்கட்டைளகளுக்குநீங்கள்கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
௭ ‘என்ைனத்தவ ரஅந்நயெதய்வங்கைளநீங்கள்ெதாழுதுெகாள்ளக்கூடாது.
௮ ‘ேமேல ஆகாயத்த ேலா, கீேழ பூமிய ேலா அல்லது பூமிக்குக் கீேழ

தண்ணீரிேலா உள்ள ைவகளின் சைலகைளேயா உருவங்கைளேயா
உண்டாக்கக்கூடாது. ௯ நீங்கள் எத்தைகய வக்க ரகங்கைளயும்
ெதாழுதுெகாள்ளேவா, ேசவ க்கேவா ேவண்டாம். ஏெனன்றால் நாேன
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்! என் ஜனங்கள் அந்நய ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்வைத நான் ெவறுக்கன்ேறன். எனக்கு எத ராக அவ்வாறு
பாவம் ெசய்யும் ஜனங்கள் என் எத ரிகள். நான் அவர்கைளத் தண்டிப்ேபன்.
அவர்களது குழந்ைதகைளயும் ேபரக் குழந்ைதகைளயும் அவர்களின்
குழந்ைதகைளயும்கூடத் தண்டிப்ேபன். ௧௦ஆனால், என்னிடத்தல்அன்புகாட்டி
என் கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிபவர்களிடம் மிகவும் இரக்கம் காட்டுேவன்.
அவர்களின் குடும்பங்களின் மீது ஆய ரம் தைலமுைறகள் வைர இரங்க
அருள்ேவன்!
௧௧ ‘உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய ெபயைரத் தவறான வழியல்

பயன்படுத்தாேத. அவ்வாறு, ஒருவன் கர்த்தருைடய ெபயைரத் தவறாகப்
பயன்படுத்தனால் அவன் தண்டிக்கப்படுவான். அவன் கர்த்தரால்
குற்றமற்றவனாகக்கருதப்படமாட்டான்.
௧௨ ‘உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய ஓய்வு

நாட்கைளப் பரிசுத்தமாகக் கழிப்பாயாக. ௧௩ வாரத்த ற்கு ஆறு நாட்கள்
உன் ேவைலக்குரிய க ரிையகைளச்ெசய். ௧௪ ஆனால், ஏழாவது நாேளா
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கான ஓய்வுநாள். எனேவ, அந்த நாளில்
யாரும் ேவைல ெசய்யக்கூடாது. நீ மட்டுமின்ற , உனது மகன்களும்,
மகள்களும், ேவைலக்காரர்களும், உன் வீட்டிலுள்ள மாடு, கழுைத மற்றும்
ப ற வலங்குகளும்கூட ேவைலச் ெசய்யக் கூடாது. உன் வீட்டிலிருக்கன்ற
அந்நயர்களும்யாெதாருேவைலயும்ெசய்யக்கூடாது. நீஓய்வுஎடுப்பதுேபால
உன் அடிைமகள் எல்ேலாருேம ஓய்வு எடுக்க ேவண்டும். ௧௫ நீங்கள் எக ப்து
நாட்டில் அடிைமகளாக இருந்தைத மறந்துவ டாதீர்கள். உங்கள் ேதவனாகய
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கர்த்தர் அவரது ஆற்றல் மிகுந்த கரத்தனாலும், ஓங்கய புயத்தனாலும்
உங்கைள எக ப்தலிருந்து மீட்டு வந்தார். உங்கைளஅடிைமத்தனத்தலிருந்து
சுதந்த ரமாக்கனார். இதனாேலேய ஓய்வுநாைள எப்ேபாதும் வ ேசஷத்த
நாளாகெசய்யும்படிஉங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர் கட்டைளய ட்டார்.
௧௬ ‘உன் தாய், தந்ைதக்கு மரியாைத ெசலுத்த ேவண்டும். உங்கள்

ேதவனாகய கர்த்தர் நீ இைதச் ெசய்வதற்குக் கட்டைளய ட்டுள்ளார். நீ
இந்தக் கட்டைளையப் பன்பற்றனால், உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உனக்கு
அளிக்கும்நாட்டிேலஉன்ைனநீண்டநாள்வாழச்ெசய்வார்.
௧௭ ‘யாைரயும்ெகாைலெசய்யாதருக்க ேவண்டும்.
௧௮ ‘வபச்சாரம் என்னும்பாவத்ைதச்ெசய்யாேத.
௧௯ ‘எந்தஒருெபாருைளயும்தருடக்கூடாது.
௨௦ ‘ப றருக்குஎத ராகப்ெபாய் சாட்ச ெசால்லக்கூடாது.
௨௧ ‘ப றருைடயமைனவ மீதுஆைசெகாள்ளாேத. ப றரதுவீட்ைடயும்,அவரது

நலத்ைதயும், அவரது ேவைலக்காரன் ேவைலக்காரிகைளயும், அவனது மாடு
அல்லது கழுைதகைளயும்வரும்பக்கூடாது. மற்றவர்களிடம் உள்ள எந்த ஒரு
ெபாருைளயும்எடுத்துக்ெகாள்ளஆைசப்படக்கூடாது’ ” என்றான்.

ேதவைனக்கண்டுஜனங்கள்பயந்தனர்
௨௨ ேமாேச, “இந்தக் கட்டைளகைள கர்த்தர் மைலய ேல உங்கள் எல்ேலார்

முன்னிைலயலுேம வழங்கனார். அக்கனியலிருந்தும், ேமகத்தலிருந்தும்,
இருளிலிருந்தும் மகா சத்தமாகேவ கர்த்தர் ேபசனார். அவர் வழங்கய
இக்கட்டைளகைளத் தவ ர ேவறு எதுவும் கூறவல்ைல. அவர் இந்தக்
கட்டைளகைளஇரண்டுகற்பலைககளில் எழுத என்னிடம் தந்தார்.
௨௩ “மைல அக்கனியால் எரிந்தேபாது இருளிலிருந்து உண்டான சத்தத்ைத

நீங்கள் ேகட்டீர்கள். பன்பு மூப்பர்களும் உங்கள் ேகாத்த ரங்களின்
தைலவர்களும் என்னிடம் வந்தார்கள். ௨௪ அவர்கள், ‘நமது ேதவனாகய
கர்த்தர் அவரது மகைமையயும், ெபருைமகைளயும் காண்பத்தார். நாம்
அவர் அக்கனியலிருந்து ேபச யைதக் ேகட்ேடாம். ேதவன் மனிதேனாடு
ேபச யும் அவர் உய ேராடு வாழ்வைத இந்நாளில் கண்ேடாம். ௨௫ ஆனால்,
இங்ேக மீண்டும் நமது ேதவனாகய கர்த்தர் ேபசுவைதக் ேகட்ேடாமானால் நாம்
மரிப்பது உறுத . அந்த பயங்கரமான அக்கனியானது நம்ைம அழித்துவடும்.
நாம் மரிக்க வரும்பவல்ைல. ௨௬ நாம் ேகட்டதுேபால் அக்கனியன் நடுேவ
இருந்து ேபசுக ற ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய சத்தத்ைத ேவறு யாராவது ேகட்டு
உய ேராடிருந்ததுண்ேடா! ௨௭ ேமாேச, நீ ெநருங்க ச் ெசன்று, நமது ேதவனாகய
கர்த்தர்கூறும்எல்லாவற்ைறயும்ேகட்கேவண்டும். பன்கர்த்தர்உம்மிடம்கூறய
எல்லாவற்ைறயும் எங்களிடம் ெசால்ல ேவண்டும். நாங்கள் நீர் ெசால்வைதக்
ேகட்டுஅதன்படிேயெசய்ேவாம்’ என்றீர்கள்.

கர்த்தர் ேமாேசய டம் ேபசுக றார்
௨௮ “கர்த்தர் நீங்கள் என்ேனாடு ேபச யைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டு, அவர்

என்னிடம் ெசான்னது, ‘இந்த ஜனங்கள் உன்ேனாடு ேபச யைத எல்லாம்
நான் ேகட்ேடன். அவர்கள் ெசான்னது எல்லாேம நன்றாகேவ இருந்தன.
௨௯ நான் வரும்புவெதல்லாம் அவர்களது ச ந்தைன வழிமாறாமல் என்ைன
மத த்து எனக்குக் கீழ்ப்படிந்து, எனது கட்டைளகைள எல்லாம் பன்பற்றக்கூடிய
மனஉறுதையப் ெபறேவண்டும். அப்ேபாது அவர்களுக்கு எல்லாவற்றலும்
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நன்ைம உண்டாயருக்கும். அவர்களுக்கு மட்டுமின்ற , அவர்களது
சந்தத களுக்கும்என்ெறன்ைறக்கும்அைனத்தும்நன்றாய்அைமயும்.
௩௦ “ ‘நீ ெசன்று அந்த ஜனங்களிடம், அவர்களது கூடாரங்களுக்குத் தரும்ப ப்

ேபாகச் ெசால், ௩௧ ஆனால் நீேயா இங்ேக எனது அருக ேலேய நல். நான்
உன்னிடம் எல்லா கட்டைளகைளயும், சட்டங்கைளயும் நயாயங்கைளயும்
ெசால்லுக ேறன். அவற்ைற நீ அவர்களுக்குப் ேபாத க்க ேவண்டும். நான்
அவர்கள் வாழும்படி ெகாடுத்த நலத்தல் உன் ேபாதைனப்படிேய அவர்கள்
ஒவ்ெவான்ைறயும்ெசய்ய ேவண்டும்.’ ”
௩௨ ஆைகயால், நீங்கள் கர்த்தர் உங்களுக்குக் கூறய கட்டைளகளின்படி

நடந்துெகாள்ளக்கவனமாகஇருங்கள். ேதவன்கூறயவற்ைறப்பன்பற்றுவைத
நறுத்தவ டாதீர்கள். ௩௩ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்கு ெகாடுத்த
கட்டைளகளின்படிேய ெநற தவறாது வாழேவண்டும். பன் நீங்கள் ெதாடர்ந்து
எல்லாவற்றலும் நலம்ெபற்று வாழலாம். உங்களுக்குச் ெசாந்தமான நலத்தல்
நீண்டநாள்நீங்கள்வாழ்வீர்கள்.

௬
எப்ெபாழுதும் ேதவைனேநச த்துக்கீழ்ப்படி!
௧ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்குப் ேபாத க்கும்படி என்னிடம்

கூறயக் கட்டைளகளும், சட்டங்களும், நயாயங்களும் இைவகேள.
குடிேயறும்படி நீங்கள் ேபாக ற ேதசத்த ேல இந்த சட்டங்களுக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். ௨ நீயும் உன் சந்ததயனரும் நீங்கள் வாழ்கன்ற காலம்வைர
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர மத க்க ேவண்டும். நான் உங்களுக்குத்
தரும் சட்டங்களுக்கும் கற்பைனகளுக்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
இவ்வாறு நீங்கள் ெசய்தால், நீங்கள் நீண்ட ஆயுைளப் ெபறுவீர்கள்.
௩ இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள, நான் கூறுவைதக்கவனமாகக் ேகட்பதுடன் இந்தச்
சட்டங்களுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டும், அப்ேபாது உங்களுக்கு எல்லாம்
நல்லைவயாகஅைமயும்,நீங்கள்,அேநககுழந்ைதகைளப்ெபறுவீர்கள். உங்கள்
முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்கு வாக்களித்தபடி பாலும்
ேதனும்ஓடக்கூடியவளமானேதசத்ைதப்ெபறுவீர்கள்.
௪ “இஸ்ரேவல்ஜனங்கேள, கவனியுங்கள், நமது ேதவனாகயகர்த்தர்ஒருவேர

ேதவன்! ௫ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தரிடத்தல், நீ முழு இருதயத்துடன்,
நைறவான ஆத்மாவுடன், உன் முழு வலிைமயுடன் அன்பு ெசலுத்தேவண்டும்.
௬ இன்று நான் கூறும் இந்தக் கட்டைளகைள என்றும் உங்கள் மனதல்
ைவக்கேவண்டும். ௭நீங்கள்இவற்ைறக்கட்டாயமாகஉங்கள்குழந்ைதகளுக்குப்
ேபாத க்க ேவண்டும். உங்கள் வீட்டினுள் இருக்கும்ேபாதும் வீத களில்
நடக்கும்ேபாதும் அவற்ைறப் பற்ற ப் ேபசேவண்டும். நீங்கள் தூங்கச்
ெசல்லும்ேபாதும் உறங்க எழும்ேபாதும் அவற்ைறப் பற்ற ேய அவர்களிடம்
ேபச ேவண்டும். ௮ அவற்ைற எழுத க்ெகாண்டு அைடயாளமாக உங்கள்
ைககளில் அணிந்து ெகாள்ளுங்கள். என் ேபாதைனகைள ஞாபகத்தல்
ைவத்துக்ெகாள்ளப் பயன்படும்படி எப்ேபாதும் அைவகைள உங்கள்
ெநற்றயல் அணிந்துெகாள்ளுங்கள். ௯ அைவகைள உங்கள் வீட்டுக்கதவு
நைலக்கால்களிலும்வாசல்களிலும்எழுத ைவயுங்கள்.
௧௦ “ஆப ரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு ஆகய உங்கள் முற்ப தாக்களிடம்

உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் இந்தப் பூமிைய உங்களுக்குத் தருவதாகக்
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கூறனார். கர்த்தர் உங்களுக்கு அந்த பூமிையக் ெகாடுப்பார். நீங்கள்
இதுவைர உருவாக்காத வளமான ெபரிய நகரங்கைளத் தருவார். ௧௧ நீங்கள்
ைவத்த ராத ச றந்த நல்ல ெபாருட்கள் பலவற்ைறக்ெகாண்ட வீடுகைள கர்த்தர்
உங்களுக்குத் தருவார். நீங்கள் இதுவைரத் ேதாண்டியருக்காத கணறுகைளத்
தருவார். நீங்கள் இதுவைரப் பய ரிடாத த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கள், ஒலிவ
மரங்கள் ேபான்றவற்ைற கர்த்தர் உங்களுக்குத் தருவார். நீங்கள் தருப்தயாக
உண்ணலாம்.
௧௨ “ஆனால் எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள்! கர்த்தைர மறந்துவ டாதருங்கள்.

நீங்கள் எக ப்தல் அடிைமகளாக இருந்தீர்கள், ஆனால் கர்த்தர் உங்கைள அந்த
அடிைமத்தனத்தலிருந்து மீட்டு வந்தார். ௧௩ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
மரியாைத ெசய்து அவர் ஒருவைர மட்டும் ேசவயுங்கள். அவரது ெபயைர
மட்டுேமைவத்துமற்றவருக்குவாக்களி (ப றெபாய்த்ெதய்வங்களின்ெபயைரப்
பயன்படுத்தாதருங்கள்!) ௧௪நீங்கள் கண்டிப்பாக ப ற ெபாய்த் ெதய்வங்கைளப்
பன்பற்றக் கூடாது. உங்கைளச் சுற்றயருக்கன்ற ஜனங்களின் ப ற ெபாய்த்
ெதய்வங்கைள நீங்கள் பன்பற்றக் கூடாது. ௧௫ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
எப்ேபாதும் உங்களுடன் இருக்கறார். அவர் தமது ஜனங்கள் பற ெபாய்த்
ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்வைத ெவறுக்கன்றார். எனேவ, நீங்கள்
அத்தைகய ெதய்வங்கைளப் பன்பற்றனால் உங்கள் மீது கர்த்தர் மிகவும்
ேகாபங்ெகாள்வார். அவர்உங்கைளஇந்தப்பூமியல்இருந்ேதஅழித்துவடுவார்.
௧௬ “நீங்கள் மாசாவ ேல ெசய்ததுேபால் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர

ேசாதைன ெசய்யாதீர்கள். ௧௭ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய,
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதல் நீங்கள் உறுதயாக இருக்க ேவண்டும். அவர்
உங்களுக்காக வழங்கய எல்லா ேபாதைனகைளயும், சட்டங்கைளயும் நீங்கள்
கண்டிப்பாகப் பன்பற்ற ேவண்டும். ௧௮நீங்கள்கர்த்தைரத் தருப்த ப்படுத்தும்படி
நல்லவற்ைறயும், சரியானவற்ைறயும் மட்டுேம ெசய்யேவண்டும். அப்ேபாது
எல்லாம் உங்களுக்கு நன்றாகேவ நடக்கும். கர்த்தர் உங்கள் முற்ப தாக்களுக்கு
உறுதயளித்த ேதசத்தல் ேபாய் நல்ல நலங்கைள எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்.
௧௯ கர்த்தர் ெசான்னது ேபால் உங்கள் எத ரிகள் அைனவைரயும் நீங்கள்
துரத்தவ டலாம்.

ேதவன்ெசய்தவற்ைறஉங்கள்பள்ைளகளுக்குப் ேபாத யுங்கள்
௨௦ “வருங்காலத்தல், ‘நமது ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்கு வழங்கய

ேபாதைனகளுக்கும், சட்டங்களுக்கும், நயாயங்களுக்கும் அர்த்தம் என்ன?’
என்று உன்னுைடய மகன் உன்னிடம் ேகட்கலாம். ௨௧ நீ உன் மகனிடம் ெசால்,
‘நாங்கள்எக ப்தல்பார்ேவானுக்குஅடிைமகளாகஇருந்ேதாம். அப்ேபாதுகர்த்தர்
தன் வல்லைமயான கரத்தனாேல எக ப்தலிருந்து எங்கைள ெவளிேயறச்
ெசய்துமீட்டுக்ெகாண்டார். ௨௨கர்த்தர்அங்ேகச றந்தஅற்புதங்கைளச்ெசய்தார்.
கர்த்தர் எங்கள் கண்களுக்குமுன்ேப எக ப்தன் மீதும், பார்ேவான் மீதும், அவன்
குடும்பம்அைனத்தன்மீதும்,ெகாடியஅைடயாளங்கைளயும்அற்புதங்கைளயும்
ெசய்தார். ௨௩பன்பு கர்த்தர் நமதுமுற்ப தாக்களுக்குகூறயபடிஇந்த ேதசத்ைத
நமக்குக் ெகாடுக்கும்படி நம்ைம எக ப்தலிருந்து ெவளிேயறச் ெசய்தார்,
௨௪ கர்த்தர் ேபாத த்த அைனத்ைதயும் நாம் பன்பற்றும்படி கர்த்தர் நமக்கு
கட்டைளய ட்டார். நாம் நமது ேதவனாகய கர்த்தருக்கு மிகுந்த மரியாைத
ெசலுத்த ேவண்டும். அப்ேபாது கர்த்தர் நாம் இன்று இருக்கற வண்ணமாக
எப்ேபாதும்வாழ்ந்துெசழிப்பாகஇருக்கும்படிச்ெசய்வார். ௨௫நமதுேதவனாகய
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கர்த்தர் ெசான்னபடிேய அவரது சட்டங்கைள நாம் கவனமாகப் பன்பற்ற ேனாம்
என்றால், அப்ேபாது ேதவன் நாம் மிக நல்ல காரியத்ைதச் ெசய்ேதாம்’ ” என்று
ெசால்வார்.

௭
இஸ்ரேவலர், ேதவனின்வ ேசஷஜனங்கள்
௧ “உங்கள் வருப்பத்த ற்ேகற்ப சுதந்த ரமாக வாழப்ேபாகன்ற இந்த

ேதசத்தல் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கைள வழிநடத்த ச் ெசல்வார்.
உங்களுக்காக உங்கைளவ டப் ெபரியவர்களும், பலசாலிகளுமான ஏத்தயர்,
க ர்காச யர், எேமாரியர், கானானியர், ெபரிச யர், ஏவயர், எபூசயர் ஆகய
ஏழு நாட்டினர்கைளயும் உங்களுக்கு முன்பாகேவ துரத்துவார். ௨ உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் அந்த ஏழு நாட்டினைரயும் உங்களுக்குக் கீேழ கட்டுப்பட
ைவப்பார். அவர்கைள நீங்கள் ேதாற்கடிப்பீர்கள். அவர்கைள முழுவதுமாக
நீங்கள் அழித்துவ ட ேவண்டும். அவர்களிடம் எவ்வத ஒப்பந்தமும்
ெசய்யாதீர்கள். அவர்களிடம் இரக்கம் காட்டாதீர்கள். ௩அவர்களில் எவைரயும்
மணந்துெகாள்ளாதீர்கள். நீங்கள் மட்டுமின்ற உங்கள் மகன்கைளேயா
மகள்கைளேயா அந்த ஜனங்கைளச் சார்ந்தவர்களில் ஒருவருக்கும் தருமணம்
ெசய்துைவக்கக்கூடாது. ௪ஏெனன்றால்அந்தஜனங்கள்உங்கள்பள்ைளகைள
என்ைனப் பன்பற்றுவதலிருந்து தைசதருப்ப வடுவார்கள். பன்பு உங்கள்
பள்ைளகள் மற்ற ெபாய்த் ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்வார்கள். அதனால்,
கர்த்தர் உங்கள்மீது கடுைமயாக ேகாபங்ெகாள்ள ேநரிடும். அவர் உங்கைள
வைரவல்அழித்துவடுவார்.

ெபாய்த்ெதய்வங்கைளஅழித்துவடுங்கள்
௫ “நீங்கள் அந்தப் பைகவர்களுக்குச் ெசய்ய ேவண்டியது என்னெவன்றால்,

அவர்களின் பலிபீடங்கைள இடித்து, அவர்களுைடய ஞாபகார்த்தக் கற்கைள
உைடத்துவடுங்கள். அவர்களது அெஷரா ேகாவல் கம்பங்கைள ெவட்டி
வீழ்த்த , அவர்களது சைலகைளத் தீயலிட்டுஅழித்துவடுங்கள்! ௬ஏெனன்றால்
நீங்கள் எல்ேலாரும் கர்த்தருைடய ெசாந்த ஜனங்கள். இந்தப் பூமியல்
உள்ள எல்லா ஜனங்களிலிருந்தும் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்து தமக்கு வ ேசஷமான ஜனங்களாக ஆக்கனார். ௭ ஏன் கர்த்தர்
உங்கள் மீது அன்பு ெசலுத்த ேதர்ந்ெதடுத்தார்? மற்ற ஜனங்கைளவ ட
நீங்கள் அதகமானவர்கள் என்பதால் அல்ல, மற்ற எல்லா ஜனங்கைளயும்வ ட
நீங்கள் மிகக் குைறவானவர்கேள! ௮ ஆனால், கர்த்தர் தமது ெபரிய
வல்லைமயனால் எக ப்தலிருந்து உங்கைள மீட்டு வந்தார். அவர் உங்கைள
அடிைமத்தனத்தலிருந்து வடுவத்தார். எக ப்து நாட்டு மன்னனாகய
பார்ேவானின் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து உங்கைள கர்த்தர் வடுவத்தார்.
ஏெனன்றால் கர்த்தர் உங்கள்மீது அன்பு ெசலுத்த உங்கள் முற்ப தாக்களுக்குக்
ெகாடுத்தவாக்ைகக்காப்பாற்றவரும்பனார்.
௯ “ஆைகயால், உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் ஒருவேர ேதவன் என்பைத

நைனவல் ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள் அவரிடம் முழு நம்ப க்ைக ெகாள்ளலாம்!
அவர் தமது உடன்படிக்ைகயலிருந்து வலகமாட்டார். யாெரல்லாம்
அவரிடம் அன்பு ைவத்து, அவரது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிக றார்கேளா
அவர்களுக்ெகல்லாம் ேதவன் தமது அன்ைபயும், அருைளயும் ெபாழிவார்.
உங்களிடம் மட்டுமின்ற , உங்களின் ஆய ரம் தைலமுைறகளுக்கும் அவர் தமது
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அன்ைபயும்அருைளயும் தருவார். ௧௦ஆனால், அவைர ெவறுக்கன்றவர்கைளக்
கர்த்தர் தண்டிப்பார். அவர்கைள அழித்துவடுவார். அவர்கைளத் தண்டிப்பதல்
ச றதும் தயவு காட்டமாட்டார். ௧௧ எனேவ நான் இன்று ெகாடுக்கும் நமது
ேதவனுைடய கட்டைளகைளயும், கற்பைனகைளயும், நயாயங்கைளயும் நீங்கள்
எச்சரிக்ைகயுடன்பன்பற்றேவண்டும்.
௧௨ “உன்ேனாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகயன்படி உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்

உங்கள் மீது அன்பு ெசலுத்த ேவண்டுெமன்றால் இந்த சட்டங்கைள நீ
கவனமாகப் பன்பற்ற அைவகளுக்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். இைதத் ேதவன்
உங்கள் முற்ப தாக்களுடன் உறுத ெசய்துள்ளார். ௧௩ ேதவன் உங்கள்மீது
அன்பு ெசலுத்த உங்கைள ஆசீர்வத ப்பார். உங்கள் ேதசத்ைத ேதவன்
வளர்ச்ச யைடயச் ெசய்வார். உங்கள் பள்ைளகைள ேதவன் ஆசீர்வத ப்பார்.
உங்கள்வயல்ெவளிகைளவள மாக்குவார். உன் நலத்தல் தானியங்கைளயும்,
புதய த ராட்ைசரசத்ைதயும், எண்ெணையயும் ேதவன் தந்தருளுவார். உங்கள்
பசுக்கைளயும், கன்றுகைளயும், ஆடுகைளயும், ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்
ேதவன் ஆசீர்வத ப்பார். ெகாடுப்ேபன் என்று உங்கள் முற்ப தாக்களுக்கு
அவர் வாக்களித்த அந்த ேதசத்தல் அவர் உங்களுக்கு எல்லா வைகயான
ஆசீர்வாதங்கைளயும்தந்தருளுவார்.
௧௪ “மற்ற எல்லா ஜனங்கைள வ டவும் நீங்கள் ேதவனால்

ஆசீர்வத க்கப்படுவீர்கள். ஒவ்ெவாரு கணவனும் மைனவயும் குழந்ைதச்
ெசல்வம்ெபறுவீர்கள். உங்கள்மாடுகளும்கன்றுகைளப்ெபறும். ௧௫உங்களிடம்
உள்ள எல்லா ேநாய்கைளயும் கர்த்தர் நீக்கவடுவார். உங்களுக்குத்
ெதரிந்துள்ள எக ப்தயர்களின் ெகாடிய ேநாய்களில் ஒன்று கூட உங்கள் மீது
வந்துவ டாமல் கர்த்தர் காத்துக்ெகாள்வார். ஆனால் உங்கள் எத ரிகளுக்கு
அவ்வத ேநாய்கள் ப டிக்குமாறு ெசய்வார். ௧௬ உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருைடய உதவ ேயாடு ேதாற்கடித்த எல்லா எத ரிகைளயும் அழித்துவ ட
ேவண்டும். அவர்களுக்காக வருத்தப்படாதீர்கள். அவர்களது ெபாய்த்
ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்ளாதீர்கள். ஏெனன்றால் அைவ உங்கைளப்
ப டிக்கும்கண்ணியாகவடும். அைவஉங்கள்வாழ்ைவநாசமாக்கவடும்.
கர்த்தர்அவரதுஜனங்களுக்குஉதவுவதாகவாக்களிக்க றார்
௧௭ “ ‘நம்ைமவ ட நம் எத ரிகள் ெபரியவர்கள். நாம் எப்படி

அவர்கைளத் துரத்தவடுவது’ என்று உங்கள் மனதற்குள் நீங்கேள
ெசால்லிக்ெகாள்ளாதீர்கள். ௧௮ நீங்கள் அவர்கைளக் கண்டு சறதும் பயப்படத்
ேதைவயல்ைல. அன்றுஎக ப்தல்உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்பார்ேவானுக்கும்
எக ப்தன் அைனத்து ஜனங்களுக்கும் ெசய்தைத நீங்கள் நைனத்துப் பார்க்க
ேவண்டும். ௧௯ அவர்களுக்கு ேதவன் ெசய்த ெபரிய இைடயூறுகைள நீங்கள்
பார்த்தீர்கள். ேதவன்ெசய்தஅற்புதச் ெசயல்கைளயும் நீங்கள் பார்த்துள்ளீர்கள்.
எக ப்தலிருந்து உங்கைள மீட்க கர்த்தர் தமது பலத்த ைககைளயும் ஓங்கய
புயத்ைதயும் பயன்படுத்தயைத நீங்கள் பார்த்துள்ளீர்கள். உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் மீண்டும் அேத ஆற்றைலப் பயன்படுத்த , நீங்கள் பயப்படுகன்ற
அைனத்துஜனங்களுக்குஎத ராகவும்அப்படிேயெசய்வார்.
௨௦ “அவ்வாறுெசய்தபன்பும்,மீதயுள்ளவர்களானஉங்களுக்குத்தப்ப ஒளிந்து

ெகாள்பவர்கைளயும் கண்டுபடித்து அழித்துவடுவதற்கு உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் குளவகைள அனுப்புவார். ேதவன் அவர்கள் அைனவைரயும்
அழித்துவடுவார். ௨௧ அவர்கைளக் கண்டு பயப்படாதீர்கள். ஏெனன்றால்,
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உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுடன் இருக்கன்றார். அவர் வல்லைமயும்
பயங்கரமும் ெகாண்ட ேதவனாவார். ௨௨ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
உங்களின் எத ரிகைள உங்கள் ேதசத்ைத வ ட்டு ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகத்
துரத்தவடுவார். நீங்கள்அவர்கள்அைனவைரயும்ஒேர சமயத்தல்அழித்துவ ட
ேவண்டாம். நீங்கள் அப்படிச்ெசய்தால் காட்டு மிருகங்கள் உங்கைளச் சுற்ற
எண்ணிக்ைகயல் ெபருகவடும். ௨௩ ஆனால் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
உங்களின் எத ரிகைள உங்களிடம் ேதாற்கச் ெசய்வார். அவர்கள் அழியும்
வைரயல் அவர்கைளத் தணறச் ெசய்வார். ௨௪ அவர்களது இராஜாக்கள்
உங்களிடம் ேதாற்றுப்ேபாக கர்த்தர் உங்களுக்குஉதவுவார். நீங்கள்அவர்கைள
அழித்துவடுவீர்கள்! உலகம் அவர்கள் வாழ்ந்தைத மறந்துவடும். அவர்களில்
ஒருவனும் உங்கைளத் தடுத்து நறுத்த முடியாது. அவர்கள் அைனவைரயும்
நீங்கள்அழித்துவடுவீர்கள்.
௨௫ “நீங்கள் அவர்களது ெதய்வங்களின் சைலகைளத் தீயலிட்டுக்

ெகாளுத்தவ ட ேவண்டும். நீங்கள்அந்தச் சைலகளில் உள்ளெவள்ளி அல்லது
தங்கத்தன் மீது ச ற தளவும் ஆைச ெகாள்ளாமலும், எடுத்துக்ெகாள்ளாமலும்
இருக்க ேவண்டும். அவர்களின் ெவள்ளி அல்லது தங்கத்ைத நீங்கள்
எடுத்துக்ெகாண்டால் அது உங்கைள ச க்க ைவத்து, உங்கள் வாழ்க்ைகைய
நாசமாக்கவடும். ஏெனன்றால் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் அவற்ைற
அருெவருத்து ெவறுப்பவர் ஆவார். ௨௬ எனேவ, அங்கு அருெவருக்கத்தக்க
வக்க ரகங்கைள நீங்கள் உங்கள் வீட்டுக்குள் ெகாண்டுவரக்கூடாது, நீங்களும்
அவற்ைறக் கண்டிப்பாக ெவறுத்து ஒதுக்கேவண்டும். அைவ அைனத்ைதயும்
அழித்துவ ட ேவண்டும்!”

௮
கர்த்தைர நைன
௧ “நான் இன்று ெகாடுக்கன்ற எல்லாக்கட்டைளகைளயும் நீங்கள்

கண்டிப்பாகப் பன்பற்ற ேவண்டும். ஏெனன்றால், அப்ேபாதுதான் நீங்கள்
வாழ்ந்து வளர்ந்து உயர்ந்தெதாரு சமுதாயமாக வரமுடியும். கர்த்தர் உங்கள்
முற்ப தாக்களிடம் ெசான்னதுேபால் நீங்கள் சுதந்த ரமான ேதசத்ைதப்
ெபறமுடியும். ௨ இந்தப் பாைலவனத்தல் கடந்துவந்த 40 ஆண்டு
காலத்தல் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கைள நடத்த வந்த எல்லா
வழிகைளயும் பற்ற நீங்கள் நைனத்துப் பார்க்கேவண்டும். கர்த்தர்
உங்கைள ேசாத த்துக்ெகாண்டிருந்தார். உங்கைளத் தாழ்ைமயானவர்களாக்க
அவர் வரும்பனார். உங்கள் மனதல் உள்ள எண்ணங்கைள அறய
அவர் ஆைசப்பட்டார். அவரது கட்டைளகைள நீங்கள் ஒழுங்காகப்
பன்பற்றுகறீர்களா என்பைத அவர் அறய வரும்பனார். ௩கர்த்தர் உங்கைளத்
தாழ்ைமயாக்க உங்கைளப் பசயால் வருத்த , பன் நீங்களும் உங்கள் முற்
ப தாக்களும் இதுவைர பார்க்காத, “மன்னா” என்னும் உணைவ உண்ணச்
ெசய்தார். ேதவன் ஏன் இப்படிச் ெசய்தார்? ஏெனன்றால் மனிதன் ெவறும்
அப்பத்ைதத் தன்பதால் மட்டும் உய ர்வாழ்ந்த ட முடியாது. அவர்கள் கர்த்தர்
கூறயைதக் ேகட்பதனாேலேய வாழலாம் என்பைத நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ள
ேவண்டும் என ேதவன் வரும்பனார். ௪ கடந்த 40 ஆண்டுகளில் உங்களது
ஆைடகள் பைழைமயைடந்து ேபாகவ டவல்ைல. உங்களது கால்கள்
வீக்கமைடந்துவ டவல்ைல. (ஏெனன்றால் கர்த்தர் உங்கைளப் பாதுகாத்தார்.)
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௫உங்களுக்காகஉங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் நீங்கள்
நைனத்துப் பார்க்கேவண்டும். ஒரு தந்ைத தன் மகனுக்கு கற்றுக்ெகாடுத்து
அவைனத்தருத்துவதுேபால் ேதவன்உங்களுக்குவளக்கனார்.
௬ “அத்தைகய உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்கு நீங்கள்

கீழ்ப்படிய ேவண்டும். அவற்ைறப் பன்பற்ற அவைர மத க்கேவண்டும்.
௭ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கைள ஒரு நல்ல ேதசத்த ேல வச க்க
அைழத்துக்ெகாண்டு வருகறார். அங்கு பள்ளத்தாக்குகளிலிருந்தும்
மைலகளிலிருந்தும் புறப்படுகன்ற ஆறுகளும், ஊற்றுகளும், ஏரிகளும்
தண்ணீர்வளம் நைறந்தது. ௮ அந்த நலம் ேகாதுைமையயும், பார்லிையயும்,
த ராட்ைசக் ெகாடிகைளயும், அத்த மரங்கைளயும், மாதுளஞ் ெசடிகைளயும்
வைளவக்கும் வளமான நலம். அது ஒலிவ மரங்கைளயும், எண்ெணய், ேதன்
ஆகயவற்ைறயும் ெகாடுக்கவல்ல நலமாகும். ௯ அங்ேக நீங்கள் தாராளமாக
உண்டு வாழலாம். உங்களுக்குத் ேதைவயான எல்லாப் ெபாருட்களும்
கைடக்கும். அது, பாைறகள்இரும்பாக இருக்கும் ேதசமாக உள்ளது. அங்குள்ள
மைலகளிலிருந்து ெசம்பு உேலாகத்ைத நீங்கள் ெவட்டி எடுக்கலாம், ௧௦ அங்கு
நீங்கள் உண்ணவரும்புகன்ற எல்லாம் உங்களுக்குக் கைடக்கும். இத்தைகய
வளம் நைறந்த, நீங்கள் தருப்தயுடன் மக ழ்வாய் வாழக் கூடிய இந்த
நலத்ைத உங்களுக்குத் தந்த உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர நீங்கள் பாராட்டிப்
ேபாற்றுவீர்கள்.
கர்த்தர் ெசய்தவற்ைறமறந்துவ டாேத
௧௧ “எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர நீங்கள்

மறந்துவ டாதீர்கள்! கவனமாக இருங்கள். நான் இன்று உங்களுக்குத் தந்த
ேதவனது கட்டைளகளுக்கும் சட்டங்களுக்கும், நயாயங்களுக்கும், கீழ்ப்படிந்து
நடக்க ேவண்டும். ௧௨ பன், நீங்கள் தாராளமான தருப்தயான உணைவ
உண்ணலாம். வசதயான வீடுகைள நீங்கள் கட்டி அைவகைள அனுபவத்து
வாழலாம். ௧௩உங்களதுஆடு, மாடு, ெவள்ளாடுகள் ெபருக வளார்ச்ச யைடயும்.
ெபான்னும், ெவள்ளியும் மிகுதயாகப் ெபறலாம். நீங்கள் எல்லாவற்ைறயும்
தாராளமாக அைடயலாம்! ௧௪ இவற்ைறெயல்லாம் அனுபவக்கும்ேபாது
நீங்கள் கர்வம் ெகாள்ளாமல் எச்சரிக்ைகயாக இருக்க ேவண்டும். உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தைர நீங்கள் ஒருேபாதும் மறந்துவ டக்கூடாது, நீங்கள்
எக ப்தல் அடிைமகளாக இருந்தீர்கள். ஆனால் கர்த்தர் உங்கைள வடுவத்து
அங்கருந்து ெவளிேயற்ற இங்கு அைழத்து வந்தார். ௧௫ மிகப்ெபரிய
பயங்கரமான பாைலவனத்தன்வழியாகக் ெகாள்ளிவாய் பாம்புகளும், ெகாடிய
ேதள்களும் நைறந்த அந்தப் பாைலவனத்தல் வறண்ட நலமாகத் தண்ணீேர
இல்லாத ெகாடிய பாைலவனமாக இருந்தது. ஆனால், கர்த்தர் அங்ேக
பாைறகளுக்குஅப்பால்இருந்துஉங்களுக்குத் தண்ணீைரத் தந்தார். ௧௬அந்தப்
பாைலவனத்தல் உங்கள் முற்ப தாக்களும் பார்த்த ராத ‘மன்னா’ என்னும்
உணைவஉங்களுக்குஉண்ணக்ெகாடுத்தார். கர்த்தர் உங்கைளச் ேசாத த்தார்.
ஏன்? ஏெனன்றால், முடிவல் எல்லாம் உங்களுக்கு நன்றாய் நடக்கும்படிக்குத்
ேதவன் உங்கைளப் பணியச் ெசய்தார். ௧௭ ‘எனது ெசாந்த ஆற்றலினாலும்,
த றைமயனாலுேம எல்லா வைகயான இந்த வசத கைளப் ெபற்ேறன்’ என்று
ஒருநாளும் உனக்குள் ெசால்லிவடாேத. எச்சரிக்ைகயாய் இரு! ௧௮ உங்கள்
ேதவனாகயகர்த்தைரேய நைனப்பீர்களாக! அவேரஉங்கள்முற்ப தாக்களுக்கு
ஆைணயட்டுக் ெகாடுத்த தமது உடன்படிக்ைகைய நைறேவற்றும்
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ெபாருட்டு, இந்நாளில் உங்களுக்கு இருக்கன்றச் ெசல்வங்கைள, நீங்கள்
ஏற்படுத்த க்ெகாள்வதற்கானஆற்றைலத்தந்தார்.
௧௯ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர என்ைறக்கும் மறந்துவ டாதீர்கள். மற்ற

ெபாய்த் ெதய்வங்கைள ஒருேபாதும் பன்பற்றவ டாதீர்கள். அவற்ைறத்
ெதாழுதுெகாள்ளேவா, ேசவ க்கேவா ேவண்டாம். நீங்கள் அவ்வாறு
ெசய்தால் நான் இன்று உங்கைள எச்சரிக்கன்ேறன், நீங்கள் கண்டிப்பாக
அழிந்துவடுவீர்கள்! ௨௦ கர்த்தர் உங்களுக்காக உங்கள் எத ரிகைள அழித்தார்.
ஆனால் நீங்கேளா அவர்களின் ப ற ெபாய்த் ெதய்வங்கைளப் பன் பற்றனால்,
உங்கைளயும் அவர்கைளப் ேபான்ேற அழித்துவடுவார். ஏெனன்றால் நீங்கள்
ேதவனாகயகர்த்தருக்குெசவெகாடுப்பைதநறுத்தவ ட்டீர்கள்!

௯
கர்த்தர்இஸ்ரேவலருடன்இருப்பார்
௧ “இஸ்ரேவல்ஜனங்கேளகவனியுங்கள்! நீங்கள்இன்றுேயார்தான்நதையக்

கடந்து ெசல்லப் ேபாக றீர்கள். அந்த நலத்தல் உங்கைளவ டப் ெபரிய பலம்
வாய்ந்தஉங்களின் எத ரிகைளெவளிேயதுரத்துவீர்கள். அவர்களது நகரங்கள்
வானத்ைதத்ெதாடும் உயர்ந்த மதல்கைளக் ெகாண்ட ெபரிய நகரங்களாகும்!
௨அங்குள்ள ஜனங்கள் உயரமாகவும் பருமனாகவும் இருக்க றார்கள். அவர்கள்
ஏனாக்கன் வம்சத்தனர். நீங்கள் அவர்கைளப்பற்ற அற ந்தருக்க றீர்கள்.
‘ஏனாக்கயர்கைள எவராலும் எத ர்த்து ெவல்லமுடியாது’ என்று நம் ஒற்றர்கள்
கூறயைத நீங்கள் ேகட்டிருப்பீர்கள். ௩ ஆனால் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
உங்களுக்கு முன்பாக இந்த ஆற்றைனக் கடந்து ெசல்பவராயருக்க றார்
என்பைத அற ந்துெகாள்ளுங்கள். எனேவ உங்களால் ஏனாக்கயர்கைள
எத ர்க்க முடியும். ேதவன் அக்கனிையப் ேபால் அவர்கைள அழித்துவடுவார்!
கர்த்தர் அந்த ஜனங்கைள அழித்துவடுவார். அவர்கைள உங்கள் முன்னால்
வீழச்ச யைடயச் ெசய்வார். அவர்கைள நீங்கள் ெவளிேய துரத்தவடுவீர்கள்.
நீங்கள் அவர்கைள வைரவல் அழித்துவடுவீர்கள். ேதவன் உங்களுக்குச்
ெசான்னபடிேயஇதுவைரவல்ந கழும்.
௪ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களிடமிருந்து அவர்கைள உங்களுக்கு

முன்பாகேவ துரத்தடுவார். ஆனால், ‘நாம் நல்லவர்கள் என்பதால் கர்த்தர்
நம்ைம இந்த ேதசத்த ற்கு சுதந்த ரமாக வாழும்படி அைழத்து வந்தார்’ என்று
உங்களுக்குள்ேள ெசால்லிக்ெகாள்ளாதீர்கள். அந்த ஜனங்கைளத் கர்த்தர்
ெவளிேய துரத்தயதற்கு நீங்கள் நல்லவர்களாக இருந்தீர்கள் என்பதால்
அல்ல, அவர்கள் தீயவர்களாக இருந்தனர் என்பேத காரணமாகும், ௫ நீங்கள்
நல்லவர்களாயும் ேநர்ைமயாயும் வாழ்ந்ததால் அவர்களது ேதசத்தல்
சுதந்த ரமாக வாழப் ேபாக றீர்கள் என்பதல்ல. தீயவழிகளில் அவர்கள்
வாழ்வதனால்உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் அவர்கைள ெவளிேய துரத்தனார்.
அதனாேலேய நீங்கள் அங்ேக ேபாகன்றீர்கள். அதுமட்டுமின்ற , ேதவன்
உங்கள் முற்ப தாக்களாகய ஆப ரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு ஆகயவர்களுடன்
ெசய்த வாக்கைன நைறேவற்ற வரும்பனார். ௬உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
நீங்கள் சுதந்த ரமாக வச க்க உங்களுக்கு இந்த நல்ல ேதசத்ைத தருகன்றார்.
ஆனால்நீங்கள்நல்லவர்கள்அல்ல,மிகவும்ப டிவாதமுள்ளஜனங்கள்என்பைத
ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டும்.
கர்த்தரின் ேகாபத்ைதநைனத்துப்பார்
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௭ “பாைலவனத்தல் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு நீங்கள் ஏற்படுத்தய
ேகாபத்தைன நைனத்துப் பாருங்கள், மறந்துவ டாதீர்கள்! நீங்கள்
எக ப்தலிருந்து புறப்பட்ட நாள் முதல் இவ்வ டத்தல் வந்து ேசரும்வைர
கர்த்தருக்குக்கீழ்ப்படியமறுத்தீர்கள். ௮ஒேரப்மைலயலும்நீங்கள்கர்த்தருக்குக்
கடுங்ேகாபத்ைத உண்டாக்கனீக்கள்! கர்த்தர் உங்கைள அழித்துவ ட
நைனக்கும்அளவற்குேகாபத்ைதஉண்டாக்கனீர்கள். ௯கர்த்தர்உங்களுக்காக
உடன்படிக்ைகைய எழுதய கற்பலைககைளப் ெபற்றுக்ெகாள்வதற்கு நான்
மைலமீது ஏற ச்ெசன்ேறன். மைல மீேத 40 நாட்கள் இரவும், பகலும்
தங்க ேனன். நான்உணவுஉண்ணாமலும், தண்ணீர்குடிக்காமலும்இருந்ேதன்.
௧௦ அப்ேபாது கர்த்தர் என்னிடம் அந்தக் கற்பலைககைளத் தந்தார். ேதவன்
அவரது கட்டைளகைள அந்த இரண்டு கற் பலைககளில் தமது வ ரல்களால்
எழுதயருந்தார். ேதவன் எழுதய ஒவ்ெவான்றும் நீங்கள் மைலயருகல்
கூடியேபாது அக்கனியன் நடுவலிருந்து ேபச ய வார்த்ைதகளின்படிேய
இருந்தன.
௧௧ “இரவும் பகலுமாய் 40 நாட்கள் முடிந்த பன்பு, கர்த்தர் அந்த

உடன்படிக்ைகயன்படி எழுதய இரண்டு கற்பலைககைளயும் என்னிடம்
ெகாடுத்தார். ௧௨ பன் கர்த்தர் என்னிடம், ‘நீ எழுந்து இங்கருந்து வைரவாக
இறங்க ப்ேபா.. நீ எக ப்தலிருந்து அைழத்துவந்த ஜனங்கள் தங்கைளத்
தாங்கேள ெகடுத்துக்ெகாண்டார்கள், என்னுைடய கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிவைத இவ்வளவு வைரவாக நறுத்தவ ட்டார்கள். அவர்கள் ெபான்ைன
வார்த்து தங்களுக்ெகன்று ஒரு வக்க ரகத்ைத உருவாக்கனார்கள்’ என்று
கூறனார்.
௧௩ “ேமலும் கர்த்தர் என்னிடம், ‘நான் இந்த ஜனங்கைளக் கவனித்ேதன்.

இவர்கள் மிகவும் ப டிவாத முள்ளவர்கள்! ௧௪ என்ைனவட்டு வடு! இவர்கள்
எல்ேலாைரயும் அழித்து வடுக ேறன். இவர்களில் ஒருவரது ெபயைரக்கூட
தங்கவ டமாட்ேடன்! உன்னிடமிருந்துஇவர்கைளவ டமிகப்ெபரியபலம்வாய்ந்த
ஜனங்கள்இனத்ைதஉருவாக்குேவன்’ என்றுகூறனார்.
தங்கக்கன்றுக்குட்டி
௧௫ “பன் மைலயலிருந்து தரும்ப கீேழ இறங்க வந்ேதன். மைலயானது

அக்கனியால் எரிந்தது. உடன்படிக்ைகைய எழுதய இரண்டு கற்பலைககளும்
என் ைககளில் இருந்தன. ௧௬ நான் உங்கைளக் கவனித்தேபாது உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருக்கு எத ராக நீங்கள் பாவம் ெசய்தைதப் பார்த்ேதன்.
தங்கத்தல் வார்க்கப்பட்ட கன்றுக்குட்டிைய உருவாக்கயைத நான் பார்த்ேதன்!
கர்த்தர்உங்களுக்குஇட்டவழிையவ ட்டுநீங்கள்ேவகமாகவலக ச்ெசன்றைதக்
கண்ேடன்! ௧௭ எனேவ நான் எடுத்துவந்த இரண்டு கற்பலைககைளயும் ஓங்க
கீேழ எற ந்ேதன். உங்களின் கண்கள்முன்னாேலேய கற்பலைககைளதுண்டுத்
துண்டுகளாகப் ேபாட்டு உைடத்ேதன். ௧௮ பன் உங்களுைடய பாவங்களுக்காக
கர்த்தருக்கு முன்பாக முன்ேபால் மீண்டும் 40 நாட்கள் இரவு பகலாக வழுந்து
க டந்ேதன். எவ்வைக உணவும் உண்ணவல்ைல. தண்ணீரும் குடிக்கவல்ைல.
எதற்காக இதைனச் ெசய்ேதன் என்றால் நீங்கள் ெசய்த பாவங்கள் மிகக்
ெகாடுைமயானைவ. நீங்கள் ெசய்த இந்த ெசயல்கள் கர்த்தருக்குச் ெசய்த
தீைமகள்ஆகும். கர்த்தருக்குக்கடுங்ேகாபம்உண்டாக்கனீர்கள். ௧௯கர்த்தருக்கு
இருந்த கடுைமயான ேகாபத்ைதக் கண்டு நான் பயந்ேதன். உங்கைள
அழிக்கன்றஅளவுக்குஅவர் ேகாபம் ெகாண்டிருந்தார். ஆனால், மீண்டும் நான்
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மன்றாடியைதக் ேகட்டார். ௨௦ ஆேரான் மீதும் கர்த்தர் கடுங்ேகாபம் ெகாண்டு
அவைன அழிக்க ேவண்டும் என்றருந்தார்! ஆனால் ஆேரானுக்காகவும் நான்
மன்றாடிேனன். ௨௧நீங்கள்உருவாக்கயஎரிச்சலூட்டும்அந்தக்கன்றுக்குட்டிைய
எடுத்து தீயலிட்டுக் ெகாளுத்த தூள் தூளாக்கும்படி ெசய்ேதன். அவற்ைறப்
புழுதயாகும்படிச் ெசய்ேதன். பன் அந்தச் சாம்பைல மைலயலிருந்து வரும்
ஆற்றல்ேபாட்டுவ ட்ேடன்.
இஸ்ரேவலைரமன்னிக்கும்படி ேமாேச ேதவனிடம் மன்றாடியது
௨௨ “தேபராவலும், மாசாவலும், க ப்ேராத் அத்தாவாவலும் கர்த்தருக்குக்

கடுங்ேகாபத்ைத உண்டாக்கனீர்கள். ௨௩ காேதஸ்பர்ேனயாவலிருந்து வலக
வரச் ெசய்யும்ேபாது கர்த்தர் உங்களிடம் ெசான்னைதக் ேகட்காமல் அவருக்குக்
கீழ்ப்படியாமல் இருந்தீர்கள். கர்த்தர் உங்களிடம், ‘நீங்கள் ேபாய், நான்
உங்களுக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்ைத சுதந்த ரமாக வாழ எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்’
என்று கூறனார். ஆனால், உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிய
நீங்கள் மறுத்தீர்கள். நீங்கள் கர்த்தைர வசுவாச க்கவல்ைல. கர்த்தருைடய
கட்டைளகைளயும் கவனிக்கவல்ைல. ௨௪ நான் உங்கைளப்பற்ற அற ந்த நாள்
முதற்ெகாண்டுநீங்கள்கர்த்தருக்குக்கீழ்ப்படியமறுத்துவருகறீர்கள்.
௨௫ “ஆகேவ கர்த்தருக்கு முன், இரவு பகலாக 40 நாட்கள் வழுந்து க டந்ேதன்.

ஏெனன்றால், கர்த்தர் உங்கைள அழித்துவடுவதாகச் ெசான்னார். ௨௬ நான்
கர்த்தரிடம் இவ்வாறு ேவண்டிேனன்: கர்த்தாேவ! எங்கள் ஆண்டவேர! உமது
ஜனங்கைளஅழித்துவ டாதரும். அவர்கள்உமக்குஉரியவர்கள். எக ப்தலிருந்து
உமது ேபராற்றலினாலும், பலத்தனாலும் அவர்கைள வடுவத்து அைழத்து
வந்தீர். ௨௭உமதுேசவகர்களானஆப ரகாம்,ஈசாக்கு,யாக்ேகாபுஆகயவர்களிடம்
நீர் ெசான்ன வாக்கைன நைனத்துப் பாரும். உமக்கு இணங்காமல்
ேபான இவர்கைள மன்னியும். இவர்கள் ெசன்ற தீய வழிகைளயும், ெசய்த
பாவங்கைளயும் பாராது இருப்பீராக. ௨௮ அப்படியும் உமது ஜனங்களாகய
இவர்கைளத் தண்டிக்க வரும்பனால், அைதக் காணும் எக ப்தயர்கள், ‘கர்த்தர்
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்த வாக்கன்படி, இந்த ஜனங்கைள அந்த ேதசத்த ற்கு
அைழத்துச்ெசன்று சுதங்த ரமாக்க முடியவல்ைல. கர்த்தர் இவர்கைள
ெவறுத்தார். எனேவ,அவர்இவர்கைளபாைலவனத்தற்குக்ெகால்வதற்ெகன்று
அைழத்துச் ெசன்றார்’ என்றும் கூறுவார்கள். ௨௯ ஆனால், அவர்கள் உமது
ஜனங்கேள! கர்த்தாேவ! இவர்கள் எக ப்தலிருந்து உமது ேபராற்றலினாலும்
பலத்தனாலும்உம்மால்அைழத்துவரப்பட்டஉமதுஜனங்களாவார்கள்.

௧௦
புதயகற்பலைககள்
௧ “அந்த ேநரத்தல், கர்த்தர் என்னிடம், ‘நீ முதலில் ைவத்தருந்தைதப்ேபான்று

இரண்டு கற்பலைககைள ெவட்டி எடுத்துக்ெகாண்டு, மைலயன்ேமல் ஏற
என்னிடம் வா. ஒரு மரப்ெபட்டிையயும் ெசய்து எடுத்துக்ெகாள். ௨ நீ
உைடத்துப்ேபாட்ட முந்தன கற்பலைககளில் உள்ள அேத வார்த்ைதகைள
நான் இந்தப் புதய கற்பலைககளின் மீது எழுதுேவன். பன் நீ அவ்வரு
கற்பலைககைளயும்அந்தமரப் ெபட்டிக்குள்ைவத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.’
௩ “அதன்படி நான் சீத்த ம் மரத்தனால் ஒரு ெபட்டிையச் ெசய்ேதன். முதலில்

ைவத்தருந்தைதப் ேபால் இரண்டு கற்பலைககைள ெவட்டி எடுத்ேதன். பன்
நான் மைலயன் மீது ஏற ச் ெசன்ேறன். இரண்டு கற்பலைககைளயும் ைகயல்
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ைவத்தருந்ேதன். ௪முன்னர் நீங்கள் அைனவரும் கூட்டமாக கூடிவந்த நாளில்,
மைலயல் அக்கனியன் நடுவலிருந்து கர்த்தர் உங்கேளாடுப் ேபச ய அந்த
பத்துக் கட்டைளகைளயும் அவர் அப்ேபாது எழுத த் தந்ததன்படிேய இந்தப்
பலைககளிலும் எழுதனார். பன் கர்த்தர் அந்த இரண்டு கற்பலைககைளயும்
என்னிடம் தந்தார். ௫ மைலயல் இருந்து தரும்ப க் கீேழ இறங்க வந்ேதன்.
நான் ெசய்தருந்த மரப் ெபட்டிக்குள் அந்தக் கற்பலைககைள ைவத்ேதன்.
கர்த்தர் எனக்க ட்ட கட்டைளயன்படிேய அப்ெபட்டியல் அைவகைள ைவத்ேதன்.
இன்றுவைரயலும்அந்தக்கற்பலைககள்அந்தப்ெபட்டிக்குள்ேளேயஉள்ளன.”
௬ (இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெபெனயாக்கானுக்கு அடுத்த ேபேராத்தலிருந்து

ேமாசாராவ ற்குப் பயணம் ெசய்தார்கள். அங்ேக ஆேரான் மரித்துவ ட்டான்.
அவைன அடக்கம் ெசய்தார்கள். ஆேரானின் மகன் எெலயாசார் ஆேரானின்
இடத்தல் ஆசாரியனாக ஊழியம் ெசய்தான். ௭ பன் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அங்கருந்து குத்ேகாதாவுக்கு ெசன்றனர். அங்கருந்து ஆறுகள் ஓடும்
ேதசமான ேயாத்பாத்துக்கும் ெசன்றனர். ௮ அந்த ேநரத்தல் கர்த்தர் மற்ற
ேகாத்த ரத்தலிருந்து ேலவ குடும்பத்ைதத் தனியாகப் ப ரித்ெதடுத்தார். ேலவ
குடும்பத்ைத தமது ச றப்புப் பணிகளுக்காக ப ரித்ெதடுத்துக்ெகாண்டார்.
அவர்கள் கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய சுமக்கும் பணிைய
ேமற்ெகாண்டனர். ேமலும் அவர்கள் கர்த்தருக்கு முன் பணியாற்றும்
ஆசாரியர்களாக இருந்தனர். கர்த்தருைடய நாமத்தால் ஜனங்களுக்கு
ஆசீர்வாதங்கைள வழங்கயும், ஆராதைன ெசய்தும் வந்தனர். அவர்கள்
இன்று வைரயலும் இந்தச் ச றப்புப் பணிகைளச் ெசய்து வருகன்றார்கள்.
௯ இதனாேலேய மற்ற ேகாத்த ரத்தனர் ெபற்ற நலப்பங்கைனப் ேபால்
ேலவயன்ேகாத்த ரம்ெபறவல்ைல. உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்அவர்களுக்கு
வாக்களித்தபடி கர்த்தர் தாேம ேலவயருக்கு ெசாத்தும் சுதந்த ரமுமாக
இருப்பார்.)
௧௦ “நான் முன்பு தங்கயைதப்ேபால மைலயன் ேமேல 40 நாட்கள்

இரவும், பகலுமாய் தங்கயருந்ேதன். கர்த்தர் இந்த முைறயும் நான்
ேவண்டியைத ேகட்டு அருளினார். நான் ேவண்டியபடிேய கர்த்தர் உங்கைள
அழிக்காமல்வ ட்டார். ௧௧ கர்த்தர் என்னிடம், ‘நான் ெகாடுப்ேபன் என்று
அவர்களுைடயமுற்ப தாக்களுக்குஆைணயட்டபடி, அந்தத் ேதசத்தல்அவர்கள்
சுதந்த ரமாகவாழ்வதற்கு,அவர்களுக்குமுன்தைலைமேயற்றுப் பயணப்பட்டுப்
ேபா’ என்றார்.
கர்த்தரின்உண்ைமயானவருப்பம்
௧௨ “இப்ேபாதும், இஸ்ரேவல்ஜனங்கேள கவனியுங்கள்! உங்கள் ேதவனாகய

கர்த்தர் உங்களிடமிருந்து உண்ைமய ேலேய வரும்புவது என்ன? கர்த்தர்
உங்களிடம் வரும்புவது, நீங்கள் அவருக்கும் அவர் ெசான்னவற்றுக்கும்
மத ப்பளித்து அதன்படி ெசய்ய ேவண்டும். ேதவன் வரும்புவது, நீங்கள் அவர்
மீது அன்பு ெசலுத்துவைதயும், உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு உங்கள்
முழுமனேதாடும், உங்களின் முழு ஆத்மதருப்தயுடனும் ேசைவச் ெசய்வேத.
௧௩ ஆைகயால், நான் இன்று உங்களுக்கு வழங்குகன்ற கர்த்தருைடய
கட்டைளகளுக்கும், சட்டங்களுக்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். உங்களின்
நன்ைமக்ெகன்ேறஇந்தக்கட்டைளகளும், சட்டங்களும்உள்ளன.
௧௪ “எல்லாப் ெபாருட்களும் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு உரியைவ!

வானங்களும், வானாதவானங்களும் கர்த்தருக்குச் ெசாந்தமானைவ. இந்தப்
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பூமியும் பூமியன் ேமல் உள்ள எல்லாப் ெபாருட்களும் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்குச் ெசாந்தமானைவ. ௧௫ கர்த்தர் உங்கள் முற்ப தாக்களின் மீது
அன்பு ைவத்தருந்தார். அவர்கள்மீது அதகமாக அன்பு ைவத்ததனாேலேய
உங்கைளயும், உங்கள் சந்ததயனைரயும் கர்த்தர் தன்னுைடய ஜனங்களாக
இன்றும் கருத அன்பு காட்டுக றார். மற்ற எல்லா ஜனங்களும் இருந்தாலும்
உங்கைள ேதவன் ப ரித்ெதடுத்தார். இன்றளவும் நீங்கள் ேதவனால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டஜனங்களாய்இருக்க றீர்கள்.
௧௬ “உங்களின் ப டிவாத குணத்ைத வ ட்டுவடுங்கள். உங்களின்

உள்ளங்கைளக் கர்த்தருக்குக் ெகாடுங்கள். ௧௭ ஏெனன்றால், உங்களுைடய
ேதவனாகய கர்த்தர் அவர் கர்த்தாத கர்த்தரும், ேதவாத ேதவனும் ஆவார்.
நமது கர்த்தேர மகத்துவமும், வல்லைமயும், பயங்கரமும் உைடய ேதவனாவார்.
கர்த்தர் பாரபட்சம் காட்டுபவர் அல்ல. கர்த்தர் தன் மனைத மாற்ற க்ெகாள்ள
பணத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார். ௧௮ அநாைதக் குழந்ைதகளுக்கும்,
வதைவகளுக்கும் ஆதரவாகவும் அன்பு ெசலுத்துபவராகவும் ேதவன் அருள்
ெசய்க றார். அந்நயர்கள் மீதும் ேதவன் அன்பு காட்டுக றார். அவர்களுக்கும்
உண்ண உணவும், உடுக்க உைடயும் அளிக்கன்றார். ௧௯ எனேவ நீங்களும்
அந்நயர்களிடம் அன்பு காட்ட ேவண்டும். ஏெனன்றால், நீங்களும் எக ப்து
ேதசத்தல்அந்நயராகஇருந்துள்ளீர்கள்.
௨௦ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் மீது மரியாைத ெசலுத்த அவர்

ஒருவைரேய நீங்கள் ஆராத க்க ேவண்டும். அவைரவ ட்டு ஒரு ேபாதும்
வலகாதீர்கள். நீங்கள் எப்ேபாது வாக்களித்தாலும் நமது ேதவனுடைய
நாமத்ைத பயன்படுத்த ேவண்டும். ௨௧ நீங்கள் நமது ேதவைனேய ேபாற்ற ப்
புகழேவண்டும். கர்த்தேர உங்கள் ேதவன். அவேர உங்கள் ேதவன் முன்பு
இந்த அற்புதங்கைளயும் மகத்துவங்கைளயும் உங்களுக்காச் ெசய்தார். நீங்கள்
அைனவரும் உங்கள் கண்களால் அவர் ெசய்த அைனத்ைதயும் பார்த்தீர்கள்.
௨௨ உங்கள் முற்ப தாக்களில் எழுபது ேபேர எக ப்த ற்குள் ெசன்றார்கள்.
ஆனால் இன்ேறா உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் வானில் உள்ள எண்ணற்ற
நட்சத்த ரங்கைளப்ேபால் உங்கைள மிகப்ெபரிய ஜனங்கள் சமுதாயமாக
உருவாக்கயுள்ளார்.

௧௧
கர்த்தைர நைன
௧ “உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர் மீது
நீங்கள் அன்பு ெகாள்ளேவண்டும். நீங்கள் பன்பற்றுவதற்காக

ேதவன் உங்களுக்குக் கூறயவற்ைறெயல்லாம் நீங்கள் கைடப்ப டிக்க
ேவண்டும். எப்ேபாதும் நீங்கள் அவரது சட்டங்களுக்கும், நயாயங்களுக்கும்,
கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். ௨ உங்களுக்குப் ேபாத க்கும்படி
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் ெசய்த ெபருஞ் ெசயல்கைள நைனத்துப்
பாருங்கள். அந்த மகா காரியங்கைளக் கண்டு, அவற்ைறக் கடந்து வந்தவர்கள்
நீங்கேள, உங்கள்குழந்ைதகளல்ல. உங்களுக்குத்தான் ெதரியும், கர்த்தருைடய
மகத்துவத்ைதப்பார்த்தவர்கள்நீங்கள்,கர்த்தருைடயவலிைமையக்கண்ணாரப்
பார்த்துள்ளீர்கள். கர்த்தருைடயஆற்றல் நைறந்த ெசயல்கைளப் பார்த்தவர்கள்
நீங்கள். ௩ கர்த்தருைடய அற்புதங்கைளப் பார்த்தவர்கள் நீங்கள் தான், உங்கள்
பள்ைளகள் அல்ல. எக ப்தன் இராஜாவாகய பார்ேவானுக்கும் அவனது நாடு
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முழுவதற்கும் கர்த்தர் ெசய்த அைடயாளங்கைளயும், ெசயல்கைளயும் நீங்கள்
பார்த்துள்ளீர்கள். ௪எக ப்தன் பைடயும், அவர்களதுகுதைரகளும், இரதங்களும்
ேபாரில் உங்கைளத் ெதாடர்ந்து வரும்ேபாது, கர்த்தர் அவர்கைளச் ெசங்கடலின்
தண்ணீரில் மூடியைத உங்கள் பள்ைளகள் அல்ல, நீங்கள்தான் பார்த்தீர்கள்.
அவர்கைள முழுவதுமாக அழித்தைத நீங்கள் பார்த்தீர்கள். ௫ உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் நீங்கள்இன்றுஇவ்வடத்த ற்கு வரும் வைரக்கும், அன்றும்
பாைலவனத்தல் உங்களுக்காகச் ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் பார்த்தவர்கள்
நீங்கள்தான். உங்கள் பள்ைளகள் அல்ல. ௬ ரூபன் குடும்பத்ைதச் சார்ந்த
எலியாப் என்பவனின் மகன்களான தாத்தான், அப ராம் இருவருக்கும் கர்த்தர்
என்ன ெசய்தார் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும். பூமி தன் வாையத் த றந்து
அவர்கைள வழுங்கயைத இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் பார்த்தார்கள்,
அவ்வருவரின் குடும்பங்கைளயும், கூடாரங்கைளயும் அவர்களது வலங்குகள்,
ேவைலயாட்கள் எல்லாவற்ைறயும் பூமி வழுங்கயது. ௭ கர்த்தர் ெசய்த
இந்தப் ெபரிய ெசயல்கைள எல்லாம் உங்களுைடய பள்ைளகளல்ல, நீங்கேள
கண்டீர்கள்.
௮ “ஆகேவ நான் இன்று உங்களுக்குச் ெசால்லும் ஒவ்ெவாரு கட்டைளக்கும்

நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து நடக்கேவண்டும். பன் நீங்கள் பலம் வாய்ந்தவர்களாக
ஆவீர்கள். அதனால், ேயார்தான் ஆற்றைனக் கடந்து, நீங்கள் நுைழயத்
தயாராகவுள்ள இந்த ேதசத்ைத ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வீர்கள். ௯ பன் நீங்கள்
அந்தத் ேதசத்தல் நீண்ட வாழ்க்ைக வாழலாம். இந்த ேதசத்ைத உங்கள்
முற்ப தாக்களுக்கும் அவர்களது சந்ததயனருக்கும் ெகாடுப்பதாக கர்த்தர்
வாக்களித்துள்ளார். இந்த ேதசம் பாலும் ேதனும் ஓடக் கூடிய ெசழிப்பும்,
எல்லா வளங்களும் நைறந்த நாடாகவும் இருக்கும். ௧௦ நீங்கள் சுதந்த ரமாக
வச க்கப்ேபாகும் இந்த ேதசம் நீங்கள் வ ட்டு வந்த எக ப்து நாட்ைடப் ேபால்
இருக்காது. எக ப்தல் நீங்கள் வைத வைதத்தீர்கள். தண்ணீர்ப் பாய்ச்சும்படி
உங்கள் கால்களால் மித த்து, வாய்க்காலில் இருந்து உங்கள் ேதாட்டங்களுக்கு
நீங்கள் தண்ணீர்ப் பாய்ச்சனதுேபால உங்கள் வயல்களுக்கும் தண்ணீர்
இைறத்து வந்தீர்கள். ௧௧ ஆனால், இப்ேபாது வச க்கப்ேபாகன்ற இந்த நலம்
அப்படிப்பட்டதுஅல்ல. இஸ்ரேவலில்மைலகளும், பள்ளத்தாக்குகளும்உள்ளன.
அந்த நலம் வானத்தன் மைழத் தண்ணீைரக் குடிக்கும் ேதசம். ௧௨ உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் நீங்கள் வச க்கப்ேபாகும் நலத்ைதக் காத்து வருகறார்.
வருடத்தன்துவக்கம்முதல்முடிவுவைரஆண்டுமுழுவதும்உங்கள்ேதவனாகய
கர்த்தர் கவனித்துவருகறார்.
௧௩ “கர்த்தர், ‘நான் இன்று உங்களுக்குத் தரும் கட்டைளகைளக் கவனமாகக்

ேகளுங்கள். நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் மீது அன்பு ெசலுத்த ,
அவருக்கு அடி பணிந்து, முழு மனேதாடு ஆத்ம தருப்தயுடன் ேசைவ
ெசய்யேவண்டும். நீங்கள் அப்படிச் ெசய்தீர்கெளன்றால், ௧௪ உங்கள்
நலத்த ற்குத் ேதைவயான மைழைய ஏற்ற பருவத்தல் ெபய்யச் ெசய்ேவன்.
நீங்கள் உங்கள் தானியங்கைளச் ேசர்க்கவும், எண்ெணய் வத்துக்கைளப்
ெபருக்கவும், புதய த ராட்ைசரசத்ைதப் ெபறவும், அதற்கான காலத்தல்
உங்கள் ேதசத்தல் இைலயுத ர் காலத்தல் முன்மாரிையயும் வசந்த காலத்தல்
பன்மாரிையயும் நான் அனுப்புேவன். ௧௫ உங்கள் கால் நைடகளுக்குத்
ேதைவயான புல்ெவளிகைள ெசழிப்பைடயச் ெசய்ேவன். உங்களுக்கு
உண்ணும்படிஎராளமானஆகாரம்இருக்கும்’ என்றுகூறுகறார்.
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௧௬ “ஆனால் நீங்கள் எச்சரிக்ைகயுடன் இருங்கள்! உங்கள் இருதயம்
சந்ேதகப்பட்டு வலகாதபடி இருங்கள். உங்களின் வழியலிருந்து வலக
அந்நய ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாண்டு ேசைவெசய்யாதீர்கள். ௧௭அப்படிச்
ெசய்தீர்களானால், பன் கர்த்தர் உங்கள் மீது கடுங்ேகாபம் ெகாள்வார். மைழ
ெபய்யாது, உங்கள் நலம் எவ்வத வைளச்சைலயும் தராதபடி வானத்ைத
அைடத்துவடுவார். அதனால் கர்த்தர் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கன்ற இந்த நல்ல
ேதசத்த ேலேயநீங்கள்வைரவல்மரித்து ேபாவீர்கள்.
௧௮ “நான் இன்று உங்களுக்குத் தருகற இந்தக் கட்டைளகைள எப்ேபாதும்

உங்கள் உள்ளங்களில் ைவயுங்கள். அவற்ைற எழுதுங்கள், கட்டுங்கள்,
அணிந்துெகாண்டு,அல்லதுஉங்கள்கண்களில்படும்படிஎப்ேபாதும்உங்களின்
ஞாபகத்தல்இருக்கும்படிைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ௧௯இந்தச் சட்டங்கைள
உங்கள் குழந்ைதகளுக்கும் ெசால்லிக் ெகாடுங்கள். உங்கள் வீடுகளில்
இருக்கும்ேபாதும், வீதகளில் நடக்கும்ேபாது, தூங்குவதற்கு முன்பும், எழுந்தப்
பன்பும், எப்ேபாதும் இவற்ைறப் பற்ற ேயப் ேபச ேவண்டும். ௨௦உங்கள் வீட்டுக்
கதவுகள் மீதும், வாசல்களிலும் இந்தக் கட்டைளகைள எழுத ைவயுங்கள்.
௨௧ அப்ேபாது உங்கள் முற்ப தாக்களிடம் கர்த்தர் ெகாடுத்த வாக்கன்படி
உங்களுக்குச் சுதந்த ரமாக வாழக் ெகாடுத்த நலத்தல் நீங்களும் உங்கள்
பள்ைளகளும்நீண்டகாலம்வாழலாம். இந்தபூமியன்ேமல்வானம்உள்ளளவும்
நீங்கள்நீண்டகாலம்வாழலாம்.
௨௨ “நான் உங்களிடம் கூறயவற்ைறப் பன் பற்றுவதலும், ஒவ்ெவாரு

கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படிவதலும் எச்சரிக்ைகயுடன் இருங்கள்! உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் மீது அன்பு ெசலுத்துங்கள். அவரது எல்லா வழிகைளயும்
பன்பற்றுங்கள். அவருக்கு உண்ைமயானவர்களாய் இருங்கள். ௨௩ பன்
உங்கள் ேதசத்த ற்குள் ெசல்லும்ேபாது கர்த்தர் உங்களுக்கு எத ரான மற்ற
இனத்தவர்கைள ெவளிேய துரத்தவடுவார். உங்கைளவ டப் ெபரிய பலம்
வாய்ந்தவர்களிடமிருந்து அந்த நலத்ைத நீங்கள் ைகப்பற்றவ டலாம்.
௨௪ உங்கள் பாதங்கள் படும் இடெமல்லாம் உங்களுைடயதாகும். உங்களின்
நலமானது ெதற்ேக பாைலவனம் முதல் வடக்ேக லீபேனான் வைர வ ரிந்து
ெசல்லும். க ழக்ேக ஐப ராத்து நத ெதாடங்க மத்தயதைரக் கடல் வைரயலும்
உங்கள் ேதசத்தன் எல்ைலயாக இருக்கும். ௨௫ உங்கைள எத ர்த்து
ந ற்பவர் எவருமில்ைல. உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் இந்த நலத்தல்
நீங்கள் எங்ெகல்லாம் ெசல்க றீர்கேளா அங்ெகல்லாம் அந்த ஜனங்கைளப்
பயமைடயச் ெசய்வார். அைதத்தான் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஏற்ெகனேவ
வாக்களித்தருக்க றார்.
இஸ்ரேவலர்ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டியஆசீர்வாதங்கள்அல்லதுசாபங்கள்
௨௬ “நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ள நான் இன்று உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்ைபத்

தருக ேறன். இேதா! ஆசீர்வாதங்கைளயும் சாபங்கைளயும் உங்களுக்கு
முன்பாக ைவக்க ேறன். இவற்றல் நீங்கள் எைதயாவது ஒன்ைறத்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ளலாம். ௨௭நான்இன்றுஉங்களுக்குக்கூறயருக்க றபடி
உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்தந்தகட்டைளகளுக்குெசவெகாடுத்துகீழ்ப்படிந்து,
அவற்ைறக் கைடப்ப டித்தால் நீங்கள் ஆசீர்வாதம் ெபறுவீர்கள். ௨௮ ஆனால்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்கு கீழ்ப்படிவைதயும்,
பன்பற்றுவைதயும் மறுத்தால் சாபத்ைதப் ெபறுவீர்கள். ஆகேவ, நான் இன்று
உங்களுக்குக்கட்டைளய ட்டபடிவாழ்வைதநறுத்தவ டாதீர்கள். அதுமட்டுமின்ற
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அந்நய ெபாய்த் ெதய்வங்ைளப் பன்பற்றாதருங்கள். கர்த்தைரப் பற்ற
உங்களுக்குத் ெதரியும். ஆனால் அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்கைளப்பற்ற
உங்களுக்குத்ெதரியாது.
௨௯ “உங்களின் சுதந்த ர ேதசத்தல் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கைள

வழிநடத்த ச் ெசல்வார். நீங்கள் வைரவல்அந்த ேதசத்தல் வாழ்ப்ேபாக றீர்கள்.
அந்த ேநரத்தல் ெகரிசீம் மைலயன் உச்ச க்கு நீங்கள் ெசல்ல ேவண்டும்.
அங்கருந்து ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதங்கைளக் கூறுங்கள். பன்பு ஏபால்
மைலயன் உச்ச க்குச் ெசல்லேவண்டும். அங்கருந்து ஜனங்களுக்கு
சாபங்கைளக் கூற ேவண்டும். ௩௦ இந்த மைலகள் ேயார்தான் நதயன்
மறுபக்கத்தல் கானானியர் குடியருக்கன்ற நாட்டில் உள்ளன. இந்த மைலகள்
ேமற்கு ேநாக்க ஓக் மரங்களுக்கு அதக ெதாைலவல் இல்லாமல் கல்காலுக்கு
எத ரான ேமாேர என்னும் சமெவளிக்கு அருேக இருக்கன்றன. ௩௧ நீங்கள்
ேயார்தான் நதையக் கடந்து ெசல்ல ேவண்டும். உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கன்ற நலத்ைதச் ெசன்றைடவீர்கள். அங்கு
சுதந்த ரமாகக் குடியருப்பீர்கள். இந்த நலத்தல் நீங்கள்வாழும்ேபாது, ௩௨நான்
இன்றுஉங்களுக்குத்தருகன்றசட்டங்களுக்கும்,நயாயங்களுக்கும்கீழ்ப்படிந்து
எச்சரிக்ைகயுடன்அவற்ைறகைடப்ப டிக்க ேவண்டும்.

௧௨
ேதவைனஆராத ப்பதற்கானஇடம்
௧ “இைவகேள ேதவனுைடய கட்டைளகளும், நயாயங்களும் ஆகும்.

அவற்ைற நீங்கள் சுதந்த ரமாக வாழப் ேபாகன்ற ேதசத்தல் கைடப்ப டிக்க
ேவண்டும். இந்த பூமியல் நீங்கள் வாழ்கன்ற நாள்வைரக்கும் இந்த
கட்டைளகளுக்கும், நயாயங்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்து கவனமாக அவற்ைறக்
கைடப்ப டிக்க ேவண்டும். கர்த்தேர! உங்கள் முற்ப தாக்களுைடய ேதவன்
ஆவார்! அதனாேலேய அவர்களுக்கு அளித்த வாக்கன்படி இந்த சுதந்த ர
ேதசத்ைத உங்களுக்குத் தருகறார். ௨ இப்ேபாது வச க்கன்ற உங்கள் எத ர்
இன ஜனங்களிடமிருந்து அந்த ேதசத்ைத நீங்கள் எடுத்துக்ெகாள்வீர்கள். அந்த
ஜனங்கள்எங்ெகல்லாம்அவர்களதுெதய்வங்கைளெதாழுதுெகாண்டார்கேளா,
அந்தஇடங்கைளெயல்லாம்,முழுவதுமாக நீங்கள்அழித்துவ ட ேவண்டும். அந்த
இடங்கெளல்லாம் மைலகள் மீதும், ேமடுகள் மீதும், பசுைமயான மரங்களுக்குக்
கீழும் உள்ளன. ௩ நீங்கள் அவர்களது பலிபீடங்கைள இடித்து, அவர்கள்
ஞாபகார்த்த கற்கைளயும் தூள் தூளாக தகர்த்த ட ேவண்டும். அவர்களது
அேஷரா என்ற ஸ்தம்பத்ைதயும், ெபாய்த் ெதய்வங்களின் சைலகைளயும்
ெவட்டி. இவ்வாறு அந்த இடத்தலிருந்து அைவகளின் ெபயைர ந ர்மூலமாக்க
ேவண்டும்.
௪ “அந்த ஜனங்கள் அவர்களது ெபாய்த் ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்க ற

அேதமுைறைய நீங்களும்,உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்குச் ெசய்யக்கூடாது.
௫ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கள் சகல ேகாத்த ரங்களின் நடுவல்
ஒரு ச றந்த இடத்ைத ேதர்ந்ெதடுத்துத் தருவார். கர்த்தர் அவரது நாமத்ைத
அவ்வ டத்த ற்கு ைவப்பார். அந்த வ ேசஷ இருப்ப டம் ேதவனுைடயதாகும்.
நீங்கள் எல்ேலாரும் அந்த இடத்த ற்குச் ெசன்ேற கர்த்தைர ஆராத க்க
ேவண்டும். ௬ அங்ேக நீங்கள் வரும்ேபாது ெநருப்பனால் ேவகைவத்த
தகனபலிையயும், உங்கள் காணிக்ைககைளயும். உங்கள் வைளச்சலில்
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பத்தல் ஒரு பங்ைகயும், ஆடு, மாடுைளயும், உங்களின் காணிக்ைககைளயும்,
கர்த்தருக்குக் காணிக்ைககளாக வாக்கு ெகாடுத்த ெபாருட்கைளயும்,
கர்த்தருக்குக்ெகாடுக்கவரும்பும்ெபாருட்கைளயும்உங்கள்மந்ைதகளில்உள்ள
ஆடு, மாடுகளில் தைலஈற்றுகைளயும் ெகாண்டு வரேவண்டும். ௭ நீங்களும்,
உங்கள் குடும்பத்தனரும், அந்த இடத்த ற்கு வந்து உண்டு மகழேவண்டும்.
உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்உங்கேளாடுஇருந்துமக ழ்ச்சையத்தருவார். அந்த
இடத்தல் நீங்கள் எல்ேலாரும் உங்களது மக ழ்ச்சையயும், உங்கள் ைககளால்
ெசய்த ெபாருட்கைளயும், ஒருவருக்ெகாருவர் பங்க ட்டுக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய ஆசீர்வாதங்கைளயும், நீங்கள் ெபற்றுள்ள
எல்லாப் ெபாருட்கைளயும், அவர் உங்களுக்குத் தந்தைதயும் நைனத்துப்
பார்பீர்களாக.
௮ “ஆனால் நாம் அைனவரும் ெதாழுது வந்தது ேபால் நீங்கள்

ெதாழுதுெகாள்வைதத் ெதாடரக் கூடாது. இதுவைரயலும் ஒவ்ெவாருவரும்
ேதவைன தாங்கள் வரும்பன வழியல் ெதாழுது ெகாண்டு வந்தீர்கள்.
௯ ஏெனன்றால் நாம் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் தருகன்ற, அைமதயான,
அந்த ேதசத்த ற்குள் இன்னும் அடி எடுத்து ைவக்கவல்ைல. ௧௦ ஆனால்
நீங்கள் ேயார்தான் நதையக் கடந்துெசன்று அந்த ேதசத்தல் வாழலாம்.
அந்த சுதந்த ர ேதசத்ைத கர்த்தர் உங்களுக்குத் தருவார். அங்ேக உங்கள்
எத ரிகள் அைனவைரயும் வலக்க கர்த்தர் உங்கைள இைளப்பாறச்
ெசய்வார். அங்ேக நீங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கலாம். ௧௧ பன் கர்த்தர்
அவருக்கான ச றந்த வீட்டிைன அைமப்பதற்கான இடத்ைத ேதர்ந்ெதடுப்பார்.
அவ்வடத்த ற்கு கர்த்தர் அவரது ெபயைர ைவப்பார். அங்ேக நீங்கள் நான்
உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும், ெகாண்டுவர
ேவண்டும். ெநருப்பனால் ேவகைவத்த தகனபலிகைளயும், உங்கள்
காணிக்ைககைளயும், உங்கள் வைளச்சலில் பத்தல் ஒரு பங்ைகயும்,
ஆடு, மாடுகைளயும், உங்கள் காணிக்ைககைளயும், கர்த்தருக்கு வாக்குப்
பண்ணின ெபாருட்கைளயும், உங்கள் மந்ைதகளிலுள்ள ஆடுமாடுகளின்
தைலஈற்றுகைளயும், ெகாண்டுவர ேவண்டும். ௧௨ கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு
நீங்களும், உங்கள் பள்ைளகளும், ேவைலக்காரர் அைனவரும் வந்து,
உங்கள் நகரங்களில் வச க்கும் எந்தெவாரு ெசாத்தும் சுதந்த ரமும் இல்லாத
ேலவயருடன்கூடி, வந்தருந்து ஒருெவாருக்ெகாருவர் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தேராடு மக ழ்ச்ச யாக இருங்கள். ௧௩ நீங்கள் கண்ட இடங்களில் எல்லாம்
உங்கள் வருப்பப்படி தகனபலிகைள ெசலுத்தாமல் இருக்க கவனமாக
இருங்கள். ௧௪ உங்கள் ேகாத்த ரங்கள் நடுவல் அவரது வ ேசஷ இடத்தைன
கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுத்துக் ெகாடுப்பார். அந்த இடத்தல் மட்டுேம நீங்கள் உங்கள்
பலிகைளச் ெசலுத்த , நான் உங்களுக்குச் ெசான்ன எல்லாவற்ைறயும் நீங்கள்
அங்ேகேயெசய்யேவண்டும்.
௧௫ “நீங்கள் எங்ெகல்லாம் வச க்கன்றீர்கேளா, அங்ெகல்லாம் நீங்கள்

வரும்பயெவளிமான்,கைலமான்ேபான்றவலங்குகைளஅடித்துசாப்ப டலாம்.
நீங்கள் உங்கள் வருப்பப்படி எவ்வளவு இைறச்ச ேவண்டுமானாலும்
உண்ணலாம். அந்த அளவற்கு உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்கு
ெகாடுப்பார். யார் ேவண்டுமானாலும் அவர்கள் சுத்தமானவர்களாக ேதவைன
ெதாழுதுெகாள்ள தகுத உைடயவர்களானாலும் சரி, சுத்தமின்ற ேதவைன
ெதாழுதுெகாள்ள தகுத இல்லாதவராயனும் சரி, இைறச்ச உணைவ
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சாப்ப டலாம். ௧௬ஆனால் நீங்கள் இரத்தத்ைத மாத்த ரம் உண்ணேவ கூடாது.
அைதத்தண்ணீைரப் ேபால்தைரய ேலேயஊற்றவ டேவண்டும்.
௧௭ “நீங்கள் வச த்து வரும் வீடுகளில் இவற்ைற நீங்கள் உண்ணேவண்டாம்.

அந்தப் ெபாருட்கள் பன்வருமாறு: ேதவனுக்காக ெகாடுக்க இருக்கும்
உங்களது தானியத்ைதயும், த ராட்ைசரசத்ைதயும், எண்ெணையயும்,
உங்கள் மந்ைதகளிலுள்ள ஆடு மாடுகளின் தைலஈற்றுகைளயும்,
ேதவனுக்குத்தருவதாக ேவண்டிக் ெகாண்டவற்ைறயும், ேதவனுக்காக நீங்கள்
ெகாடுக்க வரும்பும் ேவறு எந்தப் ெபாருட்கைளயும், அல்லது உங்களின்
அன்பளிப்புகைளயும், உங்கள் வீடுகளில் உண்ணக்கூடாது. ௧௮ நீங்கள்
இவற்ைறெயல்லாம் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுத்த இடத்தல்
உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்உங்கேளாடுேசர்ந்துஇருக்கக்கூடியஇடத்த ேலேய
உண்ண ேவண்டும். நீங்கள் உங்கள் மகன்கள், மகள்கள், உங்களது எல்லா
ேவைலக்காரர்கள், மற்றும் உங்கள் நகரங்களில் வச க்கும் ேலவயர்கைளயும்
அைழத்துக்ெகாண்டு ெசன்று அந்த இடத்தல் உண்டு மகழேவண்டும்.
அந்த இடத்தல் உங்களுக்குள் எல்ேலாருடனும் ஒன்றுபட்ட மக ழ்ச்ச யாலும்
அங்கு உங்கள் ைககளால் ெசய்கன்ற எல்லாக் காரியங்களிலும் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தரிடம் சந்ேதாஷப்படுவீர்களாக. ௧௯ எப்ேபாதும் உங்களது
இந்த உணவுகளில் ேலவயர்களுக்கு பங்கு அளிப்பதல் தவறாதீர்கள். உங்கள்
ேதசத்தல்நீங்கள்வாழும்வைரஇைதநீங்கள்ெசய்யேவண்டும்.
௨௦-௨௧ “உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்உங்களுக்குவாக்களித்ததுேபால்உங்கள்

நாட்டின் எல்ைலகைள வ ரிவாக்குவார். அவர் அவ்வாறு ெசய்யும்ேபாது கர்த்தர்
அவருக்காகத் ேதர்ந் ெதடுத்த ஆலயங்கள் நீங்கள் வச க்கும் இடத்தலிருந்து
ெதாைலவல் இருக்கலாம். அவ்வாறு ெதாைல தூரம் இருந்தால் நீங்கள்
வரும் வழியல் பச ஏற்பட்டு இைறச்ச உண்ண ஆைசப்பட்டால் அங்கு
உங்களுக்கு கைடக்கும் எந்த இைறச்சையயும் நீங்கள் உண்ணலாம்.
கர்த்தர் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த மந்ைதகளிலுள்ள ஆடுமாடுகளில் எைத
ேவண்டுமானாலும் நான் உங்களுக்கு இட்ட கட்டைளயன்படி அதைன அடித்து
உண்ணலாம். இவ்வாறு நீங்கள் வரும்பய இடங்களில் உண்ணலாம்.
௨௨ ெவளிமாைனயும், கைலமாைனயும், உண்பது ேபான்ேற நீங்கள் அைதயும்
உண்ணலாம். யாவரும் அதாவது ேதவைன ெதாழுதுெகாள்ள தகுதயான
சுத்தமானவர்களும், ெதாழுதுெகாள்ளத்தகாத அசுத்தமானவர்களும் அைத
உண்ணலாம். ௨௩ஆனால் அவற்றன் இரத்தத்ைத உண்ணக்கூடாது என்பதல்
உறுதயாக இருங்கள், ஏெனன்றால் உய ரானது இரத்தத்தல்தான் இருக்கறது.
நீங்கள்அந்த உய ர் இருக்கும்வைரஇைறச்சையஉண்ணக்கூடாது. ௨௪எனேவ
நீங்கள் இரத்தத்ைத உண்ணாமல், தண்ணீைர ேபால் தைரய ேல ஊற்றவ ட
ேவண்டும். ௨௫ஆகேவ இரத்தத்ைத உண்ணக் கூடாது. கர்த்தர் உங்களுக்குச்
ெசான்ன சரியானவற்ைறேய நீங்கள் ெசய்யேவண்டும். பன் உங்களுக்கும்,
உங்கள்சந்ததயனருக்கும்நல்லைவகேளநடக்கும்.
௨௬ “ேதவனுக்காக ஏேதனும் ச றப்பான வாக்குறுதகைளக் ெகாடுக்க நீங்கள்

முடிவு ெசய்தால், நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுக்கும் அந்த
ஆலயத்த ற்ேக ெசல்லேவண்டும். அதுமட்டுமின்ற , ேதவனுக்காக நீங்கள்
ெசய்த ச றப்பு வாக்குறுதைய ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்ேக ெசன்று ெசலுத்த
ேவண்டும். ௨௭ அங்ேகேய நீங்கள் உங்களின் தகன பலிகைளயும் ெசலுத்த
ேவண்டும். நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய பலிபீடத்த ேலேய



உபாகமம்௧௨:௨௮ 358 உபாகமம்௧௩:௫

இைறச்ச ேயாடும், இரத்தத்ேதாடும் பலிய ட ேவண்டும். நீங்கள் ெசய்ய
வரும்புகன்ற மற்ற பலிகளின் இரத்தமும், உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய
பலிபீடத்தன் ேமேல ஊற்றப்பட ேவண்டும். பன், நீங்கள் அந்த மாமிசத்ைத
உண்ணலாம். ௨௮ நான் கூறும் எல்லாக் கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படிந்து
பன்பற்றுவதல் நீங்கள் எச்சரிக்ைகயாய் இருக்க ேவண்டும். உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் முன்பாக நல்லவற்ைறயும், ேநர்ைமயானவற்ைறயும்
நீங்கள் ெசய்வதனால் நீங்களும், உங்களுக்குப் பன்வரும் சந்ததயனரும்
என்ெறன்ைறக்கும்எல்லாவற்றலும்நல்லைதேயெபறுவீர்கள்.
௨௯ “உங்கள் எத ர் இன ஜனங்களிடமிருந்து, நீங்கள் சுதந்த ரமாக

வச க்கப் ேபாக ற ேதசத்ைத நீங்கள் எடுத்துக்ெகாள்ளப் ேபாக றீர்கள்.
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்காக அந்த எத ரின ஜனங்கைள
அழித்துவடுவார். நீங்கள் அவர்கைள ெவளிேய துரத்தவ ட்டு அங்ேக வாழப்
ேபாக றீர்கள். ௩௦ அவ்வாறு நடந்ததற்கு பன்பு நீங்களும் எச்சரிக்ைகயாய்
இருங்கள். அந்த ஜனங்கைள அழித்துவடுவீர்கள். அவர்களது ெபாய்த்
ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்ளும் வைலயல் ச க்க வ டாதீர்கள்! அந்த
ெபாய்த்ெதய்வங்களிடம் உதவக்காக ெசல்லாமல் எச்சரிக்ைகயாய்
இருங்கள். ‘அவர்கள் அந்த ெபாய்த் ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.
ஆகேவ நானும், அைதப் பன்பற்ற ெதாழுதுெகாள்ளுேவன்!’ என்று
ெசால்லிவடாதீர்கள். ௩௧ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு அைதப்ேபான்று
ெசய்துவ டாதீர்கள். அந்தவதத்தல் நமது ேதவைன ெதாழுதுெகாள்ள
ேவண்டாம். ஏெனன்றால் கர்த்தர் அருவருக்கன்ற எல்லா தீய ெசயல்கைளயும்,
அவர்கள் ெசய்துள்ளார்கள். அவர்களது பள்ைளகைளக்கூட அந்த ெபாய்த்
ெதய்வங்களுக்காக தீயலிட்டுபலிய ட்டனர்!
௩௨ “நான் உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட ஒவ்ெவான்ைறயும் கைடப்ப டிப்பதல்

கவனமாய் இருங்கள். அவற்றல் எைதயும் கூட்டேவா, அல்லது குைறக்கேவா
கூடாது.

௧௩
ெபாய்த் தீர்க்கதரிச கள்
௧ “ஒரு தீர்க்கதரிச அல்லது கனவுகைள வளக்க க் கூறுபவன் ஒருவன்

உங்களிடம் வந்து, ஒரு அைடயாளத்ைதேயா அல்லது ஒரு அற்புதத்ைதேயா
காட்டுவதாகச் ெசால்லுவான். ௨ அவன் ெசான்னபடி அந்த அைடயாளேமா,
அற்புதேமா, உண்ைமய ேலேய நடந்த டலாம். நீங்கள் அற ந்த ராத அந்நய
ெதய்வங்கைளச் ேசவ ப்ேபாம் என்று அவன் உங்களிடம் ெசால்வான்.
௩ அந்த தீர்க்கதரிச அல்லது கனைவ வளக்க க் கூறுபவன் ெசால்லுவைதக்
ேகட்காதீர்கள் ஏெனன்றால், உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கைளச்
ேசாத க்க றார். நீங்கள் மனப்பூர்வமாகவும், ஆத்ம தருப்தயாகவும், கர்த்தர்
மீது அன்பு ெசலுத்துகன்றீர்களா என்பைத அறய வரும்புக றார். ௪ உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தைர மத த்து அவைரேய பன்பற்ற ேவண்டும்! கர்த்தருைடய
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து அவர் உங்களுக்குச் ெசான்னவற்ைறேயச்
ெசய்யுங்கள். கர்த்தருக்குச் ேசைவ ெசய்வதலிருந்து ஒருேபாதும்
வலகவ டாதீர்கள்! ௫அதுமட்டுமின்ற , நீங்கள் அந்தத் தீர்க்கதரிசைய அல்லது
கனவுகைள வளக்க க் கூறுபவைனக் ெகால்ல ேவண்டும். ஏெனன்றால்
அவன் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு எத ராக உங்கைளத் தைச
தருப்பப் ேபசனான். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் எக ப்து ேதசத்தன்
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அடிைமத்தனத்தலிருந்து உங்கைள ெவளிேய ெகாண்டு வந்தார். உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் நீங்கள் வாழும்படி கட்டைளய ட்டிருந்த வழியலிருந்து
உங்கைள ெவளிேய இழுக்க அந்த ஆள் முயற்ச த்தான். எனேவ நீங்கள்
அவைனக்ெகான்றுஅந்தத்தீைமையஉங்களிடமிருந்துெவளிேயற்றுங்கள்.
௬ “யாராவது ஒருவன், அது உங்கள் உடன் பறந்த சேகாதரன், உங்கள் மகன்,

உங்கள் மகள், நீங்கள் ேநச க்கன்ற உங்கள் மைனவ அல்லது உங்கள் உய ர்
நண்பன், இவர்களில் யாராக ேவண்டுமானாலும் இருக்கலாம். இவர்களுள்
ஒருவர் உங்களிடம் வந்து, ‘நாம் ேபாய் அந்நய ெதய்வங்களுக்கு ேசைவ
ெசய்யலாம்’ என்று அந்நய ெதய்வங்கைள நீங்கள் வழிபட இரகச யமாக
கூறலாம். (இந்தத் ெதய்வங்கள் உங்களுக்கும், உங்கள் முற்ப தாக்களுக்கும்
ெதரியேவ ெதரியாது. ௭ அந்தத் ெதய்வங்கள் உங்கைளச் சுற்றயுள்ள
ேதசங்களில் வச க்கன்ற ஜனங்களின் ெதய்வங்களாகும். அைவகள் உங்கள்
சமீபத்தலும் தூரத்தலும் உள்ளன.) ௮ நீங்கள் உங்கைளத் தைசத்தருப்பக்
கூறயவனின் ேபச்ைசஒத்துக்ெகாள்ளாதீர்கள். அவன்ேபச்ைசக் ேகட்காதீர்கள்.
அவனுக்கு இரக்கம் காட்டாதீர்கள். அவைன ஒளித்து ைவக்காதீர்கள். அவன்
தப்பும்படி வ ட்டுவ டக் கூடாது. ௯-௧௦ அதற்குப் பதல் அவைன நீங்கள்
ெகான்றுவடேவண்டும்! கற்களால்அவைனஅடித்துக்ெகால்லுங்கள்,அவ்வாறு
ெசய்வதல் நீங்கள் முதன்ைமயாக இருங்கள். பன் அவன் மரிக்கும்வைர மற்ற
எல்லா ஜனங்களும்அவன்மீது கற்கைள எறய ேவண்டும். ஏெனன்றால்அவன்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தரிடமிருந்து உங்கைளவலக்க இழுக்க முயன்றான்.
எக ப்தல் அடிைமகளாக இருந்த உங்கைள ெவளிேய ெகாண்டுவந்த உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தரிடமிருந்துஉங்கைள ெவளிேய இழுக்கமுயற்ச ெசய்தவன்
அவன் ௧௧ பன் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும், அைதக் ேகட்டுப் பயந்து
உங்களின்நடுேவஇப்படிப்பட்ட தீயகாரியத்ைதச்ெசய்யாதருப்பார்கள்.
அழிக்க ேவண்டியநகரங்கள்
௧௨ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் நீங்கள் வாழ்வதற்கான நகரங்கைளத்

தந்துள்ளார். ச ல ேநரங்களில் நீங்கள் அந்த நகரங்களில் ஏதாவது ஒரு
நகரத்ைதப் பற்ற த் தீய ெசய்த கைளக் ேகட்கலாம். நீங்கள் ேகட்கும் அந்தச்
ெசய்தயானது, ௧௩உங்கள் ேதசத்ைதச் சார்ந்த சல தீயவர்கள் அவர்களது நகர
ஜனங்கைள தீயச் ெசயல்கைளச் ெசய்யுமாறு தூண்டினார்கள் என்பதாகும்.
அவர்கள் அவர்களது நகர ஜனங்களிடம் ‘அந்நய ெதய்வங்கைள ெதாழுது
ெகாண்டுேசைவெசய்ேவாம்வாருங்கள்!’ என்றுஅைழத்தெசயேலஅதுவாகும்.
(அந்தத் ெதய்வங்கள் நீங்கள் இதற்கு முன் அறந்த ராத அந்நய ெதய்வங்கள்.)
௧௪ இப்படிப்பட்டச் ெசய்த கைள நீங்கள் ேகட்டீர்கள் என்றால், அைனவரும்
அைத நன்றாகக் ேகட்டு ஆராய ேவண்டும். நீங்கள் வ சாரித்தது உண்ைம
என்றால், அப்படிப்பட்ட எரிச்சலூட்டும் காரியம் உங்கள் நடுேவ நடந்தது
உண்ைமெயன்று கண்டீர்கள் என்றால், ௧௫ பன் அந்த நகர ஜனங்கைள
நீங்கள் தண்டிக்க ேவண்டும். நீங்கள் அவர்கள் அைனவைரயும் ெகால்ல
ேவண்டும். அவர்களது வலங்குகைளயும் கூட ெகான்றுவடேவண்டும்.
அந்த நகரத்ைத முழுவதுமாக நாசமாக்க அழித்து வ ட ேவண்டும். ௧௬ பன்
நீங்கள் அங்கு ைகப்பற்றய அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும், வைலயுயர்ந்தப்
ெபருட்கைளயும், நகரத்தன் நடுப்பகுத க்குக் ெகாண்டுவந்து நகரத்ைதயும்
அதலுள்ள எல்லாவற்ைறயும், தீய ட்டுக் ெகாளுத்த ேவண்டும். அது உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருக்குச் ெசய்யும் தகனபலியாகும், அந்த நகரமானது
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ெவறும் ெவற்ற டமாக மண்ேமடாகேவ என்ெறன்றும் இருக்கும். அந்த நகரம்
மீண்டும் கட்டப்படேவ கூடாது. ௧௭ அந்த நகரில் உள்ள எல்லாப் ெபாருளும்
அழிக்கப்படுவதற்காகேதவனிடம்ெகாடுக்கப்பட ேவண்டும். ஆைகயால்நீங்கள்
அவற்றல் எந்த ஒரு ெபாருைளயும் உங்களுக்காக ைவத்துக்ெகாள்ளக்கூடாது.
இப்படி நீங்கள் ெசய்வீர்கள் என்றால் கர்த்தர் உங்கள் மீதுள்ள கடுங்ேகாபத்ைத
நறுத்தவடுவார். கர்த்தர் உங்களுக்கு இரக்கம் காட்டுவார். உங்களுக்காக
வருந்துவார். அவர் உங்கள் ேதசத்ைத உங்களது முற்ப தாக்களுக்குக்
ெகாடுத்த வாக்கன்படி வளார்ச்ச அைடயச் ெசய்வார். ௧௮ இைவகள்
நடக்க ேவண்டுெமன்றால் நான் இன்று உங்களுக்குத் தரும் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர்கூறயைதக் ேகட்டுஅவரது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து
நடக்க ேவண்டும். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்குச் ெசால்லும்
சரியானவற்ைறெயல்லாம் நீங்கள்கண்டிப்பாகச் ெசய்யேவண்டும்.

௧௪
இஸ்ரேவலர் ேதவனின்வ ேசஷஜனங்கள்
௧ “நீங்கள் எல்ேலாரும் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய பள்ைளகள்.

உங்களில் ஒருவன் மரித்ததற்காக நீங்கள் உங்கைள கீற க்ெகாள்ளாமலும்,
ெமாட்ைடயடித்து சவரம் ெசய்யாமலும் இருப்பீர்களாக. ௨ ஏெனன்றால்
நீங்கள் மற்ற ஜனங்களிடமிருந்து ேவறுபட்டவர்கள். இந்த உலகல் உள்ள
எல்லா ஜனங்களிலும் உங்கைளேய தமது ெசாந்தமான வ ேசஷ ஜனங்களாக
இருக்கும்படிஉங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டார்.

இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்உண்ணஅனுமதக்கப்பட்டஉணவுகள்
௩ “கர்த்தர் ெவறுக்கன்ற எந்தப் ெபாருைளயும் நீங்கள் உண்ணக்கூடாது.

௪ நீங்கள் உண்ணத்தகுந்த மிருகங்களாவன: மாடுகள், ெசம்மற
ஆடு, ெவள்ளாடு, ௫ மான், ெவளிமான், கைலமான், வைரயாடு,
புள்ளிமான், சருகுமான், புல்வாய், ஆகயனவாகும். ௬ நீங்கள் கால்களில்
வ ரிகுளம்புகளுைடய மிருகங்கைளயும், குளம்புகள் இரண்டாகப்
ப ரிந்தருக்கன்ற மிருகங்கைளயும், அைசேபாடுகன்ற சகல மிருகங்கைளயும
உண்ணலாம். ௭ஆனால்ஒட்டகங்கைளயும்,முயல்கைளயும்குழிமுயல்கைளயும்
உண்ணக் கூடாது. இைவகள் அைசேபாடும் மிருகங்களாக இருந்தாலும்
அைவகளுக்குவ ரிகுளம்புகள்இல்ைல. ஆகேவஅந்த மிருகங்கள்உங்களுக்கு
அசுத்தமான உணவாகும். ௮ நீங்கள் பன்றகைள உண்ணக்கூடாது. அைவ
வ ரிகுளம்புஉள்ளதாய்இருந்தாலும்அைசேபாடாது. ஆகேவஇைவஉங்களுக்கு
சுத்தமான உணவு இல்ைல. இைவகளின் இைறச்சைய உண்ணக்கூடாது.
இவற்றன்மரித்தஉடைலக்கூடெதாடக்கூடாது.
௯ “நீங்கள் துடுப்பும், ெசதல்களும் உள்ள எந்த வைகயான மீைனயும்

உண்ணலாம். ௧௦ஆனால்துடுப்புகளும். ெசதல்களும்இல்லாத தண்ணீருக்குள்
வச க்கும் எைதயும் உண்ணக்கூடாது. இைவஉங்களுக்கான சுத்தமானஉணவு
அல்ல.
௧௧ “சுத்தமான எந்தப் பறைவையயும் நீங்கள் உண்ணலாம். ௧௨ ஆனால்

கழுகுகள், கருடன்கள், கடலுராஞ்ச கள்ஆகயவற்ைறயும், ௧௩ைபரி, வல்லூற்று
எவ்வைக பருந்தும், ௧௪ எந்த வைகயான காகங்களும், ௧௫ தீக்குருவ , கூைக,
ெசம்புகம், சகலவதமானேடைகயும், ௧௬ஆந்ைத, ேகாட்டான்,நாைரகள், ௧௭கூழக்
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கடா,குருகு,தண்ணீர்க்காகம், ௧௮ெகாக்கு, சகலவத ராஜாளியும், புழுக்ெகாத்த ,
ெவௗவால்,ஆகயவற்ைறஉண்ணக்கூடாது.
௧௯ “பறப்பனவற்றல் எல்லா வைகயான ஊர்வன யாவும் சுத்தமற்றைவ.

ஆகேவ அவற்ைற உண்ணக் கூடாது. ௨௦ ஆனால், சுத்தமான பறைவகள்
எவற்ைறயும்நீங்கள்உண்ணலாம்.
௨௧ “தானாக மரித்துப்ேபான எந்த வலங்ைகயும் உண்ணேவண்டாம். நீங்கள்

அவற்ைற உங்கள் ஊரிலுள்ள வழிப்ேபாக்கருக்குக் ெகாடுத்துவ டலாம்,
அவர்கள்அதைனஉண்ணலாம். அல்லதுஅந்நயருக்குவற்றுவ டலாம். ஆனால்
நீங்கள் உங்களுக்குள் அவற்ைற உண்ணக்கூடாது. ஏெனன்றால் நீங்கள்
உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தருக்குபரிசுத்தமானஜனங்கள்.

“ெவள்ளாட்டுக்குட்டிைய,அதன்தாயன்பாலிேலசைமக்க ேவண்டாம்.
பத்தல்ஒருபாகத்ைதக்ெகாடுப்பது
௨௨ “உங்கள் வயல்களின் எல்லா வைளச்சலிலுமிருந்து பத்தல் ஒரு

பங்ைக வருடந்ேதாறும் தனியாக எடுத்து ைவயுங்கள். ௨௩ அைத நீங்கள்
கர்த்தர் தமக்ெகன்று ெதரிந்து ெகாண்ட ச றப்பான இடத்த ற்கு எடுத்துச்
ெசல்ல ேவண்டும். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தேராடு இருக்க நீங்கள்
அங்ேக ெசல்ல ேவண்டும். அந்த இடத்தல் உங்களது தானியத்தலும்,
உங்களது த ராட்ைசரசத்தலும், உங்கள் எண்ெணயலும் எடுத்துைவத்த
பத்தல் ஒரு பங்ைகயும், உங்கள் மந்ைதகளிலுள்ள ஆடு மாடுகளின்
தைலயீற்ைறயும் ெகாண்டுவந்து கர்த்தர் உங்களுக்கு நயமிக்கும்
ேதவாலயத்தல் உண்டு மகழுங்கள். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
மரியாைதயளிக்கும்படி எப்ெபாழுதும் நைனவாயரு. ௨௪ ஆனால் கர்த்தர்
உங்கைள ஆசீர்வத க்கன்றேபாது தமது நாமம் வளங்கும்படி ெதரிந்து
ெகாண்ட இடமானது நீங்கள் குடியருக்க ற இடத்தலிருந்து, மிகத் ெதாைலவல்
இருக்கலாம். இந்த சூழ்நைலயல் பத்தல் ஒரு பங்கு காணிக்ைகப்
ெபாருட்கைள தூக்க எடுத்துச் ெசல்ல இயலாமல் ேபாகலாம். அப்படி
நடக்குெமன்றால் ௨௫ நீங்கள் ஒதுக்கைவத்த பங்குப் ெபாருட்கைள வற்று,
அதன்மூலம்கைடத்தபணத்ைதஎடுத்துக்ெகாண்டுகர்த்தருைடயஆலயத்த ற்கு
வரேவண்டும். ௨௬ேதவாலயத்த ற்குவந்தபன்பு,நீங்கள்உங்கள்ேதைவக்ேகற்ற
மாடுகள், ஆடுகள், த ராட்ைசரசம் ேபான்ற உணவுப் ெபாருட்கைள அந்த
பணத்தனால்வாங்க க்ெகாள்ளலாம்,பன்புநீங்களும்உங்கள்குடும்பத்தனரும்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய சந்ந தயல் உண்டு மகழலாம். ௨௭உங்கள்
நகரில்வச க்கன்றேலவயைரஒருேபாதும்மறந்துவ டாதீர்கள். (அவர்களுக்கும்
உங்கள் உணைவ பக ர்ந்தளியுங்கள்) ஏெனனில், அவர்களுக்கு உங்கைளப்
ேபான்றுஎந்தெசாத்தும்சுதந்த ரமும்கைடயாது.
௨௮ “மூன்று ஆண்டுகள் முடிகன்ற ஒவ்ெவாரு முைறயும் அந்த ஆண்டு

உங்களுக்குக் கைடத்த பலன் எல்லாவற்றலும் பத்தல் ஒரு பங்ைக
ஒதுக்க ைவக்கேவண்டும். மற்ற ஜனங்கள் பயன்படுத்தக் கூடிய உங்கள்
பட்டணங்களில்அந்தஉணவுப்ெபாருட்கைளேசர்த்துைவத்தருங்கள். ௨௯இந்த
உணவுப் ெபாருட்கள் ேலவயர்களுக்கு ெசாந்தம் ஆகும். ஏெனன்றால்,
அவர்களுக்ெகன்று ெசாந்தமான எந்த நலமும் அவர்களுக்கு இல்ைல. ேமலும்
இந்த உணவுப் ெபாருட்கள் உங்கள் ஊரில் ேதைவ உள்ள ஜனங்களுக்கும்
ஆகும். அது அயல்நாட்டு குடிகளுக்கும், வதைவகளுக்கும், அநாைதகளுக்கும்,
உரியது, அவர்கள் வந்து உண்டு தருப்த அைடயட்டும். இவ்வாெறல்லாம்
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நீங்கள்ெசய்தீர்கள்என்றால்பன்உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர் நீங்கள்ெசய்யும்
எல்லாவற்ைறயும்ஆசீர்வத ப்பார்.

௧௫
கடன்கைளரத்துெசய்யும்வ ேசஷஆண்டு
௧ “ஏழு ஆண்டுகள் முடிகன்ற ஒவ்ெவாரு முைறயும் நீங்கள் கடன்கைள ரத்து

ெசய்ய ேவண்டும். ௨ நீங்கள் ெசய்யேவண்டிய முைறயாவது: ஒவ்ெவாருவரும்
தான் மற்ற இஸ்ரேவலருக்குக் கடனாகக் ெகாடுத்த பணத்ைத ரத்து ெசய்துவ ட
ேவண்டும். அவன் மற்ற இஸ்ரேவல் சேகாதரனிடம் அந்தப் பணத்ைத தரும்ப
தன்னிடம் ெசலுத்துமாறு ேகட்கக்கூடாது. ஏெனன்றால், கர்த்தர் உங்களுக்குக்
கூறயதன்படி அந்தக் கடைன அவ்வாண்டிேலேய ரத்து ெசய்த ட ேவண்டும்.
௩ நீங்கள் அந்நயர்களுக்குக் ெகாடுத்த கடைன தரும்பச் ெசலுத்துமாறு
ேகட்கலாம். ஆனால், உன்இஸ்ரேவல் சேகாதரனிடம் அவ்வாறு ேகட்கக்கூடாது.
௪ உங்கள் நாட்டில் ஏைழ ஜனங்கள் யாரும் இருக்கக் கூடாது. ஏெனன்றால்,
கர்த்தர் இந்த ேதசத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுத்தருக்கன்றார். கர்த்தர்
உங்கைள ெவகுவாய் ஆசீர்வத ப்பார். ௫ஆனால், நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்குக்கீழ்ப்படிந்தால்மாத்த ரம்இதுநடக்கும். நான்இன்றுஉங்களுக்குச்
ெசான்ன ேதவனுைடய ஒவ்ெவாரு கட்டைளையயும் நீங்கள் கவனமாகப்
பன்பற்ற ேவண்டும். ௬ பன்பு உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்கு
வாக்களித்தபடி உங்கைளஆசீர்வத ப்பார். அதனால், நீங்கள் பல ஜாத களுக்கு
கடன்ெகாடுப்பீர்கள். ஆனால்,நீங்கள்யாரிடமிருந்தும்கடன்வாங்கும்அவசயம்
உங்களுக்கு இருக்காது. நீங்கள் அவர்கைள ஆளலாம். அவர்கள் யாரும்
உங்கைளஆளஇயலாது.
௭ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும், இந்த ேதசத்தல்

உங்களில்யாராவதுஒருவன்ஏைழஎளியவனாகஇருந்தால்,அவர்கள்மத்தயல்
நீங்கள்யாரும் சுயநலமுள்ளவர்களாகஇருந்துவ டக்கூடாது. நீங்கள்அந்த ஏைழ
எளியவனுக்குக்ைகெகாடுத்துஉதவமறுத்துவ டக்கூடாது. ௮நீங்கள்அவனுக்கு
உதவுவதல் ஆர்வம் காட்டேவண்டும். அவர்களுக்குத் ேதைவயானவற்ைறக்
கடன்ெகாடுத்துஉதவேவண்டும்.
௯ “கடன்கைள ரத்து ெசய்யும் ஏழாவது ஆண்டு சமீபமாக வந்துவ ட்டது

என்பதால், ஏைழக்கு உதவ ச்ெசய்ய மறுத்துவ டாேத. இப்படிப்பட்ட ஒரு ெகட்ட
ச ந்ைத உன் மனதல் நுைழய இடம் ெகாடாேத. ேதைவ உள்ள ஏைழையக்
குறத்து ஒருேபாதும் ெகட்ட எண்ணம் ெகாள்ளாேத. அவனுக்கு உதவ ச்ெசய்ய
மறுத்து வ டாேத. அப்படி நீங்கள் உதவவல்ைலெயன்றால், அவன்உங்களுக்கு
எத ராகக் கர்த்தரிடத்தல் முைறயடுவான். அப்ேபாது கர்த்தர் அைத உங்கள்
ேமல்குற்றமாகச் சுமத்துவார்.
௧௦ “அந்த ஏைழ நபருக்குத் தாராளமாகக் ெகாடுங்கள். அவர்களுக்குக்

ெகாடுப்பைத இழிவாகக் கருதாதீர்கள், ஏெனன்றால் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர், நீங்கள் இந்த நற்ெசயைலச் ெசய்வதால் உங்கைள ஆசீர்வத ப்பார்.
நீங்கள் ெசய்யும் எல்லாப் பணிகைளயும், நீங்கள் ெசய்யும் ஒவ்ெவாரு
ெசயைலயும்அவர்ஆசீர்வத ப்பார். ௧௧ேதசத்த ேலஏைழஎளியவர்கள்எப்ேபாதும்
இருப்பார்கள். அதனால்தான்உன்ேதசத்தல்உள்ளஏைழஎளிய சேகாதரனுக்கு
நீங்கள் உதவத் தயாராக இருக்கேவண்டுெமன நான் கட்டைளயடுக ேறன்.
அவர்களுக்குத் ேதைவப்படும்ேபாதுெகாடுங்கள்.
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அடிைமகள்வடுதைலெபறஅனுமதத்தல்
௧௨ “எப ெரய ஆைணேயா, ெபண்ைணேயா நீங்கள் அடிைமகளாக வைல

ெகாடுத்து வாங்கயருந்தால், நீங்கள் அவர்கைள ஆறு ஆண்டுகளுக்கு
உங்களுக்கு ேசைவ ெசய்ய ைவத்துக்ெகாள்ளலாம். ஆனால் ஏழாவது
ஆண்டு அவர்கைள உங்களிடமிருந்து வடுதைல ெபற்றுச் ெசல்ல அனுமதக்க
ேவண்டும். ௧௩ அவ்வாறு அவர்கள் உங்களிடமிருந்து வடுதைலயாக ச்
ெசல்லும்ேபாது, அவர்கைள ஒன்றுமில்லாதவர்களாய் அனுப்பவ டாதீர்கள்.
௧௪ நீங்கள் அவர்களுக்கு உங்களது ஆடு மாடுகளில் சலவற்ைறயும்,
ெகாஞ்சம் தானியத்ைதயும், ெகாஞ்சம் த ராட்ைச ரசத்ைதயும் ெகாடுத்து
அனுப்ப ேவண்டும். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் நீங்கள் தாராளமாகக்
ெகாடுக்குமளவு ஏராளமான நன்ைமகளால் உங்கைள ஆசீர்வத த்தார். அேத
ேபால் நீங்களும் உங்களது அடிைமகளுக்குத் தாராளமாகக் ெகாடுங்கள்.
௧௫ நீங்கள் எக ப்தல் அடிைமகளாக இருந்தீர்கள். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
உங்கைள அங்கருந்து மீட்டுக்ெகாண்டு வந்தார். அைத நைனத்துப் பார்க்கக்
கடைமப்பட்டுள்ளீர்கள். அதனால்தான் நான் இன்று உங்களுக்கு இந்தக்
கட்டைளையக்ெகாடுக்கன்ேறன்.
௧௬ “ஆனால், உங்களது அடிைமகளுள் ஒருவன், ‘நான் உங்கைள வ ட்டுப்

ப ரியமாட்ேடன்’ என்று உங்கைளயும் உங்கள் குடும்பத்தனைரயும் ேநச த்து
உங்களுடன் நல்லெதாரு வாழ்ைவப்ெபற்றதனால், கூறடலாம். ௧௭ நீங்கள்
அந்த அடிைமைய உங்கள் வீட்டுக் கதவுக்கு எத ராக நறுத்த , ஒருகூர்ைமயான
ச றய கம்பயனால் அந்த அடிைமயன் காதல் ஒரு துைள ேபாடேவண்டும்.
அவன்உங்களுக்கு என்ைறக்கும்அடிைமயாயருப்பான் என்பைதஇது காட்டும்,
உங்கேளாடு இருக்க வரும்பும் உங்களின் ெபண் அடிைமக்கும் இவ்வாேற
ெசய்ய ேவண்டும்.
௧௮ “உங்கள் அடிைமகைள வடுதைலயாக்க அனுப்பவடுவைத தவறாக

எண்ணேவண்டாம். ஆறுஆண்டுகளாக ஒரு ேவைலயாளுக்குரிய சம்பளத்தல்
பாத க் கூலிக்கு அவர்கள் உங்களுக்கு ேசைவ ெசய்தைத எண்ணிப்பாருங்கள்.
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் நீங்கள் ெசய்யும் எல்லாவற்றலும் உங்கைள
ஆசீர்வத ப்பார்.

மந்ைதகளின்தைலயீற்றுகைளப்பற்றயவத கள்
௧௯ “உங்கள் மந்ைதகளில் உள்ள ஆடு மாடுகளின் தைலயீற்று

ஆண்கைளெயல்லாம் கர்த்தருக்குரிய தாக்குங்கள். அவற்ைற உங்கள்
பணிகளுக்காகப் பயன்படுத்தாதீர்கள். அவற்றல்உள்ள தைலயீற்றுஆட்டிைன
மய ர் கத்தரியாமல் இருக்க ேவண்டும். ௨௦ஆண்டுேதாறும் அவற்ைற நீங்கள்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுத்த இடத்த ற்கு எடுத்துச்ெசன்று,
நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தனரும் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய
சந்ந தயல்உண்ணுங்கள்.
௨௧ “ஆனால், அந்தக் கால்நைடகளுக்குமுடம், குருடுமுதலான எந்த ஒரு பழுது

இருந்தாலும் அவற்ைற உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்குப் பலிய டேவண்டாம்.
௨௨நீங்கள்உங்கள்வீடுகளிேலேயஅவற்றன்இைறச்சையஉண்ணலாம். யார்
ேவண்டுமானாலும், அசுத்தமானவனும் சுத்தமானவனும் அைத உண்ணலாம்.
ெவளிமான்கைளயும், கைலமான்கைளயும் புச க்கும்படி ெகாடுக்கப்பட்ட
கட்டைளயன்படிேய இந்த இைறச்சையயும் புச க்கேவண்டும். ௨௩ ஆனால்,
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அவற்றன் இரத்தத்ைத மட்டும் உண்ணாமல், அைதத் தண்ணீைரப்ேபான்று
தைரய ேலஊற்றவ ட ேவண்டும்.

௧௬
பஸ்கா
௧ “ஆபப் மாதம் வருவைதக் கவனித்து, அந்த மாதத்தல் உங்கள் ேதவனாகய

கர்த்தருக்கு பஸ்காைவ நீங்கள் ெகாண்டாட ேவண்டும். ஏெனன்றால், ஆபப்
மாதத்த ேலேய இரவு ேநரத்தல் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கைள
எக ப்தலிருந்து மீட்டுக்ெகாண்டு வந்தார். ௨ நீங்கள் எல்ேலாரும் கர்த்தர்
தமக்குச் ச றப்பாகத் ேதர்ந்ெதடுத்த இடத்த ற்கு, அந்தக் ெகாண்டாட்ட தனத்தல்
ெசல்லேவண்டும். அங்ேக, உங்கள் கர்த்தருக்குப் பஸ்காவன் பலியாகய ஆடு,
மாடுகைளப் பலியடுவாயாக. ௩ அந்த நாளில் புளிப்புள்ள அப்பத்ைத நீங்கள்
உண்ணக்கூடாது. புளிப்ப ல்லாத அப்பங்கைளேய ஏழு நாட்களுக்கு உண்ண
ேவண்டும், இந்த அப்பங்கள் ‘துன்பத்தன் அப்பங்கள்’ என்று அைழக்கப்படும்!
இைவ எக ப்தல் நீங்கள் அைடந்த துன்பங்கைள நைனவூட்டுவதாக இருக்கும்.
எவ்வளவு வைரவாக நீங்கள் அந்த ேதசத்தலிருந்து ெவளிேயறனீர்கள்
என்பைத பஸ்காேதாறும் நீங்கள் உய ேராடு இருக்கன்ற நாெளல்லாம்
நைனத்துப்பார்க்கேவண்டும். ௪ஏழுநாட்களுக்குஉங்களுைடயேதசத்தல்யார்
வீட்டிலும் பளிப்புள்ளஅப்பங்கள்இருக்ககூடாது. நீங்கள்முதல்நாள் மாைலயல்
பலிய ட்ட இைறச்ச யல் எைதயும் மறுநாள் காைலவைர மீத ைவக்காமல்
உண்டுவட ேவண்டும்.
௫ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்கு வழங்கய எந்த நகரத்தலும்

நீங்கள் பஸ்காைவப் பலிய டக்கூடாது. ௬ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
தமக்ெகன்று சறப்பாக ேதர்ந்ெதடுத்த இடத்த ேலேய பஸ்காைவப்
பலிய டேவண்டும். அங்ேக நீங்கள் எக ப்தலிருந்து புறப்பட்ட ேநரமாக ய
சூரியன் மைறயும் மாைலப் ெபாழுதல் பஸ்காைவப் பலிய டேவண்டும்.
அந்த நாள் உங்களுக்கு வடுமுைற நாள். ௭ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
ேதர்ந்ெதடுத்த இடத்த ேலேய பஸ்கா இைறச்சைய சைமத்து அன்று இரேவ
உண்ணேவண்டும். பன் மறுநாள் வடியற் காைலயல் நீங்கள் உங்கள்
வீடுகளுக்குத் தரும்பவடுங்கள். ௮ஆறு நாட்கள் புளிப்பல்லாத அப்பத்ைதேய
நீங்கள் உண்ண ேவண்டும். ஏழாவது நாளில் நீங்கள் எந்த ேவைலயும்
ெசய்யக்கூடாது. அந்த நாளில் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு மரியாைத
ெசலுத்தும்ெபாருட்டுநீங்கள்அைனவரும்ஒன்றுகூடேவண்டும்.

வாரங்களின்பண்டிைக (ெபந்ெதேகாஸ்ேத)
௯ “உங்களது அறுவைடக்காலம் துவங்குவதலிருந்து ஏழு வாரங்கைள

எண்ணிக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௦ பன் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கான
வாரங்களின் பண்டிைகையக் ெகாண்டாடுங்கள். நீங்கள் ேதவனுக்குக்
ெகாடுக்க வரும்புகன்ற ச றப்பான அன்பளிப்ைபக் ெகாண்டு வருவதன்
மூலம் இைதச் ெசய்யுங்கள். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கைள
எந்த அளவற்கு ஆசீர்வத த்தாேரா அதற்ேகற்ப உங்கள் காணிக்ைகையச்
ெசலுத்துங்கள். ௧௧கர்த்தர்ச றப்பாகத்ேதர்ந்ெதடுத்தஇடத்துக்குச்ெசல்லுங்கள்.
நீஙகளும் உங்கள் பள்ைளகளும் ேசர்ந்து உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய
சந்ந தானத்தல் மக ழ்ச்ச யாய் இருங்கள். அைனவைரயும் அைழத்துச்
ெசல்லுங்கள். உங்கள் மகன்கள், மகள்கள், உங்களது ேவைலயாட்கள்,
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ேலவயர்கள், உங்களிடத்தல் இருக்கன்ற அந்நயர்கள், அநாைதகள், உங்கள்
நகரங்களில் வாழும் வதைவகள், ஆகய எல்ேலாைரயும் உங்களுடன்
அைழத்துச் ெசல்லுங்கள். ௧௨ எக ப்தல் நீங்கள் அடிைமகளாக இருந்தைத
எண்ணிப் பாருங்கள். ஆைகயால் இந்தக் கட்டைளகளுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய
ேவண்டும்

அைடக்கலக்கூடாரப் பண்டிைக
௧௩ “நீங்கள், உங்கள் தானியக் களத்தன் பலைனயும், உங்கள் த ராட்ைசரச

ஆைலகளின் பலைனயும் ேசர்த்தபன்பு, ஏழு நாட்கள் உங்கள் அைடக்கலக்
கூடாரப் பண்டிைகையக் ெகாண்டாடேவண்டும். ௧௪ இந்தப் பண்டிைகைய
உங்களுக்குள் மகழ்வாகக் ெகாண்டாடுங்கள். நீங்கள், உங்கள் மகன்கள்,
உங்கள் மகள்கள், உங்கள் ேவைலயாட்கள், உங்கைள சார்ந்த பகுதயல்
வச க்கும் ேலவயர்கள், அந்நயர்கள், அநாைதகள், உங்கள் நகரங்களில்
வாழும் வதைவகள், எல்ேலாருமாகச் ேசர்ந்து ெகாண்டாடுங்கள், ௧௫ இந்தப்
பண்டிைகையஉங்கள்கர்த்தர்ேதர்ந்ெதடுத்தஇடத்தல்ஏழுநாட்கள்ெகாண்டாடி
மகழுங்கள். உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தருக்குமரியாைதெசலுத்தும்படிஇைதச்
ெசய்யுங்கள். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களது வைளச்சல்கைளயும்,
நீங்கள் ெசய்யும் எல்லா ேவைலகைளயும் ஆசீர்வத த்துள்ளார். ஆகேவ நீங்கள்
மிக்க மக ழ்ச்ச அைடவீர்களாக!
௧௬ “வருடத்த ற்கு மூன்றுமுைற உங்களது ஆண் ஜனங்கள் அைனவரும்

தவறாது உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய சந்ந தயல் கூடேவண்டும்.
அவர்கள் அைனவரும், புளிப்ப ல்லாத அப்பப் பண்டிைகக்கும், வாரங்களின்
பண்டிைகக்கும், அைடக்கல கூடாரங்களின் பண்டிைகக்கும் கண்டிப்பாக
வரேவண்டும். ஒவ்ெவாருவரும் வரும் ெபாழுது, கர்த்தருக்குரிய
அன்பளிப்புகைள எடுத்துவர ேவண்டும். ௧௭ ஒவ்ெவாருவரும் தன் தகுத க்கு
ஏற்றவாறு காணிக்ைகையச் ெசலுத்தேவண்டும். கர்த்தர் உங்கைள எந்த
அளவற்கு ஆசீர்வத த்தாேரா அதற்ேகற்றவாறு உங்கள் காணிக்ைகையச்
ெசலுத்துங்கள்.

ஜனங்களுக்கானநீத பத களும், தைலவர்களும்
௧௮ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும்

அைனத்துப் பட்டணங்களிலும் நீங்கள் நீத பத கைளயும், தைலவர்கைளயும்
ேதர்ந்ெதடுங்கள். ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரமும் இவ்வாறு ெசய்ய ேவண்டும்.
அவ்வாறு ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்கள் நீதயுடன் ஜனங்களுக்கு நயாயமான
தீர்ப்புகைள வழங்க ேவண்டும். ௧௯ நீங்கள் அைனவரும் ேநர்ைமயாக இருக்க
ேவண்டும். நீங்கள் மற்ற ஜனங்கைள மீற சலைர மாத்த ரம் ஆதரித்துப்
ேபசாதீர்கள். நயாயத்தல்உங்கள்மனதுபுரளாதபடிநீங்கள்லஞ்சம்வாங்காமல்
இருங்கள். பணமானது ஞானிகளின் கண்கைளக் குருடாக்க , நல்லவன்
ெசால்லக் கூடிய சரியான தீர்ப்ைப மாற்றவடும். ௨௦ நல்லவற்ைறயும்,
ேநர்ைமயானவற்ைறயுேம நீங்கள் ெசய்ய ேவண்டும்! நீங்கள் எப்ேபாதும்
நல்லவராக, ேநர்ைமயானவராக இருப்பதற்குப் பாடுபட ேவண்டும்! பன்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்தல் வாழ்ைவயும்,
சுதந்த ரத்ைதயும்ெபறுவீர்கள்.

ேதவன்வக்க ரகங்கைளெவறுக்கறார்
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௨௧ “நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு உண்டாக்கும் பலிபீடத்தன்
அருகல் அெஷரா ேதவைதக்ெகன்று எந்த ஸ்தம்பத்ைதயும் ைவக்கக் கூடாது.
௨௨ அதுமட்டுமின்ற ெபாய்யான ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்வதற்கான
ச ற்ப கற்கைளயும் அங்ேக ைவக்ககூடாது. உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
இவற்ைறெயல்லாம்ெவறுக்கன்றார்.

௧௭
குைறயற்றமிருகங்கைளேயபலிெகாடுக்க பயன்படுத்துதல்
௧ “குைறயுள்ள அல்லது ஏேதனும் ஊனமுற்ற மாட்ைடேயா, ஆட்ைடேயா,

உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்குப் பலி ெகாடுக்கக் கூடாது. ஏெனன்றால்,
உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்அவற்ைறெவறுக்கறார்!
வக்க ரகங்கைளெதாழுதுெகாள்வதனால்அைடயும்தண்டைனகள்
௨ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்குத் தருகன்ற நகரங்கள் ஏேதனும்

ஒன்றல்அக்க ரமமான ெசயல் கர்த்தருக்கு எத ராக நடந்தைதக்குற த்து நீங்கள்
ேகள்வப்படலாம். கர்த்தருக்கு எத ராக அந்த அக்க ரமச் ெசயைல உங்கைளச்
சார்ந்த ஆேணா, அல்லது ெபண்ேணா ெசய்தருக்கலாம். கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகைய மீற அவர்கள் நடந்தருப்பார்கள். ௩ அதாவது, அவர்கள்
அந்நய ெதய்வங்கைளேயா அல்லது சூரியன், சந்த ரன், நட்சத்த ரம் ேபான்ற
வான ேசைனகைளேயா ெதாழுதுெகாள்வைத நீங்கள் ேகள்வப்பட்டால்,
அைவகெளல்லாம் நான் உங்களுக்கு வழங்கய கர்த்தருைடய கட்டைளக்கு
வ ேராதமான ெசயல்களாகும். ௪ இது ேபான்ற தீயெசய்த கைள நீங்கள்
ேகள்வப்பட்டால், நீங்கள் அைதக் குறத்து வ சாரிக்க ேவண்டும். நீங்கள் அைத
நன்றாகத் தீர ஆராய்ந்து அது உண்ைமெயன்று கண்டற ந்தால், இஸ்ரேவலில்
இப்படிப்பட்ட ஒரு அருவருக்கத்தக்க ந கழ்ச்ச நடந்தது உண்ைமயாகும்ேபாது,
௫ நீங்கள் அந்தத் தீயெசயைலச் ெசய்தவைனத் தண்டிக்க ேவண்டும். நீங்கள்
அத்தைகயதீயச்ெசயைலச்ெசய்தஅந்தஆைணேயா,அல்லதுெபண்ைணேயா,
ெவளிேய இழுத்துவந்து நகர எல்ைலயன் ெபாது இடத்தல் கற்களால்
அடித்து அவர்கைளக் ெகான்றுவடுங்கள். ௬ ஆனால் ஒேர ஒரு சாட்ச யன்
கூற்ைறக் ேகட்டு நீங்கள் அவனுக்குக் ெகாைலத் தண்டைனைய ெகாடுத்து
வ டாதீர்கள். இரண்டுஅல்லதுமூன்றுசாட்ச கள்அவன்இந்ததீயச்ெசயல்கைள
ெசய்தது உண்ைமதான் என்று கூறனால், பன் நீங்கள் அந்தத் துேராகைய
ெகான்றுவடலாம். ௭ தீைம ெசய்தவன் ெகால்லப்படும்படி சாட்ச கேள முதலில்
அவன்மீது கற்கைள எறயேவண்டும். பன்னேர மற்ற ஜனங்கள் அைனவரும்
அவன் மரிக்கும்வைர கற்களால் அடிக்க ேவண்டும். இதன் மூலேம நீங்கள்
உங்களிடமிருந்துஅந்தத்தீைமையவலக்க டமுடியும்.
ச க்கலானநீத மன்றமுடிவுகள்
௮ “உங்கள் நீத மன்றங்களால் தீர்ப்புக்கூற முடியாமல் ேபாகும் அளவற்கு

சல ப ரச்சைனகள் உங்களிடம் இருக்கலாம், அைவ ெகாைலக் குற்றமாகேவா,
அல்லது இரண்டு நபர்களின் வாக்கு வாதங்கேளா, அல்லது சண்ைடயல்
ஒருவருக்கு ஏற்பட்ட காயம் குற த்த ேசதங்கைளேயா குற த்த வழக்குகளாக
இருக்கலாம். உங்கள் ஊர்களிலுள்ள உங்களது நீத பத களால் இத்தைகய
வழக்குகளுக்குச் சரியான தீர்ப்ைபக் கூற இயலாமல் இருந்தால், நீங்கள்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் ச றப்பாக ேதர்ந்ெதடுத்த இடத்த ற்குச் ெசல்ல
ேவண்டும். ௯ ேலவக் ேகாத்த ரத்தலிருந்து வந்த ஆசாரியர்கள் அங்ேக
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இருப்பார்கள். நீங்கள்அவர்களிடம் ெசன்றுஅன்ைறயெபாறுப்பல்இருக்கன்ற
நயாயாத பதயனிடத்தல் அந்தப் ப ரச்சைனக்கான முடிவுகைளப் ெபறலாம்.
௧௦ கர்த்தர் ச றப்பாகத் ேதர்ந்ெதடுத்த இடத்தல் இருக்கன்ற அவர்கள்,
உங்களுக்கு அளிக்கன்ற தீப்புகளுக்கு இணங்க , அவர்கள் உங்களுக்கு
வதக்கன்றபடி ெசய்யக் கவனமாய் இருப்பீர்களாக. ௧௧ நீங்கள் அவர்கள்
கூறும் முடிவுகைள ஏற்றுக்ெகாண்டு, அவர்கள் வத க்கன்றபடிேய அவர்களது
நயாயத்தீர்ப்புகைளப் பன்பற்ற ேவண்டும். அவர்கள் ெசான்ன எைதயும்
மாற்றாமல்அப்படிேயெசய்யேவண்டும்!
௧௨ “அச்சமயத்தல் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு ஊழியம் ெசய்யும்

ஆசாரியனின் வார்த்ைதகைளேயா, அல்லது நீத பதயன் தீர்ப்ைபேயா
ஏற்காமலும், கீழ்ப்படியாமலும் இருக்கறவர்கைள நீங்கள் தண்டிக்க ேவண்டும்.
அவன் கண்டிப்பாக மரிக்க ேவண்டும். இஸ்ரேவலில் இருந்து அந்தத்
தீயவைன நீங்கள் அகற்றவ டேவண்டும். ௧௩இந்தத் தண்டைனையக் ேகட்கும்
அைனத்து ஜனங்களும் அைதத் கண்டு பயந்து இதுேபான்ற தவறைனச்
ெசய்யாதருப்பார்கள்.

இராஜாைவஎவ்வாறுேதர்ந்ெதடுப்பது
௧௪ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்குத் தருகன்ற ேதசத்தல் நீங்கள்

ேபாய்ச் ேசர்ந்து அைதச் சுதந்த ரமாக்க க் ெகாண்டு அதல் குடிேயறயபன்,
‘எங்கைளச் சுற்றலும் இருக்கன்ற மற்ற இனத்தவர்கைளப்ேபால நாங்களும்
எங்களுக்கு ஒரு இராஜாைவ ஏற்படுத்த க்ெகாள்ேவாம்’ என்று கூறுவீர்கள்
என்றால், ௧௫ அவ்வாறு நடக்க ேவண்டுெமன்றால், உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுக்கும் அரசைனேய நீங்கள் ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
உங்களுள் ஒருவரான உங்கள் சேகாதரைனேய உங்கைள ஆளும் அரசனாக
ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். உங்கள் ஜனங்கள் அல்லாத அந்நயைன நீங்கள்
அரசனாக்கக் கூடாது. ௧௬ அந்த அரசன் தனக்காக அத கமான குதைரகைள
ைவத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. அதுமட்டுமின்ற அத கமான குதைரகளுக்காக
ஜனங்கைள எக ப்த ற்கு அனுப்பக் கூடாது. ஏெனன்றால், ‘நீங்கள் தரும்பவும்
அந்த வழியாக ேபாகேவ ேவண்டாம்’ என்று கர்த்தர் உங்களுக்குச் ெசால்லி
உள்ளார். ௧௭ ேமலும், அரசன் அதகமான மைனவகைள ைவத்துக்ெகாள்ளக்
கூடாது. ஏெனன்றால், அது அவைனக் கர்த்தரிடமிருந்து ேவறு தைசக்கு
அைழத்துச்ெசன்றுவடும். ேமலும். அந்தஅரசன்அவனுக்காகப் ெபான்ைனயும்,
ெவள்ளிையயும்,மிகுதயாக ேசர்த்துக்ெகாள்ளக்கூடாது.
௧௮ “அரசன் தன் அரியாசனத்தல் அமர்ந்து ஆட்ச ெசய்யும்முன் தனக்கான

சட்டங்கைளப் புத்தகமாக எழுத ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அவன் அந்த
நீத புத்தகத்ைத, ேலவயரும் ஆசாரியர்களும் ைவத்துள்ள புத்தகத்தலிருந்து
உருவாக்க தன்னிடத்தல் ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ௧௯ அரசன் அந்த
புத்தகத்ைத தன்னிடம் பத்த ரமாக ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அவன்
வாழ்நாள் முழுவதும் அந்தப் புத்தகத்ைதப் படித்தறய ேவண்டும். ஏெனன்றால்,
அவனது ேதவனாகய கர்த்தருக்கு மத ப்பளிக்க ேவண்டும். அதலுள்ள
எல்லா சட்டங்களுக்கும், கட்டைளகளுக்கும் அரசன் கீழ்ப்படிந்து நடக்க
ேவண்டும். ௨௦ அரசன் தன் சேகாதரர்களாகய ஜனங்கைளவ ட தான்
ேமன்ைமயானவன் என்று எண்ணிவ டக் கூடாது. ேமலும் அவன் ஒரு ேபாதும்
இந்த சட்டங்களிலிருந்து வலகவ டக்கூடாது. ஆனால் அவன் இவற்ைறச்
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சரியானபடி முழுைமயாகப் பன்பற்றனால், பன் அந்த அரசனும் அவன்
சந்ததயனரும்நீண்டகாலம்இஸ்ரேவல்நாட்ைடஆளலாம்.

௧௮
ஆசாரியர்களுக்கும் ேலவயர்களுக்கும்ஆதரவுஅளித்தல்
௧ “ேலவயன் ேகாத்த ரம் இஸ்ரேவலில் எவ்வத ெசாத்தும், நலமும்

ெபறுவதல்ைல. அவர்கள் ஆசாரியா்களாக ேசைவ ெசய்வார்கள். தகன
பலியாகக் கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தும் உணவுப் ெபாருட்கேள இவர்களுக்கு
பைழப்பூட்டும் சுதந்த ர வீதமாக இருக்க றது. அதுேவ ேலவயர்களின் பங்கு
ஆகும். ௨இந்த ேலவயர்கள், மற்ற ேகாத்த ரங்கள் ைவத்தருப்பைதப்ேபான்று
எவ்வத பங்கும், சுதந்த ரமும் ெபற்றருப்பவர்கள்அல்ல. கர்த்தர் அவர்களுக்குக்
கூறயதுேபால்கர்த்தேரஅவர்களதுெசாத்து.
௩ “நீங்கள்மாட்ைடேயா,ஆட்ைடேயா, பலிய ட்டால்அவற்றன்சலபகுதயைன

ஆசாரியர்களுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும். அப்படிக் ெகாடுக்கும் பகுத கள்
எதுெவன்றால் அந்த ஆடு மாடுகளின் முன் ெதாைடையயும், தாைடகைளயும்,
இைரப்ைபகைளயும் ஆசாரியர்களுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும். ௪ நீங்கள்
அறுவைட ெசய்த முதல் பலன்களின் ஒரு பகுதையயும் ஆசாரியர்களுக்குக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். உங்கள் தானியங்கள், த ராட்ைசரசம், எண்ெணய்
ஆகயவற்றன்முதல் பலன்கைளஅவர்களுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும். உங்கள்
ஆடுகளில் கத்தரிக்கும் முதல் பங்கான ஆட்டு ேராமங்கைள ேலவயருக்குக்
ெகாடுக்க ேவண்டும். ௫ ஏெனன்றால், உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கள்
எல்லாக் ேகாத்த ரங்கைளயும் பார்த்து அவர்களிலிருந்து, ேலவயைரயும்
அவர்களது சந்ததயனைரயும் என்ெறன்றும் ஆசாரிய ேசைவ ெசய்ய
ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார்.
௬ “உங்களில் வச க்கன்ற ஒவ்வாரு ேலவயனும் ஒரு குற ப்ப ட்ட ேநரத்தல்

கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுத்த இடத்தல் பணி ெசய்வான். ஆனால், அவன்
ேமலும் அதக ேநரம் அங்குப் பணியாற்ற வரும்பனால் அவன் எப்ெபாழுது
ேவண்டுமானாலும் பணி ெசய்யலாம். இஸ்ரேவலில் எந்தஊர்களிலும், எந்தப்
பகுத களிலும்வச த்துவருகன்றயாெதாரு ேலவயனும்அவன்வச க்க க்கன்ற
வீட்டிலிருந்து ேதவாலயத்த ற்கு வரலாம். எந்த ேநரத்தலும் அங்கு வந்து
ேசைவ ெசய்யலாம். ௭ அங்ேக ேதவாலயத்தல் பணியாற்றுகன்ற மற்ற
ேலவயரான சேகாதரைனப்ேபால் இந்த ேலவயனும், அவனது ேதவனாகய
கர்த்தருைடய நாமத்தல் அங்ேக ேசைவ ெசய்யலாம். ௮இந்த ேலவயன் தனது
குடும்பம் வழக்கமாகப் ெபறுகன்ற பங்குடன் மற்ற ேலவயரின் சமபங்ைகயும்
ெபற்றுக்ெகாள்வான்.
இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்மற்றஇனத்தவர்கள் ேபான்றுவாழக்கூடாது
௯ “உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்உங்களுக்குத்தருகன்றேதசத்த ற்குள்நீங்கள்

ேபாய்ச் ேசரும்ேபாது, மற்ற இனத்தவர்கள் ெசய்கன்ற அருவருக்கத்தக்கச்
ெசயல்கைள நீங்களும் ெசய்யக் கற்றுக்ெகாள்ளாதீர்கள். ௧௦ உங்கள்
மகன்கைளேயா, மகள்கைளேயா பலிபீடங்களின் தீயலிட்டு பலிய டக்கூடாது.
குற ெசால்க றவன், நாள் பார்ப்பவன், ைம ேபாட்டு பார்ப்பவன், மந்த ரவாத ,
அல்லது சூன்யக்காரன் ஆகயவர்களுடன் ெசன்று அவர்களது வத்ைதகைளக்
கற்றுக்ெகாள்ள முயற்ச க்காதீர்கள். ௧௧ மற்றவர்கள் மீது மாயவத்ைத
வத்ைதகைளச் ெசய்ய யாைரயும் அனுமதக்காதீர்கள். உங்களில் யாைரயும்
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மரித்தவர்களுடன் அல்லது தீய ஆவகளுடன் குற ேகட்க அனுமதக்காதீர்கள்.
அதுமட்டுமின்ற உங்களில் யாரும் மரித்த எவரிடமும் ேபசமுயற்ச க்கக் கூடாது.
௧௨ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் இப்படிப்பட்ட ெசயல்கைளச் ெசய்கன்ற
ஜனங்கைள ெவறுக்கன்றார். அதனால்தான் உங்களுக்காக அந்த இன
ஜனங்கைள இந்த ேதசத்ைத வ ட்ேட துரத்துகன்றார். ௧௩ நீங்கள் அைனவரும்
உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தருக்குஉண்ைமயானவர்களாகஇருக்க ேவண்டும்.

கர்த்தருைடயவ ேசஷதீர்க்கதரிச
௧௪ “நீங்கள்அந்தமற்றஇனஜனங்கைளஉங்கள்ேதசத்ைதவ ட்டுத்துரத்தவ ட

ேவண்டும். அந்த இன ஜனங்கள் மாயவத்ைத ெசய்க றவர்கைளயும் குற
ெசால்லுபவர்கைளயும் நம்புக றார்கள். ஆனால் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
நீங்கள் அவற்ைறச் ெசய்வைத அனுமதக்கமாட்டார். ௧௫ உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் ஒரு தீர்க்கதரிசைய உங்களிடம் அனுப்புவார். அந்தத் தீர்க்கதரிசைய
உங்கள் ெசாந்த ஜனங்களிடமிருந்ேத வரச் ெசய்வார். அவர் என்ைனப்ேபான்ற
ஒருவராய் இருப்பார். நீங்கள்அவர் ெசால்வைதக் ேகட்க ேவண்டும். ௧௬ ேதவன்
இந்தத் தீர்க்கதரிசைய உங்களிடம் அனுப்புவது எதற்ெகன்றால், நீங்கள்
இைதத்தான் ேதவனிடம் ேகட்டுக்ெகாண்டீர்கள். ஒேரப் மைலய ேல நீங்கள்
எல்லாரும் ஒன்றாகக் கூடிய நாளில் நீங்கள் ேதவனுைடய சத்தத்ைதக்ேகட்டும்,
மைலயன்மீது நீங்கள் பார்த்த ெநருப்பைனக் கண்டும், பயந்தீர்கள். ஆதலால்
நீங்கள்: ‘நமதுேதவனாகயகர்த்தருைடயசத்தத்ைதநாங்கள்ேகட்கஅனுமதக்க
ேவண்டாம்! நாங்கள் மரிக்கன்ற அளவற்கு ஏற்படக் கூடிய மிகப்ெபரிய
அந்த அக்கனிைய நாங்கள் பார்த்த ட அனுமதக்க ேவண்டாம்!’ என்றீர்கள்.
அதற்காகேவ,இந்தத்தீர்க்கதரிசையஅனுப்புக றார்.
௧௭ “கர்த்தர் என்னிடம், ‘அவர்கள் ேகட்டுக்ெகாண்டது சரிேய. ௧௮ நான்

உன்ைனப்ேபால் ஒரு தீர்க்கதரிசைய அவர்களிடம் அனுப்புேவன். அந்தத்
தீர்க்கதரிச அவர்களின் ெசாந்த ஜனங்களில் ஒருவனாக இருப்பான்.
நான் அவன் ேபசேவண்டியைத எல்லாம் அவனுக்குச் ெசால்லுேவன்.
அைத அவன் அந்த ஜனங்களிடம் ெசால்லுவான். நான் அவனுக்கு
கட்டைளய ட்டைதெயல்லாம்அவன்அந்தஜனங்களுக்குக்கூறுவான். ௧௯அந்தத்
தீர்க்கதரிச எனக்காகப் ேபசுவான். அவன் அப்படி எனக்காகப் ேபசும்ேபாதும்,
என்னுைடயக் கட்டைளகைளக் கூறும் ேபாதும், யாராவது அைதக் ேகட்க
மறுத்தால், நான்அந்த நபைரத் தண்டிப்ேபன்’ என்றுகூறனார்.

ெபாய்த் தீர்க்கதரிச கைளஅறவதுஎப்படி
௨௦ “ஆனால் நான் உங்களிடம் ெசால்லும்படி ெசால்லாத சலவற்ைற ஒரு

தீர்க்கதரிச கூறலாம். அதுமட்டுமின்ற ,அந்தத்தீர்க்கதரிச நான்ேதவனுக்காகப்
ேபசுக ேறன்என்றுெசால்லலாம். அப்படிஏதும்நடந்தால்பன்அந்தத்தீர்க்கதரிச
ெகால்லப்பட ேவண்டும். ஒரு தீர்க்கதரிச ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்காகப்
ேபச வந்தருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட தீர்க்கதரிச கண்டிப்பாகக் ெகால்லப்பட
ேவண்டும். ௨௧ ‘கர்த்தர் ெசால்லாத சலவற்ைற இந்தத் தீர்க்கதரிச க்
கூறுகறான் என்பைத நாம் எப்படி அற ந்து ெகாள்வது?’ என்று நீங்கள்
ச ந்த ப்பீர்களானால், ௨௨ கர்த்தருக்காக நான் ேபசுக ேறன், என்று கூறும்
தீர்க்கதரிச யன் வார்த்ைதகள் நடக்காமல் ேபானால், பன் நீங்கள் கர்த்தர்
இவற்ைற கூறவல்ைலெயன்று அறந்துெகாள்ளலாம். அந்தத் தீர்க்கதரிச
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ேபச யது, அவனதுெசாந்தக் கருத்துக்கேள என்று நீங்கள்அறந்து ெகாண்டால்,
நீங்கள்அவைனப்பார்த்துப் பயப்படத் ேதைவயல்ைல.

௧௯

அைடக்கலப் பட்டணங்கள்
௧ “மற்ற இன ஜனங்கைள அழித்துவ ட்டு உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்

அவர்களது ேதசத்ைத உங்களுக்குத் தருகன்றார். அவர்கள் வாழ்ந்த
இடங்களிேலேய நீங்கள் வாழப்ேபாக றீர்கள். நீங்கள் அவர்களது
நகரங்கைளயும், வீடுகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு அனுபவக்கப் ேபாக றீர்கள்.
அப்படி நடக்கும்ேபாது, ௨-௩ நீங்கள் அந்த ேதசத்ைத மூன்று ப ரிவுகளாக
ப ரித்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். பன் ஒவ்ெவாரு ப ரிவலும் எல்லாருக்கும்
ைமயமான ஒரு நகரத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்து, அந்த நகரங்களுக்குச்
சாைலகைளயும், வீதகைளயும் அைமத்துக்ெகாள்ளுங்கள். அப்ேபாது
தற்ெசயலாக மற்றவர்கைளக் ெகாைல ெசய்தடும் நபர் பாதுகாப்பாய்
அந்நகருக்குள்ஓடிப்ேபாகலாம்.
௪ “ெகாைல ெசய்தவன் எவனும் அம்மூன்று நகரங்களில் ஒன்றல்

ஓடிப்ேபாய் இருக்க ேவண்டுவதற்கான நயாயம் என்னெவன்றால்: அந்த
நபர் மற்றவைனக் ெகான்றது எத ர்ப்பாராத வ தமாக நடந்தருக்க ேவண்டும்.
தான் மனதறயாது எவ்வத முன் ெவறுப்பும் இல்லாது ெகான்றருக்க
ேவண்டும். ௫ இங்கு உதாரணமாகச் ெசான்னால், ஒருவன் மற்றவேனாடு
வறகு ெவட்ட காட்டிற்குச் ெசன்று மரத்ைத ெவட்டும்படி தன் ைகயலிருக்கும்
ேகாடரிைய ஓங்கும்ேபாது, அதலிருந்த இரும்பானது ைகப்ப டிைய வ ட்டு
கழன்று மற்றவன்ேமல் வழுந்ததனால் அவன் மரித்துப்ேபானால், அந்தக்
ேகாடரிைய ஓங்கயவன், அம்மூன்று பட்டணங்கள் ஒன்றல் ஓடிப்ேபாய்
பாதுகாப்பைடந்து ெகாள்ளலாம். ௬ ஆனால், இந்தப் பட்டணம் ெவகு
தூரத்தல் இருப்பதனால் ேபாதுமான ேவகத்த ற்கு அவனால் ஓடமுடியாமல்
ேபாகலாம். அப்ேபாது ெகாைலயுண்டவனின் ெநருங்கய உறவனன்
பழிவாங்கும் ேநாக்கத்ேதாடு அவைன வ ரட்டக்கூடும். அவன் ேகாபாேவசம்
நைறந்தவனாய் ெகாைல ெசய்தவைன ெநருங்கயவுடன் அவைனக் ெகான்று
ேபாடக்கூடும். இப்படி அவன் மரிக்க ேவண்டியவனல்ல. ஏெனனில்,
அவன் முன் வேராதமின்ற ெகாைல ெசய்தவனாவான். ௭ இந்த மூன்று
நகரங்களும் அைவகைளச் சுற்றயுள்ள ஜனங்களுக்கு அருகாைமயல் இருக்க
ேவண்டும். அதனால்தான், நீங்கள் வ ேசஷமான அந்த மூன்று நகரங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுக்கக்கட்டைளய ட்ேடன்.
௮ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கள் ப தாக்களுக்கு வாக்களித்தபடி

உங்கள் ேதசத்ைத வ ரிவுபடுத்த , உங்கள் முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுத்த
வாக்கன்படி உங்களுக்கு இந்த ேதசம் முழுவைதயும் தருவார். ௯ ேதவன்இைத
உங்களுக்குச் ெசய்ய ேவண்டுெமன்றால், நான்இன்றுஉங்களுக்குத் தருகன்ற
கட்டைளகளுக்ெகல்லாம் நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து, உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் மீது
நீங்கள்அன்பு ெசலுத்தும்ெபாருட்டுஅவர் வரும்பயபடி நீங்கள்வாழேவண்டும்.
பன் கர்த்தர், உங்கள் ேதசத்ைத வ ரிவாக்க த் தருவேதாடு, உங்கள்
அைடக்கலத்த ற்காக மூன்று பட்டணங்கைள நீங்கள் அைமத்துக்ெகாள்ளச்
ெசய்வார். ௧௦ பன் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்கு வழங்குகன்ற



உபாகமம்௧௯:௧௧ 371 உபாகமம்௧௯:௨௧

ேதசத்தல் கள்ளம் கபடில்லாத அப்பாவ ஜனங்கள் ெகால்லப்படமாட்டார்கள்.
அதுமட்டுமின்ற ,உங்கள்மீதுஎவ்வதெகாைலக்குற்றமும்சுமத்தப்படாது.
௧௧ “ஒருவன் ேவெறாருவன் மீது ெவறுப் பைடந்து அவைனப் பழிவாங்கும்

வ ேராதத்ேதாடு காத்தருந்து அவன் மரிக்கும்படி அடித்துவ ட்டு, இந்த
நகரங்களுக்குள் ஒன்றல் ஓடிப்ேபாய், தன்ைனக் காத்துக்ெகாள்வான்
என்றால், ௧௨ அந்த நகரத்தன் மூப்பர்கள் ஆள் அனுப்ப , அவன் தன்ைனப்
பாதுகாத்துக்ெகாண்டிருக்கும் வீட்டிற்குச் ெசன்று அவைனக் ெகாண்டுவந்து,
அவைனப் பழிவாங்கத் துடிக்கும் மரித்தவனின் உறவனர்களிடம்
ஒப்பைடத்துவ டேவண்டும். ெகாைலெசய்தவன்கண்டிப்பாகமரிக்க ேவண்டும்.
௧௩ நீங்கள் அவர்களுக்காக வருத்தப்படாதீர்கள். அவன் ஏதுமறயாத ஒரு
அப்பாவைய ெகான்ற குற்றவாளி. நீங்கள் அந்தக் குற்றத்ைத இஸ்ரேவலில்
இருந்து அப்புறப்படுத்த ேவண்டும், அப்ேபாது, எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லதாக
அைமயும்.

ெசாத்த ற்கானஎல்ைல
௧௪ “உங்களது அயலாரின் ெசாத்த ற்கான எல்ைலக் கல்ைல நீங்கள் நகர்த்த

கூடாது. உங்களதுேதவனாகயகர்த்தர்உங்களுக்குத்தந்த நலத்தல்உங்களது
முன்ேனார்இட்ட எல்ைலக்ேகாடுகைளேயநீங்களும்,அவரவரதுெசாத்த ற்கான
எல்ைலக்கற்களாகஅைடயாளமிட்டுைவயுங்கள்.

சாட்ச கள்
௧௫ “சட்டத்த ற்கு எத ராக ஏதாவது குற்றத்ைதச் ெசய்த நபைர, ஒேர ஒரு

சாட்சைய ைவத்து ‘அவன் குற்றவாளி’ என்று நரூப க்காதீர்கள். அவன்
அக்குற்றத்ைதச் ெசய்தானா இல்ைலயா என்பைத, இரண்டு அல்லது மூன்று
சாட்ச கைளைவத்துநரூப க்க ேவண்டும்.
௧௬ “ஒருவன் குற்றத்ைதச் ெசய்தான் என்று மற்ெறாருவன் அவன் ேமல்

ெபாய் ெசால்லக்கூடும். ௧௭ பன், அவ்வருவரும் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குச்
ெசன்று நீதையப் ெபற, அங்கு பணியல் இருக்கும் ஆசாரியர் மற்றும்
நீத பத களிடம் ந ற்கேவண்டும். ௧௮ நீத பத கள், நன்றாக வ சாரிப்பதன்
மூலம் அந்த நபருக்கு எத ராக ெபாய்சாட்ச கூறயதாகக் கண்டற ந்தால்,
அவன் ெபாய்சாட்ச என்று நரூப க்கப்பட்டால், ௧௯ நீங்கள் அவைனத்
தண்டிக்கேவண்டும். அவன் மற்றவர்களுக்குச் ெசய்ய வரும்பயைதேய
நீங்கள் அவனுக்கு ெசய்யேவண்டும். இந்த வத மாக, இந்தத் தீைமைய
உங்கள் சமுதாயத்தலிருந்து அகற்றவ ட ேவண்டும். ௨௦ மற்ற ஜனங்கள்
அைனவரும் இைதக் ேகட்டும் கண்டும் பயப்படுவார்கள். அதுமட்டுமின்ற ,
மீண்டும்இத்தைகயதீயச்ெசயைலச்ெசய்யாதருப்பார்கள்.
௨௧ “குற்றங்களுக்குத் தகுந்தாற்ேபால் தண்டைனகளும் கடுைமயாக

இருக்கேவண்டும். ஒருவன் ெசய்த குற்றத்த ற்காக அவைனத்
தண்டிக்கன்றேபாது,அதற்காக நீங்கள்வருத்தம்ெகாள்ளாதீர்கள். ஒருவன்ஒரு
உயைர எடுத்தான் என்றால் அவன் கண்டிப்பாக அவனது உயைர இழப்பான்.
கண்ணுக்குக் கண், பல்லுக்குப் பல், ைகக்குக் ைக, காலுக்குக் கால், என்பேத
சட்டமாகும்.

௨௦
ேபாருக்கானவத கள்
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௧ “நீங்கள் உங்கள் எத ரிகைள எத ர்த்து, ேபாருக்காகக் ெசல்லும்ேபாது
குதைரகைளயும், இரதங்ைளயும், உங்களிடமிருப்பவர்கைளவ ட மிகுதயான
ஜனங்கைளயும் அவர்களிடம் கண்டால், அவற்ைறக் கண்டு பயப்படாதருங்கள்.
ஏெனன்றால் எக ப்து ேதசத்தலிருந்து ெவளிேய அைழத்து வந்த உங்கள்
ேதவனாகயகர்த்தர்உங்கேளாடுகூடேவஇருக்கன்றார்.
௨ “நீங்கள் ேபாருக்குச் ெசல்கன்றேபாது, ஆசாரியன் ேபார் வீரர்களுடன்

ேசர்ந்து வந்து அவர்களுடன் ேபசேவண்டும். ௩ ஆசாரியன் உங்களிடம்,
‘இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள நான் கூறுவைத ேகளுங்கள், நீங்கள் இன்று
ேபாரில் உங்கள் எத ரிகைள எத ர்த்துப் ேபாரிடப் ேபாகன்றீர்கள். நீங்கள்
மனந்தளர்ந்துவ டாதீர்கள்! நீங்கள்அவர்கைளக்கண்டுகலக்கேமா,வ ரக்த ேயா
அைடந்து வ டாதீர்கள்! உங்கள் எத ரிகைளக் கண்டு பயந்துவ டாதீர்கள்!
௪ ஏெனன்றால் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கேளாடு வருகன்றார்.
அவர் உங்கள் எத ரிகைள எத ர்த்து நீங்கள் ேபாரிட துைணெசய்வார்.
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் நீங்கள் ெவற்ற ப் ெபற துைணபுரிவார்!’ என்று
கூறேவண்டும்.
௫ “அந்த ேலவய அதகாரிகள் வீரர்களிடம்: ‘இங்ேக யாராவது புது

வீட்ைடக்கட்டி இன்னும் அவ்வீட்ைடப் ப ரதஷ்ைட ெசய்யாமல் இங்கு
ேபாருக்காக வந்தருப்பீர்கள் என்றால், அவன் அவ்வீட்டிற்கு தரும்ப ச் ெசல்ல
ேவண்டும். ஏெனன்றால் ேபாரில் அவன் ெகால்லப்பட்டால் அவனது வீட்டிைன
மற்ெறாருவன்ப ரதஷ்ைடபண்ணேநரிடும். ௬தன்ேதாட்டத்தல்த ராட்ைசையப்
பய ரிட்டு, அதன் பலைன அனுபவக்காதவர்யாரும் இங்ேக இருந்தால்,
அவர்கள் தம் வீட்டிற்குத் தரும்ப ச் ெசல்லலாம். ஏெனனில் யுத்தத்தல் அவன்
மரித்துவ ட்டால், பன் ேவெறாருவன் அவன் ேதாட்டத்துத் த ராட்ைசைய
அனுபவக்க ேநரிடும். ௭ தருமணம் ந ச்சய க்கப்பட்டவன் யாேரனும் இங்கு
இருந்தால் அவன் தன் வீட்டிற்குத் தரும்ப ச் ெசல்லலாம். ேபாரில் அவன்
மரித்துவ ட்டால், பன் ேவெறாருவன் இவனுக்கு ந ச்சய க்கப்பட்ட ெபண்ைண
மணந்துெகாள்ளேநரிடும்’ என்றுெசால்வார்கள்.
௮ “ேமலும் அவ்வதகாரிகள் ஜனங்களிடம் கண்டிப்பாகக் கூறேவண்டியது,

‘இங்ேக தன்னம்ப க்ைக இழந்து, பயந்துெகாண்டு இருக்கன்ற
ைதரியமற்றவர்கள் யாராவது இருந்தால் வீட்டிற்குத் தரும்ப ச் ெசன்றுவட
ேவண்டும். அப்ேபாதுதான் மற்ற வீரர்கள் மனந்தளர்ந்த ட இவன் காரணமாக
இருக்கமாட்டான்.’ ௯ பன்பு, அந்த அத காரிகள் பைட வீரர்களுடன் ேபச முடித்த
பன்பு, வீரர்கைளத் தைலைம ஏற்றுச்ெசல்ல தளபத கைளத் ேதர்ந்ெதடுக்க
ேவண்டும்.
௧௦ “நீங்கள் ஒரு நகரத்ைதத் தாக்கச் ெசல்லும்ேபாது, முதலில் அந்த நகர

ஜனங்களுக்குசமாதானம்கூறேவண்டும். ௧௧அவர்கள்உங்களதுசமாதானத்ைத
ஏற்றுக்ெகாண்டால், அவர்களது வாசல்கைளத் தறந்தடுவார்கள். பன்,
அந்நகரத்தன் எல்லா ஜனங்களும் உங்களது அடிைமகளாகவடுவதுடன்,
உங்களுக்காக ஊழியம் ெசய்ய முன் வருவார்கள். ௧௨ ஆனால், அந்த
நகர ஜனங்கள் உங்கேளாடு சமாதானம் ெசய்ய மறுத்து உங்கைள
எத ர்த்து சண்ைடய ட்டால், நீங்கள் அந்த நகரத்ைத முற்றுைகயடுங்கள்.
௧௩ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் அந்நகைரக் ைகப்பற்ற உங்கைள
அனுமதக்கும்ேபாது, நீங்கள் அங்குள்ள ஆண்கள் அைனவைரயும்
ெகால்லேவண்டும். ௧௪ ஆனால் நீங்கள் அங்குள்ள ெபண்கள், குழந்ைதகள்,
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மாடுகள் ஆகயவற்ைறக் ெகால்லாமல் உங்களுக்காக அந்நகரிலுள்ள
எல்லாப் ெபாருட்கைளயும் எடுத்து அனுபவப்பீர்களாக. இந்த எல்லாப்
ெபாருட்கைளயும், நீங்கள் பயன்படுத்த க்ெகாள்ளலாம். உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் உங்களுக்காகேவ இவற்ைறெயல்லாம் ெகாடுத்துள்ளார். ௧௫ நீங்கள்
வச க்கன்ற நகரங்கைளயுைடய இந்த ேதசத்ைத வ ட்டு ெவகுதூரத்தலுள்ள
எல்லா நகரங்களிலும்இவ்வாேறெசய்வீர்களாக.
௧௬ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர், உங்களுக்குத் தருகன்ற ேதசத்தல் நீங்கள்

எடுத்துக்ெகாள்ளப் ேபாக ற நகரங்களில் இருக்கன்ற ஒவ்ெவாருவைரயும்
ெகான்றுவட ேவண்டும். ௧௭ அங்குள்ள ஜனங்கள் இனங்களான ஏத்தயர்,
எேமாரியர், கானானியர், ெபரிச யர், ஏவயர், எபூசயர் ஆகயவற்ைற
முழுைமயாக அழித்துவ ட ேவண்டும். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் நீங்கள்
இைதச் ெசய்யக் கட்டைளய ட்டுள்ளார். ௧௮ ஏெனன்றால் அவர்கள் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருக்கு எத ராக உங்கைள எந்தெவாரு பாவத்ைதயும்
ெசய்யக் கற்றுக்ெகாடுக்க முடியாது. அவர்கள் ெபாய்த் ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாண்ட அந்த அருவருப்பான ெசயல்களில் எந்த ஒன்ைறயும்
உங்கைள ெசய்யுமாறு கற்றுக்ெகாடுக்க இயலாத வண்ணம் அவர்கைள
அழிக்கேவண்டும்.
௧௯ “நீங்கள் ஒரு நகரத்ைத எத ர்த்துப் ேபார் ெசய்யும்ேபாது, அந்நகரத்ைத

நீண்ட காலம் முற்றுைகயடுகன்ற நைலயல் அந்நகைரச் சுற்றலும் உள்ள
எந்தெவாரு பழங்கள் தரக்கூடிய மரத்ைதயும் நீங்கள் ெவட்டக் கூடாது,
நீங்கள் அவற்ைற ெவட்டாமல் இருந்தால்தான், அந்த மரங்களிலிருந்து
நீங்கள் உண்ணுவதற்காகப் பழங்கைளப் ெபறலாம். அந்த மரங்கள் எல்லாம்
உங்களுக்கு எத ரி அல்ல. ஆைகயால், அைவகளுக்கு எத ராக நீங்கள்
ேபாரிட ேவண்டாம். ௨௦ ஆனால் உண்ணுவதற்ேகற்ற பழங்கைளத் தராத
மரங்கள் என்று நீங்கள் அறந்தபன் மரங்கைள ெவட்டிக்ெகாள்ளலாம். நீங்கள்,
அந்த மரங்கைள எடுத்து அந்த நகரத்ைத முற்றுைகய டவும், அந்நகருக்கு
எத ராக நடத்தும் ேபாரில் ேதைவயான பைடக்கருவகள் ெசய்வதற்கும்
பயன்படுத்த க்ெகாள்ளலாம். அவ்வாறு அந்நகரம் வீழ்ச்ச அைடயும்வைர,
நீங்கள்அவற்ைறபயன்படுத்த க்ெகாள்ளலாம்.

௨௧
ெகாைலெசய்யப்பட்டவைனக்குறத்தகாரியம்
௧ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கன்ற ேதசத்தல்

உள்ள வயலில் ஒரு மனிதன் ெகாைல ெசய்யப்பட்டுக் க டப்பைதக்
கண்டற ந்தால், அவைனக் ெகான்றது யார் என்று யாருக்கும் ெதரிய வல்ைல
என்றால், ௨ உங்களது தைலவர்களும், நீத பத களும் அந்த இடத்த ற்கு
வந்து ெகால்லப்பட்ட நபைரச் சுற்றலும் உள்ள ஊர்களின் ெதாைலைவ
அளந்து பார்க்க ேவண்டும். ௩ மரித்துக்க டப்பவனுக்கு அருகலுள்ள ஊர்
எது என்பைத நீங்கள் அறந்தவுடன், அந்த ஊரின் தைலவர்கள், அவர்களது
மந்ைதயலிருந்து ஒரு மாட்டிைனக் ெகாண்டுவரச் ெசய்ய ேவண்டும். அந்த
மாடானது கன்று இல்லாத க டாரியாக இருக்க ேவண்டும். அதுமட்டுமின்ற ,
எவ்வதப் பணிகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படாத மாடாக அது இருக்க ேவண்டும்.
௪ அந்த ஊரின் தைலவர்கள் அந்த மாட்ைட அந்த ஊரின் பள்ளத்தாக்க ற்குக்
ெகாண்டுவர ேவண்டும். அந்தப் பள்ளத்தாக்கானது உழுத ட முடியாமலும்,
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எவ்வதப் பயைரயும் பய ர் ெசய்ய முடியாத நலமாகவும் இருக்க ேவண்டும்.
பன் அந்த தைலவர்கள் அந்த மாட்டின் தைலையப் பள்ளத்தாக்கல் வழுமாறு
ெவட்டிப் ேபாடேவண்டும். ௫ ேலவயன் சந்ததயனரான ஆசாரியர்கள்
அத்தருணத்தல் அங்குச் ெசல்லேவண்டும். (உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
ேசைவச் ெசய்வதற்கும், அவருைடய நாமத்தால் ஜனங்கைள ஆசீர்வத க்கவும்
இந்த ஆசாரியர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார். அவர்களும் அத்தருணத்தல்
வந்தருக்க ேவண்டும். ஏெனனில், அவர்கேள யாருைடய மனதும்
புண்படாதவாறு சரியாக வ சாரித்து அதற்ேகற்ற முடிைவ சகல வழக்க ற்கும்
ஏற்ற தீர்ப்பாக அளிப்பார்கள்.) ௬ ெகாைல ெசய்யப்பட்ட மனிதனுக்கு
அருகலுள்ள ஊரின் தைலவர்கள் எல்ேலாரும், பள்ளத்தாக்கல் கழுத்து
ெவட்டப்பட்டு தைல துண்டிக்கப்பட்டக் க டாரின்ேமல் தங்கள் ைககைள கழுவ ட
ேவண்டும். ௭ பன்பு, அந்தத் தைலவர்கள் ெசால்ல ேவண்டியது: ‘நாங்கள் இந்த
மனிதைனக் ெகால்லவல்ைல. இது நடந்தைதயும் நாங்கள் பார்க்கவல்ைல.
௮ கர்த்தாேவ, இஸ்ரேவலைர காப்பாற்றும், நாங்கள் உமது ஜனங்கள்.
இப்ேபாதும் எங்கள்ேமல் குற்றம் இல்லாத இரத்தப் பழிையச் சுமத்தாமல்
காப்பீராக. ஏதுமறயாத மனிதைனக் ெகால்லுகன்ற குற்றத்ைத சுமத்தாது
காப்பீராக,’ இவ்வாறு அவர்கள் குற்றமற்ற ஒருவைனக் ெகால்லும் குற்றத்ைதச்
ெசய்தவர்களாகமாட்டார்கள். ௯இவ்வாறாக,நீங்கள்சரியானவற்ைறெசய்வதன்
மூலம்உங்களுக்குள்ளிருந்துஅந்தகுற்றத்ைதவலக்குவீர்கள்.

ேபாரில்ைகதானெபண்கள்
௧௦ “நீங்கள் உங்கள் எத ரிகளுக்கு எத ராகச் சண்ைடயடும்ேபாது, உங்கள்

ேதவனாகயகர்த்தர்உங்களிடம்அவர்கைளத் ேதால்வயைடயச்ெசய்யும்ேபாது,
நீங்கள் அந்தப் பைகவர்கைளச் சைறப்ப டித்து வந்தருக்கலாம். ௧௧ அந்த
ைகத களில் உள்ள ஒரு அழகயப் ெபண்ைணக் கண்டு, அவைள உங்களில்
ஒருவன் மைனவயாக்க க்ெகாள்ள வரும்பனால், ௧௨அவைள அவன் வீட்டிற்கு
அைழத்துவரேவண்டும். அவள்தன்தைலையெமாட்ைடயடித்துதன்நகங்கைள
ெவட்டிக்ெகாள்ள ேவண்டும். ௧௩ அவள் அணிந்தருந்த ேபார்க் ைகத க்குரிய
ஆைடகைள நீக்கவ டேவண்டும். அவள் தான் இழந்த தந்ைத, தாைய எண்ணி
உங்கள் வீட்டில் ஒரு மாதம் முழுவதும் துக்கம் ெகாண்டாட ேவண்டும். அதற்குப்
பன்பு அவன் அவளிடம் ெசன்று அவளுக்குக் கணவனாக வாழலாம். அவள்
அவனுக்கு மைனவயாக இருப்பாள். ௧௪ அவேளாடு வாழ்வது அவனுக்கு
மகழ்ச்ச அளிக்கவல்ைலஎன்றால்,அவன்அவைளவவாகரத்துெசய்து,அவள்
இஷ்டம்ேபால் அவைள வாழ அனுமதத்து வ டேவண்டும். நீங்கள் அவைள
வற்க முடியாது. நீங்கள் அவைளஅடிைமயாக நடத்தவும்கூடாது. ஏெனன்றால்
உங்களில்ஒருவன்அவேளாடுஏற்ெகனேவதாம்பத்தயஉறவுெகாண்டாயற்று.

மூத்தமகன்
௧௫ “ஒருவன் இரண்டு மைனவகைளப் ெபற்றருந்து, அவன் ஒருத்த ேமல்

மட்டும் மற்றவைளவட அன்பு ெசலுத்த ட, இரண்டு மைனவகளும் அவனது
குழந்ைதகைளப்ெபற்றருக்க,அதல்முதல்குழந்ைத,இவன்அதகம்ேநச க்காத
மைனவயன் குழந்ைதயாக இருக்கலாம். ௧௬ தந்ைதயானவன் தனது
ெசாத்தைன தன் பள்ைளகளுக்குப் பங்கடும் நாளில் தான் ேநச க்காமல்
ெவறுக்கற மைனவய டத்தல் ப றந்த முதல் பள்ைளக்கு ேசஷ்ட புத்த ர
சுதந்த ரத்ைதக் ெகாடுக்க ேவண்டுேம தவ ர தான் வரும்பும் மைனவய டத்தல்
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ப றந்த குழந்ைதக்குக் ெகாடுக்ககூடாது. ௧௭ அவன் தான் ேநச க்காத
மைனவய டம் ப றந்த முதல் மகைன தனது குடும்பத்தன் மூத்த பள்ைளயாக
ஒப்புக்ெகாள்ள ேவண்டும். அவன் தனது மூத்த மகனுக்கு தன்னுைடய
எல்லாவற்றலும்இரண்டுபங்கைனக்ெகாடுக்கேவண்டும். ஏெனன்றால்,அந்த
குழந்ைதேயமூத்த பள்ைளக்கானஉரிைமையப்ெபறுகறது.

கீழ்ப்படியமறுக்கும்பள்ைளகள்
௧௮ “தன் தந்ைதயன் ெசால்ைலயும், தாயன் ெசால்ைலயும் ேகட்காமலும்,

அவர்களுக்கு அடங்காமலும் கீழ்ப்படிய மறுக்கன்ற தண்டைனக்குரிய மகன்
ஒருவனுக்குஇருந்தால் அவைன தண்டித்தும் இன்னும்அவர்கள் ெசான்னபடிக்
ேகட்க மறுப்பவனாய் இருந்தால், ௧௯ அவனது தந்ைதயும், தாயும் அவைன
அைழத்துக்ெகாண்டு, அந்த ஊர் தைலவர்களிடம் வந்து, ஊர் கூடுமிடத்தல்
வந்து நற்கேவண்டும். ௨௦ அவர்கள் நகரத் தைலவர்களிடம்: ‘எங்களது மகன்
எங்களுக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்து, எங்களுக்கு அடங்காதவனாக இருக்க றான்.
நாங்கள்அவனிடம் ெசய்யச்ெசால்வதுஎைதயும்அவன்ெசய்வதல்ைல. அவன்
அளவுக்கு அதகமாகக் குடிக்கவும், சாப்ப டவும் ெசய்க றான்’ என்று ெசால்ல
ேவண்டும். ௨௧ பன்ஊரிலுள்ளவர்கள் அந்த மகைன மரிக்கும்வைர கற்களால்
அடிப்பார்கள். இவ்வாறு ெசய்வதன் மூலம் உங்கள் மத்தயல் உள்ள இந்த
தீைமைய வலக்கவடுங்கள். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் அைதக்
ேகட்டுப் பயப்படுவார்கள்.

ெகாைலக்குற்றவாளிகள்ெகால்லப்படுவதும்,தூக்கல்இடப்படுவதும்
௨௨ “ஒருவன் மரணதண்டைன ெபறத்தக்க பாவம் ெசய்த குற்றவாளியாக

இருக்கலாம், ஜனங்கள் அவைனக் ெகான்ற ப றகு அவனது உடைல மரத்த ேல
ெதாங்கவ ட ேவண்டும். ௨௩ இரவு முழுவதும் அவனது உடைல மரத்த ேலேய
ெதாங்கவ டக் கூடாது. அந்த நாளிேலேய அவைன நீங்கள் அடக்கம் ெசய்த ட
ேவண்டும். ஏெனன்றால், மரத்தன்ேமல் தூக்கலிடப்பட்ட அவன் ேதவனால்
சப க்கப்பட்டவன். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்குத் தருகன்ற
ேதசத்ைதநாசபடுத்தக்கூடாது.

௨௨
ப ற சட்டங்கள்
௧ “உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரரின் ஆடாவது மாடாவது வழிதப்ப ச்

ெசல்வைதக் கண்டால், நீங்கள் அைதக் காணாதவர்ேபால் இருந்துவ டாதீர்கள்.
அைதஉரியவர்களிடம் தருப்ப க்ெகாண்டு ேபாய் ஒப்பைடக்க ேவண்டும். ௨ஒரு
ேவைள, அதன் ெசாந்தக்காரர் உங்களுக்கு அருகல் குடியல்லாதவராகேவா,
அல்லது உங்களுக்கு அறமுகமில்லாதவராகேவா இருந்தால் நீங்கள் அைத
உங்கள் வீட்டுக்குக் ெகாண்டுெசன்று, உரியவர் ேதடிவரும்வைர உங்களிடேம
ைவத்தருந்து அவரிடம் தரும்பக் ெகாடுக்க ேவண்டும். ௩ அது ேபான்ேற
அவர்களது கழுைதனயக் கண்டாலும், அவர்களது ஆைடகைளேயா மற்றும்
எந்தப் ெபாருளானாலும் சரி, நீங்கள் அவற்ைறக் கண்டுபடித்தால், அவற்ைறக்
காணாததுேபால்இராமல்உரியவர்களுக்குஉதவேவண்டும்.
௪ “உங்களின் பக்கத்து வீட்டுக்காரரின் கழுைதயாவது, மாடாவது சாைலயல்

வழுந்து க டப்பைத நீங்கள் பார்த்தால், அைதப் பார்க்காதது ேபால்
ெசன்றுவடாமல், நீங்கள்அவருடன்ேசர்ந்துதூக்கவ டஉதவெசய்ய ேவண்டும்.
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௫ “ஒரு ெபண், ஆணின் உைடகைள அணியக் கூடாது. அதுேபால் ஒரு ஆண்
ெபண்ணின்ஆைடகைளஅணியக்கூடாது. உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் இைத
மிகவும்ெவறுக்கன்றார்.
௬ “பாைதவழிேய நீங்கள் நடந்து ெசல்லும்ேபாது மரத்தல் அல்லது தைரயல்

ஏேதனும் ஒரு பறைவக் கூட்ைடக் கண்டால், அதல் தாய்ப்பறைவயானது தன்
குஞ்சுகைளயாவது, முட்ைடகைளயாவது அைடகாப்பைதக் கண்டால், நீங்கள்
அந்தத் தாய்ப் பறைவைய அதன் குஞ்சுகைளவ ட்டு ப ரிக்கக் கூடாது. ௭ நீங்கள்
உங்களுக்காக குஞ்சுகைள ேவண்டுமானால் எடுத்துக்ெகாள்ளலாம். ஆனால்
தாய்ப் பறைவையப் ேபாக வ ட்டுவ ட ேவண்டும். இந்த நயாயங்களுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தால் நீங்கள்நன்றாயருப்பதுடன்நீண்டகாலமும்வாழலாம்.
௮ “நீங்கள் புதுவீடுகட்டும்ேபாதுஉங்களின் மாடித்தளத்ைதச் சுற்றலும் ச றய

சுவர் எழுப்ப ேவண்டும். அப்படிச் ெசய்தால் அந்த மாடியலிருந்து வழுந்து
மரித்தவனின்ெகாைலப்பழிையநீங்கள்சுமக்க ேவண்டியதல்ைல.

நீங்கள்ஒன்றுேசர்க்கக்கூடாதைவ
௯ “நீங்கள் உங்கள் த ராட்ைசத் ேதாட்டத்த ேலேய ப ற தானியங்கைளயும்

வைதக்கக்கூடாது. ஏெனன்றால், நீங்கள்வைதத்த பய ர்கைளயும், த ராட்ைசத்
ேதாட்டத்தன்பலைனயும் பரிசுத்தமற்றதாகஆக்கவடுவீர்கள். அதனால்அைவ
பயனற்றைவயாகவடும். அவற்றல்எதைனயும்நீங்கள்பயன்படுத்தமுடியாது.
௧௦ “நீங்கள்மாட்ைடயும்கழுைதையயும்பைணந்துஉழக்கூடாது.
௧௧ “நீங்கள், ஆட்டு ேராமத்தாலும் பஞ்சு நூலாலும் கலந்து ெநய்த ஆைடைய

அணியக்கூடாது.
௧௨ “நீங்கள் அணிந்து ெகாள்கன்ற உங்களது ேமல் சட்ைடயன் நான்கு

ஓரங்களிலும்,நூல்குஞ்சங்களாலானெதாங்கல்கைளச்ெசய்த டேவண்டும்.

தருமணச்சட்டங்கள்
௧௩ “ஒருவன் ஒருத்தையத் தருமணம் ெசய்து அவளுடன் பாலின உறவு

ெகாண்டபன்பு,அவைளவரும்பவல்ைலஎன்றுமுடிவுெசய்து, ௧௪அவன்அவள்
மீது ெபாய்யாக, ‘நான் இந்தப் ெபண்ைணத் தருமணம் ெசய்து, அவேளாடு
பாலினஉறவுகள்ைவத்துக்ெகாள்ளும்ேபாதுஅவள்கற்பல்லாதவள்என்பைதக்
கண்ேடன்’ என்று கூற அதன் மூலம், ஜனங்கள் மத்தயல் அவள் மீது ெகட்ட
எண்ணங்கைளஉருவாக்கனால், ௧௫அந்தப்ெபண்ணின்தாயும்தந்ைதயும்தன்
மகள் கற்புைடயவள் என்பதற்கானஆதாரத்துடன்ஊர்கூடும்இடத்த ற்குவந்து,
அவ்வூரின் தைலவர்கள்முன்பு ந ற்கேவண்டும். ௧௬ெபண்ணின் தந்ைதஊரின்
தைலவர்களிடம், ‘என் மகைள இந்த மனிதனுக்கு மைனவயாகத் தருமணம்
ெசய்து ெகாடுத்ேதன், ஆனால் இப்ேபாது இவன் அவைள ெவறுத்து, ௧௭ “நான்
உன்மகளிடம்கற்புத்தன்ைமஇருப்பைதக்காணவல்ைல”என்றுஎன்மகளுக்கு
எத ரான ெபாய்கைளக்கூறவ ட்டான். ஆனால், இேதா என் மகள் கற்புைடயவள்
என்பதற்கான ஆதாரம்’ என்று கூற தன் மகளின் முதலிரவுப் படுக்ைகயன்
ேமல் வ ரித்த வ ரிப்புத் துணிையக் காட்டுவார். ௧௮ பன் அவ்வூர்த் தைலவர்கள்
அவைனப் ப டித்துத் தண்டிப்பார்கள். ௧௯ அவனிடமிருந்து அபராதமாக 100
ெவள்ளிக் காசுகைள வாங்க ெபண்ணின் தந்ைதய டம் ெகாடுக்கேவண்டும்.
(ஏெனனில், அவள் கணவன் இஸ்ரேவல் ெபண்ணுக்கு அவமானத்ைதக்
ெகாண்டுவந்தான்.) பன் அந்தப் ெபண் அவனுக்கு ெதாடர்ந்து மைனவயாக
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இருக்க ேவண்டும். அவன் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் அவைள வவாகரத்து
ெசய்யக்கூடாது.
௨௦ “ஆனால், அவன்கூறயபடி அவனது மைனவ கற்புத்தன்ைம இல்லாதவள்

என்பது உண்ைமயாக இருந்தால், அந்தப் ெபண்ணின் ெபற்ேறார்கள் அவள்
கற்புைடயவள் என்பதற்கான ஆதாரத்ைத நரூப க்கவல்ைலெயன்றால்,
௨௧ ஊர்த் தைலவர்கள் அந்தப் ெபண்ைண அவளது தந்ைத வீட்டு வாசலுக்கு
முன்பாகக் ெகாண்டு வந்து, ஊர் ஜனங்கள் அவைளக் கல்லால் அடித்துக்
ெகால்லேவண்டும். ஏெனன்றால், இஸ்ரேவலில் அந்தப் ெபண் அவமானமான
ெசயல் ஒன்ைறச் ெசய்துள்ளாள். தன் தந்ைத வீட்டில் ஒரு ேவசையப் ேபான்ற
ெசயைலச் ெசய்த பாவயாக இருந்துள்ளாள். உங்கள் மத்தயல் இந்தத்
தீைமையஇப்படிேயவலக்க ட ேவண்டும்.
பாலுறவுப் பாவங்கள்
௨௨ “ஒருவன் மற்றவனது மைனவயுடன்தகாத பாலுறவுெகாள்வது கண்டு

படிக்கப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்ட இருவரும் தகாத உறவு ெகாண்ட அந்தப்
ெபண்ணும் ஆணும் ஆகய இருவரும் மரிக்கேவண்டும். நீங்கள் இந்தத் தீயச்
ெசயைலஇஸ்ரேவலிலிருந்துஇவ்வாேறவலக்கவ ட ேவண்டும்.
௨௩ “ஒருவனுக்குத் தருமணம் ெசய்ய ந ச்சய க்கப்பட்டுள்ள கற்புள்ள

ெபண் ஒருத்தைய ேவெறாருவன் சந்த த்து அவளுடன் பாலுறவு ெதாடர்பு
ைவத்துக்ெகாள்வதுநகரில்நடந்தெதன்றால்,௨௪பன்நீங்கள்அவ்வருவைரயும்
நகர எல்ைலயன் ெபாது இடத்த ற்குக் ெகாண்டுவந்து அவர்கைளக் கற்களால்
எற ந்து ெகால்ல ேவண்டும். நீங்கள் அவைனக் ெகால்வது எதற்ெகன்றால்,
அவன் அடுத்த வனது மைனவையக் கற்பழித்தப் பாவத்த ற்காக. அவைளக்
ெகால்வது எதற்ெகன்றால், அவள் இந்நகரத்தல் அவ்வாறு நடக்கும்ேபாது,
அதலிருந்து தப்ப க்க யாைரயும் கூக்குரலிட்டு அைழக்காமல் இருந்ததால்.
உங்கள்மத்தயலிருந்துஇப்படிப்பட்ட தீைமையஇவ்வாறுவலக்க ட ேவண்டும்.
௨௫ “ஆனால், ஒருவனுக்கு ந ச்சய க்கப்பட்ட ெபண்ைண ெவளி இடங்களில்

கண்ட ஒருவன் அவைளப் பலவந்தமாகப் ப டித்துக் கற்பழித்ததாக அற ந்தால்,
அவைன மட்டும் ெகான்றுவட ேவண்டும். ௨௬ அந்தப் ெபண்ைண ஒன்றும்
ெசய்துவ டாதீர்கள். அவள், மரிக்கும் தண்டைனையப் ெபறும் அளவற்கு ஏதும்
ெசய்துவ டவல்ைல. இது ஒரு நபர் தன் பக்கத்து வீட்டுக்காரைன தீடீெரனத்
தாக்க அவைனக் ெகால்வதற்குச் சமமானது. ௨௭ ெவளி இடத்த ேல அவன்
அவைளக் கண்டதும் அவைளத் தன் பலத்தனால் ப டிக்க, அவள் தனக்கு
உதவ ட கூக்குரலிட்டேபாதும் அவைளக் காப்பாற்ற அங்கு யாரும் இல்லாததால்
அவைளத்தண்டிக்க ேவண்டாம்.
௨௮ “ஒருவன்,இன்னும்தருமணம்ந ச்சய க்கப்படாதஒருகன்னிப்ெபண்ைண

பலவந்தமாகப் ப டித்து கற்பழிப்புச் ெசய்தைத மற்ற ஜனங்கள் பார்த்துவ ட்டால்,
௨௯ அவன் அவளது தந்ைதக்கு 50 ெவள்ளிக் காசுகைள ெகாடுக்கேவண்டும்.
அவன்அவைளக் கற்பழித்த பாவத்தனால், அவேள அவனது மைனவயாவாள்.
அவன்வாழ்நாள்முழுவதவலும்அவைளவவாகரத்துெசய்த டமுடியாது.
௩௦ “எவனும் தன் தந்ைதயன் மைனவயுடன் பாலின உறவு

ைவத்துக்ெகாள்வதால்,அவரதுமானத்ைதெவளிப்படுத்தக்கூடாது.”

௨௩
ஆராதைனயல்கலந்துெகாள்ளக்கூடியஜனங்கள்
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௧ “ஆண்ைமயல்லாதவனாக
வைத நசுங்கப்பட்டவனும், உடலுறவு உறுப்பு துண்டிக்கப்பட்டவனும்,

இஸ்ரேவல் ஜனங்களது கர்த்தருைடய ஆராதைனயல் ேசரக்கூடாதவர்கள்
ஆவார்கள். ௨ஒருவனது ெபற்ேறார் முைறப்படி தருமணம் ெசய்யாமல் அவன்
பறந்தருந்தால், அப்படிபட்டவன்இஸ்ரேவலருடன் ேசர்ந்து கர்த்தைரஆராத க்க
கூடிவரக்கூடாது. அவர்கள் சந்ததயாரில் பத்தாவது தைலமுைறமட்டும் எவரும்
இஸ்ரேவலர்களின்ஆராதைனயல்ேசரத் தகுதயற்றவர்கள்ஆவார்கள்.
௩ “அம்ேமானியனும், ேமாவாப யனும், இஸ்ரேவல் மனிதர்கள் ஆராத க்கும்

கர்த்தருைடய சைபக்கு ஆகாதவர்கள். அவர்களது சந்ததயாரில் பத்தாம்
தைலமுைறயனர் கூட என்ைறக்கும் கர்த்தைர ஆராத க்கும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கேளாேட ேசர்ந்து வர ேவண்டாம். ௪ஏெனன்றால் எக ப்தலிருந்து நீங்கள்
வருகன்ற வழியல் இந்த அம்ேமானியரும், ேமாவாப யரும். உங்களுக்கு
அப்பமும், தண்ணீரும் தர மறுத்தார்கள், அதுமட்டுமின்ற ெமெசாெபாத்தாமியா
நகரமாக ய ேபத்ேதாரில் ேபேயாரின் மகனான ப ேலயாமுக்கு கூலிேபச
உங்கைள சப க்கும்படி ெசய்ததற்காகவும், அவர்கைள ேதவனுைடய சைபக்கு
உரியவராகாது ெசய்ய ேவண்டும். ௫ ஆனால் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
ப ேலயாம் கூறயைதக் ேகட்க மறுத்தார். கர்த்தர் அந்த சாபத்ைதெயல்லாம்
உங்களுக்காக ஆசீர்வாதங்களாக்கனார். ஏெனன்றால் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர், உங்கைள ேநச க்கன்றார். ௬ நீங்கள் அந்த ஜனங்களுடன் ஒருேபாதும்
எவ்வத சமாதானத்த ற்கும் முயற்ச ெசய்யக் கூடாது. நீங்கள் வாழ் நாள்
முழுவதும்அவர்களுடன்நட்புறவுெகாள்ளக்கூடாது.

இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்ஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டியஜனங்கள்
௭ “நீங்கள் ஏேதாமியர்கைள ெவறுக்கக்கூடாது. ஏெனனில், அவர்கள் உங்கள்

உறவனர்கள். நீங்கள் எக ப்தயர்கைள ெவறுக்காதீர்கள். ஏெனன்றால்,
நீங்கள் அந்த ேதசத்தல் அந்நயர்களாக இருந்தீர்கள். ௮ ஏேதாமியருக்கும்,
எக ப்தயருக்கும் ப றந்த மூன்றாவது தைலமுைறயன் குழந்ைதகள்
இஸ்ரேவலருடன்இைணந்துகர்த்தருைடய சைபயல்ஆராத க்கலாம்.

பைடமுகாமிைனசுத்தமாக பாதுகாப்பது
௯ “நீங்கள் உங்கள் எத ரிகைள எத ர்த்துப் ேபாரிடச் ெசல்லும்ேபாது தீட்டான

காரியங்கள் எல்லாவற்றலும் இருந்து வலக இருங்கள். ௧௦ உங்களது ேபார்
முகாமில் ஒருவன் இரவன் கனவுகளினால் சரீரத்தல் அசுத்தமானால் அவன்
அந்த முகாைம வ ட்டு ெவளிேய ேபாகேவண்டும். அவன் ேபார் முகாமிற்குள்
ெசல்லாமல் ெவளிேய தங்க இருந்து, ௧௧ பன் அன்று மாைலயல், தண்ணீரில்
குளித்துசூரியன்மைறந்த பன்ேபமுகாமிற்குத்தரும்பலாம்.
௧௨ “உங்கள் ேபார் முகாமிற்கு ெவளிப் புறத்தல் மலம் கழிக்கும் இடத்ைத

ஏற்படுத்தயருக்க ேவண்டும். ௧௩ உங்களது பைடக் கருவகளுடன் நீங்கள்
தைரையத் ேதாண்டுவதற்காக ச றயேகாைலயும் ைவத்தருக்கேவண்டும்.
பன் நீங்கள் மலம், சறுநீர் கழிக்கன்றேபாது அச்ச றய ேகாைலக் ெகாண்டு
மண்ைணத் ேதாண்டி அதல் கழிைவச் ெசய்த பன்பு மூடிவ ட ேவண்டும்.
௧௪ ஏெனன்றால், உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களது ேபார் முகாமில்
உங்கேளாேட இருந்து, உங்கைளக் காத்து, உங்கள் எத ரிகள் உங்களிடம்
ேதால்வயைடய உதவுகறார் ஆைகயால் அந்தப் ேபார் முகாம் பரிசுத்தமாக
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இருக்கேவண்டும். அப்ேபாது கர்த்தர் உங்களுைடய சுத்தமற்ற காரியங்கைளக்
காணாமலும்உங்கைளவ ட்டுப் ேபாகாமலும்இருப்பார்.
ப ற சட்டங்கள்
௧௫ “ஒரு அடிைம தன் எஜமானனிடம் இருந்து உங்களிடம் ஓடி வந்தால்

நீங்கள் அவைன அவன் முதலாளிய டேம ஒப்பைடத்து வ டாதீர்கள். ௧௬அந்தச்
ேசவகன் உங்களிடத்தல் எங்கும் அவன் வரும்புக றபடி பணிெசய்யலாம்.
அவன் ேதர்ந்ெதடுக்க ற ஏதாவது நகரில் வாழலாம். நீங்கள் அவைன ஒன்றும்
ெசய்யாதீர்கள்.
௧௭ “எந்த ஒரு இஸ்ரேவல் ஆேணா, ெபண்ேணா, ஆலய

வபச்சாரக்காரனாகேவா ேவசயாகேவா இருக்கக்கூடாது. ௧௮ ஒரு
ஆேணா, ெபண்ேணா, வபச்சார பாவத்தனால் சம்பாத த்தப் பணத்ைத
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு ெகாண்டுவரக் கூடாது.
எந்தெவாரு நபரும் அந்த பணத்ைத ேதவனுக்கு வாக்களித்தருந்த ெபாருைள
வாங்குவதற்ெகன்றுபயன்படுத்தக்கூடாது. ஏெனன்றால், உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர்தங்கள்உடல்கைளவற்றுவபச்சாரப்பாவம்ெசய்யும்அந்தஜனங்கைள
அருெவறுக்கன்றார்.
௧௯ “நீங்கள் ேவறு ஒரு இஸ்ரேவல் சேகாதரருக்கு கடன் ெகாடுத்தருப்பீர்கள்

என்றால் அதற்கான வட்டிைய வசூலிக்கக் கூடாது. அவர்களுக்குக் ெகாடுத்த
பணத்தன் மீேதா, உணவன் மீேதா அல்லது ேவறு எந்த ெபாருள் மீேதா
நீங்கள் வட்டி வாங்கக் கூடாது. ௨௦ நீங்கள் அந்நயர்களிடமிருந்து வட்டி
வசூலித்துக்ெகாள்ளலாம். ஆனால் உங்கள் இஸ்ரேவல் சேகாதரர்களிடம்
வட்டி வசூலிக்கக் கூடாது. இந்த வத கைள நீங்கள் பன்பற்றனால், பன்
உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர் எல்லாச்ெசயல்களிலும்உங்கைளஆசீர்வத ப்பார்.
நீங்கள்வாழப்ேபாகன்றஇந்த ேதசத்தல் நீங்கள்ெசய்யும் எல்லாவற்றைனயும்
ஆசீர்வத ப்பார்.
௨௧ “நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தரிடம் ஏதாவது ெபாருத்தைன

ெசய்தருந்தால், அவற்ைறச் ெசலுத்துவதல் தாமதம் ெசய்யாதீர்கள்,
ஏெனன்றால் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர், நீங்கள் அவற்ைற ெசலுத்துமாறு
உரிைமேயாடு ேகட்பார். நீங்கள் வாக்களித்தபடி அவற்ைற ெசலுத்தவல்ைல
என்றால் அது உங்களுக்குப் பாவமாகும். ௨௨ நீங்கள் அப்படி ஏதும்
வாக்களிக்கவல்ைலெயன்றால்உங்கள்மீது பாவமில்ைல. ௨௩ஆனால் நீங்கள்
ெசய்வதாக உங்கள் வாயனால் ெசான்னைத நைறேவற்ற ேவண்டும். நீங்கள்
ேதவனுக்குத் தருவதாக வ ேசஷமான வாக்களித்தருந்தால், நீங்கள் அைத
நைறேவற்றேவண்டும். ேதவன் கட்டாயப்படுத்த உங்கைள வாக்களிக்கும்படிச்
ெசய்யவல்ைல. நீங்கேள தருவதாக வாக்களித்தருந்தால் நீங்கள் ெசான்னபடி
அவற்ைறச்ெசலுத்தேவண்டும்!
௨௪ “நீங்கள் ப றருைடய த ராட்ைசத் ேதாட்டத்த ற்குள் புகுந்துெசல்ல

ேவண்டியருந்தால், நீங்கள் வரும்புகன்ற அளவற்கு அங்குள்ள த ராட்ைசப்
பழங்கைளஉண்ணலாம். ஆனால்அவற்றல் ஒன்ைறக்கூட உங்கள்கூைடயல்
ேபாட்டுக்ெகாள்ளக் கூடாது. (அப்பழங்கைள உங்கேளாடு எடுத்துவராதீர்கள்.)
௨௫ நீங்கள் மற்றவரின் தானியவயல் வழியாக ெசல்ல ேவண்டியருந்தால்
உங்கள் ைககளால் அங்குள்ள கத ர்கைளப் பற த்து உண்ணலாம். ஆனால்
பறருைடய அந்த வைளச்சைல நீங்கள் அறுவைட ெசய்து தூக்கக்ெகாண்டு
ெசல்லஎண்ணிஅரிவாைளப் ேபாடக்கூடாது.
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௨௪
௧ “ஒருவன் ஒரு ெபண்ைணத் தருமணம் ெசய்து ெகாண்ட பன்பு

அவளிடத்தல் ஏேதா இரகச யமான காரியத்ைதக் கண்டு, அதனால் அவள்
மீது வருப்பமில்லாதவன் ஆகக்கூடும். அவன் அவேளாடு மக ழ்ச்ச யாய்
இருக்கவல்ைலெயன்றால், வவாகரத்து எழுத க்ெகாடுத்து அவைளத் தன்
வீட்ைடவ ட்டு அனுப்பவ ட ேவண்டும். ௨ அவள் அவனது வீட்ைடவ ட்டுப்
ேபானபன்பு ேவறு ஒருவனுக்கு மைனவயாகலாம். ௩-௪ ஆனால் அவளின்
அந்த புதய கணவனும் அவைள வரும்பாது, மீண்டும் அனுப்பவ ட்டால்,
அவனும் அவளுக்கு வவாகரத்து எழுத க்ெகாடுக்கேவண்டும். அல்லது
அவன் மரித்துப் ேபாக ேநரிட்டால், அதன் பன்பு அவளின் முதல்
கணவன் அவைள மீண்டும் மைனவயாக்க க்ெகாள்ளக் கூடாது. அவள்
அவனுக்கு அசுத்தமானவளாகவ ட்டவள். அப்படி அவன் அவைள மீண்டும்
மணந்துெகாள்வான் என்றால், அவன் கர்த்தர் ெவறுக்கன்ற காரியங்கைளச்
ெசய்கன்றான் என்பதாகும். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கன்றஇந்த ேதசத்தல்அப்படிப்பட்ட பாவத்ைதச்ெசய்யக்கூடாது.
௫ “ஒருவன் ஒரு ெபண்ைணப் புத தாய் தருமணம் ெசய்தருந்தால், அவன்

தைரப் பைடயல் ேசைவெசய்யப் புறப்பட்டு ெசல்லேவண்டாம். அதுமட்டுமின்ற
ேவறுஎந்த ச றப்புப் பணியலும்அவன்ஈடுப்படக்கூடாது. அவன்ஓராண்டிற்குத்
தன் வீட்டில் தான் வரும்பயபடி இருந்து, தான் தருமணம் ெசய்து ெகாண்ட
மைனவையசந்ேதாஷப்படுத்த ேவண்டும்.
௬ “நீங்கள் எந்த காரணத்ைதக் ெகாண்டும் மற்றவர்களுக்குக் ெகாடுக்கும்

கடனுக்கு அடமானமாக அவர்களது மாவு அைரக்கும் த ரிைகயன்
அடிக்கல்ைலயாவது ேமற்கல்ைலயாவது வாங்கக்கூடாது. ஏெனன்றால் அது
அவர்களின்உணைவேயஅவர்களிடமிருந்துஎடுத்துப் ேபாடுவதற்குசமமாகும்.
௭ “ஒருவன் தன் ெசாந்த ஜனங்களாகய இஸ்ரேவல் சேகாதரன் ஒருவைன

கடத்த ச் ெசன்று அவைன அடிைமயாக வற்று ஆதாயம் ேதடினால், அந்த
ஆட்கைளக் கடத்தும் தருடைனக் ெகான்றுவட ேவண்டும். அவ்வாறாக இந்தத்
தீைமையஉங்களிடமிருந்துவலக்கவ ட ேவண்டும்.
௮ “நீங்கள் ெதாழுேநாய் ேபான்ற ெகாடிய ேநாய்களுக்கு ஆளானால்

ேலவயராக ய ஆசாரியர்கள் உங்களுக்கு ெசால்வைதப் பன்பற்றுவதல்
எச்சரிக்ைகயுடன் இருங்கள். இதற்காக நான் ஆசாரியரிடம் ெகாடுத்த
கட்டைளயன்படிேய நீங்கள் ெசய்ய எச்சரிக்ைகயுடன் இருங்கள். ௯ நீங்கள்
எக ப்தலிருந்து ெவளிேயற புறப்பட்டு வருகன்ற வழிய ேல உங்கள்
ேதவனாகயகர்த்தர் மிரியாமுக்குச்ெசய்தைதநைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
௧௦ “நீங்கள் ப றருக்குக் ெகாடுக்கன்ற எந்த வைகயான கடனுக்கும்

அடமானத்ைதப் ெபற அவனது வீட்டிற்குள் ெசல்லேவண்டாம். ௧௧ ெவளிேய
நன்றுவடுங்கள். பன் அவன் நீங்கள் ெகாடுத்த கடனுக்கான அடமானத்ைத
ெவளியல்வந்துதருவான். ௧௨ஒருேவைளஅவன்ஏைழயாகஇருந்தால், (அவன்
ேபார்த்த க்ெகாள்ளைவத்தருந்தஆைடகைள ெகாடுக்க முன்வந்தால்), நீங்கள்
அவற்ைற இரவு முழுவதும் ைவத்துக்ெகாள்ளாதீர்கள். ௧௩ நீங்கள் அவற்ைற
ஒவ்ெவாரு நாள்மாைலயலும்அவனிடம் ெகாடுத்துவ ட ேவண்டும். அதுஅவன்
தூக்கத்த ற்கு அவசயமானதாகும். அவன் உங்கைள ஆசீர்வத ப்பான். உங்கள்
ேதவனாகயகர்த்தர்முன்புஇத்தைகயநல்லெசயல்உன்வாழ்வன்நயாயத்ைத
ஏற்கச்ெசய்தடும்.
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௧௪ “நீங்கள் உங்களிடம் காண்கன்ற ஏைழ எளிய கூலிக்காரைன வஞ்சைன
ெசய்யக் கூடாது. உங்கள் நகரங்களில் வச க்கன்ற அந்நயர்களிடமும்
அல்லது உங்களது இஸ்ரேவல் சேகாதரர்களிடமும் இத்தைகய வஞ்சைன
ெசயல்கைளச் ெசய்யாதீர்கள். ௧௫ அவர்களது ஊதயத்ைத ஒவ்ெவாரு நாள்
சாயங்காலத்தலும் ெகாடுத்துவ ட ேவண்டும். ஏெனன்றால் அவன் அந்த
சம்பளத்ைதேய எத ர்ப் பார்த்து வாழ்கன்ற ஏைழயாக இருக்கன்றான். நீங்கள்
அப்படிஅவனுக்குெகாடுக்கவல்ைலெயன்றால்அவன்கர்த்தரிடம் உங்களுக்கு
எத ராகமுைறயடுவான். நீங்கள்பாவம்ெசய்தவராகவடுவீர்கள்.
௧௬ “பள்ைளகள் ெசய்தக் காரியத்த ற்காகப் ெபற்ேறார்கள்

ெகாைலெசய்யப்படக் கூடாது. அதுேபான்று ெபற்ேறார்கள் ெசய்த
காரியங்களுக்காகப் பள்ைளகள் ெகாைல ெசய்யப்படக் கூடாது. அவனவன்
ெசய்த பாவச்ெசயல்களுக்குஏற்பஅவனவன்ெகாைலெசய்யப்பட ேவண்டும்.
௧௭ “உங்கைளச் சார்ந்துள்ள அந்நயர்கைளயும், அநாைதகைளயும்,

நயாயமாகேவநடத்துவதல்உறுதெகாண்டுஇருக்கேவண்டும். வதைவகளின்
ஆைடகள்துணிமணிகைளஅடமானமாகஒருேபாதும்வாங்கெகாள்ளக்கூடாது.
௧௮ எக ப்தல் நீங்கள் ஏைழ அடிைமகளாக இருந்தைத மறந்துவ டாதீர்கள்.
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் அங்கருந்து உங்கைள மீட்டுவந்து நீங்கள்
சுதந்த ரமாக வாழஅைமத்துக் ெகாடுத்தைத மறந்துவ டாதீர்கள். அதனால்தான்
ஏைழ ஜனங்களிடம் நீங்கள் இவ்வாறாக நடந்து ெகாள்ளேவண்டும் என்று
ெசால்லுக ேறன்.
௧௯ “நீங்கள்உங்கள்வைளநலங்களில்அறுவைடெசய்துஎடுத்துவரும்ேபாது

ெகாஞ்சம் தானியத்ைத மறந்து அங்ேகேய வ ட்டுவ ட்டு வந்தீர்கள் என்றால்
அவற்ைற எடுக்க நீங்கள் தரும்ப ச் ெசல்லக்கூடாது. அைவ அந்நயர்களுக்கும்
ஆதரவற்ற அநாைதகளுக்கும், வதைவகளுக்கும் இருக்கட்டும். ெகாஞ்சம்
தானியத்ைத அவர்களுக்காக அங்ேகேயவ ட்டு வந்தால், உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் நீங்கள் ெசய்கன்ற எல்லாக் காரியங்கைளயும் ஆசீர்வத ப்பார்.
௨௦ நீங்கள் உங்கள் ஒலிவ மரத்ைத உத ர்த்துவ ட்டுத் தரும்பய பன்பு
மீண்டும் அதன் கைளகளிேல தப்பயவற்ைறப் பற ப்பதற்குத் தரும்ப ப்ேபாக
ேவண்டாம். அவற்ைற உங்கைளச் சார்ந்த அந்நயர்களுக்கும், ஆதரவற்ற
அநாைதகளுக்கும், வதைவகளுக்கும் வ ட்டு ைவப்பீர்களாக. ௨௧ நீங்கள்
உங்கள் த ராட்ைசத் ேதாட்டங்களில் த ராட்ைசப் பழங்கைளப் பற த்து ேசர்த்த
பன்பு தப்ப க்க டக்கும் பழங்கைளப் பற ப்பதற்கு மீண்டும் அங்ேக ெசல்ல
ேவண்டாம். அந்தத் த ராட்ைசப் பழங்கள்உங்கைளச் சார்ந்தஅந்நயர்களுக்கும்,
ஆதரவற்ற அநாைதகளுக்கும், வதைவகளுக்கும் வ ட்டு ைவப்பீர்களாக.
௨௨ நீங்கள் எக ப்தல் ஏைழ அடிைமகளாக இருந்தைத நைனத்துப்பாருங்கள்.
அதனால்தான் இந்த ஏைழ ஜனங்களுக்காக இைவகைளச் ெசய்யுங்கள் என்று
நான்உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்.

௨௫
௧ “இருவருக்குள் வாக்குவாதம் முற்ற அதனால், அவர்கள் தங்கள் வழக்ைகத்

தீர்க்க நீத மன்றம் வந்தால் நீத பத கள் அவ்வருவரில் யார் ந ரபராத ? யார்
குற்றவாளி? என்று முடிவு ெசய்வர். ௨ குற்றவாளி சாட்ைடயால் அடிக்கப்பட
ேவண்டியவன் என நீத பத முடிவு ெசய்தால், நீத பத அக்குற்றவாளிைய
கீேழ முகம் குப்புறப்படுக்கச் ெசய்து ேவறு ஒருவைர ைவத்து தம்முன்னால்
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அவைன அடிக்கச்ெசய்வார். அந்த அடிகளின் எண்ணிக்ைக அவனது
குற்றத்த ற்ேகற்ப அைமயும். ௩ நாற்பது அடிகளுக்குேமல் அவைன அடிக்க
கூடாது. அவ்வாறு நாற்பது அடிகளுக்குேமல் அடித்தால், அவனுைடய உய ர்
உங்களுக்கு முக்கயமல்ல என்பது ெவளிப்படும். எனேவ, நாற்பது அடிகளுக்கு
ேமல்ஒருவைனஅடிக்காதீர்கள்.
௪ “தானியக்களத்தல் ேபாரடிக்க ற ஒரு மாட்ைட, அது தன்னாதபடி அதன்

வாையக்கட்டாதீர்கள்.
௫ “இரு சேகாதரர்கள் ஒேர வீட்டில் வச த்துவர, அதல் ஒருவன் பள்ைளப்ேபறு

இல்லாது மரித்துவடுவான் என்றால், மரித்தவனின் மைனவைய அந்தக்
குடும்பத்ைதவ ட்டு ெவளிேய இருக்க ற ேவறு ஒருவனுக்கு தருமணம்
ெசய்துைவக்கக் கூடாது. அவளது கணவனின் சேகாதரன் அவைள
மைனவயாக ஏற்றுக்ெகாண்டு, அவளுடன் பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும். ஒரு புருஷனின் சேகாதரர் ெசய்ய ேவண்டிய கடைமகைள,
அவளது கணவனின் சேகாதரர் அவளுக்குச் ெசய்ய ேவண்டும். ௬ பன்
அவர்களது முதல் குழந்ைதக்கு மரித்த சேகாதரனின் ெபயைர ைவத்து,
மரித்தவனின் ெபயர் இஸ்ரேவைல வ ட்டு அழியாதபடி காத்த டேவண்டும்.
௭ ஆனால் அவன் அவனது சேகாதரனின் மைனவையத் தன் மைனவயாக
எடுக்க வரும்பவல்ைல என்றால், பன் அவள் ஊர் கூடும் பஞ்சாயத்த ற்குச்
ெசன்று ஊர்த் தைலவர்களிடம், ‘என் கணவனின் சேகாதரர் அவரது
சேகாதரரின் ெபயர் இஸ்ரேவலில் நைலத்து நற்கச் ெசய்ய மறுக்க றார்.
ஒரு புருஷனின் சேகாதரர் ெசய்ய ேவண்டிய கடைமகைள எனக்கு இவர்
ெசய்யவல்ைல’ என்று முைறய டேவண்டும். ௮ பன் ஊர்த் தைலவர்கள்
அவைனஅைழத்துப் ேபசுவார்கள். அதற்குஅவன், ‘நான்அவைளமைனவயாக
ைவத்துக்ெகாள்ள வரும்பவல்ைல’ என்று ப டிவாதமாக் கூறனால், ௯ பன்
அவனது சேகாதரன் மைனவ ஊர்த் தைலவர்கள் எத ரில் அவனருகல் வந்து,
அவனது பாதரட்ைசகைள அவன் கால்களிலிருந்து கழற்ற , பன் அவன்
முகத்தல் துப்புவாள். அவள், ‘தன் சேகாதரன் மைனவைய ஏற்று அவன்
குடும்பத்ைதக் கட்டிக்காக்கத் தவறயவனுக்கு இப்படிேய ெசய்யேவண்டும்’
என்றுகூறேவண்டும். ௧௦ பன்இஸ்ரேவலில்இப்படிப்பட்டவனின் வீடு, ‘ெசருப்பு
கழற்ற ப் ேபாடப்பட்டவன்வீடு’ என்றுஅைழக்கப்படும்.
௧௧ “இருவர் சண்ைடய ட்டுக் ெகாண்டிருக்ைகயல், ஒருவனது மைனவ

தன் கணவைன அடிக்கன்றவனிடமிருந்து அவைனக் காப்பாற்ற நைனத்து
அங்கு வந்து தன் ைகைய நீட்டி அடிக்க றவனின் அந்தரங்க உறுப்ைப நசுக்க
இழுக்கக்கூடாது. ௧௨அவள்இப்படிச் ெசய்தால், அவள்ைகையத்துண்டித்துவ ட
ேவண்டும். அவளிடம்இரக்கம்காட்டாதீர்கள்.
௧௩ “ஏமாற்றும் ேநாக்கத்துடன் ஜனங்கைள ஏமாற்ற கூடுதலான அல்லது

குைறவான எைடக் கற்கைளப் பயன்படுத்தாதீர்கள். ௧௪ உங்கள் வீடுகளில்
அத கமான அல்லது குைறவான அளவுக் கருவகைள ைவத்தருக்காதீர்கள்.
௧௫ சரியானதாகவும் பைழயற்றதாகவும் உள்ள எைடக்கற்கைளயும், அளவு
கருவகைளயுேம நீங்கள் பயன்படுத்த ேவண்டும். அப்ேபாது நீங்கள், உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்குத் தருகன்ற ேதசத்தல் நீண்ட காலம்
வாழலாம். ௧௬ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர், ஏமாற்றும் எண்ணத்துடன்
தவறான எைடக்கற்கைளயும், அளவுக் கருவகைளயும் பயன்படுத்துபவர்கைள
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ெவறுக்கன்றார். ஆம், ேதவன் தவறு ெசய்கன்ற அைனவைரயும்
ெவறுக்கன்றார்.
அமேலக்கயர்கள்அழிக்கப்பட ேவண்டும்
௧௭ “எக ப்தலிருந்து நீங்கள் வருகன்ற வழியல் அமேலக்கய ஜனங்கள்

உங்களுக்கு ெசய்தைத நைனத்துப் பாருங்கள். ௧௮ அந்த அமேலக்கய
ஜனங்கள் நமது ேதவைன மத க்காமல், நீங்கள் பலவீனமாகவும் ேசார்வாகவும்
இருந்தெபாழுது உங்கைளத் தாக்கனார்கள். அவர்கள் உங்கள் ஜனங்களில்
ெமதுவாக எல்ேலாருக்கும் பன்னால் நடந்து வந்தவர்கைளத் தாக்க ெவட்டிக்
ெகான்றார்கள். ௧௯ அதனால் நீங்கள் இந்த அமேலக்கயர்களின் நைனேவ
இந்த உலகத்தல் இருக்காமல் அழித்துவ ட ேவண்டும். உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் உங்களுக்குத் தருகன்ற இந்த ேதசத்தல், உங்கைளச் சுற்றயருக்கும்
உங்கள் எத ரிகைள எல்லாம் அழித்து உங்கைள இைளப்பாறச் ெசய்ைகயல்,
அமேலக்கயர்கைள அழித்துவ ட ேவண்டும் என்பைத நீங்கள் மறந்து
வ டாதீர்கள்!

௨௬
முதல்அறுவைட
௧ “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்குத் தருகன்ற ேதசத்தல் நீங்கள்

வைரவல் நுைழயப் ேபாக றீர்கள். நீங்கள் அந்த நலத்தல் குடிெகாண்டு
சுதந்த ரமாய் வாழப் ேபாக றீர்கள். ௨ கர்த்தர் உங்களுக்கு வழங்கய நலத்தல்
வைளந்தவற்ைற நீங்கள் அறுவைட ெசய்யும்ேபாது, உங்களின் வைளச்சலின்
முதல் பலைன கூைடகளில் எடுத்து ைவத்துவ ட ேவண்டும். பன் நீங்கள்
அறுவைட ெசய்ததன் முதல் பங்ைக எடுத்துக்ெகாண்டு உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் ச றப்பாகத் ேதர்ந்ெதடுத்த அவரது ஆலயத்த ற்கு ெகாண்டுெசன்று,
௩ அங்ேக ஆலய ேசைவயல் இருக்கன்ற ஆசாரியரிடம்: ‘கர்த்தர் நமது
முற்ப தாக்களுக்குஒருேதசத்ைதக்ெகாடுப்ேபன்என்றுஆைணயட்டார். இன்று
ேதவனாகய கர்த்தரிடத்தல், நான் அந்தத் ேதசத்த ற்கு வந்து வ ட்ேடன் என்று
அறக்ைகயடுக ேறன்’ என்றுகூறு.
௪ “பன் அந்த ஆசாரியன் உன்னிடமிருந்து அந்தக் கூைடைய எடுத்து

கர்த்தருைடய பலிபீடத்த ற்கு முன்பு ைவப்பான். ௫ பன் அவ்வ டத்தல் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் முன்பு நீங்கள்: ‘அைலந்து த ரிந்த அேரமியரான எனது
முற்ப தாக்கள் எக ப்துக்குச் ெசன்று அங்கு தங்கனார்கள். ெசல்லும்ேபாது
ெகாஞ்சம் ஜனங்கேள அவன் குடும்பத்தனராய் இருந்தனர். ஆனால்
எக ப்தல் அவர்கள் ெபரிய ஜனமாக ெபருகனார்கள். வலிைம வாய்ந்த
ஜனமாக அத க ஜனங்கைள ெகாண்டவர்களாக இருந்தனர். ௬ எக ப்தயர்கள்
எங்கைளச் சறுைமப்படுத்த , எங்கைள அடிைமகளாக்கனார்கள். எங்கைள
ேவதைனப்படுத்த மிகவும் கடினமான ேவைலகைளச் ெசய்யும்படி
கட்டாயப்படுத்தனார்கள். ௭பன்நாங்கள்எங்கள்முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய
கர்த்தரிடம் ெஜப த்ேதாம். அவர்கைளப்பற்ற முைறயீடு ெசய்ேதாம். கர்த்தர்
நாங்கள் கூறயவற்ைறக் ேகட்டார். எங்களது இன்னல்கைளயும், கடின
உைழப்ைபயும், நாங்கள்அைடந்த வருத்தங்கைளயும் கர்த்தர் பார்த்தார். ௮பன்
கர்த்தர் எக ப்தலிருந்து எங்கைளத் தனதுமிகுந்தஆற்றலாலும், பலத்தனாலும்
மீட்டுக்ெகாண்டு வந்தார். அவர் மிகுந்த அற்புதங்கைளயும், அத சயங்கைளயும்
பயன்படுத்தனார். வயக்கத்தக்க ந கழ்ச்ச கைளச் ெசய்தார். ௯ அதனால்
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எங்கைள இந்த ேதசத்த ற்கு மீட்டுக் ெகாண்டு வந்தார். பாலும், ேதனும் ஓடக்
கூடிய இந்த வளமான ேதசத்ைத எங்களுக்குத் தந்தார். ௧௦இப்ேபாதும் இேதா
கர்த்தாேவ நீர் எங்களுக்குத் தந்த ேதசத்தலிருந்து நாங்கள் ெபற்ற முதல்
அறுவைடயன்பலைனக்ெகாண்டுவந்துள்ேளாம்’ என்றுெசால்லேவண்டும்.

“பன் நீங்கள் அந்த அறுவைடயன் பலைன உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
முன்பு ைவத்து தாழ்ந்து பணிந்து அவைர ஆராத க்க ேவண்டும். ௧௧ பன்
நீங்கள் ேசர்ந்து உண்டு மகழ்ந்து உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்கும்,
உங்கள் குடும்பத்த ற்கும் ெகாடுத்த எல்லா நன்ைமகளினிமித்தமும் நீங்கள்
மக ழ்ச்ச யாக இருக்கேவண்டும். நீங்கள் அந்த நன்ைமகளில் எல்லாம்
ேலவயர்களுக்கும் மற்றும் உங்கைளச் சார்ந்து வாழ்கன்ற அந்நயர்களுக்கும்
பங்களிக்க ேவண்டும்.
௧௨ “ஒவ்ெவாரு மூன்றாவது ஆண்டும் பத்தல் ஒரு பங்ைகச் ெசலுத்தும்

ஆண்டாக இருக்கேவண்டும். இந்த வருடத்தல் நீங்கள் உங்கள் அறுவைடப்
பலனில் பத்த ெலாரு பங்ைக ேலவயருக்கும், உங்கள் நாட்டில் வாழும்
அயல்நாட்டு குடிகளுக்கும், வதைவகளுக்கும், அநாைதகளுக்கும் ெகாடுக்க
ேவண்டும். பன் ஒவ்ெவாரு நகரத்தலும் அந்த ஜனங்கள் தாராளமாக,
தருப்தயாகஉண்டுமகழ்வார்கள். ௧௩நீங்கள்உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தரிடம்,
‘கர்த்தாேவ,நான்எனதுவீட்டிலிருந்துஎனதுஅறுவைடப்பலனின்பரிசுத்தபங்கு
ஒன்ைற ெவளிேய எடுத்துவந்து ேலவயருக்கும், அயல் நாட்டு குடிகளுக்கும்,
அநாைதகளுக்கும், வதைவகளுக்கும் ெகாடுத்துள்ேளன். நீர் எனக்குத்
தந்த எல்லா கட்டைளகைளயும் நான் பன் பற்றயுள்ேளன். நான் உமது
எந்த கட்டைளக்கும் கீழ்ப்படிய மறுத்ததல்ைல. அவற்ைற மறந்ததுமில்ைல.
௧௪ நான் துக்கமாயருந்தேபாது அதல் எைதயும் உண்ணவல்ைல. நான்
சுத்தமில்லாதவனாக இருந்தேபாது அவற்ைற ேசகரிக்கவல்ைல. நான்
மரித்தவர்களுக்காக அதலிருந்து எந்த உணைவயும் ெசலுத்தவல்ைல. நான்
உமக்குக் கீழ்ப்படிந்து இருந்ேதன். என் ேதவனாகய கர்த்தாேவ நீர் எனக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேய நான் எல்லா ெசயல்கைளயும் ெசய்துள்ேளன். ௧௫ ேதவேன
பரேலாகத்தல் உமது பரிசுத்த ஆலயத்தலிருந்து என்ைனப் பாரும். உமது
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ஆசீர்வதயும். நீர் எங்களுக்குக் ெகாடுத்த ேதசத்ைத
ஆசீர்வத ப்பீராக. எங்கள்முற்ப தாக்களிடம்ஆைணயட்டபடி எல்லாவளங்களும்
ெகாண்ட பாலும், ேதனும் ஓடக் கூடிய நீர் தந்த இந்த ேதசத்ைத ஆசீர்வதயும்’
என்றுகூறுவீர்களாக.
ேதவனின்கட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படியுங்கள்
௧௬ “இந்த எல்லாச் சட்டங்களுக்கும், வதகளுக்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படிய, உங்கள்

ேதவனாகய கர்த்தர் இன்று உங்களுக்குக் கட்டைளயடுகன்றார். நீங்கள்
உங்கள் ஆத்ம தருப்தயுடனும், முழு மனேதாடும், அவற்ைறப் பன்பற்றுவதல்
எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள்! ௧௭இன்று நீங்கள் கர்த்தேர உங்கள் ேதவன் என்று
ெசால்லியருக்க றீர்கள்! ேதவன் வரும்பய ெநற ப்படிேய நீங்கள் வாழ்வதாக
வாக்களித்துள்ளீர்கள்! அவரது ேபாதைனகளுக்கும், நயாயங்களுக்கும்,
கட்டைளகளுக்கும், நீங்கள் கீழ்ப்படிவதாக உறுத ெசய்துள்ளீர்கள். நீங்கள்
ெசய்யும்படி கர்த்தர் உங்களுக்குச் ெசால்லிய ஒவ்ெவான்ைறயும் ெசய்வதாகச்
ெசான்னீர்கள். ௧௮இன்று உங்கெளல்ேலாைரயும் கர்த்தருைடய ச றப்புக்குரிய
ெசாந்த ஜனங்களாக கர்த்தர் ஏற்றுக்ெகாண்டார்! அவர் இப்படிச் ெசய்ய
உங்களிடம் வாக்களித்துள்ளார். அவரது கட்டைளகளுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிய
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ேவண்டும் என்றும் கர்த்தர் ெசான்னார். ௧௯ கர்த்தர் தாம் பைடத்த மற்ெறல்லா
ஜனங்கைளயும்வ ட, புகழும், ெபருைமயும், மத ப்பும் ெகாண்ட ச றந்தவர்களாக
உங்கைள ஆக்கயுள்ளார். கர்த்தர் உங்களுக்கு வாக்களித்தபடிேய, நீங்களும்
அவருக்குச்ெசாந்தமானவ ேசஷஜனங்களாகஇருக்க ேவண்டும்.”

௨௭
ஜனங்களுக்கானகல்நைனவுச் சன்னங்கள்
௧ேமாேசயும்இஸ்ரேவலின்மூப்பர்களும்
(தைலவர்கள்) இஸ்ரேவல் ஜனங்களுடன் ேபசனார்கள். ேமாேச, “இன்று

நான் ெகாடுக்க ற அைனத்து கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள். ௨ உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்காக ெகாடுத்தருக்க ற நாட்டிற்குள் ேபாகும்படி
நீங்கள் வைரவல் ேயார்தான் ஆற்ைறக் கடப்பீர்கள். அந்த நாளில்
நீங்கள் ெபரிய கற்கைள நாட்டேவண்டும். அக்கற்கைளச் சாந்து பூச மூடி
௩ ப றகு அக்கற்களின் ேமல் இந்த கட்டைளகைளயும், ேபாதைனகைளயும்
எழுத ேவண்டும். நீங்கள் ேயார்தான் ஆற்ைறக் கடந்தவுடன் இதைனச்
ெசய்யேவண்டும். ப றகு நீங்கள் அந்த நாட்டிற்குள் ேபாகலாம். அைத உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்காகக் ெகாடுத்தருக்க றார். அந்நாடு பல
நன்ைமகளால்நைறந்தது. உங்கள்முற்ப தாக்களின்ேதவனாகயகர்த்தர்இந்த
நாட்ைடஉங்களுக்குக்ெகாடுப்பதாகவாக்களித்தார்.
௪ “ேயார்தான் ஆற்ைறக் கடந்து நீங்கள் ேபானதும், நான் இன்று

கட்டைளயடுகன்றவற்ைற நீங்கள் ெசய்யேவண்டும். அக்கற்கைள நீங்கள்
ஏபால் மைலயன் ேமல் நாட்ட ேவண்டும். நீங்கள் இக்கற்கைளச் சாந்து பூச
மூடேவண்டும். ௫அேதாடு சல கற்கைளப் பயன்படுத்த , உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்ட ேவண்டும். கற்கைள ெவட்டுவதற்கு
இரும்புக் கருவகைளப் பயன்படுத்த ேவண்டாம். ௬ உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்குப் பலிபீடம் கட்டும்ேபாது ெசதுக்கன கற்கைளப் பயன்படுத்த
ேவண்டாம். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு இப்பலிபீடத்தன்ேமல் சர்வாங்க
தகன பலிகைளச் ெசலுத்துங்கள். ௭ நீங்கள் சமாதான பலிகைளயும் அங்ேக
ெசலுத்த அதைன உண்ணேவண்டும். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய
சந்ந தயல் அவற்ைறச் ேசர்ந்து உண்டு உங்களுக்குள் மகழுங்கள். ௮ நீங்கள்
நாட்டியகற்களில்இந்தப்ேபாதைனகைளெயல்லாம்ெதளிவாகஎழுதேவண்டும்.
அதனால்அவற்ைறவாச க்கசுலபமாகஇருக்கும்” என்றான்.

சட்டத்தன்சாபங்கைளஜனங்கள்ஒப்புக்ெகாள்க றார்கள்
௯ ேமாேசயும், ஆசாரியர்களும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரிடமும்

ேபசனார்கள். ேமாேச, “அைமதயாக இருந்து கவனியுங்கள். இன்று உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருைடய ஜனங்களாயருக்க றீர்கள். ௧௦ எனேவ நீங்கள்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் ெசான்னபடிேய எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ய
ேவண்டும். நீங்கள் அவரது கட்டைளகளுக்கும், சட்டங்களுக்கும் கீழ்ப்படிய
ேவண்டும். இன்றுஅவற்ைறநான்உங்களுக்குக்ெகாடுக்க ேறன்” என்றான்.
௧௧அேத நாளில் ேமாேச ஜனங்களிடம் இைதயும் ெசான்னான், ௧௨ “ேயார்தான்

ஆற்ைற நீங்கள் கடந்து ேபானபறகு, ஜனங்களுக்குரிய ஆசீர்வாதங்கைள
வாச க்க ச மிேயான், ேலவ , யூதா, இசக்கார், ேயாேசப்பு, ெபன்யமீன்
ஆக ேயாரின் ேகாத்த ரங்கள் ெகரிசீம் மைலயன் மீது நற்பார்கள். ௧௩ ரூபன்,
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காத், ஆேசர், ெசபுேலான், தாண், நப்தலி ஆக ேயாரின் ேகாத்த ரங்கள் ஏபால்
மைலமீதுநன்றுசாபத்ைதவாச ப்பார்கள்.
௧௪ “ேலவயர்உரத்தக்குரலில்:

௧௫ “ ‘ெபாய்த் ெதய்வங்கைளச் ெசய்து இரகச யமான இடத்தல் அதைன
ஒளித்து ைவப்பவன் சப க்கப்பட்டவன். அந்த ெபாய்த் ெதய்வங்கள் எல்லாம்
ச த்த ரேவைலக்காரர்களால்மரத்தாலும்கல்லாலும்அல்லதுஉேலாகத்தாலும்
ெசய்யப்பட்ட சைலகள். கர்த்தர் அவற்ைற ெவறுக்கன்றார்!’ என்றுஅவர்கள்
ெசால்லும்ேபாது,

“எல்லாஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்றுெசால்லேவண்டும்.
௧௬ “ேலவயர்கள், ‘தன் தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் மரியாைத

ெசய்யாமலிருக்கறவன்சப க்கப்பட்டவன்’ என்றுெசால்லும்ேபாது,
“எல்லாஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்றுபதல்ெசால்லேவண்டும்.
௧௭ “ேலவயர், ‘தனதுஅயலானின் எல்ைலக் கல்ைல மாற்ற ப் ேபாடுக றவன்

சப க்கப்பட்டவன்’ என்றுெசால்லும்ேபாது,
“எல்லாஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்றுபதல்ெசால்லேவண்டும்.
௧௮ “ேலவயர், ‘குருடைன வழிதப்பச் ெசய்பவன் சப க்கப்பட்டவன்!’ என்று

ெசால்லும்ேபாது,
“ப றகுஎல்லாஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்றுெசால்லேவண்டும்.
௧௯ “ேலவயர், ‘அயல் நாட்டவர், அநாைதகள், வதைவகளின் நயாயத்ைதப்

புரட்டுக றவன்சப க்கப்பட்டவன்!’ என்றுெசால்லும்ேபாது,
“எல்லாஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்றுெசால்லேவண்டும்.
௨௦ “ேலவயர், ‘தனதுமாற்றாந்தாேயாடுபாலினஉறவுைவத்துக்ெகாள்பவன்

சப க்கப்பட்டவன். ஏெனன்றால், அவன் தன் தந்ைதக்கு அவமானத்ைதக்
ெகாண்டுவருகறான்!’ என்றுெசால்லும்ேபாது,

“எல்லாஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்றுெசால்லேவண்டும்.
௨௧ “ேலவயர், ‘யாெதாரு மிருகத்ேதாடும் புணர்ச்ச ெசய்க றவன்

சப க்கப்பட்டவன்!’ என்றுெசால்லும்ேபாது,
“எல்லாஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்றுெசால்லேவண்டும்.
௨௨ “ேலவயர், ‘தன் சேகாதரிேயாடும், சேகாதரி உறவுள்ளவர்கேளாடும்

பாலினஉறவுெகாள்பவன்சப க்கப்பட்டவன்!’ என்றுெசால்லும்ேபாது,
“எல்லாஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்றுெசால்லேவண்டும்.
௨௩ “ேலவயர், ‘தன் மாமியாேராடு பாலின உறவு ெகாள்பவன்

சப க்கப்பட்டவன்!’ என்றுெசால்லும்ேபாது,
“எல்லாஜனங்களும் ‘ஆெமன்’ என்றுெசால்லேவண்டும்.
௨௪ “ேலவயர், ‘மற்ெறாருவைனக் ெகால்லுகறவன், ப டிபடாமல் இருந்தால்

கூட, சப க்கப்பட்டவனாகஇருப்பான்’ என்றுெசால்லும்ேபாது,
“ஜனங்கள்எல்ேலாரும் ‘ஆெமன்’ என்றுெசால்லேவண்டும்.
௨௫ “ேலவயர், ‘ஒரு அப்பாவையக் ெகான்று அவனது ெபாருட்கைள

அபகரிப்பவன்சப க்கப்பட்டவன்.’ என்றுெசால்லும்ேபாது,
“ஜனங்கள்எல்ேலாரும் ‘ஆெமன்’ என்றுபதல்ெசால்லேவண்டும்.
௨௬ “ேலவயர், ‘இந்த சட்டத்தன் வார்த்ைதகைளெயல்லாம் ஆதரிக்காமலும்

அதற்குக் கீழ்ப்படியும்படி அதற்கு ஒப்புக்ெகாள்ளாமலும் இருப்பவன்
சப க்கப்பட்டவன்’ என்றுெசால்லும்ேபாது,
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“ஜனங்கள்எல்ேலாரும் ‘ஆெமன்’ என்றுெசால்லேவண்டும்.

௨௮
சட்டத்த ற்குக்கீழ்ப்படிபவர்களுக்கானஆசீர்வாதங்கள்
௧ “இப்ேபாதும், நான் இன்று உங்களுக்குச் ெசான்ன உங்கள்

ேதவனாகய கர்த்தருைடய கட்டைளகைளெயல்லாம் நீங்கள் கவனமாகக்
கைடப்ப டிப்பீர்கேளயானால், உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் பூமியல் உள்ள
எல்லா ஜனங்கைளயும் வ ட உங்கைள உயர்த்த ைவப்பார். ௨ நீங்கள்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிவீர்கேளயானால், இந்த எல்லா
ஆசீர்வாதங்களும்உங்களுக்குவரும்:

௩ “நகரத்தலும்வயலிலும்
கர்த்தர்உங்கைளஆசீர்வத ப்பார்.

௪கர்த்தர்உங்கைளஆசீர்வத த்து
உங்களுக்குப்பலகுழந்ைதகைளக்ெகாடுப்பார்.

அவர்உங்கள்நலத்ைதஆசீர்வத ப்பார்.
அவர்உங்களுக்குநல்லவைளச்சைலக்ெகாடுப்பார்.
அவர்உங்கள்மிருகங்கைளஆசீர்வத ப்பார்.

அவற்றுக்குநைறயகுட்டிகைளப்ெபருகச்ெசய்வார்.
அவர் உங்களது அைனத்து கன்றுகைளயும் மற்றும் ஆட்டுக் குட்டிகைளயும்
ஆசீர்வத ப்பார்.

௫கர்த்தர்உங்களதுகூைடகைளயும்,
பாத்த ரங்கைளயும்ஆசீர்வத த்துஅவற்றல்உணைவந ரப்புவார்.

௬ கர்த்தர் உங்கைள எல்லா ேநரங்களிலும் நீங்கள் ெசய்க ற அைனத்தலும்
ஆசீர்வத ப்பார்.

௭ “உங்களுக்கு எத ராகச் சண்ைடச் ெசய்ய வருகற உங்கள் பைகவர்கைளத்
ேதாற்கடிக்க கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவ ெசய்வார். உங்கள் பைகவர்கள்
உங்களுக்கு எத ராக ஒரு வழியாக வருவார்கள், ஆனால் அவர்கள் ேவறுபட்ட
ஏழுவழிகளில்ஓடுவார்கள்.
௮ “கர்த்தர் உங்கைள ஆசீர்வத ப்பார். உங்கள் களஞ்சயங்கைள ந ரப்புவார்.

நீங்கள் ெசய்க ற அைனத்ைதயும் அவர் ஆசீர்வத ப்பார். உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் அவர் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த நாட்ைட ஆசீர்வத ப்பார். ௯ கர்த்தர்
உங்கைளத் தமக்ெகன்று சறந்த பரிசுத்த ஜனங்களாக, தாம் வாக்குறுத
அளித்தபடி ஆக்குவார். நீங்கள் உங்களது ேதவனாகய கர்த்தைரப் பன்பற்ற
அவரது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் கர்த்தர் இதைனச் ெசய்வார். ௧௦ப றகு
எல்லா நாட்டினரும் கர்த்தருைடய ெபயரால் நீங்கள் அைழக்கப்படுவைதக்
ேகட்பார்கள். அவர்கள்உங்களுக்குப்பயப்படுவார்கள்.
௧௧ “கர்த்தர்உங்களுக்குஅேநக நன்ைமகைளச்ெசய்வார். அவர்உங்களுக்குப்

பல பள்ைளகைளத் தருவார். உங்களது பசுக்களுக்குப் பல கன்றுகைள அவர்
தருவார். உங்கள் முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுப்பதாக வாக்களித்த நலத்தல்
அவர் உங்களுக்கு நல்ல வைளச்சைலத் தருவார். ௧௨ கர்த்தர், தமது வளமான
ஆசீர்வாதங்கைள ைவத்துள்ள ேசமிப்பு அைறயைனத் தறப்பார். உங்கள்
நலத்த ற்குத்ேதைவயானமைழையச்சரியானகாலத்தல்அனுப்புவார். நீங்கள்
ெசய்க ற எல்லாவற்ைறயும் கர்த்தர் ஆசீர்வத ப்பார். நீங்கள் பல நாடுகளுக்குக்



உபாகமம்௨௮:௧௩ 388 உபாகமம்௨௮:௨௪

கடன்ெகாடுக்க றஅளவற்குப் பணம்ெபறுவீர்கள். அவர்களிடமிருந்து எைதயும்
கடனாகப்ெபறுகறேதைவஉங்களுக்குேநரிடாது. ௧௩கர்த்தர்உங்கைளவாலாக
இல்லாமல் தைலயாக ஆக்குவார். நீங்கள் கீழாக இல்லாமல் ேமலா வீர்கள்.
இன்று நான் ெசால்க றபடி உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய கட்டைளகைளக்
ேகட்டால், இது நகழும். நீங்கள் கவனமாக இக்கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிய
ேவண்டும். ௧௪ நான் இன்று உங்களுக்குக் ெகாடுத்த கட்டைளகளிலிருந்து
நீங்கள் வலக ப் ேபாகாமல் இருக்க ேவண்டும். நீங்கள் வலது புறமாகேவா,
இடது புறமாகேவா தரும்பேவண்டாம். நீங்கள் மற்ற ெபாய்த் ெதய்வங்கைளப்
பன்பற்ற அவற்றுக்குேசைவெசய்யக்கூடாது.

சட்டங்களுக்குக்கீழ்ப்படியாவ ட்டால் எற்படும் சாபங்கள்
௧௫ “ஆனால் நீ உனது ேதவனாகய கர்த்தர் ெசால்கன்றவற்ைறக்

கவனிக்காமல் இருந்தால், நான் இன்று உனக்கு ெசால்கன்றபடி அவரது
சட்டங்களுக்கும், கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படியாமல் இருந்தால், ப றகு
இத்தீைமகள்எல்லாம்உனக்குஏற்படும்:

௧௬ “நகரிலும்,வயலிலும்
கர்த்தர்உன்ைனச்சப ப்பார்.

௧௭கர்த்தர்உனதுகூைடகைளயும், பாத்த ரங்கைளயும் சப ப்பார்.
அவற்றல்உணவுஇல்லாமல் ேபாகும்.

௧௮கர்த்தர்உன்ைனச்சப ப்பார்.
உனக்குஅதகக்குழந்ைதகள்இல்லாமல் ேபாகும்.

அவர்உனதுநலத்ைதச் சப ப்பார்.
உனக்குநல்லவைளச்சல்கைடக்காமல் ேபாகும்.

அவர்உனதுமிருகங்கைளச் சப ப்பார்.
அைவகுட்டிகள்அதகம்இல்லாமல் ேபாகும்.
அவர்உனதுஎல்லா கன்றுக்குட்டிகைளயும்ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் சப ப்பார்.

௧௯கர்த்தர் எல்லா ேநரங்களிலும்நீெசய்கன்றஎல்லாவற்ைறயும் சப ப்பார்.

௨௦ “நீ தீைமெசய்து கர்த்தைர வ ட்டுவலக ப் ேபானால், ப றகு அவர் உனக்கு
தீைமகள் ஏற்படும்படிச் ெசய்வார். நீ ெசய்க ற எல்லாவற்றலும் உனக்கு
வ ரக்தயும்,கஷ்டமும்ஏற்படும்படிச்ெசய்வார். நீவைரவாகவும்முழுவதுமாகவும்
அழிக்கப்படும்வைர கர்த்தர் இதைனத் ெதாடர்ந்து ெசய்வார். அவர் இதைனச்
ெசய்வார். ஏெனன்றால்,நீஅவைரவ ட்டுவலக ப்ேபானாய். ௨௧நீெபறப்ேபாகும்
நாட்டிலிருந்து நீஅழிந்துமுடிந்து ேபாகும்வைர, உனக்குக் கர்த்தர் பயங்கரமான
ேநாய்கள் ஏற்படும்படிச் ெசய்வார். ௨௨ கர்த்தர் உன்ைன ேநாய்களாலும்,
காய்ச்சல் மற்றும்வீக்கங்களாலும் தண்டிப்பார். கர்த்தர் உனக்குப் பயங்கரமான
ெவப்பத்ைத அனுப்புவார். உனக்கு மைழ இல்லாமல் ேபாகும். உனது
பய ர்கள் ெவப்பத்தாலும், ேநாயாலும் பட்டுப் ேபாகும். நீ அழிக்கப்படும்வைர
இத்தீைமகள் எல்லாம் ந கழும். ௨௩ வானத்தல் ேமகங்கள் இராது. வானம்
பளபளப்பாக்கப்பட்ட ெவண்கலத்ைதப் ேபால் இருக்கும். உனக்குக் கீழுள்ள
பூமியானது ெகட்டியான இரும்ைபப்ேபான்று இருக்கும். ௨௪ கர்த்தர் மைழைய
அனுப்பமாட்டார். வானத்தலிருந்துமணலும்,புழுதயுேமவழும். நீஅழிக றவைர
இதுகீேழவந்துெகாண்டிருக்கும்.
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௨௫ “உனதுபைகவர்கள்உன்ைனத்ேதாற்கடிக்கும்படிகர்த்தர்ெசய்வார். உனது
பைகவேராடு சண்ைடய ட நீ ஒரு வழியல் ேபாவாய். ஆனால் நீ ேவறுபட்ட
ஏழு வழிகளில் தப்ப ஓடுவாய். உனக்கு ஏற்படும் இந்த தீைமகள் எல்லாம்
பூமியலுள்ள எல்லா ஜனங்கைளயும் பயப்படுத்தும். ௨௬ உங்களது மரித்த
உடல்கள் காட்டு மிருகங்களுக்கும், பறைவகளுக்கும் உணவாகும். உங்கள்
மரித்தஉடல்களிலிருந்துஅவற்ைறஎவராலும்பயமுறுத்த வ ரட்டமுடியாது.
௨௭ “கர்த்தர் எக ப்தயர்களுக்கு அனுப்பயது ேபான்று பருக்களால்

உன்ைனத் தண்டிப்பார். அவர் உன்ைனக் குணமாக்க முடியாதபடியுள்ள மூல
வயாதயனாலும், ெசாறயனாலும், ச ரங்கனாலும் தண்டிப்பார். ௨௮ கர்த்தர்
உன்ைனப் புத்த மயங்கைவத்தும் தண்டிப்பார். அவர்உன்ைனக்குருடாக்கயும்
குழப்புவார். ௨௯ பகல் ெவளிச் சத்தல், குருடைனப்ேபால் உனது வழிைய
தடவ ப்பார்த்துச் ெசல்வாய். நீ ெசய்க ற எல்லாவற்றலும் ேதாற்றுப் ேபாவாய்.
ஜனங்கள் மீண்டும், மீண்டும் உன்ைனத் தாக்க உன்னிடமுள்ளவற்ைறத்
தருடிக்ெகாள்வார்கள். அங்குஎவராலும்உன்ைனக்காப்பாற்றமுடியாது.
௩௦ “நீ ஒரு ெபண்ைண நயமித்துக்ெகாள்வாய், ஆனால் இன்ெனாருவன்

அவேளாடு பாலின உறவுெகாள்வான். நீ ஒரு வீட்ைடக் கட்டுவாய்.
ஆனால் அதல் நீ இருக்கமாட்டாய். நீ த ராட்ைசச் ெசடிகைளப் பய ர்
ெசய்வாய். ஆனால் அவற்றலிருந்து எைதயும் நீ ேசகரிக்கமாட்டாய்.
௩௧ ஜனங்கள் உனக்கு முன்னாேலேய உனது பசுக்கைளக் ெகால்வார்கள்.
ஆனால் அவற்றன் இைறச்சைய நீ தன்னமாட்டாய். ஜனங்கள் உனது
கழுைதகைள எடுத்துக்ெகாள்வார்கள் அவர்கள் அவற்ைற உனக்குத்
தரும்பக் ெகாடுக்கமாட்டார்கள். உனது பைகவர்கள் உனது ஆட்டு
மந்ைதைய எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். அங்ேக எவரும் உன்ைனக் காப்பாற்ற
இருக்கமாட்டார்கள்.
௩௨ “மற்ற ஜனங்கள் உனது மகன்கைளயும், மகள்கைளயும் எடுத்துெகாள்ள

அனுமதக்கப்படுவார்கள். நாள்ேதாறும் உனது பள்ைளகைள
எத ர்ப்பார்த்தருப்பாய். உனது கண்கள் பலவீனமாக க் குருடாகும்வைர நீ
பார்த்துக்ெகாண்டிருப்பாய். ஆனால் உன்னால் அவர்கைளக் காணமுடியாது.
ேதவன்உனக்குஉதவெசய்யமாட்டார்.
௩௩ “நீ அற ந்த ராத நாடு உனது வைளச்சல் எல்லாவற்ைறயும், மற்றும்

நீ உைழத்துப் ெபற்ற எல்லாவற்ைறயும் எடுத்துக்ெகாள்ளும். ஜனங்கள்
உன்ைன ேமாசமாக நடத்துவார்கள். ஜனங்கள் உன்ைனப் பழிப்பார்கள்.
௩௪ நீ பார்க்கன்றைவ அைனத்தும் உனக்குப் ைபத்தயத்ைத ஏற்படுத்தும்.
௩௫ கர்த்தர் உன்ைனக் குணப்படுத்தமுடியாத ெகாடிய எரிபந்தப் பருக்களினால்
தண்டிப்பார். அப்பருக்கள் உனது முழங்கால்களிலும், கால்களிலும் இருக்கும்.
அப்பருக்கள்உனதுஉள்ளங்கால்கள்முதல்உச்சந்தைலவைரஉடம்பன்எல்லாப்
பாகங்களிலும்இருக்கும்.
௩௬ “நீ அற ந்த ராத நாட்டிற்கு உன்ைனயும், உனது அரசைனயும் கர்த்தர்

அனுப்புவார். நீயும் உனது முற்ப தாக்களும் இதற்கு முன்னால் இந்நாட்ைடப்
பார்த்தருக்கவல்ைல. அங்ேக நீ ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு ேசைவ ெசய்வாய்.
அைவ மரத்தாலும், கல்லாலும் ெசய்யப்பட்டிருக்கும். ௩௭ கர்த்தர் உங்கைள
அனுப்பயநாடுகளில்உங்களுக்குஏற்படுகன்றதீயவற்ைறப்பார்த்துஅங்குள்ள
ஜனங்கள்அத ர்ச்ச அைடவார்கள். அவர்கள்உங்கைளப்பார்த்துச் ச ரிப்பார்கள்.
அவர்கள்உங்கைளப்பற்ற ேமாசமாகப் ேபசுவார்கள்.
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ேதால்வயன்சாபம்
௩௮ “உங்கள் வயல்கள் ஏராளமாக தானியங்ைள வைளவத்தாலும்,

உங்களது அறுவைட ச றயதாக இருக்கும். ஏெனன்றால், ெவட்டுக்களிகள்
உங்கள் அறுவைடையத் தன்றுவடும். ௩௯ நீ த ராட்ைசச் ெசடிகைளப்
பய ர்ெசய்வாய். அவற்றுக்காகக் கடினமாக ேவைல ெசய்வாய். ஆனால், நீ
த ராட்ைசப்பழங்கைளப்பற க்கமாட்டாய். த ராட்ைசரசத்ைதயும்குடிக்கமாட்டாய்.
ஏெனன்றால், புழுக்கள் அவற்ைறத் தன்றுவடும். ௪௦ உனது நலத்தல்
ஒலிவ மரங்கள் எங்ெகங்கும் வளர்ந்தருக்கும். ஆனால், நீ பயன்படுத்த ட
ஒலிவ எண்ெணையப் ெபறமாட்டாய். ஏெனன்றால், ஒலிவ மரங்களில்
பஞ்சுகள் கீேழ வழுந்து அழுக ப்ேபாகும். ௪௧உனக்கு மகன்களும், மகள்களும்
இருப்பார்கள், ஆனால் நீ அவர்கைளப் பாதுகாக்க முடியாது. ஏெனன்றால்,
அவர்கள் சைறப டிக்கப்பட்டுக் ெகாண்டு ெசல்லப்படுவார்கள். ௪௨ ெவட்டுக்
களிகள்உனதுவயலில்உள்ளவைளச்சைலயும்,மரங்கைளயும்அழித்துவடும்.
௪௩உங்களிைடேயவாழ்க றப றநாட்டுஜனங்கள்ேமலும்ேமலும்அதகாரத்ைதப்
ெபறுவார்கள். நீேயா உனக்கருந்த அத கராத்ைதயும் இழப்பாய். ௪௪ ப ற
நாட்டுக்காரர்கள் உனக்குக் கடன்தர பணம் ைவத்தருப்பார்கள். ஆனால்
அவர்களுக்குக் கடன் ெகாடுக்க உன்னிடம் பணம் இருக்காது. (தைல உடைலக்
கட்டுப்படுத்துவது ேபான்று) அவர்கள் உன்ைனக் கட்டுப்படுத்துவார்கள். நீ
வாைலப் ேபான்றுஇருப்பாய்.
௪௫ “இந்த சாபங்கள் எல்லாம் உனக்கு வரும். நீ அழியும்வைர இைவ

உன்ைனத் துரத்த ப் ப டிக்கும். ஏெனன்றால், நீ உனது ேதவனாகய கர்த்தர்
ெசான்னவற்ைறக் கவனிக்கவல்ைல. அவர் ெகாடுத்த சட்டங்களுக்கும்
கட்டைளகளுக்கும் நீ அடிபணியவல்ைல. ௪௬ உன்ைனயும் உனது
சந்தத கைளயும் ேதவன் நயாயந்தீர்த்தருக்க றார் என்று ஜனங்களுக்கு இந்த
சாபங்கள் காட்டும். உங்களுக்கு ஏற்படுக ற பயங்கரத்ைதப்பற்ற ஜனங்கள்
வயப்பைடவார்கள்.
௪௭ “உனதுேதவனாகயகர்த்தர்உனக்குப்பலஆசீர்வாதங்கைளக்ெகாடுத்தார்.

ஆனால் நீ அவருக்குச் சந்ேதாஷமும் மக ழ்ச்ச யும் ெகாண்ட மனேதாடு ேசைவ
ெசய்யவல்ைல. ௪௮ஆகேவ கர்த்தர் அனுப்பைவத்த உனது பைகவர்களுக்கு நீ
ேசைவ ெசய்வாய். நீ பச யும், தாகமும், ந ர்வாணமும், ஏழ்ைமயும் அைடவாய்.
கர்த்தர் உன்மீது நீக்க முடியாத சுைமைய ைவப்பார். அவர் உன்ைன
அழிக்கும்வைரஅந்தச் சுைமையநீசுமப்பாய்.

பைகநாட்டிற்குரிய சாபம்
௪௯ “கர்த்தர் ெதாைலதூரத்தலிருந்து உன்ேனாடு சண்ைடய ட ஒரு

நாட்ைட வரவைழப்பார். அவர்களது ெமாழிைய உன்னால் புரிந்துெகாள்ள
முடியாது. அவர்கள் வைரந்து வருவார்கள். வானிலிருந்து ஒரு கழுகு
வருவதுேபான்று வருவார்கள். ௫௦ அந்த ஜனங்கள் ெகாடூரமானவர்களாக
இருப்பார்கள். அவர்கள் முதயவர்கைளப்பற்ற க் கவைலப்படமாட்டார்கள்.
அவர்கள் இளங்குழந்ைதகளிடம் இரக்கம் காட்டமாட்டார்கள். ௫௧ அவர்கள்
உங்களது மிருகங்கைளயும் நீங்கள் வளர்த்த உணவுப் ெபாருட்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். உன்ைன அழிக்கும்வைர அவர்கள் எல்லாவற்ைறயும்
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். அவர்கள் உன்னிடம் தானியம், த ராட்ைச
ரசம், எண்ெணய், பசுக்கள், ஆடுகள் அல்லது மாடுகள் எைதயும் வ ட்டு
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ைவக்கமாட்டார்கள். அவர்கள் உன்ைன அழிக்கும்வைர எல்லாவற்ைறயும்
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
௫௨ “அந்த நாடு உனது நகரங்கைளச் சுற்ற முற்றுைகய ட்டுத் தாக்கும்.

உனது நகரங்கைளச் சுற்றயுள்ள உயரமும் உறுதயும் ெகாண்ட சுவர்கள்
உங்கைளக் காப்பாற்றும் என்று நீ நைனத்தால், அந்தச் சுவர்கள் கீேழ வழும்,
உனது ேதவனாகய கர்த்தர் உனக்குக் ெகாடுத்த நாட்டிலுள்ள நகரங்கள்
எல்லாவற்ைறயும் பைகவர்கள் முற்றுைகயடுவார்கள். ௫௩ நீ மிகவும்
துன்பப்படுவாய். பைகவர்கள் உனது நகரங்கைள முற்றுைகயடுவார்கள்,
உனக்குஉணவு கைடக்க அவர்கள்அனுமதக்க மாட்டார்கள். நீ மிகுந்த பசைய
அைடவாய். உங்கள் ெசாந்த மகன்கைளயும் மகள்கைளயும் தன்னும்படியும்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் ெகாடுத்த பள்ைளகைளத் தன்னும்படியும்
உங்களுக்குஅதக பச இருக்கும்.
௫௪ “உங்களில் மிக சாந்தமும் இரக்கமும் ெகாண்டவன் ெகாடூரமானவனாக

ஆவான். அவன் பறருக்கும், தான் மிகவும் ேநச த்த தன் மைனவக்கும்
ெகாடியவன்ஆவான். அவன்உயேராடுள்ளதன்பள்ைளகளுக்கும்ெகாடியவன்
ஆவான். ௫௫ அவனுக்கு எந்த உணவும் இல்லாதபடியால் தன் ெசாந்தப்
பள்ைளகைளேய புச ப்பான். அவன் அந்த உணைவ ேவறு யாேராடும் தன்
ெசாந்தக் குடும்பத்தனேராடும்கூட பக ர்ந்துக்ெகாள்ள மாட்டான். உனது
பைகவர்கள் உன் நகரங்கைள முற்றுைகய ட்டு உன்ைனத் துன்புறுத்தும்ேபாது
இந்தெகாடூரங்கெளல்லாம் ஏற்படும்.
௫௬ “உங்கள் மத்தயல் மிகுந்த சாந்தமும் இரக்கமுமுள்ள ெபண்ணும்கூடக்

ெகாடியவள்ஆவாள். அவள்மிகவும்சாந்தமும்,அவளதுகால்கள்தைரயல்படாத
அளவற்கு நளினமுள்ளவளாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் அவள் தன் மிகுந்த
அன்புக்குரிய கணவனுக்குக் ெகாடியவள் ஆவாள். அவள் தனது ெசாந்த
மகனுக்கும், மகளுக்கும்கூடக் ெகாடியவள் ஆவாள். ௫௭ அவள் மைறவாக
ஒரு குழந்ைதையப் ெபறுவாள். அக்குழந்ைதேயாடு அவளது உடலிலிருந்து
ெவளிவரும் அைனத்ைதயும் அவள் புச ப்பாள். உன் பைகவன் உனது
நகரங்கைள முற்றுைகய ட்டு உன்ைனத் துன்புறுத்தும்ேபாது இத்தீயைவ
எல்லாம் ந கழும்.
௫௮ “நீ இந்தப் புத்தகத்தலுள்ள அைனத்து கட்டைளகளுக்கும்

ேபாதைனகளுக்கும் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். நீ உனது ேதவனாகய கர்த்தருைடய
அற்புதமும் பயங்கரமுமான ெபயருக்கு மத ப்பளிக்க ேவண்டும். நீ
கீழ்ப்படியாவ ட்டால் ப றகு ௫௯ கர்த்தர் உனக்கும் உனது சந்தத களுக்கும்
மிகுந்த துன்பங்கைளக் ெகாடுப்பார். உன் துன்பங்களும் ேநாய்களும்
பயங்கரமானதாக இருக்கும். ௬௦ எக ப்தல் நீ பல துன்பங்கைளயும்
ேநாய்கைளயும் பார்த்தாய். அைவ உன்ைன அஞ்சும்படி ெசய்தன. உனக்கு
அத்துன்பங்கைளெயல்லாம் கர்த்தர் ெகாண்டு வருவார். ௬௧ இந்தப்
ேபாதைனகளின் புத்தகத்தல் எழுதப்படாத துன்பங்கைளயும், ேநாய்கைளயும்
கர்த்தர் உனக்குக் ெகாண்டுவருவார். நீ அழிக்கப்படும்வைர கர்த்தர் இதைனத்
ெதாடர்ந்து ெசய்வார். ௬௨ நீங்கள் வானத்து நட்சத்த ரங்கைளப் ேபான்று அதக
எண்ணிக்ைகயுைடயவர்களாக இருக்கலாம். ஆனால் உங்களிடம் சலேர
மீதயாகவ டப்படுவீர்கள். ஏெனன்றால், நீ உனது ேதவனாகய கர்த்தருக்குச்
ெசவ சாய்க்கவல்ைல.
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௬௩ “கர்த்தர் உனக்கு நல்லவராக இருப்பதலும் உனது நாட்ைட வளர்ச்ச
அைடய ெசய்வதலும் மக ழ்ந்தார். அேத வழியல் உன்ைன அழிப்பதலும்
அதம்பண்ணுவதலும் மக ழ்ச்ச யைடவார். நீ அந்த நாட்ைட உனக்குச்
ெசாந்தமானதாக ஆக்கப்ேபாக றாய், ஆனால் ஜனங்கள் அந்த நாட்ைடவ ட்டு
உன்ைன அப்புறப்படுத்துவார்கள். ௬௪ கர்த்தர் உங்கைள உலக நாட்டு
குடிகளினிைடயல் ச தறடிப்பார். அங்ேக நீ கல்லாலும், மரத்தாலும் ஆன
ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு ேசைவ ெசய்வாய். அவர்கள் உன்னாலும் உனது
முற்ப தாக்களாலும்ஆராத க்கப்படாத ெபாய்த்ெதய்வங்கள்.
௬௫ “இந்நாட்டு குடிகளுக்குள்ேள நீ சமாதானத்ைதப் ெபறமாட்டாய், உனக்கு

ஓய்வு ெகாள்ள இடமிருக்காது. கர்த்தர் உனது மனம் முழுவைதயும்
கவைலகளால் ந ரப்புவார். உனது கண்கள் ேசார்ைவ உணரும். நீ மிகுந்த
மனசஞ்சலம் அைடவாய். ௬௬ நீ எப்ெபாழுதும் ஆபத்துக்களுக்கைடயல்
பயத்ேதாடு இருப்பாய். நீ இரவும், பகலும் பயப்படுவாய். நீ உனது
வாழ்க்ைகையப் பற்றய உறுத இல்லாமல் இருப்பாய். ௬௭ காைலயல் நீ,
‘எப்ெபாழுது சாயங்காலம் வருேமா’ என்றும், மாைலயல் ‘இது காைலயாக
இருக்க வரும்புக ேறன்’ என்றும் ெசால்லுவாய். ஏெனன்றால், உன் மனதல்
பயம் இருக்கும். நீ தீயவற்ைறப் பார்ப்பாய். ௬௮ கப்பல்களில் கர்த்தர் உன்ைன
மீண்டும் எக ப்த ற்கு அனுப்புவார். உங்கைள மீண்டும் அனுப்பமாட்ேடன் என்று
நான் ெசான்ேனன். ஆனால், கர்த்தர் உங்கைளஅனுப்புவார். எக ப்தல் உங்கள்
பைகவர்களுக்கு நீங்கேள உங்கைள அடிைமகளாக வற்பீர்கள். ஆனால்
உங்கைளயாரும்வாங்கமாட்டார்கள்.”

௨௯

ேமாவாபல்உடன்படிக்ைக
௧ கர்த்தர், இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு ஓேரப் மைலயன் (சீனாய்)

ேமல் உடன்படிக்ைக ெசய்தார். அவர்கள் ேமாவாபல் இருக்கும்ேபாது
உடன்படிக்ைகேயாடு கர்த்தர், இன்ெனாரு உடன்படிக்ைகையச்
ெசய்துெகாள்ளும்படி ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டார். இதுதான் அந்த
உடன்படிக்ைக:
௨ ேமாேச இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவைரயும் கூட்டி அைழத்தான். அவன்

அவர்களிடம், “நீங்கள் கர்த்தர் எக ப்தல் ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் பார்த்தீர்கள்.
அவர் பார்ேவானுக்கும், பார்ேவானின் அதகாரிகளுக்கும், நாடு முழுவதற்கும்
ெசய்தவற்ைற நீங்கள் பார்த்தீர்கள். ௩அவர் ெகாடுத்த ெபருந்துன்பங்கைளயும்
நீங்கள் பார்த்தீர்கள். அவர் ெசய்தஅற்புதங்கைளயும், வயக்கத்தக்கவற்ைறயும்
பார்த்தீர்கள். ௪ ஆனால், இன்றுவைர என்ன நடந்தது என்று நீங்கள்
புரிந்துெகாள்ளவல்ைல. நீங்கள் பார்த்தவற்ைறயும் ேகட்டவற்ைறயும் பற்ற
உண்ைமய ேலேய புரிந்துெகாள்ள கர்த்தர் அனுமத க்கவல்ைல. ௫ கர்த்தர்
40 ஆண்டுகளாக உங்கைள வனாந்தரத்தல் வழி நடத்தனார். அக்காலம்
முழுவதும் உங்கள் ஆைடகளும் பாதரட்ைசகளும் கழிந்து ேபாகவல்ைல.
௬ உங்கேளாடு எவ்வத உணவும் இருக்கவல்ைல. உங்களிடம் குடிப்பதற்குத்
த ராட்ைசரசேமா ேவறு பானேமாஇருக்கவல்ைல. ஆனால், கர்த்தர் உங்கைளக்
கவனிக்கும் ெபாறுப்ைப எடுத்துக்ெகாண்டார். அவேர உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் என்பைதப் புரிந்துெகாள்ளும்படிஅவர்இதைனச்ெசய்தார்.
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௭ “நீங்கள் இந்த இடத்த ற்கு வந்தீர்கள். நமக்கு எத ராகச் சண்ைடய ட
எஸ்ேபானின்அரசனாகயசீேகானும்,பாசானின்அரசனாகயஓகும்வந்தார்கள்.
ஆனால் நாம் அவர்கைளத் ேதாற்கடித்ேதாம். ௮ ப றகு நாம் அவர்களுைடய
நாடுகைள எடுத்து ரூபனியருக்கும், காத்தயருக்கும், மனாேசயன் பாத க்
ேகாத்த ரத்த ற்கும்ெகாடுத்ேதாம். ௯இந்தஉடன்படிக்ைகயல்உள்ளஅைனத்துக்
கட்டைளகளுக்கும் நீ கீழ்ப்படிந்தால் ப றகு நீ ெசய்க ற எல்லாவற்றலும்
ெதாடர்ந்துெவற்றெபறுவாய்.
௧௦ “இன்று அைனத்து இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் உங்கள் ேதவனாகய

கர்த்தருக்கு முன் நன்று ெகாண்டிருக்க றீர்கள். உங்கள் தைலவர்கள்,
அதகாரிகள்,மூப்பர்கள்மற்றும்எல்லாமனிதர்களும், ௧௧உங்கள்மைனவகளும்
பள்ைளகளும் இங்ேக இருக்க றார்கள். உங்களிைடேய அயல் நாட்டுக்
குடிகள் வாழ்க றார்கள். அவர்கள் உங்களுக்ெகன்று மரத்ைத ெவட்டி,
தண்ணீைரக்ெகாண்டு வருகறார்கள். ௧௨ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தரிடம்
உடன்படிக்ைக ெசய்ய நீங்கள் அைனவரும் இங்ேக இருக்க றீர்கள். கர்த்தர்
இன்று உங்கேளாடு இந்த உடன்படிக்ைகையச் ெசய்க றார். ௧௩ இந்த
உடன்படிக்ைகேயாடு, கர்த்தர் உங்கைளத் தமது ெசாந்த வ ேசஷமான
ஜனங்களாக்க க்ெகாண்டிருக்க றார். அவர்தாேம உங்கள் ேதவன் ஆவார்.
அவர் இைத உனக்குக் கூறுகறார். அவர் உனது முற்ப தாக்களான ஆப ரகாம்,
ஈசாக்குமற்றும்யாக்ேகாபுஆக ேயார்களுக்குவாக்களித்தருக்க றார். ௧௪கர்த்தர்
இந்த உடன்படிக்ைகைய தமது வாக்குறுதகேளாடு உங்களுக்கு மட்டும்
ெகாடுக்கவல்ைல. ௧௫ நமது ேதவனாகய கர்த்தருக்கு முன்பு ந ற்க ற நம்
அைனவேராடும் அவர் உடன்படிக்ைக ெசய்தருக்க றார். ஆனால் இந்த
உடன்படிக்ைக இன்று நம்ேமாடு இங்ேக இல்லாத நமது சந்தத களுக்கும்
உரியதாக றது. ௧௬ நாம் எக ப்து நாட்டில் எப்படி வாழ்ந்ேதாம் என்றும், நாம்
கடந்து வந்த வழியலுள்ள இந்நாடுகளில் எப்படிப் பயணம் ெசய்ேதாம் என்றும்
நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௭ அவர்களது ெவறுக்கத்தக்க ெபாருட்களான
மரத்தாலும், கல்லாலும், ெவள்ளியாலும், தங்கத்தாலும் ெசய்யப்பட்ட
வ க்க ரகங்கைள பார்த்தீர்கள். ௧௮ இங்ேக ஒரு ஆேணா, ெபண்ேணா,
ேகாத்த ரேமா இன்று, நமது ேதவனாகய கர்த்தைரவ ட்டு வலகாதபடி
உறுதயாயருங்கள். அந்நய நாடுகளிலுள்ள ெதய்வங்களுக்கு ேசைவ ெசய்ய
எவரும் ேபாகேவண்டாம். அவ்வாறு ெசய்க ற ஜனங்கள் கசப்பும், வஷத்
தன்ைமயும்உள்ளகனியுள்ளெசடி ேபாலஇருப்பார்கள்.
௧௯ “ஒருவன் இந்தச் சாபங்கைளக் ேகட்கலாம். ஆனால் அவன் தன்ைன

ஆறுதல்படுத்த க்ெகாண்டு தனக்குள், ‘நான் என் வருப்பம் ேபால்தான்
ெசய்ேவன். எனக்கு எந்தத் தீைமயும் ஏற்படாது’ என்று ெசால்லலாம். அவன்
தனக்கு மட்டும் தீைமைய வரவைழப்பதல்ைல. ஆனால் எல்ேலாருக்கும்,
நல்லவர்களுக்கும் கூடத் தீைமைய வரவைழக்க றான். ௨௦-௨௧ கர்த்தர் அவைன
மன்னிப்பதல்ைல. அவன்ேமல் கர்த்தர் ேகாபமும் எரிச்சலும் அைடவார்.
அவைனக் கர்த்தர் தண்டிப்பார். கர்த்தர் அவனது ெபயைர வானத்தன்
கீழிருந்து அழித்துப் ேபாடுவார். கர்த்தர் அவைன முழுைமயாக அழிப்பார்.
இப்புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ள எல்லாத் தீைமகளும் அவனுக்கு ஏற்படும்.
இந்தப் ேபாதைனகளின் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ள உடன்படிக்ைகயன் ஒரு
பகுதயாகஅைவஇருக்கும்.
௨௨ “எத ர்காலத்தல் உங்கள் சந்தத களும், ெதாைல தூரத்து அயல்நாட்டுக்
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குடிகளும் இந்நாடு எவ்வாறு பாழானது என்று காண்பார்கள். கர்த்தர்
இந்த நாட்டிற்குக் ெகாண்டு வந்தருக்க ற ேநாய்கைளயும் பார்ப்பார்கள்.
௨௩ அைனத்து நாடுகளும் பயனற்றுப்ேபாகும். எரிகன்ற கந்தகத்தால்
அழிக்கப்பட்டு உப்பால் மூடப்படும். எதுவும் நடுவதற்கு ஏற்றதாக பூமி
இருக்காது. கைளகள்கூட வளராத அளவற்குப் பாழாய் ேபாகும். கர்த்தர் மிகக்
ேகாபத்ேதாடுஇருந்தேபாது, நகரங்களான ேசாேதாைமயும்,ெகாேமாராைவயும்,
அத்மாைவயும்,ெசேபாயீைமயும்அழித்ததுேபான்றுஇந்தநாடும்அழிக்கப்படும்.
௨௪ “ ‘கர்த்தர் இந்த நாட்டிற்கு ஏன் இவ்வாறு ெசய்தார்? அவர் ஏன்

இவ்வளவு ேகாபமாக இருக்க றார்?’ மற்ற அைனத்து நாடுகளும் ேகட்கும்.
௨௫ அதன் பதல் இவ்வாறு இருக்கும்: ‘கர்த்தர் ேகாபமாக இருக்க றார்.
ஏெனன்றால், இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய
கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகைய வ ட்டுவலக ப் ேபானார்கள். அவர்கைளக்
கர்த்தர் எக ப்ைத வ ட்டு ெவளிேய ெகாண்டுவந்தேபாது அவர்கேளாடு அவர்
ெசய்த உடன்படிக்ைகைய பன்பற்றுவைத நறுத்தனர். ௨௬ இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அந்நய ெதய்வங்களுக்கும், இதற்குமுன்பு ெதாழுதுெகாள்ளாத
ெதய்வங்களுக்கும்பணிவைடெசய்யத்ெதாடங்கனார்கள். அத்ெதய்வங்கைள
ஆராத க்க ேவண்டாம் என்று கர்த்தர் அந்த ஜனங்களிடம் கூறனார்.
௨௭ அதனால்தான், கர்த்தர் அந்நாட்டு ஜனங்களுக்கு எத ராக மிகவும்
ேகாபங்ெகாண்டார். எனேவ, புத்தகத்தல் எழுதப்பட்ட எல்லா சாபங்கைளயும்
அவர்களுக்கு அவர் ெகாண்டு வந்தார். ௨௮ கர்த்தர் அவர்கள்ேமல் மிகவும்
ேகாபங்ெகாண்டு எரிச்சல் அைடந்தார். எனேவ, அவர்கைள அவர்
அந்நாட்ைடவ ட்டு ெவளிேய எடுத்தார். அவர் அவர்கைள இன்று இருக்கற
நாட்டில்வ ட்டார்.’
௨௯ “நமது ேதவனாகய கர்த்தர் ச ல காரியங்கைள இரகச யமாக

ைவத்துள்ளார். அவற்ைற அவர் மட்டுேம ெதரிந்தருக்க றார். ஆனால் கர்த்தர்
தமது ேபாதைனகைள நமக்கும் நமது சந்தத களுக்கும் என்ெறன்ைறக்கும்
ெகாடுத்தருக்க றார். அந்தச் சட்டத்தலுள்ள எல்லா கட்டைளகளுக்கும் நாம்
கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.

௩௦
இஸ்ரேவலர்கள்தங்கள்நாட்டிற்குத்தரும்புவார்கள்
௧ “நான் ெசால்லியருக்க ற அைனத்தும் உங்களுக்கு ந கழும். நீங்கள்

ஆசீர்வாதங்களிலிருந்து நன்ைமையப் ெபறுவீர்கள். நீங்கள் சாபங்களிலிருந்து
தீைமகைளப் ெபறுவீர்கள். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கைள
ேவறு நாடுகளுக்கு அனுப்புவார். ப றகு நீங்கள் இவற்ைறப் பற்ற
நைனப்பீர்கள். ௨ அந்த ேநரத்தல் நீங்களும் உங்கள் சந்தத களும் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தரிடம் தரும்ப வருவீர்கள். நீங்கள் முழுமனேதாடு அவைரப்
பன்பற்றுவீர்கள். நான் இன்று உங்களுக்குக் ெகாடுத்தருக்க ற அவரது
அைனத்து கட்டைளகளுக்கும் முழுைமயாக அடிபணிவீர்கள். ௩ ப றகு உங்கள்
ேதவனாகயகர்த்தர்உங்களிடம்இரக்கம்ெகாள்வார். கர்த்தர்உங்கைளமீண்டும்
வடுதைல ெசய்து உங்கைள அனுப்பய ேதசங்களிலிருந்து தரும்பக் கூட்டிச்
ேசர்ப்பார். ௪ அவர் உங்கைள பூமியன் ஒரு பகுத க்கு அனுப்பயருந்தாலும்
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கைளச் ேசகரித்துக் தரும்ப அங்கருந்து
உங்கைளக் ெகாண்டு வருவார். ௫ உங்கள் முற்ப தாக்களுக்குரிய
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நாட்டிற்குக் கர்த்தர் உங்கைளக் ெகாண்டுவருவார். அந்நாடு உங்களுக்கு
உரியதாகும். கர்த்தர் உங்களுக்கு நன்ைமையச் ெசய்வார். உங்கள்
முற்ப தாக்களுக்குரியைதவ ட நீங்கள் அதகம் ெபறுவீர்கள். அவர்களிடம்
இருந்த ஜனங்கைளவ ட உங்கள் நாட்டில் மிகுதயான ஜனங்கள் இருப்பார்கள்.
௬உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்உங்கைளயும்உங்கள்சந்தத கைளயும்கீழ்ப்படிய
வரும்பும்படிச் ெசய்வார். ப றகு நீ உன் முழு இருதயத்ேதாடு கர்த்தைர
ேநச ப்பாய். நீவாழ்வாய்!
௭ “ப றகுஉனதுேதவனாகயகர்த்தர்உங்கள்பைகவர்களுக்குஅத்தீைமகைள

எல்லாம் ஏற்படும்படிச் ெசய்வார். ஏெனன்றால், அந்த ஜனங்கள் உன்ைன
ெவறுத்து உனக்குத் தீைமையச் ெசய்தார்கள். ௮ நீ மீண்டும் கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படிவாய். நான் இன்று உங்களுக்குக் ெகாடுக்க ற அவரது அைனத்துக்
கட்டைளகளுக்கும் நீ கீழ்ப்படிவாய். ௯ உனது ேதவனாகய கர்த்தர் நீ ெசய்க ற
அைனத்தலும் ெவற்ற அைடயும்படிச் ெசய்வார். அவர் உன்ைன அதகக்
குழுந்ைதகள்ெபறும்படிஆசீர்வத ப்பார். அவர்உனதுபசுக்கைளஆசீர்வத ப்பார்.
அைவ மிகுதயான கன்றுகைளப் ெபறும். அவர் உனது வயல்கைள
ஆசீர்வத ப்பார். அைவநல்லவைளச்சல்அைடயும். கர்த்தர்உனக்குநல்லவராக
இருப்பார். கர்த்தர் உனக்கு நன்ைம ெசய்வதல் உங்கள் முற்ப தாக்களுக்கு
நன்ைம ெசய்யும் ேபாது மக ழ்ந்தைதப்ேபான்று மீண்டும் மக ழ்வார். ௧௦ஆனால்
நீ உனது ேதவனாகய கர்த்தர் ெசான்னபடி ெசய்ய ேவண்டும். நீ அவரது
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். இந்தப் ேபாதைனகளின் புத்தகத்தல்
ெசால்லப்பட்டுள்ள வதகைளப் பன்பற்ற ேவண்டும். உனது ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு நீ உன் முழு இருதயத்ேதாடும், முழு ஆத்துமாேவாடும் கீழ்ப்படிய
ேவண்டும். அப்ேபாதுஉனக்குஇந்தநன்ைமகள்ஏற்படும்.
ஜீவன்அல்லதுமரணம்
௧௧ “இன்று நான் உனக்கு ெகாடுக்க ற இந்த கட்டைளகள் கடினமானைவ

அல்ல, உங்களுக்குத் தூரமானதும் அல்ல. ௧௨ ‘பரேலாகத்துக்குச் ெசன்று,
எங்களுக்காக அதைனக் ெகாண்டுவருவது யார்? அப்ெபாழுதுதான் எங்களால்
அைதக் ேகட்கவும் அதன்படி நடக்கவும் முடியும்’ என்று நீ ெசால்லாதபடிக்கு அது
பரேலாகத்தல் உள்ளதும் அல்ல. ௧௩ ‘கடல் கடந்துேபாய் நாங்கள் ேகட்கவும்,
ெசய்யவும் யார் ெகாண்டு வருவார்கள்?’ என்று நீ ெசால்லாதபடிக்கு அது
கடலுக்குஅக்கைரயலும்இல்ைல. ௧௪இந்தவார்த்ைதஉனக்குமிகவும்அருகல்
இருக்கறது. அது உன் வாயலும், உன் இருதயத்தலும் இருக்கறது. எனேவ நீ
அதற்குக்கீழ்ப்படியமுடியும்.
௧௫ “இன்று நான் வாழ்ைவயும், மரணத்ைதயும், நன்ைமையயும்,

தீைமையயும்உனக்குமுன்பாகத்ெதரிந்துெகாள்ளும்படியாகக்ெகாடுக்க ேறன்.
௧௬ உனது ேதவனாகய கர்த்தைர ேநச க்கும்படி இன்று நான் உனக்குக்
கட்டைளயடுக ேறன். அவைரப் பன்பற்றும்படியும் அவரது சட்டங்களுக்கும்,
வதகளுக்கும், கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படியுமாறு நான் உனக்குக்
கட்டைளயடுக ேறன். ப றகு நீ வாழ்வாய், உனது ஜனம் ெபரிதாக வளரும்.
உனக்குச்ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ளநீநுைழகன்றஇந்தநாட்டில்உன்ைன,உனது
ேதவனாகய கர்த்தர் ஆசீர்வத ப்பார். ௧௭ ஆனால் கர்த்தரிடமிருந்து வலக நீ
அவருக்குச்ெசவ சாய்க்க மறுத்துநீஅவைரெதாழுதுெகாள்வதலிருந்துவலக
ப ற ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு ேசைவ ெசய்தால். ௧௮ நீ அழிக்கப்படுவாய்.
நான் உன்ைன எச்சரிக்க ேறன். நீ கர்த்தரிடமிருந்து வலகனால், உனக்குச்
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ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ள நீ நுைழந்து ெகாண்டிருக்க ற ேயார்தாைனக் கடந்து
ேபாக ற நாட்டில்நீண்டகாலம்வாழமாட்டாய்.
௧௯ “இன்று நான் உனக்கு முன்பாக இரண்டு வழிகைள ைவத்ேதன்.

உனது ேதர்வுக்கு பரேலாகத்ைதயும் பூமிையயும் சாட்ச யாக ைவத்ேதன். நீ
வாழ்வு அல்லது மரணத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ளலாம். நீ வாழ்ைவத்
ெதரிந்ெதடுத்தால் அது ஆசீர்வாதத்ைதக் ெகாண்டுவரும். நீ மரணத்ைதத்
ெதரிந்ெதடுத்தால்அதுஉனக்குசாபத்ைதக்ெகாண்டுவரும். எனேவவாழ்ைவத்
ேதர்ந்ெதடு. ப றகு நீயும் உனது பள்ைளகளும் வாழலாம். ௨௦ நீ உனது
ேதவனாகயகர்த்தைர ேநச த்துஅவருக்குக்கீழ்ப்படியேவண்டும். அவைரவ ட்டு
வலகக்கூடாது. ஏெனன்றால், கர்த்தேரஉனதுவாழ்வு. உனதுமுற்ப தாக்களான
ஆப ரகாம், ஈசாக்கு மற்றும் யாக்ேகாபு ஆக ேயாருக்கு கர்த்தர் வாக்களித்த
நாட்டில்நீண்டகாலம்வாழும்படிஅவர்உன்ைனஆசீர்வத ப்பார்.”

௩௧
ேயாசுவா புதயதைலவனாகஇருப்பான்
௧ப றகு ேமாேச ேபாய்இஸ்ரேவலின்அைனத்து
ஜனங்களிடம் இவற்ைறப் ேபசனான். ௨ ேமாேச அவர்களிடம், “நான் இன்று

120 வயதுள்ளவன். இனிேமல் என்னால் உங்கைள வழிநடத்த முடியாது.
கர்த்தர் என்னிடம்: ‘நீ ேயார்தாைனக் கடந்து ேபாகமாட்டாய்’ என்று ெசான்னார்.
௩ ஆனால், உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கைள அந்த நாட்டிற்குள்
வழிநடத்த ச் ெசல்வார். உனக்காகக் கர்த்தர் இந்த ஜாத கைள அழிப்பார். நீ
அவர்களதுநாட்ைடஅவர்களிடமிருந்துஎடுத்துக்ெகாள்வாய்,ஆனால், ேயாசுவா
உங்கைளவழி நடத்த ேவண்டும்என்றுகர்த்தர் ெசான்னார்.
௪ “கர்த்தர் சீேகாைனயும், ஓைகயும் அழித்தார். கர்த்தர் அந்த எேமாரிய

அரசர்கைளயும் அழித்தார். கர்த்தர் உனக்காக மீண்டும் அதைனச் ெசய்வார்.
௫ அந்த ஜாத கைளத் ேதாற்கடிக்கக் கர்த்தர் உதவ ெசய்வார். ஆனால்
நான் உங்களுக்குச் ெசான்ன படி எல்லாவற்ைறயும் நீங்கள் அவர்களுக்குச்
ெசய்யேவண்டும். ௬ பலமுள்ளவர்களாகவும் ைதரியம் உள்ளவர்களாகவும்
இருங்கள். அந்த ஜனங்களுக்குப் பயப்பட ேவண்டாம். ஏெனன்றால்,
உன் ேதவனாகய கர்த்தர் உன்ேனாடு இருக்கறார். அவர் உன்ைன வட்டு
வலகுவதுமில்ைல,உன்ைனக்ைகவடுவதுமில்ைல” என்றான்.
௭ பன்பு ேமாேச ேயாசுவாைவ அைழத்தான். ேமாேச ேயாசுவாவ டம்

ெசால்வைதஇஸ்ரேவல்ஜனங்கள்அைனவரும்பார்த்தனர். அவன் “பலமாகவும்
ைதரியமாகவும் இரு. அவர்களது முற்ப தாக்களுக்கு தருவதாகக் கர்த்தர்
வாக்களித்த நாட்டிற்கு நீதான் இவர்கைள வழி நடத்தேவண்டும். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அந்நாட்ைடத் தமக்குச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ள நீ உதவ ேவண்டும்.
௮கர்த்தர் உன்ைனவழிநடத்துவார். அவர் தாேம உன்னுடன்இருக்கறார். அவர்
உன்ைனக் ைகவ டமாட்டார். உன்ைன வட்டு வலகமாட்டார். கவைலப்படாேத.
பயப்படாேத” என்றான்.
ேமாேச ேபாதைனகைளஎழுதுகறான்
௯ ப றகு ேமாேச ேபாதைனகைள எழுத ஆசாரியர்களிடம் ெகாடுத்தான்.

அந்த ஆசாரியர்கள் அைனவரும் ேலவயர் ேகாத்த ரத்தனர். அவர்கள்
கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத் தூக்க ச் ெசல்லும் ேவைலைய
உைடயவர்கள். ேமாேச ேபாதைனகைளஇஸ்ரேவலின்மூப்பர்கள் (தைலவர்கள்)
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அைனவருக்கும் ெகாடுத்தான். ௧௦ ப றகு, ேமாேச தைலவர்களிடம் ேபசனான்.
அவன், “ஒவ்ெவாரு ஏழு ஆண்டின் முடிவலும் வடுதைலக்கான ஆண்டில்
அைடக்கல கூடாரப் பண்டிைகயல், இந்தப் ேபாதைனகைள ஜனங்களுக்கு
வாச யுங்கள். ௧௧ அப்ெபாழுது, இஸ்ரேவலின் அைனத்து ஜனங்களும்
கூடி வருவார்கள். அவர்கள் உன் ேதவனாகய கர்த்தர் குற ப்படும்
ச றப்பான இடத்தல் அவைரச் சந்த க்க வருவார்கள். ப றகு நீ ஜனங்களுக்கு
ேபாதைனகைள வாச க்க ேவண்டும். அப்ெபாழுது அவற்ைற அவர்கள் ேகட்க
முடியும். ௧௨ அைனத்து ஜனங்கைளயும் ஒன்று கூட்டு. ஆண்கள், ெபண்கள்,
சறுகுழந்ைதகள், உங்கள் நகரங்களில் வாழும் அயல்நாட்டுக்குடிகள் என
அைனவைரயும் கூட்டு. ேபாதைனகைள அவர்கள் ேகட்பார்கள். அவர்கள்
உனது ேதவனாகய கர்த்தைர மத க்கக் கற்றுக்ெகாள்வார்கள். ேபாதைனகளில்
உள்ளவற்றுக்குக் கீழ்ப்படிவார்கள். ௧௩அவர்களது சந்தத கள் ேபாதைனகைள
அறந்த ராவ ட்டால், ப றகு அவர்கள் அவற்ைறக் ேகட்பார்கள். அவர்கள் உனது
ேதவனாகய கர்த்தைர மத க்கக் கற்றுக்ெகாள்வார்கள். நீ உனது நாட்டில்
வாழும் காலம்வைர அவர்கள் அவைர மத ப்பார்கள். நீ வைரவல் ேயார்தாைன
கடந்துேபாய்அந்தநாட்ைடஉங்களுக்குச்ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வாய்”என்றான்.
கர்த்தர் ேமாேசையயும் ேயாசுவாைவயும்அைழக்க றார்
௧௪ கர்த்தர் ேமாேசய டம், “இப்ெபாழுது நீ மரணமைடவதற்குரிய ேநரம்

ெநருங்கயுள்ளது. பரிசுத்தக் கூடாரத்த ற்குள் வரும்படி ேயாசுவாவ டம் ெசால்.
அவன் ெசய்ய ேவண்டியவற்ைற நான் ேயாசுவாவ டம் கூறுேவன்” என்றார்.
எனேவேமாேசயும் ேயாசுவாவும்ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்குள்ெசன்றார்கள்.
௧௫கர்த்தர்கூடாரத்த ேலஉயரமான ேமகத்தூணில் ேதான்றனார். உயரமான

அந்த ேமகத்தூண் கூடாரத்தன் வாசலுக்கு ேமல் நன்றது! ௧௬ கர்த்தர்
ேமாேசய டம், “நீ வைரவல் மரணமைடவாய். நீ உனது முற்ப தாக்கேளாடு
ேபாய்ச் ேசர்ந்தப றகு இந்த ஜனங்கள் என் மீதுள்ள நம்ப க்ைகயல்
ெதாடரமாட்டார்கள். நான் அவர்கேளாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகைய அவர்கள்
முற ப்பார்கள். அவர்கள் என்ைனவட்டு வலக ேவறு ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்வார்கள். அவர்கள் ேபாக ற நாட்டில் உள்ள ெபாய்த்
ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்வார்கள். ௧௭ அந்த ேநரத்தல் நான் அவர்கள்
ேமல் மிகவும் ேகாபங்ெகாள்ேவன். நான் அவர்கைள வ ட்டு வலகுேவன்.
அவர்களுக்கு உதவ நான் மறுப்ேபன். அவர்கள் அழிக்கப்படுவார்கள்.
அவர்களுக்குப் பயங்கரமானைவ ஏற்படும். அவர்களுக்குப் பல ெதால்ைலகள்
ஏற்படும். ப றகு அவர்கள், ‘இத்தீைமகள் எல்லாம் எங்களுக்கு ஏற்படுகன்றன.
ஏெனன்றால், ேதவன் எங்கேளாடுஇல்ைல’ என்பார்கள். ௧௮நான்அவர்களுக்கு
உதவ மறுப்ேபன். ஏெனன்றால், அவர்கள் தீைம ெசய்தருக்கன்றனர். மற்ற
ெதய்வங்கைளவணங்கனார்கள்.
௧௯ “எனேவ, இப்பாடைல எழுது, இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு இதைனக்

கற்றுக்ெகாடு. இப்பாடைலப் பாட அவர்களுக்குக் கற்றுக்ெகாடு. ப றகு
இப்பாடல் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு எத ராக எனக்குச் சாட்ச யாக இருக்கும்.
௨௦ நான் அவர்களது முற்ப தாக்களுக்கு ெகாடுப்பதாக வாக்களித்த பல
நன்ைமகள் நைறந்த நாட்டிற்கு அவர்கைள அைழத்துச் ெசல்ேவன். அவர்கள்
உண்ண வரும்புகன்றவற்ைற எல்லாம் ெபறுவார்கள். அவர்கள் வளமான
வாழ்ைவப் ெபறுவார்கள். ஆனால், பன்னர் அவர்கள் அந்நய ெதய்வங்களிடம்
தரும்ப அவர்களுக்குப் பணிவைட ெசய்வார்கள். அவர்கள் என்னிடமிருந்து
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வலக எனதுஉடன்படிக்ைகையஉைடப்பார்கள். ௨௧ப றகுபலபயங்கரமானைவ
அவர்களுக்கு ந கழும். அவர்களுக்குப் பல ெதால்ைலகள் ஏற்படும். அப்ேபாது,
அவர்களின் ஜனங்கள் இப்பாடைல நைனவு ைவத்தருப்பார்கள். அவர்கள்
எந்த அளவு தவறயுள்ளனர் என்பைத இப்பாடல் காட்டும். நான் அவர்களுக்குக்
ெகாடுப்பதாக வாக்களித்த நாட்டிற்கு அவர்கைள அதுவைர அைழத்துப்
ேபாயருக்கமாட்ேடன். ஆனால் ஏற்ெகனேவ அவர்கள் அங்ேக என்ன ெசய்ய
த ட்டமிட்டுள்ளார்கள்என்பைதநான்அற ேவன்” என்றுகூறனார்.
௨௨எனேவஅேத நாளில் ேமாேச அப்பாடைல எழுதனான். அவன்இஸ்ரேவல்

ஜனங்களுக்குஅந்தப் பாட்ைடக் கற்றுத்தந்தான்.
௨௩ பன்னர், கர்த்தர் நூனின் மகனான ேயாசுவாவ டம் ேபச ,

“பலமுள்ளவனாகவும், ைதரியமுள்ளவனாகவும் இரு. நான் வாக்களித்த
நாட்டிற்கு இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள வழிநடத்த ச் ெசல்வாய். நான் உன்ேனாடு
இருப்ேபன்” என்றுகூறனார்.
ேமாேசஇஸ்ரேவல்ஜனங்கைளஎச்சரிக்க றான்
௨௪ ேமாேச கவனமாக இப்ேபாதைனகள் எல்லாவற்ைறயும் ஒரு

புத்தகத்தல் எழுத முடித்தேபாது, ௨௫ அவன் ேலவயர்களுக்கு ஒரு ஆைண
ெகாடுத்தான். (இவர்கள் கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத் தூக்க ச்
ெசல்லுகறவர்கள்.) ேமாேச, ௨௬ “இந்த ேபாதைனகளின் புத்தகத்ைத
எடுத்துக்ெகாண்டு,இதைனஉங்கள்ேதவனாகயகர்த்தருைடயஉடன்படிக்ைகப்
ெபட்டியன் பக்கத்தல் ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். அது உங்களுக்கு எத ரான
சாட்ச யாக அங்ேக இருக்கும். ௨௭ நீங்கள் கடினமானவர்கள் என்பைத
நான் அற ேவன். நீங்கள் உங்கள் ெசாந்த வழியல் வாழ வரும்புக றீர்கள்
என்பைத நான் அற ேவன். பாருங்கள், நான் உங்கேளாடு இருக்கும்ேபாேத
நீங்கள் கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிய மறுக்க றீர்கள். நான் மரித்தப றகும்
நீங்கள் கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிய மறுப்பீர்கள். ௨௮ எல்லா அத காரிகைளயும்,
ேகாத்த ரங்களின் தைலவர்கைளயும் ஒன்று கூட்டுங்கள். நான் அவர்களிடம்
இவற்ைறச் ெசால்ேவன். நான் பரேலாகத்ைதயும், பூமிையயும் அவர்களுக்கு
எத ராக சாட்ச யாக அைழப்ேபன். ௨௯ எனது மரணத்தற்குப் ப றகு நீங்கள்
ெகட்டவர்களாவீர்கள் என்பைத நான் அற ேவன். நீங்கள் பன்பற்றுவதற்காக
நான்கட்டைளய ட்டவழிகைளவ ட்டுவலகுவீர்கள். ஆைகயால், எத ர்காலத்தல்
உங்களுக்குத் தீைமகள் ஏற்படும். ஏெனன்றால், கர்த்தர் தீங்கு என்று
ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் நீங்கள் ெசய்ய வரும்புக றீர்கள். நீங்கள் ெசய்த
தீைமகளினால்அவைரக் ேகாபமைடயச்ெசய்க றீர்கள்” என்றுெசான்னான்.
ேமாேசயன்பாடல்
௩௦ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் ஒன்று கூட்டப்பட்டனர். ேமாேச

அவர்களுக்காக இந்தப் பாடைலப் பாடினான். ேமாேச முழுப்பாடைலயும்
பாடினான்:

௩௨
௧ “வானங்கேள, கவனியுங்கள், நான்ேபசுேவன்.

பூமிேய, என்வாயன்வார்த்ைதையக் ேகள்.
௨எனதுேபாதைனகள்மைழையப் ேபான்றுவரும்,

பூமியன்ேமல்வழும்பனிையப் ேபான்றும்,
ெமல்லியபுல்லின்ேமல்தூறும்மைழத்துளிகள் ேபான்றும்,
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பசும் புதர்களின்ேமல்வழும்மைழையப் ேபான்றும்வரும்.
௩நான்கர்த்தருைடயநாமத்ைதப் ேபசுேவன். ேதவைனப்ேபாற்றுங்கள்!

௪ “அவர் பாைற (கர்த்தர்),அவரதுெசயல்கள்பரிபூரணமானைவ!
ஏெனன்றால்அவரதுவழிகள்எல்லாம் சரியானைவ!

ேதவன்உண்ைமயும் சத்தயமும்உள்ளவர்.
அவர் நீதயும்ெசம்ைமயுமானவர்.

௫நீங்கள்அவருைடயபள்ைளகள்அல்ல.
உங்களதுபாவங்கள்அவைரஅசுத்தமாக்கயது.
நீங்கள்ேகாணலானெபாய்யர்கள்.

௬உங்களுக்காக இவ்வளவு ெசய்த கர்த்தருக்குஇந்த வழியலா நீங்கள் தரும்ப
ெகாடுப்பீர்கள்? இல்ைல!

நீங்கள்அறவல்லாதஅஞ்ஞானஜனங்கள்.
கர்த்தர்உங்களதுதந்ைதயாகஇருக்க றார்.

அவர்உங்கைளஉண்டாக்கனார். அவர்உங்கைளத்தாங்குகறார்.

௭ “நீண்டகாலத்த ற்குமுன்புநடந்தைதநைனத்துப்பாருங்கள்.
பற்பலஆண்டுகளுக்குமுன்னால்நடந்தவற்ைறஎண்ணிப் பாருங்கள்.

உனதுதந்ைதையக் ேகள். அவன்உனக்குச்ெசால்வான்.
உங்கள்தைலவர்கைளக் ேகள். அவர்கள்உனக்குச்ெசால்வார்கள்.

௮உன்னதமானேதவன்பூமியல்ஜனங்கைளப்ப ரித்து
ஒவ்ெவாருஜனத்தாருக்கும்ெசாந்தமானஒருநாட்ைடக்ெகாடுத்தார்.

அந்தஜனங்களுக்குேதவன்எல்ைலகைளஏற்படுத்தனார்.
இஸ்ரேவலில் எவ்வளவு ஜனங்கள் இருக்கறார்கேளா அவ்வளவு
ஜாத கைளயும்அவர்உண்டாக்கனார்.

௯கர்த்தருைடயஜனங்கேளஅவரதுபங்கு,
யாக்ேகாபு (இஸ்ரேவல்) கர்த்தருக்குச்ெசாந்தம்.

௧௦ “கர்த்தர்யாக்ேகாைப (இஸ்ரேவல்)ஒருவனாந்த ரத்தல்கண்டுபடித்தார்.
அதுஒருகாலியானகாற்றுமிகுந்த நலம்.

கர்த்தர் அவைனக் காப்பாற்றுவதற்கு யாக்ேகாபுைவச் சுற்ற
வைளத்துக்ெகாண்டார்.

அவர்அவைனதன்ெசாந்த கண்மணிையப் ேபால்காத்தார்.
௧௧கர்த்தர்இஸ்ரேவலுக்குஒருகழுைகப்ேபான்றுஇருந்தார்.

ஒரு கழுகு தன் குஞ்சுகைளப் பறக்கக் கற்ப க்கும்ேபாது, அவற்ைறக்
கூட்டிலிருந்துகீேழதள்ளும்.

பன்அதுதன்குஞ்சுகைளக்காப்பதற்குஅவற்ேறாடு பறக்கும்.
அைவ வழும்ேபாது தன் இறக்ைககைள வ ரித்து அவற்ைறப்
ப டித்துக்ெகாள்ளும்,

அது பாதுகாப்பான இடத்த ற்குக் குஞ்சுகைளச் ச றகுகளில் தாங்க எடுத்துச்
ெசல்லும்.

கர்த்தர்இதைனப்ேபான்றவர்.
௧௨கர்த்தர்ஒருவேரயாக்ேகாைபவழி நடத்தனார்.

அயல்நாட்டுெதய்வங்கள்எவரும்அவனுக்குஉதவவல்ைல.
௧௩கர்த்தர் மைலநாட்ைடஅடக்க ஆளும்படியாக்ேகாைபவழிநடத்தனார்.
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யாக்ேகாபுவயல்களிலுள்ளஅறுவைடகைளஎடுத்துக்ெகாண்டான்.
கர்த்தர்யாக்ேகாப ற்குப் பாைறயலிருந்துேதைனக்ெகாடுத்தார்.

கடினமானபாைறகளிலிருந்துஒலிவஎண்ெணய்பாயும்படிச்ெசய்தார்.
௧௪ கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்குப் பசுவலிருந்து ெவண்ெணையயும்,

ஆடுகளிலிருந்துபாைலயும்ெகாடுத்தார்.
அவர் இஸ்ரேவலுக்குப் பாசானிலுள்ள ஆட்டுக்குட்டிகள், ஆட்டுக் கடாக்கள்,
ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கள்ஆகயவற்றன்ெகாழுப்ைபயும்,

ச றந்த ேகாதுைமையயும்ெகாடுத்தார்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்களாகய நீங்கள், சவந்த வண்ணமுைடய
த ராட்ைசரசத்ைதயும்குடித்தீர்கள்.

௧௫ “ஆனால் ெயஷ ரன் ெகாழுத்துப் ேபாய் ெகாழுத்த காைளையப்ேபான்று
உைதத்தான்

(ஆமாம், நீங்கள் நன்றாகப் ேபாஷக்கப்பட்டீர்கள்! நீங்கள் தருப்தயாக
ெகாழுத்தீர்கள்.)

அவன்தன்ைனஉண்டாக்கனேதவைனவட்டுவலகனான்.
தன்ைனஇரட்ச த்த பாைறைய (ேதவன்)வ ட்டுஓடினான்.

௧௬கர்த்தருைடயஜனங்கள்மற்றெதய்வங்கைளவழிபட்டனர்,கர்த்தைரஎரிச்சல்
அைடயும்படிெசய்தனர்.

கர்த்தர் வ க்க ரகங்கைள ெவறுக்கறார். ஆனால் அவரது ஜனங்கள்
ெவறுக்கத்தக்க வக்க ரகங்கைள ெதாழுதுெகாண்டு ேதவனுக்குக்
ேகாபமூட்டினார்கள்.

௧௭அவர்கள்உண்ைமயல்ெதய்வங்கள்அல்லாத ப சாசுகளுக்குப்பலிய ட்டனர்.
அைவகள் இதுவைர அவர்கள் அற ந்த ராத புதய ெபாய்த் ெதய்வங்கள்
ஆகும்.

அைவகள்உங்களதுமுற்ப தாக்கள்அற ந்த ராத ெதய்வங்கள்ஆகும்.
௧௮நீஉன்ைனஉண்டாக்கயபாைறைய (ேதவன்)வ ட்டுவலகனாய்.

உனக்குவாழ்வுதந்தஉன்ேதவைனநீமறந்தாய்.

௧௯ “கர்த்தர் இதைனப் பார்த்து கலக்கமைடந்தார், அவரது ஜனங்கைள
ந ராகரித்தார்.

ஏெனன்றால், அவரது குமாரரும், குமாரத்த களும் அவருக்குக்
ேகாபமூட்டினர்!

௨௦அதனால்கர்த்தர்கூறனார்,
‘நான்அவர்களிடமிருந்துதரும்புேவன்.

அப்ேபாதுஅவர்களுக்குஎன்னஏற்படும்என்பைதஅவர்கள்பார்க்கட்டும்!
அவர்கள்மிகவும்கலகக்காரஜனங்களாய்இருக்கன்றனர்.
அவர்கள் தம் பாடங்கைளப் படிக்காத பள்ைளகைளப் ேபான்று

இருக்கன்றார்கள்.
௨௧ அவர்கள் ப சாசுகைள ெதாழுதுெகாண்டு என்ைனப் ெபாறாைமபடும்படிச்

ெசய்தனர்.
இவ்வக்க ரகங்கள்உண்ைமயானேதவன்அல்ல.

அவர்கள்பயனற்றவக்க ரகங்கள்மூலம், என்ைனக்ேகாபமைடயச்ெசய்தனர்.



உபாகமம்௩௨:௨௨ 401 உபாகமம்௩௨:௩௩

எனேவ, நான் இஸ்ரேவலுக்குப் ெபாறாைமைய உண்டாக்குேவன். ஒரு
ேதசமாக மத க்கப்படாத மூட ஜனங்களின் மூலம் நானும் அவர்களுக்குக்
ேகாபத்ைதஉண்டாக்குேவன்.

௨௨எனதுேகாபம் எரியும்ெநருப்ைபப் ேபான்றது.
அதுநரகத்தன்ஆழம்வைரெசல்க றது.
அதுபூமிையயும்,பூமி உற்பத்த ெசய்யும்ெபாருட்கைளயும்எரிக்க றது.
அதுமைலகளின்அஸ்தவாரங்கைளயும்எரிக்க றது!

௨௩ “ ‘நான்இஸ்ரேவலர்களுக்குத்துன்பங்கைளக்ெகாண்டுவருேவன்.
நான்அவர்கள்மீதுஎனதுஅம்புகைளஎய்ேவன்.

௨௪அவர்கள்பசயால்ெமலிந்துபலவீனம்அைடவார்கள்.
பயங்கரமானேநாய்கள்அவர்கைளஅழிக்கும்.

நான்அவர்களுக்குஎத ராகக் காட்டுமிருகங்கைளஅனுப்புேவன்.
வஷப்பாம்புகளும்பல்லிகளும்அவர்கைளக்கடிக்கும்.

௨௫வீரர்கள்அவர்கைளவீதகளில்ெகால்லுவார்கள்.
அவர்கள்தங்களதுவீட்டிற்குள்ேளேயபயப்படுவார்கள்.

பைடவீரர்கள்இைளஞர்கைளயும்,
இளம்ெபண்கைளயும்ெகால்வார்கள்.

அவர்கள்குழந்ைதகைளயும்,முதயவர்கைளயும்ெகால்வார்கள்.

௨௬ “ ‘நான்இஸ்ரேவலர்கைளஅழிக்கவரும்ப ேனன்.
எனேவஜனங்கள்அவர்கைளமுழுைமயாகமறப்பார்கள்!

௨௭அவர்களதுபைகவர்கள்என்னெசால்வார்கள்என்பைதநான்அற ேவன்.
பைகவருக்குஅதுபுரியாது,

அவர்கள்ெபருைமெகாண்டுெசால்வார்கள்.
“கர்த்தர் இஸ்ரேவைலஅழிக்கவல்ைல. நாங்கள் எங்கள் ெசாந்த பலத்தால்
ெவன்ேறாம்!” ’

௨௮ “இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்அறவல்லாதருக்க றார்கள்.
அவர்கள்புரிந்துெகாள்க றதல்ைல.

௨௯அவர்கள்அறவுள்ளவர்களாகஇருந்தால்,அவர்கள்புரிந்தருக்கக்கூடும்.
என்னநடந்தருக்கக்கூடும்என்றுஅவர்கள்அற ந்தருப்பார்கள்!

௩௦ஒருவனால் 1,000 ேபைரத்துரத்தமுடியுமா?
இரண்டுேபரால் 10,000 ேபைரஓடைவக்கமுடியுமா?

கர்த்தர்அவர்கைளஎத ரிகளுக்குக்ெகாடுத்தருந்தால்மட்டுேமஅதுந கழும்!
அவர்களின் பாைறயானவர் (ேதவன்) அடிைமகைளப்ேபான்று
வற்றருந்தால்மட்டுேமஅதுந கழும்!

௩௧ எத ரிகளின் ‘பாைறயானவன்’ நமது பாைறயானவைரப் (கர்த்தர்) ேபான்று
பலமுள்ளவன்அல்ல.

நமதுபைகவர்கள்கூடஇதைனத்ெதரிந்தருக்கன்றார்கள்!
௩௨ பைகவர்களின் த ராட்ைசத் ேதாட்டங்களும், வயல்களும் ேசாேதாம் மற்றும்

ெகாேமாராைவப் ேபான்றுஅழிக்கப்படும்.
அவர்களதுத ராட்ைசப் பழங்கள்வஷமுள்ளதாகும்.

௩௩அவர்களதுத ராட்ைசரசம் பாம்புவஷம்ேபான்றருக்கும்.
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௩௪ “கர்த்தர்கூறுகறார்,
‘நான்அந்தத்தண்டைனையப்பத்த ரப்படுத்த ைவத்தருக்க ேறன்.

நான்அதைனஎனதுேசமிப்புஅைறயல்பூட்டியுள்ேளன்!
௩௫அவர்கள்தீைமயானக ரிையகைளச்ெசய்யும்ேபாது

நான்அதற்குத்தண்டைனையைவத்தருப்ேபன்.
அவர்கள்தவறானவற்ைறச்ெசய்ததால் நான்அவர்கைளத்தண்டிப்ேபன்.
அவர்களின்துன்பகாலம்அருகல்உள்ளது.

அவர்களதுதண்டைனவைரவல்வரும்.’

௩௬ “கர்த்தர் தமதுஜனங்கைளநயாயந்தீர்ப்பார்.
அவர்கள் அவரது ேவைலக்காரர்கள், அவர்களுக்கு அவர் இரக்கம்
காண்பப்பார்.

அவர்களதுவல்லைமேபாய்வ ட்டைதஅவர் பார்ப்பார்.
அவர்களில் அடிைமகளும், சுதந்த ரமானவர்களும் ஏகமாய்
உதவயற்றவர்களாகஇருக்க றார்கள்என்பைதஅவர் பார்ப்பார்.

௩௭பன்னர்கர்த்தர்கூறுவார்,
‘ெபாய்த்ெதய்வங்கள்எங்ேகஇருக்க றார்கள்?
பாதுகாப்ப ற்காக நீங்கள்ஓடிய “பாைற” எங்ேக?

௩௮அப்ெபாய்த்ெதய்வங்கள்உங்கள்பலிகளில்உள்ளெகாழுப்ைபத்தன்றன.
அைவஉங்கள்காணிக்ைகயல்உள்ளத ராட்ைச ரசத்ைதக்குடித்தன.

எனேவஅந்தத்ெதய்வங்கள்எழுந்துஉங்களுக்குஉதவட்டும்.
அைவஉங்கைளக்காக்கட்டும்!

௩௯ “ ‘இப்ெபாழுதுநாேன, நான்ஒருவேர ேதவனாகஇருக்க றைதப் பார்!
ேவறுேதவன்இல்ைல. நான்ஜனங்கைளமரிக்கச் ெசய்ேவன்.

நாேனஜனங்கைளஉயருடன்ைவப்ேபன்.
நான்ஜனங்கைளக்காயப்படுத்தமுடியும்.

நான்அவர்கைளக்குணப்படுத்தவும்முடியும்.
எனது அதகாரத்தலிருந்து ஒருவனும் இன்ெனாருவைனக் காப்பாற்ற
முடியாது.

௪௦நான்எனதுைகையப்பரேலாகத்ைதேநாக்க உயர்த்த ,இந்தவாக்குறுதையச்
ெசய்க ேறன்.

நான் என்ெறன்றும் ஜீவத்தருக்க றவர் என்பதனால் அைவ நகழும்
என்பதும்உண்ைமயாகும்!

௪௧நான்எனதுபளபளக்கும்வாைளக்கூர்ைமப்படுத்துேவன்.
எனதுஎத ரிகைளத்தண்டிக்கஅதைனப்பயன்படுத்துேவன்.
அவர்களுக்குஏற்றதண்டைனையநான்ெகாடுப்ேபன்.

௪௨எனதுபைகவர்கள்ெகால்லப்படுவார்கள்.
ைகத களாக சைறப டிக்கப்படுவார்கள்.
எனதுஅம்புகள்அவர்களதுஇரத்தத்தால்மூடப்படும்.
அவர்களதுவீரர்களின்தைலகைளஎனதுவாள்ெவட்டும்.’

௪௩ “இந்த உலகம் முழுவதும் ேதவஜனங்களுக்காக மக ழேவண்டும்,
ஏெனன்றால்அவர்களுக்குஅவர்உதவுகறார்.

அவர்களதுேவைலகாரர்கைளக்ெகான்றஜனங்கைளஅவர்தண்டிக்க றார்.
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அவர்அவரதுபைகவர்களுக்குஏற்றதண்டைனகைளக்ெகாடுக்க றார்.
அவர்அவரதுநாட்ைடயும்,ஜனங்கைளயும்சுத்தம்ெசய்க றார்.”
ேமாேசஅவனதுபாடைலஜனங்களுக்குக்கற்றுத்தருகறான்
௪௪ ேமாேச வந்து அவனது பாடலில் உள்ள எல்லா வார்த்ைதகைளயும்

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேகட்கும்படி பாடினான். நூனின் மகனாகய
ேயாசுவாவும் ேமாேசேயாடு இருந்தான். ௪௫ ேமாேச இவற்ைற ஜனங்களுக்குக்
கற்றுக்ெகாடுத்து முடித்தேபாது ௪௬ அவன் அவர்களிடம், “இன்று நான்
உங்களுக்குச் ெசான்ன அைனத்துக் கட்டைளகளிலும் நீங்கள் கவனம்
ெசலுத்த ேவண்டும். இந்த சட்டத்தல் உள்ள கட்டைளகளுக்கு முழுைமயாகக்
கீழ்ப்படியும்படி உங்கள் பள்ைளகளுக்கு நீங்கள் ெசால்லேவண்டும். ௪௭இந்தப்
ேபாதைனகைள முக்கயமற்றைவ என்று நீங்கள் எண்ணேவண்டாம். அைவ
உங்கள் ஜீவன் ஆகும். இந்தப் ேபாதைனகள் மூலம், ேயார்தான் ஆற்ைறக்
கடந்துேபாய்நீங்கள்சுதந்தரிக்கத்தயாராகஇருக்கும்ேதசத்தல்நீண்டவாழ்ைவ
வாழப்ேபாக றீர்கள்” என்றான்.
ேநேபா மைலயன்ேமல்ேமாேச
௪௮ கர்த்தர் ேமாேசய டம் அேத நாளில் ேபசனார். கர்த்தர், ௪௯ “அபாரீம்

எனும் மைலகளுக்குப் ேபா, எரிேகாவ ற்கு எத ர்ப்புறமாக இருக்க ற ேமாவாப்
நாட்டிலுள்ள ேநேபா மைலயன்ேமல் ஏறு. ப றகு நீ, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
வாழ்வதற்காக நான் ெகாடுக்க ற, கானான் நாட்டிைனப் பார்க்க முடியும். ௫௦ நீ
அந்தமைலமீதுமரணமைடவாய். உன்சேகாதரன்ஆேரான்ஓர்மைலமீதுமரித்து
முற்ப தாக்களிடம் ேசர்ந்ததுேபால் நீயும் உன் முற்ப தாக்களிடம் ேசருவாய்.
௫௧ ஏெனன்றால், நீங்கள் இருவரும் எனக்கு எத ராக பாவம் ெசய்தீர்கள்.
நீங்கள் காேதச ேல ேமரிபாவன் தண்ணீர் அருகல் இருந்தீர்கள். அது சீன்
வனாந்தரத்த ேல இருந்தது. அங்ேக, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் முன்பாக, நான்
பரிசுத்தமானவர் என்று நீ கனப்படுத்தவல்ைல. ௫௨ எனேவ, இப்ேபாது
இஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்குநான்ெகாடுக்க ற ேதசத்ைத நீ பார்க்கலாம். ஆனால்,
நீஅந்த ேதசத்த ற்குள்ெசல்லமுடியாது” என்றுகூறனார்.

௩௩
ேமாேசஜனங்கைளஆசீர்வத க்க றான்
௧ேமாேச மரிப்பதற்குமுன்பு, ேதவனுைடய
மனுஷனான அவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக் ெகாடுத்த ஆசீர்வாதம்

இதுதான். ௨ேமாேச ெசான்னான்:

“சீனாயலிருந்துகர்த்தர்வந்தார்.
கர்த்தர் ேசயீரிலிருந்து அவர்களுக்கு உதயமாகும் ஒளிேபான்று
ேதான்றனார்.

அவர் பாரான் மைலயலிருந்து ஒளி வீசும் ெவளிச்சத்ைதப் ேபான்று
இருந்தார்.

கர்த்தர் 10,000 பரிசுத்தேராடுவந்தார்.
ேதவனின்பலமிக்க பைடவீரர்கள்அவரதுபக்கத்த ேலேயஇருந்தார்கள்.

௩ஆம்! கர்த்தர்அவரதுஜனங்கைளேநச க்க றார்.
அவரது பரிசுத்தமான ஜனங்கள் அைனவரும் அவரது ைகக்குள்
இருக்கறார்கள்.
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அவர்கள்அவரதுகாலடியல்இருந்து,அவரதுேபாதைனையக்கற்க றார்கள்!
௪ேமாேச சட்டத்ைதெகாடுத்தான்.

அந்தப் ேபாதைனகள்எல்லாம்யாக்ேகாபன்ஜனங்களுக்குரியது.
௫ அந்த ேநரத்தல், இஸ்ரேவலின் ஜனங்களும் அவர்களது தைலவர்களும்,

ஒன்றுகூடினார்கள்.
கர்த்தர் ெயஷ ரனுக்குஅரசரானார்!
ரூபனுக்கானஆசீர்வாதம்

௬ “ரூபன்வாழட்டும். அவன்சாகேவண்டாம்!
ஆனால்,அவனதுகுடும்பத்தல்ெகாஞ்சம்ஜனங்கள்மட்டும்இருக்கட்டும்!”
யூதாவுக்கானஆசீர்வாதம்
௭ேமாேசயூதாைவப்பற்ற இவற்ைறச்ெசான்னான்:

“கர்த்தாேவ,யூதாவலிருந்துதைலவன்உதவக்காகஅைழக்கும்ேபாது ேகளும்.
அவைனஅவனதுஜனங்களிடம் ெகாண்டுவாரும்.

அவைனப்பலப்படுத்தும்,அவனதுபைகவர்கைளேதாற்கடிக்கும்படிஉதவும்.”
ேலவக்கானஆசீர்வாதம்
௮ேமாேச ேலவையப்பற்ற இவற்ைறச்ெசான்னான்:

“ேலவ உமதுஉண்ைமயானசீடன்.
அவன்ஊரீம்மற்றும்தும்மீைமைவத்தருக்க றான்.

நீர் மாசாவ ேல ேலவயன்ஜனங்கைளச் ேசாத த்தீர்.
ேமரிபாவன் தண்ணீரிடத்த ேல அவர்கள் உமது ஜனங்களாக இருக்க றார்கள்

என்பைதநரூப த்தீர்.
௯ கர்த்தாேவ, அவர்கள் ெசாந்தக் குடும்பத்ைத காட்டிலும் உமக்ெகன்று மிகவும்

கவனம்ெசலுத்தனார்கள்.
அவர்களதுதந்ைதமற்றும்தாையப் பற்றயும்கவைலப்படவல்ைல.
அவர்கள்தமதுசேகாதரர்கைளயும்அைடயாளம்காணவல்ைல.
அவர்கள்தங்கள்ெசாந்தப் பள்ைளகள்ேமலும்அக்கைறெசலுத்தவல்ைல.
ஆனால்,அவர்கள்உமதுகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிந்தார்கள்.

அவர்கள்உமதுஉடன்படிக்ைகையக்காத்தார்கள்.
௧௦அவர்கள்உமதுவதகைளயாக்ேகாப ற்குப் ேபாத ப்பார்கள்.
அவர்கள்உமதுசட்டத்ைதஇஸ்ரேவலுக்குப் ேபாத ப்பார்கள்.
அவர்கள்உமக்குமுன்னால்நறுமணெபாருட்கைளஎரிப்பார்கள்.

அவர்கள்உமதுபலிபீடத்தல்தகனபலிகைளச்ெசலுத்துவார்கள்.

௧௧ “கர்த்தாேவ, ேலவயன்உடைமகைளஆசீர்வதயும்.
அவன்ெசய்கன்றவற்ைறஏற்றுக்ெகாள்ளும்.

அவைனத்தாக்குகறவர்கைளஅழித்துப்ேபாடும்!
அவனது பைகவர்கைளத் ேதாற்கடியும் அப்ேபாது அவர்கள் மீண்டும்
அவைனதாக்கமாட்டார்கள்.”

ெபன்யமீனுக்கானஆசீர்வாதம்
௧௨ேமாேச ெபன்யமீைனப்பற்ற இதைனச்ெசான்னான்:

“கர்த்தர் ெபன்யமீைனேநச க்க றார்.
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ெபன்யமீன்அவர்அருகல்பாதுகாப்பாகவாழ்வான்.
கர்த்தர் எல்லா ேநரத்தலும்அவைனக்காப்பாற்றுகறார்.

கர்த்தர்அவனதுநாட்டில்வாழ்வார்.”

ேயாேசப்புக்கானஆசீர்வாதம்
௧௩ேமாேச ேயாேசப்ைபப் பற்ற இதைனச்ெசான்னான்:

“கர்த்தர் ேயாேசப்பன்நாட்ைடஆசீர்வத க்கட்டும்.
கர்த்தாேவ, வானத்தன் ேமலிருந்து மைழையயும் பூமிக்குக் கீழிருந்து
நீரூற்றுகைளயும்அனுப்பும்.

௧௪அவர்களுக்குச்சூரியன்நல்லகனிையக்ெகாடுக்கட்டும்.
ஒவ்ெவாருமாதமும்அதன்நல்லகனிையக்ெகாடுக்கட்டும்.

௧௫குன்றுகளும், பைழைமயானமைலகளும்
அவற்றன்சறந்த கனிையத்தயார் ெசய்யட்டும்.

௧௬பூமி தனதுச றந்தெபாருட்கைளேயாேசப்ப ற்குத்தரட்டும்.
ேயாேசப்பு தனதுசேகாதரர்களிடம்இருந்துப ரிக்கப்பட்டான்.

எனேவ,எரியும்முட்ெசடிகளில்இருந்துகர்த்தர்தன்னிடமுள்ளச றந்தவற்ைற
ேயாேசப்ப ற்குக்ெகாடுக்கட்டும்.

௧௭ேயாேசப்பு பலமுள்ளகாைளையப் ேபான்றருக்க றான்.
அவனதுஇருமகன்களும்காைளயன்ெகாம்புகைளப் ேபான்றுள்ளனர்.

அவர்கள்மற்றஜனங்கைளத்தாக்க ப்
பூமியன்கைடசவைர தள்ளுவர்!

ஆமாம்,மனாேசஆய ரக்கணக்கானஜனங்கைளயும்,
எப்ப ராயீம் பத்தாய ரக்கணக்கானஜனங்கைளயும்தள்ளியருக்க றார்கள்.”

ெசபுேலான்மற்றும்இசக்காருக்கானஆசீர்வாதம்
௧௮ேமாேசஇதைனச்ெசபுேலானுக்குச்ெசான்னான்:

“ெசபுேலான், நீெவளிேய ேபாகும்ேபாதுமக ழ்ச்ச யாய்இரு.
இசக்கார், நீஉன்கூடாரங்களாகயதாபரத்தல்மக ழ்ச்ச யாய்இரு.

௧௯அவர்கள்ஜனங்கைளதங்கள்மைலக்குஅைழப்பார்கள்.
அவர்கள்அங்ேக நல்லபலிகைளெசலுத்துவார்கள்.

அவர்கள்கடலிலிருந்துெசல்வங்கைளயும்
கடற்கைரயலிருந்துெபாக்கஷங்கைளயும்எடுப்பார்கள்.”

காத்துக்குரியஆசீர்வாதம்
௨௦ேமாேசஇதைனச்ெசான்னார்.

“ேதவைனப்ேபாற்றுங்கள்.அவர்காத்த ற்குமிகுதயானநாட்ைடக்ெகாடுத்தவர்!
காத் ஒரு சங்கத்ைதப் ேபான்றவன். அவன்படுத்துக் காத்தருக்க றான்.
ப றகு,அவன்தாக்க மிருகத்ைதத்துண்டுகளாகக் க ழிப்பான்.

௨௧அவன்அவனுக்குரிய ச றந்த பகுதையத் ேதர்ந்ெதடுக்க றான்.
அவன்அரசனின்பாகத்ைதஎடுக்க றான்.

ஜனங்களின்தைலவர்கள்அவனிடம்வருகறார்கள்.
கர்த்தர் ெசான்னநல்லவற்ைறஅவன்ெசய்க றான்.
இஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்குச் சரியானைதஅவன்ெசய்க றான்.”
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தாணுக்குரியஆசீர்வாதம்
௨௨ேமாேச தாைணப்பற்ற இதைனச்ெசான்னான்:

“தாண்சங்கத்தன்குட்டியாகஇருக்க றான்.
அதுபாசானிலிருந்துெவளிேயகுத த்தது.”

நப்தலிக்கானஆசீர்வாதம்
௨௩ேமாேச நப்தலிையப்பற்ற இதைனச்ெசான்னான்:

“நப்தலி, ஏராளமானநல்லவற்ைறப்ெபறுவாய்.
கர்த்தர்உன்ைனஉண்ைமயாகஆசீர்வத ப்பார்.
நீ கலிேலயா ஏரி உள்ளநாட்ைடப்ெபறுவாய்.”

ஆேசருக்கானஆசீர்வாதம்
௨௪ேமாேசஆேசைரப் பற்ற இதைனச்ெசான்னான்:

“மகன்கள்அைனவரிலும்,ஆசீர்வத க்கப்பட்டவனாகஆேசர்இருக்க றான்.
அவன் தனது சேகாதரர்களுக்கு ப ரியமானவனாக இருக்கட்டும். அவன்
தனதுகால்கைளஎண்ெணயல்கழுவட்டும்.

௨௫உனதுவாசல்கள்இரும்பாலும்ெவண்கலத்தாலும்ெசய்யப்பட்டபூட்டுகைளப்
ெபறட்டும்.

உனதுவாழ்நாள்முழுவதும்நீ பலத்ேதாடுஇருப்பாய்.”

ேமாேச ேதவைனப்புகழுகறான்
௨௬ “ெயஷ ரனுைடய, ேதவைனப்ேபான்றவர் எவருமில்ைல!

ேதவன் உனக்கு உதவுவதற்காகத் தமது மகைமேயாடு ேமகங்களின் ேமல்
சவாரி ெசய்துவானங்களின் ேமல்வருகறார்.

௨௭ேதவன்என்ெறன்றும்வாழ்க றார்.
அவர்உனதுபாதுகாப்பானஇடம்.

ேதவனின்வல்லைமஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்!
அவர்உன்ைனப்பாதுகாத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.

உனதுபைகவர்கள்உன்நாட்ைடவ ட்டுவலகும்படி ேதவன்துரத்துவார்.
அவர், ‘பைகவைரஅழித்துப்ேபாடு’ என்றுெசால்லுவார்.
௨௮எனேவஇஸ்ரேவல்பாதுகாப்பல்வாழும்.

யாக்ேகாபன்ஊற்றுஅவர்களுக்குஉரியதாகஇருக்கும்.
அவர்கள்தானியமும், த ராட்ைச ரசமும்நைறந்த நாட்ைடப்ெபறுவார்கள்.

அந்தநாடுமிகுதயானமைழையப்ெபறும்.
௨௯இஸ்ரேவேல, நீஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.

ேவறுஎந்த நாடும்உன்ைனப்ேபான்றல்ைல.
கர்த்தர்உன்ைனக்காப்பாற்றனார்.

கர்த்தர்உனக்குப்பாதுகாப்பானேகடயத்ைதப் ேபான்றருக்க றார்!
கர்த்தர் பலமுள்ளவாைளப் ேபான்றும்இருக்கறார்.

உனதுபைகவர்கள்உனக்குப்பயப்படுவார்கள்.
நீஅவர்களதுபரிசுத்தஇடங்கைளமித ப்பாய்!”
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௩௪
ேமாேச மரணமைடதல்
௧ ேமாேச ேநேபா மைலமீது ஏறனான். ேமாேச ேமாவாபலுள்ள ேயார்தான்

சமெவளியலிருந்துபஸ்காவன்உச்ச க்குச்ெசன்றான். இதுஎரிேகாவலிருந்து
ேயார்தான் ஆற்றுக்கு எத ர்புறத்தல் உள்ளது. கர்த்தர் ேமாேசக்கு கீேலயாத்
முதல் தாண்வைரயுள்ள அைனத்து நாடுகைளயும் காட்டினார். ௨ கர்த்தர்
அவனுக்குநப்தலி, எப்ப ராயீம்,மற்றும்மனாேசயன்நாடுகள்எல்லாவற்ைறயும்
காட்டினார். அவர் அவனுக்கு மத்தயதைரக் கடல் வைரயுள்ள யூதா நாடு
முழுவைதயும் காட்டினார். ௩ கர்த்தர் ேமாேசக்கு பாைலவனத்ைதயும்,
ேபரீச்ச மரங்களின் நகரம் என்னும் ேசாவார் முதல் எரிேகாவைரயுள்ள
பள்ளத்தாக்ைகயும்காட்டினார். ௪கர்த்தர்ேமாேசய டம், “நான்ஆப ரகாம்,ஈசாக்கு,
யாக்ேகாபு ஆக ேயாருக்கு வாக்களித்த நாடு இதுதான். நான் அவர்களிடம்
ெசான்ேனன் ‘நான் இந்த நாட்ைட உங்கள் சந்தத களுக்குத் தருேவன். அந்த
நாட்ைட நீ பார்க்கும்படி ெசய்ேவன். ஆனால்அங்ேக உன்னால் ேபாகமுடியாது’ ”
என்றுகூறனார்.
௫ பன்னர் கர்த்தருைடய தாசனாகய ேமாேச ேமாவாப் நாட்டில் மரித்தான்.

கர்த்தர் ேமாேசய டம் இைவ நகழும் என்று ெசால்லியருந்தார். ௬ கர்த்தர்
ேமாேசையேமாவாபல்அடக்கம்ெசய்தார். இதுெபத்ேபேயாருக்குஎத ர்புறத்தல்
உள்ள பள்ளத்தாக்க ேல உள்ளது. ஆனால் இன்றுவைர ேமாேசயன் கல்லைற
எங்ேகஇருக்க றதுஎன்றுஎவருக்கும்ெதரியாது. ௭ேமாேச மரணமைடயும்ேபாது
120வயதுைடயவனாகஇருந்தான். அவன்எப்ெபாழுதும்ேபால்பலமுள்ளவனாக
இருந்தான். அவனது கண்கள்அப்ெபாழுதும் நன்றாக இருந்தது. ௮இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ேமாேசக்காக 30 நாட்கள் அழுதனர். அவர்கள் துக்ககாலம்
முடியும்வைர ேமாவாபலுள்ளேயார்தான்சமெவளியல்தங்கனார்கள்.
ேயாசுவா புதயதைலவனாகுதல்
௯ ேயாசுவாவன்ேமல் ேமாேச தனது ைககைள ைவத்து அவைனப் புதய

தைலவனாகநயமித்தருந்தான். ப றகுநூனின்மகனானேயாசுவாஞானத்தன்
ஆவயால் ந ரப்பப்பட்டான். எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேயாசுவாவற்குக்
கீழ்ப்படியத் ெதாடங்கனார்கள். கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டிருந்தவற்ைற
எல்லாம்அவர்கள்ெசய்தனர்.
௧௦ இஸ்ரேவல் ேமாேசையப் ேபான்று இன்ெனாரு தீர்க்கதரிசையப்

ெபறவல்ைல. கர்த்தர் ேமாேசைய ேநருக்கு ேநர் ெதரிந்து ைவத்தருந்தார்.
௧௧ எக ப்து நாட்டில் அற்புதங்கைளச் ெசய்வதற்குக் கர்த்தர் ேமாேசைய
அனுப்பனார். பார்ேவான், அவனது அதகாரிகள் மற்றும் எக ப்தலுள்ள
அைனத்து ஜனங்களும் அந்த அற்புதங்கைளப் பார்த்தனர். ௧௨ ேமாேச
ெசய்ததுேபான்று ேவறு எந்த தீர்க்கதரிச யும் சகல வல்லைமயும், பயங்கரமும்
ெகாண்டெசயல்கைளச்ெசய்யவல்ைல. அவன்ெசய்தைதஇஸ்ரேவலில்உள்ள
எல்லாஜனங்களும்பார்த்தனர்.
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ேயாசுவாவன்
புத்தகம்

இஸ்ரேவலைரவழிநடத்துவதற்குகர்த்தர் ேயாசுவாைவத்ெதரிந்ெதடுத்தல்
௧ ேமாேச கர்த்தருைடய ஊழியனாக இருந்தான். நூனின் மகனாகய

ேயாசுவா ேமாேசயன் உதவயாளனாக இருந்தான். ேமாேச மரித்த ப றகு,
கர்த்தர் ேயாசுவாவ டம் ேபசனார். கர்த்தர், ௨ எனது ஊழியனாகய ேமாேச
மரித்துவ ட்டான். இப்ேபாது நீயும் இந்த ஜனங்களும் ேயார்தான் நதையத்
தாண்டி, நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்களாகய உங்களுக்குக் ெகாடுக்கன்ற
ேதசத்த ற்குள் நீங்கள் ெசல்லேவண்டும். ௩ நான் இந்த ேதசத்ைத
உங்களுக்குக் ெகாடுப்பதாக ேமாேசக்கு வாக்களித்தருந்ேதன். எனேவ நீங்கள்
காலடி எடுத்து ைவக்கும் இடத்ைதெயல்லாம் உங்களுக்ேக ெகாடுப்ேபன்.
௪ பாைலவனத்தலிருந்தும், லீபேனானிலிருந்தும் ெபரிய நதயாகய ஐப ராத்து
வைரக்குமானஏத்தயஜனங்களுக்குரிய, ேதசம்உங்களுக்குரியதாகும். மற்றும்
உங்கள் எல்ைலக்குள் இங்கருந்து (சூரியன் மைறகற இடமாகய) ேமற்கல்
மத்தயதைரக் கடல் வைரக்குமுள்ள ேதசம் இருக்கும். ௫ நான் ேமாேசேயாடு
இருந்தது ேபால் உன்ேனாடும் இருப்ேபன். உன் ஆயுள் உள்ளமட்டும் உன்ைன
யாரும் எத ர்க்கேவா தடுக்கேவா முடியாது. நான், உன்ைனக் ைகவ டமாட்ேடன்.
ஒருேபாதும்உன்ைனவட்டுவலகமாட்ேடன்.
௬ “ேயாசுவா, நீ வல்லைமயும், ைதரியமும் உள்ளவனாக இருக்கேவண்டும்!

இந்த ஜனங்கள் தமக்குரிய ேதசத்ைதப் ெபறும்படி நீ அவர்கைள
வழிநடத்த ேவண்டும். இந்நாட்ைட அவர்களுக்குக் ெகாடுப்பதாக நான்
அவர்கள் முன்ேனார்களுக்கு வாக்களித்ேதன். ௭ ஆனால் நீயும் மற்ெறாரு
காரியத்தல் உறுத ேயாடும், ைதரியத்ேதாடும் இருக்க ேவண்டும். எனது
ஊழியனாகய ேமாேச உனக்குக் ெகாடுத்த கட்டைளகளுக்குக் கண்டிப்பாக
நீ கீழ்ப்படியேவண்டும். நீ அவற்ைறச் சரியாகப் பன்பற்றனால், நீ ெசய்க ற
எல்லாவற்றலும் ெவற்ற அைடவாய். ௮ சட்ட புத்தகத்தல் எழுதயருப்பவற்ைற
எப்ேபாதும் நைனவுகூர்ந்து, இரவும் பகலும் அைதப்படி. அப்ேபாது
அப்புத்தகத்தல் எழுதயருப்பைவகளுக்கு நீ கீழ்ப்படிய முடியும். இைதச்
ெசய்தால், நீ ெசய்கன்ற எல்லாக் காரியங்களிலும்ஞானமுள்ளவனாய் ெவற்ற
காண்பாய். ௯நீ உறுதயும், ைதரியமும் உைடயவனாய் இருக்க ேவண்டுெமனக்
கட்டைளய ட்டைத நைனவல் ைவத்துக்ெகாள். எனேவ பயப்படாேத, நீ
ேபாகுமிடங்களில் எல்லாம் ேதவனாகயகர்த்தர்உன்ேனாடிருப்பார்” என்றார்.
ேயாசுவா பதவ ஏற்குதல்
௧௦ ேயாசுவா, ஜனங்களின் தைலவர்களுக்கு ஆைணகைளக் ெகாடுத்தான்.

௧௧ அவன், “முகாம்களுக்குச் ெசன்று ஜனங்களிடம் தயாராகும்படி கூறுங்கள்,
ேமலும் ஜனங்களிடம் ‘ெகாஞ்சம் உணைவத் தயாரியுங்கள். இன்றலிருந்து
மூன்று நாட்களுக்குள் நாம் ேயார்தான் நதையக் கடக்கப் ேபாக ேறாம்.
ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கன்ற ேதசத்த ற்குப் ேபாய் அைதச்
சுதந்தரிப்ேபாம்’ எனச்ெசால்லுங்கள்” என்றும்ெசான்னான்.
௧௨ பன் ரூபன், காத், ஆகய ேகாத்த ரத்தாரிடமும், மனாேச ேகாத்த ரத்தன்

பாத ப்ேபர்களிடமும் ேயாசுவா ேபசனான். ௧௩ அவன், “கர்த்தருைடய
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ஊழியக்காரனாகய ேமாேச உங்களுக்குக் கூறயைத நைனவுகூருங்கள்.
ேதவனாகய கர்த்தர் நீங்கள் தங்குவதற்காக ஓரிடத்ைத உங்களுக்குக்
ெகாடுப்பார் என்று அவன் கூறனான். கர்த்தர் அத்ேதசத்ைத உங்களுக்குத்
தருவார்! ௧௪உண்ைமயல்,ேயார்தான்நத க்குக்க ழக்கலுள்ளேதசத்ைதகர்த்தர்
ஏற்ெகனேவெகாடுத்துவ ட்டார். உங்கள்மைனவகளும்,பள்ைளகளும்,உங்கள்
மிருகங்கேளாடு உங்களுக்குச் ெசாந்தமான இத்ேதசத்தல் தங்கயருக்கலாம்.
ஆனால் ேபார் வீரர்கள் உங்கள் சேகாதரேராடு ேயார்தான் நதையக் கடக்க
ேவண்டும். நீங்கள் ேபாருக்குத் தயாராக உங்கள் சேகாதரர் அத்ேதசத்ைதக்
ைகப்பற்றஉதவேவண்டும். ௧௫கர்த்தர்நீங்கள்தங்கயருப்பதற்குஓர்இடத்ைதக்
ெகாடுத்தார். அைதேய உங்கள் சேகாதரருக்கும் ெசய்வார். ேதவனாகய
கர்த்தர் அவர்களுக்குத் தருகன்ற ேதசத்ைதக் ைகப்பற்றுவதற்கு நீங்கள்
உதவ ேவண்டும். ப றகு நீங்கள் ேயார்தான் நத க்குக் க ழக்கலுள்ள உங்கள்
ெசாந்த ேதசத்த ற்குத் தரும்ப வரலாம். கர்த்தருைடய ஊழியனாகய ேமாேச
உங்களுக்குஅத்ேதசத்ைதப் ப ரித்துக்ெகாடுத்தான்” என்றான்.
௧௬ அப்ேபாது ஜனங்கள் ேயாசுவாவ டம்:, “நீர் எங்களுக்குக்

கட்டைளயடுகன்ற எல்லாக் காரியங்கைளயும் ெசய்ேவாம்! நீர் ெசால்கன்ற
இடங்களுக்ெகல்லாம் ேபாேவாம்! ௧௭ நாங்கள் ேமாேசக்குக் கீழ்ப்படிந்தபடிேய,
நீர் கூறுகன்றவற்றற்கும் கீழ்ப்படிேவாம். நாங்கள் கர்த்தரிடம் ஒன்ைற மட்டும்
ேகட்க ேறாம். ேமாேசேயாடுஇருந்தபடிேய,உங்கேளாடும்இருக்க ேவண்டுெமன
ேதவனாகயகர்த்தரிடம்ேகட்க ேறாம். ௧௮ேமலும்,உம்முைடயகட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படியயாராவதுமறுத்தால்,அல்லதுஉமக்குஎத ராகயாராவதுஎழும்பனால்,
அப்ேபாது அவன் ெகால்லப்படுவான். உறுத ேயாடும் ைதரியத்ேதாடும் இரும்!”
என்றனர்.

௨
எரிேகாவல்ஒற்றர்கள்
௧அகாச யாவல்நூனின்மகனாகய
ேயாசுவாவும், ஜனங்கள் அைனவரும் முகாமிட்டிருந்தனர். ேயாசுவா இரண்டு

ஒற்றர்கைள அனுப்பனான். அம்மனிதர்கைள ேயாசுவா அனுப்பய வவரம்
யாருக்கும் ெதரியாது. ேயாசுவா அவர்களிடம், “ேபாய் ேதசத்ைதச் சுற்ற ப்
பார்த்துவ ட்டு வாருங்கள், முக்கயமாக எரிேகா நகரத்ைதப் பார்த்து வாருங்கள்”
என்றான்.
எனேவ அவர்கள் எரிேகா நகரத்த ற்குச் ெசன்றனர். அவர்கள் ஒரு ேவசயன்

வீட்டிற்குச்ெசன்று,அங்ேகஇரவல்தங்கனர். அப்ெபண்ணின்ெபயர் ராகாப்.
௨ ச லர் எரிேகாவன் அரசனிடம் ெசன்று, “ேநற்ற ரவு இஸ்ரேவலிலிருந்து

சல மனிதர்கள் நம் நாட்டின் ெபலவீனங்கைளக் கண்டறய வந்தருக்க றார்கள்”
என்றனர்.
௩ எனேவ எரிேகாவன் அரசன் ராகாபுக்கு, “உனது வீட்டிற்கு வந்து

தங்கயருக்க ற மனிதர்கைள ஒளித்து ைவக்காேத. அவர்கைள ெவளிேய
அைழத்து வா. அவர்கள் நம் நாட்ைட உளவு பார்க்க வந்துள்ளனர்” என்ற
ெசய்தையச்ெசால்லியனுப்பனான்.
௪ அப்ெபண் அவ்வருவைரயும் மைறத்து ைவத்தருந்தாள். ஆனால் அவள்,

“அவ்வருவரும் இங்கு வந்தருந்தனர், அவர்கள் எங்கருந்து வந்தனர் என்கற
வவரம் எனக்குத் ெதரியாது. ௫ மாைலயல், நகர வாயைல அைடக்கும்
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சமயத்தல், அவ்வருவரும் ெசன்றுவட்டனர். அவர்கள் எங்ேக ெசன்றனர்
என்பது எனக்குத் ெதரியாது. நீங்கள் வைரந்து ெசன்றால், அவர்கைளப்
ப டிக்கக் கூடும்” என்றாள். ௬ (ராகாப், அவள்இப்படி கூறனாலும், உண்ைமயல்
அவ்வருவைரயும்,கூைரயன்ேமல்பகுத க்குஅைழத்துச்ெசன்றுஅங்ேகஅவள்
குவத்துைவத்தருந்த சணல்தட்ைடகளுக்குள்மைறத்துைவத்தருந்தாள்.)
௭ எனேவ அரசனால் அனுப்பப்பட்ட ஆட்கள் நகரத்த ற்கு ெவளிேய ெசன்ற

பன்பு, நகர வாயைல அைடத்தனர். இஸ்ரேவலிலிருந்து வந்த இருவைரயும்
ேதடி அரசனின் மனிதர்கள் ெசன்றனர். அவர்கள் ேயார்தான் நத க்குச் ெசன்று,
ஜனங்கள்நதையக்கடக்கும்எல்லாஇடங்களிலும்அவர்கைளத் ேதடினார்கள்.
௮ ஒற்றர்களாக வந்த இருவரும் இரவல் தூங்குவதற்கு ஆயத்தமாயனர்.

ஆனால் ராகாப் கூைரயன் ேமல்பகுத க்கு ஏற ச் ெசன்று அவர்களிடம்,
௯ “உங்கள் ஜனங்களுக்குக் கர்த்தர் இத்ேதசத்ைதக் ெகாடுத்தார் என்பைத
நான் அற ேவன். நீங்கள் எங்களுக்கு அச்சமூட்டுகறீர்கள். இத்ேதசத்தல்
வாழும் ஜனங்கள் உங்கைளக் கண்டு பயப்படுக றார்கள். ௧௦ கர்த்தர்
உங்களுக்குஉதவயவழிகைளநாங்கள் ேகள்வப்பட்டிருக்க றபடியால் நாங்கள்
அஞ்சுக ேறாம். நீங்கள் எக ப்தலிருந்து வந்தேபாது, அவர் ெசங்கடலின்
தண்ணீைரவற்ற ப்ேபாகச்ெசய்தார் என்றுநாங்கள்ேகள்வப்பட்ேடாம். சீேகான்,
ஓகு என்னும் இரண்டு எேமாரிய அரசர்களுக்கும் நீங்கள் ெசய்தைத நாங்கள்
ேகள்வப்பட்ேடாம். ேயார்தான் நதயன் கழக்கல் வாழ்ந்த அரசர்கைள நீங்கள்
அழித்தைதயும்அற ந்ேதாம். ௧௧அந்தக் காரியங்கைள நாங்கள்அற ந்து மிகவும்
அஞ்ச ேனாம். இப்ேபாது, எங்களில் எந்த மனிதனுக்கும் உங்கைள எத ர்க்கும்
துணிவுஇல்ைல. ஏெனனில்உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்ேமேலவானத்ைதயும்,
கீேழ பூமிையயும் ஆளுகறார்! ௧௨ எனேவ நீங்கள், இப்ேபாது எனக்கு ஒரு
வாக்குறுத அளிக்கேவண்டுெமன நான் வரும்புக ேறன். நான் உங்களிடம்
இரக்கம் காட்டி, உங்களுக்கு உதவ ேனன். எனேவ என் குடும்பத்த ற்கு இரக்கம்
காட்டுவதாகக் கர்த்தருக்கு முன்னால் வாக்களியுங்கள். நீங்கள் இைதச்
ெசய்வீர்கெளன்று எனக்கு உறுத கூறுங்கள். ௧௩ நீங்கள் எனது தந்ைத, தாய்,
சேகாதரர்கள், சேகாதரிகள், அவர்கள் குடும்பத்தனர் ஆக ேயார் உட்பட, எனது
குடும்பத்தார் அைனவைரயும் உய ேராடு வாழ அனுமத ப்பதாக எனக்குக்
கூறுங்கள். எங்கைள மரணத்தனின்று வடுவப்பதாக எனக்கு வாக்குறுத
அளியுங்கள்” என்றாள்.
௧௪அவ்வருவரும் அதற்கு ஒப்புக்ெகாண்டனர். அவர்கள், “உங்கள் உயருக்கு

எங்கள் உயைரப் பணயம் ைவக்க ேறாம். நாங்கள் ெசய்வைத யாருக்கும்
ெசால்லாேத. கர்த்தர், எங்களுக்குரிய நாட்ைட எங்களுக்குக் ெகாடுக்கும்ேபாது,
உனக்குஇரக்கம்காட்டுேவாம். நீ எங்கைளநம்பலாம்” என்றனர்.
௧௫ நகரத்தன் மதலில் அப்ெபண்ணின் வீடுகட்டப்பட்டிருந்தது. அது

சுவரின் ஒரு பாகமாக அைமந்தருந்தது. எனேவ அப்ெபண் ஜன்னல்
வழிேய ஒரு கயற்றன் மூலமாக அவ்வருவைரயும் கீேழ இறக்கனாள்.
௧௬அப்ேபாது அப்ெபண்அம்மனிதைர ேநாக்க : “அரசனின்ஆட்கள் உங்கைளக்
காணாதபடிக்கு ேமற்குத் தைசயல் மைலகளின் உள்ேள ெசன்றுவடுங்கள்.
அங்கு மூன்று நாட்கள் ஒளிந்தருங்கள். அரசனின் ஆட்கள் தரும்ப வந்தபன்
நீங்கள்தரும்ப ப் ேபாகலாம்” என்றாள்.
௧௭ அம்மனிதர்கள் அவைளப் பார்த்து, “நாங்கள் உனக்கு ஒரு வாக்குறுத

அளித்ேதாம். ஆனால் நீ ஒரு காரியம் ெசய்யேவண்டும். இல்ைலெயன்றால்
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அந்தவாக்குறுதக்குநாங்கள்ெபாறுப்பாகமாட்ேடாம். ௧௮நாங்கள்தப்ப ச்ெசல்ல
உதவுவதற்கு நீ இந்தச் சவப்புக் கயற்ைறப் பயன்படுத்துகறாய். நாங்கள்
இத்ேதசத்த ற்குத் தரும்பவும் வருேவாம். அப்ேபாது உன் வீட்டு ஜன்னலில்
இந்தக் கயற்ைற நீ கட்ட ேவண்டும். உன் தந்ைத, தாய், குடும்பத்தனர்
எல்ேலாைரயும் உன்ேனாடு வீட்டிற்குள் அைழத்துக் ெகாள்ளேவண்டும்.
௧௯இவ்வீட்டில் இருக்கற எல்ேலாைரயும் நாங்கள் காப்ேபாம். உன் வீட்லுள்ள
யாேரனும் காயமுற்றால், நாங்கள் அதற்குப் ெபாறுப்பாளிகளாேவாம். ஆனால்
உன் வீட்டிலிருந்து ஒருவன் ெவளிேய ேபானால் அவன் ெகால்லப்படக்கூடும்.
அவனுக்கு நாங்கள் ெபாறுப்பாகமாட்ேடாம். அது அவனுைடய குற்றமாகும்.
௨௦ நாங்கள் இந்த ஒப்பந்தத்ைத உன்ேனாடு ெசய்க ேறாம். ஆனால் நாங்கள்
ெசய்க றைத நீ யாருக்காவது கூறனால், இந்த ஒப்பந்தத்தலிருந்து நாங்கள்
நீங்கலாயருப்ேபாம்” என்றனர்.
௨௧ அதற்கு அப்ெபண், “நீங்கள் கூறயபடிேய எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ேவன்”

என்றுகூற அவர்கைளவழியனுப்பனாள். அம்மனிதர்கள்அவள்வீட்ைடவ ட்டுச்
ெசன்றனர். அப்ெபண்ஜன்னலில்அச்சவப்பு கயற்ைறக்கட்டினாள்.
௨௨அவ்வருவரும்அவள்வீட்டிலிருந்துமைலகளுக்குச் ெசன்றுஅங்குமூன்று

நாட்கள் தங்கனார்கள். அரசனின்ஆட்கள் பாைதகளில் எல்லாம் ேதடினார்கள்.
மூன்று நாட்களுக்குப் பன்னர், அவர்கைளக் கண்டு படிக்க முடியாமல்
நகருக்குத் தரும்பனார்கள். ௨௩ஒற்றர்கள் இருவரும் மைலகைளவ ட்டு நீங்க ,
நதையக் கடந்து நூனின் மகனாகய ேயாசுவாவ டம் ெசன்றார்கள். தாங்கள்
அற ந்து வந்த எல்லாவற்ைறயும் அவர்கள் ேயாசுவாவுக்குக் கூறனார்கள்.
௨௪அவர்கள் ேயாசுவாைவேநாக்க , “கர்த்தர் நமக்குஉண்ைமயாகேவஅத்ேதசம்
முழுவைதயும் ெகாடுத்தருக்க றார். அந்நாட்டின் ஜனங்கள் எல்ேலாரும் நமக்கு
அஞ்சுகறார்கள்” என்றார்கள்.

௩
ேயார்தான்நதயல்நடந்தஅற்புதம்
௧ மறுநாள் காைலயல் ேயாசுவாவும், இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் எழுந்து,

அகாச யாைவ (ச த்தீைம)வ ட்டுபுறப்பட்டுேயார்தான்நத க்கைரக்குவந்தார்கள்.
அவர்கள் நதையக் கடக்கும் முன்னர், அங்ேக நத க்கைரயல் முகாமிட்டார்கள்.
௨மூன்று நாட்களுக்குப் ப றகு, தைலவர்கள்முகாமிற்குள் சுற்ற ப் பார்த்தார்கள்.
௩அவர்கள் ஜனங்களிடம், “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய ஆசாரியரும், ேலவயரும் சுமந்து ெசல்வைதக் காண்பீர்கள்.
அப்ேபாது, நீங்கள் அவர்கைளப் பன்ெதாடர ேவண்டும். ௪ ஆனால் மிகவும்
ெநருங்க ச் ெசல்லாதீர்கள். 2,000 முழ தூரத்தல் அவர்கைளப் பன் ெதாடர்ந்து
ெசல்லுங்கள். நீங்கள் இதற்கு முன் ஒருேபாதும் இவ்வழியாக வந்ததல்ைல.
ஆனால் அவர்கைளப் பன் ெதாடர்ந்தால், எங்கு ெசல்வெதன்பைத அறவீர்கள்”
என்றுஆைணகள்ெகாடுத்தார்கள்.
௫ அப்ேபாது ேயாசுவா ஜனங்களிடம், “நீங்கள் உங்கைளப் பரிசுத்தமாக்க க்

ெகாள்ளுங்கள். நாைள கர்த்தர் அத சயமான காரியங்கைளச் ெசய்வார்”
என்றான்.
௬ பன் ேயாசுவா ஆசாரியர்கைள ேநாக்க , “உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய

எடுத்துக் ெகாண்டு ஜனங்களுக்கு முன்பாக நதையக் கடந்து ெசல்லுங்கள்”
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என்றான். அவ்வாேற ஆசாரியர்களும் ெபட்டிையச் சுமந்தவாறு ஜனங்களுக்கு
முன்பாகச்ெசன்றார்கள்.
௭அப்ேபாதுகர்த்தர்ேயாசுவாவ டம், “இன்றுஇஸ்ரேவலின்எல்லாஜனங்களும்

பார்க்கும்படியாக உன்ைன உயர்ந்த மனிதனாக்க ேனன். அப்ேபாது, நான்
ேமாேசேயாடு இருந்ததுேபாலேவ உன்ேனாடும் இருக்க ேறன் என்பைத
ஜனங்கள் அறவார்கள். ௮ உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமந்து ெசல்க ற
ஆசாரியர்களிடம், ‘ேயார்தான் நதயன் கைரவைரக்கும் நடந்து தண்ணீரினுள்
இறங்கும்முன்பாகஅங்குசற்றுநல்லுங்கள்என்றுெசால்’ ” என்றார்.
௯அப்ேபாதுேயாசுவாஇஸ்ரேவல்ஜனங்கைளேநாக்க , “உங்கள்ேதவனாகய

கர்த்தருைடய வார்த்ைதகைள வந்து ேகளுங்கள். ௧௦ உயருள்ள ேதவன்
உங்கேளாடிருக்க றார் என்பதற்கும், அவர் பைகவைரத் ேதாற்கடிப்பார்
என்பதற்கும் சான்றாக கானானியைரயும், ஏத்தயைரயும், ஏவயைரயும்,
ெபரிச யைரயும், க ர்காச யைரயும், எேமாரியைரயும், எபூசயைரயும் அவர்
ேதாற்கடித்து இத்ேதசத்ைத வ ட்டுப் ேபாகுமாறு ெசய்வார். ௧௧ இதுேவ
அதற்கு சான்று. முழு உலகத்துக்கும் ஆண்டவராயருப்பவரின்
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி, நீங்கள் ேயார்தான் நதையத் தாண்டும்ேபாது,
உங்களுக்கு முன்ேன ெசல்லும். ௧௨ இப்ேபாது, இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு
ேகாத்த ரங்களில் இருந்தும், குழுவுக்கு ஒருவர் வீதம் பன்னிரண்டு மனிதைரத்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௩ கர்த்தருைடய ெபட்டிையஆசாரியர் சுமந்து
ெசல்வார்கள். உலகத்தன் ஆண்டவர் கர்த்தேர. அவர்கள் அப்ெபட்டிைய
உங்களுக்கு முன்பாக ேயார்தான் நதயல் சுமந்து ெசல்வார்கள். அவர்கள்
தண்ணீருக்குள்கால்ைவத்ததும், ேயார்தான்நதயல்தண்ணீர்ஓடாமல் நன்று,
அைணேபால் ேதங்கயருக்கும்” என்றான்.
௧௪உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய ஆசாரியர் சுமந்து ெசன்றனர். முகாமிட்டிருந்த

இடத்தலிருந்துஜனங்கள்புறப்பட்டு,ேயார்தான்நதையக்கடக்கஆரம்ப த்தனர்.
௧௫ (அறுவைடக் காலத்தல் ேயார்தான் நதயல் ெவள்ளம் கைரபுரண்டு
ஓடும். எனேவ நதயல் தண்ணீர் ெபருகயருந்தது.) ெபட்டிையச் சுமந்து
வந்த ஆசாரியர்கள் நத க்கைரைய அைடந்தனர். அவர்கள் கைரேயாரத்தல்
தண்ணீரில் கால் ைவத்தனர். ௧௬ உடேன, தண்ணீர் ஓடாமல் நன்று ஒரு
அைணேபால் ேதங்க க்ெகாண்டது. (ேயார்தான்அருகலுள்ளஊராகய) ஆதாம்
வைரக்கும் நதயன் தண்ணீர் குவந்து நன்றது. எரிேகா அருேக ஜனங்கள்
நதையக்கடந்தனர். ௧௭அவ்வடத்தல்நலம்வறண்டது,ஆசாரியர் கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமந்தவாேற நதயன் நடுப்பகுதவைரக்கும்
ெசன்று அங்ேக நன்றனர். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் ேயார்தான்
நதைய உலர்ந்த நலத்தன் வழியாக கடக்கும் மட்டும் ஆசாரியர்கள் அங்ேகேய
நன்றனர்.

௪
ஜனங்கள்நைனவுகூருவதற்கானகற்கள்
௧எல்லாஜனங்களும்ேயார்தான்நதையக்
கடந்ததும்கர்த்தர் ேயாசுவாைவேநாக்க ,
௨ “பன்னிரண்டு ேபைரத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள். ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்தல்

இருந்தும் ஒருவைரத் ேதர்ந்ெதடு. ௩ ஆசாரியர்கள் நன்ற இடத்தல்
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நதயனுள்ேள ேதடி அங்கருந்து பன்னிரண்டு கற்கைள எடுத்துவருமாறுகூறு.
இன்ற ரவுதங்குமிடத்தல்அந்தப் பன்னிரண்டுகற்கைளயும்ைவ” என்றார்.
௪ எனேவ ேயாசுவா ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்தலிருந்தும் ஒருவைனத்

ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டான். பன்அவன்பன்னிரண்டுேபைரயும்ஒன்றுகூட்டி,
௫அம்மனிதைர ேநாக்க , “நதயல் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய பரிசுத்த
ெபட்டியருக்கும் இடத்த ற்குச் ெசல்லுங்கள். ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்த ற்கும்
ஒவ்ெவாரு கல் இருக்க ேவண்டும். அக்கல்ைல உங்கள் ேதாள்களில் சுமந்து
வாருங்கள். ௬ இக்கற்கள் உங்களுக்கு ஒரு அைடயாளமாக இருக்கும்.
எத ர்காலத்தல், உங்கள் பள்ைளகள் ‘இந்தக் கற்கள் எதற்காக?’ என்று
உங்களிடம் ேகட்கும்ேபாது, ௭ ேயார்தான் நதயன் தண்ணீைரக் கர்த்தர்
ஓடாமல் நறுத்தயைத அவர்களுக்குக் கூறுவீர்கள். கர்த்தருைடய பரிசுத்த
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி நதையக் கடந்தேபாது, தண்ணீர் அைசயாமல் நன்றது.
இந்ந கழ்ச்சையஎன்ெறன்ைறக்கும்இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்நைனவுகூருவதற்கு
இக்கற்கள்உதவும்” என்றார்.
௮ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேயாசுவாவுக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர். ேயார்தான்

நதயன் மத்தயலிருந்து அவர்கள் பன்னிரண்டு கற்கைள எடுத்து வந்தனர்.
இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு ேகாத்த ரத்தனருக்கும் ஒவ்ெவாரு கல் இருந்தது.
கர்த்தர் ேயாசுவாவுக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய அவர்கள் இைதச் ெசய்தனர்.
அம்மனிதர்கள் கற்கைளச் சுமந்து வந்து, அவர்கள் முகாமிட்டிருந்த இடத்தல்
அக்கற்கைள நாட்டினர். ௯ (ேயாசுவா நதயன்மத்தயல் பன்னிரண்டுகற்கைள
ைவத்தான். கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய ஆசாரியர் சுமந்து வந்து
நன்ற இடத்தல் அவன் அவற்ைற ைவத்தான். அக்கற்கள் இன்ைறக்கும்
அவ்வ டத்த ேலேயஉள்ளன.)
௧௦ ஜனங்கள் ெசய்ய ேவண்டியவற்ைற அவர்களுக்குக் கூறும்படி கர்த்தர்

ேயாசுவாவுக்குக் கட்டைளய ட்டார். ேயாசுவா ெசய்ய ேவண்டியைவயாக
ேமாேச ேயாசுவாவுக்குக் கூறய காரியங்கேள அைவயாகும். பரிசுத்தப்
ெபட்டிையச் சுமந்து வந்த ஆசாரியர்கள் இக்காரியங்கள் எல்லாவற்ைறயும்
ெசய்து முடிக்கும்வைரக்கும் நதயன் மத்தய ேலேய நன்றுெகாண்டிருந்தனர்.
ஜனங்கள்நதையேவகமாகத் தாண்டினார்கள்.
௧௧ஜனங்கள்நதையக்கடந்த பன்னர்,ஆசாரியர்கள்கர்த்தருைடயெபட்டிைய

அவர்களுக்குமுன்பாகச் சுமந்துெசன்றனர்.
௧௨ரூபன், காத் ேகாத்த ரத்தலுள்ளஆண்களும், மனாேச ேகாத்த ரத்தல் பாத

ஆண்களும் ேமாேச ெசால்லியருந்தபடிேய கீழ்ப்படிந்தனர். ப றருக்கு முன்பாக
அவர்கள் நதையக் கடந்தனர். அவர்கள் ேபாருக்கு ஆயத்தமாயனர். ேதவன்
இஸ்ரேவலருக்கு வாக்களித்த ேதசத்ைதப் ெபறுவதற்கு மீத ஜனங்களுக்கு
உதவுவதற்காகச் ெசன்றனர்.
௧௩ ஏறத்தாழ 40,000 ேபர், ேபாருக்குத் தயாராக , எரிேகாவன் சமெவளிக்கு

ேநராக கர்த்தருக்குமுன்பாகஅணியணியாய்ெசன்றார்கள்.
௧௪ இஸ்ரேவலின் எல்லா ஜனங்களுக்கும் உயர்ந்தவனாக ேயாசுவாைவ

கர்த்தர் அந்த நாளில் ேமன்ைமப்படுத்தனார். அப்ேபாதலிருந்து ஜனங்கள்
ேயாசுவாைவ மத த்தனர். ேமாேசையஅவர்கள் மத த்தபடிேய, ேயாசுவாைவயும்
அவன்வாழ்க்ைகமுழுவதும்ஜனங்கள்மத த்தனர்.
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௧௫ ெபட்டிையச் சுமந்த ஆசாரியர்கள் நதயல் நன்றுெகாண்டிருக்கும்ேபாேத,
கர்த்தர் ேயாசுவாைவ ேநாக்க , ௧௬ “ஆசாரியர்கைள நதயனின்று ெவளிேய
வரும்படிக் கட்டைளயடு” என்றார்.
௧௭ எனேவ ேயாசுவா ஆசாரியர்களிடம், “ேயார்தான் நதயலிருந்து

ெவளிேயறுங்கள்” என்றுகட்டைளய ட்டான்.
௧௮ ஆசாரியர்கள் ேயாசுவாவுக்குக் கீழ்ப்படிந்து ெபட்டிையச் சுமந்தபடி

நதயலிருந்து கைரக்கு வந்தனர். ஆசாரியர்களின் கால்கள் தைரயல்
பட்டதும், நதயன் தண்ணீர் ஓட ஆரம்ப த்தது. ஜனங்கள் கடக்கும் முன்னர்
இருந்ததுேபாலேவதண்ணீர்கைரபுரண்ேடாடத்ெதாடங்க ற்று.
௧௯ முதலாம் மாதத்தன் பத்தாவது நாள், ஜனங்கள் ேயார்தான் நதையத்

தாண்டினார்கள். எரிேகாவன் கழக்கலுள்ள கல்காலில், ஜனங்கள்
முகாமிட்டனர். ௨௦ ேயார்தான் நதயல் எடுத்த பன்னிரண்டு கற்கைளயும்
ஜனங்கள் சுமந்து வந்தனர். கல்காலில் ேயாசுவா அக்கற்கைள நாட்டினான்.
௨௧ ேயாசுவா ஜனங்கைள ேநாக்க , “வருங்காலத்தல் பள்ைளகள் ெபற்ேறாைர
ேநாக்க , ‘இக்கற்கள் எைதக் குற க்கன்றன?’ எனக் ேகட்பார்கள். ௨௨ நீங்கள்
பள்ைளகளுக்கு, ‘உலர்ந்த நலத்தல் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேயார்தான்
நதையக் கடந்தைத இக்கற்கள் நைனவூட்ட உதவுகன்றன.’ ௨௩ உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் ெசங்கடைலப் ேபாலேவ ேயார்தான் நதயன் தண்ணீைர
ஓடாதவாறு நறுத்தனார். ஜனங்கள் உலர்ந்த தைரயல் கடந்து ெசல்லும்
வைரக்கும்ெசங்கடலின்தண்ணீைரத்தடுத்துநறுத்தயைதநைனவுகூருங்கள்.
௨௪ கர்த்தர் மிகுந்த வல்லைம வாய்ந்தவர் என்பைத இந்நாட்டின் ஜனங்கள்
எல்ேலாரும் அற ந்துெகாள்வதற்காகக் கர்த்தர் இைதச் ெசய்தார். உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருக்குஅவர்கள் எப்ேபாதும்அஞ்சுவார்கள் என்றுகூறுங்கள்”
என்றான்.

௫
௧இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்கடந்துேபாகும்மட்டும்
கர்த்தர் ேயார்தான் நதைய உலர்ந்து ேபாகச் ெசய்தார். ேயார்தான் நத க்குக்

க ழக்கலிருந்து மத்தயதைரக் கடலுக்குச் ெசல்லும் வழி முழுவதும் வாழ்ந்த
எேமாரியரின்அரசர்களும்,மத்தயதைரக்கடலின்கைரயல்வாழ்ந்தகானானிய
அரசர்களும்இைதக்ேகள்வப்பட்டுமிகவும்பயந்தார்கள். அதற்குப்பன்அவர்கள்
இஸ்ரேவலைர எத ர்த்துநன்றுேபார் ெசய்வதற்குத்துணியவல்ைல.
இஸ்ரேவலர்வருத்தேசதனம்ெசய்யப்படுதல்
௨ அப்ேபாது, கர்த்தர் ேயாசுவாவ டம், “ெநருப்ைப உண்டாக்கும் கற்களால்

கத்த கைளச் ெசய்து இஸ்ரேவலின் ஆண்களுக்கு வருத்தேசதனம் ெசய்”
என்றார்.
௩எனேவ ேயாசுவா ெநருப்பு உண்டாக்கும் கற்களால் கத்த கைளச் ெசய்தான்.

பன் அவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள க பயாத் ஆர்ேலாத் என்னுமிடத்தல்
வருத்தேசதனம்ெசய்தான்.
௪-௭ அவர்களுக்கு ேயாசுவா வருத்தேசதனம் ெசய்த காரணம் இதுதான்:

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எக ப்தலிருந்து புறப்பட்ட ப றகு, பைடயல்
பங்குவகக்கக்கூடியஆண்கள் எல்ேலாருக்கும் வருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டது.
பாைலவனத்தலிருந்தேபாது, ேபார் ெசய்யும் ஆண்களில் பலர் கர்த்தருக்குச்
ெசவ சாய்க்கவல்ைல. எனேவ கர்த்தர் அந்த ஜனங்கள், “நன்றாக
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வைளகற ேதசத்ைதக் காணமாட்டார்கள்” என்று உறுதயாகக் கூறனார்.
கர்த்தர் நமது முற்ப தாக்களுக்கு அத்ேதசத்ைதக் ெகாடுப்பதாக உறுத
கூறயும், அம்மனிதர்களினிமித்தம், ேதவன் ஜனங்கைள 40 ஆண்டுகள்
பாைலவனத்தல் அவர்கள் மரிக்கும்வைர அைலயச் ெசய்தார். ேபார் ெசய்யும்
அந்த ஆண்கள் மரித்தனர், அவர்கள் மகன்கள் ேபாரிடும் ஸ்தானத்ைத
ஏற்றார்கள். ஆனால் பாைலவனத்தல் ப றந்த சறுவர் எவரும் வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்பட்டிருக்கவல்ைல. எனேவ ேயாசுவா அவர்களுக்கு வருத்தேசதனம்
ெசய்தான்.
௮ ேயாசுவா எல்லா மனிதருக்கும் வருத்தேசதனம் ெசய்து முடித்தான்.

அவர்கள்குணமைடயும்வைரக்கும்அங்ேகேயமுகாமிட்டிருந்தார்கள்.

கானானில்முதல்பஸ்கா
௯ அப்ேபாது, கர்த்தர் ேயாசுவாவ டம், “நீங்கள் அைனவரும் எக ப்தல்

அடிைமகளாயருந்தீர்கள். அது உங்கைள ெவட்கமைடயச் ெசய்தது. ஆனால்
இன்று நான் அவ்ெவட்கத்ைதப் ேபாக்கவ ட்ேடன்” என்றார். எனேவ ேயாசுவா
அவ்வ டத்த ற்குக்கல்கால்எனப்ெபயரிட்டான். இன்றளவும்அந்தஇடம்கல்கால்
என்ேறஅைழக்கப்படுக றது.
௧௦ எரிேகாவன் சமெவளியலுள்ள கல்காலில் முகாமிட்டிருந்தேபாது

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பஸ்காைவக் ெகாண்டாடினர். அப்ேபாது மாதத்தன்
பதனான்காவது நாள் மாைலயாக இருந்தது. ௧௧ பஸ்காவற்கு மறு நாள்,
ஜனங்கள் அந்நலத்தல் வைளந்த உணைவ உண்டனர். புளிப்பன்ற ெசய்த
அப்பத்ைதயும், சுட்ட தானியத்ைதயும் அவர்கள் சாப்ப ட்டனர். ௧௨ மறுநாள்,
காைலயல் வானத்தலிருந்து கைடத்த வ ேசஷ உணவு காணப்படவல்ைல.
கானானில் வைளந்த உணைவச் சாப்ப ட்ட நாளில் அது ந கழ்ந்தது.
அப்ேபாதலிருந்து இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள் வானத்தலிருந்து வ ேசஷ
உணைவப்ெபறவல்ைல.

The Commander of the Lord’s Army
௧௩ ேயாசுவா எரிேகாைவ ெநருங்கயேபாது அண்ணாந்து பார்த்து, அவனுக்கு

முன்பாக ஒருவர் ந ற்பைதக் கண்டான். அவர் ைகயல் ஒரு வாள் இருந்தது.
ேயாசுவாஅவரிடம் ெசன்று, “நீர் எங்கள்ஜனங்களின்நண்பரா,அல்லதுஎங்கள்
பைகவரில்ஒருவரா?” என்றுேகட்டான்.
௧௪ அவர் அதற்கு பதலாக, “நான் உன் பைகவன் அல்ல. கர்த்தருைடய

பைடயன்ேசனாத பத நான். நான்உன்னிடம்இப்ேபாதுதான்வந்தருக்க ேறன்”
என்றார்.
உடேன ேயாசுவா தன் மரியாைதைய ெவளிப்படுத்துவதற்கு தைரயல்

வழுந்துவணங்கனான். அவன், “நான்உமதுஊழியன். எனது எஜமானராக ய
நீர் ஏேதனும்எனக்குக்கட்டைளைவத்தருக்க றீரா?” என்றுேகட்டான்.
௧௫ கர்த்தருைடய பைடயன் ேசனாத பத , “உனது பாதரட்ைசையக் கழற்று.

நீ ந ற்குமிடம் பரிசுத்தமானது” என்று கூறனார். ேயாசுவா அவ்வாேற
கீழ்ப்படிந்தான்.

௬
எரிேகா ப டிக்கப்படுதல்
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௧ எரிேகா நகரம் மூடப்பட்டது. இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அருேக இருந்ததால்,
நகர ஜனங்கள் அஞ்சனார்கள். நகரத்த ற்குள் எவரும் ேபாகவுமில்ைல.
நகரத்தலிருந்துயாரும்ெவளிேயவரவுமில்ைல.
௨அப்ேபாது கர்த்தர் ேயாசுவாவ டம், “பார், நீ எரிேகா நகரத்ைத வீழ்த்தும்படி

ெசய்ேவன். நீ அந்நகரத்தன் அரசைனயும், ேபார் ெசய்யும் ஜனங்கைளயும்
ேதாற்கடிப்பாய். ௩உனது ேசைனேயாடு ஒவ்ெவாரு நாளும் நகைர ஒரு முைற
சுற்ற ச் ெசல். ஆறு நாட்கள் இவ்வாறு ெசய். ௪ ெவள்ளாட்டுக் கடாவன்
ெகாம்பால் ெசய்த எக்காளங்கைள ஏழு ஆசாரியர்கள் சுமக்கும்படி ெசால்.
பரிசுத்தப் ெபட்டிையயும் சுமந்து ெசல்லுங்கள். ஆசாரியர்கைள பரிசுத்தப்
ெபட்டிக்கு முன் அணிவகுத்துச் ெசல்லும்படி கூறு. ஏழாம் நாள், ஏழுமுைற
அணிவகுத்துச் ெசல்லும் ேபாது ஆசாரியர்களிடம் எக்காளம் ஊதும்படி கூறு.
௫ ஆசாரியர்கள் எக்காளத்ைத உரத்த குரலில் ஊதும் சத்தத்ைத நீ ேகட்டதும்,
எல்லாஜனங்கைளயும்உரத்தசத்தம்எழுப்பச்ெசால். அவ்வாறுநீங்கள்ெசய்யும்
ேபாது, நகரத்தன் சுவர்கள் இடிந்து வழும். உனது ஜனங்கள் நகரத்த ற்குள்
நுைழவார்கள்” என்றார்.

The Battle Against Jericho
௬ நூனின் மகனாகய ேயாசுவா ஆசாரியர்கைள அைழத்து அவர்களிடம்,

The “கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிையச் சுமந்து ெசல்லுங்கள். ஏழு
ஆசாரியர்களிடம் எக்காளத்ைதச் சுமந்துக்ெகாண்டு ெபட்டிக்கு முன்
அணிவகுத்துப் ேபாகச்ெசால்லுங்கள்” என்றான்.
௭பன் ேயாசுவா ஜனங்களிடம், “இப்ேபாது புறப்பட்டுச் ெசல்லுங்கள்! நகைரச்

சுற்றலும் அணிவகுத்துச் ெசல்லுங்கள். கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிக்கு
முன்பாகஆயுதேமந்தயவீரர்கள்அணிவகுத்துச்ெசல்வார்கள்” என்றான்.
௮ேயாசுவா ஜனங்களிடம் ேபச முடித்த ப றகு, கர்த்தருக்குமுன்பாகஅந்த ஏழு

ஆசாரியர்களும் அணிவகுத்துச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் ஏழு எக்காளங்கைள
ஏந்த க் ெகாண்டு, அணிவகுத்துச் ெசன்றேபாது ஊதனார்கள். கர்த்தருைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டிையச் சுமந்தவர்கள் அவர்கைளப் பன் ெதாடர்ந்தனர்.
௯ ஆயுதேமந்தய வீரர்கள் ஆசாரியர்களுக்கு முன்பு ெசன்றனர். பரிசுத்தப்
ெபட்டிக்குப் பன்பு ெசன்ேறார் அணிவகுத்துச் ெசல்லும்ேபாது, எக்காளம்
ஊதனார்கள். ௧௦ ேபார் முழக்கம் ெசய்யாதபடிக்கு ேயாசுவா ஜனங்களுக்குக்
கூறயருந்தான். அவன், “சத்தம் ேபாடாதீர்கள். நான்ெசால்லும்நாள்வைரக்கும்
எந்தவார்த்ைதயும் ேபசாதீர்கள். அதன்பறகுசத்தமிடலாம்!” என்றான்.
௧௧ நகரத்ைதச் சுற்றலும் ஒருமுைற கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய

ஆசாரியர்கள் சுமந்து வருமாறு ேயாசுவா ெசய்தான். பன்பு அவர்கள்
முகாமிட்டிருக்கும்இடத்த ற்குச்ெசன்றுஇரைவக்கழித்தனர்.
௧௨ மறுநாள் அதகாைலயல், ேயாசுவா எழுந்தான். கர்த்தருைடய பரிசுத்தப்

ெபட்டிைய ஆசாரியர்கள் மீண்டும் சுமந்தனர். ௧௩ ஏழு ஆசாரியர்களும், ஏழு
எக்காளங்கைள ஏந்த ச் ெசன்றனர். கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிக்கு
முன்பாக, அவர்கள் அணிவகுத்து எக்காளங்கைள ஊதயபடிேய நடந்தார்கள்.
ஆயுதங்கைள ஏந்தயருந்த வீரர்கள் அவர்களுக்கு முன்னால் அணிவகுத்துச்
ெசன்றார்கள். கர்த்தருைடயபரிசுத்தப்ெபட்டிக்குப்பன்னால்நடந்துெசன்றமீத
ஜனங்கள் அணிவகுத்தும், தங்களது எக்காளங்கைள ஊதயும் ெசன்றார்கள்.
௧௪ எனேவ இரண்டாம் நாளும், அவர்கள் எல்ேலாரும் நகைரச் சுற்றலும்
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ஒருமுைற ெசன்றனர். பன்அவர்கள்முகாமிற்குத் தரும்பனார்கள். இவ்வாேற
ஆறுநாட்கள்ெதாடர்ந்துெசய்தனர்.
௧௫ ஏழாவது நாள், அதகாைலய ேலேய எழுந்து நகரத்ைதச் சுற்றலும் ஏழு

முைற நடந்தனர். முந்தன நாட்களில் நடந்து ெசன்றதுேபாலேவ ெசன்றார்கள்.
ஆனால்,அன்ைறயதனம்ஏழுமுைறநகைரச்சுற்ற வந்தனர். ௧௬ஏழாவதுமுைற
நகைரச் சுற்ற வந்தேபாது, ஆசாரியர்கள் எக்காளம்ஊதனார்கள். அப்ெபாழுது,
ேயாசுவா: “இப்ேபாது, சத்தமிடுங்கள்! கர்த்தர் இந்நகரத்ைத உங்களுக்குத்
தருகறார்! ௧௭ நகரமும் அதலுள்ளைவ அைனத்தும் கர்த்தருக்குரியைவ.
ராகாப் என்னும் ேவசயும் அவள் வீட்டினரும் மட்டுேம உய ேராடிருப்பார்கள்.
அவர்கள் ெகால்லப்படக்கூடாது. ஏெனன்றால் ராகாப் இரண்டுஒற்றர்களுக்கும்
உதவனாள். ௧௮எல்லாவற்ைறயும்நாம்அழிக்க ேவண்டும்என்பைதநைனவல்
ைவயுங்கள். எந்தப் ெபாருட்கைளயும் எடுக்காதீர்கள். அவற்ைற எடுத்து நமது
முகாமிற்குக்ெகாண்டு வந்தால் நீங்கள் அழிக்கப்படுவதுடன், இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எல்லேலாருக்கும் ெதால்ைலைய வரவைழப்பீர்கள். ௧௯ எல்லா
ெவள்ளியும், ெபான்னும், ெவண்கலம், இரும்பு ஆகயவற்றால் ெசய்யப்பட்ட
ெபாருட்களும் கர்த்தருக்குரியைவ. அப்ெபாருட்கள் கர்த்தருைடய ஆலய
ெபாக்கஷத்தல்ேசர்க்கப்பட ேவண்டும்” என்றுகட்டைளய ட்டான்.
௨௦ஆசாரியர்கள் எக்காளம் ஊதன சத்தத்ைதக் ேகட்டு ஜனங்கள் ஆரவாரம்

ெசய்தேபாது சுவர்கள் இடிந்து வழுந்தன. ஜனங்கள் ேநேர நகரத்த ற்குள்
நுைழந்தனர். அவ்வாறு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அந்நகைர ெவன்றனர்.
௨௧அங்குள்ள அைனத்ைதயும், அங்கு வாழ்ந்த உய ரினங்கைளயும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள்அழித்தனர். அவர்கள்இைளஞரும்முத ேயாருமாகயஆண்கைளயும்,
இைளஞரும் முத ேயாருமாகய ெபண்கைளயும், ஆடுமாடுகைளயும்,
கழுைதகைளயும்ெகான்றனர்.
௨௨ ேயாசுவா இரண்டு ஒற்றேராடும் ேபசனான். ேயாசுவா, “அந்த ேவசயன்

வீட்டிற்குள் ேபாங்கள். அவைளயும், அவேளாடு இருப்ேபார் அைனவைரயும்
ெவளிேயஅைழத்துவாருங்கள். நீங்கள்அவளுக்குஅளித்தவாக்குறுதயன்படி
இைதச்ெசய்யுங்கள்” என்றான்.
௨௩ அவ்வதேம அவ்வருவரும் அவளுைடய வீட்டிற்குள் ெசன்று ராகாைப

அைழத்து வந்தனர். அவளது தந்ைத, தாய், சேகாதரர், அவள் குடும்பத்தனர்,
அவேளாடிருந்த ஜனங்கள் எல்ேலாைரயும் ெவளிேய அைழத்து வந்து,
இஸ்ரேவலரின் முகாமிற்கு ெவளிேய ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தல் அவர்கைள
ைவத்தனர்.
௨௪ பன் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் நகரத்ைத எரித்தனர். ெவள்ளி, ெபான்,

ெவண்கலம், இரும்பு ஆகயவற்றாலான ெபாருட்கைளத் தவ ர ப றவற்ைற
ெநருப்புக்கு இைரயாக்கனர். அப்ெபாருட்கைள மட்டும் கர்த்தருைடய ஆலய
ெபாக்கஷத்தல் ேசர்ந்தனர். ௨௫ ராகாப் என்னும் ேவசையயும், அவளது
குடும்பத்தாைரயும், அவேளாடிருந்தவர்கைளயும் ேயாசுவா காப்பாற்றனான்.
ேயாசுவா எரிேகாவ ற்கு ஒற்றர்கைள அனுப்பயேபாது ராகாப் அவர்களுக்கு
உதவயதால் ேயாசுவா அவர்கைள வாழவ ட்டான். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
மத்தயல்இன்னும்ராகாப்வாழ்க றாள்.
௨௬அப்ேபாது:

“எரிேகாைவமீண்டும்கட்டிெயழுப்புக ற எவனும்
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கர்த்தரால்அழிைவக்காண்பான்.
இந்தநகரின்அஸ்தபாரத்ைதஇடுபவன்,

தன்னுைடயமுதலாவதாகப் ப றந்தமகைனஇழப்பான்.
நகரவாயைலஅைமப்பவன்

தனதுகைடச மகைனஇழப்பான்”
என்ற சாபஅறவப்ைப ேயாசுவாெவளிய ட்டான்.

௨௭ கர்த்தர் ேயாசுவாேவாடிருந்தார். நாடு முழுவதும் ேயாசுவாவன் புகழ்
பரவயது.

௭
ஆகானின்பாவம்
௧இஸ்ரேவலின்ஜனங்கள்ேதவனுக்கு
கீழ்ப்படியாமலிருந்தனர். ச ம்ரி என்பவனின் ேபரனும், கர்மீ என்பவனின்

மகனுமாகய யூதா ேகாத்த ரத்ைதச் சார்ந்த ஆகான் என்ற ெபயருைடய
ஒருவன் இருந்தான். அவன் அழிக்கப்பட ேவண்டிய சல ெபாருட்கைள
எடுத்து ைவத்தருந்தான். எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் கர்த்தர் மிகுந்த
ேகாபமைடந்தார்.
௨ அவர்கள் எரிேகாைவ ேதாற்கடித்த ப றகு, ேயாசுவா சல மனிதைர

ஆயீக்கு அனுப்பனான். ஆயீ, ெபத்தாேவனுக்கு அருகல், ெபத்ேதலுக்குக்
க ழக்காக உள்ளது. ேயாசுவா அவர்களிடம், “ஆயீக்குச் ெசன்று அவ்வடத்தன்
ெபலவீனங்கைளத் ெதரிந்து வாருங்கள்” என்றான். அம்மனிதர்களும் அந்த
இடத்ைதஉளவற ந்துவருவதற்குெசன்றனர்.
௩ பன்னர் அவர்கள் ேயாசுவாவ டம் தரும்ப வந்து, “ஆயீ ஒரு பலவீனமான

பகுத . அவ்வடத்ைத ேதாற்கடிக்க நம் ஜனங்கள் அைனவரும் ேதைவயல்ைல.
2,000 அல்லது 3,000 ஆட்கைள அங்கு ேபார்ெசய்ய அனுப்புங்கள். பைட
முழுவைதயும் பயன்படுத்த ேவண்டிய ராது. நம்ைம எத ர்த்துப் ேபார்
ெசய்வதற்குச் சலமனிதர்கேளஉள்ளனர்” என்றார்கள்.
௪-௫ எனேவ சுமார் 3,000 மனிதர் ஆயீக்குப் ேபானார்கள். ஆனால் ஆயீயன்

ஜனங்கள், இஸ்ரேவலரில் சுமார் 36 ேபைரக் ெகான்றனர். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ஓடிவ ட்டனர். நகரவாசலிலிருந்து இஸ்ரேவலைர மைலச் சரிவு
வைரக்கும் துரத்தனார்கள். ஆயீயன் ஜனங்கள் அவர்கைளப் பயங்கரமாகத்
ேதாற்கடித்தனர்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இைதக் கண்டு அஞ்ச , துணிவழந்தனர். ௬ ேயாசுவா

இைதக் ேகட்டேபாது, துயரமுற்றுத் தன் ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு,
பரிசுத்தப் ெபட்டிக்கு முன்பாக வழுந்து வணங்கனான். மாைலவைரக்கும்
அங்ேகேய இருந்தான். இஸ்ரேவலரின் தைலவர்களும் அவ்வாேற ெசய்தனர்.
அவர்கள் தங்கள் துயரத்ைத ெவளிப்படுத்துவதற்கு சாம்பைலத் தைலயல்
தூவக்ெகாண்டனர்.
௭ ேயாசுவா, “எனது ஆண்டவராகய கர்த்தாேவ! எங்கள் ஜனங்கைள நீர்

ேயார்தான் நதையக் கடக்கைவத்தீர். ஏன்எங்கைளஇத்தைனதூரம்அைழத்து
வந்துஎேமாரியரால்அழிவுறைவக்க றீர்? நாங்கள்தருப்த ேயாடு ேயார்தானின்
அக்கைரயல் வாழ்ந்தருக்கலாம்! ௮ கர்த்தாேவ! எனது உய ரின் மீது
ஆைணயடுக ேறன், நான் ெசால்லக்கூடியது எதுவுமில்ைல. இஸ்ரேவலைரப்
பைகவர்கள்சூழ்ந்துள்ளனர். ௯கானானியரும்இந்நாட்டின் எல்லா ஜனங்களும்
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நடந்தைத அறவார்கள். அவர்கள் எங்கைளத் தாக்க அழிப்பார்கள்! அப்ேபாது
உமதுேமலானெபயைரக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ளஎன்னெசய்வீர்” என்றான்.
௧௦ கர்த்தர் ேயாசுவாைவ ேநாக்க , “உன் முகத்ைதத் தைரயல் கவழ்த்து ஏன்

வழுந்துக டக்க றாய்? எழுந்து நல்! ௧௧இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எனக்கு எத ராகப்
பாவம் ெசய்தார்கள். அவர்கள் கீழ்ப்படியுமாறு கட்டைளய ட்ட உடன்படிக்ைகைய
மீறனார்கள். அழித்துவடும்படி நான் கட்டைளய ட்ட ெபாருட்கைள எடுத்து
ைவத்தருக்க றார்கள். அவர்கள் அைத தருடிவ ட்டனர். அவர்கள் ெபாய்
கூறவ ட்டனர். அப்ெபாருட்கைள அவர்களுக்காக எடுத்துள்ளனர். ௧௨அதனால்
தான் இஸ்ரேவல் பைட ேபாரிலிருந்து புற முதுகு காட்டித் தரும்பவ ட்டது.
அவர்கள் தவறு ெசய்ததாேலேய அவ்வதம் நடந்தது. நான் உங்களுக்கு
உதவமாட்ேடன். நீங்கள் அழிக்கேவண்டுெமன நான் கட்டைளய ட்டவற்ைற
அழிக்காவ ட்டால் நான்உங்கேளாடுஇருக்கமாட்ேடன்.
௧௩ “இப்ேபாதும் ேபாய், ஜனங்கைள பரிசுத்தப்படுத்து. ஜனங்களிடம்,

‘உங்கைள பரிசுத்தப்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள், நாைளக்குத் தயாராகுங்கள்.
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர் இங்கு சலர், கர்த்தர் அழிக்குமாறு
கட்டைளய ட்ட ெபாருட்கைளைவத்துக்ெகாண்டிருப்பதாகக்கூறுகறார். நீங்கள்
அவற்ைறஅப்புறப்படுத்தாவ ட்டால்உங்கள் பைகவர்கைளஒருேபாதும் ெவல்ல
முடியாமல் ேபாகலாம்.
௧௪ “ ‘நாைன காைலயல் கர்த்தரின் முன்பாக எல்ேலாரும் வரேவண்டும்.

எல்லாக் ேகாத்த ரத்தனரும் கர்த்தருக்கு முன்பு ந ற்கும்ேபாது, கர்த்தர் ஒரு
ேகாத்த ரத்தாைரத் ேதர்ந்ெதடுப்பார். அப்ேபாது அந்தக் ேகாத்த ரத்தனர்
கர்த்தரின் முன் நற்கேவண்டும். கர்த்தர் அந்தக் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
ஒரு வம்சத்ைத ேதர்ந்ெதடுப்பார். பன் அவ்வம்சத்தலிருந்து கர்த்தர்
ஒரு குடும்பத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுப்பார். பன் கர்த்தர் அக்குடும்பத்தன்
அங்கத்தனர்கள் ஒவ்ெவாருவைரயும் பார்ப்பார். ௧௫ அழிக்க ேவண்டிய
ெபாருைள ைவத்தருக்க றவன் அப்ேபாது அகப்படுவான். அம்மனிதனும்,
அவனுக்குச் ெசாந்தமானைவெயல்லாம் அவேனாடு ெநருப்பனால் அழிக்கப்
படேவண்டும். அம்மனிதன் கர்த்தேராடு ெசய்த உடன்படிக்ைகைய மீறனான்.
அவன்இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு மிகுந்த தீைமயான காரியத்ைதச் ெசய்தான்!’
என்றுெசால்” என்றார்.
௧௬ மறுநாள் அதகாைலயல், ேயாசுவா இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள கர்த்தரின்

முன்னால் ந ற்கும்படி ெசய்தான். எல்லாக் ேகாத்த ரத்தனரும் கர்த்தருக்கு முன்
நன்றனர். கர்த்தர் யூதா ேகாத்த ரத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்தார் ௧௭ எனேவ அந்தக்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த எல்லாக் குழுக்களும் கர்த்தருக்கு முன்ேன நன்றனர்.
கர்த்தர் ேசரா குழுவனைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். பன் ேசரா குழுவனரின்
எல்லாக் குடும்பத்தாரும் கர்த்தருக்குமுன்ேன நன்றார்கள். ச ம்ரியன்குடும்பம்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டது.
௧௮ ேயாசுவா அக்குடும்பத்தன் ஆண்கைளெயல்லாம் கர்த்தருக்கு முன்

வருமாறு கூறனான். கர்த்தர் கர்மீயன் மகன் ஆகாைனத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
(கர்மீ ச ம்ரியன்மகன், ச ம்ரி ேசராவன்மகன்.)
௧௯ேயாசுவாஆகாைன ேநாக்க , “மகேன, உனதுவண்ணப்பங்கைளச் ெசால்.

நீ இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தைர மகைமப்படுத்த , உனது பாவங்கைள
அவரிடம் கூறு. நீ ெசய்தைத எனக்குக் கூறு. என்னிடமிருந்து எைதயும்
மைறக்காேத!” என்றான்.
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௨௦ ஆகான், “நான் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு எத ராகப்
பாவம் ெசய்தது உண்ைம. நான் ெசய்தது இதுேவ: ௨௧ நாம்
எரிேகாைவயும் அந்நகரத்தன் ெபாருட்கைளயும் ைகப்பற்ற க்ெகாண்டேபாது
பாப ேலானிலிருந்து ெகாண்டுவந்த அழகய ேமலாைடையயும், சுமார் ஐந்து
பவுண்டு ெவள்ளிையயும், ஒரு பவுண்டு ெபான்ைனயும் கண்ேடன். அவற்ைற
எடுத்துக் ெகாண்ேடன். அப்ெபாருள்கள் எனது கூடாரத்த ற்கடியலுள்ள
நலத்தல் புைதக்கப்பட்டிருப்பைத நீங்கள் காணலாம். ேமலாைடயன் கீேழ
ெவள்ளிஇருக்க றது” என்றான்.
௨௨ எனேவ ேயாசுவா சலைரக் கூடாரத்த ற்கு அனுப்பனான். அவர்கள்

கூடாரத்த ற்கு ஓடிச் ெசன்று, அப்ெபாருட்கள் கூடாரத்தல் மைறத்து
ைவக்கப்பட்டிருப்பைதக் கண்டனர். ேமலாைடயன் கீேழ ெவள்ளி இருந்தது.
௨௩ அவர்கள் அப்ெபாருட்கைளக் கூடாரத்த ற்கு ெவளிேய எடுத்து வந்து,
அவற்ைற ேயாசுவாவ டமும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமும் ெகாண்டு ெசன்று,
கர்த்தருக்குமுன்அவற்ைறத்தைரயல்ேபாட்டனர்.
௨௪ ேசராவன் மகனாகய ஆகாைன ேயாசுவாவும், ஜனங்களும் ஆேகார்

பள்ளத்தாக்க ற்கு அைழத்துச் ெசன்றனர். அந்த ெவள்ளி, ேமலாைட, ெபான்,
ஆகானின் மகன்கள், மகள்கள், அவனது ஆடு மாடுகள், கழுைதகள் கூடாரம்,
ப ற ெபாருட்கைளயும் ஆேகார் பள்ளத்தாக்கல் ேசர்ப்ப த்தனர். ௨௫ அப்ேபாது
ேயாசுவா, “எங்களுக்கு ேநர்ந்த ெதாந்தரவுகளுக்கு நீ காரணமாக இருந்தாய்!
இப்ேபாது கர்த்தர் உனக்குத் ெதால்ைலயளிப்பார்!” என்றான். அப்ேபாது
ஜனங்கள் ஆகானின் மீதும் அவன் குடும்பத்தனர் மீதும் அவர்கள் மரிக்கும்படி
கற்கைளவீசனார்கள். ப றகுஜனங்கள்அவர்களின்உடல்கைளயும்அவர்களின்
ெபாருட்கைளயும் எரித்தனர். ௨௬ஆகாைன எரித்த பன், அவன் உடம்பன் மீது
கற்கைளக் குவத்தனர். அைவ இன்னும் அங்கு உள்ளன. ேதவன் ஆகானின்
குடும்பத்த ற்குத் ெதால்ைல ெகாடுத்தார். அதனால் அவ்வ டம் ஆேகார்
(ெதால்ைல) பள்ளத்தாக்கு எனப்படுகறது. அதன் பன் கர்த்தர் ஜனங்களிடம்
ேகாபமாயருக்கவல்ைல.

௮
ஆயீஅழிக்கப்படுதல்
௧ கர்த்தர் ேயாசுவாைவ ேநாக்க , “அஞ்சாேத, முயற்சையக் ைகவ டாேத.

ேபார் ெசய்யும் ஆண்கைள ஆயீக்கு வழிநடத்து. ஆயீயன் அரசைன அழிக்க
நான் உதவுேவன். அவன் ஜனங்கள், நகரம், ேதசம் ஆகயவற்ைற உனக்குத்
தருக ேறன். ௨ எரிேகாவுக்கும் அதன் அரசனுக்கும் ெசய்தவற்ைற நீ ஆயீக்கும்,
அதன் அரசனுக்கும் ெசய்வாய். இம்முைற எல்லா ெசல்வத்ைதயும், கால்
நைடகைளயும் உங்களுக்காக ைவத்துக் ெகாண்டு உனது ஜனங்கேளாடு
ெசல்வத்ைதப் பங்க ட்டுக்ெகாள்வாய். இப்ேபாது, நகரத்தன் பன்ேன உன்
வீரர்களில் சலைரமைறந்துெகாள்ளச்ெசால்” என்றார்.
௩ ேயாசுவா தனது ேசைனைய ஆயீக்கு ேநராக வழி நடத்தனான். பன்

30,000 ச றந்த ேபார்வீரைரத் ேதர்ந்ெதடுத்து அவர்கைள இரவல் அனுப்பனான்.
௪ ேயாசுவா அவர்களுக்குப் பன் வருமாறு கட்டைளய ட்டு: “நான் உங்களுக்கு
ெசால்வைதக் கவனமாகக் ேகளுங்கள். நகரத்த ற்குப் பன்னாலுள்ள
பகுதயல் நீங்கள் ஒளிந்தருக்க ேவண்டும். தாக்குவதற்ேகற்ற ேநரத்துக்காக
காத்தருங்கள். நகரத்தலிருந்து ெவகு தூரம் ெசல்லாதீர்கள். ெதாடர்ந்து
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கவனித்தபடி தயாராக இருங்கள். ௫ நகரத்த ற்கு ேநராக அணிவகுத்துச்
ெசல்வதற்கு நான் என்னுடன் உள்ளவர்கைள வழி நடத்துேவன். நகரத்தன்
ஜனங்கள் எங்கைள எத ர்த்து சண்ைடய ட ெவளியல் வருவார்கள். நாம்
முன்னர் ெசய்தபடிேய, தரும்ப ஓடுேவாம். ௬ அம்மனிதர்கள் எங்கைள
நகரத்த ற்கு ெவளிேய துரத்துவார்கள். முன்ைபப் ேபால் நாம் நகரத்த ற்கு
ெவளிேய ஓடுக ேறாம் என்று அவர்கள் நைனப்பார்கள். இவ்வாறு நாங்கள்
ஓடிவடுேவார்கைளப் ேபாலக் காண்பப்ேபாம். ௭ அப்ேபாது நீங்கள்
மைறவ டங்களிலிருந்து ெவளிேய வந்து நகரத்ைதக் ைகப்பற்ற ேவண்டும்.
ெவற்ற ெபறும்வல்லைமையத் ேதவனாகயகர்த்தர்உங்களுக்குத்தருவார்.
௮ “கர்த்தர்கூறுகறபடிேயநீங்கள்ெசய்யேவண்டும். என்ைனக்கவனியுங்கள்.

நகரத்ைதத் தாக்குவதற்கான கட்டைளைய நான் இட்டதும் நகரத்ைதக்
ைகப்பற்ற ,அதற்குத்தீமூட்டுங்கள்” என்றான்.
௯ ேயாசுவா அம்மனிதர்கைள மைறவ டங்களுக்கு அனுப்பயபன்

காத்தருந்தான். அவர்கள் ெபத்ேதலுக்கும் ஆயீக்கும் மத்தயலுள்ள
ஓரிடத்த ற்குச் ெசன்றனர். அதுஆயீக்கு ேமற்கலிருந்தது. அன்ற ரவு ேயாசுவா
தனதுஜனங்கேளாடுதங்கயருந்தான்.
௧௦மறுநாள்அதகாைலயல்ேயாசுவாஆண்கைளக்கூடிவரும்படிஅைழத்தான்.

பன் ேயாசுவாவும், இஸ்ரேவல் தைலவர்களும் அவர்கைள ஆயீக்கு
வழிநடத்தனர். ௧௧ ேயாசுவாேவாடிருந்த எல்லா வீரர்களும் ஆயீக்கு ேநராக
அணிவகுத்துச் ெசன்று நகரத்த ற்கு முன்ேன ெசன்று நன்றனர். நகரத்த ற்கு
வடக்ேக பைட முகாமிட்டது. பாைளயத்த ற்கும் ஆயீக்கும் நடுேவ ஒரு
பள்ளத்தாக்குஇருந்தது.
௧௨ அப்ேபாது ேயாசுவா சுமார் 5,000 ஆண்கைளத் ெதரிந்துெகாண்டு,

ெபத்ேதலுக்கும் ஆயீக்கும் நடுவல், நகரத்த ற்கு ேமற்ேகயுள்ள பகுதயல்
மைறந்தருக்குமாறு கூற , அவர்கைள அனுப்பனான். ௧௩ ேயாசுவா அவனது
ஆட்கைளப் ேபாருக்குத் தயாராக்கனான். நகரத்த ற்கு வடக்ேக ெபரிய முகாம்
இருந்தது. மற்ற ஆட்கள் ேமற்ேக மைறந்தருந்தனர். இரவல் ேயாசுவா
பள்ளத்தாக்கனுள்இறங்க ச்ெசன்றான்.
௧௪ இஸ்ரேவலரின் பைடையக் கண்டதும் ஆயீயன் அரசனும் அவனது

ஆட்களும் எழுந்து இஸ்ரேவலரின் பைடேயாடு ேபார் ெசய்வதற்கு வைரந்து
வந்தனர். ஆயீயன் அரசன் நகரின் க ழக்குப் பகுத க்குச் ெசன்றான். அதனால்
நகருக்குப் பன்ேனமைறந்தருந்தவீரர்கைளஅவன்பார்க்கவல்ைல.
௧௫ ேயாசுவாவும், இஸ்ரேவலின் மனிதர்களும் ஆயீயன் பைடயனர்

தம்ைமத் துரத்தவர இடம் ெகாடுத்தனர். ேயாசுவாவும் அவனது ஆட்களும்
பாைலவனத்தற்கு ேநராக க ழக்ேக ஓட ஆரம்ப த்தனர். ௧௬ நகரத்து ஜனங்கள்
சத்தமிட்டுக் ெகாண்ேட, ேயாசுவாைவயும் அவனது மனிதர்கைளயும் துரத்த
ஆரம்ப த்தனர். எல்லா ஜனங்களும் நகரத்த ற்கு ெவளிேய வந்தனர். ௧௭ஆயீ,
ெபத்ேதல் ஆகயவற்றன் எல்லா ஜனங்களும் இஸ்ரேவல் பைடையத்
துரத்தனார்கள். நகரம் த றந்தருந்தது. யாரும் நகரத்ைதப் பாதுகாப்பதற்காகப்
பன்தங்கவல்ைல.
௧௮ அப்ேபாது கர்த்தர் ேயாசுவாைவ ேநாக்க , “உன் ஈட்டிைய ஆயீ

நகரத்த ற்கு ேநராக நீட்டு, நான் உனக்கு அந்நகரத்ைதக் ெகாடுப்ேபன்”
என்றார். எனேவ ேயாசுவா ஆயீ நகரத்த ற்ெகத ராக அவனது ஈட்டிைய
நீட்டினான். ௧௯ மைறந்தருந்த இஸ்ரேவலர் இைதக் கண்டனர். அவர்கள்
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மைறவ டங்களிலிருந்து ெவளிவந்து நகரத்த ற்குள் நுைழந்து அைதத்
தங்கள் ஆதக்கத்த ற்குள் ெகாண்டு வந்தனர். ப றகு வீரர்கள் நகரத்த ற்கு
ெநருப்பூட்டினர்.
௨௦ ஆயீ நகர ஜனங்கள் தரும்ப ப் பார்த்து, தங்கள் நகரம் எரிவைதயும்,

வானத்தற்கு ேநராகப் புைக எழும்புவைதயும் கண்டனர். எனேவ அவர்கள்
தங்கள் வலிைமையயும் துணிைவயும் இழந்து, இஸ்ரேவலைரத் துரத்துவைதக்
ைகவ ட்டனர். இஸ்ரேவலர் ஓடுவைத நறுத்தவ ட்டு தரும்ப ஆயீ நகர
மக்கேளாடு ேபாரிட்டனர். ஆயீ நகர ஜனங்கள் ஓடி ஒளிவதற்கு எந்த இடமும்
அகப்படவல்ைல. ௨௧ ேயாசுவாவும் அவனது ஆட்களும், நகரம் தங்கள்
வசமானைதயும், நகரத்தலிருந்து புைகெயழுவைதயும் கண்டதும் ஓடுவைத
நறுத்த , தரும்பவந்து, ஆயீ நகர ஜனங்ககைள எத ர்த்தனர். ௨௨ அப்ேபாது
ஒளிந்தருந்தமனிதர்களும்நகரத்தலிருந்துவந்துேபாரில்உதவனார்கள். ஆயீ
நகர ஜனங்கைள இஸ்ரேவலர் இருபுறமும் சூழ்ந்து வைளந்துெகாண்டனர்.
இஸ்ரேவலர் அவர்கைளத் ேதாற்கடித்தனர். ஆயீ நகர மனிதர்கள் தப்ப ,
உய ேராடிராதபடி இஸ்ரேவலர்அவர்கேளாடு ேபாரிட்டுஅழித்தனர். ௨௩ஆனால்,
ஆயீ நகர அரசைன உய ேராடு ப டித்து ேயாசுவாவற்கு முன்னால் வீரர்கள்
ெகாண்டுவந்தனர்.

ேபாைரப்பற்றயவமர்சனம்
௨௪ ேபாரின்ேபாது, இஸ்ரேவலின் பைட வீரர்கள் ஆயீ நகர ஜனங்கைள

வயல்களுக்கும், பாைலவனத்தற்கும் துரத்தனார்கள். ஆயீயன் மனிதர்கைள
இஸ்ரேவல் ேசைனயனர் வயல்களிலும், பாைலவனத்தலும் ெகான்று
குவத்தனர். பன்இஸ்ரேவல்வீரர்கள்ஆயக்குச் ெசன்றுஅங்குஉய ேராடிருந்த
ஜனங்கைளயும் ெகான்றனர். ௨௫ ஆயீயன் எல்லா ஜனங்களும் அன்று
மரித்தனர். அவர்கள் ஆண்களும் ெபண்களுமாக 12,000 ேபர் இருந்தனர்.
௨௬ தனது ஆட்கள் நகைர அழிப்பதற்கு அைடயாளமாக ேயாசுவா அவனது
ஈட்டிைய ஆயீக்கு ேநராக நீட்டிக்ெகாண்டிருந்தான். நகரத்தன் ஜனங்கள்
அைனவரும் அழியும்வைரக்கும் அவ்வாேற நன்றருந்தான். ௨௭ இஸ்ரேவலர்
மிருகங்கைளயும், ப ற ெபாருட்கைளயும் தங்களுக்காக நகரத்த ற்கு ெவளிேய
ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள் இவ்வாறு ெசய்யும்படி கர்த்தர் ஏற்ெகனேவ
ேயாசுவாவ டம்கூறயருந்தார்.
௨௮ ேயாசுவா ஆயீ நகைர எரித்தான். அந்நகரம் ெவறும் கற்களின்

குவயலாக்கப்பட்டது. இன்றுவைரக்கும் அதுஅப்படிேய உள்ளது. ௨௯ஆயீயன்
அரசைன ேயாசுவா ஒரு மரத்தல் தூக்கலிட்டான். மாைலயல், அரசனின்
உடைல அப்புறப்படுத்துமாறு தனது ஆட்களுக்குக் கூறனான். அவர்கள் நகர
வாசலுக்கு ெவளிேய அவனது உடைல வீச , பன் அவ்வுடைலக் கற்களால்
மூடினார்கள். கற்களின்குவயலும்இன்றளவும்அங்ேகேயஉள்ளது.

ஆசீர்வாதமும் சாபமும்பற்ற வாச த்தல்
௩௦ அப்ேபாது ேயாசுவா, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு ஒரு

பலிபீடத்ைத ஏபால் மைலமீது கட்டினான். ௩௧ இஸ்ரேவலின் ஜனங்களுக்குப்
பலிபீடத்ைத எப்படிக் கட்டுவெதன்று கர்த்தருைடய தாசனான ேமாேச
கூறயருந்தான். ேமாேசயன் சட்ட புத்தகத்தல் வளக்கப்பட்டிருந்தபடி ேயாசுவா
பலிபீடத்ைதக் கட்டினான். ெவட்டப்படாத கற்களால் பலிபீடம் கட்டப்பட்டது.
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அக்கற்களின் மீது எந்த கருவயும் பட்டிருக்கவல்ைல. கர்த்தருக்குத் தகன
பலிகைளஅப்பலிபீடத்தல்ெசலுத்தனர். சமாதானபலிகைளயும்ெசலுத்தனர்.
௩௨ அவ்வடத்தல் ேயாசுவா ேமாேசயன் சட்டங்கைளக் கற்களில்

எழுதனான். இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள் எல்ேலாரும் பார்க்கும்படியாக அவன்
இைதச் ெசய்தான். ௩௩ பரிசுத்தப் ெபட்டிையச் சூழ்ந்து தைலவர்களும்,
அதகாரிகளும், நயாயாத பத களும், இஸ்ரேவலரும் நன்றனர். கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகயுள்ள பரிசுத்தப் ெபட்டிையச் சுமந்து வந்த ேலவ ேகாத்த ரத்தன்
ஆசாரியர்களுக்கு முன்ேன அவர்கள் நன்று ெகாண்டிருந்தனர். இஸ்ரேவலின்
ஜனங்களும், ப றரும் அங்ேக நன்றருந்தனர். பாத ஜனங்கள் கூட்டத்தனர்
ஏபால் மைலக்கு முன்பும், மற்ெறாரு பாத யனர் ெகரிசீம் மைலக்கு முன்ேனயும்
நன்றார்கள். கர்த்தருைடயதாசனாகயேமாேசஆசீர்வாதத்ைதப்ெபறுவதற்காக
இப்படிெசய்யும்படிஜனங்களிடம்கூறயருந்தான்.
௩௪ சட்டங்களில் கூறப்பட்ட எல்லாவற்ைறயும் அப்ேபாது ேயாசுவா

வாச த்தான். ஆசீர்வாதங்கைளயும், சாபங்கைளயும் குறத்து வாச த்தான்.
சட்ட புத்தகத்தல் எழுதயருந்த முைறப்படிேய எல்லாவற்ைறயும் வாச த்தான்.
௩௫இஸ்ரேவலேராடுவாழ்ந்தஅந்நயரும்,எல்லாப்ெபண்களும்,குழந்ைதகளும்
அங்கருந்தனர். ேமாேச ெகாடுத்த ஒவ்ெவாரு கட்டைளையயும் ேயாசுவா
வாச த்தான்.

௯
ேயாசுவாவ டம் க ப ேயானியரின்தந்த ரம்
௧ேயார்தான்நதயன்ேமற்கலுள்ளஎல்லாஅரசர்களும்இந்தந கழ்ச்ச கைளக்

ேகள்வப்பட்டார்கள். அவர்கள் ஏத்தயர், எேமாரியர், கானானியர், ெபரிச யர்,
ஏவயர், எபூசயர் ஆக ேயாரின் அரசர்கள் ஆவார்கள். அவர்கள் மைலகளிலும்,
சம ெவளிகளிலும் வாழ்ந்தனர். லீபேனான் வைரக்குமுள்ள மத்தயதைரக்
கடேலாரமாக அவர்கள் வாழ்ந்தனர். ௨ இந்த அரசர்கள் ஒருமித்துக் கூடி,
ேயாசுவாேவாடும்,இஸ்ரேவல்ஜனங்கேளாடும் ேபாரிடுவதற்குத்த ட்டமிட்டனர்.
௩எரிேகாைவயும்ஆயீையயும்ேயாசுவா ேதாற்கடித்தவைகையக ப ேயானின்

ஜனங்கள் ேகள்வப்பட்டிருந்தனர். ௪ அவர்கள் இஸ்ரேவலைர ஏமாற்ற
முடிெவடுத்தனர். இதுேவ அவர்கள் த ட்டம்: அவர்கள் ைநந்துேபான பைழய
த ராட்ைசரசத் ேதால்ைபகைளச்ேசகரித்தனர். அவர்கள்கழுைதகளின்முதுகல்
அவற்ைற ஏற்றனார்கள். பைழய சாக்குகைள அந்தக் கழுைதகளின் ேமல்
ஏற்ற , ெவகுதுரத்தலிருந்து பயணம் ெசய்து வருேவாைரப் ேபால் ேதாற்றம்
அளித்தனர். ௫அவர்கள் பைழய ெசருப்புகைள அணிந்து, பைழய ஆைடகைள
உடுத்த க்ெகாண்டு, உலர்ந்து, பூசணம் பூத்தருந்த பைழய அப்பங்கைளயும்
எடுத்துக்ெகாண்டனர். ெதாைலவான இடத்தலிருந்து பயணம் ெசய்து
வந்தவர்கைளப் ேபான்ேற அவர்கள் ேதான்றனர். ௬ பன்னர் அம்மனிதர்கள்
கல்காலுக்குஅருேகஇருந்தஇஸ்ரேவலரின்முகாமிற்குச்ெசன்றனர்.
அம்மனிதர்கள் ேயாசுவா மற்றும் இஸ்ரேவலின் மூப்பர்களிடமும் ெசன்று,

“நாங்கள்மிகவும்தூரத்தலுள்ளஒரு ேதசத்தல்இருந்துகளம்ப வந்துள்ேளாம்.
உங்கேளாடு ஒரு சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்து ெகாள்ள வரும்புக ேறாம்”
என்றனர்.
௭இஸ்ரேவலர் அந்த ஏவயரிடம், “நீங்கள் எங்கைள ஏமாற்றப் பார்க்க றீர்கள்,

அருேகஎங்ேகேயனும்நீங்கள்வச த்துக்ெகாண்டிருக்கலாம். நீங்கள்எங்கருந்து
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வருகறீர்கள் என்பைதத் ெதரிந்துெகாள்ளும் வைரக்கும் உங்கேளாடு சமாதான
ஒப்பந்தம்ெசய்யமாட்ேடாம்” என்றனர்.
௮ஏவயர்கள் ேயாசுவாவ டம், “நாங்கள்உமதுபணியாட்கள்” என்றனர்.
ஆனால்ேயாசுவா, “நீங்கள்யார்? எங்கருந்துவருகறீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
௯அந்தஆட்கள் அதற்குப் பதலாக, “நாங்கள் உங்கள் பணியாட்கள். நாங்கள்

தூரத்தலுள்ளநாட்டிலிருந்துவந்துள்ேளாம். உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தருைடய
மிகுந்தவல்லைமையஅறந்ததால்இங்குவந்ேதாம். அவர்ெசய்தகாரியங்கைள
அறந்துள்ேளாம். அவர் எக ப்தல் ெசய்தவற்ைறயும் அற ந்ேதாம். ௧௦ ேயார்தான்
நத க்குக் க ழக்கலுள்ள எேமாரியரின் அரசர்களானஅஸ்தேராத் ேதசத்தலுள்ள
எஸ்ேபானின் அரசனாகய சீேகாைனயும், பாசானின் அரசனாகய ஓைகயும்
அவர் ேதாற்கடித்தைதக் ேகள்வப்பட்ேடாம். ௧௧ எனேவ எங்கள் மூப்பர்களும்,
ஜனங்களும்எங்கைளேநாக்க , ‘உங்கள்பயணத்தற்குத்ேதைவயானஉணைவ
எடுத்துச் ெசல்லுங்கள்.’ இஸ்ரேவலரின் ஜனங்கைளப் ேபாய்ச் சந்த த்து,
அவர்களிடம், ‘நாங்கள் உங்கள் பணியாட்கள். எங்கேளாடு சமாதான ஒப்பந்தம்
ெசய்துெகாள்ளுங்கள்’ என்றுெசால்லுங்கள்” என்றார்கள்.
௧௨ “எங்கள் அப்பத்ைதப் பாருங்கள்! நாங்கள் எங்கள் வீடுகைளவ ட்டு

உங்களிடம் வரும்படி பயணம் ெசய்யத் துவங்கயேபாது அது சூடாகவும்,
புதயதாகவும் இருந்தது. ஆனால் இப்ேபாது உலர்ந்து பைழயதாகப்
ேபாய்வ ட்டது. ௧௩ எங்கள் த ராட்ைசரசப் ைபகைளப் பாருங்கள்!
நாங்கள் வீட்டிலிருந்து வந்தேபாது அைவ புத தாகவும் த ராட்ைசரசம்
ந ரப்பப்பட்டைவயாகவும் இருந்தன. இப்ேபாது அைவ கழிந்து,
பைழயனவாகவ ட்டன. எங்கள்உைடகைளயும்,பாதரட்ைசகைளயும்பாருங்கள்!
நாங்கள் அணிந்து ெகாண்டிருப்பைவ பயணத்தால் க ழிந்துேபாயருப்பைதக்
காண்பீர்கள்” என்றனர்.
௧௪ அந்த ஆட்கள் உண்ைம ேபசுக றார்களா என்பைத அறய இஸ்ரேவலர்

வரும்பனர். எனேவ அவர்கள் அப்பத்ைத ருச பார்த்தனர். ஆனால்
அவர்கள் ெசய்யேவண்டியது என்னெவன்று கர்த்தைரக் ேகட்டுத் ெதரிந்து
ெகாள்ளவல்ைல. ௧௫ ேயாசுவா அவர்கேளாடு சமாதானம் ெசய்துெகாள்ள
உடன்பட்டான். அவர்கைளவாழவடுவதாகஒப்பந்தம் ெசய்தான். ேயாசுவாவன்
இந்தவாக்குறுதக்குஇஸ்ரேவலின்தைலவர்களும்ஒப்புக்ெகாண்டனர்.
௧௬மூன்று நாட்களுக்குப் ப றகு, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அந்த ஆட்கள் தங்கள்

முகாமிற்கு ெவகுஅருகாைமயல் வாழ்பவர்கள் என்பைத அற ந்துெகாண்டனர்.
௧௭ எனேவ இஸ்ரேவலர் அம்மனிதர்கள் வாழ்ந்த இடத்த ற்குச் ெசன்றனர்.
அவர்கள் மூன்றாம் நாள் க ப ேயான், ெகப ரா, ெபெயேராத், கீரியாத் ெயயாரீம்
என்ற நகரங்கைள வந்தைடந்தனர். ௧௮ ஆனால் இஸ்ரேவல் பைடயனர்
அந்நகரங்கைளஎத ர்த்துப்ேபார்ெசய்யவல்ைல. அந்தஜனங்கேளாடுஅவர்கள்
ஒரு சமாதான ஒப்பந்தத்ைதச் ெசய்து ெகாண்டனர். ஏெனனில் இஸ்ரேவலரின்
ேதவனாகயகர்த்தருக்கு,முன்புஅவர்கள்ஒருவாக்குறுதையச்ெசய்தருந்தனர்.
ஒப்பந்தம் ெசய்த தைலவர்கைள எத ர்த்து ஜனங்கள் குற்றம் சாட்டினார்கள்.

௧௯ ஆனால் தைலவர்கள், “நாங்கள் வாக்களித்துவ ட்ேடாம். இஸ்ரேவலரின்
ேதவனாகய கர்த்தருக்கு முன்னால் வாக்களித்ேதாம், அவர்கைள எத ர்த்து
இப்ேபாது ேபாரிட முடியாது. ௨௦இப்படித்தான் நாம் நடந்து ெகாள்ள ேவண்டும்.
அவர்கைள உய ேராடு வ டேவண்டும். அவர்கைளக் காயப்படுத்தனால்
நாம் அவர்கேளாடு ெசய்த வாக்குறுதைய மீறயதற்காக ேதவன் நம்மிடம்
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ேகாபமைடவார். ௨௧ எனேவ அவர்கள் வாழட்டும். ஆனால் அவர்கள் நமது
பணியாட்களாக இருப்பார்கள். அவர்கள் நமக்காக வறகு ெவட்டுவார்கள். நம்
ஜனங்களுக்காக தண்ணீர் ெமாண்டு வருவார்கள்” என்று பதலளித்தார்கள்.
இவ்வாறு அந்த ஜனங்களுக்கு அளித்த சமாதானத்த ற்கான வாக்குறுதைய
தைலவர்கள்மீறவல்ைல.
௨௨ ேயாசுவா க ப ேயானிய ஜனங்கைள அைழத்து, “ஏன் எங்களிடம் ெபாய்

ெசான்னீர்கள்? உங்கள் ேதசம் எங்கள் முகாமிற்கு அருகல் இருந்தது. ஆனால்
நீங்கேளா தூர ேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் என்றீர்கள். ௨௩ இப்ேபாது, நீங்கள்
ஒரு சாபத்தனால் ப டிக்கப்பட்டிருக்க றீர்கள். உங்கள் ஜனங்கள் அைனவரும்
அடிைமகள் ஆவர். அவர்கள் ேதவனின் ஆலயத்த ற்கு வறகு ெவட்டவும்,
தண்ணீர்ெமாண்டுவரவும் ேவண்டும்” என்றான்.
௨௪ க ப ேயானிய ஜனங்கள், “நீங்கள் எங்கைளக் ெகான்றுவடுவீர்கள்

என்ற பயத்தால் நாங்கள் ெபாய் ெசான்ேனாம். ேதவன் தம் ஊழியராக ய
ேமாேசக்கு இந்த ேதசத்ைதெயல்லாம் ெகாடுப்பதாக வாக்களித்ததாக நாங்கள்
ேகள்வப்பட்ேடாம். இத்ேதசத்தல் வச ப்ேபாைரக் ெகால்லும்படியாக ேதவன்
உங்களுக்குக் கூறனார். எனேவ நாங்கள் உங்களிடம் ெபாய் கூற ேனாம்.
௨௫இப்ேபாதும் நாங்கள்உங்கள் பணியாட்கள். நீங்கள் சரிெயன நைனப்பைத
எங்களுக்குச்ெசய்யலாம்” என்றனர்.
௨௬ எனேவ க ப ேயானிய ஜனங்கள் அடிைமகளாயனர். ஆனால் ேயாசுவா

அவர்கைள உய ேராடுவ ட்டான். இஸ்ரேவலர் அவர்கைளக் ெகால்வதற்கு
அனுமதக்கவல்ைல. ௨௭க ப ேயானிய ஜனங்கைள இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு
அடிைமகளாக ேயாசுவா ஆக்கனான். அவர்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும்
கர்த்தருைடய பலிபீடத்த ற்கும் ேதைவயான வறகு ெவட்டி, தண்ணீர்
ெமாண்டு வந்தனர். ேதவன் ெதரிந்ெதடுத்த இடத்தல் எல்லாம் அவர்கள்
அவ்ேவைலகைளச் ெசய்தனர். அந்த ஜனங்கள் இன்ைறக்கும் அடிைமகளாக
உள்ளனர்.

௧௦
சூரியன்அைசயாதுநன்றநாள்
௧ அக்காலத்தல் அேதானிேசேதக் எருசேலமின் அரசனாக இருந்தான்.

ேயாசுவா ஆயீ நகைரத் ேதாற்கடித்து முற்றலும் அழித்துவ ட்டான் என்ற
ெசய்தைய அந்த அரசன் அறந்தான். எரிேகாவ ற்கும் அதன் அரசனுக்கும்
ேயாசுவா அவ்வாேற ெசய்தான் என்பைதயும் அவன் ெதரிந்து ெகாண்டான்.
க ப ேயானியர் இஸ்ரேவலேராடு சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்து ெகாண்டைதயும்
அவன்அறந்தருந்தான். அந்த ஜனங்கள் எருசேலமுக்கு ெவகு அருகாைமயல்
வாழ்ந்தனர். ௨ எனேவ அேதானிேசேதக்கும் அவன் ஜனங்களும் மிகவும்
பயந்தனர். க ப ேயான் ஆயீையப் ேபான்ற ச றய நகரமன்று. க ப ேயான்
ஒரு ெபரிய பலமான நாடு. அங்கருந்த ஆண்கள் அைனவரும் ச றந்த ேபார்
வீரர்களாக இருந்தார்கள். ௩ எருசேலமின் அரசனாகய, அேதானிேசேதக்,
எப ேரானின் அரசனாகய, ஓகாமுடனும் யர்மூத்தன் அரசனாகய பீராமுடனும்,
லாகீசன்அரசனாகய யப்பயாவுடனும், எக்ேலானின்அரசனாகய ெதபீருடனும்
ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தனான். எருசேலமின்அரசன்இவர்களிடம், ௪ “என்ேனாடு
வந்து க ப ேயாைனத் தாக்குவதற்கு உதவுங்கள். ேயாசுவாேவாடும் இஸ்ரேவல்
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ஜனங்கேளாடும்க ப ேயானியர்ஒருசமாதானஒப்பந்தம்ெசய்துள்ளனர்!” என்று
ெகஞ்ச க் ேகட்டுக்ெகாண்டான்.
௫இந்த ஐந்து எேமாரிய அரசர்களும் பைட த ரட்டினர். (அவர்கள் எருசேலம்,

எப்ேரான், யர்மூத், லாகீசு, எக்ேலான் ஆகய நாட்டு மன்னர்கள் ஆவார்கள்.)
அப்பைடகள் க ப ேயாைன ேநாக்க ச் ெசன்று நகைரச் சூழ்ந்து ெகாண்டு, ேபார்
ெசய்யஆரம்ப த்தன.
௬ க ப ேயான் நகர ஜனங்கள் கல்காலில் முகாமிட்டுத் தங்க இருந்த

ேயாசுவாவற்குச் ெசய்தயனுப்பனார்கள்: அதல், “நாங்கள் உமது
பணியாட்கள்! எங்கைளக் ைகவ ட்டு வ டாதீர்கள். வந்து எங்களுக்கு
உதவுங்கள்! வைரந்துவாருங்கள், எங்கைளக்காப்பாற்றுங்கள்! மைலநாட்டின்
எேமாரிய அரசர்கள் எல்ேலாரும் எங்கைள எத ர்த்துப் ேபாரிடுவதற்கு அவர்கள்
பைடகைளக்ெகாண்டுவந்துள்ளனர்” என்றுஇருந்தது.
௭ எனேவ ேயாசுவா தனது பைடேயாடு கல்காலிலிருந்து புறப்பட்டான்.

ேயாசுவாவன் சறந்த பைட வீரர்கள் அவேனாடிருந்தனர். ௮ கர்த்தர்
ேயாசுவாவ டம், “அப்பைடகைளக் கண்டு அஞ்சாதீர்கள். நீங்கள் அவர்கைளத்
ேதாற்கடிக்கச் ெசய்ேவன். அப்பைடகளில் ஒன்றும் உங்கைளத் ேதாற்கடிக்க
இயலாது” என்றார்.
௯ ேயாசுவாவும், அவனது பைடயும் க ப ேயானுக்கு இரவு முழுவதும்

அணிவகுத்துச் ெசன்றனர். ேயாசுவா வருவைதப் பைகவர்கள் அறயவல்ைல.
எனேவஅவன்தடீெரன்றுதாக்கயேபாதுஅவர்களுக்குஅத ர்ச்ச யாகஇருந்தது.
௧௦ இஸ்ரேவலர் தாக்கயேபாது அவர்கள் மிகுந்த குழப்பமைடயும்படியாக

கர்த்தர் ெசய்தார். எனேவ இஸ்ரேவலர் அவர்கைளத் ேதாற்கடித்துப் ெபரும்
ெவற்ற ெபற்றனர். ெபத்ெதாேரானுக்கு ேபாக ற வழிவைரக்கும் இஸ்ரேவலர்
பைகவர்கைளக் க ப ேயானிலிருந்து துரத்தனர். அெசக்கா, மக்ெகதா
வைரக்கும் இஸ்ரேவலர் அவர்கைளக் ெகான்றனர். ௧௧ அப்ேபாது இஸ்ரேவல்
பைடயனர் பைகவர்கைள ெபத்ெதாேரானிலிருந்து அெசக்கா வைரக்குமுள்ள
வழியல் துரத்தனார்கள். அப்ேபாது, கர்த்தர் வானத்தலிருந்து ெபருங்கற்கள்
வழும்படியாகச் ெசய்தார். அப்ெபருங்கற்களால் பைகவர்கள் பலர் மரித்தனர்.
இஸ்ரேவல் வீரர்களின் வாளால் அழிக்கப்பட்டவர்கைளக் காட்டிலும் கற்களால்
ெகால்லப்பட்ேடாேரஅத கம்.
௧௨ கர்த்தர் அன்று இஸ்ரேவலர் எேமாரியைர ெவற்ற க்ெகாள்ளச் ெசய்தார்.

அந்த நாளில் ேயாசுவா இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு முன்பாக நன்று, கர்த்தைர
ேநாக்க :

“சூரியன், க ப ேயானின் ேமல்ந ற்கட்டும்.
ஆயேலான் பள்ளத்தாக்கன் ேமல், சந்த ரன் அைசயாது ந ற்கட்டும்”
என்றான்.

௧௩ எனேவ சூரியனும், சந்த ரனும் இஸ்ரேவலர் தங்கள் பைகவர்கைள
முறயடிக்கும் வைரக்கும் அைசயாமல் நன்றன. இது யாேசரின் புஸ்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளது. வானத்தன் நடுவல் சூரியன் அைசயாமல் நன்றது.
ஒரு நாள் முழுவதும் அது அைசயேவயல்ைல. ௧௪ அவ்வாறு முன்னர்
ந கழ்ந்தேதயல்ைல! அதன் பன் நகழவுமில்ைல. அந்நாளில் கர்த்தர்
ஒரு மனிதனின் ெசால்லுக்குக் கீழ்ப்படிந்தார். உண்ைமயல் கர்த்தேர
இஸ்ரேவலருக்காகப் ேபார் ெசய்தார்!
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௧௫ அதன்பறகு, ேயாசுவாவும் அவனது பைடயனரும் கல்காலில்
முகாமிட்டிருந்த இடத்துக்கு தரும்ப ப் ேபானார்கள். ௧௬ஆனால் ேபாரின்ேபாது,
ஐந்து அரசர்களும் ஓடிப் ேபாய் மக்ெகதாவற்கு அருகலுள்ள ஒரு குைகயல்
ஒளித்தருந்தனர். ௧௭ அவர்கள் குைககளில் ஒளிந்தருந்தைதச் சலர் பார்த்து
ேயாசுவாவற்கு ெதரிவ த்தார்கள். ௧௮ ேயாசுவா, “குைகயன் நுைழ வாசைலப்
ெபரிய கற்கைளப் புரட்டி மூடிவடுங்கள். அக்குைகையக் காவல் ெசய்வதற்குச்
சலைர நயமியுங்கள். ௧௯ ஆனால் நீங்கள் அங்கு நன்றுெகாண்டிருக்க
ேவண்டாம். பன் ெதாடர்ந்து உங்கள் பைகவர்கைளத் தாக்குங்கள். அவர்கள்
தங்கள் நகரத்த ற்குச் ெசல்லவ டாதீர்கள். அவர்கள் மீது ெவற்றைய உங்கள்
ேதவனாகயகர்த்தர்உங்களுக்குத்தந்துள்ளார்” என்றான்.
௨௦ேயாசுவாவும்இஸ்ரேவல்ஜனங்களும்பைகவர்கைளெவன்றனர். ஆனால்

சல பைகவர்கள் அவர்கள் நகரங்களுக்குப் ேபாய் ஒளிந்துெகாண்டனர்.
அவர்கள் ெகால்லப்படவல்ைல. ௨௧ ேபார் முடிந்தபன், மக்ெகதாவற்கு
ேயாசுவாவன் ஆட்கள் தரும்ப வந்தனர். இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்ெகத ராக
எைதயும்கூறும்துணிவுஅந்நாட்டுஜனங்களுக்குஇருக்கவல்ைல.
௨௨ ேயாசுவா, “குைகயன் வாசைல மூடியுள்ள கற்கைள அகற்ற , ஐந்து

அரசர்கைளயும் என் முன் ெகாண்டு வாருங்கள்” என்றான். ௨௩ ேயாசுவாவன்
ஆட்கள் அப்படிேய ெசய்தனர். அவர்கள் எருசேலம், எப்ேரான், யர்மூத், லாகீசு,
எக்ேலான் ஆகயவற்றன் அரசர்களாவார்கள். ௨௪ அவர்கள் அந்த ஐந்து
அரசர்கைளயும் ேயாசுவாவ டம் அைழத்து வந்தனர். அவ்வடத்த ற்கு வருமாறு
ேயாசுவா தன்எல்லாஆட்கைளயும்அைழத்தான். ேயாசுவா பைடயத காரிகைள
ேநாக்க , “இங்ேகவாருங்கள்! உங்கள்பாதங்கைளஇந்தஅரசர்களின்கழுத்தன்
மீது ைவயுங்கள்” என்றான். அவ்வாேற ேயாசுவாவன் பைட அத காரிகள்
ெநருங்க வந்து அந்த அரசர்களின் கழுத்துக்களின் மீது தங்கள் பாதங்கைள
ைவத்தனர்.
௨௫ அப்ேபாது ேயாசுவா தன் ஆட்கைள ேநாக்க , “வலிைமயும் துணிவும்

உைடயவர்களாயருங்கள், அஞ்சாதீர்கள். நீங்கள் எத ர்காலத்தல்
எத ர்ெகாள்ளப் ேபாக ற பைகவர்கள் எல்ேலாருக்கும் கர்த்தர் ெசய்யவருப்பைத
உங்களுக்குக்காட்டுேவன்” என்றான்.
௨௬ ேயாசுவா அந்த ஐந்து அரசர்கைளயும் ெகான்று, அவர்களின் உடல்கைள

ஐந்து மரங்களில் ெதாங்கவ ட்டான். மாைலவைர ேயாசுவா அவர்கைள
மரத்த ேலேய ெதாங்கவ ட்டான். ௨௭ சூரியன் மைறயும் ேவைளயல் ேயாசுவா
அவனது ஆட்களிடம் அந்த உடல்கைள மரங்களிலிருந்து கீேழ இறக்குமாறு
கூறனான். அவர்கள் அந்த உடல்கைள இறக்க முன்பு அந்த அரசர்கள்
ஒளித்தருந்த குைகளில் ேபாட்டு மூடி, அவற்றன் வாசல்கைளப் ெபரிய
பாைறகளால்மூடினார்கள். அந்தப் பாைறகள்இன்ைறக்கும்உள்ளன.
௨௮ அன்று ேயாசுவா மக்ெகதா என்னும் நகரத்ைத ெவன்றான். அந்நகரின்

அரசைனயும்ஜனங்கைளயும் ெகான்றான். யாரும்உய ேராடுவ டப்படவல்ைல.
எரிேகாவன்அரசனுக்குச்ெசய்தபடிேயமக்ெகதாவன்அரசனுக்கும்ெசய்தான்.
ெதற்குப் பகுதயன்நகரங்கைளக்ைகப்பற்றுதல்
௨௯பன்ேயாசுவாவும்,இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்எல்ேலாரும்மக்ெகதாவலிருந்து

பயணம் ெசய்தனர். அவர்கள் லிப்னா என்னும் நகருக்குச் ெசன்று,
அந்நகரத்ைதத் தாக்கனார்கள். ௩௦ அந்நகரத்ைதயும் அதன் அரசைனயும்
ேதாற்கடிப்பதற்குக் கர்த்தர் இஸ்ரேவலைர அனுமதத்தார். அந்நகரில் இருந்த
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ஒவ்ெவாருவைரயும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெகான்றனர். யாரும் உய ேராடு
வ டப்படவல்ைல. இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்எரிேகாவன்அரசனுக்குச்ெசய்தபடிேய
லிப்னாவன்அரசனுக்கும்ெசய்தனர்.
௩௧ ப றகு ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் லிப்னா நகரிலிருந்து

லாகீைச ேநாக்க ச் ெசன்றனர். ேயாசுவாவும் அவனது பைடயும் லாகீைசச்
சுற்றலும் முகாமிட்டு அந்நகரத்ைதத் தாக்கனார்கள். ௩௨ லாகீசு நகரத்ைதத்
ேதாற்கடிப்பதற்கு கர்த்தர் அவர்கைள அனுமதத்தார். இரண்டாம் நாளில்
அந்நகைரத் ேதாற்கடித்தார்கள். லிப்னாவல் ெசய்தபடிேய, இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அந்நகரிலிருந்த அைனவைரயும் ெகான்றார்கள். ௩௩ அப்ேபாது
ேகேசரின் அரசனாகய ஓராம், லாகீசுக்கு உதவயாக வந்தான். ேயாசுவா
அவைனயும் அவனது பைடையயும் கூட ெவன்றான். யாரும் உய ேராடு
வ டப்படவல்ைல.
௩௪ப றகு, ேயாசுவாவும் எல்லா இஸ்ரேவல் ஜனங்களும்லாகீஸ் நகரிலிருந்து

எக்ேலான் நகைர ேநாக்க ப் பயணம் ெசய்தார்கள். அவர்கள் எக்ேலான் நகைரச்
சூழ்ந்து அைதத் தாக்கனார்கள். ௩௫ அவர்கள் அன்ைறக்கு அந்நகைரக்
ைகப்பற்றயேதாடு அங்கு வச த்து வந்த ஜனங்கைளயும் ெகான்றனர். லாகீஸ்
நகரில் ெசய்தபடிேயஇந்த நகரிலும்ெசய்தனர்.
௩௬ பன்பு ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவலரும் எக்ேலான் நகரத்தலிருந்து எப ேரான்

என்னும் நகருக்குச் ெசன்று அைதத் தாக்கனார்கள். ௩௭ அவர்கள் அந்த
நகரத்ைதயும் அைதச் சுற்றயருந்த ஊர்கைளயும் ைகப்பற்றனர். நகரத்தல்
வாழ்ந்தவர்கைள எல்லாம் இஸ்ரேவலர் ெகான்றனர். யாரும் உய ேராடு
வ டப்படவல்ைல. அவர்கள் எக்ேலானிலும் அவ்வாேற ெசய்தருந்தனர்.
அவர்கள்நகரத்ைதஅழித்து, எல்லாஜனங்கைளயும்ெகான்றனர்.
௩௮ பன்பு ேயாசுவாவும் இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும் ெதபீருக்குத்

தரும்ப ச்ெசன்று, அந்நகைரத் தாக்கனார்கள். ௩௯ அவர்கள் நகரத்ைதயும்,
அதன் அரசைனயும், நகைரச் சுற்றலுமிருந்த ச றய ஊர்கைளயும்,
ைகப்பற்றனார்கள். அந்நகரில் வாழ்ந்த அைனவைரயும் ெகான்றனர். யாரும்
உய ேராடுவ டப்படவல்ைல. எப ேரானுக்கும் அதன்அரசனுக்கும் ெசய்தைதேய
இஸ்ரேவலர் ெதபீருக்கும் அதன் அரசனுக்கும் ெசய்தனர். அவ்வாேற
லிப்னாவற்கும்அதன்அரசனுக்கும்ெசய்தருந்தனர்.
௪௦ மைல நாடுகளிலும், பாைலவனங்களிலும், ேமற்கு மற்றும் க ழக்கு

மைலயடிவாரங்களிலும், இருக்கற நகரங்கைளெயல்லாம்ஆட்ச ெசய்த எல்லா
அரசர்கைளயும் ேயாசுவா ேதாற்கடித்தான். இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர்
எல்லா ஜனங்கைளயும் ெகால்லும்படியாக ேயாசுவாவற்குக்கூறனார். எனேவ
ேயாசுவாஅந்தஇடங்களில்யாைரயும்உய ேராடுவ ட்டுைவக்கவல்ைல.
௪௧ காேதஸ் பர்ேனயாவலிருந்து காத்சா வைரக்கும் இருந்த எல்லா

நகரங்கைளயும் ேயாசுவா ைகப்பற்றனான். எக ப்தலிருந்த ேகாேசன்
நலப் பகுதயலிருந்து க ப ேயான் வைரயலிருந்த எல்லா நகரங்கைளயும்
ைகப்பற்றனான். ௪௨ ேயாசுவா அந்த நகரங்கள் அைனத்ைதயும் அவற்றன்
அரசர்கைளயும் ஒேர ராணுவ நடவடிக்ைகயல்ைகப்பற்றனான். இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்காகப் ேபாராடியதால் ேயாசுவா இைத
சாத த்தான். ௪௩பன்புேயாசுவாவும்,இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்எல்ேலாரும்கல்கால்
என்னும்நகரிலிருந்ததங்கள்முகாமிற்குத்தரும்பனார்கள்.
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௧௧
வடக்குப் பகுதயன்பட்டணங்கைளத்ேதாற்கடித்தல்
௧ஆத்ேசாரின்அரசனாகயயாபீன், நடந்த
எல்லா காரியங்கைளயும் குறத்துக் ேகள்வப்பட்டான். எனேவ பல

அரசர்களின்ேசைனகைளயும்த ரட்டமுடிவுெசய்தான். மாேதானின்அரசனாகய
ேயாபாப டத்த ற்கும், ச ம்ேரானின் அரசனிடத்த ற்கும், அக்சாபாவன்
அரசனிடத்த ற்கும், ௨ வடக்கலும், மைலநாடுகளிலும், பாைலவனங்களிலும்
உள்ள மற்ற அரசர்களுக்கும் ெசய்தயனுப்பனான். கன்னேராத்,
ெநேகவ், ேமற்கலுள்ள மைலயடிவாரங்களிலுள்ள அரசர்களுக்கும் யாபீன்
ெசய்தயனுப்பனான். ேமற்கலுள்ள நாேபாத், ேதாரின் அரசனுக்கும் யாபீன்
ெசய்த அனுப்பனான். ௩ க ழக்கலும் ேமற்கலும் உள்ள கானானியரின்
அரசர்களுக்கும் யாபீன் ெசய்தையத் ெதரிவ த்தான். எேமாரியர், ஏத்தயர்,
ெபரிச யர், எபூசயர், எர்ேமான் மைலக்குக் கீேழ மிஸ்பாவற்கு அருகலுள்ள
ஏவயர் ஆக ேயாருக்கும் ெசய்த கூறனான். ௪ எனேவ இந்த அரசர்களின்
பைடகள்அைனத்தும்ஒன்றுகூடி ேபார் வீரர்களும்,குதைரகளும்,இரதங்களும்
எண்ணிக்ைகயல் மிகுதயாக இருந்தபடியால், அது மிகவும் ெபரிய பைடயாக
இருந்தது. கடற்கைரயன்மணைலப்ேபான்றுஆட்கள்ஏராளமாகஇருந்தனர்.
௫ ேமாேராம் என்கற சறு நத க்கருேக எல்லா அரசர்களும் சந்த த்தனர்.

அவர்கள்தங்கள் பைடகைளஎல்லாம்ஒன்றைணத்துஇஸ்ரேவலுக்குஎத ராகப்
ேபார் ெசய்யத்த ட்டமிட்டனர்.
௬அப்ேபாது கர்த்தர் ேயாசுவாைவ ேநாக்க , “அப்பைடையக் கண்டுஅஞ்சாேத.

நீ அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்கச் ெசய்ேவன். நாைள இேத ேவைளயல், நீ
அவர்கைளெயல்லாம்ெகான்றருப்பாய். நீங்கள்குதைரயன்கால்கைளெவட்டி,
அவர்களின்இரதங்கைளஎரித்துப் ேபாடுவீர்கள்” என்றுெசான்னார்.
௭ ேயாசுவாவும் அவனது பைடயனரும் பைகவைர வயப்பைடயச் ெசய்தனர்.

ேமேராம் நத க்கைரயல் அவர்கள் பைகவர்கைளத் தாக்கனார்கள். ௮ ப றகு
இஸ்ரேவலர்அவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பதற்குகர்த்தர்அனுமத த்தார். இஸ்ரேவல்
பைடயனர் அவர்கைளத் ேதாற்கடித்து ெபரிய சீேதான், மிஸ்ர ேபாத்மாயீம்,
க ழக்ேகயுள்ள மிஸ்பா பள்ளத்தாக்கு வைரக்கும் துரத்தனார்கள். பைகவரில்
ஒருவரும் உய ேராடிராதபடிக்கு இஸ்ரேவல் பைடயனர் ேபார் ெசய்தார்கள்.
௯ கர்த்தர் ெசய்யும்படியாகக் கூறயவற்ைறெயல்லாம் அவன் ெசய்தான்.
ேயாசுவா அவர்களது குதைரகளின் கால்கைள ெவட்டி, அவர்களது ேதர்கைள
எரித்தான்.
௧௦ பன் ேயாசுவா தரும்ப ச் ெசன்று ஆத்ேசாைரக் ைகப்பற்றனான்.

ஆத்ேசாரின் அரசைனக் ெகான்றான். (இஸ்ேரவலுக்கு எத ராகப் ேபார் ெசய்த
எல்லா அரசுகளுக்கும் ஆத்ேசார் தைலைம தாங்க இருந்தான்.) ௧௧இஸ்ரேவல்
பைடநகரிலிருந்தஒவ்ெவாருவைரயும்ெகான்றழித்தது. எல்லாஜனங்கைளயும்
அவர்கள் அழித்துப்ேபாட்டனர். எதுவும் உய ேராடு வ டப்பட்டிருக்கவல்ைல.
ப றகுஅவர்கள்அந்த நகைர எரித்தனர்.
௧௨ ேயாசுவா எல்லா நகரங்கைளயும் ைகப்பற்றனான். அவற்றன்

அரசர்கைளயும், நகரங்களில் இருந்த எல்லாவற்ைறயும் அழித்தான்.
கர்த்தருைடயஊழியனாகய ேமாேச, கட்டைளய ட்டபடிேய ேயாசுவா ெசய்தான்.
௧௩ ஆனால் இஸ்ரேவல் பைட மைலகளின் ேமல் கட்டப்பட்டிருந்த நகரங்கைள
எரிக்கவல்ைல. மைலயன் ேமல் கட்டப்பட்டிருந்த நகரங்களில் அவர்கள்
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எரித்தழித்த ஒேர நகரம் ஆத்ேசார் ஆகும். ேயாசுவா இந்நகரத்ைத எரித்தான்.
௧௪ நகரங்களில் கைடத்த எல்லாப் ெபாருட்கைளயும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
தங்களுக்காக ைவத்துக்ெகாண்டனர். நகரத்தலிருந்த மிருகங்கைளயும்
அவர்களுக்காக எடுத்துக்ெகாண்டனர். ஆனால் மனிதர்கள் எல்ேலாைரயும்
ெகான்றுவ ட்டனர். அவர்கள்ஒருவைரயும்உய ேராடிருக்கஅனுமதக்கவல்ைல.
௧௫ ெவகு நாட்களுக்கு முன்னேர கர்த்தர் அவரது ஊழியனாகய ேமாேசக்கு
இவ்வாறு ெசய்யும்படி கட்டைளய ட்டார். பன் ேமாேச ேயாசுவாவற்கு இவ்வாறு
ெசய்யக் கட்டைள தந்தான். ஆைகயால் ேயாசுவா ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்தான்.
ேமாேசக்குக்கர்த்தர் கட்டைளய ட்டவற்ைறெயல்லாம் ேயாசுவாெசய்தான்.
௧௬ அந்நாடு முழுவதலுமுள்ள ஜனங்கள் எல்லாைரயும் ேயாசுவா

ேதாற்கடித்தான். மைல நாடுகள், பாைலவனங்கள், ேகாேசனின் பகுத கள்,
ேமற்கு மைலயடிவாரத்தன் பகுத கள், ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கு, இஸ்ரேவலின்
பர்வதங்கள், அருேகயுள்ள மைலகள் அைனத்ைதயும் தன் கட்டுப்பாட்டுக்கு
உட்படுத்தனான். ௧௭ ேசயீருக்கு அருகலுள்ள ஆலாக் மைலயலிருந்து
லீபேனானின் பள்ளத்தாக்கல் எர்ேமான் மைலயடி வாரத்தல் இருக்க ற
பாகால் காத்வைரக்குமுள்ள இடங்களிலும் ேயாசுவாவுக்கு அதகாரம்
ெசலுத்த முடிந்தது. அங்குள்ள எல்லா அரசர்கைளயும் ப டித்து அவர்கைளக்
ெகான்றான். ௧௮ நீண்டகாலம் அந்த அரசர்கேளாடு ேயாசுவா ேபார் ெசய்தான்.
௧௯அப்பகுதயல் இருந்த ஒேர ஒரு நகரம் மட்டுேம இஸ்ரேவலேராடு சமாதான
ஒப்பந்தம் ெசய்து ெகாண்டது. க ப ேயானிலுள்ள ஏவயரின் நகரேம அது.
மற்ற நகரங்கெளல்லாம் ேபாரில் ேதால்வ கண்டன. ௨௦ அந்த ஜனங்கள்
தங்கைள வலியவர்களாக கருதும்படி கர்த்தர் ெசய்தார். அப்ேபாதுதான்
அவர்கள் இஸ்ரேவலேராடு ேபார் ெசய்யக் கருதக்கூடும், இரக்கமின்ற அந்த
ஜனங்கைளஅழிப்பதற்கு ேயாசுவாவற்குவழியுண்டாகும். கர்த்தர் ேமாேசக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேயஅவன்அவர்கைளஅழிக்கமுடியும்.
௨௧ எப ேரான், ெதபீர், ஆனாப், யூதா ஆகய மைல நாடுகளில் ஏனாக்கயர்

வாழ்ந்து வந்தனர். ேயாசுவா அவர்கேளாடு ேபார் ெதாடுத்து அவர்கைளயும்,
அவர்களது ஊர்கைளயும் முற்றலும் அழித்தான். ௨௨ இஸ்ரேவல் நாட்டில்
ஏனாக்கயர் ஒருவரும் வாழவல்ைல. காசா, காத், ஆஸ்ேதாத் நாடுகளில்
மட்டுேம ஏனாக்கயர் உய ேராடு வ டப்பட்டனர். ௨௩ முன்ேப கர்த்தர்
ேமாேசக்குக் கூறயருந்தபடி, ேயாசுவா இஸ்ரேவல் நாட்டின் மீது ஆதக்கம்
உைடயவனானான். வாக்களித்தபடிேயகர்த்தர்இஸ்ரேவலருக்குஅத்ேதசத்ைதக்
ெகாடுத்தார். இஸ்ரேவலின் ேகாத்த ரங்கள் அைனத்தற்கும் அத்ேதசத்ைத
ேயாசுவா ப ரித்துக் ெகாடுத்தான். இறுதயல் ேபார் முடிந்து, அத்ேதசத்தல்
அைமத நலவற்று.

௧௨
இஸ்ரேவலரால் ேதாற்கடிக்கப்பட்டஇராஜாக்கள்
௧ ேயார்தான் நத க்குக் க ழக்கலுள்ள ேதசத்தல் இஸ்ரேவலரின் ஆதக்கம்

இருந்தது. அர்ேனான் நதயலிருந்து எர்ேமான் மைலவைரக்குமுள்ள
எல்லா ேதசங்களும் ேயார்தான் நதயன் கழக்குக் கைரேயாரமுள்ள
எல்லா ேதசங்களும் அவர்களுக்கு உரியதாக இருந்தது. இப்பகுத கைளக்
ைகப்பற்றும்ெபாருட்டு அவர்கள் ேதாற்கடித்த எல்லா அரசர்களின் ெபயர்களும்
இங்குத்தரப்படுகன்றன:
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௨ அவர்கள் எஸ்ேபான் நகரில் வாழ்ந்த எேமாரியரின் அரசனாகய
சீேகாைனத் ேதாற்கடித்தனர். அவன் அர்ேனான் பள்ளத்தாக்கலுள்ள
ஆேராேவரிலிருந்து யாேபாக் நத வைரக்குமுள்ள ேதசத்ைத ஆண்டு வந்தான்.
பள்ளத்தாக்கன் நடுவல் அவன் ேதசத்தன் எல்ைல (ேதசம்) ஆரம்ப த்தது. இது
அம்ேமானியேராடு அவர்களின் எல்ைலயாக இருந்தது. கீேலயாத்தன் பாத ப்
பகுதயும் சீேகானின் ஆளுைகக்குட்பட்டிருந்தது. ௩ கலிேலயா ஏரியலிருந்து
சவக்கடல் வைரக்கும் ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கன் கழக்குப் பகுத கைள அவன்
ஆண்டுவந்தான். ெபத்ெயச ேமாத்தலிருந்துபஸ்காமைலகளின்ெதற்குப்பகுத
வைரக்கும்அவன்ஆண்டுவந்தான்.
௪அவர்கள்பாசானின்அரசனாகயஓைகயும்,ெவன்றார்கள். அவன்ெரெபயத்

ஜனங்கைளச் சார்ந்தவன். அவன் அஸ்தேராத்தலும் எத்ேரயலுமிருந்த நலப்
பகுத கைள ஆண்டான். ௫ எர்ேமான் மைல, சல்கா, பாசானின் நலப்பகுத கள்
ஆகயவற்ைறெயல்லாம் ஓக் அரசாண்டான். ெகசூர், மாகா ஆகய ஜனங்கள்
வாழ்ந்த ேதசம் வைரக்கும் அவன் ேதசம் இருந்தது. கீேலயாத்தன் பாத ப்
பகுதையயும் ஓக் ஆண்டு வந்தான். எஸ்ேபானின் அரசனாகய, சீேகானின்
ேதசம்மட்டும்அப்பகுத பரவயருந்தது.
௬ கர்த்தருைடய ஊழியனாகய ேமாேசயும், இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் இந்த

அரசர்கைள எல்லாம் ெவன்றார்கள். ரூபன், காத், ஆகய ேகாத்த ரத்தாருக்கும்,
மனாேச ேகாத்த ரத்தாரில் பாத ஜனங்களுக்கும் ெசாந்தமாக ேமாேச
அத்ேதசத்ைதக்ெகாடுத்தான்.
௭ ேயார்தான் நத க்கு ேமற்கலுள்ள ேதசங்களின் அரசர்கைளயும்

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெவன்றார்கள். இந்நாட்டிற்குள் ஜனங்கைள
ேயாசுவா வழி நடத்தனான். இத்ேதசத்ைத இஸ்ரேவலரின் பன்னிரண்டு
ேகாத்த ரங்களுக்கு இைடேய ேயாசுவா ப ரித்துக் ெகாடுத்தான். ேதவன்
அவர்களுக்குக் ெகாடுப்பதாக வாக்களித்த ேதசம் இதுேவயாகும்.
லீபேனான் பள்ளத்தாக்கலுள்ள பால்காத்தலிருந்து ேசயீரிலுள்ள ஆலாக்
மைலவைரக்குமுள்ள ேதசம் இதுவாகும். ௮மைலநாடு, ேமற்கு மைலயடிவாரம்,
ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கு, க ழக்கு மைலகள், பாைலவனம், ெநேகவ் யூதாவன்
கழக்கலுள்ள பாைலப்ப ரேதசம், ஆகயைவ இப்பகுதயல் அடங்கயருந்தன.
ஏத்தீயரும், எேமாரியரும், கானானியரும், ெபரிச யரும், ஏவயரும், ஏபூசயரும்
வாழ்ந்த ேதசம் இதுவாகும். இஸ்ரேவலர் ேதாற்கடித்த அரசர்களின் ெபயர்ப்
பட்டியல்பன்வருவதாகும்:

௯எரிேகாவன்அரசன் 1
ெபத்ேதலுக்குஅருகலுள்ள
ஆயீயன்அரசன் 1
௧௦எருசேலமின்அரசன் 1
எப்ேரானின்அரசன் 1
௧௧யர்மூத்தன்அரசன் 1
லாகீசன்அரசன் 1
௧௨எக்ேலானின்அரசன் 1
ேகேசரின்அரசன் 1
௧௩ெதபீரின்அரசன் 1
ெகேதரின்அரசன் 1
௧௪ஒர்மாவன்அரசன் 1
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ஆராதன்அரசன் 1
௧௫லிப்னாவன்அரசன் 1
அதுல்லாமின்அரசன் 1
௧௬மக்ேகதாவன்அரசன் 1
ெபத்ேதலின்அரசன் 1
௧௭தப்புவாவன்அரசன் 1
எப்ேபரின்அரசன் 1
௧௮ஆப்ெபக்கன்அரசன் 1
லசேரானின்அரசன் 1
௧௯மாேதானின்அரசன் 1
ஆத்ேசாரின்அரசன் 1
௨௦ச ம்ேரான்ேமேரானின்அரசன் 1
அக்சாபன்அரசன் 1
௨௧தானாகன்அரசன் 1
ெமக ேதாவன்அரசன் 1
௨௨ேகேதசன்அரசன் 1
கர்ேமலிலுள்ள
ெயாக்னியாமின்அரசன் 1
௨௩ேதார் மைலயலுள்ள
ேதாரின்அரசன் 1
கல்காலின்ேகாய ம்அரசன் 1
௨௪த ர்சாவன்அரசன் 1
ெமாத்தம்அரசர்களின்
எண்ணிக்ைக 31

௧௩
ைகப்பற்றப்படாத நாடுகள்
௧ ேயாசுவா வயதுமுத ர்ந்தவனாக இருக்கும்ேபாது, கர்த்தர் அவைன ேநாக்க ,

“ேயாசுவா உனக்கு வயது முத ர்ந்துவ ட்டது, ஆனால் நீ ைகப்பற்றேவண்டிய
நாடுகள் இன்னும் பல உள்ளன. ௨ ெகசூரிம் ேதசத்ைதேயா, ெபலிஸ்தயரின்
ேதசத்ைதேயா நீ இன்னும் எடுத்துக்ெகாள்ளவல்ைல. ௩ எக ப்தலுள்ள சீேகபர்
நதயன் ேதசங்கைளயும்,வடக்கல் எக்ேரானின் கைரயலுள்ளநாடுகைளயும் நீ
ைகப்பற்றவல்ைல. அது இன்னமும் கானானியருக்குரியதாக உள்ளது. காசா,
அஸ்ேதாத், அஸ்கேலான், காத், எக்ேரான்ஆகயஇடங்களின்ஐந்துெபலிஸ்தய
தைலவர்கைளயும்நீேதாற்கடிக்கேவண்டியுள்ளது. ௪கானானியரின்நாட்டிற்குக்
க ழக்ேகயுள்ள ஏவயைரயும் நீ ெவல்லேவண்டும். ௫ க ப்லியரின் ேதசத்ைதயும்
நீ இன்னும் ெவற்ற ெகாள்ளவல்ைல. எர்ேமான் மைலயன் கீேழயுள்ள
பாகால்காத்த ற்குக் க ழக்கல் லீபேனானின் பகுதயலிருந்து ெலேபா ஆமாத்
வைரக்கும்நீைகப்பற்ற ேவண்டும்.
௬ “சீேதானின் ஜனங்கள் லீபேனானிலிருந்து மிஸ்ெரேபாத்மாயீம் வைரயுள்ள

மைலநாட்டில் வச த்து வருகன்றனர். இஸ்ரேவலருக்காக இவர்கள்
அைனவைரயும் நான் துரத்துேவன். இஸ்ரேவலின் ஜனங்களுக்காக
ேதசத்ைதப் ப ரிக்கும்ேபாது இத்ேதசத்ைதயும் ஞாபகப்படுத்த க்ெகாள். நான்
உனக்குச் ெசான்னபடிேய இைதச் ெசய். ௭ இப்ேபாது, ேதசத்ைத ஒன்பது
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ேகாத்த ரத்தனருக்கும், மனாேச என்னும் ேகாத்த ரத்தன் சரிபாத யனருக்கும்
ப ரித்துக்ெகாடு” என்றார்.
ேதசத்ைதப் பங்கடுதல்
௮ ரூபன், காத், ஆகய ேகாத்த ரத்தனருக்கும், மனாேச என்னும்

ேகாத்த ரத்தன் பாத ப் பகுதயனரும் அவர்களுக்குரிய ேதசத்ைத ஏற்ெகனேவ
ெபற்றருந்தார்கள். கர்த்தருைடய ஊழியனாகய ேமாேச, ேயார்தான் நத க்குக்
க ழக்கலுள்ள ேதசத்ைத அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தருந்தான். ௯ ஆேராேவர்
நத க்கருகலுள்ள அர்ேனான் நதயல் அத்ேதசம் ஆரம்ப த்து நதயன்
நடுப்பகுதயலுள்ள ஊர்வைரக்கும் அவர்களது ேதசம் இருந்தது. அது
ெமதபாவலிருந்து தீேபான்வைரக்குமுள்ள சமெவளிையயும் ெகாண்டிருந்தது.
௧௦ அத்ேதசத்தல் எேமாரியரின் அரசனாகய சீேகான் ஆண்டிருந்த எல்லா
ஊர்களும் அடங்கயருந்தன. அந்த அரசன் எஸ்ேபான் நகரில் ஆண்டு
வந்தான். எேமாரியர் வாழ்ந்த பகுத வைரக்கும் அத்ேதசம் ெதாடர்ந்தது.
௧௧ கீேலயாத் என்னும் ஊரும் அத்ேதசத்தல் இருந்தது. ெகசூர், மாகா
ஆகயவற்றன்ஜனங்கள்வாழ்ந்த பகுதயும்அத்ேதசத்தல்இருந்தது. எர்ேமான்
மைலப்பகுத முழுவதும் சேலகாவைரக்குமான பாசானின் பகுதயும் அந்த
நலப் பகுதயல் அடங்க இருந்தன. ௧௨ ஓகன் அரசுக்குட்பட்ட நாடு முழுவதும்
அதல்அடங்கயருந்தது. பாசானில் ஓக் என்றஅரசன்ஆண்டுவந்தான். முன்பு
அஸ்தேராத்தலும், எத்ேரயயலும் அவன் ஆட்ச புரிந்து ெகாண்டிருந்தான். ஓக்
ெரபயத் ஜனங்கள் இனத்தவன், முன்ேப ேமாேச இவர்கைள ெவன்று, அவர்கள்
நாட்ைடக் ைகப்பற்றயருந்தான். ௧௩ெகசூர், மாகா ஆகயவற்றன்ஜனங்கைள,
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் துரத்தவல்ைல, இன்றும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடுகூட
அவர்களும்வாழ்கன்றனர்.
௧௪ ேலவ ேகாத்த ரத்த ற்கு எந்த நலப் பகுதயும் ெகாடுக்கப்படவல்ைல.

இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு, தகன பலியாகக் ெகாடுக்கப்பட்ட
மிருகங்கள் அைனத்தும் ேலவ ேகாத்த ரத்தனைரச் சார்ந்தவர்களுக்கு
உரியனவாயன. கர்த்தர்அவர்களுக்குவாக்களித்ததுஅதுேவ.
௧௫ ரூபனின் ேகாத்த ரத்தலுள்ள ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்த ற்கும் ேமாேச

வழங்கயருந்த ச றய நலப்பகுதைய மட்டுேம அவர்கள் ெபற்றருந்தனர்:
௧௬ அது அர்ேனான் நதயருேகயுள்ள ஆேராேவரிலிருந்து ெமெதபா என்ற
ஊர் வைரக்கும் உள்ள பகுதயாகும். அந்நதயன் மத்தயலுள்ள ஊைரயும்,
சமெவளிப் பகுதையயும் அது உள்ளடக்கயருந்தது. ௧௭ எஸ்ேபான்
வைரக்கும் அத்ேதசம் இருந்தது. சமெவளியன் எல்லா ஊர்கைளயும் அது
ெகாண்டிருந்தது. தீேபான், பாேமாத்பாகால், ெபத்பாகால், ெமேயான் ஆகயப்
பகுத களும், ௧௮ யாகாசா, ெகாெதேமாத், ேமபாகாத், ௧௯ கீரியாத்தாயீம்,
ச ப்மா, ஆகயைவயும், பள்ளத்தாக்ைகச் சார்ந்த மைலப் பகுத களில் உள்ள
ெசேரத்சகார், ௨௦ ெபத்ேபேயார், பஸ்காவன் மைலகள், ெபத்ெயச ேமாத் ஆகய
பகுத களும்அந்தஊர்களில்அடங்கயருந்தன. ௨௧அத்ேதசம்சமெவளியலுள்ள
எல்லா ஊர்கைளயும், எேமாரியரின் அரசனாகய சீேகான் அரசாண்ட எல்லாப்
பகுத கைளயும் உள்ளடக்கயருந்தது. எஸ்ேபான் என்னும் ஊரில் அந்த
அரசன் அரசாட்ச ெசய்தான். ஆனால் ேமாேச அவைனயும், மீதயானியரின்
தைலவர்கைளயும் ேதாற்கடித்தான். ஏவ , ெரக்ேகம், சூர், ஊர், ேரபா ஆக ேயார்
அத்தைலவர்கள் ஆவார்கள். (இத்தைலவர்கள் எல்ேலாரும் சீேகானுடன்
ஒன்றுேசர்ந்துேமாேசையஎத ர்த்துப்ேபாரிட்டனர்.) இத்தைலவர்கள்எல்ேலாரும்
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அந்நாட்டில் வச த்தனர். ௨௨ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேபேயாரின் மகனாகய
பாலாைமத் ேதாற்கடித்தனர். (எத ர்காலம் பற்ற தனது மந்த ர சக்தயால்
ெசால்வதற்குப் பாலாம்முயன்றுெகாண்டிருந்தான்.) ேபாரின்ேபாதுஇஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் பலைரக் ெகான்றனர். ௨௩ ேயார்தான் நத க்கைர ரூபனுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டநலத்தன்எல்ைலயாகஅைமந்தது. ேமேலகூறப்பட்டஊர்களும்
அவற்றன்வயல்களும்ரூபனுக்குச்ெசாந்தமானேதசத்தல்இருந்தன,
௨௪ காத்தன் ேகாத்த ரத்துக்கு அவரவர் வம்சங்களின்படி ேமாேச

இத்ேதசத்ைதக்ெகாடுத்தருந்தான்:
௨௫ யாேசரின் ேதசமும் கீேலயாத்தன் எல்லா ஊர்களும், ராபாவன்

அருேகயுள்ள ஆேராேவர் வைரக்குமான அம்ேமானியரின் ேதசத்தல்
பாதையயும் ெகாடுத்தான். ௨௬ அத்ேதசம் எஸ்ேபானிலிருந்து ராமாத்
மிஸ்பா ெபத்ேதானீம் வைரக்கும் உள்ள பகுதையக் ெகாண்டிருந்தது.
அத்ேதசம் மக்னாயீமிலிருந்து ெதபீர் வைரக்குமுள்ள இடத்ைதக் ெகாண்டது.
௨௭ெபத்ஹராம் பள்ளத்தாக்கு, ெபத்ந ம்ரா, சுக்ேகாத், சாப்ேபான் ஆகயைவயும்
அத்ேதசத்தல்இருந்தன. எஸ்ேபானின்அரசனாகய சீேகான்ஆண்டமீத நாடும்
இந்த நலத்தல் அடங்கயருந்தது. ேயார்தான் நதயானது அந்த நலத்தல்
க ழக்குப் பகுதயாக அைமந்தது. அந்த நலம் கலிேலயா ஏரியன் கைடச
வைரக்கும் ெதாடர்ந்தது. ௨௮ ேமாேச காத் ேகாத்த ரத்தாருக்குக் ெகாடுத்த
ேதசத்தல் இைவெயல்லாம் இருந்தன. ேமேல தரப்பட்ட எல்லா ஊர்களும்
அத்ேதசத்ைதச் சார்ந்தன. இவற்ைற காத் ேகாத்த ரத்தன் வம்சத்தனருக்கு
ேமாேச ப ரித்துக்ெகாடுத்தான்.
௨௯ மனாேசயன் ேகாத்த ரத்துக்கு ேமாேச ெகாடுத்த நலம் பன்வருவதாகும்:

மனாேச ேகாத்த ரத்தன்பாத ப் பகுதயனர்இதைனப்ெபற்றனர்.
௩௦ மக்னாயீமில் ேதசம் ஆரம்ப த்தது. பாசான் முழுவதும் பாசானின்

அரசனாகயஓகனால்ஆளப்பட்ட நாடும், பாசானில் யாவீரின் எல்லாஊர்களும்
அத்ேதசத்தல் இருந்தன. (ெமாத்தம் 60 நகரங்கள் இருந்தன.) ௩௧கீேலயாத்தன்
பாத பாகம், அஸ்தேராத், எத்ேரய ஆகய நகரங்களும் அத்ேதசத்தல் இருந்தன.
(ஓக் அரசன் வச த்த நகரங்கள் கீேலயாத், அஸ்தேராத், எத்ேரய ஆகயைவ.)
மனாேசயன் மகனாகய மாகீரின் குடும்பத்த ற்கு இத்ேதசங்கள் எல்லாம்
ெகாடுக்கப்பட்டன. மனாேசயன் மகன்களில் பாத க்குடும்பத்தனர் அவற்ைறப்
ெபற்றனர்.
௩௨ேமாேசஇத்ேதசத்ைதஇந்தக் ேகாத்த ரத்தனருக்குெகாடுத்தான். ேமாவாப்

சம ெவளியல் ஜனங்கள் பாைளயமிட்டிருந்தேபாது ேமாேச இைதச் ெசய்தான்.
எரிேகாவ ற்குக்க ழக்கல் ேயார்தான்நத க்குக்குறுக்காகஇதுஇருந்தது.
௩௩ ேலவயன் ேகாத்த ரத்தனருக்கு ேமாேச எந்த நலத்ைதயும்

ெகாடுக்கவல்ைல. ேலவ ேகாத்த ரத்தனருக்கு, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தேர பங்காகஅைமவதாகவாக்களித்தருந்தார்.

௧௪
௧ஆசாரியனாகயஎெலயாசாரும்,நூனின்
மகனாகய ேயாசுவாவும், இஸ்ரேவலின் எல்லாக் ேகாத்த ரங்களின்

தைலவர்களும் ஜனங்களுக்கு எந்ெதந்த ேதசத்ைதக் ெகாடுப்பெதன்று முடிவு
ெசய்தனர். ௨ ஜனங்கள் அவர்களுக்குரிய ேதசத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுப்பதற்கு
வரும்பய வைகைய அவர் முன்னேர ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டிருந்தார்.
அவரவருக்கு எந்ெதந்த நலப்பகுத ேவண்டுெமன்பைத ஒன்பதைர
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ேகாத்த ரத்தாரும் சீட்டு ேபாட்டுத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். ௩ இரண்டைர
ேகாத்த ரத்தாருக்கு ேமாேச ஏற்ெகனேவ ேயார்தானுக்குக் கீழக்ேகயுள்ள
நலத்ைதப் ப ரித்துக் ெகாடுத்தருந்தான். ஆனால் ேலவயன் ேகாத்த ரத்தார்
எந்த நலத்ைதயும் ெபறவல்ைல. ௪ பன்னிரண்டு ேகாத்த ரத்தனருக்கும்
அவர்களுக்குரிய நலம் ெகாடுக்கப்பட்டது. ேயாேசப்பன் ஜனங்கள்
மனாேச, எப்ப ராயீம் என்று இரண்டு ேகாத்த ரங்களாகப் ப ரிக்கப்பட்டனர்.
ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரமும் நலத்ைதப் ெபற்றனர். ேலவ ேகாத்த ரத்துக்கு
எந்த நலமும் ெகாடுக்கப்படவல்ைல. அவர்கள் வச ப்பதற்கு சல ஊர்கள்
மட்டுேம ெகாடுக்கப்பட்டன. ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்தன் நடுவலும் இந்த
ஊர்கள் இருந்தன. அவர்களுைடய மிருகங்களுக்காக வயல்ெவளி
ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. ௫ இஸ்ரேவலின் ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்த ற்கும்
நலத்ைத எவ்வாறு ப ரித்துக் ெகாடுப்பெதன்று கர்த்தர் ேமாேசக்குச்
ெசால்லியருந்தார். கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
நலத்ைதப் பங்க ட்டனர்.
காேலப்அவனுக்குரிய நலத்ைதப்ெபறுதல்
௬ ஒருநாள் கல்காலில் ேயாசுவாவ டம் யூதா ேகாத்த ரத்தலிருந்து

சலர் வந்தனர். ேகனாச யனான எப்புன்ேனயன் மகனாகய காேலபும்,
அவர்களில் ஒருவன். காேலப் ேயாசுவாவ டம், “காேதஸ் பர்ேனயாவல்
கர்த்தர் அவரது ஊழியனாகய, ேமாேசய டம், உம்ைமயும் என்ைனயும்
குறத்துச் ெசான்னவற்ைற நைனவுகூர்ந்து பாரும். ௭ நாம் ேபாகப்ேபாக ற
ேதசத்ைதப் பார்த்துவரும்படியாக கர்த்தருைடயஊழியனாகய ேமாேச என்ைன
அனுப்பனான். எனக்கு அப்ேபாது நாற்பது வயது. அத்ேதசத்ைதப் பற்றய
எனது எண்ணங்கைள நான் தரும்ப வந்தேபாது ேமாேசக்குக் கூற ேனன்.
௮ என்ேனாடு வந்த மற்றவர்கள் தாம் பார்த்து அஞ்சயவற்ைறக் குறத்துச்
ெசான்னார்கள். ஆனால் நாம் அத்ேதசத்ைதப் ெபறுவதற்கு கர்த்தர் ந ச்சயம்
உதவ ெசய்வார் என நான்உண்ைமயாகேவ நம்ப ேனன். ௯எனேவஅந்நாளில்,
‘நீ ெசல்லும் ேதசம் உனக்குரியதாகும். உனது பள்ைளகளுக்கு எப்ேபாதும்
அத்ேதசம் ெசாந்தமாகும். எனது ேதவனாகய கர்த்தைர, நீ உண்ைமயாகேவ
நம்பயதால் உனக்கு அத்ேதசத்ைதக் ெகாடுப்ேபன்’ என்று ேமாேச எனக்கு
வாக்குறுத அளித்தான்.
௧௦ “கடந்த, 45 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கர்த்தர் எனக்குச் கூறயபடிேய

இன்றும் என்ைன உயேராடு ைவத்தருக்க றார். நாம் பாைலவனங்களில்
இதுவைரக்கும் அைலந்ேதாம். இப்ேபாது எனக்கு, 85 வயது. ௧௧ ேமாேச
என்ைன அனுப்பயேபாது இருந்ததுேபாலேவ இன்றும் ெபலமுள்ளவனாக
இருக்க ேறன். அன்று ேபாலேவ இன்றும் என்னால் ேபாரிட முடியும்.
௧௨ முன்பு, கர்த்தர் எனக்குக் ெகாடுப்பதாக வாக்களித்த மைலப்ப ரேதசத்ைத
இப்ேபாது எனக்குக் ெகாடும். வலிைம ெபாருந்தய ஏனாக்கயர் அந்நாளில்
அங்கு வாழ்ந்தனர் என்பைதயும், அவர்களுைடய நகரங்கள் ெபரியதாகவும்
பாதுகாப்புைடயதாகவும்இருக்கன்றனஎன்பைதயும் நீர் ேகள்வப்பட்டிருக்க றீர்.
இப்ேபாதும், கர்த்தர் என்ேனாடிருக்க றபடியால்,அவர்கைளெவளிேயற்ற வ ட்டு
கர்த்தர் கூறயபடி அந்த நலப்பகுதைய நான் உரிைமயாக்க க்ெகாள்ேவன்”
என்றான்.
௧௩ எப்புன்ேனயன் மகனாகய காேலைப ேயாசுவா ஆசீர்வத த்தான்.

அவனுக்குச் ெசாந்தமாக எப ேரான் நகைர ேயாசுவா ெகாடுத்தான்.



ேயாசுவா ௧௪:௧௪ 436 ேயாசுவா ௧௫:௧௨

௧௪ ேகனாச யனான, எப்புன்ேனயன் மகனாகய காேலபன் குடும்பத்தாருக்கு
இன்றும் அந்நகரம் உரியதாக இருக்க றது. ஏெனன்றால் அவன் இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தரிடம் நம்ப க்ைக ெகாண்டுஅவருக்குக் கீழ்ப்படிந்தருந்தான்.
௧௫முன்பு அந்நகரம் கீரியாத்அர்பா எனப்பட்டது. அர்பா என்னும் ஏனாக்கயரின்
புகழ்ெபற்ற மனிதனின் ெபயைர அந்நகரம் முன்பு ெபற்றருந்தது. இதற்குப்
பன்,அந்தநலப்பகுதயல்அைமத நலவயது.

௧௫
யூதாவற்குரிய நலம்
௧ யூதாவுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட நலம் அந்தக் ேகாத்த ரத்தலிருந்த

குடும்பங்களுக்கைடயல் பங்க டப்பட்டது. அந்த நலம் ஏேதாம்
எல்ைலயலிருந்து ெதற்காக ேதமான் வளிம்பல் சீன் பாைலவனம் வைரக்கும்
ெசன்றது. ௨ யூதாவன் ெதற்கு எல்ைல சவக்கடலின் ெதற்குக்ேகாடியல்
துவங்கயது. ௩ அந்த எல்ைல ேதள்கணவாயன் ெதற்காக சீன் மைலப்பகுத
வைர ெதாடர்ந்தது. காேதஸ் பர்ேனயாவற்குத் ெதற்காகத் ெதாடர்ந்தது.
எஸ்ேரானிலிருந்துஆதாைரயும்அந்தஎல்ைலகடந்துெசன்றது. ஆதாரிலிருந்து
அந்த எல்ைல கர்க்காவற்கு ெதாடர்ந்தது. ௪அந்த எல்ைலயானது அஸ்ேமான்,
எக ப்தன்ஆறு,பன்மத்தயதைரக்கடல்எனத்ெதாடர்ந்தது. இதுேவஅவர்களின்
ெதற்குஎல்ைலயாயருந்தது.
௫ அத்ேதசத்தன் கழக்கு எல்ைல சவக்கடலின் ெதன்கைரயலிருந்து

ேயார்தான்நத கடேலாடு ேசரும் பகுதவைரக்கும்இருந்தது.
வடக்கு எல்ைலயானது ேயார்தான் நத சவக்கடேலாடு கலந்த பகுதயல்

அைமந்தது. ௬ பன் அது ெபத்எக்லா வைரக்கும் ெசன்று, ெபத் அரபாவன்
வடக்ேக ெதாடர்ந்தது. ேபாகனின் கல்வைரக்கும் அந்த எல்ைல நீண்டது.
(ரூபனின் மகன் ேபாகன்) ௭ வடக்கு எல்ைல ஆேகார் பள்ளத்தாக்கலிருந்து
ெதபீருக்குத் ெதாடர்ந்தது. பன் வடக்ேக தரும்ப கல்காலுக்குச் ெசன்றது.
அதும்மீமின் மைலவழியாகச் ெசல்லும் பாைதயன் குறுக்ேக அந்த எல்ைல
இருந்தது. அது நதயன் ெதற்குப் பகுதயாகும். என்ேசேமசன் தண்ணீரின்
வழியாகத் ெதாடர்ந்தது. இந்த எல்ைல என்ெராேகலில் முடிந்தது. ௮ எபூசயர்
நகரின் ெதற்குப் பகுத க்குப் பக்கத்தலுள்ள இன்ேனாம் பள்ளத்தாக்கு
வழியாக அவ்ெவல்ைல ெசன்றது. (அந்த எபூசய நகரேம எருசேலம்
எனப்பட்டது.) அவ்வடத்தல் எல்ைல இன்ேனாம் பள்ளத்தாக்கன் ேமற்ேகயுள்ள
மைலயுச்சவைரக்கும் ெசன்றது. ெரப்பாயீம் பள்ளத் தாக்கன் வடக்கு
மூைல வைரக்கும் அது இருந்தது. ௯ அந்த இடத்தலிருந்த ெநப்ேதாவாவன்
நீரூற்று வைரக்கும் எல்ைல ெதாடர்ந்து எப்ெபேரான் மைலக்கருேகயுள்ள
நகரங்களுக்குச் ெசன்றது. அங்கு எல்ைல தரும்ப , பாலாவைரக்கும் ேபானது.
(பாலா, கீரியாத் ெயயாரீம் என்றும் அைழக்கப்படுக றது.) ௧௦ பாலாவல் எல்ைல
ேமற்ேக தரும்ப ேசயீரின் மைல நாட்டிற்குச் ெசன்றது. ெயயாரீம் மைலயன்
(ெகசேலானின்) வடக்குப் பகுத க்கு அது ெதாடர்ந்து ெபத்ஷேமசுக்குத்
ெதாடர்ந்தது. அங்கருந்துஎல்ைலதம்னாைவக்கடந்தது. ௧௧ப றகுஎக்ேரானுக்கு
வடக்ேகயுள்ளமைலையஎல்ைலஎட்டியது. அங்கருந்துச க்ேரானுக்குத்தரும்ப ,
பாலா மைலையத் தாண்டியது. ப றகு யாப்னிேயலுக்குச் ெசன்று, மத்தய
தைரக்கடலில்முடிவைடந்தது. ௧௨யூதாவுக்குரிய ேதசத்தன் ேமற்ெகல்ைலயாக
மத்தயதைரக் கடல் இருந்தது. இந்த நான்கு எல்ைலகளுக்கும் மத்தயல்
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யூதாவன் ேதசம் இருந்தது. யூதாவன் குடும்பங்கள் அப்பகுதயல் வாழ்ந்து
வந்தார்கள்.
௧௩ யூதாவன் ேதசத்தன் ஒரு பகுதைய எப்புன்ேனயன் மகன் காேலபுக்குக்

ெகாடுக்கும்படியாக, கர்த்தர் ேயாசுவாவுக்குக் கட்டைளய ட்டார். எனேவ ேதவன்
கட்டைளய ட்டபடி அத்ேதசத்ைதக் காேலபுக்கு ேயாசுவா ெகாடுத்தான். கீரியாத்
அர்பா (எப ேரான்) என்னும் நகரத்ைத ேயாசுவா அவனுக்குக் ெகாடுத்தான்.
(அர்பா ஏனாக்கன் தந்ைத.) ௧௪ எப ேரானில் வாழ்ந்த ேசசாய், அகீமான்,
தல்மாய் என்ற மூன்று ஏனாக்கய குடும்பங்கைளயும் காேலப் ெவளிேயறும்படி
ெசய்தான். அைவ ஏனாக்கன் குடும்பத்ைதச் சார்ந்தைவ. ௧௫ ெதபீரில்
வாழ்கன்றஜனங்கேளாடு காேலப் ேபார் ெசய்தான். (முன்பு, ெதபீைரக் கீரியாத்
ெசப்ேபர் என்றும் அைழத்தார்கள்.) ௧௬ காேலப், “நான் கீரியாத் ெசப்ேபைரத்
தாக்க ேவண்டும். நகரத்ைதத் தாக்க முறயடிக்க றவனுக்ேக என் மகளாகய
அக்சாைளமணம்ெசய்துைவப்ேபன்” என்றான்.
௧௭ காேலபன் சேகாதரனும், ேகனாசன் மகனுமான ஒத்னிேயல் நகைர

ெவன்றான். எனேவ, ஒத்னிேயலுக்கு மைனவயாக தனது மகள் அக்சாைளக்
காேலப் ெகாடுத்தான். ௧௮ ஒத்னிேயேலாடு வாழ்வதற்காக அக்சாள்
ெசன்றாள். இன்னும் ெகாஞ்சம் நலத்ைதத் தந்ைதய டம் ேகட்டுப்ெபறும்படி
ஒத்னிேயல் அக்சாளிடம் ெசான்னான். அக்சாள் தந்ைதய டம் ேபசுவதற்காகக்
கழுைதயலிருந்து இறங்கயதும், காேலப் அவைள ேநாக்க , “உனக்கு என்ன
ேவண்டும்?” என்றுேகட்டான்.
௧௯ அக்சாள், “என்ைன ஆசீர்வதயுங்கள். ெநேகவல் காய்ந்த பாைலவன

நலத்ைதஎனக்குக்ெகாடுத்தீர்கள். தண்ணீருள்ளநலத்தல்ெகாஞ்சம்எனக்குச்
ேசர்த்துக் ெகாடுங்கள்” என்று கூறனாள். எனேவ அவள் ேகட்டைதக் காேலப்
ெகாடுத்தான். அந்நலத்தல் ேமற்ப்பகுதயலும் கீழ்ப்பகுதயலும் இருந்த
தண்ணீர் வளமுள்ள நலங்கைளக் ெகாடுத்தான். ௨௦ ேதவன் அவர்களுக்கு
வாக்களித்த ேதசத்ைத யூதா ேகாத்த ரத்தனர் ெபற்றனர். ஒவ்ெவாரு யூதா
ேகாத்த ரத்தனரும்தங்களுக்குரிய பங்குநலத்ைதப்ெபற்றனர்.

௨௧ ெநேகவன் ெதற்கலுள்ள ஊர்கைளெயல்லாம் யூதா ேகாத்த ரத்தனர்
ெபற்றனர். ஏேதாமின் எல்ைலயருேக இந்த ஊர்கள் இருந்தன. அவ்வூர்களின்
பட்டியல்இங்ேகதரப்படுக றது:
கப்ெசேயல், ஏேதர், யாகூர், ௨௨ கீனா, தீேமானா, அதாதா, ௨௩ ேகேதஸ்,
ஆத்ேசார், இத்னான், ௨௪ சீப், ேதெலம், ெபயாேலாத், ௨௫ ஆத்ேசார்,
அதாத்தா, கீரிேயாத், எஸ்ேரான், (ஆத்ேசார்) ௨௬ஆமாம், ேசமா, ெமாலாதா,
௨௭ ஆத்சார்காதா, எஸ்ேமான், ெபத்பாேலத், ௨௮ ஆத்சார்சுவால், ெபெயர்
ெசபா, பஸ்ேயாத்யா, ௨௯ பாலா, ஈய ம், ஆத்ேசம், ௩௦ எல்ேதா லாத், ெகசீல்,
ஒர்மா, ௩௧ச க்லாக், தமன்னா, சன்சன்னா, ௩௨ெலபாேயாத், ச ல்லீம், ஆயன்,
ரிம்ேமான்ஆகயெமர்த்தம் 29ஊர்களும்அவற்றன்வயல்களும்இருந்தன.

௩௩ ேமற்கு மைலயடிவாரத்தல் யூதா ேகாத்த ரத்தனர் தங்கள் ஊர்கைளப்
ெபற்றனர். அந்தஊர்களின்பட்டியல்வருமாறு:
எஸ்தாேவால், ேசாரியா, அஷ்னா, ௩௪ சேனாகா, என்கன்னீம், தப்புவா, ஏனாம்,
௩௫ யர்மூத், அதுல்லாம், ேசாக்ேகா, அேசக்கா, ௩௬ சாராயீம், அதத்தாயீம்,
ெகேதரா, (ேகெதெராத்தாயீம்)ஆகயைவஆகும். ெமாத்தத்தல் 14ஊர்களும்
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அவற்றன்வயல்களும்அங்குஇருந்தன.

௩௭யூதா ேகாத்த ரத்தனருக்கு
ேசனான், அதாஷா, மிக்கதால்காத், ௩௮ தலியான், மிஸ்ேப ேயாக்ெதேயல்,
௩௯ லாகீஸ், ேபாஸ்காத், எக்ேலான், ௪௦ காேபான், லகமாம், க த்லீஷ்.
௪௧ ெகெதேராத், ெபத்டாேகான், நாகமா, மக்ேகதா, ஆகயைவ உட்பட
ெமாத்தம் 16ஊர்களும்அவற்ைறச்சூழ்ந்தவயல்களும்ெகாடுக்கப்பட்டன.

௪௨யூதாவன்ஜனங்கள்இந்தஊர்கைளயும்ெபற்றார்கள்.
லிப்னா, ஏத்ேதார், ஆஷான், ௪௩ இப்தா, அஸ்னா, ெநத்சீப், ௪௪ ேககலா,
அக்சீப், மேரஷா ஆகயைவ ஆகும். ெமாத்தத்தல் ஒன்பது ஊர்களும்
அவற்ைறச் சுற்றலுமுள்ள ஊர்களும் இருந்தன. ௪௫ எக்ேரானும்
அைதச் சார்ந்த ஊர்களும் வயல்களும் யூதாவன் ஜனங்களுக்குக்
கைடத்தன. ௪௬ அவர்கள் எக்ேரானுக்கு ேமற்கலுள்ள பகுதையயும்
அஸ்ேதாத்த ற்கு அருேகயுள்ள ஊர்கைளயும் வயல்கைளயும் ெபற்றார்கள்.
௪௭அஸ்ேதாத்ைதச்சுற்றலுமுள்ளபகுதயும்அங்குள்ளஊர்களும்யூதாவன்
நலத்தன் பகுத களாயன. காசாைவச் சுற்றலுமுள்ள பகுத கைளயும்
வயல்கைளயும் ஊர்கைளயும் கூட யூதாவன் ஜனங்கள் ெபற்றனர்.
அவர்களது நலம் எக ப்தன் நத மற்றும் மத்தயதைரக் கடலின் கடற்கைர
வைரக்கும்ெதாடர்ந்தது.

௪௮யூதாவன்ஜனங்களுக்குமைலநாட்டின்ஊர்களும்ெகாடுக்கப்பட்டன. இங்கு
அவ்வூர்களின்பட்டியல்தரப்படுக றது:
சாமீர், யாத்தீர், ேசாக்ேகா, ௪௯ தன்னா, கீரியாத், சன்னா (ெதபீர்), ௫௦ஆனாப்,
எஸ்ெதெமா, ஆனீம், ௫௧ ேகாேசன், ஓேலான், க ெலா. இைவ பதெனாரு
ஊர்களும்அவற்ைறச்சூழ்ந்தவயல்களும்உள்ளடங்கயபகுத ஆகும்.

௫௨இந்தஊர்களும்கூடயூதாவன்ஜனங்களுக்குத்தரப்பட்டன:
அராப், தூமா, எஷயான், ௫௩ யானூம், ெபத்தப்புவா, ஆப்ெபக்கா, ௫௪உம்தா,
கீரீயாத்அர்பா, (எப ேரான்), சீேயார். ெமாத்தம் ஒன்பது ஊர்களும்,
அவற்ைறச்சுற்றலுமிருந்தவயல்களும்உள்ளடங்கயபகுத ஆகும்.

௫௫இன்னும்சலஊர்களும்யூதாஜனங்களுக்குஅளிக்கப்பட்டன:
மாேகான், கர்ேமல், சீப், யுத்தா, ௫௬ ெயஸ்ரேயல், ெயாக்ெதயாம், சேனாகா,
௫௭காயன், க பயா, த ம்னா,ஆகய பத்துஊர்களும்அவற்றன்வயல்களும்
உள்ளடங்கயபகுதயாகும்.

௫௮யூதாவன்ஜனங்களுக்குக்கீழ்வரும்ஊர்களும்வழங்கப்பட்டன:
அல்கூல், ெபத்சூர், ெகேதார், ௫௯ மகாராத், ெபதாேனாத், எல்ெதேகான்,
ஆகய ஆறு ஊர்களும், அவற்ைறச் சுற்றலும் காணப்பட்ட வயல்களும்
உள்ளடங்கய பகுத ஆகும். ௬௦ ரபா, கீரியாத்பாகால் (கீரியாத்ெயயாரீம்)
ஆகயஇரண்டுஊர்களும்யூதாவன்ஜனங்களுக்குக்ெகாடுக்கப்பட்டன.

௬௧ பாைலவனத்தன் பன்வரும் ஊர்களும் யூதாவன் ஜனங்களுக்கு
அளிக்கப்பட்டன: அவ்வூர்களின்பட்டியல்இங்குத்தரப்படுக றது:
ெபத்அரபா, மித்தீன், ெசக்காக்கா, ௬௨ ந ப்சான், உப்பு நகரம், என்ேகத ஆகய
ஆறுஊர்களும், அவற்ைறச் சுற்றயருந்த வயல்களும் உள்ளடங்கய பகுத
ஆகும்.

௬௩ எருசேலமில் வாழ்ந்த எபூசயைர யூதாவன் பைடயால் துரத்த
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முடியவல்ைல. எனேவ இன்றும் எருசேலமில் யூதர்கேளாேட எபூசயர்
வாழ்கன்றனர்.

௧௬
எப்ப ராயீம்,மனாேசஆக ேயாருக்கானநலம்
௧ ேயாேசப்பன் குடும்பம் ெபற்ற ேதசம் இதுேவ. எரிேகாவன் அருேக

ேயார்தான் நதயல் ஆரம்ப த்து, இத்ேதசம் எரிேகாவன் ஆறுகள்
வைரக்கும் உள்ள பகுத ஆகும். (அது எரிேகாவன் கழக்குப் பாகமாகும்.)
எரிேகாவலிருந்து ெபத்ேதலின் மைல நாடு வைரக்கும் அதன் எல்ைல
வ ரிந்தருந்தது. ௨ெபத்ேதலிலிருந்து (லூஸ்) அதேராத்தலுள்ளஅர்கீயனுைடய
எல்ைலவைரக்கும் நீண்டது. ௩ ெதாடர்ந்து எல்ைல ேமற்ேக யப்ெலத்தயரின்
எல்ைல வைரக்கும் ெதாடர்ந்து, தாழ்வான ெபத்ெதாேரான் வைரக்கும் அது
வ ரிந்தது. ேமலும் ேகேசருக்குச் ெசன்று, மத்தயதைரக் கடல்வைரக்கும்
ெதாடர்ந்தது.
௪ மனாேச, எப்ப ராயீம் ேகாத்த ர ஜனங்கள் அவர்களுக்குரிய நாட்ைடப்

ெபற்றனர். (மனாேசயும் எப்ப ராயீமும் ேயாேசப்பன்ஜனங்கள்.)
௫ எப்ப ராயீம் ஜனங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட நலம் இதுேவ: ேமல்

ெபத்ெதாேரானுக்கு அருேகயுள்ள அதேராத் அதார் என்னும் இடத்தல்
க ழக்ெகல்ைல ஆரம்ப த்தது. ௬ மிக்ேமத்தாத்தல் அதன் ேமற்ெகல்ைல
ெதாடங்கயது. எல்ைல கழக்காகத் தரும்ப தானாத் சீேலாவற்குச் ெசன்று,
யேநாகாவ ற்குக் க ழக்காகத் ெதாடர்ந்தது. ௭இந்த எல்ைல யேநாகாவலிருந்து
அதேராத் மற்றும் நகராத்வைரக்கும் ெசன்றது. எரிேகாைவத் ெதாடும் அந்த
எல்ைல ெதாடர்ந்து ேயார்தான் நதயல் ேபாய் முடிந்தது. ௮ ேமற்கு எல்ைல
தப்புவாவலிருந்து கானா நத க்குப்ேபாய், கடலில் முடிந்தது. எப்ப ராயீம்
ஜனங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட நலம் இதுேவ. அந்தக் ேகாத்த ரத்தன்
ஒவ்ெவாரு குடும்பமும் அத்ேதசத்தன் பாகத்ைதப் ெபற்றது. ௯ எப்ப ராயீமின்
எல்ைலயலுள்ள ஊர்களில் பலவும் மனாேசயன் எல்ைலகளில் இருந்தன.
ஆனால் எப்ப ராயீம் ஜனங்கள் அவ்வூர்கைளயும் அவற்ைறச் சூழ்ந்த
வயல்கைளயும் ெபற்றனர். ௧௦ காேசர் என்னும் ஊைரவ ட்டுக் கானானியைர
ெவளிேயற்றஎப்ப ராயீம்ஜனங்களால்முடியவல்ைல. இன்றும்கூடகானானியர்
எப்ப ராயீம் ஜனங்கேளாடு வச த்து வருகன்றனர். ஆனால் கானானியர்
எப்ப ராயீமருக்குஅடிைமகளாயனர்.

௧௭
௧ப றகுமனாேசயன்ேகாத்த ரத்தனருக்கு
நலம் வழங்கப்பட்டது. மனாேச ேயாேசப்பன் முதல் மகன், க ேலயாத்தன்

தந்ைதயாகய மாகீர் மனாேசயன் முதல் மகன். மாகீர் ச றந்த வீரன், எனேவ
கீேலயாத், பாசான் ஆகய பகுத கள் அவனுக்குத் தரப்பட்டன. ௨ மனாேச
ேகாத்த ரத்தன் பற குடும்பங்களுக்கும் ேதசம் ெகாடுக்கப்பட்டது. அைவ
அப ேயசர், ஏேலக், அஸ்ரிேயல்,ெசேகம், எப்ேபர், ெசமீதா ஆக ேயாரின்
குடும்பங்கள் ஆகும். இவர்கள் மனாேசயன் பற மகன்கள். இவர்களின்
குடும்பங்கள்ேதசத்தல்பங்ைகப்ெபற்றன.
௩ எப்ேபரின் மகன் ெசெலாப்ப யாத். க ேலயாத்தன் மகன் எப்ேபர். மாகீரின்

மகன் க ேலயாத், மனாேசயன் மகன் மாகீர், ெசேலாப்ப யாத்த ற்கு மகன்கள்
இருக்கவல்ைல, அவனுக்கு ஐந்து ெபண்கள் இருந்தனர். அவர்களின்
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ெபயர்கள் மக்லாள், ேநாவாள், ஒக்லாள், மில்காள், த ர்சாள் ஆகயைவ ஆகும்.
௪ ஆசாரியனாகய எெலயாசாரிடமும் நூனின் மகனாகய ேயாசுவாவ டமும்,
எல்லாத் தைலவர்களிடமும் அப்ெபண்கள் ெசன்று “ஆண்கைளப் ேபாலேவ
எங்களுக்கும் நலத்ைதத் தரும்படியாக கர்த்தர் ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டார்”
என்றனர். எெலயாசார் கர்த்தருக்குக்கீழ்ப்படிந்துஅப்ெபண்களுக்கும்ெகாஞ்சம்
நலம் ெகாடுத்தான். எனேவ ஆண்கைளப் ேபான்ேற இந்த மகள்களும்
நலத்ைதப்ெபற்றார்கள்.
௫ ேயார்தான் நத க்கு ேமற்ேக பத்துப் பகுத கைளயும், ேயார்தான்

நத க்கு மறுகைரயல் கீேலயாத், பாசான் ஆகய பகுத கைளயும் மனாேச
ேகாத்த ரத்தனர் ெபற்றனர். ௬ மனாேசயன் மகள்களும், மகன்கைளப்
ேபான்ேற நலத்தல் பங்ைகப் ெபற்றனர். கீேலயாத் ேதசம் மனாேசயன் பற
குடும்பங்களுக்குக்ெகாடுக்கப்பட்டது.
௭ ஆேசருக்கும் மிக்ேமத்தாத்த ற்கும் இைடப்பட்ட பகுதயல் மனாேசயன்

நலங்கள் இருந்தன. அது சீேகமுக்கு அருகல் இருந்தது. என்தப்புவாவன்
ெதற்ேக எல்ைல ெசன்றது. ௮ தப்புவாைவச் சூழ்ந்த பகுத மனாேசக்கு
உரியதாய ற்று. ஆனால் அவ்வூர் அவனுக்கு உரியதாகவல்ைல. மனேசயன்
ேதசத்து எல்ைலயல் தப்புவா என்ற ஊர் இருந்தது. அது எப்ப ராயீம்
ஜனங்களுக்கு உரியதாக இருந்தது. ௯ மனாேசயன் எல்ைல ெதற்ேக கானா
நதவைரக்கும் ெதாடர்ந்தது. இப்பகுத மனேச ேகாத்த ரத்தனருக்கு உரியதாக
இருந்தும், நகரங்கள் எப்ப ராயீமுக்குச் ெசாந்தமாயன. நத க்கு வடக்ேக
மனாேசயன் எல்ைல அைமந்தது. அது மத்தயத்தைரக் கடல்வைர எட்டியது.
௧௦ ெதற்ேகயுள்ள ேதசம் எப்ப ராயீமுக்குச் ெசாந்தமானது. வடக்ேகயுள்ள ேதசம்
மனாேசக்குச் ெசாந்தமானது. மத்தயத்தைரக் கடல் ேமற்கு எல்ைலயாக
இருந்தது. அதன் எல்ைல வடக்கல் ஆேசரின் ேதசத்ைதயும், க ழக்கல்
இசக்காரின் ேதசத்ைதயும்ெதாட்டது.
௧௧இசக்கார்,ஆேசர்ஆக ேயாரின்பகுத களிலும்மனாேசஜனங்களின்ஊர்கள்

இருந்தன. ெபத்ெசயான், இப்ெலயாம், அவற்ைறச் சுற்றலும் காணப்பட்ட
ச ற்றூர்கள் எல்லாம் மனாேச ஜனங்களுக்குச் ேசர்ந்தன. ேதார், எந்ேதார்,
தானாக், ெமக ேதா மற்றும் அைவகைளச் சுற்றயருந்த ச றய நகரங்களிலும்
வாழ்ந்தார்கள். நாேபாத்தன் மூன்று ஊர்களிலும் அவர்கள் வாழ்ந்தனர்.
௧௨மனாேச ேகாத்த ரத்து ஜனங்கள்அந்நகரங்கைளமுறயடிக்க முடியவல்ைல.
கானானியர்கள் அங்கு ெதாடர்ந்து வாழ்ந்தேபாதலும் ௧௩ இஸ்ரேவலர்
வலிேயாராயனர். அப்ேபாது கானானியைரத் தங்களுக்காக உைழக்கும்படி
இஸ்ரேவலர் ெசய்தனர். ஆனால் அவர்கள் ேதசத்ைத வ ட்டுப் ேபாகும்படியாக
கானானியைரவற்புறுத்தவல்ைல.
௧௪ ேயாேசப்பன் ேகாத்த ரத்தனர் ேயாசுவாவ டம், “எங்களுக்கு ஒரு பகுத

நலம்மாத்த ரேமநீங்கள்ெகாடுத்தீர்கள். ஆனால்நாங்கேளாஎண்ணிக்ைகயல்
மிகுதயான அளவல் உள்ேளாம். தம் ஜனங்களுக்காக கர்த்தர் ெகாடுத்த
ேதசத்தல் ஒரு பகுதைய மட்டும் நீங்கள் ஏன் எங்களுக்குக் ெகாடுத்தீர்கள்?”
என்றனர்.
௧௫ ேயாசுவா, “நீங்கள் எண்ணிக்ைகயல் அதக அளவு இருந்தீர்கேளயானால்

மைல நாட்டுக்குச் ெசன்று, அந்நலத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். அந்நலம்
இப்ேபாது ெபரிச யருக்கும், ெரப்பாயீமீயருக்கும் உரியதாக உள்ளது.



ேயாசுவா ௧௭:௧௬ 441 ேயாசுவா ௧௮:௭

எப்ப ராயீமின் மைல நாடு உங்களுக்கு அளவல் மிகவும் ச றயதாக இருந்தால்
மட்டுேமஅந்நலத்ைதஎடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்” என்றான்.
௧௬ ேயாேசப்பன் ஜனங்கள், “எங்களுக்கு எப்ப ராயீமின் மைலநாடு

ேபாதுமான அளவு ெபரியது அல்ல. ஆனால் அங்கு வாழும் கானானியரிடம்
ஆற்றல் வாய்ந்த ேபார்க்கருவகள் உள்ளன. அவர்களிடம் இரும்பாலாகய
ேதர்கள் இருக்கன்றன! அந்த ஜனங்கேள பள்ளத்தாக்கலும் அதகாரம்
ெசலுத்துகன்றனர்! ெயஸ்ேரேயல் பள்ளத்தாக்கு, ெபத்ெசயான், அங்குள்ள
சறயஊர்கள்ஆகயவற்றன்அதகாரமும்அவர்களிடேமஉள்ளது” என்றார்கள்.
௧௭ எப்ப ராயீம், மனாேச, ேயாேசப்பன் ஜனங்களிடம் ேயாசுவா, “நீங்கள்

எண்ணிக்ைகயல் பலராயருக்க றீர்கள். வல்லைம மிக்கவர்கள். நலத்தல் ஒரு
பகுதையக் காட்டிலும் அதகம் உங்களுக்குத் தரப்பட ேவண்டும். ௧௮ நீங்கள்
மைல நாட்ைடப் ெபறுவீர்கள். அது காடு, ஆனால் மரங்கைள ெவட்டி,
வாழ்வதற்ேகற்ற இடமாக மாற்றலாம். உங்களுக்கு அது ெசாந்தமாகும்.
அங்கருந்து கானானியைர ெவளிேயறச் ெசய்வீர்கள். அவர்கள் ஆற்றல்
வாய்ந்ேதாராய், ச றந்த ேபார்க் கருவகைள ைவத்தருந்தாலும் அவர்கைள
நீங்கள்ேதாற்கடிப்பீர்கள்” என்றான்.

௧௮
ேதசத்தன்பறபகுத கைளப்பங்கடுதல்
௧ சீேலாவல் இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும் ஒன்றாகக் கூடினார்கள், அங்கு

ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைத நறுவனர். இஸ்ரேவலர் ேதசத்தல்ஆட்ச ெசலுத்தனர்.
அத்ேதசத்தன் பைகவர்கைள எல்லாம் அவர்கள் ெவன்றனர். ௨ அப்ேபாது
இஸ்ரேவலின்ஏழுேகாத்த ரங்கள்இன்னும்ேதவன்வாக்களித்ததங்களுக்குரிய
நலத்தன்பாகத்ைதப்ெபறாமலிருந்தனர்.
௩ எனேவ ேயாசுவா இஸ்ரேவலைர ேநாக்க , “நீங்கள் உங்கள் நலங்கைளப்

ெபற ஏன் இவ்வளவு காலம் காத்தருந்தீர்கள்? உங்கள் ப தாக்களின்,
ேதவனாகய கர்த்தர், இத்ேதசத்ைத உங்களுக்குத் தந்தார். ௪எனேவ உங்களில்
ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்தனரும் மும்மூன்று ஆட்கைளத் ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள்
ேதசத்ைதப் பற்ற த் ெதரிந்து வருவதற்கு நான் அவர்கைள அனுப்புேவன்
அவர்கள் தரும்ப வந்து என்னிடம் அந்த ேதசத்ைத பற்ற வவரிப்பார்கள்.
௫ அவர்கள் ேதசத்ைத ஏழு பாகங்களாகப் ப ரிப்பார்கள். யூதாவன்
ஜனங்களுக்குத் ெதற்கலுள்ள ேதசம் உரியதாகும். ேயாேசப்பன் ஜனங்கள்
வடக்கலுள்ள ேதசத்ைத ைவத்துக்ெகாள்வார்கள். ௬ ஆனால் நீங்கள்
ேதசப்படத்ைதவைரந்துஅைதஏழாகப்ப ரிக்கேவண்டும். அப்படத்ைதஎன்னிடம்
ெகாண்டு வாருங்கள். எந்ெதந்த ேகாத்த ரத்தாருக்கு, எந்ெதந்த பகுத என்பைத
நமது ேதவனாகய கர்த்தர் தீர்மானிப்பதற்கு* வ ட்டுவடுேவாம். ௭ ேலவயர்
ேதசத்தல் எந்தப் பாகத்ைதயும் ெபறவல்ைல. கர்த்தருக்கு ஆசாரியர்களாக
ேசைவ ெசய்வேத அவர்களுக்குரிய பங்காகும். வாக்களிக்கப்பட்ட ேதசத்தல்
தங்களுக்குரிய பாகத்ைத காத், ரூபன் ஆகய ேகாத்த ரங்களும், மனாேச
ேகாத்த ரத்தன் பாத க் குடும்பங்களும் ெபற்றுக்ெகாண்டனர். ேயார்தான்
நதயன்கழக்குப்பகுதயல்அவர்கள்வச த்தனர். கர்த்தருைடய,ஊழியனாகய
ேமாேச,அவர்களுக்குஅத்ேதசத்ைதக்ெகாடுத்தருந்தான்” என்றான்.

* ௧௮:௬: கர்த்தர் தீர்மானிக்க நான்இங்ேககர்த்தருக்குமுன்பாக சீட்டு ேபாட்டுதீர்மானிப்ேபன்.
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௮ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டஆட்கள்ேதசத்ைதப்பார்க்கவும்,பன்னர்அைதப்படமாக
வைரந்து ேயாசுவாவ டம் ெகாண்டுவரவும் த ட்டமிட்டனர். ேயாசுவா அவர்கைள
ேநாக்க , “ேபாய் ேதசத்ைத ஆராய்ந்து, அதன் படங்கைள வைரயுங்கள். ப றகு
சீேலாவல் என்னிடம் வாருங்கள். பன் சீட்டுப் ேபாட்டு, கர்த்தர் உங்களுக்கான
பாகத்ைதத் ேதர்ந் ெதடுக்கும்படியாகச் ெசய்ேவன்” என்றான்.
௯ எனேவ அந்த ஆட்கள் ேதசத்த ற்குள் ெசன்றார்கள். அவர்கள் ேதசத்ைதச்

சுற்ற ஆராய்ந்து, படங்கள் தயாரித்தனர். அவர்கள் அந்தத் ேதசத்ைத
ஏழு பகுத களாகப் ப ரித்தனர். அவர்கள் படங்கைள வைரந்த பன்னர்
சீேலாவற்கு ேயாசுவாவ டம் தரும்ப ச் ெசன்றனர். ௧௦ சீேலாவல் கர்த்தருைடய
முன்னிைலயல் ேயாசுவா சீட்டுகைளக் குலுக்க ப் ேபாட்டுத் ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
இவ்வாறு, ேயாசுவா ேதசத்ைதப் ப ரித்து ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்தனருக்கும்
அவரவருக்குரிய பாகத்ைதக்ெகாடுத்தான்.
ெபன்யமீனுக்குரிய நலம்
௧௧ யூதா, ேயாேசப்பு ேகாத்த ரங்களுக்கு மத்தயலுள்ள நலம், ெபன்யமீன்

ேகாத்த ரத்தனருக்குக் கைடத்தது. ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தல் உள்ள
ஒவ்ெவாரு குடும்பத்தாரும் தங்களுக்குரிய பங்ைகப் ெபற்றனர்.
ெபன்யமீனுக்காகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட நலம் இதுேவ: ௧௨ ேயார்தான்
நதயருேக அதன் வடக்ெகல்ைல ஆரம்ப த்தது. எரிேகாவன் வடக்குக்
கைரேயாரமாக எல்ைல ெதாடர்ந்தது. ெபத்தாேவனின் க ழக்குப்
பகுதவைரக்கும் அவ்ெவல்ைல ெசன்றது. ௧௩லூசன் (ெபத்ேதலின்) ெதற்ேக
எல்ைல ெசன்றது. அதேராத் அதார் வைரக்கும் எல்ைல ெதாடர்ந்தது.
கீழ்ெபத்ெதாேரானின்ெதற்கலுள்ளமைலயன்ேமல்அதேராத்அதார்இருந்தது.
௧௪ெபத்ெதாேரானின் ெதற்கலுள்ள மைலயலிருந்து எல்ைல ெதற்ேக தரும்ப ,
மைலக்கு ேமற்குப்புறமாக ெசன்றது. கீரியாத் பாகாலுக்கு (கீரியாத் ெயயாரீம்
என்றும் அைழக்கப்பட்டது.) எல்ைல ெசன்றது. இவ்வூர் யூதா ஜனங்களுக்குச்
ெசாந்தமானது. இதுேமற்ெகல்ைலஆகும்.
௧௫ ெதற்ெகல்ைல கீரியாத்ெயயாரீமுக்கருேக ெதாடங்க ெநப்ேதாவா

நத க்குச் ெசன்றது. ௧௬ ெரபாயீம் பள்ளத்தாக்கன் வடக்கலிருந்த இன்ேனாம்
பள்ளத்தாக்க ற்கு, அருேகயுள்ள மைலக்குக் கீேழ எல்ைல நீண்டது. எபூசயன்
நகரத்த ற்குத் ெதற்ேக இன்ேனாம் பள்ளத்தாக்கு வைரக்கும் எல்ைல நீண்டது.
எபூசயன் நகரத்த ற்குத் ெதற்ேக இன்ேனாம் பள்ளத்தாக்கு வைரக்கும்
எல்ைல ெதாடர்ந்தது. பன் என்ெராேகல் வைர ெசன்றது. ௧௭அங்கு, எல்ைல
வடக்ேக தரும்ப என் ேசேமசுவைர ேபானது. ெகலிேலாத் வைரக்கும் எல்ைல
ெதாடர்ந்தது. (மைலத் ெதாடர்களிலிருந்து அதும்மீம் வழி அருேக ெகலிேலாத்
இருந்தது.) ரூபனின் மகனான ேபாகனுக்காக குற க்கப்பட்ட “ெபருங்கல்”
வைரக்கும் எல்ைல நீண்டது. ௧௮ ெபத்அரபாவன் வடக்குப் பாகம் வைரக்கும்
எல்ைல ெசன்றது. பன் எல்ைல அராபா வைரக்கும் ேபாய ற்று. ௧௯ பன்பு
எல்ைல ெபத் ஓக்லாவன் வடக்குப் பகுதவைரக்கும் ெசன்று சவக் கடலின்
வடக்ெகல்ைலயல் முடிவுற்றது. இங்ேகதான் ேயார்தான் நத கடலில் ெசன்று
ேசர்ந்தது. அதுேவெதற்ெகல்ைல.
௨௦ ேயார்தான் நத க ழக்ெகல்ைலயாக இருந்தது. இதுேவ ெபன்யமீன்

ேகாத்த ரத்தனருக்காக ெகாடுக்கப்பட்ட நலமாக இருந்தது. எல்லாப் பக்கத்து
எல்ைலகளும் அைவேய. ௨௧ எல்லாக் குடும்பங்களும் அவற்றற்குரிய
நலத்ைதப்ெபற்றன. இைவேயஅவர்களின்பட்டணங்கள்: எரிேகா,ெபத்ஒக்லா,
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ஏேமக்ேகசீஸ், ௨௨ ெபத்அரபா, ெசமாராய ம், ெபத்ேதல், ௨௩ஆவீம், பாரா, ஓப்ரா,
௨௪ ேகப்பார் அேமானாய், ஓப்னி, காபா ஆகயைவ ஆகும். ெமாத்தம் 12
நகரங்களும்அவற்ைறச்சூழ்ந்தவயல்களும்அவர்களுக்குஉரியைவயாயன.
௨௫ ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் க ப ேயான், ராமா, ேபேராத்,

௨௬மிஸ்ேப, ெகப்ப ரா, ேமாத்சா, ௨௭ெரக்ேகம், இர்ெபேயல், தாராலா, ௨௮ ேசலா,
ஏேலப், எபூச நகரம் (எருசேலம்), கீெபயாத், கீேரயாத் ஆகயவற்ைறயும்
ெபற்றனர். நகரங்களும் அவற்ைறச் சூழ்ந்த ஊர்களும் இருந்தன. இவற்ைற
எல்லாம்ெபன்யமீன்ேகாத்த ரத்தனர்ெபற்றனர்.

௧௯
ச மிேயானின்நலம்
௧ பன்பு ேயாசுவா, ச மிேயான் ேகாத்த ரத்ைத சார்ந்த எல்லா

குடும்பங்களுக்கும்அவர்களுக்குரிய பாகத்ைதக் ெகாடுத்தான். யூதாவற்குரிய
இடத்த ற்குள் ச மிேயானின் நலம் இருந்தது. ௨ இதுேவ அவர்கள் ெபற்ற
பகுதயாகும்: ெபயர் ெசபா (ேசபா எனவும் அைழக்கப்பட்டது.) ெமாலாதா,
௩ஆசார் சூகால், பாலா, ஆத்ேசம். ௪ எல்ேதாலாத், ெபத்தூல், ஒர்மா, ௫ ச க்லாக்,
ெபத்மார் காேபாத், ஆத்சார்சூசா, ௬ ெபத்ெலபாேவாத், சருேகன் ஆகயைவ
ஆகும். ெமாத்தம் 13 ஊர்களும் அவற்ைறச் சுற்றலுமுள்ள வயல்களும்
அைமந்தன.
௭ அவர்கள் ஆயன், ரிம்ேமான், எத்ேதர், ஆசான் ஆகய ஊர்கைளயும்

ெபற்றனர். நான்கு ஊர்களும் அவற்ைறச் சுற்றலுமுள்ள வயல்களும்
கைடத்தன. ௮ பாலாத் ெபேயர் (ெநேகவன் ராமா) வைரக்குமுள்ள
நகரங்கைளச் சுற்றலுமிருந்த வயல்கள் கைடத்தன. அதுேவ ச மிேயான்
ேகாத்த ரத்தனருக்குக் கைடத்த நலமாகும். ஒவ்ெவாரு குடும்பத்த ற்கும்
ேதசத்தல் பாகம் கைடத்தது. ௯ யூதாவற்குக் கைடத்த இடத்த ற்குள்
ச மிேயானின் நலம் இருந்தது. யூதா ஜனங்களுக்கு அவர்களின்
ேதைவக்கத கமான நலம் இருந்தது. எனேவ அவர்கள் நலத்தல் ஒரு பகுத
ச மிேயான்ஜனங்களுக்குக்கைடத்தது.
ெசபுேலானின்நலம்
௧௦ தங்கள் நலத்ைதப் ெபற்ற அடுத்த ேகாத்த ரம், ெசபுேலான் ஆகும்.

அவர்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட நலங்கைளச் ெசபுேலானின் குடும்பங்கள்
ெபற்றன. ெசபுேலானின் எல்ைல சாரீத்வைர நீண்டது. ௧௧அது மாராலாவன்
ேமற்ேக ெசன்று தாப ேசத்ைதத் ெதாட்டது. ெயக்க ேனயாமின் கைரேயாரமாக
எல்ைல நீண்டது. ௧௨ பன் எல்ைல கழக்ேக தரும்பயது. சாரீதலிருந்து
கஸ்ேலாத்தா ேபார் வைர ெசன்றது. ப றகு எல்ைல தாபாராத்த ற்கும்
யப்பயாவற்கும் ெசன்றது. ௧௩ க த்தாஏேபர், இத்தா காத்சீன் ஆகயவற்றன்
கழக்கு வைரக்கும் எல்ைல நீண்டு பன் ரிம்ேமானில் முடிவுற்றது. ப றகு
எல்ைல தரும்ப நயாவற்குச் ெசன்றது. ௧௪ நயாவல் எல்ைல தரும்ப
அன்னத்ேதானின்வடக்ேகெசன்றுஇப்தா ஏல் பள்ளத்தாக்குவைரெதாடர்ந்தது.
௧௫இவ்ெவல்ைலயன்உள்ேளகத்தாத்,நகலால்,ச ம்ேரான்,இதாலா,ெபத்லேகம்
நகரங்கள் இவ்ெவல்ைலக்குள் இருந்தன. ெமாத்தம் 12 ஊர்களும், அவற்ைறச்
சூழ்ந்தவயல்களுமிருந்தன.
௧௬ ெசபுேலானுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட ஊர்களும் வயல்களும் இைவேய.

ெசபுேலானின்குடும்பங்கள்நலத்தல்பங்ைகப்ெபற்றன.
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இசக்காரின் நலம்
௧௭ இசக்காரின் ேகாத்த ரத்த ற்கு நலத்தன் நான்காவது பாகம்

ெகாடுக்கப்பட்டது. அந்தக் ேகாத்த ரத்தன் ஒவ்ெவாரு குடும்பமும் பங்ைகப்
ெபற்றன. ௧௮ அந்தக் ேகாத்த ரத்தனருக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட நலம் இதுேவ:
ெயஸ்ரேயல், ெகசுல்ேலாத், சூேனம், ௧௯ அப்ப ராயீம், சீேகான், அனாகராத்,
௨௦ ராப்ப த், கஷேயான், அெபத்ஸ், ௨௧ ெரேமத், என்கன்னீம், என்காதா,
ெபத்பாத்ெசஸ்ஆகயைவஅடங்கயபகுத ஆகும்.
௨௨ அவர்கள் நலத்தன் எல்ைல தாேபார், சகசீமா, ெபத்ஷேமசு

ஆகயவற்ைறத் ெதாட்டது. ேயார்தான் நதயல் எல்ைல நன்றது. ெமாத்தம்
16 ஊர்களும் அவற்ைறச் சுற்றயருந்த வயல்களும் இருந்தன. ௨௩ இந்த
நகரங்களும் ஊர்களும் இசக்கார் ேகாத்த ரம் ெபற்ற நலத்தல் இருந்தன.
ஒவ்ெவாருகுடும்பத்த ற்கும்பங்குகைடத்தது.

ஆேசரின் நலம்
௨௪ஆேசர்ேகாத்த ரத்தனருக்குநலத்தன்ஐந்தாவதுபாகம்ெகாடுக்கப்பட்டது.

அந்தக் ேகாத்த ரத்தன் ஒவ்ெவாரு குடும்பமும் நலத்தன் ஒரு பங்ைக ெபற்றது.
௨௫அந்தக் ேகாத்த ரத்தனருக்கு ெகாடுக்கப்பட்ட நலம் இதுேவ: எல்காத், ஆலி,
ேபேதன்,அக்சாப், ௨௬அலம்ேமெலக்,ஆமாத்,மீஷயால்ஆகயைவ.
கர்ேமல் மைல, ச ேகார்லிப்னாத் வைரக்கும் ேமற்ெகல்ைல ெதாடர்ந்தது.

௨௭ ப றகு எல்ைல கழக்ேக தரும்பயது. ெபத்தாேகானுக்கு எல்ைல ெசன்றது.
ெசபுேலாைனயும், இப்தாேவல் பள்ளத்தாக்ைகயும் அவ்ெவல்ைல ெதாட்டது.
பன்னர் ேமற்ேக ெபத்ேதேமாக்க ற்கும், ேநக ேயலுக்கும் அவ்ெவல்ைல
ெசன்றது. கபூலின் வடக்குப் பகுதைய எல்ைல தாண்டியது. ௨௮ பன் எல்ைல
எப ேரான் என்ற அப்ேதான் ேரேகாப், அம்ேமான், கானா வைரக்கும் ெசன்றது
ெபரிய சீேதான் பகுத வைரக்கும் எல்ைல நீண்டது. ௨௯ அந்த எல்ைல
ராமாவற்குத் ெதற்ேக ேபாய், தீரு என்னும் வலிய நகருக்கு ேநராக ெசன்றது.
பன் அது தரும்ப ஓசாைவ அைடந்து, ௩௦ உம்மா, ஆஃெபக், ேரேகாப், அத்சீப்
அருகல்கடலில்முடிவுற்றது.
ெமாத்தத்தல் 22 நகரங்களும் அவற்ைறச் சூழ்ந்த வயல்நலங்களும்

இருந்தன. ௩௧ இந்நகரங்களும் வயல்களும் ஆேசரின் ேகாத்த ரத்தாருக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டன. அந்த ேகாத்த ரத்தன் குடும்பங்களில் உள்ள எல்லாருக்கும்
அந்த நலத்தல்பங்குகைடத்தது.

நப்தலியன்நலம்
௩௨ ஆறாவது பகுதயன் நலம் நப்தலி ேகாத்த ரத்த ற்கு ெகாடுக்கப்பட்டது.

அந்த ேகாத்த ரத்தன் ஒவ்ெவாரு குடும்பத்த ற்கும் அதல் பங்கு கைடத்தது.
௩௩ சானானீமிற்கு அருகலுள்ள ெபரிய மரத்தனருேக அவர்கள் நலத்தன்
எல்ைலஆரம்ப த்தது. இது ஏேலப ற்கு அருேக இருந்தது. ஆதமி ெநேகப ற்கும்,
யாப்னீேயலுக்கும் ஊடாக எல்ைல ெதாடர்ந்து லக்கூம் வழியாக ேயார்தான்
நதயல் முடிவுற்றது. ௩௪ அஸ்ேனாத் தாேபார் வழியாக எல்ைல ேமற்ேக
ெசன்றது. உக்ேகாக்கல் எல்ைல நன்றது. ெதற்ெகல்ைல ெசபுேலாைனயும்,
ேமற்ெகல்ைல ஆேசைரயும் ெதாட்டது. எல்ைல ேயார்தான், நத க்கு க ழக்ேக
யூதாவற்குச் ெசன்றது. ௩௫இவ்ெவல்ைலகளின் உள்ேள பலமுள்ள நகரங்கள்
சல இருந்தன. அந்நகரங்கள் சீத்த ம், ேசர், அம்மாத், ரக்காத், கன்னேரத்,
௩௬ஆதமா, ராமா, ஆத்ேசார், ௩௭ ேகேதஸ், எத்ேரய , என்ஆத்ேசார், ௩௮ ஈேரான்,
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மிக்தாேலல், ஓேரம், ெபதானாத், ெபத்ஷேமஸ்ஆகயைவஆகும். ெமாத்தம் 19
ஊர்களும்,அவற்ைறச்சூழ்ந்தவயல்களும்இருந்தன.
௩௯ இந்த நகரங்களும் வயல்களும் நப்தலி ேகாத்த ரத்தாருக்குக்

ெகாடுக்கப்பட்டன. அந்தக் ேகாத்த ரத்தல் ஒவ்ெவாரு குடும்பமும் நலத்தல்
பங்ைகப்ெபற்றன.
தாணின்நலம்
௪௦பன்பு ேதசத்தன்ஏழாவது பகுத தாண்ேகாத்த ரத்த ற்குெகாடுக்கப்பட்டது.

அந்த ேகாத்த ரத்தன் ஒவ்ெவாரு குடும்பத்த ற்கும் பங்கு கைடத்தது.
௪௧ கீழ்க்கண்ட பகுத கேள அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட நலமாகும் ேசாரா,
எஸ்தாேவால், இர்ேசேமஸ், ௪௨ சாலாபீன், ஆயேலான், ெயத்லா, ௪௩ ஏேலான்,
த ம்னாதா, எக்ேரான், ௪௪ எல்ெதக்ேக, க ெபத்ேதான், பாலாத், ௪௫ ேயகூத்,
ெபனெபராக், காத்ரிம்ேமான், ௪௬ ேமயார்ேகான், ராக்ேகான், யாப்ேபாவ ற்கு
அருகலுள்ளபகுத கள்ஆகயைவஆகும்.
௪௭ தாணின் ஜனங்கள் அவர்களுக்குரிய ேதசத்ைதப் ெபறுவதல் ெதால்ைல

ேநர்ந்தது. பலமான பைகவர்கள் அங்ேக இருந்தனர். தாண் ஜனங்களால்
அவர்கைள எளித ல் ெவல்ல முடியவல்ைல. ேலேசமின் ஜனங்களுக்கு
எத ராக தாண் ஜனங்கள் ேபார் ெசய்தனர். ேலேசைமத் ேதாற்கடித்து அங்கு
வாழ்ந்த ஜனங்கைளக் ெகான்றனர். ேலேசம் என்னும்ஊரில் தாண் ஜனங்கள்
வாழ்ந்தனர். அவர்கள் ேகாத்த ரத்தன் தந்ைதயாகய தாண் என்ற ெபயைர
அதற்குக் ெகாடுத்தனர். ௪௮ அந்த எல்லா நகரங்களும் அவற்ைறச் சூழ்ந்த
வயல்களும் தாண் ேகாத்த ரத்தனருக்கு உரியனவாயன. ஒவ்ெவாரு
குடும்பத்த ற்கும்அதற்குரிய பங்குகைடத்தது.
ேயாசுவாவன்நலம்
௪௯ தைலவர்கள் ேதசத்ைதப் பங்க ட்டு ெவவ்ேவறு ேகாத்த ரங்களுக்கு

ெகாடுத்து முடித்தனர். அதன் பறகு, நூனின் குமாரனாகய ேயாசுவாவற்கும்
ெகாஞ்சம் நலத்ைத பங்காகக் ெகாடுப்பெதன இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
முடிெவடுத்தனர். அதுஅவனுக்குவாக்களிக்கப்பட்ட நலம்ஆகும்.
௫௦ கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடி எப்ப ராயீம் மைல நாட்டிலுள்ள தம்னாத் ேசரா

நகரத்ைத அவர்கள் ேயாசுவாவற்குக் ெகாடுத்தனர். அவ்வூைரேய தனக்கு
ேவண்டுெமன ேயாசுவா ேகட்டான். ேயாசுவா அவ்வூைரப் பலமாகக் கட்டி அங்கு
வாழ்ந்தான்.
௫௧ இஸ்ரேவலின் ெவவ்ேவறு ேகாத்த ரங்களுக்கும் இந்த ேதசப் பகுத கள்

முழுவதும் ப ரித்து ெகாடுக்கப்பட்டன. நலத்ைதப் பங்க ட ஆசாரியனாகய
எெலயாசார், நூனின் மகனாகய ேயாசுவா, ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்தன்
தைலவர்கள் ஆக ேயார் சீேலாவல் ஒருமித்துக் கூடினார்கள். ஆசரிப்புக்
கூடாரத்தன் நுைழவாயலில் கர்த்தருக்கு முன்னர் அவர்கள் சந்த த்து,
ேதசத்ைதப் பங்க ட்டுமுடித்தனர்.

௨௦
அைடக்கலநகரங்கள்
௧ கர்த்தர் ேயாசுவாவ டம், “நீ இஸ்ரேவலருக்குக் கூறேவண்டியதாவது,

உங்களுக்கு ஒரு கட்டைளையக் ெகாடுக்கும்படி ேமாேசக்குச் ெசான்ேனன்.
௨ பாதுகாப்ப ற்ெகன்று சல குற ப்ப ட்ட நகரங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுக்குமாறு
அவன் உன்னிடம் கூறனான். ௩ யாேரனும் ஒருவன் மற்ெறாருவைனக்
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ெகான்றால், அக்ெகாைலயானது ேவண்டுெமன்ேற ெசய்த காரியமாக
இல்லாமல் தற்ெசயலாக ந கழ்ந்ததாக இருக்கும் பட்சத்தல் அவன் அைடக்கல
நகருக்குள்ெசன்றுஒளிந்துக்ெகாள்ளலாம்.
௪ “அவன் ெசய்யேவண்டிய காரியங்கள் என்ன ெவனில்: அவன் ஓடி

அந்நகரங்கள் ஒன்றல் ஒளிந்துக்ெகாள்ளும்ேபாது, அவன் நகரத்தன்
நுைழவாயலருேக நன்று தைலவர்கைள ேநாக்க ந கழ்ந்தைதச் ெசால்ல
ேவண்டும். பன் தைலவர்கள் நகரத்தனுள்ேளநுைழயஅவனுக்குஅனுமதயும்,
அவர்கேளாடு ேசர்ந்து வாழ அவனுக்ேகார் இடமும் தரலாம். ௫ அவைனத்
துரத்தய மனிதன்அந்நகைர வந்தைடயும் பட்சத்தல், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவைன
அவர்கள் ஒப்பைடக்கக் கூடாது. அந்நகரத்தன் தைலவர்கள் அக்ெகாைல
ேவண்டுெமன்ேற ந கழ்ந்த ஒன்றல்ல என்பதால் அவைனக் காப்பாற்ற
ேவண்டும். அது ஒரு வபத்து. அவன் ேகாபம் ெகாண்டு த ட்டமிட்டு
அக்ெகாைலையச்ெசய்யவல்ைல. அதுதற்ெசயலாக ந கழ்ந்தது. ௬அந்நகரத்து
நீத மன்றத்தால் வ சாரிக்கப்படும்வைர அவன் அந்நகரில் தங்க ேவண்டும்.
தைலைம ஆசாரியன் இறக்கும்மட்டும் அவன் அந்நகரில் இருக்க ேவண்டும்.
பன்னர்அவன்தனதுவீட்டிற்குத்தரும்ப ச்ெசல்லலாம்” என்றார்.
௭ எனேவ இஸ்ரேவலர், “அைடக்கல நகரங்கள்” என அைழக்கும்ெபாருட்டு

சல நகரங்கைள ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டனர். அந்நகரங்கள்: நப்தலியன்
மைலநாட்டிலுள்ள கலிேலயாவன் ேகேதஸ், எப்ப ராயீம் மைலநாட்டில் சீேகம்,
யூதாவன் மைலநாட்டில் கீரியாத்அர்பா (எப ேரான்). ௮ ரூபனின் ேதசத்தல்,
வனாந்த ரத்தல் எரிேகாவ ற்கு அருேக ேயார்தான் நதயன் கழக்கலுள்ள
ேபேசர், காத்தன் ேதசத்தல் கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத், மனாேச ேதசத்தல்
பாசானிலுள்ளேகாலான்ஆகயனவாகும்.
௯ யூதேனா, அல்லது அவர்கேளாடு வாழ்ந்த அந்நயேனா யாைரயாவது

அசம்பாவ தமாக ெகால்ல ேநர்ந்தால் இந்நகரங்களில் ஒன்றற்கு
பாதுகாப்ப ற்காக ஓடிவ ட அனுமதக்கப்பட்டிருந்தான். அவைனத் துரத்தும்
எவரும் அவைனக் ெகால்லக் கூடாது. அந்நகரின் நீத மன்றம் அவனுக்கு நீத
வழங்கும்.

௨௧
ஆசாரியர்களுக்கும் ேலவயர்களுக்கும்உரிய பட்டணங்கள்
௧ ேலவ ேகாத்த ரத்தன் குடும்பத் தைலவர்கள் ஆசாரியனாகய

எெலயாசாைரயும், நூனின் மகனாகய ேயாசுவாைவயும், இஸ்ரேவலின் பற
ேகாத்த ரங்களின் தைலவர்கைளயும் கண்டு ேபசுவதற்குச் ெசன்றார்கள்.
௨ கானான் ேதசத்தலுள்ள சீேலா என்னும் நகரில் இது ந கழ்ந்தது. ேலவயன்
தைலவர்கள் அவர்கைள ேநாக்க , “கர்த்தர் ேமாேசக்கு ஓர் கட்டைளய ட்டார்.
நாங்கள் வாழ்வதற்கு நகரங்கைளயும், எங்கள் மிருகங்கள் ேமய்வதற்குத்
ேதைவயான வயல்நலங்கைளயும் தருமாறு கட்டைளய ட்டார்” என்றார்கள்.
௩ எனேவ இஸ்ரேவலர் கர்த்தருைடய இக்கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர்.
ேலவய ஜனங்களுக்கு இந்த நகரங்கைளயும், அவர்களின் மிருகங்களுக்காக
அவற்ைறச் சார்ந்த நலங்கைளயும்வழங்கனார்கள்.
௪ ேகாகாத்தயரின் குடும்பத்தனர் ேவவயன் ேகாத்த ரத்தலிருந்து வந்த

ஆசாரியனான ஆேரானின் சந்ததயார். யூதா, ச மிேயான் மற்றும் ெபன்யமீன்
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ஆகேயாருக்குரிய பகுத களிலிருந்து 13 ஊர்கள் ேகாகாத் குடும்பத்தன் ஒரு
பகுதயனருக்குக்ெகாடுக்கப்பட்டன.
௫ எப்ப ராயீம், தாண், ஆகய ேகாத்த ரத்தனருக்கும் மனாேச ேகாத்த ரத்தன்

பாத ேபர்க்கும் ெசாந்தமானஊர்களிலிருந்து பத்து நகரங்கள் ேகாகாத்தயரின்
ப றகுடும்பங்களுக்குத்தரப்பட்டன.
௬ெகர்ேசானின் குடும்பத்தனருக்கு 13 நகரங்கள் அளிக்கப்பட்டன. இசக்கார்,

ஆேசர், நப்தலி, மற்றும் பாசானிலிருந்த மனாேசயன் பாத க்குடும்பத்தனர்
ஆக ேயாருக்குச்ெசாந்தமானபகுத களில்இந்த நகரங்கள்இருந்தன.
௭ ெமராரி குடும்பத்தாருக்குப் பன்னிரண்டு ஊர்கள் வழங்கப்பட்டன. ரூபன்,

காத்,ெசபுேலான்ஆக ேயாருக்குச்ெசாந்தமானேதசத்தல்இைவஇருந்தன.
௮ இவ்வாறு இஸ்ரேவலர் ேலவயருக்கு இந்த நகரங்கைளயும், அவற்ைறச்

சுற்றயருந்த வயல் நலங்கைளயும் ெகாடுத்தனர். ேமாேசக்கு கர்த்தர்
கட்டைளய ட்டதற்குக்கீழ்ப்படும்படியாகஅவர்கள்இைதச்ெசய்தனர்.
௯யூதாவற்கும் ச மிேயானுக்கும்ெசாந்தமான பகுத களிலிருந்த நகரங்களின்

ெபயர்கள் இைவ: ௧௦ ேலவயரில் ேகாகாத் குடும்பத்தாருக்கு முதலில்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட நகரங்கள் ெகாடுக்கப்பட்டன. ௧௧ கீரியாத்அர்பாைவ
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தனர் (இது எப ேரான். அர்பா என்னும் மனிதனின்
ெபயரால் அைழக்கப்பட்டது. அர்பா ஆனாக்கன் தந்ைத.) அவர்களின்
மிருகங்களுக்காக நகரங்களின் அருேக சல நலங்கைளயும் ெகாடுத்தார்கள்.
௧௨ ஆனால் கீரியாத்அர்பா நகைரச் சுற்றலுமிருந்த நகரங்களும் நலங்களும்
எப்புன்ேனயன் மகன் காேலபுக்குச் ெசாந்தமாயருந்தது. ௧௩ எனேவ எப ேரான்
நகைர ஆேரானின் சந்தத க்குக் ெகாடுத்தார்கள். (எப ேரான் பாதுகாப்பான
நகரமாயருந்தது.) லிப்னா, ௧௪ யத்தீர், எஸ்ெதெமாவா, ௧௫ ஓேலான், ெதபீர்,
௧௬ஆயன், யுத்தா, ெபத்ஷேமஸ்ஆகய நகரங்கைளயும்ஆேரானின் சந்தத க்கு
அளித்தனர். இந்த நகரங்களின் அருேகயருந்த நலத்ைதயும் அவர்களின்
கால்நைடகளுக்காக அளித்தனர். இந்த இரண்டு கூட்டத்தாருக்கும் ஒன்பது
நகரங்கைளக்ெகாடுத்தார்கள்.
௧௭ ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்த ற்கு ெசாந்தமான நகரங்கைளயும் ஆேரானின்

சந்தத க்கு அவர்கள் ெகாடுத்தார்கள். அந்நகரங்கள் க ப ேயான், ேகபா,
௧௮ ஆனாேதாத், அல்ேமான் ஆகயனவாகும். அவர்களுக்கு இந்த நான்கு
நகரங்கைளயும், மிருகங்களுக்ெகன அவற்றனருேகயுள்ள நலங்கைளயும்
ெகாடுத்தார்கள். ௧௯ ெமாத்தத்தல், ஆசாரியர்களுக்கு 13 ஊர்கைளக்
ெகாடுத்தார்கள். (எல்லா ஆசாரியர்களும் ஆேரானின் சந்ததயார்.) ஒவ்ெவாரு
நகருக்கருேகயும்நலங்கைளமிருகங்களுக்காகஒதுக்கனர்.
௨௦ ேகாகாத்தய குடும்பங்களில் மீதயானவர்களுக்கு எப்ப ராயீம்

ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த பகுதயலுள்ள நகரங்கள் தரப்பட்டன. அவர்கள் இந்த
நகரங்கைளப் ெபற்றனர்: ௨௧ எப்ப ராயீம் மைல நாட்டின் சீேகம் நகரம். (சீேகம்
அைடக்கல நகரம்.) ேகேசர், ௨௨ க ப்சாயீம், ெபத்ெதாேரான் ஆகயவற்ைறயும்
ெபற்றார்கள். ெமாத்தத்தல், எப்ப ராயீம் ஜனங்கள் நான்கு நகரங்கைளயும்
மிருகங்களுக்காகஅவ்வூர்கைளச்சுற்றயருந்த நலங்கைளயும்வழங்கனர்.
௨௩தாண்ேகாத்த ரத்தனர்களுக்குஎல்ெதக்ேக, க ெபத்ேதான், ௨௪ஆயேலான்,

காத் ரிம்ேமான் ஆகயவற்ைறக் ெகாடுத்தனர். ெமாத்தம், நான்கு
நகரங்கைளயும் மிருகங்களுக்காக அந்த நகரங்கைளச் சுற்றயருந்த
நலங்கைளயும்ெகாடுத்தனர்.
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௨௫ மனாேச ேகாத்த ரத்தன் பாத ஜனங்கள் தானாைகயும், காத்
ரிம்ேமாைனயும் ெகாடுத்தனர். அவர்கள் இரண்டு நகரங்கைளயும்
மிருகங்களுக்காக அந்நகரங்கைள சுற்றயருந்த நலங்கைளயும்
ெகாடுத்தார்கள்.
௨௬ ேகாகாத்தய குடும்பத்தன் மீதயான ஜனங்கள் பத்து நகரங்கைளயும்

மிருகங்களுக்காகஅவற்ைறச்சூழ்ந்தருந்த நலங்கைளயும்ெபற்றார்கள்.
௨௭ ெகர்ேசான் குடும்பமும் ேலவயன் ேகாத்த ரத்ைதச் சார்ந்தது. அவர்கள்

இந்த நகரங்கைளப்ெபற்றனர்:
மனாேச ேகாத்த ரத்தன் பாத ஜனங்கள் பாசானிலுள்ள ேகாலாைனக்

ெகாடுத்தனர். (ேகாலான் அைடக்கல நகரம்.) மனாேச ஜனங்கள்
ெபேயஸ்த ராைவயும் ெகாடுத்தார்கள். ெமாத்தத்தல், மனாேச ேகாத்த ரத்தன்
பாத ஜனங்கள்இரண்டுநகரங்கைளயும்மிருகங்களுக்காகஅவற்ைறச்சூழ்ந்த
நலங்கைளயும்ெகாடுத்தனர்.
௨௮ இசக்கார் ேகாத்த ரத்தனர் கீேசான், தாபராத், ௨௯ யர்மூத், என்கன்னீம்

ஆகயவற்ைறக் ெகாடுத்தனர். ெமாத்தம் நான்கு நகரங்கைளயும்,
மிருகங்களுக்காக அவற்ைறச் சார்ந்த நலங்கைளயும் இசக்கார் ஜனங்கள்
ெகாடுத்தார்கள்.
௩௦ ஆேசர் ேகாத்த ரத்தனர் மிஷயால், அப்ேதான், ௩௧ எல்காத், ேரேகாப்

ஆகயவற்ைறக் ெகாடுத்தார்கள். ஆேசர் ஜனங்கள் ெமாத்தம் நான்கு
நகரங்கைளயும் மிருகங்களுக்காக அவற்ைறச் சூழ்ந்த நகரங்கைளயும்
ெகாடுத்தனர்.
௩௨ நப்தலி ேகாத்த ரத்தனர் கலிேலயாவலுள்ள ேகேதைசக் ெகாடுத்தார்கள்.

(ேகேதஸ் அைடக்கல நகரம்.) நப்தலி ஜனங்கள் அம்ேமாத்ேதாைரயும்
கர்தாைனயும் ெகாடுத்தனர். நப்தலி ஜனங்கள் மூன்று நகரங்கைளயும்,
மிருகங்களுக்காகஅவற்ைறச்சுற்றலுமிருந்த நலங்கைளயும்ெகாடுத்தனர்.
௩௩ ெமாத்தத்தல், ெகர்ேசான் குடும்பத்தார் 13 நகரங்கைளயும்

மிருகங்களுக்காகஅவற்ைறச்சுற்றலுமிருந்த நலங்கைளயும்ெபற்றனர்.
௩௪ மற்ெறாரு ேலவயர் குழு ெமராரி குடும்பம் ஆகும். ெமராரி குடும்பம்

இந்த நகரங்கைளப் ெபற்றது: ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்தனர் ேயாக்னியாம்,
கர்தா, ௩௫ த ம்னா, நகலால் ஆகயவற்ைறக் ெகாடுத்தனர். ெசபுேலான்
ஜனங்கள் ெமாத்தம் நான்கு நகரங்கைளயும், மிருகங்களுக்காக அவற்ைறச்
சூழ்ந்தருந்த நலங்கைளயும் ெகாடுத்தனர். ௩௬ ரூபன் ேகாத்த ரத்தனர்
அவர்களுக்குப் ேபேசர், யாகசா, ௩௭ ேகெதேமாத், ெமபகாத் ஆகயவற்ைறக்
ெகாடுத்தனர். ெமாத்தத்தல், ரூபன் ஜனங்கள் நான்கு நகரங்கைளயும்
மிருகங்களுக்காக அவற்ைறச் சூழ்ந்தருந்த நலங்கைளயும் ெகாடுத்தனர்.
௩௮ காத் ேகாத்த ரத்தனர் அவர்களுக்குக் கீேலயாத்தலுள்ள ராேமாத்ைதக்
ெகாடுத்தனர். (ராேமாத் அைடக்கல நகரம்.) மக்னா யீம், எஸ்ேபான், யாேசர்
ஆகயவற்ைறயும் ெகாடுத்தனர். ௩௯ ெமாத்தம் நான்கு நகரங்கைளயும்
மிருகங்களுக்காக அந்நகரங்கைளச் சார்ந்த நலங்கைளயும் காத் ஜனங்கள்
ெகாடுத்தனர்.
௪௦ ெமாத்தத்தல், ேலவயரின் கைடச குடும்பத்தனர் ஆகய, ெமராரி

குடும்பத்தனர், பன்னிரண்டுநகரங்கைளப்ெபற்றனர்.
௪௧ எனேவ ேலவயர்கள் ெமாத்தம் 48 நகரங்கைளயும் மிருகங்களுக்காக

அவற்ைறச் சுற்றலுமுள்ள நலங்கைளயும் ெபற்றனர். இந்த நகரங்கள்
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அைனத்தும் ப ற ேகாத்த ரத்தனருக்குச் ெசாந்தமான பகுத களில் இருந்தன.
௪௨ஒவ்ெவாரு பகுதயலும் மிருகங்களுக்கான நலமும் இருந்தது. ஒவ்ெவாரு
ஊரிலும்அவ்வாேறஇருந்தது.
௪௩ அவ்வாறு கர்த்தர் இஸ்ரேவலருக்கு அளித்த வாக்குறுதைய நைற

ேவற்றனார். அவர் வாக்களித்த எல்லா நலத்ைதயும் ஜனங்களுக்குக்
ெகாடுத்தார். ஜனங்கள்நலத்ைதப்ெபற்றுஅங்குவாழ்ந்தனர். ௪௪கர்த்தர்அந்த
ஜனங்களின் முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்தபடிேய அவர்களின் ேதசத்ைதச்
சுற்றலுமுள்ளபகுத களில்அைமத நலவும்படிெசய்தார். அவர்கள்பைகவர்கள்
யாரும் அவர்கைள ெவல்லவல்ைல. இஸ்ரேவலர் தமது பைகவர்கைள
எல்லாம்முறயடிப்பதற்கு கர்த்தர் அனுமத த்தார். ௪௫கர்த்தர் இஸ்ரேவலருக்குக்
ெகாடுத்த எல்லா அருைமயான வாக்குறுதகைளயும் நைறேவற்றனார். அவர்
ெகாடுத்த வாக்குறுத எைதயும் நைறேவற்றாமல் இருக்கவல்ைல. ஒவ்ெவாரு
வாக்குறுதையயும்நைறேவற்றனார்.

௨௨
மூன்றுேகாத்த ரங்கள்ெசாந்தஇடத்த ற்குச்ெசல்லுதல்
௧ ரூபன், காத், மனாேச ேகாத்த ரங்களிலிருந்த ஜனங்கள் அைனவைரயும்

ேயாசுவா ஒரு கூட்டத்த ற்கு அைழத்தான். ௨ ேயாசுவா அவர்கைள ேநாக்க ,
“ேமாேச கர்த்தருைடய ஊழியன். ேமாேச ெசய்யும்படி கூறயவற்றற்கு
நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தீர்கள். எனது எல்லா கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படிந்து
நடந்தீர்கள். ௩ இஸ்ரேவலரின் எல்லா ஜனங்களுக்கும் நீங்கள் உதவயாக
இருந்தீர்கள். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் இட்ட கட்டைளகளுக்குக்
கவனமாகக் கீழ்ப்படிந்தீர்கள். ௪ இஸ்ரேவலருக்கு அைமத வழங்குவதாக
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் வாக்களித்தார். இப்ேபாது, கர்த்தர் தமது
வாக்குறுதைய நைறேவற்றனார். இப்ேபாது உங்கள் வீடுகளுக்கு தரும்ப ப்
ேபாகலாம். ேயார்தான் நதயன்கழக்குப் புறத்தலுள்ளநலத்ைத கர்த்தருைடய
ஊழியனாகய ேமாேச உங்களுக்குக் ெகாடுத்தார். அந்நலத்ைத உங்கள்
இருப்ப டமாகக் ெகாண்டு நீங்கள் ேபாகலாம். ௫ ஆனால் ேமாேச ெகாடுத்த
சட்டத்ைதத் ெதாடர்ந்து பன்பற்ற ேவண்டுெமன்பைத நைனவல் ைவயுங்கள்.
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர ேநச த்து அவரது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். அவைரப் பன்பற்ற முழுஇதயத்துடனும்முழுஆத்துமாவுடனும்
ச றப்பாக அவருக்கு ேசைவ ெசய்வைதத் ெதாடர்ந்து ெசய்து வாருங்கள்”
என்றான்.
௬பன் ேயாசுவாஅவர்கைளஆசீர்வத த்தான். அவர்கள் தங்கள்வீடுகளுக்குத்

தரும்ப ப் ேபானார்கள். ௭ பாசான் ேதசத்ைத, ேமாேச மனாேசயன் பாத க்
ேகாத்த ரத்த ற்குக் ெகாடுத்தருந்தான். ேயார்தான் நதயன் ேமற்குப்
பகுதயலுள்ள ேதசத்ைத ேயாசுவா மனாேச ேகாத்த ரத்தன் மற்ற பாத க்
குடும்பங்களுக்குெகாடுத்தான். ேயாசுவாஅவர்கைளஆசீர்வத த்துஅவர்கைள
வீட்டிற்கு அனுப்பனான். ௮ அவன், “நீங்கள் ெசல்வந்தர்கள் ஆனீர்கள்.
உங்களுக்கு மிருக ஜீவன்கள் பல உள்ளன. உங்களிடம் ெபான்னும்,
ெவள்ளியும், வைலயுயர்ந்த நைககளும் உள்ளன. உங்களிடம் அழகய
ஆைடகள் இருக்கன்றன. உங்கள் எத ரிகளிடமிருந்து பல ெபாருட்கைளக்
ெகாள்ைளயடித்தருக்க றீர்கள். உங்கள் இருப்ப டத்த ற்குச் ெசன்று அவற்ைற
உங்கள்சேகாதரேராேட பங்க ட்டுக்ெகாள்ளுங்கள்” என்றான்.
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௯ எனேவ ரூபன், காத், மனாேச ேகாத்த ரத்தனரும் ப ற இஸ்ரேவலைரப்
ப ரிந்து ெசன்றனர். அவர்கள் கானானிலுள்ள சீேலாவல் இருந்தனர்.
அவர்கள் அவ்வ டத்ைத வ ட்டு கீேலயாத்த ற்குத் தரும்ப ச் ெசன்றார்கள்.
ேமாேச அவர்களுக்குக் ெகாடுத்த அவர்கள் ெசாந்த இடத்த ற்குப் ேபானார்கள்.
இந்நலத்ைத அவர்களுக்குக் ெகாடுக்கும்படியாக கர்த்தர் ேமாேசக்குக்
கட்டைளய ட்டிருந்தார்.
௧௦ரூபன், காத், மனாேச ேகாத்த ரத்தனரும் கீேலயாத் என்னும் இடத்த ற்குச்

ெசன்றார்கள். இந்த இடம் கானான் ேதசத்தல் ேயார்தான் நத க்கு
அருேக இருந்தது. அவ்வடத்தல் ஜனங்கள் ஓர் அழகய பலிபீடத்ைதக்
கட்டினார்கள். ௧௧இந்த மூன்று ேகாத்த ரங்களும் கட்டிய பலிபீடத்ைதக் குற த்து
சீேலாவலுள்ள பற இஸ்ரேவலர் ேகள்வப்பட்டனர். கானானின் எல்ைலயல்
கீேலயாத் என்னுமிடத்தல் அப்பலிபீடம் இருந்தது என்பைத அற ந்தனர்.
அப்பலிபீடம் இஸ்ரேவலரின் நாட்டில் ேயார்தான் நத க்கருேக இருந்தது.
௧௨ இம்மூன்று ேகாத்த ரத்தனரிடமும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மிகுந்த ேகாபம்
ெகாண்டனர். அவர்கள் ஒன்று ேசர்ந்து, அவர்களுக்குெகத ராகப் ேபார் ெசய்ய
முடிெவடுத்தனர்.
௧௩ரூபன், காத் மனாேச ேகாத்த ரத்தனரிடமும் ேபசுவதற்கு இஸ்ரேவலர் சல

ஆட்கைளஅனுப்பனார்கள். ஆசாரியனாகய எெலயாசாரின் மகன் பெனகாஸ்
அவர்களுக்குத் தைலவனாகச் ெசன்றான். ௧௪ அவர்கள் ேகாத்த ரத்தன்
தைலவர்கள் பத்து ேபைர அவேனாேட கூட அனுப்பனார்கள். சீேலாவலிருந்த
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களிலிருந்து ஒவ்ெவான்றற்கும் ஒரு மனிதன் வீதம்
ெசன்றான்.
௧௫ எனேவ பதெனாருவர் கீேலயாத்த ற்கு ரூபன், காத், மனாேச

ேகாத்த ரத்தனரிடம் ேபசுவதற்காகச் ெசன்றனர். பத ெனாருவரும் அவர்கைள
ேநாக்க : ௧௬ “இஸ்ரேவலரின் ேதவனுக்ெகத ராக இக்காரியத்ைத ஏன்
ெசய்தீர்கள்? கர்த்தருக்கு எத ராக ஏன் தரும்பனீர்கள்? உங்களுக்காக ஏன்
ஒரு பலி பீடத்ைதக் கட்டினீர்கள்? இது ேதவனின் ேபாதைனக்கு எத ரானது
என்பைத நீங்கள் அறவீர்கள்! ௧௭ ேபேயாரில் என்ன ேநர்ந்தது என்பைத
நைனத்துப்பாருங்கள். அப்பாவத்தால் நாம் இன்றும் துன்புறுக ேறாம்.
அப்ெபரும் பாவத்தால் இஸ்ரேவலரில் பலர் ேநாயுறுமாறு ேதவன் ெசய்தார்.
அந்ேநாயால் இன்றும் நாம் துன்புறுக ேறாம், ௧௮இப்ேபாது நீங்களும் அைதேய
ெசய்க றீர்கள்! கர்த்தருக்கு எத ராகத் தரும்புக றீர்கள்! கர்த்தைர பன்பற்ற
மறுப்பீர்களா? நீங்கள் ெசய்வைத நறுத்தாவ ட்டால், கர்த்தர் இஸ்ரேவல் ஜனம்
முழுவதன்ேமலும்ேகாபம்ெகாள்வார்.
௧௯ “உங்கள் நலம் ஆராதைனக்குச் ச றந்ததல்ல ெவன்றால், எங்கள்

நலத்த ற்குள் வாருங்கள். கர்த்தருைடய கூடாரம் எங்கள் நலத்தல் உள்ளது.
எங்கள் நலத்தல் சல பகுத கைள எடுத்துக்ெகாண்டு இங்கு வாழலாம்.
ஆனால் கர்த்தருக்கு எத ராகத் தரும்பாதீர்கள். இன்ெனாரு பலிபீடம்
கட்டாதீர்கள். ஆசரிப்புக் கூடாரத்தனருேக கர்த்தருைடய பலிபீடம் ஏற்ெகனேவ
கட்டப்பட்டுள்ளது.
௨௦ “ேசராவன் மகனாகய ஆகான் என்ற மனிதைன ஞாபகப்படுத்த க்

ெகாள்ளுங்கள். அழிக்கப் படேவண்டிய ெபாருட்கைளப் பற்றய கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படிய அவன் மறுத்தான். அந்த ஒரு மனிதன் ேதவனின் கட்டைளைய
மீறனான், ஆனால் இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும் தண்டிக்கப்பட்டனர். ஆகான் தன்
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பாவத்த ற்காக மரித்தான். ஆனால் மற்றும் பலரும் மரிக்க ேநரிட்டது” என்று
எல்லாஇஸ்ரேவலரும்உங்களிடம் ேகட்க றார்கள்என்றனர்.
௨௧ ரூபன், காத் மனாேச ேகாத்த ரத்தனர், அந்தப் பத ெனாரு ஆட்களுக்கும்

பதலளித்தனர். அவர்கள், ௨௨ “கர்த்தர் எங்கள் ேதவன்! கர்த்தேர எங்கள் ேதவன்
என்றுமீண்டும்ெசால்க ேறாம்! நாங்கள்இைதச்ெசய்தகாரணத்ைதயும்ேதவன்
அறவார். நீங்களும் அைத அறய ேவண்டுெமன்று நாங்கள் வரும்புக ேறாம்.
நாங்கள்ெசய்தைதநீங்கள்நயாயந்தீர்க்கலாம். நாங்கள்தவேறனும்ெசய்ததாக
நீங்கள் நம்பனால், நீங்கள் எங்கைளக் ெகால்லலாம். ௨௩ நாங்கள் ேதவனின்
சட்டங்கைள மீறனால், கர்த்தேர எங்கைளத் தண்டிக்கட்டும். ௨௪ தகன பலி,
தானிய காணிக்ைக, சமாதான பலிஆகயவற்ைறக் ெகாடுப்பதற்காக நாங்கள்
இந்தப் பலிபீடத்ைதக் கட்டியதாக நீங்கள் நைனக்கறீர்களா? இல்ைல!
அதற்காக நாங்கள் இைதக் கட்டவல்ைல. நாங்கள் ஏன் இந்தப் பலிபீடத்ைதக்
கட்டிேனாம்? உங்கள் ேதசத்தன் ஜனங்கள் எத ர்காலத்தல் எங்கைள
இஸ்ரேவலின் ஒேர பகுதயாக ஏற்றுக் ெகாள்ளமாட்டார்கேளா என்று எண்ணி
பயந்ேதாம். இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தைர நாங்கள் ஆராத க்கக்
கூடாது என்று உங்கள் ஜனங்கள் கூறுவார்கள் என நைனத்து பயந்ேதாம்.
௨௫ ேயார்தான் நத க்கு மறு பக்கத்தல் ேதவன் எங்களுக்கு நலத்ைதக்
ெகாடுத்தார். ேயார்தான் நத நம்ைமப் ப ரிக்க றது. உங்கள் பள்ைளகள்
வளர்ந்து ேதசத்ைத ஆளும்ேபாது, நாங்களும் உங்கைளச் சார்ந்தவர்கேள
என்று அவர்கள் எண்ணமாட்டார்கள். அவர்கள் எங்கைள ேநாக்க , ‘ரூபன்,
காத் ஜனங்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அல்ல!’ என்று ெசால்லக்கூடும்.
அப்ேபாது எங்கள் பள்ைளகள் கர்த்தைர ஆராத க்க உங்கள் பள்ைளகள் தைட
ெசய்யக்கூடும்.
௨௬ “எனேவ இப்பலிபீடத்ைதக் கட்டமுடிெவடுத்ேதாம். தகன பலிகளுக்ேகா,

மற்ற பலிகளுக்ேகா இைதப் பயன்படுத்த நைனக்கவல்ைல. ௨௭ நீங்கள்
ஆராத க்கும் ேதவைனேய நாங்களும் ஆராத க்க ேறாம் என்பைத எங்கள்
ஜனங்களுக்கு உணர்த்துவேத இப்பலிபீடத்ைதக் கட்டியதன் உண்ைமயான
காரணமாகும். கர்த்தைர நாம் ஆராத க்க ேறாம் என்பதற்குச் சான்றாக
உங்களுக்கும்எங்களுக்கும்,எத ர்காலத்தல்நம்பள்ைளகளுக்கும்,இப்பலிபீடம்
அைமயும். நமது பலிகள், தானிய காணிக்ைககள், சமாதான பலிகள்
ஆகயவற்ைறக் கர்த்தருக்ேக ெகாடுப்ேபாம். உங்கள் பள்ைளகள் வளர்ந்து
ெபரியவர்கள் ஆகும்ேபாது நாங்களும் உங்கைளப் ேபாலேவ இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் என்பைத அற ந்துெகாள்ள ேவண்டுெமன்று வரும்புக ேறாம்.
௨௮ வருங்காலத்தல், உங்கள் பள்ைளகள் எங்கள் பள்ைளகைளப் பார்த்து.
அவர்கள் இஸ்ரேவலரல்ல என்று கூறனால், அப்ேபாது எங்கள் பள்ைளகள்,
‘பாருங்கள்! எங்கள்ப தாக்கள்ஒருபலிபீடத்ைதக்கட்டியருக்க றார்கள். பரிசுத்த
கூடாரத்தன்அருேகயுள்ளகர்த்தருைடயபலிபீடத்ைதப்ேபாலேவஇப்பலிபீடமும்
அைமந்துள்ளது. நாங்கள் இப்பலிபீடத்ைதப் பலி ெசலுத்துவதற்குப்
பயன்படுத்துவதல்ைல. நாங்களும் இஸ்ரேவலரில் ஒரு பங்குைடயவர்கள்
என்பதற்குஇதுசான்றாகும்!’ என்றுெசால்லமுடியும்.
௨௯ “உண்ைமயாகேவ, கர்த்தருக்கு எத ராக இருப்பதற்கு எங்களுக்கு

வருப்பமில்ைல. அவைரப் பன்பற்றுவைத நறுத்தும் வருப்பமும் இப்ேபாது
எங்களுக்குக் கைடயாது. பரிசுத்த கூடாரத்தன் முன்ேன இருப்பது மட்டுேம
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உண்ைமயான பலிபீடம் என்பைத நாங்கள் அற ேவாம். அப்பலிபீடம் நமது
ேதவனாகயகர்த்தருக்குஉரியது” என்றார்கள்.
௩௦ ரூபன், காத், மனாேச ேகாத்த ரத்தனர் கூறயவற்ைற ஆசாரியனாகய

ப ெனகாசும் அவேனாடு வந்த தைலவர்களும் ேகட்டார்கள். அந்த ஜனங்கள்
உண்ைமேய கூறுகறார்கள் என்று அவர்கள் தருப்த அைடந்தார்கள்.
௩௧ எனேவ ஆசாரியனாகய ப ெனகாஸ், “கர்த்தர் நம்ேமாடிருக்க றார் என்பைத
அறக ேறாம். அவருக்கு எத ராக நீங்கள் தரும்பவல்ைல என்பைதயும் நாங்கள்
அறக ேறாம். கர்த்தர் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளக் தண்டிக்கமாட்டார், என்பதால்
நாங்கள்மக ழ்ச்ச யைடக ேறாம்” என்றார்கள்.
௩௨ ப றகு பெனகாசும், தைலவர்களும் அங்கருந்துԔ தங்கள்

இருப்ப டத்த ற்குத் தரும்ப ச் ெசன்றனர். ரூபன், காத் ஜனங்கைளக் கீேலயாத்
ேதசத்தல் வ ட்டு கானானுக்குப் ேபானார்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம்
அவர்கள் தரும்ப ப் ேபாய் நடந்தவற்ைறக் கூறனார்கள். ௩௩ இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் தருப்த ெகாண்டனர். அவர்கள் சந்ேதாஷமைடந்து ேதவனுக்கு
நன்ற ெதரிவ த்தனர். ரூபன், காத், மனாேச ஆகய ஜனங்களுக்குக் ெகத ராகப்
ேபார் ெசய்யேவண்டாெமனமுடிெவடுத்தனர். அந்தஜனங்கள்வாழும்இடத்ைத
அழிக்க ேவண்டாம் எனவும்முடிவுெசய்தனர்.
௩௪ ரூபன், காத், ஜனங்கள் பலிபீடத்த ற்கு ஒரு ெபயரிட்டனர். அவர்கள்

அைத, “கர்த்தேர ேதவன் என்ற எங்கள் நம்ப க்ைகக்கு இது சான்று” என்று
அைழத்தார்கள்.

௨௩
ேயாசுவாஜனங்கைளஉற்சாகப்படுத்துதல்
௧ சுற்றலுமிருந்த எத ரிகளிடமிருந்து கர்த்தர் இஸ்ரேவலருக்கு அைமதையக்

ெகாடுத்தார். கர்த்தர் இஸ்ரேவலைரப் பாதுகாத்தார். வருடங்கள்
கழிந்தன, ேயாசுவா வயது முத ர்ந்தவனானான். ௨ அப்ேபாது, எல்லா மூத்த
தைலவர்கைளயும், குடும்பத் தைலவர்கைளயும், நயாயாத பத கைளயும்,
இஸ்ரேவலரின் அத காரிகைளயும் ேயாசுவா ஒருங்ேக அைழத்தான்.
அவர்களிடம், “நான் மிகவும் வயது முத ர்ந்தவனாேனன். ௩ நமது
பைகவர்களுக்கு கர்த்தர் ெசய்தவற்ைறப் பார்த்தருக்க றீர்கள். நமக்கு உதவும்
ெபாருட்டுகர்த்தர்இைதச்ெசய்தார். உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்உங்களுக்காக
ேபார் ெசய்தார். ௪ ‘ேயார்தான் நத க்கும், ேமற்கல் மத்தயத்தைரக் கடலுக்கும்
இைடயல் உள்ள இடத்ைத உங்கள் ஜனங்கள் ெபறமுடியும்’ என்று நான்
உங்களுக்குச் ெசான்னைத இப்ேபாது நைனவுகூருங்கள். அந்நலத்ைத
உங்களுக்குக் ெகாடுப்பதாக வாக்களித்ேதன், ஆனால் இதுவைரக்கும் நீங்கள்
அைதப் ெபறவல்ைல. ௫ ஆனால் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் தமது
வாக்குப்படிேய அங்கு வச க்கும் ஜனங்கைள அங்கருந்து ெவளிேயற்றுவார்!
நீங்கள்அவர்கள்ேதசத்ைதஎடுத்துக்ெகாள்வீர்கள். அங்குவச க்கும்ஜனங்கைள
கர்த்தர் ெவளிேயறுமாறு கட்டாயப்படுத்துவார். கர்த்தர் இைதச் ெசய்வதாக
உங்களுக்குக்வாக்களித்துள்ளார்.
௬ “கர்த்தர் நமக்குக் கட்டைளய ட்ட எல்லாவற்றற்கும் கீழ்ப்படிவதற்குக்

கவனமாக இருங்கள். ேமாேசயன் சட்டப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க ற
எல்லாவற்றற்கும் கீழ்ப்படியுங்கள். அச்சட்டத்ைத மீறாதீர்கள்.
௭ இஸ்ரேவலரல்லாத ஜனங்கள் நம்மிைடேய வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்கன்றனர்.
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அந்த ஜனங்கள் தமக்குச் ெசாந்தமான ெதய்வங்கைளேய வழிபடுகன்றனர்.
அந்த ஜனங்கேளாடு நட்பு ெகாள்ளாதீர்கள். அத்ெதய்வங்களுக்கு ேசைவ
ெசய்யேவா, அவற்ைற வழிபடேவா ேவண்டாம். ௮ உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தைரத் ெதாடர்ந்து பன்பற்றுங்கள். இைதேய முன்பும் ெசய்தீர்கள்,
இனிேமலும்ெசய்ய ேவண்டும்.
௯ “ெபரிய, வல்லைமயான ேதசங்கைள ெவல்வதற்கு கர்த்தர் உங்களுக்கு

உதவனார். அவர்கள் அங்கருந்து ேபாகும்படியாக கர்த்தர் துரத்தனார்.
உங்கைளத் ேதாற்கடிக்க எந்தத் ேதசத்தாலும் முடியவல்ைல. ௧௦ கர்த்தருைடய
உதவ ேயாடு, இஸ்ரேவலரில் ஒருவன் 1,000 பைகவீரர்கைள ெவல்ல முடிந்தது.
ஏெனனில் கர்த்தர் உங்களுக்காகப் ேபார் ெசய்க றார். கர்த்தர் இைதச்
ெசய்வதாக வாக்களித்தார். ௧௧ எனேவ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைரத்
ெதாடர்ந்து ேநச யுங்கள்.
௧௨ “கர்த்தைரப் பன்பற்றுவைத நறுத்தாதீர்ககள். இஸ்ரேவலரல்லாத

ஜனங்கேளாடு நண்பராகாதீர்கள். அவர்களில் யாைரயும் மணந்து
ெகாள்ளாதீர்கள். ஒருேவைளஅவர்கேளாடு நீங்கள் நட்பு ெகாண்டால், ௧௩ப றகு
பைகவர்கைள ெவல்லும் முயற்சயல் கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவமாட்டார்.
அந்த ஜனங்கள் உங்களுக்கு கண்ணியாக மாறுவார்கள். அவர்கள் உங்கள்
கண்களில் புைகையப் ேபாலவும், தூசையப் ேபாலவும் அைமந்து ேவதைன
வைளவப்பார்கள். நீங்கள்இத்ேதசத்ைதவ ட்டுச்ெசல்லவற்புறுத்தப்படுவீர்கள்.
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களுக்கு இந்த நல்ல நலத்ைதக் ெகாடுத்தார்.
இக்கட்டைளக்குக்கீழ்ப்படியாவ ட்டால் நீங்கள்அைதஇழக்கக்கூடும்.
௧௪ “இதுநான்மரிக்கும் ேநரம். கர்த்தர் மிகப் ெபரிய காரியங்கைளச் ெசய்தார்

என்பைத அற ந்து உண்ைமயாகேவ நம்புக றீர்கள். தன் வாக்குறுதகைள
அவர் சற்றும்மீறவல்ைல. அவர் நமக்கு வாக்களித்த அைனத்ைதயும்
நைறேவற்றனார். ௧௫ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் நமக்கு வாக்களித்த
நல்லைவ அைனத்தும் நைறேவறன, நீங்கள் தவறு ெசய்தால் உங்களுக்குத்
தீைம வைளயுெமன அவர் உறுதயளித்தார். அவர் உங்களுக்குத் தந்த
இத்ேதசத்தனின்று உங்கைளத் துரத்துவார் எனவும் உறுதயாகக் கூறனார்.
௧௬உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தேராடுெசய்தஉடன்படிக்ைகையநீங்கள்மீறனால்
இவ்வாறு ந கழும். நீங்கள் ேபாய், அந்நய ெதய்வங்கைள ஆராத த்தால்
உங்கள் நலத்ைத இழப்பீர்கள். நீங்கள் அவ்வாறு ெசய்தால், கர்த்தர் உங்கள்
மீது ேகாபைமைடவார். அப்ேபாது அவர் உங்களுக்குத் தந்த இந்த நல்ல
இடத்ைதவ ட்டுவைரவல்துரத்தப்படுவீர்கள்” என்றான்.

௨௪
ேயாசுவாவைடெபறுதல்
௧ இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரத்தனர் எல்ேலாைரயும் சீேகமில் கூடுமாறு ேயாசுவா

அைழத்தான். பன் ேயாசுவா மூத்த தைலவர்கைளயும், நயாயாத பத கைளயும்,
அதகாரிகைளயும் இஸ்ரேவலின் ஆட்சயாளைரயும் அைழத்தான். இவர்கள்
ேதவனுக்குமுன்ேனநன்றார்கள்.
௨ பன்பு ேயாசுவா எல்லா ஜனங்கைளயும் பார்த்துப் ேபசனான். அவன்,

“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர், உங்களுக்குக் கூறுவைத நான்
ெசால்லுக ேறன்:
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‘பலகாலத்த ற்குமுன்,உங்கள்முற்ப தாக்கள்ஐப ராத்துநதயன்மறுபுறத்தல்
வாழ்ந்தனர். ஆப ரகாம், நாேகார் ஆக ேயாரின் தந்ைதயாகய ேதராகு,
ேபான்ேறாைரக் குற த்து நான் ேபச க் ெகாண்டிருக்க ேறன். அப்ேபாது,
அம்மனிதர்கள் ேவறு ெதய்வங்கைள வணங்க வந்தனர். ௩ ஆனால்
கர்த்தராக ய நான், நத க்கு மறுபுறத்தலுள்ள ேதசத்தலிருந்து உங்கள்
தந்ைதயாகய ஆப ரகாைம அைழத்து வந்ேதன். கானான் ேதசத்தன்
வழியாக அவைன வழிநடத்த ப் பல பல பள்ைளகைள அவனுக்குக்
ெகாடுத்ேதன். ஆப ரகாமுக்கு ஈசாக்கு என்னும் ெபயருள்ள மகைனக்
ெகாடுத்ேதன். ௪ஈசாக்க ற்குயாக்ேபாபு, ஏசா என்னும்இரண்டுமகன்கைளக்
ெகாடுத்ேதன். ேசயீர் மைலையச் சுற்றயருந்த ேதசத்ைத ஏசாவற்குக்
ெகாடுத்ேதன். யாக்ேகாபும் அவனது மகன்களும் அங்கு வாழவல்ைல.
அவர்கள்எக ப்துேதசத்தல்வாழ்வதற்குச்ெசன்றார்கள்.

௫ ப றகு நான் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் எக ப்த ற்கு அனுப்ப ேனன்.
எனது ஜனங்கைள எக ப்தலிருந்து அைழத்து வருமாறு அவர்களுக்குச்
ெசான்ேனன். எக ப்து ஜனங்களுக்குப் பல ெகாடிய காரியங்கள்
ந கழுமாறு ெசய்ேதன், பன் உங்கள் ஜனங்கைள எக ப்தலிருந்து ெவளிேய
ெகாண்டு வந்ேதன். ௬அவ்வாறு உங்கள் முற்ப தாக்கைள எக ப்தலிருந்து
அைழத்து வந்ேதன். அவர்கள் ெசங்கடலுக்கு வந்தார்கள், எக ப்தயர்கள்
ேதர்களிலும் குதைரகளிலும் அவர்கைளத் துரத்தனார்கள். ௭ ஜனங்கள்,
கர்த்தராக ய என்னிடம் உதவ ேவண்டினார்கள். நான் எக ப்தயருக்குப்
ெபருந்ெதால்ைலகள் வரப்பண்ணிேனன். கடல் அவர்கைள மூடிவடுமாறு
கர்த்தராக யநான்ெசய்ேதன். நான்எக ப்தயபைடக்குச்ெசய்தைதநீங்கேள
கண்டீர்கள்.

அதன் பறகு, நீண்டகாலம் நீங்கள் பாைல வனத்தல் வாழ்ந்தீர்கள்.
௮எேமாரியரின் ேதசத்த ற்குஉங்கைளஅைழத்துவந்ேதன். அதுேயார்தான்
நத க்குக் க ழக்குப் பகுதயாகும். அந்த ஜனங்கள் உங்களுக்கு எத ராகப்
ேபார்ெசய்தனர்,ஆனால்நீங்கள்அவர்கைளத்ேதாற்கடிக்குமாறுெசய்ேதன்.
அந்த ஜனங்கைள அழிப்பதற்கான ஆற்றைல உங்களுக்கு ெகாடுத்ேதன்.
பன்புஅத்ேதசத்ைதநீங்கள்ைகப்பற்றனீர்கள்.

௯ ப றகு ேமாவாபன்அரசனும், ச ப்ேபாரின் மகனுமாகய பாலாக், இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள எத ர்த்துப் ேபாரிடத் தயாரானான். ேபேயாரின் மகனாகய
ப ேலயாமுக்கு அரசன் ெசால்லினுப்பனான். அவன் ப ேலயாமிடம்
உங்கைளச் சப க்குமாறு கூறனான். ௧௦ ஆனால் கர்த்தராக ய, நான்,
ப ேலயாம் கூறுவைதக் ேகட்க மறுத்ேதன். எனேவ ப ேலயாம் உங்களுக்கு
நல்லைவ நகழேவண்டுெமனக் ேகட்டான்! அவன் உங்கைளப் பலமுைற
ஆசீர்வத த்தான். நான் உங்கைளக் காப்பாற்ற , தீைமகளினின்று
வலக்க ேனன்.

௧௧ பன் நீங்கள் ேயார்தான் நதையத் தாண்டினீர்கள். எரிேகாவ ற்குச்
ெசன்றீர்கள். எரிேகா நகர ஜனங்கள் உங்களுக்கு எத ராகப் ேபார்
ெதாடுத்தனர். எேமாரியரும், ெபரிச யரும், கானானியரும், ஏத்தயரும்,
க ர்காச யரும், ஏவயரும், எபூசயரும் உங்களுக்கு எத ராகப் ேபாரிட்டனர்.
அவர்கள் எல்ேலாைரயும் நீங்கள்ெவல்லுமாறுெசய்ேதன். ௧௨உங்கள் பைட
முன்ேனாக்க ச் ெசன்றேபாது, நான் காட்டுக் குளவகைள அவர்களுக்கு
முன்பாக அனுப்ப ேனன். காட்டுக் குளவகள் அந்த ஜனங்கைளயும்
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இரண்டு எேமாரிய அரசர்கைளயும் பயமுறுத்த ஓடச் ெசய்தன. வாைளயும்,
வல்லுகைளயும்பயன்படுத்தாமேல ேதசத்ைதக்ைகப்பற்றனீர்கள்.

௧௩ கர்த்தராக ய, நான் அத்ேதசத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்!
நீங்கள் அத்ேதசத்ைதப் ெபறுவதற்ெகன்று உைழக்கவல்ைல! நீங்கள்
அந்நகரங்கைள கட்டவல்ைல! ஆனால் இப்ேபாது அத்ேதசத்தலும்,
அந்நகரங்களிலும் சுகமாக வாழ்க றீர்கள். த ராட்ைச ெசடிகளும், ஒலிவ
மரங்களுமுள்ள ேதாட்டங்கள் உங்களுக்கு இருக்கன்றன. ஆனால்
அத்ேதாட்டங்கைளநீங்கள்நாட்டவல்ைல.’ ”

௧௪ பன் ேயாசுவா ஜனங்கைள ேநாக்க , “இப்ேபாது நீங்கள் கர்த்தருைடய
வார்த்ைதகைளக் ேகட்டீர்கள். எனேவ நீங்கள் கர்த்தைர மத த்து அவருக்கு
உண்ைமயாக ேசைவ ெசய்யேவண்டும். உங்கள் முற்ப தாக்கள் ஆராத த்த
ெபாய்த் ெதய்வங்கைள வீசெயற ந்து வடுங்கள். ஐப ராத்து நதயன்
மறுகைரயலும் எக ப்தலும் பலகாலங்களுக்கு முன்னர் அவ்வாறு ந கழ்ந்தது.
இப்ேபாதுகர்த்தருக்குமட்டுேம ேசைவெசய்யுங்கள்.
௧௫ “நீங்கள் கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்ய வரும்பாமல் இருக்கலாம். ஆனால்

உங்களுக்கு நீங்கேள ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதடுத்தாக ேவண்டும். யாருக்கு
ேசைவ ெசய்வெதன்று இன்ைறக்கு முடிெவடுங்கள். ஐப ராத்து நதயன்
மறுகைரயல்வாழ்ந்தேபாதுஉங்கள்முற்ப தாக்கள்ஆராத த்தெதய்வங்களுக்கு
ேசைவபுரிவீர்களா? அல்லது இத்ேதசத்தல் வாழ்ந்த எேமாரியர் வழிபட்ட
ேதவர்கைளயா? நீங்கள் ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும். ஆனால் நானும் எனது
குடும்பமும், கர்த்தருக்ேக ேசைவெசய்ேவாம்!” என்றான்.
௧௬ அப்ேபாது ஜனங்கள் பதலாக, “கர்த்தைரப் பன்பற்றுவைத

நறுத்தமாட்ேடாம். அந்நய ெதய் வங்களுக்கு ஒருேபாதும் ேசைவ
ெசய்யமாட்ேடாம்! ௧௭ ேதவனாகய கர்த்தர் தான் எக ப்தலிருந்து ெவளிேயற்ற
நம் ஜனங்கைள அைழத்து வந்தார் என்பைத நாங்கள் அற ேவாம். நாங்கள்
அத்ேதசத்தல்அடிைமகளாகஇருந்ேதாம். ஆனால்அங்குெபரிய காரியங்கைள
கர்த்தர் எங்களுக்காகச் ெசய்தார். அவர் எங்கைள அத்ேதசத்தலிருந்து
அைழத்து வந்து, ப ற ேதசங்கள் வழியாக நாங்கள் ப ரயாணம் ெசய்யும்ேபாது
எங்கைளப் பாதுகாத்து வந்தார். ௧௮ அத்ேதசங்களில் வச த்த ஜனங்கைளத்
ேதாற்கடிக்க கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவனார். நாங்கள் இப்ேபாதருக்க ற
ேதசத்தல் வாழ்ந்த எேமாரிய ஜனங்கைள ெவல்லவும் கர்த்தர் எங்களுக்கு
உதவனார். கர்த்தருக்குத் ெதாடர்ந்து நாங்கள் ேசைவ ெசய்ேவாம். ஏெனனில்
அவேர எங்கள்ேதவன்” என்றார்கள்.
௧௯அப்ேபாதுேயாசுவா, “அதுஉண்ைமயல்ல. நீங்கள்கர்த்தருக்குத்ெதாடர்ந்து

ேசைவ ெசய்வெதன்பது இயலாதது. ேதவனாகய கர்த்தர் பரிசுத்தர். அந்நய
ெதய்வங்கைளஆராத க்கும்ஜனங்கைளேதவன்ெவறுக்கறார். தனக்ெகத ராக
அவ்வாறு தரும்பனால் உங்கைள ேதவன் மன்னிக்கமாட்டார். ௨௦ ஆனால்
நீங்கள் கர்த்தைர வ ட்டு நீங்க ப் அந்நய ெதய்வங்களுக்கு ேசைவ ெசய்வீர்கள்.
உங்களுக்குக் ெகாடிய காரியங்கள் ந கழும்படி கர்த்தர் ெசய்வார். கர்த்தர்
உங்கைள அழிப்பார். ேதவனாகய கர்த்தர் உங்களிடம் நல்லவராக இருந்தார்,
ஆனால் நீங்கள் அவருக்ெகத ராக தரும்பனால் அவர் உங்கைள அழிப்பார்”
என்றான்.
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௨௧அதற்குஜனங்கள் ேயாசுவாைவ ேநாக்க , “இல்ைல! நாங்கள் கர்த்தருக்ேக
ேசைவெசய்ேவாம்” என்றார்கள்.
௨௨ அப்ேபாது ேயாசுவா, “உங்கைளயும், உங்கேளாடிருக்க ற

ஜனங்கைளயும் சுற்ற ேநாக்குங்கள். நீங்கள் கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்ய
முடிெவடுத்தருக்க றீர்கள் என்பைத அறவீர்களா? இதற்கு நீங்கள் எல்ேலாரும்
சாட்ச களா?” என்றான்.
ஜனங்கள்பதலாக, “ஆம்,அதுஉண்ைம! நாங்கள்கர்த்தருக்கு ேசைவெசய்ய

முடிெவடுத்துள்ேளாம் என்பைதக்காண்க ேறாம்” என்றார்கள்.
௨௩அப்ேபாது ேயாசுவா, “உங்களிடமிருக்க ற ெபாய்த் ெதய்வங்கைள எடுத்து

வீசவடுங்கள். இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தைர உங்கள் முழுமனேதாடும்
ேநச யுங்கள்” என்றான்.
௨௪ பன் ஜனங்கள் ேயாசுவாைவ ேநாக்க , “நாங்கள் எங்கள் ேதவனாகய

கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்ேவாம். நாங்கள் அவருக்குக் கீழ்ப்படிேவாம்”
என்றார்கள்.
௨௫அந்த நாளில் ேயாசுவா ஜனங்களுக்காக ஒரு ஒப்பந்தத்ைதச் ெசய்தான்.

சீேகம்எனப்பட்டஊரில்இந்தஒப்பந்தத்ைதச்ெசய்தான். அதுஅவர்கள்பன்பற்ற
ேவண்டியசட்டமாய ற்று. ௨௬ேதவனுைடய சட்ட புத்தகத்தல் ேயாசுவாஇவற்ைற
எழுதனான். பன் ேயாசுவா ஒரு ெபரிய கல்ைல எடுத்தான். அக்கல்ேல
அந்த ஒப்பந்தத்த ற்கு அைடயாளமாய ற்று. கர்த்தருைடய பரிசுத்தகூடாரத்தன்
அருேகஇருந்தகர்வாலிமரத்த ற்குஅடியல்அவன்அக்கல்ைலைவத்தான்.
௨௭ ப றகு ேயாசுவா அைனவைரயும் ேநாக்க , “நாம் இன்று கூறய

காரியங்கைள நைனவு கூருவதற்கு இந்தக் கல் உதவும். கர்த்தர் நம்ேமாடு
ேபச க் ெகாண்டிருந்த இந்த நாளில், இந்த கல் இங்கு இருந்தது. இன்று
நடந்தவற்ைற நைனவுகூருவதற்கு உதவும் ஒன்றாக இந்த கல் இருக்கும்.
உங்களுக்கு எத ரான சாட்ச யாகவும் இந்த கல் அைமயும். உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்குஎத ராக நீங்கள்தரும்புவைதஅதுதடுக்கும்” என்றான்.
௨௮ பன்பு ேயாசுவா அைனவரிடமும் தம் வீடுகளுக்குத் தரும்ப ப் ேபாகுமாறு

கூறனான். எனேவஒவ்ெவாருவனும்அவனவன்இருப்ப டத்த ற்குச்ெசன்றான்.

ேயாசுவா மரணமைடதல்
௨௯அதன் பன்னர் நூனின் மகனாகய ேயாசுவா மரித்தான். ேயாசுவாவுக்கு

அப்ேபாது 110 வயது. ௩௦ த ம்னாத் ேசராவலுள்ள அவனது ெசாந்த நலத்தல்
அவன் அடக்கம் பண்ணப்பட்டான். காயாஸ் மைலக்கு வடக்ேகயுள்ள
எப்ப ராயீமின்மைலநாட்டில்அதுஇருந்தது.
௩௧ ேயாசுவா உய ேராடிருந்தேபாது இஸ்ரேவலர் கர்த்தருக்கு ேசைவ

ெசய்தனர். ேயாசுவா மரித்த பன்னரும், கர்த்தருக்குத் ெதாடர்ந்து, ஜனங்கள்
ேசைவ ெசய்து வந்தார்கள். அவர்கள் தைலவர்கள் உய ேராடிருந்தேபாது
ஜனங்கள்ெதாடர்ந்து கர்த்தைர ேசவ த்தனர். கர்த்தர் இஸ்ரேவலருக்குச் ெசய்த
காரியங்கைளப்பார்த்தவர்கள்இத்தைலவர்கள்ஆவர்.

ேயாேசப்பு தன்னிடத்த ற்குவருகறான்
௩௨ இஸ்ரேவலர் எக ப்ைத வ ட்டுப் புறப்பட்டேபாது, அவர்கள் ேயாேசப்பன்

எலும்புகைள எடுத்து வந்தனர். சீேகமில் ேயாேசப்பன் எலும்புகைளப்
புைதத்தனர். சீேகம் என்ற மனிதனின் தந்ைதயாகய எேமாரியரின்
மகன்களிடமிருந்து யாக்ேகாபு வாங்கய நலத்தல் அந்த எலும்புகைளப்
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புைதத்தனர். யாக்ேகாபு அந்த நலத்ைத 100 சுத்த ெவள்ளி பணத்தற்கு
வாங்கயருந்தான். அந்நலம் ேயாேசப்பன் பள்ைளகளுக்குச் ெசாந்தமானதாக
இருந்தது.
௩௩ ஆேரானின் மகன், எெலயாசாரும் மரித்தான். எப்ப ராயீம்

மைலநாட்டிலுள்ள க பயாவல் அவன் அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்.
எெலயாசாரின்மகன்பெனகாசுக்குக்க பயா ெகாடுக்கப்பட்டது.



நயாயாத பத கள்௧:௧ 458 நயாயாத பத கள்௧:௧௦

ந யாயாத பத களின்
புத்தகம்

யூதா கானானியேராடு ேபாரிடுதல்
௧ ேயாசுவா மரணமைடந்தான். அப்ேபாது இஸ்ரேவலர் கர்த்தரிடம் ெஜபம்

ெசய்தார்கள். அவர்கள், “கானானியைரஎத ர்த்துமுதலில்ெசன்றுஎங்களுக்காக
ேபாரிட ேவண்டியேகாத்த ரத்தனர்யார்?” என்றுேகட்டார்கள்.
௨ கர்த்தர் இஸ்ரேவலரிடம், “யூதா ேகாத்த ரத்தனர் ெசல்வார்கள். அவர்கள்

இந்த ேதசத்ைதப்ெபறஅனுமத ப்ேபன்” என்றார்.
௩ ச மிேயான் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த தங்கள் சேகாதரரிடம் யூதா ஜனங்கள்

உதவ ேவண்டினார்கள். யூதாவன் மனிதர்கள், “சேகாதரர்கேள, நம்
ஒவ்ெவாருவருக்கும் சல நலங்கைளக் ெகாடுப்பதாகக் கர்த்தர் வாக்களித்தார்.
எங்கள் நலத்ைதப் ெபற நீங்கள் வந்து உதவனால், உங்கள் ேதசத்ைதப்
ெபறுவதற்கு நீங்கள் ேபாரிடும்ேபாது நாங்கள் வந்து உதவுேவாம்”
என்றார்கள். ச மிேயானின் குடும்பத்தனர் ேபாரில் யூதா மனிதருக்கு உதவ
ஒப்புக்ெகாண்டனர்.
௪ கானானியைரயும் ெபரிச யைரயும் ேதாற்கடிக்க யூதாவன் ஆட்களுக்குக்

கர்த்தர் உதவனார். ேபேசக் நகரில் யூதா ஜனங்கள் 10,000 ஆட்கைளக்
ெகான்றார்கள். ௫ ேபேசக்கல் யூதா ஜனங்கள் ேபேசக்கன் அரசைனக் கண்டு,
அவேனாடு ேபாரிட்டார்கள். யூதா ஜனங்கள் கானானியைரயும் ெபரிச யைரயும்
ெவன்றார்கள்.
௬ ேபேசக்கன் அரசன் தப்ப ச்ெசல்ல முயன்றான். ஆனால் யூதா ஜனங்கள்

அவைனத் துரத்த ப் ப டித்தனர். அவைனப் ப டித்தபன் அவனது ைக,
கால் ெபருவ ரல்கைளத் துண்டித்தனர். ௭ அப்ேபாது ெபேசக்கன் அரசன்,
“70 அரசர்களின் ைக, கால் ெபருவ ரல்கைள நான் துண்டித்ேதன். எனது
ேமைசயலிருந்து வழுந்த உணவுத் துணிக்ைககைள அந்த அரசர்கள்
புச த்தார்கள். நான் அந்த அரசர்களுக்குச் ெசய்தவற்றற்கான தண்டைனைய
ேதவன் எனக்குத் தந்தார்” என்றான். யூதா மனிதர்கள் ேபேசக்கன் அரசைன
எருசேலமிற்குக்ெகாண்டுெசன்றார்கள். அவன்அங்குமரித்தான்.
௮யூதாமனிதர்கள்எருேசேலமுக்குஎத ராகப்ேபாரிட்டுஅதைனப்ப டித்தார்கள்.

எருசேலம் ஜனங்கைளக் ெகால்ல யூதா மனிதர்கள் தங்கள் வாள்கைளப்
பயன்படுத்தனார்கள். பன்பு நகைர எரித்தார்கள். ௯ பன்னர் யூதா மனிதர்கள்
கானானியர் ச லைர எத ர்த்துப் ேபாரிடச் ெசன்றார்கள். அந்தக் கானானியர்கள்
பாைலவனப்பகுதயலும், மைல நாட்டிலும், ேமற்கு மைலயடிவாரங்களிலும்
வச த்தார்கள்.
௧௦ பன்பு யூதா மனிதர்கள் எப ேரான் நகரில் வாழ்ந்த கானானியேராடு

ேபாரிடச் ெசன்றார்கள் (எப ேரான் கீரியாத்அர்பா என்றும் அைழக்கப்பட்டது.)
ேசசாய், அகமான், தல்மாய் ஆகய மனிதர்கைளயும் யூதாவன் ஜனங்கள்
ேதாற்கடித்தனர்.

காேலபும்அவனதுமகளும்
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௧௧ யூதாவன் மனிதர்கள் அவ்வ டத்ைத வ ட்டுக் களம்ப ெதபீர் நகர
ஜனங்கேளாடு ேபாரிடுவதற்குச் ெசன்றார்கள். (முன்பு, ெதபீர், கீரியாத்ெசப்ேபர்
என அைழக்கப்பட்டது.) ௧௨ யூதா மனிதர்கள் ேபாரிடத் துவங்கும் முன்னர்,
காேலப் அவர்களிடம், “நான் கீரியாத்ேசப்ேபைரத் தாக்க வரும்புக ேறன்.
அந்நகைரத் தாக்க க் ைகப்பற்றுகற மனிதனுக்கு என் மகள் அக்சாைளக்
ெகாடுப்ேபன். அம்மனிதன் எனது மகைளத் தருமணம் ெசய்து ெகாள்ளட்டும்”
என்றுவாக்குறுத அளித்தான்.
௧௩ காேலபுக்குக் ேகனாஸ் என்னும் ெபயருைடய இைளய சேகாதரன்

ஒருவன் இருந்தான் அவனுக்கு ஒத்னிேயல் என்னும் ெபயருைடய மகன்
இருந்தான். கீரியாத் ெசப்ேபர் என்னும் நகைர ஒத்னிேயல் ைகப்பற்றனான்.
எனேவ ஒத்னிேயலுக்கு மைனவயாகும்படி காேலப் தன் மகள் அக்சாைளக்
ெகாடுத்தான்.
௧௪ அக்சாள் ஒத்னிேயேலாடு வாழும்படி புறப்பட்டுச் ெசன்றேபாது அவளது

தந்ைதய டம் ெகாஞ்சம் நலம் ேகட்கும்படியாக ஒத்னிேயல் அக்சாளிடம்
ெசான்னான். அக்சாள் தன் தந்ைதய டம் ெசன்றாள். அவன் கழுைதயலிருந்து
இறங்கயதும், காேலப்அவைளேநாக்க , “என்னநகழ்ந்தது?” என்றான்.
௧௫அக்சாள் காேலபுக்குப் பதலாக, “என்ைனஆசீர்வதயுங்கள். பாைலவனப்

பகுதயலுள்ள வறட்ச யான நலத்ைத எனக்குக் ெகாடுத்தீர்கள். தண்ணீருள்ள
நலத்தல்ெகாஞ்சம் எனக்குக்ெகாடுங்கள்” என்றாள். அவளுக்குேவண்டியைத
காேலப் ெகாடுத்தான். அந்நலத்தன் ேமலும் கீழும் தண்ணீர் நைலகள்இருந்த
பகுதையக்ெகாடுத்தான்.
௧௬ ஈச்சமரங்களின் நகரத்ைத (எரிேகாைவ) வ ட்டுக் ேகனிய ஜனங்கள்

யுதாவன் ஜனங்கேளாடு புறப்பட்டு, யூதாவன் பாைல நலத்த ற்கு அங்குள்ள
ஜனங்கேளாடு வாழ்வதற்காகப் ேபானார்கள். ஆராத் நகரத்த ற்கு அருேகயுள்ள
பாைலவனப்பகுதயல்இதுஇருந்தது. (ேமாேசயன்மாமனாரின்குடும்பத்ைதச்
சார்ந்ேதார் ேகனியஜனங்களாவர்.)
௧௭ ேசப்பாத் நகரில் சல கானானியர் வாழ்ந்தனர். யூதாவன் மனிதர்களும்

ச மிேயானின்மனிதர்களும்அந்தக்கானானியைரத்தாக்க ,அவர்கள்நகரத்ைத
முழுைமயாகஅழித்து,அந்நகரத்த ற்குஓர்மா எனப்ெபயரிட்டனர்.
௧௮ காசாைவயும் அதைனச் சூழ்ந்த ஊர்கைளயும் யூதாவன் ஜனங்கள்

ைகப்பற்றனர். அஸ்கேலான், எக்ேரான், நகரங்கைளயும், அவற்ைறச்
சுற்றலுமுள்ளசறுஊர்கைளயும்யூதாஜனங்கள்ைகப்பற்றனார்கள்.
௧௯ ேபார் நடந்தேபாது கர்த்தர் யூதாவன் மனிதர்கேளாடிருந்தார்.

மைலநாட்டிலுள்ள ஊர்கைள அவர்கள் ெபற்றனர். பள்ளத்தாக்கல் வாழ்ந்த
ஜனங்களிடம் இரும்பு இரதங்கள் இருந்ததால், யூதாவன் ஜனங்கள் அவர்கள்
சத்துருக்கைளெவற்றெகாள்ளமுடியவல்ைல.
௨௦ எப ேரானுக்கு அருேகயுள்ள நலத்ைத காேலப ற்குக் ெகாடுப்பதாக

ேமாேச வாக்களித்தருந்தான். எனேவ அந்நலம் காேலபன் குடும்பத்த ற்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டது. காேலபன் மனிதர்கள் ஏனாக்கன் மூன்று மகன்கைளயும்
அவ்வ டத்ைதவ ட்டுத்துரத்தனார்கள்.
௨௧ எபூசயைர எருசேலைமவ ட்டு ெவளிேயற்ற ெபன்யமீன்

ேகாத்த ரத்தனரால் முடியவல்ைல. எனேவ இன்றும், எபூசயர் ெபன்யமீன்
ஜனங்கேளாடுகூடஎருசேலமில்வாழ்க றார்கள்.
ேயாேசப்பன்மனிதர்கள்ெபத்ேதைலக்ைகப்பற்றுதல்
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௨௨-௨௩ ேயாேசப்பன் ேகாத்த ரத்தனர் ெபத்ேதல் நகைர எத ர்த்துப் ேபார்
ெசய்தனர். (கடந்த காலத்தல் ெபத்ேதல் லூஸ் எனப்பட்டது.) ேயாேசப்பன்
ேகாத்த ரத்தனேராடு கர்த்தர் இருந்தார். ேயாேசப் பன் குடும்பத்ைதச்
ேசந்தவர்கள் ெபத்ேதல் நகரத்த ற்குச் சல ஒற்றர்கைள அனுப்பனார்கள்.
ெபத்ேதல் நகைரத் ேதாற்கடிப்பதற்குரியவைககைளஇவர்கள்ஆராய்ந்தார்கள்.
௨௪ ெபத்ேதல் நகரத்ைத ஒற்றர்கள் கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது, அவர்கள்
நகரிலிருந்து வந்த ஒரு மனிதைனக் கண்டார்கள். ஒற்றர்கள் அம்மனிதனிடம்,
“நகரத்த ற்குள் ெசல்லும் ஒரு இரகச ய வழிையக் காட்டு, நாங்கள் நகைரத்
தாக்குேவாம். நீ எங்களுக்கு உதவனால், உன்ைனத் துன்புறுத்த மாட்ேடாம்”
என்றார்கள்.
௨௫ அம்மனிதன் ஒற்றர்களுக்கு நகரத்த ற்குள் ெசல்லும் இரகச ய வழிையக்

காட்டினான். ேயாேசப்பன் ஜனங்கள் தங்கள் வாள்களால் ெபத்ேதல்
ஜனங்கைளக் ெகான்றார்கள். ஆனால் அவர்கள் தங்களுக்கு உதவய
மனிதைனத் துன்புறுத்தவல்ைல. அம்மனிதனும் அவனது குடும்பமும்
வடுதைலயாகச்ெசல்லஅனுமதக்கப்பட்டனர். ௨௬ஏத்தயர்வாழ்ந்தேதசத்த ற்கு
அம்மனிதன் ெசன்று ஒரு நகைரக் கட்டினான். அந்நகரத்த ற்கு லூஸ் என்று
ேபரிட்டான். இன்ைறக்கும்கூடஅந்நகரம்லூஸ்என்ேறஅைழக்கப்படுக றது.
கானானியேராடுமற்ற ேகாத்த ரங்கள்ேபாரிடுதல்
௨௭ெபத்ெசயான்,தானாக்,ேதார்,இப்ெலயாம்,ெமக ேதாஆகயநகரங்களிலும்

அவற்ைறச் சூழ்ந்தருந்த சறு நகரங்களிலும் கானானியர் வாழ்ந்து வந்தனர்.
மனாேசேகாத்த ரத்தனரால்அந்தஜனங்கைளநகரங்களிலிருந்துெவளிேயற்ற
முடியவல்ைல. எனேவ கானானியர் அங்ேக தங்கனார்கள். அவர்கள்
தங்கள் வீடுகைள வ ட்டு ெவளிேயற மறுத்தனர். ௨௮ பன்னர் இஸ்ரேவலர்
பலமைடந்தனர். தங்களுக்கு அடிைமகளாக உைழக்குமாறு கானானியைர
வற்புறுத்தனார்கள். ஆனால் எல்லாக் கானானியைரயும் தங்கள் நலத்ைத
வ ட்டுப் ேபாகும்படிெசய்யஇஸ்ரேவலரால்முடியவல்ைல.
௨௯ எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தனருக்கும் இவ்வதமாகேவ ந கழ்ந்தது. ேகேசரில்

வாழ்ந்து ெகாண்டிருந்த கானானியைர அத்ேதசத்ைதவ ட்டு ெவளிேயற்ற
எப்ப ராயீம் ஜனங்களால் முடியவல்ைல. எப்ப ராயீம் ஜனங்கேளாடு ேகேசரில்
கானானியரும் ேசர்ந்துவாழ்ந்தனர்.
௩௦அதுேவ ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்தனருக்கும் ந கழ்ந்து. க த்ேரான், நகேலால்

நகரங்களிலும் கானானியர் ச லர் வாழ்ந்தனர். ெசபுேலான் ஜனங்கள்
அந்த ஜனங்கைளத் ேதசத்ைத வ ட்டுச் ெசல்லுமாறு வற்புறுத்தவல்ைல.
அக்கானனியர் ெசபுேலான் ஜனங்கேளாடு தங்க வாழ்ந்தனர். ஆனால்
ெசபுேலான் ஜனங்கள் அவர்கைளத் தங்களுக்கு அடிைமகளாக உைழக்கும்படி
ெசய்தார்கள்.
௩௧ அவ்வாேற ஆேசர் ேகாத்த ரத்தனருக்கும் ந கழ்ந்தது. அக்ேகா,

சீேதான், அக்லாப், அக்சீப், எல்பா, ஆப்பீக், ேரேகாப் ஆகய நகரங்களிலுள்ள
ஜனங்கள் ெவளிேயறுமாறு ஆேசர் ஜனங்கள் துரத்தவல்ைல. ௩௨ ஆேசர்
ஜனங்கள் கானானியைர ெவளிேயற்றவல்ைல. எனேவ கானானியர் ஆேசர்
ஜனங்கேளாடு ேசர்ந்துெதாடர்ந்துவாழ்ந்தனர்.
௩௩ நப்தலி ேகாத்த ரத்தனர் மத்தயலும் அவ்வாேற ந கழ்ந்தது. நப்தலியன்

ஜனங்கள் ெபத்ஷேமஸ், ெபத்தானாத் நகரங்கைளவ ட்டு அங்கருந்த
ஜனங்கைள ெவளிேயற்றவல்ைல. எனேவ அந்த ஜனங்கள் அந்நகரங்களில்
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நப்தலி ஜனங்கேளாடு ேசர்ந்து வாழ்ந்தனர். அந்தக் கானானியர் நப்தலி
ஜனங்களுக்குஅடிைமகளாகப் பணிபுரிந்தனர்.
௩௪ தாண் ஜனங்கள் மைலநாட்டில் வச க்கும்படியான நைலைய எேமாரியர்

உண்டு பண்ணினார்கள். பள்ளத்தாக்கல் வாழ்வதற்கு எேமாரியர்
அனுமத க்காததால் அவர்கள் மைலகளில் வாழேவண்டியதாய ற்று. ௩௫ ஏேரஸ்
மைல, ஆயேலான், சால்பீம் ஆகயவற்றல் எேமாரியர் வாழ முடிெவடுத்தனர்.
பன் ேயாேசப்பு ேகாத்த ரத்தார் பலத்தல் ெபருகனார்கள். அப்ேபாது அவர்கள்
எேமாரியைர அடிைமகளாகப் பணியாற்றுமாறு ெசய்தனர். ௩௬ ஸ்கார்ப யன்
கணவாய் வழியலிருந்து ேசலா வைரக்கும், ேசலாைவத் தாண்டியுள்ள மைல
நாடுகள்வைரக்கும், எேமாரியரின் ேதசம் பரவ இருந்தது.

௨
ேபாகீமில் கர்த்தருைடயதூதன்
௧ கல்கால் நகரத்தலிருந்து கர்த்தருைடய தூதன் ேபாகீம் நகரத்த ற்குச்

ெசன்றான். தூதன் கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு ெசய்தைய இஸ்ரேவலருக்குக்
கூறனான். இதுேவ அந்த ெசய்த : “நான் உங்கைள எக ப்தலிருந்து ெவளிேய
ெகாண்டு வந்ேதன். உங்கள் முற் ப தாக்களுக்குக் ெகாடுப்பதாக வாக்களித்த
ேதசத்த ற்குஉங்கைளவழிநடத்த ேனன். உங்கேளாடுெசய்தஉடன்படிக்ைகைய
ஒருேபாதும் மீறமாட்ேடன் என்று உங்களுக்குக்கூற ேனன். ௨ஆனால் அதற்குப்
பதலாக, நீங்கள் அந்த நலத்தல் வாழும் ஜனங்கேளாடு எந்த ஒப்பந்தமும்
ெசய்யக்கூடாது. அவர்களின் பலிபீடங்கைள நீங்கள் அழிக்க ேவண்டும் என்று
நான்உங்களுக்குச்ெசால்லியருந்ேதன். நீங்கள்அதற்குக்கீழ்ப்படியவல்ைல!
௩ “இப்ேபாது நான் உங்களுக்கு இைதக் கூறுக ேறன், ‘இவ்வடத்ைத வ ட்டுப்

ேபாகும்படியாக அங்குள்ளஜனங்கைளஇனிேமலும் நான் வற்புறுத்தமாட்ேடன்.
இந்த ஜனங்கள் எப்ேபாதும் உங்களுக்குப் ப ரச்சைனயாய் இருப்பார்கள்.
அவர்கள் உங்களுக்கு ஒரு கண்ணிையப் ேபான்றருப்பார்கள். உங்கைளப்
ப டிப்பதற்கு வ ரிக்கப்படும் வைலையப்ேபான்று அவர்களின் ெபாய்த்
ெதய்வங்கள்அைமவார்கள்’ ”.
௪கர்த்தரிடமிருந்துஇந்தச்ெசய்தையத்தூதன்இஸ்ரேவலருக்குக்கூறயபன்,

ஜனங்கள் உரத்தக்குரலில் அழுதனர். ௫ அவர்கள் அங்ேக அழுதபடியால்,
அதைனப் ேபாகீம் என்றுஅைழத்தார்கள். ேபாகீமில் இஸ்ரேவலர் கர்த்தருக்குப்
பலிகைளச்ெசலுத்தனார்கள்.
கீழ்ப்படியாைமயும் ேதால்வயும்
௬ பன் ேயாசுவா ஜனங்கைள வீட்டிற்குப் ேபாகச் ெசான்னான்.

எனேவ ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்தனரும் ேதசத்தல் அவரவருக்குரிய
பகுதைய வாழ்வதற்காக எடுத்துக்ெகாள்ளச் ெசன்றனர். ௭ ேயாசுவா
உய ேராடிருக்கும்வைர இஸ்ரேவலர் கர்த்தைர ேசவ த்தனர். ேயாசுவா
மரித்தபன்னரும் மூத்த தைலவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தல் அவர்கள் கர்த்தைரத்
ெதாடர்ந்து ேசவ த்தனர். இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்காகக் கர்த்தர் ெசய்த
எல்லா மகத்தான ெசயல்கைளயும் இந்த மூத்த மனிதர்கள் பார்த்தருந்தார்கள்.
௮நூனின் மகனும், கர்த்தருைடய தாசனுமாகய ேயாசுவா 110 வயதானேபாது
மரணமைடந்தான். ௯ இஸ்ரேவலர் ேயசுவாைவ அவனுக்குக் ெகாடுத்தருந்த
நலத்த ேலேயஅடக்கம்ெசய்தனர். அதுகாயாஸ்மைலக்குவடக்ேக, எப்ப ராயீம்
மைலநாட்டில், த ம்னாத் ஏேரஸ்என்றஇடத்தல்இருந்தது.
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௧௦ அந்தத் தைலமுைறயனர் மரித்தபன், அடுத்த தைலமுைறயனர்
வளர்ந்து வந்தனர். புதய தைலமுைறயனர் கர்த்தைரக் குற த்தும் அவர்
இஸ்ரேவலருக்குச் ெசய்தவற்ைறக்குறத்தும்அற ந்தருக்கவல்ைல. ௧௧எனேவ
இஸ்ரேவலர் தீயவற்ைறச் ெசய்து ெபாய் ேதவனான பாகாைல ேசவ க்கத்
ெதாடங்கனார்கள். ஜனங்கள் இந்த தீயகாரியத்ைதச் ெசய்வைதக் கர்த்தர்
கண்டார். ௧௨ கர்த்தர் இஸ்ரேவலைர எக ப்தலிருந்து ெவளிேய அைழத்து
வந்தருந்தார். இந்த ஜனங்களின் முற்ப தாக்கள் கர்த்தைர ஆராத த்தனர்.
ஆனால் இஸ்ரேவலேரா கர்த்தைரப் பன்பற்றுவைத வ ட்டு வலக , தங்கைளச்
சுற்றலும் வாழ்ந்த ஜனங்களின் ெபாய்த் ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்ள
ஆரம்ப த்தனர். அது கர்த்தைர ேகாபத்த ற்குள்ளாக்க ற்று. ௧௩ இஸ்ரேவலர்
கர்த்தைர ஆராத ப்பைத வ ட்டு வ ட்டுப் பாகாைலயும் அஸ்தேராத்ைதயும்
ெதாழுதுெகாள்ளத்ெதாடங்கனார்கள்,
௧௪ கர்த்தர் இஸ்ரேவலரிடம் ேகாபங்ெகாண்டார். பைகவர்கள் இஸ்ரேவலைர

எத ர்த்து அவர்களுைடய உடைமகைளக் ைகப்பற்ற க்ெகாள்ள கர்த்தர்
அனுமத த்தார். பைகவர்களிடமிருந்து தங்கைளக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ள
இஸ்ரேவலரால் முடியவல்ைல. ௧௫ இஸ்ரேவலர் ேபாருக்குச் ெசன்ற
ேபாெதல்லாம், ேதால்வ ேய கண்டனர். கர்த்தர் அவர்கேளாடு இல்லாதபடியால்
அவர்கள் ேதாற்றனர். தங்கைளச் சுற்றலும் வாழ்கன்ற ஜனங்களின்
ெபாய்த் ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதால் அவர்கள் ேதாற்று வடுவார்கள் என்று
கர்த்தர் அவர்கைள ஏற்ெகனேவ எச்சரித்தருந்தார். இஸ்ரேவலர் மிகவும்
துன்புற்றார்கள்.
௧௬ ப றகு கர்த்தர் ந யாயாத பத கள் என்று அைழக்கப்பட்ட தைலவர்கைளத்

ேதர்ந்ெதடுத்தார். இஸ்ரேவலரின் உடைமகைளக் ைகப்பற்ற க் ெகாண்ட
பைகவர்களிடமிருந்து அவர்கைள இந்தத் தைலவர்கள் மீட்டார்கள். ௧௭ஆனால்
நயாயாத பத களின் வார்த்ைதக்கு இஸ்ரேவலர்கள் கட்டுப்படவல்ைல.
அவர்கள் ேதவனுக்கு உண்ைமயாக இருக்கவல்ைல. அவர்கள் ப ற
ெதய்வங்கைளப் பன்பற்றனார்கள். கடந்த காலத்தல் இஸ்ரேவலரின்
முற்ப தாக்கள் கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர். இப்ேபாேதா
இஸ்ரேவலர் மனம் மாறயவர்களாய், கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிவைத
நறுத்தனார்கள்.
௧௮ பலமுைற இஸ்ரேவலருக்குத் தம் பைகவர்களால் தீங்கு ேநர்ந்தது.

எனேவ இஸ்ரேவலர் உதவ ேவண்டினார்கள். ஒவ்ெவாரு முைறயும், கர்த்தர்
அவர்களுக்காக மனமிரங்கனார். ஒவ்ெவாரு முைறயும், பைகவரிடமிருந்து
இஸ்ரேவலைரக் காப்பாற்ற ஒரு நயாயத பதைய அனுப்பனார். கர்த்தர்
எப்ெபாழுதும் அந்த நயாயத பத கேளாடு இருந்தார். எனேவ ஒவ்ெவாரு
முைறயும் இஸ்ரேவலர் பைகவர்களிடமிருந்த காப்பாற்றப்பட்டனர். ௧௯ஆனால்
ஒவ்ெவாருநயாயாத பதயும்மரித்தேபாதுஇஸ்ரேவலர்மீண்டும்பாவம்ெசய்து,
ெபாய்த் ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ள ஆரம்ப த்தனர். இஸ்ரேவலர்
ப டிவாதம் மிக்கவர்களாக இருந்தார்கள். அவர்கள் தங்கள் Ԕதீய வழிகைள
மாற்ற க்ெகாள்ளமறுத்தனர்.
௨௦எனேவகர்த்தர்இஸ்ரேவலர்ஜனங்களிடம் மிகவும் ேகாபமைடந்தார்,அவர்,

“இத்ேதசத்தன் முற்ப தாக்களுடன் நான் ெசய்து ெகாண்ட உடன்படிக்ைகைய
இவர்கள் மீறனார்கள். இவர்கள் நான் கூறயவற்ைறக் ேகட்டு நடக்கவல்ைல.
௨௧ எனேவ இனிேமல் நான் பறைரத் ேதாற்கடித்து இஸ்ரேவலருக்கு வழிையச்



நயாயாத பத கள்௨:௨௨ 463 நயாயாத பத கள்௩:௧௦

சரிப்படுத்த க் ெகாடுக்கமாட்ேடன். ேயாசுவா மரித்த ேபாது அந்நய ஜனங்கள்
இந்த ேதசத்த ேலேய இருந்தனர். ேமலும் அவர்கைள இந்த ேதசத்த ேலேய
இருக்கவடுேவன். ௨௨இஸ்ரேவலைரப் பரிேசாத ப்பதற்கு அந்த ஜனங்கைளப்
பயன்படுத்துேவன். தங்கள் முற்ப தாக்கள் ெசய்தைதப்ேபால இஸ்ரேவலர்
கர்த்தருைடயகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிக றார்களாஎன்பைதநான்பார்ப்ேபன்”
என்றார். ௨௩ கர்த்தர் அந்த ஜனங்கள் அந்தத் ேதசத்தல் தங்க வாழ
அனுமதத்தார். ேதசத்ைத வ ட்டு அவர்கள் சீக்க ரமாய் ெவளிேயற கர்த்தர்
அவர்கைள வற்புறுத்தவல்ைல. ேயாசுவாவன் இராணுவம் அவர்கைளத்
ேதாற்கடிப்பதற்குக்கர்த்தர்உதவவல்ைல.

௩
௧-௨இஸ்ரேவலரின் ேதசத்ைதவ ட்டுப்
ேபாகும்படி கர்த்தர் ப ற நாட்டினைர வற்புறுத்தவல்ைல. கர்த்தர்

இஸ்ரேவலைரச் ேசாத க்க வரும்பனார். கானான் ேதசத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ள
இக்காலத்தல் வாழ்ந்த இஸ்ரேவலர் எவரும் ேபார் ெசய்யவல்ைல. எனேவ
கர்த்தர் ப றஜனத்தார் அத்ேதசத்தல் வாழ அனுமதத்தார். (ஏற்ெகனேவ ேபார்
அனுபவமற்ற இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குப் ேபார் முைறையக் கற்ப க்க கர்த்தர்
இைதச் ெசய்தார்.) கர்த்தர் அந்த ேதசத்தல் வ ட்டு ைவத்த ஜனங்களின்
ெபயர்கள்: ௩ ெபலிஸ்தயரின் ஐந்து அரசர்கள், கானானியர், சீேதானின்
ஜனங்கள், பாகால் எர்ேமான் மைலயலிருந்து ெலேபா ஆமாத் வைரக்குமுள்ள
லீபேனானின் மைலகளில் வாழ்ந்த ஏவயர்கள் ஆக ேயார். ௪ இஸ்ரேவலைரச்
ேசாத ப்பதற்ெகன்று கர்த்தர் இந்த ஜனங்கைள அந்த ேதசத்தல் வ ட்டு
ைவத்தார். ேமாேசயன் மூலமாக அவர்களின் முற்ப தாக்களுக்கு ெகாடுத்த
கட்டைளகளுக்கு இஸ்ரேவலர் கீழ்ப்படிக றார்களா என்று பார்க்க கர்த்தர்
வரும்பனார்.
௫ கானானியர், ஏத்தயர், எேமாரியர், ெபரிச யர், ஏவயர், எபூசயர் ஆகய

ஜனங்கேளாடு இஸ்ரேவலர் வாழ்ந்தனர். ௬ அந்த ஜனங்களின் ெபண்கைள
இஸ்ரேவலர் மணந்துெகாள்ள ஆரம்ப த்தனர். தங்களது மகள்கைள
மணந்துெகாள்ள அவர்களது ஆண்கைளயும் அனுமதத்தனர். இஸ்ரேவலர்
அந்தஜனங்களின்ெதய்வங்கைளத்ெதாழுதுெகாள்ளவும்ஆரம்ப த்தனர்.

முதல்நயாயாத பதயாகயஒத்னிேயல்
௭ இஸ்ரேவலர் தீயக்காரியங்களில் ஈடுபடுவைத கர்த்தர் கண்டார்.

இஸ்ரேவலர் தமது ேதவனாகய கர்த்தைர மறந்து ெபாய்த் ெதய்வங்களாகய
பாகாைலயும், அேசராைவயும் ெதாழத்ெதாடங்கனர். ௮ இஸ்ரேவலர்கள் மீது
கர்த்தர் ேகாபங்ெகாண்டார். ெமெசா ெபாத்தாமியாவன் அரசனாகய கூசான்
ரிஷதாயீம் என்பவன் இஸ்ரேவலைரத் ேதாற்கடித்து அவர்கைள ஆள்வதற்கு
கர்த்தர் அனுமத த்தார். அம்மன்னனின் ஆட்சயன் கீழ் இஸ்ரேவலர் எட்டு
ஆண்டுகள் வாழ்ந்தனர். ௯ ஆனால் இஸ்ரேவலர் கர்த்தரிடம் உதவக்காக
அழுது ேவண்டினார்கள். அவர்கைள மீட்பதற்காக கர்த்தர் ஒரு மனிதைன
அனுப்பனார். அம்மனிதனின் ெபயர் ஒத்னிேயல் அவன் ேகனாஸ் என்னும்
மனிதனின் மகன். ேகனாஸ் காேலபன் இைளய சேகாதரன். ஒத்னிேயல்
இஸ்ரேவலைரக் காப்பாற்றனான். ௧௦ கர்த்தருைடய ஆவ ஒத்னிேயல் மீது
வந்தது. அவன் இஸ்ரேவலருக்கு நயாயாத பத ஆனான். ஒத்னிேயல்
இஸ்ரேவலைரப் ேபாருக்கு வழிநடத்தனான். ெமெசாப் ெபாத்தாமியாவன்,
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அரசனாகய கூஷான்ரிஷதாயீைம ெவல்வதற்குக் கர்த்தர் ஒத்னிேயலுக்கு
உதவனார். ௧௧ எனேவ ேகனாசன் மகனாகய ஒத்னிேயல் மரிக்கும்வைரக்கும்
40ஆண்டுகள்ேதசம்அைமதயாகஇருந்தது.
நயாயாத பதயாகயஏகூத்
௧௨ மீண்டும் இஸ்ரேவலர் தீயகாரியங்கைளச் ெசய்வைதக் கர்த்தர்

கவனித்தார். எனேவ ேமாவாபன் அரசனாகய எக்ேலானுக்கு இஸ்ரேவலைரத்
ேதாற்கடிக்கும் ஆற்றைல அளித்தார். ௧௩ அம்ேமானியரும், அமேலக்கயரும்
எக்ேலானுக்கு உதவனார்கள். அவர்கள் அவேனாடு ேசர்ந்து இஸ்ரேவலைரத்
தாக்க ஈச்சமரங்களின் நகரமாக ய எரிேகாைவ வ ட்டு அவர்கள் ேபாகுமாறு
ெசய்தனர். ௧௪ ேமாவாபன் அரசனாகய எக்ேலானுக்கு இஸ்ரேவலர்கள் 18
ஆண்டுகள்அடிபணிந்துஇருந்தார்கள்.
௧௫ பன் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கர்த்தரிடம் வந்து அழுதார்கள். இஸ்ரேவலைர

மீட்பதற்கு கர்த்தர் ஒரு மனிதைன அனுப்பனார். அம்மனிதனின் ெபயர்
ஏகூத். அவன் இடது ைகப் பழக்கமுைடயவனாயருந்தான். ஏகூத் ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த ேகரா என்பவனின் மகன். ேமாவாபன் அரசனாகய
எக்ேலானுக்குகப்பம்ெசலுத்த வருமாறுஇஸ்ரேவலர்ஏகூைதஅனுப்பனார்கள்.
௧௬ ஏகூத் தனக்காக ஒரு வாைளச் ெசய்து ெகாண்டான். அது இருபுறமும்
கருக்குள்ளதாகவும் 12 அங்குல நீளமுைடயதாகவும் இருந்தது. ஏகூத் தன்
வலது ெதாைடயல் வாைளக் கட்டிக்ெகாண்டு தனது ஆைடகளினுள் அைத
மைறத்துக்ெகாண்டான்.
௧௭ இவ்வாறு ஏகூத் ேமாவாபன் அரசன் எக்ேலானுக்குக் கப்பம் ெகாண்டு

வந்தான். எக்ேலான் பருத்த உடல் உைடயவன். ௧௮ ஏகூத் எக்ேலானுக்கு
கப்பம் ெகாடுத்தபன், கப்பம் ெகாண்டுவந்த மனிதர்கைளஊருக்குத் தரும்ப ச்
ெசல்லுமாறு கூறனான். ௧௯ கல்காலில் ெதய்வங்களின் சைலகளிலிருந்த
இடத்தலிருந்துஎக்ேலான்தரும்பயெபாழுது,ஏகூத்எக்ேலானிடம், “அரேச,நான்
உமக்காகஒருஇரகச யச்ெசய்த ைவத்தருக்க ேறன்” என்றான்.
அரசன், “அைமதயாக இருங்கள்!” என்று ெசால்லி அைறயலிருந்த

பணியாட்கைள ெவளிேய அனுப்பனான். ௨௦அரசனான எக்ேலானுடன் ஏகூத்
ெசன்றான். ேகாைடக் கால அரண்மைனயலுள்ள ேமல் அைறயல் எக்ேலான்
இப்ேபாதுதனித்தவனாய்உட்கார்ந்தருந்தான்.
ஏகூத், “ேதவனிடமிருந்து ஒரு ெசய்தைய உமக்குக் ெகாண்டு

வந்தருக்க ேறன்” என்றான். அரசன் சங்காசனத்தலிருந்து எழுந்து நன்றான்.
அவன்ஏகூத்தற்குமிகஅருகல்இருந்தான்.
௨௧அரசன் சங்காசனத்தலிருந்து எழுந்த ேபாது, ஏகூத் தனது இடது ைகைய

நீட்டி வலது ெதாைடயல் கட்டப்பட்டிருந்த வாைள எடுத்துஅவ்வாைளஅரசனின்
வயற்றல்ெசருகனான்.
௨௨வாளின் ப டிகூட ெவளிேய ெதரியாதபடி வாள் எக்ேலானின்வயற்றனுள்

நுைழந்தது. அரசனின் பருத்த உடல் வாைள மைறத்தது. எனேவ ஏகூத் வாைள
எக்ேலானின்உடம்ப ேலேயவ ட்டுவ ட்டான்.
௨௩ ஏகூத் அைறயலிருந்து ெவளிேய வந்து கதவுகைள மூடிப் பூட்டிவ ட்டான்.

௨௪ ஏகூத் புறப்பட்ட சற்று ேநரத்தல் ேவைலயாட்கள் தரும்பவந்து, அைறயன்
கதவுகள் மூடப்பட்டிருப்பைதக் கண்டனர். அவர்கள், “அரசன் கழிவைறக்குப்
ேபாயருக்க ேவண்டும்” என்று எண்ணினார்கள். ௨௫ எனேவ அவர்கள் அதக
ேநரம் காத்தருந்தனர். இறுதயல் அவர்கள் கவைல அைடந்து கதவுகைளத்
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த றந்தனர். பணியாட்கள் உள்ேள நுைழந்தேபாது அரசன் மரணமைடந்து,
தைரயல்க டப்பைதப் பார்த்தனர்.
௨௬ பணியாட்கள், அரசனுக்காகக் காத்தருந்தேபாது, ஏகூத்தற்குத்

தப்ப ச்ெசல்ல ேபாதுமான ேநரம் இருந்தது. ஏகூத் வக்க ரகங்கள் இருந்த
வழிேயகடந்துெசன்றுேசய ராஎன்னும்இடத்த ற்குச்ெசன்றான். ௨௭ேசய ராைவ
அைடந்ததும், அந்த எப்ப ராயீம் மைலநாடுகளில் எக்காளம் ஊதனான்.
இஸ்ரேவலர் அதைனக் ேகட்டு, ஏகூத்தன் பன்ெசல்ல மைலகளிலிருந்து
இறங்க வந்தனர். ௨௮ ஏகூத் இஸ்ரேவலரிடம், “என்ைனப் பன்பற்றுங்கள்!
நமது பைகவராக ய ேமாவாப யைர ெவல்வதற்குக் கர்த்தர் எனக்கு உதவனார்”
என்றான்.
எனேவ இஸ்ரேவலர் ஏகூைதப் பன்பற்றனார்கள். ேயார்தான் நதைய

எளிதாகக் கடக்கக்கூடிய இடங்களுக்ெகல்லாம் ஏகூைதப் பன்பற்ற
அவற்ைறக் ைகப்பற்றுவதற்காகக் ெசன்றனர். ஒருவரும் ேயார்தான்
நதையக் கடந்து ெசல்வதற்கு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அனுமதக்கவல்ைல.
௨௯ ேமாவாபல் வலிைமயும் துணிவும் உள்ள மனிதர்களில் சுமார் 10,000 ேபைர
இஸ்ரேவலர் ெகான்றனர். ேமாவாப யரில் ஒருவனும் தப்ப ச் ெசல்லவல்ைல.
௩௦ அன்ைறயதனம் இஸ்ரேவலர் ேமாவாப யைர ஆளத் ெதாடங்கனார்கள்.
அத்ேதசத்தல் 80ஆண்டுகள்அைமத நலவற்று.
நயாயாத பதயாகய சம்கார்
௩௧ ஏகூத் இஸ்ரேவலைர மீட்டுக் காத்த பன்பு, மற்ெறாரு மனிதன்

இஸ்ரேவலைரக் காத்தான். அவன் ஆனாத்தன் மகனாகய சம்கார். 600
ெபலிஸ்தயர்கைளச் சம்கார் தாற்றுக் ேகாலால்ெகான்றான்.

௪
ெபண்நயாயாத பதயும்தீர்க்கதரிச யுமானெதேபாராள்
௧ஏகூத்மரித்த பன்பு, தீயைவஎனக்
கர்த்தரால் குற க்கப்பட்டச் ெசயல்கைள மீண்டும் ஜனங்கள் ெசய்ய

ஆரம்ப த்தனர். ௨ எனேவ கர்த்தர் கானானின் அரசனாகய யாபீன் என்பவன்
இஸ்ரேவலைரத் ேதாற்கடிக்க அனுமதத்தார். யாபீன் ஆத்ேசார் பட்டணத்தல்
ஆண்டு வந்தான். யாபீனின் ேசைனக்குச் ச ெசரா என்பவன் தைலவனாக
இருந்தான். அேராேசத் ஆேகாய ம் என்ற நகரில் ச ெசரா வச த்து வந்தான்.
௩ ச ெசராவ ற்கு 900 இரும்பு இரதங்கள் இருந்தன, 20 ஆண்டுகள் அவன்
இஸ்ரேவலைரக் ெகாடுைமயாக ஆண்டுவந்தான். எனேவ அவர்கள் கர்த்தரிடம்
முைறய ட்டனர்.
௪ அங்கு ெதேபாராள் என்ற ெபண் தீர்க்கதரிச இருந்தாள். அவள்

லப ேதாத்தன் மைனவ . அவள் அக்காலத்தல் இஸ்ரேவலின் ெபண்
தீர்க்கதரிச யாக இருந்தாள். ௫ஒரு நாள், தன் ேபரீச்சமரத்தன் கீழ் ெதேபாராள்
உட்கார்ந்தருந்தாள். எப்ப ராயீம் மைலநாட்டில் ராமா, ெபத்ேதல் ஆகய
நகரங்களின் நடுேவ அம்மரம் இருந்தது. ச ெசராைவ என்ன ெசய்வெதன்று
அவளிடம் ேகட்டறவதற்காக இஸ்ரேவலர் கூடி வந்தனர். ௬ ெதேபாராள் பாராக்
என்பவன் தன்ைன வந்து சந்த க்குமாறு அவனுக்கு ெசய்தைய ெசால்லி
அனுப்பனாள். பாராக்அப ேனாகாமின்மகன். பாராக் நப்தலியலுள்ள, ேகேதஷ்
நகரில்வச த்தான். ெதேபாராள்பாராக்ைகேநாக்க , “இஸ்ரேவலின்ேதவனாகய
கர்த்தர் உனக்குக் கட்டைளய ட்டு: ‘நப்தலி, ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்தல் இருந்து
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10,000ஆட்கைளத் த ரட்டு. அவர்கைளத் தாேபார் மைலக்கு வழி நடத்து. ௭ நான்
யாபீனின் பைடத்தைலவனாகய ச ெசராைவ உன்னிடம் வரச்ெசய்ேவன்.
ச ெசராைவயும், அவனது இரதங்கைளயும், பைடகைளயும் கீேசான் நத க்கு
வரச்ெசய்ேவன். அங்கு செசராைவத் ேதாற்கடிப்பதற்கு உனக்கு உதவுேவன்’
என்றார்” என்றுெசான்னாள்.
௮ பாராக் ெதேபாராவ டம், “நீ என்ேனாடு வருவதாக இருந்தால் நான் ேபாய்,

இைதச்ெசய்ேவன். நீ என்ேனாடுவராவ ட்டால் நான்ேபாகமாட்ேடன்” என்றான்.
௯ அதற்கு ெதேபாராள், “கண்டிப்பாக நான் உன்ேனாடு வருேவன், ஆனால்

உன்மனப்பான்ைமயால்ச ெசராேதாற்கடிக்கப்படும்ேபாதுஉனக்குஅந்தப்புகழ்
ேசராது. கர்த்தர் ஒரு ெபண் செசராைவத் ேதாற்கடிக்க அனுமத ப்பார்” என்று
பதலுைரத்தாள்.
எனேவ, ேகேதஸ் நகரத்த ற்குத் ெதேபாராள் பாராக்குடன் ெசன்றாள்.

௧௦ ேகேதஷ் நகரத்தல் பாராக் நப்தலி, ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்தனைர
வரவைழத்தான். அக்ேகாத்த ரத்தலிருந்து தன்ைனப் பன்ெதாடர்ந்து
ெசல்வதற்கு 10,000 ஆட்கைளத் ெதரிந்துெகாண்டான். ெதேபாராளும்
பாராக்ேகாடுெசன்றாள்.
௧௧ ேகனியரில் ஒருவனான ஏேபர் என்பவன் இருந்தான், அவன் ேகனியைர

வ ட்டு ப ரிந்து ெசன்றான். (ேகனியர் ேமாேசயன் மாமனாரான ஓபாபன்
சந்ததயார்.) ேகேதஸ் நகருக்கருகல் சானானீம் என்னுமிடத்தலுள்ள கர்வாலி
மரத்தனருேகஅவன்தங்கயருந்தான்.
௧௨அப ேனாகாமின் மகனாகய பாராக்தாேபார் மைலயலிருக்கறான் என்று

சலர் ச ெசராவுக்குக் கூறனார்கள். ௧௩ எனேவ ச ெசரா அவனது 900 இரும்பு
ரதங்கைளயும் ஒருமித்து வரச்ெசய்ததுடன், தனது ேபார் வீரர்கைளயும் ஒன்று
த ரட்டினான். அவர்கள் அேராேசத் நகரத்தலிருந்து கீேசான் பள்ளத்தாக்கு
வைரக்கும்அணிவகுத்துச்ெசன்றார்கள்.
௧௪ அப்ேபாது ெதேபாராள் பாராக்க டம், “இன்று செசராைவத் ேதாற்கடிக்க

கர்த்தர் உனக்கு உதவுவார். கர்த்தர் உனக்காக வழிைய ஏற்ெகனேவ
ஆயத்தமாக ைவத்தருக்க றார் என்பைத அறவாய்” என்றாள். எனேவ பாராக்
10,000 ஆட்கைளயும் தாேபார் மைலயலிருந்து கீேழ வழிநடத்த ச் ெசன்றான்.
௧௫ பாராக்கும் அவனது ஆட்களும் செசராைவத் தாக்கனார்கள். யுத்தத்தன்
ேபாது, கர்த்தர் ச ெசராைவயும் அவனது பைடகைளயும், இரதங்கைளயும்
குழப்பமைடயச் ெசய்தார். அவர்களுக்கு என்ன ெசய்வெதனத் ெதரியவல்ைல.
பாராக்கும்அவனதுஆட்களும்செசராவன்பைடையத்ேதாற்கடித்தனர். ச ெசரா
அவனதுஇரதத்ைதவ ட்டுக்கீழிறங்க ஓடஆரம்ப த்தான். ௧௬பாராக்ச ெசராவன்
பைடேயாடு ேபாரிடுவைதத் ெதாடர்ந்தான். பாராக்கும் அவனது ஆட்களும்
செசராவன் பைடகைள அேராேசத் வைரக்கும் துரத்த ச் ெசன்று செசராவன்
ஆட்கைளவாளால்ெகான்றார்கள். ச ெசராவன்ஆட்களில்ஒருவனும்உய ேராடு
வ டப்படவல்ைல.
௧௭ஆனால் செசரா தப்ப ஓடிவ ட்டான். அவன் ஏேபர் என்பவனின் மைனவ

யாேகல் இருந்த கூடாரத்ைத வந்தைடந்தான். ஏேபர் ேகனியர்களில் ஒருவன்.
ஆேசாரின் அரசனாகய யாபீேனாடு ஏேபரின் குடும்பம் அைமதயான உறவு
ெகாண்டிருந்தது, எனேவ ச ெசரா யாேகலின் கூடாரத்த ற்கு ஓடினான்.
௧௮ யாேகல் ச ெசரா வருவைதக் கண்டாள். எனேவ அவைனச் சந்த ப்பதற்காக
ெவளிேயவந்தாள். யாேகல் ச ெசராைவப் பார்த்து, “ஐயாகூடாரத்த ற்குஉள்ேள
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வாருங்கள்,அஞ்சேவண்டாம். வாருங்கள்” என்றாள். எனேவ ச ெசரா யாேகலின்
கூடாரத்த ற்குள்ெசன்றான். அவள்அவைனஒருவ ரிப்பால்மூடினாள்.
௧௯ ச ெசரா யாேகலிடம், “நான் தாகமாயருக்க ேறன். குடிப்பதற்குக் ெகாஞ்சம்

தண்ணீர் ெகாடு” என்று ேகட்டான். மிருகத்தன் ேதாலினாலாகய ைப
ஒன்று யாேகலிடம் இருந்தது. அவள் அதல் பால் ைவத்தருந்தாள். யாேகல்
ச ெசராவுக்குக் குடிப்பதற்கு அந்தப் பாைலக் ெகாடுத்தாள். பன் செசராைவத்
துணியால்மூடிவ ட்டாள்.
௨௦ பன் செசரா யாேகைல ேநாக்க , “கூடாரத்தன் வாசலில் நன்றுெகாள்.

யாேரனும் வந்து உன்னிடம், ‘உள்ேள யாராவது இருக்கறார்களா?’ என்று
ேகட்டால், ‘இல்ைல’ என்றுபதல்ெசால்” என்றான்.
௨௧ ஆனால் யாேகல் ஒரு கூடார ஆணிையயும் சுத்தயைலயும்

எடுத்தாள். சத்தெமழுப்பாது ச ெசராவ டம் ெசன்றாள். ச ெசரா மிகவும்
கைளப்புற்றருந்ததால், அயர்ந்து தூங்கக்ெகாண்டிருந்தான் யாேகல் கூடார
ஆணிையச் ச ெசராவன் தைலயன்ஒரு பக்கத்தல்ைவத்துச் சுத்தயால் ஓங்க
அடித்தாள். கூடார ஆணி ச ெசராவன் தைலப் பக்கத்தல் புகுந்து நலத்தனுள்
இறங்கயது! ச ெசரா மரித்துப் ேபானான்.
௨௨ அப்ேபாது பாராக் ச ெசராைவத் ேதடியபடி யாேகலின் கூடாரத்ைத

வந்தைடந்தான். பாராக்ைகச் சந்த ப்பதற்கு யாேகல் ெவளிேய வந்து, “உள்ேள
வாருங்கள், நீங்கள் ேதடும் மனிதைன நான் காட்டுக ேறன்” என்றாள். பாராக்
யாேகேலாடுகூடாரத்தனுள்நுைழந்தான். தைலப்பக்கத்தல்ஆணிெசருகப்பட்ட
நைலயல்நலத்தல்மரித்துக்க டந்த ச ெசராைவப் பாராக் பார்த்தான்.
௨௩ அன்று இஸ்ரேவலருக்காக ேதவன் கானானிய அரசனாகய யாபீைனத்

ேதாற்கடித்தார். ௨௪அவர்கள் கானானிய அரசனான யாபீைனத் ேதாற்கடிக்கும்
மட்டும்ெபலன்ெபற்றுஅவைனஅழித்தார்கள்.

௫
ெதேபாராளின்பாடல்
௧ ச ெசராைவ இஸ்ரேவலர் ேதாற்கடித்த நாளில், ெதேபாராளும்,

அப ேனாகாமின்மகனாகயபாராக்கும் பாடிய பாடல்இது:

௨ “இஸ்ரேவலர் ேபாருக்குத்தயாராயனர்.
அவர்கள்ேபாருக்குச்ெசல்லதாமாகேவமுன்வந்தனர்!

கர்த்தைரவாழ்த்துங்கள்!

௩ “அரசர்கேள, ேகளுங்கள்.
ஆளுேவாேர, ேகளுங்கள். நான்பாடுேவன்.

நான்கர்த்தருக்குப் பாடுேவன்.
இஸ்ரேவல்ஜனங்களின் ேதவனாகயகர்த்தருக்குப் பாட்டுஇைசப்ேபன்.

௪ “கர்த்தாேவ, முன்பு ேசயீரிலிருந்து வந்தீர். ஏேதாமிலிருந்து அணிவகுத்துச்
ெசன்றீர்.

நீர் அணிவகுத்துச் ெசன்றேபாது, பூமி அத ர்ந்தது. வானம் ெபாழிந்தது.
ேமகம் தண்ணீர்தந்தது.

௫மைலகள்கர்த்தருக்குமுன்நடுங்கன,
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சீனாய் மைலயன், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர் முன்னிலைலயல்
நடுங்கன.

௬ “ஆனாத்தன்மகனாகய சம்காரின்காலத்தல்
யாேகலின்நாட்களில்ெபருஞ்சாைலகள்ெவறுைமயாய்க டந்தன.
வணிகரும்வழி நடப்ேபாரும் பக்கவழியாய்ச்ெசன்றார்கள்.

௭ “அங்குவீரர்கள்இல்ைல.
ெதேபாராள், நீவரும்வைரக்கும்அங்குவீரர்கள்இல்ைல.
இஸ்ரேவலின் தாயாக நீ த கழும்வைரக்கும் இஸ்ரேவலின் வீரர்கள்
இருந்ததல்ைல.

௮ “நகரத்தன்வாசல்களில் ேபார் புரிவதற்ேக
ேதவன்புதுதைலவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

இஸ்ரேவலில் 40,000வீரர்களில்
ஒருவனிடத்தலும் ேகடயத்ைதேயா, ஈட்டிையேயாயாரும்காணவல்ைல.

௯ “இஸ்ரேவலின்பைடத்தைலவர்கைளஎன்ெநஞ்சம் நைனக்கறது.
அவர்கள்ேபாருக்குத்தாமாகேவமுன்வந்தார்கள்.

கர்த்தைரவாழ்த்துங்கள்!

௧௦ “ெவள்ைளக்கழுைதகளின்ேமல் சவாரி ெசய்ேவாரும்,
ேசண வரிப்ப ல் அமர்ந்தருப்ேபாரும், பாைத வழிேய நடப்ேபாரும்
கவனமாய்க் ேகளுங்கள்!

௧௧கால்நைடகள்தண்ணீர்பருகும்இடங்களிேல,
ைகத்தாளங்களின்இைசையக் ேகட்க ேறாம்.

கர்த்தரும்,அவரதுேபார்வீரரும்ெபற்றெவற்ற கைள
ஜனங்கள்பாடுகன்றனர்.

நகரவாசல்களினருேககர்த்தருைடயஜனங்கள்ேபாரிட்டனர்.
அவர்கேளெவன்றனர்!

௧௨ “எழுக, எழுக,ெதேபாராேள!
எழுக, எழுக, பாடைலப் பாடுக!

எழுந்தரு, பாராக்!
அப ேனாகாமின்மகேன,உன்பைகவைர நீ ேமற்ெகாள்!

௧௩ “இப்ேபாதும்,மீதயாயருக்கும்ஜனங்கேள, தைலவர்களிடம் ெசல்லுங்கள்.
கர்த்தருைடயஜனங்கேள! எனக்காகவீரேராடுெசல்லுங்கள்!

௧௪ “எப்ப ராயீமின்மனிதர்கள்அமேலக்கன்மைலநாட்டினின்றுவந்தனர்.
ெபன்யமீேன, அவர்கள் உன்ைனயும் உன் ஜனங்கைளயும்
பன்ெதாடர்ந்தனர்.

மாகீரின்குடும்பத்தல்பைடத்தைலவர்கள்இருந்தனர்.
ெவண்கலக் ைகத்தடிேயந்தய தைலவர்கள் ெசபுேலான்
ேகாத்த ரத்தலிருந்துவந்தனர்.

௧௫இசக்காரின்தைலவர்கள்ெதேபாராேளாடிருந்தனர்.
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இசக்காரின் குடும்பம் பாராக்க ற்கு உண்ைமயாய் நடந்தது.
பள்ளத்தாக்க ற்குஅவர்கள்கால்நைடயாய் நடந்தனர்.

“ரூபேனஉனதுபைடகளின்கூட்டத்தல்துணிவுமிக்கவீரர்கள்பலருண்டு.
௧௬ெதாழுவங்களின்சுவரருேக நீ எதற்காகஅமர்ந்தருக்க றாய்?

ரூபனின்துணிவானவீரர்கள் ேபாைரப் பற்ற ஆழ்ந்துச ந்த த்தனர்.
அவர்கள் வீட்டில் அமர்ந்து மந்ைதகளுக்காய் இைசத்த இைசையக்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர்.

௧௭ேயார்தான் நதயன்மறுகைரயல் கீேலயாத்தன்ஜனங்கள் தம்முகாம்களில்
தங்க இருந்தனர்.

தாணின்ஜனங்கேள, நீங்கள்கப்பல்களில் தங்கயருந்தேதன்?
ஆேசர்குடும்பம்கடற்கைரயல்

பாதுகாப்பானதுைறமுகத்தல்முகாமிட்டு தங்கனர்.

௧௮ “ஆனால் ெசபுேலானின்ஆட்களும், நப்தலியன்ஆட்களும் தம் உய ர்கைளப்
பணயம்ைவத்து

மைலகளின் ேமல் ேபாரிட்டனர்.
௧௯கானானின்அரசர்கள் ேபாரிட வந்தனர்.

ஆனால்ெபாக்கஷத்ைதத்தங்கள்நாட்டிற்குஎடுத்துச்ெசல்லவல்ைல!
தானாக் நகரத்தல்

ெமக ேதாவன்கைரயல்ேபாரிட்டனர்.
௨௦வானிலிருந்துநட்சத்த ரங்கள்ேபாரிட்டன.

அைவகள்வானவீதயலிருந்துசெசராேவாடு ேபார் ெசய்தன.
௨௧பைழயநதயாகயகீேசான்,

ச ெசராவன்ஆட்கைளஅடித்துச்ெசன்றது.
எனதுஆத்துமாேவ,ஆற்றேலாடுபுறப்படு!
௨௨குதைரயன்குளம்புகள்பூமியல் ேமாதன.

ச ெசராவன்பலமானகுதைரகள்ஓடின, ேமலும்ஓடின.

௨௩ “கர்த்தருைடயதூதன், ‘ேமேராஸ்நகைர சப யுங்கள்.
அதன்குடிகைளசபயுங்கள்!

கர்த்தருக்குஉதவுவதற்காகஅவர்கள்வீரேராடு ேசரவல்ைல’ என்றான்.
௨௪ேகனியனாகயஏேபரின்மைனவ யாேகல்.

அவள்ெபண்கெளல்லாரிலும்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவள்.
௨௫ச ெசரா தண்ணீைரக் ேகட்டான்.

யாேகல்பாைலக்ெகாடுத்தாள்.
அரசனுக்கானகண்ணத்தல்

அவள்பாலாைடையக்ெகாண்டுவந்தாள்.
௨௬யாேகல்தன்ைகயல்ஒருகூடாரஆணிையஎடுத்தாள்.

ேவைலயாள்பயன்படுத்தும்சுத்தையஅவள்வலதுைகயல்ப டித்தாள்.
பன்செசராவன்தைலமீதுசுத்தயால்அடித்தாள்!

அவன்ெநற்ற ப்ெபாட்டின்உள்ேளதுைளய ட்டாள்!
௨௭அவன்யாேகலின்பாதங்களினிைடேயவீழ்ந்தான்.

அவன்மடிந்தான்.
அங்குக டந்தான்.
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அவன்அவள்பாதங்களினிைடேயவீழ்ந்தான்.
அவன்மடிந்தான்.

ச ெசராவீழ்ந்தஇடத்த ேலேயமடிந்தான்.
அங்குமரித்துக டந்தான்!

௨௮ “ச ெசராவன்தாய்ஜன்னலினூேடபார்த்துஅழுதாள்.
ச ெசராவன்தாய்தைரச் சீைலகளினூேட பார்த்தாள்.

‘ஏன்செசராவன்இரதம்தாமத க்க றது?
அவன்இரதஒலிையநான்ேகளாததுஏன்?’ என்றுபுலம்பனாள்.

௨௯ “அவளின் புத்த சாலியான ேவைலக்காரப் ெபண் அவளுக்கு பதல்
அளித்தாள்.

ஆம், பணிப்ெபண்அவளுக்குப்பதல்ெசான்னாள்.
௩௦ ‘அவர்கள்ேபாரில் ெவன்றருப்பார்கள்.

ேதாற்கடித்தஜனங்களிடமிருந்துெபாருள்கைளஎடுத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
அவற்ைறத்தம்மிைடேய பங்க ட்டுக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்!

ஒவ்ெவாருவீரனும்ஓரிருெபண்கைளஎடுத்துக்ெகாள்க றான்.
ச ெசரா சாயம் தீர்த்தஆைடையக்கண்ெடடுத்தான்.

அதுேவஅவன்முடிவாயற்று!
ச ெசராஅழகானஆைடஒன்ைறக்கண்ெடடுத்தான்.

ெவற்ற ேவந்தன் செசரா தான் அணிவதற்காக இரண்டு ஆைடகைளயும்
ேதர்ந்ெதடுத்தருக்கலாம்.’

௩௧ “கர்த்தாேவ,உமதுபைகவர்கள்அைனவரும்இவ்வாறுமடியட்டும்.
உமதுஅன்பானஜனங்கள்உதயசூரியைனப்ேபாலவலிைமெபறட்டும்!”

இதன்பன்பு 40ஆண்டுக்காலத்த ற்குேதசத்தல்அைமத நலவயது.

௬
மீதயானியர்இஸ்ரேவலரிடம் ேபாரிடுதல்
௧ தீயைவ என்று கர்த்தர் கூறய காரியங்கைள மீண்டும் இஸ்ரேவலர்

ெசய்தனர். இஸ்ரேவலைர மீதயானியர் 7 ஆண்டுகள் ேதாற்கடிப்பதற்குக்
கர்த்தர்அனுமத த்தார்.
௨ மீதயானியர் மிக வல்லைமயுைடயவர்களாய் இஸ்ரேவலைரக்

ெகாடுைமப்படுத்தனார்கள். எனேவ இஸ்ரேவலர், மைலகளில்
ஒளிந்துெகாள்வதற்கான இடங்கள் பலவற்ைற அைமத்தனர். பார்க்க
இயலாத இடங்களிலும், குைககளிலும் இஸ்ரேவலர் உணவுப்ெபாருட்கைள
மைறத்து ைவத்தனர். ௩ மீதயானியரும், க ழக்கலுள்ள அமேலக்கயரும்
வந்து அவர்கள் பய ர்கைள அழித்ததால் இஸ்ரேவலர் அவ்வாறு ெசய்தனர்.
௪அவர்கள் ேதசத்தல்முகாமிட்டுத் தங்க , இஸ்ரேவலர் பய ரிட்ட தானியங்கைள
அழித்தனர். காசா நகரம் வைரக்கும் உள்ள நலங்களில் இஸ்ரேவலர் பய ரிட்ட
பய ர்கைள அந்த ஜனங்கள் பாழாக்கனர். இஸ்ரேவலர் உண்பதற்கு அவர்கள்
ஒன்ைறயும் வ ட்டு ைவக்கவல்ைல. அவர்களதுஆடுகள், பசுக்கள், கழுைதகள்
ஆகயவற்ைறயும் அவர்கள் வ ட்டு ைவக்கவல்ைல. ௫ மீதயானின் ஜனங்கள்
வந்து ேதசத்தல் முகாமிட்டுத் தங்கனார்கள். அவர்கள் குடும்பத்தனைரயும்
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அவர்களின் வலங்குகைளயும் அைழத்து வந்தனர். ெவட்டுக்களிகளின்
கூட்டத்ைதப் ேபால் அவர்கள் மிகுதயாக வந்தனர். எண்ணக்கூடாத அளவற்கு
ஜனங்கைளயும் ஒட்டகங்கைளயும் பார்க்க முடிந்தது. அந்த ஜனங்கள்
எல்ேலாரும் ேதசத்த ற்குள்நுைழந்துஅதைனப் பாழாக்கனர். ௬மீதயானியரின்
வருைகயால்இஸ்ரேவலர்மிகஏைழகளாயனர். எனேவஇஸ்ரேவலர்கர்த்தரிடம்
உதவக்காக ேவண்டினார்கள்.
௭ மீதயானியர் எல்லாத் தீயகாரியங்கைளயும் ெசய்தனர். எனேவ

இஸ்ரேவலர் கர்த்தரிடம் உதவக்காக ேவண்டினார்கள். ௮ எனேவ கர்த்தர் ஒரு
தீர்க்கதரிசைய அவர்களிடம் அனுப்பனார். அத்தீர்க்கதரிச இஸ்ரேவலரிடம்,
“இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தர் கூறுவது இதுேவ: ‘நீங்கள் எக ப்தல்
அடிைமகளாயருந்தீர்கள். நான் உங்கைள வடுவத்து அந்தத் ேதசத்தலிருந்து
அைழத்து வந்ேதன். ௯ நான் எக ப்தன் பலமுள்ள ஜனங்களிடமிருந்து
உங்கைள மீட்ேடன். பன்னர் கானானியர் உங்கைளத் துன்புறுத்தனார்கள்.
நான் மீண்டும் உங்கைளக் காப்பாற்ற ேனன். அத்ேதசத்தல் இருந்ேத
அவர்கைளப் ேபாகும்படி ெசய்ேதன். அவர்கள் ேதசத்ைத நான் உங்களுக்குக்
ெகாடுத்ேதன்.’ ௧௦ பன் உங்களிடம், ‘நாேன உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்,
எேமாரியரின் ேதசத்தல் வாழ்வீர்கள். ஆனால் அவர்களின் ெபாய்த்
ெதய்வங்கைளத்ெதாழுதுெகாள்ளாதீர்கள்’ என்ேறன். ஆனால்நீங்கள்எனக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல” என்றார்.

க த ேயாைனக்கர்த்தருைடயதூதன்சந்த த்தல்
௧௧ அப்ேபாது கர்த்தருைடய தூதன் கத ேயான் என்னும் ெபயருள்ளவனிடம்

வந்தான். ஓப்ரா என்னுமிடத்தல் ஒரு கர்வாலி மரத்தன் கீேழ கர்த்தருைடய
தூதன் வந்து உட்கார்ந்தான். அந்த கர்வாலி மரம் ேயாவாஸ் என்பவனுக்குச்
ெசாந்தமாயருந்தது. ேயாவாஸ் அப ேயேசரின் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன்.
ேயாவாஸ் என்பவன் கத ேயானின் தந்ைத. த ராட்ைச ஆைலயல்
க த ேயான் ேகாதுைமைய அடித்துக்ெகாண்டிருந்தான். கர்த்தருைடய தூதன்,
க த ேயானுக்கருேக உட்கார்ந்தான். மீதயானியர் ேகாதுைமையப் பார்த்துவ டக்
கூடாெதன்று கத ேயான் மைறத்துைவக்க முயன்றான். ௧௨ கர்த்தருைடய
தூதன் கத ேயானுக்குக் காட்ச தந்து, அவனிடம், “ெபரும் வீரேன! கர்த்தர்
உன்ேனாடிருக்க றார்!” என்றான்.
௧௩ அப்ேபாது க த ேயான், “கர்த்தர் எங்கேளாடிருந்தால் எங்களுக்கு ஏன்

இத்தைனத் துன்பங்கள் ேநருகன்றன? எங்கள் முற்ப தாக்களுக்கு அவர்
அற்புதமானக் காரியங்கைளச் ெசய்தார் என்று நாங்கள் ேகள்வப்பட்ேடாம்.
கர்த்தர், தங்கைள எக ப்தலிருந்து அைழத்து வந்ததாக எங்கள் முற்ப தாக்கள்
கூறனார்கள். ஆனால் கர்த்தர் எங்கைள வ ட்டுப் ப ரிந்துவ ட்டார். மீதயானியர்
எங்கைளத் ேதாற்கடிப்பதற்குக்கர்த்தர்அனுமத த்தார்” என்றான்.
௧௪ கர்த்தர் க த ேயாைனப் பார்த்து, “உனது வல்லைமையப் பயன்படுத்து,

மீதயானியரிடமிருந்து இஸ்ரேவலைரக் காப்பாற்று. அவர்கைளக் காப்பாற்ற
நான்உன்ைனஅனுப்புக ேறன்!” என்றார்.
௧௫ஆனால் க த ேயான் அவருக்குப் பதலாக, “என்ைன மன்னித்துவடுங்கள்

ஐயா, நான் எவ்வாறு இஸ்ரேவலைர காப்பாற்றுேவன். மனாேச ேகாத்த ரத்தல்
எங்கள் குடும்பேம மிகவும் எளியது. எங்கள் குடும்பத்தல் நான் இைளயவன்”
என்றான்.
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௧௬ கர்த்தர் க த ேயானிடம், “நான் உன்ேனாடிருக்க ேறன்! எனேவ
மீதயானியைர நீ ேதாற்கடிக்க முடியும்! ஒேர மனிதைன எத ர்த்துப் ேபாரிடுவது
ேபாலேவஉனக்குத் ேதான்றும்” என்றார்.
௧௭ க த ேயான் கர்த்தரிடம், “உமக்கு என் ேமல் கருைண இருந்தால் என்னிடம்

ேபசுக றவர் நீர் தான் என்பதற்கு ஏேதனும் சான்று காட்டும். ௧௮ இங்ேகேய
தயவுெசய்து காத்தரும். நான் தரும்ப வரும்வைர எங்கும் ேபாகாதரும்.
நான் எனது காணிக்ைகையக் ெகாண்டுவந்து உம்முன் ைவக்க அனுமதயும்”
என்றான்.
கர்த்தர், “நீவரும்வைரக் காத்தருப்ேபன்” என்றார்.
௧௯ க த ேயான் உள்ேள ெசன்று, ஒரு ெவள்ளாட்டுக்குட்டிைய சைமத்தான்.

20 பவுண்டு மாைவ எடுத்துப் புளிப்பன்ற அப்பம் ெசய்தான். இைறச்சைய
ஒரு கூைடயலும், அது ேவகப் பயன்படுத்தய தண்ணீைர ஒரு பாைனயலும்
எடுத்துக் ெகாண்டான். இைறச்சையயும், இைறச்சைய ேவகைவத்த
தண்ணீைரயும், புளிப்பற்ற அப்பத்ைதயும் க த ேயான் ெகாண்டு வந்தான்.
கர்வாலிமரத்தன் கீேழஅமர்ந்தருந்த கர்த்தருக்குஅந்தஉணைவக் க த ேயான்
ெகாடுத்தான்.
௨௦ ேதவனுைடயதூதன் கத ேயாைன ேநாக்க , “இைறச்சையயும், புளிப்பற்ற

அப்பத்ைதயும் அங்ேகயருக்கும் பாைறயல் ைவத்து அதன் மீது தண்ணீைர
ஊற்று” என்றார். க த ேயானும்அவ்வாேறெசய்தான்.
௨௧ கர்த்தருைடய தூதன் இைறச்சையயும் அப்பத்ைதயும் தன் ைகயல்

ைவத்தருந்த ைகத்தடியன்முைனயால் ெதாட்டான். பாைறயலிருந்து ெநருப்பு
ேதான்ற இைறச்சையயும், அப்பத்ைதயும் எரித்துவ ட்டது! பன் கர்த்தருைடய
தூதனும்மைறந்துேபானான்.
௨௨ அப்ேபாது க த ேயான் தான் கர்த்தருைடய தூதேனாடு

ேபச க்ெகாண்டிருந்தைத உணர்ந்தான். எனேவ க த ேயான், “சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தாேவ! நான் கர்த்தருைடய தூதைன ேநருக்கு ேநராகச்
சந்த த்ேதன்!” என்றுசத்தமிட்டான்.
௨௩ ஆனால் கர்த்தர் க த ேயானிடம், “அைமதயாயரு! பயப்படாேத! நீ

மரிக்கமாட்டாய்!” என்றார்.
௨௪ஆைகயால்க த ேயான்அங்குேதவைனஆராத ப்பதற்குஒருபலிபீடத்ைதக்

கட்டினான். க த ேயான் அப்பலிபீடத்த ற்கு “கர்த்தேர சமாதானம்” என்று
ெபயரிட்டான். ஓப்ரா நகரில்அப்பலிபீடம்இன்றும்உள்ளது. அப ேயசர் குடும்பம்
வாழும்இடம்ஓப்ராஆகும்.

பாகாலின்பலிபீடத்ைதக த ேயான்அழித்தல்
௨௫அேதஇரவல்கர்த்தர் க த ேயானிடம் ேபசனார். கர்த்தர், “உன்தந்ைதக்குச்

ெசந்தமான ஏழு வயதுள்ள முழுைமயாக வளர்ந்த காைளைய எடுத்துக்ெகாள்.
பாகால் என்னும் ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்ெகன்று உன் தந்ைத அைமத்த
பலிபீடம் ஒன்று உள்ளது. பலிபீடத்தனருேக ஒரு மரத்தூணும் இருக்கறது.
அேசரா என்னும் ெபாய்த் ேதவைதைய மகைமப் படுத்துவதற்காக அத்தூண்
அைமக்கப்பட்டது. காைளயால் பாகாலின் பலிபீடத்ைத வீழ்த்த , அேசராவன்
ேகாவல் தூைண முறத்துவடு. ௨௬ அதன் பறகு உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருக்காக முைறப்படி பலிபீடம் கட்டு. ேமடான நலத்தல் அப்பலிபீடத்ைதக்
கட்டு. பன்பு முழுைமயாக வளர்ந்த காைளைய அந்தப் பலிபீடத்தல் தகன
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பலியாகச் ெசலுத்து. அேசரா தூணின் வறைக உனது பலிைய எரிப்பதற்குப்
பயன்படுத்து” என்றார்.
௨௭ ஆைகயால் க த ேயான் தன் ேவைலயாட்களில் 10 ேபைர

அைழத்துச்ெசன்று, தன்னிடம் கர்த்தர் கூறயபடிேய ெசய்தான். அவனது
குடும்பத்தாரும் நகர ஜனங்களும் அவன் ெசய்வைதப் பார்க்கக்கூடும் என்று
அவன் பயந்தான். தன்னிடம் கர்த்தர் கூறயபடிேய க த ேயான் ெசய்தான்.
ஆனால்அைதப் பகலில்ெசய்யாமல்இரவல்ெசய்தான்.
௨௮ நகர ஜனங்கள் மறுநாள் காைலயல் வழித்தேபாது, பாகாலின் பலிபீடம்

அழிக்கப்பட்டிருப்பைதயும், அேசராவன் தூண் முறக்கப்பட்டிருப்பைதயும்
பார்த்தனர். முன்னால் பாகாலின் பீடத்தருேக அேசராவன் தூண் இருந்த
இடத்தல் க த ேயான் கட்டிய பலிபீடத்ைதயும், அதல் பலிய டப்பட்டிருந்த
காைளையயும்அவர்கள்கண்டனர்.
௨௯ நகர ஜனங்கள் ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து, “பலிபீடத்ைத அழித்தவன்

யார்? அேசராவன்தூைணஉைடத்தவன்யார்? புதய பலீபீடத்தல் காைளையப்
பலிய ட்டவன் யார்?” என்று ேகட்டனர். அவர்கள் பல ேகள்வகைளக் ேகட்டு,
அக்காரியங்கைளச்ெசய்தவன்யார் என்பைதஅறயவரும்பனார்கள்.
ஒருவன் அவர்களுக்கு, “ேயாவாஸின் மகனாகய க த ேயான் இதைனச்

ெசய்தான்” என்றான்.
௩௦ எனேவ, நகர ஜனங்கள் ேயாவாஸிடம் வந்தனர். அவர்கள் ேயாவாஸிடம்,

“நீ உனது மகைன ெவளிேய அைழத்து வா. அவன் பாகாலின் பலிபீடத்ைதத்
தைரமட்டமாக்கனான். பலிபீடத்தருகலுள்ளஅேசராவன்தூைணஉைடத்தான்.
எனேவஉன்மகன்மரிக்க ேவண்டும்” என்றனர்.
௩௧ தன்ைனச் சுற்றலும் கூடியருந்த ஜனங்கைளப் பார்த்து ேயாவாஸ்,

“நீங்கள் பாகாலுக்காகப் பரிந்து ேபசுக றீர்களா? பாகாைல மீண்டும்
பாதுகாக்கப் ேபாக றீர்களா? பாகாைலச் சார்ந்தருக்க றவன் எவேனா, அவன்
காைலக்குள் ெகால்லப்படக்கடவன். பாகால் உண்ைமய ேலேய பலமுள்ள
ேதவனாக இருந்தால் அவனது பலிபீடத்ைத ஒருவன் அழிக்கும்ேபாது தன்ைன
காப்பாற்ற க்ெகாண்டிருக்கலாேம” என்றான்.
௩௨ ேயாவாஸ், “க த ேயான் பாகாலின் பலிபீடத்ைத அழித்தருந்தால், பாகால்

அவேனாடுவழக்காடட்டும்”என்றான். அந்நாளில்ேயாவாஸ்கத ேயானுக்குஒரு
புதயெபயரிட்டான். அவைனெயருபாகால்என்றுஅைழத்தான்.
க த ேயான்மீதயானியைரமுறயடித்தல்
௩௩ இஸ்ரேவலைர எத ர்ப்பதற்கு மீதயானியரும் அமேலக்கயரும்

க ழக்கலுள்ள பற ஜனங்களும் ஒன்றாகக் கூடி வந்தனர். அவர்கள் ேயார்தான்
நதையத் தாண்டி ெயஸ்ரேயல் பள்ளத்தாக்கல் முகாமிட்டுத் தங்கனார்கள்.
௩௪ கர்த்தருைடய ஆவ கத ேயானுக்குள் வந்து மிகுந்த வல்லைம ெபற்றான்.
அப ேயசர் குடும்பம் தன்ைனப் பன்ெதாடர்ந்து வருமாறு க த ேயான் எக்காளம்
ஊத அைழத்தான். ௩௫ மனாேசயன் ேகாத்த ரத்தனரிடம் க த ேயான் ெசய்த
ெதரிவ ப்ேபாைர அனுப்பனான். அவர்கள் மனாேசயன் ஜனங்களிடம்
ஆயுதங்கைள எடுத்துப் ேபாருக்குத் தயாராகும்படி கூறனார்கள். ஆேசர்,
ெசபுேலான், நப்தலி ேகாத்த ரத்தனரிடமும் அவன் ெசய்த ெதரிவ க்கும்
ஆட்கைள அனுப்பனான். அவர்கள் அேத ெசய்தையத் ெதரிவ ப்பதற்குச்
ெசன்றனர். க த ேயாைனயும் அவனது ஆட்கைளயும் சந்த ப்பதற்காக அந்தக்
ேகாத்த ரத்தனர்ெசன்றனர்.
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௩௬ அப்ேபாது க த ேயான் ேதவனிடம், “இஸ்ரேவலைரக் காப்பதற்கு எனக்கு
உதவுவதாகக் கூறனீர். அதற்குச் சான்று தாரும். ௩௭ நான் தைரயல் ஆட்டுத்
ேதாைலப் ேபாடுேவன். தைரெயல்லாம் உலர்ந்தருக்க, ேதாலில் மட்டும்
பனி ெபய்தருந்தால், நீர் கூறயபடிேய இஸ்ரேவலைர மீட்பதற்கு என்ைனப்
பயன்படுத்துவீர் என்பைதஅற ேவன்” என்றான்.
௩௮ அவ்வாேற நடந்தது. க த ேயான் காைலயல் எழுந்து ெசம்மறயாட்டுத்

ேதாைலப் ப ழிந்தான். ஒரு கண்ணம் நைறய தண்ணீைரப் ப ழிந்ெதடுக்க
முடிந்தது.
௩௯ அப்ேபாது க த ேயான் ேதவைன ேநாக்க , “என்னிடம்

ேகாபங்ெகாள்ளாதரும். இன்னும் ஒேர ஒரு வஷயம் குறத்து மட்டும்
உம்மிடம் ேகட்டுவடுக ேறன். ஆட்டுத்ேதாலால் உம்ைம மீண்டும் ஒருமுைற
ேசாத ப்ேபன். இம்முைற தைரெயல்லாம் பனியால் ஈரமாயருக்க, ேதால் மட்டும்
உலர்ந்தருக்கச்ெசய்யும்” என்றான்.
௪௦ அன்ற ரவு ேதவன் அவ்வாேற நடக்கச் ெசய்தார். ெசம்மறயாட்டுத் ேதால்

உலர்ந்தருந்தது. தைரேயா பனியால் ஈரமாயருந்தது.

௭
௧ அதகாைலயல் ெயருபாகாலும் (க த ேயான்) அவனது ஆட்களும்

ஆேராத்தலுள்ள நீருற்றனருகல் தம் முகாம்கைள ஏற்படுத்த க்ெகாண்டனர்,
ேமாேர என்னும் மைலயடிவாரத்தலுள்ள பள்ளத்தாக்கல் மீதயானியர்
முகாமிட்டுத் தங்க இருந்தனர். இப்பகுத , க த ேயானும் அவனது ஆட்களும்
தங்க இருந்த பகுத க்குவடக்கல்இருந்தது.
௨ கர்த்தர் க த ேயாைன ேநாக்க , “மீதயானியைர ெவல்வதற்கு உனது

ஜனங்களுக்கு உதவப்ேபாக ேறன். ஆனால் அவ்ேவைலக்கு ேதைவயான
எண்ணிக்ைகக்கு அதகமான வீரர்கள் உன்ேனாடிருக்க றார்கள். இஸ்ரேவலர்
என்ைனமறந்துதங்கைளத்தாங்கேளகாப்பாற்ற க்ெகாண்டதாக எண்ணுவைத
நான் வரும்பவல்ைல. ௩ எனேவ இப்ேபாது உன் வீரர்களுக்கு இதைன
அறவத்துவடு. அவர்களிடம், ‘பயப்படுக றஎவனும்கீேலயாத்மைலையவ ட்டுத்
தன்வீட்டிற்குத்தரும்ப ச்ெசல்லலாம்’ என்றுகூறு” என்றார்.
அப்ேபாது 22,000 ேபர் க த ேயாைன வட்டு வீடுகளுக்குத் தரும்பனார்கள்.

ஆனாலும் 10,000 ேபர் மீத இருந்தனர்.
௪ அப்ேபாது கர்த்தர் க த ேயாைன ேநாக்க , “இப்ேபாதும் ஆட்கள் மிகுதயாக

இருக்க றார்கள், அவர்கைள தண்ணீரருேக அைழத்துச் ெசல். உனக்காக
அவர்கைள அங்கு பரிேசாத ப்ேபன். ‘இந்த மனிதன் உன்ேனாடு ெசல்வான்’
என்று நான் கூறனால் அவன் ேபாவான். ‘அவன் உன்ேனாடு ெசல்லமாட்டான்’
என்றுநான்கூறனால்அவன்ேபாகமாட்டான்” என்றார்.
௫எனேவக த ேயான்அவர்கைளதண்ணீரருேகஅைழத்துச்ெசன்றான். அங்கு

கர்த்தர் க த ேயாைன ேநாக்க , “உனது ஆட்களில் நாையப்ேபால் தண்ணீைர
நக்க க் குடிப்ேபாைர ஒரு குழுவாகவும், மண்டிய ட்டு தண்ணீைர குடிப்ேபாைர
மற்ெறாருகுழுவாகவும்ப ரித்துவடு” என்றார்.
௬ ைககளால் தண்ணீைர அள்ளி நாையப் ேபால் நக்க ப் பருக ேயார் 300

ேபர். மற்ற எல்ேலாரும் மண்டிய ட்டுத் தண்ணீைரப் பருகனார்கள். ௭ கர்த்தர்
க த ேயாைன ேநாக்க , “நாையப் ேபால் தண்ணீைர நக்கய 300 ேபைரயும் நான்
பயன்படுத்துேவன். நீ மீதயானியைர முறயடிக்கும்படி ெசய்ேவன். ப றர்
வீடுகளுக்குத்தரும்பட்டும்” என்றார்.
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௮ எனேவ க த ேயான் பற இஸ்ரேவலைரத் தருப்ப அனுப்பவ ட்டான். 300
மனிதைர மட்டும் க த ேயான் தன்ேனாடு இருக்கச் ெசய்தான். வீட்டிற்குச்
ெசன்றவர்களது ெபாருட்கைளயும், எக்காளங்கைளயும் அந்த 300 ேபரும்
ைவத்துக்ெகாண்டனர்.
க த ேயானின் முகாமிற்குக் கீேழயுள்ள பள்ளத்தாக்கல் மீதயானியர்

முகாமிட்டுத் தங்க இருந்தனர். ௯ இரவல் கர்த்தர் க த ேயானிடம், “எழுந்தரு,
நீ மீதயானியரின் ேசைனையத் ேதாற்கடிக்கச் ெசய்ேவன். அவர்களின்
முகாமிற்குச் ெசல். ௧௦தனிேய ெசல்ல நீ பயப்பட்டால் உன் ேவைலக்காரனாகய
பூராைவயும் உன்ேனாடு அைழத்துச் ெசல். ௧௧ மீதயானியரின் முகாமிற்குள்
ெசல். அங்ேக ஜனங்கள் ேபசும் ெசய்த கைளக் கவனித்துக்ெகாள். அதன்பன்
அவர்கைளத்தாக்குவதற்குஅஞ்சமாட்டாய்” என்றார்.
எனேவ க த ேயானும் அவனது ேவைலயாளாகய பூராவும் பைகவர்

முகாமின் ஓரத்த ற்குச் ெசன்றனர். ௧௨ அப்பள்ளத்தாக்கல் மீதயானியரும்,
அமேலக்கயரும், க ழக்கலிருந்து வந்த அைனத்து ஜனங்களும் முகாமிட்டுத்
தங்க இருந்தனர். ெவட்டுக் களிகளின் கூட்டத்ைதப் ேபால அவர்கள்
எண்ணிக்ைகயல் மிகுந்தருந்தனர். கடற்கைர மணைலப் ேபான்று
அவர்களுக்குஒட்டகங்கள்இருந்ததுேபால் ேதான்றற்று.
௧௩ க த ேயான் பைகவரின் முகாைம ெநருங்க ஒரு மனிதன் ேபசுவைதக்

ேகட்டான். அம்மனிதன் அவனது நண்பனுக்குத் தான் கண்ட கனைவக்
கூறக்ெகாண்டிருந்தான். அம்மனிதன், “மீதயானியரின் முகாமில் ஒரு
உருண்ைட வடிவமான அப்பமானது உருண்டு வருவதாகக் கனவுக் கண்ேடன்.
அந்த அப்பம் மிக வலிைமயாக முகாைமத் தாக்கயதால் கூடாரம் தாக்குண்டு
தைரமட்டமாகவழுந்தது” என்றான்.
௧௪ அம்மனிதனின் நண்பன் கனவன் ெபாருைள அறந்தருந்தான்.

அம்மனிதனின் நண்பன், “உன் கனவற்கு ஒேர ஒரு ெபாருளுண்டு.
உனது கனவு இஸ்ரேவலின் மனிதைனப் பற்றயது. அது ேயாவாஸின்
மகனாகய க த ேயாைனக் குறத்து உணர்த்துகறது. மீதயானியரின் எல்லா
ேசைனகைளயும் க த ேயான் ேதாற்கடிப்பதற்கு ேதவன் அனுமத ப்பார் என்று
இதுெபாருள்படுகறது” என்றான்.
௧௫அம்மனிதர்கள் கனைவயும்அதன்ெபருைளயும்பற்ற ப் ேபாசுவைதஅவன்

ேகட்ட பன்னர், க த ேயான் ேதவைன வழுந்து வணங்கனான். பன் அவன்
இஸ்ரேவலரின் முகாமிற்குத் தரும்ப ப் ேபானான். க த ேயான் ஜனங்கைள
அைழத்து, “எழுந்தருங்கள்! மீதயானியைர ெவல்வதற்குக் கர்த்தர் உதவ
ெசய்வார்” என்றான். ௧௬ பன்பு க த ேயான் 300 ேபைரயும் மூன்று ப ரிவுகளாகப்
ப ரித்தான். க த ேயான் ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஒரு எக்காளத்ைதயும் ஒரு
ெவறுைமயான ஜாடிையயும் ெகாடுத்தான். ஒவ்ெவாரு ஜாடியனுள்ளும்
ஒரு எரியும் தீப்பந்தம் இருந்தது. ௧௭ க த ேயான் அம்மனிதைரப் பார்த்து,
“என்ைனக் கூர்ந்து கவனித்து நான் ெசய்வைதச் ெசய்யுங்கள். பைகவரின்
முகாம்வைரக்கும் என்ைனத் ெதாடர்ந்து வாருங்கள். பைகவர்களது முகாமின்
ஓரத்ைத நான் அைடந்ததும் நான் ெசய்வைதேய நீங்களும் ெசய்யுங்கள்.
௧௮ நீங்கள் எல்ேலாரும் பைகவரின் முகாம்கைளச் சூழ்ந்து ெகாள்ளுங்கள்.
நானும் என்ேனாடிருக்கும் ஆட்களும் எக்காளங்கைள ஊதுேவாம். நாங்கள்
எக்காளங்கைள ஊதயதும் நீங்களும் உங்கள் எக்காளங்கைள ஊதுங்கள்.
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உடேனசத்தமாகஇவ்வாறுகூறுங்கள்: ‘கர்த்தருக்காகவும்க த ேயானுக்காகவும்!’
என்றுகூறுங்கள்” என்றான்.
௧௯ க த ேயானும் அவேனாடிருந்த 100 மனிதர்களும் பைகவரது முகாமின்

ஓரத்ைத அைடந்தார்கள். பைகவர்கள் இரவுக் காவலாளைர மாற்றனதும்
அவர்கள்அங்குவந்தைடந்தனர். அதுநள்ளிரவுஜாமக்காவலின்ேபாதுநடந்தது.
க த ேயானும் அவனது மனிதர்களும் எக்காளங்கைள ஊத , அவர்களுைடய
ஜாடிகைள உைடத்தனர். ௨௦ உடேன எல்லாக் குழுவனரும் எக்காளங்கைள
ஊத ஜாடிகைள உைடத்தார்கள். அம்மனிதர்கள் தீப்பந்தங்கைள இடது
ைககளிலும், எக்காளங்கைள வலது ைககளிலும் ஏந்த க் ெகாண்டனர்.
அவர்கள் எக்காளங்கைள ஊதயதும், “கர்த்தருக்ெகன்று ஒரு பட்டயம்,
க த ேயானுக்ெகன்றுஒருபட்டயம்!” எனச் சத்தமிட்டனர்.
௨௧ க த ேயானின் மனிதர்கள் தாங்கள் நன்ற இடத்த ேலேய

நன்றுக்ெகாண்டனர். முகாமிற்குள் மீதயானின் மனிதர்கள் கதற க் ெகாண்ேட
ஓட ஆரம்ப த்தனர். ௨௨ க த ேயானின் 300 மனிதர்களும் எக்காளங்கைள
ஊதயெபாழுது, மீதயானியர் ஒருவைரெயாருவர் தங்கள் வாள்களால்
ெகால்லும்படியாக கர்த்தர் ெசய்தார். ேசேரா நகரத்த ற்கு அருேகயுள்ள
ெபத்ச த்தாஎன்னும்நகரத்த ற்குபைகவரின்பைடகள்ஓட்டம்எடுத்தனர். தாபாத்
நகரத்தன் அருேகயுள்ள ஆேபல்ேமெகாலா நகரத்தன் எல்ைல வைரக்கும்
அவர்கள்ஓடிச்ெசன்றார்கள்.
௨௩ நப்தலி, ஆேசர், மனாேச ேகாத்த ரத்தனைரச் ேசர்ந்த வீரர்கள்

மீதயானியைரத் துரத்துமாறு அனுப்பப்பட்டனர். ௨௪ க த ேயான் எப்ப ராயீமின்
மைலநாடுகளுக்ெகல்லாம் ெசய்த அறவப்ேபாைர அனுப்பனான். அவர்கள்,
“கீழிறங்க வந்து மீதயானியைரத் தாக்குங்கள். ெபத்தாபராவைரக்கும்
ேயார்தான் நத மட்டும் உங்கள் ஆதக்கத்தன் கீழ் ெகாண்டு வாருங்கள்.
மீதயானியர்அங்குவந்துேசரும்முன்னர்இைதச்ெசய்யுங்கள்” என்றார்கள்.
எனேவ அவர்கள் எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த மனிதர்கைள

அைழத்தனர். ெபத்தாபரா வைரக்கும் நத ப்ப ரேதசத்ைதத் தம்
கட்டுப்பாட்டுக்குள் ெகாண்டு வந்தனர். ௨௫ எப்ப ராயீம் மனிதர்கள் மீதயானிய
தைலவர்களில் இருவைரப் ப டித்தனர். அவர்களின் ெபயர்கள்: ஓேரபும்
ேசபும் ஆகும். எப்ப ராயீம் ஆட்கள் ஓேரப் பாைற என்னுமிடத்தல் ஓேரைபக்
ெகான்றனர். ேசப் ஆைல என்னுமிடத்தல் அவர்கள் ேசைபக் ெகான்றனர்.
எப்ப ராயீம் மனிதர்கள் மீதயானியைரத் ெதாடர்ந்து துரத்தனார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் முதலில் ஓேரப், ேசப் ஆக ேயாரின் தைலகைள ெவட்டி,
அத்தைலகைளக் க த ேயானிடம் ெகாண்டு வந்தனர். அச்சமயம் க த ேயான்
ேயார்தான்நதையஜனங்கள்கடக்கும்இடத்தல்இருந்தான்.

௮
௧எப்ப ராயீம்மனிதர்கள்க த ேயானிடம்
ேகாபப்பட்டனர். எப்ப ராயீம் மனிதர்கள் க த ேயாைனச் சந்த த்தேபாது,

அவர்கள், “ஏன்எங்கைளஇப்படிநடத்தனீர்கள்? மீதயானியைரஎத ர்த்துநீங்கள்
ேபாராடச் ெசன்றேபாதுஏன்எங்கைளஅைழக்கவல்ைல?” என்றுேகட்டார்கள்.
௨ ஆனால் க த ேயான் எப்ப ராயீம் ஆட்கைளப் பார்த்து, “நீங்கள் சாத த்த

அளவுக்கு நான் எைதயும் ெசய்யவல்ைல. எனது குடும்பத்தாராக ய
அப ேயஸரின் குடும்பத்ைதக் காட்டிலும் எப்ப ராயீம் ஜனங்களாகய நீங்கள்
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ச றப்பாக அறுவைட ெசய்க றீர்கள். அறுவைடக் காலத்தல் எங்கள்
குடும்பத்தனர் ேசகரிப்பைதக் காட்டிலும் நீங்கள் உங்கள் வயல்களில்
அத கமான த ராட்ைசக் கனிகைளவ ட்டு ைவக்கறீர்கள். அது உண்ைம
அல்லவா? ௩ அதுேபாலேவ, உங்களுக்கு இப்ேபாதும் ச றந்த அறுவைட
வாய்த்துள்ளது. ேதவன் உங்கைள மீதயானியரின் தைலவர்களாகய
ஓேரைபயும் ேசைபயும் சைறப்ப டிக்கச் ெசய்தார். நீங்கள் ெசய்வேதாடு என்
ெவற்றையநான்எவ்வாறுஒப்ப ட்டுப்பார்க்கமுடியும்?” என்றான். எப்ப ராயீமின்
ஆட்கள்க த ேயானின்பதைலக் ேகட்டேபாது,அவர்கள்ேகாபம்அடங்கயது.
மீதயானியரின்இரண்டுஅரசர்கைளயும்க த ேயான்சைறப டித்தல்
௪ க த ேயானும் அவனது 300 ஆட்களும் ேயார்தான் நதயருேக வந்து

மறுகைரக்குக் கடந்து ெசன்றனர். அவர்கள் கைளப்புற்றுப் பச ேயாடு
காணப்பட்டனர். ௫ க த ேயான் சுக்ேகாத் நகரத்தன் மனிதர்கைளப்
பார்த்து, “எனது வீரர்கள் உண்பதற்கு ஏதாவது ெகாடுங்கள். அவர்கள்
கைளப்புற்றருக்க றார்கள். நாங்கள் மீதயானியரின் அரசர்களாகய
ேசபாைவயும் சல்முனாைவயும்துரத்த க்ெகாண்டிருக்க ேறாம்” என்றான்.
௬ ஆனால் சுக்ேகாத் நகரத்தன் தைலவர்கள் க த ேயாைனப் பார்த்து, “ஏன்

நாங்கள் உமது வீரர்களுக்கு சாப்ப ட உணவு ெகாடுக்க ேவண்டும்? நீங்கள்
இன்னும்ேசபாைவயும் சல்முனாைவயும்ப டிக்கவல்ைல” என்றார்கள்.
௭ அப்ேபாது க த ேயான், “நீங்கள் எங்களுக்கு உணவு தரமாட்டீர்கள்.

ேசபாைவயும் சல்முனாைவயும் ப டிப்பதற்கு கர்த்தர் எனக்கு உதவுவார். அதன்
பன்னர் நான் மீண்டும் இங்கு வருேவன். அப்ேபாது பாைல வனத்தலுள்ள
முட்களாலும் ெநருஞ்ச களாலும் அடித்து உங்கள் ேதாைலக் க ழித்துவடுேவன்”
என்றான்.
௮ சுக்ேகாத் நகைர வ ட்டு ெவளிேயறய க த ேயான் ெபனூேவல்

நகரத்த ற்குச் ெசன்றான். க த ேயான் ெபனூேவலின் ஆட்களிடமும் உணவு
ேகட்டான். சுக்ேகாத்தன் மனிதர்கைளப் ேபாலேவ ெபனூேவலின் ஆட்களும்
கத ேயானுக்குப் பதல் கூறனார்கள். ௯ எனேவ க த ேயான் ெபனூேவலின்
மனிதர்களிடம், “நான் ெவற்ற ெபற்றபன்இங்குத் தரும்ப வந்து ேகாபுரத்ைதத்
தைரமட்டம்ஆக்குேவன்” என்றான்.
௧௦ ேசபாவும், சல்முனாவும், அவர்களது ேசைனகளும் கர்ேகார் நகரத்தல்

இருந்தார்கள். அவர்களது ேசைனயல் 15,000 வீரர்கள் இருந்தனர். இவர்கள்
கழக்கலிருந்து வந்த ஜனங்களின் ேசைனயல் மீதயருந்த பைட வீரர்களாவர்.
அவர்கள் ேசைனயன் 1,20,000 வலிைமமிக்க பைடவீரர்கள் ஏற்ெகனேவ
ெகால்லப்பட்டனர்.
௧௧ க த ேயானும் அவனது மனிதர்களும் கூடாரங்களில் வாழ்ேவாரின் பாைத

வழியாகச் ெசன்றனர். ேநாபாகு, ெயாக ெபயா ஆகய நகரங்களின் க ழக்கல்
அப்பாைதஇருந்தது. க த ேயான்கர்ேகார் நகரம்வைரக்கும்வந்து, பைகவைரத்
தாக்கனான். எத ரிகளின் ேசைன அந்தத் தாக்குதைல எத ர்பார்க்கவல்ைல.
௧௨ மித யானியரின் அரசர்களாகய ேசபாவும் சல்முனாவும் ஓடிப்ேபானார்கள்.
ஆனால் க த ேயான் அவர்கைளத் துரத்த ப் ப டித்தான். க த ேயானும் அவனது
ஆட்களும்பைகவரின் பைடையத் ேதாற்கடித்தனர்.
௧௩ பன், ேயாவாஸின் மகனான கத ேயான் ேபாரிலிருந்து தரும்பனான்.

ஏேரஸ் கணவாய்வழியாகக் க த ேயானும்அவனதுஆட்களும் தரும்பனார்கள்.
௧௪க த ேயான்சுக்ேகாத்நகரத்துஇைளஞன்ஒருவைனப்ப டித்தான். க த ேயான்
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அந்த இைளஞைனச் சல ேகள்வகள் ேகட்டான். அந்த இைளஞன் சுக்ேகாத்
நகரத்துத் தைலவர்கள்மற்றும்மூப்பர்களதுெபயர்கைளஎழுதனான். அவன் 77
மனிதர்களின்ெபயர்கைளத்தந்தான்.
௧௫ பன் க த ேயான் சுக்ேகாத் நகரத்த ற்கு வந்தான். அவன் அந்நகரத்து

மனிதர்கைளப் பார்த்து, “ேசபாைவயும், சல்முனாைவயும் இேதா
ப டித்தருக்க ேறாம். நீங்கள் எங்கைளப் பார்த்துக் கண்டலாக, ‘ஏன் உங்கள்
கைளத்தவீரர்களுக்குஉணவளிக்க ேவண்டும்? நீங்கள்இன்னும் ேசபாைவயும்
சல்முனாைவயும்ப டிக்கவல்ைல’என்றீர்கள்”என்றான். ௧௬க த ேயான்சுக்ேகாத்
நகரத்தன் தைலவர்கைள அைழத்து வந்து, பாைலவனத்தன் முட்களாலும்
ெநருஞ்சல்களாலும் அவர்கைள அடித்தான். ௧௭ ெபனூேவல் நகரத்தன்
ேகாபுரத்ைதயும் க த ேயான் தைரமட்டம் ஆக்க , அந்நகரின் மனிதர்கைளக்
ெகான்றான்.
௧௮ பன் க த ேயான் ேசபாைவயும் சல்முனாைவயும் ேநாக்க , “தாேபார்

மைலயல் நீங்கள் சல மனிதர்கைளக் ெகான்றீர்கள், அவர்கள் யாைரப்
ேபான்றருந்தார்கள்?” என்றுேகட்டான்.
ேசபாவும் சல்முனாவும், “அவர்கள் உங்கைளப் ேபான்றருந்தார்கள்.

ஒவ்ெவாருவனும் ஒரு இராஜ குமாரைனப் ேபால் காணப்பட்டான்” என்று பதல்
கூறனார்கள்.
௧௯க த ேயான், “அவர்கள் என் சேகாதரர்கள்! என் தாயன் ஜனங்கள்! கர்த்தர்

ஜீவத்தருக்க றபடியால், நீங்கள் அவர்கைளக் ெகால்லாமல் வ ட்டிருந்தால்,
நானும்இப்ேபாதுஉங்கைளக்ெகால்லாமல்வ ட்டிருப்ேபன்” என்றான்.
௨௦பன்புக த ேயான்ெயத்ேதைரஏற ட்டுப்பார்த்தான். ெயத்ேதர்க த ேயானின்

மூத்த மகன். க த ேயான் அவைன ேநாக்க , “இந்த அரசர்கைளக் ெகான்றுவடு”
என்றான். ஆனால்ெயத்ேதர் பயம் நைறந்தஒருைபயனாகஇருந்தான். எனேவ
அவன்தன்வாைளஉருவவல்ைல.
௨௧ அப்ேபாது ேசபாவும் சல்முனாவும் க த ேயாைன ேநாக்க , “நீர் எழுந்து

எங்கைளக் ெகான்றுேபாடும். இைத நைறேவற்றும் வலிைம உம்மிடேம
உண்டு” என்றனர். எனேவ க த ேயான் எழுந்து ேசபாைவயும் சல்முனாைவயும்
ெகான்றான். பன்பு அவர்களது ஒட்டகங்களின் கழுத்துக்களிலிருந்தச்
சந்த ரைனப் ேபான்றஅலங்காரங்கைளஎடுத்துக்ெகாண்டான்.
க த ேயான்ஓர் ஏேபாைதச்ெசய்தல்
௨௨இஸ்ரேவலர் க த ேயாைன ேநாக்க , “நீர் எங்கைள மீதயானியரிடமிருந்து

காப்பாற்றனீர். எனேவ எங்கைள நீேர ஆட்ச ெசய்யும். நீரும், உமது மகனும்,
உமது ேபரனும் எங்கைள ஆளேவண்டுெமன்று நாங்கள் வரும்புக ேறாம்”
என்றனர்.
௨௩ ஆனால் க த ேயான் இஸ்ரேவலைர ேநாக்க , “கர்த்தர் தாேம உங்கள்

அரசராக இருப்பார். நான் உங்கைள ஆளமாட்ேடன், எனது மகனும் உங்கைள
ஆளமாட்டான்” என்றான்.
௨௪ இஸ்ரேவலர் ெவன்ற ஜனங்களில் இஸ்மேவலரும் இருந்தனர்.

இஸ்மேவலரில் ஆண்கள் ெபான்னாலாகய காதணிகைள அணிந்தருந்தனர்.
எனேவ க த ேயான் இஸ்ரேவலைர ேநாக்க , “நான் ேகட்கும் இந்த காரியத்ைத
நீங்கள் எனக்குச் ெசய்ய ேவண்டும். ேபாரில் நீங்கள் எடுத்துக்ெகாண்ட
ெபாருள்களிலிருந்து ஒவ்ெவாருவரும் ஒரு ெபான் காதணிைய எனக்குத்
தரேவண்டும்! என்றுவரும்புக ேறன்” என்றான்.
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௨௫ அதற்கு இஸ்ரேவலர் க த ேயாைன ேநாக்க , “நீர் ேகட்பைத நாங்கள்
மக ழ்ச்ச ேயாடு தருேவாம்” என்றனர். அவர்கள் ஓர் ேமலாைடையக் கீேழ
வ ரித்தனர். ஒவ்ெவாருவனும் அதன் மீது ஒரு காதணிையப் ேபாட்டான்.
௨௬அக்காதணிகைளச் ேசர்த்து எைடேபாட்டேபாது 43 பவுண்டு எைடயுள்ளதாய்
இருந்தது. இஸ்ரேவலர் க த ேயானுக்குக் ெகாடுத்த மற்றப் பரிசுகள் இங்கு
ேசர்க்கப்படவல்ைல. பைறையப் ேபான்றும், மைழத் துளிகைளப் ேபான்றும்
வடிவைமந்த அணிகலன்கைளயும் அவர்கள் அவனுக்குக் ெகாடுத்தனர்.
அவனுக்கு ஊதா ந ற அங்கையயும் ெகாடுத்தனர். மீதயானியரின் அரசர்கள்
அவற்ைற அணிந்தருந்தனர். மீதயானிய அரசர்களின் ஒட்டகங்களிலுள்ள
சங்கலிகைளயும்அவர்கள்அவனுக்குக்ெகாடுத்தனர்.
௨௭க த ேயான்ஒரு ஏேபாத்ைதச் ெசய்ய, இப்ெபான்ைனப் பயன்படுத்தனான்.

ஒப்ரா என்னும் அவனது ெசாந்த ஊரிேலேய ஏேபாத்ைத ைவத்தான்.
இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும் ஏேபாத்ைத வழிப்பட்டனர். இவ்வதமாக இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் ேதவனிடம் அவநம்ப க்ைகெகாண்டு ஏேபாத்ைத வழிபட்டனர்.
க த ேயானும் அவனது குடும்பத்தனரும் பாவம் ெசய்யும்படியான கண்ணியாக
இந்த ஏேபாத்அைமந்தது.
க த ேயானின்மரணம்
௨௮ இஸ்ரேவலரின் ஆளுைகயன் கீழ் மீதயானியர் வந்தனர். மீதயானியர்

இஸ்ரேவலருக்கு எந்தப் ப ரச்சைனயும் ேமற்ெகாண்டு தரவல்ைல. க த ேயான்
உய ேராடுஇருந்தவைரக்கும் ேதசம் 40ஆண்டுகள்அைமதயாகஇருந்தது.
௨௯ ேயாவாஸின் மகனாகய ெயருபாகால் (க த ேயான்) தன் வீட்டிற்குச்

ெசன்றான். ௩௦ க த ேயானுக்கு 70 மகன்கள் இருந்தனர். அவனுக்குப் பல
மைனவயர் இருந்ததால் அத்தைன மகன்கள் இருந்தனர். ௩௧ க த ேயானின்
ேவைலக்காரி சீேகமில் வாழ்ந்து வந்தாள். க த ேயானுக்கு அவள் மூலமாக
ப றந்தமகன்ஒருவன்இருந்தான். அவன்ெபயர்அபெமேலக்கு.
௩௨ ேயாவாஸின் மகனாகய க த ேயான் மிக முத ர்ந்த வயதல் மரித்தான்.

ேயாவாஸின் கல்லைறயல் க த ேயான் அடக்கம்பண்ணப்பட்டான். அப ேயஸர்
குடும்பம் வாழும் ஓப்ரா நகரில் அந்தக் கல்லைற இருக்கறது. ௩௩ க த ேயான்
மரித்ததும், இஸ்ரேவலர் ேதவனிடம் நம்ப க்ைக ைவக்காமல் பாகாைலப்
பன்பற்றனார்கள். அவர்கள் பாகால் ேபரீத்ைதத் ேதவனாக்கனார்கள்.
௩௪ சுற்ற வாழ்ந்த பைகவர்களிடம் இருந்ெதல்லாம் இஸ்ரேவலர்கைளக்
காப்பாற்றயும் கூட, இஸ்ரேவலர்கள் தமது ேதவனாகய கர்த்தைர
நைனத்துக்கூடப் பார்க்கவல்ைல. ௩௫ எவ்வளேவா நன்ைமகைளச்
ெசய்தருந்தும்கூட ெயருபாகாலின் (க த ேயான்) குடும்பத்தனருக்கு
இஸ்ரேவலர்வசுவாசமுைடயவர்களாய்இருக்கவல்ைல.

௯
அபெமேலக்குஅரசன்ஆகுதல்
௧ ெயருபாகாலின் (க த ேயான்) ேவைலக்காரியன் மகனான அபெமேலக்கு

சீேகமில் வாழ்ந்த தனது மாமன்மார்களிடம், “எனது தாயன் குடும்பத்தாரிடம்
ெசன்று, ௨ சீேகாம் நகரின் தைலவர்களிடம் இக்ேகாள்வையக் ேகளுங்கள்:
‘ெயருபாகாலின் 70 மகன்களாலும் நீங்கள் ஆளப்படுவது நல்லதா, அல்லது
ஒேர ஒருவனால் ஆளப்படுதல் நல்லதா? நான் உங்கள் உறவனன்’ என்பைத
நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ளுங்கள்” என்றான்.
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௩ அபெமேலக்கன் மாமன்மார் சீேகமின் தைலவர்கைளக் சந்த த்து
இக்ேகள்வையக் ேகட்டார்கள். சீேகமின் தைலவர்கள் அபெமேலக்ைகப்
பன்பற்ற முடிெவடுத்தனர். தைலவர்கள், “எவ்வாறாயனும் அவன் நமக்குச்
சேகாதரன்” என்றார்கள். ௪ எனேவ, சீேகமின் தைலவர்கள் அபெமேலக்க ற்கு
70 ெவள்ளிக்காசுகைளக் ெகாடுத்தார்கள். அவ்ெவள்ளி பாகால்ேபரீத்
ேகாவலுக்குச் ெசாந்தமானது. அபெமேலக்கு அவ்ெவள்ளியால் சல
மனிதர்கைளக் கூலிக்குப் ேபச அமர்த்த க்ெகாண்டான். அவர்கள் பயனற்ற
ேபாக்க ரிகள் ஆவர். அபெமேலக்கு எங்கு ெசன்றாலும் அவர்கள் அவைனப்
பன்ெதாடர்ந்தார்கள்.
௫ ப ெமேலக்கு ஓப்ராவலுள்ள தன் தந்ைதயன் வீட்டிற்குச் ெசன்று தன்

சேகாதரர்கைளக் ெகான்றான். ெயருபாகாலின் (க த ேயான்) 70 மகன்கைளயும்
அபெமேலக்குெகான்றான். ஒேரசமயத்தல்அவர்கைளெயல்லாம்ெகான்றான்.
ஆனால் ெயருபாகாலின் கைடச மகன் அபெமேலக்க டமிருந்து மைறந்தருந்து
தப்பவ ட்டான். அவன்ெபயர் ேயாதாம்.
௬பன்புசீேகமின்எல்லாதைலவர்களும்மில்ேலாவன்வீட்டாரும்கூடினார்கள்.

அவர்கள் சீேகமின் ெபரிய மரத்தன் தூண் அருகல் கூடி, அபெமேலக்ைகத்
தங்கள்அரசன்ஆக்கனார்கள்.

ேயாதாமின்கைத
௭சீேகம்நகரத்தன்தைலவர்கள்அபெமேலக்ைகஅரசனாகனார்கள்என்பைத

ேயாதாம் ேகள்வப்பட்டான். அவன் அைதக் ேகள்வப்பட்டேபாது அவன்
ெகரிசீம் மைலயன் ேமல் ேபாய் நன்றான். ேயாதாம் பன்வரும் உவைமைய
ஜனங்களுக்குஉரக்கக்கூறனான்:

“சீேகம் நகரத்தன் தைலவர்கேள, நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். பன்
ேதவன்உங்களுக்குச்ெசவ சாய்க்கட்டும்.
௮ ஒருநாள் மரங்கள் தம்ைம ஆள்வதற்கு ஓர் அரசைனத் ேதர்ந்ெதடுக்க

முடிவுெசய்தன. மரங்கள் ஒலிவமரத்த டம், ‘எங்களுக்கு நீ அரசனாக இருந்து
ஆளுைகெசய்’ என்றன.
௯ ஆனால் ஒலிவமரம், ‘மனிதர்களும் ேதவனும் எனது எண்ெணய்க்காக

என்ைனப் ேபாற்றுகன்றனர். நான் எண்ெணய் தருவைத நறுத்தவ ட்டு ப ற
மரங்கைளஆளும்படி ேபாகமுடியுமா?’ என்றது.
௧௦பன்மரங்கள்அத்த மரத்ைதப்பார்த்து, ‘நீவந்துஎங்களுக்குஅரசனாயரு’

என்றன.
௧௧ஆனால் அத்த மரம், ‘நான் நல்ல, இனிய பழம் தருவைத நறுத்தவ ட்டுப்

ப றமரங்கைளஆட்ச ெசய்யவரமுடியுமா?’ என்றது.
௧௨ பன் மரங்கள் த ராட்ைசக் ெகாடிையப் பார்த்து, ‘எங்களுக்கு அரசனாக

இரு’ என்றன.
௧௩அதற்குத்த ராட்ைசக்ெகாடி, ‘எனதுரசம்மனிதர்கைளயும்அரசர்கைளயும்

மக ழ்வக்கன்றது. நான் ரசத்ைத உண்டாக்குவைத நறுத்தவ ட்டு மரங்கைள
ஆளமுடியுமா?’ என்றுபதல்ெசான்னது.
௧௪ இறுதயல் எல்லா மரங்களும் முட்புதைரப் பார்த்து, ‘எங்களுக்கு

அரசனாயரு’ என்றன.
௧௫அந்தமுட்புதர் மரங்கைளப் பார்த்து, ‘நான்உங்களுக்குஉண்ைமயாகேவ

அரசனாக ேவண்டுெமன்றால், என் நழலின் கீழ் வாருங்கள். உங்களுக்கு
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அவ்வாறு ெசய்ய வருப்பமில்ைலெயன்றால், முட்புதரிலிருந்து ெநருப்பு
எழட்டும். ெநருப்பு லீபேனானிலுள்ள ேகதுரு மரங்கைளயும் எரிக்கட்டும்’
என்றது.

௧௬ “இப்ேபாதும் நீங்கள் முழுைமயாக ேநர்ைமயுடன் அபெமேலக்ைக
அரசனாக்கயருந்தால் அவேனாடு சந்ேதாஷமாயருங்கள். நீங்கள்
ெயருபாகாேலாடும் அவனது குடும்பத்ேதாடும் நயாயமாக நடந்தருந்தால்
நல்லது. ெயருபாகாைலத் தக்கபடி ச றப்ப த்தருந்தீர்களாயன் அது நல்லது.
௧௭ ஆனால் என் தந்ைத உங்களுக்குச் ெசய்தைத நைனவுகூருங்கள். என்
தந்ைத உங்களுக்காகப் ேபார் ெசய்தார். தமது உயைரப் பணயம் ைவத்து
மீதயானியரிடமிருந்து உங்கைளக் காப்பாற்றனார். ௧௮ ஆனால் நீங்கள்
என் தந்ைதயன் குடும்பத்த ற்கு எத ராகத் தரும்பனீர்கள். நீங்கள் என்
தந்ைதயன் 70 மகன்கைளயும் ஒேர ேநரத்தல் ெகான்றீர்கள். சீேகம்
நகரத்த ற்கு அபெமேலக்ைக அரசனாக்கனீர்கள். அவன்உங்களது உறவனன்
என்பதால் அவைன அரசனாக்கனீர்கள். ஆனால் அவன் எங்கள் தந்ைதயன்
அடிைமப் ெபண்ணின் ஒேர மகன். ௧௯ ஆனால் நீங்கள் ெயருபாகாலிற்கும்,
அவனது குடும்பத்த ற்கும் முழு ேநர்ைமயானவர்களாக இருந்தருந்தால்,
நீங்கள் அபெமேலக்ைக உங்கள் அரசனாக ஏற்றுக்ெகாண்டு மகழ்ச்ச யாக
இருங்கள். ேமலும் அவனும் தனது குடிகேளாடு மக ழ்ச்ச யாக இருப்பான் என
நம்புக ேறன். ௨௦ஆனால்நீங்கள்நயாயமாகநடந்துெகாள்ளாவ ட்டால்,சீேகமின்
தைலவர்கைளயும், மில்ேலாவன் வீட்டாைரயும் அபெமேலக்கு அழிப்பதுடன்,
அபெமேலக்கும்அழிந்து ேபாவாெனன்றுநான்நம்புக ேறன்!” என்றான்.
௨௧ ேயாதாம் இவற்ைறெயல்லாம் கூறமுடித்ததும் ஓடிப்ேபாய்வ ட்டான்.

ேபேயர் என்னும் நகரத்த ற்கு அவன் தப்ப ச் ெசன்றான். தனது சேகாதரனாகய
அபெமேலக்குக்குபயந்ததால் ேயாதாம்அந்நகரத்தல்தங்கயருந்தான்.

அபெமேலக்குசீேகைமஎத ர்த்துப் ேபாரிடுதல்
௨௨ அபெமேலக்கு இஸ்ரேவலைர மூன்று ஆண்டுகள் ஆண்டு வந்தான்.

௨௩-௨௪ ெயருபாகாலின் 70 மகன்கைளயும் அபெமேலக்கு ெகான்றருந்தான்.
அவர்கள் அபெமேலக்கன் ெசாந்த சேகாதரர்கள்! இத்தவறான காரியத்ைதச்
ெசய்வதற்கு சீேகமின் தைலவர்கள் அவனுக்கு உதவனர். எனேவ ேதவன்
அபெமேலக்க ற்கும் சீேகம் மனிதர்களுக்குமிைடேய ஒரு தீய ஆவைய
அனுப்பனார். அபெமேலக்ைக தாக்குவதற்கு சீேகமின் தைலவர்கள்
த ட்டமிட்டனர். ௨௫ சீேகம் நகரின் தைலவர்களுக்கு அபெமேலக்கன் ேமல்
இருந்த வருப்பம் குைறந்தது. மைலயல் கடந்து ெசன்றவர்கைளெயல்லாம்
தாக்க அவர்களது ெபருட்கைளப் பற க்கும்ெபாருட்டு அவர்கள் மைலயன்ேமல்
ஆட்கைள அமர்த்தனார்கள். இந்தத் தாக்குதைலக் குறத்து அபெமேலக்கு
அற ந்தான்.
௨௬ ஏேபதன் மகனாகய காகால் என்னும் ெபயருைடயவனும் அவனது

சேகாதரர்களும் சீேகம் நகருக்கு வந்தனர். சீேகமின் தைலவர்கள் காகாைல
நம்ப ,அவைனப்பன்பற்றுவதற்குமுடிவுெசய்தனர்.
௨௭ ஒரு நாள் சீேகம் ஜனங்கள் த ராட்ைசகைளச் ேசகரிப்பதற்குத்

ேதாட்டங்களுக்குச் ெசன்று த ராட்ைசகைளப் ப ழிந்து ரசம் தயாரித்தனர். பன்
அவர்கள் ெதய்வங்களின் ேகாவலில் ஒரு வருந்து நடத்தனார்கள். ஜனங்கள்
உண்டுகுடித்து,அபெமேலக்ைகத்தூஷத்தனர்.
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௨௮ ஏேபதன் மகனாகய காகால், “நாம் சீேகமின் மனிதர்கள். நாம் ஏன்
அபெமேலக்க ற்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்? அவன் தன்ைன யாெரன்று
நைனத்தருக்க றான்? அபெமேலக்கு, ெயருபாகாலின் மகன்களில் ஒருவன்
மாத்த ரேம. ேமலும் அவன் ேசபூைலத் தனது அதகாரியாக ந யமித்தாேன நாம்
அபெமேலக்க ற்குக் கீழ்ப்படியக்கூடாது. ஏேமாரின் ஜனங்கேள, நாம் நமது
ஜனங்கைளேய பன்பற்ற ேவண்டும். (ஏேமார் சீேகமின் தந்ைத.) ௨௯ நீங்கள்
என்ைன இந்த ஜனங்களுக்கு ேசைனத் தைலவனாக ஆக்கனால் நான்
அபெமேலக்ைக அழிப்ேபன். நான்அவனிடம் ‘உன் ேசைனையத் தயார் ெசய்து
ேபாருக்குவா’ என்றுகூறுேவன்” என்றான்.
௩௦ சீேகம் நகரத்தன் ஆளுநராக ேசபூல் இருந்தான். ஏேபதன் மகனாகய

காகால் ெசான்னைதக் ேகட்டுச் ேசபூல் ேகாபமைடந்தான். ௩௧ அருமா நகரில்
உள்ளஅபெமேலக்க டம் ேசபூல்தூதுவர்கைளஅனுப்ப :

“ஏேபதன் மகனாகய காகாலும், காகலின் சேகாதரர்களும் சீேகம்
நகரத்த ற்கு வந்துள்ளனர். அவர்கள் உமக்குத் ெதால்ைல தருகன்றனர்.
நகரம் முழுவைதயும் உமக்கு எத ராக காகால் தருப்புகன்றான். ௩௨ எனேவ
நீரும், உமது ஆட்களும் இன்ற ரவு வந்து நகரத்த ற்கு ெவளிேயயுள்ள
வயல்களில் மைறந்தருக்க ேவண்டும். ௩௩ காைலயல் சூரியன் உதக்கும்
ேநரத்தல் நகரத்ைதத் தாக்குங்கள். காகாலும் அவனது ஆட்களும்
உங்கேளாடுேபாரிடுவதற்குநகரத்தலிருந்துெவளிேயவருவார்கள். அவர்கள்
ேபாரிடுவதற்கு ெவளிேய வரும்ேபாது, உம்மால் முடிந்தைத அவர்களுக்குச்
ெசய்யும்” என்றுெசால்லச்ெசான்னான்.

௩௪ எனேவ அபெமேலக்கும் அவனுைடய எல்லா வீரர்களும் இரவல்
எழுந்து நான்கு குழுக்களாகப் ப ரிந்து நகரத்த ற்குச் ெசன்றார்கள். அவர்கள்
சீேகம் நகரத்த ற்கு அருேக ஒளிந்தருந்தார்கள். ௩௫ ஏேபதன் மகனாகய
காகால் ெவளிேய ெசன்று சீேகம் நகரத்த ற்கு நுைழயும் வாயலின் அருேக
நன்றுெகாண்டிருந்தான். காகால் அங்கு நன்றுெகாண்டிருந்தேபாது
அபெமேலக்கும் அவனது வீரர்களும் மைறவ டங்களிலிருந்து ெவளிேய
வந்தனர்.
௩௬ காகால் அந்த வீரர்கைளக் கண்டான். காகால் ேசபூலிடம், “பார்,

மைலகளிலிருந்துஜனங்கள்இறங்க வருகறார்கள்” என்றான்.
ஆனால் ேசபூல், “நீ மைலகளிலுள்ள நழைலேய காண்கறாய். ந ழல்கள்

ஜனங்கைளப் ேபாலத் ேதாற்றமளிக்கன்றன” என்றான்.
௩௭காகால் மீண்டும், “பார், ச லஜனங்கள் ேதசத்தன் ேமட்டுப் பகுதயலிருந்து

இறங்க வருகன்றனர். அங்ேக பார், மந்த ரவாதயன் மரமருேக யாேரா
ஒருவனின் தைலைய நான் காணமுடிந்தது” என்றான். ௩௮ ேசபூல் காகாைல
ேநாக்க , “நீ ஏன்வாய்மூடிஇருக்கறாய்? ‘அபெமேலக்குயார்? ஏன்அவனுக்குக்
கீழ்ப்படிய ேவண்டும்?’ என்றாய். நீ அவர்கைளக் கண்டல் ெசய்தாய். இப்ேபாது
அவர்கைளஎத ர்த்துப் ேபாரிடு” என்றான்.
௩௯ எனேவ சீேகமின் தைலவர்கைள அபெமேலக்ேகாடு ேபாரிடுவதற்கு வழி

நடத்த காகால் அைழத்து வந்தான். ௪௦ அபெமேலக்கும் அவனது ஆட்களும்
காகாைலயும் அவனது ஆட்கைளயும் துரத்தனர். காகாலின் ஆட்கள் சீேகம்
நகரத்தல்வாயைல ேநாக்க ஓடினார்கள். காகாலின்வீரர்களில் பலர்அவர்கள்
வாசலுக்குள்நுைழவதற்குமுன்னேரெகால்லப்பட்டனர்.
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௪௧ பன் அபெமேலக்கு அருமா நகரத்த ற்குத் தரும்பனான். ேசபூல்
காகாைலயும் அவன் சேகாதரைரயும் சீேகம் நகைரவ ட்டுக் கட்டாயப்படுத்த
ெவளிேயற்றனான்.
௪௨மறுநாள் சீேகமின்ஜனங்கள்வயல்களுக்கு ேவைலெசய்யப்ேபானார்கள்.

அபெமேலக்க ற்கு அவ்வஷயம் ெதரிந்துவ ட்டது. ௪௩ எனேவ அபெமேலக்கு
அவனது ஆட்கைள மூன்று குழுக்களாகப் ப ரித்தான். அவன் சீேகமின்
ஜனங்கைளத் த டீெரன தாக்குவதற்கு வரும்பனான். எனேவ தன்னுைடய
ஆட்கைள வயலில் மைறந்தருக்கும்படி ெசய்தான். நகரத்தலிருந்து ஜனங்கள்
ெவளிேய வந்ததும் அவர்கள்ேமல் பாய்ந்து அவர்கைளத் தாக்கனார்கள்.
௪௪அபெமேலக்கும்அவனதுகுழுவனரும்சீேகமின்வாசலுக்குஅருகல்இருந்த
ஓர் இடத்த ற்கு ஓடினார்கள். மற்ற இரண்டு குழுவனரும் வயல்களிலிருந்த
ஜனங்களிடம் ஓடி அவர்கைளக் ெகான்றார்கள். ௪௫ அபெமேலக்கும் அவனது
ஆட்களும் அந்த நாள் முழுவதும் சீேகம் நகரத்ைத எத ர்த்துப் ேபாரிட்டனர்.
அபெமேலக்கும்அவனதுஆட்களும்சீேகம்நகைரக்ைகப்பற்ற ,அந்தநகரத்தன்
ஜனங்கைளக் ெகான்றனர். பன் அபெமேலக்கு நகரத்ைத இடித்துப் பாழாக்க ,
அதன்மீதுஉப்ைபத்தூவனான்.
௪௬சீேகம்நகரத்துக்ேகாபுரத்தல்சலமக்கள்வாழ்ந்தனர். அந்தஇடத்தலுள்ள

ஜனங்கள் சீேகம் நகரத்த ற்கு நடந்தைதக் ேகள்வப்பட்டேபாது அவர்கள்
ஏல்ேபரீத்என்னும்ெதய்வத்தன்ேகாவலிலுள்ளபாதுகாப்பானஅைறயல்வந்து
பதுங்கனார்கள்.
௪௭ அபெமேலக்கு சீேகமின் ஜனங்கள் ஒருமித்து பதுங்கயருப்பைதக்

ேகள்வப்பட்டான். ௪௮ எனேவ அபெமேலக்கும் அவனது ஆட்களும் சல்ேமான்
மைல உச்ச க்குச் ெசன்றனர். அபெமேலக்கு ஒரு ேகாடாரிைய எடுத்து
மரக்கைளகள் சலவற்ைற ெவட்டி, அவற்ைறத் ேதாளில் சுமந்து வந்தான்.
அபெமேலக்கு தன்ேனாடிருந்தவர்களிடம், “வைரந்து நான் ெசய்வைதப்
ேபாலேவ ெசய்யுங்கள்” என்றான். ௪௯ எனேவ அவர்களும் அபெமேலக்ைகப்
ேபாலேவ கைளகைள ெவட்டினார்கள். அவர்கள் மரக்கைளைளப் ஏல்ேபரீத்
ேகாவலின் பாதுகாப்பான அைறக்கு ெவளிேய குவத்து அதற்கு ெநருப் பூட்டி,
உள்ேள பதுங்கயருந்தஆட்கைள எரித்துப்ேபாட்டனர். சுமார் 1,000ஆண்களும்,
ெபண்களும்சீேகம் ேகாபுரத்த ற்கருகல்மரித்தனர்.
அபெமேலக்கன்மரணம்
௫௦ பன் அபெமேலக்கும் அவனது ஆட்களும் ேதேபசு நகரத்த ற்குச்

ெசன்று, அைதக் ைகப்பற்றனர். ௫௧ நகரத்தன் உள்ேள பலமான
ஒரு ேகாபுரம் இருந்தது. அந்நகரத்தன் தைலவர்களும் ஆண்களும்
ெபண்களும் அக்ேகாபுரத்த ற்கு ஓடினார்கள். எல்ேலாரும் உள்ேள நுைழந்து
உட்புறமாகக் கதைவத் தாழிட்டு ேகாபுரத்தன் உச்சயன்மீது ஏறனார்கள்.
௫௨ அபெமேலக்கும் அவனது ஆட்களும் ேகாபுரத்ைதத் தாக்குவதற்காக
அங்கு வந்தனர். அபெமேலக்கு ேகாபுர வாசலினருேக வந்தான். அவன்
ேகாபுரத்த ற்கு ெநருப்பூட்ட எண்ணினான். ௫௩ஆனால் ேகாபுர வாசலின் முன்
அபெமேலக்கு நன்றுெகாண்டிருந்தேபாது ேகாபுர உச்ச யல் இருந்த ஒரு
ெபண் ஏந்த ர கல்ைல அவன் தைலமீது ேபாட்டாள். அக்கல் அபெமேலக்கன்
மண்ைடையப் பளந்தது. ௫௪ உடேன அபெமேலக்கு ஆயுதங்கைளத்
தாங்க நன்ற தன் பணியாைள ேநாக்க , “உன் வாைள எடுத்து என்ைனக்
ெகான்றுவடு. ‘ஒரு ெபண் அபெமேலக்ைக ெகான்றாள்’ என்று ஜனங்கள்



நயாயாத பத கள்௯:௫௫ 484 நயாயாத பத கள்௧௦:௯

கூறாதபடிக்கு நீ என்ைனக் ெகால்ல ேவண்டுெமன வரும்புக ேறன்” என்றான்.
எனேவ பணியாள் அவனது வாளால் அபெமேலக்ைக ெவட்ட, அவன்
மரித்தான். ௫௫ அபெமேலக்கு மரித்தைதக் கண்டு இஸ்ரேவலர்கள் தங்கள்
இருப்ப டங்களுக்குத்தரும்பனார்கள்.
௫௬இவ்வாறு,அவன்ெசய்தஎல்லாதீைமகளுக்காகேதவன்அபெமேலக்ைகத்

தண்டித்தார். அபெமேலக்கு தன் 70 சேகாதரர்கைளயும் ெகான்று தன்
தந்ைதக்ெகத ராய் தீைமெசய்தான். ௫௭ சீேகமின் ஜனங்கைள அவர்களின் தீய
ெசயல்களுக்காகேதவன்தண்டித்தார். எனேவேயாதாம்கூறயைவஅைனத்தும்
ந கழ்ந்தன. (ெயருபாகாலின்கைடச மகன்ேயாதாம்,ெயருபாகாலின்மறுெபயர்
க த ேயான்.)

௧௦
நயாயாத பதயாகய ேதாலா
௧ அபெமேலக்கு மரித்தபன், ேதவன் மற்ெறாரு நயாயாத பதைய

இஸ்ரேவலைர காப்பாற்றும்படி எழுப்பனார். அந்த மனிதனின் ெபயர் ேதாலா.
ேதாலா, பூவா என்பவனின் மகன். பூவா ேதாேதாவன் மகன். ேதாலா இசக்கார்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். ேதாலா சாமீர் நகரத்தல் வச த்து வந்தான். சாமீர்
நகரம் எப்ப ராயீம் மைலநாட்டில் இருந்தது. ௨ ேதாலா இஸ்ரேவலருக்கு 23
ஆண்டுகள் நயாயாத பதயாக இருந்தான் பன்பு அவன் மரித்தேபாது சாமீர்
நகரத்தல்புைதக்கப்பட்டான்.
நயாயாத பதயாகயயாவீர்
௩ ேதாலா மரித்தபன், ேதவனால் மற்ெறாரு நீத பத நயமிக்கப்பட்டான்.

அவன் ெபயர் யாவீர். யாவீர் கீேலயாத் ேதசத்தல் வாழ்ந்து வந்தான். யாவீர்
இஸ்ரேவலருக்கு 22 ஆண்டுகள் நீத பதயாக இருந்தான். ௪ யாவீருக்கு
30 மகன்கள் இருந்தனர். அந்த 30 மகன்களும் 30 கழுைதகளின் மீது
சவாரி ெசய்தனர். அவர்கள் கீேலயாத் ேதசத்தல் உள்ள 30 நகரங்கைளத்
தம் அத காரத்துக்குட்படுத்த க் ெகாண்டனர். அைவ இன்றும் யாவீரின்
நகரங்கள் எனப்படுகன்றன. ௫யாவீர் மரித்தேபாது காேமான் நகரில் அடக்கம்
பண்ணப்பட்டான்.
அம்ேமானியர்இஸ்ரேவலைரஎத ர்த்துப் ேபாரிடுதல்
௬ தீைமயானைவகள் எனக் கர்த்தரால் குற க்கப்பட்ட அைனத்ைதயும்

இஸ்ரேவலர் மீண்டும் ெசய்ய ஆரம்ப த்தனர். அவர்கள் ெபாய்த்
ெதய்வங்களாகய பாகாைலயும், அஸ்தேராத்ைதயும் ெதாழுதுெகாள்ள
ஆரம்ப த்தனர். அவர்கள் ஆராமின் ெதய்வங்கைளயும், சீரியாவன்
ெதய்வங்கைளயும் சீேதானின் ெதய்வங்கைளயும் ேமாவாபன்
ெதய்வங்கைளயும் அம்ேமானியரின் ெதய்வங்கைளயும், ெபலிஸ்தரின்
ெதய்வங்கைளயும் ெதாழுதுெகாண்டனர். இஸ்ரேவலர் கர்த்தைர மறந்து
அவைரஆராத ப்பைதநறுத்தனர்.
௭ எனேவ கர்த்தர் இஸ்ரேவலர் மீது ேகாபமைடந்தார். ெபலிஸ்தைரயும்

அம்ேமானியைரயும் இஸ்ரேவலைரத் ேதாற்கடிப்பதற்கு கர்த்தர் அனுமத த்தார்.
௮ அேத ஆண்டில் ேயார்தான் நத க்குக் க ழக்கலுள்ள பகுதயல் கீேலயாத்
ேதசத்தல் வாழ்ந்த இஸ்ரேவலைரயும் அழித்தனர். எேமாரியர் வாழ்ந்த
ேதசம் அதுேவ. இஸ்ரேவலர் அங்கு 18 ஆண்டுகள் ெதால்ைலயைடந்தனர்.
௯அம்ேமானியர் ேயார்தான் நதையக் கடந்தனர். அவர்கள் யூதா, ெபன்யமீன்,
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எப்ப ராயீம்ஜனங்கேளாடுேபாரிடச்ெசன்றனர். அம்ேமானியர்இஸ்ரேவலருக்கு
மிகுந்தெதால்ைலகள்அளித்தனர்.
௧௦இஸ்ரேவலர் கர்த்தரிடம் உதவ ேவண்டி அழுதார்கள். அவர்கள், “ேதவேன,

உமக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்ேதாம். எங்கள் ேதவைன வட்டுப் ெபாய்த்
ெதய்வமாகயபாகாைலநாங்கள்ெதாழுதுெகாண்ேடாம்” என்றனர்.
௧௧ கர்த்தர் இஸ்ரேவலைர ேநாக்க , “எக ப்தயரும், எேமாரியரும்,

அம்ேமானியரும், ெபலிஸ்தயரும் உங்கைளத் துன்புறுத்தும்ேபாது என்னிடம்
முைறய ட்டீர்கள். நான் அவர்களிடமிருந்து உங்கைளக் காப்பாற்ற ேனன்.
௧௨ சீேதானியரும், அமேலக்கயரும், மீதயானியரும் உங்கைளத் துன்புறுத்தய
ேபாது என்னிடம் முைறய ட்டீர்கள். நான் உங்கைள அவர்களிடமிருந்தும்
காத்ேதன். ௧௩ ஆனால் நீங்கள் என்ைன வட்டு வ ட்டு ப ற ெதய்வங்கைள
ெதாழுதுெகாள்ளத் ெதாடங்கனீர்கள். எனேவ உங்கைளக் காப்பாற்ற
மறுக்க ேறன். ௧௪ நீங்கள் அந்த ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ள
வரும்புக றீர்கள். எனேவ அவர்களிடம் ேபாய் உதவ ேவண்டுங்கள். அந்தத்
ெதய்வங்கள் உங்கள் ெதால்ைலகளிலிருந்து உங்கைளக் காப்பாற்றட்டும்”
என்றுபதல்கூறனார்.
௧௫ ஆனால் இஸ்ரேவலர் கர்த்தரிடம், “நாங்கள் பாவம் ெசய்ேதாம். உமது

வருப்பம்ேபாலஎங்களுக்குச்ெசய்யும். ஆனால்இன்றுஎங்கைளக்காப்பாற்றும்”
என்றார்கள். ௧௬ பன்பு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அந்நய ெதய்வங்கைள
வீசெயற ந்து வ ட்டு, கர்த்தைர மீண்டும் ஆராத க்க ஆரம்ப த்தனர். எனேவ
கர்த்தர்அவர்கள்துன்பத்ைதக்கண்டுமனமிரங்கனார்.

ெயப்தா தைலவனாக ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுதல்
௧௭ அம்ேமான் மக்கள் ேபாருக்காக ஒன்றாகக் கூடினார்கள். அவர்களின்

முகாம் கீேலயாத் ேதசத்தல் இருந்தது. இஸ்ரேவலர் ஒன்றாகக் கூடினார்கள்.
மிஸ்பாவல் அவர்களின் முகாம் இருந்தது. ௧௮ கீேலயாத் ேதசத்தல் வாழ்ந்த
ஜனங்களின்தைலவர்கள், “அம்ேமான்ஜனங்கைளஎத ர்த்துப் ேபாரிடுவதற்குத்
தைலைம தாங்கும் மனிதன் கீேலயாத்தல் வாழும் ஜனங்களுக்குத் தைலவன்
ஆவான்” என்றனர்.

௧௧
௧ கீேலயாத் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவன் ெயப்தா, அவன் சறந்த வீரன்.

ஆனால் ெயப்தா ஒரு ேவசயன் மகன். அவன் தந்ைத க ேலயாத் என்பவன்.
௨ க ேலயாத்தன் மைனவக்குப் பல மகன்கள் இருந்தனர். அவர்கள்
வளர்ந்தேபாது ெயப்தாைவ வரும்பவல்ைல. அவனது ெசாந்த ஊைரவ ட்டுச்
ெசல்லுமாறு அம்மகன்கள் ெயப்தாைவக் கட்டாயப்படுத்தனார்கள்.
அவர்கள் அவைன ேநாக்க , “நீ நம் தந்ைதயன் ெசாத்தல் எைதயும்
ெபறமாட்டாய். நீ ேவெறாரு ெபண்ணின் மகன்” என்றனர். ௩ எனேவ தன்
சேகாதரர்களினிமித்தமாகெயப்தாஅங்கருந்துேபாய்ேதாப்ேதசத்தல்வாழ்ந்து
வந்தான். ேதாப் ேதசத்தல் சல முரட்டு மனிதர்கள் அவைனப் பன்பற்றத்
ெதாடங்கனார்கள்.
௪ ெகாஞ்சக் காலத்த ற்குப் பன் அம்ேமானிய ஜனங்கள் இஸ்ரேவலேராடு

ேபார் ெசய்தனர். ௫ அம்ேமானிய ஜனங்கள் இஸ்ரேவலைர எத ர்த்துப்
ேபாரிட்டதால் கீேலயாத்தன் தைலவர்கள் ெயப்தாவ டம் ெசன்றனர். ேதாப்
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ேதசத்ைத வ ட்டுக் கீேலயாத்த ற்கு ெயப்தா தரும்பவர ேவண்டுெமன்று
அவர்கள்வரும்பனார்கள்.
௬ தைலவர்கள் ெயப்தாைவ ேநாக்க , “வா, வந்து எங்கள் ேசனாத பதயாக

அம்ேமானியர்கைளஎத ர்த்துப் ேபாரிடு” என்றனர்.
௭ஆனால் ெயப்தா கீேலயாத் ேதசத்துமூப்பர்களிடம் (தைலவர்களிடம்) “எனது

தந்ைதயன் வீட்டிலிருந்து ெவளிேயறும்படி கட்டாயப்படுத்தனீர்கள். நீங்கள்
என்ைனப் பைகக்க றீர்கள்! உங்களுக்குத் துன்பம் வந்தேபாது என்னிடம் ஏன்
வருகறீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
௮ கீேலயாத்தன் தைலவர்கள் ெயப்தாவ டம், “அதனாேலேய நாங்கள்

உன்னிடம் வந்துள்ேளாம். எங்கேளாடு வந்து அம்ேமானிய ஜனங்கைள
எத ர்த்துப் ேபாராடு. கீேலயாத்தல் வாழும் ஜனங்கள் எல்ேலாருக்கும் நீ
அத பதயாவாய்” என்றனர்.
௯ அப்ேபாது ெயப்தா கீேலயாத்தன் தைலவர்களிடம், “நான் கீேலயாத்த ற்கு

வந்து அம்ேமானிய ஜனங்கைள எத ர்த்துப் ேபாரிட ேவண்டுெமன்றால்
அவ்வாேற ெசய்ேவன். ஆனால்கர்த்தர் எனக்குெவற்ற ெபறஉதவனால், நான்
உங்கள்புதயத்தைலவனாகஇருப்ேபன்” என்றான்.
௧௦ கீேலயாத்தன் மூப்பர்கள் (தைலவர்கள்) ெயப்தாைவ ேநாக்க , “நாம்

கூறுகன்ற எல்லாவற்ைறயும் கர்த்தர் ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க றார். நீ
கூறுகன்றபடிேயெசய்வதாக நாங்கள்வாக்களிக்க ேறாம்” என்றார்கள்.
௧௧ எனேவ ெயப்தா கீேலயாத்தன் மூப்பர்கேளாடு (தைலவர்கேளாடு)

ெசன்றான். அவர்கள் ெயப்தாைவத் தங்கள் தைலவனாகவும், அதபதயாகவும்
நயமித்தனர். மிஸ்பா நகரத்தல் கர்த்தருக்கு முன்பாக ெயப்தா தனது
வார்த்ைதகைளெயல்லாம்மீண்டும்கூறனான்.
அம்ேமானியஜனங்களின்அரசனுக்குெயப்தாவன்ெசய்த
௧௨ அம்ேமானிய ஜனங்களின் அரசனிடம் ெயப்தா ெசய்தயாளர்கைள

அனுப்பனான். “அம்ேமானிய ஜனங்களுக்கும் இஸ்ரேவலருக்குமிைடேய
இருக்கும் ப ரச்சைன என்ன? எங்கள் ேதசத்தல் நீங்கள் ேபார் ெதாடுத்துவரக்
காரணெமன்ன?” என்பேதஅவன்அனுப்பயெசய்தயாகும்.
௧௩ அம்ேமானிய ஜனங்களின் அரசன் ெயப்தாவ டமிருந்து வந்ேதாருக்கு,

“எக ப்தலிருந்து வந்தேபாது இஸ்ரேவலர் எங்கள் ேதசத்ைத
எடுத்துக்ெகாண்டதால் நாங்கள் இஸ்ரேவைல எத ர்த்துப் ேபார் ெசய்க ேறாம்.
அர்ேனான் நதயலிருந்து யாேபாக் நத வைரக்கும் ேயார்தான் நதவைரக்கும்
அவர்கள் எங்கள் ேதசத்ைத ைகப்பற்ற க்ெகாண்டார்கள். இப்ேபாது
எங்கள் ேதசத்ைத அைமதயான முைறயல் தரும்பக் ெகாடுத்துவடுமாறு
இஸ்ரேவலர்களிடம்கூறு” என்றான்.
௧௪ எனேவ ெயப்தாவன் தூதுவர்கள் (ெசய்த ெதரிவ ப்ேபார்) இச்ெசய்தைய

ெயப்தாவற்குத் ெதரிவ த்தனர். ெயப்தா மீண்டும் தூதுவர்கைள அம்ேமானிய
அரசனிடம்அனுப்பனான்.
௧௫அவர்கள்இச்ெசய்தையஎடுத்துச்ெசன்றனர்:

“ெயப்தா கூறுவது இதுேவ: ேமாவாப் அல்லது அம்ேமானிய ஜனங்களின்
ேதசத்ைத இஸ்ரேவலர் எடுத்துக்ெகாள்ளவல்ைல. ௧௬ எக ப்தலிருந்து
இஸ்ரேவலர் ெவளிேயறய ேபாது பாைலவன வழியாக ெசங்கடலுக்குச்
ெசன்றனர். பன்பு காேதசுக்குப் ேபானார்கள். ௧௭ இஸ்ரேவலர் ஏேதாம்
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அரசனுக்கு தூதுவைர அனுப்பனார்கள். தூதுவர்கள் ஒரு தயவு ேகட்டனர்.
அவர்கள், ‘இஸ்ரேவலர் உங்கள் ேதசத்தனூேட கடந்து ெசல்லட்டும்’
என்று ேகட்டனர். ஆனால் ஏேதாமின் அரசன் தனது ேதசத்ைதக் கடந்து
ெசல்ல அனுமதக்கவல்ைல. ேமாவாப் அரசனுக்கும் இேத ெசய்தைய
அனுப்ப ேனாம். ேமாவாம் எங்கைளத் தனது ேதசத்தன் வழியாக கடந்து
ெசல்லஅனுமதக்கவல்ைல. இதனால்இஸ்ரேவலர்காேதசல்தங்கனார்கள்.
௧௮ பன்பு இஸ்ரேவலர் பாைலவனத்தன் வழியாக ஏேதாம், ேமாவாப்

ேதசங்களின் எல்ைல ஓரமாகேவ கடந்துச் ெசன்றனர். ேமாவாபன் கழக்ேக
இஸ்ரேவலர் பயணம் ெசய்தனர். அர்ேனான் நதயன் மறுபுறம் அவர்கள்
முகாமிட்டுத் தங்கனார்கள். ேமாவாப் ேதசத்தல் எல்ைலையயும் அவர்கள்
தாண்டிச் ெசல்லவல்ைல. (அர்ேனான் நத ேய ேமாவாபன் எல்ைலயாக
இருந்தது.)
௧௯ எேமாரிய அரசனாகய சீேகானிடம் இஸ்ரேவலர் தூதுவைர

அனுப்பனார்கள். சீேகான்எஸ்ேபான்நகரத்துமன்னன். தூதுவர் சீேகானிடம்,
‘இஸ்ரேவலர்உங்கள்ேதசத்தன்வழிேயகடந்துெசல்லஅனுமதக்கேவண்டும்.
எங்கள் ேதசத்துக்குப் ேபாக நாங்கள் வரும்புக ேறாம்’ என்றனர். ௨௦ஆனால்,
எேமாரிய அரசனாகய சீேகான் தன் எல்ைலகைளக் கடந்து ெசல்ல
இஸ்ரேவலைர அனுமதக்கவல்ைல. சீேகான் தம் ஆட்கைள ஒருங்ேக
அைழத்து யாகாச ல் முகாமிட்டான். பன் எேமாரியர் இஸ்ரேவலேராடு
ேபார் ெசய்தனர். ௨௧ ஆனால் இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தர்,
சீேகாைனயும் அவனது ேசைனையயும் ெவல்வதற்கு இஸ்ரேவலருக்கு
உதவனார். எனேவ எேமாரியரின் ேதசம்இஸ்ரேவலருக்குச் ெசாந்தமாய ற்று.
௨௨ அவ்வாறு இஸ்ரேவலர் எேமாரியரின் ேதசத்ைதேய தங்களுக்குச்
ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்ள முடிந்தது. அத்ேதசம் அர்ேனான் நதயலிருந்து
யாேபாக் நதவைரக்கும் இருந்தது. அத்ேதசம் பாைலவனத்தலிருந்து
ேயார்தான்நதவைரக்கும்பரவயருந்தது.
௨௩ இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தேர எேமாரியைர அவர்கள்

ேதசத்தலிருந்து ெவளிேயறும்படிச் ெசய்தார். கர்த்தர் இஸ்ரேவலருக்கு
அத்ேதசத்ைதக் ெகாடுத்தார். இஸ்ரேவலைர இத்ேதசத்ைதவ ட்டுப்
ேபாகச்ெசய்ய முடியுெமன நீங்கள் நைனக்கறீர்களா? ௨௪ காேமாஸ் என்னும்
உங்கள் ேதவன் உங்களுக்குத் தந்துள்ள ேதசத்தல் நீங்கள் ந ச்சயமாக
வாழமுடியும். எனேவ எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் எங்களுக்குத் தந்துள்ள
ேதசத்தல் நாங்கள் வாழ்ேவாம்! ௨௫ நீங்கள் ச ப்ேபாரின் மகனாகய
பாலாக்ைகக் காட்டிலும் ச றத்வர்களா? அவன் ேமாவாப் ேதசத்தன்அரசனாக
இருந்தான். அவன் இஸ்ரேவலேராடு வாக்குவாதம் ெசய்தானா? அவன்
இஸ்ரேவலேராடு ேநரில் ேபாரிட்டானா? ௨௬ இஸ்ரேவலர் எஸ்ேபானிலும்
அைதச் சுற்றலுமுள்ள ஊர்களிலும் 300 ஆண்டுகள் வாழ்ந்துள்ளனர்.
இஸ்ரேவலர் ஆேராேவரிலும் அைதச் சுற்றலுமுள்ள நகரங்களிலும் 300
ஆண்டுகள் வச த்து உள்ளனர். இஸ்ரேவலர் அர்ேனான் நதயருேகயுள்ள
எல்லா நகரங்களிலும் 300 ஆண்டுகள் வாழ்ந்துள்ளனர். இவ்வளவு
காலமும் அந்நகரங்கைளக் ைகப்பற்ற க்ெகாள்ள நீங்கள் முயலாதேதன்?
௨௭ இஸ்ரேவலர் உங்களுக்ெகத ராகப் பாவம் ெசய்யவல்ைல. ஆனால்
இஸ்ரேவலருக்ெகத ராக நீங்கள் தீைம ெசய்க றீர்கள். உண்ைமயான
நீத பதயாகய கர்த்தேர இஸ்ரேவலர்கள், அம்ேமானியர்கள் ஆகய



நயாயாத பத கள்௧௧:௨௮ 488 நயாயாத பத கள்௧௧:௩௯

இருவரிைடேய சரியானவர்யார் என்பைதத்தீர்மானிக்கட்டும்!” என்றனர்.

௨௮ அம்ேமானிய ஜனங்களின் அரசன் ெயப்தாவ டமிருந்து வந்த
இச்ெசய்தையஏற்றுக்ெகாள்ளமறுத்தான்.
ெயப்தாவன்வாக்குறுத
௨௯ அப்ேபாது ேதவஆவயானவர் ெயப்தாவன் ேமல் வந்தார். ெயப்தா

கீேலயாத், மனாேச பகுத கைளக் கடந்து கீேலயாத்தலுள்ள மிஸ்பாவுக்குப்
ேபானான். கீேலயாத்தலுள்ள மிஸ்பாவலிருந்து அம்ேமானிய ஜனங்களின்
ேதசத்ைதெயப்தா தாண்டிச்ெசன்றான்.
௩௦ ெயப்தா கர்த்தரிடம், “நீர் அம்ேமானிய ஜனங்கைள ெவல்ல என்ைன

அனுமதத்தால் ௩௧ ெவற்றெபற்று நான் தரும்பும்ேபாது, எனது வீட்டிலிருந்து
ெவளிவருகறமுதற்ெபாருைளஉமக்குத்தகனபலியாகக்ெகாடுப்ேபன்” என்று
வாக்குறுத ெசய்தான்.
௩௨ பன்பு ெயப்தா அம்ேமானிய ஜனங்களின் ேதசத்த ற்குச் ெசன்று,

அம்ேமானிய ஜனங்கேளாடுப் ேபாரிட்டான். அவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பதற்குக்
கர்த்தர் அவனுக்கு உதவனார். ௩௩ ஆேராேவர் நகரத்தலிருந்து மின்னித்
நகரம் வைரக்கும் அவர்கைளத் ேதாற்கடித்தான். ெயப்தா 20 நகரங்கைளக்
ைகப்பற்றனான். பன் அவன் அம்ேமானிய ஜனங்கேளாடு ஆேபல்ேகராமிம்
வைரக்கும் ேபாரிட்டான். இஸ்ரேவலர் அம்ேமானிய ஜனங்கைளத்
ேதாற்கடித்தனர். இதுஅம்ேமானியருக்குமிகப்ெபரிய ேதால்வயாகஇருந்தது.
௩௪ பன்பு ெயப்தா தனது வீட்டிற்குப் ேபானான். அவைனச்

சந்த ப்பதற்கு அவனது மகள் எத ேர வந்தாள். அவள் தம்புரு வாச த்து
நடனமாடிக்ெகண்டிருந்தாள். அவள் அவனது ஒேர மகள். ெபய்தா அவைள
மிகவும் ேநச த்தான். ெயப்தாவற்கு ேவறு மகேனா, மகேளா இல்ைல. ௩௫தனது
வீட்டிலிருந்துமுதலில்ெவளிவந்தவள்தன்மகேள என்றுெயப்தாஅற ந்தேபாது
தனது ஆைடையக் க ழிந்து தனது துக்கத்ைதக் காட்டினான். பன் அவன், “என்
மகேள! நீ என்ைனஅழித்தாய். நீ என்ைன மிகுந்த துக்கத்த ற்குள்ளாக்கனாய்.
நான்கர்த்தருக்குக்ெகாடுத்தவாக்குறுதையமாற்றஇயலாது” என்றான்.
௩௬ அப்ேபாது அவனது மகள் ெயப்தாைவ ேநாக்க , “தந்ைதேய! நீங்கள்

கர்த்தருக்கு ெகாடுத்த உங்கள் வாக்ைகக் காப்பாற்றுங்கள். நீங்கள்
ெசய்வதாகக் கூறயைதச் ெசய்யுங்கள். உங்கள் பைகவராக ய அம்ேமானிய
ஜனங்கைளநீங்கள்ெவல்வதற்குக்கர்த்தர்உதவயுள்ளார்” என்றாள்.
௩௭ பன்பு ெயப்தாவன் மகள் தன் தந்ைதய டம், “எனக்காக முதலில் ஒரு

காரியம் ெசய்யுங்கள். நான்இரண்டு மாதங்கள் தனித்தருக்க ேவண்டும், நான்
மைலகளுக்குப்ேபாேவன். நான்தருமணம்ெசய்துெகாள்ளமாட்ேடன். குழந்ைத
ெபறவும் மாட்ேடன். எனேவ, நானும் எனது ேதாழியரும் ேபாய் ேசர்ந்து அழ
அனுமத ெகாடுங்கள்” என்றாள்.
௩௮ ெயப்தா, “ேபாய், அவ்வாேற ெசய்” என்றான். ெயப்தா அவைள இரண்டு

மாதத்த ற்கு அங்கருந்து அனுப்ப ைவத்தான். ெயப்தாவன் மகளும் அவளது
ேதாழியரும் மைலகளில் தங்கனார்கள். அவர்கள் அவளுக்காக அழுதனர்.
ஏெனன்றால்அவள்தருமணம்ெசய்துகுழந்ைதெபறுவதாகஇல்ைல.
௩௯ இரண்டு மாதங்கள் முடிந்த பன்னர், ெயப்தாவன் மகள் தந்ைதய டம்

தரும்பனாள். கர்த்தருக்கு வாக்குறுத அளித்தபடிேய ெயப்தா அவளுக்குச்
ெசய்தான். ெயப்தாவன் மகள் யாேராடும் பாலின உறவு ெகாண்டு
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வாழ்ந்தருக்கவல்ைல. ௪௦ஒவ்ெவாருஆண்டும்கீேலயாத்தலுள்ளெபய்தாவன்
மகைளஇஸ்ரேவலின்ெபண்கள்நைனவுகூர்ந்தனர். அப்ெபண்கள்ஒவ்ெவாரு
வருடமும் நான்கு நாட்கள் ெயப்தாவன் மகளுக்காக அழுதனர். இது
இஸ்ரேவலில்ஒருபழக்கமாய ற்று.

௧௨
ெயப்தாவும்எப்ப ராயீமும்
௧எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தன்மனிதர்கள்தம்வீரர்கள்எல்ேலாைரயும்ஒருங்ேக

அைழத்து நதையக் கடந்து சாேபான் நகரத்த ற்குச் ெசன்றனர். அவர்கள்
ெயப்தாவ டம், “அம்ேமானிய ஜனங்கைள எத ர்த்து நீங்கள் ேபாரிடும்ேபாது
ஏன் எங்கைள அைழக்கவல்ைல? உங்கைளயும் உங்கள் வீட்ைடயும் நாங்கள்
எரித்துப்ேபாடுேவாம்” என்றனர்.
௨ ெயப்தா அவர்களுக்குப் பதலாக, “அம்ேமானிய ஜனங்கள் நமக்குத்

ெதால்ைல தந்து ெகாண்ேட இருந்தனர். எனேவ நானும் எனது ஜனங்களும்
அவர்களுக்ெகத ராகப் ேபார் ெசய்ேதாம். நான் உங்கைள அைழத்ேதன்.
ஆனால் நீங்கள் எங்களுக்கு உதவ வரவல்ைல. ௩ நீங்கள் எங்களுக்கு உதவ
வரமாட்டீர்கள் என்பைத நான் கண்ேடன். எனேவ நான் எனது உயைரப்
பணயம்ைவத்து,நதையக்கடந்துஅம்ேமானியஜனங்கேளாடுேபாரிடுவதற்குச்
ெசன்ேறன். அவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பதற்குக் கர்த்தர் எனக்கு உதவனார்.
இப்ேபாது ஏன் என்ைன எத ர்த்துப் ேபாரிட இன்ைறக்கு வந்தருக்க றீர்கள்?”
என்றான்.
௪ அப்ேபாது ெயப்தா கீேலயாத்தன் மனிதர்கைள ஒருங்ேக அைழத்தான்

எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தன் மனிதர்கைள எத ர்த்து அவர்கள் ேபாரிட்டனர்.
எப்ப ராயீம் ஜனங்கள் கீேலயாத் ஜனங்கைள அவமானப்படுத்தயதால்
அவர்கள் எப்ப ராயீம் ஜனங்கேளாடு ேபார் ெசய்தனர். அவர்கள்,
“கீேலயாத்தன்மனிதர்களாகய நீங்கள்எப்ப ராயீம்மனிதர்களிலிருந்துப ரிந்து
ேபானவர்கள்தான், உங்களுக்ெகன ெசாந்தமான ேதசம் எதுவும் கைடயாது.
உங்களில் சலர் எப்ப ராயீைமயும், மற்றும் சலர் மனாேசையயும் ேசர்ந்தவர்கள்”
என்று ெசால்லியருந்தனர். கீேலயாத்தன் மனிதர்கள் எப்ப ராயீமின்
மனிதர்கைளத் ேதாற்கடித்தனர்.
௫ கீேலயாத்தன் ஆட்கள் ேயார்தான் நதைய ஜனங்கள் கடக்கன்ற எல்லா

பகுத கைளயும் ைகப்பற்றனார்கள். அப்பகுத கள் எப்ப ராயீம் நாட்டிற்குச்
ெசல்லும் வழியல் இருந்தன. எப்ப ராயீமிலிருந்து ஓடிப்ேபானவன் நத க்கு
வந்து, “என்ைன நதையக் கடக்க வடுங்கள்” என்று ெசான்னால் கீேலயாத்தன்
மனிதர்கள், “நீ எப்ப ராயீைமச் ேசர்ந்தவனா?” என்று ேகட்பார்கள். அவன்
“இல்ைல” என்று ெசான்னால், ௬ அவர்கள், “ ‘ஷேபாேலத்’ என்று ெசால்லு”
என்பார்கள். எப்ப ராயீம் மனிதரால் அந்த வார்த்ைதையச் சரியாக உச்சரிக்க
முடியாமல் அவர்கள் அைத, “ச ேபாேலத்” என்றனர். ஒருவன் “ச ேபாேலத்”
என்று கூறனால் அவன் எப்ப ராயீைமச் ேசர்ந்தவன் என்று கண்டு, கீேலயாத்
மனிதர்கள் நதையக் கடக்கும் இடத்தல் அவைனக் ெகான்றுவடுவார்கள்.
எப்ப ராயீம்ஆட்களில் 42,000 ேபைரஇவ்வாறுெகான்றார்கள்.
௭ெயப்தா ஆறு வருட காலம் இஸ்ரேவலருக்கு நயாயாத பதயாக இருந்தான்.

கீேலயாத்ைதச் ேசர்ந்த ெயப்தா மரித்தான். ெயப்தாைவ கீேலயாத்தலுள்ள
அவனதுநகரில்அடக்கம்ெசய்தனர்.
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நயாயாத பதயாகயஇப்சான்
௮ ெயப்தாவுக்குப் பன்பு இப்சான் என்னும் ெபயருள்ளவன் இஸ்ரேவலருக்கு

நீத பதயானான். இப்சான் ெபத்லேகம் நகரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். ௯இப்சானுக்கு
30 மகன்களும் 30 மகள்களும் இருந்தனர். அவனுக்கு உறவனரல்லாத 30
ேபைரத் தருமணம் ெசய்யுமாறு அவன் தனது மகள்களுக்குக் கூறனான்.
அவன்உறவனரல்லாத 30 ெபண்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவனதுமகன்கள்
அவர்கைளத் தருமணம் ெசய்தனர். இப்சான் 7 ஆண்டுகள் இஸ்ரேவலருக்கு
நீத பதயாகஇருந்தான். ௧௦பன்இப்சான் மரித்தான். அவன்ெபத்லேகம் நகரில்
அடக்கம்ெசய்யப்பட்டான்.
நயாயாத பதயாகயஏேலான்
௧௧ இப்சானுக்குப் பன் இஸ்ரேவலருக்கு ஏேலான் என்பவன் நீத பதயாக

இருந்தான். ஏேலான் ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். அவன் 10
ஆண்டுகள் இஸ்ரேவலருக்கு நீத பதயாக இருந்தான். ௧௨ பன் ெசபுேலான்
ேகாத்த ரத்தானாகய ஏேலான் மரித்தான். அவைன ெசபுேலானிலுள்ள
ஆயேலானில்அடக்கம்ெசய்தனர்.
நயாயாத பதயாகயஅப்ேதான்
௧௩ஏேலான்மரித்தபன்புஇல்ேலலின்மகனாகயஅப்ேதான்இஸ்ரேவலருக்கு

நீத பதயானான். அவன் ப ரத்ேதான் நகரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். ௧௪அவனுக்கு 40
மகன்களும் 30 ேபரன்களும் இருந்தனர். அவர்கள் 70 கழுைதகளில் ஏற சவாரி
வந்தனர். அப்ேதான் 8 ஆண்டுகள் இஸ்ரேவலருக்கு நீத பதயாக இருந்தான்.
௧௫ பன் இல்ேலனின் மகனாகய அப்ேதான் மரித்தான். அவன் ப ரத்ேதான்
நகரில் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். ப ரத்ேதான் எப்ப ராயீம் ேதசத்தல் இருந்தது.
இதுஅமேலக்கயர்வாழ்ந்தமைலநாட்டில்இருந்த நகரமாகும்.

௧௩
ச ம்ேசானின்ப றப்பு
௧ மீண்டும் இஸ்ரேவலர்கள் தீயெசல்களில் ஈடுபடுவைத கர்த்தர் கண்டார்.

எனேவெபலிஸ்தயர்இஸ்ரேவலைர 40ஆண்டுகள்ஆள்வதற்குஅனுமதத்தார்.
௨ ேசாரா என்னும் ஊைரச் ேசர்ந்த ஒரு மனிதன் இருந்தான். அவன் ெபயர்

மேனாவா. அவன் தாண் ேகாத்த ரத்ைதச் சார்ந்தவன். மேனாவாவன் மைனவ
குழந்ைதகளின்ற மலடியாக இருந்தாள். ௩கர்த்தருைடயதூதன் மேனாவாவன்
மைனவயன் முன் ேதான்ற , “நீ பள்ைள இல்லாதவளாயருக்க றாய், ஆனால்
நீ கருவுற்று ஒரு மகைனப் ெபறுவாய். ௪ த ராட்ைசரசத்ைதேயா, ேவறு
மதுபானத்ைதேயா பருகாேத. அசுத்தமான உணவு எைதயும் உண்ணாேத.
௫ ஏெனனில் நீ கருவுற்று ஓர் ஆண் மகைனப் ெபறுவாய். அவன் வேசஷமாக
ேதவனுக்ெகன்று அர்பணிக்கப்படுவான். அவன் நசேரயனாக இருப்பான்.
எனேவ அவன் முடிைய சவரம் ெசய்யேவா, ெவட்டேவா கூடாது. அவன்
பறப்பதற்கு முன்பருந்ேத ேதவனுக்ெகன்று வேசஷமானவனாக இருப்பான்.
அவன்ெபலிஸ்தயரின்ஆட்சயலிருந்துஇஸ்ரேவலைரமீட்பான்” என்றான்.
௬அப்ேபாது அப்ெபண் தன் கணவனிடம் ெசன்று நடந்தவற்ைறக் கூறனாள்.

அவள், “ேதவனிடமிருந்து ஒரு மனிதன் என்னிடம் வந்தார். அவர் ேதவன்
அனுப்பய தூதைனப் ேபான்றருந்தார். அவர் என்ைன பயமைடயச்
ெசய்தார். அவர் எங்கருந்து வந்தாெரன்று நான் வசாரிக்கவல்ைல. அவர்
தன் ெபயைரயும் எனக்குச் ெசால்லவல்ைல. ௭ ஆனால் அவர் என்ைன
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ேநாக்க , ‘நீ கருவுற்று ஒரு மகைனப் ெபறுவாய். த ராட்ைசரசத்ைதேயா,
ேவறு மதுபானத்ைதேயா பருகாேத, அசுத்தமான எைதயும் உண்ணாேத.
ஏெனனில் ஒரு வ ேசஷமான வைகயல் அச்சறுவான் ேதவனுக்காக
அர்ப்பணிக்கப்படுவான். அவன் ேதவனுக்குரிய வ ேசஷமானவனாக, ப றக்கும்
முன்னேர அைமந்து, மரணம் அைடயும் மட்டும் அவ்வாேற வளங்குவான்’
என்றார்” என்றாள்.
௮ பன்பு மேனாவா கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்தான். அவன், “கர்த்தாேவ, நீர்

உமது ேதவ மனிதைன எங்களிடம் மீண்டும் அனுப்ப ேவண்டும். வைரவல்
பறக்கப் ேபாக ற மகனுக்கு நாங்கள் என்ெனன்ன ெசய்ய ேவண்டுெமன்பைத
அவர் எங்களுக்குக்கற்ப க்க ேவண்டுெமன்றுவரும்புக ேறாம்” என்றான்.
௯ ேதவன் மேனாவாவன்ெஜபத்ைதக் ேகட்டார். ேதவதூதன்அப்ெபண்ணிடம்

மீண்டும் வந்தான். அவள் மேனாவா இல்லாதேபாது வயலில் தனித்தருந்தாள்.
௧௦எனேவஅவள்தன்கணவனிடம் ஓடி, “அந்த மனிதன்வந்தருக்க றார்! அன்று
என்னிடம்வந்தஅேதமனிதன்!” என்றாள்.
௧௧ மேனாவா எழுந்து மைனவையப் பன் ெதாடர்ந்து ெசன்றான்.

அம்மனிதனிடம் வந்து, “நீர் எனது மைனவய டம் முன்பு ேபச ய அேத மனிதரா?”
என்றுேகட்டான்.
தூதன், “நாேன” என்றான்.
௧௨ மேனாவா, “நீர் ெசான்னபடிேய நடக்குெமன நம்புக ேறன். சறுவன்

வாழப்ேபாகும் வாழ்க்ைகையக் குறத்துச் ெசால்லுங்கள். அவன் என்ன
ெசய்வான்?” என்றான்.
௧௩ கர்த்தருைடய தூதன் மேனாவாைவ ேநாக்க , “உன் மைனவ நான் கூறய

எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ய ேவண்டும். ௧௪ த ராட்ைசச் ெசடியல் வைளயும்
எைதயும் அவள் உண்ணக்கூடாது. அவள் த ராட்ைச ரசத்ைதேயா அல்லது
ேவறு மதுபானத்ைதேயா பருகக் கூடாது. அசுத்தமான உணவு எைதயும் அவள்
உண்ணக்கூடாது. நான் அவைளச் ெசய்யுமாறு கட்டைளய ட்ட அைனத்ைதயும்
அவள்ெசய்யேவண்டும்” என்றான்.
௧௫அப்ேபாது மேனாவா கர்த்தருைடய தூதைன ேநாக்க , “நீர் சற்றுத் தங்க ச்

ெசல்வைத வரும்புக ேறாம். ஒரு ெவள்ளாட்டுக் குட்டிைய நீர் உண்பதற்காகச்
சைமத்துவரவரும்புக ேறாம்” என்றான்.
௧௬ கர்த்தருைடய தூதன் மேனாவாைவ ேநாக்க , “நீங்கள் இருக்குமாறு

கூறனாலும் உங்கள் உணைவ உண்ணமாட்ேடன். நீங்கள் ஏேதனும் தயாரிக்க
வரும்பனால் கர்த்தருக்குத் தகனபலி ெகாடுங்கள்” என்றான். (மேனாவா
உண்ைமய ேலேய அவன் கர்த்தருைடய தூதன் என்பைத அறயாதருந்தான்.)
௧௭பன்கர்த்தருைடயதூதனிடம் மேனாவா, “உமதுநாமெமன்ன? நீர் ெசான்னது
உண்ைமயாகேவ நடந்தால் நாங்கள் உம்ைம எப்படி ெகௗரவ க்க முடியும்?
இதற்காகேவ உமது நாமத்ைத நாங்கள் ெதரிந்துெகாள்ள வரும்புக ேறாம்”
என்றான்.
௧௮ கர்த்தருைடய தூதன், “என் நாமத்ைத ஏன் ேகட்க றீர்கள்? நீங்கள் நம்ப

முடியாதஅளவற்குஅதுமிகஅத சயம்ஆகும்” என்றார்.
௧௯மேனாவா ஒருெவள்ளாட்டுக்குட்டிையஒரு பாைறயன் ேமல் பலிய ட்டான்.

அவன் ஆட்டுக் குட்டிையயும் தானியக் காணிக்ைகையயும் அத சயங்கைள
ெசய்க ற கர்த்தருக்கு அன்பளிப்பாகச் ெசலுத்தனான். ௨௦ மேனாவாவும்
அவனது மைனவயும் நடந்த அைனத்ைதயும் கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.
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பலிபீடத்தலிருந்து ெநருப்பு ஜூவாைல எழும்பய ேபாது கர்த்தருைடய தூதன்
ெநருப்ப ேலேயவண்ணிற்குஎழுந்துெசன்றார்.
மேனாவாவும் அவனது மைனவயும் அைதக் கண்டு முகங்குப்புற தைரயல்

வழுந்து வணங்கனார்கள். ௨௧ அவர் கர்த்தருைடய தூதன் என்பைத
மேனாவா இறுதயல் கண்டுெகாண்டான். கர்த்தருைடய தூதன் மீண்டும்
மேனாவாவற்கும்அவன்மைனவக்கும்காட்ச யளிக்கவல்ைல.
௨௨ மேனாவா தன் மைனவைய ேநாக்க , “நாம் ேதவைனப் பார்த்ேதாம்,

அதனால்நாம் கண்டிப்பாக மரித்துவடுேவாம்!” என்றான்.
௨௩ ஆனால் அவள் அவைன ேநாக்க , “கர்த்தர் நம்ைமக் ெகால்ல

வரும்பவல்ைல. அவர் நம்ைமக் ெகால்ல வரும்பனால் நமது
தகனபலிையயும், தானியக் காணிக்ைகையயும் ஏற்றுக்ெகாண்டிருக்கமாட்டார்.
இந்த அற்புதங்கைளயும் காட்டியருக்கமாட்டார். இக்காரியங்கைள
அறவத்தருக்கவும்மாட்டார்” என்றாள்.
௨௪அவள் ஓர் ஆண் குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுத்தாள். அவனுக்கு ச ம்ேசான்

என்று ெபயரிட்டனர். ச ம்ேசான் நன்றாக வளர்ந்தான். அவைனக் கர்த்தர்
ஆசீர்வத த்தார். ௨௫ கர்த்தருைடய ஆவ சம்ேசான் மீது வந்து, அவன் மகாேன
தாண் என்னும் நகரிலிருக்கும்ேபாது கர்த்தருைடய ஆவயானவர் க ரிைய
ெசய்ய ஆரம்ப த்தார். மகாேன நகரம் என்பது ேசாரா என்னும் நகரத்த ற்கும்
எஸ்தாேவால்என்னும்நகரத்த ற்கும்நடுவல்உள்ளது.

௧௪
ச ம்ேசானின்தருமணம்
௧ ச ம்ேசான் தம்னாத் என்னும் நகரத்த ற்குச் ெசன்றான், அங்கு ஒரு

ெபலிஸ்தய இளம் ெபண்ைணக் கண்டான். ௨அவன் வீட்டிற்குத் தரும்பயதும்
தன் தந்ைதையயும், தாையயும் ேநாக்க , “ஒரு ெபலிஸ்தய ெபண்ைணத்
தம்னாவல் நான் பார்த்ேதன், அவைள நீங்கள் எனக்காக அைழத்து
வரேவண்டும். நான் அவைளத் தருமணம் ெசய்துெகாள்ள வரும்புக ேறன்”
என்றான்.
௩அவனதுதந்ைதயும் தாயும், “இஸ்ரேவலில்உனக்கு தருமணம்ெசய்வதற்கு

ந ச்சயமாக ஒரு ெபண் வாய்ப்பாள். ெபரிஸ்தயரிலிருந்து ஒரு ெபண்ைண
நீ தருமணம்ெசய்ய ேவண்டுமா? அந்த ஜனங்கள் வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்பட்டவர்கள்அல்ல” என்றார்கள்.
ஆனால் ச ம்ேசான், “அப்ெபண்ைன எனக்காக அைழத்து வாருங்கள்!

அப்ெபண்ேண எனக்கு ேவண்டும்!” என்றான். ௪ (ச ம்ேசானின்
ெபற்ேறார் கர்த்தர் இவ்வாறு ந கழ ேவண்டுெமன வரும்பயைத
அறயாதருந்தார்கள். கர்த்தர் ெபலிஸ்தயருக்கு எத ராகச் ெசயல்படும்
வைகைய எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார். ெபலிஸ்தயர் அக்காலத்தல்
இஸ்ரேவலைரஆண்டுெகாண்டிருந்தனர்.)
௫ ச ம்ேசான் தம்னாத் நகரத்த ற்கு தன் தந்ைதேயாடும் தாேயாடும்

ெசன்றான். அவர்கள் அந்த நகரத்த ற்கு அருேகயுள்ள த ராட்ைசத் ேதாட்டத்ைத
ெநருங்குைகயல் ஒரு இளம் சங்கம் த டீெரன ெகர்ச்ச த்தபடி ச ம்ேசாைன
ேநாக்க வந்தது. ௬ கர்த்தருைடய ஆவயானவர் வல்லைமேயாடு ச ம்ேசானின்
மீது இறங்கனார். அவன் தனது ெவறுங்ைககளாேலேய சங்கத்ைதக்
ெகான்றான். இைதஅவனால் எளிதாகச் ெசய்யமுடிந்தது. ஒரு ெவள்ளாட்ைடக்
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ெகால்வதுேபால் எளிதாக அதைனக் ெகான்றான். ஆனால் அவன் அைத தன்
தந்ைதக்ேகா, தாய்க்ேகா ெதரிவ க்கவல்ைல.
௭ பன்பு ச ம்ேசான் நகரத்த ற்குச் ெசன்று அந்த ெபலிஸ்தயப் ெபண்ைணச்

சந்த த்துப்ேபசனான். அவனுக்குப்அவைளப டித்தருந்தது. ௮பலநாட்களுக்குப்
பன்பு அந்த ெபலிஸ்தயப் ெபண்ைணத் தருமணம் ெசய்துெகாள்ள ச ம்ேசான்
தரும்ப வந்தான். வழியல் சங்கத்ைதப் பார்க்க ெசன்றான். மரித்த சங்கத்தன்
உடலில் ேதனீக் கூட்டத்ைதக் கண்டான். அைவ ேதைனச் ேசகரித்தருந்தன.
௯ ச ம்ேசான் தனது ைககளால் அதல் ெகாஞ்சம் ேதைன எடுத்தான். அவன்
ேதைனச் சுைவத்துக் ெகாண்ேட வழியல் நடத்தான். அவன் தன் ெபற்ேறாரிடம்
வந்தேபாது அவர்களுக்கும் ச றது ேதைனக் ெகாடுத்தான். அவர்களும் அைத
உண்டனர். ஆனால் மரித்த சங்கத்த டமிருந்து எடுத்த ேதன் அது என்று
அவர்களிடம் ச ம்ேசான்கூறவல்ைல.
௧௦ச ம்ேசானின் தந்ைத ெபலிஸ்தய ெபண்ைணப் பார்ப்பதற்காகச் ெசன்றார்.

மணமகனுக்கான முைறைமப்படி ச ம்ேசான் ஒரு வருந்து ெகாடுத்தான்.
௧௧ெபலிஸ்தயர்கள் 30 ேபைரவருந்துக்குஅனுப்ப ைவத்தனர்.
௧௨அந்த 30 ேபருக்கும் ச ம்ேசான், “நான் உங்களுக்கு ஒரு வடுகைத ெசால்ல

வரும்புக ேறள். இந்த வருந்து 7 நாட்கள் நீடிக்கும். இந்த நாட்களுக்குள்
அந்த வடுகைதக்கான பதைல நீங்கள் ெசால்ல ேவண்டும். அந்நாட்களுக்குள்
உங்களால் வடுகைதைய வடுவக்கக் கூடுமாயன் 30 பஞ்சாைடகைளயும், 30
மாற்றுஆைடகைளயும் ெகாடுப்ேபன். ௧௩ஆனால் நீங்கள் பதல் தராவ ட்டால் 30
பஞ்சாைடகைளயும், 30மாற்றுஆைடகைளயும்எனக்குத்தரேவண்டும்”என்றான்.
அந்த 30ேபரும், “உன்வடுைகைதையச்ெசால். நாங்கள்ேகட்கவரும்புக ேறாம்”
என்றார்கள்.
௧௪ச ம்ேசான்அவர்களிடம்,

“சாப்படுேவாரிடமிருந்து சாப்படுவதற்குக்ெகாஞ்சம்கைடத்தது.
பலமானவரிடமிருந்துஇனிப்பும் கைடத்தது.”

என்றவடுகைதையச்ெசான்னான்.

30 ேபரும் 3 நாட்கள் இந்த வடுகைதைய வடுவக்க முற்பட்டனர். ஆனால்
அவர்களால்முடியவல்ைல.
௧௫ நான்காம் நாள் அவர்கள் ச ம்ேசானின் மைனவய டம் வந்தனர்.

அவர்கள், “எங்கைள வற ேயாராக்கும்படிக்கு அைழத்தீர்களா? வடுகைதயன்
பதைல அறயும்படிக்கு நீ உனது கணவைனத் தந்த ரமாய் வசப்படுத்த
ேவண்டும். நீ அைத எங்களுக்கு அறவக்காவ ட்டால் உண்ைனயும் உன்
தந்ைதயன்வீட்டார் எல்ேலாைரயும் ெநருப்ப ட்டுக் ெகால்லுேவாம்” என்றார்கள்.
௧௬ ச ம்ேசானின் மைனவ அவனிடம் வந்து அழுதாள். அவள் சம்ேசானிடம்,
“உங்களுக்கு என்ைனப் ப டிக்கவல்ைல! நீங்கள் உண்ைமயல் என்மீது அன்பு
ெசலுத்தவல்ைல! எங்கள் ஆட்களுக்கு வடுகைத ேபாட்டுள்ளீர்கள். ஆனால்
என்னிடம் நீங்கள்பதைலக்கூறவல்ைல” என்றாள்.
௧௭ வருந்தன் 7 நாட்களும் முடியும்வைர ச ம்ேசானின் மைனவ அழுதாள்.

அதனால் 7வதுநாள் ச ம்ேசான்அவளுக்குவடுகைதயன்பதைலக்கூறனான்.
அவள் ெதாடர்ந்து அவைனத் ெதாந்தரவு ெசய்ததனாலும் வற்புறுத்தயதாலும்
அவளுக்குக் கூறனான். அவள் அந்தப் பதைல தனது ஜனங்களுக்குக்
கூறனாள்.
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௧௮ ஏழாவது நாள் சூரியன் மைறயும் முன்னர், ெபலிஸ்தயர்கள் பதைல
அறந்தனர். அவர்கள்ச ம்ேசானிடம்,

“ேதைனவடசுைவயானதுஎது?
சங்கத்ைதக்காட்டிலும்வலிைமயானதுஎது?” என்றார்கள்.

அப்ேபாது ச ம்ேசான்அவர்களிடம்,

“என்பசுவால்நீங்கள்உழாவ ட்டால்
என்வடுகைதக்குநீங்கள்பதல்ெசால்லியருக்கமாட்டீர்கள்” என்றான்.

௧௯ ச ம்ேசான் மிகவும் ேகாபமாக இருந்தான். கர்த்தருைடய ஆவயானவர்
ச ம்ேசான் மீது வல்லைமேயாடு வந்தார். அதனால் அவன் அஸ்கேலான்
நகரத்த ற்குச் ெசன்று அங்கு 30 ெபலிஸ்தயைரக் ெகான்றான். அவர்களது
ஆைடகைளயும், ெசாத்துக்கைளயும் எடுத்துக் ெகாண்டான். அந்தஆைடகைளப்
பதல் ெசான்ன 30 ேபருக்கும் ெகாடுத்தான். அதன் பன்பு தனது தந்ைதயன்
வீட்டிற்கு வந்தான். ௨௦ ச ம்ேசான் தன் மைனவையத் தன்ேனாடு அைழத்துச்
ெசல்லவல்ைல. மாப்பள்ைளத் ேதாழன்அவைளைவத்துக்ெகாண்டான்.

௧௫
ச ம்ேசான்ெபலிஸ்தயருக்குத்ெதால்ைலெகாடுத்தல்
௧ ேகாதுைம அறுவைடயன்ேபாது ச ம்ேசான் தன் மைனவையச் சந்த க்கப்

ேபானான். அவளுக்கு அன்பளிப்பாக ஒரு ெவள்ளாட்டுக் குட்டிையக் ெகாண்டு
வந்தான். அவன், “என்மைனவ இருக்கும்அைறக்குச்ெசல்க ேறன்” என்றான்.
அவளது தந்ைத ச ம்ேசாைன உள்ேள வ டவல்ைல. ௨ அவளது தந்ைத

ச ம்ேசானிடம், “நீ அவைள ெவறுத்தாய் என நான் நைனத்ேதன். எனேவ
மாபள்ைளத் ேதாழைன அவள் தருமணம் ெசய்துெகாள்ள நான் அனுமதத்து
வ ட்ேடன். அவள் தங்ைக இன்னும் அழகானவள், அவைள மணந்துெகாள்”
என்றான்.
௩ ஆனால் ச ம்ேசான் அவனிடம், “இப்ேபாது ெபலிஸ்தயராக ய

உங்கள் அைனவைரயும் துன்புறுத்துவதற்கு எனக்கு ஒரு நல்ல காரணம்
கைடத்தருக்க றது. என்ைன இப்ேபாது யாரும் குைறச் ெசால்ல முடியாது”
என்றான்.
௪ பன்பு ச ம்ேசான் ெவளிேய ெசன்று 300 நரிகைளப் ப டித்தான். அவற்ைற

இரண்டு இரண்டாகச் ேசர்த்து அவற்றன் வாைலக் கட்டி, வால்களுக்கைடயல்
ெநருப்புப் பந்தத்ைதைவத்தான்.
௫ பன்பு ச ம்ேசான் அவற்ைறக் ெகாளுத்த வாலில் ெநருப்பு ைவக்கப்பட்ட

அந்நரிகைளப் ெபலிஸ்தயரின் தானியங்கள் வைளயும் வயல்களுக்கைடயல்
துரத்தவ ட்டான். இவ்வாறு அவர்களின் வயல்களில் வைளந்துெகாண்டிருந்த
பய ர்கைளயும்,அறுவைடெசய்துதனிேயகுவத்துைவத்தகத ர்க்கட்டுகைளயும்
ெநருப்பால் அழித்தான். ேமலும் த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளயும், ஒலிவ
மரங்கைளயும்எரித்தான்.
௬ெபலிஸ்தயர், “இதைனச்ெசய்ததுயார்?” என்றுேகட்டார்கள்.
த ம்னாவலுள்ள மனிதனின் மருமகனான ச ம்ேசான் அதைனச் ெசய்ததாகச்

சலர் கூறனார்கள். அவர்கள் “ச ம்ேசானின் மாமனார் தன் மகைள
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மாப்பள்ைளத் ேதாழனுக்குத்தருமணம்ெசய்துைவத்ததால்அவன்அத்தைகய
ெசயைலச் ெசய்தான்” என்றார்கள். அதனால் ெபலிஸ்தயர் ச ம்ேசானின்
மைனவையயும்,அவளதுதந்ைதையயும்எரித்துக்ெகான்றனர்.
௭ பன்பு ச ம்ேசான் அப்ெபலிஸ்தய ஜனங்களிடம் “நீங்கள் தீைம ெசய்ததால்

நானும் உங்களுக்குத் தீைம ெசய்ேவன். நான் உங்கள் ேமல் பழி
சுமத்துகறவைரக்கும்நறுத்தமாட்ேடன்!” என்றான்.
௮பன்புச ம்ேசான்ெபலிஸ்தயைரத்தாக்க அவர்களில் பலைரக்ெகான்றான்.

பன்புஅவன்ஒருகுைகயல்ெசன்றுதங்கனான். அக்குைகஏத்தாம் பாைறயல்
இருந்தது.
௯ பன்பு ெபரிஸ்தயர் யூதாவன் ேதசத்த ற்குச் ெசன்று, ேலக

என்னுமிடத்த ற்கருகல் தங்கனார்கள். அவர்களின் ேசைனயும் அங்ேகேய
தங்க ப் ேபாருக்குத் தயாரானது. ௧௦ யூதா ேகாத்த ரத்தனர் அவர்களிடம்,
“ெபலிஸ்தயராக ய நீங்கள் ஏன் எங்கேளாடு ேபாரிட வந்துள்ளீர்கள்?” என்று
ேகட்டனர்.
அதற்கு ெபலிஸ்தயர், “நாங்கள் ச ம்ேசாைனக் ைகது ெசய்ய வந்துள்ேளாம்.

எங்கள் ஜனங்களுக் ெகத ராக அவன் ெசய்த ெசயல்களுக்கு அவைனத்
தண்டிக்கவரும்புக ேறாம்” என்றனர்.
௧௧ பன்பு 3,000 யூதா ேகாத்த ரத்தனர் ேசர்ந்து ஏத்தாம் பாைறக்கு அருகல்

இருந்த குைகக்கு ச ம்ேசானிடம் ெசன்றனர். அவர்கள், “நீ எங்களுக்கு என்ன
ெசய்தாய் என்பைத அறவாயா? ெபலிஸ்தயர் நம்ைம ஆட்ச வலிைம ெசய்து
ெகாண்டிருக்க றார்கள்என்றுெதரியாதா?” என்றுேகட்டனர்.
அதற்கு ச ம்ேசான், “அவர்கள் எனக்குத் தீங்கு ெசய்ததால் அவர்கைளத்

தண்டித்ேதன்” என்றான்.
௧௨ பன்பு அவர்கள், “உன்ைனக் கட்டி, ெபலிஸ்தயரிடம் ெகாடுப்பதற்காக

வந்துள்ேளாம்” என்றனர்.
ச ம்ேசான்யூதாஜனங்களிடம், “நீங்களாகேவஎன்ைனகாயப்படுத்தமாட்டீர்கள்

என்றுஎனக்குவாக்குக்ெகாடுங்கள்” என்றுேகட்டான்.
௧௩அதற்குஅவர்கள், “அதற்குநாங்கள்ஒத்துக்ெகாள்க ேறாம். உன்ைனக்கட்டி

ெபலிஸ்தயரிடம்நாங்கள்ெகாடுப்ேபாேமயன்ற ,உன்ைனக்ெகால்லமாட்ேடாம்”
என்றனர். அவ்வாேற அவர்கள் அவைன இரண்டு புதய கயறுகளால் கட்டி,
குைகக்குெவளிேயெகாண்டுவந்தனர்.
௧௪ ேலக என்னுமிடத்த ற்குச் ச ம்ேசான் வந்தேபாது, ெபலிஸ்தயர்கள்

அங்கு வந்தனர். அவர்கள் மக ழ்ச்ச யால் துள்ளினார்கள். அப்ேபாது
கர்த்தருைடயஆவயானவர் வல்லைமேயாடு ச ம்ேசான் மீதுவந்தார். ச ம்ேசான்
கயறுகைள அறுத்தான். அந்த கயறுகள் எரிந்துேபான நூைலப் ேபால
காணப்பட்டன. உருகன கயறுகள் ேபால அவன் கரங்களிலிருந்து அைவ
நழுவன. ௧௫அவ்வடத்தல்மரித்தஒருகழுைதயன்தாைடெயலும்புஅவனுக்குக்
கைடத்தது. அத்தாைடெயலும்பால் அவன் 1,000 ெபலிஸ்தயர்கைளக்
ெகான்றான்.
௧௬பன்பு ச ம்ேசான்,

“ஒருகழுைதயன்தாைடெயலும்பால்
1,000 ேபைரக்ெகான்ேறன்!

கழுைதயன்தாைடெயலும்பால்
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ஒன்றன்ேமெலான்றாகெபரும்குவயலாககுவத்ேதன்” என்றான்

௧௭ இவ்வாறு ெசால்லி அத்தாைடெயலும்ைப கீேழ எற ந்தான். அந்த இடம்
அதனால் ராமாத்ேலக என்றுஅைழக்கப்பட்டது.
௧௮ ச ம்ேசான் மிகவும் தாகமாயருந்தான். அவன் கர்த்தைர ேநாக்க , “நான்

உமது ஊழியன், நீர் எனக்குப் ெபரும் ெவற்றையத் தந்தீர். நான் தாகத்தால்
மரிக்கும்படி தயவு ெசய்துவ டாதரும். வருத்தேசதனம் இல்லாத மனிதர்கள்
என்ைனப்ப டிக்கஅனுமதயாதரும்” என்றுஅழுதுமுைறய ட்டான்.
௧௯ ேலகயன் தைரயல் ஒரு துவாரம் இருந்தது. ேதவன்அந்தத் துவாரத்தன்

வழி ெவடித்து தண்ணீர் வரும்படியாகச் ெசய்தார். ச ம்ேசான் அந்தத்
தண்ணீைரக் குடித்து மறுபடியும் வலிைமெபற்றான். அந்த நீரூற்றுக்கு
எந்நக்ேகாரி என்று ெபயரிட்டான். அது இன்னும் ேலக நகரில் உள்ளது.
௨௦இவ்வாறுச ம்ேசான்இஸ்ரேவலருக்குஇருபதுஆண்டுகள்நயாயாத பதயாக
இருந்தான். இதுெபலிஸ்தயரின்காலத்தல்நடந்தது.

௧௬
காசா என்னும்நகருக்குச ம்ேசான்ெசல்லுதல்
௧ ஒரு நாள் ச ம்ேசான் காசா நகரத்த ற்குச் ெசன்றான். அவன் அங்கு ஒரு

ேவசையச் சந்த த்து, அன்ற ரவு அவேளாடு தங்கச் ெசன்றான். ௨ காசா நகர
ஜனங்களிடம், “ச ம்ேசான்இங்குவந்தருக்க றான்”என்றுயாேராெதரிவ த்தனர்.
அவர்கள்அவைனக்ெகால்லஎண்ணினார்கள். எனேவ,அவன்இருந்தஇடத்ைத
சூழ்ந்தனர். அவர்கள் மைறந்தருந்து ச ம்ேசானின் வரவுக்காக காத்தருந்தனர்.
அவர்கள் நகர வாயலருேக இரவு முழுவதும் அைமதயாகத் தங்கயருந்தனர்.
அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர், “காைலயல் ச ம்ேசாைனக் ெகால்ேவாம்” என்று
ேபச க்ெகாண்டனர்.
௩ ஆனால் ச ம்ேசான் அவ்வைலமகேளாடு நள்ளிரவுவைர மட்டுேம

தங்கயருந்தான். ச ம்ேசான் நள்ளிரவல் வழித்ெதழுந்தான். ச ம்ேசான்
நகரவாயல் கதவுகைள ப டித்து, மதலிலிருந்து தளர்த்த ப் ெபயர்த்ெதடுத்தான்.
ச ம்ேசான் கதவுகைளயும், அவற்றன் இரண்டு தூண்கைளயும், கதவுகைள
மூடும் இரும்புத் துண்டுகைளயும் ேசர்த்துத் தூக்க க்ெகாண்டான். ச ம்ேசான்
அைத ேதாளில் சுமந்துக்ெகாண்டு, எப ேரான் நகருக்கு அருகலுள்ள
மைலயன்மீதுஏறனான்.

ச ம்ேசானும்ெதலீலாளும்
௪பன்னர் ச ம்ேசான் ெதலீலாள் என்னும்ஒருெபண்ைணேநச த்தான். அவள்

ேசாேரக் என்னும்பள்ளத்தாக்ைகச் ேசர்ந்தவள்.
௫ெபலிஸ்தயஜனங்களின்தைலவர்கள்ெதலீலாளிடம்ெசன்றனர். அவர்கள்,

“ச ம்ேசாைனப் ெபலசாலியாக ைவத்தருப்பது எதுெவன்று நாங்கள் அறய
வரும்புக ேறாம். அவனதுஇரகசயத்ைதஉனக்குத்ெதரிவ க்குமாறுநீ ஏேதனும்
தந்த ரம் ெசய். அப்ேபாது அவைனப் ப டித்துக் கட்டுவது எப்படிெயன்பைத
நாம் அற ந்துெகாள்ள முடியும். ப றகு அவைனக் கட்டுப்படுத்துவதும்
எளிதாயருக்கும். நீ இைதச் ெசய்தால் நாங்கள் ஒவ்ெவாரு வரும் உனக்கு 28
பவுண்டுஎைடயுள்ளெவள்ளிையக்ெகாடுப்ேபாம்” என்றார்கள்.
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௬ எனேவ ெதலீலாள் ச ம்ேசானிடம், “நீங்கள் எதனால் ெபலசாலியாக
இருக்க றீர்கள் என்பைதக் கூறுங்கள். எவ்வாறு உங்கைளக் கட்டி
ெபலவீனப்படுத்தமுடியும்?” என்றுேகட்டாள்.
௭ ச ம்ேசான் பதலாக, “ஏழு பச்ைசயான உலராத வல் நாண்களால்

என்ைனக் கட்டேவண்டும். அவ்வாறு ெசய்தால் நான் பறைரப் ேபான்று
ெபலனற்றவனாேவன்” என்றான்.
௮ அப்ேபாது ெபலிஸ்தயரின் அத காரிகள் ெதலீலாளிடம் ஏழு பச்ைசயான

வல் நாண்கைளக்ெகாண்டுவந்தனர். அைவஇன்னும்உலர்ந்தருக்கவல்ைல.
அவற்றால் ெதலீலாள் ச ம்ேசாைனக் கட்டினாள். ௯ ச லர் அடுத்த அைறயல்
ஒளித்தருந்தனர். ெதலீலாள் ச ம்ேசானிடம், “ச ம்ேசான், உங்கைளப்
ெபலிஸ்தயர்கள்ப டிக்கப்ேபாக றார்கள்!” என்றாள். ஆனால்ச ம்ேசான்எளிதாக
அந்த வல் நாண்கைள அறுத்துப்ேபாட்டான். வளக்கல் எரியும் த ரியலுள்ள
சாம்பைலப் ேபான்று அைவத் ெதற த்து வழுந்தன. எனேவ ெபலிஸ்தயர்கள்
ச ம்ேசானின்ெபலத்தன்இரகச யத்ைதஅற ந்துெகாள்ளவல்ைல.
௧௦ அப்ேபாது ெதலீலாள் ச ம்ேசானிடம், “நீங்கள் என்னிடம் ெபாய்

ெசான்னீர்கள்! என்ைன முட்டாளாக்கனீர்கள். உண்ைமையத் தயவுெசய்து
எனக்குக் கூறுங்கள். எப்படி, யாரால் உங்கைளக் கட்டிப்ேபாட முடியும்?” என்று
ேகட்டாள்.
௧௧ ச ம்ேசான், “யாராவது என்ைன முன்னால் பயன்படுத்தப்படாத புதுக்

கயறுகளால் கட்டேவண்டும். அவ்வாறு யாேரனும் எனக்குச் ெசய்தால் நானும்
ப றமனிதர்கைளப் ேபான்றுெபலமிழந்தவனாகவடுேவன்” என்றான்.
௧௨ எனேவ ெதலீளாள் சல புதுக்கயறுகைள எடுத்து ச ம்ேசாைனக்

கட்டினாள். ச ல ஆட்கள் அடுத்த அைறயல் ஒளித்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.
ெதலீலாள் அவைன அைழத்து, “ச ம்ேசான், ெபலிஸ்தய ஆட்கள் உங்கைளப்
ப டிக்கேபாக றார்கள்!” என்றாள். ஆனால் அவன் கயறுகைள எளிதாக
அறுத்துவ ட்டான். நூைல அறுத்தாற்ேபான்று அவன் கயறுகைள
அறுத்ெதற ந்தான்.
௧௩ பன்பு ெதலீலாள் ச ம்ேசாைன ேநாக்க , “நீங்கள் என்னிடம் மீண்டும் ெபாய்

ெசால்லிவட்டீர்கள்! என்ைன முட்டாள் ஆக்கவ ட்டீர்கள். இப்ேபாது உங்கைள
ஒருவன்எவ்வாறுகட்டக்கூடும்என்பைதக்கூறுங்கள்” என்றாள்.
ச ம்ேசான், “நீ என் தைலமய ரின் 7 ஜைடகைளயும் ெநசவு தறயால் ெநய்து

அதைனப் பன்னலிட்டு இறுகக் கட்டினால் நானும் ப ற மனிதைரப்ேபால்
ெபலமற்றவனாேவன்” என்றான்.
௧௪பன்ச ம்ேசான்உறங்கப்ேபானான். ெதலீலாள்ெநசவுத்துணியன்நூைலப்

பயன்படுத்த அவனது தைலமய ரின் 7ஜைடகைளயும் ெநய்தாள். பன் தறைய
நலத்தல் ஒரு கூடார ஆணியால் அடித்தாள். அவள் மீண்டும் ச ம்ேசாைன
அைழத்து, “ச ம்ேசான்,ெபலிஸ்தயஆட்கள்உங்கைளப்ப டிக்கப்ேபாக றார்கள்!”
என்றாள். ச ம்ேசான் கூடார ஆணிையயும், தறையயும், பாைவயும் படுங்க
எடுத்துக்ெகாண்டுஎழுந்தான்!
௧௫ பன் ெதலீலாள் ச ம்ேசாைனப் பார்த்து, “முற்றலும் என்ேமல்

நம்ப க்ைகயற்றவராக இருக்கும்ேபாது ‘நான் உன்ைன ேநச க்க ேறன்’
என்று நீங்கள் எப்படி ெசால்ல முடியும்? உங்கள் இரகச யத்ைத ெசால்ல
மறுக்க றீர்கள்? மூன்றாவதுமுைற நீங்கள் என்ைன முட்டாளாக்கவ ட்டீர்கள்.
உங்களது ேபராற்றலின் இரகசயத்ைத நீங்கள் இன்னும் எனக்குக்
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கூறவல்ைல” என்றாள். ௧௬ தனந்ேதாறும் அவள் ச ம்ேசாைனத் ெதாந்தரவுச்
ெசய்துக்ெகாண்ேடயருந்தாள். அவனது இரகசயத்ைதப்பற்ற அவள்
ேகட்டதனால் அவன் ஆத்துமா மிகவும் ேசார்ந்து, வாழ்க்ைகைய ெவறுத்தான்.
௧௭இறுதயல் ச ம்ேசான் ெதலீலாளுக்கு எல்லாவற்ைறயும் கூறனான். அவன்,
“நான் எனது தைலமயைரச் சைரத்ததல்ைல. நான் ப றக்கும் முன்னேர
ேதவனுக்ெகன்று அர்ப்பணிக்கப்பட்டவன். யாராவது எனது தைல மயைர
நீக்கனால் எனது பலத்ைத இழந்துவடுேவன். நான் ேவெறந்த மனிதைனப்
ேபான்றும்பலவீனனாய்காணப்படுேவன்” என்றான்.
௧௮ ச ம்ேசான் அவளிடம் இரகச யத்ைதக்கூறவ ட்டான் என்பைதத் ெதலீலாள்

கண்டு ெகாண்டாள். ெபலிஸ்தயரின் தைலவர்களுக்கு அவள் ெசய்தையச்
ெசால்லியனுப்பனாள். அவள், “மீண்டும் இங்ேக வாருங்கள். ச ம்ேசான்
என்னிடம் எல்லாவற்ைறயும் கூறவ ட்டான்” என்றாள். எனேவ ெபலிஸ்தயரின்
தைலவர்கள் ெதலீலாளிடம் வந்தார்கள். அவளுக்குக் ெகாடுப்பதாக
வாக்களித்தருந்த பணத்ைதஅவர்கள்ெகாண்டுவந்தருந்தார்கள்.
௧௯ச ம்ேசான்அவள்மடியல்படுத்தருந்தேபாேதஅவைனத்ெதலீலாள்உறங்க

ைவத்தாள். பன்பு அவள் சவரம் ெசய்யும் ஒருவைன அைழத்து அவனது
தைலமய ரின் 7 ஜைடகைளயும் சைரத்துவ டச் ெசய்தாள். அப்ேபாது ச ம்ேசான்
தனது ெபலத்ைத இழந்தான். ச ம்ேசானின் பலம் அவைன வட்டு நீங்கயது.
௨௦ அப்ேபாது ெதலீலாள் அவைன அைழத்து, “ச ம்ேசான், ெபலிஸ்தயர்
உன்ைனப் ப டிக்கப் ேபாக றார்கள்!” என்றாள். அவன்எழுந்து, “நான் எப்ேபாதும்
ேபால் என்ைன வடுவத்து தப்பவடுேவன்” என்று நைனத்தான். கர்த்தர்
அவைனவட்டுநீங்க ச்ெசன்றைதஅவன்அறயவல்ைல.
௨௧ ெபலிஸ்தய ஆட்கள் ச ம்ேசாைனச் சைறப டித்தனர். அவர்கள் அவனது

கண்கைளப் படுங்க , அவைனக் காசா நகரத்த ற்கு அைழத்துச் ெசன்றனர்.
அவன் ஓடிவ டாதபடிக்கு அவனுக்கு வலங்க ட்டுக் கட்டினார்கள். அவர்கள்
ச ம்ேசாைனச் சைறயல் அைடத்து, அவைனத் தானியம் அைரக்குமாறு
ெசய்தனர். ௨௨ஆனால்ச ம்ேசானின்தைலமய ர் மீண்டும்வளரஆரம்ப த்தது.
௨௩ ெபலிஸ்தயரின் தைலவர்கள் ெகாண்டாட்டத்த ற்ெகன ஓரிடத்தல்

கூடினார்கள். தங்கள் ெபாய்த் ெதய்வமாகய தாேகானிற்குப்
ெபரும்பலிெகாடுக்க அங்கு வந்தனர். அவர்கள், “நமது ேதவன் நமது
பைகவனாகய ச ம்ேசாைன ெவல்வதற்கு நமக்கு உதவனார்” என்று
ெசான்னார்கள். ௨௪ ெபலிஸ்தயர் ச ம்ேசாைனக் காணும்ெபாழுது, அவர்கள்
தம்ெபாய்த்ெதய்வத்ைதவாழ்த்தனார்கள். அவர்கள்,

“இம்மனிதன்நம்ஜனங்கைளஅழித்தான்!
இம்மனிதன்நம்ஜனங்களில் பலைரக்ெகான்றான்!

ஆனால்நமதுெதய்வம்
நம் பைகவைனெவல்லஉதவனார்!” என்றார்கள்.

௨௫ அவர்கள் ெகாண்டாட்டத்தல் களிகூர்ந்து நன்றாகப் ெபாழுைதப்
ேபாக்கனார்கள். எனேவ அவர்கள், “ச ம்ேசாைன ெவளிேய அைழத்து
வாருங்கள். அவைன ஆட்டம் காண்பத்து கண்டல் ெசய்ய நாங்கள்
வரும்புக ேறாம்” என்றார்கள். எனேவ அவர்கள் ச ம்ேசாைனச் சைறயலிருந்து
அைழத்து வந்து அவைனக் ேகலிச் ெசய்தனர். ெபாய்த் ெதய்வம் தாேகான்
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ேகாவலின்தூண்களுக்குநடுேவஅவைனநறுத்தனார்கள். ௨௬ஒருபணியாள்
அவனது ைககைளப் ப டித்துக் ெகாண்டிருந்தான். ச ம்ேசான் அவனிடம்,
“இக்ேகாவைலத் தாங்க ந ற்கும் தூண்கைள நான் ெதாடுமாறு என்ைன
நறுத்து. நான்அவற்றல்சாய்ந்துெகாள்ளவரும்புக ேறன்” என்றான்.
௨௭ அக்ேகாவல் ஆண்களாலும் ெபண்களாலும் ந ரம்பவழிந்தது.

ெபலிஸ்தயரின் எல்லா தைலவர்களும் அங்கருந்தனர். ேகாவலின் மாடி
அடுக்கல்சுமார் 3,000ஆண்களும்ெபண்களும்இருந்தனர். அவர்கள்நைகத்துக்
ெகாண்டு, ச ம்ேசாைனக்ேகலிச்ெசய்தபடிஇருந்தனர்.
௨௮ அப்ேபாது ச ம்ேசான் கர்த்தைர ேநாக்க ெஜபம் ெசய்தான். அவன்,

“சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தாேவ, என்ைன நைனவுகூரும். ேதவேன,
எனக்கு இன்ெனாருமுைற ெபலன் தாரும். எனது இரு கண்கைளயும்
படுங்கயதற்காய் இப்ெபலிஸ்தயைர ஒருமுைற நான் தண்டிக்க அனுமதயும்!”
என்றான். ௨௯ பன்பு ேகாவலின் நடுேவ ேகாவைலத் தாங்க க் ெகாண்டிருந்த
இரண்டு தூண்கைளயும் ச ம்ேசான் பற்ற க்ெகாண்டான். ஒரு தூண் அவனது
வலதுபுறமும், இன்ெனாரு தூண் அவனது இடதுபுறமும் இருக்கும்படி நன்று
ெகாண்டான். ௩௦ ச ம்ேசான், “என்ைனயும் இந்த ெபலிஸ்தயர்களுடன்
மரிக்கவடும்” என்றான். பன்பு அத்தூண்கைளப் பலங்ெகாண்டமட்டும்
தள்ளினான். தைலவர்கள் மீதும், அதலிருந்த ஜனங்கள்மீதும் ேகாவல் இடிந்து
வழுந்தது. இவ்வாறுஉய ேராடிருந்தேபாதுெகான்றைதக்காட்டிலும்அதகமான
ெபலிஸ்தயைரச் ச ம்ேசான்மரித்தேபாதுெகான்றான்.
௩௧ ச ம்ேசானின் சேகாதரர்களும் அவனது தந்ைதயன் குடும்பத்தனரும்

அவனது உடைல எடுத்துக் ெகாண்டு வந்து, அவனது தந்ைதயன்
கல்லைறய ேலேய புைதத்தனர். அக்கல்லைற ேசாரா நகரத்த ற்கும்
எஸ்தாேவால் நகரத்த ற்கும் நடுேவ இருந்தது. இஸ்ரேவலருக்கு 20ஆண்டுகள்
ச ம்ேசான்நயாயாத பதயாகஇருந்தான்.

௧௭
மீகாவன்வக்க ரகங்கள்
௧ எப்பீராயீம் என்னும் மைலநாட்டில் மீகா என்னும் மனிதன் வச த்து வந்தான்.

௨ மீகா தன் தாைய ேநாக்க , “உன்னிடமிருந்து 28 பவுண்டு ெவள்ளிைய யாேரா
தருடிச் ெசன்றதுஉனக்கு நைனவருக்கறதா? நீஅைதக்குற த்து சாபமிட்டைத
நான் ேகட்ேடன். என்னிடம்அந்த ெவள்ளி உள்ளது, நான்தான்அைத எடுத்ேதன்”
என்றான்.
அவன்தாய், “எனதுமகேன, கர்த்தர்உன்ைனஆசீர்வத க்கட்டும்” என்றாள்.
௩ மீகா 28 பவுண்டு ெவள்ளிையயும் தன் தாய டம் தருப்ப க் ெகாடுத்தான்.

அப்ேபாது அவள், “நான் இந்த ெவள்ளிையக் கர்த்தருக்கு வ ேசஷ
அன்பளிப்பாகச் ெசலுத்துேவன். என் மகன் ஒரு வக்க ரகத்ைதச் ெசய்து அைத
ெவள்ளியால் பூசும்படியாக இைதக் ெகாடுப்ேபன். மகேன, எனேவ இப்ேபாேத
அந்தெவள்ளிையஉனக்குநான்ெகாடுக்க ேறன்” என்றாள்.
௪ ஆனால் மீகா ெவள்ளிையத் தாய டேம ெகாடுத்துவ ட்டான். அவள்

அதல் 5 பவுண்டு ெவள்ளிைய எடுத்து அைதப் ெபாற்ெகால்லனிடம்
ெகாடுத்தாள். ெவள்ளி முலாம் பூசய வக்க ரகத்ைதப் ெபாற்ெகால்லன் அந்த
ெவள்ளியால் உருக்கனான். அந்த வக்க ரகம் மீகாவன் வீட்டில் இருந்தது.
௫வக்க ரகங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ளும் ேகாயல் ஒன்று மீகாவுக்கு இருந்தது.
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அவன் ஒரு ஏேபாத்ைதயும் சல வீட்டு வக்க ரகங்கைளயும் ெசய்தான். மீகா
தன் மகன்களில் ஒருவைனப் பூைஜ ெசய்வதற்கு நயமித்தான். ௬ (அப்ேபாது
இஸ்ரேவலருக்கு அரசனாக யாருமில்ைல. எனேவ, ஒவ்ெவாருவனும் தான்
சரிெயனநைனத்தைதேயெசய்தான்.)
௭அங்குஇைளஞன்ஒருவன்இருந்தான். அவன்யூதாவலுள்ள ெபத்ெலேகம்

நகரிலிருந்து வந்தவன். அவன் யூதா ேகாத்த ரத்தனேராடு வாழ்ந்து
வந்தான். ௮அந்த இைளஞன் யூதாவலுள்ள ெபத்லேகமிலிருந்து ெசன்றபன்
வாழ்வதற்கு மற்ேறார் இடம் ேதடிக்ெகாண்டிருந்தான். அவன் பயணம்
ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது,மீகாவன்வீட்டிற்குவந்தான். எப்ப ராயீமின்மைல
நாட்டில் மீகாவன்வீடுஇருந்தது. ௯மீகாஅவனிடம், “நீ எங்கருந்துவருகறாய்?”
என்றுேகட்டான்.
இைளஞன் அதற்கு, “நான் யூதாவலுள்ள ெபத்ேலேகைமச் ேசர்ந்த ஒரு

ேலவயன். நான் வச ப்பதற்கு ஒரு இடம் ேதடிக்ெகாண்டிருக்க ேறன்” என்று
பதல்கூறனான்.
௧௦ அப்ேபாது மீகா அவனிடம், “என்ேனாடு தங்கயருந்து, எனது

தந்ைதயாகவும், ேபாதகனாகவும்இரு. ஒவ்ெவாருஆண்டும்உனக்கு 4ஆழாக்கு
ெவள்ளிையத் தருேவன். ேமலும் உனக்கு உைடயும் உணவும் தருேவன்”
என்றான்.
மீகா ெசான்னபடிேய ேலவயன் ெசய்தான். ௧௧ இைளஞனான ேலவயன்

மீகாேவாடு வச ப்பதற்குச் சம்மத த்தான். மீகாவன் மகன்கைளப்ேபால் அந்த
இைளஞன்அவ்வீட்டில்ஒருவனாகவாழ்ந்துவந்தான். ௧௨மீகாஅவைனப்பூைஜ
ெசய்பவனாகத்ேதர்ந்ெதடுத்தான். எனேவஅவன்பூைஜெசய்பவனாகமீகாவன்
வீட்டில்வாழ்ந்துவந்தான். ௧௩மீகா, “கர்த்தர் எனக்குநன்ைமெசய்வார் என்பைத
இப்ேபாது அறக ேறன். நான் இைத அற ேவன். ஏெனன்றால், ஒரு ேலவயன்
ஆசாரியனாகஇருக்க றான்” என்றான்.

௧௮
லாயீசுநகரத்ைததாண்ைகப்பற்றுதல்
௧ அக்காலத்தல் இஸ்ரேவலருக்கு அரசனாக யாரும் இல்ைல. அப்ேபாது

தாண் ேகாத்த ரத்தனர் வச ப்பதற்கு இன்னும் இடம் ேதடிக்ெகாண்டிருந்தனர்.
அவர்களுக்குரிய ேதசப்பகுதைய அவர்கள் சுதந்தரிக்கவல்ைல. ப ற
இஸ்ரேவலின் ேகாத்த ரத்தனர் அைனவரும் தமக்குரிய நலத்ைதப்
ெபற்றருந்தனர். ஆனால்தாண்ேகாத்த ரத்தனர்தமக்கானநலத்ைதஇதுவைர
சுதந்தரிக்கவல்ைல.
௨ எனேவ தாண் ேகாத்த ரத்தனர் ஏேதனும் நலத்ைதப் பார்த்து வருவதற்காக

5 வீரர்கைள அனுப்பனார்கள். அவர்கள் குடிேயற ஏற்ற இடத்ைதக் கண்டு
படிப்பதற்காகச் ெசன்றனர். அந்த 5 மனிதர்களும் ேசாரா, எஸ்தாேவால்
ஆகய நகரங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கள். அவர்கள் தாணின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்கள். அவர்களிடம் “ேபாய் நமக்காக நலத்ைதப் பார்த்து
வாருங்கள்” என்றுெசால்லப்பட்டது.
அந்த 5 மனிதர்களும் எப்ப ராயீமின் மைல நாட்டிற்கு வந்தனர். அவர்கள்

மீகாவன் வீட்டிற்கு வந்து, இரைவ அங்குக் கழித்தனர். ௩ அவர்கள் மீகாவன்
வீட்டிற்கருேக வந்து ெகாண்டிருந்தேபாது, ேலவயனாகய இைளஞனின்
சத்தத்ைதக் ேகட்டனர். அவர்கள் மீகாவன் வீட்டில் தங்கயருந்தேபாது, அவன்
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குரைல அைடயாளம் கண்டு ெகாண்டனர். அவர்கள் அந்த இைளஞனிடம்,
“உன்ைன இங்கு அைழத்து வந்தது யார்? நீ இங்கு என்ன ெசய்க றாய்? இங்கு
உன்ேவைலஎன்ன?” என்றுேகட்டனர்.
௪ மீகா அவனுக்குச் ெசய்தவற்ைற எல்லாம் அந்த இைளஞன் அவர்களுக்குக்

கூறனான். அந்த இைளஞன், “மீகா என்ைனச் சம்பளத்த ற்கு அமர்த்தனான்.
நான்பூைஜெசய்க றவனாகஉள்ேளன்” என்றுகூறனான்.
௫ எனேவ அவர்கள் அவனிடம், “தயவு ெசய்து ேதவனிடம் எங்களுக்காக

ஏதாவது வ சாரித்துச் ெசால். நாங்கள் சலவற்ைறத் ெதரிந்துெகாள்ள
வரும்புக ேறாம். நாங்கள் வாழ்வதற்காக இடம் ேதடுவது ெவற்ற ெபறுமா?”
என்றுேகட்டனர்.
௬ பூைஜ ெசய்யும் இைளஞன் அந்த 5 மனிதரிடமும், “ஆம், சமாதானத்ேதாடு

ெசல்லுங்கள். உங்கள்பாைதயல்கர்த்தர்உங்கைளவழிநடத்துவார்” என்றான்.
௭ எனேவ அந்த 5 மனிதர்களும் அங்கருந்து ெசன்றனர். அவர்கள் லாயீஸ்

நகரத்த ற்குச் ெசன்றனர். அந்நகர ஜனங்கள் பாதுகாப்பாக வாழ்வைதக்
கண்டனர். அவர்கைளச்சீேதானியர்ஆண்டுவந்தனர். எல்லாம்சமாதானத்ேதடு,
அைமதயாக நைடெபற்றன. அவர்கள் எல்லாவற்ைறயும் நைறவாய்
ெபற்றருந்தனர். எந்தப் பைகவரும் அவர்கைளத் துன்புறுத்துவதற்கு அருேக
இருக்கவல்ைல. ேமலும் அவர்கள் சீேதானிலிருந்து ெவகுதூரத்தல் வாழ்ந்து
வந்தார்கள். ஆராமின் ஜனங்கேளாடும் எத்தைகய ஒப்பந்தமும் அவர்கள்
ெசய்தருக்கவல்ைல.
௮ அந்த 5 ேபரும் ேசாரா, எஸ்தாேவால், ஆகய நகரங்களுக்குத்

தரும்பனார்கள். அவர்களின்உறவனர், “நீங்கள்அற ந்துவந்தெதன்ன?” என்று
ேகட்டார்கள்.
௯ அவர்கள், “நாங்கள் ஒரு இடத்ைதப் பார்த்து வந்தருக்க ேறாம். அது

மிகவும் நன்றாக இருக்க றது. நாம் அைதத் தாக்கேவண்டும். காத்தருக்கக்
கூடாது, நாம் ேபாய், அத்ேதசத்ைத ைகப்பற்றுேவாம்! ௧௦ அந்த இடத்த ற்கு
நீங்கள் வரும்ேபாது அத்ேதசம் மிகப் ெபரிய நலப்பரப்பு ெகாண்டது என்பைத
அறவீர்கள். எல்லாம் மிகுதயாக அங்குக் கைடக்கன்றன. ஜனங்கள்
தாக்குதைல எத ர்பார்த்தருக்கவல்ைல என்பைதயும் நீங்கள் காண்பீர்கள்.
அத்ேதசத்ைதக் ேதவன்நமக்குந ச்சயமாகஅளித்தருக்க றார்” என்றார்கள்.
௧௧ எனேவ தாண் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த 600 ஆட்கள் ேசாரா, எஸ்தாேவால்

ஆகய நகரங்களிலிருந்து ெசன்றனர். அவர்கள் ேபாருக்குத் தயாராக
இருந்தனர். ௧௨ லாயீஸ் நகரத்த ற்குச் ெசல்லும் வழியல் அவர்கள் யூதா
ேதசத்தலுள்ளகீரியாத்யாரீம்என்னும்நகரத்த ற்குச்ெசன்று,அங்குமுகாமிட்டுத்
தங்கனார்கள். ஆைகயால் கீரியாத்யாரீமிற்கு ேமற்ேகயுள்ள இடம் இன்று
வைரக்கும் மக்னிதான் எனப்படுகறது. ௧௩ அந்த இடத்தலிருந்து 600 ேபரும்
எப்ப ராயீமின் மைல நாட்டிற்குப் பயணம் ெசய்தனர். ப றகு அவர்கள் மீகாவன்
வீட்டிற்குவந்தனர்.
௧௪ லாயீைசச் சுற்ற ப் பார்த்துவந்த 5 ேபரும்தம் உறவனர்களிடம், “இந்த

வீடுகளுள்ஒன்றல் ஒரு ஏேபாத் உள்ளது. ேமலும் வீட்டிற்குரிய ெதய்வங்களும்,
ஒரு ெசதுக்கப்பட்ட சைலயும், ஒரு ெவள்ளி வ க்க ரகமும் இங்கு உள்ளன.
உங்களுக்கு என்ன ெசய்வெதனத் ெதரியும். ெசன்று அவற்ைற எடுத்து
வாருங்கள்”என்றனர். ௧௫எனேவஅவர்கள்மீகாவன்வீட்டருேக,இைளஞனாகய
ேலவயன் வச த்துவந்த இடத்தல் நன்று, அந்த இைளஞனின் நலத்ைத
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வசாரித்தனர். ௧௬ தாண் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த 600 ேபரும் நுைழ வாயலில்
நன்று ெகாண்டனர். அவர்கள் ைகயல் ஆயுதங்கைள ஏந்தயவர்களாய்
ேபாருக்குத் தயாராக இருந்தனர். ௧௭-௧௮ அந்த 5 ஒற்றர்களும் வீட்டினுள்
நுைழந்தனர். ேபாருக்குத் தயாராக நன்ற 600 ேபேராடும் பூைஜ ெசய்பவன்
கதவற்கு ெவளிேய நன்றுக் ெகாண்டிருந்தான். அந்த ஆட்கள் ெசதுக்கப்பட்ட
சைல, ஏேபாத், வீட்டு வக்க ரகங்கள், ெவள்ளி வ க்க ரகம் ஆகயவற்ைற
எடுத்துக் ெகாண்டனர். ேலவயனாகய பூைஜ ெசய்யும் இைளஞன், “நீங்கள்
என்னெசய்க றீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
௧௯ஐந்து ேபரும், “அைமதயாகஇரு! ஒருவார்த்ைதயும் ேபசாேத. எங்கேளாடு

வா. எங்கள் தந்ைதயாகவும், பூைஜ ெசய்பவனாகவும் இரு. நீ இப்ேபாது
ஏேதனும் ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ஒருவனுக்காக பூைஜ
ெசய்யும் பணிையச் ெசய்வது நல்லதா? அல்லது இஸ்ரேவலின் ெமாத்த
ேகாத்த ரங்களுக்கு பூைஜ ெசய்வது நல்லதா?” என்று ேகட்டனர். ௨௦ இது
ேலவயனாகய அம்மனிதனுக்குச் சந்ேதாஷம் அளித்தது. எனேவ அவன்
ஏேபாத், வீட்டு வக்க ரகங்கள், வக்க ரகம் ஆகயவற்ைற எடுத்துக்ெகாண்டு,
தாண்ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தஅம்மனிதேராடுெசன்றான்.
௨௧ பன்பு தாண் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த அந்த 600 ேபரும் ேலவயனாகய

அந்தப் பூைஜ ெசய்பவேனாடு மீகாவன் வீட்டிலிருந்து தரும்ப நடந்தனர்.
அவர்கள் தங்கள் குழந்ைதகள், மிருகங்கள், ெபாருட்கள் அைனத்ைதயும்
தங்களுக்குமுன்பாகப் ேபாகவ ட்டனர்.
௨௨ அங்கருந்து தாண் ேகாத்த ரத்து ஆட்கள் மிகுந்த தூரம் ெசன்றார்கள்.

ஆனால் மீகாவற்கு அருேக வாழ்ந்தவர்கள் ஒன்று கூடி தாண் மனிதர்கைளத்
துரத்த ப் ப டித்தனர். ௨௩ மீகாவன் ஆட்கள் தாணின் மனிதர்கைளப் பார்த்து
சத்தமிட்டனர். தாணின் ஆட்கள் தரும்ப ப் பார்த்து மீகாவ டம், “ச க்கல் என்ன?
ஏன்சத்தமிடுக றீர்கள்?” என்றனர்.
௨௪ மீகா, “தாணின் மனிதர்களாகய நீங்கள் எனது வக்க ரகங்கைள எடுத்து

வந்தீர்கள். அவற்ைற எனக்காகச் ெசய்ேதன். எனக்காக பூைஜ ெசய்பவைனயும்
அைழத்துப் ேபாக றீர்கள். இப்ேபாது என்னிடம் என்ன இருக்கறது? ‘உன்
ப ரச்சைனஎன்ன?’ என்றுஎப்படி என்ைனக்ேகட்க றீர்கள்?” என்றான்.
௨௫ தாண் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த மனிதர்கள், “நீங்கள் எங்கேளாடு

வவாத க்காதருப்பது நல்லது. எங்கள் மனதரில் சலர் ேகாபக்காரர்கள்.
எங்கைளப் பார்த்து நீங்கள் சத்தமிட்டுப் ேபசனால் அவர்கள் உங்கைளத்
தாக்கக்கூடும். நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தனரும் ெகால்லப்படுவீர்கள்”
என்றார்கள்.
௨௬பன்பு தாணின்ஆட்கள்தரும்ப , தங்கள்வழிேயச் ெசன்றார்கள். அவர்கள்

வலிைம மிக்கவர்கள் என்பைத மீகா அற ந்ததனால் தன் வீட்டிற்குத் தரும்ப ச்
ெசன்றான்.
௨௭ மீகா ெசய்த வக்க ரகங்கைளத் தாணின் ஆட்கள் எடுத்து ெசன்றனர்.

மீகாவுடனிருந்த ஆசாரியைனயும் அவர்கள் தங்களுடன் அைழத்து லாயீஸிக்கு
வந்தனர். அங்குள்ள ஜனங்கள் அைமதயாக வாழ்ந்தனர். அவர்கள்
எந்தத் தாக்குதைலயும் எத ர்பார்க்கவல்ைல. தாணின் ஆட்கள் தங்கள்
வாளால் அவர்கைள ெகான்றுப் ேபாட்டு, அவர்கள் நகரத்ைத எரித்தனர்.
௨௮லாயீஸில்வாழ்ந்தஜனங்கைளக்காப்பாற்றுவதற்குயாரும்இருக்கவல்ைல.
சீேதான் நகரில் அவர்களுக்கு உதவும் ஜனங்கள் இருந்தனர். ஆனால்
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அந்நகரத்தலிருந்து ெவகு ெதாைலவல் அவர்கள் வச த்தார்கள். லாயீசன்
ஜனங்கள் ஆராமியேராடு எந்த ஒப்பந்தமும் ெசய்தருக்கவல்ைல. எனேவ
அவர்கள் எந்தஉதவயும் ெசய்யவல்ைல. ேபத்ேர ேகாப ற்குச் ெசாந்தமானஒரு
பள்ளத்தாக்கல் லாயீஸ் நகரம் இருந்தது. அந்த இடத்தல் தாணின் ஜனங்கள்
ஒரு புதய நகரத்ைதக் கட்டினார்கள். அந்நகரம் அவர்கள் இருப்ப டமாய ற்று.
௨௯தாண்ஜனங்கள்அந்நகரத்த ற்குஒருபுதயெபயரிட்டனர். அந்நகரம்லாயீஸ்
என்னும் ெபயர் ெகாண்டது. அவர்கள் அைதத் தாண் என்று மாற்றனார்கள்.
இஸ்ரேவலின் மகன்களில் ஒருவனும், தங்கள் முற்ப தாவுமாகய தாணின்
ெபயரால் அந்நகைர அைழத்தனர். ௩௦ தாண் நகரில் தாண் ேகாத்த ரத்தனர்
அந்த வக்க ரங்கைள ைவத்தனர். ெகர்ேசானின் மகனாகய ேயானத்தாைன
அவர்கள் பூைஜ ெசய்பவனாக நயமித்தனர். ெகர்ேசாம் ேமாேசயன் மகன்.
இஸ்ரேவலர் பாப ேலானுக்குக் ைகத களாக அைழத்துச் ெசல்லப்படும்
வைரயலும் ேயானத்தானும், அவனது மகன்களும் தாண் ேகாத்த ரத்தனருக்கு
பூைஜ ெசய்பவர்களாக வளங்கனர். ௩௧ தாண் ஜனங்கள் மீகா ெசய்த
வக்க ரகங்கைள ெதாழுதுெகாண்டனர். ேதவனின்கூடாரம் சீேலாவல் இருந்த
காலத்தல்அவர்கள்அந்தவக்க ரகங்கைளவணங்க வந்தனர்.

௧௯
ேலவயனானமனிதனும்அவனதுேவைலக்காரியும்
௧அக்காலத்தல்இஸ்ரேவலருக்குஅரசன்
இருக்கவல்ைல. எப்ப ராயீம் என்னும் மைலநாட்டில் ஒரு ேலவயன் வாழ்ந்து

வந்தான். அவனுடன் இருந்த ேவைலக்காரி, அவனுக்கு மைனவையப் ேபால
வாழ்ந்து வந்தாள். அந்த ேவைலக்காரி யூதா ேதசத்துப் ெபத்ெலேகைமச்
ேசர்ந்தவள். ௨ அந்த ேவைலக்காரி ேலவயேனாடு ஒரு வவாதம் ெசய்து
அவைன வட்டுவ ட்டு, யூதாவலுள்ள ெபத்ேலேகமிலிருந்த தனது தந்ைதயன்
வீட்டிற்குத் தரும்ப ச் ெசன்று, அங்கு நான்கு மாதங்கள் தங்கயருந்தாள்.
௩ பன்பு அவள் கணவன் அவளிடம் ெசன்றான். அவள் அவேனாடு வரும்படி
அைழப்பதற்காக அவேளாடு அன்பாகப் ேபச வரும்பனான். அவன் தன்ேனாடு
தன் பணியாைளயும், இரண்டு கழுைதகைளயும் அைழத்துச் ெசன்றான்.
ேலவயன் அவளது தந்ைதயன் வீட்ைட அைடந்தான். ேலவயைனக் கண்ட
அவளது தந்ைத சந்ேதாஷம் அைடந்து அவைன வரேவற்பதற்கு ெவளிேய
வந்தான். ௪ அப்ெபண்ணின் தந்ைத ேலவயைன வீட்டிற்குள் அைழத்துச்
ெசன்றான். ேலவயனின்மாமானார்அவைனத்தங்க ச்ெசல்லுமாறுகூறனான்.
எனேவ ேலவயன் மூன்று நாட்கள் அங்கு தங்கயருந்தான். அவன் மாமனார்
வீட்டிேலேயஉண்டு, பருக த்தூங்கனான்.
௫ நான்காம் நாளில் அவர்கள் அதகாைலயல் எழுந்தனர். ேலவயன்

புறப்படுவதற்குத் தயாரானான். ஆனால் அந்தப் ெபண்ணின் தந்ைத, தன்
மருமகைனப் பார்த்து, “முதலில் ஏதாவது சாப்படு. சாப்ப ட்டப் பன்னர்
புறப்படலாம்” என்றான். ௬எனேவேலவயனும்அவனதுமாமனாரும் சாப்ப டவும்
குடிக்கவும் உட்கார்ந்தனர். பன் அந்த இளம் ெபண்ணின் தந்ைத ேலவயைன
ேநாக்க , “இன்ற ரவுதயவுெசய்துஇங்ேகேய தங்குஇைளப்பாற மக ழ்ச்ச ேயாடு
இரு. நடுப்பகல் வைரக்கும் இருந்து ேபாகலாம்” என்றான். எனேவ இருவரும்
உண்ண ஆரம்ப த்தனர். ௭ ேவவயன் புறப்படுவதற்கு எழுந்தான். ஆனால்
அன்ற ரவும்அவைனத்தங்கும்படியாகஅவனதுமாமனார் ேவண்டினான்.
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௮ பன்பு, ஐந்தாம் நாளில், ேலவயன் அதகாைலயல் எழுந்தான்.
புறப்படுவதற்கு அவன் தயாரானான். ஆனால் அப்ெபண்ணின் தந்ைத
மருமகைன ேநாக்க , “முதலில் ஏேதனும் சாப்படு. கைளப்பாற நடுப்பகல்
வைரக்கும்தங்கயரு” என்றான். எனேவஇருவரும்ேசர்ந்துஉண்டனர்.
௯ பன் ேலவயனும், அவனது ேவைலக்காரியும், அவனது ேவைலயாளும்,

புறப்படுவதற்கு எழுந்தனர். ஆனால் அந்த இளம் ெபண்ணின் தந்ைத, “இருள்
சூழ்ந்து வருகறது. பகல் மைறய ஆரம்ப க்க றது. எனேவ இரவு இங்ேக தங்க
களித்தரு. நாைளக்காைலயல்சீக்க ரமாகஎழுந்துஉன்வழிேயெசல்”என்றான்.
௧௦ மற்ெறாரு இரவும் தங்கயருக்க அந்த ேலவயன் வரும்பவல்ைல. அவன்

தன் 2 கழுைதகேளாடும், ேவைலக்காரிேயாடும் புறப்பட்டான். அவன் பயணம்
ெசய்துஎபூைசெநருங்கனான். (எருசேலமுக்குமற்ெறாருெபயர் எபூசு.) ௧௧பகல்
கழிந்தது. அவர்கள் எபூசு நகரத்த ற்கு அருகல் வந்தனர். எனேவ பணியாள்
எஜமானனாகய ேலவயைன ேநாக்க , “இந்த எபூசு நகரத்தல் தங்க இங்கு
இரைவக்கழிப்ேபாம்” என்றான்.
௧௨ ஆனால் ேலவயனாகய அந்த எஜமானன், “இல்ைல, இஸ்ரேவல்

ஜனங்களில்லாத அந்நய நகரத்த ற்கு நாம் ேபாகேவண்டாம், நாம் க பயா
நகரத்த ற்குச் ெசல்ேவாம்” என்றான். ௧௩ ேலவயன், “வாருங்கள், நாம்
க பயாவுக்ேகா, ராமாவுக்ேகா ெசல்ேவாம். அந்தஇரண்டுநகரங்களில் ஒன்றல்
இரவல்தங்கலாம்” என்றான்.
௧௪ ேலவயனும் அவேனாடிருந்ேதாரும் பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்தனர்.

க பயாவல் அவர்கள் நுைழந்ததும் சூரியன் மைறந்தது. ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்த ற்குரிய பகுதயல் க பயா இருந்தது. ௧௫ எனேவ அவர்கள்
க பயாவல் தங்கனார்கள். இரைவ அந்த நகரில் கழிக்க எண்ணினார்கள்.
அவர்கள் நகர சதுக்கத்த ற்கு வந்து அங்கு அமர்ந்தனர். ஆனால் இரவல்
தங்குவதற்குயாரும்அவர்கைளஅைழக்கவல்ைல.
௧௬ அன்று மாைல வயல்களிலிருந்து ஒரு முதயவன் நகரத்த ற்குள்

வந்தான். அவனுைடய வீடு எப்ப ராயீம் மைல நாட்டிலிருந்தது. ஆனால்
அவன் கபயா நகரத்தல் வச த்துக்ெகாண்டிருந்தான். (க பயாவன்
ஆட்கள் ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்.) ௧௭ முதய மனிதன்
நகரசதுக்கத்தல் பயணிையப் (ேலவயைன) பார்த்தான். முதயவன், “எங்கு
ேபாய்க்ெகாண்டிருக்க றாய்? எங்கருந்துவந்தாய்?” என்றுேகட்டான்.
௧௮ ேலவயன், “நாங்கள் யூதாவலுள்ள ெபத்ெலேகம் நகரிலிருந்து பயணம்

ெசய்க ேறாம். நாங்கள் கர்த்தருைடய கூடாரத்துக்குப் ேபாக ேறாம். நான்
எப்ப ராயீம் மைல நாட்டில் ெதாைலவான இடத்தல் வாழ்க றவன். நான்
யூதாவலுள்ள ெபத்ெலேகமிற்குப் ேபாயருந்ேதன். இப்ேபாது என் வீட்டிற்குப்
ேபாய்க்ெகாண்டிருக்க ேறன். ௧௯எங்கள்கழுைதகளுக்குைவக்ேகாலும்தீனியும்
உண்டு. எனக்கும், இளம்ெபண்ணுக்கும், பணியாளுக்கும் ெராட்டியும் த ராட்ைச
ரசமும்உண்டு. எங்களுக்குஎதுவும் ேதைவயல்ைல” என்றுகூறனான்.
௨௦ முதயவன், “நீ என் வீட்டில் வந்து தங்கலாம். உனக்குத் ேதைவயான

ஏதாவது நான் ெகாடுப்ேபன். ஆனால் இரவல் நகர சதுக்கத்தல்
மட்டும் தங்காேத” என்றான். ௨௧ பன் பு முதயவன் ேலவயைனயும்
அவேனாடிருந்தவர்கைளயும் தன் வீட்டிற்கு அைழத்துக் ெகாண்டுச் ெசன்றான்.
ேலவயனின் கழுைதகளுக்குத் தீனி ெகாடுத்தான். அவர்கள் கால்கைளக்
கழுவ ,உண்ணவும்பருகவும்ெசய்தனர்.
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௨௨ேலவயனும்அவேனாடிருந்தவர்களும்அவற்ைறஅனுபவத்துக்ெகாண்டிருந்த
ெபாழுது அந்நகர மனிதர்களில் துன்மார்க்கரான சலர் அந்த வீட்ைடச்
சூழ்ந்துெகாண்டனர். அவர்கள் கதைவ பலமாகத் தட்ட ஆரம்ப த்தார்கள். அந்த
வீட்டின் ெசாந்தக்காரனான முதயவனிடம் உரக்கப் ேபசனார்கள். அவர்கள்,
“உன் வீட்டிற்கு வந்த மனிதைன ெவளிேய அைழத்து வா. நாங்கள் அவேனாடு
பாலினஉறவுெகாள்ளேவண்டும்” என்றனர்.
௨௩ முதயவன் ெவளிேய ேபாய், அந்த துன்மார்க்கரிடம் ேபச , “ேவண்டாம்,

எனது நண்பர்கேள, அத்தைகய தீயகாரியத்ைதச் ெசய்யாதீர்கள். அவன்
என் வீட்டு வருந்தனன். இத்தைகய ெகாடிய பாவத்ைதச் ெசய்யாதீர்கள்.
௨௪ பாருங்கள், இவள் என் மகள். இதற்கு முன் பாலியல் அனுபவத்ைத
அற ந்ததல்ைல. அவைள உங்களிடம் அைழத்து வருேவன். ேமலும் எனது
வருந்தனனுைடய ேவைலக்காரிையயும் அைழத்து வருக ேறன். உங்கள்
வருப்பம் ேபால் அவர்கைள நடத்தலாம். ஆனால் இம்மனிதனுக்கு அத்தைகய
ெகாடுைமெசய்யாதீர்கள்” என்றான்.
௨௫ஆனால்அந்ததுன்மார்க்கர்முத ேயான்கூறயைதப்ெபாருட்படுத்தவல்ைல.

எனேவ ேலவயன் ேவைலக்காரிைய அைழத்து ெவளிேய அனுப்பனான்.
அவர்கள் அவைள இராமுழுவதும் கற்பழித்து காயப்படுத்தனார்கள்.
அதகாைலயல்அவர்கள்அவைளப் ேபாகவ ட்டனர்.
௨௬ வடியும்ேபாது அவள் தன் எஜமானன் தங்கயருக்கும் வீட்டிற்குத்

தரும்பவந்து முன் வாசலில் வந்து வழுந்தாள். ெவளிச்சம் உத க்கும்வைர
அங்ேகேயக டந்தாள்.
௨௭ேவவயன்மறுநாள்அதகாைலயல்வழித்துதன்வீட்டிற்குப் ேபாகவரும்ப

ெவளிேய ேபாவதற்காக கதைவத் த றந்த ேபாது கதவன் நைலயல் ஒரு
ைக குறுக்ேக வழுந்தது. அவன் ேவைலக்காரி அங்ேக வாசலுக்ெகத ரில்
வழுந்துக டந்தாள். ௨௮ ேலவயன்அவளிடம், “எழுந்தரு புறப்படலாம்” என்றான்.
ஆனால்அவள்பதல்தரவல்ைல (மரித்துக டந்தாள்.)
ேலவயன் தன் ேவைலக்காரிைய கழுைதயன் ேமேலற்ற க் ெகாண்டு,

வீட்டிற்குச்ெசன்றான்.
௨௯அவன்வீட்டிற்குவந்ததும்,ஒருகத்தையஎடுத்துஅவைள 12துண்டுகளாக

ெவட்டினான். அந்தேவைலக்காரியன் 12துண்டுகைளயும்இஸ்ரேவலர்வாழ்ந்த
பகுத களுக்ெகல்லாம் அனுப்பனான். ௩௦ அைதப் பார்த்தவர்கள் எல்ேலாரும்,
“இைதப்ேபான்ற எதுவும் இதுவைரக்கும் இஸ்ரேவலில் நடந்ததல்ைல.
எக ப்தலிருந்து நாம் வந்த காலத்தலிருந்து இைதப்ேபான்று எைதயும்
பார்த்ததல்ைல இைத வ சாரித்து, என்ன முடிவு ெசய்ய ேவண்டும் என்று
ெசால்லுங்கள்” என்றனர்.

௨௦
இஸ்ரேவலுக்கும்ெபன்யமீனுக்கும்யுத்தம்
௧இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும் மிஸ்பா நகரில் கர்த்தருக்குமுன்பாக ந ற்பதற்காக

ஒன்று கூடினார்கள். தாண் முதல் ெபயர்ெசபா வைர இஸ்ரேவலின்
எல்லாப் பகுத களிலிருந்தும், கீேலயாத்தலுள்ள இஸ்ரேவலரும் அங்குக்
கூடினார்கள். ௨ இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களின் எல்லாத் தைலவர்களும்
அங்கருந்தனர். ேதவனுைடய ஜனங்களின் கூட்டத்தல் அவரவருக்குரிய
இடங்களில் அமர்ந்தனர். அங்கு 4,00,000 வீரர்கள் தங்கள் வாேளாடு நன்றனர்.
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௩ ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தன் ஜனங்கள் இஸ்ரேவலர் மிஸ்பாவல் ஒன்று
கூடியருப்பைத அற ந்தனர். இஸ்ரேவலர், “இந்த ெகாடிய காரியம் எவ்வாறு
ந கழ்ந்ததுஎன்பைதக்கூறு” என்றனர்.
௪ எனேவ ெகால்லப்பட்ட ெபண்ணின் கணவன் நடந்தைத வளக்கனான்.

அவன், “எனது ேவைலக்காரியும் நானும் ெபன்யமீன் பகுதயலுள்ள க பயா
நகரத்த ற்கு வந்து, அங்கு இரைவக் கழித்ேதாம். ௫ ஆனால் இரவல் க பயா
நகரத்தன் தைலவர்கள் நான் தங்கயருந்த வீட்டிற்கு வந்தனர். அவர்கள்
வீட்ைடச் சூழ்ந்து என்ைனக் ெகால்ல வரும்பனார்கள். அவர்கள் என்
ேவைலக்காரிைய கற்பழித்தனர். அவள் மரித்தாள். ௬ எனேவ நான் என்
பணிப் ெபண்ைண எடுத்துச் ெசன்று அவைளத் துண்டுகளாக்க ேனன். பன்
நான் ஒவ்ெவாரு துண்ைடயும் இஸ்ரேவலின் ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்துக்கும்
அனுப்ப ேனன். நாம் ெபற்ற ேதசங்களுக்ெகல்லாம் 12 துண்டுகைளயும்
அனுப்ப ைவத்ேதன். இஸ்ரேவலில் ெபன்யமீன் ஜனங்கள் இத்தைகய ெகாடிய
காரியத்ைதச்ெசய்ததால்நான்இவ்வாறுெசய்ேதன். ௭இப்ேபாதுஇஸ்ரேவலின்
மனிதர்கேள ேபசுங்கள். நாம் ெசய்ய ேவண்டியெதன்னஎன்பதுபற்றயஉங்கள்
முடிைவக்கூறுங்கள்” என்றான்.
௮ அப்ேபாது எல்லா ஜனங்களும் ஒேர ேநரத்தல் எழுந்து நன்றனர்.

அவர்கள் ஒருமித்த குரலில், “யாரும் வீட்டிற்குத் தரும்பமாட்ேடாம். ஆம்,
யாரும் வீட்டிற்கு தரும்ப ப் ேபாக ேவண்டியதல்ைல. ௯ இப்ேபாது க பயா
நகரத்த ற்கு இதைனச் ெசய்ேவாம். சீட்டுப்ேபாட்டு ேதவன் அவர்களுக்குச்
ெசய்ய நைனப்பெதன்ன என்பைதக் கண்டுபடிப்ேபாம். ௧௦ இஸ்ரேவலின்
எல்லா ேகாத்த ரங்களிலிருந்தும் 100 ேபரில் 10 ஆட்கைளத் ேதர்ந்ெதடுப்ேபாம்.
ஒவ்ெவாரு 1,000 ேபரிலும் 100 ேபைரத் ேதர்ந்ெதடுப்ேபாம். ஒவ்ெவாரு 10,000
ேபரிலும் 1,000 ேபர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுப்ேபாம். நாம் ேதர்ந்ெதடுத்ேதார்
ஆயுதங்கைளக் ெகாண்டு வருவார்கள். இந்த ேசைன ெபன்யமீன்
பகுதயலுள்ள க பயா நகரத்த ற்குச் ெசல்லும். இஸ்ரேவல் ஜனங்களிைடேய
அவர்கள் ெசய்தக் ெகாடிய தீைமக்காக அந்த ஜனங்கைள ேசைன தண்டிக்கும்”
என்றனர்.
௧௧ எனேவ இஸ்ரேவலர் க பயா நகரில் கூடினார்கள். தாங்கள் ெசய்வதல்

எல்ேலாரும் ஒருமனப்பட்டிருந்தனர். ௧௨ இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்கள்
ேசர்ந்து ெபன்யமீன் ேகாத்த ரம் எங்கும் பன்வரும் ெசய்தயுடன் ஒருவைன
அனுப்பனார்கள். “உங்கள் ஆட்களில் சலர் இந்த ெகாடிய தீைமையச்
ெசய்தேதன்? ௧௩ க பயா நகரிலிருந்து அந்த துன்மார்க்கைர எங்களிடம்
அனுப்புங்கள். அவர்கைளக் ெகால்லும்படிக்கு எங்களிடம் ஒப்பைடயுங்கள்.
இஸ்ரேவலரிடமிருந்துதீைமையஅகற்ற ேவண்டும்.”
ஆனால் ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தனர் ப ற இஸ்ரேவலரிடமிருந்து வந்த

ெசய்தையப் ெபாருட்படுத்தவல்ைல. ௧௪ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தன்ஜனங்கள்
தங்கள்நகரங்கைளவ ட்டு,க பயாநகரத்த ற்குச்ெசன்றனர். இஸ்ரேவலின்பற
ேகாத்த ரங்களுடன் ேபாரிட அவர்கள் க பயாவுக்குச் ெசன்றனர். ௧௫ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தனர் ேபாருக்குப் பயற்சயளிக்கப்பட்ட 26,000 வீரர்கைள ஒன்றாகக்
கூட்டினார்கள். அவர்களிடம் க பயாவல் பயற்ச ெபற்ற 700 வீரர்களும்
இருந்தனர். ௧௬இடதுைகபழக்கமுள்ள 700பய ற்ச ெபற்றவீரர்களும்இருந்தனர்.
அவர்கள் கவண் கல்ைல மிகவும் த றைமயாகப் பயன்படுத்தக்கூடியவர்கள்.
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ஒரு மய ரிைழயும் தவறாது. அவர்கள் கவண் கல்ைலப் பயன்படுத்துவதற்கு
அறந்தருந்தனர்.
௧௭ ெபன்யமீன் அல்லாத மற்ற எல்லா இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களும் 4,00,000

வீரர்கனளத் த ரட்டினார்கள். அந்த 4,00,000 மனிதர்களும் வாேளந்தயருந்தனர்.
ஒவ்ெவாருவனும் பயற்ச ப் ெபற்ற வீரனாக இருந்தான். ௧௮ இஸ்ரேவலர்
ெபத்ேதல் நகரத்த ற்குச் ெசன்றனர். ெபத்ேதலில் அவர்கள் ேதவனிடம், “எந்தக்
ேகாத்த ரத்தனர்முதலில்ெபன்யமீன்ேகாத்த ரத்ைதத் தாக்கேவண்டும்?” என்று
ேகட்டனர்.
கர்த்தர், “யூதாமுதலில்ேபாகட்டும்” என்றார்.
௧௯ மறுநாள் காைலயல் இஸ்ரேவலர் எழுந்தனர். க பயா நகருக்கருேக

அவர்கள்ஒருமுகாம்அைமத்தனர். ௨௦அப்ேபாதுஇஸ்ரேவல்ேசைனெபன்யமீன்
ேசைனேயாடுப் ேபாருக்குச் ெசன்றது. க பயா நகரில் இஸ்ரேவல் ேசைன
ெபன்யமீன்ேசைனையஎத ர்த்துப்ேபாரிடுவதற்குத்தயாராய ற்று. ௨௧அப்ேபாது
ெபன்யமீன்ேசைனக பயாநகரத்தலிருந்துெவளிவந்தது. அந்தநாளில்நடந்த
ேபாரில் ெபன்யமீன் ேசைன இஸ்ரேவல் ேசைனயன் 22,000 மனிதர்கைளக்
ெகான்றது.
௨௨-௨௩ இஸ்ரேவலர் கர்த்தரிடம் ெசன்றனர். மாைலவைரக்கும் அழுதனர்.

அவர்கள் கர்த்தைர ேநாக்க , “ெபன்யமீன் ஜனங்கேளாடு மீண்டும்
ேபாரிடுவதற்குச்ெசல்லேவண்டுமா? அவர்கள்எங்கள்உறவனர்கள்”என்றனர்.
கர்த்தர், “ேபாய், அவர்களுக்ெகத ராகப் ேபார் ெசய்யுங்கள்” என்று

பதல் கூறனார். இஸ்ரேவல் மனிதர்கள் ஒருவைரெயாருவர்
உற்சாகப்படுத்தனார்கள். மீண்டும் ேபாருக்கு முதல்நாைளப் ேபாலேவ
ெசன்றனர்.
௨௪ இஸ்ரேவல் ேசைன ெபன்யமீன் பைடைய ெநருங்கற்று. அது ேபாரின்

இரண்டாம்நாள். ௨௫ ெபன்யமீன் ேசைன க பயா நகரிலிருந்து இஸ்ரேவல்
ேசைனையத் தாக்க வந்தது. இம்முைற ெபன்யமீன் ேசைன ேமலும்இஸ்ரேவல்
ேசைனயன் 18,000 மனிதர்கைளக் ெகான்றது. இஸ்ரேவலர் பைடயலிருந்த
அவ்வீரர்கள்அைனவரும்பயற்ச ெபற்றருந்தனர்.
௨௬பன்இஸ்ரேவலர் ெபத்ேதல் நகரம் வைரக்கும் ெசன்றனர். அந்தஇடத்தல்

அமர்ந்தருந்துகர்த்தைரேநாக்க அழுதனர். அன்றுமாைலவைரநாள்முழுவதும்
அவர்கள் எதுவும் உண்ணவல்ைல. அவர்கள் கர்த்தருக்குத் தகன பலிையயும்,
சமாதான பலிகைளையயும் ெசலுத்தனார்கள். ௨௭ இஸ்ரேவலர் கர்த்தரிடம்
ஒரு ேகள்வ ேகட்டனர். (அந்நாளில் ெபத்ேதலில் ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிஇருந்தது. ப ெனகாஸ்என்பவன்ேதவனுைடயஆசாரியனாகஇருந்தான்.
௨௮ ப ெனகாஸ் எெலயாசாரின் மகன், எெலயாசார் ஆேரானின் மகன்.)
இஸ்ரேவலர், “ெபன்யமீன்ஜனங்கள் எங்கள்உறவனர். நாங்கள்அவர்கேளாடு
ேபாரிட மீண்டும் ேபாக ேவண்டுமா? அல்லது ேபாைர நறுத்த ேவண்டுமா?”
என்றுேகட்டனர்.
கர்த்தர், “ேபாங்கள்,நாைளஅவர்கைளெவல்வதற்குஉங்களுக்குஉதவுேவன்”

என்றுபதல்உைரத்தார்.
௨௯ பன்பு இஸ்ரேவல் ேசைன க பயா நகைரச் சுற்றலும் சலைர ஒளித்து

ைவத்தது. ௩௦ மூன்றாம் நாள் இஸ்ரேவல் ேசைன க பயா நகைர எத ர்த்துப்
ேபாரிடச் ெசன்றது. அவர்கள் முன்பு ெசய்தது ேபாலேவ ேபாருக்குத்
தயாராயனார்கள். ௩௧ ெபன்யமீன் ேசைன இஸ்ரேவல் ேசைனேயாடு ேபார்
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ெசய்வதற்காக க பயா நகைர வ ட்டு ெவளிேய வந்தது இஸ்ரேவல் ேசைன
பன்னிட்டுத் தங்கைளப் ெபன்யமீன் ேசைனதுரத்தும்படி ெசய்தது. இவ்வாறாக
நகைரவ ட்டு ேசைனெவகுதூரம்வரும்படியாகெபன்யமீன்ேசைனக்குஎத ராக
தந்த ரம்ெசய்யப்பட்டது.
ஏற்ெகனேவ ெசய்தது ேபான்று ெபன்யமீன் ேசைன இஸ்ரேவல் ேசைனயல்

சல மனிதர்கைளக் ெகால்லஆரம்ப த்தனர். சுமார் 30இஸ்ரேவல் மனிதர்கைள
அவர்கள் ெகான்றனர். வயல்களில் சலைரயும், பாைதகளில் சலைரயும்
ெகான்றனர். ஒரு பாைத ெபத்ேதல் நகரத்த ற்கும் மற்ெறாருபாைத
க பயாவற்கும் ெசன்றது. ௩௨ ெபன்யமீன் மனிதர்கள், “முன்பு ேபாலேவ நாம்
ெவற்ற ெபற்றுக்ெகாண்டிருக்க ேறாம்” என்றனர்.
இஸ்ரேவல் மனிதர் ஓடிப்ேபாய்க் ெகாண்டிருந்தார்கள், ஆனால் அது ஓர்

தந்த ரேம. ெபன்யமீன் மனிதர்கைள நகரத்தலிருந்து ெவகுதூரத்த ற்கும்,
ெபரும் பாைதகளுக்கும் அைழத்துவர வரும்பனர். ௩௩ எனேவ எல்லா
மனிதரும் ஓடிவ ட்டனர். பாகால் தாமார் என்னுமிடத்தல் அவர்கள் நன்றனர்.
க பயாவற்கு ேமற்ேக இஸ்ரேவலரில் சலர் ஒளிந்து ெகாண்டிருந்தனர்.
அவர்கள் மைறவ டங்களிலிருந்து ஓடிவந்து, க பயாைவத் தாக்கனார்கள்.
௩௪ க பயா நகைர இஸ்ரேவலின் 10,000 வீரர்கள் தாக்கனார்கள். ேபார்
கடுைமயாக இருந்தது. ஆனால் ெபன்யமீன் ேசைன தங்களுக்கு ேநரவருக்கும்
ெகாடுைமயானக்காரியத்ைதஅறயாதருந்தார்கள்.
௩௫ கர்த்தர் இஸ்ரேவல் ேசைனையப் பயன்படுத்த , ெபன்யமீன் ேசைனையத்

ேதாற்கடித்தார். அந்த நாளில் இஸ்ரேவல் பைட ெபன்யமீன் ேசைனயலிருந்து
25,100 வீரைரக் ெகன்றனர். அவர்கள் ேபார்ப்பய ற்ச ெபற்றருந்தனர்.
௩௬ெபன்யமீன்ஜனங்கள்தாம் ேதாற்கடிக்கப்பட்டைதக்கண்டனர்.
இஸ்ரேவல் ேசைன பன்ேனாக்க ச் ெசன்றது. அவர்கள் த டீர் தாக்குதைல

நம்பயருந்ததால் அவ்வாறு பன்ேன ெசன்றார்கள். ௩௭ மைறந்தருந்த
மனிதர்கள் க பயா நகரத்த ற்கு வைரந்தனர். அவர்கள் நகெரங்கும் ெசன்று
அங்கருந்ேதாைர வாளால் ெகான்றனர். ௩௮ ஒளிந்தருந்த மனிதர்கள்
மூலம் நைறேவற்றக்கூடிய த ட்டத்ைத இஸ்ரேவல் வகுத்தருந்தனர்.
ஒளித்தருந்த மனிதர்கள் ஒரு வ ேசஷ அைடயாளத்ைதத் ெதரிவ க்கும்படி
ேகட்டுக்ெகாள்ளப்பட்டிருந்தார்கள். ஒருெபரும் புைக மண்டலத்ைத எழுப்புமாறு
எத ர்பார்க்கப்பட்டனர்.
௩௯-௪௧ ெபன்யமீன் ேசைன சுமார் 30 இஸ்ரேவல் பைடவீரர்கைளக்

ெகான்றருந்தது. எனேவ ெபன்யமீன் ஆட்கள், “முன்பு ேபாலேவ, நாங்கள்
ெவல்க ேறாம்” என்றனர். அப்ேபாது நகரிலிருந்து புைகெயழுந்தது. ெபன்யமீன்
ஜனங்கள்தரும்ப , புைகையப் பார்த்தனர். நகரம்முழுவதும்எரியஆரம்ப த்தது.
அப்ேபாது இஸ்ரேவல் ேசைனயனர் ஓடுவைத நறுத்தனார்கள். இைதக்
கண்ட ெபன்யமீன் மனிதர்கள் பயந்தனர். அப்ெபாழுது தமக்கு ேநர்ந்த ெகாடிய
நைலையஅறந்தனர்.
௪௨ எனேவ ெபன்யமீன் ேசைன இஸ்ரேவல் ேசைனையக் கண்டு

ஓட ஆரம்ப த்தது. அவர்கள் பாைலவனத்ைத ேநாக்க ஓடினார்கள்.
ஆனால் அவர்களால் ேபாரிடுவைத நறுத்த முடியவல்ைல. இஸ்ரேவலர்
நகரங்களிலிருந்து வந்து அவர்கைளக் ெகான்றனர். ௪௩ இஸ்ரேவலர்
ெபன்யமீன் மனிதைரச் சூழ்ந்துக்ெகாண்டு துரத்த ஆரம்ப த்தனர். அவர்கைள
ஓய்ெவடுக்க வ டவல்ைல. க பயாவன் கழக்குப் பகுதயல் அவர்கைளத்
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ேதாற்கடித்தனர். ௪௪ ெபன்யமீன் ேசைனையச் சார்ந்த 18,000 துணிவுமிக்க,
பலமுள்ளவீரர்கள்ெகால்லப்பட்டனர்.
௪௫ ெபன்யமீன் ேசைன தரும்ப , பாைலவனத்தற்கு ேநேர ஓடினார்கள்.

அவர்கள் ரிம்ேமான்பாைறஎனப்படும்இடத்த ற்குஓடினார்கள்.
ஆனால் இஸ்ரேவல் ேசைனயனர் ெபரும் பாைதகளில் 5,000 ெபன்யமீன்

வீரர்கைளக் ெகான்றனர். ெபன்யமீன் மனிதர்கைள அவர்கள் துரத்த க்
ெகாண்ேடயருந்தனர். அவர்கைளக் கீேதாம் வைரக்கும் துரத்தனார்கள்.
அவ்வடத்தல்இஸ்ரேவல்ேசைனஇன்னும் 2,000வீரர்கைளக்ெகான்றது.
௪௬ அந்த நாளில் ெபன்யமீன் பைடயலுள்ள 25,000 ேபர் ெகால்லப்பட்டனர்.

அம்மனிதர்கள் வாைளச் சுழற்ற மிகவும் துணிவுடன் ேபார் ெசய்தனர்.
௪௭ஆனால் ெபன்யமீைனச் ேசர்ந்த 600 ேபர் பாைலவனத்தற்குள் ஓடினார்கள்.
அவர்கள் ரிம்ேமான் பாைற என்னுமிடத்த ற்குச் ெசன்று நான்கு மாதங்கள்
அங்குத் தங்கனார்கள். ௪௮ இஸ்ரேவல் ஆட்கள் ெபன்யமீன் ேதசத்த ற்குத்
தரும்ப ச் ெசன்றார்கள். அவர்கள்கடந்துவந்த நகரங்களிலுள்ளமனிதர்கைளக்
ெகான்றார்கள். அவர்கள் மிருகங்கைளெயல்லாம் ெகான்றனர். அகப்பட்ட
ெபாருட்கைளெயல்லாம்அழித்தனர். அவர்கள்நுைழந்த நகரங்கைளெயல்லாம்
எரித்தனர்.

௨௧
ெபன்யமீன்மனிதர்களுக்குமைனவயைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்
௧ மிஸ்பாவல் இஸ்ரேவல் மனிதர்கள் ஒரு வாக்குறுத ெசய்து ெகாண்டனர்.

இதுேவ அவர்கள் ெசய்த வாக்குறுத : “நம் ேகாத்த ரத்தல் யாருைடய
மகளும், ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைத ேசர்ந்த ஒருவைன மணக்க ஒருேபாதும்
அனுமதக்கக்கூடாது.”
௨ இஸ்ரேவலர் ெபத்ேதல் நகரத்த ற்குச் ெசன்றனர். மாைலவைரக்கும்

ேதவனுக்கு முன்பு அமர்ந்தனர். அவர்கள் அங்கு உட்கார்ந்தருந்து உரக்க
அழுதனர். ௩ அவர்கள் ேதவனிடம், “கர்த்தாேவ, நீர் இஸ்ரேவலரின் ேதவன்.
ஏன்இந்தக்ெகாடியக் காரியம் எங்களுக்குேநர்ந்தது? ஏன்ஒருேகாத்த ரத்தனர்
இஸ்ரேவலரிலிருந்துமைறயேவண்டும்?” என்றார்கள்.
௪ மறுநாள் அதகாைலயல், இஸ்ரேவலர் ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டினார்கள்.

அவர்கள் அப்பலிபீடத்தல் கர்த்தருக்ெகன்று தகன பலிையயும் சமாதான
பலிையயும் ெசலுத்தனார்கள். ௫ அப்ேபாது இஸ்ரேவலர், “கர்த்தருக்கு
முன்பாக எங்களுடன் இங்கு வந்து ேசராத இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களில்
யாேரனும் இருக்கறார்களா?” என்றனர். அவர்கள் தீவ ரமான வாக்குறுத
ெகாடுத்தருந்ததனால் இந்த ேகள்வையக் ேகட்டனர். மிஸ்பாவல் ப றக்
ேகாத்த ரங்கேளாடு வந்து ேசராதவன் ெகால்லப்படுவான் என்று வாக்குறுத
அளித்தருந்தனர்.
௬ தமது உறவனரான ெபன்யமீன் ஜனங்களுக்காக இஸ்ரேவலர்

துக்கமைடந்தனர். அவர்கள், “இன்று இஸ்ரேவலிலிருந்து ஒரு ேகாத்த ரம்
வலக்கப்பட்டுவ ட்டது. ௭ கர்த்தருக்கு முன் நாம் ஒரு வாக்குறுத அளித்ேதாம்.
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைதச் சார்ந்தவைன நமது ெபண்கள் மணக்க
அனுமத ப்பதல்ைல என்ேறாம். ெபன்யமீன் ஆட்களுக்கு மைனவயர்
கைடப்பதற்குநாம் என்னெசய்யலாம்?” என்றார்கள்.
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௮ பன் இஸ்ரேவலர், “மிஸ்பாவற்கு இஸ்ரேவலின் எந்தக் ேகாத்த ரத்தனர்
வந்து ேசரவல்ைல? நாம் கர்த்தருக்கு முன்ேன ஒருமித்துக் கூடியுள்ேளாம்.
இங்கு ஒரு குடும்பம் ந ச்சயமாக வரவல்ைல!” என்றனர். ௯ இஸ்ரேவலர்
யார் யார் வந்தருக்க றார்கள் என்பைத அறய ஒவ்ெவாருவராக எண்ணிக்ைக
எடுத்தனர். கீேலயாத்தலுள்ள யாேபசலிந்து ஒருவரும் வரவல்ைல
என்பைதக் கண்டு ெகாண்டார்கள். ௧௦ எனேவ இஸ்ரேவலர் 12,000 வீரர்கைள
கீேலயாத்தலுள்ள யாேபசு நகரத்த ற்கு அனுப்பனார்கள். அவர்கள்
வீரரிடம், “கீேலயாத்தலுள்ள யாேபசுக்குப் ேபாங்கள். உங்கள் வாளால்
அங்கு வாழும் அைனவைரயும் ெபண்கைளயும் குழந்ைதகைளயும் கூட
ெகால்லுங்கள். ௧௧ நீங்கள் இைதச் ெசய்ய ேவண்டும். அங்குள்ள எல்லா
ஆண்கைளயும் ெகால்ல ேவண்டும். ஆேணாடு பாலின உறவுெகாண்ட
ெபண்கைளெயல்லாம் ெகால்லுங்கள். ஆனால் ஆேணாடு பாலின
உறவு ெகாண்டிராத கன்னிைககைளக் ெகால்லாதீர்கள்” என்றார்கள்.
எனேவ அவ்வீரர்கள் அப்படிேய ெசய்தார்கள். ௧௨ ஆண்கேளாடு பாலின
உறவுெகாண்டிராத 400 கன்னிைககைள அந்த 12,000 வீரர்களும் கண்டனர்.
சீேலாவலுள்ளமுகாமிற்குஅவர்கள்அந்தகன்னிைககைளஅைழத்துவந்தனர்.
சீேலா என்னும்இடம்கானான்ேதசத்தல்இருந்தது.
௧௩ பன்பு இஸ்ரேவலர் ெபன்யமீன் மனிதருக்கு ஒரு ெசய்த அனுப்பனர்.

அவர்கள் ெபன்யமீன் மனிதேராடு சமாதானம் ெசய்து ெகாள்ள முன் வந்தனர்.
ரிம்ேமான் பாைற என்னுமிடத்தல் ெபன்யமீன் ஆட்கள் இருந்தனர். ௧௪ எனேவ
ெபன்யமீன் மனிதர்கள் இஸ்ரேவலுக்குத் தரும்ப வந்தனர். கீேலயாத்தலுள்ள
யாேபசல் ெகால்லாமல் வ ட்ட ெபண்கைள அவர்களுக்கு இஸ்ரேவலர்
ெகாடுத்தனர். ஆனால் ெபன்யமீன் மனிதருக்கு ேவண்டிய எண்ணிக்ைகக்குப்
ெபண்கள்ேபாதவல்ைல.
௧௫இஸ்ரேவலர் ெபன்யமீன் மனிதருக்காக கவைலப்பட்டனர். இஸ்ரேவலின்

பற ேகாத்த ரங்களிலிருந்து கர்த்தர் அவர்கைள ப ரித்ததற்காக இஸ்ரேவலர்
வருந்தனர். ௧௬ இஸ்ரேவலின் தைலவர்கள், “ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தன்
ெபண்கள் ெகால்லப்பட்டனர். உய ேராடிருக்க ற ெபன்யமீன் ஆட்களுக்கு
எங்கருந்து ெபண்கைளத் தருேவாம்? ௧௭ உய ேராடிருக்க ற ெபன்யமீன்
மனிதர்கள் தம் தைலமுைற ெதாடர்வதற்காக பள்ைளகைளப் ெபறுதல்
ேவண்டும். இஸ்ரேவலின் ஒரு ேகாத்த ரம் அழிந்து ேபாகாதபடிக்கு இது
நைடெபற ேவண்டும். ௧௮ ஆனால் ெபன்யமீன் மனிதைர மணந்து ெகாள்ள
நம்ெபண்கைளஅனுமதக்கமுடியாது. நாம்இந்தவாக்குறுத அளித்துள்ேளாம்:
‘ெபன்யமீைனச்ேசர்ந்தவனுக்குப்ெபண்ெகாடுக்க றஎவனும்சப க்கப்படுவான்.’
௧௯ நமக்கு ஒரு ேயாசைன ேதான்றுகறது. சீேலா நகரத்தல் கர்த்தருைடய
பண்டிைககாலம்இது. ஒவ்ெவாருஆண்டும்அப்பண்டிைகநடக்க றது”என்றனர்.
(சீேலா நகரம் ெபத்ேதல் நகரத்த ற்குவடக்கலும்ெபத்ேதலிலிருந்துசீேகமுக்குப்
ேபாக ற பாைதயன் கழக்கலும் உள்ளது. அது லிேபானா நகரத்த ற்குத்
ெதற்ேகயும்இருக்க றது.)
௨௦ எனேவ தைலவர்கள் ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்த ற்கு தங்கள்

ேயாசைனையத் ெதரிவ த்தனர். அவர்கள், “ேபாய் த ராட்ைசத் ேதாட்டங்களில்
மைறந்துெகாள்ளுங்கள். ௨௧ பண்டிைகச் சமயத்தல் நடன மாடும்படி
சீேலா நகர இளம் ெபண்கள் வருகற சமயத்ைதப் பார்த்துக் ெகாண்ேட
இருங்கள். அப்ேபாது த ராட்ைசத் ேதாட்டங்களில் உங்கள் மைறவ டங்களில்
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இருந்து ஓடி வாருங்கள். உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் சீேலா நகரத்து
கன்னிைககளில் ஒருத்தைய எடுத்துக்ெகாள்ளலாம். அந்த கன்னிைககைள
ெபன்யமீன் ேதசத்த ற்குக் ெகாண்டு ெசன்று மணந்துெகாள்ளுங்கள்.
௨௨ அந்த கன்னிைககளின் தந்ைதயாேரா, சேகாதரேரா வந்து எங்களிடம்
முைறயடுவார்கள். ஆனால் நாங்கள், ‘ெபன்யமீன் மனிதரிடம் இரக்கம்
காட்டுங்கள். அப்ெபண்கைள அவர்கள் மணந்துெகாள்ளட்டும். அவர்கள்
உங்கள் ெபண்கைளத்தாேன ெகாண்டு ெசன்றார்கள். அவர்கள் உங்கேளாடு
ேபார் ெதாடுக்கவல்ைல. அவர்கேள கன்னிைககைள எடுத்துச்ெசன்றதால்,
நீங்கள் ேதவனுக்குக் ெகாடுத்த வாக்குறுதைய மீறவல்ைல. நீங்கள்
ெபன்யமீன் ஆட்களுக்கு உங்கள் ெபண்கைள மணம் முடித்து ைவப்பதல்ைல
என்றுதாேன வாக்குறுத அளித்தீர்கள். நீங்கேள ெபன்யமீன் ஆட்களுக்குப்
ெபண்கைளக் ெகாடுக்கவல்ைல. அவர்கேள உங்களிடமிருந்து ெபண்கைள
எடுத்துச்ெசன்றார்கள். எனேவ நீங்கள் உங்கள் வாக்குறுதைய மீறவல்ைல’
என்ேபாம்” என்றார்கள்.
௨௩ அவ்வாேற ெபன்யமீன் ஆட்கள் ெசய்தார்கள். அந்த கன்னிைககள்

நடனமாடி வரும்ேபாது, ஒவ்ெவாருவனும் ஒவ்ெவாரு ெபண்ைனப் ப டித்துக்
ெகாண்டான். அவர்கள் அப்ெபண்கைளக் கவர்ந்து ெசன்று, மணந்து
ெகாண்டார்கள். அவர்கள் தங்கள் ேதசத்த ற்குப் ேபானார்கள். அத்ேதசத்தல்
மீண்டும் நகரங்கைள கட்டி, அந்நகரங்களில் குடிேயறனார்கள். ௨௪ பன்
இஸ்ரேவலர் தங்கள் இருப்ப டத்த ற்குத் தரும்பனார்கள். அவர்கள் தங்கள்
ேதசத்த ற்கும் ேகாத்த ரங்களுக்கும்ெசன்றனர்.
௨௫ அந்நாட்களில் இஸ்ரேவலருக்கு அரசன் இருக்கவல்ைல. எனேவ

ஒவ்ெவாருவனும்தனக்குசரிெயனக்கருதயைதச்ெசய்தான்.
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ரூத்தன்
சரித்த ரம்

யூதாவல்பஞ்சம்
௧ நயாயத பத களின் ஆட்ச க்காலத்தல், உண்ணக்கூட ேபாதுமான

உணவல்லாத ேமாசமான ஒரு பஞ்சம் யூதா நாட்டில் ஏற்பட்டது. அப்ேபாது
யூதாவலுள்ள ெபத்ெலேகைம வ ட்டு, எலிெமேலக்கு என்பவன் தனது
மைனவயுடனும், இரண்டு மகன்களுடனும் மைலநாடான ேமாவாபுக்குச்
ெசன்றான். ௨ அவனது மைனவயன் ெபயர் நேகாமி. அவனது இரண்டு
மகன்களின் ெபயர்களும் மக்ேலான், கலிேயான் என்பைவ ஆகும். இவர்கள்
யூதாவலுள்ள ெபத்ெலேகமில் எப்ப ராத்தயர் வம்சத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்.
இக்குடும்பமானதுமைலநாடானேமாவாபுக்குெசன்றுஅங்ேகேயதங்கயது.
௩ பன்னர், நேகாமியன் கணவனான எலிெமேலக்கு மரித்துப் ேபானான்.

எனேவ நேகாமியும் அவளது இரண்டு மகன்களும் மட்டுேம மீந்தருந்தார்கள்.
௪அவளது மகன்கள் ேமாவாப் நாட்டிலுள்ள ெபண்கைள மணந்துெகாண்டனர்.
ஒருவனின் மைனவ ெபயர் ஓர்பாள், இன்ெனாருவனின் மைனவ ெபயர் ரூத்.
அவர்கள்அங்ேக 10ஆண்டுகள்வாழ்ந்தனர். ௫பன், மக்ேலானும் கலிேயானும்
கூட மரித்துவ ட்டனர். அதன்பன் கணவனும், மகன்களும் இல்லாமல் நேகாமி
தனித்தவளானாள்.

நேகாமி வீட்டிற்குத்தரும்ப ப் ேபாகுதல்
௬மைலநாடானேமாவாப்பல்நேகாமிவாழ்ந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது,கர்த்தர்

யூதாவல் தன் ஜனங்களுக்கு உணவு ெகாடுத்தார் என்று அறந்தாள். எனேவ
நேகாமியும் மைலநாடான ேமாவாைப வ ட்டுத் தன் ெசாந்த நாட்டிற்குப் ேபாக
முடிவு ெசய்தாள். அவளது மருமகள்களும் அவேளாடு புறப்பட்டனர். ௭அவர்கள்
தாம்வாழ்ந்தஇடத்ைதவ ட்டுவ ட்டுயூதா நாட்ைட ேநாக்க நடக்கஆரம்ப த்தனர்.
௮அப்ேபாது நேகாமி தன் மருமகள்களிடம், “நீங்கள் இருவரும் உங்கள் தாய்

வீட்டுக்ேகத் தரும்ப ச் ெசல்லேவண்டும். நீங்கள் என்ேனாடும், மரித்துப்ேபான
எனதுமகன்கேளாடும் மிக அன்பாகஇருந்தீர்கள். எனேவ கர்த்தரும்உங்களிடம்
கருைண காட்டுமாறு ேவண்டிக்ெகாள்ேவன். ௯ உங்கள் ஒவ்ெவாருவருக்கும்
ஒரு நல்ல கணவனும், வீடும் கைடக்கேவண்டுெமன்று நான் ேவண்டுேவன்”
என்றாள். நேகாமி அவர்கைளமுத்தமிட்டேபாது,அவர்கள்அழஆரம்ப த்தனர்.
௧௦ ப றகு அவர்கள், “நாங்கள் உம்ேமாடு வர வரும்புக ேறாம். உம்முைடய

குடும்பத்தல் ேசரேவவரும்புக ேறாம்” என்றனர்.
௧௧ஆனால் நேகாமி, “ேவண்டாம் மகள்கேள, உங்கள் தாய்வீட்டுக்ேக தரும்ப ச்

ெசல்லுங்கள். நீங்கள் என்ேனாடு ஏன் வரேவண்டும்? என்னால் உங்களுக்கு
உதவமுடியாது. உங்கேளாடு கணவனாக வாழேவறு மகன்களும் என்னிடம்
இல்ைல. ௧௨உங்கள்வீட்டிற்குத்தரும்ப ச்ெசல்லுங்கள்! ஒருபுதயகணவைனப்
ெபறமுடியாத அளவற்கு நானும் முதயவளாகவ ட்ேடன். நான் மீண்டும்
தருமணம் ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று வரும்பனாலும், உங்களுக்கு
உதவமுடியாது. இன்றுஇரேவநான்கர்ப்பமாக இரண்டுஆண்குழந்ைதகைளப்
ெபற்றாலும் அது உங்களுக்கு உதவாது. ௧௩ ஏெனன்றால் அவர்கள் வளர்ந்து
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ஆளாகும்வைர நீங்கள் காத்தருக்கேவண்டும். நான் அவ்வளவு காலம்
உங்கைளக் காக்கைவக்கக் கூடாது. அது எனக்கு மிகவும் துக்கத்ைதத் தரும்!
எனக்காக கர்த்தர் ெசய்த பல காரியத்துக்காக நான் ஏற்ெகனேவ துக்கமாக
இருக்க ேறன்!” என்றாள்.
௧௪ எனேவ, அந்தப் ெபண்கள் ேமலும் அழுதனர். ப றகு ஓர்பாள் நேகாமிக்கு

முத்தமிட்டு வ ட்டு வலக ப் ேபானாள். ஆனால் ரூத் அவைளக் கட்டி
அைணத்துக்ெகாண்டுஅவேளாடுதங்கவ ட்டாள்.
௧௫ நேகாமிேயா அவளிடம், “பார், உனது சேகாதரி தனது ெசாந்த

ஜனங்களிடமும் ெதய்வங்களிடமும் ெசன்றாள். எனேவ, நீயும் அவைளப்
ேபான்ேற நடந்துெகாள்ளேவண்டும்” என்றாள்.
௧௬ஆனால் ரூத், “உம்ைமவ ட்டு வலகும்படி என்ைன வற்புறுத்த ேவண்டாம்!

என் ெசாந்தக்காரர்களிடம் தரும்ப ப் ேபாகுமாறு என்ைனக் கட்டாயப்படுத்த
ேவண்டாம். என்ைன உம்ேமாடு வரவடும். நீர் ெசல்லும் இடங்களுக்கு
எல்லாம் நானும் உம்ேமாடு வருேவன். நீர் உறங்கும் இடத்த ேலேய நானும்
உம்ேமாடு உறங்குேவன். உம் ஜனங்கேள என் ஜனங்கள். உம்முைடய
ேதவேன என் ேதவன். ௧௭ நீர் மரிக்கும் இடத்த ேலேய நானும் மரிப்ேபன்.
அேத இடத்தல்தான் நான் அடக்கம் பண்ணப்பட ேவண்டும். நான் இந்த
வாக்குறுதையக் காப்பாற்றாவ ட்டால் என்ைனத் தண்டிக்கும்படி கர்த்தரிடம்
ேகட்டுக்ெகாள்ேவன்: மரணம்ஒன்றுதான்நம்ைமப் ப ரிக்கும்” என்றாள்.
வீட்டிற்குத்தரும்புதல்
௧௮ரூத் தன்ேனாடு வர மிகவும் வரும்புவைத நேகாமி அற ந்துக்ெகாண்டாள்.

எனேவ நேகாமி அவேளாடு வவாதம் ெசய்வைத நறுத்தவ ட்டாள்.
௧௯ நேகாமியும், ரூத்தும் ெபத்ெலேகம்வைர பயணம் ெசய்தனர். அவர்கள்
ெபத்ெலேகமிற்குள் நுைழந்தேபாது அைனவரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள், “இது
நேகாமியா?” என்றுேகட்டார்கள்.
௨௦ ஆனால் நேகாமிேயா ஜனங்களிடம், “என்ைன நேகாமி என்று

அைழக்காதீர்கள், மாராள் என்று அைழயுங்கள். ஏெனன்றால் எனது
வாழ்க்ைகைய சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் துக்கம் நைறந்ததாக்கவ ட்டார்.
௨௧ நான் இங்கருந்து ேபாகும்ேபாது எனக்கு வருப்பமான அைனத்ைதயும்
ெபற்றருந்ேதன். ஆனால் இப்ேபாது நான் ெவறுைமயானவளாகும்படி கர்த்தர்
ெசய்துவ ட்டார். என்ைனத் துக்கமுள்ளவளாகும்படி கர்த்தர் ெசய்தப றகு, ஏன்
என்ைன நேகாமி (மக ழ்ச்ச ) என்று அைழக்க றீர்கள்? சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவன்எனக்குமிகுந்ததுன்பத்ைதக்ெகாடுத்துவ ட்டார்” என்றாள்.
௨௨ இவ்வாறு நேகாமியும் அவளது மருமகளான ரூத்தும் மைலநாடான

ேமாவாபலிருந்து தரும்ப வந்தனர். இரண்டு ெபண்களும் ெபத்ெலேகம்
வந்தேபாது,யூதாவல்வாற்ேகாதுைமஅறுவைடெதாடங்கயது.

௨
ரூத்ேபாவாைஸசந்த த்தல்
௧ ெபத்ெலேகமில் ஒரு பணக்காரன் வாழ்ந்து வந்தான். அவனது ெபயர்

ேபாவாஸ். அவன்நேகாமியன்ெநருங்கயஉறவனன். அவன்எலிெமேலக்கன்
குடும்பத்ைதச் சார்ந்தவன்.
௨ ஒருநாள் ரூத் (ேமாவாபலிருந்து வந்த ெபண்) நேகாமிய டம், “நான்

வயலுக்குப்ேபாகலாம்என்றும்,என்மீதுஇரக்கம்காட்டக்கூடியஒருவைரக்காண
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முடியும்என்றும்,வயலில்ச தற க்க டக்கும்தானியங்கைளச்ேசகரித்துக்ெகாள்ள
அவர்அனுமதக்கக்கூடும்என்றும்எண்ணுகன்ேறன்” என்றாள்.
௩ நேகாமி, “நல்லது மகேள, ேபாய் வா” என்றாள். எனேவ ரூத் வயலுக்குப்

ேபாய், தானியங்கைள அறுவைட ெசய்யும் ேவைலக்காரர்களுக்குப் பன்னால்
ேபானாள். ச தற க்க டக்கும் தானியங்கைளச் ேசகரித்தாள். அந்த வயலின்
ஒரு பகுத ேபாவாஸுக்கு உரியது. அவன் எலிெமேலக்கன் குடும்பத்ைதச்
ேசர்ந்தவன்.
௪ ப றகு ேபாவாஸ் ெபத்ெலேகமிலிருந்து வயலுக்கு வந்தான். அவன்

ேவைலக்காரர்கைள வாழ்த்த , “கர்த்தர் உங்கேளாடு இருக்கட்டும்” என்று
கூறனான்.
அதற்கு ேவைலக்காரர்களும், “கர்த்தர் உங்கைள ஆசீர்வத க்கட்டும்!”

என்றனர்.
௫ப றகு, ேபாவாஸ் தனது ேவைலக்காரர்களிடம், “அந்தப் ெபண்யார்?” என்று

ேகட்டான்.
௬ ேவைலக்காரன் அதற்கு, “அவள் ேமாவாப ய ெபண். அவள் மைலநாடான

ேமாவாபலிருந்து நேகாமிேயாடு வந்தருக்க றாள். ௭ அவள் அதகாைலயல்
என்னிடம்வந்து, ேவைலக்காரர்களின்பன்னால்ேபாய், ச தறும்தானியங்கைள
எடுத்துக்ெகாள்ளட்டுமா? என்று ேகட்டாள். இதுவைர இங்ேகேய இருக்க றாள்.
அவளதுகுடிைசயும்இங்ேகதான்இருக்கறது” என்றான்.
௮ ப றகு ேபாவாஸ் ரூத்த டம், “ெபண்ேண கவனி, நீ என் வயலிேலேய

தங்கயருந்து ச தறும் தானியங்கைள எல்லாம் ேசகரித்து உனக்காக
எடுத்துக்ெகாள்ளலாம். மற்றவர்களின் வயலுக்குப் ேபாக ேவண்டிய அவசயம்
இல்ைல. ெதாடர்ந்து ெபண் ேவைலக்காரர்களின் பன்னால் ேபா. ௯அவர்கள்
எந்த வயலுக்குப் ேபாக றார்கள் என்பைதப் பார்த்தருந்து, அவர்கைளப்
பன்ெதாடர்ந்து ெசல். உனக்குத் ெதாந்தரவு ெசய்யாதபடி இங்குள்ள
இைளஞர்கைள எச்சரித்தருக்க ேறன். உனக்குத் தாகமாக இருக்கும்ேபாது,
எனது ஆட்கள் குடிக்கும் ஜாடியல் இருந்ேத நீயும் தண்ணீைர எடுத்துக்
குடிக்கலாம்” என்றான்.
௧௦ரூத் தைரயல் பணிந்து வணங்கனாள். அவள் ேபாவாஸிடம், “என்ைனப்

ெபாருட்படுத்த கவனித்ததுபற்ற ஆச்சரியப்படுக ேறன். நான் அந்நய
ேதசத்தாளாயருந்தும்என்மீதுகருைணகாட்டுக றீர்” என்றாள்.
௧௧ ேபாவாஸ் அவளுக்குப் பதலாக, “நீ உன் மாமியாரான நேகாமிக்குச்

ெசய்துவரும்உதவையப்பற்ற ,நானும்அற ந்துள்ேளன். உன்கணவன்மரித்தப்
ப றகும் நீஅவளுக்குஉதவ வருகறாய். நீஉனதுதந்ைத, தாய், உறவனர், நாடு
அைனத்ைதயும் வ ட்டு வ ட்டு இங்ேக வந்தருக்க றாய். இங்குள்ள எவைரயும்
உனக்குத் ெதரியாது. எனினும் நீ நேகாமிேயாடு இங்ேக வந்துவ ட்டாய். நீ
ெசய்த நல்ல ெசயல்களுக்ெகல்லாம் கர்த்தர் உனக்கு நன்ைமச் ெசய்வார்.
௧௨ இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தர் உனக்கு முழுைமயான பலைனத்
தருவார். அவரிடம் பாதுகாப்புக்காக வந்தருக்க றாய். அவர் உன்ைனப்
பாதுகாப்பார்” என்றான்.
௧௩ ப றகு ரூத், “நீங்கள் என்னிடம் மிகுந்த கருைணேயாடு இருக்கறீர்கள்.

நான் ஒரு சாதாரண ேவைலக்காரி. நான் உங்கள் ேவைலக்காரிகளுள்
ஒருத்த க்குக்கூட சமமானவள்அல்ல. ஆனால் நீங்கள் என்னிடம் கருைணயான
வார்த்ைதகைளக்கூற ஆறுதலைடயச்ெசய்துள்ளீர்கள்” என்றாள்.
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௧௪ மதய உணவு ேநரத்தல், ேபாவாஸ், “இங்ேக வா! எங்களிடம் இருக்கும்
அப்பத்தல், நீயும் ெகாஞ்சம் சாப்படு. உன் அப்பத்ைத இந்த காடிய ேல
ேதாய்த்துக்ெகாள்” என்றுரூத்த டம்ெசான்னான்.
எனேவ ரூத் ேவைலக்காரர்கேளாடு உட்கார்ந்தாள். ேபாவாஸ் அவளுக்குக்

ெகாஞ்சம் வறுத்த ேகாதுைமையக் ெகாடுத்தான். அவள் வயறு நைறய
சாப்ப ட்டாள். எனினும் உணவு மிஞ்சயது. ௧௫ ப றகு அவள் எழுந்து தன்
ேவைலக்குத்தரும்ப ப் ேபானாள்.
பன்னர் ேபாவாஸ் தன் ேவைலக்காரர்களிடம், “அவள் அறுத்த கட்டுகளின்

நடுேவ இருக்கும் தானியங்கைளயுங்கூடச் ேசகரித்துக்ெகாள்ளட்டும்.
அவைளத் தடுக்க ேவண்டாம். ௧௬ அவளுக்கு எளிதாக இருக்கும்படி,
அறுக்கும்ேபாேத சல தானியக் கத ர்கைள வ ட்டுச் ெசல்லுங்கள். அவள்
அவற்ைற ேசகரித்துக்ெகாள்ளட்டும். ேசகரிக்கும் ேவைலைய நறுத்தும்படி
ெசால்ல ேவண்டாம்” என்றான்.

நேகாமி ேபாவாைஸப்பற்ற க் ேகள்வப்படுதல்
௧௭ ரூத் மாைலவைர வயல்களில் ேவைல ெசய்தாள். ப றகு அவள் தான்

ெபாறுக்கயைத தட்டி அடித்துப் புைடத்தாள். அது ஏறக்குைறய ஒரு மரக்கால்
வாற்ேகாதுைம இருந்தது. ௧௮ ரூத் அதைன எடுத்துக்ெகாண்டு நகரத்துக்குள்
ேபாய் தன் மாமியாரிடம் அவற்ைறக் காட்டினாள். அத்துடன் தன்னிடம்
மீதயருந்தமதயஉணைவயும்அவளுக்குக்ெகாடுத்தாள்.
௧௯அவளதுமாமியாேராஅவளிடம், “நீஇந்ததானியத்ைதஎங்ேகேசகரித்தாய்?

எங்ேக ேவைல ெசய்தாய்? உன்ைன வசாரித்தவன் ஆசீர்வத க்கப்படுவான்”
என்றாள்.
ரூத்அவளிடம்தான்யாேராடுேவைலெசய்தாள்என்பைதக்கூறனாள். அவள்,

“இன்ைறக்குநான்ேவைலெசய்தவயல்காரனின்ெபயர் ேபாவாஸ்” என்றாள்.
௨௦நேகாமி தன் மருமகளிடம், “கர்த்தர் அவைனஆசீர்வத க்கட்டும்! உயருடன்

இருப்பவர்களுக்கும், மரித்துப்ேபானவர்களுக்கும்ெதாடர்ந்து தன்கருைணைய
அவேர காட்டி வருகறார்” என்றாள். அத்துடன் “ேபாவாஸ் நமதுஉறவனர்களில்
ஒருவன், ேபாவாஸ்நமதுபாதுகாவலர்களிலும்*ஒருவன்” என்றாள்.
௨௧ ப றகு ரூத், “மீண்டும் வரும்படியும், வயலில் ெதாடர்ந்து ேவைல

ெசய்யும்படியும் ேபாவாஸ் என்னிடம் ெசான்னார். அறுவைடக்காலம்
முடியும்வைர அவரது ேவைலக்காரர்களுடேனேய நானும் ேவைல ெசய்யலாம்
என்றார்” என்றுெசான்னாள்.
௨௨ ப றகு நேகாமி தன் மருமகளிடம், “அவனது ெபண் ேவைலக்காரிகேளாடு

ேசர்ந்து ேவைல ெசய்வது உனக்கும் நல்லது. நீ ேவறு ஏதாவது வயலில்
ேவைல ெசய்தால், யாராவது உனக்குத் ெதால்ைல ெகாடுக்கக் கூடும்”
என்றாள். ௨௩ எனேவ ரூத், ேபாவாஸின் ேவைலக்காரிகேளாடு ேசர்ந்து
ெதாடர்ந்து ேவைல ெசய்துவந்தாள். வாற் ேகாதுைமயன் அறுவைட முடியும்
வைர அவள் தானியத்ைதச் ேசகரித்து வந்தாள். ேகாதுைம அறுவைடக்
காலம் முடியும்வைரயும் அங்கு ேவைலெசய்தாள். ரூத் தனது மாமியாரான
நேகாமிேயாடுெதாடர்ந்துவாழ்ந்துவந்தாள்.

* ௨:௨௦: பாதுகாவலர்(கள்) அல்லது ‘மீட்பர்” மரித்துேபான உறவனருைடய குடும்பத்ைத பாதுகாத்த
மற்றும் பராமரித்த ஒரு நபர். அடிக்கடி இந்த நபர் ஏைழயான உறவனர்கைள அடிைமத்தனத்தலிருந்து
வாங்க (மீட்டு)மறுப்படியும்சுதந்த ரமானவர்களாக்கனான்.
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௩
தானியத்ைதப் ேபாரடிக்கும்இடம்
௧ ப றகு நேகாமி ரூத்த டம், “என் மகேள, உனக்காக நான் ஒரு நல்ல

கணவைனயும், ச றந்த வீட்ைடயும் ஏற்பாடு ெசய்ய ேவண்டும். அதுதான்
உனக்கும் நல்லது. ௨ அதற்கு ேபாவாஸ் சரியான மனிதனாக இருக்கலாம்.
ேபாவாஸ் நமது ெநருக்கமான உறவனன். நீ அவனது ேவைலக்காரிகேளாடு
ேவைல ெசய்தருக்க றாய். இன்று இரவு களத்தல் தானியத்ைதப் ேபாரடிக்கும்
இடத்தல் அவன் ேவைல ெசய்வான். ௩ நீ குளித்து நன்றாக ஆைட
அணிந்துெகாள். தானியத்ைத ேபாரடிக்கும் களத்த ற்குப் ேபா. அவன் இரவு
உண்டு முடிக்கும்வைர ேபாவாஸின் கண்ணில் படாமல் இரு. ௪அவன் உண்டு
முடித்ததும்,ஓய்வுக்காகப் படுப்பான். அவைனேயகவனித்துக்ெகாண்டிருந்தால்
அவன் படுக்கும் இடத்ைத நீ அற ந்து ெகாள்ள முடியும். அங்ேகேபாய் அவனது
காைல மூடியருக்கும் ேபார்ைவைய ஒதுக்கவ ட்டு அவேனாடு படுத்துக்ெகாள்.
நீதருமணத்துக்காகச்ெசய்யேவண்டியைதப்பற்ற அவன்உனக்குக்கூறுவான்”
என்றாள்.
௫ ப றகு ரூத், “நீங்கள் ெசான்னபடிேய நான் ெசய்ேவன்” என்று பதல்

ெசான்னாள்.
௬எனேவரூத் தானியத்ைதப் ேபாரடிக்கும் களத்த ற்குச் ெசன்றாள். ரூத்தனது

மாமியார் ெசான்னபடிேய எல்லாவற்ைறயும் ெசய்து முடித்தாள். ௭ உணைவ
உண்டு, குடித்தபன் ேபாவாஸ் மிகவும் மனநைறேவாடு இருந்தான். அவன்
ஒரு தானிய அம்பாரத்துக்கு அடிய ேல படுத்துக்ெகாண்டான். ப றகு ரூத்
அைமதயாக அவன் அருக ேல ெசன்று காலருேக ேபார்ைவைய வலக்கவ ட்டு
படுத்துக்ெகாண்டாள்.
௮ நடு இரவல் ேபாவாஸ் தூக்கத்தல் புரண்டு படுத்தான். அப்ேபாது வழிப்பு

வந்தது. தன் காலடியல் ஒரு ெபண் படுத்தருப்பைதக் கண்டு அவனுக்கு
ஆச்சரியமாகஇருந்தது. ௯ேபாவாஸ்அவளிடம், “யார் நீ?” என்றுேகட்டான்.
அவேளா, “நான் உங்கள் ேவைலக்காரியான ரூத். உங்கள் ேபார்ைவைய

என்ேமல்மூடுங்கள். நீங்கேளஎனதுபாதுகாவலர்” என்றாள்.
௧௦ ப றகு ேபாவாஸ், “இளம்ெபண்ேண! கர்த்தர் உன்ைன ஆசீர்வத க்கட்டும்.

நீ என்னிடம் கருைண உைடயவளாய் இருக்க றாய். நீ உன் மாமியாரின்
ேபரில் ைவத்தருக்கும் கருைணையவட என்மீது ைவத்தருக்கும் கருைண
மிகவும் உயர்ந்தது. ஏைழேயா பணக்காரேனா, உன்னால் ஒரு இைளஞைன
மணந்தருக்க முடியும். ஆனால் நீ அவ்வாறு ெசய்யவல்ைல. ௧௧ இளம்
ெபண்ேண, இனிேமல் நீ பயப்பட ேவண்டாம். நீ ேகட்கும் உதவைய உனக்குச்
ெசய்ேவன். நீ மிகவும் ச றந்த ெபண் என்பைத நகரத்தல் உள்ள அைனவரும்
அறவார்கள். ௧௨ நான் உனது ெநருங்கய உறவனன் என்பதும் உண்ைமதான்.
ஆனால் என்ைனவட ெநருக்கமான உறவனன்ஒருவன்உனக்குஇருக்கறான்.
௧௩இன்றுஇரவுஇங்ேகேய தங்கயரு. காைலயல்அவன்உனக்குஉதவுவானா
என்று பார்க்கலாம். அவன் உனக்கு உதவுவதாகத் தீர்மானித்துவ ட்டால்
அது மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். ஒருேவைள அவன் மறுத்துவ ட்டால்,
ப றகு கர்த்தருைடய ேபரால் ஆைணயட்டுக் கூறுக ேறன், நாேன உன்ைன
மணந்துெகாள்ேவன். உனக்காக எலிெமேலக்கன் நலத்ைதயும் வாங்க த்
தருேவன். எனேவகாைலவைரஇங்ேகேய படுத்தரு” என்றான்.



ரூத்௩:௧௪ 517 ரூத்௪:௬

௧௪எனேவரூத், ேபாவாஸின்காலருேக காைலவைர படுத்தருந்தாள். வடியும்
முன்,இருள்இருக்கும்ேபாேதரூத்எழுந்தாள்.
ேபாவாஸ்அவளிடம், “ேநற்றுஇரவு நீ இங்ேக வந்தது. நமக்குள்இரகச யமாக

இருக்கட்டும்” என்று கூறனான். ௧௫ ேமலும் அவன், “உனது ேபார் ைவையக்
ெகாண்டுவா. அதைனவ ரித்துப்ப டி” என்றுகூறனான்.
எனேவ ரூத் ேபார்ைவைய வ ரித்துப் ப டித்தாள், ேபாவாஸ் அதல்

ஆறுபடி வாற்ேகாதுைமைய அளந்துேபாட்டான். அைத நேகாமிக்குத் தனது
அன்பளிப்பாகக் ெகாடுக்கச் ெசான்னான். ப றகு அைத அவளது முதுகல்
ஏற்றவ ட்டு, நகரத்ைத ேநாக்க ேபாவாஸ்ேபானான்.
௧௬ ரூத் தனது மாமியாரான நேகாமி இருந்த வீட்டிற்குப் ேபானாள். நேகாமி

கதவருேகவந்து, “யாரங்ேக?” என்றுேகட்டாள்.
ரூத் வீட்டிற்குள்ேள ேபாய் ேபாவாஸ் அவளுக்காகச் ெசய்தைத எல்லாம்

எடுத்துச் ெசான்னாள். ௧௭ அவள், “ேபாவாஸ் உங்களுக்கு அன்பளிப்பாக
இைத என்னிடம் ெகாடுத்தார். உங்களுக்கு அன்பளிப்பாக எைதயும் எடுத்துச்
ெசல்லாமல்நான்வீட்டுக்குப் ேபாகக்கூடாதுஎன்றுெசான்னார்” என்றாள்.
௧௮ அதற்கு நேகாமி, “மகேள, என்ன நடக்க றது என்பைத

அற ந்துெகாள்ளும்வைர ெபாறுைமயாக இருப்ேபாம். தான் ெசய்ய
ேவண்டியவற்ைற ேபாவாஸ் ெசய்து முடிக்கும்வைர ஓய்ெவடுக்கமாட்டான்.
என்னநடக்கப் ேபாக றதுஎன்பைதஇன்றுஇரவுக்குள்நாமற ேவாம்” என்றாள்.

௪
ேபாவாஸும்மற்றஉறவனனும்
௧ நகரவாசலில் ஜனங்கள் கூடும் இடத்த ற்கு ேபாவாஸ் ெசன்றான். தான்

ெசான்ன உறவனன் வரும்வைர அங்ேகேய அவன் காத்தருந்தான். அவன்
வந்ததும், “நண்பேன! வா,இங்ேகஉட்காரு!” என்றான்.
௨ப றகு ேபாவாஸ் சல சாட்ச கைளயும் அருகல்அைழத்தான். நகரத்தலுள்ள

10 மூப்பர்கைளயும் அைழத்து, “இங்கு உட்காருங்கள்!” என்றான். அவர்களும்
உட்கார்ந்தனர்.
௩ ப றகு ேபாவாஸ் ெநருங்கய உறவனனிடம், “ேமாவாபன் மைல

நகரத்தலிருந்து நேகாமி வந்தருக்க றாள். எலிெமேலக்கன் நலத்ைத அவள்
வற்கப் ேபாக றாள். ௪ நான் இங்ேக வாழும் ஜனங்களின் முன்னிைலயலும்
நமது மூப்பர்களின் முன்னிைலயலும் இைதக்கூற முடிவு ெசய்ேதன். நீ
அதைனத் தரும்ப மீட்க ேவண்டுெமன வரும்பனால் வாங்க க்ெகாள்! நீ அந்த
நலத்ைத மீட்டுக்ெகாள்ள வரும்பாவ ட்டால் என்னிடம் கூறு. நாேன அைத
மீட்டுக்ெகாள்ளும் இரண்டாவது உரிைமயாளன். நீ அதைனத் தரும்ப மீட்டுக்
ெகாள்ளாவ ட்டால் நான்வாங்க க்ெகாள்ேவன்” என்றான்.
௫ ப றகு ேபாவாஸ், “நீ நேகாமிய டமிருந்து நலத்ைத வாங்கும்ேபாேத

நீ மரித்துப் ேபானவனின் மைனவையயும் ெபறுவாய், அவள் ேமாவாப ய
ெபண்ணான ரூத். அவளுக்குக் குழந்ைத ப றந்தால், இந்த நலமும்
அதற்கு உரியதாகும். இதன் மூலம், அந்த நலம் மரித்துப்ேபானவனின்
குடும்பத்த ற்குரியதாகேவவளங்கும்” என்றான்.
௬ அந்த ெநருங்கய உறவனேனா, “என்னால் அந்த நலத்ைதத் தரும்ப

வாங்க க் ெகாள்ள முடியாது. அது எனக்ேக உரியதாகேவண்டும். ஆனால்
என்னால் வைலெகாடுத்து வாங்கமுடியாது. நான் அவ்வாறு ெசய்தால்
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என் நலத்ைத இழந்துேபானவன் ஆக ேறன். நீங்கேள அந்நலத்ைத
வாங்க க்ெகாள்ளுங்கள்” என்றான். ௭ (இஸ்ரேவலில் முற்காலத்தல்,
ஒருவன் ஒரு ெசாத்ைத வாங்கனாேலா மீட்டுக் ெகாண்டாேலா, ஒருவன்
தனது பாதரட்ைசைய எடுத்து மற்றவனிடம் ெகாடுக்கேவண்டும். இது
வாங்கயதற்கான ஒரு சான்றாக வளங்கும்.) ௮ எனேவ ெநருக்கமான
உறவனன், “நலத்ைத வாங்க க்ெகாள்” என்று கூற , தனது பாதரட்ைசைய
எடுத்துேபாவாஸிடம்ெகாடுத்தான்.
௯ ப றகு ேபாவாஸ் மூப்பர்களிடமும், மற்ற ஜனங்களிடமும், “இன்று நான்

நேகாமிய டமிருந்து எலிெமேலக்குக்கும், கலிேயானுக்கும், மக்ேலானுக்கும்
ெசாந்தமாக இருந்த எல்லாவற்ைறயும் வாங்க க்ெகாள்க ேறன். ௧௦ நான்
ரூத்ைதயும் என் மைனவயாகப் ெபற்றுக்ெகாள்க ேறன். இவ்வாறு நான்
ெசய்வதால், மரித்துப்ேபானவனின் ெசாத்தானது அவனது குடும்பத்துக்கு
உரியதாகேவ வளங்கும். இதன் மூலம் அவனது ெபயரானது அவனது
குடும்பத்ைதயும் ெசாத்துக்கைளயும் வ ட்டு ப ரிக்கப்படாமல் இருக்கும். இன்று
இதற்குநீங்கேள சாட்ச களாகஇருக்க றீர்கள்” என்றான்.
௧௧ நகரவாசலில் உள்ள ஜனங்களும் மூப்பர்களும், சாட்ச களாக

இருந்தவர்களும், “உனது வீட்டிற்கு வருகற இந்தப் ெபண்ைண இஸ்ரேவல்
வீட்ைடக் கட்டுவத்த ராேகைலப் ேபாலவும், ேலயாைளப் ேபாலவும்
கர்த்தர் ஆக்குவாராக. நீ எப்ப ராத்தாவ ேல அத காரத்ைதப் ெபறுவாயாக!
ெபத்ெலேகமில் புகழ்ெபறுவாயாக! ௧௨தாமார்யூதாவுக்குப் ேபேரைச மகனாகப்
ெபற்றாள். அதனால் அந்தக் குடும்பம் உயர்வு ெபற்றது. அைதப்ேபாலேவ, ரூத்
மூலமாக கர்த்தர் உனக்கு நைறய பள்ைளகைளத் தரட்டும். உனது குடும்பமும்
அைதப்ேபாலேவ,உயர்ைவப்ெபறட்டும்” என்றனர்.
௧௩ எனேவ ேபாவாஸ் ரூத்ைத மணந்துெகாண்டான். அவள் கர்ப்பவதயாக

கர்த்தர் கருைண ெசய்தார். அவள் ஒரு மகைனப் ெபற்றாள். ௧௪ நகரத்தல்
உள்ளெபண்கள்நேகாமிய டம், “உனக்குப் பள்ைளையக்ெகாடுத்த கர்த்தருக்கு
ஸ்ேதாத்த ரம். அவன் இஸ்ரேவலில் மிகுந்த புகைழப் ெபறுவான். ௧௫ அவன்
மீண்டும் உன்ைன வாழைவப்பான், உனது முதயவயதல் அவன் உன்ைனக்
கவனித்துக்ெகாள்வான். இவ்வாறு நடக்குமாறு உனது மருமகள் ெசய்தாள்.
அவள் உனக்காகேவ இந்தக் குழந்ைதையப் ெபற்றாள். அவள் உன்மீது
அன்புைடயவள். அவள் 7 ஆண் மகன்கைளயும்வ ட உனக்கு ேமலானவள்”
என்றனர்.
௧௬ நேகாமி ப ள்ைளைய எடுத்துத் தனது ைககளில் ஏந்த அவைனக்

கவனித்துக் ெகாண்டாள். ௧௭ அயல் வீட்டுப் ெபண்கள், “இந்த ைபயன்
நேகாமிக்காக ப றந்தவன்” என்றனர். அவர்கள் அவனுக்கு ஓேபத் என்று
ேபரிட்டனர். அவன் ஈசாயன் தந்ைதயானான். ஈசாய் அரசனான தாவீதன்
தந்ைதயானான்.

ரூத்மற்றும் ேபாவாஸின்குடும்பம்
௧௮இதுேபேரசுைடயகுடும்பத்தன்வரலாறு:

ேபேரஸ்எஸ்ேரானின்தந்ைதயானான்.
௧௯எஸ்ேரான் ராமின்தந்ைதயானான்.
ராம்அம்மினதாபன்தந்ைதயானான்.
௨௦அம்மினதாப் நகேசானின்தந்ைதயானான்.
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நகேசான்சல்ேமானின்தந்ைதயானான்.
௨௧சல்ேமான்ேபாவாஸின்தந்ைதயானான்.
ேபாவாஸ்ஓேபதன்தந்ைதயானான்.
௨௨ஓேபத் ஈசாயன்தந்ைதயானான்.
ஈசாய் தாவீதன்தந்ைதயானான்.
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சாமுேவலின்
முதலாம்புத்தகம்

எல்க்கானாவும்அவனதுகுடும்பமும்சீேலாவல்ஆராத த்தனர்
௧எப்ப ராயீம் என்னும் மைலநாட்டில் உள்ள ராமா என்னும் நகரில் எல்க்கானா

என்னும் ெபயருள்ள மனிதன் இருந்தான். அவன் சூப் என்னும் குடும்பத்ைதச்
ேசர்ந்தவன். எல்க்கானா எேராகாமின் மகன், எேராகாம் எலிகூவன் மகன்,
எலிகூ ேதாகுவன் மகன், ேதாகு சூப்பன் மகன், எப்ப ராயீம் என்னும்
ேகாத்த ரத்தலிருந்துவந்தவன்.
௨ எல்க்கானாவற்கு இரண்டு மைனவமார்கள் இருந்தனர். அவர்களில்

ஒருத்தயன் ெபயர் அன்னாள், மற்ெறாருவள் ெபயர் ெபனின்னாள்,
ெபனின்னாளுக்கு பள்ைளகள் இருந்தனர். ஆனால் அன்னாளுக்ேகா
பள்ைளகள்இல்ைல.
௩ ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் எல்க்கானா தனது நகரமான ராமாைவ வ ட்டு

சீேலாவுக்குப் ேபாவான். அங்கு அவன் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தைர
ெதாழுதுெகாண்டான், அங்கு கர்த்தருக்குப் பலிகளும் ெசலுத்தனான்.
சீேலாவல்ஓப்னியும்ப ெனகாசும்கர்த்தருைடயஆசாரியர்களாகேசைவெசய்து
வந்தனர். இவர்கள் ஏலியன் மகன்கள். ௪ ஒவ்ெவாரு முைறயும் எல்க்கானா
பலிகைள ெசலுத்தும் ேபாது அதல் ஒரு பங்கைன ெபனின்னாளுக்கும்,
அவளது பள்ைளகளுக்கும் ெகாடுத்துவந்தான். ௫எல்க்கானா அன்னாளுக்கும்
இரட்டிப்பான பங்கைன எப்ேபாதும் ெகாடுத்துவந்தான். ஏெனன்றால்அவளில்
அவன்அன்புெசலுத்தனான். கர்த்தர்அவளதுகர்ப்பத்ைதஅைடத்தருந்தார்.
ெபனின்னாள்அன்னாைளதுன்புறுத்தல்
௬ ெபனின்னாள் எப்ெபாழுதும் அன்னாைளத் துக்கப்படுத்த அவள்

துயருறுமாறு ெசய்வாள், ஏெனன்றால் அன்னாள் குழந்ைதப்ேபறு
இல்லாதவளாக இருந்தாள். ௭ இது ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் ந கழ்ந்து
வந்தது. ஒவ்ெவாரு முைறயும் அவர்களின் குடும்பம் சீேலாவலுள்ள
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு ேபாகும் ேபாதும், ெபனின்னாள்
அன்னாைள ேவதைனப்படுத்துவாள். ஒரு நாள் எல்க்கானா பலிகைளச்
ெசலுத்த க்ெகாண்டிருந்தான். அன்னாள் துக்கம் மீற அழ ஆரம்ப த்தாள்.
அவள் அன்று எைதயும் உண்ணவல்ைல. ௮அவளது கணவனான எல்க்கானா
அவளிடம், “அன்னாள்! ஏன்நீஅழுகறாய்? ஏன்உண்ணாமல்இருக்கறாய்? ஏன்
துக்கமாய் இருக்க றாய்? நீ எனக்குரியவள், நான் உனது கணவன். நான் பத்து
மகன்கைளவ டஉனக்குேமலானவன்என்பைத ச ந்த க்ககூடாதா” என்றான்.
அன்னாளின்ெஜபம்
௯உணைவ உண்டு குடித்த பன் அன்னாள் அைமதயாக எழுந்து கர்த்தரிடம்

ெஜபம் ெசய்யச் ெசன்றாள். கர்த்தருைடய பரிசுத்த ஆலயத்தன் கதவருகல்
ஏலி எனும் ஆசாரியன் ஒரு நாற்காலியல் உட்கார்ந்து ெகாண்டிருந்தான்.
௧௦ அன்னாள் மிகவும் துக்கமாக இருந்தபடியால் அவள் கர்த்தரிடம் அழுது
ெகாண்ேட ேவண்டுதல் ெசய்தாள், ௧௧ அவள் ேதவனிடம் ஒரு வ ேசஷ
வாக்குறுதையக் ெகாடுத்தாள். அவள், “சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தாேவ,
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நான் எவ்வளவு துக்கத்தல் இருக்க ேறன் என்பைதப் பாரும். என்ைன
நைனவு கூறும்! என்ைன மறவாேதயும். நீர் எனக்கு ஒரு மகைனத் தந்தால்,
நான் அவைன உமக்ேக தருேவன். அவன் நசேரயனாக இருப்பான். அவன்
த ராட்ைச ரசேமா அல்லது ெவறெகாள்ளத்தக்கைவகைள அருந்தாமலும்
இருப்பான். எவரும் அவனது தைல மயைர ெவட்டாமல் இருப்பார்கள்”* என்று
ேவண்டிக்ெகாண்டாள்.
௧௨ இவ்வாறு அன்னாள் நீண்ட ேநரம் கர்த்தரிடம் ெஜப க்கும்ெபாழுது

அவளது வாையேய ஏலி கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தான். ௧௩ அன்னாள் தன்
இருதயத்தல் ெஜப த்துக் ெகாண்டிருந்தாள். அவளது உதடுகள் அைசந்தன,
ஆனால் அவள் உரக்க எைதயும் ெசால்லவல்ைல. எனேவ ஏலி, அன்னாைளக்
குடித்தருப்பவளாக எண்ணினான். ௧௪ ஏலி அன்னாளிடம், “நீ அத கப்படியாகக்
குடித்தருக்கன்றாய்! இதுகுடிையவ டேவண்டியேநரம்” என்றான்.
௧௫ அதற்கு அன்னாள், “ஐயா, நான் த ராட்ைச ரசேமா அல்லது மதுைவேயா

குடிக்கவல்ைல. நான் ஆழமான துயரத்தல் இருக்க ேறன். நான்
எனது துன்பங்கைளெயல்லாம் கர்த்தரிடம் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்ேதன்.
௧௬ ேமாசமான ெபண் என்று என்ைன எண்ணேவண்டாம். நான் நீண்ட ேநரமாக
ப ரார்த்தைன ெசய்து ெகாண்டிருக்க ேறன். ஏெனன்றால் எனக்கு அேநக
ெதால்ைலகள் உள்ளன. மற்றும் நான் மிகவும் துக்கத்தல் இருக்க ேறன்”
என்றாள்.
௧௭ ஏலி அவளிடம், “சமாதானத்துடேன ேபா. இஸ்ரேவலரின் ேதவன் நீ

ேகட்டைதெயல்லாம்உனக்குத்தருவாராக” என்றான்.
௧௮ அன்னாள், “உம்முைடய அடியாளுக்கு உம் கண்களில் இரக்கத்ைதக்

காணட்டும்” என்றாள். ப றகு அவள் அங்கருந்து ேபாய் உணவருந்தனாள்.
அதற்குப்பன்அவள்துக்கமாயருக்கவல்ைல.
௧௯ மறுநாள் அதகாைலயல் எல்க்கானாவன் குடும்பம் எழுந்து கர்த்தைரத்

ெதாழுதுெகாண்டப றகுராமாவலுள்ளதங்கள்வீட்டிற்குதரும்ப ப்ேபானார்கள்.

சாமுேவலின்பறப்பு
எல்க்கானா தன் மைனவயான அன்னாேளாடு பாலின உறவுெகாண்டான்,

கர்த்தர்அன்னாைளநைனவுக்கூர்ந்தார். ௨௦அேத காலம்அதற்கடுத்தஆண்டில்
அவள் கர்ப்பமுற்று ஒரு மகைனப் ெபற்ெறடுத்தாள். அவள் தன் மகனுக்கு
சாமுேவல் என்று ெபயரிட்டாள். அவள், “இவன் ெபயர் சாமுேவல் ஏெனன்றால்
நான்கர்த்தரிடம்இவைனக்ேகட்ேடன்” என்றாள்.
௨௧அந்தஆண்டில்எல்க்கானாசீேலாவற்குப்பலிகைளக்ெகாடுப்பதற்காகவும்

மற்றும் ேதவனுக்குத் தந்த வாக்குறுதைய நைறேவற்றும்படியும் ெசன்றான்.
அவன் தனது குடும்பத்ைத தன்ேனாடு அைழத்துக் ெகாண்டு ெசன்றருந்தான்.
௨௨ ஆனால் அன்னாள் ெசல்லவல்ைல, அவள் எல்க்கானாவ டம், “பள்ைள
வளர்ந்து த ட உணவு உண்ணும் வயைத அைடயும்ெபாழுது, நான் இவைனச்
சீேலாவற்கு அைழத்து வருேவன். ப றகு அவைனக் கர்த்தருக்குத் தருேவன்.
அவன் நசேரயனாக இருப்பான். அவன் சீேலாவ ேலேய தங்க இருப்பான்”
என்றாள்.

* ௧:௧௧: எவரும்...ெவட்டாமல் இருப்பார்கள் நசேரய ஜனங்கள், ேதவனுக்கு ஒரு ச றந்த
முைறயல் ஊழியம் ெசய்வதாக வாக்குதத்தம் ெசய்தவர்கள். அதன்படி அவர்கள் தம் தைலமயைர
ெவட்டிக்ெகாள்ளமாட்டார்கள். அவர்கள்த ராட்ைசரசத்ைதகுடிக்கமாட்டார்கள்.
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௨௩ அன்னாளின் கணவனான எல்க்கானா அவளிடம், “உனக்கு எது
நல்லெதன்று ெதரிக றேதா அைதச் ெசய். ைபயன் பாைல மறந்து உணவு
உண்ணும் காலம்வைர நீ வீட்டிேலேய தங்கயரு. நீ ெசான்னபடிேய கர்த்தர்
உனக்குெசய்வாராக”என்றான். எனேவஅன்னாள்தன்மகைனவளர்ப்பதற்காக
வீட்டிேலேயஇருந்தாள்.

சீேலாவல்ஏலிய டம் சாமுேவைலஅன்னாள்ெகாண்டுேபாக றாள்
௨௪ பள்ைள வளர்ந்து உணவு உண்ண ஆரம்ப த்ததும் அன்னாள் அவைன

அைழத்துக்ெகாண்டு சீேலாவலுள்ள கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குப் ேபானாள்.
தன்ேனாடு மூன்று காைளகைளயும், ஒரு மரக்கால் மாைவயும் ஒரு துருத்த
த ராட்ைசரசத்ைதயும்ெகாண்டுவந்தாள்.
௨௫ அவர்கள் கர்த்தருக்கு முன் ெசன்றார்கள். எல்க்கானா காைளையப்

பலியாகக் ெகான்றான். அவன் முன்பு கர்த்தருக்ெகன்று வழக்கமாகச்
ெசய்வதுேபால் ெசய்தான். பன் அன்னாள் ஏலிய டம் பள்ைளையக்
ெகாடுத்தாள். ௨௬ அன்னாள் ஏலிய டம், “என்ைன மன்னித்துக்ெகாள்ளுங்கள்
ஐயா, கர்த்தைர ேநாக்க ெஜபம் ெசய்தபடிஉங்கள்முன்நன்றஅேத ெபண்தான்
நான். நான் உண்ைமைய ெசால்க ேறன் என இதன்மூலம் உறுத கூறுக ேறன்.
௨௭ நான் இக்குழந்ைதக்காக ெஜபம் ெசய்து ெகாண்ேடன், கர்த்தர் என்
ெஜபத்த ற்கு பதல் அளித்தார். கர்த்தர் இந்தக் குழந்ைதைய எனக்குத் தந்தார்.
௨௮இப்ேபாது நான்இந்தக் குழந்ைதைய கர்த்தருக்குத் தருக ேறன். அவன் தன்
வாழ்நாள்முழுவதும்கர்த்தருக்குேசைவெசய்வான்” என்றாள்.
ப றகு அன்னாள், அந்தப் பள்ைளைய அங்ேகேய வ ட்டு வ ட்டு கர்த்தைரத்

ெதாழுதுெகாண்டாள்.

௨
அன்னாள்நன்ற ெசான்னது (அன்னாளின்ெஜபம்)
௧அன்னாள்ெஜபம் பண்ணி,

“என்இதயம்கர்த்தருக்குள்மக ழ்ச்ச யாகஇருக்க றது!
நான்என்ேதவனுக்குள்மிக்க பலத்துடன்இருப்பைதஉணருக ேறன்!

என்எத ரிகைளக்கண்டுநைகக்க ேறன்.
உமதுஇரட்ச ப்பனாேலநான்மக ழ்ச்ச அைடக ேறன்!

௨கர்த்தைரப்ேபால பரிசுத்தமானேவறுேதவன்இல்ைல.
உம்ைமத் தவ ர ேவறு ேதவன் இல்ைல! நமது ேதவைனப் ேபான்ற ஒரு
கன்மைலேவறல்ைல.

௩இனிஅகம்பாவத்ேதாடும்தற்ெபருைமேயாடும் ேபசாதருங்கள்!
ஏெனன்றால் ேதவனாகய கர்த்தர் எல்லாவற்ைறயும்அறவார், ெசய்ைககள்
அவராேல நயாயந்தீர்க்கப்படும்.

௪வலிைமயானவீரர்களின்வல்கள்முறகறது!
பலவீனமானவர்கள்ெபலன்ெபறுகறார்கள்.

௫கடந்த காலத்தல் ஏராளமானஉணவுப் ெபாருட்கைளைவத்தருந்த ஜனங்கள்
இப்ேபாதுஉணவுக்காகக் கஷ்டப்பட்டு ேவைலெசய்யேவண்டும்.

ஆனால் கடந்த காலத்தல் பச ேயாடு இருந்தவர்கள், எல்லாம் இனிேமல்
பச யாய ரார்கள்.



1 சாமுேவல்௨:௬ 523 1 சாமுேவல்௨:௧௪

முன்புகுழந்ைதேபறுஇல்லாமல்இருந்தெபண்இப்ேபாதுஏழுகுழந்ைதகைளப்
ெபற்றருக்க றாள்!

ஆனால் முன்பு நைறய குழந்ைதகைளப் ெபற்ற ெபண் அக்குழந்ைதகள்
தம்ைமவ ட்டுவலகயதால்வருத்தமாயருக்க றாள்.

௬ கர்த்தர் மரணத்ைதக் ெகாண்டு வருகறவராகவும் வாழ ைவக்க றவராகவும்
இருக்கன்றார்.

அவேர பாதாளத்தல்இறங்கவும்,அதலிருந்துஏறவும்பண்ணுகறவர்.
௭ கர்த்தர் ச லைர ஏைழயாக்குகறார், அவேர இன்னும் சலைரச்

ெசல்வந்தராக்குக றார்.
கர்த்தர் ச லைரத் தாழ்த்துகறார்,மற்றவர்கைளேமன்ைமயாக்குகறார்.

௮ கர்த்தர் ஏைழ ஜனங்கைள புழுதயலிருந்து உய ர்ப்ப க்க றார் மற்றும்
அவர்கைளகுப்ைபயலிருந்துஉயர்த்துகறார்.

கர்த்தர் ஏைழஜனங்கைளமுக்கயமானவர்களாக்குகறார்.
அவர்கைள அவர் இளவரசர்கேளாடும் மத ப்புக்குரிய வருந்தனர்கேளாடும்

அமரைவக்க றார்.
கர்த்தர்உலகம்முழுவைதயும்பைடத்தார்!
இந்தமுழுஉலகமும்அவருக்குரியது!

௯கர்த்தர் தமதுபரிசுத்தவான்களின்பாதங்கைளப்பாதுகாக்க றார்.
அவர்கைளஅழிவனின்றும்காப்பார்.

ஆனால்தீயவர்கள்இருளிேலஅைமதயாவார்கள்.
அவர்களின்ெபலன்அவர்கைளெவற்றயைடயச்ெசய்யாது.

௧௦கர்த்தைர எத ர்ப்பவர்கள் ச தறடிக்கப்படுவார்கள்.
உன்னதமான ேதவன் பரேலாகத்தலிருந்த தமது எத ரிகளுக்கு எத ராக
இடியாய்முழங்குவார்.

கர்த்தர்பூமியன்கைடச பகுதையயும்நீயாயந்தீர்ப்பார்.
அவர்தமதுஅரசனுக்குவல்லைமையஅளிப்பார்.

தாம்அப ேஷகம்பண்ணினவரின்ெகாம்ைபஉயரப்பண்ணுவார்” என்றாள்.

௧௧ ப றகு எல்க்கானா ராமாவலுள்ள தன்னுைடய வீட்டிற்குத் தரும்பனான்.
ஆனால் அந்தப் பள்ைள சீேலாவல் தங்க ஆசாரியனாகய ஏலிக்குக் கீழ்
கர்த்தருக்குமுன்பாக பணிவைடச்ெசய்தான்.
ஏலியன்தீயமகன்கள்
௧௨ ஏலியன் மகன்கள் எல்லாரும் தீயவர்கள். அவர்கள் கர்த்தருக்கு

பயப்படாதவர்கள். ௧௩ ஜனங்களிடம் ஆசாரியர்கள் எவ்வாறு நடக்கேவண்டும்
என்பது பற்றயும் கவைலப்படாதவர்கள் ஒவ்ெவாரு முைறயும் ஜனங்கள் பலி
ெசலுத்தும்ேபாது, ஆசாரியர்கள் இைறச்சையக் ெகாத க்கும் தண்ணீருள்ள
பாத்த ரத்தல் ேபாடேவண்டும். ப றகு ஆசாரியனின் ேவைலக்காரன்
மூன்று முைனகைள உைடய ெபரியமுள் கரண்டிையக் ெகாண்டு வருவான்.
௧௪ பாத்த ரத்தல் இருக்க ற இைறச்சைய எடுக்க ஆசாரியரின் ேவைலக்காரன்
இந்த ஆயுதத்ைதத்தான் பயன்படுத்த ேவண்டும். பாத்த ரத்தல் இருந்து
அந்த ேவைலக்காரன் எடுத்துத் தரும் இைறச்சைய மட்டுேம ஆசாரியன்
எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். சீேலாவற்கு பலிகைள ெகாடுக்க வந்த
இஸ்ரேவலர் அைனவருக்கும் ஆசாரியர்கள் ெசய்ய ேவண்டியமுைற இதுேவ
ஆகும்.
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௧௫ஆனால் ஏலியன் பள்ைளகேளா இப்படிச் ெசய்யவல்ைல. பலிபீடத்தல்
ெகாழுப்பு எரிக்கப்படுமுன்னேர அவர்களின் ேவைலக்காரர்கள் பலி
ெகாடுக்கும் ஜனங்களிடம் ெசன்று, “ெபாற ப்பதற்காக ஆசாரியருக்குக்
ெகாஞ்சம் இைறச்சையக் ெகாடுங்கள். அவர், உங்களிடமிருந்து ேவகைவத்த
இைறச்சையப்ெபறமாட்டார்” என்றுச்ெசால்வார்கள்.
௧௬ பலிைய ெகாடுக்கவந்த ஜனங்கேளா, “முதலில் ெகாழுப்ைப எரியுங்கள்,

ப றகு உங்களுக்கு ேவண்டியைத எடுத்துக் ெகாள்ளுங்கள்” என்று
ெசால்வார்கள். இவ்வாறுநடந்தால்உடேனஆசாரியனின்அந்தேவைலக்காரன்,
“இல்ைல, அந்த இைறச்சைய இப்ேபாேத ெகாடுங்கள், நீங்கள் அதைனக்
ெகாடுக்காவ ட்டால் அதைனப் பலவந்தமாக எடுத்துக்ெகாள்ேவன்!” என்று
ெசால்வான்.
௧௭ இவ்வாறு ஓப்னியும் ப ெனகாசும் கர்த்தருக்கு ெகாடுக்கும் பலிக்கு

மரியாைததராமல்இருந்தார்கள். இதுகர்த்தருக்குவ ேராதமானமிக ேமாசமான
பாவமாய ற்று!
௧௮ ஆனால் சாமுேவல் கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்தான். அவன் இளம்

உதவயாளனாக ஆசாரியர்கள் அணிகன்ற சணல் நூல் ஏேபாத்ைத
அணிந்தருந்தான். ௧௯ ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் சாமுேவலின் தாய் அவனுக்காக
ஒரு சன்ன சட்ைடையத் ைதப்பாள். அவள் தன் கணவேனாடு சீேலாவற்கு
பலிெசலுத்தவரும்ேபாெதல்லாம்அதைனக்ெகாண்டுவந்துதருவாள்.
௨௦ ஏலி, எல்க்கானாைவயும் அவனது மைனவையயும் ஆசீர்வத த்தான்.

அவன், “அன்னாள் மூலமாக கர்த்தர் ேமலும் பல குழந்ைதகைளத் தரட்டும்.
கர்த்தரிடம் ெஜப த்துக்ெகாண்டபடி, அவருக்ேக அளிக்கப்பட்ட அன்னாளின்
மகனுைடயஇடத்ைதஇந்த பள்ைளகள்பறந்துந ரப்பட்டும்” என்றான்.
எல்க்கானாவும்,அன்னாளும்வீட்டிற்குத்தரும்பனார்கள்.
௨௧கர்த்தர் அன்னாளிடம் கருைணயாக இருந்தார். அவளுக்கு ேமலும்மூன்று

மகன்களும், இரண்டு மகள்களும் பறந்தனர். சாமுேவல் பரிசுத்த இடத்தல்
கர்த்தர்அருக ேலேயவளர்ந்துஆளானான்.

ஏலிதனதுதீயமகன்கைளக்கட்டுப்படுத்ததவறுதல்
௨௨ ஏலிக்கு மிகவும் வயது ஆயற்று, சீேலாவற்கு வரும் இஸ்ரேவலரிடம்

தம் பள்ைளகள் நடந்து ெகாள்வைதப்பற்ற , அவன் மீண்டும் மீண்டும்
ேகள்வப்பட்டான். அேதாடு அவன் அவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தன் வாசலில்
ேவைலெசய்தெபண்கேளாடுப் படுத்துக்ெகாள்வதாகவும் ேகள்வப்பட்டான்.
௨௩ ஏலி தன் பள்ைளகளிடம், “நீங்கள் ெசய்த ெகட்டக் காரியங்கைளப்

பற்றெயல்லாம், இங்குள்ளவர்கள் என்னிடம் கூறனார்கள். ஏன் இது
ேபால் ெசய்க றீர்கள்? ௨௪ இவ்வாறு ெசய்யாதீர்கள். கர்த்தருைடய
பள்ைளகள் உங்கைளப் பற்ற தவறாகச் ெசால்லுகறார்கள். ௨௫ ஒருவன்
இன்ெனாருவனுக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்தால் ேதவன் அவனுக்கு உதவலாம்.
ஆனால் ஒருவன் கர்த்தருக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்தால், யார் அவனுக்கு
உதவமுடியும்?” என்றுேகட்டான்.
ஆனால் ஏலியன் மகன்கள் அவன் கூறயைதக் ேகட்க மறுத்துவ ட்டனர்.

எனேவஏலியன்பள்ைளகைளக்ெகால்லகர்த்தர் தீர்மானித்தார்.
௨௬ சாமுேவல் வளர்ந்து வந்தான். அவன் ேதவனுக்கும், ஜனங்களுக்கும்

ப ரியமாயருந்தான்.
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ஏலியன்குடும்பத்ைதப் பற்றயபயங்கரமானதீர்க்கதரிசனம்
௨௭ ேதவனுைடய மனிதன் ஒருவன் ஏலிய டம் வந்தான். அவன், “கர்த்தர்

இவற்ைறச் ெசான்னார், ‘உன் முற்ப தாக்கள் எக ப்தல் பார்ேவானின்
அடிைமகளாய் இருந்தார்கள். அந்த காலத்தல் நான் உன் முற்ப தாக்களுக்குத்
ேதான்ற ேனன். ௨௮ நான் உன் ேகாத்த ரத்ைத மற்ற எல்லா இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்களிலிருந்தும் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். உனது சந்ததைய எனது
ஆசாரியர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். அவர்கைள என் பலிபீடத்த ற்குப்
பலி ெசலுத்துகறவர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். அவர்கைள நான்
ஏேபாத் அணியவும் நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிக்கவும் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
இஸ்ரேவலர், எனக்குத் தரும் பலிகளிலிருந்துஇைறச்சையஉங்கள் ேகாத்த ரம்
உண்ணும்படியும் ெசய்ேதன். ௨௯ இவ்வாறு இருக்க நீங்கள் ஏன் எனது
அன்பளிப்புகைளயும் பலி ெபாருட்கைளயும் மத ப்பதல்ைல? நீ என்ைனவட
உன் மகன் கைளேய அதகம் உயர்த்துகறாய். இஸ்ரேவலர், இைறச்சைய
எனக்காக ெகாண்டு வரும்ேபாது, அதன் நல்ல பாகங்கைளெயல்லாம் தன்று
நீங்கள்ெகாழுத்துப்ேபாய்இருக்க றீர்கள்.’
௩௦ “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர், உங்கள் தந்ைதயன் குடும்பேம,

எல்லா காலத்தலும் ேசைவ ெசய்யும் என்று வாக்குறுத ெகாடுத்தருந்தார்.
ஆனால் இப்ேபாது கர்த்தர் ெசால்க றார், ‘அது அவ்வாறு நடக்காது! என்ைன
கனம்பண்ணுகறவர்கைள நானும் கனம்பண்ணுேவன். என்ைன அசட்ைட
ெசய்பவர்களுக்குதீைமஏற்படும். ௩௧உனதுசந்தத கைளெயல்லாம்அழிக்கன்ற
காலம் வந்துவ ட்டது. உன் குடும்பத்தல் உள்ள யாரும் முதய வயது வைர
வாழமாட்டார்கள். ௩௨இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு நன்ைமகள் ஏற்படும், ஆனால்
உன் வீட்டில் மட்டும் தீைம ஏற்படுவைதக் காண்பாய். உன் குடும்பத்தல்
யாரும் முதுைமவைர வாழமாட்டார்கள். ௩௩ நான் ஒருவைன மாத்த ரம்
ஆசாரியனாக என் பலிபீடத்தல் ேசைவ ெசய்யப் பாதுகாப்ேபன். அவன்
முதுைமவைர வாழ்வான். அவன் கண்பார்ைவ ேபாகு மட்டும், சக்த ெயல்லாம்
ஓயுமட்டும் வாழ்வான். உன் சந்தத கள் எல்ேலாரும் வாளால் மரித்துப்
ேபாவார்கள். ௩௪ இைவகள் உண்ைமயல் நைறேவறும் என்பதற்கும் ஒரு
அைடயாளம் காட்டுேவன். உனது மகன்களான ஓப்னியும் ப ெனகாசம்
ஒேர நாளில் மரித்து ேபாவார்கள். ௩௫ நான் எனக்காக ஒரு உண்ைமயுள்ள
ஆசாரியைனத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ேவன். அவன் எனக்குச் ெசவெகாடுத்து
நான் ெசால்லுகறபடி ெசய்வான். நான் அந்த ஆசாரியனின் குடும்பத்ைதப்
பலமுள்ளதாகச் ெசய்ேவன். அவன் அப ேஷகம் ெசய்யப்பட்ட எனது
அரசரின் முன்னிைலயல் எப்ேபாதும் ேசைவ ெசய்வான். ௩௬ ப றகு உன்
குடும்பத்தல் மீதயான எல்ேலாரும் வந்து அந்த ஆசாரியன் முன்பு பணிந்து,
வணங்க நற்பார்கள். அவர்கள் ஒரு துண்டு ெராட்டிக்காகவும், ச ல்லைற
காசுகளுக்காகவும் ப ச்ைச எடுப்பார்கள். அப்ேபாது அவர்கள், “தயவு ெசய்து
எனக்கு ஆசாரியன் ேவைல தாரும். அதனால் நான் உண்ண உணைவ
ெபறுேவன்” என்றுேவண்டுவார்கள்’ ” என்றுகூறனான்.

௩
ேதவன்சாமுேவைலஅைழக்க றார்
௧சறுவனானசாமுேவல், ஏலியன்கீேழ
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கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்துவந்தான். அந்த நாட்களில் கர்த்தர் ஜனங்கேளாடு
ேநரடியாக அடிக்கடி ேபசுவதல்ைல. அங்ேக மிகக் குைறந்த தரிசனங்கேள
இருந்தன.
௨ஏலியன் கண்கள் பலவீனமாக ஏறக்குைறயஅவன்குருடாகவ ட்டான். ஒரு

நாள் அவன் படுக்ைகயல் க டந்தான். ௩ சாமுேவல் ேதவனுைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டி இருக்க ற கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் படுத்தருந்தான். கர்த்தருைடய
வளக்கானது இன்னும் எரிந்துக் ெகாண்டிருந்தது. ௪ கர்த்தர் சாமுேவைல
அைழத்தார். சாமுேவேலா, “நான் இங்ேக இருக்க ேறன்” என்றான். ௫ ஏலி
தன்ைன அைழப்பதாக சாமுேவல் நைனத்துக்ெகாண்டான். எனேவ சாமுேவல்
ஏலியன் அருகல் ஓடிச் ெசன்றான். “நான் இங்ேக இருக்க ேறன். ஏன் என்ைன
அைழத்தீர்கள்” என்றுேகட்டான்.
ஆனால்ஏலிேயா, “நான்உன்ைனஅைழக்கவல்ைல. படுக்ைகக்குத்தரும்ப ப்

ேபா” என்றான்.
சாமுேவல்படுக்ைகக்குத்தரும்ப ேபானான். ௬மீண்டும்கர்த்தர், “சாமுேவேல!”

என்று கூப்ப ட்டார். மீண்டும் சாமுேவல் ஏலிய டம் ஓடிப் ேபானான். அவனிடம்,
“நான்இங்ேகஇருக்க ேறன். என்ைனஏன்கூப்ப ட்டீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
ஏலிேயா, “நான் உன்ைன அைழக்கவல்ைல. படுக்ைகக்குத் தரும்ப ப் ேபா”

என்றான்.
௭ சாமுேவல் அதுவைர கர்த்தைரப்பற்ற அறயாமல் இருந்தான். கர்த்தர்

அதுவைரஅவனிடம் ேநரடியாகப் ேபசனதல்ைல.
௮ கர்த்தர் சாமுேவைல மூன்றாவது முைறயாக அைழத்தார். மீண்டும்

சாமுேவல் எழுந்து ஏலிய டம் ஓடிப்ேபானான். “நான் இங்ேக இருக்க ேறன்,
என்ைனஏன்அைழத்தீர்கள்” என்றான்.
பன்னர் ஏலி, சாமுேவைல அைழத்தது கர்த்தர் என்பைத அற ந்துக்

ெகாண்டான். ௯ ஏலி சாமுேவலிடம், “படுக்ைகக்குப் ேபா, அவர் உன்ைன
மீண்டும்அைழத்தால், ‘கர்த்தாேவ, ேபசும். நான்உமதுதாசன். நான்கவனித்துக்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறன்’ என்றுெசால்” என்றான்.
எனேவ சாமுேவல் மீண்டும் படுக்ைகக்குத் தரும்ப ப்ேபானான். ௧௦ கர்த்தர்

வந்து அங்ேக நன்றார். அவர் முன்பு ேபாலேவ ெசய்தார். அவர், “சாமுேவேல,
சாமுேவேல!” என்றுஅைழத்தார்.
சாமுேவேலா, “கர்த்தாேவ ேபசும், நான் உமது தாசன், நான் கவனித்துக்

ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறன்” என்றான்.
௧௧ கர்த்தர் சாமுேவலிடம், “நான் இஸ்ரேவலில் சல காரியங்கைள

வைரவல் ெசய்ேவன் அைதப்பற்ற ேகள்வப்படுக ற ஜனங்கள் அத ர்ச்ச
அைடவார்கள். ௧௨ நான் ஏலிக்கும் அவன்குடும்பத்த ற்கும் எத ராகச் ெசய்ேவன்
என்று ெசான்னப்படிேய ஒவ்ெவான்ைறயும் ெதாடக்கம் முதல் இறுதவைர
ெசய்ேவன். ௧௩ நான் ஏலிய டம் அவனது குடும்பத்ைத என்ெறன்ைறக்கும்
தண்டிக்கப் ேபாவதாகக் கூறயருக்க ேறன். அவன் மகன்கள் அவர்களாகேவ
சாபத்ைத வரவைழத்துக் ெகாண்டனர். அவர்கள் ேதவனுக்கு வேராதமாகக்
ெகட்டவற்ைறப் ேபச யும் ெசய்தும் வந்தனர் என்பைத ஏலி அறந்தருந்தும்,
ஏலி அவர்கைளக் கட்டுப்படுத்தத் தவறவ ட்டான். ௧௪ அதனால் தான்
ஏலியன் குடும்பத்தார் ெசய்த பாவங்கள் ஒருேபாதும், பலிகளாேலா, தானியக்
காணிக்ைகயாேலா தீர்வதல்ைல என்று நான் ஆைணயட்டிருக்க ேறன்”
என்றார்.
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௧௫ வடியும்வைர சாமுேவல் படுக்ைகய ேலேய படுத்தருந்தான்.
அதகாைலய ேலேய எழுந்து கர்த்தருைடய ஆலய கதைவத் த றந்தான்.
ஏலிய டம்கர்த்தருைடயதரிசனத்ைதப் பற்ற க்கூறசாமுேவல்பயந்தான்.
௧௬ ஆனால் ஏலிேயா சாமுேவலிடம், “என் மகேன சாமுேவல்!” என்று

அைழத்தான். அதற்குசாமுேவல், “ஐயா” என்றான்.
௧௭ஏலிஅவனிடம், “கர்த்தர் உன்னிடம் என்னெசான்னார்? அதைன என்னிடம்

மைறக்கேவண்டாம். ேதவன் உன்னிடம் ெசான்னச் ெசய்தைய மைறத்தால்
ேதவன்உன்ைனத்தண்டிப்பார்” என்றான்.
௧௮ அதனால் சாமுேவல் ஏலிய டம் எல்லாவற்ைறயும் கூறனான். அவன்

ஏலிய டம் எைதயும்மைறத்துைவக்கவல்ைல.
ஏலி, “அவர் கர்த்தர். அவருக்குச் சரிெயனத் ேதான்றுவைதஅவர் ெசய்யட்டும்”

என்றான்.
௧௯ சாமுேவல் வளரும்ேபாது கர்த்தர் அவேனாேடேய இருந்தார். சாமுேவலின்

எந்தச் ெசய்தயும் ெபாய்யாக நரூப க்க கர்த்தர் அனுமத க்கவல்ைல. ௨௦ ப றகு
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவருக்கும் தாண் முதல் ெபெயர்ெசபா வைரக்கும்
சாமுேவல் உண்ைமயான கர்த்தருைடய தீர்க்கதரிச என்றற ந்தார்கள்.
௨௧ சீேலாவல் ெதாடர்ந்து கர்த்தர் சாமுேவலுக்கு தம்ைம காண்பத்து வந்தார்,
மற்றும் அங்ேக தம்முைடய வார்த்ைதயனாேலேய கர்த்தர் சாமுேவலுக்குத்
தம்ைமெவளிப்படுத்த வந்தார்.

௪
௧ சாமுேவைலப் பற்றயச் ெசய்த அைனத்து இஸ்ரேவலருக்கும் பரவயது.

ஏலி முதயவனானான். அவனது மகன்கள் ெதாடர்ந்து கர்த்தருக்கு எத ராக தீய
ெசயல்கைளச்ெசய்துவந்தனர்.

ெபலிஸ்தயர்கள்இஸ்ரேவலர்கைளெவல்லுகன்றனர்
அந்த காலத்தல், இஸ்ரேவலர் ெபலிஸ்தருக்கு எத ராகப் ேபார் ெசய்யப்

ேபானார்கள். இஸ்ரேவலர் எெபேனசர் என்ற இடத்தல் முகாமிட்டனர்.
ெபலிஸ்தர் தங்கள் முகாம்கைள ஆப்ெபக்கல் அைமத்தனர். ௨ ெபலிஸ்தர்
இஸ்ரேவலைரத்தாக்கும்ெபாருட்டுத்தயாரானார்கள். ேபார்த்துவங்கயது.
ெபலிஸ்தர் இஸ்ரேவலைரத் ேதாற்கடித்தனர். இஸ்ரேவல் ேசைனயல் உள்ள

4,000 வீரர்கைளப் ெபலிஸ்தர் ெகான்றனர். ௩ இஸ்ரேவல் வீரர்கள் தங்கள்
முகாம்களுக்குத் தரும்ப வந்தனர். மூப்பர்கள், “கர்த்தர் ஏன் ெபலிஸ்தர்
நம்ைமத் ேதாற்கடிக்கும்படிச் ெசய்தார்? சீேலாவல் உள்ள நமது கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையக் ெகாண்டுவருேவாம். அதன்படி ேதவன்
நம்ேமாடு கூட ேபார்க்களத்துக்கு வருவார். அவர் நம்ைம எத ரிகளிடமிருந்து
காப்பாற்றுவார்” என்றனர்.
௪ எனேவ ஜனங்கள் சீேலாவற்குச் சலைர அனுப்பனார்கள். அவர்கள் சர்வ

வல்லைமயுள்ள கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையக் ெகாண்டுவந்தனர்.
அப்ெபட்டியன் ேமல் ேகருபீன்கள் இருந்தார்கள். அைவ கர்த்தர் உட்காரும்
சங்காசனம் ேபால இருந்தது. ஏலியன் இரண்டு மகன்களான ஓப்னியும்
ப ெனகாசும்அப்ெபட்டிேயாடுவந்தனர்.
௫ கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியானது முகாமுக்குள்ேள வந்ததும்,

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பலமாகச் சத்தமிட்டனர். அச்சத்தம் பூமிையேய அத ரச்
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ெசய்தது. ௬ெபலிஸ்தர்இஸ்ரேவலர்களின் சத்தத்ைதக் ேகட்டு, “ஏன்இஸ்ரேவல்
முகாமில்இவ்வாறுசத்தமிடுக றார்கள்?” என்றுேகட்டனர்.
பன்னர் கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டி முகாமிற்கு ெகாண்டு வரப்பட்டைத

அற ந்துக்ெகாண்டனர். ௭ ெபலிஸ்தர் அதனால் அஞ்சனர். அவர்கேளா,
“ேதவன் அவர்களின் முகாமிற்கு வந்தருக்க றார்கள். நாம் இக்கட்டில்
இருக்க ேறாம். இதற்கு முன்பு இதுேபால் நடந்ததல்ைல! ௮ நாங்கள்
கவைலப்படுக ேறாம். வல்லைமயான இந்தத் ெதய்வங்களிடமிருந்து நம்ைம
யார் காப்பாற்றுவார்கள்? இந்தத் ெதய்வங்கள் ஏற்ெகனேவ எக ப்தயர்களுக்கு
ேநாையயும் துன்பங்கைளயும் ெகாடுத்தவர்கள். ௯ ெபலிஸ்தயர்கேள,
ைதரியமாக இருங்கள், ஆண்கைளப்ேபான்றுப் ேபாரிடுங்கள். முற்காலத்தல்
இஸ்ரேவலர்கள் நமக்கு அடிைமகளாக இருந்தனர். நீங்கள் ஆண்கைளப்
ேபான்று சண்ைடய டாவ ட்டால் அவர்களுக்கு அடிைமயாகவடுவீர்கள்!”
என்றனர்.
௧௦ எனேவ ெபலிஸ்தர்கள் கடுைமயாகச் சண்ைடய ட்டு இஸ்ரேவலர்கைளத்

ேதாற்கடித்தனர். ஒவ்ெவாரு இஸ்ரேவல் வீரனும் தங்கள் முகாமிற்கு
ஓடினார்கள். இதுஇஸ்ரேவலுக்குப்படுேதால்வயாயருந்தது. 30,000இஸ்ரேவல்
வீரர்கள் ெகால்லப்பட்டனர். ௧௧ ெபலிஸ்தர் ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய
எடுத்துக்ெகாண்டு, ஓப்னிையயும் ப ெனகாைசயும் ெகான்றுவ ட்டனர். ௧௨அந்த
நாளில் ெபன்யமீனின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து ஒருவன் ேபார்க்களத்தலிருந்து
சீேலாவற்கு ஓடிப்ேபானான். அவன் தனது ஆைடையக் க ழித்ெதற ந்தான்.
தைலயன்ேமல்புழுதையஅள்ளிப்ேபாட்டுக்ெகாண்டான். இவ்வாறுஅவன்தன்
ேசாகத்ைதெவளிகாட்டினான். ௧௩இந்தமனிதன்சீேலாவற்குவந்தெபாழுதுஏலி
நகரவாசல்களுக்குஅருகல்ஒருநாற்காலியல்அமர்ந்தருந்தான். ேதவனுைடய
பரிசுத்தப் ெபட்டிையப் பற்ற ஏலி கவைலப்பட்டு, கவனித்துக் காத்தருந்தான்.
ப றகு ெபன்யமீன் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த மனிதன் சீேலாவுக்கு வந்து அந்தக்
ெகட்டச் ெசய்தையக்கூறனான். நகரிலிருந்தஜனங்கள்அைனவரும் சத்தமாக
அழத் துவங்கனார்கள். ௧௪-௧௫ ஏலி 98 வயதுைடயவன். அவன் குருடன்.
என்ன நடக்க றது என்பைத அவனால் காணமுடியவல்ைல. ஆனால் அவனால்
ஜனங்களின் உரத்த அழுைக சத்தத்ைதக் ேகட்க முடிந்தது. ஏலி, “ஏன் இவர்கள்
இவ்வாறுசத்தமிடுக றார்கள்?” என்றுேகட்டான்.
ெபன்யமீன் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன் ஏலிய டம் ஓடிவந்து நடந்தைதக்

கூறனான். ௧௬ அவன், “நான் இப்ேபாதுதான் ேபார்க்களத்தலிருந்து ஓடி
வந்ேதன்” என்றான்.
ஏலிஅவனிடம், “மகேன! என்னநடந்தது?” என்றுேகட்டான்.
௧௭ அதற்கு அவன், “ெபலிஸ்தர்களிடமிருந்து இஸ்ரேவலர்கள்

ஓடிப்ேபானார்கள். இஸ்ரேவல் பைட ஏராளமான வீரர்கைள இழந்துவ ட்டது.
உமது இரு மகன்களும் மரித்துப்ேபானார்கள். ெபலிஸ்தர் ேதவனுைடய
பரிசுத்தப்ெபட்டிையஎடுத்துக்ெகாண்டனர்” என்றான்.
௧௮ ெபன்யமீன் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன் ேதவனுைடய பரிசுத்தப்

ெபட்டிையப்பற்ற ச் ெசான்னதும், ஏலி நாற்காலியலிருந்து வாசல் பக்கமாய்
மல்லாக்காய் வழுந்து தன் கழுத்ைத முறத்துக்ெகாண்டான். அவன்
வயதானவனாகவும் சரீரம் பருமனாகவும் இருந்ததால், மரித்துப்ேபானான். ஏலி
இஸ்ரேவல்ஜனங்கைள 20ஆண்டுகள்வழிநடத்தனான்.
மகைம ேபாய்வ ட்டது
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௧௯ ஏலியன் மருமகளான பெனகாசன் மைனவ அப்ேபாது நைறமாத
கர்ப்பணியாக இருந்தாள். அவள் குழந்ைதப் ெபறுவதற்குரியக் காலம் அது.
ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டி பற ேபானதுப் பற்ற அவள் ேகள்வப்பட்டாள்.
அேதாடு அவள் தன் கணவனும் தன் மாமனாரும் மரித்துப்ேபானது பற்றயும்
ேகள்வப்பட்டாள். உடேன அவளுக்கு ப ரசவ வலிஆரம்பமாக க் குழந்ைதையப்
ெபற்றாள். ௨௦அவளதுப ரசவத்த ற்குஉதவயெபண்ேணா, “கவைலப்படாேத! நீ
ஒருஆண்மகைனப்ெபற்றருக்க றாய்” என்றாள்.
ஆனால் ஏலியன் மருமகேளா அைதக் கவனிக்கவல்ைல, எவ்வத பதலும்

ெசால்லவல்ைல. ௨௧ அவள், அந்தப் பள்ைளக்கு இக்கேபாத் என்றுப்
ெபயரிட்டாள், அதற்கு ெபாருள் “இஸ்ரேவலரின் மகைமப் ேபாய ற்று!”
என்பதாகும், ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டி பற ேபானது, கணவனும்
மாமனாரும் மரித்துப் ேபானார்கள், எனேவ அவள் இந்தப் ெபயைர ைவத்தாள்.
௨௨ அவள், “இஸ்ரேவலரின் மகைமப் ேபாய ற்று” ஏெனன்றால் ெபலிஸ்தர்
ேதவனுைடயபரிசுத்தப்ெபட்டிையபற த்துக்ெகாண்டனர்என்றாள்.

௫

பரிசுத்தப்ெபட்டியனால்ெபலிஸ்தர்களுக்குத்ெதால்ைல
௧ ெபலிஸ்தர் ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய எெபேனசரிலிருந்து

அஸ்ேதாத்த ற்குக்ெகாண்டுப்ேபானார்கள். ௨ெபலிஸ்தர் ேதவனுைடயபரிசுத்த
ெபட்டிையதாேகானின்ேகாவலுக்குள்ெகாண்டுப்ேபாய்தாேகானின்சைலக்கு
அருகல் ைவத்தனர். ௩ மறுநாள் காைல, அஸ்ேதாத் ஜனங்கள் எழுந்ததும்
தாேகானின் சைல முகம்குப்புற வழுந்து க டப்பைதக் கண்டனர். தாேகான்
கர்த்தருைடயெபட்டிக்குமுன்னால்வழுந்துக டந்தது.
அஸ்ேதாத் ஜனங்கள் தாேகானின் சைலையப் பைழய இடத்தல் ைவத்தனர்.

௪ ஆனால் மறுநாள் காைலயல், மீண்டும் தாேகானின் சைல முகம்குப்புற
வழுந்து க டப்பைதக் கண்டனர்! கர்த்தருைடய பரிசுத்த ெபட்டிக்கு முன்னால்
தாேகான் சைல வழுந்துக டந்தது. இந்தமுைற தாேகானின் தைலயும்,
ைககளும் உைடந்து ேகாவல் வாசற்படிய ேலக டந்தன. தாேகானின் உடல்
மாத்த ரம் அப்படிேய க டந்தது. ௫ அதனால்தான் இன்றும் கூட, தாேகானின்
பூசாரிகளும், அஸ்ேதாத்தல் உள்ள தாேகானின் ேகாவலுக்குள் நுைழகற
ஒருவனும்ேகாவல்வாசற்படிையமித ப்பதல்ைல.
௬ அஸ்ேதாத்து ஜனங்களுக்கும், அவர்களது அக்கம், பக்கத்தனருக்கும்

வாழ்க்ைகச் ச ரமமாகும்படி கர்த்தர் ெசய்தார். கர்த்தர் அவர்களுக்கு பல
துன்பங்கைளத் தந்தார். அவர்கைள ேதால் கட்டிகளினால் வாத த்தார்.
அவர்களுக்கு சுண்ெடலிகைளயும் அனுப்பனார். அைவ அவர்களின்
கப்பல்களுக்கும், நலப்பகுத களுக்கும் பரவயது. நகர ஜனங்கள்
அஞ்சனார்கள். ௭அஸ்ேதாத்ஜனங்கள்நடப்பைத எல்லாம் கண்டனர். அவர்கள்,
“இஸ்ரேவலரின்ேதவனுைடயபரிசுத்தப்ெபட்டியானதுஇங்ேகஇருக்கக்கூடாது!
அவர் நம்ைமயும் நமது ெதய்வமான தாேகாைனயும் தண்டித்தருக்க றார்”
என்றனர்.
௮அஸ்ேதாத்ஜனங்கள்ெபலிஸ்தயரின் 5ஆளுனர்கைளயும்வரவைழத்தனர்.

அவர்களிடம், “இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய நாம் என்னச்
ெசய்யேவண்டும்?” என்றுேகட்டனர்.
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ஆளுனர்கேளா, “இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய
இங்கருந்து காத் பட்டணத்தற்கு எடுத்துப்ேபாக ேவண்டும்” என்றனர். ஆகேவ
ெபலிஸ்தர்கள்ேதவனுைடயபரிசுத்தப்ெபட்டிையஎடுத்துச்ெசன்றனர்.
௯ ஆனால் ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய காத் நகரம் வைரக்கும்

ெபலிஸ்தர்கள்எடுத்துச்ெசன்றதும்,காத்நகைரகர்த்தர் தண்டித்தார். ஜனங்கள்
மிகவும் கலக்கமுற்றனர். இைளஞர் முதயவர் என அைனவருக்கும் ேதவன்
ெதால்ைலகைள ஏற்படுத்தனார். ேதவன் அங்குள்ளவர்களுக்கும் ேதால்
கட்டிகைள தந்தார். ௧௦எனேவ, ெபலிஸ்தயர் ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய
எக்ேரானுக்குஅனுப்பனர்.
ஆனால் அங்குள்ள ஜனங்கள் ேதனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிையக் கண்டதும்,

முைறய ட்டார்கள். “எங்களது எக்ேரான் நகரத்த ற்கு இஸ்ரேவலருைடய
ேதவனின் பரிசுத்தப் ெபட்டிைய ஏன்ெகாண்டுவந்தீர்கள்? நீங்கள் எங்கைளயும்
எங்கள் ஜனங்கைளயும் ெகால்ல வரும்புக றீர்களா?” எனக் ேகட்டனர்.
௧௧எக்ேரான்ஜனங்கள்ெபலிஸ்தயஆளுனர்கைளக்கூட்டி, “இஸ்ரேவலருைடய
ேதவனின் ெபட்டி நம்ைம ெகான்றுப் ேபாடுவதற்குமுன்இதைனஅதன் பைழய
இடத்த ற்ேகஅனுப்பவடுேவாம்!” என்றனர்.
எக்ேரான் ஜனங்கள் மிகவும் பயமைடந்தனர்! அங்குள்ளஜனங்கைள ேதவன்

மிகவும் கஷ்டப்படுத்தனார். ௧௨ பலர் மரித்தனர். மரிக்காதவர்களுக்கு ேதால்
கட்டிஇருந்தது. எக்ேரான்ஜனங்களின்கூக்குரல்பரேலாகம்வைர எட்டியது.

௬
ேதவனுைடயபரிசுத்தப்ெபட்டி தருப்ப அனுப்பப்படுக றது
௧ெபலிஸ்தர் தம் நாட்டில் பரிசுத்தப்
ெபட்டிைய ஏழு மாதங்கள் ைவத்தருந்தனர். ௨ ெபலிஸ்தர் தங்கள்

பூசாரிகைளயும், மந்த ரவாத கைளயும் அைழத்து, “கர்த்தருைடய ெபட்டிைய
என்னச் ெசய்யலாம்? ெபட்டிைய எவ்வாறு தருப்ப அனுப்பலாம்” என்று
ேகட்டனர்.
௩ அதற்கு அவர்கள், “நீங்கள் இஸ்ரேவலரின் ேதவனுைடய பரிசுத்தப்

ெபட்டிையத் தருப்ப அனுப்புவதானால் ெவறுைமயாக அனுப்பேவண்டாம்.
அன்பளிப்ேபாடு அனுப்புங்கள். அப்ேபாது உங்கள் பாவங்கைளயும்
இஸ்ரேவலின்ேதவன்எடுத்துப் ேபாடுவார். பன்நீங்களும்குணம்ெபறுவீர்கள்.
நீங்களும் பரிசுத்தம் அைடவீர்கள். இதைனச் ெசய்தால் ேதவன் உங்கைளத்
தண்டிப்பைதயும்நறுத்துவார்” என்றனர்.
௪ெபலிஸ்தர்கள், “நம்ைமமன்னிப்பதற்காகநாம்எத்தைகயகாணிக்ைககைள

இஸ்ரேவலரின் ேதவனுக்குக்ெகாடுக்கேவண்டும்?” எனக்ேகட்டனர்.
அதற்கு பூசாரிகளும், மந்த ரவாத களும் பதல் ெசான்னார்கள்.

“ஒவ்ெவாரு நகரத்துக்கும் ஒரு ஆளுநராக, 5 ெபலிஸ்தய ஆளுநர்கள்
இருக்கறார்கள். உங்களுக்கும் உங்கள் ஆளுநர்களுக்கும் ஒேரவ தமானப்
ப ரச்சைனதான். எனேவ தங்கத்தால் 5 உருவங்கைள ேதால் கட்டியன்
சாயலிலும், 5 சுண்ெடலி சாயலிலும் ெசய்து அனுப்பேவண்டும். ௫ எனேவ,
உங்கைள அழித்துக்ெகாண்டிருக்கும் ேதால்கட்டி மற்றும் எலியன்
உருவங்கைள ெசய்யுங்கள் அத்தங்க உருவங்கைள இஸ்ரேவல் ேதவனுக்குக்
காணிக்ைகயாக்குங்கள். பன் இஸ்ரேவலின் ேதவன், உங்கைளயும்
உங்கள் ெதய்வங்கைளயும், உங்கள் நாட்ைடயும் தண்டிப்பைத நறுத்துவார்.
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௬ எக ப்தயர்கைளயும் பார்ேவாைனயும் ேபான்று கடினமனம் உைடயவர்களாக
இராதீர்கள். ேதவன் எக ப்தயர்கைளத் தண்டித்தார். எனேவதான் எக ப்தயர்கள்
இஸ்ரேவலர்கைளஎக ப்ைதவ ட்டுப் ேபாகும்படிஅனுமதத்தனர்.
௭ “இப்ேபாது நீங்கள் ஒரு புது வண்டிையச் ெசய்யேவண்டும். நுகம்பூட்டாத

இரண்டு இைளய பசுக்கைளப் ப டித்து வண்டியல் கட்டேவண்டும். அவற்றன்
கன்றுக்குட்டிகைள அவற்றன் பன் ேபாகவ டாமல் வீட்டில் கட்டேவண்டும்.
௮ கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய அவ்வண்டியல் ைவக்கவும். தங்க
உருவங்கைளயும் சைலகைளயும் ெபட்டியன் அருகல் பக்கத்தல் ைபயல்
ைவக்கவும். இைவ உங்கள் பாவங்கைள மன்னிக்கும் ேதவனுக்கான
அன்பளிப்புகளாகும். வண்டிைய ேநரான வழியல் ேபாகவடுங்கள்.
௯ வண்டிையக் கவனியுங்கள். அது ேநராக இஸ்ரேவலரின் ெசாந்த இடமான
ெபத்ஷேமசுக்குப் ேபானால், நமக்கு இந்த ேநாய்கைளத் தந்தவர் கர்த்தர்
தான் என அறயலாம். ஒருேவைள ெபத்ஷேமசுக்கு அப்பசுக்கள் ேநராகச்
ெசல்லவல்ைல என்றால், இஸ்ரேவலரின் ேதவன் நம்ைமத் தண்டிக்கவல்ைல,
இந்த ேநாய் தற்ெசயலாகவந்ததுஎன்றுஅறந்துெகாள்ளலாம்” என்றனர்.
௧௦ ெபலிஸ்தயர் பூசாரிகளும் மந்த ரவாத களும் ெசான்னபடிச் ெசய்தனர்.

அப்ேபாது தான் கன்றுகைள ஈன்ற இரண்டு பசுக்கைளக் கண்டார்கள். அந்த
இரண்டு பசுக்கைள வண்டியல் பூட்டி அதன் கன்று குட்டிகைள வீட்டுத்
ெதாழுவல்கட்டினார்கள். ௧௧பன்ெபலிஸ்தர்கர்த்தருைடயபரிசுத்தப்ெபட்டிைய
வண்டியல் ைவத்தனர். தங்க உருவங்களால் ெசய்யப்பட்ட ேதால்கட்டிையயும்,
சுண்ெடலிகைளயும் அதன் பக்கத்தல் ைவத்தனர். ௧௨ பசுக்கள் ேநராக
ெபத்ஷேமசுக்குச் ெசன்றன. அைவ ேநராகச் சாைலயல்வலது பக்கேமா இடது
பக்கேமா தரும்பாமல் ெசன்றன. ெபலிஸ்தர்கள் ெதாடர்ந்து நகர எல்ைலவைர
பன்ெசன்றனர்.
௧௩ ெபத்ஷேமசன் ஜனங்கள் தங்கள் ேகாதுைமைய பள்ளத்தாக்க ேல

அறுவைட ெசய்து ெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள் பரிசுத்தப் ெபட்டிையக்
கண்டனர். அவர்கள் ெபட்டிைய மீண்டும் பார்த்ததல் மிகவும் மக ழ்ந்தனர்.
அைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ள ஓடினார்கள். ௧௪-௧௫ ெபத்ஷேமசல் ேயாசுவாவன்
வயலுக்குவண்டிவந்துபாைறக்கருகல்நன்றது. ஜனங்கள்வண்டிமரங்கைளப்
பளந்தனர், பசுக்கைளக்ெகான்றுக்கர்த்தருக்குபலியாகெசலுத்தனார்கள்.
ேலவயர்கள் கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய எடுத்துச் ெசன்றனர். தங்க

உருவங்கள் இருந்தப் ைபையயும் எடுத்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள் அவற்ைறப்
ெபரியப் பாைறமீது ைவத்தனர். அந்த நாளில் ெபத்ஷேமசன் ஜனங்கள்
கர்த்தருக்குதகனபலிகைளஅளித்தனர்.
௧௬ ஐந்து ெபலிஸ்தய அரசர்களும் ெபத்ஷேமசன் ஜனங்கள் ெசய்வைத

எல்லாம் கவனித்தனர். அன்ேறஅவர்கள்எக்ேரானுக்குத்தரும்பனார்கள்.
௧௭ இவ்வாறு ெபலிஸ்தர் ேதால் கட்டிகளின் தங்க உருவங்கைள தம்

பாவங்களுக்குபரிகாரமாககர்த்தருக்குக்ெகாடுத்தனர். ஒவ்ெவாருெபலிஸ்தய
நகரத்த ற்கும் ஒரு உருவம் வீதம் ெகாடுத்தனர். அைவ அஸ்ேதாத்து,
அஸ்கேலான், காத், காசா, எக்ேரான் ஆகயைவயாகும். ௧௮ ெபலிஸ்தர்
சுண்ெடலியன் தங்க உருவங்கைளயும் அனுப்பனார்கள். அைவயும் நகர
எண்ணிக்ைகையப் ேபாலேவ இருந்தன. இந்நகரங்கைளச் சுற்றலும்
சுவர்களும், நகரங்கைளச்சுற்றலும்க ராமங்களும்இருந்தன.
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ெபத்ஷேமசன் ஜனங்கள் கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிையப் பாைறயன்
ேமல்ைவத்தனர். அப்பாைறஇன்றும்ேயாசுவாவன்வயலில்உள்ளது.
௧௯ ஆனால் அவர்கள் கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிையப் பார்த்தேபாது

அங்ேக ஆசாரியர்கள் இல்லாமல் இருந்தனர். எனேவ ேதவன் ெபத்ஷேமசல்
70 ேபைர ெகான்றார். ெபத்ஷேமசல் உள்ள ஜனங்கள் இக்ெகாடுைமயான
தண்டைனக்காகக் கதற அழுதனர். ௨௦ அவர்கள் “பரிசுத்தப் ெபட்டிையப்
பராமரிக்கும்ஆசாரியன் எங்ேகஇருக்க றான்? இங்கருந்துஅந்த ெபட்டி எங்ேக
ெசல்லேவண்டும்?” என்றனர்.
௨௧ கீரியாத்யாரீம் என்ற இடத்தல் ஒரு ஆசாரியன் இருந்தான். அங்குள்ள

ஜனங்களுக்கு ெபத்ஷேமசன் ஜனங்கள் தூது அனுப்பனார்கள். தூதுவர்கள்,
“ெபலிஸ்தர் கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிையத் தரும்பக் ெகாண்டு
வந்துவ ட்டனர். இதைனஉங்கள்நகரத்த ற்குஎடுத்துச்ெசல்லுங்கள்” என்றனர்.

௭
௧ கீரியாத்யாரீம் ஜனங்கள் வந்து கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய

எடுத்துச் ெசன்றனர். அவர்கள் அதைன பாைறேமல் இருந்த அபனதாபன்
வீட்டில் ைவத்தனர். கர்த்தருைடய ெபட்டிையக் காக்க அபனதாபன் மகன்
எெலயாசாருக்கு அவர்கள் ச றப்பான சடங்குகைளச் ெசய்தார்கள். ௨ ெபட்டி
கீரியாத்யாரீமிேலேய 20ஆண்டுகள்இருந்தது.

இஸ்ரேவலர்கைளக்கர்த்தர் காப்பாற்றுகறார்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மீண்டும் கர்த்தைரப் பன்பற்ற ெதாடங்கனார்கள்.

௩சாமுேவல்அவர்களிடம், “நீங்கள்உண்ைமய ேலேயகர்த்தரிடம்மனப்பூர்வமாக
தரும்புவீர்கள் என்றால் உங்களிடம் உள்ள அந்நய ெதய்வங்கைள தூர
எறயுங்கள். அஸ்தேராத் வ க்க ரகங்கைளத் தூக்க எறயுங்கள். நீங்கள்
உங்கைள முழுைமயாக கர்த்தருக்கு ஒப்புக் ெகாடுங்கள். நீங்கள்
கர்த்தருக்கு மட்டுேம ேசைவ ெசய்யேவண்டும்! பன்னேர கர்த்தர் உங்கைள
ெபலிஸ்தர்களிடமிருந்துகாப்பாற்றுவார்” என்றான்.
௪ எனேவ இஸ்ரேவலர் தமது பாகால் மற்றும் அஸ்தேராத் சைலகைளத் தூர

எற ந்தனர். கர்த்தருக்குமட்டுேம ேசைவெசய்தனர்.
௫ சாமுேவல் “இஸ்ரேவலர் அைனவரும் மிஸ்பாவல் கூடுங்கள். நான்

உங்களுக்காக கர்த்தரிடம் ெஜபம்ெசய்ேவன்” என்றான்.
௬இஸ்ரேவலர் மிஸ்பாவல்கூடினார்கள். அவர்கள் தண்ணீைர கர்த்தருைடய

சந்ந தயல் ஊற்றனார்கள். இவ்வதமாக உபவாசம் இருந்தனர். அன்ைறய
நாளில் எந்த வைக உணவும் உண்ணாமல், தங்கள் பாவங்களுக்காக மனம்
வருந்த அைத அறக்ைகய ட்டனர். “நாங்கள் கர்த்தருக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்ேதாம்” என்றனர், எனேவ சாமுேவல் இஸ்ரேவலர்களின் நீத பதயாக
மிஸ்பாவல்இருந்தான்.
௭ ெபலிஸ்தர், இஸ்ரேவலர் மிஸ்பாவல் கூடுகன்றைதப்பற்ற

அற ந்துெகாண்டனர். ெபலிஸ்தயர்களின்அரசர்கள்இஸ்ரேவலருக்குஎத ராகப்
ேபார் ெசய்யச் ெசன்றனர். இைதயற ந்துஇஸ்ரேவலர் பயந்தார்கள். ௮அவர்கள்
சாமுேவலிடம், “எங்களுக்காக நமது ேதவனாகய கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்வைத
நறுத்தேவண்டாம்! எங்கைள ெபலிஸ்தர்களிடமிருந்து காப்பாற்றுமாறு
கர்த்தரிடம் ேகளுங்கள்!” என்றனர்.
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௯ சாமுேவல் ஆட்டுக்குட்டிைய எடுத்துக் ெகாண்டான். அதைன முழுைமயாக
கர்த்தருக்கு சர்வாங்க தகன பலியாகச் ெசலுத்தனான். சாமுேவல்
இஸ்ரேவலர்களுக்காக கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்தான். கர்த்தர் அவனுைடய
ெஜபத்த ற்கு பதல் ெசான்னார். ௧௦ சாமுேவல் தகனபலிையச் ெசலுத்த க்
ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ெபலிஸ்தர்கள் இஸ்ரேவலர்களுடன் ேபாரிட வந்தனர்.
ஆனால் கர்த்தர் ெபலிஸ்தயர்கள் பக்கம் ெபரிய இடிமுழங்குமாறு ெசய்தார்.
இது ெபலிஸ்தைரக் அச்சப்படுத்தயது, ேமலும் குழப்பயது. தைலவர்களால்
அவர்கைளக் கட்டுப்படுத்த இயலவல்ைல. எனேவ இஸ்ரேவலர்கள்
அவர்கைளப் ேபாரில் ேதாற்கடித்தனர். ௧௧ இஸ்ரேவலர்கள் மிஸ்பாவலிருந்து
ெபலிஸ்தர்கைள ெபத்கார் வைர துரத்தனார்கள். வழிெயல்லாம்
ெபலிஸ்தர்கைளக்ெகான்றனர்.
இஸ்ரேவலுக்குசமாதானம்தரும்புக றது
௧௨ இதற்குப்பன், சாமுேவல் ஒரு ச றப்பான கல்ைல நறுவனான். அது

ேதவனுைடய உதவைய ஜனங்கள் நைனவு கூரும்படி இருந்தது. இந்த
கல் மிஸ்பாவற்கும் ேசணுக்கும் இைடயல் இருந்தது. அதற்கு “எெபேனசர்”
(உதவயன் கல்) என்று ேபரிட்டான். “இந்த இடம் வரும்வைர கர்த்தர் நமக்கு
உதவ ச்ெசய்தார்” என்றான்.
௧௩ெபலிஸ்தர்கள் ேதாற்கடிக்கப்பட்டனர். அவர்கள்மீண்டும்இஸ்ரேவலுக்குள்

நுைழயவல்ைல. சாமுேவலின் மீதயான வாழ்வு முடியுமட்டும் கர்த்தர்
ெபலிஸ்தயர்களுக்கு எத ராக இருந்தார். ௧௪ ெபலிஸ்தர் ஏற்ெகனேவ
இஸ்ரேவலர்களிடம்இருந்து எக்ேரான்முதல் காத் வைர பல நகரங்கைளக்ைகப்
பற்ற இருந்தனர். அவற்ைற இஸ்ரேவலர் தரும்பப் ெபற்றனர். அவற்ைறச்
சுற்றயுள்ளநகரங்கைளயும்ைகப்பற்ற க்ெகாண்டனர்.
இஸ்ரேவலர்களுக்கும்எேமாரியருக்கும்இைடயல்சமாதானம்நலவயது.
௧௫ சாமுேவல் தம் வாழ்நாள் முழுவதும் இஸ்ரேவலர்கைள வழிநடத்த ச்

ெசன்றான். ௧௬ இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள நயாயம் வ சாரித்துக் ெகாண்டு
சாமுேவல் இடம்வ ட்டு இடம் ெசன்றான். ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் சுற்றுப்பயணம்
ெசய்து, அவன் ெபத்ேதல், கல்கால், மிஸ்பா ேபான்ற இடங்களில் நயாயம்
வ சாரித்து வந்தான். ௧௭அவனது வீடு ராமாவல் இருந்தது. எனேவ எப்ேபாதும்
அங்ேகேய தரும்ப வருவான். இஸ்ரேவலர்கைள அங்கருந்ேத ஆண்டு
ெகாண்டும் நயாயம்வ சாரித்தும்வந்தான். சாமுேவல் ராமாவல் கர்த்தருக்காக
ஒருபலிபீடம் கட்டினான்.

௮
இஸ்ரேவலர்ஒருஅரசன்ேவண்டும்என்றுேகட்க றார்கள்
௧ சாமுேவல் முதுைமயைடந்ததும், அவன் தன் ஜனங்கைள நயாயம்

வ சாரிக்க ஏற்பாடு ெசய்தான். ௨ அவனது மூத்த மகனின் ெபயர் ேயாேவல்,
இைளயவனுக்குப் ெபயர் அபயா, அவர்கள் ெபெயர் ெசபாவல் நீத பத களாக
இருந்தனர். ௩ ஆனால் சாமுேவல் வாழ்ந்த வதத்தல் அவனது மகன்கள்
வாழவல்ைல. அவர்கள் இரகச யமாகப் பணம் ெபற்றுக்ெகாண்டு
நீத மன்றங்களில் தீர்ப்ைப மாற்றனார்கள். அவர்கள் ஜனங்கைள
நீத மன்றத்த ேல ஏமாற்றனார்கள். ௪ எனேவ இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கள் கூடி,
ராமாவ ேல சாமுேவைல சந்த க்கும்படி ெசன்றனர். ௫மூப்பர்கள் சாமுேவலிடம்,
“உங்களுக்கு வயதாகவ ட்டது. உங்கள் மகன்கள் சத்தயத்தன் வழியல்
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வாழவல்ைல அவர்கள் உங்கைளப் ேபால் இல்ைல. இப்ேபாது, மற்ற
நாடுகைளப் ேபான்று எங்கைளஆள்வதற்கு ஒரு அரசைனத் தாருங்கள்” என்று
ேகட்டனர்.
௬ எனேவ மூப்பர்கள் தங்கைள வழி நடத்த ஒரு அரசைன ேவண்டினார்கள்.

சாமுேவல் இதைன ஒரு ெகட்ட த ட்டம் என எண்ணினான். எனேவ
சாமுேவல் கர்த்தரிடம் ெஜப த்தான். ௭ கர்த்தர் சாமுேவலிடம், “ஜனங்கள்
ெசான்னைதப்ேபால் ெசய்யவும், அவர்கள்உன்ைனத் தள்ளவல்ைல. என்ைனத்
தள்ளியுள்ளார்கள்! என்ைன அவர்களுைடய அரசனாக ஏற்றுக்ெகாள்ள
வருப்பமில்ைல! ௮ அவர்கள் எப்ேபாதும் ெசய்தது ேபாலேவ ெதாடர்ந்து
ெசய்க றார்கள். நான் எக ப்தலிருந்துஅவர்கைளெவளிேய ெகாண்டுவந்ேதன்.
ஆனால் என்ைன வட்டுவ ட்டு மற்ற ெதய்வங்களுக்குச் ேசைவ ெசய்தனர்.
அவர்கள்அைதேயஉனக்கும் ெசய்வார் கள். ௯எனேவஅவர்கள் ெசான்னைதக்
கவனித்து அவர்கள் ெசால்வதுேபால் ெசய்யவும். ஆனால் அவர்கைள
எச்சரிக்கவும். ஒரு அரசன் அவர்களுக்கு என்ன ெசய்வான் என்பைதயும் கூறு!
ஒருஅரசன்எவ்வாறுஆள்வான்என்பைதயும்கூறு” என்றார்.
௧௦அவர்கள்சாமுேவலிடம்ஒருஅரசன்ேவண்டுெமனக்ேகட்டிருந்தனர். எனேவ

சாமுேவல் கர்த்தர் ெசான்னவற்ைற அவர்களிடம் ெசான்னான். ௧௧ அவன்
ெசான்னது. “உங்கைள ஆள்வதற்கு ஒரு அரசன் வந்தால், அவன் ெசய்வது
இதுதான்: அவன் உங்களின் மகன்கைள எடுத்துக்ெகாள்வான். அவர்கைளத்
தனக்கு ேசைவ ெசய்யுமாறு பலவந்தப்படுத்துவான். அவர்கைள வீரர்கள்
ஆகுமாறு கட்டாயப்படுத்துவான். அவர்கள் அவனது ேதரிலிருந்து சண்ைடய ட
ேவண்டும். அவனது பைடயல் குதைர வீரர்களாக ேவண்டும். அவர்கள்
காவல்காரர்களாக அரசனின்இரதத்துக்குமுன்னால்ெசல்லேவண்டும்.
௧௨ “அரசன் உங்கள் பள்ைளகைள வீரர்களாகுமாறு வற்புறுத்துவான்.

ச லர் 1,000 ேபருக்கான அதகாரிகளாகவும், இன்னும் சலர் 50 ேபருக்கான
அதகாரிகளாகவும்ஆவார்கள்.

“அரசன் உங்கள் பள்ைளகைளக் கட்டாயப்படுத்த தம் வயல்கைள உழவும்,
அறுவைட ெசய்யவும் ஈடுபடுத்துவான். அவன் உங்கள் பள்ைளகைளக்
கட்டாயப்படுத்த ேபாருக்கானஆயுதங்கைளச்ெசய்யச்ெசால்வான்! அவர்களது
ேதருக்கானெபாருட்கைளச்ெசய்யுமாறுபலவந்தப்படுத்துவான்!
௧௩ “அரசன் உங்கள் ெபண் பள்ைளகைள எடுத்துக்ெகாள்வான். தனக்கான

வாசைனப் ெபாருட்கைளச் ெசய்யச் ெசால்வான். அவர்களில் சலைர
அவனுக்காக சைமக்கவும், பலகாரம் சுடவும் பலவந்தப்படுத்துவான்.
௧௪ “அரசன் உங்கள் ெசழிப்பான வயல்கைளயும், த ராட்ைசத்

ேதாட்டங்கைளயும், ஒலிவ மரங்கைளயும் எடுத்துக் ெகாள்வான். தன்
அதகாரிகளுக்கு அவற்ைறக் ெகாடுப்பான். ௧௫ உங்கள் தானியங்களிலும்
த ராட்ைசயலும் பத்தல் ஒரு பாகத்ைத எடுத்துக் ெகாள்வான். அவற்ைறத் தன்
அதகாரிகளுக்குக்ெகாடுப்பான்.
௧௬ “அரசன் உங்களிலிருந்து ேவைலக்காரைரயும், ேவைலக்காரிகைளயும்,

ேதர்ந்த வாலிபர்கைளயும் எடுத்துக் ெகாள்வான். அவன் உங்கள்
கழுைதகைளயும் எடுத்து தன் ெசாந்த உபேயாகத்துக்கு ைவத்துக்ெகாள்வான்.
௧௭உங்கள்மந்ைதயல்பத்தல்ஒருபாகத்ைதயும்எடுத்துக்ெகாள்வான்.
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“நீங்கேளா அரசர்களுக்கு அடிைமயாவீர்கள், ௧௮ காலம் வரும்ேபாது நீங்கள்
ேதர்ந்ெதடுத்த அரசனால் கதற அழுவீர்கள். அப்ேபாது கர்த்தர் உங்களுக்குப்
பதல்ெசால்லமாட்டார்” என்றான்.
௧௯ ஆனால் ஜனங்கள் சாமுேவலுக்கு ெசவ ெகாடுக்கவல்ைல. அவர்கள்,

“இல்ைல! எங்கைள ஆள ஒரு அரசன் ேவண்டுெமன வரும்புக ேறாம்.
௨௦அப்ேபாதுநாங்கள்மற்றநாடுகைளப்ேபான்றுஇருப்ேபாம்,அரசன்எங்கைள
வழிநடத்துவான். எங்கேளாடுவந்துஎங்களுக்காகப்ேபார்ெசய்வான்”என்றனர்.
௨௧ சாமுேவல் ஜனங்கள் ெசான்னைதக் ேகட்டு கர்த்தரிடம் அவர்கள்

வார்த்ைதகைளத்தருப்ப ச்ெசான்னான். ௨௨கர்த்தேரா, “அவர்கள்ெசால்வைதக்
ேகள்! ஒருஅரசைனஏற்படுத்து” என்றார்.
ப றகு சாமுேவல் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம், “நல்லது! நீங்கள் புதய

அரசைன அைடவீர்கள். இப்ேபாது, நீங்கள் அைனவரும் வீட்டுக்குத் தரும்ப ச்
ெசல்லுங்கள்” என்றான்.

௯
சவுல்தன்தந்ைதயன்கழுைதகைளத் ேதடுக றான்
௧ெபன்யமீன்ேகாத்த ரத்தல்கீஸ்
முக்கயமானவனாக இருந்தான். இவன் அப ேயலின் மகன். அப ேயல்

ேசேராரின் மகன், ேசேரார் ெபேகாராத்தன் மகன், ெபேகாேராத் ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தலிருந்து வந்த அப்பயாவன் மகன். ௨ கீஸுக்கு சவுல் என்ற மகன்
இருந்தான். இவன்அழகானஇைளஞன். இவைனப்ேபால்அழகுள்ளவன்யாரும்
இல்ைல. இஸ்ரேவலில் எல்ேலாரும் இவன் ேதாளுக்குக் கீழாயருக்கத்தக்க
உயரம்இருந்தான்.
௩ ஒரு நாள் கீஸின் கழுைதகள் ெதாைலந்துப் ேபாயன. எனேவ அவன்

தன் மகன் சவுலிடம், “ஒரு ேவைலக்காரைன அைழத்துப்ேபாய் கழுைதகைளத்
ேதடு” என்றான். ௪ சவுல் கழுைதகைளத் ேதடிப் ேபானான். அவன் எப்ப ராயீம்
மைலச்சரிவுகளிலும் சலிஷா பகுத களிலும் ேதடினான். ஆனால் கண்டு படிக்க
முடியவல்ைல. எனேவ சாலீம் நாட்டுப் பக்கம் ேபானார்கள். அங்ேகயும்இல்ைல.
ப றகுெபன்யமீன்நாட்டுப் பக்கத்தலும்கண்டுபடிக்கமுடியவல்ைல.
௫ இறுதயாக, சவுலும் ேவைலக்காரனும் சூப் நாட்டிற்கு வந்தனர். சவுல்

தன் ேவைலக்காரனிடம், “நாம் தரும்ப ப் ேபாகலாம். என் தந்ைத இப்ெபாழுது
கழுைதகைளவ ட்டுநம்ைமப்பற்ற கவைலப்படஆரம்ப த்தருப்பார்” என்றான்.
௬ ஆனால் ேவைலக்காரேனா, “ஒரு ேதவமனிதன் இங்ேக இருக்க றார்.

ஜனங்கள்அவைர மத க்கன்றனர். அவர் ெசால்வெதல்லாம்உண்ைமயாக றது.
எனேவ, நாம் நகரத்த ற்குள் ேபாேவாம். நாம் அடுத்து ெசல்ல ேவண்டிய
இடத்ைதப்பற்ற ேதவமனிதன்கூறக்கூடும்” என்றான்.
௭ சவுல் தன் ேவைலக்காரனிடம். “உறுதயாக, நாம் நகருக்குள் ேபாேவாம்,

ஆனால் அவருக்கு எைதக் ெகாடுப்பது? ேதவமனிதனுக்கு ெகாடுக்க
அன்பளிப்புகள்எதுவுமில்ைல. நம்மிடம்உணவுகூடஇல்ைலேய?” என்றான்.
௮ மீண்டும் அந்த ேவைலக்காரன், “பாருங்கள், என்னிடம் ெகாஞ்சம் பணம்

இருக்கறது. இதைனத் ேதவமனிதனுக்கு ெகாடுப்ேபாம். ப றகு நாம் அடுத்துப்
ேபாக ேவண்டியஇடத்ைதப்பற்ற அவர்ெசால்வார்” என்றான்.
௯-௧௧ சவுல் தனது ேவைலக்காரனிடம், “நல்ல ேயாசைன! நாம் ேபாேவாம்!”

என்றான். எனேவ, ேதவமனிதன்தங்க இருந்தநகருக்குஅவர்கள்ெசன்றார்கள்.
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சவுலும், ேவைலக்காரனும் நகைர ேநாக்க மைலமீது ஏற க்ெகாண்டிருந்தனர்.
சாைலயல் அவர்கள் சல இளம் ெபண்கைள சந்த த்தார்கள். அந்த
இளம் ெபண்கள் தண்ணீர் எடுக்க வந்து ெகாண்டிருத்தார்கள். சவுலும்,
ேவைலக்காரனும்அந்த இளம் ெபண்களிடம், “சீயர் இங்கு தான்இருக்கறாரா?”
என்ற ேகட்டார்கள், (முற்காலத்தல், இஸ்ரேவலில் இருந்த ஜனங்கள்
தீர்க்கதரிசைய, “சீயர்” என்று அைழத்தார்கள். எனேவ, அவர்கள் ேதவனிடம்
ஏேதனும்ேகட்க ேவண்டியருந்தால், “நாம் சீயரிடம் ேபாகலாமா?” என்பார்கள்.)
௧௨ அந்த இளம் ெபண்கள், “ஆம், சீயர் இங்குதான் இருக்கறார். அவர்

சாைலயல் சற்று தூரத்தல் தங்க இருக்க றார். அவர் இன்றுதான் ஊருக்கு
வந்தார். சமாதான பலிகைளச் ெசலுத்துவதற்காக இன்று சலர் அவைர
ஆராதைன இடத்தல் சந்த க்க றார்கள். ௧௩ ஊருக்குள் நீங்கள் வைரவாகச்
ெசன்றால், ஆராதைன ெசய்யுமிடத்தல் அவர் உண்ணப்ேபாகும் முன் அவைரச்
சந்த த்துவ டலாம். அத்தீர்க்கதரிச பலிைய ஆசீர்வத ப்பார். எனேவ அவர்
அங்கு ேசரும் முன்பு ஜனங்கள் உண்ணத் ெதாடங்கமாட்டார்கள். எனேவ,
நீங்கள் ெகாஞ்சம் வைரவாகச் ெசன்றால் அத்தீர்க்கதரிசைய சந்த க்க முடியும்”
என்றார்கள்.
௧௪ சவுலும் அவனது ேவைலக்காரனும் நகைர ேநாக்க மைலயல்

ஏறத்ெதாடங்கனார்கள். நகருக்குள்நுைழயும்சமயத்தல்,சாமுேவல்அவர்கைள
ேநாக்க வந்தான். அப்ெபாழுதுதான் சாமுேவல் ஆராதைன இடத்த ற்கு ேபாக
நகைரவ ட்டுெவளிேயவந்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
௧௫ சவுல் வருவதற்கு ஒருநாள் முன்பு, கர்த்தர் சாமுேவலிடம், ௧௬ “நாைள

இந்ேநரத்தல் உன்னிடம் ஒருவைன அனுப்புேவன். அவன் ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவன். அவைன இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் புதய
தைலவனாக நீ அப ேஷகம் ெசய். அவன் ெபலிஸ்தர்களிடமிருந்து என்
ஜனங்கைளக் காப்பாற்றுவான். நான் என்னுைடய ஜனங்களின் துன்பத்ைதப்
பார்த்தருக்க ேறன். அழுைகையக் ேகட்டிருக்க ேறன்.” என்றார்.
௧௭ சாமுேவல் சவுைலப் பார்த்தான். அப்ேபாது கர்த்தர். “நான் ெசான்னது

இவைனப்பற்ற த்தான். இவேனஎனதுஜனங்கைளஆள்வான்” என்றார்.
௧௮சவுல்வழி ேகட்பதற்காகக்கதவண்ைடநன்றருந்துசாமுேவைலெநருங்க ,

“தயவு ெசய்து சீயரின் வீடு எங்ேக இருக்க ற ெதன்று ெசால்லுங்கள்?” என்று
ேகட்டான்.
௧௯ அதற்கு சாமுேவல், “நாேன சீயர், நீ எனக்கு முன்பாக ஆராதைன

இடத்த ற்கு ேமைடயன்ேமல் ஏற ப்ேபா! இன்று என்ேனாடு ேசர்ந்து நீயும் உனது
ேவைலக்காரனும் சாப்படுங்கள். நான் உங்கைள நாைளக் காைலயல்தான்
ேபாகவடுேவன். உனது ேகள்வகளுக்ெகல்லாம் பதல் ெசால்ேவன். ௨௦மூன்று
நாட்களுக்கு முன்னால் இழந்த கழுைதகைளப்பற்ற கவைலப்பட ேவண்டாம்.
அைவக் கண்டுபடிக்கப்பட்டது. இப்ேபாது அைனத்து இஸ்ரேவலரும்
உன்ைன வரும்புகன்றனர்! அவர்கள் உன்ைனயும் உன் குடும்பத்தலுள்ள
அைனவைரயும்வரும்புகன்றனர்” என்றான்.
௨௧ அதற்கு சவுல், “ஆனால் நான் ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவன்.

இதுதான் இஸ்ரேவலில் மிகவும் ச றய ேகாத்த ரம், இதல் எனது குடும்பத்தான்
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்த ரேல மிகவும் ச றயது. இவ்வாறருக்க இஸ்ரேவல்
என்ைனவரும்புவதாக எப்படிெசால்க றீர்?” என்றுேகட்டான்.
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௨௨ ப றகு சாமுேவல், சவுைலயும் அவனது ேவைலக்காரைனயும்
அைழத்துக்ெகாண்டு உணவு சாப்படும் பகுத க்குப் ேபானான். ஏறக்குைறய
30 ேபர் ேசர்ந்து உணவு உண்ணவும் பலிைய பங்க ட்டுக்ெகாள்ளவும்
அைழக்கப்பட்டிருந்தனர். சாமுேவல், சவுலுக்கும்அவனது ேவைலக்காரனுக்கும்
ேமைஜயல் மிக முக்கயமான இடத்ைதக் ெகாடுத்தான். ௨௩ சாமுேவல்
சைமயற்காரனிடம், “நான் எடுத்து ைவக்கச் ெசான்ன இைறச்சயன் ஒரு
பகுதையப் பரிமாறு” என்றான்.
௨௪ சைமயற்காரன் ெதாைடக்கறையக் ெகாண்டு வந்து ேமைஜயல் சவுலின்

முன்னால் ைவத்தான். சாமுேவல் “உனக்கு முன்பாக இருக்கும் இைறச்சையச்
சாப்படு, இந்தச் ச றப்பான ேநரத்தல் ஜனங்கள் கூடியருந்தாலும் இது
உனக்காக பாதுகாத்து ைவக்கப்பட்டது” என்றான். எனேவ சவுல் அன்று
சாமுேவேலாடு ேசர்ந்துஅதைனச் சாப்ப ட்டான்.
௨௫ அவர்கள் உண்டு குடித்ததும் ஆராதைன இடத்தலிருந்து கீேழ இறங்க

மீண்டும் நகரத்த ற்குள் ெசன்றார்கள். சாமுேவல் சவுலுக்காக ஒரு படுக்ைகைய
ேமல்வீட்டில்அைமத்தான். ௨௬சவுல்அதல்உறங்கனான்.
மறுநாள், அதகாைலயல் சவுைல ேமல் வீட்டிற்கு அைழத்தான். “எழு, நான்

உன்ைன உன் வழிய ேல அனுப்புேவன்” என்றான். அவனும் தயார் ஆக
சாமுேவேலாடுவீட்ைடவ ட்டுெவளிேயறனான்.
௨௭ சவுலும் ேவைலக்காரனும் சாமுேவேலாடு ஊரின் எல்ைலக்கு ெசன்றனர்.

சாமுேவல் சவுலிடம் “உனது ேவைலக்காரைன நமக்கு முன்ேன ேபாகச் ெசால்.
நான் உனக்காக ேதவனிடமிருந்து ஒரு ெசய்தைய ைவத்தருக்க ேறன்”
என்றான். ேவைலக்காரனும்முன்நடந்தான்.

௧௦
சாமுேவல்சவுைலஅப ேஷகம்ெசய்க றான்
௧ சாமுேவல் ச றப்புக்குரிய எண்ெணய் இருக்கும் ஜாடிைய எடுத்தான்.

அதைனச் சவுலின் தைலயல் ஊற்ற , முத்தமிட்டுச் ெசான்னான், “கர்த்தர்
உன்ைன இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் தைலவனாக அப ேஷகத்தருக்க றார்.
கர்த்தருைடய ஜனங்கைள நீ கட்டுப்படுத்துவாய். அவர்கைளச் சுற்றயுள்ள
எத ரிகளிடமிருந்துகாப்பாற்றுவாய். கர்த்தர்உன்ைனஅவருைடயஜனங்களின்
ேமல் அரசனாக்கயுள்ளார். இது உண்ைம என்பைத நரூப க்க ஒரு
அைடயாளம் உள்ளது. ௨ இன்று நீ என்ைன வட்டுப் ேபானதும் ெபன்யமீன்
எல்ைலயல் ெசல்சாவல் ராேகலின் கல்லைற அருகல் இருவைரக் காண்பாய்.
அவர்கள் உன்னிடம், ‘நீ ேதடிப் ேபான கழுைதகள் கைடத்தன. உன் தந்ைத
கழுைதகைளப்பற்றய கவைலகைளவ ட்டுவ ட்டார். இப்ேபாதுஅவர்உன்ைனப்
பற்ற கவைலப்படுக றார். அவர், என்மகனுக்காக என்னெசய்ேவன்?’ என்கறார்
என்பார்கள்” என்றான்.
௩ ேமலும் சாமுேவல் “பன்பு தாேபாரிலுள்ள ெபரிய ச ந்தூர மரத்தடிவைர

ேபாவாய்,அங்ேகமூன்றுேபர்உண்ைனசந்த ப்பார்கள். அவர்கள்ெபத்ேதலுக்கு
ேதவைன ெதாழுதுெகாள்ளச் ெசல்பவர்கள். அவர்களில் ஒருவன் மூன்று
ெவள்ளாட்டுக் குட்டிகைளயும், இன்ெனாருவன் மூன்று அப்பங்கைளயும்,
மூன்றாமவன் ஒரு புட்டி த ராட்ைச ரசத்ைதயும் ைவத்தருப்பார்கள். ௪அவர்கள்
உனதுநலைனவசாரிப்பார்கள். அவர்கள்இரண்டுஅப்பங்கைளத் தருவார்கள்.
நீ அவர்களிடம் அவற்ைறப் ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். ௫ ப றகு நீ க பயாத்
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எேலாகமுக்குப் ேபாவாய். அங்ேக ெபலிஸ்தரின் ேகாட்ைட உண்டு. நீ
நகரத்துக்குள் ேபாகும் ேபாது தீர்க்கதரிச களின்கூட்டம் ஒன்று ெவளிேய வரும்.
அவர்கள் ஆராதைன ஸ்தலத்தலிருந்து வருவார்கள். அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்வார்கள். அவர்கள் சுரமண்டலமும், தம்புரும், புல்லாங்குழலும், இரட்ைட
வால் யாழும் இைசப்பார்கள். ௬ அப்ெபாழுது கர்த்தருைடய ஆவயானவர்
மிகுந்த வல்லைமேயாடு உன் மீது இறங்குவார். நீயும் அவர்கேளாடு ேசர்ந்து
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி ேவறு மனிதன் ஆவாய். ௭ இைவ ஆனதும், ேதவன்
உன்ேனாடுஇருப்பதால் சந்தர்ப்பத்த ற்குஏற்றபடிெசய்யஆரம்ப .
௮ “நீ எனக்கு முன்னால் கல்காலுக்கு இறங்க ப்ேபா. நான் ப றகு அங்கு

வருேவன். நான் சர்வாங்க தகன பலிகைளயும் சமாதான பலிகைளயும்
ெசலுத்துேவன். ஆனால் நீ 7 நாட்கள் காத்தருக்க ேவண்டும். ப றகு நீ ெசய்ய
ேவண்டியவற்ைறப்பற்ற நான்ெசால்ேவன்” என்றார்.
சவுல்தீர்க்கதரிச கைளப் ேபால்ஆகறான்
௯ சவுல் சாமுேவைல வ ட்டு ேபானேபாது, ேதவன் சவுலின் வாழ்க்ைகைய

மாற்றனார். அந்த நாளில் இந்த அைடயாளங்கள் எல்லாம் நடந்து முடிந்தன.
௧௦ சவுலும் அவனது ேவைலக்காரனும் க பயாத் எேலாக ம் மைலக்குச்
ெசன்றனர். அங்ேக, அவன் தீர்க்கதரிச களின் குழுைவ சந்த த்தான்.
ேதவனுைடய ஆவயானவர் மிகுந்த வல்லைமேயாடு சவுலின் ேமல்
இறங்கனார். அவனும், தீர்க்கதரிச களுடன் தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னான்.
௧௧ அவைன முன்ேப அற ந்தருந்தவர்கள் அவன் தீர்க்கதரிச கேளாடு ேசர்ந்து
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்வைதக் கண்டனர். அவர்கள், “கீஸின் மகனுக்கு என்ன
ஆயற்று? சவுலும்ஒருதீர்க்கதரிச யா?” என்றுேபச க்ெகாண்டனர்.
௧௨ க பயாத் ஏேலாமில் வாழும் ஒருவன் “ஆமாம்! அவன்தான் அவர்களின்

தைலவன்”என்றான். அதனால் “சவுலும்தீர்க்கதரிச களுள்ஒருவேனா?” என்பது
மிகவும் புகழ்வாய்ந்தப் பழெமாழிஆனது.
சவுல்வீட்டிற்குதரும்புக றான்
௧௩ சவுல் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி முடித்த பன், தன் வீட்டிற்கு அருகலுள்ள

ெதாழுதுெகாள்ளுகறஇடத்த ற்குவந்தான்.
௧௪ அப்ேபாது சவுலின் சறய தகப்பன் சவுலிடமும் அவனது

ேவைலக்காரனிடமும், “நீங்கள்எங்ேக ேபாயருந்தீர்கள்?” எனக் ேகட்டான்.
“நாங்கள் கழுைதகைளத் ேதடிப் ேபாேனாம். கைடக்காததால் சாமுேவைல

சந்த க்கச்ெசன்ேறாம்” என்றான்.
௧௫ “சாமுேவல் என்னெசான்னார் என்று தயவு ெசய்து ெசால்?” எனச் சவுலின்

சறயதகப்பன்ேகட்டான்.
௧௬அதற்குசவுல், “சாமுேவல்கழுைதகள்ஏற்ெகனேவகண்டுபடிக்கப்பட்டுவ ட்டன

என்று ெசான்னார்” என்று பதலுைரத்தான். அரசாட்சையப்பற்ற சாமுேவல்
கூறயைதப் பற்ற சவுல்எதுவும்ெசால்லவல்ைல.
சவுைலஅரசனாக சாமுேவல்அறவக்க றான்
௧௭ சாமுேவல் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரிடமும் மிஸ்பாவல் கர்த்தைர

சந்த க்க கூடுமாறு கூறனான் ௧௮ சாமுேவல் இஸ்ரேவலைரப் பார்த்து,
“இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தர் கூறுகறார். ‘நான் இஸ்ரேவலைர
எக ப்த ற்கு ெவளிேய அைழத்து வந்ேதன். உங்களுக்குத் தீங்கு ெசய்ய
முயன்ற எக ப்தயர்களிடமிருந்தும் மற்ற அரசுகளிடமிருந்தும் நான்
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உங்கைளக் காப்பாற்ற ேனன்’ ௧௯ ஆனால், இன்று நீங்கள் உங்கள் ேதவைன
ஒதுக்கவ ட்டீர்கள். உங்களது துன்பங்களிலிருந்தும் ச க்கல்களிலிருந்தும்
உங்கள் ேதவன் காப்பாற்றனார். ஆனால் நீங்கேளா, ‘எங்கைள ஆள ஒரு
அரசன் ேவண்டும்’ என்கறீர்கள். இப்ேபாது நீங்கள் உங்கள் குடும்பத்ேதாடும்
ேகாத்த ரங்கேளாடும்கர்த்தருக்குமுன்புேசர்ந்துநல்லுங்கள்” என்றான்.
௨௦ சாமுேவல் இஸ்ரேவலர்களின் எல்லா ேகாத்த ரங்கைளயும் கூட்டினான்.

பன் புதய அரசைனத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். முதலில் ெபன்யமீனின்
ேகாத்த ரத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். ௨௧ அவன் ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தன்
ஒவ்ெவாருகுடும்பங்கைளயும்வந்துகடந்துப்ேபாகச் ெசால்லினபன்புமாத்த ரி
குடும்பம் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டது. அவர்களின் குடும்பம் கடந்துேபாகும்ேபாது
கீசன்மகனாகய சவுலும்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான்.
ஆனால் ஜனங்கள் அவைனத் ேதடியேபாது அவன் காணப்படவல்ைல

௨௨ ப றகு அவர்கள் கர்த்தரிடம், “அவன் இன்னும் இங்ேக வரவல்ைலயா?”
எனக் ேகட்டனர். அதற்கு கர்த்தர், “சவுல் க டங்கல் ெபாருட்களுக்கு மைறவல்
ஒளிந்துக்ெகாண்டிருக்க றான்” என்றார்.
௨௩ ஜனங்கள் ஓடிப்ேபாய் அவைன அைழத்துக் ெகாண்டு வந்தனர்.

அவன் அவர்கள் மத்தயல் நன்றான். அவனது தைல மற்றவர்கைளவ ட
உயர்ந்தருந்தது.
௨௪ சாமுேவல் அைனத்து ஜனங்களிடமும், “கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட

மனிதைனப் பாருங்கள். அவைனப் ேபான்று சறப்புைடயவன்
ேவறுயாருமில்ைல” என்றார்.
ப றகுஜனங்கள் “அரசேனநீடுழி வாழ்க!” என்றுகுரெலழுப்பனார்கள்.
௨௫ சாமுேவல் அரசாங்கத்தன் வதகைள ஜனங்களுக்கு வளக்க க்

கூறனான். அவன் ஒரு புத்தகத்தல் அவ்வதகைள எழுதனான். அந்த
புத்தகத்ைத கர்த்தருக்கு முன்பு ைவத்தான். பன் ஜனங்கைள வீட்டிற்கு
ேபாகுமாறுகூறனான்.
௨௬சவுலும்க பயாவலுள்ளதன்வீட்டிற்குப்ேபானான். ேதவன்சலவீரர்களின்

இதயத்ைதத் ெதாட அவர்கள் அவைனப் பன்ெதாடர்ந்துச் ெசன்றார்கள்
௨௭ ஆனால் சல கயவர்கள், “இவன் எவ்வாறு நம்ைமக் காப்பாற்றுவான்?”
என்றனர். அவர்கள் சவுைலப் பற்ற ெகட்டவற்ைறக் கூற அவனுக்கு
அன்பளிப்புக்கைளக்ெகாடுக்கமறுத்தனர். சவுல்ஒன்றும்கூறவல்ைல.

நாகாஸ்எனும்அம்ேமானியஅரசன்
நாகாஸ் அம்ேமானிய அரசன், காத் மற்றும் ரூபன் ேகாத்த ரங்கைள

காயப்படுத்த க் ெகாண்டிருந்தான். அவன் ஒவ்ெவாரு ஆண்களின் வலது
கண்ைண படுங்க யாரும் அவர்களுக்கு உதவ ெசய்யாதபடி தடுத்தான்.
ேயார்தான் நத ஓரத்தல் வாழ்ந்த இஸ்ரேவல் ஆண்களுக்கும் அப்படிேய
ெசய்தான். எனேவ 7,000இஸ்ரேவலர்கள்அம்ேமானியரிடமிருந்துதப்ப யாேபஸ்
கீேலயாத்த ற்குவந்தனர்.

௧௧
௧ ஒரு மாத்த ற்குப்பன் நாகாஸ் தன் ேசைனேயாடு யாேபஸ் கீேலயாத்தன்

நகைர முற்றுைகய ட்டான். யாேபஸ் ஜனங்கள் நாகாைஸ ேநாக்க , “நீங்கள்
எங்கேளாடு ஒரு ஒப்பந்தத்ைதச் ெசய்துக்ெகாண்டால் உங்களுக்குச் ேசைவ
ெசய்ேவாம்” என்றனர்.
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௨ஆனால் அம்ேமானியனான நாகாஸ் “நான் ஒவ்ெவாரு மனிதனின் வலது
கண்ைணயும் படுங்கய ப றகுதான் ஒப்பந்தத்ைதச் ெசய்து ெகாள்ேவன்.
அதுதான்எல்லாஇஸ்ரேவலைரயும்அவமானப்படுத்தும்!” என்றான்.
௩ யாேபசன் தைலவர்கள் நாகாச டம், “எங்களுக்கு 7 நாட்கள் அவகாசம்

ெகாடுங்கள். அைனத்து இஸ்ரேவலருக்கும் தூது அனுப்புக ேறாம். யாரும்
உதவக்கு வரவல்ைல என்றால், உங்களிடம் வந்து சரணைடந்து வடுக ேறாம்”
என்றுகூறனார்கள்.

சவுல்யாேபஸ்கீேலயாத்ைதக்காப்பாற்றுகறான்
௪ சவுல் வச த்த க பயாவுக்கு தூதுவர்கள் வந்தார்கள். அவர்கள் ெசய்தைய

ஜனங்களிடம் ெசான்னார்கள். ஜனங்கள் மிகவும் சத்தமாக அழுதார்கள்.
௫ அச்சமயம் சவுல் தன் பசுக்கேளாடு வயல் ெவளியல் இருந்தான். அவன்
உள்ேள வந்தேபாது அவர்களின் கூக்குரைலக் ேகட்டான். அவன் அவர்களிடம்,
“ஏன்அழுகறீர்கள்? உங்களுக்குஎன்னநடந்தது?” என்றுேகட்டான்.
அதற்குஅவர்கள்யாேபஸில்இருந்துவந்ததூதுவர்கள்ெசான்னெசய்தையச்

ெசான்னார்கள். ௬ சவுல் அவர்கள் ெசான்னைதக் ேகட்டான். பன் ேதவனுைடய
ஆவயானவர் அவன் மீது மிகுந்த வல்லைமேயாடு இறங்கனார். அவன்
சீற எழுந்தான். ௭ அவன் இரண்டு பசுக்கைளத் துண்டுத் துண்டாக ெவட்டி
அத்துண்டுகைளத் தூதுவர்களிடம் ெகாடுத்து அனுப்பனான். அவர்கள்
அதைன இஸ்ரேவல் முழுவதும் எடுத்துச் ெசல்லுமாறு கூறனான். இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடம், “சவுைலயும் சாமுேவைலயும் பன்பற்ற வாருங்கள். யாராவது
இைதக் ேகட்டு கூடி வந்து உதவாவ ட்டால் அவர்களின் பசுவுக்கும் இப்படிேய
ெசய்யப்படும்!” எனச்ெசால்லிஅனுப்பனான்.
கர்த்தரிடமிருந்து ெபரும் பயம் ஜனங்கள் ேமல் வந்தது. அவர்கள் ஒன்று

கூடினார்கள். ௮ சவுல் ஆண்கைள ேபேசக்கல் கூட்டினான். அவர்களில்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிலிருந்து 3,00,000 ேபரும், யூதாவன் ஜனங்களிலிருந்து
30,000 ேபரும்கூடிஇருந்தனர்.
௯ சவுலும் அவனது பைடயும் யாேபசலிருந்து வந்த தூதர்களிடம்,

“நாைள மதயத்தல் நீங்கள் காப்பற்றப்படுவீர்கள் என கீேலயாத்தலுள்ள
யாேபச யர்களுக்குக்கூறுங்கள்” என்றான்.
தூதுவர்கள்சவுலின்ெசய்தையயாேபச யர்களுக்குக்கூறனார்கள். அவர்கள்

மிகவும் சந்ேதாஷப்பட்டனர். ௧௦ பன் அவர்கள் அம்ேமானியனான நாகாச டம்,
“நாைள நாங்கள் உங்களிடம் வருேவாம், அப்ேபாது உங்கள் வருப்பம்ேபால்
ெசய்யலாம்” என்றனர்.
௧௧ மறுநாள் தனது வீரர்கைள சவுல் மூன்று குழுக்களாக ப ரித்தான்.

சூரிய உதயத்தன் ேபாது, சவுலும், அவனது வீரர்களும் அம்ேமானிய
கூடாரங்களுக்குள் புகுந்து மதயத்த ற்குள் அம்ேமானியர்கைளத்
ேதாற்கடித்தனர். இரண்டு ேபராகலும் ேசர்ந்து ஓடிப்ேபாகாதபடி அவர்கள் பல
தைசகளிலும் ச தற ப்ேபானார்கள்.
௧௨ பன் ஜனங்கள் சாமுேவலிடம், “சவுைல அரசன் ஆக்கேவண்டாம் எனக்

கூறயவர்கள் எங்ேக? இழுத்து வாருங்கள், அவர்கைளக் ெகால்ேவாம்!”
என்றனர்.
௧௩ஆனால் சவுேலா, “இல்ைல இன்று யாைரயும் ெகால்லக்கூடாது! கர்த்தர்

இன்றுஇஸ்ரேவலைரக்காப்பாற்றனார்!” என்றான்.
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௧௪ பன்பு சாமுேவல் ஜனங்களிடம், “வாருங்கள், கல்காலுக்குப் ேபாேவாம்,
அங்ேக சவுைலமீண்டும்அரசனாக்குேவாம்” என்றார்.
௧௫ அைனவரும் கல்காலுக்குப் ேபானார்கள். அங்ேக கர்த்தருைடய

முன்னிைலயல் ஜனங்கள் சவுைல அரசனாக்கனார்கள். கர்த்தருக்கு
சமாதான பலிகைள ெகாடுத்தனர். சவுலும் இஸ்ரேவலரும் அதைன சறப்பாக
ெகாண்டாடினார்கள்.

௧௨
சாமுேவல்இஸ்ரேவலரிடம்அரசைனப்பற்ற ேபசுக றான்
௧ சாமுேவல் இஸ்ரேவலரிடம், “நீங்கள் என்னிடம் எைத எத ர்ப்பார்த்தீர்கேளா

அதைனச் ெசய்துவ ட்ேடன். உங்களுக்கு ஒரு அரசைன நயமித்தருக்க ேறன்.
௨இப்ேபாதுஉங்கைளவழிநடத்தஒருஅரசன்இருக்கறான். எனக்குமுதுைமயும்
நைரயும் வந்துவ ட்டது. ஆனால் என் மகன்கள் உங்களுடன் இருக்கறார்கள்.
நான் சறுவயது முதேல உங்களது தைலவனாக இருந்தருக்க ேறன்.
௩ நான் ஏதாவது தவறு ெசய்தருந்தால் அைதக் கர்த்தரிடமும், கர்த்தரால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட அரசனிடமும் ெசால்லேவண்டும். நான் ஏதாவது
உங்கள் பசுைவேயா, கழுைதையேயா தருடியருக்க ேறனா? யாைரயாவது
புண்படுத்த ேயா, ஏமாற்ற ேயா இருக்க ேறனா? நான் பணத்ைதேயா
பாதரட்ைசையலஞ்சமாக ெபற்றருக்க ேறனா? அப்படி எதாவது ெசய்தருந்தால்
நான்அைதசரி ெசய்துக்ெகாள்ேவன்” என்றான்.
௪ இஸ்ரேவலர்கேளா, “இல்ைல! நீங்கள் எங்களுக்கு எப்ேபாதும் தீைம

ெசய்யவல்ைல. எங்கைள ஏமாற்றேவா, எங்கள் ெபாருட்கைள எந்தக்
காலத்தலும்எடுத்துக்ெகாள்ளேவாயல்ைல!” என்றனர்.
௫சாமுேவல்அவர்களிடம், “கர்த்தரும்,அரசரும்இன்றுசாட்ச களாகஉள்ளனர்.

நீங்கள் ெசான்னைதஅவர்கள் ேகட்க றார்கள். என்னிடம் தவறல்ைல என்பைத
அவர்கள் அற ந்து ெகாண்டனர்” என்றான். “ஆமாம்! கர்த்தேர சாட்ச !” என்று
ஜனங்கள்சத்தமிட்டனர்.
௬பன் சாமுேவல்ஜனங்களிடம், “இங்ேக நடந்தைத கர்த்தர் பார்த்தருக்க றார்.

கர்த்தர் தாேம ேமாேசையயும், ஆேராைனயும், ேதர்ந்ெதடுத்தவர். அவேர
எக ப்தலிருந்து உங்கள் முற்ப தாக்கைள மீட்டுக்ெகாண்டவர். ௭ இப்ேபாது
அங்ேகநல்லுங்கள். உங்களுக்கும்,உங்கள்முற்ப தாக்களுக்கும்கர்த்தர்ெசய்த
நன்ைமகைளப்பற்ற ச்ெசால்ேவன்.
௮ “யாக்ேகாபு எக ப்துக்குப் ேபானார். பன்னர் எக ப்தயர்கள் அவருைடய

சந்தத களுக்கு வாழ்க்ைகைய கடின மாக்க த் துன்புறுத்தனார்கள். கர்த்தரிடம்
உதவக்காக அழுதார்கள். கர்த்தர் ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் அனுப்பனார்.
அவர்கள் உங்கள்முற்ப தாக்கைள எக ப்தலிருந்துக் காப்பாற்ற இங்ேக வாழும்
ெபாருட்டுஅைழத்துவந்தனர்.
௯ “ஆனால் உங்கள் முற்ப தாக்கள் தமது ேதவனாகய கர்த்தைர

மறந்துவ ட்டனர். எனேவ கர்த்தர் அவர்கைள செசராவ டம் அடிைமகளாகுமாறு
ெசய்தார். ச ெசரா, ஆத்ேசார் என்னும்இடத்தல் இருந்த பைடயன் ேசனாத பத .
பன்னர் கர்த்தர் அவர்கைள ெபலிஸ்தரின் ைகயலும் ேமாவாப் அரசர்களிடமும்
அடிைமயாக்கனார். உங்கள் முற்ப தாக்களுக்கு எத ராக அவர்கள் எல்ேலாரும்
சண்ைடய ட்டனர். ௧௦ ஆனால், உங்கள் முற்ப தாக்கள் கர்த்தரிடம் உதவ
ேகட்டு அழுதார்கள். அவர்கள், ‘நாங்கள் பாவம் ெசய்துவ ட்ேடாம். கர்த்தைர



1 சாமுேவல்௧௨:௧௧ 542 1 சாமுேவல்௧௨:௨௫

வ ட்டு ெபாய்த் ெதய்வங்களான பாைலயும், (பாகாைலயும்) அஸ்த்ேராத்ைதயும்
ேசவ த்ேதாம். இப்ேபாது எங்கைளப் பைகவர்களிடம் இருந்து காப்பாற்றுங்கள்.
நாங்கள்உங்களுக்குேசைவெசய்க ேறாம்’ என்றனர்.
௧௧ “எனேவ, கர்த்தர் எருபாகாைலயும், (க த ேயான்) ேபதாைனயும்,

ெயப்தாைவயும், சாமுேவைலயும்அனுப்பனார். கர்த்தர்உங்கைளச் சுற்றயுள்ள
பைகவர்களிடமிருந்து காப்பாற்றனார். நீங்கள் பாதுகாப்பாயுள்ளீர்கள்.
௧௨ ஆனால், நாகாஸ் அரசன் உங்களுக்கு எத ராகச் சண்ைடய ட வந்தான்.
நீங்கள், ‘இல்ைல! எங்கைள ஆள ஒரு அரசன் ேவண்டும்!’ என்றீர்கள்!
ேதவனாகய கர்த்தர் ஏற்ெகனேவ உங்கள் அரசராக இருந்தார்! எனினும்
நீங்கள் ேகட்டீர்கள். ௧௩ இப்ேபாது ஒரு அரசைனத் ேதாந்ெதடுத்துள்ளீர்கள்.
கர்த்தர் அவைர உங்கள் அரசனாக்கனார். ௧௪ கர்த்தருக்குப் பயந்து அவைர
மத க்க ேவண்டும். நீங்கள் அவருக்கு ேசைவ ெசய்து அவரது கட்டைளகளுக்கு
கீழ்ப்படிய ேவண்டும். அவருக்கு எத ராகப் ேபாராடக்கூடாது. நீங்களும் உங்கள்
அரசனும் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர பன்பற்றேவண்டும். இவற்ைறச்
ெசய்தால் ேதவன் உங்கைளக் காப்பார். ௧௫ ஆனால், நீங்கள் கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படியாவ ட்டால் அவரது கட்டைளகளுக்கு எத ராக ேபாரிட்டால் பன் அவர்
உங்களுக்குஎத ராவார். கர்த்தர்உங்கைளயும்உங்கள்அரசைனயும்அழிப்பார்!
௧௬ “இப்ெபாழுதுநீங்கள்அைமதலாயருந்துகர்த்தர்உங்கள்கண்களுக்குமுன்

ெசய்யப்ேபாகும் ெபரியக் காரியத்ைதப் பாருங்கள். ௧௭ இப்ேபாது ேகாதுைம
அறுவைடக்காலம். நான் கர்த்தரிடம் ெஜப ப்ேபன். இடிையயும் மைழையயும்
ேகட்ேபன். நீங்கள் அரசன் ேவண்டுெமன்று ேகட்டது கர்த்தருக்கு வ ேராதமான
காரியம் என்பைதஅற ந்துெகாள்வீர்கள்” என்றான்.
௧௮ எனேவ, சாமுேவல் கர்த்தரிடம் ெஜப த்தான். அன்ேற கர்த்தர் இடிையயும்

மைழையயும் அனுப்பனார். ஜனங்கள் கர்த்தருக்கும் சாமுேவலுக்கும்
மிகவும் பயந்தனர். ௧௯ அைனத்து ஜனங்களும் சாமுேவலிடம், “உம்முைடய
அடியார்களாகய எங்களுக்காக உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தரிடம் ெஜபயுங்கள்,
நாங்கள் அழிந்துவ ட வ ட்டு வ டாேதயும்! நாங்கள் பலமுைற பாவம்
ெசய்தருக்க ேறாம். இப்ேபாது அரசைனக் ேகட்டு ேமலும் பாவம் ெசய்து
வ ட்ேடாம்” என்றனர்.
௨௦ சாமுேவல் அவர்களிடம், “அஞ்சாதீர்கள், இது உண்ைம! நீங்கள்

எல்லா தீைமகைளயும் ெசய்தீர்கள். ஆனால் கர்த்தைரப் பன்பற்றுவைத
நறுத்தாதீர்கள். முழு மனேதாடு கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்யுங்கள்.
௨௧ வக்க ரகங்கள் ெவறும் சைலகேள அைவகள் உதவாது. அவற்ைறத்
ெதாழுதுெகாள்ள ேவண்டாம். வக்க ரகங்கள் உங்களுக்கு உதவாது!
காப்பாற்றாது! அைவகள்ஒன்றுமில்ைல.
௨௨ “ஆனால், கர்த்தர் தம் ஜனங்கைளக் ைகவ டமாட்டார். கர்த்தர் உங்கைள

தமது ெசாந்த ஜனங்களாக ஆக்க க்ெகாள்ள வருப்பம் ெகாண்டார். எனேவ,
அவரது ெபரிய ெபயரினிமித்தம் தம் ஜனங்கைள அவர் வ ட்டுவ டமாட்டார்.
௨௩ என்ைனப் ெபாறுத்த வைர உங்களுக்காக நான் ெஜப ப்பைத என்றும்
நறுத்தமாட்ேடன். நறுத்தனால்,கர்த்தருக்குஎத ராகப்பாவம்ெசய்தவனாேவன்.
நல்வாழ்க்ைகக்கான சரியான வழிைய ேபாத த்துக்ெகாண்ேட இருப்ேபன்.
௨௪ஆனால், நீங்கள் கர்த்தைர கனம் பண்ண ேவண்டும். முழு இருதயத்துடன்
அவருக்கு ேசைவ ெசய்ய ேவண்டும். அவர் ெசய்த அத சயமான
காரியங்கைள மறவாதீர்கள்! ௨௫ நீங்கள் கடினப்பட்டு தீைம ெசய்தால், ேதவன்



1 சாமுேவல்௧௩:௧ 543 1 சாமுேவல்௧௩:௧௪

உங்கைளயும் உங்கள் அரசைனயும் அழுக்ைக துடப்பத்தால் நீக்குவதுப்ேபால்
எற ந்துவடுவார்” என்றான்.

௧௩
சவுல்தன்முதல்தவைறச்ெசய்க றான்
௧ சவுல் அரசனாக ஓராண்டு ஆயற்று. பன்பு, அவன் இஸ்ரேவைல இரண்டு

ஆண்டுகள்ஆண்டபறகு௨அவன் 3,000 ேபைரஇஸ்ரேவலில்ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
மைல நாடான ெபத்ேலலில்உள்ளமிக்மாச ல்அவேனாடு 2,000 ேபர் இருந்தனர்.
1,000ேபர்ெபன்யமீனில்உள்ளக பயாவல்ேயானத்தாேனாடுஇருந்தனர். சவுல்
மீத உள்ளவர்கைளவீட்டிற்குஅனுப்பனான்.
௩ ேயானத்தான் ெபலிஸ்தர்கைள ேகபாவல் ேதாற்கடித்தான். இதைன

ெபலிஸ்தர் ேகள்வப்பட்டு, “இஸ்ரேவலர் புரட்ச ெசய்கன்றனர்” என்றார்கள்.
சவுல், “நடந்த ந கழ்ச்சைய எப ெரயர் ேகட்க்கட்டும்” என்று ெசான்னான்.

எனேவஇஸ்ரேவல்நாடுகளில்எக்காளம்ஊதும்படிெசான்னான். ௪இஸ்ரேவலர்
அைனவரும் ெசய்தையக் ேகட்டனர். அவர்கள், “சவுல் ெபலிஸ்தரின்
தைலவைனக்ெகான்றான். இப்ேபாதுஉண்ைமயல்ெபலிஸ்தர்இஸ்ரேவலைர
ெவறுக்கறார்கள்!” என்றனர்.
கல்காலில்கூடும்படி சவுல் இஸ்ரேவலைர அைழத்தான். ௫ெபலிஸ்தர்களும்

இஸ்ரேவலைர எத ர்த்துப் ேபாரிட ஒன்று கூடினார்கள். அவர்களிடம் 30,000
ரதங்களும் 6,000 குதைரவீரேராடும் இருந்தனர். கடற்கைர மணைலப் ேபால்
மிக்மாச ேல (ெபத்தாேவனுக்குகழக்ேக மிக்மாஸ்இருந்தது)கூடினார்கள்.
௬ இஸ்ரேவலர் தாம் ெதால்ைலயல் ச க்குண்டிருப்பதாக அற ந்தனர்.

வைலக்குள் ச க்கயதாக அற ந்துக் குைககளிலும் மைலப் பளவுகளிலும்
ஒளிந்துக்ெகாள்ள ஓடினார்கள். கணறுகள், பாைறகள், நலத்துவாரங்களில்
ஒளிந்தனர். ௭ ச லர் ேயார்தான் நதையக் கடந்து காத், கீேலயாத் ேபான்ற
நலங்களுக்கு ஓடினார்கள். சவுல் கல்காலிேலேய இருந்தான். பைடயல்
உள்ளவர்கள்நடுங்கனார்கள்.
௮ சாமுேவல் சவுைல கல்காலில் சந்த ப்பதாகக் கூறயருந்தான். சவுல் 7

நாட்கள்காத்தருந்தான். ஆனால்,சாமுேவல்இன்னும்கல்காலுக்குவரவல்ைல,
வீரர்கள் சவுைல வ ட்டு வலக ஆரம்ப த்தனர். ௯ ஆைகயால் சவுல், “தகன
பலிகைளயும் சமாதான பலிகைளயும் ெகாண்டு வாருங்கள்” என்றுகூற தகன
பலிகைளச் ெசலுத்தனான். ௧௦அைதச் ெசய்து முடிக்கும் தருவாயல் சாமுேவல்
வந்தான். சவுல்அவைனசந்த க்கமுன்ெசன்றான்.
௧௧ சாமுேவல் “என்ன ெசய்து ெகாண்டிருந்தாய்?” என்று ேகட்டான். அதற்கு

சவுல் “வீரர்கள் என்ைன வட்டு வலகுவைதப் பார்த்ேதன். நீங்களும் சரியான
ேநரத்தல் வரவல்ைல. ெபலிஸ்தர்கள் மிக்மாச ல் கூடிக்ெகாண்டிருந்தனர்.
௧௨ நான், ‘அவர்கள் வந்து கல்காலில் என்ைனத் தாக்குவார்கள்’ என
எண்ணிேனன். நான் இதுவைர கர்த்தரிடம் உதவ ேகட்கவல்ைல! எனேவ
தகனபலிெசலுத்தஎன்ைனநாேனகட்டாயப்படுத்த க்ெகாண்ேடன்” என்றான்.
௧௩ சாமுேவேலா, “நீ முட்டாள்தனமாக இைதச் ெசய்தாய்! நீ உனது

ேதவனாகய கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல. நீ ேதவ கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படிந்தருந்தால், அவர் உன் குடும்பத்ைத என்ெறன்ைறக்கும் இஸ்ரேவைல
ஆளச் ெசய்தருப்பார். ௧௪இப்ேபாது உனது அரசு ெதாடராது. கர்த்தர் தனக்குக்
கீழ்ப்படிக றவைனேய ேதடிக்ெகாண்டிருக்க றார்! எனேவ கர்த்தர் அந்த
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மனிதைனத் ெதரிந்துக்ெகாண்டார். கர்த்தர் தம் ஜனங்களுக்காக அவைன
ேதர்ந்ெதடுப்பார். கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்கு நீ கீழ்ப்படியவல்ைல. எனேவ
புதய தைலவைர ேதர்ந்ெதடுத்தார்” என்றான். ௧௫ பன் சாமுேவல் எழுந்து
கல்காைலவ ட்டுவலகனான்.

மிக்மாச ல் ேபார்
சவுலும்,மீதயாகஇருந்தஅவனதுேசைனயும்கல்காைலவ ட்டுெபன்யமீனில்

உள்ள க பயாவற்கு ெசன்றனர். தன்னிடம் உள்ளவர்கைள எண்ணினான்.
அவர்கள் 600 ேபர், ௧௬சவுல்,அவனதுமகன்ேயானத்தான்,வீரர்கள்அைனவரும்
க பயாவற்குச்ெசன்றனர்.
ெபலிஸ்தர்கள் மிக்மாச ல் முகாமிட்டிருந்தனர். ௧௭ அவர்கள் அப்பகுதயல்

வச த்து வந்த இஸ்ரேவலைரத் தண்டிக்கத் தீர்மானித்தனர். எனேவ,
அவர்களது ச றந்த வீரர்கள் இஸ்ரேவலர்கைளத் தாக்கனார்கள். அவர்கள்
மூன்றாகப் ப ரிந்து ஒரு குழு வடக்ேக சூகாலின்அருகலுள்ள ஒப்ரா வழியலும்
௧௮ இரண்டாவது குழு ெதன் கழக்ேக ெபத் ெதாேரான் சாைலயலும்
ெசன்றது. மூன்றாவது பைட வனாந்தரத்ைத ேநாக்க ப் ேபாகும் ெசேபாயீமின்
பள்ளத்தாக்குக்குஎத ரானவழியல்ெசன்றது.
௧௯ இஸ்ரேவலர்கள் யாருக்கும் இரும்பு ஆயுதங்கைளச் ெசய்யத் ெதரியாது.

இஸ்ரேவலில் இரும்புக் ெகால்லர்கள் யாரும் இல்ைல. ெபலிஸ்தர்கள்
அவர்களுக்குஆயுதம்ெசய்யக்கற்றுக்ெகாடுக்கவல்ைல. அவர்கள்கத்த ,வாள்,
ஈட்டிகைள ெசய்துவ டக் கூடாேத என்று அஞ்சனார்கள். ௨௦ெபலிஸ்தர் மட்டுேம
தங்கள் ஆயுதங்கைளக் கூர்படுத்த அற ந்தருந்தனர். இஸ்ரேவலர் தங்கள்
கடப்பாைர, மண் ெவட்டி, முக்கூருள்ள ேவலாயுதங்கள், ேகாடரி, தாற்றுக்ேகால்
ேபான்றவற்ைறகூர்ைமயாக்க ெபலிஸ்தரிடம் ெசன்றனர். ௨௧ெபலிஸ்தர்களின்
ெகால்லர்கள் கடப்பாைர, மண்ெவட்டிைய கூர்ைமப்படுத்த 1/3, 1/6 ேசக்கல்
ெவள்ளிைய வசூலித்தனர். ௨௨ எனேவ, ேபாரிடும் நாளில் சவுேலாடு ெசன்ற
இஸ்ரேவலர்களின் ைகயல் வாேளா அல்லது ேகடயேமா எதுவும் இல்ைல.
சவுலிடமும்அவன்மகன்ேயானத்தானிடமும்மட்டுேமஆயுதங்கள்இருந்தன.
௨௩ஒரு ெபலிஸ்தர் ேசைன மிக்மாச யலிருந்து ேபாக ற மைலப்பாைத மட்டும்

காத்துக்ெகாண்டிருந்தது.

௧௪
ேயானத்தான்ெபலிஸ்தர்கைளத்தாக்குக றான்
௧அன்றுதன்ஆயுதங்கைளத்தூக்க வந்தஇைளஞேனாடுசவுலின்மகனாகய

ேயானத்தான், ேபசனான், “பள்ளத்தாக்கன் இன்ெனாரு பக்கத்தல் உள்ள
ெபலிஸ்தர்களின் முகாமிற்கு ேபாேவாம்” என்றான். தந்ைதய டம் ெசால்லாமல்
ேபானான்.
௨ சவுல் மைலேயாரத்தல் மிக்ேரானில் ஒரு மாதுைள மரத்தன் கீழ்

உட்கார்ந்தருந்தான். அதனருகல் ேபாரடிக்க ற களம்இருந்தது. அவேனாடு 600
ேபர் இருந்தனர். ௩அந்நாட்களில் அகயா என்ற ஒருவன்இருந்தான். இப்ேபாது
அகயாஆசாரியனாயருந்தான். அகயாஏேபாத்ைதத்தரித்துஆசாரியஊழியம்
ெசய்துவந்தான். அகயா என்பவன் இக்கேபாத்தன் சேகாதரனான அகதூபன்
மகன். இக்கேபாத் ப ெனகாசன் மகன். ப ெனகாசு ஏலியன் மகன். சீேலாவல்
முன்புஏலிஆசாரியனாகஇருந்தான்.
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ேயானத்தான் தனியாக வ ட்டுப் ேபாயருந்தைத யாரும் அறயவல்ைல.
௪ அவன் ெசன்ற வழியல் இரு பக்கமும் ேபாேச, ேசேன எனும் இரு ெபரும்
பாைறகள் இருந்தன. இந்தக் கணவாய் வழியாகச் ெசல்ல ேயானத்தான்
த ட்டமிட்டான். ௫ இந்தப் பாைறகளில் ஒன்று மிக்மாைச ேநாக்கயும்
இன்ெனான்றுக பயாைவேநாக்கயும்இருந்தன.
௬ ேயானத்தான் தன்னுைடய ஆயுதங்கைளச் சுமந்து வந்த இளம்

உதவயாளனிடம், “வா, நாம் அந்நயரின் முகாமுக்குப் ேபாேவாம், அவர்கைளத்
ேதாற்கடிக்கஒருேவைளகர்த்தர் நமக்குஉதவலாம்! கர்த்தைர யாராலும் தடுக்க
முடியாது. நமது எண்ணிக்ைகஅத கேமா அல்லதுகுைறேவா அது காரியமல்ல”
என்றான்.
௭ அதற்கு ஆயுதங்கைள சுமந்து வந்த இளம் உதவயாளன் “உங்களுக்குச்

சரிெயன்று ேதான்றுவைதச் ெசய்யுங்கள், நான் எப்ேபாதும் உங்கேளாடு
இருப்ேபன்” என்றான்.
௮ அப்ெபாழுது ேயானத்தான், “சரி ேபாேவாம், பள்ளத்தாக்ைகக் கடந்து

ெபலிஸ்தர்களின் எல்ைலக்குள் ெசல்ேவாம். நம்ைம அவர்கள் பார்க்கும்படி
ெசய்ேவாம். ௯அவர்கள் ‘நாங்கள் வரும்வைர அங்ேகேய நல்லுங்கள்’ என்றால்
நாம் அங்ேகேய ந ற்ேபாம். ேமேல ெசல்லமாட்ேடாம். ௧௦ ஆனால் அவர்கள்
‘இங்ேகவாருங்கள்’என்றால்ேபாேவாம். ஏெனன்றால்கர்த்தர்நாம்அவர்கைளத்
ேதாற்கடிக்க அனுமதக்க றார் என்பதற்கு இது ேதவனுைடய அைடயாளமாகும்”
என்றான்.
௧௧ ெபலிஸ்தர் பார்ைவயல் படுமாறு ேயானத்தானும், இளம் உதவயாளனும்

நடந்தனர். அவர்கேளா, “பார்! இஸ்ரேவலர்கள் துவாரங்களில் ஒளிந்தருந்து
ெவளிேய வருகறார்கள்” என்றனர். ௧௨ ேகாட்ைடக்குேமலிருந்த ெபலிஸ்தர்
“இங்ேக வாருங்கள், உங்களுக்குப் பாடம் கற்ப க்க ேறாம்!” என அவர்கைள
ேநாக்க க்கூவனர்.
ேயானத்தான் தன்உதவயாளரிடம், “மைலக்கு என்ைனப் பன்ெதாடர்ந்து வா,

கர்த்தர் ெபலிஸ்தர்கைளேதாற்கடிக்கஅைடயாளம்காட்டினார்!” என்றான்.
௧௩-௧௪ ேயானத்தான் தன் ைககளாலும், கால்களாலும் பற்றயபடி மைலமீது

ஏறனான். உதவயாளன் பன்னால் ஏறனான். அவர்கள் இருவரும்
ெபலிஸ்தர்கைளத் தாக்க , முதலில் 20 ேபைர ெகான்றனர். முன்னால்
வருகன்றவர்கைள ேயானத்தானும், பன்னால் வருகறவைர உதவயாளனும்
ெகான்றனர்.
௧௫ வயலிலும், ேகாட்ைடயலும், முகாமிலும் உள்ள வீரர்கள் இவர்கைளக்

கண்டு பயந்தனர்! பூமி அத ர்ந்தது. இைதக் கண்டு மிகுந்த ைதரியமுள்ள
வீரர்களும்ெமன்ேமலும்பயந்தனர்.
௧௬ ெபன்யமீன் நாட்டில் க பயாவ ேல சவுலின் காவல்காரர்கள் ெபலிஸ்தர்

பல்ேவறு தைசகளில் ஓடிக்ெகாண்டிருப்பைதக் கண்டனர். ௧௭ சவுல்,
“நம்மவர்கைள எண்ணிக் கணக்கடுங்கள். முகாமிற்கு ெவளிேய யார் ேபானது
என்றுெதரியேவண்டும்” என்றான்.
அவர்கள் ஆட்களின் ெதாைகையக் கணக்க ட்டனர். ேயானத்தானும் அவனது

உதவயாளனும்காணவல்ைல.
௧௮ சவுல் அகயாவ டம், “கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய ெகாண்டுவா!”

என்றான். (அப்ேபாது கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டி அவர்கேளாடுதான்
இருந்தது.) ௧௯ சவுல் ஆசாரியனாகய அகயாவ டம் ேபச க்ெகாண்ேட
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ேதவனுைடய ஆேலாசைனக்குக் காத்தருந்தான். ெபலிஸ்தர்களின் முகாமில்
கூச்சலும் குழப்பமும் மிகுந்தன. இதனால் சவுல் ெபாறுைமைய இழந்து,
ஆசாரியனாகய அகயாவ டம், “இது ேபாதும்! உன் ைககைளத் தளர்த்த
ெஜபத்ைதநறுத்து!” என்றான்.
௨௦ சவுல் தன் பைடையச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு சண்ைடய டச் ெசன்றான்.

ெபலிஸ்தர்கள் குழப்பமுற்று தங்களுக்குள் வாளால் ேமாத க்ெகாண்டனர்.
௨௧ ஏற்ெகனேவ சல எப ெரயர் ெபலிஸ்தருக்கு அடிைமேவைல ெசய்து
ெகாண்டிருந்தனர்! அவர்களும் இப்ேபாது இஸ்ரேவல் மற்றும் சவுல்
ேயானத்தாேனாடு ேசர்ந்தனர். ௨௨ எப்ப ராயீம் மைலப் பகுதயல் ஒளிந்தருந்த
இஸ்ரேவலர் ெபலிஸ்தரின் ேதால்வையக் ேகள்வப்பட்டு அவர்களும் ேசர்ந்து
துரத்தனார்கள். ௨௩ எனேவ, கர்த்தர் அன்று இஸ்ரேவலைர காப்பாற்றனார்.
அச்சண்ைட ெபத்தாேவைனக் கடந்தது. சவுலிடம் இப்ேபாது 10,000 வீரர்களும்
முழுபைடயும் இருந்தனர். மைலநாட்டில் உள்ள அைனத்து நகரங்களுக்கும்
இந்தப் ேபார் பரவயது.

சவுல்இன்ெனாருதவறுெசய்க றான்
௨௪அன்று சவுல் ஒரு ெபரிய தவறு ெசய்தான். இஸ்ரேவலர் கைளப்பாகவும்

பச ேயாடும் இருந்தனர். அவர்களிடம், “மாைலக்குமுன்யாராவது உண்டாேலா,
பைகவைர ெவல்லுமுன்யாராவதுஉண்டாேலா தண்டிக்கப்படுவார்கள்!” என்று
ஆைணயட்டிருந்தான். எனேவயாரும்அன்றுஉண்ணாமல்இருந்தனர்.
௨௫-௨௬ ச லர் ேபார் ெசய்த வண்ணம் காட்டுப் பகுத க்குப் ேபானேபாது

ேதன் கூடுகைளக் கண்டும் ஆைணக்குப் பயந்து உண்ணவல்ைல.
௨௭ ஆனால் ேயானத்தானுக்கு அவற்ைறப்பற்ற எந்த வஷயமும் ெதரியாது.
உண்ணாமலிருக்க ஜனங்கள் ந ர்பந்த க்கப்பட்டைதப்பற்ற அவன் எதுவும்
அற ந்தருக்கவல்ைல. ேயானத்தானின்ைகயல்ஒருேகால்இருந்தது. ேகாலின்
ஒரு முைனையத்ேதன் கூட்டில் நுைழத்து ெவளிேய எடுத்து, அத்ேதைனப்
பருகனான். பருக முடிந்ததும்மிகவும்ெதம்பாகஇருப்பதாகஉணர்ந்தான்.
௨௮ ஒரு வீரன், “உமது தந்ைத ஒரு ச றப்பான ஆைணச் ெசய்யும்படி எல்லா

வீரர்கைளயும் ந ர்பந்த த்தருக்க றார். யாேரனும் ஒருவர் இன்ைறய தனம்
உண்டால் தண்டிக்கப்படுவதாகக் கூறயுள்ளார்! எவரும் உண்ணவல்ைல
அதனால்தான்எல்லாரும் ேசார்வாகஉள்ளனர்” என்றான்.
௨௯ ேயானத்தாேனா, “என் தந்ைத ஏராளமான துன்பங்கைள நாட்டுக்குத்

தந்துள்ளார்! ெகாஞ்சம் ேதன் உண்டதும் எனக்கு எவ்வளவு உற்சாகமாக
இருக்க றது என்பைத நீேய பார்! ௩௦ பைகவரிடமிருந்து எடுத்த உணைவ
உண்டிருந்தால் நாம் ேமலும் உற்சாகமாக இருந்தருக்க முடியும். நாம் இன்னும்
அதகெபலிஸ்தர்கைளக்ெகான்றருக்கலாம்!” என்றான்.
௩௧ அன்று இஸ்ரேவலர்கள் ெபலிஸ்தர்கைளத் ேதாற்கடித்து, அவர்கைள

மிக்மாஸ் முதல் ஆயேலான் வைர துரத்தனபடியால் கைளப்பாகவும்,
பச யாகவும் இருந்தனர். ௩௨ அவர்கள் ஆடுகைளயும், கன்றுகுட்டிகைளயும்
ெபலிஸ்தர்களிடமிருந்து ைகப்பற்ற ெகான்று தன்றனர். அம்மிருகங்களின்
இரத்தம்இன்னும்உைறந்தருந்தது!
௩௩ ஒருவன் சவுலிடம், “பாருங்கள்! ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு எத ராகப் பாவம்

ெசய்துவ ட்டனர். அவர்கள்இைறச்சையஅதல்இரத்தம்இருக்கும்ேபாதுதன்று
ெகாண்டிருக்கன்றனர்!” என்றான்.
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சவுேலா, “நீங்கள் பாவம் ெசய்தருக்க றீர்கள்! இப்ேபாது இங்ேக ெபரிய
கல்ைல உருட்டிக் ெகாண்டு வாருங்கள்” என்றான். ௩௪ ேமலும், “ஜனங்களிடம்
ேபாங்கள், இரத்தத்ேதாடு இருப்பைதச் சாப்படுவதால் கர்த்தருக்கு எத ராகப்
பாவம் ெசய்துவ ட்டீர்கள். தங்கள் மாட்ைடயும் ஆட்ைடயும் என் முன்
ெகாண்டு வர ேவண்டும் எனச் ெசால்லுங்கள். இங்குதான் அவர்கள்
ஆடுகைளயும், மாடுகைளயும் ெகால்லேவண்டும். கர்த்தருக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்யேவண்டாம். இரத்தம்உைறந்தருக்க றஇைறச்சையஉண்ணேவண்டாம்”
என்றான்.
அன்றுஇரவுஒவ்ெவாருவனும்தங்கள்மிருகங்கைளக்ெகாண்டுவந்துஅங்ேக

ெகான்றனர். ௩௫ பன் சவுல் அங்ேக கர்த்தருக்காக பலிபீடம் கட்டினான். சவுல்
தானாகேவகர்த்தருக்காகஅப்பலிபீடத்ைதக்கட்டத்ெதாடங்கனான்!
௩௬ சவுல், “இன்று இரவு ெபலிஸ்தர்களுக்கும் பன்னால்ேபாய் அவர்கைளக்

ெகான்றுஅவர்களுைடயைதஎடுத்துவருேவாம்!” என்றுெசான்னான்.
பைடயனர், “உங்களுக்குச் சரி என்று படுவைதச் ெசய்யுங்கள்” என்று

ெசான்னார்கள்.
ஆனால்ஆசாரியேனா, “ேதவைனக்ேகட்ேபாம்” என்றான்.
௩௭ எனேவ சவுல் ேதவனிடம், “ெபலிஸ்தர்கைளத் துரத்த ப் ேபாகலாமா?

அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்கவடு வீரா?” என்று ேகட்டான் ஆனால் ேதவன் அன்று
சவுலுக்குபதல்ெசால்லவல்ைல.
௩௮ எனேவ, “எல்லாத் தைலவர்கைளயும் கூப்படுங்கள்! இன்று பாவம்

ெசய்தது யாெரனப் பார்ப்ேபாம். ௩௯ நான் இஸ்ரேவைல காக்கும் கர்த்தருைடய
ேபரில் சத்தயம் ெசய்தருக்க ேறன். என் மகேன பாவம் ெசய்தாலும்
சாகடிக்கப்படுவான்” என்றான். யாரும்பதல்ெசால்லவல்ைல.
௪௦பன்அவன், “நீங்கள்அந்தப்பக்கம்நல்லுங்கள்,நானும்என்மகனும்இந்தப்

பக்கம் ந ற்ேபாம்” என்றான்.
வீரர்களும், “உங்கள்வருப்பம்ஐயா!” என்றனர்.
௪௧ அப்ெபாழுது சவுல், “இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தாேவ, உமது

ெதாண்டனுக்கு இன்று ஏன் பதல் ெசால்லவல்ைல? நாேனா அல்லது என்
மகேனா பாவம் ெசய்தருந்தால், ஊரீம்ைமத் தாரும். உம்முைடய இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள்பாவம்ெசய்தருந்தால்தும்மீம்ைமத்தாரும்” என்றுெஜப த்தான்.
சவுலும் ேயானத்தானும் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். ஜனங்கள் தப்பனார்கள்.

௪௨ சவுல் “மீண்டும் சீட்ைடப் ேபாட்டு, பாவ நானா என் மகனா” என்று ேகட்டான்.
ேயானத்தான்ேமல்சீட்டுவழுந்தது.
௪௩சவுல்மகனிடம், “ெசால்என்னபாவம்ெசய்தாய்?” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு ேயானத்தான், “நான் என் ேகாலின் நுனியல் இருந்த ெகாஞ்சம்

ேதைனசுைவத்ேதன். அதற்காக நான்மரிக்க ேவண்டுமா?” என்றுேகட்டான்.
௪௪ ஆனால் சவுல், “என் சத்தயத்ைத நான் காப்பாற்றாவ ட்டால் ேதவன்

என்ைனத்தண்டிப்பார்! நீ மரிக்கத்தான்ேவண்டும்” என்றான்.
௪௫ ஆனால் வீரர்கேளா, “இன்று ேயானத்தான் இஸ்ரேவலருக்குப் ெபரிய

ெவற்றையத் தந்தான். அவன் மரிக்கக்கூடாது! ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய
நாமத்தல் நாங்களும் சத்தயம் ெசய்க ேறாம். ேயானத்தானின் தைலயலிருந்து
யாரும் ஒரு மயைரேயனும் அகற்ற முடியாது! ேதவன் இன்று அவனுக்குப்
ெபலிஸ்தர்கைள ெவல்ல உதவனார்!” என்றனர். எனேவ ேயானத்தாைன
ஜனங்கள்காப்பாற்றனார்கள். அவன்ெகால்லப்படவல்ைல.
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௪௬ சவுல் ெபலிஸ்தர்கைளத் துரத்தாததால் அவர்கள் தங்கள் ெசாந்த
இடங்களுக்குப் ேபானார்கள்.

சவுல்இஸ்ரேவலரின் பைகவேராடு ேபாரிடுக றான்
௪௭ சவுல் இஸ்ரேவலர்கைள முழுைமயாகக் கட்டுப்படுத்த அவர்களின்

அரசனானான். ேமாவாப், அம்ேமானியர். ஏேதாம் எனும் ேசாபா அரசன்,
ெபலிஸ்தர்கைள சவுல் ெவன்றான். சவுல் எங்ெகல்லாம் ெசன்றாேனா
அங்ெகல்லாம் இஸ்ரேவலரின் பைகவர்கைளெயல்லாம் ெவன்றான். ௪௮ சவுல்
மிகத் ைதரியமானவன். இஸ்ரேவைல ைகப்பற்ற முயன்ற அைனத்து
பைகவைரயும்ெவன்றான். ேமலும்அமேலக்கயைரயும் ேதாற்கடித்தான்!
௪௯ ேயானத்தான், இஸ்வ , மல்கசூவா ஆக ேயார் சவுலின் மகன்கள்.

மூத்தமகள் ேமராப், இைளயவள் மீகாள். ௫௦ சவுலின் மைனவ ெபயர்
அக ேனாவாம். அவள்அகமாசன்மகள்.
அவனதுதளபதயன்ெபயர்அப்ேனர்,இவன்சவுலின்சத்தப்பாேநரின்மகன்.

௫௧கீஸ்சவுலின்தந்ைத. அப்ேனரின்தந்ைதயானேநர்ஆப ேயலின்மகன்.
௫௨ சவுல் தன் ஆயுள் முழுவதும் ெபலிஸ்தேராடு ேபாரிட்டான். ைதரியமும்

வீரமும்உள்ளயாைரப் பார்த்தாலும்அவைனஅைழத்துவீரர்களின் ேசைனயல்
ேசர்ந்துவடுவான். அவர்கள் அரசனுக்கு அருகாைமயல் இருந்து அரசைன
காப்பாற்றுவர்.

௧௫
சவுல்அமேலக்கயைரஅழித்துப்ேபாடுக றான்
௧ ஒரு நாள் சாமுேவல் சவுலிடம், “உன்ைன அப ேஷகத்து அவருைடய

ஜனங்கள் இஸ்ரேவலருக்கு அரசனாக்கும்படி கர்த்தர் என்ைன அனுப்பனார்.
இப்ேபாது கர்த்தருைடய ெசய்தையக் ேகள். ௨ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்,
‘இஸ்ரேவலர்கள் எக ப்ைதவ ட்டு வரும்ேபாது கானானுக்குப் ேபாகாமல்
அமேலக்கயர்கள் தடுத்தனர். அவர்கள் ெசய்தவற்ைற நான் பார்த்ேதன்.
௩ இப்ேபாது அவர்கேளாடு ேபாரிடு, அவர்கைளயும் அவர்கள் உடைமையயும்
முழுவதுமாக அழி, எைதயும் உய ேராடு வ டாேத. ஆண்கள், ெபண்கள்,
சறுவர்கள், ைகக்குழந்ைதகள், பசுக்கள், ஆடுகள், ஒட்டகங்கள், கழுைதகள்
எைதயும்வ டாேத என்கறார்’ ” என்றான்.
௪ சவுல் தன் பைடைய ெதலாய மில் கூட்டினான். 2,00,000 காலாட்பைடயும்

யூதாவலுள்ள 10,000 ேசைனயாட்களும் இருந்தனர். ௫ ப றகு சவுல்
அமேலக்கு நகருக்குப் ேபாய் பள்ளத்தாக்கல் காத்தருந்தான். ௬ அங்கு
ேகனியரிடம், “அமேலக்கயைர வ ட்டுப் ேபாங்கள், நான் உங்கைள
அழிக்கமாட்ேடன். இஸ்ரேவலர் எக ப்தலிருந்து ெவளிேயறும்ேபாது நீங்கள்
கருைண காட்டினீர்கள்” என்றான். எனேவ ேகனியர் அமேலக்கயைர வ ட்டு
ெவளிேயறனார்கள்.
௭ சவுல் அமேலக்கயைரத் ேதாற்கடித்தான். அவர்கைள, ஆவலாவல் இருந்து

சூர்வைரதுரத்தயடித்தான். ௮ஆகாக்அமேலக்கயரின்அரசன். சவுல்,அவைன
உயருடன்ப டித்தான். மற்றவர்கைளக்ெகான்றான். ௯எல்லாவற்ைறயும்அழிக்க
சவுலும் வீரர்களும் தயங்கனார்கள். ஆகாக் என்பவைன உயருடன்வ ட்டனர்.
ேமலும் ெகாழுத்த பசுக்கைளயும் நல்ல ஆடுகைளயும் ச றந்த ெபாருட்கைளயும்
கூட அழிக்காமல் வ ட்டுவ ட்டனர். பயனுள்ள எல்லாவற்ைறயும் ைவத்துக்
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ெகாண்டனர். அவற்ைறஅழிக்கஅவர்கள்வரும்பவல்ைலபயனற்றவற்ைறேய
அவர்கள்அழித்தார்கள்.
சவுலின்பாவத்ைதப்பற்ற சாமுேவல்ெசான்னது
௧௦ ப றகு சாமுேவல், கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு ெசய்தையப் ெபற்றான்.

௧௧ அதற்கு கர்த்தர். “சவுல் என்ைனப் பன்பற்றுவைத வ ட்டுவ ட்டான்,
அவைன அரசனாக்கயதற்காக வருந்துக ேறன். நான் ெசால்வைத அவன்
ெசய்வதல்ைல”என்றார். சாமுேவலும்ேகாபங்ெகாண்டுஇரவுமுழுவதும்அழுது
கர்த்தைர நைனத்துெஜபம்ெசய்தான்.
௧௨ சாமுேவல் அடுத்த நாள் அத காைலயல் எழுந்து சவுைல சந்த க்க

ெசன்றான். ஆனால்ஜனங்கள்அவனிடம், “கர்ேமல்என்றேபருள்ளயூேதயாவன்
நகருக்குசவுல்ேபாயருக்க றான். அங்ேகதன்ைனெபருைமப்படுத்தும்நைனவு
கல்ைல எழுப்புக றான். அவன் பல இடங்கைள சுற்றவ ட்டு கல்காலுக்கு
வருவான்” என்றனர்.
எனேவ சாமுேவல் அவனிருக்கும் இடத்துக்ேக ெசன்று சவுைலத் ேதடிப்

ப டித்தான். சவுல் அப்ேபாதுதான் கர்த்தருக்கு அமேலக்கயரிடம் இருந்து
எடுத்த முதல் பாகங்கைள தகனபலி ெசலுத்த க்ெகாண்டிருந்தான். ௧௩ சவுல்
சாமுேவைல வரேவற்றான், “கர்த்தர் உம்ைம ஆசீர்வத க்க றார்! கர்த்தருைடய
கட்டைளகைளநைறேவற்ற ேனன்” என்றான்.
௧௪ஆனால் சாமுேவேலா, “அப்படியானால் நான் ேகட்ட சத்தம் எத்தைகயது?

ஆடுகளின் சத்தத்ைதயும், மாடுகளின் சத்தத்ைதயும் நான் எதற்காகக்
ேகட்ேடன்?” என்றுேகட்டான்.
௧௫ அதற்கு சவுல், “இைவ அமேலக்கயரிடமிருந்து வீரர்கள் எடுத்தைவ.

உமது ேதவனாகய கர்த்தருக்கு பலியடும் ெபாருட்டு ச றந்த ஆடுகைளயும்,
மாடுகைளயும் ப டித்து வந்தனர். மற்றபடி நாங்கள் அைனத்ைதயும்
அழித்துவ ட்ேடாம்” என்றான்.
௧௬ சாமுேவேலா, “நறுத்து! ேநற்று இரவு கர்த்தர் ெசான்னைத நான்

ெசால்லட்டுமா” எனசவுலிடம் ேகட்டான்.
சவுல், “நல்லதுெசால்லுங்கள்” என்றான்.
௧௭சாமுேவல், “முக்கயமானவன்இல்ைல என்றுகடந்த காலத்தல் நீஉன்ைன

நைனத்தருந்தாய். பன்பு இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் தைலவன் ஆனாய்.
கர்த்தர் உன்ைனஅரசனாக்கனார். ௧௮கர்த்தருக்கு உன்ைன சறப்பான கடைம
நைறேவற்ற அனுப்பனார். கர்த்தர் ெசான்னார், ‘ேபாய் அமேலக்கயைர
முழுைமயாக அழி! அவர்கள் தீயவர்கள். எல்ேலாரும் ெகால்லப்படும்வைர
ேபாரிடு!’ என்றார். ௧௯ ஆனால் நீ கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியவல்ைல! ஏன்?
தீயைவ என்று கர்த்தர் எைத ஒதுக்கனாேரா அவற்ைற ேசகரித்துக்ெகாள்ள
நீவரும்பவ ட்டாய்!” என்றான்.
௨௦ சவுேலா, “கர்த்தருக்கு நான் கீழ்ப்படிந்ேதன். அவர் ெசான்ன இடத்த ற்குப்

ேபாேனன். அமேலக்கயைர எல்லாம் அழித்ேதன்! அவர்களின் அரசன்
ஆகாக்ைக மட்டுேம ெகாண்டுவந்ேதன். ௨௧ வீரர்கள் நல்ல ஆட்ைடயும்,
மாட்ைடயும் ெகாண்டு வந்தனர். அைவ கல்காலில் உள்ள உமது ேதவனாகய
கர்த்தருக்குபலிய டகாத்தருக்கன்றன!” என்றான்.
௨௨ ஆனால் சாமுேவல், “கர்த்தருக்குப் ப டித்தமானது எது? தகனபலியா?

அன்பளிப்பா? அல்லதுகர்த்தருைடயகட்டைளக்குக்கீழ்ப்படிவதா? கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படிவதுதான் அைனத்தலும் ச றந்தது. ௨௩ கீழ்ப்படிய மறுப்பது தவறு,
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அது பல்லிசூனியத்த ற்கு இைணயான ெபரும் பாவம். நீ கீழ்ப்படிய மறுப்பது
ப டிவாதமாக ப ற வக்க ரகங்கைள ெதாழுதுெகாள்வதற்கு சமம் ஆகும். நீ
கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்தாய். அதனால் கர்த்தர் உன்ைன அரசனாக
ஏற்றுக்ெகாள்ளமறுக்க றார்” என்றான்.
௨௪ அதற்கு சவுல், “நான் பாவம் ெசய்துவ ட்ேடன். நான் கர்த்தருைடய

கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல. நீர் ெசான்னைதயும் ெசய்யவல்ைல.
ஜனங்களுக்கு பயந்ேதன். அவர்கள் ெசான்னபடி ெசய்ேதன். ௨௫ இப்ேபாது
ெகஞ்சுக ேறன். என் பாவத்ைத மன்னியுங்கள். என்னுடன் மீண்டும் வாருங்கள்
எனேவகர்த்தைர நான்ெதாழுதுக்ெகாள்ேவன்” என்றான்.
௨௬ஆனால் சாமுேவேலா, “நான் உன்ேனாடு வரமாட்ேடன். நீ கர்த்தருைடய

கட்டைளைய ஒதுக்கவ ட்டாய். இப்ேபாது கர்த்தர் உன்ைன அரசனாக
ஏற்றுக்ெகாள்ளமறுக்க றார்” என்றான்.
௨௭ சாமுேவல் தரும்பயேபாது சவுல் அவரது சால்ைவ நுனிையப் ப டித்தான்.

அது கழிந்தது. ௨௮ சாமுேவேலா, “என் சால்ைவையக் க ழித்துவ ட்டாய்.
இதுேபால் இன்று கர்த்தர் உன்னிடமிருந்து இஸ்ரேவலின் இராஜ்யத்ைதக்
க ழிப்பார். உன் நண்பன் ஒருவனுக்கு கர்த்தர் அரைசக் ெகாடுப்பார். அவன்
உன்ைனவட நல்லவனாக இருப்பான். ௨௯ கர்த்தேர இஸ்ரேவலரின் ேதவன்.
கர்த்தர் என்ெறன்றும் ஜீவப்பவர். கர்த்தர் ெபாய் ெசால்லேவா மனைத
மாற்றேவாமாட்டார். அவர் மனிதைனப் ேபான்று மனைத மாற்றுபவர் அல்ல”
என்றான்.
௩௦ சவுேலா, “சரி நான் பாவம் ெசய்ேதன்! எனினும் என்னுடன் தரும்ப

வாருங்கள். இஸ்ரேவலின் தைலவர்கள் மற்றும் ஜனங்களின் முன்னால்
எனக்கு மரியாைதக் காட்டுங்கள். என்னுடன் தரும்ப வாருங்கள். உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தைர நான் ெதாழுதுெகாள்ேவன்” என்றான். ௩௧ சாமுேவல்
சவுேலாடு தரும்ப ப் ேபானான். சவுல் கர்த்தைர ெதாழுதுெகாண்டான்.
௩௨ “அமேலக்கயரின் அரசனான ஆகாைக என்னிடம் ெகாண்டு வா” என்றான்
சாமுேவல்.
ஆகாக் சாமுேவலிடம் வந்தான். அவன் சங்கலியால் கட்டப்பட்டிருந்தான்.

“ந ச்சயம் நம்ைமஇவர்ெகால்லமாட்டார்” என்றுஆகாக் எண்ணினான்.
௩௩ ஆனால் சாமுேவேலா, “உனது வாள் குழந்ைதகைள தாய டமிருந்து

எடுத்துக் ெகாண்டது. எனேவ இப்ேபாது உன் தாய் பள்ைளயற்றவள் ஆவாள்”
எனக் கூற அவன் ஆகாைக கல்காலில் கர்த்தருக்கு முன்பாக துண்டுகளாக
ெவட்டிப்ேபாட்டான்.
௩௪ப றகு சாமுேவல் ராமாவற்குத்தரும்ப ப் ேபானான். சவுல்க பயாவலுள்ள

தன் வீட்டிற்குப் ேபானான். ௩௫ இதற்குப் பன் சாமுேவல் தன் வாழ்நாளில்
சவுைலப் பார்க்கவல்ைல. சவுலுக்காக வருத்தப்பட்டான். சவுைல
அரசனாக்கயதற்குக்கர்த்தரும்வருத்தப்பட்டார்.

௧௬
சாமுேவல்ெபத்ேலேகம் ேபாக றான்
௧ கர்த்தர் சாமுேவலிடம், “நீ எவ்வளவு காலம் சவுலுக்காக வருந்துவாய்?

நான் அரச பதவயலிருந்து புறக்கணித்த பன்னும் வருந்துகறாேய. உனது
ெகாம்ைப எண்ெணயால் ந ரப்பு. ெபத்ேலேகமிற்குச் ெசல். உன்ைன
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ஈசாயனிடம்அனுப்புக ேறன். அவன்அங்ேகஇருக்க றான். அவனதுமகன்களில்
ஒருவைனேயபுதயஅரசனாக நான்ெதரிந்ெதடுத்தருக்க ேறன்” என்றார்.
௨சாமுேவேலா, “நான்ேபானால்,அதைனசவுல்அறவான். என்ைனக்ெகால்ல

முயல்வான்” என்றான்.
கர்த்தர், “ெபத்ேலேகமிற்கு ஒரு இளம் கன்றுக்குட்டிைய எடுத்துக்ெகாண்டு

ேபா, ‘கர்த்தருக்கு பலிெகாடுக்கவந்தருக்க ேறன். என்றுெசால்.’ ௩ ஈசாையயும்
பலிக்கு அைழத்தனுப்பு. ப றகு ெசய்ய ேவண்டியது என்ன என்பைதக்
காட்டுேவன். நான்காட்டுக றவைனஅரசனாகஅப ேஷகம்ெசய்” என்றார்.
௪ சாமுேவல் கர்த்தர் ெசான்னபடி ெசய்தான். சாமுேவல் ெபத்ேலேகம்

ெசன்றதும் அங்குள்ள மூப்பர்கள் நடுங்கனார்கள். அவர்கள் சாமுேவைல
சந்த த்து, “சமாதானத்ேதாடுவந்துள்ளீரா?” என்றுேகட்டனர்.
௫ அதற்கு சாமுேவல் “ஆமாம், நான் சமாதானத்ேதாடு வருக ேறன். நான்

கர்த்தருக்குபலிெகாடுக்கவந்துள்ேளன். உங்கைளஆயத்தப்படுத்த க்ெகாண்டு
என்ேனாடுபலிெசலுத்தவாருங்கள்” என்றான். சாமுேவல்ஈசாையயும்அவனது
மகன்கைளயும்ஆயத்தம்ெசய்துப் பலியல்பங்குெகாள்ளஅைழத்தான்.
௬ அவர்கள் சாமுேவலிடம் வந்து ேசர்ந்ததும் எலியாைபப் பார்த்தான்.

சாமுேவல் “ந ச்சயமாக இவன்தான் கர்த்தரால் ேதர்ந் ெதடுக்கப்பட்டவன்!” என
எண்ணினான்.
௭ ஆனால் கர்த்தர் சாமுேவலிடம், “எலியாப் உயரமானவன், அழகானவன்.

ஆனால் அப்படி ச ந்த க்க ேவண்டாம். ஜனங்கள் பார்க்க றபடி ேதவன்
கவனிக்க றதல்ைல. ஜனங்கள் ஒருவனின் ெவளித் ேதாற்றத்ைதப்
பார்க்க றார்கள். கர்த்தேரா அவன் இருதயத்ைதப் பார்க்க றார். எலியாப்
சரியானவன்அல்ல” என்றார்.
௮ ப றகு ஈசாய் இரண்டாவது மகனான, அபனதாைப அைழத்தான். அவன்

சாமுேவலினருகல் நடந்து வந்தேபாது சாமுேவல் பார்த்து, “இல்ைல, கர்த்தர்
இவைனத்ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல” எனக்கூறனான்.
௯ ப றகு ஈசாய் இன்ெனாரு மகனான சம்மாைவ அைழத்தான். அவைனப்

பார்த்து, “கர்த்தர்இவைனயும்ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல” என்றான்.
௧௦ ஈசாய் 7 மகன்கைளயும் காட்டினான். சாமுேவல் ஈசாய டம், “இவர்களில்

யாைரயும்கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல” என்றான்.
௧௧சாமுேவல் “உன்பள்ைளகள்இத்தைனப்ேபர்தானா?” எனக் ேகட்டான்.
அதற்கு ஈசாய், “இல்ைல கைடச மகன் ஆடு ேமய்க்கப் ேபாயருக்க றான்”

என்றான்.
சாமுேவேலா, “அவைன அைழத்து வா, அவன் வரும்வைர நாம்

சாப்ப டக்கூடாது” என்றான்.
௧௨ ஈசாய் ஒருவைன அனுப்ப தன் இைளய மகைன அைழப்ப த்தான். இந்த

மகன் அழகாய் சவந்த மய ேராடு நல்ல ெசாளந்தரிய ேதாற்றமுைடயவனாக
இருந்தான்.
கர்த்தர் சாமுேவலிடம், “எழுந்து அவைன அப ேஷகம் ெசய், இவன்தான்”

என்றார்.
௧௩ சாமுேவல் எண்ெணய் ந ரப்பய ெகாம்ைப எடுத்து ச றப்பு எண்ெணைய

ஈசாயன் கைடச மகன் ேமல் அவனுைடய சேகாதரரின் முன்னிைலயல்
ஊற்றனான். கர்த்தருைடய ஆவயானவர் அன்று முதல் தாவீது மீது
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ெபரும் வல்லைமேயாடு வந்தார். சாமுேவல் ராமாவலுள்ள தன் வீட்டிற்குத்
தருப்பனான்.
சவுைலஒருெகட்டஆவ துன்புறுத்துகறது
௧௪ கர்த்தருைடய ஆவயானவர் சவுைல வ ட்டு வலகனார். கர்த்தர் ஒரு

ெகட்ட ஆவைய சவுலுக்கு அனுப்பனார். அது மிகத் ெதால்ைல ெகாடுத்தது.
௧௫ சவுலின் ேவைலக்காரர்கேளா, “ேதவனிடமிருந்து ெகட்ட ஆவ ஒன்று
உங்கைளத்ெதாந்தரவுெசய்க றது. ௧௬ஆைணயடுங்கள்,நாங்கள்சுரமண்டலம்
வாச க்கும் ஒருவைனத் ேதடிப்ப டிப்ேபாம். ஒருேவைள கர்த்தரிடமிருந்து ெகட்ட
ஆவ உங்கள் மீது வருமானால், உமக்காக அவன் இைச மீட்டுவான். அப்ேபாது
நீங்கள்நலம்ெபறுவீர்கள்” என்றனர்.
௧௭ எனேவ சவுல், “நன்றாக இைச மீட்டுபவைனக் கண்டுபடித்து அைழத்து

வாருங்கள்” என்றான்.
௧௮ ஒரு ேவைலயாள், “ஈசாய் என்று ஒருவன் ெபத்ேலேகமில் இருக்க றான்.

அவனது மகனுக்கு நன்றாக சுர மண்டலம் வாச க்கத் ெதரியும், ைதரியமாக
நன்றாக சண்ைட இடுவான். அழகானவனும் சுறுசுறுப்பானவனும்கூட, ேமலும்
கர்த்தர்அவனுடன்இருக்கறார்” என்றான்.
௧௯ எனேவ சவுலின் ஆட்கள் ஈசாய டம் ெசன்றனர். அவர்கள் ஈசாய டம்,

“ஆட்ைடக் காக்க ற உன் மகன் தாவீைத என்னிடம் அனுப்புங்கள்” என்று
ெசான்னார்கள்.
௨௦ எனேவ ஈசாய் சல அன்பளிப்புகளாக கழுைத, அப்பம், த ராட்ைசரசம்,

இளம் ெவள்ளாட்டுக்குட்டி ஆகயவற்ைற தாவீதுக்கு ெகாடுத்து சவுலிடம்
அனுப்பனான். ௨௧ தாவீது சவுல் முன்பு ேபாய் நன்றான். சவுலுக்கு
தாவீைத மிகவும் ப டித்தது. அவன் சவுலின் ஆயுதங்கைளச் சுமக்கும்
உதவயாளனானான். ௨௨ அவன் ஈசாய்க்கு, “நான் தாவீைத மிகவும்
வரும்புக ேறன். அவன் என்ேனாடு இருந்து எனக்குச் ேசைவ புரியட்டும்” என்ற
ெசய்த ெசால்லிஅனுப்பனான்.
௨௩ எப்ெபாழுதாவது ேதவனிடத்தலிருந்து சவுல் ேமல் ெகட்ட ஆவ வந்தால்,

தாவீது தன் சுரமண்டலத்ைத மீட்டுவான். அப்ேபாது அந்த ெகட்ட ஆவ சவுைல
வ ட்டு ேபாய்வடும், சவுலும்நலம்ெபறுவான்.

௧௭
இஸ்ரேவலருக்குேகாலியாத்தன்சவால்
௧ெபலிஸ்தர் ேபாரிடும்ெபாருட்டு
பைடயாட்கைளக் கூட்டினார்கள். அவர்கள் யூதாவலுள்ள ேசாக்ேகாவல்

கூடினார்கள். அவர்கள் கூடிய எேபஸ்தம்மீம் எனும் இடம் ேசாக்ேகாவுக்கும்
அெசக்காவுக்கும்இைடயல்இருந்தது.
௨ சவுலும், இஸ்ரேவல் வீரர்களும் ஒன்று கூடினார்கள். இவர்களின் முகாம்

ஏலாவலிருந்தது. வீரர்கள் சண்ைடய டத் தயாராக இருந்தனர். ௩ெபலிஸ்தயர்
மைலயன் ேமல் இருந்தனர். அடுத்த மைலயல் இஸ்ரேவலர் இருந்தனர்.
இைடயல்பள்ளத்தாக்குஇருந்தது.
௪ ெபலிஸ்தயரிடம் ேகாலியாத் என்னும் வீரன் இருந்தான். அவன்

காத் என்னும் ஊரினன். 9 அடி உயரமாக இருந்தான். ௫ ஒரு ெவண்கல
க ரீடமும், ேபார்க்கவசமும் தரித்தருந்தான். அது 5,000 ேசக்கல் ெவண்கலம்
எைடயுள்ளதாயருந்தது. ௬ அவன் கால்களில் ெவண்கல கவசத்ைதயும்,
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ேதாள்களில் ெவண்கல ேகடகத்ைதயும்அணிந்தருந்தான். ௭அவனது ஈட்டியன்
ப டி ெநசவுக்காரரின் பைடமரம் ேபால் இருக்கும். ஈட்டியன் அலகு 600 ேசக்கல்
இரும்பு எைடயுள்ளதாக இருந்தது. ேகாலியாத்தன் ேகடயம் சுமந்த வீரன்,
அவனுக்குமுன்னால்நடப்பான்.
௮ தனந்ேதாறும் அவன் ெவளிேய வந்து இஸ்ரேவலைரப் பார்த்து, சத்தமாக

சண்ைடக்கு சவால்வடுவான். அவன், “உங்களுைடய எல்லா வீரர்களும்
ேபாருக்குத் தயாராக ஏன் அணிவகுத்து நற்க றீர்கள்? நீங்கள் அைனவரும்
சவுலின் ேவைலக்காரர்கள். நான் ெபலிஸ்தன். யாேரனும் ஒருவைனத்
ேதர்ெதடுத்து என்ேனாடு சண்ைடய ட அனுப்புங்கள். ௯ அவன் என்ைனக்
ெகான்றுவட்டால் நாங்கள் (ெபலிஸ்தர்) அைனவரும் உங்களது அடிைம. நான்
அவைனக் ெகான்றுவட்டால் நீங்கள் எங்கள் அடிைம! நீங்கள் எங்களுக்கு
ேசைவெசய்ய ேவண்டும்” என்றான்.
௧௦ ேமலும் அவன், “நான் இன்று இஸ்ரேவல் ேசைனைய ேகலிச்ெசய்ேதன்!

உங்களில் ஒருவனுக்குத் ைதரியமிருந்தால் என்னிடம் அனுப்ப சண்ைடய ட்டுப்
பாருங்கள்!” என்றான்.
௧௧ சவுலும் அவனது வீரர்களும் ேகாலியாத் ெசான்னைதக் ேகட்டு மிகவும்

நடுங்கனார்கள்.
தாவீதுேபார்முைனக்குச்ெசல்க றான்
௧௨ தாவீது ஈசாயன் மகன், யூதாவலுள்ள ெபத்ேலேகமில் எப்ப ராத்தா

குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன். ஈசாய க்கு 8 மகன்கள். சவுலின் காலத்தல் ஈசாய்
முத ர்வயதாகஇருந்தான். ௧௩ஈசாயன் 3ெபரியமகன்கள்சவுலுடன்ேபாருக்குச்
ெசன்றருந்தனர். எலியாப் முதல் மகன். அபனதாப் இரண்டாவது மகன்.
சம்மா மூன்றவாது மகன். ௧௪ தாவீது கைடச மகன். ெபரிய மூன்று மகன்களும்
சவுலின் பைடயல் இருந்தனர். ௧௫ தாவீது சவுைல வ ட்டு வலக அவ்வப்ேபாது
ெபத்ேலேகமில் தன்தந்ைதயன்ஆடுகைளக் ேமய்க்கப் ேபாவான்.
௧௬ ேகாலியாத் தனமும் காைலயல் வந்து இவ்வாறு 40 நாட்கள் இஸ்ரேவல்

ேசைனையக் ேகலிச்ெசய்தான்.
௧௭ ஒருநாள் ஈசாய் தாவீத டம், “கூைடயல் வறுத்த பயைரயும், 10

அப்பங்கைளயும் ெகாண்டு ேபாய் முகாமில் உள்ள உன் சேகாதரர்களுக்கு
ெகாடு. ௧௮இந்த 10 பாலாைடக் கட்டிகைளயும் உன் சேகாதரர் குழுவன் 1,000
வீரருக்கு அத பதயனிடம் ெகாடு. உன் சேகாதரர்கள் எப்படி இருக்க றார்கள்
என்றும் பார். அவர்கள் நலமுடன் இருக்கறார்கள் என்பதற்கு அைடயாளமாக
ஏேதனும் வாங்க வா! ௧௯ ஏலா பள்ளத்தாக்கல் உன் சேகாதரர்கள் சவுலின்
ேசைனயல் ெபலிஸ்தருக்கு எத ராகச் சண்ைடய ட்டுக் ெகாண்டிருக்கன்றனர்”
என்றான்.
௨௦ அதகாைலயல் தாவீது ேவறு ஒரு ேமய்ப்பவனிடம் ஆடுகைள

ஒப்பைடத்தான். தாவீது உணைவ எடுத்துக்ெகாண்டு ஈசாய் ெசான்னபடி
புறப்பட்டான். தாவீது தனது வண்டிைய முகாமுக்குச் ெசலுத்தனான்.
தாவீது வந்து ேசர்ந்தேபாது வீரர்கள் தங்கள் ேபார்புரியும் நைலக்குச்
ெசன்று ெகாண்டிருந்தனர். வீரர்கள் தங்கள் ேபார் முழக்கங்கைள எழுப்ப
துவங்கனார்கள். ௨௧இஸ்ரேவலரும் ெபலிஸ்தயரும்அணிவகுத்து ேபாருக்குத்
தயாரானார்கள்.
௨௨ தாவீது தான் ெகாண்டு ேபானைத, ெபாருட்களின் காப்பாளனிடம்

ெகாடுத்தான். பன்இஸ்ரேவல்வீரர்களின்அணிக்குஓடி, தன் சேகாதரர்கைளக்
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குறத்து வ சாரித்தான். ௨௩ தன் சேகாதரர்கேளாடு ேபச ஆரம்ப த்தான்.
அப்ேபாது, ேகாலியாத் ெபலிஸ்தர் முகாமிலிருந்து ெவளிேய வந்து,
வழக்கம்ேபால ேகலிச் ெசய்தான். அவன் ெசான்னைதெயல்லாம் தாவீது
ேகட்டான்.
௨௪அவைனக் கண்டு இஸ்ரேவலர் பயந்து ஓடிப்ேபானார்கள். அவர்களுக்கு

அவன் மீது ெபரிய பயமிருந்தது. ௨௫ இஸ்ரேவலர், “ேகாலியாத் ெவளியல்
வந்துஇஸ்ரேவலைரமீண்டும்மீண்டும்ேகலிக்குள்ளாக்கனைதப்பார்த்தீர்களா!
அவைன யார் ெகான்றாலும் சவுல் அரசன் அவனுக்கு நைறயப் பணம்
ெகாடுத்து, தனது மகைள அவனுக்கு மணம் ெசய்து ெகாடுப்பான். சவுல்
அவனது குடும்பத்த ற்கு இஸ்ரேவலின் மத்தயல் சுதந்த ரம் அளிப்பான்”
என்றார்கள்.
௨௬ தாவீேதா அவர்களிடம், “அவன் என்ன ெசால்லுவது? அவைனக்

ெகான்று இஸ்ரேவலில் இருந்து அவமானத்ைத கைளபவனுக்கு வருது என்ன
ேவண்டிக்க டக்க றது? இஸ்ரேவலர் இந்த ந ந்ைதையச் சுமக்க ேவண்டுமா?
இத்தைனக்கும் யார் இந்த ேகாலியாத்? இவன் யாேரா அந்நயன்* சாதாரண
ெபலிஸ்தயன். ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய ேசைனக்கு எத ராகப் ேபச அவன்
எப்படி நைனக்கலாம்?” என்றுேகட்டான்.
௨௭ அதற்கு இஸ்ரேவலன், ேகாலியாத்ைதக் ெகான்றால் கைடக்கும்

ேமன்ைமையப் பற்ற ெசான்னான். ௨௮தாவீதன்மூத்தஅண்ணனான எலியாப்
தனது தம்ப , வீரர்களிடம் ெசான்னைதக் ேகட்டு ேகாபத்ேதாடு, “இங்கு ஏன்
வந்தாய்? ஆடுகைளக் காட்டில் யாரிடம் வ ட்டு வந்தாய்? நீ எதற்காக இங்கு
வந்தாய் என்றுஎனக்குத் ெதரியும்! உனக்குெசால்லப்பட்டைதச் ெசய்யஉனக்கு
வருப்பம் இல்ைல. யுத்தத்ைத ேவடிக்ைக பார்க்கேவ நீ இங்கு வந்தாய்!”
என்றான்.
௨௯அதற்குதாவீது, “நான்இப்ேபாதுஎன்னெசய்துவ ட்ேடன்? நான்ஒருதவறும்

ெசய்யவல்ைல! ெவறுமேன ேபச க் ெகாண்டிருந்ேதன்” என்றான். ௩௦ தாவீது
ேவறு சலரிடம் அேத ேகள்வகைளத் தரும்ப ேகட்டான். அவர்களும்அேத பதல்
ெசான்னார்கள்.
௩௧ தாவீது ெசால்வைதச் சலர் ேகட்டு அவைனச் சவுலிடம் அைழத்துச்

ெசன்றார்கள். ௩௨ தாவீது சவுலிடம், “ேகாலியாத்துக்காக யாரும் நடுங்க
ேவண்டாம். நான் உங்கள் ேசவகன். நான் ேபாய் அவேனாடு ேபாரிடுக ேறன்!”
என்றான்.
௩௩ “உன்னால் ெவளிேய ேபாய் அந்த ெபலிஸ்தயனாகய ேகாலியாத்துடன்

சண்ைடேபாட முடியாது. நீ ஒரு பைட வீரன் அல்ல! அவேனா சறுவயது முதல்
ேபாரிட்டுவருகறான்” என்றான்.
௩௪ ஆனால் தாவீது சவுலிடம், “நான் ஒரு இைடயன், ஆடுகைள ேமய்த்து

வருபவன். இரு தடைவ ஒரு சங்கமும், மற்ெறாரு தடைவ கரடியும் ஆடுகைளத்
தூக்கயேபாது, ௩௫ அவற்ைறக் ெகான்று அவற்றன் வாயலிருந்து ஆட்ைட
மீட்ேடன். அைவ என் ேமல் பாய்ந்தன. எனினும் அவற்றன் வாயன்
அடிப்பகுதையப் ப டித்து கழித்துக் ெகான்ேறன். ௩௬ சங்கத்ைதயும்
கரடிையயும் ெகான்ற என்னால், இந்த அந்நயைனயும் வலங்குகைளப்ேபால்
ெகால்லமுடியும்! அவன் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய ேசைனையக் ேகலி

* ௧௭:௨௬: அந்நயன் இஸ்ரேவலரின் முைறப்படி வருத்தேசதனம் (ஆண்டவரும் இஸ்ரேவலரும்
ெசய்துெகாள்ளும்உடன்படிக்ைகயன்முைற)ெசய்யாதவன்.
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ெசய்ததால் அவன் ெகால்லப்படுவான். ௩௭ கர்த்தர் என்ைன சங்கம் மற்றும்
கரடிய டமிருந்து காப்பாற்றயது ேபாலேவ ெபலிஸ்தனிடமிருந்தும் என்ைனக்
காப்பாற்றுவார்” என்றான்.
சவுல்தாவீத டம், “கர்த்தர்உன்ேனாடுஇருப்பாராக, நீ ேபா”என்றான். ௩௮சவுல்

தன் ெசாந்த ஆைடைய தாவீதுக்கு அணிவத்தான். தைலயல் ெவண்கல
தைலச் ச ராைவ, ப ற யுத்த சீருைடயும் ேபாடுவத்தான். ௩௯ தாவீது வாைள
எடுத்துக்கட்டிக் ெகாண்டு நடந்து பார்த்தான். சவுலின் சீருைடைய அணிந்து
பார்த்தான். ஆனால் அவ்வளவு பாரமான யுத்த சீருைட அணிந்து ெகாள்ளும்
பயற்ச அவனுக்குஇருக்கவல்ைல.
தாவீது சவுலிடம், “இவற்ைற அணிந்து என்னால் சண்ைட ேபாட முடியாது.

அணிந்து பழக்கமில்ைல” என்றான். எனேவ தாவீது எல்லாவற்ைறயும்
கழற்றனான். ௪௦ தன் ைகத்தடிைய எடுத்துக்ெகாண்டு 5 கூழங்கற்கள்
கைடக்குமா என்று பார்க்கச் ெசன்றான். ேதடிெயடுத்த 5 கூழாங்கற்கைளயும்
தான் ைவத்தருந்த இைடயர் ேதால் ைபயல் ேபாட்டுக் ெகாண்டான். ைகயல்
வல்கவைணைவத்துக்ெகாண்டான். ப றகு ேகாலியாத்ைத ேநாக்க நடந்தான்.

தாவீதுேகாலியாத்ைதக்ெகால்க றான்
௪௧ ேகாலியாத் ெமதுவாக நடந்து தாவீைத ெநருங்கனான். ேகடயத்ைத

ஏந்தய உதவயாள் முன்ேன நடந்தான். ௪௨ ேகாலியாத் தாவீைதப் பார்த்து,
அவன்யுத்தபயற்ச இல்லாதசவந்தமுகத்ைதயுைடயஇைளஞன்என்றுகண்டு
நைகத்தான். ௪௩ “ஏன் இந்த ைகத்தடி? ஒரு நாைய வ ரட்டுவது ேபால் நீ
என்ைன வ ரட்டப் ேபாக றாயா?” என்று ேகாலியாத் ேகட்டான். அதற்கு பன்
ேகாலியாத் தன் ெதய்வங்களின் ெபயைரச் ெசால்லி தாவீைத ந ந்த த்தான்.
௪௪ ேகாலியாத் தாவீத டம் “இங்ேக வா, உனது உடைல பறைவகளுக்கும், காட்டு
மிருகங்களுக்கும்இைரயாகப் ேபாடுக ேறன்!” என்றான்.
௪௫ தாவீது அவனிடம், “நீ உனது பட்டயம், ஈட்டிையப் ப டித்துெகாண்டு

வந்துள்ளாய். நாேனா இஸ்ரேவல் ேசைனகளின் ேதவனாகய சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தருைடய நாமத்தல் வந்துள்ேளன். அவைரத் தூஷத்து
நீ ந ந்த த்தாய். ௪௬இன்று உன்ைனத் ேதாற்கடிக்க கர்த்தர் எனக்கு உதவுவார்.
இன்று உன் தைலைய ெவட்டி உன் உடைல பறைவகளுக்கும், காட்டு
மிருகங்களுக்கும் இைரயாக்குேவன். மற்ற ெபலிஸ்தைரயும் இவ்வாேற
ெசய்ேவாம்! அப்ேபாது இஸ்ரேவலில் ேதவன் ஒருவர் இருக்க றார் என்று
உலகம்அற ந்துக்ெகாள்ளும்! ௪௭ஜனங்கைளமீட்கும்படிகர்த்தருக்குப்பட்டயமும்
ஈட்டியும் ேதைவயல்ைல என்பைத இங்குள்ளவர்களும் அறவார்கள். யுத்தம்
கர்த்தருைடயது! ெபலிஸ்தயர்களாகய உங்கெளல்லாைரயும் ெவல்ல கர்த்தர்
உதவுவார்” என்றான்.
௪௮ ேகாலியாத் தாவீைத தாக்கும்படி சீற எழுந்து ெநருங்க வந்தான். தாவீதும்

ெநருங்க ஓடி,
௪௯ தனது ேதால் ைபயலிருந்து கூழாங்கல்ைல எடுத்து கவணில் ைவத்து

சுழற்ற வீசனான். அது ேகாலியாத்தன் ெநற்றயல் இரு கண்களுக்கும்
நடுவல்பட்டது. அவன்ெநற்ற க்குள்அதுபுகேவஅவன்முகங்குப்புறவழுந்தான்.
௫௦ இவ்வாறு தாவீது ேகாலியாத்ைத ஒேர கவண் கல்லால் சாகடித்தான்.

தாவீத டம் பட்டயம் இருக்கவல்ைல. ௫௧ அதனால் ஓடிப்ேபாய் அந்த
ெபலிஸ்தயன் அருகல் நன்று, ேகாலியாத்தன் பட்டயத்ைத அவனது
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உைறயல் இருந்து உருவ அைதக் ெகாண்ேட அவனது தைலைய சீவனான்.
இவ்வதமாகத்தான்தாவீதுெபலிஸ்தயனானேகாலியாத்ைதெகான்றான்.
மற்ற ெபலிஸ்தயர் தங்களது மாவீரன் மரித்தைதப் பார்த்து பன்வாங்க

ஓடினார்கள். ௫௨இஸ்ரேவல் வீரர் அவர்கைளத் துரத்த , காத் மற்றும் எக்ேரான்
எல்ைலவைர வ ரட்டினார்கள். சாராயீமின் சாைலேயாரங்களில் காத் மற்றும்
எக்ேரான்வைர பலைரக் ெகான்று குவத்தனர். ௫௩ பன்னர் ெபலிஸ்தயரின்
முகாமிற்குள்ெசன்றுெபாருட்கைளஎடுத்துவந்தனர்.
௫௪ தாவீது ேகாவயாத்தன் தைலைய எருசேலமிற்கு எடுத்துச் ெசன்றான்.

ேகாலியாத்தன்ஆயுதங்கைளதன்ெசாந்தகூடாரத்தல்ைவத்தான்.

சவுல்தாவீதுக்குஅஞ்சத்ெதாடங்குகறான்
௫௫ தாவீது சண்ைடக்குப் ேபாவைதப் பார்த்தான். சவுல் தன் தளபதயான

அப்ேனரிடம், “இவனதுதந்ைதயார்?” எனக் ேகட்டான்.
அப்ேனரும், “எனக்குத்ெதரியாதுஐயா” என்றான்.
௫௬சவுேலா, “இவனதுதந்ைதையப்பற்ற ெதரிந்துவா” என்றான்.
௫௭ தாவீது ேகாலியாத்ைதக் ெகான்றுவ ட்டு தரும்பும்ேபாது அப்ேனர்

அவைனச் சவுலிடம் அைழத்து வந்தான். தாவீது இன்னும் ேகாலியாத்தன்
தைலையப்ப டித்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
௫௮சவுல்அவனிடம், “உன்தந்ைதயார்?” எனக் ேகட்டான்.
அதற்கு தாவீது, “நான் உங்கள் ேவைலக்காரனான, ெபத்ேலேகமில் உள்ள

ஈசாயன்மகன்” என்றான்.

௧௮
தாவீதும் ேயானத்தானும்ெநருங்கயநண்பர்களாக றார்கள்
௧சவுல்தாவீேதாடு ேபச முடிந்ததும்,
ேயானத்தானும் தாவீதும் ெநருங்கய நண்பர்களானார்கள். அவன் தன்ைனப்

ேபாலேவதாவீைதயும் ேநச த்தான்.
௨ சவுல் அன்றுமுதல் தாவீைத தன்ேனாடு ைவத்துக்ெகாண்டான். அவைனத்

தன் தந்ைதய டம் தரும்ப ச் ெசல்ல அனுமதக்கவல்ைல. ௩ ேயானத்தான்
தாவீைத அதகம் ேநச த்து அவேனாடு ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்டான்.
௪ ேயானத்தான் தான் அணிந்தருந்த ேமலாைடைய கழற்ற தாவீதுக்குக்
ெகாடுத்தான். அவன் தன் சீருைடையயும் கழற்ற தாவீதுக்குக் ெகாடுத்தான்.
ேமலும் தனது வல், பட்டயம் மற்றும் கச்ைசையயும் கூட தாவீதுக்ேக
ெகாடுத்தான்.

தாவீதன்ெவற்ற கைளசவுல்கவனிக்க றான்
௫ பல யுத்தங்களுக்கு தாவீைத சவுல் அனுப்பனான். தாவீதும் மிகப்

ெபரிய ெவற்ற கைள அைடந்தான். பன்பு அவைன பைட வீரருக்கு
தைலவன் ஆக்கனான். சவுலின் தளபத கள் உட்பட அைனவரும்
இைத ஏற்றுக்ெகாண்டனர்! ௬ தாவீது ெபலிஸ்தயர்கேளாடு சண்ைடய ட
ெவளிேயறனான். ேபாரிலிருந்து ெவற்றெபற்று தரும்பயேபாது,
இஸ்ரேவலின்ஒவ்ெவாருநகரப்ெபண்மணிகளும்தாவீைதப்பாராட்டவந்தனர்.
ச ரித்து நடனமாடி ேமளமும் யாழும் வாச த்தனர். சவுல் எத ரில் இதைனச்
ெசய்தனர். ௭ெபண்கள்,
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“சவுல்ஆய ரம் பைகவர்கைளெகான்றருக்க றான்.
ஆனால்தாவீேதா பதனாய ரம் பைகவர்கைளெகான்றான்!”

என்றுபாடினார்கள்.

௮ இதனால் சவுல் ேகாபம் அைடந்தான். ெபண்கள் ெசான்னைத நைனத்து
வசனப்பட்டான். ௯ அன்று முதல் தாவீைத ெநருக்கமாகப் பன்ெதாடர
ஆரம்ப த்தான்.
தாவீைதக்கண்டுசவுல்பயப்படுக றான்
௧௦மறுநாள், ேதவனிடமிருந்துஒருெகட்டஆவ சவுைலஆட்ெகாண்டது. தாவீது

வழக்கம்ேபால் சுர மண்டலத்ைத எடுத்து மீட்டிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, சவுல்
தன் வீட்டில் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தான். ௧௧ சவுலிடம் ஈட்டி
இருந்தது. சவுல், “சுவேராடு ேசர்த்து தாவீைதக் குத்த க் ெகான்றுவ டலாம்”
என எண்ணினான். அதன்படிேய இரண்டு முைற ஈட்டிைய வீசனான். ஆனால்
இரண்டுமுைறயும்தாவீதுதப்பவ ட்டான்.
௧௨ தாவீேதாடு கர்த்தர் இருந்தார். சவுலிடமிருந்து கர்த்தர் வலகவ ட்டார்.

எனேவ சவுல் தாவீைதக் கண்டு பயந்தான். ௧௩ தன்னிடமிருந்து
ெவகுெதாைலவான இடத்துக்குத் தாவீைத சவுல் அனுப்பனான். 1,000
வீரர்களுக்கு அதகாரியாக தாவீைத ஆக்கனான். வீரர்கைள ேபாருக்கு
வழி நடத்துக றவனாயருந்தான். ௧௪ கர்த்தர் தாவீேதாடு இருந்ததால் எல்லா
யுத்தங்களிலும் ெவன்றான். ௧௫ சவுல் தாவீதன் ெவற்ற கைளக் கண்டேபாது
அவனுக்குேமலும்ேமலும்பயம்வந்தது. ௧௬ஆனால்யூதாவலும்இஸ்ரேவலிலும்
உள்ளவர்கள் தாவீைத ேநச த்தனர். ேபாரில் தங்களுக்காகப் ேபாராடுவதால்
அைனவரும்தாவீைத ேநச த்தனர்.
தாவீதுக்குதன்மகைளதருமணம்ெசய்துைவக்க சவுல்வரும்புக றான்
௧௭ ஆனால், சவுல் தாவீைதக் ெகால்ல வரும்ப தந்த ரமான ஒரு வழிைய

ேயாச த்தான். அவன், “என் மூத்த மகள் ேமராப்ைப உனக்கு மணமுடித்துத்
தருேவன், பன் நீ வலிைம மிக்க வீரனாகலாம். என் மகன் ேபால இருக்கலாம்!
ப றகு நீ ேபாய் கர்த்தருைடய யுத்தங்கைள நடத்தலாம்!” என்றான். ேமலும்
சவுல், “இவைன நான் ெகால்லாமல், எனக்காக ெபலிஸ்தயர்களால்
ெகால்லச்ெசய்ேவன்” என்றுஎண்ணினான்.
௧௮ தாவீேதா, “நான் ெபரிய குடும்பத்தவனும் அல்ல! முக்கயமானவனும்

அல்ல! என்னால்அரசனின்மகைளமணந்துெகாள்ளமுடியாது!” என்றான்.
௧௯ எனேவ ேமராப் தாவீைத மணக்கேவண்டிய காலம் வந்தேபாது, அவைள

ேமேகாலத்தயனாகயஆதரிேயலுக்குமணமுடித்துக்ெகாடுத்தான்.
௨௦சவுலின்அடுத்தமகள்மீகாள்தாவீைதேநச த்தாள். இவ்வஷயத்ைதப்பற்ற

சவுலிடம்ஜனங்கள்ெசான்னார்கள். இதுசவுலுக்குமக ழ்ச்ச தந்தது. ௨௧எனேவ,
“மீகாைளப் பயன்படுத்த தாவீைத சூழ்ச்ச க்குட்படுத்த ேவண்டும். அவள்
அவைன மணக்கட்டும். ப றகு அவன் ெபலிஸ்தயர்களால் ெகால்லப்படுவான்”
என்று நைனத்த சவுல் இரண்டாம் தடைவயாக, “இன்று என் மகைள
மணமுடிக்கலாம்” என்றான்.
௨௨ சவுல் தன் அதகாரிகளுக்கு கட்டைளய ட்டு, “தனியாக தாவீத டம்

கூறுங்கள், பார், அரசனும் உன்ைன வரும்புக றான். அவரது அதகாரிகளும்
உன்ைன வரும்புகன்றனர். நீ அவனுைடய மகைள மணக்க ேவண்டும் என்று
ெசால்லுங்கள்” என்றான்.
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௨௩அதகாரிகள்இைதஅவனிடம்கூற,அவேனா, “அரசனுக்குமருகமகனாவது
அவ்வளவு எளிதா? அரசனின் மகளுக்குத் தருகற அளவற்கு என்னிடம்
ெசல்வமில்ைல! நான்சாதாரணஏைழ” என்றான்.
௨௪ தாவீது ெசான்னைத சவுலிடம் அத காரிகள் ெசான்னார்கள். ௨௫ சவுல்

அவர்களிடம், “அரசன் உன்னிடம் பணத்ைத எத ர்பார்க்கவல்ைல. பணத்தற்கு
பதலாக 100 ெபலிஸ்தயர்களின் நுனித்ேதால் ேபாதும் என தாவீத டம்
கூறுங்கள்” என்றான். இதுதான் சவுலின் சூழ்ச்ச . ெபலிஸ்தயர்கள் தாவீைத
ந ச்சம்ெகால்வார்கள்எனசவுல்நம்பயருந்தான்.
௨௬அதகாரிகள் தாவீத டம் இதைனக் கூறனார்கள். அரசனின் மருமகனாக

வாய்ப்புக் கைடத்ததற்காய் மக ழ்ச்ச யைடந்தான். ௨௭ எனேவ, தாவீதும்
அவனது வீரர்களும் உடேன ெபலிஸ்தரியர்கேளாடு சண்ைடக்குப் ேபாய் 200
ெபலிஸ்தயைரக் ெகான்று, அவர்களின்நுனித்ேதாைலெவட்டி ெகாண்டுவந்து
சமர்ப்ப த்தான். அரசனின் மருமகனாக வரும்பனபடியால் தாவீது இைதச்
ெசய்தான்.
தன் மகள் மீகாைள தாவீது மணந்துக்ெகாள்ள சவுல் அனுமதத்தான்.

௨௮ தாவீேதாடு கர்த்தர் இருப்பைதச் சவுல் அற ந்துக் ெகாண்டான். அேதாடு
அவனது மகள் மீகாள் தாவீைதேநச த்தாள் என்பைதயும் அற ந்துக்ெகாண்டான்.
௨௯ எனேவ, சவுலுக்கு தாவீது மீது ேமலும் பயம் வந்தது. அவைனத் தனது
எத ரியாக எப்ேபாதும்எண்ணிவந்தான்.
௩௦ ெபலிஸ்தய தளபத கள் ெதாடர்ந்து இஸ்ரேவலருக்கு எத ராக

சண்ைடய ட்டனர். ஆனால், ஒவ்ெவாரு முைறயும் தாவீது அவர்கைளத்
ேதாற்கடித்தான். தாவீதுமிகச் ச றந்தஅத காரி என்றுபுகழ்ெபற்றான்.

௧௯
ேயானத்தான்தாவீதுக்குஉதவுகறான்
௧சவுல்தன்அதகாரிகளிடமும்
ேயானத்தானிடமும் தாவீைதக் ெகால்லுமாறு கூறனான். ஆனால்

ேயானத்தான் தாவீைத அதகமாக வரும்பனான். ௨-௩ எனேவ ேயானத்தான்
தாவீைத எச்சரித்து, “கவனமாக இரு, சவுல் உன்ைனக் ெகால்லப் பார்க்க றார்.
இன்று காைல, வயலில் ஒளிந்துக்ெகாள், நான் என் தந்ைதேயாடு அங்கு வந்து
ேபசவைத ேகட்டுக்ெகாள்” என்றான்.
௪ ேயானத்தான் தனது தந்ைத சவுலிடம் சம்பாஷத்தான். தாவீைதப் பற்ற

நல்லவற்ைற அவன் எடுத்துக்கூறனான். அவன், “நீங்கள் ஒரு அரசன், தாவீது
ஒரு ேசவகன், அவன் உங்களுக்கு எத ராக எதுவும் ெசய்யமாட்டான். எனேவ
அவனுக்கு எத ராக எதுவும் ெசய்யாதீர்கள், அவன் உங்களுக்கு நன்ைமேய
ெசய்வான். ௫ அவன் ேகாலியாத்ைதக் ெகால்ல தன் உயைரேய பணயம்
ைவத்தான். கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்காக ெபரிய ெவற்றையத் தந்தார். நீங்கள்
பார்த்துமக ழ்ந்தீர்கள். அவன்அப்பாவ ! அவைனக்ெகால்லகாரணேமஇல்ைல”
என்றான்.
௬ேயானத்தான்ெசால்வைதசவுல்ேகட்டு, “கர்த்தர்ஜீவ ப்பதுஉண்ைம,தாவீது

ெகால்லப்படமாட்டான்” என்றான்.
௭ எனேவ, ேயானத்தான் தாவீைத அைழத்து நடந்த எல்லாவற்ைறயும்

ெசான்னான். ப றகு தாவீைத சவுலிடம் அைழத்து வந்தான். ஆைகயால் முன்பு
ேபாலேவதாவீைத சவுேலாேடேயஇருக்கச்ெசய்தான்.
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சவுல்தாவீைதமீண்டும்ெகால்லமுயற்ச க்க றான்
௮மறுபடியும்ேபார்ெதாடங்கயது. தாவீதுபுறப்பட்டுெசன்றுெபலிஸ்தயேராடு

ேபார்ெசய்தான். ெபலிஸ்தயைரதாவீதுேதாற்கடித்தான். அங்கருந்துஅவர்கள்
ஓடிப் ேபானார்கள். ௯ சவுல் வீட்டில் இருக்கும் ேபாது, கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு தீய
ஆவ அவன்மீதுவந்தது. அவன்தனதுைகயல் ஈட்டி ஒன்ைறைவத்தருந்தான்.
தாவீது சுரமண்டலம் வாச த்துக்ெகாண்டிருதான். ௧௦ சவுல் ஈட்டியால் அவைனச்
சுவேராடு ேசர்த்து குத்த க் ெகால்லப் பார்த்தான். ஆனால் தாவீது அப்புறம்
குத த்துத் தப்பனான். சவுல் தன் ஈட்டிையச் சுவரில் பதய குத்தனான். தாவீது
அன்ற ரவுதப்பவ ட்டான்.
௧௧ தாவீதன் வீட்டுக்கு சவுல் ஆட்கைள அனுப்பனான். அவர்கள் தாவீதன்

வீட்ைடக் கண்காணித்தார்கள். அன்ற ரவு முழுக்க அவர்கள் அங்ேகேய தங்க
இருந்தார்கள். அதகாைலயல் தாவீைதக் ெகால்ல அவர்கள் த ட்டமிட்டார்கள்.
தாவீதன் மைனவயான மீகாள் அவைன எச்சரித்து, “இந்த இரேவ இங்ேக
இருந்து தப்ப ஓடி, உன் உயைரக் காப்பாற்ற க்ெகாள். இல்ைலெயன்றால்
நாைள ெகால்லப்படுவீர்” என்று ெசான்னாள். ௧௨ அவள் அவைன ஜன்னல்
வழியாகஇறக்கவ ட, அவன்தப்பனான். ௧௩மீகாள் கட்டில் ேமல்ஒரு சைலைய
ைவத்து, தைல மாட்டில் ெவள்ளாட்டுத் ேதாைலப் ேபாட்டு ஆைடயால் மூடி
ைவத்தாள்,
௧௪ தாவீைதக் ைகது ெசய்து அைழத்து வரும்படி சவுல் ஆட்கைள

அனுப்பனான். மீகாள் அவர்களிடம், “தாவீது ேநாயுற்றருக்க றான்” என்று
ெசான்னாள்.
௧௫தூதுவர்கள் சவுலிடம் சங்கதையச் ெசான்னார்கள். ஆனால் அவர்கைள

மீண்டும் சவுல் தருப்ப அனுப்பனான். அவர்களிடம், “தாவீைத என்னிடம்
அைழத்து வாருங்கள். முடிந்தால் அவன் படுத்துக்க டக்கும். கட்டிேலாடு
அவைனத்தூக்க வாருங்கள்,அவைனநான்ெகால்ேவன்” என்றான்.
௧௬ தாவீதன் வீட்டுக்குத் தூதுவர்கள் ெசன்றார்கள். தாவீைதத் தூக்க வர

வீட்டிற்குள் நுைழந்தார்கள். ஆனால் படுக்ைகயல் ெவறும் சைலையத்தான்
பார்த்தார்கள்,ஆட்டுமய ர்அதன்ேபார்ைவயாகஇருக்ககண்டனர்.
௧௭சவுல்,மீகாளிடம், “ஏன்என்னிடம்நீதந்த ரம்ெசய்க றாய்? நீஎனதுஎத ரிைய

தப்ப க்கவ ட்டாய்!” என்றுேகட்டான்.
அவள், “தாவீது தப்ப க்க நான் உதவ ெசய்யாவ ட்டால் அவர் என்ைன

ெகான்றுவடுவதாகச்ெசான்னார்!” என்றாள்.

தாவீது ராமாவல்உள்ளமுகாமிற்குப் ேபாதல்
௧௮தாவீதுதப்ப த்து ராமாவல்தங்கயருந்த சாமுேவலிடம் ேபானான். தனக்கு

சவுல் ெசய்தக் காரியங்கள் அைனத்ைதயும் சாமுேவலிடம் ெசான்னான். ப றகு
இருவரும் தீர்க்கதரிச கள் தங்க இருக்க ற முகாம்களுக்குச் ெசன்றனர். தாவீது
அங்ேகேயதங்கனான்.
௧௯ ராமாவல் உள்ள முகாமில் தாவீது இருக்கும் ெசய்தையப் பற்ற சவுல்

ேகள்வப்பட்டான். ௨௦ தாவீைத ைகது ெசய்து அைழத்து வர ேசவகர்கைள
அனுப்பனான். அவர்கள் வந்து தீர்க்கதரிசனம் ெசால்க ற தீர்க்கதரிச களின்
குழு மத்தயல் சாமுேவல் குழுத்தைலவனாக ந ற்பைதக் கண்டனர். அப்ேபாது
ேசவகர் ேமல் ேதவனுைடய ஆவயானவர் இறங்க அவர்களும் தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்னார்கள்.
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௨௧இைதஅறந்தசவுல்,ேவறுேசவகர்கைளஅனுப்பனான். அவர்களும்அங்கு
ேபாய்தீர்க்கதரிசனம்ெசால்ல,மூன்றாவதுகுழுைவஅனுப்பனான். அவர்களும்
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள். ௨௨ சவுலும் ராமாவுக்குப் ேபாய் ேசக்குவலுள்ள
கணற்றருகல்நன்று, “சாமுேவலும்தாவீதும்எங்ேக?” என்றுேகட்டான்.
ஜனங்கள், “ராமாவன்முகாமில்உள்ளனர்” என்றுெசான்னார்கள்.
௨௩அவனும் ராமாவுக்கு அருகல் உள்ள முகாம்களுக்குப் ேபானான். அவன்

ேமலும்ேதவனுைடயஆவயானவர்இறங்கேவஅவனும்தீர்க்கதரிசனம்ெசால்ல
ஆரம்ப த்தான். முகாமிற்குச் ெசல்லும் வைர அப்படிேயச் ெசால்லிக்ெகாண்ேட
ெசன்றான். ௨௪ சவுலும் தன் ஆைடகைள கழற்ற ப் ேபாட்டு சாமுேவலுக்கு
முன்பாக தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லிஇரவும்பகலும்ஆைடயல்லாமல்க டந்தான்.
எனேவதான், “சவுலும் தீர்க்கதரிச களில் ஒருவனா?” என்று ஜனங்கள்

கூறுகன்றனர்.

௨௦
தாவீதும் ேயானத்தானும்ஒருஒப்பந்தம்ெசய்க றார்கள்
௧ ராமாவ ற்கு அருகல் உள்ள முகாம்களில் இருந்து தாவீது தப்ப ஓடி

ேயானத்தானிடம் வந்தான். தாவீது, “உன் தந்ைத என்ைனக் ெகால்ல
ேதடுக றாேர. நான் என்னதவறுெசய்ேதன்? நான்அவருக்குச் ெசய்ததுேராகம்
என்ன?” என்றுேகட்டான்.
௨அதற்கு ேயானத்தான், “அது உண்ைமயாக இருக்க முடியாது! என் தந்ைத

உன்ைனக் ெகால்ல முயல வல்ைல. என்னிடம் ெசால்லாமல் எந்தக் காரியத்
ைதயும் என் தந்ைத ெசய்யவதல்ைல. அது சன்ன காரியேமா, ெபரிய
காரியேமா, எதுவாக இருந்தாலும் சரி, உன்ைனக் ெகால்லும் த ட்டத்ைத
என்னிடமிருந்து அவர் ஏன் மைறத்தார்? இல்ைல, இது உண்ைம யன்று!”
என்றான்.
௩ ஆனால் தாவீது, “உன் கண்களில் எனக்கு தைய கைடத்தது, இைத

உன் தந்ைத அறவார். அதனால், என்னிடமுள்ள நட்பனிமித்தம் நீ சஞ்சலம்
அைடயாதபடிக்கு இைத உன்னிடம் மைறத்தார். கர்த்தர் ஜீவத்தருக்க நீயும்
ஜீவத்தருக்க ற உண்ைமபடி கூறுக ேறன். நான் மரணத்ைத ெநருங்க க்
ெகாண்டிருக்க ேறன்!” என்றுபதலளித்தான்.
௪ேயானத்தான்அப்ேபாது, “நீெசால்லுகறபடி நான்ெசய்ேவன்” என்றான்.
௫ தாவீது, “கவனி, நாைள அமாவாைச வருந்து, நான் அரச பந்தயல் சாப்ப ட

ேவண்டும். ஆனால் மாைலவைர ஒளிந்தருக்க எனக்கு உத்தரவு ேவண்டும்!
௬உன் தந்ைத ேகட்டால், ‘தன்ஊராகய ெபத்ேலேகமில்ஆண்டுக்கு ஒரு தடைவ
மாதப் பலிச் ெசலுத்துவதால் அதல் கலந்துெகாள்ள தன் குடும்பத்ேதாடு
ேபாயருப்பதாகச் ெசால்.’ ௭ அதற்கு அவர், ‘நல்லது’ என்றால் எனக்குச்
சமாதானம். அவருக்கு எரிச்சல் வந்தால், அவரால் ஆபத்து என்று அர்த்தம்,
௮ எனேவ தயவுச் ெசய்யேவண்டும். என்ேனாடு கர்த்தருக்கு முன்னால்
ஒப்பந்தம் ெசய்துள்ளாய். என் மீது தவறு என்றால் என்ைனக் ெகால். என்ைன
உன் தந்ைதய டம் மட்டும் அைழத்துப் ேபாகாமல் இருக்க ேவண்டும்!” என
ேவண்டினான்.
௯அதற்கு ேயானத்தான், “அந்த நைல உனக்கு ஏற்படாமல் இருப்பதாக! என்

தந்ைதயால்உனக்குஆபத்து என்றால் நான் ெசால்லாமல்இருப்ேபனா?” என்று
ேகட்டான்.
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௧௦ஆனால் தாவீது, “உன் தந்ைதக் கடுைமயான உத்தரவு ேபாட்டால் எனக்கு
அைதயார் ெசால்வது?” என்றுேகட்டான்.
௧௧ அதற்கு ேயானத்தான், “வா ஊருக்கு ெவளிேய வயலுக்குப்ேபாேவாம்”

என்றான். இருவரும்ெவளிேய ேபானார்கள்.
௧௨ேயானத்தான், “இஸ்ரேவலரின்ேதவனாகயகர்த்தருைடயமுன்னிைலயல்

வாக்களிக்க ேறன், நான் நாைளேயா மறுநாேளா என் தந்ைதயன் மனைத
அறந்துவடுேவன். அவர் உன்ேமல் தயவாக இருந்தாலும், தீங்கு ெசய்யும்
எண்ணமாக இருந்தாலும் 3 நாட்களுக்குள் அறவப்ேபன். ௧௩ ஒருேவைள,
எனது தந்ைத உனக்குத் தீைம ெசய்யத் துடித்துக் ெகாண்டிருந்தால் அைதயும்
அறவப்ேபன். அேதாடு அைமதயாக நீ ஒதுங்கவ ட உதவுக ேறன். நான்
உனக்கு உண்ைமையச் ெசால்லாவ ட்டால் கர்த்தர் எனக்கு அதற்கு ந கராகவும்
அத கமாகவும் துன்பம் தரட்டும்! கர்த்தர் உன் தந்ைதேயாடு இருந்தது ேபாலேவ
உன்ேனாடும் இருப்பாராக. ௧௪ ேமலும் நான்உய ேராடு இருக்கும்வைர என் மீது
கருைணேயாடு இரு. ௧௫ நான் மரித்தப் ப றகும் என் குடும்பத்தன் ேமலுள்ள
கருைணைய நறுத்தாமல் இரு. உன் பைகவைரெயல்லாம் கர்த்தர் பூமியல்
இருந்து அழிப்பார். ௧௬ ேயானத்தான் ெபயர் தாவீதன் குடும்பத்தலிருந்து
எடுத்துப் ேபாடாமல் இருப்பதாக. தாவீதன் பைகவர்கைள கர்த்தர்
தண்டிப்பாராக”என்றுதாவீதன்குடும்பத்ேதாடுஒப்பந்தம்ெசய்துக்ெகாண்டான்.
௧௭ேயானத்தான்தாவீத டம்,அவனதுஅன்புபற்றயவாக்குறுதையத்தருப்ப ச்

ெசால்லும்படி ேகட்டான். ஏெனன்றால், அவன் தன்ைனத் தாேன எவ்வளவு
ேநச த்தாேனாஅவ்வளவுஅதகமாய்தாவீைதயும் ேநச த்தான்.
௧௮ேயானத்தான்தாவீத டம், “நாைளஅமாவாைசவருந்து. நீஉட்காரேவண்டிய

இடம் காலியாயருப்பதால் உன்ைனக் குறத்து வ சாரிக்கப்படும். ௧௯ இந்த
ச க்கல்முதலில்ஆரம்ப த்தேபாது நீ ஒளிந்தருந்த இடத்த ற்குப் ேபா. அங்ேகேய
காத்தரு ௨௦ மூன்றாவது நாள், ஏேஸல் எனும் கல்லருகல் காத்தரு, ப றகு
மூன்றாம்நாளில்ஒருஇலக்ைகக்குறைவத்துஎய்வதுேபால்,நான்அங்குேபாய்
அதன் பக்கமாக மூன்று அம்புகைள எய்ேவன். ௨௧ ஒரு பள்ைளைய அம்ைபத்
ேதடிவருமாறுஅனுப்புேவன். நான்அவனிடம், ‘அதகதூரம் ேபானாய் அம்புகள்
என் அருகல் உள்ளன,’ என்று ெசான்னால் வந்துவடு. அப்ேபாது ஒன்றும்
இல்ைல, உனக்கு சமாதானம். இைதக் கர்த்தருைடய அன்பால் கூறுக ேறன்!
௨௨ ஏதாவது ெதாந்தரவு இருந்தால் அவனிடம், ‘அம்புகள் ெராம்ப தூரத்தல்
க டக்க றது, எடுத்து வா’ என்று சத்தமிடுேவன். உடேன நீ வலகேவண்டும்.
கர்த்தர்உன்ைனதூரஅனுப்பெகாண்டிருக்க றார் என்றுஅர்த்தம். ௨௩அப்ேபாது
நமக்கு இைடேய யுள்ள ஒப்பந்தத்ைத மறவாமல் இரு. கர்த்தர் தாேம நமக்கு
எப்ேபாதும் சாட்ச யாகஇருப்பார்!” என்றான்.
௨௪ப றகுதாவீதுவயலில்ஒளிந்துக்ெகாண்டான்.

வருந்தல் சவுலின்ேபாக்கு

அமாவாைச வருந்துக்கு சமயம் வந்தது, அரசன்உணவுண்ணஉட்கார்ந்தான்.
௨௫அரசன்வழக்கம் ேபால் சுவைரஅடுத்துஉட்கார்ந்தான். ேயானத்தான் எத ேர
இருந்தான். அப்ேனர் சவுலுக்கடுத்துஇருந்தான். தாவீதன்இடம்ெவறுைமயாய்
இருந்தது. ௨௬ சவுல் எதுவும் ெசால்லவல்ைல. அவன், “தாவீத ற்கு ஏேதனும்
நடந்துஅதனால்தீட்டாகஇருப்பான்” என்றுஎண்ணிக்ெகாண்டான்.
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௨௭ மாதத்தன் இரண்டாம் நாளான மறுநாள் மீண்டும் தாவீதன் இடம்
ெவறுைமயாய் இருந்தது. சவுல் தன் மகனிடம் “எதற்காக ஈசாயன் மகன்
ேநற்றும்இன்றும்அமாவாைசவருந்துஉண்ணவரவல்ைல?” என்றுேகட்டான்.
௨௮ேயானத்தான், “தாவீதுதன்ைனெபத்ேலேகமுக்குப்ேபாகஅனுமதக்கும்படி

ேகட்டுக்ெகாண்டான். ௨௯ அதனால் என்னிடம், என்ைனப் ேபாகவடு. எங்கள்
குடும்பத்த ற்குப்ெபத்ேலேகமில்ஒருபலிையச்ெசலுத்தேவண்டியுள்ளது. எனது
சேகாதரன் அங்ேக இருக்கும்படி எனக்கு கட்டைளய ட்டிருக்க றார். இப்ெபாழுது
நான்உனதுநண்பனானால்,நான்ேபாய்என்சேகாதரர்கைளப்பார்க்கஅனுமத
தா,என்றுேகட்டான். அதனால்தாவீதுஅரசனுைடயபந்த க்குவரவல்ைல”என்று
பதலுைரத்தான்.
௩௦ சவுல் ேயானத்தான் மீது ேகாபமுற்று, “அடிபணிய மறுத்த கலகக்காரப்

ெபண்ணின்மகன்நீ,நீயும்அவைளப்ேபால்இருக்க றாய்,நீதாவீதன்பக்கத்தல்
உள்ளாய். நீ உனக்கும் உன் தாய்க்கும் அவமானத்ைதத் தந்தாய்! ௩௧ ஈசாயன்
மகன் இருக்கும்வைர நீ அரசனாக முடியாது. உனக்கு அரசும் கைடக்காது.
இப்ேபாதுதாவீைதக்ெகாண்டுவா! அவன்ஒருமரித்தவன்” என்றான்.
௩௨ ேயானத்தான் அவனிடம், “தாவீது ஏன் ெகால்லப்பட ேவண்டும்? அவனது

தவறுயாது?” எனக் ேகட்டான்.
௩௩ஆனால் சவுல் ஈட்டிைய அவன் மீது எற ந்து ெகால்லப் பார்த்தான். எனேவ

ேயானத்தான் தனது தந்ைத தாவீைதக் ெகான்றுவ ட ெபரிதும் வரும்புக றான்
என்பைதஅற ந்தான். ௩௪அவன்தந்ைதமீதுேகாபங்ெகாண்டுப்பந்தயலிருந்து
வலகக் ெகாண்டான். வருந்தன் இரண்டாம் நாளில் ேயானத்தான்
உணவுண்ண மறுத்தான். தனது தந்ைத தன்ைன அவமானப்படுத்தயதாலும்
தாவீைதெகால்லவரும்பயதாலும் ேயானத்தான்ேகாபமைடந்தான்.

தாவீதும் ேயானத்தானும்வைடெபறுகன்றனர்
௩௫ மறுநாள் காைல ேயானத்தான் வயலுக்குப் ேபானான். அவர்கள்

ஏற்ெகனேவ த ட்டமிட்ட இடத்தல் தாவீைத சந்த க்க தன்ேனாடு ஒரு சறுவைன
அைழத்துப் ேபானான். ௩௬ அவன் சறுவனிடம், “நான் எற க ற அம்ைபத்
ேதடி கண்டுபடித்து வா” என்றான். ைபயனின் தைலக்கு ேமலாக எற ந்த
அம்ைப அவன் ேதடிப்ேபானான். ௩௭ அம்பு வழுந்த இடத்தல் சறுவன் ேதட,
“அம்புகள் இன்னும்தூரத்தல் உள்ளது” என்றான். ௩௮ மீண்டும் அவன், “சும்மா
ந ற்காேத! ேபாய் அம்ைபத் ேதடு” என்றான். சறுவன் அம்ைபத்ேதடி தன்
எஜமானனிடம் எடுத்து வந்தான். ௩௯ என்ன நைடெபறுகறது என்று அந்தப்
ைபயன் அறயாதருந்தான். ஆனால் தாவீத ற்கும் ேயானத்தானுக்கும் அது
புரிந்தது. ௪௦ ேயானத்தான் சறுவனிடம், வல்ைலயும் அம்ைபயும் ெகாடுத்து,
“நகரத்த ற்குத்தரும்ப ப் ேபா” என்றுஅனுப்பனான்.
௪௧ ைபயன் ேபானதும் தாவீது ெவளிேய வந்து ேயானத்தாைனத் தைரயல்

குனிந்து 3 முைற வணங்கனான். பன் அவர்கள் ஒருவைர ஒருவர்
முத்தமிட்டனர். இருவரும்சத்தமிட்டுஅழ,தாவீதுேயானத்தாைனவடமிகுதயாக
அழுதான்.
௪௨ ேயானத்தான் தாவீத டம், “சமாதானமாகப் ேபா, நாம் கர்த்தருைடய

நாமத்தால் நண்பர்களாக இருப்ேபாம் என்று ஆைணயட்ேடாம் அதன்படிேய
நமக்கும் நமது சந்ததயனருக்கும் நடுேவ உள்ள ஒப்பந்தத்த ற்கு கர்த்தேர
என்ெறன்ைறக்கும் சாட்ச யாகஇருப்பார்” என்றான்.
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௨௧
தாவீதுஆசாரியனாகயஅகெமேலக்ைகப் பார்க்கப் ேபாக றான்
௧ பன்பு தாவீது ெவளிேய ேபானான். ேயானத்தான் நகரத்த ற்குத் தரும்ப ப்

ேபானான். தாவீது ேநாப் எனும் நகரத்த ற்கு ஆசாரியனான அகெமேலக்ைகப்
பார்க்கப் ேபானான்.
அகெமேலக்கு தாவீைத சந்த க்க ெவளிேய வந்தான். அவன் பயத்தால்

நடுங்கனான். அவன், “ஏன் தனியாக வந்தீர்கள்? உங்கேளாடு ஏன் யாரும்
வரவல்ைல?” என்றுேகட்டான்.
௨ அதற்கு தாவீது, “அரசன் எனக்கு வ ேசஷ கட்டைளைய இட்டிருக்க றான்.

அவர் என்னிடம், ‘எவரும் இதைனப் பற்ற த் ெதரிந்துக்ெகாள்ளாமல்
இருக்கட்டும். நீ ெசய்ய ேவண்டுெமன்று நான் ெசான்னைத ஒருவரும்
ெதரிந்துக்ெகாள்ளாமல்இருக்கட்டும்’என்றார். நான்என்ஜனங்களிடம்என்ைன
சந்த க்க ற இடத்ைதப் பற்ற கூறயருக்க ேறன். ௩இப்ேபாது உன்ேனாடு என்ன
உணைவ ைவத்தருக்க றாய்? எனக்கு 5 அப்பங்கைளேயா அல்லது உன்னிடம்
உள்ளஎைதேயனும்புச க்கக்ெகாடு” என்றான்.
௪ ஆசாரியன் தாவீத டம், “என்னிடம் சாதாரணமான அப்பங்கள் இல்ைல.

பரிசுத்த அப்பங்கள் மட்டுேம உள்ளன. உங்கள் ஆட்கள் எந்தப் ெபண்ேணாடும்
பாலின உறவு ெகாள்ளாமல் இருந்தால், அவர்கள் அவற்ைற உண்ணலாம்”
என்றான்.
௫ அதற்கு தாவீது, ஆசாரியனிடம், “எங்கேளாடு ெபண்கள் இல்ைல.

எங்கள் வீரர்கள் ேபாருக்குப் ேபாகும்ேபாது தங்கள் உடைல பரிசுத்தமாக
ைவத்தருப்பார்கள். எங்கள் ேவைல மிகவும் ச றப்பானது. எனேவ, வேசஷமாக
இன்றுஇதுஉண்ைம” என்றான்.
௬ பரிசுத்த அப்பங்கைளத் தவ ர ேவறு அப்பங்கள் இல்லாததால் ஆசாரியன்

அவற்ைற தாவீதுக்கு ெகாடுத்தான். அைவ கர்த்தருக்கு முன்பு பரிசுத்தமான
ேமைஜயன் ேமல் ைவக்கப்பட்டைவ. ஒவ்ெவாரு நாளும் ஆசாரியர் புத ய
அப்பங்கைளைவப்பர்கள்.
௭ சவுலின் அதகாரிகளில் ஒருவன் அவர்கேளாடு இருந்தான். அவன் ெபயர்

ஏேதாமியனான ேதாேவக்கு ஆகும். அவன் சவுலின் ஒற்றர் தைலவனாவான்.
கர்த்தருக்குமுன்பாகஅவன்காவலில்அைடக்கப்பட்டிருந்தான்.
௮ தாவீது அகெமேலக்க டம், “இங்கு ஈட்டியாவது பட்டயமாவது உள்ளதா?

அரசனது ேவைல முக்கயமானது, அது வைரவாக நடக்கேவண்டும். நான்
சடுதயல் புறப்பட்டதால் பட்டயமாவது எந்தவத ஆயுதங்கைளயாவது எடுத்து
வரவல்ைல” என்றான்.
௯ அதற்கு ஆசாரியன், “இங்ேக ெபலிஸ்தனாகய ேகாலியாத்தன் பட்டயம்

மட்டுேம உள்ளது. அது உன்னால் அவனிடமிருந்து எடுக்கப்பட்டது. துணியல்
சுற்ற ஏேபாத்தன் பன்னால் ைவக்கப்பட்டுள்ளது. உனக்கு வருப்பமானால்
எடுத்துக்ெகாள்ளலாம்” என்றான்.
தாவீேதா, “அதைனஎனக்குக்ெகாடு. ேகாலியாத்தன்வாைளப்ேபான்றுேவறு

நல்லவாள்இல்ைல!” என்றான்.

காத்தல்உள்ளஎத ரிகளிடத்தல்தாவீதுஓடுகறான்
௧௦ அன்று தாவீது சவுலிடமிருந்து ஓடினான். அவன் காத்தன்

அரசனான ஆகீஸிடம் ெசன்றான். ௧௧ ஆகீஸின் ேவைலக்காரர் அவனிடம்
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ெசான்னார்கள், “இவன்இஸ்ரேவல்நாட்டின்அரசனானதாவீது,இஸ்ரேவலரால்
ேபாற்றப்படுபவன். அவர்கள்ஆடிக்ெகாண்ேட,

“ ‘சவுல்ஆய ரம்வீரர்கைளக்ெகான்றருக்க றான்.
ஆனால்தாவீேதா பதனாய ரம்வீரர்கைளக்ெகான்றருக்க றான்!’ ”

என்றுபாடுகன்றனர்.

௧௨ அவர்கள் என்ன ெசால்க றார்கள் என்பைத தாவீது உற்று கவனித்தான்.
அவன் காத்தன் அரசனான ஆகீஸுக்கு மிகவும் பயந்தான். ௧௩ எனேவ,
அவன் ஆகீஸ் அதகாரிகளுக்கு முன்பு ைபத்தயக்காரைனப் ேபால்
நடித்தான். வாசற்படிகளில் கீற க் ெகாண்டான். வாயல் நுைரதள்ளி தாடியல்
ஒழுகவ ட்டான்.
௧௪ ஆகீஸ் தனது அதகாரிகளிடம், “இவைனப் பாருங்கள்! இவன்

ைபத்தயமைடந்தவன்! என்னிடம் ஏன் அைழத்து வந்தீர்கள்? ௧௫ என்னிடம்
இப்படிபட்டவர்கள் ேபாதுமானப் ேபர் உள்ளனர். இவைன மீண்டும் என்
வீட்டுக்குள்வரஅனுமதக்காதீர்கள்!” என்றான்.

௨௨
பலஇடங்களுக்குதாவீதுேபாக றான்
௧ தாவீது காத்ைத வ ட்டு அதுல்லாம் குைகக்கு ஓடினான். தாவீது

அதுல்லாமில் இருப்பதாக அவனது சேகாதரர்களும் உறவனர்களும்
அறந்துக்ெகாண்டனர். அவைனப் பார்க்க அங்ேக ெசன்றார்கள். ௨ பலர்
தாவீேதாடு ேசர்ந்துெகாண்டார்கள். ச லர் சலவதமான ப ரச்சைனகளில்
இருந்தனர். ச லர் கடன்பட்டவர்கள். ச லர் தம் வாழ்வல்வ ரக்தயைடந்தவர்கள்.
இவர்கள் அைனவரும் தாவீேதாடு ேசர்ந்து, அவைன தைலவன்ஆக்கனார்கள்.
இப்ேபாதுஅவன் 400 ேபர்கேளாடுஇருந்தான்.
௩ தாவீது அதுல்லாைம வ ட்டு ேமாவாபலுள்ள மிஸ்பாவற்கு ெசன்றான்.

ேமாவாபன் அரசனிடம், “எனக்காக ேதவன் என்ன ெசய்யப்ேபாக றார் என்று
ெதரியும் மட்டும் என் தாயும் தந்ைதயும் இங்கு வந்து தங்க இருக்க தயவு
ெசய்து அனுமதக்க ேவண்டும்” என்று ேகட்டுக்ெகாண்டான். ௪ அவ்வாேற
அவர்கைள அங்ேக அைடக்கலமாக இருக்கச் ெசய்தான். தாவீது ேகாட்ைடயல்
இருக்கும்வைரஅவர்களும்இருந்தார்கள்.
௫ ஆனால் காத் என்னும் தீர்க்கதரிச தாவீத டம், “ேகாட்ைடயல் தங்க

ேவண்டாம். யூதா நாட்டிற்குப் ேபா” என்று ெசான்னான். எனேவ அவன் வலக
ஏேரத் எனும்காட்டிற்குச்ெசன்றான்.

சவுல்அகெமேலக்கன்குடும்பத்ைதஅழிக்க றான்
௬ ஜனங்கள் தாவீது மற்றும் அவனது ஆட்கள் மூலம் ேசர்ந்து வருவைத

சவுல் ேகள்வப்பட்டான். அவன் கபயா ேமட்டில் ஒரு மரத்தடியல்
உட்கார்ந்துெகாண்டிருந்தான். அவனது ைகயல் ஈட்டி இருந்தது.
அதகாரிகள் அவைனச் சுற்றலும் நன்றுெகாண்டிருந்தனர். ௭ அவன்
அவர்களிடம், “ெபன்யமீனின் ஜனங்கேள! கவனியுங்கள். தாவீது
உங்களுக்கு வயல்கைளயும், த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளயும் தருவான் என்று
நைனக்கறீர்களா? அவன் உங்கைள 1,000 ேபருக்கும் 100 ேபருக்கும்
அத காரிகளாக்குவான் என்று எண்ணுகறீர்களா? ௮ நீங்கள் எனக்கு எத ராகச்
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சூழ்ச்ச ெசய்க றீர்கள்! இரகசயத் த ட்டங்கைளப் ேபாடுக றீர்கள். என் மகன்
ேயானத்தாைனப் பற்ற எனக்குச் ெசால்லவல்ைல. அவன் தாவீேதாடு ஒரு
ஒப்பந்தம் ெசய்தருக்க றான் என்று யாரும் ெசால்லவல்ைல. என் மகன்
தாவீைத உற்சாகப்படுத்த , அவனிடம் மைறந்தருந்து என்ைனத் தாக்கச்
ெசால்க றான் என்பைத யாரும் எனக்குக் கூறவல்ைல. நீங்கள் யாரும் என்
மீது அக்கைற ெகாள்ளவல்ைல! ேயானத்தான் தாவீதுடன் ேசர்ந்து அைதேய
இப்ேபாதுெசய்துக்ெகாண்டிருக்க றான்!” என்றான்.
௯அப்ேபாது ஏேதாமியனாகய ேதாேவக்கு, சவுலின் அதகாரிகேளாடு நன்று

ெகாண்டிருந்தான். அவன், “நான் தாவீைத ேநாப்பல் பார்த்ேதன். அவன்
அகதூபன் மகனான அகெமேலக்ைகப் பார்க்க வந்தான். ௧௦அகெமேலக்கும்
தாவீத ற்காக கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்தான், உணவளித்தான், ேகாலியாத்தன்
பட்டயத்ைதக்ெகாடுத்தான்” என்றான்.
௧௧ ப றகு சவுல் சலைர அனுப்ப ஆசாரியைன அைழத்துவரக்

கட்டைளய ட்டான். ேநாப்பல் ஆசாரியர்களாக இருந்த அகெமேலக்கன்
உறவனர்கைளயும் அைழத்து வர கட்டைளய ட்டான். அகெமேலக்கன்
உறவனர்களும் ேநாப்பல் ஆசாரியர்களாக இருந்தார்கள். அைனவரும்
அரசனிடம்வந்தார்கள். ௧௨சவுல்அகெமேலக்க டம், “அகதூபன்மகேன! கவனி”
என்றான்.
அவன், “சரி ஐயா” என்றான்.
௧௩சவுல்அகெமேலக்க டம், “நீயும்ஈசாயன்மகனானதாவீதும்ேசர்ந்துஎனக்கு

எத ராக ஏன் இரகச ய த ட்டமிட்டீர்கள்? நீ அவனுக்கு அப்பமும் பட்டயமும்
ெகாடுத்தருக்க றாய்! அவனுக்காக ேதவனிடம் ெஜபம் ெசய்தருக்க றாய்?
இப்ேபாதுதாவீதுஎன்ைனதாக்குவதற்குத்தயாராகஇருக்க றான்!” என்றான்.
௧௪ அதற்கு அகெமேலக்கு, “உங்களிடம் தாவீது உண்ைமயுள்ளவனாக

இருக்க றான். உங்கள் அதகாரிகளில் எவரும் அவைனப் ேபான்றவர்கள்
இல்ைல. அவன் உமது ெசாந்த மருமகன் அவன் உமது கட்டைளகளுக்கு
வசுவாசத்ேதாடு அடிபணிக றான். உமது குடும்பம் அவைன மத க்க றது.
௧௫நான்தாவீத ற்காகேதவனிடம்ெஜபம்ெசய்வதுமுதல்முைறயன்று,இல்லேவ
இல்ைல, என்ைனேயா, என் உறவனர்கைளேயா இதற்காகப் பழி சுமத்த
ேவண்டாம். நாங்கள் உமது ேசவகர்கள், நீர் ெசால்லும் காரியங்கள் நடந்து
ெகாண்டிருப்பைதப் பற்ற எங்களுக்குஒன்றும்ெதரியாது” என்றான்.
௧௬ஆனால் அரசேனா, “அகெமேலக்ேக, நீயும் உனது உறவனர்களும் மரிக்க

ேவண்டும்!” என்றான். ௧௭ ப றகு அவன் தன் காவலர்கைளப் பார்த்து, “ேபாய்
கர்த்தருைடய ஆசாரியர்கைளக் ெகால்லுங்கள். ஏெனன்றால், அவர்கள்
தாவீதன் பக்கம் இருக்க றார்கள். அவன் தப்ப த்துப்ேபானைத அற ந்தும்,
அவர்கள்என்னிடம்ெசால்லவல்ைல” என்றான்.
ஆனால் கர்த்தருைடய ஆசாரியர்கைளக் ெகால்ல அதகாரிகள்

மறுத்துவ ட்டனர். ௧௮ எனேவ, அரசன் ேதாேவக்க ற்கு கட்டைளய ட்டான்.
ேதாேவக், “நீ ேபாய் ஆசாரியர்கைளக் ெகான்றுவடு” என்றான். எனேவ, அவன்
ேபாய் ஆசாரியர்கைளக் ெகான்றான். அன்று 85 ஆசாரியர்கள் அவனால்
ெகால்லப்பட்டனர். ௧௯ேநாவாப்ஆசாரியர்களின்நகரமாகஇருந்தது. அங்குள்ள
அைனவைரயும் ெகான்றான். அவன் ஆண்கள், ெபண்கள், குழந்ைதகள்,
ைகப்பள்ைளகள் எனஅைனவைரயும்வாளால் ெகான்றுப் ேபாட்டான். அேதாடு
அவன்பசுக்கள், கழுைதகள்,ஆடுகள்ஆகயவற்ைறயும்ெகான்றான்.



1 சாமுேவல்௨௨:௨௦ 566 1 சாமுேவல்௨௩:௧௨

௨௦ ஆனால், அபயத்தார் தப்ப த்தான். அவன் அகதூபன்
மகனான அகெமேலக்கன் மகன். இவன் ஓடிப்ேபாய் தாவீேதாடு
ேசர்ந்துக்ெகாண்டான். ௨௧ அவன் தாவீத டம் சவுல் கர்த்தருைடய
ஆசாரியர்கைளக்ெகான்றுப்ேபாட்டைதக்கூறனான். ௨௨பன்தாவீதுஅவனிடம்,
“நான் ஏேதாமியனாகய ேதாேவக்ைக அன்று பார்த்ேதன். அவன் சவுலிடம்
ெசால்வான் என்றும் ெதரியும்! எனேவ உன் தந்ைதயும் மற்றவர்களும் மரித்துப்
ேபானதற்கு நாேன ெபாறுப்பு. ௨௩ சவுல் உன்ைன மட்டுமல்ல என்ைனயும்
ெகால்ல வரும்புக றான். பயப்படாேத, என்ேனாடு பாதுகாப்பாக இருக்கலாம்”
என்றான்.

௨௩
ேககலாவல்தாவீது
௧ஜனங்கள் தாவீத டம், “பாருங்கள் ெபலிஸ்தயர்கள் ேககலாவற்கு எத ராகப்

ேபாரிடுக றார்கள். அவர்கள் அறுவைட களத்தலிருந்து தானியங்கைளக்
ெகாள்ைளயடுகறார்கள்” என்றனர்.
௨ உடேன தாவீது கர்த்தரிடம், “நான் ேபாய் ெபலிஸ்தயர்கேளாடு

ேபாரிடட்டுமா?” என்றுேகட்டான்.
கர்த்தர், “ஆமாம் நீ ெபலிஸ்தயர்கேளாடு ேபாரிட்டு ேககலாைவக் காப்பாற்று”

என்றுபதலுைரத்தார்.
௩ஆனால் தாவீைதச் ேசர்ந்தவர்கள், “பாருங்கள், யூதாவல் உள்ள நாங்கேள

பயந்து ேபாயுள்ேளாம். ெபலிஸ்தயர்கள் இருக்கும் இடத்த ற்குப் ேபானால்
எவ்வளவுபயப்படுேவாம் எனஎண்ணிப்பாரும்” என்றனர்.
௪ தாவீது மீண்டும் கர்த்தரிடம் ேகட்டான். கர்த்தர், “ேககலாவற்குப் ேபா,

ெபலிஸ்தயர்கைள ெவல்ல நான் உதவுேவன்” என்றார். ௫ எனேவ, தாவீதும்
அவனது ஆட்களும் ேககலாவற்கு ெசன்றனர். அவர்கள் ெபலிஸ்தயேராடு
சண்ைடய ட்டு ேதாற்கடித்து, அவர்களின் மந்ைதகைளக் கவர்ந்துெகாண்டனர்.
இவ்வாறு, தாவீது ேககலாைவக் காப்பாற்றனான். ௬ (அபயத்தார் தாவீத டம்
ஓடிப்ேபானேபாதுஅவன்தன்ேனாடுஏேபாத்ைதயும்ெகாண்டுெசன்றான்.)
௭ ஜனங்கள் சவுலிடம் வந்து தாவீது ேககலாவல் இருப்பைத அறவத்தனர்.

அதற்கு சவுல் “ேதவன் தாவீைத எனக்குக் ெகாடுத்தார்! அவன் தாேன
வைலக்குள் வழுந்தருக்க றான். அவன் பூட்டிப் ேபாடக்கூடிய ேகாட்ைடக்
கதவுகைள உைடய நகரத்த ற்குள் ேபாய்வ ட்டான்” என்றான். ௮ சவுல் தனது
பைட வீரர்கைளப் ேபாரிடுவதற்காகக் கூட்டினான். அவர்கள் ேககலாவற்கு
ெசன்றுதாவீைதயும்அவனதுஆட்கைளயும்தாக்கத் தயாரானார்கள்.
௯ தனக்கு எத ரான சவுலின் த ட்டங்கைளத் தாவீது அறந்துக்ெகாண்டான்.

ப றகுஆசாரியனாகயஅபயத்தாரிடம், “ஏேபாத்ைதெகாண்டுவா” என்றான்.
௧௦ தாவீது, “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தாேவ, எனக்காக சவுல்

இந்நகரத்த ற்கு வந்து அைத அழிக்கப்ேபாவதாக அற ந்ேதன். ௧௧ சவுல்
ேககலாவற்கு வருவாரா? இங்குள்ள ஜனங்கள் என்ைன சவுலிடம்
ஒப்பைடப்பார்களா? இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தாேவ! நான் உமது
தாசன்! தயவுெசய்துெசால்லும்!” என்றுேவண்டினான்.

“சவுல்வருவான்” என்றுகர்த்தர் பதலுைரத்தார்.
௧௨ மீண்டும் தாவீது, “என்ைனயும் எனது ஆட்கைளயும் ேககலா ஜனங்கள்

சவுலிடம்ஒப்பைடத்துவடுவார்களா?” என்றுேகட்டான்.
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“அவர்கள்ெசய்வார்கள்” என்றுகர்த்தர் ெசான்னார்.
௧௩ எனேவ தாவீதும் அவனது ஆட்களும் ேககலாைவ வ ட்டு வலகனார்கள்.

அவேனாடு 600 ேபர் ெசன்றனர். அவர்கள் ஒவ்ெவாரு இடமாக நகர்ந்தனர்.
ேககலாவலிருந்து தாவீது தப்பவ ட்டைத சவுல் அற ந்தான். எனேவ அவன்
அந்நகரத்த ற்குப் ேபாகவல்ைல.

சவுல்தாவீைதத்துரத்துகறான்
௧௪ பாைலவனத்தன் ேகாட்ைடகளில் தாவீது மைறந்தருந்தான். அவன் சீப்

பாைலவனத்தல் உள்ள மைல நகரத்த ற்குச் ெசன்றான். ஒவ்ெவாரு நாளும்
சவுல் தாவீைதத்ேதடினான். ஆனால் சவுல் தாவீைதப் ப டிக்கும்படி கர்த்தர்
அனுமத க்கவல்ைல.
௧௫ சீப் பாைலவனத்தல் உள்ள ஓேரஷல் தாவீது இருந்தான். சவுல்

அவைனக் ெகால்ல முயன்றதால் அவன் பயந்தான். ௧௬ ஆனால் சவுலின்
மகனான ேயானத்தான் ஓேரஷல் தாவீைத சந்த த்தான். ேதவனில்
உறுதயான நம்ப க்ைகையைவக்கும்படி ேயானத்தான் தாவீதுக்குஉதவனான்.
௧௭ ேயானத்தான், “பயப்படாேத என் தந்ைதயான சவுல் உன்ைனக்
ெகால்லமாட்டார். நீ இஸ்ரேவலின்அரசனாவாய். நான் உனக்குஅடுத்தவனாக
இருப்ேபன். இதுவும்என்தந்ைதக்குத்ெதரியும்” என்றான்.
௧௮ ேயானத்தானும், தாவீதும் கர்த்தருக்கு முன்னால் ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துக்

ெகாண்டனர். ேயானத்தான் தன் வீட்டிற்குப் ேபாக, தாவீது ஓேரஷேலேய
தங்கனான்.

சீப்பலுள்ளஜனங்கள்தாவீைதப் பற்ற சவுலிடம்ெசால்கன்றனர்
௧௯ சீப்பலுள்ள ஜனங்கள் சவுைலப் பார்க்க க பயாவற்குச் ெசன்றனர்.

அவர்கள், “எங்கள் பகுதயல் தான் தாவீது ஒளிந்தருக்க றான். அவன்ஆகலா
ேமட்டில் உள்ள, ஓேரஷ் ேகாட்ைடக்குள் இருக்கறான். அது ெயஷேமானின்
ெதற்கல்உள்ளது. ௨௦இப்ேபாதுஅரேசநீர்வரும்பும்எந்தக்காலத்தலும்இறங்க
வாரும். தாவீைதஉங்களிடம்ஒப்பைடப்பதுஎங்கள்கடைம” என்றார்கள்.
௨௧ சவுேலா, “எனக்கு உதவனதற்காக கர்த்தர் உங்கைள ஆசீர்வத ப்பார்.

௨௨ ேபாய், அவைனப்பற்ற அத கமாகத் ெதரிந்துக்ெகாள்ளுங்கள். தாவீது
எங்ேக தங்கயருக்க றான்? அவைன யார் யார் வந்து சந்த க்கன்றனர். தாவீது
தந்த ரக்காரன். அவன் என்ைன ஏமாற்ற வரும்புக றான் என்று நைனத்தான்,
௨௩ தாவீது ஒளிந்துள்ள எல்லா இடங்கைளயும் அற ந்துெகாள்ளுங்கள். பன்
என்னிடம்வந்துஎல்லாவற்ைறயும்கூறுங்கள். பன்நான்உங்கேளாடுவருேவன்.
தாவீது அந்தப் பகுதயல் இருந்தால் அவைனக் கண்டுபடிப்ேபன். யூதாவல்
உள்ள அைனத்துக் குடும்பங்களிலும் அவைனத் ேதடிக் கண்டுபடிப்ேபன்”
என்றான்.
௨௪ பன்னர் சீப்பலுள்ள ஜனங்கள் தரும்ப ப் ேபானார்கள். சவுல் தாமதமாகப்

ேபானான்.
தாவீதும்அவனதுஆட்களும்மாேகான்பாைலவனத்தல்இருந்தனர். அவர்கள்

இருந்த பகுத எஷேமானின் ெதன் பகுதயல் இருந்தது. ௨௫ சவுல் தன்
ஆட்கேளாடு தாவீைதத் ேதடிச் ெசன்றான். சவுல் ேதடுவதாக ஜனங்கள்
தாவீைத எச்சரித்தனர். அதனால் மாேவானில் உள்ள “கன்மைலயல்” தாவீது
இறங்கனான். சவுல்இதைனஅறந்துஅங்கும்தாவீைதத் ேதடிப்ேபானான்.



1 சாமுேவல்௨௩:௨௬ 568 1 சாமுேவல்௨௪:௧௧

௨௬சவுல்மைலயன்ஒருபகுதயல்இருந்தேபாதுதாவீதும்அவனதுஆட்களும்
அடுத்த பகுதயல் இருந்தனர். தாவீது சவுைல வ ட்டு வைரவாக வலகனான்.
சவுலும் அவனது ஆட்களும் மைலையச் சுற்ற ப் ேபாய் தாவீைதயும் அவனது
ஆட்கைளயும்ப டிக்கமுயன்றனர்.
௨௭ அப்ேபாது ஒரு தூதுவன் சவுலிடம் வந்து, “ேவகமாக வாருங்கள்!

ெபலிஸ்தயர் நம்ைமதாக்கப் ேபாகன்றனர்!” என்றான்.
௨௮ எனேவ சவுல் தாவீைதத் துரத்துவைத வ ட்டு ெபலிஸ்தயேராடு

சண்ைடய டப் ேபானான். எனேவ ஜனங்கள் இந்த மைலைய “வழுக்கும்
பாைற” அல்லது “ேசலா அம்மாலிேகாத்” என்று அைழக்கன்றனர். ௨௯ தாவீது
அவ்வ டத்ைதவ ட்டுஎன்ேகதயலுள்ளேகாட்ைடகளுக்குச்ெசன்றான்.

௨௪
தாவீதுமுன்சவுலின்அவமானம்
௧சவுல்ெபலிஸ்தயைரவ ரட்டினபன்பு, “தாவீதுஎன்ேகத அருகலுள்ளபாைல

வனப்பகுதயல்இருக்கறான்” என்றுஜனங்கள்அறவத்தனர்.
௨ எனேவ சவுல் இஸ்ரேவலரில் 3,000 ேபைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவர்கைள

கூட்டிக்ெகாண்டு தாவீைதயும் அவனது ஆட்கைளயும் காட்டு ஆடுகள் உள்ள
பாைறப் பகுத களில் ேதடினான். ௩ சவுல் சாைலேயாரத்தல் இருந்த ஆட்டுத்
ெதாழுவத்த ற்கு வந்தான். அதன் அருகல் ஒரு குைக இருந்தது. சவுல்
அதனுள்ேள தீட்டுக்கழிக்கச் ெசன்றான். அதன் பன் பகுதயல் தாவீதும்
அவனது ஆட்களும் ஒளிந்தருந்தனர். ௪ தாவீத டம் அவனது ஆட்கள், “கர்த்தர்
ெசான்ன நாள் இதுேவ! கர்த்தர், ‘நான் உனது பைகவைன உன்னிடம்
தருேவன். நீ அவைன என்ன ேவண்டுமானாலும் ெசய்துக்ெகாள்’ என்று
ெசால்லியருக்க றார்” என்றார்கள்.
தாவீது சவுலின் அருகல் ஊர்ந்து ெசன்றான். சவுலின் சால்ைவ நுனிைய

அறுத்தான். அதைனச் சவுல் கவனிக்கவல்ைல. ௫ பன்னர் இதற்காக தாவீது
வருத்தப்பட்டான். ௬தாவீது தன்ஆட்களிடம், “மீண்டும் நான் என்எஜமானனுக்கு
இதுேபால் ெசய்துவ டாமல் கர்த்தர்தான் தடுக்க ேவண்டும், சவுல் கர்த்தரால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட அரசன். அவருக்கு எத ராக நான் எதுவும் ெசய்யமாட்ேடன்!”
என்றான். ௭ தாவீது தனது ஆட்கைளயும் சவுலுக்குத் தீைம ெசய்துவ டாமல்
பார்த்துக்ெகாண்டான்.
சவுலும்அந்தக்குைகையவ ட்டுெவளிேயற ச்ெசன்றான். ௮தாவீதுெவளிேய

வந்துசவுைலப்பார்த்து, “sஎன்ஆண்டவனாகயஅரசேன” என்றுசத்தமிட்டான்.
தாவீது தைரயல் முகம் குப்புற வணங்குவைத சவுல் தரும்ப ப் பார்த்தான்.

௯ தாவீது சவுலிடம், “ ‘உமக்குத் தீங்கைழக்க தாவீது த ட்டமிடுக றான்’ என்று
ஜனங்கள் ெசால்வைத ஏன் காது ெகாடுத்துக் ேகட்க றீர்? ௧௦ நான் உமக்குத்
தீைம ெசய்ய வரும்பவல்ைல! இதைன உமது கண்களாேலேய பார்க்கலாம்!
இன்று கர்த்தர் உம்ைமக் குைகக்குள் அனுப்பனார். ஆனால் நான் உம்ைமக்
ெகால்ல மறுத்து வ ட்ேடன். உம் மீது இரக்கம் ெகாண்ேடன். நாேனா, ‘நான் என்
எஜமானனுக்குத் தீைம ெசய்யமாட்ேடன்! சவுல் கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
அரசன்!’ என்று கூறேனன். ௧௧ என் ைகயலுள்ள இந்தத் துண்டுத் துணிைய
பாரும். இதைன உமது சால்ைவ நுனியல் இருந்து ெவட்டி எடுத்ேதன். நான்
உம்ைம ெகான்றருக்கலாம்! நான் அப்படிச் ெசய்யவல்ைல. இதைன நீர்
புரிந்துக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று நான் வரும்புக ேறன். நான் உமக்கு
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எத ராக எந்த தீைமயும் ெசய்யவல்ைல என்பைத நீங்கள் புரிந்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும்! நான்உமக்கு எத ராக எதுவும் ெசய்யவல்ைல. ஆனால் நீர் என்ைன
ேவட்ைடயாடிக் ெகால்லப்பார்க்க றீர் ௧௨ கர்த்தர் தாேம இதல் தீர்ப்பளிக்கட்டும்!
நீர் எனக்குச் ெசய்த தீைமக்குத் தக்கதாக கர்த்தர் உம்ைம தண்டிக்கக் கூடும்.
ஆனால்நான்உமக்குஎத ராகச் சண்ைடய டமாட்ேடன்.

௧௩ “ ‘ெகட்டஜனங்களிடமிருந்ேதெகட்டைவவருகன்றனஎன்பதுபழெமாழி.’

“நான் எவ்வத தீைமயும் ெசய்யவல்ைல! நான் ெகட்டவன் அல்ல! நான்
உமக்குத் தீைம ெசய்யமாட்ேடன்! ௧௪நீர் யாைரத் ேதடுக றீர்? இஸ்ரேவல்அரசன்
யாேராடு சண்ைடய ட அைலகறார்? உமக்குத் தீைம ெசய்யும் உமது எத ரிையத்
ேதடவல்ைல! ஒரு மரித்த நாைய, ெதள்ளுப்பூச்சையத் ேதடி அைலகறீர்கள்.
௧௫ கர்த்தர் தாேம தீர்ப்பளிக்கட்டும். நம் இருவைரயும் பற்ற அவர் முடிவு
ெசய்யட்டும், நான் ெசால்வது சரி என்று கர்த்தருக்குத் ெதரியும். அவர் எனக்கு
உதவுவார். கர்த்தர்உம்மிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றுவார்” என்றான்.
௧௬ தாவீது ேபச முடித்ததும் சவுல், “இது உன் குரல் தானா என் மகனாகய

தாவீேத?” என்று ெசால்லி கதற அழுதான். ௧௭அவன், “நீ சரியானவன். நான்
தவறானவன். நீ என்னிடம் நல்லபடியாக இருக்க நான் உன்னிடம் தவறாக
நடந்துக்ெகாண்ேடன். ௧௮ நீ எனக்குச் ெசய்த நன்ைமகைளப்பற்ற க் கூறனாய்.
கர்த்தர் என்ைன உன்னிடம் ஒப்பைடத்தார். நீ என்ைனக் ெகால்லவல்ைல.
௧௯இது நான் உன் எத ரி அல்ல என்பைதக் காட்டும். எவனும் தன் எத ரிையப்
ப டித்தால்எளித ல்வ டமாட்டான். இன்றுஎனக்குநீெசய்தநன்ைமக்காக கர்த்தர்
உனக்குப் பதலளிப்பார்! ௨௦ நீ புதய அரசனாவாய் என்பது எனக்குத் ெதரியும்.
நீ இஸ்ரேவல் சாம்ராஜ்யத்ைத ஆளுவாய் ௨௧ இப்ேபாது எனக்ெகாரு சத்தயம்
ெசய்துக் ெகாடு. எனது சந்ததயாைரக் ெகால்லமாட்ேடன் என்று கர்த்தருைடய
ேபரில் சத்தயம் ெசய். என் தந்ைதயன் குடும்பத்தலிருந்து என் ெபயைரயும்
அழிக்காமல்இருக்கேவண்டும்” எனக்ேகட்டுக்ெகாண்டான்.
௨௨எனேவ தாவீதும் தான் சவுலின்குடும்பத்தாைரக் ெகால்லமாட்ேடன் என்று

சவுலிடம் சத்தயம் ெசய்தான். சவுல் தன் வீட்டிற்குத் தரும்பனான். தாவீதும்
அவனதுஆட்களும்ேகாட்ைடக்குப் ேபானார்கள்.

௨௫

தாவீதும், நாபால் எனும்முட்டாளும்
௧ சாமுேவல் மரித்தான். அவனது மரணத்தற்காக அைனத்து

இஸ்ரேவலர்களும் கூடித் தங்கள் வருத்தத்ைதத் ெதரிவ த்துக் ெகாண்டனர்.
ராமாவல்உள்ளவீட்டில்அவைனஅடக்கம்ெசய்தனர்.
பன் பாரான் பாைலவனத்துக்கு தாவீது ேபானான். ௨ மாேகானில் ஒரு

ெசல்வந்தன் இருந்தான். அவனிடம் 3,000 ஆடுகளும் 1,000 ெவள்ளாடுகளும்
இருந்தன. அவன் கர்ேமலில் இருந்துக் ெகாண்டு தன் வயாபாரத்ைதக்
கவனித்து வந்தான். அவன் ஆடுகளுக்கு மய ர் கத்தரிக்க அங்ேக ேபாய்
வருவான். ௩ இவனது ெபயர் நாபால். இவன் காேலபன் குடும்பத்தவன்.
இவனது மைனவ அபகாயல் புத்த சாலித்தனமும் அழகும் ெகாண்டவள்.
ஆனால்நாபால்அற்பனாகவும்ெகாடூரமானவனாகவும்இருந்தான்.
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௪ பாைலவனத்தல் நாபால் தன் ஆடுகளுக்கு மய ர் கத்தரிப்பதாக தாவீது
அறந்து ெகாண்டான். ௫ அவேனாடு ேபச, தாவீது 10 இைளஞர்கைள
அனுப்பனான். அவர்களிடம், “கர்ேமலுக்குப் ேபாங்கள், நாபாைலக் கண்டு
எனக்காக வாழ்த்துச் ெசால்லுங்கள்” என்றான். ௬ தாவீது நாபாலுக்கு
இந்த ெசய்தையயும் ெசால்லி அனுப்பனான், “நீயும் உனது குடும்பத்தாரும்
நலெமன்றுநம்புக ேறன். உனக்குரியஅைனத்தும் நலெமன்றுநம்புக ேறன். ௭நீ
மய ர்கத்தரிப்பதாகஅற ந்ேதன். ெகாஞ்சேநரம்உனதுேமய்ப்பர்கள்எங்கேளாடு
இருக்ைகயல், அவர்களுக்கு நாங்கள் தீங்கு ெசய்யவல்ைல. அவர்கள்
கர்ேமலில்இருக்கும்வைர அவர்களிடமிருந்து எைதயும் எடுக்கவல்ைல. ௮உன்
ேவைலக்காரரிடம் ேகட்டுப்பார். அவர்கள் உண்ைமையக் கூறுவார்கள். என்
இைளஞரிடம் கருைணேயாடு இரு. இந்த மக ழ்ச்ச யான ேநரத்தல் உன்னிடம்
வந்தருக்க ேறாம். உன்னால் முடிந்தைத இவர்களுக்குக் ெகாடு. இைத
எனக்காகவும்உனதுநண்பன்* தாவீத ற்காகவும்ெசய்” என்றான்.
௯ தாவீதன் ஆட்கள் நாபாலிடம் ெசன்றனர். தாவீதன் ெசய்தையச்

ெசான்னார்கள். ௧௦ ஆனால் நாபால் அவர்களிடம் முரட்டுத்தனமாக
நடந்துக்ெகாண்டான். அவன், “தாவீது யார்? இந்த ஈசாயன் மகன் யார்?
இந்நாட்களில் பல அடிைமகள் தம் எஜமானர்கைளவ ட்டு ஓடிப்ேபாக றார்கள்!
௧௧ என்னிடம் அப்பமும் தண்ணீரும் உள்ளன. மய ர் கத்தரித்தவர்களுக்காக,
நான் ஆட்ைடக் ெகான்று சைமயல் ெசய்தருக்க ேறன். ஆனால், அைத எனக்கு
முன்-பன்அறயாதவர்களுக்காகெகாடுக்கமாட்ேடன்!” என்றான்.
௧௨ தாவீதன் இைளஞர் தரும்ப வந்து நாபால் ெசான்னவற்ைற

ெசான்னார்கள். ௧௩ அதற்கு தாவீது, “உங்கள் பட்டயங்கைள எடுத்துக்
ெகாள்ளுங்கள்!” என்றான். தாவீதும்அவனதுஆட்களும் தங்கள் பட்டயங்கைள
எடுத்தனர். அவேனாடு 400 ேபர் ெசன்றனர். மீத 200 ேபர் தங்கள்
ெபாருட்களுக்கருகல்அங்ேகேயதங்கனார்கள்.
அபகாயல்ஆபத்ைதத்தவ ர்க்க றாள்
௧௪ நாபாலின் ேவைலக்காரரில் ஒருவன் நாபாலின் மைனவயாகய

அப காயலிடம் ேபச , “நமது எஜமானர் நாபாைலப் பாராட்டும்படி தாவீது
தன் தூதுவர்கைள அனுப்பனார். ஆனால் நாபால் அவர்களிடம் அற்பமாக
நடந்துக்ெகாண்டான். ௧௫ அவர்கள் நமக்கு மிகவும் ேவண்டியவர்கள். நாம்
வயல்களில் ஊருக்கு ெவளிேய இருந்ேதாம். தாவீதன் ஆட்கள் எப்ேபாதும்
நம்ேமாடு தங்க இருக்ைகயல் அவர்கள் நமக்கு தீைம ெசய்யவல்ைல!
நமக்குரியவற்ைற ஒருேபாதும் தருடவல்ைல! ௧௬ இரவும் பகலும் தாவீதன்
ஆட்கள் நம்ைமக் காப்பாற்றனார்கள். நம்ைமச் சுற்றலும் அவர்கள்
சுவர்கைளப் ேபான்று காவலாக இருந்தார்கள். நாம் மந்ைதகைள நடத்த ச்
ெசல்லும்ேபாது உதவுவார்கள். ௧௭ இப்ேபாது ச ந்த த்துப் பார்த்து நாம் என்ன
ெசய்யலாம் என்று முடிவு ெசய்யுங்கள். நாபால் தன் காரியங்கைளப் ேபசனது
அறவீனமாய் இருக்க றது! இப்ேபாது நமது எஜமானனுக்கும் அவனது வீட்டில்
உள்ளவர்களுக்கும்ஆபத்துவந்துெகாண்டிருக்க றது” என்றான்.
௧௮ இைதக் ேகட்டதும், அபகாயல் அவசரமாக 200 அப்பத்துண்டுகைளயும்,

2 த ராட்ைசரசப்ைபகைளயும், 5 சைமத்த ஆடுகைளயும், 5 படி வறுத்த
பயைரயும், வற்றலான 100 த ராட்ைசக் குைலகைளயும், வற்றலான 200

* ௨௫:௮: நண்பன்எழுத்தன்ப ரகாரமாக, “மகன்” எனப்ெபாருள்படும்.
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அத்த ப்பழஅைடகைளயும்எடுத்துக்ெகாண்டாள். அவற்ைறக்கழுைதயன்ேமல்
ஏற்றனாள். ௧௯ பன் அவள் தன் ேவைலக்காரனிடம், “நீ ேபா. நான் உன்ைன
பன்ெதாடர்ந்து வருக ேறன்” என்றாள். ஆனால் அவேளா கணவரிடம் அைதச்
ெசால்லவல்ைல.
௨௦ அவள் கழுைதயன் ேமல் சவாரி ெசய்து மைலயன் அடுத்தப் பகுத க்கு

வந்தாள். எத ர் தைசயலிருந்து வந்து ெகாண்டிருந்த தாவீைதயும் அவனது
ஆட்கைளயும் சந்த த்தாள்.
௨௧ தாவீது அப காயைல சந்த க்கும் முன், “நான் இந்தப் பாைலவனத்தல்

நாபாலின் ெசாத்துக்கைளக் காப்பாற்ற ேனன். அவனது ஆடுகள் எதுவும்
தவற ப்ேபாகாது என நான் உறுத ெசய்ேதன். நான் ப ரத பலைன எத ர்
பார்த்துச் ெசய்யவல்ைல! அவனுக்கு நன்ைமகைளச் ெசய்ேதன். ஆனால்
அவன் என்னிடம் தவறாக நடந்துக்ெகாண்டான். ௨௨ நாைளக் காைலக்குள்
நாபாலின் குடும்பத்தல் உள்ள ஒருவைரயாவது உய ேராடுவ ட்டு ைவத்தால்
ேதவன்என்ைனத்தண்டிப்பார்” என்றுெசால்லியருந்தான்.
௨௩ அந்த ேநரத்தல் தான் அப காயல் வந்து ேசர்ந்தாள். அவள் தாவீைதப்

பார்த்ததும் கழுைதயலிருந்து இறங்க தைரயல் முகம்படும்படி குனிந்து
தாவீதன் முன்பு நன்றாள். ௨௪ அபகாயல் அவன் காலில் வழுந்து, “ஐயா,
உங்கேளாடு ேபச தயவுெசய்து என்ைன அனுமதயுங்கள். நான் ெசால்வைத
தயவு ெசய்து ேகளுங்கள். நடந்தவற்றற்கு என்ைனப் பழிவாங்குங்கள்.
௨௫ நீங்கள் அனுப்பனவர்கைள நான் பார்க்கவல்ைல. பயனற்றக் ெகாடிய
மனிதனாகய நாபாலிடம் கவனம் ெசலுத்தாதருங்கள். அவன் தன்
ெபயைரப் ேபாலேவ அறவீனனாக இருக்க றான். ௨௬ அப்பாவ ஜனங்கைளக்
ெகால்வதனின்றும் கர்த்தர் உங்கைள வலக்கட்டும். கர்த்தருைடய
ஜீவன் ேபரிலும் உங்கள் ஜீவன் ேபரிலும், உங்களுைடய பைகவர்களும்,
நாபாைலப் ேபான்று உமக்குத் தீைம ெசய்பவர்களும் அழிந்து ேபாவார்கள்
என நம்புக ேறன். ௨௭ இப்ேபாது, உங்களுக்கு இந்த அன்பளிப்புகைளக்
ெகாண்டு வந்தருக்க ேறன். இவற்ைற உங்கள் மனிதர்களுக்கு ெகாடுங்கள்.
௨௮ நான் தவறு ெசய்தால் மன்னித்துவடும். உங்கள் குடும்பத்ைத கர்த்தர்
ெபலப்படுத்துவார் என்று எனக்குத் ெதரியும். உங்கள்குடும்பத்தல்இருந்து பல
அரசர்கள் புறப்படுவார்கள். நீங்கள் கர்த்தருக்காகப் ேபார் ெசய்து வருவதால்
அவர் இதைன உமக்காகச் ெசய்வார்! நீங்கள் வாழ்கன்ற காலம் வைர
ஜனங்கள் உங்களிடம் எந்தக் குைறயும் காணமாட்டார்கள். ௨௯ எவராவது
உங்கைளக் ெகால்வதற்குத் ெதாடர்ந்து வந்தால் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தர் உங்கைளக் காப்பாற்றுவார்! ஆனால் உங்கள் பைகவர்கைள கர்த்தர்
கவணில் உள்ள கல்ைலப் ேபான்று தூர எறவார்! ௩௦ உங்களுக்குப் பல
நன்ைமகைளச் ெசய்யப்ேபாவதாக கர்த்தர் வாக்கு ெசய்துள்ளார். கர்த்தர் தமது
வாக்ைகக் காப்பாற்றுவார்! ேதவன்உம்ைமஇஸ்ரேவலரின் தைலவராக்குவார்.
௩௧ அப்பாவ கைளக் ெகான்றப்பழி உங்களுக்கு வரக்கூடாது. நீங்கள் அந்த
வைலயல் வழக்கூடாது. கர்த்தர் உமக்கு ெவற்ற கைளத் தரும்ேபாது என்ைன
நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்” என்றாள்.
௩௨ தாவீது அப காயலிடம், “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தைரப்

ேபாற்று. என்னிடம் உன்ைன அனுப்பயதற்காக ேதவைனப் ேபாற்று.
௩௩ உனது நல்ல தீர்ப்புக்காக ேதவன் உன்ைன ஆசீர்வத க்கட்டும்.
இன்று அப்பாவ கைளக் ெகான்றுப்ேபாடாமல் என்ைனக் காப்பாற்றனாய்.
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௩௪இஸ்ரேவலின்ேதவனாகய கர்த்தருைடயஜீவைனக்ெகாண்டுசத்தயமாகக்
கூறுக ேறன். நீ இவ்வளவு வைரவாக வந்து என்ைன சந்த க்காமல் இருந்தால்
நாைள வடிவதற்குள் நாபாலின் குடும்பத்தல் ஒருவன் கூட உய ேராடு
இருந்தருக்கமாட்டார்கள்” என்றான்.
௩௫ ப றகு தாவீது, அபகாயலின் அன்பளிப்புகைள ஏற்றக்ெகாண்டான்.

அவளிடம், “வீட்டிற்குச் சமாதானமாகப் ேபா. உனது ேவண்டுேகாைள ஏற்றுஉன்
வருப்பபடிேயெசய்ேவன்” என்றான்.
நாபாலின்மரணம்
௩௬ அபகாயல் நாபாலிடம் தரும்ப ப் ேபானாள். அவன் தன் வீட்டில் ஒரு

அரசைனப் ேபான்று உணவு உண்டு ெகாண்டிருந்தான். நன்றாக குடித்து
ேபாைதயல் சுகேபாகமாக இருந்தான். எனேவ அப காயல் வடியும்வைர
அவனிடம் எதுவும் ெசால்லவல்ைல. ௩௭ மறுநாள் காைலயல் நாபால் ேபாைத
ெதளிந்தேபாது,அவனதுமைனவ அவனிடம்நடந்தைதக்கூறனாள். அவனுக்கு
ெநஞ்சுவலிஏற்பட்டு,அவனதுஉடல்பாைறயாகஇறுகயது! ௩௮பத்துநாட்களில்
கர்த்தர்அவைனமரிக்கச் ெசய்தார்.
௩௯ நாபால் மரித்துப்ேபானைத தாவீது ேகள்வப்பட்டு, “கர்த்தைரப்

ேபாற்றுங்கள்! நாபால் என்ைனப் பற்ற அவதூறுெசான்னான். கர்த்தர் எனக்கு
உதவனார். நான் தீைம ெசய்யாதபடி கர்த்தர் என்ைன வலக்கனார். நாபால்
ேகடுெசய்ததால்கர்த்தர்அவைனமரிக்கச் ெசய்தார்” என்றான்.
ப றகுதாவீதுஅப காயலிடம்தனதுமைனவயாகுமாறுெசய்த அனுப்பனான்.

௪௦ தாவீதன் ஆட்கள் கர்ேமலுக்குச் ெசன்று அபகாயலிடம், “உங்கைள
அைழத்துவர தாவீது எங்கைள அனுப்பனார். நீங்கள் அவரது மைனவயாக
ேவண்டுெமன்றுவரும்புக றார்” என்றார்கள்.
௪௧ அபகாயல் தன் முகம் தைரயல் படும்படி வணங்க , “நான் உங்கள்

ேவைலக்காரி. உங்களுக்கு ேசைவெசய்ய தயார். எனது எஜமானனாகய
தாவீதன் ேவைலக்காரரின் பாதங்கைளயும் கழுவ ஆயத்தமாக இருக்க ேறன்”
என்றாள்.
௪௨ அவள் உடேன ஒரு கழுைதயன் மீது ஏற த் தாவீதன் ஆட்களுடன்

புறப்பட்டாள். அவள் தன்ேனாடு 5 பணிப்ெபண்கைளயும் அைழத்து வந்து,
தாவீதன்மைனவ ஆனாள்.
௪௩ ெயஸ்ரேயல் ஊரினவளாகய அக ேனாவாைளயும் தாவீது மணம்

ெசய்துெகாண்டான். அக ேனாவாளும், அபகாயலும், தாவீதன் மைனவகள்.
௪௪ தாவீது ஏற்ெகனேவ சவுலின் மகளான மீகாைளயும் மணந்தருந்தான்.
ஆனால் சவுல் அவைள எடுத்து கல்லீம் ஊரானாகய லாயீசன் மகனான
பல்த்த க்குமணமுடித்துெகாடுத்துவ ட்டிருந்தான்.

௨௬
தாவீதும்அப சாயும் சவுலின்முகாமிற்குள்நுைழகன்றனர்
௧ சீப் ஜனங்கள் சவுைலப் பார்க்க க பயாவற்குச் ெசன்றார்கள். அவர்கள்

சவுலிடம், “தாவீது ஆகலா ேமட்டில் ஒளிந்தருக்க றான். அந்த இடம்
எஷேமாைனஅடுத்துள்ளது” என்றுெசான்னார்கள்.
௨ சவுல் சீப் பாைலவனத்தற்கு இறங்க ப் ேபானான். சவுல் இஸ்ரேவல்

முழுவதலும் இருந்து 3,000 வீரர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவர்கள்
பாைலவனத்தல் தாவீைதத் ேதடினார்கள். ௩ சவுல் ஆகலா ேமட்டில் தன்
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முகாைமஅைமத்தருந்தான். இதுஎஷேமானிலிருந்துவரும்சாைலக்குஅருகல்
இருந்தது.
தாவீது அேத பாைலவனத்தல்தான் தங்கயருந்தான் சவுல் தன்ைனத் ேதடி

வந்தருப்பைத தாவீது அறந்துெகாண்டான். ௪ அவன் ஒற்றர்கைள அனுப்ப
சவுல் ஆகலாவற்கு வந்துவ ட்டைதயும் ெதரிந்துெகாண்டான். ௫ ப றகு தாவீது
சவுலின் முகாமிற்குச் ெசன்றான். அங்ேக சவுலும் அப்ேனரும் தூங்குவைதக்
கண்டான். (அப்ேனர் சவுலின் பைடத்தைலவனான ேநரின் மகன்) சவுல்
முகாமின் ைமயத்தல் தூங்கக்ெகாண்டிருந்தான். அவைனச் சுற்றலும்
பைடவீரர்கள்இருந்தனர்.
௬ ஏத்தயனாகய அகெமேலக்க டமும், ெசருயாவன் மகனும் ேயாவாபன்

சேகாதரனுமானஅப சாய டமும் தாவீது ேபசனான். “நான் சவுலின்முகாமிற்குப்
ேபாக ேறன். என்ேனாடுயார்வருகறீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
அப சாேயா, “நான்உங்களுடன்வருக ேறன்” என்றுபதலுைரத்தான்.
௭இரவல்அவர்கள்அங்குச்ெசன்றார்கள். முகாமின்ைமயத்தல் சவுல்தூங்க,

அவனது தைலமாட்டில் அவனது ஈட்டி தைரயல் குத்த ைவக்கப்பட்டிருந்தது.
அப்ேனரும் மற்ற வீரர்களும் சவுைலச் சுற்றலும் தூங்கக்ெகாண்டிருந்தனர்.
௮ அப சாய் தாவீத டம், “உங்கள் எத ரிையத் ேதால்வயுறச் ெசய்ய ேதவன்
இன்று வாய்ப்பு அளித்துள்ளார். தைரேயாடு இவைன ஈட்டியால் ஒேர குத்தாக
குத்தவ டட்டுமா? ஒேரதடைவயல்அைதச்சாத க்கஎன்னால்முடியும்!” என்றான்.
௯ ஆனால் தாவீது அப சாய டம், “சவுைலக் ெகால்லேவண்டாம்! கர்த்தரால்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட அரசனுக்கு யார் ேகடு ெசய்தாலும் அவர்கள்
தண்டிக்கப்படுவார்கள்! ௧௦ ஜீவக்கன்ற கர்த்தர் தாேம இவைரத் தண்டிப்பார்.
இவர் இயற்ைகயாகவும் மரிக்கலாம், அல்லது ேபாரில் ெகால்லப்படலாம்.
௧௧ ஆனால், கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட அரசனுக்கு என்னால் மரணம்
வரும்படிகர்த்தர்ெசய்யக்கூடாது! இப்ேபாது ஈட்டிையயும்தண்ணீர்ெசம்ைபயும்
எடுத்துக்ெகாண்டுேபாேவாம்” என்றான்.
௧௨ சவுலின் தைலமாட்டில் இருந்த ஈட்டிையயும் தண்ணீர்ச் ெசம்ைபயும்

எடுத்துக் ெகாண்டு தாவீது களம்பனான். ப றகு தாவீதும், அப சாயும் முகாைம
வ ட்டு ெவளிேயறனார்கள். நடந்தது என்னெதன்றுயாருக்கும் ெதரியவல்ைல!
யாரும் இைதப் பார்க்கவுமில்ைல, எழும்பவுமில்ைல. கர்த்தரால் சவுலும் மற்ற
வீரர்களும்நன்றாகதூங்கக்ெகாண்டிருந்தனர்.

மீண்டும்சவுைலதாவீதுஅவமானப்படுத்துகறான்
௧௩ பள்ளத்தாக்கன் மறு பக்கத்த ற்கு தாவீது கடந்து ேபானான். மைலயன்

உச்சயல் நன்ற ெகாண்டான். ௧௪ அப்ேனரிடமும், சவுலின் வீரர்களிடமும்
சத்தமானகுரலில், “அப்ேனர்! எனக்குப்பதல்ெசால்” என்றான்.
அப்ேனரும், “நீயார்? ஏன்அரசைனஅைழக்க றாய்?” என்றுேகட்டான்.
௧௫தாவீது, “நீஒருமனிதன்தாேன? இஸ்ரேவலில்உள்ளபறமனிதர்கைளவ ட

நீ ச றந்தவன் அல்லவா? நான் ெசால்வது சரி என்றால் பன் ஏன் உன்
அரசைனக் காக்கவல்ைல? உன் அரசைனக் ெகால்ல ஒரு சாதாரண மனிதன்
உன்கூடாரத்த ற்கு வந்தான். ௧௬ நீ ெபரிய தவறுச் ெசய்துவ ட்டாய்! நீயும் உன்
ஆட்களும் மரித்தருக்க ேவண்டும். கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட அரசைனப்
பாதுகாக்கத் தவறவ ட்டீர்கள். உன் அரசனின் தைலமாட்டில் உள்ள ஈட்டியும்
தண்ணீர் ெசம்பும் எங்ேக என்று பாருங்கள்?” என்றான். ௧௭ சவுல் தாவீதன்
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சத்தத்ைத அற ந்துெகாண்டான். “என் மகேன! தாவீது, இது உனது குரலா?”
என்றுேகட்டான்.
அதற்கு தாவீது, “ஆமாம், என் அரசனாகய எஜமாேன, என் குரேலதான்”

என்றான். ௧௮ தாவீது ேமலும், “ஐயா என்ைன ஏன் ேதடுகறீர்கள்? நான்
என்ன தவறு ெசய்ேதன்? நான் என்ன குற்றவாளியா? ௧௯ எனது
எஜமானனாகய அரசேன! நான் ெசால்வைதக் கவனியும்! என் மீது உமக்கு
ேகாபம் வரும்படி, கர்த்தர் ெசய்தருந்தால் அதற்கு தகுந்த காணிக்ைகைய
அவர் ஏற்றுக்ெகாள்வாராக, மனிதர்கள் ெசய்தருந்தால், அதற்கு கர்த்தர்
அவர்களுக்குத் தண்டைன அளிக்கட்டும். கர்த்தர் எனக்குக் ெகாடுத்த
நாட்ைடவ ட்டுப் ேபாகும்படி மனிதர்கள் ெசய்துவ ட்டார்கேள. ‘ேபாய்
அந்நயேராடு வாழு, அவர்களின் ெதய்வங்களுக்கு ேசைவெசய்’ என்று
மனிதர்கள் ெசால்லியருக்க றார்கள். ௨௦இப்ேபாது கர்த்தருைடய சந்ந தவ ட்டு
ெவகு தூரத்தல் நான் மரிக்கும்படி நீர் ெசய்யேவண்டாம். மைலயல்
ஒரு கவுதாரிைய ேவட்ைடயாடுவதுேபான்று இஸ்ரேவலின் அரசன் ஒரு
ெதள்ளுப்பூச்சையேவட்ைடயாடவந்தாேரா?” என்றுேகட்டான்.
௨௧ப றகு சவுல், “நான் பாவம் ெசய்துவ ட்ேடன். தரும்ப வா மகேன, என்உய ர்

உனக்குமுக்கயமானதுஎன்பைதஎனக்குக்காட்டிவ ட்டாய். இனிேமல்உனக்குக்
ேகடுெசய்ய முயலமாட்ேடன். நான் அறவீனமாக நடந்துெகாண்ேடன். நான்
ெபருந்தவறுெசய்துவ ட்ேடன்” என்றான்.
௨௨ தாவீேதா, “இேதா, அரசனின் ஈட்டி என்னிடம் உள்ளது யாராவது ஒரு

இைளஞன்வந்து ெபற்றுக்ெகாள்ளட்டும். ௨௩கர்த்தர் ஒவ்ெவாரு மனிதருக்கும்,
அவரவரின் ெசயலுக்குதக்க பலன் அளிக்க றார். நீதயான காரியங்கைள
ெசய்பவர்களுக்கு நன்ைம தருகறார். தீைம ெசய்பவர்களுக்கு தண்டைனைய
தருகறார். கர்த்தர் எனக்கு இன்று உங்கைளத் ேதாற்கடிக்க வாய்பளித்தார்.
ஆனால் நான் கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட அரசனுக்கு ேகடு ெசய்யவல்ைல.
௨௪இன்று உங்கள் வாழ்க்ைக எனக்கு முக்கயமானது என்பைதக் காட்டிேனன்!
அேதேபால் கர்த்தரும் என் வாழ்க்ைக அவருக்கு முக்கயமானது என்று
காட்டுவார்! கர்த்தர் என்ைன அைனத்து துன்பங்களில் இருந்தும் காப்பார்”
என்றான்.
௨௫ பன் சவுல் தாவீத டம், “ேதவன் உன்ைன ஆசீர்வத ப்பார், என் மகேன, நீ

ெபரியக் காரியங்கைளச் ெசய்து, வாழ்வல் ெபரும் ெவற்றையப் ெபறுவாய்”
என்றான்.
தாவீதுதன்வழிேய ேபானான். சவுல்தன்வீட்டிற்குத்தரும்ப ப் ேபானான்.

௨௭
ெபலிஸ்தர்கேளாடுதாவீதுவாழ்க றான்
௧ தாவீது தனக்குள், “என்றாவது சவுல் என்ைனப் ப டித்துக் ெகால்லுவான்.

எனேவ ெபலிஸ்தரின் நாட்டிற்குத் தப்ப ச் ெசல்வதுதான் நான் இப்ேபாது
ெசய்ய ேவண்டியது. ப றகு சவுல் என்ைன இஸ்ரேவலில் ேதடுவைத
வ ட்டுவடுவான். இவ்வாறு தான் இவனிடமிருந்து தப்ப க்கேவண்டும்” என்று
நைனத்துக்ெகாண்டான்.
௨ எனேவ தாவீதும் அவனது 600 ஆட்களும் இஸ்ரேவைல வ ட்டு மாேயாகன்

மகனானஆகீஸிடம் ெசன்றனர். ஆகீஸ் காத்தன் அரசன். ௩ தாவீதும் அவனது
குடும்பமும் ஆட்களும் காத்தல் ஆகீேஸாடு வாழ்ந்தனர். தாவீதுடன் அவனது
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இரு மைனவயரும் இருந்தனர். அவர்கள் ெயஸ்ேரலின் அக ேனாவாளும்,
கர்ேமலின்அபகாயலும்ஆவார்கள். அபகாயல் நாபாலின்வதைவ. ௪தாவீது
காத்துக்கு ஓடிப் ேபானதாக ஜனங்கள் வந்து சவுலிடம் ெசால்லேவ, அவனும்
தாவீைதத் ேதடுவைதவ ட்டுவ ட்டான்.
௫ ஆகீஸிடம் தாவீது, “என்ைன உங்களுக்கு ப டிக்குமானால், எனக்கு

நாட்டிலுள்ள ஒரு நகரத்தல் ஓரிடத்ைதக் ெகாடுங்கள். நான் உங்கள்
ேவைலக்காரன். நான் அங்ேக வாழ்ேவன். உங்கேளாடு இத்தைலநகரத்தல்
வாழமாட்ேடன்” என்றான். ௬ அன்ைறய தனம் ஆகீஸ் தாவீத ற்கு ச க்லாக்
நகரத்ைதக் ெகாடுத்தான். அன்று முதல் அந்நகரம் யூதாவன் அரசர்களுக்கு
உரியதாய் இருந்தது. ௭அங்ேக தாவீது ெபலிஸ்தர்கேளாடு ஓராண்டும் நான்கு
மாதமும்வாழ்ந்தான்.

அரசனானஆகீைஸதாவீதுஏமாற்றுகறான்
௮ தாவீதும் அவனது ஆட்களும் ெகசூரியர், ெகர்ச யர் மற்றும் அமேலக்கயர்

ஆக ேயார்க்கு எத ராக பைடெயடுத்தனர். பழங்காலம் முதல் இவர்கள்
ேதலீம் அருகலுள்ள சூர் முதல் எக ப்துவைர பரந்துள்ள நாட்டில் வாழ்ந்தனர்.
அவர்கைளத் ேதாற்கடித்து ெசல்வங்கைள அபகரித்தான். ௯ தாவீது
அப்பகுதயல்உள்ளவர்கைளெயல்லாம் ேதாற்கடித்தான். அவர்களின்ஆடுகள்.
மாடுகள், கழுைதகள், ஒட்டகங்கள், ஆைடகள் ேபான்றவற்ைறப் பற த்து
ஆகீஸிடம்ெகாண்டுவந்தான். யாைரயும்அவன்உயேராடுவ டவல்ைல.
௧௦ தாவீது இவ்வாறு பலமுைறச் ெசய்தான். ஆகீஸ் அவனிடம், “யாேராடு

எங்ேக ேபாரிட்டு இவற்ைற எடுத்து வருகறாய்?” என்று ேகட்டான். அதற்கு
தாவீது, “நான் யூதாவன் ெதன்பகுதயல் சண்ைடய ட்டு வருக ேறன்” என்பான்.
அல்லது, “நான் ெயராமிேயலின் ெதன்பகுதயல் சண்ைடய ட்ேடன்” என்பான்.
அல்லது “நான் ேகனியருைடய ெதன்பகுதயல் சண்ைடய ட்ேடன்” என்பான்.
௧௧ தாவீது காத்தலிருந்து உய ேராடு ஆண் ெபண் யாைரயும் ஒரு நாளும்
ெகாண்டுவந்ததல்ைல. “யாைரயாவதுஉய ேராடு ெகாண்டுவந்தால்அவர்கள்
உண்ைமையச்ெசால்லிவடலாம்” என்றுநைனத்தான்.
ெபலிஸ்தர்களின் நாட்டில் இருக்கும்வைர தாவீது இப்படி ெசய்து வந்தான்.

௧௨ஆகீஸும் தாவீைத நம்பனான். அவன் தனக்குள்ேள, “இப்ேபாது தாவீதன்
ெசாந்த ஜனங்கள் அவைன ெவறுப்பார்கள். இஸ்ரேவலரும் தாவீைத மிகவும்
ெவறுப்பார்கள். எனேவ தாவீது என்றும் எனக்ேக ேசைவச் ெசய்வான்” என்று
நைனத்துக்ெகாண்டான்.

௨௮
ெபலிஸ்தர் ேபாருக்குத்தயாராகுதல்
௧ப றகுெபலிஸ்தர்கள்இஸ்ரேவலுக்கு எத ராகப் ேபாரிடகூடினார்கள். ஆகீஸ்

தாவீத டம், “இப்ேபாது நீயும் உனது ஆட்களும் என்ேனாடு இஸ்ரேவலுக்கு
எத ராகச் சண்ைடய டவரேவண்டும்என்றுஅறவாயா?” என்றுேகட்டான்.
௨ தாவீது, “உறுதயாக! என்னால் என்ன ெசய்ய முடியும் என்பைத நீங்கேள

பார்ப்பீர்கள்!” என்றான்.
ஆகீஸும், “நல்லது நான் உன்ைன எனது ெமய்க்காப்பாளனாக

நயமிக்க ேறன். என்ெறன்றும்என்ைனநீகாப்பாற்றுவாய்” என்றான்.

சவுலும்எந்ேதாரின்ெபண்ணும்
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௩ சாமுேவல் மரித்ததும், அைனத்து இஸ்ரேவலரும் தங்கள் துக்கத்ைத
ெவளிப்படுத்தனார்கள். சாமுேவைல அவனது தாய், மண்ணான ராமாவல்
அடக்கம்ெசய்தருந்தனர்.
சவுல் மரித்தவர்களின் ஆவகேளாடு ேபசுக றவர்கைளயும் ஆரூடம், குற

ெசால்க றவர்கைளயும்நகரத்தல்இராதபடித்துரத்தயருந்தான்.
௪ெபலிஸ்தர்ேபாருக்குத்தயாரானார்கள். அவர்கள்சூேநமிேலகூடிமுகாமிட்டு

தங்கனார்கள். சவுல் இஸ்ரேவலைரெயல்லாம் கூட்டி கல்ேபாவாவல்
முகாமிட்டான். ௫ சவுல் ெபலிஸ்தயரின் பைடையப் பார்த்து பயந்தான். அவன்
மனதல் பயம் நைறந்தது. ௬ சவுல் கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்தான். ஆனால்
கர்த்தர் அவனுக்குப் பதல் ெசால்லவல்ைல. சவுலின் கனவலும் ேதவன்
ேபசவல்ைல. ஊரிம் மூலமாகேவா, தீர்க்கதரிச கள் மூலமாகேவா ேதவன்
பதல் ெசால்லவல்ைல ௭ கைடச யாக சவுல் தனது அதகாரிகளிடம், “குற
பார்க்க றஒருெபண்ைணஅைழத்துவாருங்கள், ேபாரின்முடிைவஅவள்மூலம்
அற ந்துெகாள்ேவன்” என்றான்.
அவனது அதகாரிகேளா, “எந்ேதாரிேல குற பார்பவள் ஒருவள் இருக்கறாள்”

என்றனர்.
௮ சவுல் தன்ைன மைறத்து மாறுேவடத்தல் ேபானான். அன்று இரவு சவுல்

இரண்டு ஆட்கேளாடு அந்தப் ெபண்ைண சந்த த்தான். அவன் அவளிடம், “நீ
ஒரு ஆவையக் கூப்படு. நான் வரும்ப ேபர் ெசால்லுகறவனின் ஆவைய நீ
அைழக்க ேவண்டும்” என்றான்.
௯ ஆனால் அந்தப் ெபண்ேணா சவுலிடம், “சவுல் என்ன ெசய்தான் என்று

உனக்குத் ெதரியும்! அவன் குற பார்ப்பவர்கள் எல்லாைரயும் இஸ்ரேவல்
நாட்ைட வ ட்டுத் துரத்தவ ட்டான். நீயும் என்ைனசூழ்ச்சயன்மூலம் குற்றத்தல்
அகப்படுத்த என்ைனக்ெகால்லப் பார்க்க றாய்” என்றாள்.
௧௦ சவுல் கர்த்தருைடய நாமத்தல் ஆைணயட்டான். “இதற்காக நீ

தண்டிக்கப்படமாட்டாய். இதுகர்த்தருைடயஜீவன்மீதுஆைண” என்றான்.
௧௧ அப்ெபண்ேணா சவுலிடம், “உனக்காக யாைர வரவைழக்க நீ

வரும்புக றாய்?” என்றுேகட்டாள்.
அதற்குஅவன், “சாமுேவலின்ஆவைய” என்றான்.
௧௨ அப்படிேய ஆயற்று! அப்ெபண் சாமுேவலின் ஆவையப் பார்த்து மகா

சத்தமாய்கூப்ப ட்டு, “நீசூழ்ச்ச ெசய்துவ ட்டாய்! நீதாேனசவுல்”என்றுேகட்டாள்.
௧௩அரசன்அவளிடம், “பயப்படாேத! நீ என்னபார்க்க றாய்?” எனக் ேகட்டான்.
“நான்ஆவெயான்றுபூமிக்குள்ளிருந்து* ெவளிேய வருவைதப் பார்க்க ேறன்”

என்றாள்.
௧௪சவுல்அவளிடம், “அந்தஆவ யாைரப் ேபால்இருக்க றது?” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு அப்ெபண், “அது சறப்பான சால்ைவையப் ேபார்த்த க் ெகாண்டு மிக

வயதானேதாற்றத்தல்ெதரிக றது” என்றாள்.
அப்ேபாது சவுலுக்கு அது சாமுேவலின்ஆவ என்று புரிந்தது. சவுல் குனிந்து

வணங்கனான். அவன் முகம் தைரையத் ெதாட்டது. ௧௫ சாமுேவலின் ஆவ
சவுலிடம், “என்ைனஏன்ெதாந்தரவுெசய்க றாய்? எதற்காகஎழுப்பனாய்!” என்று
ேகட்டது
அதற்கு சவுல், “நான் ஆபத்தல் ச க்க இருக்க ேறன். ெபலிஸ்தயர் எனக்கு

எத ராகச் சண்ைடய ட வந்தருக்க றார்கள். ேதவன் என்ைன ைகவ ட்டு

* ௨௮:௧௩: பூமிக்குள்ளிருந்துஅல்லது, “சீேயால்,மரணத்தன்இடம்.”
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வலகவ ட்டார். ேதவன் இனி எனக்கு பதல் ெசால்வதல்ைல. அவர்
தீர்க்கதரிசையேயா, கனைவேயா பயன்படுத்த பதல் ெசால்லுவதல்ைல.
அதனால் உங்கைள அைழத்ேதன், நான் ெசய்யேவண்டியது இன்னது என்று
நீங்கள்ெசால்லவரும்புக ேறன்” என்றான்.
௧௬சாமுேவலின்ஆவ , “கர்த்தர்உன்ைனவட்டுவலகவ ட்டார். அவர்இப்ேபாது

உனக்குஅருகலுள்ளதாவீேதாடுஇருக்க றார். அதற்குஎன்ைனஏன்ெதாந்தரவு
ெசய்க றாய்? ௧௭ கர்த்தர் என்ன ெசய்ய இருக்கறாேரா அைதேய என் மூலம்
எற்கனேவ கூறவ ட்டார்! கர்த்தர் ெசான்னைத இப்ேபாது நைறேவற்றுகறார்.
உனது ைககளிலிருந்து கர்த்தர் அரைசக் க ழித்ெதடுத்து, உனக்கு அருகலுள்ள
தாவீதுக்குக் ெகாடுத்தருக்க றார். ௧௮ நீ கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல.
அமேலக்கயைர நீ முழுைமயாக அழிக்கவல்ைல. கர்த்தர் அவர்கள் மீது
ேகாபமுைடயவராக இருக்க றார் என்பைதக் காட்டவல்ைல. அதனால் இன்று
கர்த்தர் உனக்கு இவ்வாறு ெசய்க றார். ௧௯ கர்த்தர் உன்ைனயும் இஸ்ரேவல்
பைடையயும் ெபலிஸ்தர்கள் மூலமாகத் ேதாற்கடிப்பார். நாைள நீயும், உனது
மகன்களும்இங்ேக என்ேனாடுஇருப்பீர்கள்!” என்றது.
௨௦ சவுல் உடேன தைரயல் வழுந்து க டந்தான். சாமுேவல் ெசான்னைதக்

ேகட்டு மிகவும் பயந்தான். அன்று சவுல் இரவும் பகலும் உண்ணாமல்
இருந்ததால்மிகவும் பலவீனமாகஇருந்தான்.
௨௧ அந்தப் ெபண் சவுலிடம் வந்து, உண்ைமயல் அவன் பயப்படுவைதக்

கவனித்தாள். அவள் “நான் உங்கள் ேவைலக்காரி, நான் உங்களுக்கு
கீழ்ப்படிந்துஇருக்க ேறன். என்உயைரப்பணயம்ைவத்துநீங்கள்ெசான்னப்படி
ெசய்ேதன். ௨௨ இப்ேபாது தயவு ெசய்து எனக்குச் ெசவெகாடுங்கள்,
உங்களுக்குச் ச றது உணவு ெகாடுக்க அனுமதயுங்கள், நீங்கள் அதைன
உண்ணேவண்டும். பன் உங்கள் வழியல் ெசல்லப் ேபாதுமான பலம்
கைடக்கும்” என்றாள்.
௨௩ஆனால்சவுல், “நான்உண்ணமாட்ேடன்” எனமறுத்துவ ட்டான்.
சவுலின் அதகாரிகளும் அந்தப் ெபண்ேணாடு ேசர்ந்து ெகஞ்சனார்கள்.

இறுதயல் அவள் ெசான்னைதக் ேகட்டான் தைரயலிருந்து எழுந்து
படுக்ைகயல் உட்கார்ந்தான். ௨௪அப்ெபண்ணின்வீட்டில் ெகாழுத்த கன்றுகுட்டி
இருந்தது. அவள் அைத ேவகமாகக் ெகான்று சைமத்தாள். மாைவ பைசந்து
புளிப்பு இல்லாத அப்பம் சுட்டாள். ௨௫ சவுல் மற்றும் அவனது அதகாரிகளின்
முன்னர்அவள்அந்தஉணைவைவத்தாள். அவர்கள்அைதபுச த்தப்பன்,அன்று
இரேவபுறப்பட்டுச்ெசன்றார்கள்.

௨௯
தாவீதுஎங்கேளாடுவரக்கூடாது!
௧ ஆப்ெபக்கல் ெபலிஸ்தய வீரர்கள் கூடினார்கள். இஸ்ரேவலர்

ெயஸ்ரேயலிலிருக்கற நீரூற்றுக்கருகல் முகாமிட்டனர். ௨ ெபலிஸ்தய
அரசர்கள் தங்கள் 100 ேபர் குழுேவாடும், 1,000 ேபர் குழுேவாடும் அணிவகுத்து
வந்தனர். தாவீதும்அவனதுஆட்களும்ஆகீேஸாடுகைடசயல்ேசர்ந்துவந்தனர்.
௩ ெபலிஸ்தய தைலவர்கள், “இந்த எப ெரயர் இங்ேக என்ன ெசய்துக்

ெகாண்டிருக்க றார்கள்?” என்றுேகட்டனர்.
அதற்கு ஆகீஸ் ெபலிஸ்தய தைலவரிடம், “இவன் தாவீது, இவன் முன்பு

சவுலின் அதகாரிகளுள் ஒருவனாக இருந்தான். என்னிடம் இப்ேபாது நீண்ட
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காலம்இருக்க றான். அவன் சவுைலவ ட்டு என்னிடம் வந்து ேசர்ந்த நாள்முதல்
இன்றுவைரஅவனிடம் எந்தக்குைறயும்காணவல்ைல” என்றான்.
௪ ஆனால் ெபலிஸ்தய தைலவர்கள் ஆகீஸின் மீது ேகாபங்ெகாண்டு,

“தாவீைதத் தரும்ப அனுப்பவடு. நீ ெகாடுத்த நகரத்த ற்ேக அவன்
தரும்ப ப் ேபாகட்டும். அவன் நம்ேமாடு யுத்தத்துக்கு வரக் கூடாது. அவன்
இங்ேக இருப்பதும் எத ரி நமது முகாமிற்குள் இருப்பதும் ஒன்ேற. அவன்
நமது வீரர்கைளக் ெகால்வதன் மூலம் அவனது அரசனாகய சவுலுக்கு
ஆதரவாகவடுவான். ௫ தாவீைதப்பற்ற ஏற்ெகனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ஆடிப்பாடிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

“ ‘சவுல்ஆய ரக்கணக்கானபைகவர்ைளக்ெகான்றான்.
ஆனால் தாவீேதா பத்தாய ரக்கணக்கான பைகவர்கைளக்
ெகான்றருக்க றான்!’ ” என்றனர்.

௬எனேவஆகீஸ்தாவீைதஅைழத்து, “கர்த்தருைடயஜீவன்ேமல்ஆைணயாக,
நீ எனக்கு உண்ைமயாக இருக்க றாய், நீ எனது பைடயல் இருப்பது எனக்கு
மிகவும்ப டித்தமானஒன்று. என்னிடம்நீேசர்ந்தநாள்முதலாகஉன்னிடம்எந்தக்
குற்றமும் காணவல்ைல. ஆனால் ெபலிஸ்தய பைடத்தைலவர்கள் உன்ைன
அங்கீகரிக்கவல்ைல. ௭என்றாலும் சமாதானமாகத் தரும்ப ப் ேபா. ெபலிஸ்தய
அரசர்களுக்குஎத ராக எதுவும்ெசய்யாமல்இரு” என்றான்.
௮அதற்கு தாவீது, “நான் என்ன குற்றம் ெசய்ேதன்? நான் உங்களிடம் ேசர்ந்த

நாள் முதல் இன்றுவைர என்னிடம் என்ன தவறு கண்டீர்கள்? என் அரசனுக்கு
எத ரான பைகவர்கேளாடு சண்ைடய ட ஏன் என்ைன அனுமதக்கவல்ைல?”
என்றுேகட்டான்.
௯ ஆகீேஸா, “நான் உன்ைன வரும்புக ேறன். அது உனக்குத் ெதரியும்.

நீ ேதவனிடமிருந்து வந்த தூதுவைனப் ேபான்றவன், ஆனால் ெபலிஸ்தய
அரசர்கேளா, ‘நம்ேமாடு தாவீது ேபாருக்கு வரக்கூடாது’ என்கன்றனர்.
௧௦அதகாைலயல்,நீயும்உனதுஆட்களும்தரும்ப ,நான்ெகாடுத்தநகரத்த ற்ேக
ேபாங்கள். தைலவர்கள் ெசான்னதுேபால் ெகட்டக் காரியங்களில் கவனம்
ெசலுத்தாதீர்கள். நீ நல்லவன், எனேவ, சூரியன் உதக்கும் முன் புறப்பட்டு ேபா”
என்றான்.
௧௧ஆகேவ, தாவீதும்அவனதுஆட்களும்அதகாைலயல் எழுந்து, ெபலிஸ்தய

நகரத்த ற்குத்தரும்பனார்கள். ெபலிஸ்தர்கேளாெயஸ்ரேயலுக்குச்ெசன்றனர்.

௩௦
ச க்லாக் மீதுஅமேலக்கயதாக்குதல்
௧மூன்றாவதுநாள், தாவீதும்அவனது
ஆட்களும் ச க்லாைக அைடந்தனர். அங்ேக அமேலக்கயர்கள் அந்நகைரத்

தாக்குவைதக் கண்டனர். அவர்கள் ெநேகவ் பகுதயல் நுைழந்து ச க்லாைகத்
தாக்க த் தீ மூட்டினர். ௨ ச க்லாகல் உள்ள ெபண்கைளச் சைறப்ப டித்தனர்.
இைளஞர்முதல்முத ேயார்வைரஅைனவைரயும்ப டித்தனர். ஆனால்யாைரயும்
ெகால்லவல்ைல. அவர்கைளப்ப டித்துக்ெகாண்டுெசன்றுவட்டார்கள்.
௩ தாவீதும் அவனது ஆட்களும் ச க்லாைக அைடந்தேபாது, அது

எரிந்துெகாண்டிருந்தது. அவர்களின் மைனவயர், ஆண் பள்ைளகள், ெபண்
பள்ைளகள் அைனவரும் அமேலக்கயர்களால் சைறெகாண்டு ேபாகப்பட்டனர்.
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௪ அவர்கள் இதைனக் கண்டு கதற அழுதனர். மீற அழுது அழ முடியாத
அளவற்கு பலவீனம் அைடந்தனர். ௫ அமேலக்கயர்கள் தாவீதன் இரு
மைனவயரான ெயஸ்ேரலின் அக ேனாவாைளயும், கர்ேமலிலுள்ள நாபாலின்
வதைவயானஅபகாயைலயும்ப டித்துச்ெசன்றருந்தார்கள்.
௬ பைடயல் உள்ள அைனவரும் தமது மகன்கைளயும் மகள்கைளயும்

பறெகாடுத்ததால், கடுங்ேகாபமும் வருத்தமும் ெகாண்டனர். அவர்கள்
தாவீைதக் கல்ெலற ந்து ெகால்ல எண்ணினார்கள். இந்த ெசய்த
தாவீைதத் தளரச் ெசய்தது. எனினும் ேதவனாகய கர்த்தருக்குள் தன்ைனத்
த டப்படுத்தனான். ௭ தாவீது ஆசாரியனும் அகமேலக்கன் மகனுமான
அபயத்தாரிடம், “ஏேபாத்ைதக் ெகாண்டு வா” என்றான். அபயத்தார் அவனிடம்
ஏேபாத்ைதக்ெகாண்டுேபானான்.
௮ப றகு தாவீது கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்தான். “எங்கள்குடும்பத் ைத ப டித்துக்

ெகாண்டு ேபானவர்கைளத் துரத்தட்டுமா? அவர்கைளப் ப டிப்ேபாமா?” என்று
ேகட்டான்.
அதற்குகர்த்தர், “அவர்கைளத்துரத்து,நீப டிப்பாய்,நீஉங்கள்குடும்பங்கைளக்

காப்பாற்றுவாய்” என்றார்.
எக ப்தயஅடிைமையதாவீதும்அவனதுஆட்களும்காண்கறார்கள்
௯-௧௦ தாவீது தன்ேனாடு 600 வீரர்கைள அைழத்துக் ெகாண்டு ேபேசார்

ஆற்றருேக வந்தான். அங்கு 200 ேபர்த் தங்கவ ட்டனர். காரணம் அவர்கள்
மிகவும் பலவீனமாக இருந்தனர். அமேலக்கயைரத் துரத்த க் ெகாண்டு தாவீது
400 ேபேராடு களம்பனான்.
௧௧வயலில் ஒரு எக ப்தய அடிைமைய தாவீதன்ஆட்கள் கண்டனர். அவைன

தாவீத டம்அைழத்துவந்தனர். அவனுக்குஉண்ணஉணவும்குடிக்கதண்ணீரும்
ெகாடுத்தனர். ௧௨அவர்கள் அவனுக்குஅத்த ப் பழ அைடயன் ஒருதுண்ைடயும்
வற்றலான இரண்டு த ராட்ைசக் குைலகைளயும் தன்ன ெகாடுத்தனர். அைத
உண்டுஅவன்சறதுெபலன்ெபற்றான். அவன்மூன்றுநாட்கள்இரவும் பகலும்
உண்ணாமல்இருந்தப்படியால்மிகவும் பலவீனமாகஇருந்தான்.
௧௩ தாவீது அந்த அடிைமய டம், “உனது எஜமானன் யார்? நீ எங்ேகயருந்து

வருகறாய்?” எனக் ேகட்டான்.
அதற்கு அவன், “நான் ஒரு எக ப்தயன், நான் அமேலக்கயனின் அடிைம.

மூன்று நாட்களுக்கு முன் நான் சுகமில்லாமல் ேபானதால் என்ைன இங்ேகேய
வ ட்டு வ ட்டுப் ேபாய்வ ட்டனர். ௧௪ நாங்கள் க ேரத்தயர்கள் வாழும் ெநேகவ்
பகுதையத்தாக்க ேனாம். யூதாநாட்ைடயும்காேலப்பகுதையயும்தாக்க ேனாம்.
ச க்லாைகயும்தீமூட்டி எரித்ேதாம்” என்றுபதலுைரத்தான்.
௧௫தாவீதுஅவனிடம், “எங்கள்குடும்பத்ைதப்ப டித்துப்ேபானவர்கள்இருக்கும்

இடத்த ற்குஎங்கைளஅைழத்துப் ேபாவாயா?” எனக் ேகட்டான்.
அதற்கு அந்த எக ப்தயன், “ேதவன் முன்னிைலயல் ச றப்பு ஆைண ெசய்து

தந்தால் நான் உங்களுக்கு உதவுேவன். அதன்படி நீங்கள் என்ைனக் ெகால்லக்
கூடாது, அேதாடு என் எஜமானனிடமும் என்ைனத் தரும்ப அனுப்பக் கூடாது”
என்றான்.
தாவீதுஅமேலக்கயைரத் ேதாற்கடிக்க றான்
௧௬ அந்த எக ப்தயன் அமேலக்கயர் இருக்கும் இடத்த ற்கு தாவீைத

அைழத்துப் ேபானான். அங்ேக அவர்கள் தைரயல் புரண்டு, குடித்து
ெவறத்துக் ெகாண்டும், சாப்ப ட்டுக் ெகாண்டும் இருந்தனர். ெபலிஸ்தர்களின்
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நகரங்களில் இருந்தும் யூதாவலிருந்தும் ெகாண்டு வந்த ெபாருட்களால்
மக ழ்ச்ச ேயாடு அனுபவத்துக்ெகாண்டிருந்தனர். ௧௭ தாவீது அவர்கைள
தாக்க க் ெகான்றான். அவர்கள் காைல முதல் மறுநாள் மாைலவைர
சண்ைடய ட்டனர். அமேலக்கயரில் 400இைளஞர்கள்மட்டும்ஒட்டகத்தன்மூலம்
தப்ப த்துப்ேபானார்கள்,மற்றவர் எவரும்பைழக்கவல்ைல.
௧௮அமேலக்கயர்கள்ைகப்பற்றயஅைனத்ைதயும்தாவீதுதரும்பப்ெபற்றான்.

இரண்டு மைனவயைரயும் ெபற்றுக்ெகாண்டான். ௧௯ எதுவும் தவறவல்ைல.
சறுவர்களும், முதயவர்களும் கைடத்தனர். மகன்கைளயும், மகள்கைளயும்
தரும்பப் ெபற்றனர். வைல மத ப்புள்ள ெபாருட்கைளயும் ெபற்றனர்.
௨௦ அைனத்து ஆடுகைளயும், ெவள்ளாடுகைளயும் தாவீது ைகப்பற்றனான்.
அைவகைள தங்களுக்கு முன்னால் ஓட்டினார்கள். தாவீதன் ஆட்கள், “அைவ
தாவீதன்பரிசுகள்” என்றனர்.
அைனவருக்கும் சம பங்கீடு
௨௧ தனது 200 ஆட்கள் இருக்கும் ேபேசார் ஆற்றங்கைரக்கு

தாவீது வந்துச் ேசர்ந்தான். அங்கு கைளப்பாகவும் பலவீனமாகவும்
இருந்தவர்கள் தாவீைதக் கண்டதும் மக ழ்ச்ச ேயாடு ஆரவாரம் ெசய்தனர்.
௨௨ தாவீைதப் பன்ெதாடந்தவர்களில் சலர் ெகட்டவர்களாகவும், குழப்பம்
ெசய்வபவர்களாகவும் இருந்தனர். அவர்கள், “இந்த 200 ேபரும் எங்கேளாடு
வரவல்ைல. எனேவ நாங்கள் ைகப்பற்றயவற்றல் இவர்களுக்குப் பங்கு
ெகாடுக்கமாட்ேடாம். இவர்களுக்கு இவர்களது மைனவ ஜனங்கள் மட்டுேம
உரியவராவார்கள்” என்றனர்.
௨௩தாவீேதா, “அவ்வாறல்ைல, என்சேகாதரேரஅப்படிச் ெசய்யக்கூடாது! நாம்

மீட்டைத, கர்த்தர் நமக்குக் ெகாடுத்தைதப் பாருங்கள்! நம்ைம தாக்கயவர்கைள
கர்த்தர் தான் ேதால்வயுறச் ெசய்தார். ௨௪ உங்கள் ேபச்சுக்கு யாரும் சம்மதம்
ெதரிவ க்க முடியாது! இங்ேக தங்கயவர்களாயனும் சரி, சண்ைடக்கு
ேபானவர்களாயனும் சரி, அைனவருக்கும் சமபங்கு உண்டு” என்று பதல்
ெசான்னான். ௨௫ தாவீது இதைன இஸ்ரேவலருக்கு ஒரு வதயாக்கனான்.
இதுஇன்றும்ெதாடர்ந்துவருகறது.
௨௬தாவீது ச க்லாைகவந்தைடந்தான். யூதாவன்தைலவர்களுக்கும்அவனது

நண்பர்களுக்கும் அமேலக்கயரிடம் அபகரித்தப் ெபாருட்களில் சலவற்ைற
அன்பளிப்பாகக் ெகாடுத்தான். அவன் “கர்த்தருைடய பைகவரிடமிருந்து
ெவன்றுஎடுத்தப்ெபாருட்கைளஉங்களுக்குத்தருக ேறாம்” என்றான்.
௨௭அவன்ேமலும்ெபத்ேதல்ெநெகவலுள்ள ராேமாத்,யாத்தீர், ௨௮ஆேராேவர்,

ச ப்ேமாத், எஸ்ேகேமாவா, ௨௯ ராக்கால், ெயராமித்தீயரின் ேகனிய நகரங்கள்
௩௦ ஓர்மா, ெகாராசீன், ஆற்றாகல், ௩௧ எப்ேரான் ஆகய நகரங்களில்
உள்ளவர்களுக்கும்தாவீதுதன்ஆட்களுடன்எங்ெகங்ேகதங்கனாேனா,அங்ேக
உள்ளதைலவர்களுக்கும்அன்பளிப்ைபக்ெகாடுத்துஅனுப்பனான்.

௩௧
சவுலின்மரணம்
௧ெபலிஸ்தயர்இஸ்ரேவலுக்குஎத ராகப்
ேபாரிட்டனர். இஸ்ரேவலர் ேதாற்று ஓடினார்கள். கல் ேபாவா

மைலப்பகுதயல் பல இஸ்ரேவலர் ெகால்லப்பட்டனர். ௨ சவுலுக்கும்
அவனது மகன்களுக்கும் எத ராகக் கடுைமயாய் ெபலிஸ்தயர் ேபாரிட்டனர்.
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அவர்கள் சவுலின் மகன்களான ேயானத்தான், அபனதாப், மற்றும் மல்கசூகா
ஆக ேயாைரக்ெகான்றனர்.
௩ சவுலுக்கு எத ராக ேபாரானது ேமலும் ேமலும் வலுத்தது. வல் வீராகள்

சவுலின் மீது அம்பு எய்ததால், சவுல் பயங்கரமாக காயப்பட்டான். ௪ தன்ேனாடு
ஆயுதம் தூக்க வருபவனிடம் சவுல், “உனது பட்டயத்ைத எடுத்து என்ைனக்
ெகான்று ேபாடு. அதனால்அந்நயர் என்ைன காயப்படுத்த ேகலிச் ெசய்யாமல்
இருப்பார்கள்” என்றான். அவன் பயந்து அவ்வாறு ெசய்ய மறுத்துவ ட்டான்.
எனேவ சவுல் தனது வாைள உருவ தற்ெகாைல ெசய்து ெகாண்டான். ௫ சவுல்
மரித்துப்ேபானைத, ஆயுதங்கைள எடுத்து வரும் அவனது உதவயாளன்
அறந்து, தனது வாளால் தானும் மடிந்தான். ௬ எனேவ சவுலும் அவனதுமூன்று
மகன்களும், சவுலின் ஆயுதம் தாங்கும் வீரனும் அைனத்துப் பைட வீரர்களும்
அேத நாளில் மரித்தார்கள்.
சவுலின்மரணத்தால்ெபலிஸ்தயர்மக ழ்ச்ச யைடகன்றனர்
௭ பள்ளத்தாக்கன் மறு பக்கத்தல் இருந்த இஸ்ரேவலர் தங்கள் ேசைன

பயந்துஓடுவைதக் கண்டனர். சவுலும்அவனதுமகன்களும்மரித்துப்ேபானைத
அற ந்தனர். எனேவ அவர்கள் தங்கள் நகரங்கைளவ ட்டு ஓடிப்ேபானார்கள்.
ெபலிஸ்தயர்அந்நகரங்கைளஆக்க ரமித்துக்ெகாண்டனர்.
௮ மறுநாள், ெபலிஸ்தயர் பணங்களின் ேமலுள்ள ெபாருட்கைள கவரச்

ெசன்றனர். கல்ேபாவா மைலயல் சவுலும், அவனது மூன்று மகன்களும்
மரித்துக் க டப்பைதக் கண்டனர். ௯ அவர்கள் சவுலின் தைலைய ெவட்டி,
அவனது ஆயுதங்கைளயும் எடுத்துக் ெகாண்டனர். அவர்கள் இச்ெசய்தையப்
ெபலிஸ்தருக்கும், தங்கள் வக்க ரகங்களின் ஆலயத்த ற்கும் எடுத்துச்
ெசன்றனர். ௧௦ சவுலின் ஆயுங்கைள அவர்கள் அஸ்தேராத் ேகாவலில்
ைவத்தனர். சவுலின்உடைலஅவர்கள்ெபத்ஸானின்சுவரில்ெதாங்கவ ட்டனர்.
௧௧இது குறத்து யாேபஸ் கீேலயாத் நகரத்தார் ேகள்வப்பட்டனர். ௧௨ எனேவ,

எல்லா வீரர்களும் ெபத்ஸானுக்கு இரவு முழுவதும் பயணம் ெசய்து, சவுலின்
உடைலயும் அவனது மகன்களின் பணங்கைளயும் எடுத்து வந்தனர், அவற்ைற
யாேபசல்எரித்தனர், ௧௩பன்புசவுல்மற்றும்அவனதுமகன்களின்எலும்புகைள
எடுத்து யாேபசல் ெபரிய மரத்தடியல் புைதத்தனர். யாேபஸின் குடிகள் 7
நாட்களுக்குஉணவுஉண்ணாமல்துக்கம்ெகாண்டாடினர்.
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சாமுேவலின்
இரண்டாம்புத்தகம்

சவுல்மரணத்ைததாவீதுஅறதல்
௧அமேலக்கயைரமுறயடித்தபன்தாவீதுச க்லாக ற்குத்தரும்ப ச்ெசன்றான்.

சவுல் ெகால்லப்பட்டைதத் ெதாடர்ந்து இது நடந்தது. அங்ேக தாவீது இரண்டு
நாட்கள் தங்கனான். ௨ பன்பு, மூன்றாம் நாளில், ஒருஇளம் வீரன் ச க்லாக ற்கு
வந்தான். அவன் சவுலின் முகாமிலிருந்து வந்தருந்தான். அம்மனிதனின்
ஆைடகள்கழிந்தருந்தன. அவனுைடயதைலயல்புழுத படிந்தருந்தது*அவன்
தாவீத டம்வந்துநலத்தல்முகங்குப்புறவழுந்துவணங்கனான்.
௩ தாவீது அம்மனிதைனப் பார்த்து, “நீ எங்கருந்து வருகறாய்?” என்று

ேகட்டான்.
அம்மனிதன் தாவீத டம், “நான் இஸ்ரேவலரின் முகாமிலிருந்து வருக ேறன்”

என்றுபதலுைரத்தான்.
௪ தாவீது அம்மனிதைன ேநாக்க , “யார் ேபாரில் ெவற்றயைடந்தார் என்பைத

தயவுெசய்துகூறு” என்றான்.
அம்மனிதன், “நம் வீரர்கள் ேபாரிலிருந்து தப்ப ஓடினார்கள். பலர்

யுத்தத்தல் அகப்பட்டு மடிந்தனர். சவுலும் அவனது மகன் ேயானத்தானுங்கூட
மரித்துவ ட்டனர்” என்றுபதல்கூறனான்.
௫ தாவீது இைளஞனாகய அந்த வீரனிடம், “சவுலும் ேயானத்தானும்

மரித்தைதப் பற்ற உனக்குஎப்படிெதரியும்?” என்றுேகட்டான்.
௬ அந்த இளம் வீரன், “நான் கல்ேபாவா மைலக்குப் ேபாயருந்ேதன்.

சவுல் தனது ஈட்டியல் ெசாருக ச் சாய்ந்துக்ெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்ேதன்.
ெபலிஸ்தயரின் ேதர்களும் குதைர வீரர்களும் சவுலுக்கு அருகல் ெநருங்க க்
ெகாண்டிருந்தனர். ௭ சவுல் தரும்ப என்ைனப் பார்த்து அைழத்து ௮ என்ைன
யாெரன்றுேகட்டார். நான்ஒருஅமேலக்கயன்என்பைதஅவருக்குக்கூற ேனன்.
௯ அப்ேபாது சவுல், ‘தயவு ெசய்து என்ைனக் ெகான்றுவடு. நான் மிகவும்
காயப்பட்டு மரிக்கும் தருவாயல் உள்ேளன்’ என்றார். ௧௦ அவர் அத கமாகக்
காயப்பட்டிருந்ததால், இனி உய ர் பைழக்கமாட்டார் என்பைத நான் மிக நன்கு
அறந்ேதன். எனேவநான்அவைரக்ெகான்ேறன். பன்புஅவரதுதைலயலிருந்த
க ரீடத்ைதயும் புயங்களில் இருந்த கடகத்ைதயும் கழற்ற ேனன். அவற்ைற என்
ஆண்டவனாகயஉங்களிடம் ெகாண்டுவந்துள்ேளன்” என்றான்.
௧௧ அப்ேபாது தாவீது தன் துக்கமிகுதயால் ஆைடகைள கழித்தான்.

தாவீேதாடிருந்த மனிதர்களும் அவ்வாேற ெசய்தார்கள். ௧௨ அவர்கள்
வருத்தமுற்று அழுது மாைல வைரக்கும் ஏதும் உண்ணவல்ைல. சவுலும்
அவனது மகன் ேயானத்தானும் மரித்துப் ேபானதால் அவர்கள் அழுதார்கள்.
தாவீதும் அவனது மனிதர்களும் ெகால்லப்பட்டிருந்த கர்த்தருைடய
ஜனங்களுக்காகவும்இஸ்ரேவலருக்காகவும்அழுதனர். சவுலும்,ேயானத்தானும்
பலஇஸ்ரேவலரும்யுத்தத்தல்ெகால்லப்பட்டதற்காகஅவர்கள்அழுதனர்.
அமேலக்கயைனக்ெகால்லதாவீதுகட்டைள

* ௧:௨: ஆைடகள்...புழத படிந்தருந்ததுஅம்மனிதன்ெபருஞ்ேசாகமாய்இருந்தான்என்பைதக்காட்டும்.
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௧௩ சவுலின் மரணத்ைதப்பற்ற க் கூறய இளம் வீரனிடம் தாவீது ேபசனான்.
தாவீது, “நீ எந்தஇடத்ைதச் ேசர்ந்தவன்?” என்றுேகட்டான்.
அந்த இளம் வீரன், “நான் ஒரு அந்நயனின் மகன், நான் ஒரு அமேலக்கயன்”

என்றான்.
௧௪ தாவீது அந்த இளம் வீரனிடம், “கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுத்த, அரசைனக்

ெகால்வதற்குநீஏன்அச்சம்ெகாள்ளவல்ைல?” என்றான்.
௧௫-௧௬ பன்பு தாவீது அமேலக்கயைன ேநாக்க , “உனது மரணத்தற்கு

நீேய காரணம். கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசைனக் ெகான்றாய் என்று நீேய
கூறனாய். உனது வார்த்ைதகேள நீ குற்றவாளி என்று தீர்க்கன்றன”
என்று கூறனான். பன்பு தாவீது ஒரு இளம் ேவைலயாைள அைழத்து
அமேலக்கயைனக் ெகால்லுமாறு கூறனான். எனேவ அந்த இஸ்ரேவல்
இைளஞன்அமேலக்கயைனக்ெகான்றான்.

சவுல், ேயானத்தான்பற்றயதாவீதன்ேசாககீதம்
௧௭ சவுைலயும் அவனது மகன் ேயானத்தாைனயும் குறத்து துயரம் மிகுந்த

பாடெலான்ைறத் தாவீது பாடினான். ௧௮ அப்பாடைல யூதா ஜனங்களுக்குக்
கற்ப க்குமாறு தாவீது தனது ஆட்களிடம் கூறனான். அப்பாடல் “வல்”
எனப்பட்டது. அதுயாேசரின் புத்தகத்தல் உள்ளது.

௧௯ “இஸ்ரேவேல,உன்அழகுஉன்ேமடுகளில்அழிக்கப்பட்டது.
ஓ,அந்தவீரர்கள்எப்படிவீழ்ந்தனர்!.

௨௦அச்ெசய்தையக்காத்† நகரில்கூறாேத,
அஸ்கேலானின்ெதருக்களில்அைதஅறவக்காேத.

அதனால்ெபலிஸ்தயநகரங்கள்களிப்பைடயும்!
அந்தஅந்நயர்கள்மக ழக்கூடும்.

௨௧மைழேயா பனிேயா கல்ேபாவா மைலகளில்ெபய்யாெதனநம்புக ேறன்.
அவ்வயல்களினின்று பய ர்களின் காணிக்ைக இனி வராெதன நான்
நம்புக ேறன்.

வீரர்களின் ேகடயங்கள்அங்குத்துருப்ப டித்தன.
சவுலின்ேகடகத்தல்எண்ெணய்பூசப்படவல்ைல.

௨௨வல்லால்பலபைகவைரக்ெகான்றான்ேயானத்தான்.
வாளால்அவ்வாேறெவற்ற கண்டான், சவுல்.

இவர்கள்மடிந்த பலவீரரின்இரத்தத்ைதச் ச ந்தைவத்தனர்!
வலிேயாரில்வலியவீரைரயும்துண்டுத்துண்டாகெவட்டினர்.

௨௩ “சவுலும் ேயானத்தானும் தம் வாழ்வல் ஒருவருக்ெகாருவர் அன்பு காட்டி
மக ழ்ந்தனர்.

மரணமும்அவர்கைளப்ப ரிக்கவல்ைல!
அவர்கள்கழுகுகளிலும் ேவகமானவர்கள்.

அவர்கள்சங்கங்களிலும்பலசாலிகள்.
௨௪இஸ்ரேவலின்குமாரத்த கேள, சவுலுக்காகஅழுங்கள்!

இரத்தாம்பர ஆைடகைள சவுல் உனக்குத் தந்தான். இன்னும் ஆைடகளில்
ெபான்ேவைலப்பாடுகள்ெசய்வத்தான்!

† ௧:௨௦: காத்ெபலிஸ்தயர்கள்தைலநகரம்.
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௨௫ “ேபாரில் பலசாலிகள்வீழ்ந்தனர்.
கல்ேபாவா மைலயல்ேயானத்தான்மடிந்தான்.

௨௬சேகாதரன்ேயானத்தாேன,மைறந்தாய்,ெவகுவாய்வருந்துக ேறன்.
உனதுஅன்புெபருமக ழ்ைவத்தந்தது. மங்ைகயரின் ேநசத்ைதக் காட்டிலும்
மாேமன்ைமயானதுஉனதுஅன்பு.

௨௭ேபாரில் பலசாலிகள்வீழ்ந்தனர்.
ேபார்க்கருவ அைனத்தும்அழிந்தனேவ.”

௨
தாவீதுதனதுஆட்களுடன்எப்ேரானுக்குச்ெசல்வது
௧ பன்பு தாவீது கர்த்தருைடய அறவுைரையக் ேகட்டான். தாவீது, “நான்

யூதாவன் நகரங்களுள் ஏேதனும் ஒரு நகரத்த ற்குப் ேபாகலாமா?” என்று
ேகட்டான்.
கர்த்தர் தாவீத டம், “ேபாகலாம்” என்றார். தாவீது, “எங்கு நான் ேபாகட்டும்?”

என்றுேகட்டான். கர்த்தர், “எப்ேரானுக்கு” என்றுபதலளித்தார்.
௨ எனேவ, தாவீதும் அவனது இரண்டு மைனவயரும் எப்ேரானுக்குச்

ெசன்றனர். (ெயஸ்ரேயல் ஊராளான அக ேனாவாள் ஒரு மைனவ ,
மற்ெறாருத்த கர்ேமல் நாபாலின் வதைவயாகய அப காயல்) ௩ தாவீது
தம் ஆட்கைளயும் அவர்களின் குடும்பத்தாைரயும் தம்ேமாடு அைழத்துச்
ெசன்றான். அவர்கள் எல்ேலாரும் எப்ேரானிலும் அருகலுள்ள ஊர்களிலும்
குடிேயறனார்கள்.
தாவீதுயாேபசன்ஜனங்களுக்குநன்ற கூறுவது
௪ யூதாவன் மனிதர்கள் எப்ேரானுக்கு வந்து தாவீைத யூதாவன் அரசனாக

அப ேஷகம் ெசய்தார்கள். அவர்கள் தாவீத டம், “கீேலயாத்தலுள்ள யாேபசன்
மனிதர்கள் சவுைலப்புைதத்தார்கள்” என்றனர்.
௫ கீேலயாத்தலுள்ள யாேபசன் மனிதர்களிடம் தாவீது தூதுவர்கைள

அனுப்பனான். அந்த ஆட்கள் யாேபசன் மனிதர்கைள ேநாக்க , “சவுலின்
சாம்பைலப்* புைதத்துஉங்கள்ஆண்டவனாகய சவுலுக்குஇரக்கம்காட்டியதால்
கர்த்தர் உங்கைள ஆசீர்வத ப்பாராக. ௬ கர்த்தர் உங்களிடம் இரக்கமாகவும்
உண்ைமயாகவும் இருப்பாராக, நானும் உங்களுக்கு இரக்கம் காட்டுேவன்.
௭ இப்ேபாது பலமும் ைதரியமும் உைடயவர்களாய் இருங்கள். உங்கள்
ஆண்டவனாகய சவுல் மரித்துவ ட்டார். ஆனால் யூதா ேகாத்த ரத்தனர்
அவர்களுைடய அரசனாக என்ைன அப ேஷகம் ெசய்தருக்க றார்கள்” என்று
தாவீதுெசய்தையக்கூறயனுப்பனான்.
இஸ்ேபாேசத்அரசனாவது
௮ சவுலின் பைடக்கு ேநர் என்பவனின் மகனாகய அப்ேனர் தளபதயாக

இருந்தான். சவுலின் மகனாகய இஸ்ேபாேசத்ைத அப்ேனர் மகனாயீமுக்கு
அைழத்துச்ெசன்றுஅவைன ௯கீேலயாத்,அஷ ரியர்,ெயஸ்ரேயல், எப்ப ராயீம்,
ெபன்யமீன்,இஸ்ரேவல்எல்லாவற்றற்கும்அரசனாக்கனான்.
௧௦இஸ்ேபாேசத்சவுலின்மகன். அவன்இஸ்ரேவைலஆளத்ெதாடங்கயேபாது

அவனுக்கு நாற்பது வயது, அவன்இரண்டுஆண்டுகள்அரசாண்டான். ஆனால்

* ௨:௫: சவுலின் சாம்பல் சவுல் மற்றும் ேயானத்தான் ஆக ேயாரின் உடல்கள் எரிக்கப்பட்டது. பார்க்க: 1
சாமு. 31:12.
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யூதா ேகாத்த ரத்தார் தாவீைதப் பன் பற்றனர். ௧௧ தாவீதும் எப்ேரானில்
அரசனாக இருந்தான். தாவீது 7 ஆண்டுகள் 6 மாதங்கள் யூதா ேகாத்த ரத்ைத
அரசாண்டான்.
ஆபத்தானேபாட்டி
௧௨ ேநரின் மகனாகய அப்ேனரும் சவுலின் மகனாகய இஸ்ேபாேசத்தன்

அதகாரிகளும் மகனாயீைமவ ட்டுக் க ப ேயானுக்குச் ெசன்றனர்.
௧௩ ெசருயாவன் மகனாகய ேயாவாபும், தாவீதன் அதகாரிகளும் ேசர்ந்து
க ப ேயானுக்குச் ெசன்றனர். க ப ேயானின் குளத்தருேக அவர்கள்
அப்ேனைரயும் இஸ்ேபாேசத்தன் அதகாரிகைளயும் சந்த த்தனர். அப்ேனரின்
கூட்டத்தனர் குளத்தன் ஒரு கைரயலும், ேயாவாபன் கூட்டத்தார் குளத்தன்
மறுகைரயலும்அமர்ந்தனர்.
௧௪அப்ேனர் ேயாவாப டம், “இளம் வீரர்கள் நமக்கு முன்பு ஒருவருக்ெகாருவர்

ேபாட்டிய ட்டுக்ெகாள்ளட்டும்” என்றான்.
ேயாவாபும், “சரி நாம் ேபாட்டிய டலாம்” என்றான். ௧௫ எனேவ இளம்

வீரர்கள் எழுந்தனர். இரு குழுவனரும் ேபாராடத் துணிந்து தங்கள் ஆட்கைள
எண்ணிக்ைகய ட்டனர். சவுலின்மகனாகயஇஸ்ேபாேசத்த ற்காகச் சண்ைடய ட
ெபன்யமீன்ேகாத்த ரத்தலிருந்து 12 ேபர்கைளயும்தாவீதன்பக்கத்தலிருந்து 12
ேபர்கைளயும் அவர்கள் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். ௧௬ ஒவ்ெவாருவனும் பைகவனின்
தைலையப் ப டித்து வாளால் வலாவல் குத்த க்ெகாண்டான். எனேவ
அம்மனிதர்கள் ஒருமித்து வீழ்ந்தனர். எனேவ அந்த இடம் “கூரிய கத்த களின்
நலம்” (எல்கா அருரீம்) என அைழக்கப்பட்டது. இந்த இடம் க ப ேயானில்
இருக்க றது. ௧௭ பன் அந்தச் சண்ைடெபரும் யுத்தமாக மாற ற்று. அந்த நாளில்
தாவீதன்அதகாரிகள்அப்ேனைரயும்இஸ்ரேவலைரயும் ேதாற்கடித்தனர்.

அப்ேனர்ஆசேகைலக்ெகால்வது
௧௮ெசருயாவற்குமூன்றுமகன்கள்இருந்தனர். அவர்கள் ேயாவாப், அப சாய்,

ஆசேகல் ஆக ேயாராவார்கள். ஆசேகல் மிக ேவகமாக ஓடக்கூடியவன்.
காட்டுமாைனப் ேபான்ற ேவகமுள்ளவன். ௧௯ ஆசேகல் அப்ேனரிடம் ஓடி
அவைனத் துரத்த ஆரம்ப த்தான். ௨௦அப்ேனர் தரும்ப பார்த்து “நீ ஆசேகலா?”
எனக் ேகட்டான்.
ஆசேகல், “ஆம், நாேனதான்” என்றான்.
௨௧அப்ேனர்ஆசேகைலத்தாக்கவரும்பவல்ைல. எனேவஅப்ேனர்ஆசேகைல

ேநாக்க , “என்ைனத் துரத்துவைதவ ட்டு, இளம் வீரர்களுள் ேவறு ஒருவைனத்
துரத்து,நீஎளித ல்அவைனெவன்றுஅவன்ேபார்அங்க கைளஎடுத்துவடுவாய்”
என்றான். ஆனால்ஆசேகல்அப்ேனைரத்துரத்துவைதநறுத்தவல்ைல.
௨௨ அப்ேனர் மீண்டும் ஆசேகலிடம், “என்ைனத் துரத்துவைத வ ட்டுவடு.

இல்ைலெயன்றால் நான் உன்ைனக் ெகால்ல ேவண்டியருக்கும். ப றகு
உனது சேகாதரனாகய ேயாவாபன் முகத்ைத மீண்டும் நான் பார்க்க முடியாது”
என்றான்.
௨௩ஆனால் ஆசேகேலா அப்ேனைர வ டாமல் துரத்தனான். எனேவ அப்ேனர்

ஈட்டியன் மறுமுைனயால்ஆசேகலின்வயற்றல்குத்தனான். ஈட்டிஆசேகலின்
வயற்றனுள் புகுந்து முதுகல் ெவளி வந்தது. ஆசேகல் அங்ேகேய வழுந்து
மரித்தான்.

ேயாவாபும்அப சாயும்அப்ேனைரத்துரத்துதல்
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ஆசேகலின் உடல் நலத்தல் க டந்தது. ஓடிவந்த மனிதர்கள் அவனருேக
நன்றுவட்டனர். ௨௪ஆனால் ேயாவாபும், அப சாயும்† அப்ேனைரத் ெதாடர்ந்து
துரத்த க் ெகாண்ேட ஓடினார்கள். அம்மா என்னும் ேமட்ைட அவர்கள்
அைடந்தேபாது சூரியன் அஸ்தமித்துக்ெகாண்டிருந்தது. (க ப ேயான்
பாைலவனத்தற்குப் ேபாகும் வழியல் கீயாவற்கு எத ரில் அம்மா ேமடு
இருந்தது) ௨௫ ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த மனிதர்கள் அப்ேனரிடம்
வந்தனர். அவர்கள் எல்ேலாரும் ேசர்ந்து மைலயன் உச்சயல் நன்று
ெகாண்டிருந்தார்கள்.
௨௬அப்ேனர் ேயாவாைப ேநாக்க உரக்க, “நாம் ேபாரிட்டு ஒருவைரெயாருவர்

ெகால்லேவண்டுமா? இது துக்கத்த ேலேய முடிவுறும் என்பது உங்களுக்கு
ந ச்சயமாகத் ெதரியும். ெசாந்த சேகாதரர்கைளேய துரத்த க் ெகாண்டு
இருக்கேவண்டாம் எனஜனங்களுக்குச்ெசால்” என்றான்.
௨௭ அப்ேபாது ேயாவாப், “நீ அவ்வாறு ெசான்னது நல்லதாய ற்று, நீ

அவ்வாறு ெசால்லாவ ட்டால், எல்லாரும் தங்கள் சேகாதரர்கைளக் காைலவைர
துரத்த க்ெகாண்ேட இருப்பார்கள் என்று ேதவனுைடய ஜீவைனக் ெகாண்டுச்
ெசால்லுக ேறன்” என்றான். ௨௮ எனேவ, ேயாவாப் ஒரு எக்காளத்ைத ஊத ,
தனது ஆட்கள் இஸ்ரேவலைரக் துரத்தாதபடி தடுத்து நறுத்தனான். அவர்கள்
இஸ்ரேவலேராடு ேபாரிடமுயலவல்ைல.
௨௯அப்ேனரும்அவனதுஆட்களும் ேயார்தான் பள்ளத்தாக்குவழியாக இரவுப்

ெபாழுதல் அணிவகுத்து ெசன்றனர். அவர்கள் ேயார்தான் நதையக் கடந்து
மகனாயீமுக்குவரும்வைர பகல்முழுவதும்அணிவகுத்துநடந்தனர்.
௩௦ அப்ேனைரத் துரத்துவைத வ ட்டுவ ட்டு ேயாவாப் தரும்ப ச் ெசன்றான்.

ேயாவாப்தன்ஆட்கைளஅைழத்தான். ஆசேகல்உட்படதாவீதன்அதகாரிகளுள்
19 ேபர் அங்கு இல்லாதருப்பைதக் கண்டான். ௩௧ ஆனால் தாவீதன்
அதகாரிகள் ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தலிருந்து அப்ேனரின் ஆட்களில் 360
ேபைரக் ெகான்றருந்தனர். ௩௨ தாவீதன் அதகாரிகள் ஆசேகைல எடுத்துச்
ெசன்றுெபத்லேகமிலிருந்தஅவனதுதந்ைதயன்கல்லைறயல்புைதத்தனர்.
ேயாவாபும், அவனது மனிதர்களும் இரவு முழுவதும் அணிவகுத்துச்

ெசன்றனர். அவர்கள்எப்ேராைனஅைடந்தேபாதுசூரியன்உதத்தது.

௩
இஸ்ரேவலுக்கும்யூதாவுக்குமிைடேய ேபார்
௧ சவுல், தாவீது ஆக ேயாரின் குடும்பத்தாருக்கைடேய நீண்டகாலம் யுத்தம்

ெதாடர்ந்தது. தாவீது வலிைம ெபற்றுக்ெகாண்ேட இருந்தான். சவுலின்
குடும்பத்தார் தளர்ந்துக்ெகாண்ேடவந்தனர்.

தாவீதுக்குஆறுமகன்கள்எப்ேரானில் ப றந்தனர்
௨எப்ேரான்நகரில் தாவீதுக்குஆண்பள்ைளகள்பறந்தனர்.

முதல் மகன் அம்ேமான். அம்ேமானின் தாய் ெயஸ்ரேயைலச் ேசர்ந்த
அக ேனாவாள்ஆவாள்.

௩ இரண்டாவது மகன் கீேலயாப். கீேலயாபன் தாய் அப காயல். அவள்
கர்ேமலிலுள்ளநாபாலின்வதைவயாயருந்தாள்.

† ௨:௨௪: ேயாவாபும்அப சாயும்அப்ேனரினால்ெகால்லப்பட்டஆசேகலின்சேகாதரர்கள்.



2 சாமுேவல்௩:௪ 587 2 சாமுேவல்௩:௧௪

மூன்றாவது மகன் அப்சேலாம். இவனது தாய், ேகசூரின் அரசனாகய
தல்மாயன்மகள்மாக்காள்என்பவள்ஆவாள்.

௪நான்காம்மகன்அேதானியா. அேதானியாவன்தாய்ஆகீத்.
ஐந்தாம் மகன்ெசப்பத்தயா. இவனதுதாய்அப த்தால்.
௫ஆறாம்மகன்இத்ேரயாம். தாவீதன்மைனவ எக்லாள்இத்ேரயாமுக்குதாய்.

தாவீதுக்குஎப்ேரானில்இந்தஆறுமகன்களும்பறந்தனர்.

தாவீேதாடு ேசரஅப்ேனரின்தீர்மானம்
௬ தாவீது, சவுல் ஆக ேயாரின் குடும்பங்கள் ஒன்றுக்ெகான்று

ேமாத க்ெகாண்டிருந்த ேபாது சவுலின் பைடயல் அப்ேனர் மிகவும் பலமைடந்து
வந்தான். ௭ சவுலிடம் ஆயாவன் மகளான ரிஸ்பாள் என்னும் ெபயருள்ள
ேவைலக்காரி ஒருத்த இருந்தாள். இஸ்ேபா ேசத் அப்ேனைர ேநாக்க , “எனது
தந்ைதயன் ேவைலக்காரிேயாடு நீ ஏன் பாலின உறவு ெகாண்டாய்?” என்று
ேகட்டான்.
௮ இஸ்ேபாேசத் இவ்வாறு ேகட்டதால் அப்ேனர் ேகாபமைடந்தான் அப்ேனர்,

“நான் சவுலுக்கும் அவனதுகுடும்பத்துக்கும் உண்ைமயுள்ளவனாக இருந்ேதன்.
நான்உன்ைனத்தாவீத டம்ஒப்பைடக்கவல்ைல. அவன்உன்ைனத்ேதாற்கடிக்க
அனுமதக்கவல்ைல. நான் யூதாவுக்காக உைழக்கும் வஞ்சகன் அல்ல.
நான் இத்தீயக் காரியத்ைதச் ெசய்ததாக நீ கூறக்ெகாண்டிருக்க றாய்.
௯-௧௦ நான் இப்ேபாது இந்த வாக்குறுதைய அளிக்க ேறன். ேதவன் ெசான்ன
காரியங்கள் நைறேவறும் என நான் உறுதயாக நம்புக ேறன். சவுலின்
குடும்பத்தாரிடமிருந்து அரைச எடுத்து தாவீதன் குடும்பத்தாருக்குக்
ெகாடுப்பதாக கர்த்தர் கூறனார். கர்த்தர் தாவீைத இஸ்ரேவலுக்கும்
யூதாவுக்கும்அரசனாக்குவார். தாணிலிருந்துெபெயர்ெசபாவைரக்கும்*அவன்
அரசாளுவான். இது நகழும்படியாக நான் ெசய்யாவ ட்டால் ேதவன் எனக்குத்
தீைமெசய்வார் என்றுநான்எத ர்பார்க்க ேறன்!” என்றான். ௧௧இஸ்ேபாேசத்தால்
அப்ேனருக்குஎந்த பதலும்கூறமுடியவல்ைல. அவைனக்கண்டுஇஸ்ேபா ேசத்
மிகவும் பயந்தான்.
௧௨ அப்ேனர் தாவீத டம் ெசய்த ெசால்ேவாைர அனுப்பனான். அப்ேனர்,

“நீ யார் இந்த நாட்ைட ஆளேவண்டும் என்று நைனக்கறாய்? என்ேனாடு
ஒப்பந்தம் ெசய்துக்ெகாள். இஸ்ரேவலருக்குஅரசனாகும்படியாக நான் உனக்கு
உதவுேவன்” என்றான்.
௧௩ தாவீது, “நல்லது! நான் உன்ேனாடு ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துக்ெகாள்ேவன்.

ஆனால் உன்னிடம் ஒரு காரியத்ைதக் ேகட்க ேறன்: சவுலின் மகள் மீகாைள
என்னிடம்அைழத்துவரும்வைரஉன்ைனநான்சந்த க்கமாட்ேடன்” என்றான்.

தாவீதுதன்மைனவ மீகாைளெபற்றுக்ெகாள்க றான்
௧௪ தாவீது சவுலின் மகனாகய இஸ்ேபா ேசத்த டம் ெசய்த ேயாடு தூதுவைர

அனுப்பனான். தாவீது, “என்னுைடய மைனவயாகய மீகாைளக் ெகாடு.
அவைள எனக்கு ெகாடுப்பதாக வாக்களிக்கப்பட்டுள்ளது. நான் அவளுக்காக
நூறுெபலிஸ்தயைரக்ெகான்ேறன்” என்றான்.

* ௩:௯-௧௦: தாண், ெபெயர்ெசபா இஸ்ரேவலின் வடக்கும் ெதற்கும் ேசர்ந்த முழு நாடு என்று இதற்கு
அர்த்தம். தாண் இஸ்ரேவலின் வடக்கு பகுதயல் இருந்த நகரம் மற்றும் ெபெயர்ெசபா யூதாவன் ெதற்கு
பகுதயல்இருந்தது.
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௧௫ இஸ்ேபாேசத் லாய சன் மகனாகய பல்த்த ேயலிடமிருந்து மீகாைள
அைழத்து வருமாறு ஆட்கைள அனுப்பனான். ௧௬ மீகாைளப் பன் ெதாடர்ந்து
அவள் கணவன் பல்த்த ேயலும் ெசன்றான். மீகாேளாடு பகூரீமுக்கு வந்தேபாது
பல்த்த ேயல் அழுதுக்ெகாண்ேட பன்ெதாடர்ந்தான். ஆனால் அப்ேனர்
பல்த்த ேயைல ேநாக்க , “வீட்டிற்குப் ேபா” என்றான். எனேவ பல்த்த ேயல் தன்
வீட்டிற்குத்தரும்ப ச்ெசன்றான்.

தாவீதுக்குஉதவுவதாகஅப்ேனரின்உறுத
௧௭இஸ்ரேவலின் தைலவர்களுக்கு அப்ேனர் ெசய்த ெசால்லியனுப்பனான்.

அவன், “நீங்கள் தாவீைத அரசனாக ஆக்கக் காத்தருக்க றீர்கள். ௧௮இப்ேபாது
அவ்வாேற ெசய்யுங்கள்! கர்த்தர் தாவீைதக் குற த்து ஏற்ெகனேவ இவ்வாறு
ெசால்லியருக்க றார். ‘இஸ்ரேவலராக ய எனது ஜனங்கைள நான்
ெபலிஸ்தயரிடமிருந்தும் ப ற பைகவர்களிடமிருந்தும் வடுவப்ேபன். எனது
தாசனாகயதாவீதன்மூலமாகஇைதச்ெசய்ேவன்’ ” என்றார்.
௧௯ எப்ேரானிலிருந்த தாவீதுக்கு அப்ேனர் ெசான்ன இக்காரியங்கைள

ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்த ற்கும் ெசான்னான். ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்த ற்கும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் அப்ேனர் கூறய காரியங்கள் நன்ைமயாகத்
ேதான்றன.
௨௦பன்புஎப்ேரானிலிருந்ததாவீத டம்அப்ேனர்வந்தான். அவன்தன்ேனாடு 20

ேபைரஅைழத்துவந்தருந்தான். அப்ேனருக்கும்அவேனாடுவந்தஆட்களுக்கும்
தாவீதுவருந்தளித்தான்.
௨௧ அப்ேனர் தாவீைத ேநாக்க , “எனது ஆண்டவனும், அரசருமானவேர!

நான் அைனத்து இஸ்ரேவலைரயும் உம்மிடம் அைழத்துவர அனுமதயும்.
அப்ேபாது அவர்கள் உம்ேமாடு ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துக்ெகாள்வார்கள். பன்
நீர்வரும்பயதுேபால்இஸ்ரேவைலஆளலாம்” என்றான்.
எனேவ தாவீது அப்ேனைர அனுப்பவ ட்டான். அப்ேனர் சமாதானமாய்

தரும்பனான்.

அப்ேனரின்மரணம்
௨௨ ேயாவாபும் தாவீதன் அதகாரிகளும் யுத்தத்தலிருந்து தரும்பனார்கள்.

பைகவரிடமிருந்துஎடுத்த பலெபாருட்கள்அவர்களிடமிருந்தன. அப்ேபாதுதான்
அப்ேனர் தாவீத டமிருந்து சமாதானமாய் புறப்பட்டுச் ெசன்றருந்தான். ஆதலால்
அந்ேநரம் எப்ேரானில் தாவீேதாடு அப்ேனர் இருக்கவல்ைல ௨௩ ேயாவாபும்
அவனது பைடயும் எப்ேராைன அைடந்தது. பைடயனர் ேயாவாப டம், “ேநரின்
மகனாகய அப்ேனர் தாவீது அரசனிடம் வந்தருந்தான். அவன் சமாதானமாய்
ெசல்லுமாறுதாவீதுஅனுமதத்தான்” என்றனர்.
௨௪ ேயாவாப் அரசனிடம் வந்து, “நீங்கள் என்ன ெசய்தீர்கள்? அப்ேனர்

உங்களிடம் வந்தும், அவனுக்கு எந்தத் துன்பமும் ெசய்யாமல் அவைன
அனுப்பயுள்ளீர்கள்! ௨௫ ேநரின் மகனாகய அப்ேனைர உமக்குத் ெதரியும்.
அவன் உம்ைம வஞ்ச க்க வந்தான். நீர் ெசய்துக்ெகாண்டிருக்கும்
காரியங்கைளக்குறத்துேவவுபார்க்கஅவன்வந்தான்” என்றான்.
௨௬ ேயாவாப் தாவீைத வ ட்டுச்ெசன்று சீராவன் கணற்றருேக இருந்த

அப்ேனைரச் சந்த க்கும்படி தூதுவர்கைள முன்ேன அனுப்பனான்.
அவர்கள் அப்ேனைர தனிேய அைழத்து வந்தனர். அது தாவீதுக்குத்
ெதரிந்தருக்கவல்ைல. ௨௭ அப்ேனர் எப்ேராைன அைடந்ததும், அவேனாடு
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தனித்துப் ேபசும்படியாக ேயாவாப் வாசலின் பன்புறம் அைழத்துச் ெசன்றான்.
அப்ேபாது ேயாவாப் அப்ேனைர வயற்றல் குத்தனான். அப்ேனர் மரித்தான்.
ேயாவாபன் சேகாதரனானஆசேகைலஅப்ேனர் ெகான்றருந்தான். ஆைகயால்
இப்ேபாது ேயாவாப்அப்ேனைரக்ெகான்றான்.
அப்ேனருக்காக தாவீதன்அழுைக
௨௮ தாவீது நடந்தைத எல்லாம் ேகள்வப்பட்டான். தாவீது, “நானும் எனது

அரசும் ேநரின் மகனாகய அப்ேனரின் மரணத்ைதக் குறத்து என்றும் களங்க
மற்றவர்கள். இைதக் குறத்து கர்த்தர் அறவார். ௨௯ ேயாவாபன் குடும்பத்தார்
குற்றவாளிகள். அவர்களுக்கும் பல ெதால்ைலகள் ேநரக்கூடும். ெதாழு
ேநாய் ேபான்றவற்றால் அக்ககுடும்பத்தனர் பாத க்கப்படக்கூடும். அவர்கள்
முடவர்களாகக் கூடும். யுத்தத்தல் மரிக்கக்கூடும், உண்ண உணவன்ற
வாழக்கூடும்!” என்றான்.
௩௦ க ப ேயானில் நடந்த யுத்தத்தல் தங்கள் சேகாதரனாகய ஆசேகைல

அப்ேனர் ெகான்றதால் ேயாவாபும் அவனது சேகாதரன் அப சாயும் அப்ேனைரக்
ெகான்றார்கள்.
௩௧-௩௨ ேயாவாப டமும், ேயாவாபுடனிருந்த எல்லா ஜனங்களிடமும்

தாவீது, “உங்கள் ஆைடகைளக் க ழித்து துக்கத்த ற்குரிய ஆைடகைள
அணிந்துெகாள்ளுங்கள். அப்ேனருக்காக அழுங்கள்” என்றான். அவர்கள்
எப்ேரானில் அப்ேனைரப் புைதத்தார்கள். அடக்கத்த ற்கு தாவீது
ெசன்றருந்தான். தாவீது அரசனும் எல்லா ஜனங்களும் கல்லைறயருேக
அப்ேனருக்காகஅழுதனர்.
௩௩ அப்ேனரின் அடக்கத்தன்ேபாது தாவீது அரசன் இந்த ேசாக கீதத்ைதப்

பாடினான்:

“அறவல்லாதகுற்றவாளிையப்ேபாலஅப்ேனர்மரித்தானா?
௩௪அப்ேனர்,உனதுைககள்கட்டப்படவல்ைல.
கால்களில் வலங்கு மாட்டப்படவல்ைல, அப்ேனேர, தீேயார் உன்ைன
ெகான்றனர்!”

அப்ேபாது ஜனங்கள் எல்ேலாரும் அப்ேனருக்காக மீண்டும் அழுதனர்.
௩௫ அந்த நாள் முழுவதும் ஜனங்கள் தாவீத டம் வந்து அப்பம் உண்ணுமாறு
வற்புறுத்தனார்கள். ஆனால் தாவீது வ ேசஷ வாக்குறுத ெசய்தருந்தான்.
அவன், “சூரியன் மைறயும் முன்னர் நான் ெராட்டிையேயா, ேவறு
உணைவேயா உட்ெகாண்டால் ேதவன் என்ைனத் தண்டிப்பாராக” என்றான்.
௩௬ எல்ேலாரும் நடந்தைதக் கண்டனர். தாவீது அரசனின் ெசய்ைகையக்
கண்டு தருப்தயுற்றனர். ௩௭ ேநரின் மகனாகய அப்ேனைரத் தாவீது அரசன்
ெகால்லவல்ைலெயனயூதாஜனங்களும்இஸ்ரேவலரும்புரிந்துக்ெகாண்டனர்.
௩௮ தாவீது அரசன் அதகாரிகைள ேநாக்க , “இஸ்ரேவலில் இன்று ஒரு

முக்கயமானதைலவன்மரித்துவ ட்டான்என்பைதஅறவீர்கள். ௩௯இேதநாளில்
நான்அரசனாகவும், அப ேஷகம் ெசய்யப்பட்ேடன். இந்த ெசருயாவன் மகன்கள்
எனக்கு மிகுந்த துன்பத்ைத ெகாடுத்துவ ட்டனர். அவர்கள் தவறுக்ேகற்ற
தண்டைனையகர்த்தர்அளிப்பார் எனநம்புக ேறன்” என்றான்.

௪
சவுலின்குடும்பத்த ற்குத்ெதால்ைலகள்
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௧ எப்ேரானில் அப்ேனர் மரித்தான் என்பைத சவுலின் மகனான இஸ்ேபாேசத்
ேகள்வப்பட்டான். இஸ்ேபாேசத்தும்இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்அைனவரும் மிகவும்
அச்சம் ெகாண்டனர். ௨ சவுலின் மகனாகய இஸ்ேபாேசத்ைதப் பார்ப்பதற்கு
இருவர் ெசன்றனர். அவர்கள் பைடத்தைலவர்களாக இருந்தனர். அவர்கள்
ரிம்ேமானின் மகன்களாகய, ேரகாபும், பானாவும் ஆவார்கள். (ரிம்ேமான்
ேபேராத்ைதச்ேசர்ந்தவன். ெபன்யமீன்ேகாத்த ரத்த ற்குஉரியநகரமாகேபேராத்
இருந்ததால் அவர்கள் ெபன்யமீனியர் ஆவார்கள். ௩ ஆனால் ேபேராத்தன்
ஜனங்கள் க த்தாயீமிற்கு ஓடிவ ட்டனர். அவர்கள் இன்றும் அங்ேகேய வச த்து
வருகன்றனர்.)
௪ சவுலின் மகனாகய ேயானத்தானுக்கு ேமவ ேபாேசத் என்னும் ெபயருள்ள

மகன் இருந்தான். சவுலும் ேயானத்தானும் ெகால்லப்பட்டார்கள் என்ற
ெசய்த ெயஸ்ரேயலிலிருந்து வந்தேபாது ேமவ ேபாேசத்த ற்கு ஐந்து
வயது ஆகயருந்தது. பைகவர்கள் வருவார்கள் என எத ர்பார்த்ததால்
ேமவ ேபாேசத்ைத வளர்த்த தாத ெபண் அச்சம் ெகாண்டாள். எனேவ
அவள் அவைனத் தூக்கக்ெகாண்டு ஓடினாள். அவ்வாறு ஓடியேபாது அவள்
குழந்ைதையத் தவற ேபாட்டுவ ட்டாள். எனேவ அவனது இரண்டு கால்களும்
முடமாயன.
௫ ேபேராத்தலுள்ள ரிம்ேமானின் மகன்களாகய ேரகாபும், பானாவும்

இஸ்ேபாேசத்தன் வீட்டிற்கு நண்பகலில் ெசன்றார்கள். ெவப்பம் மிகுதயாக
இருந்ததால் இஸ்ேபாேசத் ஓய்ெவடுத்துக்ெகாண்டிருந்தான். ௬-௭ ேகாதுைம
எடுக்க வந்தவர்கைளப் ேபான்று ேரகாபும் பானாவும் வீட்டிற்குள் புகுந்தனர்.
படுக்ைகயைறயல் இஸ்ேபாேசத் சாய்ந்தருந்தான். அவைன ேரகாபும்
பானாவும் குத்த க் ெகான்றார்கள். பன் அவனது தைலைய ெவட்டி எடுத்துக்
ெகாண்டு ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கு வழியாக இரவு முழுவதும் பயணம்
ெசய்தனர். ௮ அவர்கள் எப்ேராைன வந்தைடந்தனர். இஸ்ேபாேசத்தன்
தைலையதாவீத டம்ெகாடுத்தனர்.
ரிம்ேமானின் பள்ைளகளாகய ேரகாபும் பானாவும் தாவீது அரசைன ேநாக்க ,

“இேதா உம்ைமக் ெகால்ல முயன்ற உமது பைகவனாகய சவுலின் மகன்
இஸ்ேபாேசத்தன் தைல, உமக்காக இன்று கர்த்தர் சவுைலயும் அவனது
குடும்பத்தாைரயும்தண்டித்துள்ளார்” என்றனர்.
௯ ஆனால் தாவீது ேரகாைபயும் அவனது சேகாதரன் பானாைவயும்

ேநாக்க , “கர்த்தர் உய ேராடிருப்பது எவ்வளவு ந ச்சயேமா, அவ்வாேற அவர்
என்ைனத் ெதால்ைலகளிலிருந்து வடுவத்ததும் ந ச்சயம். ௧௦ ஆனால்
முன்ெபாருமுைற ஒருவன் எனக்கு ஏேதா நற்ெசய்த ெகாண்டுவருவதாக
எண்ணினான். அவன் என்னிடம், ‘பாருங்கள் சவுைல ெகான்றதனால்
மரித்துவ ட்டான்’ என்றான். அச்ெசய்தையக் ெகாண்டு வந்ததற்காக ஏேதனும்
பரிசளிப்ேபன் என்று அவன் எண்ணினான். ஆனால் அம்மனிதைனப்
ப டித்து ச க்லாக் என்னும் இடத்தல் அவைனக் ெகான்ேறன். ௧௧ எனேவ
உன்ைனயும் நான் ெகான்று இத்ேதசத்தலிருந்து அகற்றேவண்டும். ஏெனனில்
துஷ்டராக ய நீங்கள் ஒரு நல்ல மனிதைன வீட்டிற்குள், அவனது படுக்ைகயல்
உறங்க க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாதுெகான்றீர்கள்” என்றான்.
௧௨ எனேவ ேரகாைபயும் பானாைவயும் ெகால்லும்படி தனது இளம்

வீரர்களுக்கு தாவீது கட்டைளய ட்டான். அந்த இளம் வீரர்கள் ேரகாப், பானா
ஆக ேயாரின் ைககைளயும் கால்கைளயும் ெவட்டி எப்ேரான் குளத்தருேக
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ெதாங்கவ ட்டார்கள். பன் அவர்கள் இஸ்ேபாேசத்தன் தைலைய எடுத்து
எப்ேரானில்அப்ேனர் புைதக்கப்பட்டஇடத்த ேலேய புைதத்தார்கள்.

௫
இஸ்ரேவலர் தாவீைதஅரசனாக்குகறார்கள்
௧ இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்கள் எல்ேலாரும் எப்ேரானில் தாவீத டம்

கூடிவந்தார்கள். அவர்கள் தாவீைத ேநாக்க , “நாம் எல்ேலாரும் ஒேர
குடும்பத்தார்!* ௨சவுல்நமதுஅரசனாகஇருந்தேபாதும்யுத்தத்தல் நீர் எங்கைள
வழிநடத்தனீர். யுத்தத்தலிருந்துஇஸ்ரேவலைரஅவர்கள்இருப்ப டத்த ற்குநீேர
அைழத்து வந்தீர். கர்த்தர் உம்மிடம், ‘எனது ஜனங்களாகய இஸ்ரேவலருக்கு
ேமய்ப்பனாயருப்பாய். இஸ்ரேவலுக்கு அரசனாக இருப்பாய்!’ என்று
ெசான்னார்” என்றார்கள்.
௩எனேவஇஸ்ரேவலின்அைனத்துதைலவர்களும்தாவீைதச் சந்த ப்பதற்காக

எப்ேரான் என்னும் நகருக்கு வந்தார்கள். தாவீது அரசன் இத்தைலவர்கேளாடு
கர்த்தருைடய முன்னிைலயல் ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துக்ெகாண்டான்.
இஸ்ரேவலின் அரசனாக தைலவர்கள் அைனவரும் தாவீைத அப ேஷகம்
பண்ணினார்கள்.
௪தாவீதுஅரசாளஆரம்ப த்தேபாதுஅவனுக்கு 30வயது. அவன் 40ஆண்டுகள்

அரசாண்டான். ௫ எப்ேரானில் 7 ஆண்டு 6 மாதங்கள் அவன் யூதர்களுக்கு
அரசனாகஇருந்தான். எருசேலமில்இஸ்ரேவலுக்கும்யூதாவுக்கும் 33ஆண்டுகள்
அரசனாகஇருந்தான்.

எருசேலமில் தாவீதன்ெவற்ற
௬ அரசனும் அவனது வீரர்களும் எருசேலமில் வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கன்ற

எபூசயைர எத ர்த்துப் ேபாரிடுவதற்குச் ெசன்றனர். எபூசயர்கள் தாவீத டம்,
“எங்கள் நகரத்த ற்குள் உங்களால் வரமுடியாது.† எங்களில் குருடர்களும்
முடவர்களுங்கூட உங்கைளத் தடுத்து நறுத்தமுடியும்” என்றனர். (தாவீது,
அவர்கள் நகரத்த ற்குள் நுைழயமாட்டான் என்று அவர்கள் நைனத்ததால்
இவ்வாறு கூறனார்கள். ௭ஆனால் தாவீது சீேயான் ேகாட்ைடையப் ப டித்தான்.
இக்ேகாட்ைட பன்புதாவீதன்நகரமாய ற்று.)
௮அந்த நாளில் தாவீது தனதுஆட்கைள ேநாக்க , “நீங்கள் எபூசயைர ெவல்ல

வரும்பனால், தண்ணீர் குைக‡ வழிேய ெசன்று ‘முடவரும், குருடரும்’ ஆகய
பைகவைர ெநருங்குங்கள்” என்றான். இதனால்தான் மக்கள், “குருடரும்
முடவரும்வீட்டினுள்வரமுடியாது” என்பார்கள்.
௯ ேகாட்ைடயனுள் தாவீது வாழ்ந்தான். அைத “தாவீதன் நகரம்” என்று

அைழத்தான், மில்ேலா என்னும் ேகாபுர பகுதையயும் தாவீது கட்டினான்.
நகரத்த ற்குள்ளும்பலகட்டிடங்கைளகட்டினான். ௧௦சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்
தாவீேதாடிருந்ததால்அவன்பலம்மிகுந்தவனானான்.

* ௫:௧: ஒேர குடும்பம் எழுத்தன் ப ராகாரமாக, “உங்களது சைதயும் இரத்தமும்”. † ௫:௬:
எங்கள்...வரமுடியாது எருசேலம் நகரம் மைலயன் ேமல் கட்டப்பட்டது. அதைனச் சுற்றலும் உயர்ந்த
சுவர்கைளக்ெகாண்டது. எனேவஅதுைகப்பற்றுவதற்குமிகவும் கடினமானது. ‡ ௫:௮: தண்ணீர்குைக
தண்ணீர்ெசல்லும்கால்வாய்ஒன்றுபழங்காலத்துநகரத்தன்சுவருக்குக்கீேழஓடியது. ப றகுஒருகுறுகய
கால்வாய் நகரம் வைரக்கும் ேநராக ஓடியது. நகர ஜனங்கள் இதைனக் கணறாக பயன்படுத்தனார்கள்.
தாவீதன்ஆட்களில்ஒருவன்இந்தக்கால்வாய்மீதுஏற நகரத்த ற்குள்ேபானான்.
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௧௧ தீருவன் அரசனாகய ஈராம் தாவீதனிடம் தூதுவர்கைள அனுப்பனான்.
ேகதுரு மரங்கைளயும் தச்சைரயும், ச ற்ப கைளயும் அனுப்பனான். அவர்கள்
தாவீதுக்ெகன்று ஒரு வீட்ைடக் கட்டினார்கள். ௧௨ அப்ேபாது தாவீது கர்த்தர்
தன்ைன உண்ைமயாகேவ இஸ்ரேவலின் அரசனாக்கயைத அற ந்தான்.
ேதவனுைடய ஜனங்களாகய இஸ்ரேவலருக்கு தனது அரைச கர்த்தர்
முக்கயமானதாகஆக்கனார் என்பைதஅவன்உணர்ந்தான்.
௧௩தாவீது எப்ேரானிலிருந்து எருசேலமுக்கு குடி ெபயர்ந்தான். எருசேலமுக்கு

வந்த பன் தாவீது இன்னும் பல மைனவயைரயும் ேவைலக்காரிகைளயும்
ேசர்த்துக்ெகாண்டான். அவனுக்கு ேமலும் பள்ைளகள் பறந்தனர்.
௧௪ எருசேலமில் தாவீதுக்குப் ப றந்த பள்ைளகளின் ெபயர்கள் இைவகேள:
சம்முவா, ேசாபாப், நாத்தான், சாெலாேமான் ௧௫இப்பார், எலிசூவா, ெநப்ேபக்,
யப்பயா, ௧௬எலிஷாமா, எலியாதா, எலிப்ேபேலத்.
ெபலிஸ்தயருக்குஎத ராக தாவீதுசண்ைடயடுகறான்
௧௭ இஸ்ரேவலின் அரசனாக தாவீைத இஸ்ரேவலர் அப ேஷகம் ெசய்தார்கள்

என்பைதப் ெபலிஸ்தயர் ேகள்வப்பட்டனர். தாவீைதக் ெகான்றுவடுவதற்காக
ெபலிஸ்தயர்அவைனத்ேதடிப்புறப்பட்டனர். தாவீதுஇைதயற ந்துஎருசேலமில்
ேகாட்ைடக்குள் இருந்தான். ௧௮ெபலிஸ்தயர் வந்து ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்கல்
முகாமிட்டு தங்கனார்கள்.
௧௯ தாவீது கர்த்தரிடம், “நான் ெபலிஸ்தயைர எத ர்த்துப் ேபாரிட ேவண்டுமா?

ெபலிஸ்தயைரத் ேதாற்கடிக்க நீர் எங்களுக்குஉதவுவீரா?” என்றுேகட்டான்.
கர்த்தர் தாவீத டம், “ெபலிஸ்தயைரத் ேதாற்கடிப்பதற்கு நான் கண்டிப்பாக

உதவுேவன்” என்றார்.
௨௦ பன்பு தாவீது பாகால் ப ராசீம் என்னும் இடத்துக்கு வந்து அந்த இடத்தல்

ெபலிஸ்தயைரக் ேதாற்கடித்தான். தாவீது, “உைடந்த அனணயல் ெவள்ளம்
ெபருக்ெகடுப்பைதப்ேபால கர்த்தர் எனது பைகவர்களிைடேய பாய்ந்தார்”
என்று கூறனான். எனேவ அவ்வ டத்த ற்குப் “பாகால் ப ராசீம்” என்று
ெபயரிட்டான். ௨௧ ெபலிஸ்தயர்கள் பாகால் ப ராசீமில் தம் ெதய்வங்களின்
உருவங்கைள வ ட்டுச் ெசன்றனர். தாவீதும் அவன் ஆட்களும் அவற்ைற
அப்புறப்படுத்தவ ட்டனர்.
௨௨ மீண்டும் ெபலிஸ்தயர் வந்து ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்கல் முகாமிட்டு

தங்கனார்கள்.
௨௩ தாவீது கர்த்தரிடம் ப ராத்தைன ெசய்தான். இம்முைற கர்த்தர் தாவீத டம்,

“நீ அங்குப் ேபாகாேத. அவர்கள் பைடக்குப் பன்ேன ெசன்றுவைளத்துக்ெகாள்.
முசுக்கட்ைட ெசடிகளுக்குஅருேக இருந்துஅவர்கைளத் தாக்கு. ௨௪முசுக்கட்ைட
ெசடிகளின் உச்சயலிருந்து ெபலிஸ்தயர் ேபாருக்காக அணிவகுத்து வரும்
ஒலிையக் ேகட்பீர்கள். அப்ேபாது நீங்கள் வைரந்து ெசயல்பட ேவண்டும்.
ஏெனனில் அதுேவ கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பாக ெசன்று ெபலிஸ்தயைரத்
ேதாற்கடிக்கும் சமயமாகும்” என்றார்.
௨௫ கர்த்தர் கட்டைளய ட்டபடிேய தாவீது ெசய்தான். அவன் ெபலிஸ்தயைர

ெவன்றான். ேகபாவலிருந்துேகேசர்வைரக்கும்அவர்கைளத்துரத்தனான்.

௬
ேதவனுைடயபரிசுத்தப்ெபட்டி எருசேலமுக்குவருதல்
௧இஸ்ரேவலின்மிகச்ச றந்த
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வீரர்கைளெயல்லாம் தாவீது ஒன்றாகக் கூட்டினான். ெமாத்தம் 30,000 ேபர்
இருந்தனர். ௨ தாவீதும் அவனது ஆட்களும் யூதாவலுள்ள பாலாவற்குச்
ெசன்றனர். அவர்கள் ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய எருசேலமுக்குக்
ெகாண்டு வந்தனர். கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்ளும்படி ஜனங்கள்
பரிசுத்தப் ெபட்டியருேக வருவார்கள். பரிசுத்தப் ெபட்டியானது கர்த்தருைடய
சங்காசனமாக இருந்தது. ேகருபீன்களின் உருவங்கள் பரிசுத்தப் ெபட்டியன்
ேமேல இருந்தன. ேகருபீன்கள் ேமல் கர்த்தர் ராஜாவாக வீற்றருக்க றார்.
௩ேமட்டிலிருந்தஅபனதாபன்வீட்டிற்குெவளிேயஅவர்கள்பரிசுத்தெபட்டிையக்
ெகாண்டு வந்தார்கள். பன்பு ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய ஒரு புதய
வண்டியல் ஏற்றனார்கள். அந்த வண்டிைய அபனதாபன் மகன்களாகய
ஊசாவும்அக ேயாவும்ஓட்டினார்கள்.
௪ ேமட்டிலிருந்த அபனதாபன் வீட்டிலிருந்து அவர்கள் பரிசுத்தப்

ெபட்டிையச் சுமந்துவந்தனர். ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிேயாடு ஊசா
வண்டியன் மீது அமர்ந்தருந்தான். பரிசுத்தப் ெபட்டிக்கு முன்பாக அக ேயா
நடந்துக்ெகாண்டிருந்தான். ௫ கர்த்தருக்கு முன் தாவீதும் இஸ்ரேவலரும்
நடனமாடினார்கள். இரட்ைடவால் வீைண, சுரமண்டலம், தம்புரு, ேமளம்,
வீைண,தாளம்ஆகயமருதகட்ைடயல்ெசய்தஇைசக்கருவகைளஇைசத்தப்படி
ெசன்றனர். ௬நாேகானுக்குச்ெசாந்தமானேபாரடிக்கும்களத்ைதஅைடந்தேபாது
வண்டியல் பூட்டப்பட்ட பசுக்கள் இடறன. எனேவ ேதவனுைடய பரிசுத்த ெபட்டி
வண்டிக்கு ெவளிேய வழலாயற்று. ஊசா பரிசுத்த ெபட்டிைய ப டித்தான்.
௭ ஆனால் கர்த்தர் ஊசாவன் மீது ேகாபங்ெகாண்டு அவைனக் ெகான்றார்.*
ஊசா பரிசுத்த ெபட்டிையத் ெதாட்டேபாது அவன் ேதவனுக்கு மரியாைத
ெகாடுக்காமல் ெசயல்பட்டான். ஆகேவ ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டியருகல்
ஊசா அங்ேக மரித்தான். ௮ கர்த்தர் ஊசாைவக் ெகான்றதால் தாவீது
கலக்கமுற்றான். தாவீது அந்த இடத்ைத “ேபேரஸ் ஊசா” என்று அைழத்தான்.
இன்றும்அந்தஇடம் “ேபேரஸ்ஊசா” என்ேறஅைழக்கப்படுக றது.
௯ தாவீது அந்த நாளில் கர்த்தரிடம் பயப்பட்டான். தாவீது, “நான் இங்கு

இப்ேபாது ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய எவ்வாறு ெகாண்டுவர முடியும்?”
என்றான். ௧௦ ஆைகயால் தாவீதன் நகரத்த ற்குள் கர்த்தருைடய பரிசுத்தப்
ெபட்டிையக் ெகாண்டுவரவல்ைல. காத்ஊரானாகயஓேபத் ஏேதாமின்வீட்டில்
தாவீது பரிசுத்தப் ெபட்டிைய ைவத்தான். ேபாரடிக்கும் களத்தலிருந்து ஓேபத்
ஏேதாமின் வீடுவைரக்கும் கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய தாவீது சுமந்து
வந்தான். ௧௧ ஓேபத் ஏேதாமின் வீட்டில் கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டி மூன்று
மாதங்கள் இருந்தது. ஓேபத் ஏேதாைமயும் அவனது குடும்பத்தாைரயும் கர்த்தர்
ஆசீர்வத த்தார்.
௧௨ பன்னர், ஜனங்கள் தாவீத டம், “ஓேபத் ஏேதாமின் குடும்பத்ைதயும்

அவனுக்குச் ெசாந்தமான எல்லாவற்ைறயும், ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டி
அங்கருந்ததால் கர்த்தர் அவைன ஆசீர்வத த்தார்” என்றார்கள். தாவீது ேபாய்
ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய ஓேபத் ஏேதாம் வீட்டிலிருந்து ெகாண்டு
வந்தான். அதைன தாவீதன் நகரத்த ற்கு ெகாண்டு ேபானான். தாவீது
மக ழ்ச்ச யும் உற்சாகமும் அைடந்தான். ௧௩ கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிையச்
சுமந்து ெசன்றவர்கள் ஆறு அடி எடுத்து ைவத்ததும் நன்றார்கள். தாவீது ஒரு

* ௬:௭: ஆனால் கர்த்தர்...ெகான்றார் ேலவயர்கள் மட்டும் ேதவனுைடய பரிசுத்தமான ெபட்டிைய சுமக்க
முடியும்அல்லதுபரிசுத்தகூடாரத்தலுள்ளபறெபாருட்கள்ஊசா ேலவயன்அல்ல. படிக்க எண்ண. 1:50.
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காைளையயும் ெகாழுத்த கன்று குட்டிையயும் பலிய ட்டான். ௧௪ பன்பு தாவீது
கர்த்தருக்குமுன்பாகத் தன்முழு பலத்ேதாடு நடனமாடினான். தாவீது ெமல்லிய
பஞ்சாலாகயஏேபாத்ைதஅணிந்தருந்தான்.
௧௫ தாவீதும் இஸ்ரேவலரும் களிப்பைடந்தனர். அவர்கள் ஆரவாரம் ெசய்து

எக்காளம் ஊதயபடி கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய நகரத்த ற்குள்
ெகாண்டு வந்தார்கள். ௧௬ சவுலின் மகள் மீகாள் ஜன்னல் வழியாய் இைதப்
பார்த்துக் ெகாண்டிருந்தாள். கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டி நகரத்த ற்குள்
ெகாண்டு வரப்பட்டேபாது, கர்த்தருக்கு முன்பாக தாவீது பாடி நடனம்
ஆடிக்ெகாண்டிருந்தான். மீகாள் தாவீைதப் பார்த்து தன் மனதற்குள் அவைன
இகழ்ந்தாள். அவன் தன்ைனத் தாேன தரக்குைற வாக்க க்ெகாள்க றான் என்று
அவள்நைனத்தாள்.
௧௭ தாவீது பரிசுத்தப் ெபட்டிக்காக ஒரு கூடாரம் அைமத்தான். இஸ்ரேவலர்

கூடாரத்தனுள்ேள கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய அதற்குரிய இடத்தல்
ைவத்தார்கள். பன்பு தாவீது தகனபலிையயும் சமாதான பலிையயும்
கர்த்தருக்குமுன்பாகச்ெசலுத்தனான்.
௧௮ தகன பலிையயும் சமாதான பலிையயும் ெசலுத்தய ப றகு தாவீது சர்வ

வல்ைலைமயுள்ள கர்த்தருைடய நாமத்தல் ஜனங்கைள ஆசீர்வத த்தான்.
௧௯ தாவீது இஸ்ரேவலின் ஒவ்ெவாரு ஆணுக்கும் ெபண்ணுக்கும் அவரவர்
பங்காகய ெராட்டியும், முந்த ரிப்பழ அைடயும், ேபரீச்சம்பழ அைடயும்
ெகாடுத்தான். பன்புஎல்ேலாரும்தங்கள்வீடுகளுக்குச்ெசன்றனர்.
மீகாள்தாவீைதத ட்டுதல்
௨௦ தாவீது தன் வீட்ைட ஆசீர்வத ப்பதற்காகத் தரும்ப ச் ெசன்றான்.

ஆனால் சவுலின் மகளாகய மீகாள் அவைனச் சந்த த்து, “இஸ்ரேவலின்
அரசன் தன்ைனத்தான் இன்று மத க்கவல்ைல! பணிப்ெபண்களின்
முன்ேன உமது ஆைடகைள நீக்க ெவட்கமின்ற ஆடுகன்ற மூடைனப்ேபால்
நடந்துக்ெகாண்டீர்!” என்றாள்.
௨௧ அதற்கு தாவீது மீகாைள ேநாக்க , “உனது தந்ைதையேயா, அவரது

குடும்பத்தன் எந்த மனிதைனேயா ேதர்ந்ெதடுக்காமல் கர்த்தர், என்ைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். அவரது ஜனங்களாகய இஸ்ரேவலருக்குத் தைலவனாக
கர்த்தர் என்ைனத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். எனேவ நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக
ெதாடர்ந்து ஆடிப்பாடிக் ெகாண்டாடுேவன்! ௨௨ இைதக்காட்டிலும்
அவமரியாைதயான ெசயல்கைளயும் நான் ெசய்யக்கூடும்! நீ என்ைன
மதயாமலிருந்தாலும் நீ குற ப்படும் ெபண்கள் என்ைன உயர்வாக
மத க்க றார்கள்!” என்றான்.
௨௩ சவுலின் மகளான மீகாள் தனது மரண நாள்வைர குழந்ைத இல்லாமல்

இருந்துமரித்தாள்.

௭
தாவீதுஒருஆலயம்கட்டவரும்புதல்
௧தாவீதுதன்புதுவீட்டிற்குச்ெசன்றபன்
கர்த்தர் அவனது பைகவர்களிடமிருந்து அவனுக்கு சமாதானத்ைதக்

ெகாடுத்தார். ௨ தாவீது அரசன் தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தாைன ேநாக்க ,
“பாரும், நான் ேதவதாரு மரங்களால் அைமந்த அழகய வீட்டில் வாழ்க ேறன்.
ஆனால் ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிேயா ஒரு கூடாரத்த ேலேய இன்னும்
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ைவக்கப்பட்டுள்ளது! பரிசுத்தப் ெபட்டிக்கு அழகான நல்ல கட்டிடம் நாம் கட்ட
ேவண்டும்” என்றான்.
௩ நாத்தான் தாவீது அரசைன ேநாக்க , “நீர் ெசய்ய வரும்புக றைதச் ெசய்யும்.

கர்த்தர்உம்ேமாடிருக்க றார்” என்றான்.
௪ஆனால்அன்ற ரவு, நாத்தானுக்குக்கர்த்தருைடயெசய்த க் கைடத்தது.

கர்த்தர் நாத்தானிடம்,
௫ “நீ என் தாசனாகய தாவீத டம் ேபாய், ‘இதுேவ கர்த்தர் ெசால்வதாகும்,

நான் வாழேவண்டிய வீட்ைடக் கட்டும் ஆள் நீ அல்ல. ௬ இஸ்ரேவலைர
எக ப்தலிருந்து அைழத்து வந்தேபாது நான் ஒரு வீட்டிலும் தங்க
வாழவல்ைல. நான் ஒரு கூடாரத்த ேலேய எல்லா இடங்களுக்கும்
பயணமாேனன். எனதுவீடாககூடாரத்ைதேய பயன்படுத்த ேனன். ௭ேதவதாரு
மரங்களாலாகயஅழகயவீட்ைடஎனக்குகட்டுமாறுநான்எந்தஒருஇஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரத்த ற்கும்ஒருேபாதும்ஒருவார்த்ைதயும்கூறவல்ைல’.
௮ “நீ என் தாசனாகய தாவீதுக்கு இைதக் கூற ேவண்டும்: ‘சர்வ

வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுவது இதுேவ: நீ ஆடு ேமய்த்து
ெகாண்டிருக்கும்ேபாது உன்ைன ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். அவ்ேவைலயலிருந்து
வலக்க எடுத்து இஸ்ரேவலராக ய எனது ஜனங்களுக்கு உன்ைன
தைலவனாக்க ேனன். ௯ நீ ெசன்ற எல்லா இடங்களிலும் நான் உன்ேனாடு
இருந்ேதன். உனக்காகஉன்பைகவர்கைளநான்முறயடித்ேதன். உலகலுள்ள
ேமன்ைமயான ஜனங்கைளப்ேபால் உன்ைனயும் புகழ்ெபறச் ெசய்ேவன்.
௧௦-௧௧ இஸ்ரேவலராக ய எனது ஜனங்களுக்கு, நான் ஒரு இடத்ைதத்
ேதர்ந்ெதடுத்துள்ேளன். நான் இஸ்ரேவலைர நைல நறுத்த ேனன். அவர்கள்
வாழ்வதற்குரிய ெசாந்த இடத்ைதக் ெகாடுத்ேதன். ஓரிடத்தலிருந்து
இன்ேனாரிடத்த ற்கு அவர்கள் அைலந்து ெகாண்டிராதபடிக்கு நான்
இைதச் ெசய்ேதன். முன்பு இஸ்ரேவலைர வழிநடத்த நயாயாத பத கைள
அனுப்ப ேனன். ஆனால் தீேயார் அவர்களுக்குத் ெதால்ைலகள்
வைளவத்தனர். அத்ெதால்ைலகள் இப்ேபாது வராது. உனது
எல்லாப் பைகவர்களிடமிருந்தும் உனக்கு அைமதயளிக்க ேறன். உனது
குடும்பத்தாைரஅரசர்களாக்குேவன்எனஉனக்குவாக்குறுத அளிக்கன்ேறன்.
௧௨ “ ‘உனது முத ர்வயதல், நீ மரித்து உனது முற்ப தாக்கேளாடு ேசர்த்து

புைதக்கப்படுவாய். அப்ேபாது உனது ெசாந்த மகைன அரசனாக்குேவன்.
௧௩அவன் எனது ெபயரில் ஒரு வீட்ைடக் (ஆலயத்ைதக்) கட்டுவான். அவனது
அரசன் சங்காசனத்ைத என்ெறன்ைறக்கும் நைல நறுத்துேவன். ௧௪ நான்
அவனுக்குத் தந்ைதயாக இருப்ேபன். அவன் எனக்கு மகனாக இருப்பான்.
அவன் பாவம் ெசய்ைகயல், ப றரால் அவனுக்குத் தண்டைன அளிப்ேபன்.
அவர்கள்எனதுசாட்ைடயாகஇருப்பார்கள். ௧௫ஆனால்நான்அவைனஎன்றும்
ேநச யாமல் வ ட்டு வ டமாட்ேடன். அவனுக்கு உண்ைமயானவனாக என்றும்
இருப்ேபன். சவுலிடமிருந்து எனது அன்ைபயும் இரக்கத்ைதயும் நீக்க ேனன்.
நான் உன்னிடம் தரும்பயேபாது சவுைலத் தள்ளிவ ட்ேடன். ஆனால் உனது
குடும்பத்தாருக்கு அவ்வாறு ெசய்யமாட்ேடன். ௧௬ உனது குடும்பத்தனர்
அரசர்களாகத் ெதாடர்ந்து இருப்பார்கள். நீ அைத நம்பயருக்கலாம்! உனது
ஆட்ச என்றும் ெதாடரும், உனது சங்காசனம் என்றும் நைலத்து நற்கும்!’
என்றுகூறு” என்றார்.
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௧௭ நாத்தான் தான் கண்ட தரிசனத்ைதக் குற த்து தாவீதுக்குக் கூறனான்.
ேதவன்கூறயஎல்லாவற்ைறயும்அவன்தாவீத ற்குக்கூறனான்.

தாவீதுேதவனிடம்ெஜபம்ெசய்க றான்
௧௮ அப்ேபாது தாவீது அரசன் உள்ேள ெசன்று கர்த்தருக்கு முன்பாக

அமர்ந்தான்.

தாவீது, “கர்த்தராக ய என் ஆண்டவேர, நான் ஏன் உமக்கு
முக்கயமானவனாேனன்? என் குடும்பம் ஏன் உமக்கு முக்கயமானதாய ற்று?
என்ைன ஏன் முக்கயமானவனாக மாற்றனீர்? ௧௯ நான் ஊழியக்காரனன்ற
ேவெறதுவுமல்ல. நீர் என்னிடம் மிகவும் இரக்கம் காட்டினீர். எனது எத ர்கால
குடும்பம் பற்றயும் இரக்கமான ெசாற்கைளக் கூறனீர்! கர்த்தராக ய என்
ஆண்டவேர, நீர் எப்ேபாதும்ஜனங்களிடம்இவ்வாறுேபசுவதல்ைலஅல்லவா?
௨௦ நான் எவ்வாறு ெதாடர்ந்து உம்ேமாடு ேபச முடியும்? கர்த்தராக ய என்
ஆண்டவேர, நான் உமது ஊழியன் என்பைத அறவீர். ௨௧ நீர் ெசய்வதாகக்
கூறயதாலும் அவற்ைறச் ெசய்ய வரும்புவதாலும் இந்த அற்புதமான
காரியங்கைள நீர் ெசய்வீர். இக்காரியங்கள் எல்லாவற்ைறயும் நான்
அறந்துெகாள்ள நீர் முடிவு ெசய்தீர் ௨௨ கர்த்தராக ய என் ஆண்டவேர,
அதனால்தான் நீர் மிகவும் ெபரியவர்! உம்ைமப் ேபான்று ேவெறாருவரும்
இல்ைல. உம்ைமத் தவ ர ேவறு ேதவன்இல்ைல! நீர் ெசய்த காரியங்கைளக்
குறத்துநாங்கள்ேகள்வப்பட்டிருப்பதால்அைதஅற ேவாம்.
௨௩ “உமது ஜனங்களாகய இஸ்ரேவலருைடயைதப் ேபான்று இவ்வுலகல்

ேவறுஎந்தஜனங்களும்இல்ைல. அவர்கள்வ ேசஷமானஜனங்கள். அவர்கள்
அடிைமகளாயருந்தார்கள், ஆனால் நீர் அவர்கைள எக ப்தலிருந்துஅைழத்து
வந்துவடுதைலஅைடயைவத்தீர். அவர்கைளஉமதுஜனங்களாகமாற்றனீர்.
அவர்கைள உமது ஜனங்களாக்கனீர். உமது ஜனங்களுக்காக ெபரிய
காரியங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும் ெசய்தீர். உமது ேதசத்த ற்காக (நலம்)
அற்புதமான காரியங்கைளச் ெசய்தீர். ௨௪ என்ெறன்றும் உம்முைடய ெசாந்த
ஜனங்களாகஇஸ்ரேவலைரச்ெசய்தீர், கர்த்தாேவ, நீர்அவர்கள் ேதவனானீர்.
௨௫ “இப்ேபாது, ேதவனாகய கர்த்தாேவ, உமது ஊழியக்காரனாகய

எனக்காகவும் என் குடும்பத்த ற்காகவும் சல காரியங்கைளச் ெசய்ய
வாக்குறுத தந்தீர், நீர் வாக்குறுத அளித்த காரியங்கைளஇப்ேபாது ெசய்யும்.
என் குடும்பத்ைத அரச குடும்பமாக எப்ேபாதும் ைவத்தரும். ௨௬ அப்ேபாது
உமது ெபயர் என்ெறன்றும் மகைமப்படுத்தப்படும்! ஜனங்கள், ‘சர்வ
வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தர் இஸ்ரேவைல ஆளுகறார். உமக்கு
ேசைவ ெசய்வதல் உமதுஊழியக்காரனாகய தாவீதன் குடும்பம் ெதாடர்ந்து
வலிைமெபறட்டும்’ என்பார்கள்.
௨௭ “சர்வ வல்லைமயுள்ள இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தாேவ,

நீர் எனக்குப் பல காரியங்கைளக் காட்டினீர். நீர், ‘உன் குடும்பத்ைதப்
ெபருைமப்படுத்துேவன்’ என்றீர். அதனால் உமது தாசனாகய நான்
இப்ப ரார்த்தைனைய ெசய்க ேறன். ௨௮ கர்த்தராக ய என் ஆண்டவேர,
நீர் ேதவன். நீர் கூறும் காரியங்கைள நான் நம்பமுடியும், உமது
ஊழியக்காரனாகய எனக்கு இந்நல்ல காரியங்கள் ஏற்படும் என்று நீர்
கூறனீர். ௨௯ இப்ேபாது தயவு ெசய்து என் குடும்பத்ைத ஆசீர்வதயும்.
உமக்கு முன்பாக நன்று எப்ேபாதும் ஊழியம் ெசய்யட்டும். கர்த்தராக ய
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என் ஆண்டவேர, நீேர இவற்ைறக் கூறனீர். உம்முைடய ஆசீர்வாதம் என்றும்
ெதாடரும். நீேர என்குடும்பத்ைதஆசீர்வத த்தீர்” என்றான்.

௮
தாவீதுக்குபலேபார்களில்ெவற்ற
௧இதற்குப் பன்புதாவீதுெபலிஸ்தயைர
ெவன்றான். ெபலிஸ்தயரின் தைலநகரம் பரந்த நலப்பகுதையக்

ெகாண்ட நகரமாக இருந்து வந்தது. தாவீது அந்த இடங்களின் ஆட்சையக்
ைகப்பற்றனான். ௨ ேமாவாபன் ஜனங்கைளயும் தாவீது ேதாற்கடித்தான்.
அவர்கள் எல்ேலாைரயும் தைர மட்டும் பணியச் ெசய்தான். பன் அவர்கைள
வரிைசகளாக ஒரு கயற்றனால் ப ரித்தான். அவர்களில் இரண்டு வரிைச
ஆட்கைளக் ெகான்றான். மூன்றாவது வரிைச ஆட்கைள உய ேராடுவ ட்டான்.
இவ்வதமாக ேமாவாபன் ஜனங்கள் தாவீதன் பணியாட்களாயனர். அவர்கள்
தாவீதுக்குகப்பம் கட்டினார்கள்.
௩ ேரேகாபன் மகனாகய ஆதாேதசர் ேசாபாவன் அரசனாக இருந்தான்.

ஐப ராத்து நதயருேகயுள்ள நலப்பகுதைய தாவீது ைகப்பற்றுவதற்காகச்
ெசன்றேபாது தாவீது ஆதாேதசைரத் ேதாற்கடித்தான். ௪ஆதாேதசரிடமிருந்து
1,700 குதைர வீரர்கைளயும் 20,000 காலாட்பைடகைளயும் தாவீது
ைகப்பற்றனான். 100 இரதக் குதைரகைளத் தவ ர்த்துப் ப றவற்ைற தாவீது
முடமாக்கனான்.
௫ ேசாபாவன் அரசனாகய ஆதாேதசருக்கு உதவுவதற்காக தமஸ்கு

நகரிலிருந்து ஆராமியர்கள் பைடெயடுத்து வந்தார்கள். ஆனால் தாவீது
22,000 ஆராமியர்கைளயும் ெவன்றான். ௬ பன் தாவீது, ஆராமிலுள்ள
தமஸ்குவல் வீரர்கைளக் கூட்டம் கூட்டமாக நறுத்தனான். ஆராமியர்கள்
தாவீதன் பணியாட்களாக அவனுக்கு கப்பம் கட்டி வந்தனர். தாவீது ெசன்ற
இடங்களிெலல்லாம் கர்த்தர்அவனுக்குெவற்றையக்ெகாடுத்தார்.
௭ ஆதாேதசரின் பணியாட்களுக்குரிய ெவண்கல ேகடயங்கைளத் தாவீது

எடுத்துக் ெகாண்டான். அவற்ைற அவன் எருசேலமுக்குக் ெகாண்டு வந்தான்.
௮ ேபத்தா, ேபெராத்தா ஆகய நகரங்களிலிருந்து ெவண்கலத்தாலாகய பற்பல
ெபாருட்கைளத் தாவீது எடுத்துக்ெகாண்டான். (ேபத்தாவும், ேபெராத்தாவும்
ஆதாேதேசருக்குச்ெசாந்தமானநகரங்கள்)
௯ ஆமாத்தன் அரசனாகய ேதாயீ, ஆதாேதசரின் பைடகைளெயல்லாம்

தாவீது ேதாற் கடித்தைதக் ேகள்வயுற்றான். ௧௦ எனேவ, ேதாயீ தன் மகனாகய
ேயாராைமத் தாவீது அரசனிடம் அனுப்பனான். தாவீது ஆதாேதசைரத்
ேதாற்கடித்ததால் ேயாராம் தாவீைத வாழ்த்த ஆசீர்வத த்தான். ஆதாேதசர்
முன்பு ேதாயீக்கு எத ராக ேபாரிட்டிருந்தான். ெபான், ெவள்ளி ெவண்கலம்
ஆகயவற்றாலான ெபாருட்கைள ேயாராம் ெகாண்டுவந்தருந்தான். ௧௧தாவீது,
இப்ெபாருட்கைள வாங்க கர்த்தருக்கு அர்ப்பணித்தான். கர்த்தருக்குக்
ெகாடுத்த ப ற ெபாருட்கேளாடு அவற்ைறயும் ைவத்தான். தாவீது ேதாற்கடித்த
ேதசங்களிலிருந்து அவற்ைற தாவீது எடுத்துக்ெகாண்டான். ௧௨ ஆராம்,
ேமாவாப். அம்ேமான்,ெபலிஸ்தயா,அமேலக்குஆகயநலப்பகுத கைளதாவீது
ெவன்றான். ேசாபாவன் அரசனும் ேரேகாபன் மகனாகய ஆதாேதசைரயும்
தாவீது ெவன்றான். ௧௩ தாவீது 18,000 ஆராமியைரயும் உப்புப் பள்ளத்தாக்கல்
ேதாற்கடித்தான். அவன் தன் இருப்ப டத்த ற்குத் தரும்பயேபாது புகழ்
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ெபற்றவனாக இருந்தான். ௧௪ தாவீது ஏேதாமில் வீரர்களின் கூட்டத்ைத
ைவத்தான். ஏேதாம் முழுவதும் இவ்வாறு கூட்டம் கூட்டமாக வீரர்கைள
நறுத்தனான். ஏேதாமியர் எல்லாரும் தாவீதன் பணியாட்களானார்கள். தாவீது
ெசன்றஇடெமல்லாம் கர்த்தர்அவனுக்குெவற்றையக்ெகாடுத்தார்.
தாவீதன்ஆட்ச
௧௫ இஸ்ரேவல் முழுவைதயும் தாவீது ஆட்ச ெசய்தான். தாவீது தனது

ஜனங்கள் எல்ேலாருக்கும் ச றந்த நன்ைமயான தீர் மானங்கைள எடுத்தான்.
௧௬ெசருயாவன்மகனாகயேயாவாப்தாவீதன்பைடத்தைலவனாகஇருந்தான்.
அகலூதன் மகனாகய ேயாசபாத் மந்த ரியாக இருந்தான். ௧௭ அகதூபன்
மகனாகய சாேதாக்கும், அபயத்தாரின் மகனாகய அகெமேலக்கும்
ஆசாரியர்கள். ெசராயா ெசயலாளனாக இருந்தான். ௧௮ ேயாய்தாவன்
மகனாகய ெபனாயா க ேரத்தயருக்கும் ப ேலத்தயருக்கும்* ெபாறுப்பாளியாக
இருந்தான். தாவீதன்மகன்களும்முக்கயதைலவர்களாகஇருந்தார்கள்.

௯
சவுலின்குடும்பத்தாருக்குதாவீதுஇரக்கம்காட்டுக றான்
௧தாவீது, “சவுலின்வீட்டில்இன்னும்யாராவதுஉய ேராடிருக்க றார்களா? நான்

அவனுக்குகருைணகாட்டவரும்புக ேறன். ேயானத்தான்நமித்தம்நான்இைதச்
ெசய்யவரும்புக ேறன்” என்றுகூறனான்.
௨ சவுலின் குடும்பத்ைத ேசர்ந்த சீபா என்னும் ேவைலக்காரன் இருந்தான்.

தாவீதன் பணியாட்கள் சீபாைவ தாவீத டம் அைழத்துவந்தனர். தாவீதுஅரசன்,
சீபாவ டம், “நீ சீபாவா?” என்றுேகட்டான்.
சீபா, “ஆம்நான்உங்கள்பணியாளாகய சீபா” என்றான்.
௩ அரசன், “சவுலின் குடும்பத்தல் யாராவது உய ேராடிருக்க றார்களா?

ேதவனுைடயஇரக்கத்ைதநான்அவனுக்குக்காட்ட ேவண்டும்” என்றான்.
தாவீத டம், “ேயானத்தானுக்கு இரு கால்களும் முடமான ஒரு மகன்

இருக்கறான்” என்றுசீபா ெசான்னான்.
௪ அரசன் சீபாைவ ேநாக்க , “அந்த மகன் எங்ேக இருக்க றான்?” என்று

ேகட்டான்.
சீபா, அரசனிடம், “ேலாேதபாரில் அம்மிேயலின் மகனாகய மாகீரின் வீட்டில்

அவன்இருக்கறான்” என்றான்.
௫தாவீதுஅரசன்பணியாட்கைளேலாேதபாரிலுள்ளஅம்மிேயலின்மகனாகய

மாகீரின் வீட்டிலிருந்த ேயானத்தானின் மகைன அங்கருந்து அைழத்து
வருவதற்காக அனுப்பனான் ௬ ேயானத்தானின் மகன் ேமவ ேபாேசத் என்பவன்
தாவீத டம்வந்துமுகங்குப்புறவழுந்துவணங்கனான்,
தாவீது, “ேமவ ேபாேசத்?” என்றான்.
ேமவ ேபாேசத், “நான்உங்கள்பணியாளாகய ேமவ ேபாேசத்” என்றான்.
௭ தாவீது ேமவ ேபாேசத்ைத ேநாக்க , “பயப்படாேத நான் உனக்கு இரக்கம்

காட்டுேவன். உன் தந்ைத ேயானத்தானிமித்தம் இைதச் ெசய்ேவன். உன்
பாட்டனானசவுலின்நலங்கைளெயல்லாம்உனக்குத்தருேவன். நீஎப்ெபாழுதும்
எனதுபந்தயல்உண்பாய்” என்றான்.

* ௮:௧௮: க ேரத்தயர் ப ேலத்தயர் இவர்கள் தாவீதன் சறப்புக்குரிய ெமய்க்காப்பாளர்கள். அரமய க்
ெமாழி ெபயர்ப்பன்படி வல்வீரர்களும் கல் வீச்சாளர்களும். இதன்படி இவர்கள் வல், அம்பு, கல்
ேபான்றவற்ைறப் பயன்படுத்த பயற்சயளிக்கப்பட்டவர்கள்எனப்ெபாருள்படும்.
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௮ ேமவ ேபாேசத் மீண்டும் தாவீைத வணங்கனான். ேமவ ேபாேசத், “உங்கள்
பணியாளாகயஎன்னிடம்நீங்கள்இரக்கம்காட்டுக றீர்கள். நான்ெசத்தநாையக்
காட்டிலும் ேமலானவன்அல்ல” என்றான்.
௯அப்ேபாது தாவீது அரசன் சவுலின் ேவைலக்காரன் சீபாைவ அைழத்தான்.

தாவீது சீபாைவ ேநாக்க , “உன் எஜமானரின் ேபரனாகய ேமவ ேபாேசத்த ற்கு
சவுல் குடும்பம் மற்றும் சவுலுக்கும் ெசாந்தமான எல்லாவற்ைறயும்
ெகாடுத்துள்ேளன். ௧௦ நீ அந்த நலத்ைதப் பய ர் ெசய்வாய். உன் மகன்களும்
ேவைலயாட்களும் ேமவ ேபாேசத்த ற்காக இைதச் ெசய்ய ேவண்டும். நீ
பய ர்கைள அறுவைடச் ெசய்து வைளச்சைலச் ேசர்ப்பாய். அப்ேபாது உன்
எஜமானனின் ேபரனான, ேமவ ேபாேசத் உண்பதற்குத் ேதைவயானஉணைவப்
ெபறுவான். உனது எஜமானின் ேபரன், எப்ெபாழுதும் என் பந்தயல் ஆகாரம்
உண்பான்” என்றான்.
சீபாவ ற்கு 15 மகன்களும் 20 ேவைலக்காரரும் இருந்தனர். ௧௧ சீபா தாவீது

அரசைன ேநாக்க “நான் உங்கள் பணியாள், ஆண்டவனாகய எனது அரசன்
கட்டைளயடுகறஎல்லாவற்ைறயும்நான்ெசய்ேவன்” என்றான்.
ேமவ ேபாேசத் ராஜகுமாரைனப்ேபால் தாவீதன் பந்தயல் உணவுண்டான்.

௧௨ ேமவ ேபாேசத்த ற்கு மீகா என்னும் சறய மகன் இருந்தான்.
சீபாவன் குடும்பத்தன் ஜனங்கள் அைனவரும் ேமவ ேபாேசத்தன்
ேவைலயாட்களாயனர். ேமவ ேபாேசத் இரு கால்களும் முடமானவன்.
௧௩ ேமவ ேபாேசத் எருசேலமில் வாழ்ந்தான். ஒவ்ெவாரு நாளும் அவன் அரச
பந்தயல்உணவுண்டான்.

௧௦
தாவீதன்ஆட்களுக்குஆனூனால்அவமானம்
௧அதற்குப் ப றகுஅம்ேமான்அரசனாகய
நாகாஸ் மரித்தான். அவனது மகனாகய ஆனூன் அவனுக்குப்

ப றகு அரசனானான். ௨ தாவீது, “நாகாஸ் என்னிடம் இரக்கத்ேதாடு
நடந்துக்ெகாண்டான். எனேவ நானும் அவனது மகன் ஆனூனுக்கு இரக்கம்
காட்டுேவன்” என்றான். எனேவ ஆனூனின் தந்ைதயன் மைறவற்குத் துக்கம்
வ சாரிப்பதற்காக தாவீதுதனதுஅதகாரிகைளஅனுப்பனான்.
தாவீதன் அதகாரிகள் அம்ேமான் ேதசத்த ற்குச் ெசன்றார்கள். ௩ ஆனால்

அம்ேமானின் அதகாரிகள் தங்கள் ஆண்டவனாகய ஆனூைன ேநாக்க ,
“உங்களுக்கு ஆறுதல் கூறுவதற்குச் சல அத காரிகைள அனுப்புவதால்
தாவீது உங்கைளப் ெபருைமப்படுத்துவதாக நீர் நைனக்கறீரா? இல்ைல!
உங்கள் நகரத்ைதக் குற த்து உளவற ந்து ெகாள்வதற்காக தாவீது இந்த
ஆட்கைளஅனுப்பயருக்க றான். உங்களுக்குஎத ராகேபாரிடுவதற்கானத ட்டம்
இதுவாகும்” என்றார்கள்.
௪ எனேவஆனூன்தாவீதன்அதகாரிகைளப் ப டித்து அவர்கள் தாடியன் ஒரு

பகுத மயைரச் சைரத்தான். அவர்கள் ஆைடகைள இடுப்புப் பகுத வைரக்கும்
நடுேவக ழித்துவ ட்டப் பன்அவர்கைளஅனுப்பவ ட்டான்.
௫ இச்ெசய்தைய ஜனங்கள் தாவீத டம் ெதரிவ த்தேபாது அவன் தனது

அதகாரிகைளச் சந்த க்கும் ெபாருட்டு அவர்களிடம் தூதுவர்கைள
அனுப்பனான். தனது அதகாரிகள் அவமானப்படுத்தப்பட்டதால் தாவீது
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அரசன் ெசய்தயனுப்ப , “உங்கள் தாடி மீண்டும் வளரும்மட்டும் எரிேகாவல்
தங்கயருங்கள். பன்புஎருசேலமுக்குத்தரும்ப வாருங்கள்” என்றான்.

அம்ேமானியருக்குஎத ராகப் ேபார்
௬அம்ேமானியர் தாவீத டம் பைகவளர்த்தனர். எனேவஅவர்கள்ெபத்ேரேகாப்,

ேஸாபாஆகயஇடங்களிலுள்ளஆராமியைர அைழத்தனர். காலாட் பைடகளில்
20,000 ஆராமியர் ேதறனார்கள். அம்ேமானியர் மாக்கா அரசைனயும் அவனது
1,000வீரர்கைளயும் ேதாபலிருந்து 12,000வீரர்கைளயும்வரவைழத்தார்கள்.
௭ தாவீது இைதக் ேகள்வப்பட்டான். எனேவ அவன் ேயாவாைபயும், வலிைம

மிகுந்த தனது முழு ேசைனையயும் அனுப்பனான். ௮அம்ேமானியர் புறப்பட்டு
ேபாருக்குத் தயாராயனர். அவர்கள் நகர வாயலருேக நன்றுக்ெகாண்டனர்.
ேசாபா, ேரேகாப் ஆகய இடங்களிலுள்ள ஆராமியரும் ேதாப், மாக்கா ஆகய
இடங்களிலுள்ள வீரர்களும் யுத்தக் களத்தல் அம்ேமானியேராடு ேசர்ந்து
ந ற்கவல்ைல.
௯அம்ேமானியர் முன்னணியலும் பன் பகுதயலும் தனக்கு எத ேர ந ற்பைத

ேயாவாப் கண்டான். எனேவஅவன்இஸ்ரேவலரில் த றைமமிகுந்தவீரர்கைளத்
ெதரிந்துக்ெகாண்டான். ஆராமியருக்கு எத ராகப் ேபார் ெசய்வதற்காக
இவர்கைள அனுப்பனான். ௧௦ பன் தனது சேகாதரனாகய அப சாயன்
தைலைமயல் ேயாவாப் மற்ற வீரர்கைள அம்ேமானியருக்கு எத ராகப்
ேபாரிடுவதற்கு அனுப்பனான். ௧௧ ேயாவாப் அப சாயைய ேநாக்க , “ஆராமியர்
மிகுந்த பலசாலிகளாக இருந்தால் நீ எனக்கு உதவுவாய். அம்ேமானியர்களின்
பலம் மிகுந்தருந்தால் நான் உனக்கு உதவுேவன். ௧௨ துணிவாயரு. நமது
ஜனங்களுக்காகவும் நமது ேதவனுைடய நகரங்களுக்காகவும் நாம் வீரத்ேதாடு
ேபாரிடுேவாம். கர்த்தர் தாம் சரிெயனக்கண்டைதச்ெசய்வார்” என்றான்.
௧௩ பன்பு ேயாவாபும் அவனது வீரர்களும் ஆராமியைரத் தாக்கனார்கள்.

ஆராமியர்கள் ேயாவாப டமிருந்தும் அவனது ஆட்களிடமிருந்தும் தப்ப
ஓடினார்கள். ௧௪ஆராமியர் ஓடிப்ேபாவைத அம்ேமானியர் பார்த்தனர். எனேவ
அவர்கள்அப சாய டமிருந்துதப்ப ஓடிப்ேபாய் தங்கள்நகரத்ைதஅைடந்தனர்.
எனேவ ேயாவாப்அம்ேமானியேராடு ேபார் ெசய்வைதநறுத்த தரும்ப வந்து,

எருசேலமிற்கு ேபானான்.

ஆராமியர் மீண்டும்ேபாரிடமுடிெவடுக்கன்றனர்
௧௫ இஸ்ரேவலர் தங்கைளத் ேதாற்கடித்தைத ஆராமியர்கள் கண்டார்கள்.

எனேவ அவர்கள் ஒரு ெபரும்பைடையத் த ரட்டினார்கள். ௧௬ ஐப ராத்து
நதயன் மறுகைரயல் வாழ்ந்த ஆராமியைர அைழத்து வருவதற்கு ஆதாேதசர்
ஆட்கைளஅனுப்பனான். இந்தஆராமியர் ஏலாமுக்கு வந்தார்கள். அவர்களின்
தைலவனாகஆதாேதசரின் பைடத் தைலவனாகய ேசாபாக் ெசன்றான்.
௧௭ தாவீது இைதக் ேகள்வப்பட்டான். எல்லா இஸ்ரேவலைரயும் ஒன்றாகக்

கூட்டினான். அவர்கள்ேயார்தான்நதையத்தாண்டிஏலாமுக்குச்ெசன்றனர்.
ஆராமியர் ேபாருக்குத் தயாராக த் தாக்கனார்கள். ௧௮ ஆனால் தாவீது

ஆராமியைர முறயடித்தான். இஸ்ரேவலரிடமிருந்து ஆராமியர் தப்ப த்து
ஓடினார்கள். தாவீது 700 ேதேராட்டிகைளயும் 40,000 குதைர வீரர்கைளயும்
ெகான்றான். தாவீது ஆராமியரின் பைடத்தைலவனாகய ேசாபாக்ைகக்
ெகான்றான்.
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௧௯ ஆதாேதசருக்கு உதவ வந்த அரசர்கள் இஸ்ரேவலர் ெவன்றைதக்
கண்டார்கள். எனேவ அவர்கள் இஸ்ரேவலேராடு சமாதானம் ெசய்து
அவனுக்குப் பணிவைடச் ெசய்தனர். அம்ேமானியருக்கு மீண்டும்உதவுவதற்கு
ஆராமியர்கள்அஞ்சனார்கள்.

௧௧
தாவீதுபத்ேசபாைளச் சந்த க்க றான்
௧வசந்த காலத்தல்அரசர்கள் ேபார்
புரியப்ேபாகும்ேபாது தாவீது ேயாவாைபயும் அத காரிகைளயும் அைனத்து

இஸ்ரேவலைரயும்அம்ேமானியைரஅழிப்பதற்காகஅனுப்பனான். ேயாவாபன்
ேசைனபைகவர்களின்தைலநகராக ய ரப்பாைவத்தாக்க ற்று.
ஆனால் தாவீது எருசேலமில் தங்க வ ட்டான். ௨ சாயங்காலத்தல்

அவன் படுக்ைகயலிருந்து எழுந்து அரண்மைனயன் ேமல்
மாடியல் உலாவக்ெகாண்டிருந்தான். அவன் மாடியலிருந்தேபாது
குளித்துக்ெகாண்டிருக்கும் ஒரு ெபண்ைணப் பார்த்தான். அவள் மிகுந்த
அழகயாயருந்தாள். ௩ உடேன தாவீது தனது அதகாரிகைள அைழத்து
அப்ெபண் யாெரன வ சாரித்தான். ஒரு அதகாரி, “அப்ெபண், எலியாமின்
மகளாகயபத்ேசபாள்,அவள்ஏத்தயனாகயஉரியாவன்மைனவ ” என்றான்.
௪ தாவீது பத்ேசபாைளத் தன்னிடம் அைழத்து வருவதற்காக ஆட்கைள

அனுப்பனான். அவள் தாவீத டம் வந்தேபாது தாவீது அவேளாடு பாலின
உறவுெகாண்டான். அவள் தன் தீட்டுக்கழிய குளித்தப் பன்பு தன்னுைடய
வீட்டிற்குச் ெசன்றாள். ௫ஆனால் பத்ேசபாள் கருவுற்றாள். அதைன தாவீதுக்குச்
ெசால்லியனுப்ப , “நான்கருவுற்றருக்க ேறன்” எனத்ெதரிவ த்தாள்.
தாவீதுதன்பாவத்ைதமைறக்கமுயலுவது
௬தாவீது ேயாவாபுக்கு, “ஏத்தயனாகய உரியாைவ என்னிடம் அனுப்பு” என்று

ெசால்லியனுப்பனான்.
எனேவ ேயாவாப் உரியாைவ தாவீத டம் அனுப்பனான். ௭உரியா தாவீத டம்

வந்தான். தாவீதுஉரியாவ டம், “ேயாவாப் நலமா, வீரர்கள் நலமா, யுத்தம் எப்படி
நடக்க றது?” என்று வசாரித்தான். ௮ பன்பு தாவீது உரியாைவ ேநாக்க , “நீ
வீட்டிற்குப் ேபாய்ஓய்ெவடுத்துக்ெகாள்” என்றான்.
அரசனின் அரண்மைனயலிருந்து உரியா புறப்பட்டான். அரசனும் அவனுக்கு

பரிசுக் ெகாடுத்து அனுப்பனான். ௯ ஆனால் உரியா தன் வீட்டிற்குப்
ேபாகவல்ைல. வாசலுக்கு ெவளிேய அரசனின் ப ற பணியாட்கள் ெசய்தைதப்
ேபாலேவ அவனும் அங்குத் தூங்கனான். ௧௦ காவலர்கள் தாவீைத ேநாக்க ,
“உரியாவீட்டிற்குப் ேபாகவல்ைல” என்றனர்.
தாவீதுஉரியாவ டம், “நீநீண்டபயணம்ெசய்துவந்தருக்க றாய்அல்லவா? ஏன்

வீட்டிற்குப் ேபாகவல்ைல?” என்றுேகட்டான்.
௧௧ உரியா தாவீைத ேநாக்க , “பரிசுத்தப் ெபட்டியும், இஸ்ரேவல் யூதாவன்

வீரர்களும் கூடாரங்களில் தங்கயுள்ளனர். எனது ஆண்டவனாகய ேயாவாபும்,
என் ஆண்டவருைடய (தாவீதன்) அதகாரிகளும் ெவளிேய முகாமிட்டுத் தங்க
இருக்கன்றனர். எனேவ வீட்டிற்குச் ெசன்று உண்டு குடித்து மைனவேயாடு
உறவுெகாள்வதுஎனக்குமுைறயன்று” என்றான்.
௧௨ தாவீது உரியாவ டம், “நீ இன்று இங்ேக தங்கயரு. நாைள உன்ைனப்

ேபாருக்குஅனுப்புக ேறன்” என்றான்.
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உரியா மறுநாள் காைலவைர எருசேலமில் தங்கயருந்தான். ௧௩ அப்ேபாது
தாவீது தன்ைன வந்து பார்க்கும்படி உரியாவுக்குச் ெசால்லியனுப்பனான்.
உரியா தாவீதுடன் உண்டு குடித்தான். தாவீது உரியாைவக் குடிேபாைதயல்
மூழ்கும்படிச் ெசய்தான். அப்ேபாதும் உரியா வீட்டிற்குப் ேபாகவல்ைல. பதலாக
அரசரின் பணியாட்கேளாடுவீட்டிற்குெவளிேயஉரியாதூங்கச்ெசன்றான்.

தாவீதுஉரியாவன்மரணத்தற்குத ட்டமிடுக றான்
௧௪மறுநாள், காைலயல் தாவீது ேயாவாபுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதனான். அைத

உரியாவ டம் ெகாடுத்து அனுப்பனான். ௧௫ கடிதத்தல் தாவீது, “உரியாைவக்
கடும் ேபார் நடக்கும் யுத்தமுைனயல் தனித்து நறுத்து. ேபாரில் அவன்
ெகால்லப்படட்டும்” என்றான்.
௧௬ ேயாவாப் பலசாலிகளான அம்ேமானியர் இருக்கும் இடத்ைதக்

கவனித்தான். உரியாைவ அங்கு அனுப்பனான். ௧௭ ரப்பா நகரத்தன் ஆட்கள்
ேயாவாைப எத ர்த்து ேபாரிட வந்தனர். அப்ேபாது தாவீதன் ஆட்களில் சலர்
ெகால்லப்பட்டனர். ஏத்தயனாகயஉரியாவும்அவர்களில்ஒருவன்.
௧௮ யுத்தத்தல் ந கழ்ந்தவற்ைறக் குறத்து ேயாவாப் ஒரு குற ப்பு

எழுத தாவீதுக்கு அனுப்பனான். ௧௯ ேபாரில் நடந்தவற்ைற தாவீது
அரசனுக்குச் ெசால்லும்படி தூதுவர்களிடம் ேயாவாப் கூறனான். ௨௦ “அரசன்
ேகாபமைடயக்கூடும், ‘ேயாவாபன் பைட ேபாரிடுவதற்கு நகைர மிகவும்
ெநருங்கயேதன்?’ என்று அரசன் ேகட்கக் கூடும். அம்புகைள எய்யக்கூடிய
ஆட்கள் நகர மதல்களில் அமர்ந்தருப்பார்கள் என்பது அவனுக்கு ந ச்சயமாகத்
ெதரியும். ௨௧எருப்ேசத்தன்மகனாகயஅபெமேலக்ைகஒருெபண்ெகான்றாள்
என்பைதஅவன்ந ச்சயமாகஅறவான். அதுேதேபசல் நடந்தது. அப்ெபண்நகர
மதலில் அமர்ந்தருந்து அைரக்க ற கல்லின் ேமல்பாகத்ைத அபெமேலக்கன்
ேமல் எற ந்தாள். எனேவ, ‘ஏன் ேயாவாப் மதலுக்கு மிக அருேக ெசன்றான்?’
என்றும் ேகட்கக் கூடும். தாவீது அரசன் இவ்வாறு கூறனால் அவனிடம்
இச்ெசய்தையக் கூறேவண்டும்: ‘உங்கள் அதகாரிகளில் ஏத்தயனான
உரியாவும்மரித்துவ ட்டான்’ ” என்றான்.
௨௨ ெசய்தயாளன் தாவீத டம் ெசன்று ேயாவாப் கூறயவற்ைறெயல்லாம்

ெசான்னான். ௨௩ அவன் தாவீத டம், “அம்ேமானியர் களத்தல் எங்கைள
எத ர்த்தார்கள். நாங்கள் ேபாரிட்டு அவர்கைள நகரவாயல் வைரக்கும்
துரத்த ேனாம். ௨௪அப்ேபாது நகரமதலிலிருந்த ஆட்கள் உங்கள் அதகாரிகள்
ேமல் அம்புகைள எய்தார்கள். உமது சல அதகாரிகள் அதல் மரித்தனர்.
அவர்களில் ஏத்தயனாகயஉரியாவும்மரித்தான்” என்றான்.
௨௫ தாவீது அத்தூதுவனிடம் “ேயாவாபுக்கு இச்ெசய்தையத் ெதரிவ : ‘இைதக்

குறத்துமிகவும்கலங்காேத,ஒருவாள்ஒருவைனமட்டுமல்ல,அடுத்தவைனயும்
ெகால்லக் கூடும். ரப்பாவன் மீது தாக்குதைலப் பலப்படுத்து. நீ ெவற்ற
ெபறுவாய்’ இந்த வார்த்ைதகளால் ேயாவாபுக்கு உற்சாகமூட்டு” என்று
ெசால்லியனுப்பனான்.

தாவீதுபத்ேசபாைளமணந்துெகாள்க றான்
௨௬ தனது கணவன் உரியா மரித்தைத பத்ேசபாள் ேகள்வப்பட்டாள்.

அவளது கணவனுக்காக அழுதாள், ௨௭ அவளது துக்க காலம் முடிந்தப றகு,
தாவீது அவைளத் தனது வீட்டிற்கு அைழத்து வரும்படியாக ஆட்கைள
அனுப்பனான். அவள் தாவீதன் மைனவயானாள். அவள் தாவீதுக்கு ஒரு
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மகைனப் ெபற்ெறடுத்தாள். ஆனால் தாவீது ெசய்த இந்த தீைமைய கர்த்தர்
வரும்பவல்ைல.

௧௨
தாவீத டம் நாத்தான்ேபசுக றான்
௧கர்த்தர் நாத்தாைனதாவீத டம்
அனுப்பனார். நாத்தான் தாவீத டம் ெசன்றான். நாத்தான், “ஒரு நகரத்தல்

இரண்டு ேபர் இருந்தார்கள். ஒருவன் ெசல்வந்தன், மற்றவன் ஏைழ.
௨ெசல்வந்தனிடம்ஏராளமானஆடுகளும்கால்நைடகளும்இருந்தன. ௩ஆனால்,
ஏைழய டம்அவன்வாங்கயஒரு (ெபண்)ஆட்டுக்குட்டி மாத்த ரம்இருந்தது. அது
அந்த ஏைழேயாடும் அவனது பள்ைளகேளாடும் வளர்ந்து, உணைவ உண்டது,
ஏைழயன் ேகாப்ைபயல் அது குடித்தது. ஏைழயன் மார்பல் அது தூங்கற்று.
அந்தஏைழக்குஅதுஒருமகைளப் ேபாலஇருந்தது.
௪ “அந்த வழியாய் வந்த ஒரு பயணி ெசல்வந்தைனச் சந்த ப்பதற்காக

இறங்கனான். ெசல்வந்தன் அவனுக்கு ஒரு வருந்து தர ஏற்பாடு ெசய்தான்.
அதற்ெகன்று அச்ெசல்வந்தன் தனது ஆடுமாடுகளில் எைதயும் ெதாடாமல்
ஏைழயன் ஒேர ஆட்டுக்குட்டிைய எடுத்துக்ெகாண்டான். அைதக் ெகான்று
வருந்தாளிக்குஉணவாகச் சைமத்தான்” என்றான்.
௫ தாவீது அச்ெசல்வந்தன் மீது ேகாபங்ெகாண்டான். அவன் நாத்தாைன

ேநாக்க , “கர்த்தர் உய ேராடிருப்பது ந ச்சயமானால், அம்மனிதன் மரிக்க
ேவண்டும்என்பதும்ந ச்சயம்! ௬அவன்ஆட்டுக்குட்டிக்காகநான்குமடங்குபணம்
ெசலுத்த ேவண்டும். ஏெனனில் அவன் இக்ெகாடிய தீைமையச் ெசய்தான்.
ஏெனனில்அவனிடம்இரக்ககுணம்எள்ளளவும்இருக்கவல்ைல” என்றான்.

நாத்தான்தாவீத டம்அவன்பாவத்ைதகூறுதல்
௭அப்ேபாது நாத்தான் தாவீைத ேநாக்க , “நீேய அந்த ெசல்வந்தன்! இதுேவ

இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர் கூறுவது: ‘நான் உன்ைன இஸ்ரேவலின்
அரசனாக அப ேஷகம் ெசய்ேதன். நான் உன்ைன சவுலிடமிருந்து மீட்ேடன். ௮ நீ
அவனது குடும்பத்ைதயும் அவனது மைனவயைரயும் எடுத்துக்ெகாள்ளுமாறு
நான் ெசய்ேதன். நான் உன்ைன இஸ்ரேவல், யூதா ஜனங்களுக்கு
அரசனாக்க ேனன். அது ேபாதாெதன்று உனக்கு இன்னும் அதகமத கமாகக்
ெகாடுத்ேதன். ௯ ஏன் நீ கர்த்தருைடய கட்டைளைய அசட்ைட ெசய்தாய்? அவர்
தவெறனக்கூறயகாரியத்ைத நீ ஏன்ெசய்தாய்? உரியாவன்மைனவையஉன்
மைனவயாக்க க் ெகாண்டாய். நீ, அம்ேமானியரின் வாளால் ஏத்தயனாகய
உரியாைவக் ெகான்றாய். இந்த வதமாக ஏத்தயானாகய உரியாைவ ஒரு
வாளால் ெகான்றாய். ௧௦ எனேவ வாள் உன் குடும்பத்ைத வ ட்டு அகலாது.
நீ ஏத்தயானாகய உரியாவன் மைனவைய எடுத்துக்ெகாண்டாய். இப்படி
ெசய்ததனால்நீ என்ைனப்ெபாருட்படுத்தவல்ைலஎன்பைதக்காட்டினாய்’.
௧௧ “கர்த்தர் ெசால்வது: ‘நான் உனக்கு எத ராகத் ெதால்ைலையத் தர

ஆரம்ப ப்ேபன். இந்தத் ெதால்ைல உனது குடும்பத்தலிருந்ேத உருவாகும்.
உன் மைனவயைர நான் உன்னிடமிருந்து ப ரித்து உனக்கு மிக ெநருக்கமான
ஒருவனுக்குக் ெகாடுப்ேபன். அம்மனிதன் உன் மைனவயேராடுப் படுப்பான்.
அைத எல்ேலாரும் காண்பார்கள்! ௧௨நீஇரகச யமாக பத்ேசபாேளாடு படுத்தாய்.
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இஸ்ரேவலர்எல்ேலாரும்பார்க்கும்படியாக*பக ரங்கமாகநான்இக்காரியத்ைதச்
ெசய்ேவன்’ என்றார்” என்றான்.
௧௩ அப்ேபாது தாவீது நாத்தைன ேநாக்க , “நான் கர்த்தருக்கு எத ராக பாவம்

ெசய்ேதன்” என்றான்.
நாத்தான் தாவீைத ேநாக்க , “கர்த்தர் இந்த பாவத்ைத மன்னிப்பார். நீ

மரிக்கமாட்டாய். ௧௪ஆனால் நீ ெசய்த இந்த பாவத்தன் மூலம் கர்த்தருைடய
எத ரிகளும் அவைர ெவறுத்ெதாதுக்க நீ வழிவகுத்துவ ட்டாய்! ஆதலால்
உனக்குப்ப றக்கும்மகன்மரிப்பான்” என்றான்.
தாவீதுக்கும்பத்ேசபாளுக்கும்ப றந்தமகனின்மரணம்
௧௫ பன்பு நாத்தான் வீட்டிற்குத் தரும்பனான். தாவீதுக்கும்

உரியாவன் மைனவக்கும் ப றந்த ஆண் குழந்ைதைய கர்த்தர் ெபரும்
ேநாய்க்குள்ளாக்கனார். ௧௬ தாவீது ேதவனிடம் குழந்ைதயன் ெபாருட்டு
ேவண்டினான். தாவீதுஉண்ணேவா,குடிக்கேவாமறுத்தான். வீட்டிற்குள்ெசன்று
அங்ேகேயஇருந்தான். இரவுமுழுவதும்தைரயல்க டந்தான்.
௧௭ தாவீதன் குடும்பத்தலுள்ள மூப்பர்கள் வந்து தைரயலிருந்து அவைன

எழுப்ப முயன்றனர். ஆனால் தாவீேதா எழுந்தருக்க மறுத்தான். அந்த
மூப்பர்களுடன் அமர்ந்து உண்ண மறுத்தான். ௧௮ ஏழாவது நாள், குழந்ைத
மரித்தது. தாவீதன் பணியாட்கள் குழந்ைத மரித்த ெசய்தைய தாவீத டம்
ெசால்லப்பயந்தனர். அவர்கள், “குழந்ைதஉய ேராடிருந்தேபாதுதாவீேதாடுேபச
முற்பட்ேடாம். ஆனால்அவர் நாங்கள்ெசான்னைதக் ேகட்க மறுத்தார். இப்ேபாது
குழந்ைத மரித்தெதன்று தாவீத டம் ெசான்னால், அவர் தனக்குத்தாேன தீங்கு
ஏேதனும்ெசய்துக்ெகாள்ளலாம்” என்றனர்.
௧௯ ஆனால் தாவீது, அவனது பணியாட்கள் ெமதுவான குரலில்

ேபச க்ெகாள்வைதப் பார்த்தான். குழந்ைத மரித்துப்ேபானைதப்
புரிந்துக்ெகாண்டான். எனேவ தாவீது பணியாட்கைள ேநாக்க , “குழந்ைத
மரித்துவ ட்டதா?” என்று ேகட்டான். பணியாட்கள், “ஆம், அவன்
மரித்துப்ேபானான்” என்றனர்.
௨௦ அப்ேபாது தாவீது தைரயலிருந்து எழுந்து குளித்தான். பைழய

ஆைடகைளக் கைளந்து புதய ஆைடகைள உடுத்த க் ெகாண்டான். பன்னர்
அவன் கர்த்தருைடய வீட்டிற்குள் ெதாழுதுெகாள்ளச் ெசன்றான். அதன் பன்
தன்வீட்டிற்குப் ேபாய்உண்பதற்கு ஏதாவது ேவண்டுெமனக் ேகட்டான். அவனது
ேவைலக்காரர்கள்ெகாடுத்தஉணைவஉண்டான்.
௨௧தாவீதன்ேவைலயாட்கள்அவனிடம், “நீர்ஏன்இப்படிச்ெசய்க றீர்? குழந்ைத

உயருடன் இருந்தேபாது உண்ணமறுத்து அழுதீர்? ஆனால் அது மரித்த பன்பு,
எழுந்துபுச த்தீேர?” என்றுேகட்டனர்.
௨௨ தாவீது, “குழந்ைத உய ேராடிருந்தேபாது, நான் உணவுண்ண

மறுத்து அழுேதன். ஏெனனில், ‘யாருக்குத் ெதரியும்? கர்த்தர் எனக்காக
இரக்கங்ெகாண்டு குழந்ைதயன் உயைர அனுமதக்கக்கூடும்’ என நான்
எண்ணிேனன். ௨௩ இப்ேபாது குழந்ைத மரித்துப்ேபானது, நான் உண்ண
மறுத்துபயன்என்ன? அதனால்குழந்ைதையஉயருடன்ெகாண்டுவரமுடியுமா?
முடியாது! ஒரு நாள் நானும்அவனிடம் ெசல்ேவன், ஆனால்அவேனா என்னிடம்
வரமுடியாது” என்றான்.
* ௧௨:௧௨: இஸ்ரேவல்...பார்க்கும்படியாக எழுத்தன் ப ராகாரமாக, “இஸ்ரேவலுக்கு முன்னாலும்
சூரியனுக்குமுன்னாலும்.”
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சாெலாேமான்பறப்பு
௨௪ பன்பு தாவீது தன் மைனவயாகய பத்ேசபாளுக்கு ஆறுதல் கூறனான்.

அவன் அவேளாடு பாலின உறவுக்ெகாண்டான். பத்ேசபாள் மீண்டும்
கருவுற்றாள். அவளுக்கு மற்ேறார் ஆண் குழந்ைத ப றந்தது. தாவீது
அவனுக்கு சாெலாேமான் என்று ெபயரிட்டான். கர்த்தர் சாெலாேமாைன
ேநச த்தார். ௨௫கர்த்தர், தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தான்மூலமாக ெசால்லியனுப்ப
சாெலாேமானுக்கு ெயத தயா என்று ெபயரிட்டார். நாத்தான் கர்த்தருக்காக
இைதச்ெசய்தான்.

தாவீது ரப்பாைவக்ைகப்பற்றுகறான்
௨௬ ரப்பா அம்ேமானியாவன் தைலநகரமாயருந்தது. அம்ேமானியரின்

ரப்பாவுக்குஎத ராகேயாவாப்ேபாரிட்டான். அவன்அந்நகைரக்ைகப்பற்றனான்.
௨௭ ேயாவாப் தாவீத டம் தூதுவர்கைள அனுப்ப , “நான் ரப்பாவுக்கு எத ராகப்
ேபார் ெசய்ேதன். நீர்நைலகளின் நகரத்ைத நான் ைகப்பற்ற ேனன்.
௨௮இப்ேபாது ப றைரயும் அைழத்து வந்துஇந்நகைரத் (ரப்பாைவ) தாக்குங்கள்.
நான் ைகப்பற்றும் முன்பு இந்நகைரக் ைகப்பற்றுங்கள். நான் இந்நகைரக்
ைகப்பற்றனால்அதுஎன்ெபயரால்அைழக்கப்படும்” என்றுகூறனான்.
௨௯ பன்பு தாவீது எல்ேலாைரயும் அைழத்துக்ெகாண்டு ரப்பாவுக்குப்

ேபானான். அவன் ரப்பாவுக்கு எத ராகப் ேபார்ெசய்து அந்நகைரக்
ைகப்பற்றனான். ௩௦ அந்த அரசனின் தைலயலிருந்த க ரீடத்ைத† தாவீது
அகற்றனான். அக்க ரீடம் ெபான்னாலானது. 75 பவுண்டு எைடயுள்ளது.
அக்க ரீடத்தல் வைலயுயர்ந்த கற்கள் இருந்தன. அக்கீரிடத்ைத தாவீதுக்கு
சூட்டினார்கள். அந்நகரிலிருந்து பல வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைள தாவீது
எடுத்துச்ெசன்றான்.
௩௧ ரப்பாவன் ஜனங்கைள தாவீதன் நகருக்கு ெவளிேய அைழத்துவந்தான்.

இரம்பம், கடப்பாைர, இரும்புக்ேகாடரி ஆகயவற்ைறப் பயன்படுத்தும்
ேவைலைய அவர்கள் ெசய்யும்படி தாவீது கூறனான். ெசங்கற்களால் கட்டிடம்
கட்டும் ேவைலையச் ெசய்யும்படியாகவும் தாவீது அவர்கைள வற்புறுத்தனான்.
அம்ேமானியரின் நகரங்கள் அைனத்தலும் தாவீது இதைனேய ெசய்தான்.
பன்புதாவீதும்அவனதுபைடயனரும்எருசேலமுக்குத்தரும்ப ச்ெசன்றனர்.

௧௩
அம்ேனானும்தாமாரும்
௧தாவீதுக்குஅப்சேலாம்என்னும்ெபயருள்ளமகன்இருந்தான். அப்சேலாமின்

சேகாதரியன் ெபயர் தாமார் ஆகும். தாமார் மிகுந்த அழகுைடயவள். தாவீதன்
மற்ெறாரு மகனாகய அம்ேனான் ௨ தாமாைர வரும்பனான். தாமார்
ஒரு கன்னிைக. அவளுக்கு எந்தத் தீைமையயும் வைளவக்க அம்ேனான்
நைனக்கவல்ைல. எனினும் அவன் அவைள அதகமாக ேநச த்தான்.
ேநாயுறுமளவற்குஅம்ேனான்அவள்நைனவானான்.
௩ ச மியாவன் மகனாகய ேயானதாப் அம்ேனானின் ெநருங்கய நண்பன்.

(ச மியா தாவீதன் சேகாதரன்) ேயானதாப் மிகவும் புத்த சாலி. ௪ ேயானதாப்
அம்ேனாைன ேநாக்க , “நாளுக்கு நாள் நீ ெமலிந்துக்ெகாண்ேட வருகறாய். நீ
† ௧௨:௩௦: தைலயலிருந்த க ரீடம் அல்லது “மில்காமின் தைல” மில்காம் ஒரு ெபாய் ெதய்வம், இதைன
அம்ேமானியர்கள்வழிபட்டனர்.



2 சாமுேவல்௧௩:௫ 606 2 சாமுேவல்௧௩:௧௪

அரசனின்மகன்! உனக்குஉண்பதற்குஏராளமானெபாருட்கள்இருந்தும், நீ ஏன்
எைடகுைறந்துகாணப்படுகறாய்? ெசால்!” என்றான்.
அம்ேனான் ேயானதாைப ேநாக்க , “நான் தாமாைர மிகவும் வரும்புக ேறன்.

அவள்எனதுஒன்று-வ ட்ட-சேகாதரன்அப்சேலாமின் சேகாதரி” என்றான்.
௫ேயானதாப்அம்ேனாைனேநாக்க , “படுக்ைகக்குப்ேபா. ேநாயுற்றவன்ேபால்

நடி. உன் தந்ைத உன்ைனக் காணவருவார். அவரிடம், ‘எனது சேகாதரியாக ய
தாமார்வந்துஎனக்குஉணவுதரட்டும். அவள்என்முன்ேனஉணவுசைமக்கட்டும்.
அப்ேபாது அைத நான் பார்த்து அவள் ைகயால் புச ப்ேபன்’ என்று ெசால்”
என்றான்.
௬அவ்வாேறஅம்ேனான்படுக்ைகயல் படுத்து ேநாயுற்றவன்ேபால் நடித்தான்.

தாவீதுஅரசன்அம்ேனாைனப் பார்க்க வந்தான். அம்ேனான் தாவீதுஅரசனிடம்,
“தயவு ெசய்து எனது சேகாதரி தாமாைர உள்ேள வரச்ெசல்லுங்கள். அவள் என்
முன்ேனஎனக்காகஇரண்டுஅப்பங்கள்சுட்டுதரட்டும். அப்ேபாதுஅவள்ைகயால்
ஊட்டஅவற்ைறபுச ப்ேபன்” என்றான்.
௭ தாவீது தாமாரின் வீட்டிற்கு ஆட்கைள அனுப்பனான். ெசய்த ெசால்ல

வந்த ஆட்கள் தாமாரிடம், “உனது சேகாதரன் அம்ேனான் வீட்டிற்குச் ெசன்று
அவனுக்காகெகாஞ்சம்உணைவத்தயாரித்துக்ெகாடு” என்றார்கள்.

தாமார்அம்ேனானுக்காகஉணவுதயாரித்தல்
௮ எனேவ தாமார் தன் சேகாதரனாகய அம்ேனானின் வீட்டிற்குச் ெசன்றாள்.

அம்ேனான் படுக்ைகயல் இருந்தான். தாமார் மாைவ எடுத்து தன் ைககளால்
பைசந்து,அப்பங்கைளச்சுட்டாள். அம்ேனான்எத ரிேலேயஇதைனச்ெசய்தாள்.
௯ சைமயல் பாத்த ரத்தலிருந்து அவற்ைற எடுத்து, அம்ேனான் உண்பதற்காகப்
பரிமாறனாள். ஆனால் அம்ேனான் சாப்ப ட மறுத்தான். அம்ேனான் தன்
ேவைலயாட்கைள ேநாக்க , “இங்கருந்து ேபாங்கள், என்ைனத் தனிைமயல்
இருக்கவடுங்கள்!” என்றான். எனேவ எல்லா ேவைலயாட்களும் அைறைய
வ ட்டுெவளிேயெசன்றனர்.

அம்ேனான்தாமாைரக் கற்பழித்தல்
௧௦ அப்ேபாது அம்ேனான் தாமாரிடம், “உணைவப் படுக்ைகயைறக்குள்

ெகாண்டுவந்துஉனதுைககளால்எனக்குஉணவூட்டு” என்றான்.
எனேவ தாமார் தான் தயாரித்த அப்பங்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு தன்

சேகாதரனின் படுக்ைகயைறக்குள் ெசன்றாள். ௧௧ அவள் அம்ேனானுக்கு
அவ்வுணைவக் ெகாடுக்க ஆரம்ப த்தாள். ஆனால் அவேனா அவைளைகையப்
ப டித்தழுத்து அவளிடம், “சேகாதரிேய, நீ என்ேனாடு ேசர்ந்து படுத்துக்ெகாள்”
என்றான்.
௧௨ தாமார் அம்ேனானிடம், “சேகாதரேன, ேவண்டாம்! அவ்வாறு ெசய்ய

என்ைன வற்புறுத்தாேத! அவமானமான இக்காரியத்ைதச் ெசய்யாேத!
இஸ்ரேவலில் இந்த ெகாடிய காரியம் நடக்கக்கூடாது! ௧௩ நான் எனக்கு ேநரும்
அவமானத்தலிருந்து ஒருேபாதும் மீளமுடியாது. நீ ஒரு பயங்கர குற்றவாளி
என்று ஜனங்கள் கவனிப்பார்கள். தயவுெசய்து, அரசேனாடு ேபசு. என்ைன நீ
மணம்ெசய்துக்ெகாள்ளஅவர்அனுமதயளிப்பார்” என்றாள்.
௧௪ ஆனால் அம்ேனான், தாமார் ெசான்னைதக் ேகட்க மறுத்தான்.

அவன் தாமாைரக் காட்டிலும் பலசாலி. அம்ேனான் தாமாைர
பாலினஉறவுெகாள்ளும்படி கட்டாயப்படுத்த அவைள பலவந்தமாய்
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கற்பழித்தான். ௧௫பன்புஅம்ேனான்தாமாைரெவறுக்கஆரம்ப த்தான். அவைள
முன்புவரும்பனதற்குஅதகமாகஅவைளெவறுக்கஆரம்ப த்தான். அம்ேனான்
தாமாைர ேநாக்க , “எழுந்துஇங்கருந்துேபா!” என்றான்.
௧௬ தாமார் அம்ேனானிடம், “இப்படி என்ைன அனுப்பவ டாேத. முன்பு

ந கழ்ந்தைதக்காட்டிலும்அதுதீைமயானதாகஇருக்கும்” என்றாள்.
ஆனால் அம்ேனான், தாமார் ெசால்வைதக் ேகட்க மறுத்தான். ௧௭அம்ேனான்

தன் ேவைலயாைள அைழத்து, “இப்ெபண்ைண இந்த அைறக்கு ெவளிேய
ெகாண்டு ெசல்லுங்கள். பன்பு அவளுக்குப் ப றகு கதைவ தாழ்ப்பாளிடுங்கள்”
என்றான்.
௧௮ அவ்வாேற அம்ேனானின் ேவைலக்காரன் தாமாைர அைறக்கு ெவளிேய

நடத்த , கதைவத்தாழிட்டான்.
தாமார் பலந றங்களுள்ள ஒரு நீண்ட அங்க அணிந்தருந்தாள். அரசனின்

கன்னிப் ெபண்கள் (மகள்கள்) இத்தைகய நீண்ட பலவர்ண அங்க அணிவது
வழக்கமாக இருந்தது. ௧௯ தாமார் பலவர்ண அங்கையக் க ழித்துக்ெகாண்டு,
தைலயன் ேமல் சாம்பைல வாரிப்ேபாட்டுக்ெகாண்டாள். பன் அவள் தனது
ைகையத்தைலயல்ைவத்துக்ெகாண்டுஅழஆரம்ப த்தாள்.
௨௦ அப்ேபாது தாமாரின் சேகாதரன் அப்சேலாம் அவைள ேநாக்க , “நீ உனது

சேகாதரன் அம்ேனானிடம் ெசன்றாயா? அவன் உன்ைனத் துன்புறுத்தனானா?
அைமதயாக இரு, அம்ேனான் உனது சேகாதரன். நாங்கள் இது குறத்து
கவனித்துக்ெகாள்ேவாம். அதகமாக உன் மனைத வருத்தாேத” என்றான்.
தாமார் எதுவும் ெசால்லவல்ைல. அவள் அைமதயாக அப்சேலாமின் வீட்டில்
தங்கும்படிெசன்றாள்.
௨௧ தாவீது அரசன் இச்ெசய்தையக் ேகள்வப்பட்டான். அவன் மிகவும்

ேகாபப்பட்டான். ௨௨ அப்சேலாம் அம்ேனாைன ெவறுத்தான். அப்சேலாம்
அம்ேனானிடம் நல்லேதா ெகட்டேதா ஒரு வார்த்ைதயும் ேபசவல்ைல, தன்
சேகாதரியாக ய தாமாைரக் கற்பழித்ததால், அப்சேலாம் அம்ேனாைன
ெவறுத்தான்.

அப்சேலாம் பழிவாங்குதல்
௨௩ இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பறகு அப்சேலாமின் ஆடுகளிலிருந்து

உேராமத்ைதக் கத்தரிக்க பாகால்ேசாரிலிருந்து சலைர வரவைழத்தான்.
அைதப் பார்ப்பதற்ெகன்று அரசனின் எல்லாப் பள்ைளகைளயும் அப்சேலாம்
அைழத்தான். ௨௪ அப்சேலாம் அரசனிடம் ேபாய், “எனது ஆடுகளின் மயைரக்
கத்தரிக்க ச லர் வந்துள்ளனர். உங்கள் ேவைலயாட்கேளாடும் வந்து அைதப்
பாருங்கள்” என்றான்.
௨௫ தாவீது அரசன் அப்சேலாமிடம், “இல்ைல மகேன, நாங்கள் எல்ேலாரும்

வரமாட்ேடாம். உனக்குஅதகம்ெதால்ைலயாகஇருக்கும்” என்றான்.
தாவீைதவரும்படிஅப்சேலாம்மிகவும்ெகஞ்ச க்ேகட்டுக்ெகாண்டான். ஆனால்

தாவீதுவரவல்ைல,ஆனாலும்தன்ஆசகைளஅவனுக்குவழங்கனான்.
௨௬அப்சேலாம், “நீங்கள்வரவரும்பாவ ட்டால் எனதுசேகாதரன்அம்ேனாைன

என்ேனாடுஅனுப்புங்கள்” என்றான்.
தாவீதுஅரசன்அப்சேலாமிடம், “அவன்ஏன்உன்ேனாடுவரேவண்டும்?” என்று

ேகட்டான்.
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௨௭ அப்சேலாம் தாவீைத ெகஞ்ச க் ெகஞ்ச க் ேகட்டுக்ெகாண்ேட இருந்தான்.
எனேவஇறுதயாக, அம்ேனானும், அரசனின் மற்ற மகன்களும்அப்சேலாேமாடு
ெசன்றனர்.
அம்ேனான்ெகாைலச்ெசய்யப்படுக றான்
௨௮ பன்பு, அப்சேலாம் தன் ேவைலயாட்களுக்கு இவ்வாறு கட்டைளய ட்டான்.

“அம்ேனாைன கவனித்துக்ெகாண்டிருங்கள். அவன் குடிக்க ஆரம்ப த்து
த ராட்ைசரசப் ேபாைதயல் ஆழ்ந்தருக்கும்ேபாது, நான் உங்களுக்குக்
கட்டைளயடுேவன். நீங்கள் அம்ேனாைனத் தாக்க அவைனக் ெகால்லுங்கள்.
தண்டைன ேநரும் என்று அஞ்சாதீர்கள். எவ்வாறாயனும், நீங்கள் எனது
கட்டைளக்குப் பணிக றீர்கள். இப்ேபாது, துணிவும் வீரமும் உைடயவர்களாய்
இருங்கள்” என்றான்.
௨௯ ஆைகயால் அப்சேலாமின் இளம் வீரர்கள் அவன் கூறயபடிேய

ெசய்தார்கள். அவர்கள் அம்ேனாைனக் ெகான்றார்கள். ஆனால் தாவீதன்
பற மகன்கள் தப்ப ப் பைழத்தார்கள். ஒவ்ெவாரு மகனும் தன் ேகாேவறு
கழுைதயன்ேமேலற த்தப்ப ச் ெசன்றான்.
தாவீதுக்குஅம்ேனானின்மரணச்ெசய்த
௩௦ அரசனின் மகன்கள் தங்கள் நகரத்ைத ேநாக்க பயணம்

ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தனர். ஆனால் ந கழ்ந்தவற்ைறப் பற்றய ெசய்தைய
தாவீது அரசன் முந்த க் ேகள்வப்பட்டான். ஆனால் அவனறந்தச் ெசய்த ,
“அரசனின் எல்லா மகன்கைளயும் அப்சேலாம் ெகான்றுவ ட்டான். ஒருவன்கூட
உய ேராடுவ டப்படவல்ைல” என்பதாகும்.
௩௧ தாவீது அரசன் தனது ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு தைரயல்

க டந்தான். அவனருேக நன்றுக்ெகாண்டிருந்த அத காரிகளும் தங்கள்
ஆைடகைளக்க ழித்துக்ெகாண்டனர்.
௩௨ ஆனால் தாவீதன் சேகாதரனும், ச மியாவன் மகனுமாகய ேயானதாப்,

“அரசனின்எல்லாமகன்களும்ெகால்லப்பட்டார்கள்என்றுநைனக்கேவண்டாம்!
அம்ேனான் மட்டுேம மரித்தான். அப்சேலாமின் சேகாதரியாக ய தாமாைர
அம்ேனான் கற்பழித்ததலிருந்து அப்சேலாம் இதற்காகத் த ட்டமிட்டுக்
ெகாண்டிருந்தான். ௩௩ எனது ஆண்டவனாகய அரசேர, உங்கள் எல்லா
மகன்களும் மரித்துவ ட்டனர் என்று நைனக்கேவண்டாம். அம்ேனான் மட்டுேம
மரித்தான்” என்றான்.
௩௪அப்சேலாம்ஓடிப்ேபாய்வ ட்டான்.
நகரேகாட்ைடச் சுவரின் மீது ஒரு காவலாள் நன்றுக்ெகாண்டிருந்தான். மைல

ேமட்டிலிருந்து பலர் வந்துக்ெகாண்டிருப்பைத அவன் கவனித்தான். ௩௫எனேவ
ேயானதாப் தாவீது அரசைன ேநாக்க , “பாருங்கள், நான் ெசான்னது சரிேய!
அரசனின்மகன்கள்வந்துெகாண்டிருக்க றார்கள்” என்றான்.
௩௬ ேயானதாப் அவ்வாறு கூற முடித்ததும், அரசனின் மகன்கள் வந்து

ேசந்தனர். அவர்கள் சத்தமாக அழுதுக்ெகாண்டிருந்தனர். தாவீதும் அவனது
அதகாரிகளும் அழ ஆரம்ப த்தனர். அவர்கள் மிகவும் புலம்ப அழுதனர்.
௩௭தாவீதுதனதுமகனுக்காக (அம்ேனானுக்காக) தனசரி அழுதான்.
அப்சேலாம் ேகசூருக்குத்தப்ப ச் ெசல்லுதல்
அப்சேலாம் அம்மியூதன் மகனாகய தல்மாய் என்னும் ேகசூரின் அரசனிடம்

ஓடிப் ேபானான். ௩௮அப்சேலாம் ேகசூருக்கு ஓடிப்ேபான ப றகு, அங்கு மூன்று
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ஆண்டுகள் தங்கயருந்தான். ௩௯தாவீது அரசன் அம்ேனானின் மரணத்தற்குப்
பன், ஆறுதல் ெபற்றான். ஆனால் அப்சேலாமின் ப ரிவு அவைன மிகவும்
வாட்டியது.

௧௪
ேயாவாப் புத்த சாலியானஒருெபண்ைணதாவீத டம்அனுப்புக றான்
௧தாவீதுஅரசன்அப்சேலாமின் ப ரிைவத்
தாங்கமுடியாமல் வருந்துவைத ெசருயாவன் மகனாகய ேயாவாப்

அற ந்தான். ௨ எனேவ, ேயாவாப் சலைரத் ெதக்ேகாவாவற்கு அனுப்ப ,
அங்கருந்து புத்த சாலியான ஒரு ெபண்ைண அைழத்து வருமாறு கூறனான்.
ேயாவாப் அந்தப் ெபண்ணிடம், “மிகவும் துக்கமாயருக்க றவைளப்ேபால்
காண்பத்துக்ெகாள். துக்கத்த ற்கு அறகுறயான ஆைடகைள
அணிந்துக்ெகாள். நல்ல ஆைடகைள அணியாேத. மரித்த ஒருவருக்காக பல
நாட்கள் வருந்துகற ஒருவைளப் ேபால் நடி. ௩அரசனிடம் ேபாய் நான்உனக்குச்
ெசால்லித்தரும் ெசாற்கைளப் பயன்படுத்த ப் ேபசு” என்றான். பன்பு ேயாவாப்
அப்ெபண்ணுக்குஅவள்கூறேவண்டியவற்ைறச்ெசால்லிக்ெகாடுத்தான்.
௪ பன்பு ெதக்ேகாவாைவச் ேசர்ந்த அப்ெபண் அரசனிடம் ேபசனாள். அவள்

தைரயல் வழுந்து முகம் நலத்ைதத் ெதாடும்படி வணங்கனாள். அவள்
குனிந்து, “அரேச, எனக்குஉதவுங்கள்!” என்றாள்.
௫ தாவீது அரசன் அவளிடம், “உனக்கு ேநர்ந்த ப ரச்சைன என்ன?” என்று

ேகட்டான்.
அப்ெபண், “நான் ஒரு வதைவ எனது கணவன் மரித்துப்ேபானான்.

௬ எனக்கு இரண்டு மகன்கள் இருக்கறார்கள். அவர்கள் களத்தல் ேபாரிட்டனர்.
ஒருவரும் அவர்கள் சண்ைடையச் ெசன்று நறுத்தவல்ைல. ஒருவன்
மற்றவைனக் ெகான்றுவட்டான். ௭ இப்ேபாது எனது குடும்பத்தார் எனக்கு
வ ேராத களாயருக்க றார்கள். அவர்கள் என்ைன ேநாக்க , ‘சேகாதரைனக்
ெகான்ற உனது மகைனஅைழத்து வா, நாங்கள் அவைனக் ெகால்லேவண்டும்.
ஏெனனில் அவன் தனது சேகாதரைனக் ெகான்றருக்க றான்’ என்றனர்.
எனது மகன் ெநருப்பல் மீந்தருக்கும் கைடச கரிெநருப்ைபப் ேபான்றவன்.
அவன் மரித்தால் எங்கள் குடும்ப வளக்கு அைணந்துவடும். தந்ைதயன்
ெசாத்ைத சுதந்தரிக்கும்படி பைழத்தருக்கும் ஒேர மகன் அவேன. அவன்
மரித்தால் மரித்துப்ேபான எனது கணவனின் ெசாத்துக்கள் ேவெறாருவருக்குச்
ெசாந்தமாகும். அவனது ெபயரும் ேதசத்தல் இல்லாதபடி அழிந்துப்ேபாகும்”
என்றாள்.
௮ அப்ேபாது அரசன் அப்ெபண்ைண ேநாக்க , “வீட்டிற்குப் ேபா. நான் உன்

காரியங்கைளக்கவனிப்ேபன்” என்றான்.
௯ ெதக்ேகாவாவன் ெபண் அரசைன ேநாக்க , “பழி என் மீது இருக்கட்டும்.

எனது ஆண்டவனாகய அரசேன! நீர் குற்றமற்றவர் உமது சங்காசனமும்
குற்றமற்றது” என்றாள்.
௧௦ தாவீது அரசன், “யாேரனும் உன் மீது தீயவற்ைறக் கூறனால் அவைன

என்னிடம்அைழத்துவா. அவன்உன்ைனமீண்டும்ெதால்ைலப்படுத்தமாட்டான்”
என்றான்.
௧௧அந்தப் ெபண், “தயவு ெசய்து, உமது ேதவனாகய கர்த்தருைடய ெபயரால்

ஆைணயட்டு நீங்கள்அந்த ஜனங்கைளத் தடுப்பதாக எனக்குவாக்களியுங்கள்.
தனது சேகாதரைனக் ெகாைலச் ெசய்ததற்காக அவர்கள் எனது மகைனத்
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தண்டிக்க வரும்புக றார்கள். அவர்கள் என் மகைன அழிக்காதபடி நீர்
பாதுகாப்பீராக எனக்குவாக்குெகாடும்” என்றாள்.
தாவீது, “கர்த்தர் உய ேராடிருப்பது ேபாலேவ, யாரும் உன் மகைனத்

தாக்கமாட்டார்கள். உன் மகனின் தைலயலிருந்து ஒரு முடிகூட நலத்தல்
வழாது” என்றான்.
௧௨ அப்ெபண், “எனது அரசனாகய ஆண்டவேன, தயவுெசய்து நான் ேவறு

சலவற்ைறஉம்மிடம் ேபசஅனுமதயும்” என்றாள்.
அரசன், “ெசால்” என்றான்.
௧௩ அப்ேபாது அப்ெபண், “ேதவனுைடய ஜனங்களுக்கு வேராதமாக

ஏன் இவ்வாறு த ட்டமிடுக றீர்? இவ்வாறு ெசால்லும்ேபாது நீேர
குற்றவாளிெயன்பைதக் காட்டிவடுகறீர். ஏெனனில் உமது வீட்டிலிருந்து
ேபாகும்படி ெசய்த உமது மகைன வீட்டிற்குத் தரும்ப அைழத்துவரவல்ைல.
௧௪ நாம் எல்ேலாரும் ஒரு நாள் மரிப்ேபாம். நாம் நலத்தல் ச ந்தய
தண்ணீைரப் ேபான்றவர்கள். யாரும் அத்தண்ணீைர நலத்தலிருந்து
மீண்டும் ேசகரிக்க முடியாது. ேதவன் மக்கைள மன்னிப்பாெரன்று உமக்குத்
ெதரியும். பாதுகாப்பான இடத்த ற்கு வ ரட்டப்பட்ட ஜனங்களுக்காக ேதவன்
த ட்டம் வகுத்தருக்க றார். ேதவன் தம்மிடமிருந்து ஓடிப் ேபாகும்படி
அவர்கைள வற்புறுத்தமாட்டார். ௧௫ எனது ஆண்டவராகய அரசேன, நான்
இவ்வார்த்ைதகைள உம்மிடம் கூற வந்ேதன். ஏெனனில் ஜனங்கள் என்ைனப்
பயமுறுத்தனர். நான் எனக்குள்ெசால்லியதாவது, ‘நான்அரசனிடம் ேபசுேவன்.
அரசன் ஒருேவைள எனக்கு உதவலாம். ௧௬ அரசன் நான் ெசால்வைதக்
ேகட்டு, என்ைனயும் எனது மகைனயும் ெகால்ல வரும்பும் மனிதனிடமிருந்து
காப்பாற்றுவார். அம்மனிதன் ேதவன் எங்களுக்குக் ெகாடுத்த ெபாருட்கைளப்
ெபறாதபடி ெசய்க றான்.’ ௧௭ எனது அரசனாகய ஆண்டவனின் வார்த்ைதகள்
எனக்கு ஆறுதலளிக்கும் என்பது எனக்குத் ெதரியும். ஏெனனில் நீங்கள்
ேதவனிடமிருந்துவந்ததூதைனப்ேபான்றவர். நல்லதுஎது,ெகட்டதுஎதுஎன்பது
உமக்குத்ெதரியும். ேதவனாகயகர்த்தர்உம்ேமாடுஇருக்க றார்” என்றாள்.
௧௮ தாவீது அரசன் அந்த ெபண்ணிற்கு உத்தரவாக, “நான் ேகட்கவருக்கும்

ேகள்வக்கு நீ பதல் ெசால்ல ேவண்டும்” என்றான். அப்ெபண், “எனது
அரசனாகய ஆண்டவேன, தயவுெசய்து உங்கள் வனாைவ ெசால்லுங்கள்”
என்றாள்.
௧௯ அரசன், “இவற்ைறெயல்லாம் ெசால்வதற்கு ேயாவாப் உனக்குச்

ெசால்லவல்ைலயா?” என்றுேகட்டான்.
அப்ெபண் பதலாக, “எனது அரசனாகய ஆண்டவேன, நீங்கள்

உய ேராடிருக்குமளவற்கு நீங்கள் சரியானவர்! உங்கள் அதகாரியாக ய
ேயாவாப் என்னிடம் இவற்ைறெயல்லாம் கூறும்படிச் ெசான்னார். ௨௦ நடந்த
காரியங்கைள நீர் வ த்தயாசமான கண்ேணாட்டத்தல் பார்ப்பதற்காக ேயாவாப்
இவற்ைறச் ெசய்தார். என் ஆண்டவேன, நீர் ேதவதூதைனப் ேபான்ற ஞானம்
உள்ளவர்! உமக்குஇப்பூமியல்நடப்பைவெயல்லாம்ெதரியும்” என்றாள்.

அப்சேலாம் எருசேலம்தரும்புதல்
௨௧அரசன் ேயாவாைப ேநாக்க , “இேதா, நான் வாக்களித்தபடிேய ெசய்ேவன்.

ேபாய் இைளஞனாகய அப்சேலாைம இப்ேபாேத அைழத்து வாருங்கள்”
என்றான்.
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௨௨ ேயாவாப் முகங்குப்புற வழுந்து வணங்கனான். அவன் தாவீது அரசைன
வாழ்த்தயபடிேய, “நீங்கள் என்னிடம் கருைணக் காட்டுக றீர்கள் என்பைத
இன்று அறக ேறன். நான் ேகட்டைத நீர் நைறேவற்றுகறபடியால் அைத நான்
அறக ேறன்” என்றான்.
௨௩ பன்பு ேயாவாப் எழுந்து ேகசூருக்குப் ேபாய் அப்சேலாைம எருசேலமுக்கு

அைழத்து வந்தான். ௨௪ஆனால் தாவீது அரசன், “அப்சேலாம் தனது வீட்டிற்குப்
ேபாகலாம். ஆனால் அவன் என்ைனப் பார்க்க வரமுடியாது” என்றான். எனேவ
அப்சேலாம் தனது வீட்டிற்குப் ேபானான். அப்சேலாம் அரசைனப் பார்க்கேபாக
முடியவல்ைல.
௨௫ அப்சேலாமின் அழைகக்கண்ட ஜனங்கள் வயந்தனர். இஸ்ரேவலில்

ஒருவனும் அப்சேலாைமப்ேபால் அழகுைடயவனாக இருக்கவல்ைல.
தைலயலிருந்து பாதம்வைரக்கும், அவனது உடம்பல் ஒரு பழுதும்
இல்லாதருந்தது. ௨௬ ஒவ்ேவாராண்டின் இறுதயலும் அப்சேலாம் தனது
தைலையச் சைரத்துக்ெகாண்டான் அவன் சைரத்தப் பன் தைலமயைர
எடுத்து, நறுத்துப்பார்த்தான். அது 5 பவுண்டு எைடயுள்ளதாக இருந்தது.
௨௭அப்சேலாமுக்கு மூன்று மகன்களும் ஒரு மகளும் இருந்தனர். இம்மகளின்
ெபயர் தாமார். தாமார் ஒருஅழகயெபண்மணி.

ேயாவாபுக்குஅப்சேலாம் தன்ைனவந்துபார்க்குமாறுவற்புறுத்தல்
௨௮ அப்சேலாம் இரண்டு ஆண்டுகள் வைர தாவீது அரசைனப் பார்க்க

அனுமதயன்ற எருசேலமில் வாழ்ந்தான். ௨௯ அப்சேலாம் ேயாவாப டம்
ஆட்கைள அனுப்பனான். அவர்கள் ேயாவாப டம் அப்சேலாைம அரசனிடம்
அனுப்புமாறு கூறனார்கள். ஆனால் ேயாவாப் அப்சேலாமிடம் வரவல்ைல.
இரண்டாவது முைறயும் அப்சேலாம் ஒரு ெசய்தைய அனுப்பனான். ஆனால்
ேயாவாப்இம்முைறயும்மறுத்தான்.
௩௦அப்ேபாது அப்சேலாம் தனது ேவைலயாட்களிடம், “பாருங்கள், ேயாவாபன்

வயல் எனது வயலுக்கு அருகலுள்ளது. அவனது வயலில் பார்லிையப்
பய ரிட்டிருக்க றான். ேபாய்அந்த பார்லிபயைர எரித்துவடுங்கள்” என்றான்.
எனேவ அப்சேலாமின் ேவைலயாட்கள் ேபாய் ேயாவாபன் வயலுக்கு

ெநருப்புமூட்டினர். ௩௧ ேயாவாப் புறப்பட்டு அப்சேலாமின் வீட்டிற்கு வந்தான்.
ேயாவாப் அப்சேலாமிடம், “உன் ேவைலயாட்கள் எதற்காக என் வயைலக்
ெகாளுத்தனர்?” என்றுேகட்டான்.
௩௨அப்சேலாம் ேயாவாப டம், “நான்உனக்குச் ெசய்த ெசால்லியனுப்ப ேனன்.

நான் உன்ைன இங்கு வருமாறு அைழத்ேதன். உன்ைன அரசனிடம் அனுப்ப
வரும்ப ேனன். ேகசூரிலிருந்து என்ைன இங்கு ஏன் வரவைழத்தார் என்று
எனக்காக நீ அவைரக் ேகட்க ேவண்டும். நான் அவைர ேநரில் பார்க்கமுடியாது,
எனேவ நான் ேகசூரில் தங்கயருந்தால் இன்னும் நன்றாக இருந்தருக்கும்.
இப்ேபாதுநான்ேபாய்அரசைனக்காணவடுங்கள். நான்பாவம்ெசய்தருந்தால்
அவர் என்ைனக்ெகால்லட்டும்!” என்றான்.

அப்சேலாம் தாவீதுஅரசைனசந்த த்தல்
௩௩ பன்பு ேயாவாப் அரசனிடம் வந்து அப்சேலாமின் வார்த்ைதகைளக்

கூறனான். அரசன் அப்சேலாைம வரவைழத்தான். அப்ேபாது அப்சேலாம்
அரசனிடம் வந்தான். அப்சேலாம் அரசனுக்கு முன்பு தைரயல் வழுந்து
வணங்கனான். அரசன்அப்சேலாைமமுத்தமிட்டான்.
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௧௫

அப்சேலாம் பலநண்பர்கைளகூட்டுதல்
௧ இதற்குப் பன்பு அப்சேலாம் ஒரு ேதைரயும், குதைரகைளயும் தனக்காக

ெபற்றுக்ெகாண்டான். அவன் ேதைரச் ெசலுத்தும்ேபாது அவனுக்கு முன்ேன
ஓடுவதற்கு 50 ஆட்கள் இருந்தனர். ௨அப்சேலாம் அத காைலயல் எழுந்து நகர
வாசலருேக* நன்று, நயாயத்த ற்காக தாவீது அரசனிடம் ெசல்லும் ஆட்கைளக்
கவனிப்பான். பன்பு அவர்கேளாடு ேபச , “எந்த நகரத்தலிருந்து வருகறாய்?”
என்பான். அம்மனிதன், “நான்இஸ்ரேவலின்இந்தேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவன்”
என்று கூறுவான். ௩அப்சேலாம் அம்மனிதனிடம், “பாரும், நீ ெசால்வது சரிேய.
ஆனால்தாவீதுஅரசன்நீெசால்வைதக் ேகட்கமாட்டார்” என்பான்.
௪ அப்சேலாம் ேமலும், “யாராகலும் என்ைன இந்நாட்டின் நீத பதயாக

நயமித்தால்ச க்கேலாடுவருகறஒவ்ெவாருமனிதனுக்கும்நான்உதவக்கூடும்.
அவனுக்குத்தக்க தீர்ப்பு கைடப்பதற்குநான்உதவுேவன்” என்பான்.
௫ எவனாகலும் அப்சேலாமிடம் வந்து அவைன வணங்கயதும் அப்சேலாம்

அவைன ெநருங்கய நண்பனாக எண்ணி நடத்துவான். அப்சேலாம் ைகைய
நீட்டி,அவைனத்ெதாட்டு,முத்தமிடுவான். ௬தாவீதுஅரசனிடம்நீத ேவண்டிவந்த
எல்லா இஸ்ரேவலருக்கும் அவ்வாேற ெசய்தான். அதனால் இஸ்ரேவலருைடய
இருதயங்கைளக்கவர்ந்துக்ெகாண்டான்.

தாவீதன்அரைசப்ெபறஅப்சேலாம் த ட்டம்
௭நான்குஆண்டுகளுக்குப் ப றகு†அப்சேலாம்அரசன்தாவீத டம், “எப்ேரானில்

கர்த்தருக்கு நான் ெகாடுத்த வ ேசஷ வாக்குறுதைய நைறேவற்றுவதற்கு
ேபாக ேறன். ௮ ஆராமிலுள்ள ேகசூரில் வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்ைகயல் அந்த
வாக்குறுதைய நான் ெசய்ேதன்: ‘என்ைன கர்த்தர் எருசேலமுக்குத் தரும்பக்
ெகாண்டுவந்தால்நான்கர்த்தருக்குேசைவச்ெசய்ேவன்’ என்ேறன்” என்றான்.
௯தாவீதுஅரசன், “சமாதானமாகப் ேபா” என்றான்.
அப்சேலாம் எப்ேரானுக்குப் ேபானான். ௧௦ ஆனால் அப்சேலாம் எல்லா

இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்கள் மூலமாகவும் உளவாளிகைள அனுப்பனான். இந்த
உளவாளிகள் ஜனங்களிடம், “நீங்கள் எக்காளம் முழங்கயதும், ‘அப்சேலாம்
எப்ேரானின்அரசன்ஆனான்’ என்றுகூறுங்கள்!” என்றான்.
௧௧ அப்சேலாம் தன்ேனாடு வர 200 ேபைர அைழத்தான். அவர்கள்

எருசேலமிலிருந்து அவேனாடு புறப்பட்டனர். ஆனால் அப்சேலாமின் த ட்டத்ைத
அவர்கள் அற ந்தருக்கவல்ைல. ௧௨அகத்ேதாப்ேபல் தாவீதுக்கு ஆேலாசைன
வழங்குபவர்களில் ஒருவன். அவன் கீேலா என்னும் ஊைரச் ேசர்ந்தவன்.
அப்சேலாம் பலிகைளச் ெசலுத்தும் ேபாது அக த்ேதாப்ேபைல நகரத்தலிருந்து
(கீேலாவலிருந்து) வருமாறு கூறனான். அப்சேலாமின் த ட்டங்கள் சரிவர
நைறேவற க்ெகாண்டிருந்தன. ஜனங்களில் பலர் அவனுக்கு ஆதரவளிக்க
முன்வந்தனர்.

அப்சேலாமின்த ட்டங்கைளதாவீதுஅறகறான்

* ௧௫:௨: நகரவாசல் இந்த வாசல் வழியாகத்தான் மக்கள் தம் வயாபாரத்துக்காக நுைழவார்கள்.
இதுதான்பலவழக்குகள்தீர்க்குமிடம். † ௧௫:௭: நான்குஆண்டுகள்சலபைழயஏடுகளில் 40ஆண்டுகள்
எனகூறுகன்றன.
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௧௩ ஒரு மனிதன் தாவீத டம் அச்ெசய்தையச் ெசால்ல வந்தான். அவன்,
“இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அப்சேலாைமப் பன்பற்றத் ெதாடங்கயருக்க றார்கள்”
என்றான்.
௧௪ அப்ேபாது தாவீது எருசேலமில் தன்ேனாடிருந்த அத காரிகைள ேநாக்க ,

“நாம் தப்ப த்து வ ட ேவண்டும். நாம் தப்ப க்காவ ட்டால் அப்சேலாம் நம்ைம
வ ட்டுவ டமாட்டான். அப்சேலாம் நம்ைமப் ப டிக்கும் முன்னர் வைரவாய்
ெசயல்படுேவாம். அவன் நம் எல்ேலாைரயும் அழிப்பான் அவன் எருசேலம்
ஜனங்கைளஅழிப்பான்” என்றான்.
௧௫ அரசனின் அதகாரிகள் அவைன ேநாக்க , “நீங்கள் ெசால்கன்றபடிேய

நாங்கள்ெசய்ேவாம்” என்றார்கள்.
தாவீதும்அவன்ஆட்களும்தப்ப த்தனர்
௧௬ தாவீது தன் வீட்டிலிருந்த எல்ேலாேராடும் ெவளிேயறனான். தன் பத்து

மைனவயைரயும் வீட்ைடக் கவனித்துக்ெகாள்வதற்கு வ ட்டுச் ெசன்றான்.
௧௭ எல்லா ஜனங்களும் பன் ெதாடர்ந்து வர அரசன் ெவளிேயறனான். கைடச
வீட்டினருேகசற்றுநன்றார்கள். ௧௮தன்அதகாரிகள்எல்ேலாரும்அரசன்அருேக
நடந்தனர். க ேரத்தயர், ப ேலத்தயர், க த்தயர், (காத்தலிருந்து வந்த 600 ேபர்)
எல்ேலாரும்அருேக நடந்தார்கள்.
௧௯அப்ேபாது அரசன் க த்தயனாகய ஈத்தாய டம், “நீ ஏன் எங்கேளாடு வந்துக்

ெகாண்டிருக்க றாய்? தரும்ப ச் ெசன்று புதய அரசேனாடு (அப்சேலாேமாடு)
தங்கயரு. நீ ஒரு அந்நயன். இது உன் ெசாந்த ேதசம் அல்ல. ௨௦ ேநற்றுதான்
நீ என்ேனாடு ேசர்வதற்கு வந்தாய். நான் எங்ேக ெசல்க ேறன் என்று
ெதரியாதெபாழுது, உன்ைனயும் அைலந்து த ரிய என்ேனாடு அைழத்துச்
ெசல்லேவண்டுமா? ேவண்டாம். தரும்ப ப் ேபா. உனது சேகாதரர்கைளயும்
உன்ேனாடுஅைழத்துச் ெசல். உனக்குஇரக்கமும் உண்ைமயும் காட்டப்படட்டும்”
என்றான்.
௨௧ஆனால்ஈத்தாய்அரசனுக்குப்பதலாக, “கர்த்தர்உய ேராடிருப்பைதப்ேபால

நீங்கள் வாழும் காலம் வைரக்கும் நான் உங்கேளாடு இருப்ேபன். வாழ்வலும்,
மரணத்தலும்நான்உங்கேளாடுஇருப்ேபன்!” என்றான்.
௨௨ தாவீது ஈத்தாைய பார்த்து, “வா, நாம் கீதேரான் ஆற்ைறக் கடக்கலாம்”

என்றான்.
எனேவ காத் நகரிலிருந்து வந்த ஈத்தாயும் அவனுைடய எல்லா ஜனங்களும்

அவர்களுைடய குழந்ைதகளும் கீதேரான் ஆற்ைறக் கடந்தார்கள். ௨௩ எல்லா
ஜனங்களும் சத்தமாய் அழுதார்கள். தாவீது அரசனும் கீதேரான் ஆற்ைறக்
கடந்தான். ஜனங்கள் பாைலவனத்தற்குச் ெசன்றார்கள். ௨௪ சாேதாக்கும்
ேலவயரும் ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையச் சுமந்து ெசன்றார்கள்.
அவர்கள் ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிையக் கீேழ ைவத்தார்கள். எருசேலைம
வ ட்டு எல்லா ஜனங்களும் ெவளிேயறும் வைரக்கும் அபயத்தார் ெஜபம்
ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
௨௫ தாவீது அரசன் சாேதாக்க டம், “ேதவனுைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிைய

எருசேலமுக்குத் தரும்பவும் ெகாண்டு ேபா. கர்த்தர் என்னிடம் இரக்கம்
காட்டினால் என்ைனத் தரும்பவும் வரவைழத்துக்ெகாள்வார். கர்த்தர்
எருசேலைமயும் அவருைடய ஆலயத்ைதயும் பார்ப்பதற்கு எனக்கு உதவுவார்.
௨௬கர்த்தர் என்னிடம் கருைணகாட்டவல்ைல என்பாராயன், அவர் வரும்புக ற
எைதயும்எனக்குச்ெசய்யட்டும்” என்றான்.
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௨௭அரசன் ஆசாரியனாகய சாேதாக்ைகப் பார்த்து, “நீ தீர்க்கதரிச அல்லவா?
நகரத்த ற்குச் சமாதானத்ேதாடு தரும்ப ப் ேபா. உன் மகனாகய அகமாைசயும்
அபயத்தாரின் மகன் ேயானத்தாைனயும் உன்ேனாடு அைழத்துப் ேபா.
௨௮ ஜனங்கள் பாைலவனத்தற்குள் கடந்து ெசல்லும் இடங்களில் நான்
காத்தருப்ேபன். உங்களிடமிருந்து ெசய்த எனக்குக் கைடக்கும் வைரக்கும்
நான்காத்தருப்ேபன்” என்றான்.
௨௯ எனேவ சாேதாக்கும் அபயத்தாரும் ேதவனுைடய பரிசுத்த ெபட்டிைய

எருசேலமுக்குஎடுத்துச்ெசன்றுஅங்ேகதங்கனார்கள்.
அகத்ேதாப்ேபலுக்குஎத ராக தாவீதன்ெஜபம்
௩௦ தாவீது ஒலிவமைலக்குப் ேபானான். அழுதுக் ெகாண்டிருந்தான்.

அவன் தைலைய மூடிக்ெகாண்டு, கால்களில் மித யடி இல்லாமல்
நடந்தான். தாவீேதாடிருந்த எல்லா ஜனங்களும் அவர்களுைடய தைலகைள
மூடிக்ெகாண்டனர். அவர்கள்அழுதபடிேய, தாவீேதாடுெசன்றனர்.
௩௧ ஒருவன் தாவீத டம், “அப்சேலாேமாடு த ட்டமிட்டவர்களில்

அக த்ேதாப்ேபலும் ஒருவன்” என்றான். அப்ேபாது தாவீது, “கர்த்தாேவ நீர்
அக த்ேதாப்ேபலின் உபேதசம் பயனற்றைவயாக இருக்கும்படி ெசய்யும்”
என்று ெஜபம் ெசய்தான். ௩௨ தாவீது மைலயன் உச்ச க்கு வந்தான். இங்கு
அவன் அடிக்கடி ேதவைன ெதாழுதுெகாள்ள வந்தருக்கன்றான். அப்ேபாது
அற்கயனாகய ஊசாய் அவனிடம் வந்தான். அவன் அங்க கழிந்தருந்தது.
தைலயல்புழுத இருந்தது.
௩௩ தாவீது ஊசாய்க்கு, “நீ என்ேனாடு வந்தால் எனக்குப் பாரமாவாய்.

௩௪ ஆனால் நீ எருசேலமுக்குத் தரும்ப ப் ேபானால் அக த்ேதாப்ேபலின்
அறவுைர பயனற்றுப் ேபாகும்படி நீ ெசய்யலாம். அப்சேலாமிடம், ‘அரசேன,
நான் உங்கள் பணியாள். நான் உங்கள் தந்ைதக்கு ேசைவ ெசய்ேதன்.
இப்ேபாது உங்களுக்கு ேசைவ ெசய்ேவன்’ என்று கூறு. ௩௫ஆசாரியர்களான
சாேதாக்கும், அபயத்தாரும் உன்ேனாடு இருப்பார்கள். நீ அரண்மைனயல்
ேகட்கும் ெசய்த கைள அவர்களிடம் ெசால்லேவண்டும். ௩௬ சாேதாக்கன் மகன்
அகமாசும் அபயத்தாரின் மகன் ேயானத்தானும் அவர்கேளாடிருப்பார்கள்.
அவர்கள் மூலமாக உனக்குத் ெதரியவரும் ெசய்த கைள எனக்கு அனுப்பு”
என்றான்.
௩௭ தாவீதன் நண்பனாகய ஊசாய் நகரத்த ற்குப் ேபானான். அப்சேலாம்

எருசேலமுக்குவந்தான்.

௧௬
சீபா தாவீைதச் சந்த க்க றான்
௧தாவீதுஒலிவமைலஉச்சயன்ேமல்
ெகாஞ்சதூரம் நடந்துப்ேபானான். அங்கு ேமவ ேபாேசத்தன் பணியாளாகய

சீபா தாவீைதச் சந்த த்தான். சீபாவ டம் ேசணம் கட்டப்பட்ட இரண்டு
கழுைதகள் இருந்தன. கழுைதகள் 200 ெராட்டிகைளயும், 100 குைலகள்
உலர்ந்த த ராட்ைசகைளயும், 100 ேகாைடக்காலக் கனிகைளயும் ஒரு துருத்த
த ராட்ைசரத்ைதயும் சுமந்து வந்தன. ௨ தாவீது அரசன் சீபாைவப் பார்த்து,
“இைவகெளல்லாம் எதற்கு?” என்றுேகட்டான்.
சீபா பதலாக, “இந்தக் கழுைதகள் அரசனின் குடும்பத்தனர்

ெசல்வதற்காகவும் ெராட்டியும் பழங்களும் அதகாரிகளின் உணவற்காகவும்,
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த ராட்ைசரசம் பாைலவனத்தல் நடந்து ெசல்ேவார் ேசார்வுறும் ேபாது
குடிப்பதற்காகவும்பயன்படும்” என்றான்.
௩அரசன், “ேமவ ேபாேசத் எங்ேக?” என்றுேகட்டான்.
சீபா அரசனிடம், “ேமவ ேபாேசத் எருசேலமில் இருக்க றான் ஏெனன்றால்

அவன் ‘இன்று என் பாட்டனாரின் அரைச இஸ்ரவலர்கள் எனக்குத் தருப்ப க்
ெகாடுப்பார்கள்எனநைனக்கறான்’ ” என்றுகூறனான்.
௪பன்னர்அரசன்சீபாவ டம், “சரி ேமவ ேபாேசத்த ற்குஉரியவற்ைறெயல்லாம்

இப்ேபாதுநான்உனக்குத்தருக ேறன்” என்றான்.
சீபா, “நான் உங்கைள வணங்குக ேறன். நான் எப்ேபாதுேம உங்கள் தைய

ெபறுேவன்எனக்கருதுக ேறன்” என்றான்.

சீேமய தாவீைத சப க்க றான்
௫ தாவீது பகூரிமுக்கு வந்தான். சவுலின் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த மனிதன்

ஒருவன் பகூரிமுலிருந்து அங்கு வந்தான். இம்மனிதன் ேகராவன் மகனாகய
சீேமய . சீேமய தாவீத டம் தீயவற்ைறப் ேபச யவனாகவந்தான். அவன்மீண்டும்
மீண்டும்தீயனவற்ைறேய ேபசனான்.
௬ தாவீதன் மீதும் அவனது அதகாரிகள் மீதும் சீேமய கற்கைள வீச

ஆரம்ப த்தான். ஆனால் மக்களும் வீரர்களும் தாவீைதச் சூழ்ந்து நன்று
அவைனக் காத்தனர். ௭ சீேமய தாவீைத சப த்தான். அவன், “ெகாைலகாரேன!
ெவளிேய ேபா. ெவளிேய ேபா. ௮கர்த்தர் உன்ைனத் தண்டிக்கறார். ஏெனனில்,
நீ சவுலின் குடும்பத்தாைரக் ெகாைலச் ெசய்தாய். நீ சவுலின் இடத்தல்
அரசனாக அமர்ந்தாய். ஆனால் இப்ேபாது கர்த்தர் அரசாட்சைய உனது
மகனானஅப்சேலாமுக்குக்ெகாடுத்துள்ளார். இப்ேபாதுஅேததீைமகள்உனக்கு
ேநர்கன்றன. ஏெனனில் நீஒருெகாைலக்காரன்” என்றான்.
௯ ெசருயாவன் மகனாகய அப சாய் அரசைன ேநாக்க , “எனது அரசனாகய

ஆண்டவேர,ஏன்இந்தமரித்தநாய்உம்ைமசப க்கேவண்டும்? நான்சீேமயயன்
தைலையெவட்டப் ேபாக ேறன்” என்றான்.
௧௦ அதற்கு அரசன், “நான் என்ன ெசய்ய முடியும், ெசருயாவன் ஜனங்கேள?

சீேமய என்ைன சப க்க றான். ஆனால் அவன் என்ைன சப க்குமாறு
அவனிடம் கர்த்தர் கூறயுள்ளார்” என்றான். ௧௧ தாவீது அப சாய டமும்
அவனது பணியாட்களிடமும், “இங்ேக பாருங்கள், என் ெசாந்த மகனான
அப்சேலாம் என்ைனக் ெகால்ல முயல்கறான். சீேமய என்ற ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தலிருந்து வந்தவன் என்ைனக் ெகால்ல அதக உரிைமயுைடவன்.
அவன்அைதச் ெசய்யட்டும். அவன் தீய வார்த்ைதகைளச் ெசால்லிக்ெகாண்ேட
இருக்கட்டும். கர்த்தர்அவ்வாறுெசய்யஅவனிடம்கூறயுள்ளார். ௧௨ஒருேவைள
கர்த்தர் தீய காரியங்கள் எனக்கு ேநரிடுவைதப் பார்ப்பார். பன்பு கர்த்தர் சீேமய
ெசால்லும்தீயகாரியங்கள்ஒவ்ெவான்றற்கும்பதலாகநல்லைதச்ெசய்யலாம்”
என்றான்.
௧௩ இவ்வாறு தாவீதும் அவனுைடய ஆட்களும் பாைதயல் ெதாடர்ந்து

நடந்துச் ெசன்றனர். ஆனால் சீேமய தாவீைதப் பன் ெதாடர்ந்தான்.
மைலேயாரமுள்ள மறுபுறத்துப் பாைதயல் ச ேமய நடந்தான். சீேமய
தீயவற்ைறச் ெசால்லிக்ெகாண்ேட நடந்தான். சீேமய கற்கைளயும்
அழுக்ைகயுங்கூடதாவீதன்மீதுஎற ந்தான்.



2 சாமுேவல்௧௬:௧௪ 616 2 சாமுேவல்௧௭:௫

௧௪ தாவீது அரசனும் அவனது ஆட்களும் பகூரிம்முக்கு வந்தனர்.
அரசனும் அவனது ஆட்களும் ேசார்வுற்றருந்தனர். ஆைகயால் பகூரிமில்
ஓய்ெவடுத்தனர்.
௧௫ அப்சேலாம், அகத்ேதாப்ேபல் மற்றும் இஸ்ரேவலர் அைனவரும்

எருசேலமுக்கு வந்தனர். ௧௬ தாவீதன் நண்பனாகய அற்கயனாகய ஊசாய்
அப்சேலாமிடம்வந்தான். ஊசாய்அப்சேலாமிடம், “அரசேர! நீண்டகாலம்வாழ்க”
என்றான்.
௧௭ அப்சேலாம் பதலாக, “நீ உன் நண்பனான தாவீதுக்கு உண்ைமயாக

இருக்கவல்ைலயா? எருசேலைமவ ட்டுஉன் நண்பேனாடு ஏன் ேபாகவல்ைல?”
என்றுகூறனான்.
௧௮ அதற்கு ஊசாய், “கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுக்கும் ஆைளச் சார்ந்தவன் நான்.

இந்தஜனங்களும்இஸ்ரேவலரும்உம்ைமத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். நான்உம்ேமாடு
தங்குேவன். ௧௯ முன்பு நான் உமது தந்ைதக்குப் பணியாற்றயருக்க ேறன்.
ஆகேவ இப்ேபாது நான் தாவீதன் மகனுக்குப் பணிெசய்யேவண்டும். எனேவ
உமக்குப் பணி ெசய்ேவன்” என்றான்.
அப்சேலாம்அக த்ேதாப்ேபலிடம்அறவுைர ேகட்க றான்
௨௦ அப்சேலாம் அக த்ேதாப்ேபலிடம், “நாம் இப்ேபாது என்ன

ெசய்யேவண்டுெமன்றுெசால்லுங்கள்” என்றான்.
௨௧ அகத்ேதாப்ேபல் அப்சேலாமிடம், “உங்கள் தந்ைதயார் அவரது

மைனவயரில் சலைர இங்கருக்கும் வீட்ைடக் கவனிக்க வ ட்டிருந்தார். ேபாய்,
அவர்கேளாடு பாலின உறவுக்ெகாள்ளுங்கள். பன்பு எல்லா இஸ்ரேவலரும்
உங்கள் தந்ைத உங்கைள ெவறுப்பைத அறவார்கள். உங்கள் ஜனங்கள்
உங்களுக்குஅதகமானஆதரவுகாட்டஊக்கமைடவார்கள்” என்றான்.
௨௨ பன்பு அவர்கள் அப்சேலாமிற்காக வீட்டின் மாடியன் மீது ஒருகூடாரத்ைத

அைமத்தனர். அப்சேலாம் தன் தந்ைதயன் மைனவயேராடு பாலின
உறவுக்ெகாண்டான். இஸ்ரேவலர் அதைனப் பார்த்தனர். ௨௩ அந்ேநரத்தல்
அக த்ேதாப்ேபலின் உபேதசம் தாவீதுக்கும் அப்சேலாமுக்கும் மிக
முக்கயமானதாகஇருந்தது. ேதவன்மனிதனுக்குச்ெசான்னவாக்ைகப்ேபான்று
முக்கயமானதாகஇருந்தது.

௧௭
தாவீைதக்குற த்தஅக த்ேதாப்ேபலின்அறவுைர
௧அக ேதாப்ேபல் ேமலும்அப்சேலாமிடம்,
“நான் இப்ேபாது 12,000 ஆட்கைளத் ேதர்ந்ெதடுப்ேபன். இன்ற ரவு

தாவீைத நான் துரத்துேவன். ௨ அவன் தளர்ந்து ேசார்வுற்றருக்கும்ேபாது
அவைனப் ப டிப்ேபன். நான் அவைனக் கலக்கமைடயச் ெசய்ேவன். அவனது
ஆட்கள் ஓடிவடுவார்கள். ஆனால் தாவீது அரசைன மட்டும் ெகால்ேவன்.
௩ பன்பு ஜனங்கைளெயல்லாம் உங்களிடம் அைழத்து வருேவன். தாவீது
மரித்துவ ட்டால், எல்லா ஜனங்களும் சமாதானத்ேதாடு தரும்புவார்கள்”
என்றான்.
௪ இத்த ட்டம் அப்சேலாமுக்கும் இஸ்ரேவலின் தைலவர்களுக்கும்

நல்லெதனப்பட்டது. ௫ ஆனால் அப்சேலாம், “அற்கயனாகய ஊசாையக்
கூப்படுங்கள். அவன்கூறுவைதக் ேகட்கேவண்டும்” என்றான்.
அகத்ேதாப்ேபலின்அறவுைரையஊசாய்பாழாக்குக றான்
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௬ ஊசாய் அப்சேலாமிடம் வந்தான். அப்சேலாம் ஊசாய டம், “இதுதான்
அகத்ேதாப்ேபல் வகுத்தளித்த த ட்டம். நாம் இைதப் பன்பற்ற ேவண்டுமா?
இல்ைலெயனில்ெசால்லும்” என்றான்.
௭ஊசாய் அப்சேலாமிடம், “இம்முைற அக ப்ேதாப்ேபலின் அறவுைர சரியாக

இல்ைல” என்றான். ௮ ேமலும் ஊசாய், “உன் தந்ைதயும் அவரது ஆட்களும்
வலியவர்கள் என்பது உனக்குத் ெதரியும், தன் குட்டிகைளக் களவு ெகாடுத்த
கரடிகள் ேபால் அவர்கள் ேகாபங்ெகாண்டிருக்க றார்கள். உன் தந்ைத பயற்ச ப்
ெபற்ற வீரர். அவர் ஜனங்கேளாடு இரவல் தங்கமாட்டார். ௯அவர் ஒருேவைள
குைகய ேலா, ேவெறங்ேகா ஒளிந்தருக்க ேவண்டும். அவர் முதலில் உன்
ஆட்கைளத் தாக்கனால், ஜனங்கள் அச்ெசய்தைய அறவார்கள். அவர்கள்,
‘அப்சேலாமின் ஆட்கள் ேதாற்க றார்கள்’ என்று நைனப்பார்கள். ௧௦ பன்பு
சங்கம் ேபால் ைதரியம்ெகாண்ட ஆட்களும் பயப்படுவார்கள். ஏெனன்றால்
எல்லா இஸ்ரேவலரும் உங்கள் தந்ைத ச றந்த வீரர் என்றும், அவரது ஆட்கள்
ைதரியமானவர்கள்என்றும்அறவார்கள்.
௧௧ “இதுேவ நான் ெசால்ல வரும்புவதாகும்: நீ தாண் முதல் ெபெயர்ெசபா

மட்டும் உள்ள இஸ்ரேவலைர ஒன்று த ரட்ட ேவண்டும். அப்ேபாது கடலின்
மணைலப் ேபால் பலர் இருப்பார்கள். பன்பு நீ ேபாருக்குச் ெசல்லேவண்டும்.
௧௨ நாம் தாவீைத அவர் ஒளிந்தருக்குமிடத்தலிருந்து ப டிக்கலாம். பனித்துளி
ந லத்தல்வழுவதுேபால், நாம் தாவீதன்மீதுவழுந்துப டிக்கலாம். தாவீைதயும்
அவரது ஆட்கைளயும் ெகால்லலாம். யாரும் உய ேராடு இருக்கமாட்டார்கள்.
௧௩ ஒருேவைள நகரத்த ற்குள் தாவீது தப்ப ச் ெசன்றால் எல்லா இஸ்ரேவலரும்
அங்குக் கயறுகைளக் ெகாண்டுவருவர். நகரத்தன் மதல்கைள தகர்ப்ேபாம்.
நகரம் பள்ளத்தாக்காக மாறும்படி ெசய்வர். ஒரு கல்கூடமுன்பு ேபால் நகரத்தல்
இராது” என்றான்.
௧௪ அப்சேலாமும் இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும், “அற்கயனாகய ஊசாயன்

அறவுைர அக த்ேதாப்ேபலுைடயைதக் காட்டிலும் ச றந்தது” என்றனர்.
இது கர்த்தருைடய த ட்டமானதால் அவர்கள் அவ்வாறு கூறனார்கள்.
அகத்ேதாப்ேபலின்நல்லஅறவுைரபயனற்றுப்ேபாகும்படிகர்த்தர் த ட்டமிட்டார்.
அப்சேலாைமக்கர்த்தர்இவ்வாறுதண்டிப்பார்.

தாவீதுக்குஊசாய்ஒருஎச்சரிக்ைகஅனுப்புக றான்
௧௫ இவ்வஷயங்கைளெயல்லாம் ஆசாரியர்களாகய சாேதாக்குக்கும்

அபயத்தாருக்கும் ஊசாய் கூறனான். அகத்ேதாப்ேபல் அப்சேலாமுக்கும்
இஸ்ரேவல் தைலவர்களுக்கும் கூறய காரியங்கைள அவன் அவர்களுக்குத்
ெதரிவ த்தான். சாேதாக்குக்கும் அபயத்தாருக்கும் ஊசாய் தான் கூறய
ஆேலாசைனபற்றய ெசய்தையயும் ெதரிவ த்தான். ஊசாய், ௧௬ “வைரயுங்கள்!
தாவீதுக்குச் ெசய்த அனுப்புங்கள். இன்ற ரவல்ஜனங்கள்பாைலவனத்தற்குக்
கடந்து ெசல்லுமிடங்களில் தங்கேவண்டாெமனக் கூறுங்கள். ஆனால் உடேன
ேயார்தான் நதையக் கடக்க ேவண்டும். நதையக் கடந்துவ ட்டால் அரசனும்
அவனுைடயஜனங்களும்ப டிபடமாட்டார்கள்” என்றுகூறனான்.
௧௭ஆசாரியர்களின் மகன்களாகய ேயானத்தானும் அகமாசும், இன்ேறாேகல்

என்னுமிடத்தல் காத்தருந்தார்கள். ஊருக்குள் ேபாவைதப் ப றர்
காணேவண்டாெமன வரும்பனார்கள், எனேவ ஒரு ேவைலக்காரப்
ெபண்மணி அவர்களிடம் வந்தாள். அவள் அவர்களுக்குச் ெசய்தையத்
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ெதரிவ த்தாள். பன்பு ேயானத்தானும் அகமாசும் அரசன் தாவீத டம் ெசன்று
இவ்வஷயங்கைளப்பற்ற த்ெதரிவ த்தனர்.
௧௮ஆனால்ஒரு சறுவன் ேயானத்தாைனயும்அகமாைசயும் பார்த்துவ ட்டான்.

அவன் அைதச் ெசால்வதற்கு அப்சேலாமிடம் ஓடினான். ேயானத்தானும்
அகமாசும் வைரவாக ஓடிவ ட்டார்கள். அவர்கள் பகூரிமில் உள்ள ஒரு
மனிதனின் வீட்ைட அைடந்தனர். அவன் முற்றத்தல் ஒரு கணறு இருந்தது.
ேயானத்தானும் அகமாசும் கணற்றனுள் இறங்கனார்கள். ௧௯அம்மனிதனின்
மைனவ ஒரு வ ரிப்ைப எடுத்துக் கணற்றன் மீது வ ரித்தாள். பன்பு
அவள் அதன் மீது தானியங்கைளப் பரப்பனாள். தானியத்ைதக் குவத்து
ைவத்தருந்தாற்ேபால் அக்கணறு காணப்பட்டது. யாரும் ேயானத்தனும்
அகமாசும் அங்கு ஒளிந்தருப்பைதக் கண்டுபடிக்க முடியாது. ௨௦அப்சேலாமின்
பணியாட்கள்வீட்டிலிருந்தெபண்ணிடம்வந்தார்கள். அவர்கள், “ேயானத்தானும்
அகமாசும் எங்ேக?” என்றுேகட்டார்கள்.
அப்ெபண்அப்சேலாமின்ேவைலயாட்களிடம்,அவர்கள்ஏற்ெகனேவநதையக்

கடந்துவ ட்டார்கள்என்றுகூறனாள்.
அப்சேலாமின் ேவைலக்காரர்கள் பன்பு ேயானத்தாைனயும் அகமாைசயும்

ேதடினர், ஆனால் அவர்களால் கண்டுபடிக்க முடியவல்ைல. எனேவ
அப்சேலாமின் ேவைலக்காரர்கள்எருசேலமுக்குத்தரும்பனார்கள்.
௨௧அப்சேலாமின் ேவைலக்காரர்கள் ேபான ப றகு, ேயானத்தானும்அகமாசும்

கணற்றற்கு ெவளிேய வந்தார்கள். அவர்கள் ேபாய் தாவீது அரசனிடம்
ெசான்னார்கள். அவர்கள் தாவீைத ேநாக்க , “வைரந்து நதையக் கடந்து
ேபாய்வடுங்கள். அகத்ேதாப்ேபல் உங்களுக்கு எத ராக இந்த காரியங்கைளத்
த ட்டமிட்டுள்ளான்” என்றார்கள்.
௨௨ அப்ேபாது தாவீதும் அவேனாடிருந்த எல்லா ஜனங்களும் ேயார்தான்

நதையக் கடந்தார்கள். சூரியன் ேதான்றும் முன்னர் தாவீதன் ஜனங்கள்
ேயார்தான்நதையக்கடந்துவ ட்டிருந்தனர்.

அகத்ேதாப்ேபல்தற்ெகாைலெசய்துக்ெகாள்க றான்
௨௩ இஸ்ரேவலர் தனது அறவுைரைய ஏற்றுக் ெகாள்ளவல்ைல என்று

அகத்ேதாப்ேபல் கண்டான். அகத்ேதாப்ேபல் கழுைதயன் ேமல் சுைமகைள
ஏற்ற க்ெகாண்டான். அவன் நகரத்தலிருந்த தன் வீட்டிற்குச் ெசன்றான். அவன்
தன் குடும்பக் காரியங்கைள ஒழுங்குப்படுத்த , தூக்கு ேபாட்டுக்ெகாண்டான்.
அகத்ேதாப்ேபல் மரித்தப றகு, ஜனங்கள் அவைன அவனது தந்ைதயன்
கல்லைறக்குள்புைதத்தார்கள்.

அப்சேலாம் ேயார்தான்நதையக்கடக்க றான்
௨௪தாவீதுமக்னாயீைமவந்தைடந்தார்.
அப்சேலாமும்இஸ்ரேவலரும் ேயார்தான் நதையக் கடந்தனர். ௨௫அப்சேலாம்

அமாசாைவப் பைடக்குத் தைலவனாக்கனான். அமாசா ேயாவாபன் பதவைய
வகத்தான். அமாசா இஸ்மேவலனாகய எத்த ராவன் மகன். ெசருயாவன்
சேகாதரியாக ய நாகாசன் மகளாகய அப காயல் அமாசாவன் தாய். (ெசருயா
ேயாவாபன்தாய்)
௨௬கீேலயாத் ேதசத்தல்அப்சேலாமும்இஸ்ரேவலரும்பாளயமிறங்கனார்கள்.

ேசாப ,மாகீர், பர்ச லாஆக ேயார்



2 சாமுேவல்௧௭:௨௭ 619 2 சாமுேவல்௧௮:௭

௨௭தாவீது மக்னாயீைமவந்தைடந்தார். அந்தஇடத்தல் ேசாப , மாகீர், பர்ச லா
ஆக ேயார் இருந்தனர். (அம்ேமானியரின் ஊராகய ரப்பாைவச் சார்ந்தவன்
ேசாப நாகாசன் மகன் ேலாேதபாரிலிருந்து அம்மிேயலின் மகனாகய
மாகீர் வந்தான். கீேலயாத்தலுள்ள ேராகலிமிலிருந்து வந்தவன் பர்சலா)
௨௮-௨௯ அவர்கள், “பாைலவனத்தல் ஜனங்கள் ேசார்ேவாடும், பச ேயாடும்,
தாகத்ேதாடும் இருக்க றார்கள்” என்றார்கள். தாவீதும் அவரின் ஜனங்களும்
உண்பதற்காகவும் குடிப்பதற்காகவும் அவர்கள் பல ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு
வந்தார்கள். படுக்ைககள், குவைளகள், மண்பாண்டங்கள் ஆகயவற்ைறயும்
அவர்கள் ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள் ேகாதுைம, பார்லி, மாவு, வறுத்த
தானியங்கள், ெபரும்பயறு, சறும் பயறு, உலர்ந்த ெகாட்ைடகள், ேதன்,
ெவண்ெணய்,ஆடுகள், பால்கட்டிகள்ஆகயவற்ைறக்ெகாண்டுவந்தார்கள்.

௧௮
தாவீதுேபாருக்குத்தயாராக றான்
௧தாவீதுதன்ஆட்கைளஎண்ணிப்
பார்த்தான். 1,000 ேபருக்கு ஒரு பைடத்தைலவனாகவும் 100 ேபருக்கு

ஒரு பைடத்தைலவனாகவும் ஜனங்கைள வழி நடத்துேவாைர நயமித்தான்.
௨ஜனங்கைளமூன்று ப ரிவனராகப் ப ரித்தான். பன்பு ஜனங்கைள ெவளிேய
அனுப்பனான். மூன்றல் ஒரு பகுத ஜனங்கைள ேயாவாப் வழி நடத்தனான்.
மற்ெறாரு மூன்றல் ஒரு பகுதயனைர ெசருயாவன் மகனும் ேயாவாபன்
சேகாதரனுமாகய அப சாய் வழி நடத்தனான். காத்தலிருந்து வந்த ஈத்தாய
மூன்றாவதுப ரிவுஜனங்கைளவழி நடத்தனான்.
தாவீது அரசன் ஜனங்களிடம், “நானும் உங்கேளாடு வருேவன்” என்று

கூறனான்.
௩ ஆனால் ஜனங்கள், “இல்ைல, நீங்கள் எங்கேளாடு வரக்கூடாது.

ஏெனனில் நாங்கள் (யுத்தத்தல்) ஓடிவ ட்டால் அப்சேலாமின் ஆட்கள்
ெபாருட்படுத்தமாட்டார்கள். நம்மில்பாத ேபர்ெகால்லப்பட்டாலும்அப்சேலாமின்
ஆட்கள் கவைலப்படமாட்டார்கள். ஆனால் நீங்கள் எங்களில் 10,000 ேபருக்கு
ஒப்பானவர்கள்! நீங்கள் நகரத்தல் தங்கயருப்பேத நல்லது. பன்பு எங்களுக்கு
உதவ ேதைவயானால், நீங்கள்எங்களுக்குஉதவமுடியும்” என்றார்கள்.
௪ அரசன் ஜனங்கைள ேநாக்க , “நீங்கள் ச றந்தெதன முடிெவடுக்கும்

காரியத்ைதேயநான்ெசய்ேவன்” என்றான்.
பன்பு அரசன் வாயலருேக வந்து நன்றான். பைட ெவளிேய ெசன்றது.

அவர்கள் 100 ேபராக மற்றும் 1,000 ேபராகஅணிவகுத்துச்ெசன்றனர்.

அப்சேலாமிடம் ெமன்ைமயாய்நடந்துக்ெகாள்ளுங்கள்!
௫ ேயாவாப், அப சாய , ஈத்தாய் ஆக ேயாருக்கு அரசன் ஒரு கட்டைளய ட்டான்.

அவன், “இைத எனக்காகச் ெசய்யுங்கள் அப்சேலாமிடம் ெமன்ைமயாய்
நடந்துக்ெகாள்ளுங்கள்” என்றான்.
ஜனங்கள்எல்லாரும்அப்சேலாைமக்குற த்துபைடத்தைலவர்களுக்குஅரசன்

இட்ட கட்டைளையக் ேகட்டார்கள்.

தாவீதன்பைடஅப்சேலாமின் பைடையத் ேதாற்கடிக்க றது
௬ அப்சேலாமின் இஸ்ரேவலருைடய பைடையத் தாவீதன் பைட களத்தல்

சந்த த்தது. அவர்கள் எப்ப ராயீமின் காட்டில் சண்ைடய ட்டனர். ௭ தாவீதன்
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பைட இஸ்ரேவலைரத் ேதாற்கடித்தது. அன்ைறக்கு 20,000 ஆட்கள்
ெகால்லப்பட்டனர். ௮அப்ேபார் ேதசெமங்கும் பரவயது. அன்ைறக்கு வாளால்
மரித்ேதாைரக்காட்டிலும் காட்டில் மரித்தவர்கேள அத க எண்ணிைகயல்
இருந்தனர்.
௯அப்சேலாம்தாவீதன்அதகாரிகைளச்சந்த க்கேநர்ந்தது. அப்சேலாம்தனது

ேகாேவறு கழுைதயன் ேமேலற க்ெகாண்டு, தப்ப த்துச்ெசல்ல முயன்றான்.
ஒரு ெபரிய கர்வாலி மரத்தன் கீேழ அந்தக் ேகாேவறு கழுைதச் ெசன்றது.
அதன் கைளகள் அடர்த்தயாக இருந்தன. அப்சேலாமின் தைல மரத்தல்
அகப்பட்டுக்ெகாண்டது, அவன் ஏற வந்த ேகாேவறு கழுைத ஓடிவ ட்டதால்,
அப்சேலாம் நலத்த ற்குேமலாகத்*ெதாங்க க்ெகாண்டிருந்தான்.
௧௦ஒரு மனிதன் ந கழ்ந்தது அைனத்ைதயும் பார்த்தான். அவன் ேயாவாப டம்,

“ஓர்கர்வாலிமரத்தல்அப்சேலாம்ெதாங்க க்ெகாண்டிருப்பைதநான்கண்ேடன்”
என்றான்.
௧௧ ேயாவாப் அம்மனிதைன ேநாக்க , “ஏன் அவைனக் ெகான்று நலத்தல்

வழும்படியாகச்ெசய்யவல்ைல? நான்உனக்குஒருகச்ைசையயும் 10ெவள்ளிக்
காைசயும்ெகாடுத்தருப்ேபன்!” என்றான்.
௧௨அம்மனிதன் ேயாவாைப ேநாக்க , “நீங்கள் எனக்கு 1,000 ெவள்ளிக்காைசக்

ெகாடுத்தாலும் நான் அரசனின் மகைனக் காயப்படுத்த முயலமாட்ேடன்.
ஏெனனில் உங்களுக்கும், அப சாய க்கும், ஈத்தாய க்கும் அரசன் இட்ட
கட்டைளைய நாங்கள் ேகட்ேடாம். அரசன், ‘இைளய அப்சேலாைமக்
காயப்படுத்தாதபடி பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்’ என்றான். ௧௩நான்அப்சேலாைமக்
ெகான்றால் அரசன் கண்டு படித்துவடுவான். அப்ேபாது நீங்கேள என்ைனத்
தண்டிப்பீர்கள்” என்றான்.
௧௪ ேயாவாப், “நான் உன்ேனாடு இங்குப் ெபாழுைத வீணாக்கமாட்ேடன்!”

என்றான்.
அப்சேலாம் உய ேராடு இன்னும் ஓக் மரத்தல் ெதாங்க க்ெகாண்டிருந்தான்.

ேயாவாப் மூன்று ஈட்டிகைள எடுத்தான். அவற்ைற அப்சேலாைம ேநாக்க
எற ந்தான். அைவ அப்சேலாமின் இருதயத்ைத துைளத்தன. ௧௫ ேயாவாபுக்கு
யுத்தத்தல் உதவய பத்து இளம் வீரர்கள் இருந்தனர். அந்த பத்து ேபரும்
அப்சேலாைமச்சூழ்ந்துநன்றுஅவைனக்ெகான்றனர்.
௧௬ ேயாவாப் எக்காளம் ஊத அப்சேலாமின் இஸ்ரேவலைரத் துரத்துவைத

நறுத்துமாறு அறவத்தான். ௧௭ பன்பு அப்சேலாமின் உடைல ேயாவாபன்
ஆட்கள் எடுத்துக் காட்டிலிருந்த ஒரு ெபரிய குழியல் இட்டனர். அக்குழிையப்
ெபரிய கற்களால்மூடினார்கள்.
அப்சேலாைமப் பன்பற்றய இஸ்ரேவலர் ஓடிப்ேபாய், தங்கள் வீடுகைள

அைடந்தனர்.
௧௮ அப்சேலாம் உய ேராடிருந்தேபாது அரசனின் பள்ளதாக்கல் ஒரு தூைண

நறுவனான். அப்சேலாம். “எனதுெபயைர நைலநறுத்துவதற்கு எனக்குமகன்
இல்ைல” என்றான். எனேவ அத்தூணுக்கு தனது ெபயரிட்டான். அத்தூண்
இன்ைறக்கும் “அப்சேலாமின்ஞாபகச் சன்னம்” என்றுஅைழக்கப்படுக றது.

ேயாவாப் தாவீதுக்குெசய்தயனுப்புக றான்

* ௧௮:௯: நலத்த ற்குேமல்எழுத்தன்ப ரகாரமாக, “வானத்தற்கும்பூமிக்கும் நடுவல்”.
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௧௯ சாேதாக்கன் மகனாகய அகமாஸ் ேயாவாைப ேநாக்க , “நான் ஓடிப்ேபாய்
தாவீது அரசனுக்குச் ெசய்தையத் ெதரிவ ப்ேபன். அவருக்காக பைகவைன
கர்த்தர் தாேமஅழித்தார் என்றுெசால்ேவன்” என்றான்.
௨௦ ேயாவாப் அக மாச டம், “ேவண்டாம், நீ இன்று தாவீதுக்குச் ெசய்தையச்

ெசால்ல ேவண்டாம். இன்றல்ல, இன்ெனாரு நாள் ெசய்தையக் ெகாண்டு
ேபாகலாம். ஏெனனில்,அரசனின்மகன்மரித்துவ ட்டான்” என்றான்.
௨௧ பன்பு ேயாவாப் கூஷைய ேநாக்க , “நீ பார்த்த காரியங்கைள அரசனிடம்

ேபாய்ச்ெசால்” என்றான்.
கூஷயன் ேயாவாைப வணங்கனான். பன்பு அவன் தாவீதுக்குச் ெசால்ல

ஓடினான்.
௨௨ ஆனால் சாேதாக்கன் மகனாகய அகமாஸ் ேயாவாைப மீண்டும்

ேவண்டியவனாய், “எது நடந்தாலும் பரவாயல்ைல. கூஷயன் பன்னால் ஓட
என்ைனஅனுமதயுங்கள்!” என்றான்.
ேயாவாப், “மகேன, ஏன் நீ ெசய்தையக் ெகாண்டுேபாக ேவண்டும் என

நைனக்கறாய்? நீ கூறப்ேபாகும் ெசய்த க்கு எந்தப் பரிைசயும் ெபறமாட்டாய்”
என்றான்.
௨௩ அகமாஸ் பதலாக, “எது நடந்தாலும் பரவாயல்ைல, நான் ஓடுேவன்”

என்றான்.
ேயாவாப்அக மாச டம், “ஓடு!” என்றான்.
அப்ேபாது அகமாஸ் ேயார்தான் பள்ளதாக்கு வழியாக ஓடினான். அவன்

கூஷயைனமுந்தவ ட்டான்.
தாவீதுெசய்தையஅறகறான்
௨௪ நகர வாயல்கள் இரண்டிற்கும் நடுேவ தாவீது உட்கார்ந்தருந்தான்.

வாயல் மதலின்கூைரயல் காவலன் ேபாய் நன்றான். ஒரு மனிதன் தனித்து
ஓடிவருகறைதக் காவலன் கண்டான். ௨௫ காவலன் தாவீது அரசனிடம் உரக்கச்
ெசான்னான்.
தாவீது அரசன், “அம்மனிதன் தனித்து வந்தால் அவன் ெசய்த க் ெகாண்டு

வருகறான்” என்றான்.
அம்மனிதன் அருேக வந்துக்ெகாண்டிருந்தான். ௨௬ காவலன் மற்ெறாரு

மனிதனும் ஓடி வருவைதக் கண்டான். காவலன் வாயற் காப்ேபானிடம், “பார்!
மற்ெறாருவனும்தனியாகஓடிவருகறான்!” என்றான்.
அரசன், “அவனும்ெசய்த க்ெகாண்டுவருகறான்” என்றான்.
௨௭ காவலன், “சாேதாக்கன் மகன் அகமாைசப் ேபால் முதல் மனிதன்

ஓடிவருகறான்” என்றான்.
அரசன், “அகமாஸ் நல்ல மனிதன். அவன் நற்ெசய்தையக் ெகாண்டு

வரக்கூடும்” என்றான்.
௨௮அகமாஸ் அரசனிடம், “எல்லாம் நல்லபடி நடந்தது!” என்றான். அகமாஸ்

அரசைன வணங்கனான். அவனது முகம் நலத்த ற்கு அருகல் வந்தது.
அகமாஸ், “உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர துதயுங்கள்! எனது அரசனாகய
ஆண்டவேன, உங்களுக்கு எத ரான ஆட்கைளக் கர்த்தர் ேதாற்கடித்தார்”
என்றான்.
௨௯அரசன், “இளம்அப்சேலாம் நலமா?” என்றுேகட்டான்.
அகமாஸ் பதலாக, “ேயாவாப் என்ைன அனுப்பயேபாது ெபரிய

சந்தடியருந்தது. அதுஎன்னெதன்றுஎனக்குத்ெதரியாது” என்றான்.
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௩௦அப்ேபாது அரசன், “இங்ேக வந்து நன்று காத்தரு” என்றான். அகமாசும்
தள்ளிப்ேபாய் நன்றான்.
௩௧கூஷயன் வந்தான். அவன், “எனதுஆண்டவனாகய அரசனுக்குச் ெசய்த

இது. உங்களுக்குஎத ரானஜனங்கைளகர்த்தர்இன்றுதண்டித்தார்!” என்றான்.
௩௨அரசன்கூஷயைனேநாக்க , “இளம்அப்சேலாம் நலமா?” என்றான்.
கூஷயன் பதலாக, “உங்களுக்கு எத ராக வரும் பைகவர்களும் ஜனங்களும்

இந்த இளம் மனிதைனப் (அப்சேலாைமப்) ேபால தண்டிக்கப்படுவார்கள் என
நம்புக ேறன்” என்றான்.
௩௩ அப்ேபாது அப்சேலாம் மரித்துவ ட்டான் என்பைத அரசன் அறந்தான்.

அரசன் நைல குைலந்தான். நகரவாயலின் ேமலிருந்த அைறக்கு அவன்
ெசன்றான். அங்ேகஅவன்அழுதான். ேபாகும்ேபாது, “எனதுமகன்அப்சேலாேம,
என்மகன்அப்சேலாேம! நான்உனக்காகமரித்தருக்கலாம் எனவரும்புக ேறன்.
என்மகேன, என்மகேன!” என்றான்.

௧௯
ேயாவாப் தாவீைதக்கடிந்துக்ெகாள்கன்றான்
௧ஜனங்கள்ேயாவாபுக்குச்ெசய்தையத்
ெதரிவ த்தனர். அவர்கள் ேயாவாைப ேநாக்க , “பாருங்கள் அரசர்

அப்சேலாமுக்காக மிகவும் அழுது துக்கமாய் இருக்க றார்” என்றார்கள்.
௨ அன்ைறய ேபாரில் தாவீதன் பைட ெவற்ற ெபற்றது, ஆனால் அந்த நாள்
எல்ேலாருக்கும் துக்க நாளாக அைமந்தது. “அரசன் தனது மகனுக்காக அத க
துக்கமைடந்துள்ளான்” என்பைத ஜனங்கள் ேகள்வப்பட்டதால் அது மிகுந்த
துக்க நாள்ஆயற்று.
௩ஜனங்கள்அைமதயாகநகரத்த ற்குள்வந்தனர். ேபாரில்ேதாற்கடிக்கப்பட்டு,

ஓடிப்ேபான ஜனங்கைளப்ேபால் அவர்கள் இருந்தார்கள். ௪ அரசன் முகத்ைத
மூடிக் ெகாண்டிருந்தான். “எனது மகன் அப்சேலாேம, ஓ அப்சேலாேம, என்
மகேன, என்மகேன!” என்றுஅவன்சத்தமிட்டுஅழுதுக்ெகாண்டிருந்தான்.
௫ அரசனின் அரண்மைனக்குள் ேயாவாப் வந்தான். ேயாவாப் அரசைனப்

பார்த்து, “உங்கள் ஒவ்ெவாரு அதகாரிகைளயும் நீங்கள் புண்படுத்துகறீர்கள்.
பாருங்கள் அந்த அத காரிகள் இன்று உங்கள் உயைரக் காப்பாற்றனார்கள்.
அவர்கள் உங்கள் மகன்கள், மகள்கள், மைனவகள், ேவைலக்காரிகள்
ஆக ேயாரின் உய ர்கைளயும் காப்பாற்றனார்கள். ௬ உங்கைளப்
பைகக்க றவர்கைள நீர் ேநச க்க றீர். உங்கைள ேநச க்க றவர்கைள நீர்
ெவறுக்கறீர். உங்கள் அதகாரிகளும் உங்கள் வீரர்களும் உங்களுக்கு
ஒரு ெபாருட்டல்ல என்பைத இன்று ெவளிப்படுத்தவ ட்டீர்கள். அப்சேலாம்
உய ேராடிருந்து, நாங்கள் அைனவரும் ெகால்லப்பட்டிருந்தால் நீர்
மிகவும் மக ழ்ச்ச யைடந்தருப்பீர் என்பைத அற ந்துெகாள்ள முடிக றது!
௭ இப்ேபாது எழுந்து ேபாய் உங்கள் அதகாரிகளிடம் ேபசுங்கள். அவர்கைள
உற்சாகப்படுத்துங்கள்! இப்ேபாேத எழுந்து நீங்கள் அவ்வாறு ெசய்யாவ ட்டால்,
இன்ற ரவு உம்ேமாடு ஒருவன்கூட இருக்கமாட்டான் என்று கர்த்தர் மீது
ஆைணயட்டுச் ெசால்க ேறன். நீங்கள் குழந்ைதயாயருந்ததலிருந்து
அனுபவத்த எல்லா துன்பங்கைளயும்வ ட அது தீைமயானதாக இருக்கும்”
என்றான்.
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௮ அப்ேபாது அரசன் நகரவாயலுக்குச் ெசன்றான். அரசன் வாயலருேக
வந்துள்ளான் என்ற ெசய்த பரவயது. எனேவ எல்ேலாரும் அரசைனக் காண
வந்தனர். அப்சேலாைமப் பன்பற்றய இஸ்ரேவலர் வீடுகளுக்கு ஓடிப்ேபாய்
வ ட்டனர்.
தாவீதுமீண்டும்அரசனாகுதல்
௯ எல்லா இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்கைளச் ேசர்ந்த ஜனங்களும்

வவாத க்கக் ெதாடங்கனார்கள். அவர்கள், “ெபலிஸ்தயரிடமிருந்தும் ப ற
பைகவரிடமிருந்தும் தாவீது அரசர் நம்ைமக் காப்பாற்றனார். தாவீது,
அப்சேலாமிடமிருந்து ஓடிப்ேபானார். ௧௦ நம்ைம ஆள்வதற்கு அப்சேலாைமத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதாம், ஆனால் அவன் ேபாரில் மரித்துப் ேபானான். நாம் தாவீைத
மீண்டும்அரசனாக்க ேவண்டும்” என்றார்கள்.
௧௧ தாவீது அரசன் ஆசாரியர்களாகய சாேதாக்குக்கும் அபயத்தாருக்கும்

ெசய்தயனுப்பனர். தாவீது, “யூதாவன் தைலவர்களிடம் ேபசுங்கள்.
அவர்களிடம் கூறுங்கள், ‘தாவீைத தன் வீட்டிற்கு அைழத்து வரும் கைடச
ேகாத்த ரமாக நீங்கள் இருப்பேதன்? பாருங்கள், இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும்
அரசைன மீண்டும் அரண்மைனக்கு அைழத்து வருவைதப் பற்ற ப்
ேபச க்ெகாண்டிருக்க றார்கள். ௧௨ நீங்கள் எனது சேகாதரர்கள், நீங்கள் என்
குடும்பம். அவ்வாறருக்ைகயல் அரசைன வீட்டிற்குத் தரும்ப அைழப்பதற்கு
நீங்கள் கைடச ேகாத்த ரமாக இருப்பேதன்?’ என்று ெசால்லுங்கள்.
௧௩ அமாசாவ டம், ‘நீங்கள் எனது குடும்பத்தன் ஒரு பகுதயனர். ேயாவாபன்
இடத்தல் உங்கைளப் பைட தைலவன் ஆக்காவ ட்டால் ேதவன் என்ைனத்
தண்டிக்கட்டும்’ என்றுெசால்லுங்கள்” என்றான்.
௧௪ தாவீது யூதாவன் ஜனங்களின் இருதயங்கைளத் ெதாட்டான், அவர்கள்

ஒேர மனிதைனப்ேபான்று அவன் கூறயதற்குச் சம்மத த்தனர். யூதா
ஜனங்கள் அரசனுக்குச் ெசய்தயனுப்பனார்கள். அவர்கள், “நீங்களும் உங்கள்
அதகாரிகளும்தரும்ப வாருங்கள்” என்றனர்.
௧௫ பன்பு தாவீது அரசன் ேயார்தான் நத க்கு வந்தான். யூதா ஜனங்கள்

அரசைனக்காணகல்காலுக்குவந்தனர். அரசைனேயார்தான்நதையத்தாண்டி
அைழத்துச்ெசல்வதற்காகஅவர்கள்அங்குவந்தனர்.

சீேமய தாவீத டம் தன்ைனமன்னிக்கும்படி ேவண்டுகறான்
௧௬ ேகராவன் மகனாகய சீேமய ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவன்.

அவன் பகூரிமில் வாழ்ந்தான். தாவீது அரசைனச் சந்த ப்பதற்குச் சீேமய
வைரந்தான். யூதாவன் ஜனங்கேளாடு சீேமய வந்தான். ௧௭ ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த 1,000 ஆட்களும் சீேமய ேயாடு வந்தனர். சவுலின்
குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த சீபா என்னும் பணியாளும் வந்தான். சீபா தன் 15
மகன்கைளயும் 20 பணியாட்கைளயும் தன்ேனாடு அைழத்து வந்தான். தாவீது
அரசைனச்சந்த ப்பதற்குஇவர்கள்எல்ேலாரும்ேயார்தான்நத க்குவைரந்தனர்.
௧௮ அரசனின் குடும்பத்ைத மீண்டும் யூதாவுக்கு அைழத்து வருவதல்

உதவுவதற்காக ஜனங்கள் ேயார்தான் நதையக் கடந்தனர். அரசன்
வரும்பயவாேற ஜனங்கள் ெசயல்பட்டனர். அரசன் நதையக்
கடந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ேகராவன் மகனாகய சீேமய அவைனச்
சந்த ப்பதற்கு வந்தான். அரசனுக்கு முன் சீேமய தைரயல் வழுந்து
வணங்கனான். ௧௯ சீேமய அரசனிடம், “என் ஆண்டவேன, நான் ெசய்த
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தவறுகைள மனதல் ைவத்துக்ெகாள்ளாதீர்கள். எனது அரசனாகய
ஆண்டவேன, நீர் எருசேலைம வ ட்டுப் ேபானேபாது நான் ெசய்த தீய
காரியங்கைளநைனவல்ைவத்துக்ெகாள்ளாதீர்கள். ௨௦நான்பாவம்ெசய்ேதன்
என்பைத நீர் அறவீர். ேயாேசப்பன் குடும்பத்தலிருந்து வந்து உங்கைளச்
சந்த க்க றமுதல்மனிதன்நான், எனதுஆண்டவனாகயஅரசேன” என்றான்.
௨௧ஆனால்ெசருயாவன்மகனாகயஅப சாய், “கர்த்தரால்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட

அரசனுக்குத் தீைம ந கழேவண்டுெமன்று ேவண்டிக்ெகாண்டதால் நாம்
சீேமயையக்ெகால்லேவண்டும்” என்றான்.
௨௨ தாவீது, “ெசருயாவன் மகன்கேள, நான் உங்களுக்கு என்ன

ெசய்யேவண்டும்? இன்று நீங்கள் என் எத ராளி. ஆனால் இஸ்ரேவலில்
ஒருவனும்இன்று ெகால்லப்படமாட்டான். இஸ்ரேவலுக்கு நான்அரசன் என்பது
இன்று எனக்குத் ெதரியும்” என்றான். ௨௩ ப றகு அரசன் சீேமயைய ேநாக்க , “நீ
மரிக்கமாட்டாய்”என்றான். அரசன்சீேமயையக்ெகால்லப் ேபாவதல்ைலஎன்று
சீேமய க்குவாக்களித்தான்.*

ேமவ ேபாேசத் தாவீைதப் பார்க்கப் ேபாக றான்
௨௪ தாவீது அரசைனக் காண சவுலின் ேபரனாகய ேமவ ேபாேசத் வந்தான்.

ேமவ ேபாேசத் அரசன் எருசேலமிலிருந்து ேபானதலிருந்து அைமத ேயாடு
தரும்ப வரும் வைரக்கும் அவனது கால்கைளச் சுத்தம் பண்ணவல்ைல.
தாடிைய சவரம் ெசய்து ெகாள்ளவல்ைல. அவனது ஆைடகைள
ெவளுக்கவுமில்ைல. ௨௫ ேமவ ேபாேசத் எருசேலமிலிருந்து அரசைனச்
சந்த க்க வந்தான். அரசன் ேமவ ேபாேசத்ைத ேநாக்க , “ேமவ ேபாேசத், நான்
எருசேலமிலிருந்து ஓடிப் ேபானேபாது நீ ஏன் என்ேனாடு வரவல்ைல?” என்று
ேகட்டான்.
௨௬ ேமவ ேபாேசத் பதலாக, “எனது அரசனாகய ஆண்டவேன, எனது

ேவைலயாள் (சீபா) என்ைன ஏமாற்றவ ட்டான். நான் சீபாவ டம், ‘நான்
முடவன் எனேவ கழுைதயல் ஏற்ற ைவ. நான் கழுைதயன் ேமேலற
அரசேனாடு ேபாேவன்’ என்ேறன். ௨௭ ஆனால் எனது ேவைலயாள் என்ைன
ஏமாற்றவ ட்டான். என்ைனக் குறத்து தீய ெசய்த கைள உங்களிடம் ெசால்லி
இருக்கறான். ேதவதூதைனப் ேபான்றவன் எனது அரசனாகய ஆண்டவன்
என்பதுஎன்எண்ணம்,உங்களுக்குநல்லெதன்றுேதான்றுவைதச்ெசய்யுங்கள்.
௨௮ எனது பாட்டனாரின் குடும்பத்தார் எல்ேலாைரயும் நீங்கள் ெகான்றருக்க
முடியும். ஆனால் நீங்கள் அைதச் ெசய்யவல்ைல. உங்கள் ேமைசயல்
உண்கறவர்கேளாடு என்ைனயும் ைவத்தீர்கள். எனேவ எைதக் குற த்தும்
அரசேனாடுமுைறய ட எனக்குஉரிைமயல்ைல” என்றான்.
௨௯ அரசன் ேமவ ேபாேசத்ைத ேநாக்க , “உனது கஷ்டங்கைளக் குறத்து

அதகமாக எதுவும் ெசால்லாேத. இதுேவ நான் ெசய்த முடிவு: நீயும் சீபாவும்
ேதசத்ைதப் ப ரித்துக்ெகாள்ளுங்கள்” என்றான்.
௩௦ ேமவ ேபாேசத் அரசனிடம், “நலம் முழுவைதயும் சீபாேவ

எடுத்துக்ெகாள்ளட்டும், ஏெனனில் எனது அரசனாகய ஆண்டவன்
சமாதானத்ேதாடுெசாந்தவீட்டிற்ேகமீண்டும்வந்துேசர்ந்தருக்க றீர்கள்! இதுேவ
எனக்குப் ேபாதும்” என்றான்.

* ௧௯:௨௩: அரசன்...வாக்களித்தான்தாவீதுசீேமயையக்ெகால்லவல்ைல. ஆனால்சலஆண்டுகளுக்கு
பறகு, தாவீதன் மகன் சாலேமான் சீேமயைய மரணத்துக்குட்படுத்தும்படி கட்டைளய ட்டான். பார்க்க: 1
இராஜா. 2:44-46.
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பர்ச லாைவத்தன்ேனாடுவரும்படியாக தாவீதுேகட்க றான்
௩௧ கீேலயாத்தன் பர்சலா ேராகலிமிலிருந்து வந்தான். தாவீது அரசேனாடு

அவன் ேயார்தான் நத க்கு வந்தான். நதையக் கடந்து அரசைன அைழத்துச்
ெசல்வதற்காக அவன் அரசேனாடு ேபானான். ௩௨ பர்ச லா மிகவும் வயது
முத ர்ந்தவன். அவனுக்கு 80 வயது. மக்னாயீமில் தாவீது தங்கயருந்தேபாது
அவனுக்கு உணவும் பற ெபாருட்களும் ெகாடுத்தான். அவன் ெசல்வந்தனாக
இருந்தபடியால் அவனால் இைதச் ெசய்யமுடிந்தது. ௩௩ தாவீது பர்சலாவ டம்,
“என்ேனாடு நதையக் கடந்துவா. என்ேனாடு எருசேலமில் நீ வாழ்ந்தால் நான்
உன்ைனப்பராமரிப்ேபன்” என்றான்.
௩௪ஆனால் பர்சலா அரசனிடம், “நான் எவ்வளவு வயது முத ர்ந்தவன் என்பது

உனக்குத் ெதரியுமா? நான் உன்ேனாடு எருசேலமுக்குப் ேபாகமுடியும் என நீ
நைனக்கறாயா? ௩௫ எனக்கு 80 வயது! எது நல்லது, எது ெகட்டது என்று
கூறுவதற்கும்இயலாதமுத ர்ந்தவயது. நான்உண்ணும், பருகும்உணவுகளின்
சுைவயறய இயலாதவன். பாடுக ற ஆண்களின், ெபண்களின் சத்தத்ைதக்
ேகட்கவும் இயலாத அளவற்கு வயதல் முத ர்ந்தவன். நீ ஏன் என்ைனப்பற்ற க்
கவைலப்படுக றாய்? ௩௬உன்னிடமிருந்துஎனக்குஎந்த பரிசும் ேவண்டாம். நான்
உன்ேனாடு ேயார்தான் நதையத் தாண்டுேவன். ௩௭ ஆனால் நான் தருப்ப ப்
ேபாக அனுமதயுங்கள். அப்ேபாது நான் எனது நகரத்தல் மரித்து எனது
தந்ைத, தாய் ஆக ேயாரின் கல்லைறயல் அடக்கம் ெசய்யப்படுேவன். க ம்காம்
உங்களுக்குப் பணியாளாயருப்பான். எனது அரசனாகய ஆண்டவேன, அவன்
உங்கேளாடுவரட்டும். உங்கள்வருப்பப்படிேயஅவைனநடத்தும்” என்றான்.
௩௮ அரசன் பதலாக, “க ம்காம் என்ேனாடு வருவான். உனக்காக நான்

அவனிடம்இரக்கம்காட்டுேவன். நான்உனக்காகஎைதயும்ெசய்ேவன்”என்றான்.

தாவீதுவீட்டிற்குப் ேபாக றான்
௩௯ அரசன் பர்சலாைவ முத்தமிட்டு வாழ்த்தனான். பர்ச லா வீட்டிற்குத்

தரும்ப ப் ேபானான். அரசனும் அவனது ஜனங்கள் எல்ேலாரும் நதையக்
கடந்தனர்.
௪௦அரசன் ேயார்தான் நதையத் தாண்டி, கல்காலுக்குப் ேபானான். க ம்காம்

அவேனாடு ெசன்றான். யூதா ஜனங்கள் எல்ேலாரும் இஸ்ரேவலில் பாத ப்
பகுதயனரும்தாவீைதநதையத்தாண்டிஅைழத்துச்ெசன்றனர்.

யூதாமக்கேளாடுஇஸ்ரேவலர்வாதாடுகன்றனர்
௪௧ இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும் அரசனிடம் வந்தனர். அவர்கள் அரசைனப்

பார்த்து, “ஏன் எங்கள் சேகாதரராக ய யூதா ஜனங்கள் உங்கைளத் தருடிச்
ெசன்று,இப்ேபாதுஉங்கைளயும்உங்கள்குடும்பத்ைதயும்,உங்கள்ஆட்கேளாடு
ேயார்தான்ஆற்ைறத்தாண்டிஅைழத்துவந்தருக்கன்றனர்!” என்றார்கள்.
௪௨யூதாவன் ஜனங்கள் எல்ேலாரும் இஸ்ரேவலருக்குப் பதலாக, “ஏெனனில்

அரசன் எங்களுக்கு ெநருங்கய உறவனர் என்பேத அதன் காரணம். இந்த
வஷயம்குறத்து நீங்கள் ஏன் ேகாபப்படுக றீர்கள்? நாங்கள்ஒன்றும்அரசனின்
ெசலவல் சாப்ப டவல்ைல. அரசன் எங்களுக்கு எந்தப் பரிசும் தரவல்ைல”
என்றார்கள்.
௪௩இஸ்ரேவலர் பதலாக, “தாவீத டம் எங்களுக்குப் பத்துப் பங்குகள்உள்ளன.

எனேவ உங்கைளக் காட்டிலும் தாவீத டம் எங்களுக்கு அதக உரிைம உண்டு.
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ஆனால் நீங்கள் எங்கைள மத க்கவல்ைல. நாங்கள் தாம் அரசைர அைழத்து
வருவைதக்குறத்துமுதலில்எடுத்துைரத்ேதாம்” என்றார்கள்.
ஆனால் யூதா ஜனங்கள் இஸ்ரேவலரிடம் கடுைமயாக நடந்துக்ெகாண்டனர்.

யூத ஜனங்களுைடய வார்த்ைதள் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுைடய
வார்த்ைதகைளக்காட்டிலும்மிகவும்கடுைமயாகஇருந்தது.

௨௦
தாவீதுக்குஎத ராகஇஸ்ரேவலைர ேசபாவழிநடத்துக றான்
௧ப க்க ரியன்மகனாகய ேசபா என்னும்
மனிதன் அந்த இடத்தல் இருந்தான். ேசபா எல்ேலாருக்கும் ெதால்ைல

வைளவக்கும் பயனற்ற மனிதன். ேசபா ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைதச்
ேசர்ந்தவன். ஜனங்கைளக் கூட்டுவதற்காக அவன் ஒரு எக்காளம் ஊதனான்.
பன்புஅவன்,

“நமக்குதாவீத டம் பங்ெகதுவும்இல்ைல.
ஈசாயன்மகனிடத்தல்நமக்குஎந்தப் பாகமும்இல்ைல.

இஸ்ரேவேல, நாம் நமதுகூடாரங்களுக்குத்தரும்புேவாம்” என்றான்.

௨ எனேவ இஸ்ரேவலர் எல்ேலாரும் தாவீைத வ ட்டு ப க்க ரியன் மகனாகய
ேசபாைவப் பன்பற்றனார்கள். ஆனால் யூதா ஜனங்கள் ேயார்தான்
ஆற்றலிருந்து எருசேலம்வைரக்கும் வருகற வழியல் எல்லாம் அவர்களுைடய
அரசேனாடுதங்கயருந்தனர்.
௩ தாவீது எருசேலமிலுள்ள தன் வீட்டிற்குச் ெசன்றான். தாவீது தன் 10

மைனவயைர வீட்ைடக் கவனித்துக்ெகாள்வதற்காக வ ட்டுச் ெசன்றருந்தான்.
தாவீதுஅவர்கைளஒருதனித்தவீட்டில்ைவத்தான்.
அந்த வீட்ைடச் சுற்றலும் காவலாளைர நயமித்தான். அவர்கள்

மரிக்கும்வைரக்கும்அந்தவீட்டில் தங்கயருந்தார்கள். தாவீதுஅப்ெபண்கைளப்
பராமரித்து அவர்களுக்கு உணவளித்தான். ஆனால் அவர்கேளாடு பாலின
உறவுக்ெகாள்ளவல்ைல. அவர்கள் மரிக்கும்வைரக்கும் வதைவகைளப்ேபால்
வாழ்ந்தார்கள்.
௪ அரசன் அமாசாைவ ேநாக்க , “இன்னும் மூன்று நாட்களுக்குள் யூதா

ஜனங்கள் என்ைன வந்து சந்த க்க ேவண்டுெமன அவர்களுக்குக் கூறு, நீயும்
இங்கருக்க ேவண்டும்” என்றான்.
௫ உடேன யூதா ஜனங்கைள அைழத்து வருவதற்காக அமாசா ெசன்றான்.

ஆனால் அரசன் ெகாடுத்த கால அவகாசத்ைதக் காட்டிலும் அதகமாக எடுத்துக்
ெகாண்டான்.
ேசபாைவக்ெகால்லும்படிஅப சாய டம் தாவீதுகூறுகறான்
௬ தாவீது அப சாய டம், “ப க்க ரியன் மகனாகய ேசபா அப்சேலாைமக்

காட்டிலும் அதகம் ஆபத்தானவன். எனேவ என் அதகாரிகைள அைழத்துச்
ெசன்று ேசபாைவத் துரத்து, மதலுள்ள நகரங்களுக்குள் அவன் நுைழயும்முன்
வைரந்து ெசல். பாதுகாப்பான நகரங்களுக்குள் ேசபா ெசன்றுவட்டால் ப றகு
அவைனப்ப டிக்கமுடியாது” என்றான்.
௭ எனேவ ேயாவாப் ப க்க ரியன் மகனாகய ேசபாைவத் துரத்துவதற்காக

எருசேலைம வ ட்டுச் ெசன்றான். க ேரத்தயர் ப ேலத்தயர் மற்ற வீரர்கள்
ஆக ேயாேராடுகூட ேயாவாப் தன்ஆட்கைளயும்அைழத்துக்ெகாண்டான்.
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ேயாவாப்அமாசாைவக்ெகால்க றான்
௮ க ப ேயானிலுள்ள ெபரும்பாைற அருேக ேயாவாபும் அவனது பைடயும்

வந்தேபாது. அவர்கைள சந்த ப்பதற்கு அமாசா அங்கு வந்தான். ேயாவாப்
சீருைட அணிந்தருந்தான். ேயாவாப் கட்டியருந்த கச்ைசக்குள் உைறயல் தன்
வாைள ைவத்தருந்தான். ேயாவாப் அமாசாைவ சந்த க்க நடந்து ெசன்றேபாது
ேயாவாபன் வாள் உைறயலிருந்து ெவளிேய வழுந்தது. ேயாவாப் வாைள
எடுத்துக் ைகயல் ஏந்தயருந்தான். ௯ ேயாவாப் அமாசாைவ ேநாக்க ,
“சேகாதரேன, எப்படிஇருக்க றாய்?” என்றுேகட்டான்.
பன்பு ேயாவாப் தனது வலது ைகைய நீட்டி அமாசாவன் தாடிையப் ப டித்து

முத்தமிடுவதுேபால் இழுத்தான். ௧௦ ேயாவாபன் இடது ைகயலிருந்த வாைள
அமாசா கவனிக்கவல்ைல. ஆனால்உடேன ேயாவாப் தன்வாளால்அமாசாைவ
வயற்றல் குத்தனான். அமாசாவன் குடல் நலத்தல் சரிந்தது. ேயாவாப்
மீண்டும் அமாசாைவக் குத்த ேவண்டியருக்கவல்ைல. அவன் மரித்துப்
ேபாயருந்தான்.

தாவீதன்ஆட்கள்ேசபாைவத் ேதடிக்ெகாண்டிருக்கன்றனர்
பன்பு ேயாவாபும், அவனது சேசாதரன் அப சாயயும் ப க்க ரியன் மகனாகய

ேசபாைவத் துரத்தத் ெதாடங்கனர். ௧௧ ேயாவாபன் இளம் வீரர்களில் ஒருவன்
அமாசாவன் உடல் அருேக நன்றான். இந்த இளம் வீரன், “ேயாவாைபயும்
தாவீைதயும் ஆதரிக்கன்ற வீரர்கேள, நாம் ேயாவாைபப் பன் ெதாடர்ேவாம்”
என்றான். ௧௨ பாைதயன் நடுேவ அமாசாவன் உடல் அவனது குருதயனூேட
க டந்தது. எல்லாஜனங்களும்அைதப்பார்ப்பதற்குநன்றைதஅந்தஇளம்வீரன்
கவனித்தான். எனேவ அவன் அந்த உடைலப் பாைதயலிருந்து வயலுக்குள்
புரட்டித் தள்ளினான். பன் உடைல ஒரு துணியால் மூடினான். ௧௩அமாசாவன்
உடல் பாைதயலிருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்ட ப றகு, ஜனங்கள் அைதத்
தாண்டிச்ெசன்று ேயாவாைபப் பன்ெதாடர்ந்தனர். அவர்கள் ேயாவாேபாடு
ேசர்ந்துப க்க ரியன்மகனாகய ேசபாைவத்துரத்தனார்கள்.

ஆேபல்ெபத்மாக்காவற்குேசபா தப்ப க்க றான்
௧௪ ஆேபல் ெபத்மாக்காைவ அைடயும்வைர வழியல் எல்லா இஸ்ரேவல்

ேகாத்த ரங்கைளயும்ப க்க ரியன்மகனாகய ேசபா கடந்துெசன்றான். ேபரீமின்
ஜனங்களும்ேசபாைவப் பன்ெதாடர்ந்துெசன்றனர்.
௧௫ ேயாவாபும் அவனது ஆட்களும் ஆேபல் ெபத்மாக்காவற்கு வந்தனர்.

ேயாவாபன்பைட நகரத்ைதச்சூழ்ந்தது. நகரத்துமதலின்ேமல்அவர்கள் புழுத
வீசனார்கள். அவர்கள் மதலில் ஏறுவதற்கு வசதயாக இைதச் ெசய்தார்கள்.
ேயாவாபன் மனிதர் மதல் கீேழ வழும்படியாக மதலின் கற்கைள உைடக்க
ஆரம்ப த்தார்கள்.
௧௬ஆனால் அந்நகரத்தல் ஒரு புத்த சாலியானப் ெபண் இருந்தாள். அவள்,

“நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்! ேயாவாைபஇங்குவரும்படிகூறுங்கள். நான்
அவேனாடு ேபசேவண்டும்” என்றாள்.
௧௭ ேயாவாப் அப்ெபண்ைண சந்த த்துப் ேபசுவதற்குச் ெசன்றான். அப்ெபண்

அவனிடம், “நீர் ேயாவாபா?” என்றுேகட்டாள்.
ேயாவாப், “ஆம்நாேன” என்றுபதல்கூறனான்.
அப்ேபாதுஅப்ெபண்மணி, “நான்கூறுவைதக் ேகள்” என்றாள்.
ேயாவாப், “நான்ேகட்க ேறன்” என்றான்.
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௧௮அப்ேபாது அப்ெபண்மணி, “முன்பு ஜனங்கள் ‘ஆேபலில் யாேரனும் உதவ
ேவண்டினால் ேதைவயானது கைடக்கும்’ என்று ெசால்லிக்ெகாள்வார்கள்.
௧௯ நான் இவ்வூரின் சமாதானமான, உண்ைமயான ஜனங்களுள் ஒருத்த .
இஸ்ரேவலின் ஒரு முக்கய நகரத்ைத நீ அழிக்கப்ேபாக றாய். கர்த்தருக்குச்
ெசாந்தமானஒன்ைறநீஏன்அழிக்கவரும்புக றாய்?” என்றுேகட்டாள்.
௨௦ ேயாவாப் பதலாக, “நான் எைதயும் அழிக்க வரும்பவல்ைல! உங்கள்

ஊைர அழிக்க, நான் வரும்பமாட்ேடன். ௨௧ ஆனால் மைலநாடாக ய
எப்ப ராயீைமச் சார்ந்த ஒரு மனிதன் உங்கள் நகரில் இருக்க றான். அவன்
பக்க ரியன் மகன் ேசபா. அவன் தாவீது அரசைன எத ர்க்க றான். அவைன
என்னிடம் ெகாண்டு வாருங்கள். நான் நகைர ஒன்றும் ெசய்யமாட்ேடன்”
என்றான்.
அப்ெபண் ேயாவாப டம், “சரி அவனது தைல மதலின் ேமலாக உங்களிடம்

வீசப்படும்” என்றாள்.
௨௨ அந்நகரின் ஜனங்களிடம் அப்ெபண் மிகவும் புத்த சாதுரியத்ேதாடு

ேபசனாள். ப க்க ரியன் மகனாகய ேசபாவன் தைலைய ஜனங்கள்
ெவட்டினார்கள். ேசபாவன் தைலைய மதலுக்கு ேமலாக ேயாவாபுக்கு அந்த
ஜனங்கள்வீசனார்கள்.
ஆைகயால் ேயாவாப் எக்காளம் ஊதனான். பைட நகைரவ ட்டு நீங்க ச்

ெசன்றது. ஒவ்ெவாருவரும் தத்தம் கூடாரத்த ற்குச் ெசன்றார்கள். ேயாவாப்
எருசேலமில்அரசனிடம்ெசன்றான்.
தாவீதன்ஆளுைகயன்கீழ்மக்கள்
௨௩இஸ்ரேவல்பைடக்கு ேயாவாப் தைலவனாகஇருந்தான். க ேரத்தயைரயும்

ப ேலத்தயைரயும் ேயாய்தாவன் மகன் ெபனாயா வழி நடத்தனான்.
௨௪ அேதானிராம் கடும் உைழப்பாளிகளுக்குத் தைலவனானான்.
அகலூதன் மகன் ேயாசபாத் வரலாற்றாச ரியனாக இருந்தான். ௨௫ ேசவா
ெசயலாளரானான். சாேதாக்கும் அபயத்தாரும் ஆசாரியர்களாக இருந்தார்கள்.
௨௬யயீரியனாகய ஈரா தாவீதுக்குப் ப ரதானியாக*இருந்தான்.

௨௧
சவுலின்குடும்பம்தண்டிக்கப்படுக றது
௧தாவீதுஅரசனாகஇருந்தேபாதுஒரு
பஞ்சம் வந்தது. இம்முைற பஞ்சம் மூன்று ஆண்டுகள் நீடித்தது.

தாவீது கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்தான். கர்த்தரும் அவனுக்குப் பதல்
தந்தார். கர்த்தர், “சவுலும் ெகாைலக்காரரான அவனது குடும்பத்தாரும்
இப்பஞ்சத்த ற்குக் காரணமானார்கள். இப்பஞ்சம் சவுல் க ப ேயானியைரக்
ெகான்றதால் வந்ததாகும்” என்றார். ௨ (க ப ேயானியர் இஸ்ரேவலர் அல்ல.
அவர்கள் எேமாரியர் குழுவனராகும். இஸ்ரேவலர் க ப ேயானியைரத்
துன்புறுத்துவதல்ைல என்று வாக்களித்தருந்தனர். ஆனால் சவுல்
க ப ேயானியைரக் ெகால்ல முயன்றான். அவன் இஸ்ரேவலர் மீதும் யூதா
ஜனங்கள்மீதும்அளவுகடந்த பாசம்ைவத்தருந்ததால்இப்படிச்ெசய்தான்.)
அரசனாகய தாவீது க ப ேயானியைர அைழத்து அவர்கள் எல்ேலாரிடமும்

ேபசனான். ௩ தாவீது க ப ேயானியரிடம், “நான் உங்களுக்கு என்ன

* ௨௦:௨௬: ப ரதானிஅல்லதுஆேலாசகர். எழுத்தன்ப ரகாரமாகஆசாரியார்.
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ெசய்யக்கூடும்? இஸ்ரேவலின் பாவத்ைதப் ேபாக்குவதற்கு நான் என்ன ெசய்ய
முடியும்? எனேவநீர் கர்த்தருைடயஜனங்கைளஆச ர்வத க்கலாம்” என்றான்.
௪ க ப ேயானியர் தாவீத டம், “தாம் ெசய்த காரியத்த ற்கு ஈடாக ெகாடுப்பதற்கு

சவுலின் குடும்பத்தனரிடம் ேபாத ய அளவு ெவள்ளிேயா, தங்கேமா இல்ைல.
ஆனால் இஸ்ரேவலைரக் ெகால்வதற்கு எங்களுக்கு உரிைம கைடயாது”
என்றனர்.
தாவீது, “அப்படிெயனில், நான் உங்களுக்காக என்ன ெசய்யமுடியும்?” என்று

ேகட்டான்.
௫ அதற்கு க ப ேயானியர் அரசன் தாவீத டம், “எங்களுக்ெகத ராக சவுல்

த ட்டங்கள் தீட்டினான். இஸ்ரேவலில் வாழும் எங்கள் அத்தைனேபைரயும்
அழிப்பதற்கு அவன் முயன்றான். ௬ சவுலின் ஏழு மகன்கைளயும் எங்களிடம்
ஒப்பைடயுங்கள். சவுல் கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட அரசன். ஆைகயால்
நாங்கள்க பயாமைலயல்கர்த்தரின்முன்னால்சவுலின்மகன்கைளத்தூக்கல்
இடுேவாம்” என்றார்கள்.
அரசனாகய தாவீது, “நல்லது, அவர்கைள நான் உங்களிடம் ஒப்பைடப்ேபன்”

என்றான். ௭ஆனால் அரசன் ேயானத்தானின் மகனாகய ேமவ ேபாேசத்ைதப்
பாதுகாத்தான். ேயானத்தான் சவுலின் மகன். ஆனால் கர்த்தருைடய ெபயரில்
ேயானத்தானுக்கு தாவீது ஒரு வாக்குறுத அளித்தருந்தான்.* ஆைகயால்
அரசன் ேமவ ேபாேசத்ைத அவர்கள் துன்புறுத்தாதபடி பார்த்துக்ெகாண்டான்.
௮ சவுலுக்கும் அவன் மைனவ ரிஸ்பாவுக்கும் ப றந்தவர்கள் அர்ேமானியும்
ேமவ ேபாேசத்தும்† ஆவார்கள். சவுலுக்கு மீகாள் என்னும் மகள் இருந்தாள்.
அவைள ேமேகாலாவலுள்ள பர்சலாவன் மகன் ஆதரிேயலுக்கு மணம்
புரிந்து ைவத்தனர். ஆதரிேயலுக்கும் மீகாளுக்கும் ப றந்த ஐந்து மகன்கைளத்
தாவீது அைழத்தான். ௯ இவ்வாறு தாவீது ஏழுேபைரக் க ப ேயானியருக்குக்
ெகாடுத்தான். க ப ேயானியர் கர்த்தருக்கு முன்பாக அவர்கைள க பயா
மைலயல் தூக்கலிட்டனர். ஏழு ேபரும் ஒேர சமயத்தல் மடிந்தனர்.
அறுவைடயன் ஆரம்ப நாட்களில் அவ்வாறு அவர்கள் ெகால்லப்பட்டனர். இது
வசந்தக் காலத்தல்பார்லிஅறுப்புக்குமுன்நடந்தது.

தாவீதும் ரிஸ்பாவும்
௧௦ஆயாவன்மகளானரிஸ்பாள்துக்கத்த ற்குஅறகுறயானதுணிையஎடுத்து

பாைற மீது ைவத்தாள். அந்த ஆைட அறுவைட ெதாடங்கயக் காலத்தலிருந்து
மைழ வரும்வைர பாைற மீேத இருந்தது. ரிஸ்பாள் மரித்தவர்களின் உடைல
இரவும் பகலும் காத்தாள். காட்டுப் பறைவகள் பகலிலும், காட்டு வலங்குகள்
இரவலும்உடைலெநருங்க வ டாதவண்ணம்கண்காணித்தாள்.
௧௧ ஜனங்கள் தாவீத டம் ெசன்று சவுலின் ேவைலக் காரியான ரிஸ்பாவன்

ெசயைலப் பற்ற க் கூறனார்கள். ௧௨ பன்பு தாவீது யாேபஸ் கீேலயாத்தலுள்ள
ஜனங்களிலிருந்து சவுல் மற்றும் ேயானத்தானின் எலும்புகைள எடுத்தனர்.
(க ேலயாத்தலுள்ளயாேபசன்ஆட்கள்கல்ேபாவாவல் சவுலும் ேயானத்தானும்
ெகால்லப்பட்ட ப றகு இந்த எலும்புகைள எடுத்தார்கள். ெபலிஸ்தர்கள்
சவுல், மற்றும் ேயானத்தானின் உடல்கைள ெபத்சானிலுள்ள ஒரு சுவரில்

* ௨௧:௭: கர்த்தருைடய...அளித்தருந்தான்தாவீதும் ேயானத்தானும்தங்களுக்குள்ஒருவர்குடும்பத்துக்கு
ஒருவர் தீைம ெசய்வதல்ைல என்று உறுதெமாழி ெசய்து ெகாண்டனர். † ௨௧:௮: ேமவ ேபாேசத்தும்
ேமவ ேபாேசத்இன்ெனாருவன்இவன்ேயானத்தானின்மகனல்ல.
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ெதாங்கவ ட்டனர். ஆனால் யாேபஸ் கீேலயாத்தன் ஆட்கள் அங்குச்ெசன்று
ெபாதுஇடத்தலிருந்துஉடல்கைளத்தருடினார்கள்.)
௧௩ தாவீது கீேலயாத்தலுள்ள யாேபசலிருந்து சவுல் மற்றும் ேயானத்தானின்

எலும்புகைளக் ெகாண்டு வந்தான். அவர்கள் தூக்கலிடப்பட்ட ஏழு ேபரின்
உடல்கைளயும் ெகாண்டுவந்தனர். ௧௪ அவர்கள் ெபன்யமீன் பகுதயல்
சவுல் மற்றும் ேயானத்தானின் எலும்ைபப் புைதத்தனர். அவர்கள் சவுலின்
தந்ைதயாகய கீசன் கல்லைறயல் அவர்கைளப் புைதத்தனர். அரசன்
ெசான்னபடி ஜனங்கள் ெசய்தனர். ஆைகயால் ேதவன் அந்த ஜனங்களின்
ேவண்டுதல்கைளஏற்றுக்ெகாண்டார்.

ெபலிஸ்தேராடு ேபார்
௧௫ெபலிஸ்தர்இஸ்ரேவலருடன்இன்ெனாரு ேபாைரஆரம்ப த்தனர். தாவீதும்

அவனதுஆட்களும் ெபலிஸ்தேராடு ேபாரிடச் ெசன்றனர். தாவீது ேசார்வாகவும்
பலவீனமாகவும் இருந்தான். ௧௬ இஸ்பெபேனாப் இராட்சதர்களில் ஒருவன்.
இஸ்பெபேனாபன் ஈட்டி 71/2 பவுண்டு எைடயுள்ளதாக இருந்தது. அவனிடம்
புதய வாள் ஒன்றும் இருந்தது. அவன் தாவீைதக் ெகால்ல முயன்றான்.
௧௭ ஆனால் ெசருயாவன் மகனாகய அப சாய் ெபலிஸ்தைனக் ெகான்று
தாவீைதக்காப்பாற்றனான்.
பன்பு தாவீதன் ஆட்கள் தாவீத ற்கு ச றப்பான ஒரு வாக்குறுத அளித்தனர்.

அவர்கள் தாவீத டம், “இனி நீங்கள் எங்கேளாடு ேசர்ந்து ேபாருக்கு வர
ேவண்டாம். அவ்வாறு வந்தால் இஸ்ரேவல் தனது சறந்த தைலவைர
இழக்கக்கூடும்” என்றனர்.
௧௮ பன்பு ேகாப் என்னுமிடத்தல் ெபலிஸ்தேராடு மற்ெறாரு ேபார்

நடந்தது. ஊசாத்தயனாகய சீேபக்காய் இன்ெனாரு இராட்சதனான (ரஃபா
குடும்பத்தவனான) சாப் என்பவைனக்ெகான்றான்.
௧௯ மீண்டும் ெபலிஸ்தருக்கு எத ராக ேகாப் என்னுமிடத்தல் ேபார் நடந்தது.

யாெரெயார்க மின் மகனான எல்க்கானான் ெபன்யமீன் குடும்பத்தலிருந்து
வந்தவன். அவன் காத்தயனாகய (காத் ஊரானாகய) ேகாலியாத்ைதக்
ெகான்றான். அவனது ஈட்டி ெநய்க றவர்களின் பைடமரம் ேபான்று ெபரியதாக
இருந்தது.
௨௦ மற்ெறாரு ேபார் காத் என்னுமிடத்தல் நடந்தது. அங்கு மிகப்ெபரிய

மனிதன் ஒருவன் இருந்தான். அவனுக்கு ஒவ்ெவாரு ைகயலும் ஆறு
வ ரல்களும்,ஒவ்ெவாருபாதத்தலும்ஆறுவ ரல்களும்காணப்பட்டன. இவ்வாறு
அவனுக்கு ெமாத்தம் 24 வ ரல்கள் இருந்தன. இவனும் ரஃபா (இராட்சதக்)
குடும்பத்ைதச் சார்ந்தவன். ௨௧அவன் இஸ்ரேவைல சவாலுக்கு அைழத்தான்.
இஸ்ரேவலைர பார்த்து நைகத்தான். ஆனால் ேயானத்தான் அவைனக்
ெகான்றான். (ேயானத்தான்தாவீதன்சேகாதரனானசீேமயன்மகன்.)
௨௨ இவ்வாறு மரித்த நான்கு ேபரும் காத் ஊைரச் சார்ந்த ரஃபாவன்

ஜனங்களாவார்கள். அவர்கள் தாவீதனாலும் அவனது ஆட்களாலும்
ெகால்லப்பட்டார்கள்.

௨௨
கர்த்தருைடயதுத கைளப்பாடும்தாவீதன்பாட்டு
௧கர்த்தர் தாவீைத சவுல்மற்றும்
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பைகவர்களிடமிருந்து பாதுகாத்த ேபாது, தாவீது கர்த்தைரப் புகழ்ந்து பாடிய
பாட்டு.

௨கர்த்தர் என்கன்மைலஎன்ேகாட்ைட என்பாதுகாப்ப டம்.
௩அவர் எனதுேதவன்.
நான்பாதுகாப்ைபத் ேதடிஓடும்கன்மைல.

ேதவன்எனதுேகடயம்.
அவரதுஆற்றல்என்ைனக்காக்க றது.

மைலகளின் உச்சயல் நான் மைறந்துக் ெகாள்ள ஏதுவான என்
பாதுகாப்ப டம் கர்த்தர்ஆவார்.

ெகாடிய பைகவரிடமிருந்து
அவர் என்ைனக்காக்க றார்.

௪அவர்கள்என்ைனக்ேகலிச்ெசய்தனர்.
ஆனால்நான்கர்த்தைரஉதவக்குஅைழத்ேதன்.

என்பைகவரிடமிருந்துநான்பாதுகாக்கப்பட்ேடன்!

௫என்பைகவர்கள்என்ைனக்ெகால்லமுயற்ச த்துக்ெகாண்டிருந்தனர்!
மரணத்தன்அைலகள்என்ைனச்சூழ்ந்தன.

மரணத்ைதேநாக்க இழுத்துச்ெசல்லும்ெவள்ளத்தல்நான்அகப்பட்ேடன்.
௬மயானக்கயறுகள்என்ைனச்சுற்ற க்கட்டின.

மரணத்தன்கண்ணிஎனக்குமுன்இருந்தது.
௭மாட்டிக்ெகாண்டநான்கர்த்தரிடம்உதவக் ேகட்ேடன்.

ஆம், எனதுேதவைனஅைழத்ேதன்.
ேதவன்தமதுஆலயத்தல்இருந்துஎன்குரைலக் ேகட்டார்.

அவர் என்அழுைகையக் ேகட்டார்.
௮பன்புபூமிஅைசந்துநடுங்கயது, பரேலாகத்தன்அடித்தளம்ஆடியது.

ஏெனனில்கர்த்தர் ேகாபமாயருந்தார்.
௯ேதவனுைடயநாச யலிருந்துபுைகெயழுந்தது.

எரியும் தழல்அவரின்வாயலிருந்துவந்தது.
எரியும்ெபாற கள்அவரிடமிருந்துபறந்தன.

௧௦கர்த்தர்ஆகாயத்ைதக்கீற கீழிறங்க வந்தார்!
அவர்கட்டியானகறுப்பு ேமகத்தல்நன்றார்!

௧௧அவர் பறந்துக்ெகாண்டிருந்தார் ேகருபீன்கள்மீதுபறந்துவந்தார்.
காற்றன்மீதுபயணம்வந்தார்.

௧௨கர்த்தர் கருேமகத்ைதத்தன்ைனச்சுற்ற ஒருகூடாரம்ேபால்அணிந்தார்.
அவர்கட்டியானஇடி ேமகங்களில் தண்ணீைரச் ேசகரித்தார்.

௧௩அவரதுஒளி ந லக்கரிையக்கூடஎரியைவக்கும்ப ரகாசத்ைதக்ெகாண்டது!
௧௪வானிலிருந்துஇடிையப்ேபாலகர்த்தர்முழங்கனார்!

உன்னதமானேதவன்தனதுகுரைலஎல்ேலாரும் ேகட்கும்படிெசய்தார்.
௧௫கர்த்தர் தனதுஅம்புகைளஎய்து

பைகவர்கைளப்பயந்ேதாடச் ெசய்தார்.
கர்த்தர் மின்னைலஅனுப்பனார்

ஜனங்கள்குழம்ப ச் ச தற ேயாடினார்கள்.

௧௬கர்த்தாேவநீர் பலமாகப் ேபசனீர்.
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பலமுள்ளகாற்றுஉங்கள்வாயலிருந்துஅடித்தது.
தண்ணீர்வலகற்று.

எங்களால்கடலின்அடிப்பாகத்ைதப் பார்க்கமுடிந்தது.
பூமியன்அடித்தளத்ைதயும்எங்களால்பார்க்கமுடிந்தது.

௧௭கர்த்தர் எனக்கும்உதவனார்!
கர்த்தர் ேமலிருந்து கீேழ வந்தார். கர்த்தர் என்ைன துன்பத்தலிருந்துக்
காப்பாற்றனார்.

௧௮என்பைகவர்கள்என்ைனவடபலமானவர்கள்.
அவர்கள்என்ைனெவறுத்தார்கள்.

என்பைகவர்கள்என்ைனெவல்லக்கூடியவர்கள்!
எனேவேதவன்தாேம என்ைனபாதுகாத்தார்.

௧௯நான்ெதால்ைலயல்இருந்ேதன்.
என் பைகவர்கள் என்ைன தாக்கனார்கள். ஆனால் எனக்கு உதவ ச்ெசய்ய
கர்த்தர்இருந்தார்!

௨௦கர்த்தர் என்ேமல்ப ரியமாயருக்க றார்.
எனேவஎன்ைனக்காத்தார்.

பாதுகாப்பானஇடத்த ற்குஎன்ைனஅைழத்துச்ெசன்றார்.
௨௧கர்த்தர் எனக்கானெவகுமதையஎனக்குத்தருவார்.

ஏெனனில் நான்சரியானவற்ைறேயெசய்ேதன்.
நான்தவறைழக்கவல்ைல.

எனேவஅவர் எனக்குநல்லைதச்ெசய்வார்.
௨௨ஏெனன்றால்நான்கர்த்தருக்குக்கீழ்ப்படிந்ேதன்!

எனதுேதவனுக்குஎத ரானபாவத்ைதச்ெசய்யவல்ைல.
௨௩நான்கர்த்தருைடயதீர்மானங்கைளநைனவல்ைவத்தருந்ேதன்

அவரதுசட்டங்களுக்குக்கீழ்ப்படிந்ேதன்!
௨௪நான்பரிசுத்தமானவனாகவும்களங்கமற்றவனாகவும்அவர்முன்னிைலயல்

இருந்ேதன்.
௨௫எனேவகர்த்தர் எனக்குெவகுமதையத்தருவார்!

ஏெனனில் சரியானைதேயநான்ெசய்ேதன்!
நான்தவறுெசய்யவல்ைல.

எனேவஅவர் எனக்குநலமானைதச்ெசய்வார்.

௨௬ஒருவன்உண்ைமய ேலேயஉம்ைமவரும்பனால்அவனுக்குஉண்ைமயான
அன்ைபநீர் காட்டுவீர்.

ஒருவன் உம்மிடம் உண்ைமயாக இருந்தால் நீர் அவனிடம் உண்ைமயாக
இருப்பீர்.

௨௭ கர்த்தாேவ, யார் நல்லவராகவும் பரிசுத்தமானவராகவும் இருக்க றார்கேளா,
அவர்களுக்குநீர் நல்லவராகவும், பரிசுத்தமானவராகவும்இருக்க றீர்.

உம்மிடம் மாறுபாடு உள்ளவர்களுக்கு நீர் மாறுபடுகறவராகவும்
நடந்துெகாள்வீர்.

௨௮கர்த்தாேவ, சறுைமப்பட்டஜனங்களுக்குஉதவுகறீர்.
ேமட்டிைமயானவர்கைளநாணமுறைவக்கறீர்.

௨௯கர்த்தாேவ, நீர் என்னுைடயவளக்கு.
கர்த்தர் என்ைனச்சுற்றயுள்ளஇருைளப் ேபாக்க ஒளி தருக றார்!
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௩௦கர்த்தாேவ,உம்முைடயஉதவயால்நான்வீரர்களுடன்பாயமுடியும்.
ேதவனுைடயஉதவயால்பைகவர்களின்சுவர்களில் என்னால்ஏறமுடியும்.

௩௧ேதவனுைடயஆற்றல்முழுைமயானது.
கர்த்தருைடயெசால் ேசாத த்துப்பார்க்கப்பட்டது.
அவைரநம்புக றவர்கைளஅவர் பாதுகாக்க றார்.

௩௨கர்த்தைரத் தவ ர ேவறுேதவன்கைடயாது.
நமதுேதவைனத்தவ ர ேவறுகன்மைலஇல்ைல.

௩௩ேதவன்என்அரண்.
அவர்தூயவர்கைளச் சரியாகவாழைவக்க றார்.

௩௪ேதவன்நான்ஒருமாைனப்ேபால ேவகமாகஓடும்படிெசய்க றார்!
உயரமானஇடங்களில் நான்நைலயாக ந ற்கும்படிெசய்க றார்.

௩௫ேதவன்என்ைனப்ேபாருக்குப் பயற்ச தருகறார்.
அதனால்என்ைககள்சக்த வாய்ந்தஅம்புகைளச்ெசலுத்தமுடியும்.

௩௬ேதவேன, நீர் என்ைனப்பாதுகாத்தீர்.
எனக்குெவற்ற அளித்தீர்.

என்பைகவைர நான்ெவல்லஉதவனீர்.
௩௭என்கால்கைளயும்மூட்டுகைளயும்பலப்படுத்தனீர்.

எனேவநான்தடுமாறாமல் ேவகமாக நடக்கமுடியும்.
௩௮நான்பைகவர்கைளவ ரட்ட ேவண்டும்.

அவர்கைளஇறுதயல்அழிக்கும்வைர!
அவர்கைளமுற்றலும்அழிக்கும்வைர நான்தரும்ப வரமாட்ேடன்.
௩௯என்பைகவர்கைளத் ேதாற்கடித்ேதன்.

அவர்கைளெவன்ேறன்!
அவர்கள்மீண்டும்எழமாட்டார்கள்.

ஆம், என்பைகவர்கள்என்பாதத்தல்வழுந்தார்கள்.

௪௦ேதவேனநீர் என்ைனேபாரில்வலிைமயுைடயவன்ஆக்கனீர்.
என்பைகவர்கள்என்முன்ேனவந்துவழும்படிெசய்தீர்.

௪௧என்பைகவர்கைளத்தைலக்குனியைவப்பதல்நீர்உதவனீர்,
என்பைகவர்களின்கழுத்ைதெவட்டும்படியாகஅவர்கள்கழுத்ைத என்முன்
ஒப்புவத்தீர்!

௪௨என்பைகவர்கள்உதவக்குஆள்ேதடினார்கள்.
ஆனால்யாரும்அவர்கள்உதவக்குவரவல்ைல.

அவர்கள்கர்த்தரிடம்கூட ேகட்டார்கள்.
ஆனால்அவர்அவர்களுக்குப்பதல்அளிக்கவல்ைல.

௪௩என்பைகவர்கைளத்துண்டுதுண்டாக்க ேனன்.
அவர்கள்நலத்தன்மீதுபுழுதயானார்கள்.

என்பைகவர்கைளநான்ச தறடித்ேதன்.
அவர்கள்மீதுெதருப்புழுதெயனநைனத்துநடந்ேதன்.

௪௪நீர் எனக்குஎத ராக ேபாரிட்டவரிடமிருந்துஎன்ைனக்காத்தீர்.
நீர்அந்தத் ேதசங்கைளஆள்பவனாக என்ைனஆக்கனீர்.
எனக்குத்ெதரியாதவர்கள்இப்ேபாதுஎனக்குப்பணி ெசய்க றார்கள்!
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௪௫ப ற ேதசத்தவர் எனக்குகீழ்ப்படிகன்றார்கள்!
என்னுைடய கட்டைளையக் ேகட்கும்ேபாது வைரந்து பணிவைட
ெசய்க றார்கள்,அயல்நாட்டவர்கள்எனக்குப்பயப்படுக றார்கள்!

௪௬அந்தஅயல்நாட்டினர் பயத்தால்நடுங்குகறார்கள்.
பயந்துெகாண்ேட அவர்களின் மைறவ டங்களிலிருந்து ெவளியல்
வருகறார்கள்.

௪௭கர்த்தர்உய ேராடிருக்க றார்.
எனதுகன்மைலயானஅவைரத்துத ப்ேபன்!

ேதவன்உயர்ந்தவர்!
என்ைனப்பாதுகாக்கும்ஒருகன்மைலஅவர்.

௪௮என்பைகவர்கைளஎனக்காகத் தண்டிக்கும் ேதவன்அவர்.
ஜனங்கைளஎன்ஆட்சயன்கீழ்அவர்ைவக்க றார்.

௪௯ேதவேன, என்பைகவரிடமிருந்துஎன்ைனக்காத்தீர்!

என்ைனஎத ர்த்தவர்கைளத் ேதாற்ேறாடச் ெசய்தீர்.
ெகாடியவர்களிடமிருந்துஎன்ைனப்பாதுகாத்தீர்!

௫௦ கர்த்தாேவ, ஆைகயால் எல்லா ேதசங்களும் அறயும்படி நாம் உம்ைமத்
துத ப்ேபன்.

எனேவஉமதுேபரில் நான்பாடல்கள்பாடுக ேறன்.

௫௧கர்த்தர், தன்அரசன்ேபாரில் ெவல்லும்படிெசய்க றார்!
கர்த்தர் தன்னால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட அரசனுக்குஉண்ைமயானஅன்ைபக்
காட்டுக றார்.

அவர் தாவீதுக்கும் அவன் சந்தத களுக்கும் எப்ேபாதும் உண்ைமயாக
இருப்பார்!

௨௩
தாவீதன்கைடச வார்த்ைதகள்
௧இைவேயதாவீதன்கைடச வார்த்ைதகள்:

“இச்ெசய்த ஈசாயன்மகன்தாவீதனுைடயது.
ேதவனால்உயர்த்தப்பட்ட மனிதனுைடயது.

யாக்ேகாபன்ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டஅரசன்,
இஸ்ரேவலின்இனியப் பாடகன்.

௨கர்த்தருைடயஆவ என்மூலமாகப் ேபசனார்.
என்நாவல்அவரதுவார்த்ைதகள்இருந்தன.

௩இஸ்ரேவலின்ேதவன்ேபசனார்.
இஸ்ரேவலின்கன்மைலயானவர் என்னிடம்,

‘ேநர்ைமயாய்ஆளும்மனிதன்,
ேதவைனமத த்துஆளும்மனிதன்,

௪உதயகாலஒளிையப் ேபான்றருப்பான்:
ேமகங்கள்அற்றஅத காைலையப்ேபாலஇருப்பான்.

மைழையத்ெதாடர்ந்து ேதான்றும்ெவளிச்சத்ைதப் ேபான்றருப்பான்.
அம்மைழநலத்தலிருந்துபசும்புல்ைலஎழச்ெசய்யும்’ என்றுெசான்னார்.
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௫ “கர்த்தர் என் குடும்பத்ைத பலமுள்ளதாகவும் பாதுகாப்புள்ளதாகவும்
மாற்றனார்.

ேதவன்என்ேனாடுஒருந த்தயஉடன்படிக்ைகையச்ெசய்தார்!
எல்லாவழிகளிலும்இந்தஉடன்படிக்ைக

நல்லேத என்றுேதவன்உறுத ெசய்தார்.
உறுதயாகஅவர் எனக்குஎல்லாெவற்றையயும்தருவார்.

எனக்குேவண்டியஎல்லாவற்ைறயும்அவர் தருவார்.

௬ “ஆனால்தீேயார்முட்கைளப் ேபான்றவர்கள்.
ஜனங்கள்முட்கைளைவத்தருப்பதல்ைல.
அவர்கள்அவற்ைறவீசவடுவார்கள்.

௭ஒருவன்அவற்ைறத்ெதாட்டால்
அைவ மரத்தாலும் ெவண்கலத்தாலுமான ஈட்டியால் குத்துவது
ேபாலிருக்கும்.

ஆம்,அம்மக்கள்முட்கைளப் ேபான்றவர்கள்.
அவர்கள்தீயல்வீசப்படுவார்கள்.
அவர்கள்முற்றலும்எரிக்கப்படுவார்கள்!”

மூன்றுபுகழ்வாய்ந்தவீரர்கள்
௮இைவதாவீதன்பலம்ெபாருந்தயவீரர்களின்ெபயர்கள்:
ேதர்ப்பைட அத காரிகளின் தைலவன் தக்ெகேமானியன் மகனாகய

ேயாேசப்பாெசெபத். அவன் அதீேனாஏஸ்னி எனவும் அைழக்கப்பட்டான்.
ேயாேசப்பாெசெபத் 800 ேபைரஒேர ேநரத்தல்ெகான்றவன்.
௯இவனுக்குப் பன் அேகாயன் மகனாகய ேதாேதாவன் மகன் எெலயாசார்

குற ப்ப டத்தக்கவன். ெபலிஸ்தைர எத ர்த்தேபாது தாவீேதாடிருந்த மூன்று
ெபரும் வீரர்களில் எெலயாசாரும் ஒருவன். அவர்கள் ேபாருக்கு ஓரிடத்தல்
குழுமியருந்தனர். ஆனால்இஸ்ரேவல்வீரர்கள்ஓடிப்ேபாய்வ ட்டனர். ௧௦மிகவும்
ேசார்ந்துேபாகும்வைரக்கும் எெலயாசார் ெபலிஸ்தேராடு ேபாரிட்டான். ஆனால்
அவன் வாைள இறுகப் ப டித்துக்ெகாண்டு ேபார் ெசய்வைதத் ெதாடர்ந்தான்.
கர்த்தர் அன்று இஸ்ரேவலருக்குப் ெபரும் ெவற்றையக் ெகாடுத்தார்.
எெலயாசார் ேபாரில் ெவன்ற ப றகு ப ற வீரர்கள் தரும்ப வந்தனர். மரித்த
பைகவரிடமிருந்துெபாருட்கைளக்ெகாள்ைளய டஅவர்கள்வந்தனர்.
௧௧ இவனுக்குப் ப றகு ெசால்லத்தக்கவன் ஆராரிலுள்ள ஆேகயன் மகன்

சம்மா. ெபலிஸ்தர் ேபாரிட ஒன்றாகத் த ரண்டு வந்தனர். சறு பயறு
ந ரம்பய களத்தல் அவர்கள் ேபார் ெசய்தனர். ெபலிஸ்தரிடமிருந்து வீரர்கள்
ஓடிப்ேபாய்வ ட்டனர். ௧௨ ஆனால் சம்மா ேபார்களத்தன் நடுவல் நன்று
தாங்க க்ெகாண்டான். அவன் ெபலிஸ்தைர ெவன்றான். அன்று கர்த்தர்
இஸ்ரேவலுக்குப்ெபரும்ெவற்றையக்ெகாடுத்தார்.

மூன்றுெபரும்வீரர்கள்
௧௩ஒரு முைற, தாவீது அதுல்லாம் குைகயல் இருந்தான் ெபலிஸ்தரின் பைட

ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்கல் இருந்தது. முப்பது ெபரும் வீரர்களில்* மூன்று ேபர்
நலத்தல்தவழ்ந்தவாேறெசன்றுதாவீதுஇருக்குமிடத்ைதஅைடந்தனர்.

* ௨௩:௧௩: முப்பதுெபரும்வீரர்கள்இவர்கள்தாவீதன்புகழ்மிக்கவீரமுைடயவீரர்கள்.
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௧௪மற்ெறாருமுைற தாவீதுஅரணுக்குள் பாதுகாப்பானஇடத்தல்இருந்தான்.
ெபலிஸ்தயவீரர்களின்ஒருகூட்டத்தனர்ெபத்ேலேகமில்இருந்தனர். ௧௫தாவீது
தனது ெசாந்த ஊரின் தண்ணீைரப் பருகும் தாகங்ெகாண்டிருந்தான். தாவீது,
“ெபத்லேகமின் நகர வாயலுக்கு அருேகயுள்ள கணற்றலிருந்து யாேரனும்
எனக்குக் ெகாஞ்சம் தண்ணீர் தருவார்களா என்று வரும்புக ேறன்!” என்றான்.
தாவீதுக்கு உண்ைமயல் அது ேதைவப்படவல்ைல. ெவறுமேன அவன்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தான்.
௧௬ஆனால்அந்தமூன்றுெபரும் வீரர்களும் ெபலிஸ்தரின் பைடக்குள் புகுந்து

ெசன்றனர். ெபத்லேகமின் நகரவாயலுக்கு அருேகயுள்ள கணற்றலிருந்து
ெகாஞ்சம் தண்ணீர் எடுத்து வந்தனர். அம்முப்ெபரும் வீரர்களும் அந்த
தண்ணீைர தாவீத டம் ெகாண்டு வந்தனர். ஆனால் தாவீது அைதக் குடிக்க
மறுத்தான். கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாக அைத நலத்தல் ஊற்றவ ட்டான்.
௧௭ தாவீது, “கர்த்தாேவ, நான் இந்த தண்ணீைரப் பருகமுடியாது. எனக்காக
தங்கள் உயைரப் பணயம் ைவத்துச் ெசன்ற மனிதரின் இரத்தத்ைதக்
குடிப்பதற்கு அது சமமாகும்” என்றான். இதனாேலேய தாவீது தண்ணீைரப்
பருகவல்ைல. இைதப்ேபான்ற பல துணிவான காரியங்கைள முப்ெபரும்
வீரர்களும்ெசய்தார்கள்.

மற்றைதரியமானவீரர்கள்
௧௮ அப சாய ேயாவாபன் சேகாதரனும் ெசருயாவன் மகனும் ஆவான்.

முப்ெபரும்வீரர்களின்தைலவன். 300வீரர்கைளத்தனதுஈட்டியால்ெகான்றவன்
இந்த அப சாய . ௧௯இவன் முப்ெபரும் வீரர்கைளப் ேபான்ற புகழ் ெபற்றவன்.
அவன் அவர்களில் ஒருவனாக இல்லாதருந்தும், அவர்களுக்குத் தைலவனாக
இருந்தான்.
௨௦ பன்பு ேயாய்தாவன் மகன் ெபனாயா இருந்தான். இவன்

வலிைமக்ெகாண்ட ஒருவனின் மகன். அவன் கப்ெசேயல் ஊரான்.
ெபனாயா பல வீரச் ெசயல்கள் புரிந்தவன். ேமாவாபலுள்ள
ஏரிேயலின் இரண்டு மகன்கைள ெபனாயா ெகான்றான். ஒரு நாள்
பனிெபய்துக்ெகாண்டிருக்ைகயல் ெபனாயா நலத்தலிருந்த ஒரு குழியல்
இறங்க ச்ெசன்றுஒருசங்கத்ைதக்ெகான்றான். ௨௧ெபனாயாஒருமிகப்ெபரிய
எக ப்தய வீரைனயும் ெகான்றான். எக ப்தயனின் ைகயல் ஒரு ஈட்டி இருந்தது.
ெபனாயா ைகயல் ஒரு தடி மட்டுேம இருந்தது. ஆனால் ெபனாயா எக ப்தயன்
ைகயலிருந்த ஈட்டிையப் பற த்து எடுத்தான். எக ப்தயனின் ஈட்டியாேலேய
ெபனாயா அவைனக் ெகான்றான். ௨௨ ேயாய்தாவன் மகன் ெபனாயா
அத்தைகய பல துணிவான ெசயல்கைளச் ெசய்தான். முப்ெபரும் வீரர்கைளப்
ேபான்று ெபனாயா புகழ் ெபற்றவன். ௨௩ ெபனாயாமுப்ெபரும் வீரர்கைளக்
காட்டிலும் மிகவும் புகழ் ெபற்றவன். ஆனால் அவன் முப்ெபரும் வீரர்களின்
குழுைவச் சார்ந்தவன் அல்லன். தாவீது தனது ெமய்க்காப்பாளர்களின்
தைலவனாகெபனாயாைவநயமித்தான்.

முப்பதுவீரர்கள்
௨௪முப்பதுவீரர்களின்ெபயர்ப் பட்டியல்:

ேயாவாபன்சேகாதரனாகயஆசேகல்;
ெபத்லேகமின் ேதாேதாவன்மகன்எல்க்கானான்;
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௨௫ஆேராத யனாகய சம்மா;
ஆேராத யனாகயஎலிக்கா;
௨௬பல்தயனாகயஏெலஸ்;
ெதக்ேகாவன்இக்ேகசன்மகன்ஈரா;
௨௭ஆனேதாத் தயனாகயஅப ேயசர்;
ஊசாத்தயனாகயெமபுன்னாய ;
௨௮அேகாகயனாகய சல்ேமான்;
ெதந்ேதாபாத் தயனாகயமகராய ;
௨௯பானாவன்மகன்ஏேலப் என்னும்ெநத்ேதாபாத்தயன்;
ெபன்யமீனியரின்க பயாஊைரச் சார்ந்தரிபாயன்மகன்இத்தாய ;
௩௦ப ரத்ேதானியனாகயெபனாயா;
காகாஸ்நீேராைடகளின்நாட்டிலுள்ளஈத்தாய ;
௩௧அர்பாத்தயன்ஆகயஅப அல்ெபான்;
பருமியன்ஆகயஅஸ்மாேவத்;
௩௨ சால்ேபானியன் ஆகய எலி யூபா; யாேசனின் மகனாகய ேயானத்தான்;
௩௩ஆராரியனாகய சம்மா;ஆராரியனாகய சாராரின்மகனாகயஅகயாம்;

௩௪மாகாத்தயன்ஆகயஅகஸ்பாய ம்மகன்எலிப்ெபேலத்;
கீேலானியன்ஆகயஅகத்ேதாப்ேபலின்மகன்எலியாம்;
௩௫கர்ேமலியன்ஆகயஎஸ்ராய ;
அர்பயனாகயபாராய ;
௩௬ேசாபாவல்உள்ளநாத்தானின்மகன்ஈகால்;
காத யனாகயபானி;
௩௭அம்ேமானியனாகய ேசேலக் ெபேராத்தயனாகய நகராய், (ெசருயாவன்
மகனாகய ேயாவாபன்ஆயுதங்கைளநகராய்சுமந்துச்ெசன்றான்)

௩௮இத்ரியனாகய ஈரா;
இத்ரியனாகயகாேரப்;
௩௯ஏத்தயனாகயஉரியா.

ெமாத்தத்தல்அவர்கள்எண்ணிக்ைக 37 ேபர்ஆகும்.

௨௪
தாவீதுதன்பைடையகணக்ெகடுக்கமுடிெவடுக்க றான்
௧ இஸ்ரேவல் மீது மீண்டும் கர்த்தர் ேகாபம் அைடந்தார். இஸ்ரேவலருக்கு

எத ராகக்தரும்பும்படிகர்த்தர்தாவீைதமாற்றனார். தாவீது, “இஸ்ரேவல்மற்றும்
யூதாஜனங்களின்எண்ணிக்ைகையக்கணக்ெகடுங்கள்” என்றான்.
௨தாவீதுஅரசன் பைடத் தைலவனாகய ேயாவாைப ேநாக்க , “தாணிலிருந்து

ெபெயர் ெசபா வைரக்கும் எல்லா இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களிடமும் நீ ேபாய்
ஜனங்களின்எண்ணிக்ைகையக்கணக்கடு. அப்ேபாதுநான்ெமாத்தஜனங்கள்
ெதாைகையப்பற்ற த்ெதரிந்துக்ெகாள்ளமுடியும்” என்றான்.
௩ஆனால் ேயாவாப் அரசனிடம், “எத்தைன ஆட்கள் இருக்கறார்கள் என்பது

முக்கயமன்று. உன்ேதவனாகயகர்த்தர்,உங்களுக்குநூறுமடங்குஆட்கைளத்
தருவார்,உங்கள்கண்கள்அவ்வாறுநடப்பைதப் பார்க்கும்! ஆனால்ஏன்இைதச்
ெசய்யவரும்புக றீர்?” என்றுேகட்டான்.
௪ தாவீது அரசன் உறுதயாக ேயாவாபுக்கும் பைடத் தைலவர்களுக்கும்

ஜனங்கள் ெதாைகையக் கணக்கடுமாறு கட்டைளய ட்டார். எனேவ ேயாவாபும்
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பைடத் தைலவர்களும் இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள் ெதாைகையக் கணக்ெகடுக்க
அரசனிடமிருந்து ெசன்றனர். ௫ அவர்கள் ேயார்தான் நதையக் கடந்தனர்.
அவர்கள் ஆேராேவரில் முகாமிட்டுத் தங்கனார்கள். நகரின் வலது புறத்தல்
அவர்கள்முகாம்இருந்தது.
(காத் பள்ளத்தாக்கன் நடுவல் நகரம் இருந்தது. யாேசருக்குப் ேபாகும்

வழியல்அந்த நகரம்இருந்தது.)
௬ பன்பு அவர்கள் கீேலயாத்த ற்கும் தாதீம் ஓத்ச க்கும் ேபானார்கள்.

அங்ேகயருந்து தாண்யானுக்கும் சீேதாைனச் சூழ்ந்த பகுத களுக்கும்
ெசன்றார்கள். ௭ அவர்கள் தீரு என்னும் ேகாட்ைடக்கு ேபானார்கள். அவர்கள்
கானானியர் மற்றும் ஏவயரின் நகரங்களுக்ெகல்லாம் ெசன்றார்கள். அவர்கள்
யூதாவன் ெதற்கலுள்ள ெபெயர்ெசபாவ ற்குப் ேபானார்கள். ௮ ஒன்பது
மாதங்களும் 20 நாட்களும் கழிந்த ப றகு அவர்கள் ேதசம் முழுவதும்
சுற்றவந்தருந்தார்கள். 9 மாதங்கள் 20 நாட்களுக்குப் ப றகு அவர்கள்
எருசேலமுக்குவந்தனர்.
௯ ேயாவாப் அரசனுக்குரிய ஜனங்களின் பட்டியைலக் ெகாடுத்தான்.

இஸ்ரேவலில் 8,00,000 ஆண்கள் வாைளப் பயன்படுத்தக் கூடியவர்கள்.
யூதாவலும் 5,00,000ஆண்கள்இருந்தனர்.

கர்த்தர் தாவீைதத்தண்டிக்க றார்
௧௦ஜனங்கள் ெதாைகையக் கணக்ெகடுத்த ப றகு தாவீது ெவட்கமைடந்தான்.

தாவீது கர்த்தைர ேநாக்க , “நான் ெசய்த இக்காரியத்தல் ெபரும் பாவம்
ெசய்ேதன்! கர்த்தாேவ! என் பாவத்ைத மன்னிக்கும்படி நான் ெகஞ்சுக ேறன்.
நான்மிகவும்மூடனாகவ ட்ேடன்” என்றான்.
௧௧ காைலயல் தாவீது எழுந்தேபாது, கர்த்தருைடய வார்த்ைத தாவீதன்

தீர்க்கதரிச யாக ய காத்த ற்கு வந்தது. ௧௨ கர்த்தர் காத்ைத ேநாக்க , “ேபாய்
தாவீத டம் கூறு, ‘இதுேவ கர்த்தர் கூறுவது: நான் மூன்று காரியங்கைள முன்
ைவக்க ேறன். நான்உனக்குச்ெசய்வதற்குஏேதனும்ஒன்ைறத்ெதரிந்துக்ெகாள்
என்கறார்’ என்றுெசால்” என்றார்.
௧௩ காத் தாவீத டம், ேபாய் அவ்வாேற கூறனான். அவன் தாவீத டம்,

“இம்மூன்றுகாரியங்களிலும்ஒன்ைறத்ெதரிந்துக்ெகாள்ளுங்கள்உங்களுக்கும்
இத்ேதசத்த ற்கும் ஏழு ஆண்டுகள் பஞ்சம் வரேவண்டுமா? மூன்று மாதங்கள்
உங்கள் பைகவர்கள் உங்கைளத் துரத்தேவண்டுமா? அல்லது மூன்று நாட்கள்
உங்கள் ேதசத்தாைர ேநாய் பாத க்கட்டுமா? இைதக் குறத்து ேயாச த்துப்
பாருங்கள், இவற்றல் எைத முடிவு ெசய்க றீர்கள் என்பைத நான் என்ைன
அனுப்பயகர்த்தருக்குக்கூறேவண்டும்” என்றான்.
௧௪தாவீதுகாத்ைதேநாக்க “உண்ைமய ேலேயநான்துன்பத்துக்குள்ளாேனன்!

ஆனால் கர்த்தர் இரக்கமுள்ளவர். எனேவ கர்த்தர் நம்ைமத் தண்டிக்கட்டும்.
ஜனங்களிடமிருந்துஎனக்குத்தண்டைனகைடக்க ேவண்டாம்” என்றான்.
௧௫ எனேவ கர்த்தர் இஸ்ரேவலில் ேநாைய அனுப்பனார். அது, காைலயல்

ஆரம்ப த்துக் குற ப்ப ட்ட காலம் மட்டும் நீடித்தது. தாணிலிருந்து ெபெயர்
ெசபாவைரக்கும் 70,000 ேபர் மடிந்தனர். ௧௬ ேதவ தூதன் எருசேலைம
அழிக்கும்படி அதற்கு ேநராக தன் கரங்கைள உயர்த்தனான். ஆனால் நடந்த
தீய காரியங்களுக்காக கர்த்தர் மனம் வருந்தனார். ஜனங்கைள அழித்த
தூதைனக் கர்த்தர் ேநாக்க , “ேபாதும்! உனது கரங்கைளத் தாழ்த்து” என்றார்.
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எபூசயனாகய அர்வனாவன் ேபாரடிக்க ற களத்த ற்கு அருேக கர்த்தருைடய
தூதன்நன்றுக்ெகாண்டிருந்தான்.
அர்வனாவன்ேபாரடிக்க ற களத்ைதத்தாவீதுவாங்குகறான்
௧௭ ஜனங்கைளக் ெகான்ற தூதைன தாவீது பார்த்தான். தாவீது கர்த்தரிடம்

ேபசனான். தாவீது, “நான் பாவம் ெசய்ேதன்! நான் தவறைழத்ேதன். இந்த
ஜனங்கள் ஆடுகைளப் ேபான்று என்ைனப் பன் பற்றனார்கள். அவர்கள்
தவேறதும் ெசய்யவல்ைல. என்ைனயும் எனது தந்ைதயன் குடும்பத்ைதயும்
நீங்கள்தண்டியுங்கள்” என்றான்.
௧௮ அன்ைறய தனம் காத் தாவீத டம் வந்தான். காத் தாவீைதப் பர்ர்த்து,

“எபூசயனாகய அர்வனாவன் களத்தல் கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக்
கட்டி எழுப்பு” என்றான். ௧௯ காத் கூறயபடிேய தாவீது ெசய்தான். கர்த்தர்
வரும்பயபடிேய தாவீது ெசய்தான். அர்வனாைவப் பார்க்க தாவீது ெசன்றான்.
௨௦அரசனான தாவீதும் அவனது அதகாரிகளும் தன்னிடம் வருவைத அர்வனா
பார்த்தார். அர்வனா நலத்தல் தைலதாழ்த்த வணங்கனார். ௨௧பன்அர்வனா,
“எனது ஆண்டவனும் அரசருமாகய நீங்கள் ஏன் என்னிடம் வந்தீர்கள்?” என்று
ேகட்டான்.
தாவீது அவனுக்கு, “உன்னிடமிருந்து ேபாரடிக்க ற களத்ைத வாங்குவதற்கு

வந்ேதன். அதல் கர்த்தருக்குப் பலிபீடம் அைமக்கமுடியும். அப்படி ெசய்து ேநாய்
பரவாமல்தடுக்கமுடியும்” என்றான்.
௨௨ அர்வனா, தாவீத டம், “எனது அரசனாகய ஆண்டவன் தாங்கள்

பலிெகாடுக்க எைதயும் என்னிடமிருந்து எடுக்கலாம். இந்தப் பசுக்கைளத்
தகனபலிக்காகவும், ேபாரடிக்க ற உருைளகைளயும் நுகத்தடிகைளயும்
வறகுக்காகவும் பயன்படுத்துங்கள். ௨௩ அரசேன! நான் எல்லாவற்ைறயும்
உங்களுக்கு தருேவன்!” என்றான் அர்வனா மீண்டும் அரசனுக்கு “உங்கள்
ேதவனாகயகர்த்தர்இைதக்கண்டுமகழட்டும்” என்றான்.
௨௪ஆனால்அரசன்அர்வனாவுக்கு, “நான்உனக்குஉண்ைமையச்ெசால்ேவன்,

உன்நலத்ைதஒருவைலெகாடுத்துப்ெபறுேவன். ஆனால்எனதுேதவனாகய
கர்த்தருக்கு இலவசமாக கைடத்த எந்த தகன பலிையயும் ெசலுத்தமாட்ேடன்”
எனக்கூறனான்.
ஆைகயால் தாவீது ேபாரடிக்க ற களத்ைதயும் பசுக்கைளயும் 50 ேசக்கல்

ெவள்ளிக்கு வாங்கனான். ௨௫ பன்பு தாவீது ஒரு பலிபீடத்ைதக் கர்த்தருக்காக
கட்டினான். தாவீதுஅதல்தகனபலிையயும் சமாதானபலிையயும்அளித்தான்.
ேதசத்த ற்காகச்ெசய்யப்பட்டதாவீதன்ெஜபத்த ற்குக்கர்த்தர்ெசவ சாய்த்தார்.

கர்த்தர்இஸ்ரேவலிலிருந்த ேநாய்கைளப்பரவாமல்தடுத்தார்.
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இராஜாக்களின்
முதலாம்புத்தகம்

அேதானியாஇராஜாவாகவரும்புக றான்
௧ தாவீது அரசன் வயதானேபாது, அவன் உடல் சூடு குைறந்து ெகாண்ேட

வந்தது. அவனது ேவைலக்காரர்கள் அவைனப் ேபார்ைவயால் மூடினார்கள்,
எனினும்அவனுக்குக்குளிராய்இருந்தது. ௨எனேவஅவனதுேவைலக்காரர்கள்
அவனிடம், “உங்கைள கவனித்துக்ெகாள்ள ஒரு சறு ெபண்ைணத் ேதடுேவாம்.
அவள் உங்கள் அருேக ெநருக்கமாகப் படுத்து உங்களுக்கு சூட்டிைன
உண்டாக்குவாள்” என்றனர். ௩ எனேவ அரசனின் உடலில்சூேடற்றும் ெபாருட்டு
அரசனின் ேவைலக்காரர்கள் ஒரு அழகான சறு ெபண்ைண இஸ்ரேவல்
நாடு முழுவதும் ேதடினார்கள். அவர்கள் அபஷாக் என்ற ெபண்ைணக்
கண்டுபடித்தனர். அவள் சூேனம் நகரத்தவள். அவைள அவர்கள் அரசனிடம்
அைழத்து வந்தனர். ௪அந்தப் ெபண் மிகவும் அழகானவள். அவள் அரசைன
மிகவும் கவனித்து ேசைவ ெசய்தாள். ஆனால் அரசனான தாவீது அவேளாடு
பாலினஉறவுைவத்துக்ெகாள்ளவல்ைல.
௫ தாவீத ற்கும் அவனது மைனவ ஆகீத்த ற்கும் அேதானியா எனும் மகன்

இருந்தான். அவன் ெபருமிதம் ெகாண்டவனாக அவேன புதய அரசனாக
ஆவான் என்றுமுடிவு ெசய்தான். அவனுக்குஅரசனாவதல் மிகுந்த வருப்பமும்
இருந்தது. எனேவ அவன் ஒரு இரதத்ைதயும் குதைரகைளயும், முன்னால்
ஓட்டிப்ேபாக 50 ஆட்கைளயும் ஏற்பாடு ெசய்துக்ெகாண்டான். ௬ அவன்
அழகான ேதாற்றம் உைடயவன். அப்சேலாமுக்குப்ப றகு ப றந்தவன். ஆனால்
தாவீேதா அவைனத் தருத்தவல்ைல, “ஏன் இவ்வாறு ெசய்க றாய்?” என்றும்
ேகட்கவல்ைல.
௭ ெசருயாவன் மகனான ேயாவாேபாடும் ஆசாரியனாகய

அபயத்தாேராடும் அேதானியா ேபசனான். அவன் புதய அரசனாக
அவர்கள் உதவ முடிவு ெசய்தனர். ௮ ஆனால் பலர் அேதானியாவன்
ெசயலுக்கு ஒத்துக்ெகாள்ளவல்ைல. அவர்கள் ெதாடர்ந்து தாவீத ற்கு
உண்ைமயானவர்களாக இருந்தனர். ஆசாரியனான சாேதாக்கு, ேயாய்தாவன்
மகனான ெபனாயா, தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தான், சீேமய , ேரய , தாவீேதாடு
இருந்த பலசாலிகள்ேபான்ேறார்அேதானியாவுக்குச் சாதகமாகஇல்ைல.
௯ ஒரு நாள், அேதானியா இன்ேராேகலுக்கு அருகலுள்ள ேசாெகெலத்

என்னும் மைலயல் சல ஆடுகைளயும், பசுக்கைளயும், ெகாழுத்த
மிருகங்கைளயும் ெகான்று சமாதானப் பலியாகக் ெகாடுத்தான். அவன்
தன் தந்ைதயன் மற்ற மகன்களான சேகாதரர்கைளயும், யூதாவலுள்ள
அதகாரிகைளயும் அைழத்தருந்தான். ௧௦ ஆனால் அவன் தந்ைதயன்
சறப்பான ெமய்க்காவலாளிையயும், தன் சேகாதரனான சாெலாேமாைனயும்,
தீர்க்கதரிச களாகயநாத்தான்,ெபனாயாஆக ேயாைரயும்அைழக்கவல்ைல.
நாத்தானும்பத்ேசபாளும்சாெலாேமானுக்காக ேபசுதல்
௧௧ ஆனால் நாத்தான், இைதப்பற்ற அற ந்து சாெலாேமானின் தாயான

பத்ேசபாளிடம் ெசன்றான். அவளிடம் அவன், “ஆகீத்தன் மகனான
அேதானியா என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்க றான் என்பைத அறவீர்களா? அவன்
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தன்ைனேய அரசனாக்க க்ெகாண்டான். நமது ஆண்டவனும் அரசனுமான
தாவீது இைதப்பற்ற எதுவும் ெசால்லாமல் இருக்கறார். ௧௨ உங்கள்
வாழ்வும், உங்கள் மகன் சாெலாேமானின் வாழ்வும் ஆபத்தல் உள்ளது.
நான் உங்கைளக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ளும் வழிையப்பற்ற க் கூறுக ேறன்.
௧௩அரசனிடம் ெசல்லுங்கள். அவனிடம், ‘என் அரசனும் ஆண்டவனுமானவேர!
என் மகன் சாெலாேமாேன அடுத்த அரசனாக வருவான் என்று என்னிடம்
சத்தயம் ெசய்தருக்க றீர்கள். அப்படி இருக்கும்ேபாது அேதானியா எவ்வாறு
அரசனாக வரமுடியும்?’ என்று ெசால்லுங்கள். ௧௪ நீங்கள் அவேராடு ேபச க்
ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, நான் அங்ேக வருேவன். நீங்கள் ேபானபறகு
நானும் அரசனிடம் நடப்பவற்ைறக் கூறுேவன். அதனால் நீங்கள் கூறயதும்
உண்ைமயாகஅவருக்குத் ேதான்றும்” என்றான்.
௧௫ எனேவ பத்ேசபாள் அரசைன அவனது படுக்ைக அைறயல் ேபாய்

பார்த்தாள். அரசன் முதயவனாயருந்தான். சூேனமிலுள்ள ெபண்ணான
அபஷாக் அவைனக் கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தாள். ௧௬அவள்அரசனின்முன்பு
குனிந்து வணங்கனாள். “நான் உனக்கு என்ன ெசய்யேவண்டும்?” என்று
அரசன்ேகட்டான்.
௧௭ பத்ேசபாள் அவனிடம், “ஐயா உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய

நாமத்ைதப் பயன்படுத்த எனக்கு வாக்குறுத ெகாடுத்துள்ளீர்கள்: ‘எனக்குப்
ப றகு உன் மகனான சாெலாேமாேன அடுத்த அரசன். சாெலாேமான் என்
சங்காசனத்தல் அமர்வான்’ என்று கூறயுள்ளீர்கள். ௧௮ இப்ேபாது, இைத
அறயாமல் அேதானியா தன்ைனேய அரசனாக்க க்ெகாண்டிருக்க றான்.
௧௯அவன் சமாதான வருந்ைதக் ெகாடுக்க றான். அவன் சமாதான பலிக்காக
பல பசுக்கைளயும் ச றந்த ஆடுகைளயும் ெகான்றருக்க றான். அதற்கு
அவன் உங்கள் அைனத்து மகன்கைளயும், ஆசாரியனான அபயத்தாைரயும்,
தளபதயான ேயாவாைபயும் அைழத்துள்ளான். ஆனால் உங்களுக்கு
உண்ைமயுள்ள மகனான சாெலாேமாைன அைழக்கவல்ைல. ௨௦ எனது
அரசனும் ஆண்டவனுமானவேர, இப்ேபாது உங்கைள இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள். உமக்குப் ப றகு அடுத்த அரசன் யார்
என்பைத முடிவு ெசய்ய அவர்கள் உமக்காக காத்தருக்க றார்கள். ௨௧ நீங்கள்
மரிப்பதற்கு முன் ஏதாவது ெசய்யேவண்டும். இல்லாவ ட்டால், உங்கைள
அடக்கம் ெசய்த ப றகு, அவர்களால் நானும் என் மகன் சாெலாேமானும்
குற்றவாளிகளாக நடத்தப்படுேவாம்” என்றாள்.
௨௨ இவ்வாறு அவள் அரசேனாடு ேபச க் ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத,

தீர்க்கதரிச யான நாத்தான் வந்தான். ௨௩ ேவைலக்காரர்கள் அரசனிடம்
ேபாய், “தீர்க்கதரிச யான நாத்தான் வந்துள்ளார்” என்றனர். எனேவ நாத்தான்
அரசனிடம் ெசன்று தைரயல் குனிந்து வணங்கனான். ௨௪ ப றகு அவன்,
“எனது ஆண்டவனும் அரசனுமானவேர, உங்களுக்குப் ப றகு அேதானியாதான்
அடுத்த அரசன் என்று நீங்கள் அறவத்துள்ளீர்களா? இனி அேதானியாதான்
ஜனங்கைளஆள்வான்என்றுமுடிவுெசய்துவ ட்டீர்களா? ௨௫ஏெனன்றால்அவன்
இன்று பள்ளத்தாக்குக்குப் ேபாய், பல பசுக்கைளயும், ஆடுகைளயும் சமாதானப்
பலியாகக் ெகாடுத்துள்ளான். அதற்கு சாெலாேமாைனத் தவ ர அைனத்து
மகன்கைளயும் அைழத்துள்ளான். பைடத் தைலவர்களும் ஆசாரியனான
அபயத்தாரும் அைழக்கப்பட்டுள்ளனர். அவேனாடு அவர்கள், உண்டும்
குடித்தும் மக ழ்கன்றனர். அவர்கள், ‘அேதானியா அரசன் நீண்டகாலம்
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வாழட்டும்!’ என்று வாழ்த்துகன்றனர். ௨௬ ஆனால் அவன் என்ைனயும்,
ஆசாரியனான சாேதாக்ைகயும், ேயாய்தாவன் மகனான ெபனாயாைவயும்,
உங்கள் மகனான சாெலாேமாைனயும் அைழக்கவல்ைல. ௨௭ எனது
அரசனும் ஆண்டவனுமானவேர, நீங்கள் எங்களுக்குத் ெதரியாமல் இதைனச்
ெசய்தீர்களா? தயவுெசய்துஉங்களுக்குப்ப றகுயார்அரசனாவார்கள்என்பைத
ெதரிவ யுங்கள்” என்றான்.
௨௮ ப றகு அரசனாகய தாவீது, “பத்ேசபாைள உள்ேள வரச்ெசால்!” என்றான்.

எனேவபத்ேசபாளும்உள்ேளவந்தாள்.
௨௯ பன்னர் அரசன், ஒரு வாக்குக்ெகாடுத்தான்: “ேதவனாகய கர்த்தர்தாேம

என்ைன அைனத்து ஆபத்துகளிலிருந்தும் காப்பாற்ற இருக்க றார். கர்த்தர்
உயருடன் இருப்பைதப் ேபாலேவ, இவ்வாக்குறுதயும் உறுதயானது.
௩௦ நான் முன்பு உனக்கு ஆைணயட்டபடிேய இன்று ெசயலாற்றுேவன்,
இதைன இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தருைடய வல்லைமயால்
வாக்குறுதயளிக்க ேறன். எனக்குப் பன் உன் மகனான சாெலாேமாேன
அரசனாவான். எனது இடத்ைதயும் அவன் படித்துக்ெகாள்வான். நான் எனது
வாக்குறுதையநைறேவற்றுேவன்!” என்றான்.
௩௧ ப றகு பத்ேசபாள் தைரயல் குனிந்து அரசைன வணங்கனாள். அவள்,

“தாவீதுஅரசன்நீண்டகாலம்வாழ்வாராக!” என்றுவாழ்த்தனாள்.
சாெலாேமான்புதயஅரசனாக ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுதல்
௩௨ப றகுதாவீதுஅரசன், “ஆசாரியனானசாேதாக்,தீர்க்கதரிச யானநாத்தான்,

ேயாய்தாவன் மகனான ெபனாயா ஆக ேயாைர உள்ேள வரச்ெசால்” என்றான்.
எனேவ மூன்று ேபரும் உள்ேள வந்து அரசன் முன்பு நன்றனர். ௩௩ அவன்
அவர்களிடம், “எனது அதகாரிகைள உங்கேளாடு அைழத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
என் மகனாகய சாெலாேமாைன என் ேகாேவறு கழுைதயன்ேமல் ஏற்றுங்கள்.
அவைனக் கீேகானுக்கு அைழத்துக்ெகாண்டுப் ேபாங்கள். ௩௪ அங்ேக,
ஆசாரியனாகய சாேதாக்கும் தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தானும் அவைன
இஸ்ரேவலின் அரசனாக அப ேஷகம் ெசய்யட்டும். பன் எக்காளத்ைத
ஊத , ‘புதய அரசனாகய சாெலாேமான் வாழ்க!’ என்று வாழ்த்துங்கள்.
௩௫ ப றகு அவைன நகர்வலம் ெசய்து என் சங்காசனத்தல் வீற்றருக்கக்
கூட்டிக்ெகாண்டு வாருங்கள். அவேன எனது இடத்தல் அரசனாக இருப்பான்.
இஸ்ரேவலின் ேமலும் யூதாவன் ேமலும் தைலவனாக இருக்கும்படி அவைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்” என்றான்.
௩௬ேயாய்தாவன்மகனானெபனாயா, “எனதுஅரசனும்ஆண்டவனுமானவேர,

ேதவனாகய கர்த்தரும் இவ்வாேற ெசான்னார். ௩௭ என் அரசனும்
ஆண்டவனுமானவேர! கர்த்தர் உங்கேளாடு இருக்க றார். இனி
சாெலாேமாேனாடும் கர்த்தர் இருப்பார் என்று நம்புேவாமாக! அவனது
அரசாங்கம் வளர்ந்து உங்களுைடயைதவ ட அத க வலிைமயுள்ளதாகும் என்று
நம்புக ேறன்” என்றான்.
௩௮எனேவஆசாரியனானசாேதாக்,தீர்க்கதரிச யானநாத்தான்,ேயாய்தாவன்

மகனான ெபனாயா, மற்றும் அரசு அத காரிகள் தாவீது அரசனுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தனர். சாெலாேமாைன அரசனுைடய கழுைதயன் ேமல் ஏற்ற
கீேகானுக்கு அைழத்துச் ெசன்றனர். ௩௯ ஆசாரியனான சாேதாக் பரிசுத்த
கூடாரத்தல் இருந்து எண்ெணைய எடுத்துச் ெசன்றான். அவனது தைலயல்
அதைன ஊற்ற அரசனாக அப ேஷகம் ெசய்தான். எக்காளம் ஊத மற்ற
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ஜனங்கள், “அரசன் சாெலாேமான் நீண்ட காலம் வாழட்டும்!” என்று
வாழ்த்தனார்கள். ௪௦ ப றகு அைனவரும் சாெலாேமாைனப் பன்ெதாடர்ந்து
நகருக்கு வந்தனர். நாதசுரங்கைள ஊதனர். அவர்கள் மக ழ்ச்ச யைடந்தனர்.
பூமிஅதரும்படிஅவர்கள்சத்தத்ைதஎழுப்பனர்.
௪௧ இதற்கைடயல், அேதானியாவும் அவனது வருந்தனரும் வருந்ைத

முடித்தனர். அவர்கள் எக்காள சத்தத்ைதக் ேகட்டனர். “இது என்ன சத்தம்,
நகரத்தல்என்னநடக்க றது?” எனேயாவாப் ேகட்டான்.
௪௨ அவர்கள் ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது ஆசாரியனான அபயத்தாரின்

மகனான, ேயானத்தான்வந்தான்.
அேதானியா அவனிடம், “இங்ேக வா! நீ நல்லவன். நல்ல ெசய்தையக்

ெகாண்டுவந்தருப்பாய்” என்றான்.
௪௩ஆனால் அவேனா, “இல்ைல. இதுஉனக்கு நல்ல ெசய்தயல்ைல! தாவீது

அரசன் சாெலாேமாைனப் புதய அரசனாக நயமித்துவ ட்டான். ௪௪அவேனாடு
ஆசாரியனாகய சாேதாக்ைகயும், தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தாைனயும்,
ேயாய்தாவன் மகனான ெபனாயாைவயும், மற்ற அரச அத காரிகைளயும்
அனுப்பனான். அவர்கள் அரசனின் கழுைத ேமல் அவைன ஏற்றனார்கள்.
௪௫ பன் ஆசாரியனான சாேதாக்கும், தீர்க்கதரிச யான நாத்தானும் கீேகானில்
அவைன அரசனாக அப ேஷகம் ெசய்தனர். பன் நகரத்த ற்குள் வந்தனர்.
ஜனங்கள் அவைனப் பன்ெதாடர்ந்து மக ழ்ச்ச யாக இருக்க றார்கள். இதுதான்
நீங்கள் ேகட்கும் சத்தம், ௪௬ சாெலாேமான் இப்ேபாது அரச சங்காசனத்தல்
இருக்கறான். ௪௭ அைனத்து அதகாரிகளும் அரசர் தாவீதுக்கு வாழ்த்து
ெசால்லிக்ெகாண்டுஇருக்கறார்கள். அவர்கள், ‘தாவீதுஅரசேன,நீமிகப்ெபரிய
அரசன்! சாெலாேமாைனயும் மிகப் ெபரிய அரசனாக்கும்படிஉங்கள் ேதவனிடம்
இப்ேபாது நாங்கள் ெஜபம் ெசய்க ேறாம். உங்கள் ேதவன் உங்கைளவ டவும்
சாெலாேமாைனப் புகழுள்ளவனாக்குவார் என்று நம்புக ேறாம். ேமலும் உங்கள்
அரசாங்கத்ைதவ ட சாெலாேமானின் அரசாங்கம் ெபரியதாக இருக்கும் என்றும்
நம்புக ேறாம்!’ ” என்றுவாழ்த்தனர்.
அங்ேக தாவீது அரசனும் இருந்தான். படுக்ைகய ேலேய அவன்

குனிந்து வணங்கனான். ௪௮ அரசன் தாவீது, “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தைர துதயுங்கள். என் சங்காசனத்தல் என் மகைனேய கர்த்தர்
உட்காரைவத்துள்ளார். இைதத் ெதாடர்ந்து காண எனக்கு ஜீவைனக்
ெகாடுத்தார்” என்றுெசான்னான்.
௪௯ அேதானியாவன் வருந்தனர் பயந்து ேவகமாக ெவளிேயறனார்கள்.

௫௦ அேதானியாவும் சாெலாேமானுக்குப் பயந்தான். அவன் பலிபீடத்தன்
ெகாம்புகைளப் ப டித்துக்ெகாண்டான்.* ௫௧ ச லர் சாெலாேமானிடம் ேபாய்,
“அேதானியா உங்கைளக் கண்டு அஞ்சுகறான். அவன் பரிசுத்த கூடாரத்தல்
பலி பீடத்தன் ெகாம்புகைளப் ப டித்துக்ெகாண்டு நற்க றான். அவன், ‘என்ைன
ெகால்லமாட்ேடன் என சாெலாேமாைன வாக்குறுத தரச்ெசால்லுங்கள்’
என்கறான்” என்றார்கள்.
௫௨எனேவசாெலாேமான், “அேதானியாதன்ைனநல்லவன்என்றுகாட்டினால்,

நான் அவனது தைலயலுள்ள ஒரு மயருக்குக்கூட தீங்குச் ெசய்யமாட்ேடன்.

* ௧:௫௦: பலிபீடத்தன்...ப டித்துக்ெகாண்டான் அவன் இரக்கத்துக்காக ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தான்
என்பைதஇதுகாட்டியது. ஒருவன்பரிசுத்தமானஇடத்துக்குள்ேளஓடிப்ேபாய் பலிபீடத்தன்ெகாம்புகைளப்
ப டித்தால்அவன்தண்டிக்கப்படக்கூடாதுஎன்றுசட்டம்இருந்தது.
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அவனிடம் ேகடுஇருந்தால்,அவன்மரிக்க ேவண்டும்” என்றுபதல்ெசான்னான்.
௫௩ ப றகு சலைர அனுப்ப அேதானியாைவ அைழத்தான். அவர்கள்
அவைன அைழத்துவந்தனர். அேதானியா வந்து சாெலாேமாைன பணிந்து
வணங்கனான். அதற்குசாெலாேமான், “வீட்டிற்குப் ேபா” என்றுெசான்னான்.

௨
தாவீது ராஜாவன்மரணம்
௧ தாவீது மரித்துப்ேபாவதற்குரிய ேநரம் வந்தது. எனேவ அவன்

சாெலாேமானிடம் ெசால்லும்ேபாது ௨ “நான் எல்லா மனிதைரயும் ேபாலேவ
மரிக்க இருக்க ேறன். ஆனால் நீ ேமலும் பலத்தல் வளர்ந்து மனிதனாக
இரு. ௩ இப்ேபாது, உனது ேதவனாகய கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்குக்
கவனமாகக் கீழ்ப்படிந்து நட. நீ அைனத்து சட்டங்களுக்கும், கட்டைளகளுக்கும்,
முடிவுகளுக்கும் உடன்படிக்ைககளுக்கும் கீழ்ப்படி. ேமாேசயன் சட்டங்களில்
எழுதப்பட்ட அைனத்தற்கும் கீழ்ப்படிந்தரு. நீ இவற்ைறச் ெசய்தால்,
பன்னர் நீ ெசய்க ற அைனத்தலும் நீ ேபாக ற அைனத்து த ட்டங்களிலும்
ெவற்றெபற்றவன் ஆவாய். ௪ நீ கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்தால், கர்த்தர் தன்
வாக்குறுதைய காப்பாற்றுவார். கர்த்தர் என்னிடம், ‘நான் ெசால்லியவழிகளில்
உன் பள்ைளகள் கவனமாகவும் மனதுக்குஉண்ைமயாகவும் நடந்தால், பன்னர்
இஸ்ரேவலரின் அரசன் உன் குடும்பத்தல் உள்ள ஒருவனாகேவ இருப்பான்’
என்றார்” என்றான்.
௫தாவீது ேமலும், “ெசருயாவன் மகனான ேயாவாப் எனக்கு என்னெசய்தான்

என்பைத நைனத்துப் பார். அவன் இஸ்ரேவலரின் பைடயலுள்ள இரண்டு
தளபத கைளக் ெகான்றான். அவன் ேநரின் மகனானஅப்ேனைரயும் ஏத்ேதரின்
மகனான அமாசாைவயும் ெகான்றான் அவன் இவர்கைளச் சமாதானக்
காலத்தன்ேபாது ெகான்றான் என்பைத நைனத்துப்பார். இம்மனிதர்களின்
இரத்தமானதுஅவனதுஅைரக்கச்ைசயலும்கால்களிலுள்ளபாதரட்ைசகளிலும்
படிந்தது. நான் அவைனத் தண்டித்தருக்க ேவண்டும். ௬ ஆனால் இப்ேபாது
நீ தான் அரசன். எனேவ நீ வரும்புக ற வழியல் அவைனத் தண்டிப்பதுதான்
மிகப் புத்த சாலித்தனமானது. ஆனால் அவன் ெகால்லப்படேவண்டியவன்
என்பதல் மட்டும் நீ உறுதயாக இருக்கேவண்டும். அவைனத் தன் முதுைமயல்
சமாதானத்ேதாடுமரிக்குமாறுவ ட்டுவ டாேத!
௭ “கீேலயாத்தயனான பர்சலாயன் பள்ைளகளுக்கு இரக்கம் காட்டு.

அவர்கைள உனது நண்பர்களாக்க உனது ேமைஜய ேலேய உணவு உண்ணச்
ெசய். நான் உன் சேகாதரனாகய அப்சேலாமிடமிருந்து ஓடிப்ேபாகும்ேபாது
அவர்கள்எனக்குஉதவ ெசய்தார்கள்.
௮ “ேகராவன் மகனான சீேமய இன்னும் இங்ேக தான் இருக்கறான்

என்பைத நைனத்துக்ெகாள். அவன் பகூரிமின் ஊைரச் சார்ந்த ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தலிருந்து வந்தவன். நான் மக்னாயீமுக்குப் ேபாகும்ேபாது அவன்
என்ைன ேமாசமாக சப த்தான். ஆனாலும் நான் ேயார்தானுக்குப் ேபானதும்
அவன் என்ைன வரேவற்றதால் நான் உன்ைன வாளால் ெகால்வதல்ைல
என்று கர்த்தர் ேமல் வாக்குறுதக் ெகாடுத்துவ ட்ேடன். ௯ எனினும், அவைன
குற்றமற்றவன் என்று எண்ணி நீ தண்டிக்காமல் வ ட்டுவ டாேத. அவைன
என்ன ெசய்யேவண்டும் என்றுஉனக்குத் ெதரியும். அவைனயும் முதயவயதல்
சமாதானத்ேதாடுமரிக்குமாறுவ ட்டுவ டாேத” என்றான்.
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௧௦ பன்னர் தாவீது மரித்தான். அவன் தாவீது நகரத்த ேலேய அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். ௧௧இஸ்ரேவைல 40ஆண்டுதாவீதுஅரசாண்டான். அதாவது 7
ஆண்டுகள்எப்ேரானிலும் 33ஆண்டுகள்எருசேலமிலும்ஆண்டான்.

Solomon and Adonijah
௧௨ இப்ேபாது சாெலாேமான் அரசன் தனது தந்ைதயன் சங்காசனத்தல்

அமர்ந்தான். அவன்ராஜ்யபாரம்முழுவைதயும் தன்ஆளுைகயன்கீழ்ெகாண்டு
வந்தான்.
௧௩ஆகீத்தன்மகனானஅேதானியா சாெலாேமானின்தாயானபத்ேசபாளிடம்

வந்தான். அவள் அவனிடம், “நீ சமாதானத்ேதாடு வந்தருக்க றாயா?” என்று
ேகட்டாள்.
அவேனா, “ஆமாம், இது ஒரு சமாதான வருைகேய ஆகும். ௧௪ நான்

உங்களிடம் ெசால்வதற்கு ஒரு காரியம் இருக்க றது” என்றான். பத்ேசபாள்,
“அப்படிெயன்றால்ெசால்” என்றாள்.
௧௫அேதானியா, “ஒருகாலத்தல்அரசாங்கம்எனக்குரியதாயருந்ததுஎன்பைத

நைனத்துப் பாருங்கள். இஸ்ரேவலில் உள்ள அைனத்து ஜனங்களும் அடுத்த
அரசன் நான்தான் என்று எண்ணினார்கள். ஆனால் நைலைம மாறவ ட்டது.
இப்ேபாது எனது சேகாதரன் அரசனாகவ ட்டான். கர்த்தர் அவைன அரசனாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்துவ ட்டார். ௧௬இப்ேபாது உங்களிடம் ேகட்க ஒரு காரியம் உள்ளது.
தயவு ெசய்து மறுத்துவ டாதீர்கள்” என்றான். பத்ேசபாள், “உனக்கு என்ன
ேவண்டும்?” என்றுேகட்டாள்.
௧௭அேதானியா, “அரசனாகய சாெலாேமானிடம் நீ என்ன ேகட்டாலும் அவன்

ெகாடுப்பான் என்பது எனக்குத் ெதரியும். அவன், நான் சூேனம் ஊராளாகய
அபஷாைகமணக்கும்படிெசய்யேவண்டும்” என்றுேகட்டான்.
௧௮ ப றகு பத்ேசபாள், “நல்லது இதுபற்ற உனக்காக அரசனிடம் ேபசுேவன்”

என்றாள்.
௧௯ எனேவ பத்ேசபாள் அரசன் சாெலாேமானிடம் ேபசுவதற்காகப் ேபானாள்.

சாெலாேமான் அவைளப் பார்த்ததும் எழுந்து நன்று வரேவற்றான். அவன்
குனிந்து வணங்க பறகு உட்கார்ந்தான். அவளுக்கு இன்ெனாரு சங்காசனம்
ெகாண்டுவரும்படிேவைலக்காரர்களிடம்கூறனான். அவனதுவலதுபக்கத்தல்
அவள்உட்கார்ந்தருந்தாள்.
௨௦ பத்ேசபாள் அவனிடம், “நான் உன்னிடம் ேகட்பதற்கு ஒரு ச றய காரியம்

உள்ளது. தயவுெசய்துமறுத்துவ டாேத” என்றாள்.
அதற்கு அரசன், “அம்மா, நீங்கள் என்னிடம் எைத ேவண்டுமானாலும்

ேகட்கலாம். நான்மறுக்கமாட்ேடன்” என்றான்.
௨௧ எனேவ பத்ேசபாள், “உனது சேகாதரனான அேதானியா சூேனம்

ஊராளாகயஅபஷாைகமணந்துக்ெகாள்ளஅனுமதக்கேவண்டும்” என்றாள்.
௨௨ அதற்கு அவன் தன் தாய டம், “அபஷாைக அேதானியாவற்குக்

ெகாடுக்கும்படி நீ ஏன் ேவண்டுகறாய். அவைனேய அரசனாக்கவடு என்று
நீ ஏன் ேகட்கவல்ைல. இத்தைனக்கும் அவன் எனக்கு மூத்தசேகாதரன்
தாேன! ஆசாரியனான அபயத்தாரும் ேயாவாபும் அவனுக்கு பக்கபலமாக
இருப்பார்கள்!” என்றான்.
௨௩ ப றகு சாெலாேமான் கர்த்தரிடம் ஒரு வாக்குறுத ெசய்துெகாடுத்தான்.

“நான் இதற்குரிய வைலைய அேதானியாைவ ெசலுத்தச் ெசய்ேவன்!
அது அவனது உய ராகவும் இருக்கும்! ௨௪ கர்த்தர் என்ைன இஸ்ரேவலின்
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அரசனாக்கனார். என்தந்ைததாவீத ற்குஉரியசங்காசனத்ைதநான்ெபறுமாறு
ெசய்தார். கர்த்தர் தன்வாக்குறுதையக்காத்து எனக்கும் எனதுகுடும்பத்த ற்கும்
ஆட்சைய அளித்தார். நான் கர்த்தர்ேமல் ஆைணயட்டுக் கூறுக ேறன். இன்று
அேதானியா ெகால்லப்படுவான்” என்றான்.
௨௫அரசனானசாெலாேமான்அைதெபனாயாவற்குகட்டைளய ட்டான். அவன்

ெசன்றுஅேதானியாைவக்ெகான்றுவட்டான்.
௨௬ ப றகு ஆசாரியனாகய அபயத்தாரிடம் அரசனான சாெலாேமான், “நான்

உன்ைனக் ெகால்ல ேவண்டும். ஆனால் உன்ைன உனது வீடு இருக்கற
ஆனேதாத்த ற்குப் ேபாக அனுமதக்க ேறன். நான் இப்ேபாது உன்ைனக்
ெகால்லமாட்ேடன். ஏெனன்றால் என் தந்ைதேயாடு பயணம்ெசய்யும்ேபாது
கர்த்தருைடய பரிசுத்தப் ெபட்டிையச் சுமந்து ெசன்றாய். என் தந்ைதயன்
துன்பங்களிலும் பங்கு ெபற்றருக்க றாய் என்று ெதரியும்” என்றான்.
௨௭ சாெலாேமான் ஆசாரியனாகய அபயத்தாரிடம் ேமலும் ெதாடர்ந்து அவன்
கர்த்தருக்குேசைவெசய்யமுடியாதுஎன்றும்ெசான்னான். இதுகர்த்தர்ெசான்ன
வழிய ேலேய ந கழ்ந்தது. சீேலாவல் ேதவன் ஆசாரியனான ஏலி பற்றயும்
அவனது குடும்பத்ைதப் பற்றயும் இவ்வாறுதான் ெசான்னார். அபயத்தாரும்
ஏலியன்குடும்பத்தனன்தான்.
௨௮ ேயாவாப், இைதப்பற்ற ேகள்வப்பட்டதும் அஞ்சனான். அவன்

அப்சேலாமிற்கு உதவாவ ட்டாலும் அேதானியாவற்கு உதவயருக்க றான்.
அவன் கர்த்தருைடய கூடாரத்துக்கு ஓடிப்ேபாய் பலிபீடத்தன் ெகாம்புகைளப்
ப டித்துக்ெகாண்டான். ௨௯யாேரா ஒருவன் சாெலாேமானிடம் ேபாய், ேயாவாப்
கர்த்தருைடய கூடாரத்தல் பலிபீடத்தருகல் இருப்பதாய் ெசான்னான். எனேவ
சாெலாேமான் ேயாய்தாவன் குமாரனாகய ெபனாயாவ டம் அங்குேபாய்
அவைனக்ெகால்லுமாறுஆைணயட்டான்.
௩௦ெபனாயாகர்த்தருைடயகூடாரத்த ற்குப்ேபாய்ேயாவாப டம், “ெவளிேயவா!

எனஅரசன்ெசால்க றான்” என்றான்.
ஆனால்ேயாவாேபா, “இல்ைல, நான்இங்ேகேயமரிக்க ேறன்” என்றான்.
எனேவ ெபனாயா அரசனிடம் தரும்ப வந்து ேயாவாப் ெசான்னைதச்

ெசான்னான்.
௩௧ ப றகு அரசன் ெபனாயாைவ ேநாக்க , “அவன் ெசால்வதுேபான்று ெசய்!

அங்ேகேய அவைனக் ெகான்று புைதத்துவடு. பன்னேர நானும் எனது
குடும்பமும் பழியலிருந்து வடுதைல ெபறுேவாம். அப்பாவ ஜனங்கைள
ெகான்றதுதான்ேயாவாப்ெசய்தகுற்றம். ௩௨ேயாவாப்அவைனவடமிகச்ச றந்த
இரண்டு ேபைரக் ெகான்றருக்க றான். அவர்கள் ேநரின் மகனான அப்ேனரும்
ஏேதரின் மகனான அமாசாவும் ஆவார்கள். அப்ேனர் இஸ்ரேவல் பைடயன்
தளபதயாகவும்அமாசா யூேதயா பைடயன் தளபதயாகவும்இருந்தனர். அந்தக்
காலத்தல் அவர்கைள ேயாவாப்தான் ெகான்றான் என்பது என் தந்ைதயான
தாவீத ற்குத் ெதரியாது. எனேவ கர்த்தர் அவைனக் ெகாைலயுறும்படி
தண்டித்துள்ளார். ௩௩ அவர்களின் மரணத்துக்கு அவேன காரணம், அவனது
குடும்பத்த ற்கும் இப்பழி எக்காலத்த ற்கும் உரியதாகும். ஆனால் ேதவன்
தாவீத ற்கும், அவனது சந்ததயனருக்கும், குடும்பத்த ற்கும், அரசாங்கத்த ற்கும்
எக்காலத்தலும்சமாதானத்ைதஉருவாக்குவார்” என்றான்.
௩௪ எனேவ, ேயாய்தாவன் மகனான ெபனாயா ேயாவாைபக் ெகான்றான்.

அப்பாைலவனத்த ேலேய, அவனது வீட்டிற்கு அருக ேலேய ேயாவாப் அடக்கம்
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ெசய்யப்பட்டான். ௩௫ ப றகு ேயாவாபன் இடத்தல் ேயாய்தாவன் மகனான
ெபனாயாைவத் தனது பைடத்தளபதயாக அரசன் நயமித்தான். அபயத்தாரின்
இடத்தல் சாேதாக்ைக சாெலாேமான் தைலைம ஆசாரியனாக நயமித்தான்.
௩௬ ப றகு சீேமயைய வரவைழத்தான். அரசன் அவனிடம், “எருசேலமிேல
உனக்ெகன்று ஒரு வீட்ைடக் கட்டி அத ேல வாழ்ந்து ெகாள். நகரத்ைத வ ட்டு
ெவளிேய ேபாகாேத. ௩௭ நீ நகரத்ைத வ ட்டு கீதேரான் ஆற்ைற தாண்டிச்
ெசன்றால்ெகால்லப்படுவாய். அதுஉனதுெசாந்ததவறாகஇருக்கும்”என்றான்.
௩௮எனேவசீேமய , “அரசேன! அதுநல்லது. நான்உங்களுக்குக்கீழ்ப்படிேவன்”

என்றான். அதனால் எருசேலமில் நீண்ட காலம் அவன்வாழ்ந்தான். ௩௯ஆனால்
மூன்று ஆண்டுகள் கழிந்ததும், அவனது இரண்டு அடிைமகள் அவைனவட்டு
ஓடிப் ேபானார்கள். அவர்கள் காத் நகர அரசனான மாக்காவன் மகனான
ஆகீஸிடம்ஓடிச்ெசன்றனர். சீேமய க்குதனதுஅடிைமகள்காத் நகரில்இருப்பது
ெதரியவந்தது. ௪௦ எனேவ சீேமய தனது கழுைதயன் மீது ேசணத்ைதப்
ேபாட்டு காத்தலுள்ளஆகீஸ்அரசனிடம் ெசன்றான். அவன்தன்அடிைமகைளக்
கண்டுபடித்துவீட்டிற்குத்தரும்பஅைழத்துக்ெகாண்டுவந்தான்.
௪௧ ஆனால் சலர் சாெலாேமானிடம் சீேமய எருசேலமிலிருந்து

காத்த ற்குச்ெசன்று தரும்பயைதப் பற்ற ெசான்னார்கள். ௪௨ எனேவ
சாெலாேமான் அவைன அைழத்துவரச் ெசய்தான். அரசன், “நீ எருசேலைம
வ ட்டுச்ெசன்றால் ெகால்லப்படுவாய் என்று நான் கர்த்தருைடய ேபரால்
ஆைணச் ெசய்து உன்ைன எச்சரித்துள்ேளன். நீ எங்காவது ெசன்றால், உன்
மரணத்துக்கு உன் தவேற காரணம் என்றும் எச்சரித்தருக்க ேறன். நான்
ெசான்னதற்கு நீயும் ஒப்புக்ெகாண்டிருக்க றாய். எனக்குக் கீழ்ப்படிவதாகக்
கூறனாய். ௪௩உனது சத்தயத்தலிருந்து ஏன் தவறனாய்? எனது கட்டைளக்கு
ஏன் கீழ்ப்படியவல்ைல ௪௪ என் தந்ைத தாவீத ற்கு எத ராகப் பல தவறுகைள
நீ ெசய்துள்ளாய் என்பைத அற ேவன். இப்ேபாது அத்தவறுகளுக்குக் கர்த்தர்
உன்ைனத் தண்டிக்கறார். ௪௫ஆனால் கர்த்தர் என்ைன ஆசீர்வத ப்பார். அவர்
தாவீதன்அரசாங்கத்ைதஎன்ெறன்றும்பாதுகாப்பார்” என்றான்
௪௬ப றகுஅரசன்ெபனாயாவ டம்சீேமயையக்ெகால்லுமாறுஆைணயட்டான்.

அவனும்அப்படிேயெசய்தான். இப்ேபாதுசாெலாேமான்தன்அரசாங்கத்ைததன்
முழுக்கட்டுப்பாட்டின்கீழ்ெகாண்டுவந்தான்.

௩
சாெலாேமான்ஞானத்ைதக் ேகட்டல்
௧ சாெலாேமான், பார்ேவான்எனும் எக ப்தய மன்னேனாடு, ஒப்பந்தம் ெசய்து

அவனது மகைள தருமணம் ெசய்துெகாண்டான். சாெலாேமான் அவைள
தாவீது நகரத்த ற்கு அைழத்து வந்தான். அப்ேபாது, சாெலாேமான் தனது
அரண்மைனையயும் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதயும் கட்டிக்ெகாண்டிருந்தான்.
அவன் எருசேலைமச் சுற்றலும் ஒரு சுவைரயும் கட்டிக்ெகாண்டிருந்தான்.
௨ஆலயம்முடிக்கப்படாமல்இருந்தது. எனேவஜனங்கள்ெபாய்ெதய்வங்களின்
பலிபீடங்களில் மிருகங்கைளப் பலிெகாடுத்து வந்தனர். ௩ சாெலாேமான்
கர்த்தைர ேநச ப்பதாகக் காட்டிக்ெகாண்டான். அவனது தந்ைதயான தாவீது
ெசான்னதற்ெகல்லாம் கீழ்ப்படியும்ெபாருட்டுஅவன்இவ்வாறுெசய்துவந்தான்.
அதனால் அேதாடு தாவீது ெசால்லாத சலவற்ைறயும் அவன் ெசய்துவந்தான்.
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அவன் ேமைடகளுக்குப் பலி ெகாடுப்பைதயும் நறுமணப்ெபாருட்கைள
எரிப்பைதயும்இன்னும்கைடப்ப டித்தான்.
௪அரசனான சாெலாேமான் க ப ேயானுக்குச் ெசன்று பலிெகாடுத்தான். அது

மிகவும்முக்கயமானெதய்வீகஇடம்என்பதால்அவன்அங்ேகெசன்றான். அவன்
பலிபீடத்தல் 1,000 பலிகைளச் ெசய்தான். ௫ சாெலாேமான் க ப ேயானில்
இருந்தேபாது. அன்றுஇரவு கனவல் கர்த்தர் வந்தார். ேதவன், “உனக்கு என்ன
ேவண்டுேமா ேகள்அதைனநான்உனக்குதருேவன்” என்றார்.
௬ சாெலாேமானும், “உங்கள் ஊழியனான என் தந்ைத தாவீத டம் நீர் மிகுந்த

கருைணயுடன்இருந்தீர். அவரும்உம்ைம பன்பற்றனார். அவர் நல்லவராகவும்
சரியானவராகவும்வாழ்ந்தார். அவரதுமகைனஅவருக்குப்பன்சங்காசனத்தல்
அமர ைவத்ததன் மூலம் கருைணையக் காட்டிவ ட்டீர். ௭ என் ேதவனாகய
கர்த்தாேவ, என் தந்ைதயன் இடத்தல் என்ைன அரசனாக்கனீர். ஆனால்
நான் ஒரு குழந்ைதையப்ேபான்று இருக்க ேறன். நான் ெசய்யேவண்டியைதச்
ெசய்வதற்குரிய ஞானம் இல்லாமல் இருக்க ேறன். ௮ உங்கள் ஊழியனான
நான் உங்களால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்களுள் ஒருவனாக இருக்க ேறன்.
அங்ேக ஏராளமான ஜனங்கள் இருக்கன்றனர். அவர்கள் கணக்க ட மிகுதயாக
இருந்தனர். ஒரு அரசன் அவர்கள் மத்தயல் பல முடிவுகைள எடுக்க
ேவண்டியவனாக இருக்க றான். ௯ எனேவ எனக்கு ஞானத்ைதத்தருமாறு
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். அதனால் நான் ஜனங்கைளச் ச றப்பாக ஆளவும்
சரியான வழியல் நயாயந்தீர்க்கவும் இயலும். இது நான் நல்லதுக்கும்
தீைமக்குமான ேவறுபாட்ைட அற ந்துக்ெகாள்ளச் ெசய்யும். மிகப் ெபரிய இந்த
ஞானம் இல்லாமல் அதக எண்ணிக்ைகயல் உள்ள மனிதர்கைள ஆள்வது
முடியாதெசயல்” என்றுேவண்டினான்.
௧௦இவ்வாறுசாெலாேமான்ேவண்டியைதக்ேகட்டுகர்த்தர்மிகவும்மக ழ்ந்தார்.

௧௧ேதவன்அவனிடம், “நீஉனக்காக நீண்டஆயுைளக் ேகட்டுக்ெகாள்ளவல்ைல.
நீ உனக்காக ெபரிய ெசல்வத்ைதயும் ேகட்டுக் ெகாள்ளவல்ைல. நீ உன்
எத ரிகளின் மரணத்ைதயும் ேகட்டுக்ெகாள்ளவல்ைல. நீேயா வழக்குகைளக்
கவனிக்கவும் சரியானமுடிைவஎடுக்கவும்ஞானத்ைதக் ேகட்க றாய். ௧௨எனேவ
நீ ேகட்டைத நான் உனக்குத் தருேவன். ஞானமும் உணர்வுமுள்ள இருதயத்ைத
உனக்குத் தருேவன். இதற்கு முன் இதுேபால யாரும் இருந்ததல்ைல
என்று ெசால்லும்படி உனது ஞானத்ைத மகத்தான தாக்குேவன். அேதாடு
எத ர்காலத்தலும் உன்ைனப் ேபால் யாரும் இருக்கமாட்டார்கள். ௧௩ அேதாடு,
நீ ேகட்காத சலவற்ைறயும்உனக்குப் பரிசுகளாகத் தருேவன். உனதுவாழ்க்ைக
முழுவதும் நீ ெசல்வமும் ச றப்பும் ெபற்று வளங்குவாய். இந்த உலகல்
உன்ைனப்ேபால் எந்த அரசரும் இல்ைல என்று ெசய்ேவன். ௧௪ என்ைனப்
பன்பற்றுமாறும் எனது சட்டங்களுக்கும் கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படியுமாறும்
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். உன் தந்ைத தாவீது ெசய்ததுேபால் ெசய். அவ்வாறு
ெசய்தால்,உனக்குநீண்டஆயுைளயும்தருேவன்” என்றார்.
௧௫ சாெலாேமான் வழித்தெபாழுது, கனவேல ேதவன் ேபசனார் என்று

அவனுக்குத் ெதரிந்தது. பன் அவன் எருசேலம் ேபாய் கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியன் முன்பு நன்று கர்த்தருக்குத் தகனபலிையச்
ெசலுத்தனான். கர்த்தருக்குத் சமாதான பலிையயும் தந்தான். பன், அவன்தன்
ஆட்ச க்குஉதவும்தைலவர்களுக்கும்அதகாரிகளுக்கும்வருந்துெகாடுத்தான்.
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௧௬ ஒரு நாள் இரு ேவச கள் சாெலாேமானிடம் வந்தனர். அவர்கள் அரசன்
முன்பு நன்றனர். ௧௭ அதல் ஒருத்த , “ஐயா, இவளும் நானும் ஒேர வீட்டில்
வாழ்க ேறாம். நாங்கள் இருவரும் ஒேர சமயத்தல் கர்ப்பமாக குழந்ைதப்
ேபற்றுக்குத் தயாராக இருந்ேதாம். நான் குழந்ைத ெபறும்ேபாது இவளும்
கூட இருந்தாள். ௧௮மூன்று நாட்களுக்குப் பன் இவளும் குழந்ைதப் ெபற்றாள்.
அந்த வீட்டில் எங்கைளத் தவ ர எவரும் இல்ைல. நாங்கள் இருவர் மட்டும்தான்
இருந்ேதாம். ௧௯ ஒரு இரவல் இவள் தன் குழந்ைதேயாடு தூங்கும்ேபாது,
குழந்ைத மரித்துப்ேபானது. ௨௦அப்ெபாழுது நான்தூங்கக்ெகாண்டிருந்ததால்,
இவள் என் குழந்ைதைய எடுத்துக்ெகாண்டாள். அவளது மரித்த குழந்ைதைய
என் ைகயருகல் ேபாட்டுவ ட்டாள். ௨௧ மறுநாள் காைலயல் எழுந்து என்
குழந்ைதக்குப் பால் ெகாடுக்க முயன்ேறன். ஆனால் குழந்ைத மரித்தருப்பைத
அற ந்ேதன். ப றகு உற்றுப்பார்த்தேபாது அது என் குழந்ைதயல்ல என்பைத
அற ந்துெகாண்ேடன்” என்றாள்.
௨௨ ஆனால் அடுத்தவள், “இல்ைல உய ேராடுள்ள குழந்ைத என்னுைடயது.

மரித்துப்ேபானகுழந்ைதஉன்னுைடயது” என்றாள்.
ஆனால் முதல் ெபண், “இல்ைல நீ தவறாக ெசால்க றாய்! மரித்த குழந்ைத

உன்னுைடயது. உயருள்ள குழந்ைத என்னுைடயது” என்றாள். இவ்வாறு
இருவரும்அரசனுக்குமுன்புவாக்குவாதம்ெசய்துெகாண்டனர்.
௨௩ ப றகு சாெலாேமான் அரசன், “இருவருேம உய ேராடுள்ள குழந்ைத

உங்களுைடயது என்று கூறுகறீர்கள். ஒவ்ெவாருத்தயும் மரித்துப்ேபான
குழந்ைத மற்றவளுைடயது என்று கூறுகறீர்கள்” என்றான். ௨௪ ப றகு
சாெலாேமான் ேவைலக்காரைன அனுப்ப ஒரு வாைளக் ெகாண்டுவரச்
ெசய்தான். ௨௫ பன்னர் அவன், “நம்மால் ெசய்யமுடிந்தது இதுதான்.
உய ேராடுள்ள குழந்ைதைய இரு துண்டுகளாக ெவட்டுேவாம். ஆளுக்குப்
பாதையக்ெகாடுப்ேபாம்” என்றான்.
௨௬ இரண்டாவது ெபண், “அதுதான் நல்லது. குழந்ைதைய இரண்டாக

ெவட்டுங்கள். ப றகுஇருவருக்குேமகைடக்காமல் ேபாகும்” என்றாள்.
ஆனால் முதல் ெபண், அக்குழந்ைத ேமல் மிகுந்த அன்பு ெகாண்டவள்.

அவேள உண்ைமயான தாய், அவள் அரசனிடம், “ஐயா அந்தக் குழந்ைதையக்
ெகால்லேவண்டாம்! அதைனஅவளிடேமெகாடுத்துவடுங்கள்” என்றாள்.
௨௭ ப றகு சாெலாேமான், “அக்குழந்ைதையக் ெகால்லேவண்டாம். அதைன

முதல் ெபண்ணிடேம ெகாடுத்துவடுங்கள். அவேள உண்ைமயான தாய்”
என்றான்.
௨௮இஸ்ரேவல்ஜனங்கள் சாெலாேமானின்முடிைவப்பற்ற ேகள்வப்பட்டனர்.

அவனது அறவுத் த றைனப் பாராட்டி அவைனப் ெபரிதும் மத த்தனர். அவன்
ேதவனிடமிருந்து ஞானத்ைதப் ெபற்று சரியான முடிவுகைள எடுத்துள்ளான்
என்றுஅறந்தனர்.

௪
சாெலாேமானின்இராஜ்யம்
௧சாெலாேமான்இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்
அைனவைரயும் ஆண்டான். ௨ கீழ்க்கண்ட முக்கய அதகாரிகள் அைனவரும்

அவனதுஆட்ச க்குஉதவனார்கள்.

சாேதாக்கன்மகனானஅசரியாஆசாரியனாகஇருந்தான்.
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௩சீசாவன்மகனானஏலிேகாேரப்பும்,அகயாவும்எழுத்தாளர்கள்.
அகலூதன்மகன்ேயாசபாத் பதவாளர்.
௪ேயாய்தாவன்மகன்ெபனாயா பைடத் தைலவன்.
சாேதாக்கும்அபயத்தாரும்ஆசாரியர்கள்.
௫நாத்தானின்மகன்அசரியா மணியக்காரர்களின்தைலவன்.
நாத்தானின் மகன் சாபூத் அரசனின் அன்புக்குரிய ப ரதானியும்,
ஆசாரியனுமாயருந்தான்.

௬அகீஷார்அரண்மைனவசாரிப்புக்காரன்.
அப்தாவன்மகன்அேதானிராம்அடிைமகளுக்குெபாறுப்புஅத காரி.

௭இஸ்ரேவல் பன்னிெரண்டு மாவட்டங்களாக ப ரிக்கப்பட்டது. சாெலாேமான்
ஒவ்ெவாரு மாவட்டத்ைதயும் ஆள ஆளுநர்கைள ேதர்ந்ெதடுத்தான். இவர்கள்
ஒவ்ெவாரு மாவட்டத்தலும் உணவுப் ெபாருட்கைளச் ேசகரித்து அரசனுக்கும்
அவனது குடும்பத்த ற்கும் அளித்தனர். ஒவ்ெவாருவரும் ஒவ்ெவாரு
மாதத்த ற்குப் ெபாறுப்ேபற்றுக் ெகாண்டனர். ௮ கீழ்க்கண்டவர்கேள அந்தப்
பன்னிரண்டுஆளுநர்களாவார்கள்:

எப்ப ராயீம்மைலநாட்டின்ஆளுநர்ஊரின்குமாரன்.
௯ ேதக்ேகரின் குமாரன், மாக்காத்சலும், சால்பீமிலும் ெபத்ஷேமசலும்,
ஏேலான்ெபத்தானானிலும்ஆளுநராகஇருந்தான்.

௧௦ ஏேசதன் குமாரன் அறுேபாத்தலும், ேசாேகாப்பலும், எப்ேபர் சீைமயலும்
ஆளுநராகஇருந்தான்.

௧௧அபனதாபன்மகன்இரதத்தன்ஆளுநர்.
இவன்சாெலாேமானின்மகளானதாபாத்ைதமணந்தருந்தான்.
௧௨ அகலூதன் மகனான பானா, தானாகு, ெமக ேதா, சர்த்தனாவுக்கு
அருகலும்ஆளுநர்.

இது ெயஸ்ரேயலுக்கு கீழாகவும் ெபத்ெசயான் முதல் ஆேபல்ெமெகால்லா
வைரயலும்யக்ெமயாமுக்குஅப்புறம்மட்டும்இருந்தது.

௧௩ராேமாத் கீேலயாத்தன்ஆளுநராக ேகேபரின்மகன்இருந்தான்.
கீேலயாத் மனாேசயன் மகனான யாவீரின் எல்லா ஊர்களுக்கும்
க ராமங்களுக்கும்அவன்ஆளுநராகஇருந்தான்.

ேமலும்பாசானில்அர்ேகாப் மாவட்டத்த ற்கும்அவன்ஆளுநராகஇருந்தான்.
இப்பகுதயல்ெபரிய மதல்கைளக்ெகாண்ட 60 நகரங்கள்இருந்தன.
இந்தநகரங்களின்வாயல்களில்ெவண்கலக்கம்ப களும்இருந்தன.
௧௪இத்ேதாவன்மகனானஅகனதாப் மக்னாயீமில்ஆளுநர்.
௧௫அகமாஸ்நப்தலியல்ஆளுநர்.
இவன்சாெலாேமானின்மகளானபஸ்மாத்ைதமணந்தருந்தான்.
௧௬ஊசாயன்மகனானபானாஆேசரிலும்ஆேலாத்தலும்ஆளுநர்.
௧௭பருவாவன்மகன்ேயாசபாத்இசக்காரின்ஆளுநர்.
௧௮ஏலாவன்மகன்சீேமய ெபன்யமீனில்ஆளுநர்.
௧௯ஊரியன்மகன்ேகேபர் கீேலயாத் நாட்டில்ஆளுநர்.
இங்கு எேமாரியரின் அரசனாகய சீேகானும் பாசானின் அரசனாகய ஓகு
ஜனங்களும்வாழ்ந்தனர்.

எனினும்இவன்மட்டுேமஇங்குஆளுநராகஇருந்தான்.
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௨௦ யூதாவலும், இஸ்ரேவலிலும் ஏராளமான ஜனங்கள் வாழ்ந்தனர்.
அவர்களின் எண்ணிக்ைக கடற்கைர மணைலப் ேபான்றருந்தது. அவர்கள்
உண்டும்,குடித்தும்மக ழ்ச்ச ேயாடுஇருந்தனர்.
௨௧ சாெலாேமான், ஐப ராத்து ஆறு முதல் ெபலிஸ்தர் நாடுவைரயுள்ள

நாடுகைள ஆண்டு வந்தான். அவனது எல்ைல எக ப்து வைர வ ரிந்தருந்தது.
இந்நாடுகள் சாெலாேமானுக்குப் பரிசுகைள அனுப்ப அவனது வாழ்வு
முழுவதும்கட்டுபட்டுவாழ்ந்தது.
௨௨-௨௩ சாெலாேமானுக்கும் அவேனாடு ேமைஜயல் உணைவச் ேசர்ந்து

உண்ணும் மற்றவர்களுக்கும் ஒரு நாளுக்கு கீழ்க்கண்ட ெபாருட்கள்
ேதைவப்பட்டன:
30 மரக்கால் ெமல்லியமாவு, 60 மரக்கால் மாவு, 10 ெகாழுத்த பசுமாடுகள்,

2 நன்றாக ேமய்ந்த பசுமாடுகள், 100 ஆடுகள், கைலமான்கள், ெவளிமான்கள்,
பறைவகள்.
௨௪ சாெலாேமான் ஐப ராத்து ஆற்றன் ேமற்கலுள்ள நாடுகைளயும்

அரசாண்டான். இது த ப்சா முதல் ஆசா மட்டும் இருந்தது. சாெலாேமான்
தனது இராஜ்யத்தன் எல்லாப் பக்கங்களிலும் சமாதானமாயருந்தான்.
௨௫சாெலாேமானின்வாழ்நாளில்யூதா மற்றும்இஸ்ரேவலில்உள்ளஜனங்கள்,
தாண் முதல் ெபெயர்ெசபா வைர சமாதானத்ேதாடும் பாதுகாப்ேபாடும்
இருந்தனர். இவர்கள் தமது அத்த மரத்தன் நழலிலும், த ராட்ைசெகாடியன்
நழலிலும்சமாதானத்ேதாடுகுடியருந்தனர்.
௨௬ சாெலாேமானிடம் 4,000 இரதக் குதைர லாயங்களும் 12,000

குதைர வீரர்களும் இருந்தனர். ௨௭ ஒவ்ெவாரு மாதமும் பன்னிெரண்டு
மாவட்டங்களிலும் உள்ள ஆளுநர்களும் அரசனான சாெலாேமானுக்கு
ேவண்டியவற்ைறெயல்லாம் ெகாடுத்து வந்தனர். அரசேனாடு உணவு
அருந்துகன்றவர்களுக்கு இது ேபாதுமானதாக இருந்தது. ௨௮ இரதக்
குதைரகளுக்கும் சவாரிக்குதைரகளுக்கும் ேதைவயான ைவக்ேகால்,
பார்லி ேபான்றவற்ைறயும் அவர்கள் ெகாடுத்துவந்தனர். ஒவ்ெவாரு வரும்
தங்கள் ெபாறுப்பன்படி ேதைவயான தானியங்கைள உரிய இடத்த ற்குக்
ெகாண்டுவந்தனர்.
சாெலாேமானின்ஞானம்
௨௯ ேதவன் சாெலாேமாைனச் ச றந்த ஞானியாக்கனார். அவனால்

பலவற்ைறப் புரிந்துெகாள்ளமுடிந்தது. அவனது ஞானம் கற்பைனக்குள்
அடங்காததாக இருந்தது. ௩௦ க ழக்ேக உள்ள அறஞர்களின் ஞானத்ைதவ ட
சாெலாேமானின் ஞானம் மிகச்ச றந்ததாக இருந்தது. எக ப்தலுள்ள
அைனவரின்ஞானத்ைத வ டவும் ச றந்த ஞானமாக இருந்தது. ௩௧பூமியலுள்ள
அைனவைரயும்வ டபுத்த சாலியாகஇருந்தான். எஸ்ராக யனாகயஏத்தானிலும்,
ஏமான், கல்ேகால், தர்தா என்னும் மாேகாலின் ஜனங்கைளவடவும்
ஞானவானாயருந்தான். இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாைவச் சுற்றயுள்ள நாடுகள்
அைனத்தலும்அவன்புகழ்ெபற்றவனாகவளங்கனான். ௩௨அவனதுவாழ்வல்
3,000 நீத ெமாழிகைளயும் 1,005 பாடல்கைளயும்எழுதனான்.
௩௩ சாெலாேமானுக்கு இயற்ைகையப்பற்ற ெதரியும். வீபேனானில்

உள்ள ேகதுரு மரங்கள் முதற் ெகாண்டு சுவரில் முைளக்கற ஈேசாப்பு
பூண்டுவைர பலவதமான தாவரங்கள்பற்ற கற்ப த்தான். ேமலும் அவன்
மிருகங்கள் பறைவகள் ஊர்வன மற்றும் மீன்கள் ஆகயவற்ைறப் பற்றயும்
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கற்ப த்தான். ௩௪அவனதுஞானத்ைதப்பற்ற ெதரிந்துக்ெகாள்ள பல நாடுகளில்
உள்ளவர்களும்வந்தனர். பலநாட்டுஅரசர்களும்தம் நாட்டிலுள்ளஅறஞர்கைள
அனுப்ப சாெலாேமாைனக்கவனிக்கைவத்தனர்.

௫

சாெலாேமான்ஆலயத்ைதக்கட்டுக றான்
௧ஈராம் தீருநாட்டுஅரசன். அவன்எப்ேபாதும்

தாவீதன் நண்பனாக இருந்தான். தாவீத ற்குப் ப றகு அவனது மகன்
சாெலாேமான் புதய அரசனானைத அற ந்து தனது ேவைலக்காரர்கைள
அனுப்ப ைவத்தான். ௨சாெலாேமான்ஈராம்அரசனுக்கு,

௩ “என் தந்ைத தாவீது எப்ேபாதும் தன்ைனச் சுற்ற உள்ளவர்கேளாடு
ேபாரிட்டுக் ெகாண்டிருந்தார். அதனால் தன் ேதவனாகய கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைதக் கட்ட ேநரம் இல்லாமல் இருந்தது. கர்த்தர் தனது பைகவர்கைள
எல்லாம்ெவல்லும்வைரதாவீதுகாத்தருந்தார். ௪ஆனால்ேதவனாகயகர்த்தர்
எனது நாட்டின் அைனத்து பக்கங்களிலும் அைமதையயும் சமாதானத்ைதயும்
தந்தருக்க றார். இப்ேபாது எனக்குப் பைகவர்கள் யாரும் இல்ைல. என்
ஜனங்களுக்கும்ஆபத்தல்ைல.
௫ “என் தந்ைதயான தாவீத ற்கு கர்த்தர் ஒரு வாக்குறுதைய

அளித்தருக்க றார். கர்த்தர், ‘உனக்குப் ப றகு உன் மகைனஅரசனாக்குேவன்.
அவன் எனக்குப் ெபருைம தரும்படி ஒரு ஆலயத்ைதக் கட்டுவான்’
என்றார். இப்ேபாது நான் என் ேதவனாகய கர்த்தைரப் ெபருைமபடுத்த
ஆலயம் கட்ட த ட்டமிடுக ேறன். ௬ எனேவ எனக்கு உதவும்படி உங்கைளக்
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். லீபேனானுக்கு உங்கள் ஆட்கைள அனுப்புங்கள்.
அவர்கள் அங்ேக எனக்காக ேகதுரு மரங்கைள ெவட்டேவண்டும். எனது
ேவைலயாட்களும் அவர்கேளாடு ேவைல ெசய்வார்கள். உங்கள் ஆட்களுக்கு
எவ்வளவு கூலிக் ெகாடுக்க ேவண்டுேமா அவ்வளவு கூலிைய நான்
ெகாடுப்ேபன். ஆனால்உங்கள்உதவ எனக்குத்ேதைவப்படுக றது. சீேதானில்
உள்ள தச்சர்கைளப்ேபான்றுஅவ்வளவு சறந்தவர்களாக இங்குள்ள தச்சர்கள்
இல்ைல” என்றெசய்தையச்ெசால்லிஅனுப்பனான்.

௭ சாெலாேமானின் ேவண்டுேகாைள அறந்து ஈராம் மிகவும் மக ழ்ந்தான்.
அவனும், “இப்படி ஒரு அறவு மிக்க மகைன தாவீத ற்குத் தந்து இவ்வளவு
அதகமான ஜனங்கைள ஆளவட்டதற்குக் கர்த்தர் ஸ்ேதாத்தரிக்கப்படட்டும்!”
என்றான். ௮ப றகு ஈராம் சாெலாேமானுக்கும்ெசய்த அனுப்பனான்.

அதல், “நீங்கள் ேகட்டிருந்தவற்ைறஅற ந்ேதன். நான்இங்குள்ளஅைனத்து
ேகதுரு மரங்கைளயும், ேதவதாரு மரங்கைளயும் ெவட்டி உங்களுக்குத்
தருேவன். ௯ எனது ஆட்கள் அவற்ைற லீபேனானில் இருந்து கடலுக்குக்
ெகாண்டுவருவார்கள். ப றகு அவற்ைறக் கட்டி நீங்கள் வரும்புகன்ற
இடத்துக்கு மிதந்து வரும்படி ெசய்ேவன். அங்ேக அவற்ைறப் ப ரித்துத்
தருேவன். நீங்கள்எடுத்துச்ெசல்லலாம்” என்றுகுறப்ப ட்டிருந்தான்.
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௧௦-௧௧ சாெலாேமான் ஈராமின் குடும்பத்த ற்காக 20,000 கலம் ேகாதுைமையயும்
20 கலம் ஒலிவ மர எண்ெணையயும் ெகாடுத்தான். இதுேவ சாெலாேமான்
ஈராமிற்குஆண்டுேதாறும்ெகாடுப்பது.
௧௨ கர்த்தர் வாக்குறுத அளித்தபடி சாெலாேமானுக்கு ஞானத்ைதக்

ெகாடுத்தார். ஈராமும் சாெலாேமானும் சமாதானமாக இருந்தனர். இருவரும்
தங்களுக்குள்ஒப்பந்தம்ெசய்துக்ெகாண்டனர்.
௧௩ சாெலாேமான் அரசன் ேகாவல் ேவைலக்காக 30,000 இஸ்ரேவல்

ஆண்கைளப் பயன்படுத்தனான். ௧௪ சாெலாேமான், இவர்களுக்கு
ேமற்பார்ைவயாளராக அேதானிராைம நயமித்தான். அரசன் தம் ஆட்கைள
மூன்று ப ரிவாக்க ஒவ்ெவான்றலும் 10,000 ேபைர வகுத்தான். ஒவ்ெவாரு
குழுவும் ஒரு மாதம் லீபேனானிலும், இரு மாதம் தம் வீட்டிலும் இருந்தனர்.
௧௫சாெலாேமான்மைலநாட்டில் ேவைலெசய்ய 80,000ஆட்கைளஅனுப்பனான்.
இவர்கள் கற்பாைறகைள உைடத்தனர். 70,000 ஆட்கள் அவற்ைறச் சுமந்து
வந்தனர். ௧௬ 3,300 ேபர் இந்த ேவைலைய ேமற்பார்ைவ ெசய்துவந்தனர்.
௧௭ ஆலயத்தற்கு அடித்தளக் கல்லாக ெபரிய கல்ைல ெவட்டும்படி
ஆைணயட்டான். கற்கள் கவனமாக ெவட்டப்பட்டன. ௧௮ சாெலாேமான்
மற்றும் ஈராமின் கல்தச்சர்கள் கல்ைலச் ெசதுக்கனார்கள். ஆலயத்ைதக்
கட்டுவதற்குரிய கற்கைளயும்மரத்தடிகைளயும்தயார் ெசய்துமுடித்தனர்.

௬
சாெலாேமான்ஆலயத்ைதக்கட்டுதல்
௧சாெலாேமான்அவ்வாேறஆலயத்ைதக்கட்டஆரம்ப த்தான். இஸ்ரேவலர்கள்

எக ப்ைத வ ட்டு ெவளிேய வந்து 480 ஆண்டுகள் ஆகயருந்தன. இப்ேபாது
சாெலாேமான் அரசனாக நான்கு ஆண்டுகள் ஆகயருந்தன. இது ஆண்டின்
இரண்டாவது மாதமாகவும் இருந்தது. ௨ ஆலயம் 90 அடி நீளமும், 30 அடி
அகலமும், 45 அடி உயரமுமாய் இருந்தது. ௩ஆலயத்தன் முகப்பானது 30 அடி
அகலமும், 15 அடி நீளமும் ெகாண்டது. இது ஆலயத்தன் முக்கய பகுத ேயாடு
இைணத்தருந்தது. இதன் நீளமானது ஆலயத்தன் அகலத்த ற்கு சமமாக
இருந்தது. ௪ஆலயத்தல் குறுகய ஜன்னல்களும் இருந்தன. இைவ ெவளிேய
குறுகலாகவும் உட்பகுதயல் ெபரிதாகவும் ேதாற்றமளித்தன. ௫ ஆலயத்தன்
முக்கயமான பகுதையச் சுற்ற சாெலாேமான் வரிைசயாக பல அைறகைளக்
கட்டினான். இந்த அைறகள் ஒன்றன் ேமல் ஒன்றாக இருந்தன. இவ்வரிைச
அைறகளின் உயரமானது மூன்று அடுக்குகைளயுைடயதாக இருந்தன.
௬ இவ்வைறகள் ஆலயத்தன் சுவைரத் ெதாட்டுக் ெகாண்டிருந்தன. ஆனால்
அந்தச் சுவர்களுக்குள் உத்த ரங்கள் கட்டப்படவல்ைல. ஆலயச் சுவரானது
உச்சயல் ெமல்லியதாக இருந்தது. எனேவ அைறகளின் ஒரு பக்க சுவர் மற்ற
பக்கங்கைளவ ட ெமல்லியதாக இருந்தது. அைறகளின் அடித்தளமானது 7
1/2 அடி அகலமும், நடுத்தள அைறயானது 9 அடி அகலமும் அதற்கு ேமலுள்ள
அைறயானது 10 1/2 அடி அகலமும் ெகாண்டைவ. ௭ ேவைலக்காரர்கள்
சுவர்கைளக் கட்டுவதற்குப் ெபரிய கற்கைளப் பயன்படுத்தனார்கள்.
பூமியல் ெவட்டி எடுக்கப்படும் இடத்த ேலேய அவர் கள் கற்கைள ெவட்டி
சரிெசய்துவ ட்டனர். அதனால் ஆலயம் கட்டும் இடத்தல் சுத்த கள், வாச்ச கள்,
முதலானஎந்தஇரும்புக்கருவகளின் சத்தமும் ேகட்கவல்ைல.
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௮ அடியலுள்ள அைறயன் நுைழ வாசலானது ஆலயத்தன் ெதன்புறத்தல்
இருந்தது. உள்ேள படிக்கட்டுகள் அங்கருந்து இரண்டாவது மாடிக்கும்
மூன்றாவதுமாடிக்கும் ேபாயன.
௯ இவ்வாறு, சாெலாேமான் ஆலயம் கட்டும் ேவைலைய முடித்தான்.

ஆலயத்தன் ஒவ்ெவாரு பகுதயும் ேகதுருமரங்களால் மூடப்பட்டிருந்தது.
௧௦ ஆலயத்ைதச் சுற்றயுள்ள அைறகளின் ேவைலகைளயும் முடித்தான்.
ஒவ்ெவாருஅைறயும் 7 1/2அடிஉயரமுள்ளைவ. அந்தஅைறகளில்உள்ளேகதுரு
மரத்தூண்கள்ஆலயத்ைதத்ெதாட்டுக்ெகாண்டிருந்தன.
௧௧ கர்த்தர் சாெலாேமானிடம், ௧௨ “நீ எனது அைனத்து சட்டங்களுக்கும்

கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படிந்தால் உன் தந்ைத தாவீத ற்கு வாக்களித்தபடி
நான் உனக்குச் ெசய்ேவன். ௧௩ நீ கட்டிய இவ்வாலயத்தல் இஸ்ரேவலின்
ஜனங்கேளாடு நான் வாழ்ேவன். நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள வ ட்டு
ேபாகமாட்ேடன்” என்றார்.
௧௪ இவ்வாறு சாெலாேமான் ஆலயத்ைதக் கட்டும் ேவைலைய முடித்தான்.

௧௫ ஆலயத்தன் உட்புறத்தல் உள்ள கற்சுவர்கள் ேகதுரு மரப்பலைககளால்
மூடப்பட்டிருந்தன. அைவ தைரயலிருந்து கூைரவைர இருந்தன. கல்
தைரயானது ேதவதாரு மரப்பலைககளால் மூடப்பட்டன. ௧௬ ஆலயத்தன்
பன் பகுதயல் 30 அடி நீளத்தல் ஒரு அைறையக் கட்டினார்கள். அதன்
சுவர்கைளக் ேகதுருமரப் பலைககளால் தைரயலிருந்து கூைரவைர மூடினர்.
இந்தஅைறயானதுமகாபரிசுத்தஇடம்என்றுஅைழக்கப்பட்டது. ௧௭மகாபரிசுத்த
இடத்தன் முன்புறத்தல்தான் ஆலயத்தன் முக்கய இடம் இருந்தது. இந்த
அைற 60 அடி நீளம் இருந்தது. ௧௮ அவர்கள் சுவரில் உள்ள கற்கள் ெதரியாத
வண்ணம் ேகதுருமரப் பலைகளால் மூடினார்கள். அவர்கள் பூ ெமாட்டுகள்
மற்றும்மலர்களின்வடிவங்கைளஅம்மரத்தல்ெசதுக்கனார்கள்.
௧௯ சாெலாேமான் ஒரு அைறைய ஆலயத்தன் பன்பகுதயல் உள்ேள

கட்டினான். இந்த அைறயல் கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய
ைவத்தனர். ௨௦ இது 30 அடி நீளமும், 30 அடி அகலமும், 30 அடி உயரமும்
உைடயதாக இருந்தது. ௨௧ சாெலாேமான் இந்த அைறையச் சுத்தமான
தங்கத்தால் மூடினான். அவன் நறுமணப்ெபாருட்கைள எரிக்கும் பலிபீடத்ைத
கட்டினான். அவன் பலிபீடத்ைதயும் தங்கத் தகடுகளால் மூடி ெபான்
சங்கலிகைளக் குறுக்காகத் ெதாங்கவ ட்டான் அந்த அைறயல் இரண்டு
ேகருபீன்களின் உருவங்கள் இருந்தன. அைவ தங்கத்தால் மூடப்பட்டைவ.
௨௨ஆலயத்தன்அைனத்து பகுத களும் தங்கத்தால் மூடப்பட்டன. மகா பரிசுத்த
இடத்த ற்குெவளிேயஉள்ளபலிபீடத்ைதயும்தங்கத்தால்மூடினார்கள்.
௨௩ ேவைலக்காரர்கள் ஒலிவ மரத்ைதக் ெகாண்டு இரண்டு ேகருபீன்களின்

உருவங்கைள ெசய்தனர்.இவற்ைற மகாபரிசுத்த இடத்தல் ைவத்தனர்.
இவற்றன் உயரம் 15 அடி. ௨௪-௨௬ இரு ேகருபீன்களும் ஒேர மாத ரி ஒேர
முைறயல் ெசய்யப்பட்டைவ. ஒவ்ெவாரு ேகருபீனுக்கும் இரு சறகுகள்
இருந்தன. ஒவ்ெவாரு ச றகும் 7 1/2 அடி நீளமுைடயைவ. ஒரு ச றகன்
நுனியலிருந்து இன்ெனாரு ச றகன் நுனிவைர 15 அடி இருந்தன. ஒவ்ெவாரு
ேகருபீனும் 15 அடி உயரம் இருந்தன. ௨௭ அைவ மகாபரிசுத்த இடத்தல் இரு
பக்கங்களிலும் இருந்தன. இரண்டின் சறகுகளும் அைறயன் மத்தயல்
ெதாட்டுக்ெகாண்டிருந்தன. ெவளிநுனிகள்சுவைரத்ெதாட்டுக்ெகாண்டிருந்தன.
௨௮இருேகருபீன்களும்தங்கத்தால்மூடப்பட்டிருந்தன.
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௨௯ முக்கய அைறையச் சுற்றயுள்ள சுவர்களிலும் உட்சுவர்களிலும்
ேகருபீன்களின் உருவங்கள், ேபரீச்ச மரங்கள், பூக்கள் என ெபாற க்கப்பட்டன.
௩௦இருஅைறகளின்தைரகளும்தங்கத்தகடுகளால்மூடப்பட்டன.
௩௧ மகா பரிசுத்த இடத்தன் நுைழவாயலில் ஒலிவ மரத்தால் ஆன

இரு கதவுகைளச் ெசய்து ெபாருத்தனர். இதன் சட்டமானது ஐந்து
பக்கங்களுைடயதாக அைமக்கப்பட்டது. ௩௨ இக்கதவுகளின் ேமல்
ேகருபீன்களும், ேபரீச்ச மரம், பூக்கள் எனப் பல வடிவங்கள் ெசதுக்கப்பட்டன.
பன்னர்தங்கத்தால்இவற்ைறமூடினார்கள்.
௩௩ அவர்கள் முக்கயமான அைறயன் நுைழவற்குக் கதவுகள்

ெசய்தனர். அவர்கள் ஒலிவ மரத்ைத பயன்படுத்த சதுர கதவு சட்டத்ைதச்
ெசய்தனர். ௩௪ ப றகு அவர்கள் கதவுகைளச் ெசய்ய ஊசயைல மரத்ைதப்
பயன்படுத்தனார்கள். ௩௫ ஒவ்ெவாரு கதவும் இரண்டு பகுத களாக இருந்தன.
இரண்டு மடிப்புகள் இருந்தன, அக்கதவுகளில் ேகருபீன்கள், ேபரீச்ச மரங்களும்
பூக்களும்வைரயப்பட்டன. தங்கத்தால்அைவகள்மூடப்பட்டிருந்தன.
௩௬ப றகுஅவர்கள்உட்ப ரகாரத்ைதக்கட்டினார்கள். அைதச்சுற்ற சுவர்கைளக்

கட்டினர். ஒவ்ெவாரு சுவரும் மூன்று வரிைச ெவட்டப்பட்ட கற்களாலும், ஒரு
வரிைச ேகதுருமரங்களாலும்ெசய்யப்பட்டன.
௩௭ ஆண்டின் இரண்டாவது மாதமான சீப் மாதத்தல், ஆலயத்தன்

ேவைலகைளச் ெசய்ய ஆரம்ப த்தார்கள். இது சாெலாேமான் இஸ்ரேவலின்
அரசனாக நான்காவது ஆண்டாக இருந்தது. ௩௮ஆலயத்தன் ேவைலயானது
ஆண்டின் எட்டாவது மாதமான பூல் மாதத்தல் முடிந்தது. இது சாெலாேமான்
ஆட்ச க்கு வந்த பத ெனான்றாவது ஆண்டாயற்று. ஆலய ேவைல முடிய ஏழு
ஆண்டுகள் ஆனது. த ட்டமிட்ட வ தத்த ேலேய ஆலயமானது மிகச்சரியாகக்
கட்டப்பட்டது.

௭
சாெலாேமானின்அரண்மைன
௧சாெலாேமான்அரசன்தனக்ெகனஒரு
அரண்மைனயும் கட்டிமுடித்தான். இவ்ேவைல முடிய 13 ஆண்டுகள் ஆயன.

௨ “லீபேனான் காடு” என்ற கட்டிடத்ைதயும் கட்டினான். இது 150 அடி நீளமும்,
75 அடி அகலமும் 45 அடி உயரமும் ெகாண்டது. ேகதுரு மரத்தூண்கள் நான்கு
வரிைசகளில் அைமக்கப்பட்டன. அதன் ேமல் ேகதுருமர உத்த ரங்கைளயும்
அைமத்தான். ௩ உத்த ரங்களின் ேமல் ேகதுரு மரச்சட்டங்கைளப் பாவனர்.
ஒவ்ெவாருதூணுக்கும் 15 சட்டங்கள் இருந்தன. அங்ேக ெமாத்தம் 45 சட்டங்கள்
இருந்தன. ௪ சுவர்களின் ஒவ்ெவாரு பக்கத்தலும் மூன்று வரிைசயாக
ஜன்னல்கள் இருந்தன. மூன்று வரிைச ஜன்னல்கள் ஒன்றுக்ெகான்று
எத ராயருந்தது. ௫ ஒவ்ெவான்றன் முடிவலும் மூன்று கதவுகள் இருந்தன.
அவற்றன்சட்டங்கள்சதுரமாயருந்தன.
௬ சாெலாேமான் 75அடி நீளமும், 45அடி அகலமும்ெகாண்ட “தூண்” ஒன்ைறக்

கட்டினான். எத ேரதூண்கைளயும்நறுத்தனான்.
௭ சாெலாேமான் நயாயம் தீர்க்க றதற்கு, “நயாய வ சாரைண

மண்டபத்ைதயும்” கட்டினான். அம்மண்டபம் தைரயலிருந்து கூைரவைர
ேகதுருமரங்களால்அைமக்கப்பட்டிருந்தன.
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௮ நயாய வ சாரைன மண்டபத்த ற்குள்தான் சாெலாேமான் வச த்து வந்தான்.
அவன் குடியருந்த அரண்மைனக்குள்ளும் இதுேபால் ஒரு மண்டப வீடு
இருந்தது. நயாய வ சாரைண மண்டபம் அைமக்கப்பட்ட வ தத்த ேலேய
இவ்வீடும் கட்டப்பட்டது. எக ப்து அரசனின் மகளான, தன் மைனவக்கும் இேத
ேபாலஒருவீட்ைடக் கட்டிக்ெகாடுத்தான்.
௯ இக்கட்டிடங்கள் அைனத்தும் வைலயுயர்ந்த கற்களால் கட்டப்பட்டன.

கற்கள் சரியான அளவல் ெவட்டப்பட்டிருந்தன. முன்னும் பன்னும்
ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன. இக்கற்கள் அஸ்தவாரம் முதல் கூைரவைர
பயன்படுத்தப்பட்டன. சுற்றுச்சுவர்களும்வைலயுயர்ந்தகற்களால்கட்டப்பட்டன.
௧௦அஸ்தபாரமானது ெபரியதும் வைலயுயர்ந்ததுமான கற்களால கட்டப்பட்டது.
ச ல 15 அடி நீளமும், ச ல 12 அடி நீளமும் ெகாண்டன. ௧௧ உச்சயலும் ேவறு
வைலயுயர்ந்த கற்களும் ேகதுருமர உத்த ரங்களும் ைவக்கப்பட்டிருந்தன.
௧௨அரண்மைன, ஆலயம், மண்டபம்ஆகயவற்ைறச் சுற்றலும் சுவர்கள்மூன்று
வரிைச கற்களும்,ஒருவரிைச ேகதுருமரப் பலைககளாலும்கட்டப்பட்டன.
௧௩சாெலாேமான்அரசன்தீருவல்உள்ளஈராமுக்குஒருெசய்த அனுப்பனான்.

அவைன எருசேலமுக்கு வரவைழத்தான். ௧௪ ஈராமின் தாய் இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தல் உள்ள நப்தலியன் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவள்ஆவாள். அவளது
மரித்துப்ேபான தந்ைத தீருைவ ேசர்ந்தவர். ஈராம் ெவண்கலப் ெபாருட்கைளச்
ெசய்பவன். அவன் தறைமயும் அனுபவமும் வாய்ந்தவன். எனேவ அவைன
அைழத்து, ெவண்கல ேவைலகளுக்கும் ெபாறுப்பாளி ஆக்கனான். அவன்
ெவண்கலத்தால்ெசய்யேவண்டியவற்ைறச்ெசய்துமுடித்தான்.
௧௫ ஈராம் இரண்டு ெவண்கல தூண்கைளச் ெசய்தான். ஒவ்ெவான்றும்

27 அடி உயரமும் 18 அடி சுற்றளவும் ெகாண்டது. இது 3 அங்குல கனமும்
உள்ேள ெவற்ற டமாகவும் இருந்தது. ௧௬ ஈராமும் 7 1/2 அடி உயரமுள்ள
இரண்டு கும்பங்கைளத் தூண்களின் உச்சயல் ைவக்கச்ெசய்தான். ௧௭ ப றகு
அவன் கும்பங்கைள மூட வைல ேபான்ற இரு பன்னல்கைளச் ெசய்தான்.
௧௮ பன்னர் அவன் இரு வரிைசகளில் ெவண்கல மாதுளம் பழங்கைளச்
ெசய்தான். இவற்ைற தூண்களின் உச்சயல் வைலகளுக்கு முன் ைவத்தான்.
௧௯ தூண்களின் உச்சயல் இருந்த 7 1/2 அடி கும்பங்கள் பூைவப்ேபான்றும்,
௨௦ கண்ணம் ேபான்ற வடிவல் உள்ள வைலகளுக்கு ேமலும் அைமக்கப்பட்டன.
கும்பங்கைளச் சுற்றலும் வரிைசக்கு 20 உருண்ைடகளாக ெதாங்கவ ட்டான்.
௨௧ ஈராம் இந்த இரு ெவண்கலத்தூண்கைளயும் ஆலய வாசல் மண்டபத்தல்
நறுவனான். வாசலின் உட்புறத்தல் ஒன்றும் ெதன்புறத்தல் ஒன்றுமாகத்
தூண்கள் நறுத்தப்பட்டன. ெதற்குத் தூண் யாகீன் என்றும் வடக்குத் தூண்
ேபாவாஸ் என்றும் ெபயர் ெபற்றன. ௨௨ தூண்களுக்கு ேமல் மலர் வடிவ
கும்பங்கள்ைவக்கப்பட்டதும்தூண்களின்ேவைலமுடிந்தது.
௨௩ ெவண்கலத்தாேலேய வட்டவடிவல் ஒரு ெதாட்டிைய ஈராம் அைமத்தான்.

அவர்கள், அைத “கடல்” என்று அைழத்தார்கள். இதன் சுற்றளவு 51
அடிகள், குறுக்களவு 17 அடியாகவும், ஆழம் 7 1/2 அடியாகவும் இருந்தன.
௨௪ ெதாட்டிையச் சுற்றலும் வளிம்பல் தகடு ெபாருத்தப்பட்டது. இதற்கு
அடியல் இருவரி ைசகளில் ெவண்கலப் ெபாருட்கள் வார்க்கப்பட்டன. இைவ
ெதாட்டிேயாடு ேசர்த்து ெபாருத்தப்பட்டன. ௨௫இது 12 ெவண்கல காைளகளின்
ேமல் ைவக்கப்பட்டது. அக்காைளகளின் பன்புறங்கள், ெதாட்டிகளுக்கு
உள்ேள மைறந்து காணப்பட்டன. மூன்று காைளகள் வடக்கலும், மூன்று



1இராஜாக்கள்௭:௨௬ 657 1இராஜாக்கள்௭:௪௦-௪௫

காைளகள் ெதற்கலும், மூன்று காைளகள் ேமற்கலும், மூன்று காைளகள்
கழக்கலும் பார்த்தவண்ணம்இருந்தன. ௨௬ெதாட்டியன் பக்கங்கள் 4 அங்குல
கனம்ெகாண்டைவ. ெதாட்டியன் வளிம்பானது கண்ணத்தன் வளிம்ைபப்
ேபாலவும், பூவன்இதழ்கைளப் ேபாலவும்இருந்தன. இதன்ெகாள்ளளவு 11,000
காலன்களாகும்.
௨௭ ப றகு பத்து ெவண்கல வண்டிகைளயும் ஈராம் ெசய்தான். ஒவ்ெவான்றும்

6 அடி நீளமும், 6 அடி அகலமும். 4 1/2 அடி உயரமும் ெகாண்டைவ,
௨௮ இைவ சதுர சட்டங்களால் ஆன சவுக்ைகயால் ெசய்யப்பட்டிருந்தன.
௨௯ சவுக்ைககளிலும் சட்டங்களிலும் ெவண்கலத்தால் சங்கங்கள், காைளகள்,
ேகருபீன்கள் ெபாருத்தப்பட்டிருந்தன. ேமேலயும் கீேழயும் சங்கங்கள் மற்றும்
காைளகளின் உருவங்கேளாடு ெவண்கலத்தால் பூ ேவைலப்பாடுகளும்
அைமக்கப்பட்டன. ௩௦ஒவ்ெவாரு வண்டியலும் ெவண்கலத்தால் சக்கரங்களும்
அச்சுகளும்அைமக்கப்பட்டன. நான்குமூைலகளிலும்உதவயாக கண்ணங்கள்
ைவக்கப்பட்டன. அவற்றல் ெவண்கல பூ ேவைலப்பாடுகளும், இருந்தன.
௩௧ கண்ணங்களின் உச்சயல் சட்டம் அைமக்கப்பட்டன. அைவ 18 அங்குலம்
கண்ணத்தன் வளிம்பலிருந்து உயர்ந்தருந்தது. அதன் தறப்பு 27 அங்குல
வ ட்டத்தல் அைமந்தருந்தது. சட்டத்தல் ெவண்கல ேவைலபாடுகள் இருந்தன.
அது வட்டமாக இல்லாமல் சதுரமாக இருந்தது. ௩௨ சட்டத்த ற்கு அடியல் நான்கு
சறு சக்கரங்கள் இருந்தன. அவற்றன் வட்டம் 27 அங்குலமாக இருந்தது. இரு
சக்கரங்கைளயும் இைணக்கும்அச்சுத் தண்டுவண்டிேயாடு இைணக்கப்பட்டது.
௩௩இச்சக்கரங்கள் ேதர்ச் சக்கரங்கைளப் ேபான்றருந்தன. சக்கரங்கள், அச்சுத்
தண்டு, பட்ைட,வட்டங்கள், கம்ப கள்எல்லாம்ெவண்கலத்தால்ஆனைவ.
௩௪ ஒவ்ெவாரு வண்டியன் நான்கு மூைலகளிலும் நான்கு தாங்க கள்

இருந்தன. அைவ அைனத்தும் வண்டிேயாடு ஒன்றாக இைணக்கப்பட்டன.
௩௫ ஒவ்ெவாரு வண்டியன் தைலப்பலும் ெவண்கலத்தால் ஆன வளிம்பு
இருந்தது. அைவ வண்டிேயாடு ஒேர துண்டாக இைணக்கப்பட்டிருந்தது.
௩௬ வண்டியன் பக்கங்களில் ெவண்கலத்தால் ஆன ேகருபீன்களும்,
சங்கங்களும், ேபரீந்து மரங்களும் ைவக்கப்பட்டிருந்தன. வண்டியல்
எங்ெகங்ேக இடம் இருந்தேதா அங்ெகல்லாம் இச்ச ற்பங்கள்
ெசதுக்கப்பட்டிருந்தது. வண்டியன் சட்டங்களில் பூ ேவைலப்பாடுகளும்
அைமக்கப்பட்டன. ௩௭ ஈராம் பத்து வண்டிகைள ெசய்தான். எல்லாம் ஒேர
மாத ரியாக ெவண்கலத்தால். வார்க்கப்ட்டிருந்தன.
௩௮ ஈராம் பத்து கண்ணங்கைளயும் ெசய்தான். ஒவ்ெவாரு வண்டியலும்

ஒவ்ெவாரு கண்ணங்கள் ைவக்கப்பட்டது. ஒவ்ெவாரு கண்ணமும் 6 அடி
குறுக்களவு உள்ளது. ஒவ்ெவான்றும் 230 காலன் ெகாள்ளளவு ெகாண்டது.
௩௯ ஆலயத்தன் ெதன்புறத்தல் ஐந்து வண்டிகைளயும், வடபுறத்தல் ஐந்து
வண்டிகைளயும் நறுத்தைவத்தான். ஆலயத்தன் ெதன்கழக்கு முைனயல்
ெபரிய தண்ணீர்த்ெதாட்டிைய ைவத்தான். ௪௦-௪௫இேதாடு ெகாப்பைர, சாம்பல்
எடுக்கும்கரண்டி,கலங்கள்ேபான்றவற்ைறயும் ஈராம்ெசய்தான். சாெலாேமான்
அரசன் வரும்பயவற்ைறெயல்லாம் ஈராம் ெசய்துெகாடுத்தான். அவன்
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்காகச் ெசய்தப் ெபாருட்களின் பட்டியல் கீேழத்
தரப்பட்டுள்ளது.

2தூண்கள்,
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2தூண்களுக்குேமல்ைவக்கத்தக்க கண்ணவடிவகும்பங்கள்,
2கும்பங்கைளமூடும்வைலப்பன்னல்கள்,
400 மாதுளம்பழங்கள். இைவ கும்பங்கைள மூடும் ஒவ்ெவாரு
வைலபன்னேலாடும்இரண்டுவரிைசயாகெதாங்கவ டப்பட்டன.

10 வண்டிகள் அதன் ேமல் 10 ெகாப்பைரகள், 1 கடல் ெதாட்டி, அதன் கீழ் 12
காைளகள்,ெசப்புச் சட்டிகள், சாம்பல்கரண்டிகள், கலங்கள்.

இைவஅைனத்தும்சுத்தமானெவண்கலத்தால்ஆனைவ.

அரசன் சாெலாேமான் வரும்பய வதத்த ேலேய இைவ அைனத்ைதயும
ஈராம் ெசய்தான். இைவ அைனத்துேம பரிசுத்த ெவண்கலத்தால் ஆனைவ.
௪௬-௪௭ சாெலாேமான் இவ்ெவண்கலத்ைத எைட ேபாடவல்ைல. இைவ
எைடக்கு அதகமாகேவ இருந்தன. எனேவ ெவண்கலத்தன் ெமாத்த எைடைய
யாரும் அற ந்தருக்கவல்ைல. ேயார்தான் நத க்கைரயல் சுக்ேகாத்துக்கும்
சர்தானுக்கும் நடுவல் களிமண் தைரயல் இவற்ைறச் ெசய்யுமாறு அரசன்
கட்டைளய ட்டான். தைரயல் அச்சுகைளப் பத த்து, அவற்றல் ெவண்கலத்ைத
உருக்க ஊற்ற இவற்ைறஅவர்கள்ெசய்தார்கள்.
௪௮-௫௦ சாெலாேமான் ஆலயத்த ற்குத் தங்கத்தால் பல ெபாருட்கைளச் ெசய்ய

கட்டைளய ட்டான். அைவகீழ்வருவன:

ெபான்னாலானபலிபீடம்,
ெபான்னாலானேமைஜ,
(ேதவனுக்குச் ெசலுத்தும் வ ேசஷ அப்பங்கைள ைவக்க உதவும்,)

வளக்குத்தண்டுகள்,
(மகா பரிசுத்தமான இடத்தல் ெதன்பக்கம் ஐந்தும் வடபக்கம் ஐந்தும்

ைவத்தனர்.)
ெபான் பூக்கள், வளக்குகள், கத்தரிகள், கண்ணங்கள், ெவட்டுக்கத்த கள்,

கலங்கள், கலயங்கள்,தூபகலசங்கள்,ஆலயவாசல்கதவுகள்.

௫௧ இவ்வாறு கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குத் ேதைவயான ெபாருட்கைள
சாெலாேமான் ெசய்து முடித்தான். ப றகு தனது தந்ைத தாவீது ேசர்த்து
ைவத்தருந்தப் ெபாருட்கைளெயல்லாம் ஆலயத்துக்காக ஒன்றாகச் ேசர்த்தான்.
இைவ அைனத்ைதயும் ஆலயத்த ற்குள் ெகாண்டுவந்தான். ெவள்ளி, ெபான்
முதலியவற்ைறெயல்லாம் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் இருந்து ெபாக்கஷத்தல்
ேசர்த்துைவத்தான்.

௮
ஆலயத்தல்ைவக்கப்பட்டஉடன்படிக்ைகப்ெபட்டி
௧பன்சாெலாேமான்இஸ்ரேவலரின்
முதயவர்கைளயும் ேகாத்த ரத் தைலவர்கைளயும் கூட்டினான். அவர்கைள

எருசேலமுக்கு வரச்ெசய்தான். அவர்கைள தாவீது நகரத்தலிருந்து
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய ஆலயத்த ற்கு ெகாண்டு வரும்படி ேகட்டான்.
௨எனேவஇஸ்ரேவல் ஜனங்கள்அைனவரும் சாெலாேமானிடம் வந்தனர். இது,
ஏழாம் மாதமாக ய ஏத்தானீம் மாதத்து அைடக்கல கூடார பண்டிைகக்குரியதாக
இருந்தது. ௩இஸ்ரேவலின் முதயவர்கள் அைனவரும் அங்கு வந்துேசர்ந்ததும்
பரிசுத்தப் ெபட்டிைய ஆசாரியர்கள் எடுத்தனர். ௪ அவர்கள் கர்த்தருைடய
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பரிசுத்தப் ெபட்டிேயாடு ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதயும் கூடாரத்தலிருந்து பரிசுத்த
பணிமுட்டுகள் அைனத்ைதயும் சுமந்துெகாண்டு ஆசாரியரும் ேலவயர்களும்
வந்தனர். ௫ சாெலாேமான் அரசனும் இஸ்ரேவலின் அைனத்து ஜனங்களும்
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியன் முன் கூடினார்கள். அவர்கள் பல பலிகைளக்
ெகாடுத்தனர். எவராலும் எண்ணிப்பார்க்க முடியாதபடி ஆடுகைளயும்
மாடுகைளயும் பலிய ட்டனர். ௬ பன்னர் ஆசாரியர்கள் கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய அதற்கு உரிய சரியான இடத்தல் ைவத்தனர். அது
ஆலயத்தன் உள்ேள மகா பரிசுத்தமான இடத்தல் இருந்தது. உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டியானது ேகருபீன்களின் ச றகுகளுக்கு அடியல் இருந்தது. ௭ ேகருபீன்கள்
தங்கள் ச றகுகைள வ ரித்து பரிசுத்தப் ெபட்டிையயும் அதன் தண்டுகைளயும்
மூடின. ௮ தூக்க ச் ெசல்லத்தக்க தண்டுகள் மிகவும் நீளமானைவ. அைவ
பரிசுத்த இடத்த ற்கு முன்னால் மகா பரிசுத்த இடத்தல் ந ற்கும் எவராலும்
காணத்தக்கதாக இருந்தன. என்றாலும் அைவ ெவளிேய காணப்படவல்ைல.
அைவஇன்றும்அங்ேகதான்உள்ளன. ௯அப்பரிசுத்தப்ெபட்டிக்குள்ேளஇரண்டு
கற்பல ைககைளத் தவ ர ேவறு எதுவும் இல்ைல. அவற்ைற ேமாேச ஓேரப்
என்ற இடத்தல் பரிசுத்தப் ெபட்டிக்குள்ேள ைவத்தான். அந்த இடத்தல்தான்
இஸ்ரேவலர்கள் எக ப்ைத வ ட்டு ெவளிேய வந்ததும் கர்த்தர் அவர்கேளாடு
உடன்படிக்ைகச்ெசய்துக்ெகாண்டார்.
௧௦ ஆசாரியர்கள் பரிசுத்தப் ெபட்டிைய மகா பரிசுத்த இடத்தல் ைவத்தனர்.

ஆசாரியர்கள் பரிசுத்த இடத்ைதவ ட்டு ெவளிேயறயதும் ேமகமானது
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத மூடிக்ெகாண்டது. ௧௧ ஆசாரியர்களால் ெதாடர்ந்து
ேவைல ெசய்ய முடியாமல் ேபானது. ஏெனன்றால் கர்த்தருைடய மகைம
ஆலயத்ைதந ரப்பவ ட்டது. ௧௨ப றகு சாெலாேமான்:

“கர்த்தர், கனமானேமகத்தல்வாழ்வதாகச் ெசான்னார்,*
௧௩நான்உங்களுக்காகஒருப ரமாதமானஆலயத்ைதக்கட்டிேனன்,

என்ெறன்றும்நீங்கள்வாழத்தக்கஇடத்ைதஉருவாக்க ேனன்” என்றான்.

௧௪ இஸ்ரேவலின் அைனத்து ஜனங்களும் அங்ேக நன்றுக்ெகாண்டு
இருந்தனர். எனேவ சாெலாேமான் அவர்கைள ேநாக்க தரும்ப
ஆசீர்வத க்கும்படி ேதவைன ேவண்டினான். ௧௫ ப றகு சாெலாேமான் அரசன்
கர்த்தருக்குமுன்மிக நீண்டேநரம்ெஜப த்தான். அவன்:

“இஸ்ரேவலின்ேதவனாகயகர்த்தர்மிகப்ெபரியவர். கர்த்தர்தாமாகேவஎன்
தந்ைதயானதாவீத ற்குச்ெசய்தவாக்குறுதையச்ெசய்துமுடித்தார்,அவர்என்
தந்ைதய டம், ௧௬ ‘நான்என்இஸ்ரேவல்ஜனங்கைள,எக ப்தலிருந்துெவளிேய
ெகாண்டுவந்ேதன். ஆனால் நான் இன்னும் என்ைன மகைமப்படுத்தும்
ஆலயத்ைதக்கட்டுவதற்குரியஇடத்ைதஇஸ்ரேவல்ேகாத்த ரங்களில்இருந்து
ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல. அேதாடு இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள வழி நடத்த ச்
ெசல்லும் தைலவைனயும் ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல. ஆனால், இப்ேபாது
நான் மகைமப்படுவதற்குரிய இடமாக எருசேலைம ேதர்ந்ெதடுத்துள்ேளன்.
அேதாடு, இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள வழிநடத்த ச் ெசல்ல தாவீைதத்
ேதர்ந்ெதடுத்துவ ட்ேடன்.’

* ௮:௧௨: கர்த்தர்...ெசான்னார் இதுஒரு பைழைமயான பாடத்தல்உள்ளது, எப ெரய ெமாழியல் “கர்த்தர்
இருளில்வாழச்ெசான்னார்.”
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௧௭ “என் தந்ைதயான தாவீது, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தைர
மகைமப்படுத்த ட, ஒரு ஆலயத்ைத கட்ட வரும்பனார். ௧௮ஆனால் அவரிடம்
கர்த்தேரா, ‘என்ைன மகைமப்படுத்த ட நீ ஆலயம் கட்ட ேவண்டுெமன்று
வரும்புக றாய். நீ என் ஆலயத்ைதக் கட்ட வரும்புவது நல்லதுதான்.
௧௯ ஆனால் நான் என் ஆலயத்துக்காக உன்ைனத் ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல.
உன்மகன்என்ஆலயத்ைதக்கட்டுவான்!’ என்றுகூறனார்.
௨௦ “எனேவ கர்த்தர் தனதுவாக்குறுதைய நைற ேவற்ற க்ெகாண்டார். நான்

என் தந்ைதயான தாவீதன் இடத்தல் அரசனாக இருக்க ேறன். கர்த்தருைடய
வாக்குறுதயன்படி இப்ேபாது நான் இஸ்ரேவைல ஆண்டு வருக ேறன்.
நான் இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு ஆலயம் கட்டிவ ட்ேடன்.
௨௧ஆலயத்தற்குள்பரிசுத்தப் ெபட்டிையைவக்கவும்இடம்அைமத்துவ ட்ேடன்.
அப்பரிசுத்தப் ெபட்டிக்குள் கர்த்தர் நமது முற்ப தாக்கேளாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைக இருக்க றது. இந்த உடன்படிக்ைகைய அவர் நமது
முற்ப தாக்கேளாடுஎக ப்ைதவ ட்டுெவளிேயவந்ததும்ெசய்தார்” என்றான்.

௨௨ ப றகு சாெலாேமான் கர்த்தருைடய பலிபீடத்தன் முன்பு நன்றான்.
அைனவரும் அவனுக்கு முன்பு நன்றனர். ௨௩ அவன் தன் ைககைள வ ரித்து
வானத்ைத ேநாக்க ,

“இஸ்ரேவலரின்ேதவனாகயகர்த்தாேவ,வானத்தலும்பூமியலும்உம்ைமப்
ேபான்று ேவறு ஒரு ேதவன் இல்ைல. நீர் உம்முைடய ஜனங்களிடம்
அன்பாயருந்ததால் அவர்கேளாடு உடன்படிக்ைக ெசய்துக்ெகாண்டீர்.
அதைனக் காப்பாற்றனீர். உம்ைமப் பன்பற்றுபவர்களிடம் கருைணேயாடும்
உண்ைமேயாடும் இருந்தீர். ௨௪ உமது ேசவகனான என் தந்ைத தாவீத டம்,
ஒரு வாக்குறுத தந்தீர். அைதயும் காப்பாற்றனீர். உம்முைடய வாயாேலேய
அந்த வாக்குறுதையச் ெசய்தீர். அைத உண்ைமயாக்க ட உம்முைடய
ெசாந்த பலத்ைதப் பயன்படுத்தனீர். ௨௫ இப்ேபாது, இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தாேவ, தாவீத ற்குத் தந்த மற்ற வாக்குறுதகைளயும்
நைறேவற்றும். நீர் ‘உன் மகன்கள் உன்ைனப்ேபாலேவ எனக்குக்
கவனமாகக் கீழ்ப்படியேவண்டும். அவர்கள் அவ்வாறு ெசய்தால் ப றகு
எப்ெபாழுதும் உன் குடும்பத்தல் உள்ளவர்கேள இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
ஆள்வார்கள்’ என்று ெசான்னீர். ௨௬இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தாேவ,
நீர் என் தந்ைதக்களித்த வாக்குறுதையக் காப்பாற்றும்படி மீண்டும்
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்.
௨௭ “ஆனால், ேதவேன உண்ைமயல் நீர் இந்தப் பூமியல் எங்கேளாடு

வாழ்கன்றீரா? வானங்களும், வானாத வானங்களும் உமக்குப் ேபாதாேத.
என்னால் கட்டப்பட்ட இந்த ஆலயம் எம்மாத்த ரம்? ௨௮ ஆனால் என்
ெஜபங்கைளயும் ேவண்டுேகாள்கைளயும் தயவுெசய்து ேகளும். நான்
உமது ஊழியன், நீர் எனது ேதவனாகய கர்த்தர், இன்று என் ெஜபத்ைதக்
ேகட்டருளும். ௨௯முன்பு நீர், ‘அங்ேக நான் மகைமப்படுத்தப்படுேவன்’ என்றீர்.
இவ்வாலயத்ைத இரவும் பகலும் கவனித்துக்ெகாள்ளும். இந்த ஆலயத்தல்
நான் ெசய்யும் ெஜபங்கைளக் ேகட்டருளும் ௩௦ கர்த்தாேவ, நானும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் இங்ேக உம்மிடம் தரும்ப ெஜப க்க ேறாம். தயவு ெசய்து
அந்த ெஜபங்கைளக் ேகளும்! நீர் பரேலாகத்தல் இருப்பைத அற ேவாம்.
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அங்கருந்துஎங்கள்ெஜபங்கைளக் ேகட்டுஎங்கைளமன்னியும்.
௩௧ “எவனாவது ஒருவன் இன்ெனாருவனுக்குத் தப்பு ெசய்தால், அவன்

இங்ேக பலிபீடத்த ற்குக் ெகாண்டு வரப்படுவான். அவன் குற்றவாளியாக
இல்லாமல் இருந்தால், ஒரு சத்தயம் ெசய்துக்ெகாள்வான். தான்
ஒன்றும் அறயாதவன் என்று அவன் வாக்குறுத ெசய்யேவண்டும்.
௩௨ பரேலகத்தலிருந்து கவனித்து நயாயம் வழங்கேவண்டும். அவன்
குற்றவாளியானால், தயவு ெசய்து அைத எங்களுக்கு உணர்த்தும். அவன்
ஒன்றும் அறயாத அப்பாவயாக இருந்தால், அவன் குற்றமற்றவன் என்பைத
உணர்த்தயருளும்.
௩௩ “ச ல ேநரங்களில் உமது இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் உமக்கு எத ராகப்

பாவம் ெசய்யலாம், அவர்களின் பைகவர்கள் அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்கலாம்.
ப றகு அவர்கள் உம்ைமத் துத ப்பார்கள், இந்த ஆலயத்தல் வந்து ெஜபம்
ெசய்வார்கள். ௩௪ தயவு ெசய்து பரேலாகத்தலிருந்து அவற்ைறக் ேகளும்.
அவர்கைள மன்னித்து நமது நாட்ைடப் ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படி உதவும், நீர்
இந்த நாட்ைடஅவர்களின்முற்ப தாக்களுக்குதந்துள்ளீர்.
௩௫ “ச ல ேவைளகளில் இவர்கள் உமக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்வதனால்,

நீர் மைழைய நறுத்தவடுகறீர். ப றகு அவர்கள் இந்த ஆலயத்த ற்கு வந்து
ெஜப த்து உம்ைமத் துத த்து உமது ேபைரயும் புகைழயும் பாடுவார்கள். நீர்
துன்புறுத்த, அவர்கள் தமது பாவங்களுக்காக வருந்துவார்கள். ௩௬ தயவு
ெசய்து பரேலாகத்தலிருந்து அவர்களின் ெஜபத்ைதக் ேகளும். ப றகு
எங்களது பாவங்கைள மன்னியும். ஜனங்களுக்கு சரியான வழிகைள
கற்பயும். கர்த்தாேவ, உமது ஜனங்களுக்கு வாரிசுரிைமயாகக் ெகாடுத்த
மண்ணுக்குமைழையஅனுப்பைவயும்.
௩௭ “இந்த பூமி வறண்டு ேபாகலாம், உணவுப் ெபாருட்கள் வைளயாமல்

ேபாகலாம், அல்லது ஜனங்களிடம் ெபருேநாய் பரவலாம் அல்லது பய ர்கள்
புழுப் பூச்ச களால் அழிக்கப்படலாம் அல்லது பைகவர்களால் ஜனங்கள்
தம் நகரங்களில் தாக்கப்படலாம் அல்லது ஜனங்களுக்கு ேநாய் வரலாம்.
௩௮ இவற்றல் ஏதாவது ஒன்று ஏற்பட்டு, ஜனங்களில் ஒவ்ெவாருவனும்
மனம் மாறவரும்ப , ஆலயத்ைத ேநாக்க த் தன் ைககைள ஏெறடுத்து
ெஜபம் ெசய்தால், ௩௯ தயவு ெசய்து கவனியும். நீர் உமக்குரிய இடமாக ய
பரேலாகத்தல்இருந்தாலும்கவனியும். அவர்கைளமன்னித்துஉதவெசய்யும்.
உமக்கு மட்டுேம மனிதர்கள் உண்ைமயாக நைனப்பது ெதரியும்.
எனேவ, ஒவ்ெவாருவைரயும் அவரவர் ெசய்க றபடி நடத்தும். ௪௦ எங்கள்
முற்ப தாக்களுக்காக நீர் ெகாடுத்த இந்நாட்டில் நாங்கள் வாழும்வைர உமக்கு
பயந்துநடப்ேபாம்.
௪௧-௪௨ “ெவளி இடங்களில் உள்ள ஜனங்களும் உமது உயர்ைவயும்

பலத்ைதயும் அறவார்கள். இந்த ஆலயத்தல் ெஜப ப்பதற்காக அவர்கள்
ெவகு தூரத்தலிருந்து வருவார்கள். ௪௩ பரேலாகத்தலிருந்து அவர்களது
ெஜபங்களுக்குச் ெசவ சாயும். அவர்கள் ேகட்பவற்ைற தந்து உதவும்.
ப றகு அவர்களும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப் ேபாலேவ உம்மிடம் பயமும்
மரியாைதயும் ைவத்தருப்பார்கள். பன் எல்லா இடங்களிலும் உள்ள
ஜனங்களும் உமது நாமத்ைதத் தாங்கய நான் கட்டியருக்க ற இந்த
ஆலயத்ைதஅறவார்கள்.
௪௪ “ச ல ேநரங்களில் உமது ஜனங்களுக்கு அவர்களது எத ரிகேளாடு
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சண்ைடயடுமாறு நீர் ஆைணயடுவீர். ப றகு உமது ஜனங்கள்
உம்மால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட இந்த நகரத்த ற்கும் நான் உம்ைம
மகைமப்படுத்துவதற்குக் கட்டியருக்க ற ஆலயத்த ற்கும் தரும்பவந்து
அவர்கள் உம்மிடம் ெஜபம் ெசய்வார்கள். ௪௫ அப்ேபாது, உம்முைடய
பரேலாகத்தலிருந்து அந்த ெஜபங்களுக்கு ெசவ சாய்த்து அவர்களுக்கு
உதவும்.
௪௬ “உமது ஜனங்கள் உமக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்வார்கள். நான் இதைன

அற ேவன். ஏெனன்றால் ஒவ்ெவாருவரும் பாவம் ெசய்கன்றனர். உமது
ஜனங்களின்ேமல் ேகாபமாக இருப்பீர். பைகவர்களால் ேதாற்கடிக்கப்படச்
ெசய்வீர். பைகவர்கள் அவர்கைளக் ைகது ெசய்து தூரநாடுகளுக்குக்
ெகாண்டுப் ேபாவார்கள். ௪௭ அங்ேக உமது ஜனங்கள் நடந்தவற்ைற
நைனத்துப் பார்ப்பார்கள். தம் பாவங்களுக்காக வருந்த உம்மிடம்
ெஜப ப்பார்கள், ‘பாவம் ெசய்து உமக்கு தவறைழத்துவ ட்ேடாம்’ என்பார்கள்.
௪௮ அவர்கள் ெதாைலவலுள்ள அந்த நலப்பகுதயல் இருப்பார்கள்.
அவர்கைள அடிைமப்படுத்தய எத ரிகளின் நலத்தலிருந்து முழு
இருதயத்ேதாடும் ஆத்துமாேவாடும் உம்ைம ேநாக்க த் தரும்பனாலும்
அவர்களது முற்ப தாக்களுக்கு நீர் ெகாடுத்த நலத்ைத ேநாக்க உம்மிடம்
ெஜப த்தாலும், நீர் ேதர்ந்ெதடுத்த நகரத்ைத ேநாக்க த் தரும்பனாலும் நான்
உமது நாமத்தால் கட்டியுள்ள ஆலயத்ைத ேநாக்க த் தரும்பனாலும், ௪௯ நீர்
அவர்களது ெஜபங்களுக்கு பரேலாகத்தலிருந்து ெசவ சாய்த்து உதவும்.
௫௦ உமது ஜனங்களின் பாவங்கைள மன்னியும். அவர்கள் உமக்கு எத ராக
தரும்பயதற்கு மன்னித்துவடும். பைகவர்கள் அவர்களிடம் இரக்கத்துடன்
இருக்கச் ெசய்யும். ௫௧அவர்கள் உம்முைடய ஜனங்கள் என்பைத மறவாதீர்.
அவர்கைள எக ப்தலிருந்து மீட்டு வந்தைத நைனவுகூரும். சூடான
அடுப்பலிருந்துஅவர்கைளக்காப்பாற்றயைதப் ேபான்றெசயல்அது!.
௫௨ “ேதவனாகய கர்த்தாேவ, என் ெஜபத்ைதயும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்

ெஜபங்கைளயும் ேகளும். உதவ ேகட்கும்ேபாெதல்லாம் உதவும். ௫௩ நீர்
அவர்கைள உலகலுள்ள அைனத்து ஜனங்களிடமிருந்தும் ேதர்ந்ெதடுத்தீர்.
உமது ேவைலயாள் ேமாேச மூலம் எங்கள் முற்ப தாக்கைள எக ப்த ற்கு
ெவளிேயெகாண்டுவந்தேபாதுநீர்அைதெவளிப்படுத்தனீர்” என்றான்.

௫௪ சாெலாேமான் இவ்வாறு ேதவனிடம் ெஜபம் ெசய்தான்.அவன்
பலிபீடத்த ற்குமுன்னால்முழங்காலிட்டு தன்ைககைளஉயர்த்த பரேலாகத்ைத
ேநாக்க ேவண்டினான். அவன் தன் ேவண்டுதல்கைள முடித்தப றகு எழுந்து
நன்றான். ௫௫ பன் உரத்த குரலில் ேதவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
ஆசீர்வத க்கும்படி ேவண்டினான்.

௫௬ சாெலாேமான், “கர்த்தைர துதயுங்கள்! அவரது ஜனங்களுக்கு
அவர் வாக்களித்தது ேபான்று இைளப்பாறுதல் அளிக்க ற கர்த்தரால்
ஆசீர்வத க்கப்படுங்கள்! கர்த்தர் தமது ஊழியன் ேமாேச மூலம்
ெகாடுத்த வாக்குறுதகளில் ஒரு வார்த்ைத கூட தவறுவதல்ைல. கர்த்தர்
அத்தைனையயும் காப்பாற்றுவார்! ௫௭ ேதவனாகய கர்த்தர் நமது
முற்ப தாக்கேளாடு இருந்ததுப்ேபாலேவ நம்ேமாடும் இருப்பார், கர்த்தர்
நம்ைம வ ட்டு வலகக்கூடாது என்று ெஜப க்க ேறன். ௫௮ நாம் அவர் பக்கம்
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தரும்ப அவைரப் பன்பற்றுேவாம். நமது முற்ப தாக்களுக்கு அவர் ெகாடுத்த
சட்டங்களுக்கும், முடிவுகளுக்கும், கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படிேவாம், ௫௯ நமது
ேதவனாகய கர்த்தர், எனது இந்த ெஜபங்கைளயும் ேவண்டுேகாள்கைளயும்
மறவாமல் இருப்பார். அவர் இதைன அவரது ஊழியனுக்கும் அரசனுக்கும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் ெசய்வார். ஒவ்ெவாரு நாளும் ெசய்ய
ேவண்டும் என்று ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன். ௬௦ இவ்வாறு கர்த்தர்
ெசய்துவந்தால், உலகல் உள்ள ஜனங்கள் அைனவரும் அவைர உலகன்
ஒேர ேதவனாகக் கருதுவார்கள். ௬௧ நீங்கள் நமது ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
உண்ைமேயாடும் நம்ப க்ைகேயாடும் இருக்க ேவண்டும். எப்ெபாழுதும்
அவைரப் பன்பற்ற அவரது கட்டைளகளுக்கும், சட்டங்களுக்கும் கீழ்ப்படிய
ேவண்டும். இப்ெபாழுது ேபாலேவ எத ர்காலத்தலும் அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்து
நடக்கேவண்டும்” என்றான்.

௬௨ ப றகு சாெலாேமான் அரசனும், இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் கர்த்தருக்கு
பலிகைளச் ெசலுத்தனார்கள். ௬௩ 22,000 மாடுகைளயும், 1,20,000
ஆடுகைளயும் ெகான்றனர். இைவ சமாதானப் பலியாகக் ெகாடுக்கப்பட்டன.
இவ்வழியல்தான், அரசனும் இஸ்ரேவலர்களும் ஆலயத்ைத கர்த்தருக்கு
உரியதாகஆக்கனார்கள்.
௬௪அன்று சாெலாேமான் ஆலயத்தன் முற்றத்ைத அர்ப்பணித்தான். அவன்

தகனபலி, தானியக் காணிக்ைக, வலங்குகளின் ெகாழுப்ைபக் ெகாண்டு
சமாதான பலி ஆகயவற்ைறக் ெகாடுத்தான். சாெலாேமான் இவற்ைற
ஆலயத்தன் முற்றத்தல் ெகாடுத்தான். ஏெனன்றால் கர்த்தருக்கு முன்பாக
இருந்த ெவண்கல பலிபீடம் அைவ அைனத்ைதயும் ெகாள்ளமுடியாத அளவு
ச றயதாகஇருந்தது.
௬௫ ஆலயத்தல் சாெலாேமானும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் வடுமுைறையக்†

ெகாண்டாடினார்கள். அைனத்து இஸ்ரேவலர்களும் ஆமாத்தன் எல்ைல
ெதாடங்க எக ப்தன் நத மட்டுமுள்ளஜனங்களும்அங்ேகஇருந்தனர். அவர்கள்
ஏழு நாட்கள் உண்பதும் குடிப்பதும் கர்த்தருடன் ேசர்ந்து மக ழ்வதுமாக
இருந்தனர். அவர்கள் ேமலும் 7 நாட்கள் இருந்தனர். ெமாத்தம் 14 நாட்கள்
ெகாண்டாடினர். ௬௬ மறுநாள், சாெலாேமான் ஜனங்கைள வீட்டிற்குத் தரும்பச்
ெசான்னான். அைனவரும் அவனுக்கு நன்ற ெசால்லிவட்டு வீட்டிற்குத்
தரும்பனார்கள். கர்த்தர் தனது ஊழியனான தாவீத ற்கும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கும்நன்ைமெசய்ததால்அைனவரும்மக ழ்ச்ச ேயாடுஇருந்தனர்.

௯
ேதவன்சாெலாேமானிடம் மீண்டும்வருதல்
௧இவ்வாறுசாெலாேமான்கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைதயும் தனது அரண்மைனையயும் கட்டி முடித்தான். அவன் கட்ட

வரும்பயவற்ைறெயல்லாம் கட்டிமுடித்தான். ௨ ப றகு கர்த்தர் மீண்டும் அவன்
முன்கப ேயானில் ேதான்றயதுேபால ேதான்றனார். ௩கர்த்தர்அவனிடம்,

“நான் உன் ெஜபத்ைதக் ேகட்ேடன். நீ ேகட்டவற்ைறயும் அற ந்ேதன். நீ இந்த
ஆலயத்ைதக் கட்டினாய். நான் இதைனப் பரிசுத்த இடமாக்க ேனன். எனேவ
நான்அங்ேக என்ெறன்றும்மகைமப்படுத்தப்படுேவன். எப்ெபாழுதும்அைதக்

† ௮:௬௫: வடுமுைறஇதுபஸ்காைவக்குறக்க றது.
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கவனித்து அைதப்பற்ற ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருப்ேபன். ௪ உன் தந்ைதையப்
ேபாலேவ நீயும் எனக்கு ஊழியம் ெசய்யேவண்டும். அவன் நல்லவனாகவும்
உண்ைமயானவனாகவும் இருந்தான். நீ என் சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து
எனது கட்டைளகைளச் ெசய்து முடிக்கேவண்டும். ௫ நீ இவ்வாறு ெசய்து
வந்தால், இஸ்ரேவலரின்அரசன்உன்குடும்பத்தவனாகேவஇருப்பான். இந்த
வாக்குறுதையத்தான்உனதுதந்ைதயானதாவீத ற்குக்ெகாடுத்தருக்க ேறன்.
நான்அவனிடம், ‘இஸ்ரேவல்உன்சந்ததயலிருந்ேதஎப்ெபாழுதும்ஆளப்படும்’
என்றுகூறயருக்க ேறன்.
௬-௭ “ஆனால் நீேயா அல்லது உன் பள்ைளகேளா என்ைனப் பன்பற்றாமல்,

நான் உனக்குத் தந்த சட்டங்களுக்கும், கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படியாமல்,
அந்நய ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்வீர்கேளயானால், நான் உங்களுக்குத்
தந்த இந்த நாட்ைடவ ட்டு ெவளிேயற்றுேவன். மற்ற எல்லா ேதசங்களின்
ஜனங்களும் இஸ்ரேவலர்கைள எண்ணி நைகக்கக்கூடாது. நான்
ஆலயத்ைதப் பரிசுத்தமாக்க ேனன். இந்த இடத்தல் ஜனங்கள் என்ைன
மகைமப்படுத்தலாம். ஆனால்நீங்கள்எனக்குக்கீழ்ப்படியாவ ட்டால்உங்கைள
வலக்குேவன். ௮ இந்த ஆலயம் அழிக்கப்படும். இைதப் பார்க்க றவர்கள்
வயப்பார்கள். ‘இந்த நாட்ைடயும் ஆலயத்ைதயும் ஏன் கர்த்தர் இவ்வாறு
ெசய்தார்?’ என்பார்கள். ௯ மற்றவர்கேளா, ‘அவர்கள் தமது ேதவனாகய
கர்த்தைர வ ட்டு வலகனார்கள். அதனால் இவ்வாறு ஆயற்று. அவர்களது
முற்ப தாக்கைள அவர் எக ப்தலிருந்து மீட்டார். ஆனால் அவர்கேளா அந்நய
ெதய்வங்கைள நாடினார்கள். அதனால் கர்த்தர் அவர்களுக்கு இது ேபான்ற
தீைமகைளச்ெசய்தார்’ என்பார்கள்” என்றார்.

௧௦ சாெலாேமானுக்கு கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதயும் அரண்மைனையயும்
கட்டிமுடிக்க 20 ஆண்டுகள் ஆயன. ௧௧அதற்குப் பன் சாெலாேமான் ஈராமுக்கு
கலிேலயாவல் 20 நகரங்கைளக்ெகாடுத்தான். காரணம்அவன்ஆலயத்ைதயும்
அரண்மைனயும் கட்ட உதவ ெசய்தான். சாெலாேமானுக்குத் ேதைவயான
ேகதுரு மரங்கைளயும் ேதவதாரு மரங்கைளயும் தங்கத்ைதயும் ெகாடுத்து
வந்தான். ௧௨ எனேவ, தீரு என்னும் நகரில் இருந்து பயணப்பட்டு சாெலாேமான்
ெகாடுத்த நகரங்கைள எல்லாம் ஈராம் பார்ைவய ட்டான். அப்ேபாது அவன்
தருப்தயைடயவல்ைல ௧௩ஈராம், “என்சேகாதரேன, நீ எத்தைகயநகரங்கைளக்
ெகாடுத்தருக்க றாய்?” என்று ேகட்டான். ஈராம் மன்னன் அதற்கு காபூல் என்று
ேபரிட்டான். இப்ெபாழுது அது அவ்வாேற அைழக்கப்படுக றது. ௧௪ ஈராம் 9,000
பவுண்டுதங்கத்ைதஆலயம்கட்ட சாெலாேமானுக்குஅனுப்பயருக்க றான்.
௧௫ சாெலாேமான் ஆலயத்ைதயும் அரண்மைனையயும் கட்ட அடிைமகைள

கட்டாயப்படுத்தனான். ேமலும் அவர்கைளப் பயன்படுத்த பலவற்ைறக்
கட்டினான். அவன் மில்ேலாைவக் கட்டினான். எருசேலம் நகைரச் சுற்ற ஒரு
சுவைரயும் பன்னர்ஆத்ேசாைரயும்,ெமக ேதாைவயும், ேகேசைரயும்கட்டினான்.
௧௬முன்பு, எக ப்து மன்னன் ேகேசைரச் சண்ைடய ட்டு எரித்துவ ட்டான். அங்கு

வாழ்ந்த கானானியைரயும் ெகான்றான். சாெலாேமான் பார்ேவான் மன்னனின்
மகைளயும் மணந்துக்ெகாண்டான். எனேவ தருமணப் பரிசாக இந்நகரத்ைதச்
சாெலாேமான் ெபற்றுக்ெகாண்டான். ௧௭ சாெலாேமான் அந்நகைர மீண்டும்
கட்டினான். அவன் கீழ்ப்ெபத்ேதாேராைனயும் கட்டி முடித்தான். ௧௮ ேமலும்
பாலாத், பாைலவனத்தல் உள்ள தத்ேமாரயும் ௧௯ தன் தானியங்கைளச்
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ேசகரித்து ைவத்த நகரங்கைளயும் தன் இரதங்கள் மற்றும் குதைரகைள
ைவத்தருக்கும் நகரங்கைளயும் அவன் கட்டினான். அவன் எருசேலம்,
லீபேனான் மற்றும் அவனது ஆட்ச க்குட்பட்ட இடங்கள் அைனத்தலும் தான்
வரும்பயவற்ைறெயல்லாம் கட்டினான்.
௨௦அந்நாட்டில் இஸ்ரேவலர் அல்லாதாரும் வாழ்ந்தனர். அவர்கள் எேமாரியர்,

ஏத்தயர், ெபரிச யர், ஏவயர், எபூசயர் ஆக ேயாராகும். ௨௧இஸ்ரேவலர்களால்
சலர்கைள அழிக்க முடியவல்ைல. ஆனால் சாெலாேமான் அவர்கைள
அடிைமகள்ேபால ேவைலெசய்ய கட்டாயப்படுத்தனான், அவர்கள் இன்றும்
அடிைமகளாக இருக்கன்றனர். ௨௨ சாெலாேமான் இஸ்ரேவலர்கைள
அடிைமயாக்கவல்ைல. இஸ்ரேவலர்கள் வீரர்களாகவும், அரசு
அத காரிகளாகவும், தைலவர்களாகவும் இரத ஏவலர்களாகவும் இருந்தனர்.
௨௩ சாெலாேமானின் த ட்டக்குழுவல் 550 ேமற்பார் ைவயாளர்கள் இருந்தனர்.
இவர்கள்ேவைலக்காரர்களின்எஜமானர்கள்.
௨௪ பார்ேவான் மன்னனின் மகள் தாவீது நகரத்தலிருந்து சாெலாேமான்

புத தாகக் கட்டியஅரண்மைனக்குவந்தாள். ப றகுசாெலாேமான்மில்ேலாைவக்
கட்டிமுடித்தான்.
௨௫ ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் மூன்றுமுைற சாெலாேமான் பலிபீடத்தல்

சர்வாங்க தகன பலிகைளயும், சமாதான பலிகைளயும் ெசலுத்தனான். இது
சாெலாேமானால் கர்த்தருக்காகக் கட்டப்பட்ட பலிபீடம். அவன் கர்த்தருக்கு
முன் நறுமணப் ெபாருட்கைள எரித்தான். ஆலயத்தற்குத் ேதைவயான
ெபாருட்கைளயும்ெகாடுத்துவந்தான்.
௨௬சாெலாேமான்அரசன்ஏச ேயான்ேகேபரிேலகப்பங்கைளச்ெசய்வத்தான்.

அந்நகரம் ஏேலாத்துக்கு அருகல் ெசங்கடலின் கைரயல் ஏேதாம் நாட்டில்
இருந்தது. ௨௭ ஈராம் அரசனின் ஆட்களில் சலருக்குக் கடல் பற்ற அறவு
அதகமாக இருந்தது. அவர்கைள அவன் சாெலாேமானிடம் அனுப்ப கப்பற்
பைடயல் பணிபுரியச் ெசய்தான். ௨௮ சாெலாேமானின் கப்பல்கள் ஒப்பீருக்குப்
ேபானது. அங்கருந்து 31,500 பவுண்டுதங்கத்ைதக்ெகாண்டுவந்தது.

௧௦
ேசபாவன்அரச சாெலாேமாைனப்பார்க்கவருதல்
௧ ேசபாவன் அரச சாெலாேமானின் புகைழப்பற்ற ேகள்வப்பட்டாள். எனேவ

கடினமான ேகள்வகள் மூலம் அவைனச் ேசாத க்கவந்தாள். ௨ ஏராளமான
ேவைலக்காரர்கேளாடு அவள் எருசேலமுக்குப் பயணம் ெசய்தாள். ஏராளமான
இரத்தனங்கைள சுமக்க ற ஒட்டகங்கைளயும், மணப் ெபாருட்கைளயும்,
நைககைளயும் ெபான்ைனயும் சுமந்து வந்தாள். அவள் சாெலாேமாைன
சந்த த்து தனக்குத் ெதரிந்த பல வனாக்கைளக் ேகட்டாள். ௩ சாெலாேமான்
அைனத்துக்கும் வைட ெசான்னான். எந்தக் ேகள்வயும் அவனுக்குப்
பதலளிக்க கஷ்டமாக இல்ைல. ௪அவள் சாெலாேமானிடம் அறவுத் த றைனக்
கண்டுெகாண்டாள். அவன் கட்டிய அரண்மைனயன் அழைகயும் பார்த்தாள்.
௫ அரசனின் ேமைஜயல் இருந்த உணவுப்ெபாருட்கைளயும் பார்த்தாள்.
அவள் அதகாரிகளின் கூட்டத்ைதயும் பார்ைவய ட்டாள். அரண்மைனயல்
ேவைலக்காரர்களும் நன்றாக உைட அணிந்தருப்பைதக் கவனித்தாள். அவள்
ஆலயத்தல் அவன் அளித்த வருந்துகைளயும் பலிகைளயும் பார்த்தாள்.
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இைவெயல்லாம் உண்ைமயல் அவளுக்கு வயப்ைப உண்டாக்க அவளது
ெபருமூச்ைசவரவைழத்தது.
௬ எனேவ அரச சாெலாேமானிடம், “நான் எனது நாட்டிேல உங்கள்

அறைவப்பற்றயும் உங்கள் ெசயல்கைளப்பற்றயும் பலவாறு ேகள்வப்பட்ேடன்.
அத்தைனயும் உண்ைம. ௭ நான் இங்ேக வந்து என் ெசாந்தக்கண்களால்
காணும்வைர இவற்ைற நம்பாமல் இருந்ேதன். இப்ேபாது ேகள்வப்பட்டைத
எல்லாம் கண்ணால் பார்த்துவ ட்ேடன். ஜனங்கள் ெசான்னைதவ ட
உங்கள் அறவும் ெசல்வமும் மிகுதயாகும். ௮ உங்கள் மைனவகளும்
ேவைலக்காரர்களும் ெகாடுத்து ைவத்தவர்கள்! அவர்கள் உங்களுக்கு
பணிவைட ெசய்து உங்கள் அறைவ ஒவ்ெவாரு நாளும் ேகட்டு வருகறார்கள்!
௯ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைரத் துத க்க ேறன்! உங்கைள இஸ்ரேவலின்
அரசனாக்கயதல் அவர் தருப்தயைடவார். ேதவனாகய கர்த்தர் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள ெபரிதும் ேநச க்க றார். அதனால் தான் உங்கைள அவர்களின்
அரசன் ஆக்கனார். நீங்கள் சட்டங்கைளப் பன்பற்ற ஜனங்களிடம் அன்பாய்
இருக்க றீர்கள்” என்றாள்.
௧௦ ப றகு அரச சாெலாேமானுக்கு 9,000 பவுண்டு ெபான்ைனக் ெகாடுத்தாள்.

அவள் ேமலும் மணப் ெபாருட்கைளயும் நைககைளயும் ெகாடுத்தாள்.
அதுவைர இஸ்ரேவலில் யாரும் ெபற்ற ராத அளவற்கு சாெலாேமானுக்கு
மணப்ெபாருட்கைளக்ெகாடுத்தாள்.
௧௧ ஈராமின் கப்பல்கள் ஓப்பீரிலிருந்து ெபான்ைனக் ெகாண்டுவந்தன.

அைவ சறப்புமிக்க மரத் துண்டுகைளயும் நைககைளயும் ெகாண்டு வந்தன.
௧௨ சாெலாேமான் இம்மரத்தடிகைள ஆலயத்தலும் அரண்மைனயலும்
உதவக்காகப் ெபாருத்தனான். அவற்ைற இைசக்கருவகள் ெசய்யவும்
பயன்படுத்தனான். இஸ்ரேவலருக்குஇதுவைர எவரும்இதுேபான்றமரத்ைதக்
ெகாண்டுவந்ததல்ைல,இதுவைரப் பர்ர்த்ததுமில்ைல.
௧௩ ப றகு சாெலாேமான் ஒரு அரசன் இன்ெனாரு நாட்டு அரசனுக்கு

ெகாடுப்பது ேபான்று ேசபா நாட்டு அரச க்கு பரிசுகைளக் ெகாடுத்தான். ேமலும்
அவள் வருப்பப்படி ேகட்டைதெயல்லாம் ெகாடுத்தான். அதன்பன், அரசயும்
ேவைலக்காரர்களும்தம்நாட்டுக்குத்தரும்ப ப் ேபானார்கள்.
௧௪ ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் சாெலாேமான் அரசன் 79,920 பவுண்டு தங்கத்ைதப்

ெபற்றான். ௧௫ அவன் தர்ஷீசலிருந்து ெபற்ற தங்கத்த ற்கு ேமலாக
அவன் வயாபாரிகளிடம் இருந்தும், வர்த்தகர்களிடமிருந்தும், அேரப ய
அரசர்களிடமிருந்தும், நாட்டுஆளுநர்களிடமிருந்தும்ெபான்ைனப்ெபற்றான்.
௧௬ சாெலாேமான் அரசன் அடித்தப் ெபான் தகட்டால் 200 ேகடயங்கைளச்

ெசய்தான். ஒவ்ெவான்றும் 15 பவுண்டுதங்கமுைடயதாகஇருந்தது. ௧௭அேதாடு
300 சன்ன ேகடயங்கைளயும் ெசய்தான். அது ஒவ்ெவான்றும் 4 பவுண்டு
எைடயுள்ளது. அரசன் அவற்ைற “லீபேனானின் காடு” என்ற கட்டிடத்தல்
ைவத்தான்.
௧௮ சாெலாேமான் அரசன் தந்தத்தனால் ஒரு சங்காசனத்ைதச் ெசய்தான்.

அதைனப் ெபான் தகட்டால் மூடினான். ௧௯ அதல் ஏற ச்ெசல்ல 6 படிகள்
இருந்தன. அதன் பன் பகுதயன் உச்சயல் வட்டமாக இருந்தது. இரு
பக்கங்களிலும் ைக ைவப்பதற்கான ப டிமானங்கள் இருந்தன. ௨௦ அதன்
அருகல் இரண்டு சங்கங்கள் இருந்தன. ஆறு படிகளின் ேமலும் இரண்டு
பக்கத்தலும் 12 சங்கங்கள் நன்றன. எந்த அரசாங்கத்தலும் இதுேபால்



1இராஜாக்கள்௧௦:௨௧ 667 1இராஜாக்கள்௧௧:௪

அைமக்கப்படவல்ைல. ௨௧ அரசனின் பானபாத்த ரங்கள் ெபான்னால்
ெசய்யப்பட்டிருந்தது. “லீபேனானின் காடு” எனும் மாளிைக ெபாருட்கள்
எல்லாம் பசும்ெபான்னால் ெசய்யப்பட்டிருந்தன. எதுவும் ெவள்ளியால்
ெசய்யப்படவல்ைல. காரணம் அவனது காலத்தல் ெவள்ளி ஒரு ெபாருட்டாக
மத க்கப்படவல்ைல!
௨௨அரசனுக்கு வயாபாரத்தன்ெபாருட்டு ேவறு ேதசங்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட

பல தர்ஷீசன் கப்பல்களும் இருந்தன. இைவயைனத்தும் ஈராமின் கப்பல்கள்,
மூன்று ஆண்டுக்கு ஒருமுைற அைவ ெபான், ெவள்ளி, யாைனத்தந்தம்,
வலங்குகள்ேபான்றவற்ைறபல்ேவறுநாடுகளில்இருந்துெகாண்டுவரும்.
௨௩ பூமிய ேல சாெலாேமான் மிகப் ெபரிய அரசனாக வளங்கனான்.

அவன் மற்றவர்கைளவ ட ெசல்வத்தலும், அறவலும் ச றந்து வளங்கனான்.
௨௪ எல்லா இடங்களிலுமுள்ள ஜனங்கள் சாெலாேமாைனப் பார்க்க
வரும்பனார்கள். ேதவன் ெகாடுத்த ஞானத்ைத அவன் மூலம் ேகட்க
வரும்பனார்கள். ௨௫ ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் ஜனங்கள் அரசைனப்
பார்க்கவந்தனர். ஒவ்ெவாருவரும் அவனுக்குப் பரிசுகைளயும் ெகாண்டு
வந்தனர். அவர்கள் தங்கம், ெவள்ளி, துணி, ஆயுதம், மணப் ெபாருள், குதைர,
ேகாேவறுகழுைதஎனக்ெகாண்டுவந்தனர்.
௨௬ எனேவ சாெலாேமானுக்கு ஏராளமான இரதங்களும் குதைரகளும்

இருந்தன. அவனிடம் 1,400 இரதங்களும், 12,000 குதைரகளும் இருந்தன.
இதற்ெகன்றுஒருதனி நகரத்ைதேயஉருவாக்கனான். அவன்சலஇரதங்கைள
எருசேலமில் ைவத்தருந்தான். ௨௭ அவன் இஸ்ரேவைலச் ெசல்வம் ெசழிக்கச்
ெசய்தான். அவன் நாட்டில் ெவள்ளியானது பாைறகைளப்ேபால ெபாதுவாகக்
க டந்தது, ேகதுரு மரங்கள் மைலப்பகுதயல் உள்ள காட்டத்த மரங்கைளப்
ேபால மிகுதயாக வளர்ந்தருந்தன. ௨௮ எக ப்தலிருந்தும் குைவயலிருந்தும்
அரசன்சாெலாேமான்குதைரகைளவரவைழத்தான். வயாபாரிகள்அவற்ைறக்
ெகாண்டுவந்தனர். ௨௯ எக ப்தலிருந்து ெகாண்டுவரப்பட்ட ஒரு இரதம் 15
பவுண்டு ெவள்ளியும், ஒரு குதைர 33/4 பவுண்டு ெவள்ளியும், மத ப்புைடயதாக
இருந்தது. சாெலாேமான் இரதங்கைளயும், குதைரகைளயும் ஏத்தயர் மற்றும்
சீரியர்களுக்குவற்பைனெசய்தான்.

௧௧
சாெலாேமானும்அவனதுபலமைனவயரும்
௧ சாெலாேமான் அரசன் ெபண்கைள ேநச த்தான்! அவன் இஸ்ரேவலில்

உள்ள ெபண்கைள மட்டுமல்லாமல் பார்ேவனின் மகள், ஏத்தயர், ேமாவாப்,
அம்ேமான், ஏேதாம், சீேதான் எனப் பல நாட்டுப் ெபண்கைள வரும்பனான்.
௨ முன்பு, கர்த்தர் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம், “அடுத்த நாட்டு ெபண்கைள
மணந்துக்ெகாள்ளாதீர்கள். அவ்வாறு ெசய்தால், அவர்களின் ெதய்வங்கைள
நீங்கள் வணங்க ேவண்டியது வரும்” என்றார். ஆனால், சாெலாேமான்
இதுேபான்ற ெபண்கைள ேநச த்தான். ௩ சாெலாேமானுக்கு 700 மைனவயர்
இருந்தனர். (அவர்கள் அைனவரும் ப ற நாட்டுத் தைலவர்களின் மகள்கள்
ஆவார்கள்.) இதுமட்டுமன்ற அவனுக்கு 300 அடிைமப் ெபண்களும்
மைனவயைரப் ேபான்று இருந்தனர். அவர்கள் அவைன ேதவனுைடய
வழியலிருந்து தருப்பனார்கள். ௪ அவன் முதயவன் ஆனதும், அவர்கள்
அவைன அந்நயெதய்வங்கைள பன் பற்றும்படிச் ெசய்தனர். அவனது தந்ைத
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தாவீைதப்ேபான்று சாெலாேமான் முழுைமயாக கர்த்தைரப் பன்பற்றவல்ைல.
௫ சாெலாேமான் அஸ்தேராத்ைத ெதாழுதுெகாண்டான். இது சீேதானியரின்
ெதய்வமாகும். அவன் மில்ேகாைமயும் ெதாழுதுெகாண்டான். இது
அம்ேமானியரின் அருவருப்பான வக்க ரகமாகும். ௬ எனேவ சாெலாேமான்
கர்த்தருக்கு முன் தவறு ெசய்தான். அவன் தன் தந்ைத தாவீைதப்ேபான்று
கர்த்தைரமுழுைமயாகப் பன்பற்றவல்ைல.
௭ சாெலாேமான் காேமாஸ் என்னும் ெபாய்த்ெதய்வத்ைத ெதாழுதுெகாள்ள

ஒரு இடத்ைதக் கட்டினான். இது ேமாவாப யரின் அருவருப்பான வக்க ரகம்
ஆகும். இவ்வடத்ைத எருசேலமுக்கு எத ரில் உள்ள மைலமீது கட்டினான்.
அேத மைலயல், ேமாேளாகுக்கும் ஆலயம் கட்டினான். இது அம்ேமான்
ஜனங்களின் அருவருப்பான ேதாற்றமுைடய வக்க ரகமாகும். ௮ சாெலாேமான்
இதுேபாலேவ மற்ற மைனவயரின் நாட்டுத் ெதய்வங்களுக்கும் ெசய்தான்.
அவனது மைனவயர் அத்ெதய்வங்களுக்கு நறு மணப் ெபாருட்கைள எரித்து,
பலிய ட்டுவந்தனர்.
௯ இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தைர பன்பற்றுவதலிருந்து

அவன் வலக ப்ேபானான். எனேவ, கர்த்தர் சாெலாேமான் மீது
ேகாபங்ெகாண்டார். கர்த்தர் அதற்கு முன்பு அவனிடம் இருமுைற
ேதான்றனார். ௧௦ அவர் அவனிடம் அந்நயெதய்வங்கைள பன்பற்றக்
கூடாது என்று கூறனார். ஆனால் அவன் கர்த்தருைடய கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல ௧௧ எனேவ கர்த்தர் சாெலாேமானிடம், “என்ேனாடு ெசய்த
உடன்படிக்ைகைய மீற முடிெவடுத்துவ ட்டாய். நீ எனது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல. எனேவ உனது அரைச உன்னிடமிருந்து வலக்குேவன்
என்று வாக்குறுதக்ெகாடுக்க ேறன். அதைன உன் ேவைலக்காரர்களில்
ஒருவருக்குக் ெகாடுப்ேபன். ௧௨ ஆனால் நான் உன் தந்ைதயான தாவீைத
ேநச த்ேதன். எனேவ நீ உய ேராடு இருக்கும்வைர இவ்வரைச உன்னிடமிருந்து
பற த்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன் உன் மகன் அரசனாகும்வைர உனக்காகக்
காத்தருப்ேபன். ப றகு இதைன அவனிடமிருந்து எடுத்துக்ெகாள்ேவன்.
௧௩ இதுவைர, நான் உனது மகனிடமிருந்து ராஜ்யத்ைத வலக்கயதல்ைல.
அவன் ஆள்வதற்கு நான் அவனுக்கு ஒரு ேகாத்த ரத்ைத வ ட்டுவடுக ேறன்.
இதைனநான்தாவீத ற்காகச்ெசய்க ேறன். அவன்ஒருநல்லஊழியன். அேதாடு
எருசேலமுக்காகவும்இதைனச்ெசய்க ேறன். இதுஎன்னால்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
நகரம்!” என்றார்.
சாெலாேமானின்பைகவர்கள்
௧௪ அேத காலத்தல், ஏேதாமியனாகய ஆதாத்ைத சாெலாேமானின்

பைகவனாக கர்த்தர் உருவாக்கனார். அவன் ஏேதாம் அரசனின் குடும்பத்ைதச்
சார்ந்தவன். ௧௫ இப்பைகைம இவ்வாறுதான் வளர்ந்தது. முன்பு தாவீது
ஏேதாைமத் ேதாற்கடித்தான். தாவீதன் பைடயல் ேயாவாப் தளபதயாக
இருந்தான். அவன் மரித்தவர்கைளப் புைதப்பதற்காக ஏேதாமுக்குச் ெசன்றான்.
ேயாவாப்அப்ேபாதுஅங்ேகஉய ேராடுஇருந்தவர்கைளயும்ெகான்றுேபாட்டான்.
௧௬ ேயாவாபும் மற்ற இஸ்ரேவலர்களும் ஏேதாமில் 6 மாதங்கள் இருந்தனர்.
அப்ேபாதுஅங்கருந்தஅைனத்துஆண்கைளயும் ெகான்றுவந்தனர். ௧௭ஆனால்
அப்ேபாது ஆதாத் சறுவனாக இருந்தான். அவன் எக ப்துக்கு ஓடிப் ேபானான்.
அவனுைடய தந்ைதயன் ேவைலக்காரர்களும் அவேனாடு ேபானார்கள்.
௧௮ அவர்கள் மீதயாைன வட்டு பாரானுக்குச் ெசன்றனர். பாரானில் ேமலும்
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ச லர் ேசர்ந்துெகாண்டார்கள். பன் அைனவரும் எக ப்துக்குப் ேபாய் பார்ேவான்
மன்னனிடம் உதவ ேகட்டனர். மன்னன்அவனுக்குஒருவீடும், ெகாஞ்ச நலமும்
ெகாடுத்தான். இன்னும்பலஉதவகைளயும்உணவும்ெகாடுத்துவந்தான்.
௧௯ பார்ேவான் ஆதாத்ைத மிகவும் வரும்ப , தருமணமும் ெசய்துைவத்தான்.

அவள் பார்ேவானின் மைனவயன் தங்ைகஆவாள். அவன் மைனவேயா
தாப்ெபேனஸ் என்னும் அரசகுமாரி. ௨௦ஆதாத்துக்கு ேகனுபாத் என்னும் மகன்
பறந்தான். தாப்ெபேனஸ் அவைனத் தன் குழந்ைதகேளாடு அரண்மைனயல்
வளரவ ட்டாள்.
௨௧ தாவீது, மரித்துப்ேபானைத ஆதாத் எக ப்தல் அற ந்தான். ேயாவாப்

தளபதயும், மரித்துப்ேபானைத அற ந்துக்ெகாண்டான். எனேவ அவன்
பார்ேவானிடம், “நான்என்ெசாந்தநாட்டுக்குப்ேபாகஅனுமதயுங்கள்”என்றான்.
௨௨ ஆனால் பார்ேவன், “உனக்குத் ேதைவயான அைனத்ைதயும் இங்ேக

உனக்குத் ெகாடுத்தருக்க ேறன்! அவ்வாறருக்க ஏன் உன் நாட்டிற்குப் ேபாக
வரும்புக றாய்?” என்றுேகட்டான்.
ஆனால் ஆதாத்ேதா, “தயவுெசய்து, என்ைனப் ேபாக அனுமதயுங்கள்”

என்றான்.
௨௩சாெலாேமானுக்குஎத ராகஇன்ெனாருபைகவைனஉருவாக்கவும்ேதவன்

தாேம காரணமானார்.
அவன் ெபயர் ேரேசான், இவன் எலியாதாவன் மகன். இவன் தன்

எஜமானனிடமிருந்து ஓடிப் ேபானான். இவனது எஜமானன் ேசாபாவன்
அரசனான, ஆதாேதசர். ௨௪ தாவீது ேசாபாைவத் ேதாற்கடித்த ப றகு, ேரேசான்
சலவீரர்கைளச்ேசர்ந்துஅவர்களுக்குதைலவன்ஆனான். அவன்தமஸ்குவுக்கு
ேபாய் அங்ேக தங்க இருந்தான். பன் அதன் அரசன் ஆனான். ௨௫ அேதாடு
ஆராைமயும் ஆண்டான். அவன் இஸ்ரேவலர்கைள ெவறுத்து, ெதாடர்ந்து
அவர்களுக்குப் பைகவனாக சாெலாேமான் காலம்வைரஇருந்தான். ஆதாத்தும்
ேரசானும்இஸ்ரேவலுக்குெதாந்தரவுெகாடுக்கஆரம்ப த்தனர்.
௨௬ ேநபாத்தன் மகனான ெயேராெபயாம் சாெலாேமானின் ஊழியக்காரன்.

இவன் எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். இவன் ேசேரதா ஊரினன்.
இவன்தாயன்ெபயர் ெசரூகாள். இவனதுதந்ைத மரித்துப்ேபானான். இவனும்
சாெலாேமானுக்குஎத ராக எழும்பனான்.
௨௭ ெயேராெபயாம் சாெலாேமானுக்கு எத ராக எழும்பய கைத இதுதான்.

சாெலாேமான் தாவீது நகரத்தல் மில்ேலாவும் சுவரும் கட்டினான்.
௨௮ ெயேராெபயாம் உறுதமிக்கவன். இவன் நல்ல ேவைலக்காரன் என்பைதச்
சாெலாேமான் அறந்துக்ெகாண்டான். ேயாேசப்பன் ேகாத்த ரத்தலிருந்த
ேவைலக்காரர்கள் அைனவருக்கும் இவைனத் தைலவனாக்கனான்.
௨௯ ஒருநாள் ெயேராெபயாம் எருசேலமிற்கு ெவளிேய பயணம் ேபானான்.
சாைலயல்அகயாஎனும்சீேலானியனானதீர்க்கதரிசையசந்த த்தான். அகயா
புதயஅங்கையஅணிந்தருந்தான். இருவரும்தனியாகஇருந்தார்கள்.
௩௦ அகயா தனது புதய அங்கைய எடுத்து 12 துண்டுகளாகக் க ழித்தான்.

௩௧ பன் அவன் ெயேராெபயாைம ேநாக்க , “உனக்காக இதல் 10
துண்டுகைள எடுத்துக்ெகாள். இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர், ‘நான்
சாெலாேமானிடமிருந்து அரைச வலக்குேவன்’ என்று கூறயருக்க றார். நான்
உனக்குப் பத்து ேகாத்த ரங்கைளத் தருேவன். ௩௨ தாவீதன் குடும்பம் ஒேர ஒரு
ேகாத்த ரத்ைதமட்டும் ஆளும்படி ெசய்ேவன். நான் இதைன தாவீத ற்காகவும்
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எருசேலமிற்காகவும் ெசய்க ேறன். நான் எருசேலைம அைனத்து
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களிலிருந்து ேதர்ந்ெதடுத்ேதன், ௩௩ சாெலாேமான்
என்ைனப் பன்பற்றுவைத வ ட்டுவ ட்டதால் அவனிடமிருந்து ராஜ்ஜியத்ைத
எடுக்கப்ேபாக ேறன். அவன்சீேதானின்ெபாய்ெதய்வமானஅஸ்தேராத்ைதயும்,
ேமாவாப யரின் ெபாய்த் ெதய்வமான காேமாைசயும், அம்ேமான் ஜனங்களின்
ெபாய்த் ெதய்வமான மில்ேகாைமயும் ெதாழுதுெகாண்டு வருகறான்.
அவன் தன் தந்ைத தாவீைதப்ேபான்று வாழவல்ைல. அவன் எனது
சட்டங்களுக்கும் கட்டைளகளுக்கும் கீழ்படியவல்ைல. அவன் நல்ல
வழிகளில் இருந்து வலகவ ட்டான். ௩௪ எனேவ நான் சாெலாேமானின்
குடும்பத்தலிருந்து அரைச வலக்குேவன். ஆனால் நான் சாெலாேமாைன
அவனது கைடச காலம் மட்டும் அரசனாக இருக்க அனுமத ப்ேபன். நான்
இதைன தாவீத ற்காகச் ெசய்க ேறன் தாவீது என் எல்லா கட்டைளகளுக்கும்
சட்டங்களுக்கும் கீழ்ப்படிந்ததால் அவைனத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். ௩௫ ஆனால்
நான் சாெலாேமானின் மகனிடமிருந்து அரைச வலக்குேவன். நான் உன்ைன,
பத்து ேகாத்த ரங்கைள ஆட்ச ெசய்ய ைவப்ேபன். நீ இஸ்ரேவல் முழுவைதயும்
ஆள்வாய். ௩௬ நான் சாெலாேமானின் மகைன ஒரு ேகாத்த ரத்ைத மட்டும்
ஆளவடுேவன். இதன் மூலம் தாவீதன் சந்ததயார் ெதாடர்ந்து எருசேலமில்
ஆள்வதாக இருக்கும். நான் எருசேலைம எனக்காகத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
௩௭ ஆனால் உன்ைன, உனக்கு வருப்பமான அைனத்ைதயும் ஆளும்படி
ைவப்ேபன். இஸ்ரேவல் முழுவைதயும் நீ ஆளுவாய். ௩௮ நீ என்ைனப்
பன்பற்ற என் கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் உன்ைன இவ்வாறு
ஆக்குேவன். நீ தாவீைதப்ேபான்று சட்டங்கைளயும், கட்டைளகைளயும்
மீறாமல் நடந்துக்ெகாண்டால், நான் உன்ேனாடு இருப்ேபன். நான் உனது
குடும்பத்ைதயும் தாவீதன் குடும்பத்ைதப்ேபான்று அரச குடும்பமாகச்
ெசய்ேவன். நான்உனக்குஇஸ்ரேவைலத் தருேவன். ௩௯நான் சாெலாேமானின்
தவறுகளுக்காக தாவீதன் ஜனங்கைளத் தண்டிக்கப்ேபாக ேறன். ஆனால்
அவர்கைளஎன்ெறன்ைறக்கும்தண்டிக்கமாட்ேடன்” என்றான்.

சாெலாேமானின்மரணம்
௪௦ சாெலாேமான் ெயெராெபயாைமக் ெகால்ல முயன்றான். ஆனால் அவன்

எக ப்துக்கு ஓடிப் ேபானான். அவன் சீஷாக் அரசைன சந்த த்தான். அவன்
சாெலாேமான்மரிக்கும்வைரஅங்ேகேயஇருந்தான்.
௪௧ சாெலாேமான் தனது ஆட்ச க்காலத்தல் மிக உயர்ந்த அறவுள்ள

ெசயல்கைளச் ெசய்தான். அைவ அைனத்தும் சாெலாேமானின் வரலாறு
என்ற புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளது. ௪௨ இவன் எருசேலமிலிருந்து
ெகாண்டு இஸ்ரேவல் முழுவைதயும் 40 ஆண்டுகாலம் ஆட்ச ெசய்தான்.
௪௩ பன் சாெலாேமான் மரித்ததும், தமது முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். அவன் அடக்கம் ெசய்யப்பட்ட இடம் தாவீதன் நகரமாகும்.
ப றகு சாெலாேமானின்மகன்ெரெகாெபயாம்அரசனானான்.

௧௨
ஜனங்களின் ேபாராட்டம்
௧-௨சாெலாேமானிடமிருந்துஓடிப் ேபான
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ேநபாத்தன் மகனான ெயேராெபயாம் எக ப்த ேலேய இருந்தான்.
சாெலாேமான் மரித்தைத அற ந்ததும் (ேசரதாவுக்குத்) தரும்பனான். இது
எப்ப ராய ம்மைலப்பகுதயல்இருந்தது.
சாெலாேமான் அரசன் மரித்து தனது முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம்

ெசய்யப்பட்டான். அதன் பறகு அவனது மகனான ெரெகாெபயாம் அரசன்
ஆனான். ௩ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் சீேகமுக்குப் ேபானார்கள்
அவர்கள், ெரெகாெபயாைம அரசனாக்க வரும்பனார்கள். ெரெகாெபயாமும்
சீேகமுக்குச் ெசன்றான். ௪ ஜனங்கள் அவனிடம், “உங்கள் தந்ைத நாங்கள்
கடுைமயாக உைழக்கும்படி கட்டாயப்படுத்தனார். இப்ேபாது, அவற்ைற
எளிதாக்க ேவண்டும். உங்கள் தந்ைதையப் ேபால் கடுைமயான ேவைலகைளக்
ெகாடுக்கேவண்டாம். அவ்வாறானால்நாங்கள்உங்களுக்குேசைவெசய்ேவாம்”
என்றனர்.
௫ அதற்கு ெரெகாேபயாம், “மூன்று நாட்களில் தரும்ப வாருங்கள், நான்

உங்களுக்குப் பதல் ெசால்ேவன்” என்றான். ப றகு ஜனங்கள் தரும்ப ச்
ெசன்றார்கள்.
௬ சாெலாேமான் உய ேராடு இருந்தேபாது அவனுக்கு ேயாசைன

ெசால்வதற்காகச் சல முதயவர்கள் இருந்தனர். அவர்களிடம் ெரெகாெபயாம்
என்ன ெசய்வது என்று ேகட்டான். ெரெகாெபயாம், “இந்த ஜனங்களுக்கு நான்
என்னபதல்ெசால்லேவண்டும்?” என்றுகலந்துஆேலாச த்தான்.
௭ அதற்கு மூப்பர்கள், “இன்று நீ அவர்களுக்குச் ேசவகனானால், ப றகு

அவர்களும்உண்ைமயான ேசவகர்களாக உனக்குஇருப்பார்கள். அவர்களுடன்
இரக்கத்ேதாடு ேபசனால், பன் அவர்கள் உனக்காக எப்ெபாழுதும் ேவைல
ெசய்வார்கள்” என்றனர்.
௮ஆனால் அந்தப் புத்த மதைய அவன் ேகட்கவல்ைல. அவன் தன் இைளய

நண்பர்கைளக் ேகட்டான் ௯ அவன் அவர்களிடம், “ஜனங்கள் என்னிடம் வந்து,
‘உங்கள் தந்ைதையப்ேபான்று கடினமான ேவைலையக் ெகாடுக்கேவண்டாம்.
எளிதான ேவைலையக் ெகாடுங்கள்’ என்கன்றனர். நான் என்ன பதல்
ெசால்லேவண்டும் என நைனக்கறீர்கள்? நான் என்ன ெசால்லேவண்டும்?”
என்றகலந்துஆேலாச த்தான்.
௧௦ அரசனிடம் இைளய நண்பர்கேளா, “ச லர் உன்னிடம் வந்து, ‘உங்கள்

தந்ைத கடினமான ேவைலையக் ெகாடுத்தார். நீங்கள் எளிதான ேவைலையக்
ெகாடுங்கள்’ என்கன்றனர். நீ அவர்களிடம், ‘என் ச றய வ ரல் தந்ைதயன்முழு
சரீரத்ைதவ ட பல மிக்கது என்று ெசால்லேவண்டும். ௧௧ என் தந்ைத கடினமான
ேவைலையச் ெசய்யும்படி கட்டாயப்படுத்தனார். நான் அைதவ ட கடினமான
ேவைலையத் தருேவன்! அவர் சாட்ைட மூலம் கட்டாயப்படுத்தனார். ஆனால்
நான் அடித்து கட்டாயப்படுத்துேவன் எனது அடிகள் ேதளின் ெகாடுக்ைகப்
ேபாலிருக்கும்’ என்றுெசால்!” என்றனர்.
௧௨ ெரெகாெபயாம் மூன்று நாட்களில் தரும்ப வரும்படி ஜனங்களிடம்

கூறயருந்தான். எனேவ மூன்று நாட்களுக்குப் ப றகு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவரும் ெரெகாெபயாமிடம் வந்தனர். ௧௩அப்ேபாது அவர்களிடம், அரசன்
கடுைமயாகப் ேபசனான். அவன் மூப்பர்களின் ஆேலாசைனையக் ேகட்டுக்
ெகாள்ளவல்ைல. ௧௪அவன்தன்இைளயநண்பர்கள்ெசால்லச்ெசான்னைதேய
ெசான்னான். அவன் அவர்களிடம், “என் தந்ைத கடின ேவைல ெசய்யும்படி
கட்டாயப்படுத்தனார். நான் அைதவ டவும் கடின ேவைலகைளத் தருேவன்.
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என் தந்ைத உங்கைளச் சவுக்கால் அடித்தார். நாேனா ேதள் கடிையப்ேபால
ேவதைனயைடயுமாறுஅடிப்ேபன்!” என்றான். ௧௫எனேவஜனங்கள்வரும்பயது
ேபான்று அரசன் ெசய்யவல்ைல. கர்த்தர்தாேம இவ்வாறு ந கழும்படி
ெசய்தார். ேநபாத்தன் மகனான ெயெராெபயாமுக்குச் ெசய்த வாக்குறுதைய
நைறேவற்றுவதற்காக கர்த்தர் இவ்வாறு ெசய்தார். கர்த்தர் அகயாவன்
மூலமாகஇந்தவாக்குறுதையச்ெசய்தார். அகயா சீேலா நாட்ைடச் ேசர்ந்தவர்.
௧௬ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் புதய அரசன் தங்கள்

ேவண்டுேகாைளக் ேகட்டுக் ெகாள்ளவல்ைல என்று எண்ணினார்கள். எனேவ
அவர்கள்அரசனிடம்,

“நாங்கள்தாவீதன்குடும்பத்தனர்கள்தானா?
இல்ைல. ஈசாயன்நலத்தல்எங்களுக்குப்பங்கருக்க றதா?

இல்ைல! எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தம்தம் ெசாந்த நலத்த ற்கு தரும்ப ப்
ேபாகட்டும்

தாவீதன்மகன்தமதுஜனங்கைளமட்டும்ஆளட்டும்!”

என்று கூறனர். எனேவ அவர்கள் தங்கள் வீட்டிற்குப் ேபானார்கள். ௧௭ஆனால்
ெரெகா ெபயாம் யூதா நகரங்களில் வாழும் இஸ்ரேவலர்கள் முழுவைதயும்
ஆண்டுவந்தான்.
௧௮ அேதானிராம் என்பவன் ேவைலக்காரர்களின் ெபாறுப்பாளனாக

இருந்தான். அரசன் அவைன ஜனங்களிடம் ேபச ப்பார்க்குமாறு அனுப்பனான்.
ஆனால் ஜனங்கள் அவைனக் கல்ெலற ந்து ெகான்றனர். பன் அரசன் தனது
இரதத்தல் ஏற எருசேலமிற்குத் தப்ப த்து ஓடினான். ௧௯இவ்வாறு இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் தாவீதன் குடும்பத்த ற்கு எத ராகப் ேபாரிட்டனர். அவர்கள் இன்றும்
தாவீதன்குடும்பத்த ற்குஎத ராகஉள்ளனர்.
௨௦ ெயெராெபயாம் தரும்ப வருவைத இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்

அற ந்தனர். எனேவ ஒரு கூட்டத்த ற்கு ஏற்பாடு ெசய்து அவைன இஸ்ரேவல்
முழுைமக்கும்அரசனாக்கனார்கள். யூதாவன்ேகாத்த ரத்தனர்மட்டும்தாவீதன்
குடும்பத்ைதப் பன்பற்றுகறவர்களாகஇருந்தனர்.
௨௧ ெரெகாெபயாம் எருசேலமுக்குப் ேபாய் யூதா மற்றும் ெபன்யமீன்

ேகாத்த ரத்தாைர ஒன்று ேசர்த்தான். இது 1,80,000 ேபர் ெகாண்ட பைடயாய ற்று.
அரசன்இஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்குஎத ராகச்சண்ைடேபாடவரும்பனான். தனது
ஆட்ச பீடத்ைதத் தரும்பப்ெபற வரும்பனான். ௨௨ஆனால் கர்த்தர் ேசமாயா
என்ற தீர்க்கதரிச ேயாடு ேபசனார். கர்த்தர், ௨௩ “நீ யூதாவன் அரசனான,
சாெலாேமானின் மகன், ெரெகா ெபயாமிடம் கூறு. அத்துடன் யூதா மற்றும்
ெபன்யமீன்ஜனங்களிடமும்கூறு. ௨௪நீ அவர்களிடம், ‘உனது சேகாதரர்கேளாடு
சண்ைட ேபாடேவண்டாம் என்று கர்த்தர் ெசால்க றார். ஒவ்ெவாருவரும்
வீட்டிற்குப் ேபாங்கள், நான் இவ்வாறு ந கழும்படி ெசய்ேதன்!’ என்று ெசால்”
என்றார். எனேவ அரசனின் பைடயலுள்ள அைனவரும் கர்த்தருைடய
கட்டைளக்குஅடிப்பணிந்துவீட்டிற்குத்தரும்பனார்கள்.
௨௫ சீேகம் என்பது எப்ப ராயீம் நாட்டின் மைல நகரம். அதைன அரசன்

ெயெராெபயாமும் பலம் ெபாருந்தயதாக ஆக்க அங்ேக வாழ்ந்தான். பன்னர்
ெபனூேவைலப்பலமாக்க அங்ேகவாழ்ந்தான்.
௨௬-௨௭ ெயெராெபயாம் தனக்குள்ேளேய, “ஜனங்கள் எருசேலமில்

ெதாடர்ந்து கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு காணிக்ைககைள அளிக்கச்
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ெசல்வார்கேளயானால், பன் அவர்கள் தாவீதன் குடும்பத்தால்
ஆளப்படேவண்டும் என வரும்புவார்கள். அவர்கள் ெரெகாெபயாைமப்
பன்பற்ற , அவைன மீண்டும் அரசனாக்குவார்கள். என்ைனக்
ெகான்றுவடுவார்கள்” என எண்ணினான். ௨௮ எனேவ அவன் தன்ைனச்
சார்ந்தவர்கேளாடு கலந்து ேயாச த்தான். அவன் இரண்டு தங்க
கன்றுக்குட்டிகைளச் ெசய்தான். ஜனங்களிடம், “இனிேமல் நீங்கள் எருசேலம்
ேபாய் ெதாழுதுெகாள்ள ேவண்டாம். உங்கைள எக ப்தலிருந்து ெவளிேய
ெகாண்டுவந்த ெதய்வங்கள் இைவகள் தான்” என்றான். ௨௯ பன்னர்
ெபத்ேதலில்ஒருகன்றுகுட்டியும்,தாண்நகரில்ஒருகன்றுக்குட்டியும்ைவத்தான்.
௩௦ ஜனங்கள் ெபத்ேலலுக்கும் தாணுக்கும் ேபாய் கன்றுக்குட்டிகளின்
உருவங்கைளவழிபட்டனர். இதுெபரிய பாவமானது.
௩௧ ெயெராெபயாமும் உயர்ந்த மைலய டங்களில் ஆலயங்கைளக் கட்டினான்.

அதற்கு ஆசாரியர்களாக இஸ்ரேவலின் ெவவ்ேவறு ேகாத்த ரங்களிலிருந்து
ேதர்ந்ெதடுத்தான். (அவன் ேலவயர் ேகாத்த ரத்தலிருந்து மட்டும்
ஆசாரியர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல). ௩௨ அரசன் புதய
வடுமுைறநாைளயும் உருவாக்கனான். இது பஸ்கா பண்டிைகையப்ேபான்று
யூதாவல் வழாவாய ற்று. ஆனால் இது எட்டாவது மாதத்தல் 15 வது நாள்,
முதல் மாதத்தன் 15வது நாள் இல்ைல. அந்த காலத்தல் ெபத்ேதலில்
பலிபீடத்தல் பலவத பலிகைளச் ெசய்தான். அப்பலிகள் அவனால்
ெசய்யப்பட்ட காைளகளுக்கு உரியதாய ற்று. அங்ேக ெபத்ேதல் நகரிேலேய
அரசன் ஆசாரியர்கைள ேதர்ந்ெதடுத்து ெதாழுைகக்கு ஏற்பாடு ெசய்தான்.
௩௩இவ்வாறுஅரசன், இஸ்ரேவலுக்கு உரிய வடுமுைறக்கு தன் ெசாந்த நாைள
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டான். இதுஎட்டாவதுமாதத்தன் 15வதுநாள். அப்ேபாது
அவன் பலிபீடத்தல் பலிய ட்டு நறு மணப் ெபாருட்கைள எரித்தான். இைவ
ெபத்ேதல்நகரில் நடந்தது.

௧௩
ெபத்ேதலுக்குஎத ராக ேதவன்ேபசுதல்
௧ கர்த்தர், யூதாவலுள்ள ேதவமனிதைனப் ெபத்ேதலுக்கு ேபாகும்படி

கட்டைளய ட்டார். அவன் அங்ேக ேபானேபாது ெயெராெபயாம் பலிபீடத்தன்
முன்னால் நறுமண வாசைனப் ெபாருட்கைளச் ெசலுத்த க்ெகாண்டிருந்தான்.
௨ பலிபீடத்த ற்கு எத ராகப் ேபசுமாறு கர்த்தர் அந்த ேதவமனிதனுக்குக்
கட்டைளய ட்டார். அவனும்,

“பலிபீடேம, கர்த்தர் உன்னிடம் கூறுகறார் ‘தாவீதன் குடும்பத்தல் ேயாச யா
என்பவன் இருக்கறான். இந்த ஆசாரியர்கெளல்லாம் இப்ேபாது ெபாய்த்
ெதய்வங்கைளெதாழுதுவருகன்றனர். எனேவ பலிபீடேம, ேயாச யா என்பவன்
உன்ேமல்தூபம்காட்டுக றேமைடயன்ஆசாரியர்கைளஉன்ேமல்பலியடுவான்.
அந்தஆசாரியர்கள் நறுமணப் ெபாருட்கைளப் ேபாட்டு எரிக்கன்றனர். ஆனால்
ேயாச யாேவா மனித எலும்புகைளப் ேபாட்டு எரிப்பான். ப றகு மீண்டும்
உன்ைனப்பயன்படுத்தமுடியாது!’ ” என்றான்.
௩ இைவெயல்லாம் ந கழும் என்பதற்கான சான்ைறயும் அந்த ேதவமனிதன்

காட்டினான். அவன், “இதுதான் கர்த்தர் என்னிடம் ெசான்ன அத்தாட்ச யாகும்.
கர்த்தர், ‘இந்த பலிபீடம் ெவடித்து இதலுள்ள சாம்பல் தைரய ேலவழும்’ என்று
ெசான்னார்” என்றான்.
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௪ அரசனான ெயெராெபயாம் ெபத்ேதலின் பலிபீடத்ைதப்பற்ற
ேதவமனிதனிடமிருந்து ெசய்தையக் ேகட்டான். அவன் தன் ைகையப்
பலிபீடத்தலிருந்து நீட்டி, “அவைன படியுங்கள்!” என்றான். ஆனால் நீட்டிய
அந்தக் ைக, மடக்க முடியாத அளவற்கு முடங்க ப்ேபானது. ௫ பலிபீடமும்,
தூள் தூளாகச் ச தற உைடந்துேபானது. அதன் சாம்பல் தைரயல் ச ந்தயது.
ேதவமனிதன் ெசான்னது ேதவனிடமிருந்து வந்தது என்பதற்கு இதுேவ
சாட்ச யாய ற்று. ௬ அப்ேபாது அரசன் அந்தத் ேதவமனிதனிடம், “எனக்காக
உன் ேதவனாகய கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய். எனது ைகைய குணமாக்கும்படி
கர்த்தைரக் ேகள்” என்றான்.
ேதவமனிதனும் அவ்வாேற ெஜப க்க அவனது ைக முன்பு ேபாலாய ற்று.

௭ அரசனும் ேதவமனிதனிடம், “என்ேனாடு என் வீட்டிற்கு வா. என்ேனாடு
உணவருந்து. உனக்குப்பரிசளிப்ேபன்” என்றான்.
௮ ஆனால் ேதவமனிதேனா அரசனிடம், “உனது ஆட்சயல் பாதையக்

ெகாடுத்தாலும், என்னால் உன்ேனாடு வரமுடியாது, இந்த இடத்தல் என்னால்
எைதயும் உண்ணேவா குடிக்கேவா கூடாது. ௯ எைதயும் உண்ணேவா
அல்லது குடிக்கேவா கூடாது என எனக்கு கர்த்தர் கட்டைளய ட்டார். நான்
இங்கு வந்த பாைதவழிேய பயணம் ெசய்யக்கூடாது என்றும் கர்த்தர்
கட்டைளய ட்டிருக்க றார்” என்றான். ௧௦ எனேவ அவன் ேவறு பாைத வழியாகத்
தன்பயணத்ைதத்ெதாடர்ந்தான்.
௧௧ ெபத்ேதலில் ஒரு முதய தீர்க்கதரிச இருந்தான். அவனது மகன்கள்

அவனிடம் வந்து ேதவமனிதன் ெபத்ேதலில் ெசய்தைதச் ெசான்னார்கள்,
அரசனிடம்ெசான்னைதயும்ெசான்னார்கள். ௧௨அதற்குஅந்தமுதயதீர்க்கதரிச ,
“அவன் எந்தச் சாைல வழியாகத் தரும்ப ப் ேபானான்?” என்று ேகட்டான்.
அவர்களும் அந்தச் சாைலையச் சுட்டிக்காட்டினார்கள். ௧௩ அவன் தனது
ேகாேவறு கழுைதக்குச் ேசணத்ைத கட்டுமாறு ேவண்டினான். அவனது
பள்ைளகளும் அவ்வாேற ெசய்தனர். அவனும் அக்கழுைதயன் மீது
ஏற ப்ேபானான்.
௧௪ முதய தீர்க்கதரிச அந்தத் ேதவமனிதைனப் பன் ெதாடர்ந்து ேபானான்.

ேதவமனிதன் கர்வாலி மரத்தன் கீழ் இருப்பைத அவன் கண்டான்,
“யூதாவலிருந்துவந்தத் ேதவமனிதன்நீதானா?” என்றுேகட்டான்.
அந்த ேதவமனிதன், “ஆமாம், நான்தான்” என்றான்
௧௫முதய தீர்க்கதரிச “என்ேனாடு வீட்டிற்கு வந்து உணவருந்துங்கள்” என்று

ேவண்டினான்.
௧௬ ஆனால் அந்தத் ேதவமனிதன் “என்னால் உங்கேளாடு வீட்டிற்கு

வரமுடியாது. இந்த இடத்தல் உங்கேளாடு உண்ணேவா குடிக்கேவா கூடாது.
௧௭ கர்த்தர் எனக்கு, ‘இந்த இடத்தல் எைதயும் உண்ணேவா குடிக்கேவா
கூடாது. நீ ெசன்ற சாைலயன் வழிேய மீண்டும் ெசல்லக்கூடாது’ என்று
கட்டைளய ட்டுள்ளார்” என்றான்.
௧௮ ப றகு முதய தீர்க்கதரிச “நானும் உங்கைளப் ேபான்று தீர்க்கதரிச தான்”

என்றான். ேமலும் அவன் ஒரு ெபாய்ச் ெசான்னான். அவன், “ேதவதூதன்
ஒருவன் கர்த்தரிடத்தலிருந்து வந்தான். அவன் உங்கைள எனது வீட்டிற்கு
அைழத்துப்ேபாய் உண்ணவும்குடிக்கவும் ெகாடுக்குமாறு ேகட்டுக்ெகாண்டான்”
என்றான்.
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௧௯ எனேவ ேதவமனிதன் முதயவேனாடு அவனது வீட்டிற்குப்ேபாய்
உண்டான். அவேனாடு குடித்தான். ௨௦ அவர்கள் ேமைஜயன் முன்னால்
உட்கார்ந்தருக்கும்ேபாது, கர்த்தர் முதய தீர்க்கதரிச ய டம் ேபசனார்.
௨௧ முதயவனும், அந்த ேதவமனிதனிடம், “கர்த்தர் உனக்க ட்ட கட்டைளைய
மீறனாய்! அவருக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல. ௨௨ இந்த இடத்தல் எைதயும்
உண்ணேவா அல்லது குடிக்கேவா கூடாது என்று கர்த்தர் உனக்குக்
கட்டைளய ட்டார். ஆனால் நீ தரும்ப வந்து உண்டு குடித்தாய். எனேவ
உனது பணம் உன் குடும்பக் கல்லைறயல் அடக்கம் ெசய்யப்படாமல் ேபாகும்”
என்றான்.
௨௩ ேதவமனிதன் உணவருந்த முடித்தான். முதய தீர்க்கதரிச ப றகு

கழுைதயல் அவனுக்காக ேசணத்ைத கட்டி அவன் ேபானான். ௨௪ அவன்
பாைதயல் பயணம் ெசய்யும்ேபாது, ஒரு சங்கம் வந்து அவைனக்
ெகான்றுேபாட்டது. அவனது உடல் பாைதயல் க டக்க அருகல் சங்கமும்
கழுைதயும் நன்றுெகாண்டிருந்தன. ௨௫ ச லர் அவ்வழியாக வந்தனர். அவர்கள்
பணத்ைதயும் சங்கத்ைதயும் கண்டு முதய தீர்க்கதரிச ய டம் வந்து தாங்கள்
கண்டைதக்கூறனார்கள்.
௨௬ அவன்தான் தந்த ரம் ெசய்து தீர்க்கதரிசையத் தருப்ப அைழத்தவன்.

அவன் அைனத்ைதயும் ேகட்டபன், “அந்தத் ேதவமனிதன் கர்த்தருைடய
கட்டைளக்குக்கீழ்ப்படியவல்ைல. எனேவசங்கத்ைதஅனுப்ப ெகான்றுவட்டார்.
இவ்வாறு ெசய்ேவன் என்று கர்த்தர் ஏற்ெகனேவ கூறயருக்க றார்” என்றான்.
௨௭ ப றகு அவன் தன் மகன்களிடம், “என் கழுைதக்கு ேசணத்ைதக் கட்டுங்கள்”
என்றான். அவனது மகன்களும் அவ்வாேற ெசய்தனர். ௨௮அவன் சாைலக்குப்
ேபாய் தீர்க்கதரிச யன் பணத்ைதப் பார்த்தான். கழுைதயும் சங்கமும்
அப்ெபாழுதும் அங்ேக நன்றுெகாண்டிருந்தன. சங்கம் அந்த உடைலத்
தன்னவல்ைல. கழுைதையயும்எதுவும்ெசய்யவல்ைல.
௨௯ முதய தீர்க்கதரிச அந்த பணத்ைத எடுத்து தனது கழுைதயன் மீது

ைவத்தான். அதைன நகரத்த ற்குக் ெகாண்டுவந்து அவனுக்காக அழுதான்.
௩௦ அவைனத் தனது குடும்பக் கல்லைறய ேலேய அடக்கம் ெசய்தான். பன்
அவனுக்காக அழுது, “என் சேகாதரேர, உங்களுக்காக நான் வருந்துக ேறன்”
என்றுபுலம்பனான். ௩௧எனேவஅந்தமுதயதீர்க்கதரிச சவஅடக்கத்ைதமுடித்த
பன், தன் மகன்களிடம், “நான் மரித்த பன்னும், என்ைன இேத கல்லைறயல்
அடக்கம் ெசய்யுங்கள். எனது எலும்புகைள இவனது எலும்புகளுக்கு அருகல்
ைவயுங்கள். ௩௨ இவன் மூலமாக கர்த்தர் ெசான்னெதல்லாம் உறுதயாக
நைறேவறும். கர்த்தர் இவன்மூலமாக ெபத்ேதலின் பலிபீடத்த ற்கு எத ராகவும்
சமாரியாவன் நகரங்களிலுள்ள ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு எத ராகவும்
ேபசனார்” என்றான்.
௩௩ ெயெராெபயாம் அரசன் மாறவல்ைல. ெதாடர்ந்து தீைமகைளச்

ெசய்துவந்தான். ஆசாரியர்களாக ெவவ்ேவறு ேகாத்த ரங்களிலிருந்து ேதர்ந்
ெதடுத்தான்.அவர்கள் ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு ஆராதைன ெசய்தனர்.
ஆசாரியராக யார் வரும்பனாலும் வரும்பயபடி அனுமதக்கப்பட்டனர்.
௩௪இச்ெசயல்கேளெபரும்பாவமாக அவனதுஆட்ச அழிய காரணமாயற்று.

௧௪
ெயெராெபயாம் மகனின்மரணம்
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௧அப்ேபாது,ெயெராெபயாமின்மகன்அபயா என்பவன்ேநாய்வாய்ப்பட்டான்.
௨ அரசன் தன் மைனவய டம், “சீேலாவற்குப் ேபா. அகயா தீர்க்கதரிசையப்
பார். அவர்தான் நான்இஸ்ரேவலின்அரசனாேவன்என்றுகூறனார். ஜனங்கள்
அைடயாளம் காணமுடியாதவாறுஆைட அணிந்துக்ெகாள். ௩தீர்க்கதரிச க்கு 10
துண்டு அப்பங்கைளயும், பணியாரங்கைளயும், ஒரு ஜாடி ேதைனயும் ெகாடு.
நம் மகனுக்கு என்ன ஏற்படும் என்றும் ேகள். அகயா தீர்க்கதரிச உனக்கு
சரியாகச்ெசால்லுவார்” என்றான்.
௪ அரசன் ெசான்னதுேபாலேவ அவனது மைனவயும் ெசய்தாள். அவள்

தீர்க்கதரிச யான அகயாவன் வீட்டிற்குப் ேபானாள். அவன் முதுைமயைடந்து
பார்ைவயற்றுப் ேபாய் இருந்தான். ௫ ஆனால் கர்த்தர் அவனிடம்,
“ெயெராெபயாமின் மைனவ தன் மகைனப்பற்ற உன்னிடம் ேகட்கவருகறாள்.
ஏெனன்றால் அவன் ேநாய்வாய்ப்பட்டிருக்க றான்” என்றார். அவன் என்ன
ெசால்லேவண்டும்என்பைதயும்கர்த்தர்அவனுக்குெசால்லியருந்தார்.
அரசனின் மைனவ அகயாவன் வீட்டிற்கு வந்தாள். தன்ைன யாெரன்று

ஜனங்கள் அறந்துக்ெகாள்ளாதபடி நடந்துக்ெகாண்டாள். ௬ அவள் கதவருேக
வந்தைத அற ந்ததும் அவன், “ெயெராெபயாமின் மைனவேய வருக,
உன்ைனப்பற்ற மற்றவர்கள் ேவறுயாராகேவா நைனக்கும்படி ஏன் நீ
நடந்துக்ெகாள்க றாய்? உனக்கு ஒரு ெகட்டச்ெசய்தைய ைவத்தருக்க ேறன்.
௭ ெயெராெபயாமிடம் ேபாய் இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தர் என்ன
ெசான்னார் என்பைதப் ேபாய் ெசால். கர்த்தர், ‘ெயெராெபயாம், நான்
உன்ைன அைனத்து இஸ்ரேவலர்களிடமிருந்தும் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். எனது
ஜனங்கைள ஆளும்படிச் ெசய்ேதன். ௮ தாவீதன் குடும்பம் இஸ்ரேவைல
ஆண்டுக்ெகாண்டுஇருந்தது. ஆனால்நான்அதைனஅவர்களிடமிருந்துஎடுத்து
உன்னிடம் ெகாடுத்ேதன். ஆனால் நீ எனது ஊழியனான தாவீைதப்ேபால்
நடந்துக்ெகாள்ளவல்ைல. அவன் எப்ேபாதும் எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தான்.
முழுமனேதாடு அவன் என்ைனப் பன் ெதாடர்ந்தான். எனக்கு ஏற்றைதேய
அவன் ெசய்துவந்தான் ௯ ஆனால் நீ ெபரும் பாவங்கைள ெசய்துவ ட்டாய்.
உனது பாவங்கள் உனக்கு முன்னால் ஆண்டவர்களின் பாவங்கைளவ ட மிக
ேமாசமானது. என்ைனப் பன்பற்றுவைதவ ட்டு, நீேய வக்க ரகங்கைளயும்
அந்நய ெதய்வங்கைளயும் ெசய்தாய். இது எனக்கு ேகாப மூட்டியது. ௧௦எனேவ
உனது குடும்பத்த ற்குத் துன்பங்கைளத் தருேவன். உன் குடும்பத்தலுள்ள
அைனத்து ஆண்கைளயும் ெகால்ேவன். ெநருப்பு, சாணத்ைத அழிப்பது
ேபான்றுநான்உன்குடும்பம்முழுவைதயும்அழித்துப்ேபாடுேவன். ௧௧இந்நகரில்
மரித்துப்ேபாகும்உன்குடும்பத்தானின்பணத்ைதநாய்கள்உண்ணும். வயலில்
மரிப்பவர்கைள பறைவகள் உண்ணும். இவற்ைறக் கர்த்தர் ெசான்னார்’ ”
என்றான்.
௧௨ பன் அகயா தீர்க்கதரிச ேமலும் ெயெராெபயாமின் மைனவடம்

ேபசனான், “இப்ேபாது வீட்டிற்குப் ேபா. நீ எப்ெபாழுது நகரத்த ற்குள்
நுைழகறாேயா அப்ேபாது உன் மகன் மரிப்பான். ௧௩ இஸ்ரேவலர்கள்
அைனவரும் அவனுக்காக அழுது அடக்கம் ெசய்வார்கள். உன் குடும்பத்தல்
அவன் மட்டுேம அடக்கம் ெசய்யப்படுவான். இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு அவன் ஒருவன் மட்டுேம ெயெராெபயாமின் குடும்பத்தல்
ப டித்தமானவன் என்பதுதான் காரணம். ௧௪ இஸ்ரேவலருக்குப் புதய
அரசைன கர்த்தர் ஏற்படுத்துவார். அவன் ெயெராெபயாமின் குடும்பத்ைத
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அழிப்பான். இதுவைரவல் நைடெபறும். ௧௫ப றகு கர்த்தர் இஸ்ரேவலர்கைளத்
தாக்குவார். அவர்கள்ஆற்றங்கைரயலுள்ளநாணைலப்ேபான்றுஅைசவார்கள்.
அவர்கைள இந்த நல்ல நாட்டினின்றும் கர்த்தர் துரத்துவார். இந்த நாடு
கர்த்தரால் அவர்களின் முற்ப தாக்களுக்கு ெகாடுக்கப்பட்டது. அவர் அவர்கைள
ஐப ராத்து ஆற்றுக்கு அப்பால் ச தறடிப்பார். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மீது கர்த்தர்
ேகாபத்ேதாடு இருப்பதால் இவ்வாறு ெசய்வார். காரணம் அவர்கள் ெபாய்த்
ெதய்வங்களுக்கு கம்பங்கள் அைமத்து ெதாழுதுெகாண்டனர். ௧௬ ெராெபயாம்
தானும் பாவம் ெசய்து இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளயும் பாவத்துக்குட்படுத்தனான்.
எனேவகர்த்தர்அவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பார்” என்றான்.
௧௭ அரசனின் மைனவ த ர்சாவலுள்ள தன் வீட்டிற்குத் தரும்பனாள்.

அவள் வீட்டிற்குள் நுைழந்ததும், அவளது மகன் மரித்தான். ௧௮ இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள்அைனவரும்அவனுக்காக அழுதுஅவைனஅடக்கம் ெசய்தனர். இது
கர்த்தர் ெசான்னது ேபாலேவ நடந்தது, கர்த்தர் தன் ஊழியனான, தீர்க்கதரிச
அகாயாவன்மூலம்இைதச்ெசான்னார்.
௧௯ அரசன் ேவறுபல ெசயல்கைளச் ெசய்தான். பல ேபார்கைளச் ெசய்து

ெதாடர்ந்து ஜனங்கைள ஆண்டான். இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தல் அவன் ெசய்தது எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்க றது ௨௦ அவன் 22
ஆண்டுகள் அரசாண்டான். அவன் மரித்ததும் அவனது முற்ப தாக்கேளாடு
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். அவனக்குப் பன் அவனது மகன் நாதாப் அரசன்
ஆனான்.

Rehoboam, King of Judah
௨௧ சாெலாேமானின் மகனான ெரெகாெபயாம் யூதாவன் அரசனான ேபாது,

அவனுக்கு 41வயது. அவன்எருசேலமில் 17ஆண்டுகள்அரசாண்டான். கர்த்தைர
ெபருைமப்படுத்துவதற்காக ேதர்ந்ெதடுத்த நகரம் இதுதான். அவர், இந்த
நகரத்ைத ப ற அைனத்து இஸ்ரேவல் நகரங்களில் இருந்து ேதர்ந்ெதடுக்க றார்.
அவனதுதாயானநாமாள்அம்ேமானியளாகஇருந்தாள்.
௨௨ யூதாவலுள்ள ஜனங்களும் பாவம் ெசய்தனர். அவர்களின் பாவம்

அவர்களின் முற்ப தாக்களின் பாவத்ைதவ ட மிகுதயாய ற்று. இதனால்
கர்த்தருக்கு அவர்கள் மீது ேகாபமும் மிகுதயானது. ௨௩ அவர்கள் ெபாய்த்
ெதய்வங்களுக்கு உருவங்களும், நைனவு சன்னங்களும், தூண்களும்
கட்டினார்கள். அவர்கள் இவற்ைற ஒவ்ெவாரு மைல மீதும் ஒவ்ெவாரு
பசுைமயான மரத்தடியலும் அைமத்தனர். ௨௪ பாலின உறவுக்காக தங்கள்
உடைலவற்று அந்நயெதய்வங்களுக்கு பணி ெசய்த ஆண்கள் இருந்தார்கள்.
இதனால் யூதா நாட்டினர் பல தவறுகைளச் ெசய்தனர். இந்நாட்டில் இதற்கு
முன்னால் இருந்தவர்களும் இது ேபால் தீயெசயல்கைளச் ெசய்ததால்
அவர்களின்நாட்ைட ேதவன்இஸ்ரேவலர்களிடம் ெகாடுத்துவ ட்டார்.
௨௫ெரெகாெபயாம்அரசனானஐந்தாம்ஆண்டில்,எக ப்தன்அரசனானசீஷாக்

எருசேலம் மீது பைடெயடுத்தான். ௨௬ அவன் கர்த்தருைடய ஆலயத்தலிருந்த
ெபாக்கஷங்கைளயும் அரண்மைனயலுள்ள ெசல்வங்கைளயும்
சூைறய ட்டான். ஆராம் நாட்டு அரசனிடம் தாவீது அபகரித்து வந்த தங்கக்
ேகடயங்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டான். ௨௭ அதனால் அரசன் அவற்றுக்குப்
பதலாக ெவண்கல ேகடயங்கைளச் ெசய்து அவற்ைற வாயல் காப்ேபார்களின்
தைலவரின் ெபாறுப்பல் ைவத்தான். ௨௮ ஒவ்ெவாரு தடைவயும் அரசன்
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வரும்ேபாது, இவர்கள் ேகடயங்கைள கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள் எடுத்து
வருவார்கள். பன்பைழயபடி பாதுகாப்பாகைவத்துக்ெகாள்வார்கள்.
௨௯ ெரெகாெபயாம் அரசன் ெசய்தவற்ைறெயல்லாம் யூத அரசர்களின்

வரலாறு என்ற புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது. ௩௦ ெரெகாெபயாமும்
ெயெராெபயாமும்அடிக்கடி தங்களுக்குள்சண்ைடய ட்டுக்ெகாண்டனர்.
௩௧ெரெகாெபயாம்மரித்துதமதுமுற்ப தாக்கேளாடுஅடக்கம்ெசய்யப்பட்டான்.

அவன் தாவீது நகரத்தல் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். (அவனது தாயன்
ெபயர் நாமாள், அவள் அம்ேமானியள்.) அவனது மகனான அபயா அடுத்து
அரசனானான்.

௧௫
யூதாவன்அரசனானஅபயா
௧ ேநபாத் என்பவனின் மகனான ெயெராெபயாம் என்பவன் இஸ்ரேவலின்

அரசனாக ஆண்டான். அவனது 18வதுஆட்சயாண்டில், அவனது மகன் அபயா
யூதாவன் அரசன் ஆனான். ௨ அபயா எருசேலமிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகள்
அரசாண்டான். அவனதுதாய்அப்சேலாமின்மகளானமாகாள்.
௩ அவன் தன் தந்ைதையப்ேபாலேவ அைனத்து பாவங்கைளயும் ெசய்தான்.

அபயா தன் தாத்தாவாகய தாவீைதப்ேபான்று ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
உண்ைமயானவனாக இல்ைல. ௪ கர்த்தர் தாவீைத ேநச த்தார். அதனால்,
கர்த்தர் அபயாவற்கு எருசேலமின் ஆட்சையக் ெகாடுத்தார். அவனுக்கு
ஒரு மகைனயும் எருசேலமிற்குப் பாதுகாப்ைபயும் தாவீத ற்காக கர்த்தர்
ெகாடுத்தார். ௫ கர்த்தருக்குப் ப டித்த சரியான காரியங்கைள மட்டுேம
எப்ெபாழுதும் தாவீது ெசய்துவந்தான். அவன் எப்ெபாழுதும் கர்த்தருைடய
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடந்தான். அவன் ஒேர ஒருமுைறமட்டும்
கர்த்தருக்குகீழ்ப்படியவல்ைல. அதுஏத்தயனானஉரியாவ ற்குெசய்ததாகும்.
௬ ெரெகாெபயாமும் ெயெராெபயாமும் எப்ெபாழுதும் ஒருவருக்ெகாருவர்

சண்ைடய ட்டுக் ெகாண்டிருந்தனர். ௭ அபயா ெசய்த ப ற ெசயல்கெளல்லாம்
யூதாவன்அரசர்கள்வரலாறு என்றபுத்தகத்தல்எழுதப்பட்டிருக்க றது.
அபயா அரசனாக இருந்த காலம்வைர அவன் ெயெராெபயாேமாடு

சண்ைடய ட்டுக் ெகாண்டிருந்தான். ௮ அவன் மரித்ததும் தனது
முற்ப தாக்கேளாடு தாவீது நகரதத்தல் அடக்கம்பண்ணப்பட்டான்.
அபயாவற்குப் பன்அவனதுமகனானஆசாஅரசனானான்.

யூதாவன்அரசனானஆசா
௯ ெயெராெபயாமின் 20வது ஆட்ச ஆண்டின் ேபாது, ஆசா யூதாவன்

அரசனானான். ௧௦ ஆசா 41 ஆண்டுகள் யூதாைவ எருசேலமிலிருந்து ஆண்டு
வந்தான். அவனதுபாட்டியன்ெபயர் மாகாள். இவள்அப்சேலாமின்மகள்.
௧௧ஆசா அவனது முற்ப தாவான தாவீைதப் ேபான்ேற கர்த்தருக்குச் சரியான

ெசயல்கைள மட்டுேம ெசய்துவந்தான். ௧௨ அப்ேபாது ஆண்கள் பாலின
உறவுக்காக தம் உடைலவற்று அந்நயெதய்வங்களுக்குச் ேசைவெசய்து
வந்தனர். இத்தைகயவர்கைள ஆசா நாட்ைட வ ட்டுத் துரத்தனான். அவன்
முற்ப தாக்களால் ெசய்யப்பட்ட ெபாய்த் ெதய்வங்களின் வக்க ரகங்கைளயும்
எடுத்ெதற ந்தான். ௧௩ அவன் தனது பாட்டியான மாகாைவயும், அரச
என்ற பதவயலிருந்து வலக்கனான். ஏெனன்றால் அவள் அஷரா
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ெபாய்த் ெதய்வத்தன் உருவத்ைத ெசய்தாள். ஆசா இந்தப் பயங்கரமான
உருவத்ைத உைடத்துப்ேபாட்டான். கீதேரான் பள்ளத்தாக்கல் அதைன
எரித்துவ ட்டான். ௧௪ அவன் ெபாய்த் ெதய்வங்கைள ெதாழுவதற்கான
ேமைடப் பகுத கைள அழிக்கவல்ைல. ஆனால், தன் வாழ்நாள் முழுவதும்
கர்த்தருக்கு நம்ப க்ைகயாளனாக இருந்தான். ௧௫ஆசாவும் அவனது தந்ைதயும்
ேதவனுக்கு ெபான், ெவள்ளி ேபான்ற ெபாருட்கைளஅன்பளிப்பாகஆலயத்தல்
ெகாடுத்தருந்தனர்.
௧௬அப்ேபாது, இஸ்ரேவலின் அரசனாக இருந்த பாஷாேவாடு, ஆசா அடிக்கடி

சண்ைடய ட்டான். ௧௭பாஷாயூதாவற்குஎத ராக,இஸ்ரேவல்ஜனங்கைளஅங்ேக
ேபாகேவாவரேவாஅனுமதக்காமல் சண்ைடய ட்டான். அவன் ராமா நகரத்ைதப்
பலம் ெபாருந்தயதாக ஆக்கனான். ௧௮ எனேவ ஆசா, கர்த்தருைடய ஆலயம்
மற்றும் அரண்மைன ெபாக்கஷங்களிலிருந்து ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும்
எடுத்து ேவைலக்காரர்களுக்குக் ெகாடுத்து ெபனாதாத்த டம் அனுப்பனான்.
அவன் ஆராமின் அரசன் ெபனாதாத் தப்ரிேமானின் மகன். தப்ரிேமான்
எச ேயானின் மகன். தமஸ்கு ெபனாதாத்தன் தைலநகரம். ௧௯ஆசா அவனுக்கு,
“என் தந்ைதயும் உங்கள் தந்ைதயும் சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்டனர்.
நான் இப்ேபாது உங்கேளாடு ஒரு சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்துக்ெகாள்ள
வரும்புக ேறன். இப்ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் உமக்கு அன்பளிப்பாக
அனுப்புக ேறன். நீங்கள் இஸ்ரேவலின் அரசனான பாஷாவ டம் ெகாண்டுள்ள
ஒப்பந்தத்ைத ரத்து ெசய்யுங்கள். அப்ேபாதுதான் அவன் எங்கள் நாட்ைட வ ட்டு
வலகுவான்” என்றுதூதுஅனுப்பனான்.
௨௦ அரசனான ெபனாதாத் ஒப்பந்தத்தன்படி ஆசாேவாடு ஒரு பைடைய

அனுப்ப இஸ்ரேவல் நகரங்களான ஈேயான், தாண், ெபத்மாக்கா எனும்ஆேபல்,
கன்னேராத், நப்தலி ஆகயவற்றல் ேபார் ெசய்து ெவன்றான். ௨௧ பாஷா
இத்தாக்குதைல அறந்தான். எனேவ ராமாைவப் பலப்படுத்துவைதவ ட்டு,
த ர்சாைவ ேநாக்க ச்ெசன்றான். ௨௨ ப றகுஆசா தம் ஜனங்கள் அைனவருக்கும்
ஒரு கட்டைளய ட்டான். அதன்படி ஒவ்ெவாருவரும் உதவேவண்டும் என்றும்
அவர்கள் ராமாவற்குப் ேபாய் கல்ைலயும் மரத்ைதயும் எடுத்து வரேவண்டும்
என்றும் ஆைணயட்டான். அதனால் ேகபாவல் உள்ள ெபன்யமீன் மற்றும்
மிஸ்பாஆகயநகரங்கைளபலமுள்ளதாகக் கட்டினான்.
௨௩ஆசாைவப் பற்றய, அவன் ெசய்த மற்ற ெபரும் ெசயல்கைளெயல்லாம்

யூதா அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல் ெசால்லப்பட்டுள்ளது. அதல்
நகரங்கள் கட்டப்பட்டதும் உள்ளன. அவன் முதுைமயைடந்ததும் பாதத்தல் ஒரு
ேநாய் வந்தது. ௨௪அவன் மரித்ததும் தனது முற்ப தாவான தாவீதன் நகரத்தல்
அடக்கம்ெசய்யப்பட்டான். பன்இவனதுமகனானேயாசபாத்அரசனானான்.
இஸ்ரேவல்அரசனானநாதாப்
௨௫ஆசாவன்இரண்டாம்ஆட்ச ஆண்டில்ெயெராெபயாமின்மகனானநாதாப்

இஸ்ரேவலின் அரசனானான். அவன் 2 ஆண்டுகள் ஆண்டான். ௨௬ இவன்
கர்த்தருக்கு எத ராகக் ெகட்ட காரியங்கைள தந்ைதையப்ேபாலேவ ெசய்தான்.
ஜனங்கைளயும்பாவம்ெசய்யைவத்தான்.
௨௭அகயாஎன்பவனின்மகன்பாஷாஆவான். இவன்இசக்கார்ேகாத்த ரத்தல்

உள்ளவன். இவன் நாதாப்ைபக் ெகால்லத ட்டமிட்டான். இது நாதாப்பும்
இஸ்ரேவலர்களும் க ப்ெபத்ேதானுக்கு எத ராகச் சண்ைடயடும்ேபாது
ந கழ்ந்தது. இது ெபலிஸ்தயரின் நகரம். இங்ேக பாஷா நாதாப்ைபக்
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ெகான்றான். ௨௮இதுயூதாவன்அரசனானஆசாஆண்டமூன்றாவதுஆண்டில்
நடந்தது. பன்பாஷாஇஸ்ரேவலின்அரசன்ஆனான்.

பாஷாஇஸ்ரேவலின்அரசன்
௨௯ இவன் அரசன் ஆனதும், ெயெராெபயாமின் குடும்பத்தல் உள்ள

அைனவைரயும் ெகான்றான். எவைரயும் உய ேராடு வ டவல்ைல. கர்த்தர்
ெசான்னபடிேய நடந்தது. இதைனக் கர்த்தர் சீேலாவல் அகயா மூலம்
ெசான்னார். ௩௦ இவ்வாறு ந கழ ெயெரா ெபயாம் ெசய்த பாவங்களும்
ஜனங்கைளப் பாவம் ெசய்ய ைவத்ததும் காரணமாயற்று, இைவேய
இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகயகர்த்தருக்குேகாபத்ைதத்தந்தது.
௩௧ நாதாப் ெசய்த மற்ற ெசயல்கள் இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு

என்ற புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளது. ௩௨ பாஷாவன் ஆட்ச காலம் முழுவதும்
யூதாவன்அரசனானஆசாேவாடு ேபாரிட்டான்.
௩௩ ஆசாவன் மூன்றாவது ஆட்ச ஆண்டில்தான் இஸ்ரேவலின் அரசனாக

அகயாவன்மகனானபாஷாஅரசன்ஆனான். த ர்சாவல்அவன் 24ஆண்டுகள்
ஆட்ச ெசய்தான். ௩௪பாஷா கர்த்தருக்குவ ேராதமானெசயல்கைளச் ெசய்தான்.
ெயெராெபயாைமப்ேபால்தானும்பாவம்ெசய்துஜனங்கைளயும்பாவம்ெசய்யத்
தூண்டினான்.

௧௬
௧ப றகுகர்த்தர்ஆனானியன்மகனான
ெயகூேவாடு பாஷாவற்கு எத ராக கீழ்க்கண்டவாறு ேபசனார்: ௨ “நான்

உன்ைன ஒரு முக்கயமான மனிதனாகச் ெசய்ேதன். உன்ைன இஸ்ரேவலின்
அரசனாக்க ேனன். ஆனால் நீ ெயெராெபயாமின் வழியல் என் ஜனங்கைள
பாவத்துக்குள்ளாக்குகறாய். இது எனக்குப் ெபரும்ேகாபத்ைத உண்டாக்க ற்று.
௩ எனேவ நான் பாஷாைவயும் அவனது குடும்பத்ைதயும் அழிப்ேபன். நான்
நாபாத்தன் மகனான ெயெரா ெபயாமின் குடும்பத்த ற்குச் ெசய்ததுேபாலேவ
ெசய்ேவன். ௪இந்நகரத்ெதருக்களில்நாய்கள்உண்ணும்படிஉன்குடும்பத்தனர்
சலர் மரிப்பார்கள். இன்னும் சலர் வயல்ெவளிகளில் மரிப்பார்கள். அவர்கள்
பணங்கைளப்பறைவகள்தன்னும்.”
௫ பாஷாைவப்பற்றய அவன் ெசய்த ெபருஞ் ெசயல்கைளப்பற்ற இஸ்ரேவல்

அரசர்களின்வரலாறு என்றபுத்தகத்தல்எழுதப்பட்டுள்ளன. ௬பாஷாமரித்ததும்
த ர்சா நகரத்தல் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். அவனது மகனான ஏலா அடுத்த
அரசனானான்.
௭ எனேவ கர்த்தர், பாஷாவற்கும் அவனது குடும்பத்த ற்கும் எத ரான

ெசய்த கைள ஆனானியன் மகனான ெயகூ தீர்க்கதரிச மூலம் ெசான்னார்.
பாஷா கர்த்தருக்கு எத ராக மிகுந்தபாவம் ெசய்ததால் அவன் மீது கர்த்தருைடய
ேகாபம்அத கரித்தது. அவனுக்குமுன்ெயெராெபயாம் குடும்பத்தனர் ெசய்தது
ேபாலேவபாஷா பாவங்கைளச்ெசய்தான். பாஷாெயெராெபயாம்குடும்பத்ைத
அழித்ததாலும்கர்த்தருக்குக் ேகாபம் ஏற்பட்டது.

இஸ்ரேவலின்அரசனானஏலா
௮ யூதாவன் அரசனான ஆசா 26ஆம் ஆண்டில் இருக்கும்ேபாது ஏலா

இஸ்ரேவலின் அரசனானான். பாஷாவன் மகனான இவன் த ர்சாவல் 2
ஆண்டுகள்ஆண்டான்.
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௯ ச ம்ரி ஏலாவன் அதகாரிகளுள் ஒருவன். இரதப் பைடயன் பாத க்குத்
தளபத . இவன் ஏலாவற்கு எத ராகக் த ட்டமிட்டான். அரசன் த ர்சாவல்
அர்சாவன் வீட்டில் குடித்தும் குடிக்க ைவத்துக்ெகாண்டும் இருந்தான். அர்சா
அரண்மைன ெபாறுப்பாளி. ௧௦ ச ம்ரி அந்த வீட்டிற்குப்ேபாய் அரசைனக்
ெகான்றுவட்டான். இது யூதாவன் அரசனாக ஆசா 27ஆம் ஆண்டில்
இருந்தேபாதுநடந்தது. பன்னர் ச ம்ரி அடுத்துஅரசனானான்.

இஸ்ரேவலின்அரசனானச ம்ரி
௧௧ ச ம்ரி அரசனானதும், பாஷாவன் குடும்பத்தலுள்ள அைனவைரயும்

ெகான்றான். எவைரயும் உய ேராடு வ டவல்ைல. பாஷாவன் நண்பர்கைளயும்
ெகான்றான். ௧௨ இது பாஷாவக்கு எத ராக ெயகூ தீர்க்கதரிச ய டம் கர்த்தர்
ெசான்னதுேபாலேவ ஆயற்று. ௧௩ இது, பாஷாவும் அவனது மகன் ஏலாவும்
ெசய்த பாவத்தால் ஆயற்று. அவர்கள் தாம் பாவம் ெசய்தேதாடு இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும்பாவம்ெசய்ய காரணமானார்கள். அவர்கள் பலவக்க ரகங்கைளச்
ெசய்துெதாழுதுெகாண்டதால்கர்த்தரால் ேகாபம்ெகாள்ளக்காரணமானார்கள்.
௧௪ ஏலா ெசய்த ப றெசயல்கள் இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு என்ற

புத்தகத்தல்எழுதப்பட்டுள்ளன.
௧௫ யூதாவன் அரசனாக ஆசா 27வது ஆண்டில் இருக்கும்ேபாது ச ம்ரி

அரசனானான். அவன் த ர்சாவலிருந்து 7 நாட்கள்தான் ஆண்டான்.
இஸ்ரேவல் பைடகள் ெபலிஸ்தயரின் கெபத்ேதானுக்கு அருகல் முகாமிட்டுத்
தங்கனார்கள். அவர்கள் ேபாருக்குத் தயாராயருந்தார்கள். ௧௬ ச ம்ரி
அரசனுக்குஎத ராகசத த்த ட்டம்தீட்டியதாகபைடயலிருந்தவர்கள்அற ந்தார்கள்.
அவன் அரசைனக் ெகான்றதாகவும் ேகள்வப்பட்டார்கள். எனேவ எல்லா
இஸ்ரேவலர்களும் அன்று முகாமில் உம்ரிைய இஸ்ரேவல் முழுவதற்கும்
அரசனாக்கனார்கள். உம்ரி பைடத்தைலவனாக இருந்தான். ௧௭ ஆகேவ
உம்ரியும் இஸ்ரேவலர்கள் அைனவரும் கெபத்ேதானிலிருந்து ெசன்று
த ர்சாைவத் தாக்கனார்கள். ௧௮ ச ம்ரி தன் நகரம் ைகப்பற்றப்படுவைத
அற ந்து அரண்மைனக்குப் ேபாய் தனக்கும் அரண்மைனக்கும் தீைவத்துஅதல்
ெசத்தான். ௧௯ தனது பாவத்தால் ச ம்ரி மரித்துப்ேபானான். இவன் கர்த்தருக்கு
எத ராக பாவம் ெசய்தான். ெயெராெபயாம் பாவம் ெசய்தது ேபாலேவ இவனும்
பாவம்ெசய்துஇஸ்ரேவல்ஜனங்கள்பாவம்ெசய்வதற்கும்காரணம்ஆனான்.
௨௦இஸ்ரேவல்அரசர்களின்வரலாறுஎன்றபுத்தகத்தல்ச ம்ரி ெசய்தசத களும்

பறெசயல்களும் எழுதப்பட்டுள்ளன. அதல் அவன் ஏலாவற்கு எத ராகக்
களம்பயதும்ெசால்லப்பட்டுள்ளது.

இஸ்ரேவலின்அரசனானஉம்ரி
௨௧ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இருப ரிவாகப் ப ரிந்து ஒரு பகுத கீனாத்தான்

மகனான த ப்னிையயும், இன்ெனாரு பகுத உம்ரிையயும் அரசனாக்க
வரும்பனார்கள். ௨௨ஆனால் உம்ரியன் ஆட்கள் த ப்னியன் ஆட்கைளவ டப்
பலமிக்கவர்கள். எனேவத ப்னிையக்ெகான்றுஉம்ரி அரசனானான்.
௨௩ யூதாவன் அரசனாக ஆசா ஆட்ச புரிந்த 31வது ஆண்டில் இஸ்ரேவலின்

அரசனாக உம்ரி ஆனான். உம்ரி 12 ஆண்டுகள் ஆண்டான். இதல் 6 ஆண்டு
காலம் அவன் த ர்சாவலிருந்து ஆண்டான். ௨௪ உம்ரி சமாரியா மைலைய
ேசேமரிடமிருந்து வாங்கனான். அதன் வைல 2 தாலந்து ெவள்ளி. அதல்
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நகரத்ைதக்கட்டிஅதன்ெசாந்தக்காரனானேசேமரின்ெபயரால்சமாரியா என்று
ெபயரிட்டான்.
௨௫ உம்ரி கர்த்தருக்கு எத ராகப் பாவங்கைளச் ெசய்தான். அவனுக்கு

முன்னால் உள்ளவர்கைள வ ட ேமாசமாக இருந்தான். ௨௬ ேநபாத்தன்
மகனான ெயெராெபயாம் ெசய்த பாவங்கைளெயல்லாம் இவனும் ெசய்தான்.
ெயெராெபயாம் தானும் பாவம் ெசய்து, ஜனங்கைளயும் பாவம்ெசய்யத்தூண்டி
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தருைடய ேகாபத்துக்கு ஆளானான். பயனற்ற
வக்க ரகங்கைளயும்ெதாழுதுெகாண்டான்.
௨௭இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல் உம்ரி ெசய்த மற்ற

ெசயல்கைளயும்அவர் ெசய்தஅருஞ்ெசயல்களும் எழுதப்பட்டுள்ளன. ௨௮உம்ரி
மரித்து சமாரியா நகரத்தல் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். இவனது மகன் ஆகாப்
புதயஅரசனானான்.

இஸ்ரேவலின்அரசனானஆகாப்
௨௯ யூதாவன் அரசனான ஆசா 38வது ஆண்டில் இருக்கும்ேபாது ஆகாப்

இஸ்ரேவலின் புதய அரசனானான். இவன் சமாரியாவல் இருந்து 22
ஆண்டுகள் ஆண்டான். ௩௦ இவனும் கர்த்தருக்கு வ ேராதமாகப் பாவங்கைளச்
ெசய்தான். அவனுக்கு முன்னால் உள்ளவர்கைளவ ட ேமாசமாக இருந்தான்.
௩௧ ேநபாத்தன் மகனான ெயெராெபயாம் ெசய்த அேத பாவங்கைளச் ெசய்வது
இவனுக்குப் ேபாதுமானதாயருக்கவல்ைல. அவன் சீேதானியரின் அரசனான
ஏத்பாகாலின் மகள் ேயசேபைல மணந்து பாகாைலயும் ெதாழுதுெகாண்டான்.
௩௨ சமாரியாவல் பாகாலுக்குஆலயத்ைதக் கட்டினான். ஆலயத்தல் பலிபீடமும்
அைமத்தான். ௩௩ ஒரு ச றப்பான தூைணயும் அெஷராைவ ெதாழுதுெகாள்ள
உருவாக்கனான். அவனுக்கு முன்பு இஸ்ரேவலின் அரசனாக இருந்த
மற்றவர்கைளவ ட இவன் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தைர அத கமாகக்
ேகாபப்படுத்தனான்.
௩௪ இவனது காலத்தல், ஈேயல் எனும் ெபத்ேதல் ஊரான்

எரிேகாைவக்கட்டினான். அப்ேபாது, அவனது மூத்தமகனான அப ராம்
மரித்தான். நகர வாயல்கைள அைமக்கும் ேபாது, இைளய மகன் ெசகூப்
மரித்தான். நூனின் மகனான ேயாசுவாவன் மூலமாகப் ேபச யெபாழுது இது
நடக்குெமன்றுகர்த்தர் ெசான்ைனைதப்ேபாலேவஇதுநடந்தது.

௧௭
எலியாவும்மைழயற்றகாலமும்
௧ கீேலயாத்தன் தஸ்பயன் நகரில் எலியா என்ற தீர்க்கதரிச இருந்தான்.

இவன் அரசனான ஆகாப்ப டம், “நான் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
ஊழியம் ெசய்பவன். அவரது வல்லைமயால், வருகன்ற சல வருடங்கள்
மைழயும்பனியும்இல்லாமல்ேபாகும்எனக்கூறுக ேறன். நான்கட்டைளய ட்டால்
தான்மைழெபாழியும்” என்றான்.
௨ ப றகு கர்த்தர் எலியாவ டம், ௩ “இந்த இடத்ைத வ ட்டு கீழ் நாடுகளுக்குப்

ேபா. ேகரீத்ஆற்றருகல்ஒளிந்துக்ெகாள். அது ேயார்தான்ஆற்றற்குக் க ழக்ேக
உள்ளது. ௪அந்தஆற்றன் தண்ணீைரக் குடி. அங்கு காகங்கள் உனக்குஉணவு
ெகாண்டுவரும்படி நான் கட்டைளய ட்டிருக்க ேறன்.” என்றார். ௫ எனேவ எலியா
அங்ேக ேபானான். கர்த்தருைடய கட்டைளபடிேய ேகரீத்தல் ஒளிந்தருந்தான்.
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௬ஒவ்ெவாருநாள்காைலயலும்மாைலயலும்காகங்கள்இைறச்சயும்அப்பமும்
ெகாண்டுவந்தன. ஆற்றுதண்ணீைரக்குடித்தான்.
௭ மைழ இல்லாமல் ேபானது. ெகாஞ்ச நாள் ஆனதும் ஆறும் வறண்டது.

௮ கர்த்தர் எலியாவ டம், ௯ “சீேதானில் உள்ள சாற பாத்துக்குப் ேபா. அங்ேக
இரு. கணவைனஇழந்த ஒருத்த அங்ேக இருக்க றாள். அவள் உனக்கு உணவு
தருமாறுநான்கட்டைளய ட்டிருக்க ேறன்” என்றார்.
௧௦ எலியா சாற பாத்துக்குப் ேபானான். நகர வாயலுக்குள் நுைழயும்ேபாேத

ஒரு ெபண்ைணப் பார்த்தான். அவள் கணவன்மரித்துப்ேபாயருந்தான். அவள்
வறகு ெபாறுக்க க்ெகாண்டிருந்தாள். எலியா அவளிடம், “நான் குடிக்க ஒரு
கண்ணத்தல் ெகாஞ்சம் தண்ணீர் ெகாண்டுவரமாட்டாயா?” என்ற ேகட்டான்.
௧௧அவள் தண்ணீர் ெகாண்டுவர ேபானேபாது, அவன், “தயவு ெசய்து அப்பமும்
ெகாண்டுவா” என்றான்.
௧௨ அவேளா, “நான் ேதவனாகய கர்த்தர் மீது ஆைணயட்டுக் கூறுக ேறன்.

என்னிடம் அப்பம் இல்ைல. ஜாடியல் ெகாஞ்சம் மாவும், கலயத்தல் ெகாஞ்சம்
எண்ெணயும் உள்ளது. நான் வறகு ெபாறுக்க வந்துள்ேளன். இதனால் எங்கள்
கைடச உணைவ சைமத்து உண்டுவட்டு ப றகு பசயால் நானும் என் மகனும்
மரிக்கேவண்டும்” என்றாள்.
௧௩ எலியா அந்தப் ெபண்ணிடம், “கவைலப்படாேத, வீட்டிற்குப்ேபாய் நான்

ெசான்னது ேபால சைமயல் ெசய். உன்னிடம் உள்ள மாவால் ஒரு சறு
அப்பத்ைதச் ெசய், அதைனஎனக்குக் ெகாண்டுவா. ப றகுஉங்களுக்கானைதச்
ெசய்யலாம், ௧௪ இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தர், ‘அந்த ஜாடியல் உள்ள
மாவு காலியாகாது கலயத்தலும் எண்ெணய் குைறயாது என்று கூறயுள்ளார்.
இதுகர்த்தர் மைழையக்ெகாண்டுவரும்வைர ந கழும்’ என்கறார்” என்றான்.
௧௫ எனேவ அந்தப் ெபண் வீட்டிற்குத் தரும்ப ச் ெசன்று எலியா ெசான்னது

ேபால் ெசய்தாள். எலியாவற்கும்அந்தப் ெபண்ணிற்கும்அவள்மகனுக்கும் பல
நாட்களுக்குப் ேபாதுமான உணவு இருந்தது. ௧௬அவளது ஜாடியும் பாைனயும்
காலியாகாமல் இருந்தன. கர்த்தர் ெசான்னபடிேய எல்லாம் நடந்தது. கர்த்தர்
எலியாவன்மூலம்ேபசனார்.
௧௭ ெகாஞ்ச நாள் ஆனதும் அப்ெபண்ணின் மகன் அதகமாக

ேநாய்வாய்ப்பட்டான். இறுதயல் சுவாச ப்பைத நறுத்தனான். ௧௮ அப்ெபண்
எலியாவ டம், “நீர் ஒரு தீர்க்கதரிச . எனக்கு உதவுவீரா. நீங்கள் இங்கு ஏன்
வந்தீர்கள்? உங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன ெதாடர்பு? என் பாவங்கைள
நைனவூட்டவும்என்மகைனக்ெகால்லுவதற்குமாவந்தீர்கள்?” என்றுேகட்டாள்.
௧௯ எலியா அவளிடம், “உன் மகைன என்னிடம் ெகாடு” என்றான் பன்

அவைனத்தூக்கக்ெகாண்டு ேமல் மாடிக்குப் படிவழிேய ஏற ப்ேபானான். தனது
அைறயலுள்ள படுக்ைகயல் அவைனக் க டத்தனான். ௨௦ ப றகு எலியா,
“எனது ேதவனாகய கர்த்தாேவ, இந்த வதைவ எனக்குத் தங்க இடம் தந்தாள்.
அவளுக்கு இத்தீைமையச் ெசய்யலாமா? மகன் மரிக்க காரணம் ஆகலாமா?”
௨௧ பன் அவன் மீது மூன்று முைறகுப்புற வழுந்து, “எனது ேதவனாகய
கர்த்தாேவ! இவைனமீண்டும்பைழக்கச்ெசய்வீராக!” என்றான்.
௨௨எலியாவன்ேவண்டுதலுக்குக்கர்த்தர்பதலளித்தார். அப்ைபயன்மீண்டும்

உய ர் பைழத்தான்! ௨௩ எலியா அவைனத் தூக்கக்ெகாண்டு கீேழ வந்தான்.
அவன் அந்தப் ெபண்ணிடம், “இேதா பார் உன்மகன் உய ேராடு இருக்க றான்!”
என்றுகூறனான்.
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௨௪ அந்தப் ெபண், “நீங்கள் உண்ைமயல் ேதவனுைடய மனிதர் என்று நான்
இப்ேபாது அறக ேறன். கர்த்தர் உங்கள் மூலமாக உண்ைமயல் ேபசுக றார்”
என்றாள்.

௧௮
எலியாவும்பாகாலின்தீர்க்கதரிச களும்
௧ மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் ப றகும், மைழ ெபய்யவல்ைல. கர்த்தர்

எலியாவ டம், “ேபாய் ஆகாப் அரசைனப் பார். நான் மைழைய அனுப்புேவன்”
என்றார். ௨எனேவஎலியாஆகாப்ைப சந்த க்கச்ெசன்றான்.
அப்ேபாது, சமாரியாவல் உணேவ இல்ைல. ௩ எனேவ அரசன் அரண்மைன

வசாரிப்புக்காரனான ஒபதயாைவத் தன்னிடம் வரவைழத்தான். (காரணம்
ஒபதயா உண்ைமயான கர்த்தருைடய ஊழியன். ௪ ஒருமுைற ேயசேபல்
கர்த்தருைடய எல்லா தீர்க்கதரிச கைளயும் ெகான்றாள். எனேவ ஒபதயா 100
தீர்க்கதரிச கைள 2 குைககளில் ஒளித்து ைவத்தான். ஒவ்ெவான்றலும் 50
ேபைர ைவத்தான். அவர்களுக்கு உணவும், தண்ணீரும்அளித்தான்.) ௫அரசன்
ஒபதயாவ டம், “இந்த நாட்டின் வழியாக என்ைனப் ேபாகவடு. நாம் இங்குள்ள
ஒவ்ெவாரு ஊற்ைறயும் ஆற்ைறயும் பார்ப்ேபாம். நமது குதைரகளுக்கும்
கழுைதகளுக்கும் புல் கைடக்குமா என்று பார்ப்ேபாம். கைடத்தால் இந்த
மிருகங்கைளக் ெகால்ல ேவண்டாம்” என்றான். ௬நாட்ைடப் ப ரித்துக் ெகாண்டு
ஒவ்ெவாருவரும் ஒரு பகுத க்குத் ேதடிப் ேபானார்கள். இருவரும் நாடுமுழுக்கப்
ேபானார்கள். ஆகாப் ஒரு தைசயலும் ஒபதயா இன்ெனாரு தைசயலும்
ேபானார்கள். ௭ ஒபதயா, எலியாைவ சந்த த்தான். எலியாைவப் பணிந்து
வணங்கனான். அவன், “எலியா? எஜமானேர! உண்ைமயல் நீங்கள் தானா?”
என்றுேகட்டான்.
௮ அதற்கு எலியா, “ஆமாம்! நான்தான். நான் இங்ேக இருப்பதாக உன்

அரசனிடம்கூறு” என்றான்.
௯ ப றகு ஒபதயா, “நீர் இங்ேக இருப்பைதப் பற்ற நான் அரசனிடம்

ெசான்னால், அவர் என்ைன ெகால்வார்! நான் உங்களுக்கு எந்தத் தவறும்
ெசய்யவல்ைலேய! ஏன் என்ைன ெகால்ல வரும்புக றீர்கள்? ௧௦ ேதவனாகய
கர்த்தர்மீதுஆைணயாகக்கூறுக ேறன். அரசன்உங்கைளஎல்லாஇடங்களிலும்
ேதடினான்! எல்லா நாடுகளுக்கும் ஆட்கைள அனுப்பனான். ஒவ்ெவாரு
நாட்டு அரசனிடம் நீர் அங்ேக இல்ைலெயன்று சத்தயம் ெசய்யும்படி ெசய்தான்!
௧௧ நான் அரசனிடம் ேபாய், நீங்கள் இங்கருப்பைதச் ெசான்னால் ௧௨ ப றகு,
கர்த்தருைடயஆவ உங்கைளஇங்கருந்துேவறுஇடத்துக்குத்தூக்க ச்ெசல்லும்.
ப றகு, அரசன் உங்கைளக் காணாமல் என்ைனக் ெகால்வான்! நான் சறுவயது
முதேல கர்த்தைரப் பன்பற்ற வருக ேறன். ௧௩ நான் ெசய்தைத நீங்கள்
அறவீர்! ேயசேபல் கர்த்தருைடய தீர்க்கதரிச கைளக் ெகான்றேபாது நான்
100 தீர்க்கதரிச கைள அைழத்துப் ேபாய் 50 ேபர் வீதம் இரண்டு குைககளில்
ஒளித்து ைவத்ேதன். உணவு ெகாடுத்து காப்பாற்ற ேனன். ௧௪ இப்ேபாது
நீர் இங்கருப்பதாக அரசனிடம் ெசால்ல ெசால்க றீர். அவன் என்ைனக்
ெகான்றுவடுவான்!” என்றான்.
௧௫ எலியாேவா, “சர்வவல்லைமயுள்ள கர்த்தர் உறுதயாக வாழ்வதுேபால,

நான் ஆைணயட்டுக் கூறுக ேறன். இன்று நான் அரசன் முன்பு ந ற்ேபன்”
என்றான்.
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௧௬எனேவஒபதயாஅரசனிடம்ேபாய்எலியாஇருக்கும்இடம்பற்ற கூறனான்.
அரசனும்எலியாைவப்பார்க்கவந்தான்.
௧௭அரசன் எலியாைவப் பார்த்ததும், “இது நீர்தானா? நீர்தான் இஸ்ரேவலில்

எல்லா கஷ்டங்களுக்கும்காரணமானவரா?” என்றுேகட்டான்.
௧௮அதற்கு எலியா, “இஸ்ரேவலின்துன்பத்த ற்கு நான் காரணம்அல்ல. நீயும்

உன்தந்ைதயன்குடும்பமும்தான்காரணம்,நீங்கள்கர்த்தருைடயகட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல. ெபாய்ெதய்வங்கைள பன்பற்றனீர்கள். ௧௯ இப்ேபாது,
அைனத்து இஸ்ரேவலர்களும் என்ைன கர்ேமல் மைலயல் சந்த க்கும்படி
கூறுங்கள். பாகாலின் 450 தீர்க்கதரிச களும்வரட்டும். ஆஷரா ெபாய்த்ேதவைத
அரச யன்ஆதரவு ெபற்ற 400 தீர்க்கதரிச களும் வரட்டும். இந்த தீர்க்கதரிச கள்
அரச ேயசேபலின்உதவெபற்றவர்கள்” என்றான்.
௨௦ எனேவ ஆகாப் அைனத்து இஸ்ரேவலர்கைளயும் தீர்க்கதரிச கைளயும்

கர்ேமல் மைலக்கு வரவைழத்தான். ௨௧ எலியா அங்கு வந்து, “யாைர
பன்பற்றுவது என்று எப்ெபாழுது முடிவு ெசய்வீர்கள்? கர்த்தர் உண்ைமயான
ேதவன் என்றால், அவைரப் பன்பற்றேவண்டும். பாகால்தான் உண்ைமயான
ேதவன்என்றால்,அவைனப்பன்பற்றேவண்டும்!” என்றான்.
ஜனங்கள் எதுவும் கூறவல்ைல. ௨௨ எனேவ எலியா, “நான் இங்கு

கர்த்தருைடய ஒேர தீர்க்கதரிச . நான் தனியாக இருக்க ேறன். ஆனால்
பாகாலுக்கு 450 தீர்க்கதரிச கள் உள்ளனர். ௨௩ எனேவ இரண்டு காைளகைளக்
ெகாண்டு வாருங்கள். பாகாலின் தீர்க்கதரிச கள் ஒரு காைளைய
எடுத்துக்ெகாள்ளட்டும். அவர்கள் அைத ெகான்று துண்டு துண்டாக ெவட்டி
வறகன்ேமல் ைவக்கட்டும். ஆனால் அைத எரிக்க ேவண்டாம் ப றகு
மற்ற காைளைய நான் அப்படிேய ெசய்ேவன். நான் ெநருப்பு எரிக்கத்
ெதாடங்கமாட்ேடன். ௨௪ பாகால் தீர்க்கதரிச கேள, நீங்கள் உங்கள் ெதய்வத்ைத
ேநாக்க ெஜபயுங்கள். நான் என் கர்த்தைர ேநாக்க ெஜப ப்ேபன். அந்த
ெஜபத்த ற்கு ெசவ சாய்த்து வறகுகைளத்தானாக எரிய ைவக்க றவேர
உண்ைமயானேதவன்” என்றான்.
இதுநல்லத ட்டம் எனஅைனவரும்ஒப்புக்ெகாண்டனர்.
௨௫எலியாபாகாலின்தீர்க்கதரிச களிடம், “நீங்கள்நைறயேபர்இருக்க றீர்கள்.

முதலில் ேபாய் ஒரு காைளையத் ேதர்ந்ெதடுங்கள். அைதத் தயார் ெசய்து
உங்கள்ெதய்வத்ைத ேவண்டுங்கள். ஆனால்ெநருப்ப டேவண்டாம்” என்றான்.
௨௬அவர்களும்அவ்வாேற ெசய்தனர். மதயம்வைர, பாகாலிடம் ெஜப த்தனர்.

“பாகால் எங்களுக்கு பதல் கூறும்!” என்றனர். சத்தமில்ைல. யாரும் பதல்
ெசால்லவல்ைல. அவர்கள் பலிபீடத்ைதச் சுற்ற ஆடினார்கள். ெநருப்பு
பற்றவல்ைல.
௨௭ எலியா மத்தயானத்தல் அவர்கைளக் ேகலிச் ெசய்தான், “உண்ைமயல்

பாகால் ெதய்வமானால் சத்தமாக ெஜபயுங்கள்! அவர் ஒருேவைள
தயானத்தல் இருப்பார்! அல்லது ேவறு ேவைலயல் இருப்பார்! அல்லது
எங்காவது ேபாயருப்பார்! அல்லது தூங்கயருப்பார்! எழுப்புங்கள்!”
என்று கூறனான். ௨௮ அவர்களும் சத்தமாக ெஜப த்தார்கள். அவர்கள்
தங்கைள வாளாலும் ஈட்டியாலும் காயப்படுத்த ெகாண்டனர். இது
ஒருவைகயான ெதாழுதுெகாள்ளுதல். இரத்தம் ெகாட்டும்வைர இவ்வாறு
ெசய்தனர். ௨௯ மதயமும் ேபானது. ெநருப்பு பற்றவல்ைல. மாைலவைர
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ேவண்டுதல்ெசய்தனர். எதுவும் நடக்கவல்ைல. பாகாலிடமிருந்து பதலும்
வரவல்ைல. எந்தஓைசயும்இல்ைல. யாரும்கவனிக்கவல்ைல!
௩௦இப்ேபாது எலியா ஜனங்களிடம், “இப்ேபாது என்னிடம் வாருங்கள்” என்று

கூப்ப ட ஜனங்கள் அவைனச் சுற்ற க் கூடினார்கள். உைடந்த கர்த்தருைடய
பலிபீடத்ைத அவன் ெசப்பனிட்டான். ௩௧ எலியா அதல் 12 கற்கைளக்
ேகாத்த ரங்களுக்கு ஒன்று வீதமாகக் கண்டுபடித்தான். இது யாக்ேகாபன் 12
மகன்கைளக் குறக்கும். கர்த்தரால் இஸ்ரேவல் என்று அைழக்கப்பட்டவராக
யாக்ேகாபு இருந்தார். ௩௨ எலியா பலிபீடத்ைதச் ெசப்பனிட்டு, அைதச்சுற்றலும்
குழி அைமத்தான். 7 கலன் தண்ணீர் ப டிக்குமாறு அக்குழி இருந்தது. ௩௩ பன்
பலிபீடத்தல்வறைகைவத்து, காைளையத்துண்டுகளாக்க ேமேலைவத்தான்.
௩௪எலியா, “ஏழுஜாடிகளில்தண்ணீைரந ரப்பச்ெசான்னான். அதைன,வறகன்
ேமலுள்ளமாமிசத்துண்டில்ஊற்றுங்கள்” என்றுெசான்னான். அவன், “மீண்டும்
ெசய்க” என்றான். ப றகுஅவன், “மூன்றாவதுமுைறயும்அப்படிேயெசய்யுங்கள்”
என்றுெசான்னான். ௩௫அந்த தண்ணீர்வடிந்து பலி பீடத்ைதச் சுற்றயகுழியல்
ந ரம்பயது.
௩௬ இது மாைல பலிக்கான ேநரம். எனேவ பலிபீடத்தன் அருகல் எலியா

ெசன்று, ெஜபம் ெசய்தான். “கர்த்தாேவ, ஆப ரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு
ஆக ேயாரின் ேதவேன, நீர்தான் இஸ்ரேவலின் ேதவன் என்பைத நரூபயும்
என்று நான் இப்ேபாது உம்ைமக் ேகட்க ேறன். நான் உம்முைடய ஊழியன்
என்பைதயும் நரூபயும், நீர்தான் இவற்ைற ெசய்ய கட்டைளய ட்டுள்ளீர்
என்பைதக் காட்டும். ௩௭ கர்த்தாேவ! என் ெஜபத்த ற்கு பதல் ெசால்லும். ப றகு
அவர்கள் கர்த்தாேவ நீர்தான் ேதவன், என்று அறவார்கள். நீர் அவர்களது
இதயங்கைளமீண்டும்தருப்ப க்ெகாண்டிருக்க றீர்” என்றான்.
௩௮ எனேவ கர்த்தர் ெநருப்ைப அனுப்பனார். மாமிசம், வறகு, பலிபீடம்,

பலீபீடத்ைதச் சுற்றய இடமும் பற்ற எரிந்தது. தண்ணீரும் வற்றயது
௩௯ அைனவரும் இதைனப் பார்த்து, தைரயல் வழுந்து வணங்க , “கர்த்தேர
ேதவன், கர்த்தேர ேதவன்” என்றனர்.
௪௦ ப றகு எலியா, “பாகாலின் தீர்க்கதரிச கைளத் தப்பவ டாதபடி ப டியுங்கள்!”

என்றான். ஜனங்கள்அவர்கைளப்ப டித்தனர். அவர்கள்அைனவைரயும்கீேசான்
என்றஇடத்தல்ெகான்றனர்.

மைழமீண்டும்வந்தது
௪௧எலியாஆகாப்அரசனிடம், “ேபா, உணவுஉண்ணும். மைழவரப்ேபாக றது”

என்றான். ௪௨எனேவஆகாப்உணவுஉண்ணப்ேபானான். ப றகு,எலியாகர்ேமல்
மைலயன் உச்சயல் ஏற , குனிந்து தைலைய முழங்கால்களுக்கு இைடயல்
ைவத்து, ௪௩தன்ேவைலக்காரனிடம், “கடைலப்பார்” என்றான்.
ேவைலக்காரனும் ெசன்று கடைலப் பார்த்தான். தரும்ப வந்து, “எைதயும்

காணவல்ைல” என்றான். எலியா அவைன மீண்டும் பார்க்கச்ெசான்னான்.
இவ்வாறு ஏழுமுைறெசால்ல, ௪௪ஏழாவதுமுைற ேவைலக்காரன், “மனிதக்ைக
அளவல்சறுேமகம்கடலிலிருந்துஎழும்ப வருவைதப் பார்த்ேதன்” என்றான்.
எலியா அவனிடம், “ஆகாப் அரசனிடம் ேபாய்ச் ெசால். உடேனஇரதத்தல் ஏற

வீட்டிற்குப் ேபாகச் ெசால். இல்லாவ டில்மைழத்தடுத்துவடும்” என்றான்.
௪௫ ச றது ேநரத்தல், வானத்தல் கருேமகங்கள் கவந்தன. காற்று வீசயது,

ெபருமைழ ெபய்தது. ஆகாப் இரதத்தல் ஏற ெயஸ்ரேயலுக்குப் ேபானான்.
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௪௬ கர்த்தருைடய வல்லைம எலியாவ டம் வர, தன் ஆைடைய இறுக்கக்
கட்டிக்ெகாண்டுஅரசனுக்குமுன்னால்ெயஸ்ரேயல்வழிமுழுவதும்ஓடினான்.

௧௯
சீனாய்மைலயல்எலியா
௧ எலியா ெசய்தைத எல்லாம் ஆகாப் அரசன் தன் மைனவ ேயசேபலுக்கு

கூறனான். அவன் எவ்வாறு அைனத்து தீர்க்கதரிச கைளயும் வாளால்
ெகான்றான் என்றும்கூறனான். ௨எனேவஅவள் எலியாவ டம் ஒருதூதுவைன
அனுப்ப , “நாைளஇேத ேநரத்த ற்குள், நீ தீர்க்கதரிச கைளக்ெகான்றதுேபான்று
உன்ைனக்ெகால்ேவன். இல்லாவ ட்டால் என்ைனத் ெதய்வங்கள் ெகால்லட்டும்”
என்றுெசால்லச்ெசய்தாள்.
௩ எலியா இைதக் ேகட்டதும், பயந்தான். தன் உயைரக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ள

ஓடினான். தன்ேனாடு ேவைலக்காரைனயும் அைழத்துப்ேபானான்.
யூதாவலுள்ள ெபெயர்ெசபாவ ற்குப் ேபாய். அங்ேக அவைன வட்டுவ ட்டான்.
௪ ப றகு நாள் முழுவதும் பாைலவனத்தல் அைலந்தான். ஒரு புதரின் அருகல்
உட்கார்ந்தான். “இது ேபாதும், கர்த்தாேவ! என்ைன மரிக்கவடும். என்
முற்ப தாக்கைளவ ட நான்நல்லவன்அல்ல” என்றுேவண்டினான்.
௫ப றகுஅவன்ஒரு மரத்தடியல் படுத்துதூங்கனான். ஒரு ேதவதூதன்வந்து

அவைனத் ெதாட்டான். “எழுந்தரு, சாப்படு!” என்றான். ௬ எலியா தன்னருகல்
தழவல் சுடப்பட்ட அைடயும் ஒரு பாத்த ரத்தல் தண்ணீரும் இருப்பைதப்
பார்த்தான். அவன்உண்டுகுடித்துதரும்பத்தூங்கப்ேபானான்.
௭ மீண்டும் ேதவதூதன் வந்து, “எழுந்தரு! சாப்படு! இல்லாவ ட்டால், நீண்ட

பயணம் ெசய்யமுடியாது” என்றான். ௮ எனேவ எலியா எழுந்து சாப்ப ட்டுவ ட்டு
தண்ணீர்குடித்தான். 40 நாட்கள் இரவும் பகலும் நடப்பதற்கான ெபலத்ைத அது
ெகாடுத்தது. அவன்ேதவனுைடயமைலயானஓேரப்புக்குச்ெசன்றான். ௯அங்கு
ஒருகுைகயல்இரவல்தங்கனான்.
அப்ேபாதுகர்த்தர், “இங்ேக ஏன்இருக்கறாய்?” என்றுஎலியாவ டம் ேபசனார்.
௧௦ அதற்கு எலியா, “சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தாேவ, நான்

எப்ேபாதும் உமக்கு ஊழியம் ெசய்தருக்க ேறன். நான் எப்ெபாழுதும் என்னால்
முடிந்தஅளவுசறப்பாக ேசைவெசய்தருக்க ேறன். ஆனால்இஸ்ரேவலர்கள்தம்
உடன்படிக்ைகைய முறத்துவ ட்டனர். உம்முைடய பலிபீடங்கைள அழித்தனர்.
உம்முைடயதீர்க்கதரிச கைளக்ெகான்றனர். இப்ெபாழுதுஒேரதீர்க்கதரிச யான
என்ைனயும்ெகால்லப்பார்க்க றார்கள்!” என்றுமுைறய ட்டான்.
௧௧கர்த்தர் எலியாவ டம், “எனக்குமுன்னால்மைலயன்ேமல்நல்அப்ெபாழுது

நான்உன்ைனகடந்துெசல்ேவன்”என்றார். ப றகுஒருபலமானகாற்றுஅடித்தது.
அது மைலகைள உைடப்பதுேபால் இருந்தது. ஆனால் அது கர்த்தர் அல்ல!
ப றகு நல அத ர்ச்ச உண்டாயற்று. அதுவும் கர்த்தர் அல்ல! ௧௨அதற்குப்பன்,
ெநருப்பு உருவானது. அதுவும் கர்த்தர் அல்ல. ெநருப்புக்குப்பன், அைமதயான
ெமன்ைமயானசத்தம்வந்தது.
௧௩ எலியா அந்தச் சத்தத்ைதக் ேகட்டதும் தன் முகத்ைத சால்ைவயால்

மூடிக்ெகாண்டான். குைகயன்வாசலுக்குவந்து நன்றான். ப றகுஅந்தச் சத்தம்
அவனிடம், “எலியா, ஏன்இங்கருக்க றாய்?” என்றுேகட்டது.
௧௪ எலியாேவா, “சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தாேவ, என்னால்

முடிந்தவைரஉமக்குஎப்ேபாதும்ேசைவெசய்துவருக ேறன். ஆனால்இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் தமது உடன்படிக்ைகயல் இருந்து நழுவ மீறவ ட்டனர். உம்முைடய
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பலிபீடங்கைள உைடத்தனர். அவர்கள் உம்முைடய தீர்க்கதரிச கைளக்
ெகான்றனர். நான் மட்டுேம ஒேர தீர்க்கதரிச யாக உய ேராடு இருக்க ேறன்.
இப்ேபாதுஎன்ைனயும்ெகால்லப்பார்க்க றார்கள்” என்றான்.
௧௫ கர்த்தர், “சாைலக்குப் ேபா, அது தமஸ்குவற்கு ேபாகும். அங்குப்ேபாய்

ஆசேகைல சீரியாவன் அரசனாக அப ேஷகம் ெசய், ௧௬ ப றகு, இஸ்ரேவலின்
அரசனாக ந ம்ச யன் மகனான ெயகூைவ அப ேஷகம் ெசய். ப றகு,
ஆேபல்ேமெகாலா ஊரானாகய சாப்பாத்தன் மகன் எலிசாைவ உனது
இடத்தல் தீர்க்கதரிச யாக அப ேஷகம் ெசய். ௧௭ ஆசேகல் பல தீயவர்கைளக்
ெகான்றுவடுவான். இவனது வாளுக்குத் தப்பயவர்கைள ெயகூ
ெகான்றுவடுவான். இவனது வாளுக்குத் தப்பயவர்கைள எலிசா
ெகான்றுவடுவான். ௧௮ எலியா, நீ மட்டும் இஸ்ரேவலில் உண்ைமயானவன்
என்றல்ைல. இன்னும் பலர் இருக்க றார்கள். நான் 7,000 ேபரின் உயைர
ைவப்ேபன். 7,000இஸ்ரேவலர் பாகாைலவணங்காதவர்களாகஇருக்க றார்கள்!
அவர்கள்பாகாலின்வக்க ரகத்ைதமுத்தமிடுவதல்ைல” என்றார்.

எலிசா தீர்க்கதரிச யாக றான்
௧௯ எலியா அந்த இடத்ைத வ ட்டுப்ேபாய் சாப்பாத்தன் மகனான எலிசாைவக்

கண்டுபடித்தான். எலிசா 12ஏக்கர் நலத்ைதஉழுதுக்ெகாண்டிருந்தான். எலியா
ேபாகும்ேபாது அவன் உழைவ முடிக்க ற நைலயல் இருந்தான். ப றகு எலியா
அவனிடம் ெசன்று, அவன்மீது தன் ேபார்ைவைய எற ந்தான். ௨௦உடேனஅவன்
தன் மாடுகைள வ ட்டு வ ட்டு, எலியாவன் பன்னால் ேபானான். எலிசா, “நான்
என் தந்ைதய டமும் தாய டமும் முத்தமிட்டு வைடெபற்று வரட்டுமா?” எனக்
ேகட்டான்.
எலியாேவா, “நல்லதுேபா, என்னால்அைதத்தடுக்கமுடியாது” என்றான்.
௨௧ எலிசா தன் குடும்பத்துடன் ச றப்பான உணைவ உண்டான். எலிசா தன்

பசுக்கைளக் ெகான்றான். நுகத்தடிைய ஒடித்து வறகாக்கனான். ப றகு
இைறச்சைய சைமத்து அைனவருக்கும் உண்ண உணவளித்தான். பன்னர்
அவன்எலியாவற்குப் பன்னால்ேபாய்அவனுக்குேசைவெசய்தான்.

௨௦
ெபனாதாத்தும்ஆகாபும் ேபாரிடல்
௧ ெபனாதாத் ஆராமின் அரசன். அவன் தனது பைடையத் த ரட்டி 32

அரசர்கேளாடும் குதைரகேளாடும் இரதங்கேளாடும் சமாரியாைவத் தாக்க
முற்றுைகய ட்டான். ௨ அவன் இஸ்ரேவலின் அரசனான ஆகாபுக்குத்
தூதுவர்கைள அனுப்பனான். அவனுைடய ெசய்த கீழ்க்கண்டவாறு இருந்தது.
௩ “உனது ெவள்ளிையயும் ெபான்ைனயும் எனக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும்.
உனது ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மைனவயைரயும் குழந்ைதகைளயும் எனக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும்.”
௪இஸ்ரேவலரின் அரசேனா, “என் எஜமானனாகய அரசேன, இப்ேபாது நான்

உமக்குரியவன்என்ைனச்சார்ந்தஅைனத்தும்உமக்குஉரியதுஆகும்”என்றான்.
௫ மீண்டும் தூதுவர்கள் ஆகாப டம் வந்தனர். “நாங்கள் அரசனிடம் நீங்கள்

ெசான்னவற்ைறக் கூற ேனாம். ெபனாதாத், ‘ஏற்ெகனேவ உங்கள் ெவள்ளி,
ெபான், மைனவ ஜனங்கள் எல்லாவற்ைறயும் ெகாடுக்கேவண்டும் என்று
கூறயருந்ேதன். ௬ நாைள என் ஆட்கைள அனுப்புேவன். அவர்கள் உங்கள்
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வீடுகளுக்கும் அதகாரிகளின் வீடுகளுக்கும் வருவார்கள். உங்களது
மத ப்ப ற்குரிய ெபாருட்கைளக்ெகாடுத்துவ ட ேவண்டும்’ என்றான்” என்றனர்.
௭எனேவஆகாப் தன் நாட்டிலுள்ளமூப்பர்கைளஅைழத்துஒன்று ேசர்த்து ஒரு

கூட்டம் ேபாட்டான். அவன், “பாருங்கள்,ெபனாதாத் ெதால்ைலதரவந்துள்ளான்.
முதலில் அவன் எனது ெவள்ளி, ெபான், மைனவ , ஜனங்கள் அைனத்ைதயும்
ேகட்டான். நான் அவற்ைறக் ெகாடுக்க ஒப்புக்ெகாண்ேடன். ஆனால் இப்ேபாது
அவன் எல்லாவற்ைறயும் வரும்புக றான். நாம் என்ன ெசய்யலாம்” என
ஆேலாச த்தான்.
௮ ஆனால் மூப்பர்களும் மற்றவர்களும், “அவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து அவன்

ெசான்னபடிெசய்ய ேவண்டாம்” என்றனர்.
௯ எனேவ ஆகாப் ெபனாதாத்துக்குத் தூதுவைன அனுப்ப , “நான் உனது

முதல் கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிக ேறன். ஆனால் இரண்டாவது கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படியமாட்ேடன்” என்றான்.
ெபனாதாத் ெசய்தைய அறந்துக்ெகாண்டான். ௧௦அவனது ஒரு தூதுவைன

அனுப்ப , “நான்சமாரியாமுழுவைதயும்அழிக்கப்ேபாக ேறன். நகரத்தல்எதுவும்
மீதயாகாது. எனது ஆட்கள் எடுத்துக்ெகாள்ள எதுவும் இருக்காது! இவ்வாறு
நான்ெசய்யாவ ட்டால் ேதவன்என்ைனத்தண்டிக்கட்டும்!” என்றான்.
௧௧ அதற்கு ஆகாப், “ெபனாதாத்த டம் ெசால். ஆயுதம் அணிந்தருப்பவன்

ஆயுதத்ைத உரிந்து ேபாடுபவைனப் ேபான்று ெபருைமபடக்கூடாது” என்று
ெசால்லிஅனுப்பனான்.
௧௨ கூடாரத்தல் ெபனாதாத் மற்றவர்கேளாடு குடித்துக்ெகாண்டிருந்தான்.

அப்ேபாது தூதுவர்கள் ஆகாபன் ெசய்தையச் ெசால்ல சமாரியாைவத்
தாக்கும்படிஆைணயட்டான். பைடகளும்நகர்ந்தன.
௧௩ அப்ேபாது, ஆகாப டம் ஒரு தீர்க்கதரிச வந்து, “அரசேன, அந்த

ெபரும்பைடையப் பார். நாேன கர்த்தர், என்று நீ அறயும்படி நான் அப்பைடைய
உன்மூலம்ேதாற்கடிப்ேபன்” என்றுகர்த்தர்கூறுகறார்.
௧௪அதற்குஆகாப், “யார்மூலம்?” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு அத்தீர்க்கதரிச , “அரசாங்க அத காரிகளின் ‘இளம் உதவயாளர்கள்

மூலம்’ என்றுகர்த்தர்கூறுகறார்” என்றான்.
ேமலும்அரசன், “ேபாைரயார்துவக்க ேவண்டும்?” என்றுேகட்க,
தீர்க்கதரிச , “நீ தான்” என்றுபதல்ெசான்னான்.
௧௫ எனேவ ஆகாப் அரசாங்க அத காரிகளின் இளம் உதவயாளர்களில் 232

ேபைரச் ேசர்த்தான். இதேனாடு இஸ்ரேவல் பைடயன் எண்ணிக்ைக 7,000
ஆயற்று.
௧௬ நடுமத்தயான ேவைளயல் அரசனான ெபனாதாத்தும் அவனது

உதவக்கு வந்த 32 அரசர்களும் குடித்துக்ெகாண்டு தம் கூடாரத்தல்
மயங்க க்க டந்தார்கள். அப்ேபாது,ஆகாப்அவர்கைளத்தாக்கனான். ௧௭முதலில்
இளம் உதவயாளர்கள் தாக்கனர். ெபனாதாத்தன்ஆட்கள் அரசனிடம் ெசன்று
இவர்கள் சமாரியாவலிருந்து வந்தருப்பதாகச் ெசான்னார்கள். ௧௮ அதற்கு
அவன், “அவர்கள் ேபாரிட வந்தருக்கலாம். அல்லது சமாதானத்த ற்கு
வந்தருக்கலாம்அவர்கைளஉய ேராடு ப டியுங்கள்” என்றான்.
௧௯ ஆகாபன் இைளஞர்கள் தீவ ரமாகத் தாக்கனார்கள். அவர்கைளத்

ெதாடர்ந்து இஸ்ரேவலின் பைட ெசன்றது. ௨௦ எத ேர வருபவர்கைளக்
ெகான்றனர். சீரியாவலிருந்து வந்தவர்கள் ஓட ஆரம்ப த்தனர். இஸ்ரேவல்
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பைட அவர்கைள வ ரட்டியது. ெபனாதாத் இரதத்தல் ஏற தப்ப த்து ஓடினான்.
௨௧ ஆகாப் அரசன் பைடேயாடு ேபாய் சீரியா நாட்டு குதைரகைளயும்
இரதங்கைளயும் ைகப்பற்ற க் ெகாண்டான். சீரியாவன் பைடயன் மீது ஆகாப்
ெபருெவற்றையெபற்றான்.
௨௨ ப றகு தீர்க்கதரிச , ஆகாப டம் ேபாய், “சீரியாவன் அரசனான ெபனாதாத்

மீண்டும், அடுத்த ஆண்டு ேபாரிட வருவான். எனேவ உங்கள் பைடையப்
பலப்படுத்துங்கள். அவனிடமிருந்து உங்கைளக் காத்துக்ெகாள்ள கவனமாக
த ட்டங்கைளச்ெசய்யுங்கள்” என்றான்.
ெபனாதாத் மீண்டும்தாக்கனான்
௨௩ ெபனாதாத்தன் அதகாரிகள், “இஸ்ரேவலின் ெதய்வங்கள் மைலத்

ெதய்வங்களாக உள்ளனர். அதனால் ெவன்றுவட்டனர். எனேவ நாம்
சமெவளியல் ேபார்ெசய்யேவண்டும். அப்ேபாது தான் ெவற்ற கைடக்கும்!
௨௪இனிேமல் ெசய்ய ேவண்டியது இதுதான். 32 அரசர்களும் கட்டைளயடும்படி
அனுமதக்காேத. ஒவ்ெவாரு தளபதயும் தம் பைடகைள நடத்தட்டும்.
௨௫இப்ேபாது நீ அழிக்கப்பட்ட ஒரு பைடையகூட்ட ேவண்டும். இரதங்கைளயும்
குதைரகைளயும் ேசர்க்க ேவண்டும். சமெவளியல் சண்ைடய ட ேவண்டும்.
ப றகு ெவல்ேவாம்” என்றனர். அவர்கள் ெசான்னபடிேய ெபனாதாத்தும்
ெசய்தான்.
௨௬ அடுத்த ஆண்டில், அவன் ஆப்ெபக்குக்கு இஸ்ரேவலேராடு சண்ைடய டச்

ெசன்றான்.
௨௭ இஸ்ரேவலரும் ேபாருக்குத் தயாராக இருந்தனர். அவர்கள் சீரியாவுக்கு

எத ராக முகாம்கள் அைமத்தனர். சீரியா பைடேயாடு ஒப்படும்ேபாது, இவர்கள்
பைட ச றயஆட்டு மந்ைதையப்ேபால்இருந்தனர். ஆனால் சீரியா,வீரர்கள்முழு
பகுதையயும்சூழ்ந்தனர்.
௨௮இஸ்ரேவல் அரசனிடம் ேதவமனிதன் ஒருவன் கீழ்க்கண்ட ெசய்த கேளாடு

வந்தான். கர்த்தர் ெசான்னார், “ ‘கர்த்தராக ய நான் மைலகளின் ேதவன் என்று
ஆராமியர் ெசான்னார்கள். சமெவளிப் ப ரேதசங்களுக்கு நான் ேதவன் அல்ல’
என்று அவர்கள் நைனத்துக் ெகாண்டு இருக்கறார்கள். எனேவ இந்த ெபரும்
பைடையத்ேதாற்கடிக்கஉன்ைனஅனுமதக்க ேறன். ப றகுநீங்கள்அைனவரும்
எல்லாஇடங்களுக்கும்நாேனகர்த்தர் என்பைதஉணர்வீர்கள்.”
௨௯ பைடகள் ஒன்றுக்ெகான்று எத ராக ஏழு நாட்கள் முகாமிட்டிருந்தன.

ஏழாவதுநாள்ேபார் ெதாடங்கயது,ஒேர நாளில் 1,00,000 ேபைரஇஸ்ரேவலர்கள்
ெகான்றனர். ௩௦ பைழத்தவர்கள் ஆப்ெபக் நகருக்குள் ஓடிப் ேபானார்கள்.
மீதயுள்ள 27,000 ேபர் மீது சுவரிடிந்து வழுந்தது. ெபனாதாத்தும்
ஓடிப்ேபானான். ஒரு அைறக்குள் ஒளிந்துக்ெகாண்டான். ௩௧ அவனிடம்
அவனது ேவைலக்காரர்கள், “இஸ்ரேவல் மன்னர்கள் இரக்கமுள்ளவர்கள்
என்று ேகள்வப்பட்டுள்ேளாம். ஆனால் நாங்கள் இரட்டுகைள இடுப்பலும்
கயறுகைளத் தைலயலும் கட்டி அவர்களிடம் ேபாய் ெகஞ்சனால் உம்ைம
உய ேராடுவடுவர்” என்றனர்.
௩௨ பன் அவ்வாேற ேபாய் இஸ்ரேவல் அரசைன சந்த த்தனர். “உங்கள்

அடிைமயானெபனாதாத் ‘எங்கைளஉய ேராடுவடுங்கள்’என்றுேவண்டுகறார்”
என்றனர்.
அதற்கு ஆகாப், “அவன் இன்னும் உய ேராடு இருக்க றானா? அவன் என்

சேகாதரன்” என்றான். ௩௩ அவர்கள், ெபனாதாத்ைதக் ெகால்லாமல் இருக்க
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வாக்குறுதகைளக் ேகட்டனர். ஆகாப் ெபனாதாத்ைதச் சேகாதரன் என
அைழத்ததும் அவனது ஆேலாசகர்களும், “ஆமாம், அவன் உன் சேகாதரன்”
என்றனர்.
ஆகாப், “என்னிடம் அவைனக் ெகாண்டு வா” என்றான். எனேவ ெபனாதாத்

அரசனிடம்வந்தான். ஆகாப்அரசன்அவனிடம்,அவேனாடுஇரதத்தல் ஏறுமாறு
ெசான்னான்.
௩௪ ெபனாதாத்ேதா, “ஆகாப், என் தந்ைத எடுத்துக்ெகாண்ட உங்கள்

நகரங்கைளத் தரும்பத்தருேவன். நீங்கள் தமஸ்குவேல, கைட வீத கைள என்
தந்ைத சமாரியாவல்ெசய்ததுேபான்றுைவத்துக்ெகாள்ளலாம்” என்றான்.
ஆகாேபா, “இதற்கு நீ அனுமதத்தால், நான் உன்ைன வட்டுவடுேவன்”

என்றான். இவ்வாறு இருவரும் சமாதான ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்டனர்.
ெபனாதாத்வடுதைலெபற்றான்.
ஆகாபுக்குஎத ராகத் தீர்க்கதரிச ேபச யது
௩௫ ஒரு தீர்க்கதரிச இன்ெனாருவனிடம், “என்ைனத் தாக்கு!” என்றான்.

ஏெனன்றால் கர்த்தருைடய கட்டைள என்றான். அவேனா தாக்கவல்ைல.
௩௬அதற்கு அவன், “நீ கர்த்தருைடய கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல. எனேவ
உன்ைன ஒரு சங்கம் ெகால்லும்” என்றான். அவ்வாேற அவன் அந்த இடத்ைத
வ ட்டுப்ேபானதும்சங்கம்அவைனக்ெகான்றது.
௩௭அந்ததீர்க்கதரிச இன்ெனாருவனிடம் ேபாய், “என்ைனத்தாக்கு” என்றான்.
அதற்கு அவன் தாக்க காயப்படுத்தனான். ௩௮ எனேவ, அந்த தீர்க்கதரிச

தன் முகத்த ேல சாம்பைலப்ேபாட்டு ேவஷம்மாற அரசனுக்காக வழியல்
காத்தருந்தான். ௩௯ அரசன் வந்ததும் அவனிடம், “நான் ேபாரிட ெசன்ேறன்.
நம்மில் ஒரு மனிதன் பைக வீரைன அைழத்து வந்தான். அவன், ‘இந்த
மனிதைனப் பாதுகாப்பாக ைவத்தரு. இவன் தப்பனால் இவனுக்காக உன்
உயைரக் ெகாடுக்கேவண்டும் அல்லது அபராதமாக 75 பவுண்டுகைளத்
தரேவண்டும்’ என்றான். ௪௦ நான் ேவறு ேவைலகளில் இருந்தேபாது அவன்
தப்ப த்துவ ட்டான்” எனமுைறய ட்டான்.
அதற்கு இஸ்ரேவல் அரசன், “நீ ஒரு வீரைன தப்பவ ட்டதற்கான குற்றவாளி

ஆகறாய். எனேவஅவன்ெசான்னபடிெசய்” என்றான்.
௪௧ ப றகு அவன் தன் முகத்தல் உள்ள துணிைய வலக்கேவ, அரசனுக்கு

அவன்தீர்க்கதரிச களில்ஒருவன்என்பதுெதரிந்தது. ௪௨தீர்க்கதரிச அரசனிடம்,
“கர்த்தர் உம்மிடம், ‘நான் உன்னிடம், மரிக்க ேவண்டும் என்று ெசான்னவைன
வடுதைலச்ெசய்தாய். எனேவநீஅவனதுஇடத்ைதஅடுத்துநீமரிப்பாய்! உனது
ஜனங்கள்அவர்களின் பைகவர்களதுஇடத்ைத எடுப்பார்கள். உன்ஜனங்களும்
மரிப்பார்கள்!’ என்றுெசால்லச்ெசான்னார்” என்றான்.
௪௩ இதனால் சலிப்பும் துக்கமும் அைடந்து அரசன் சமாரியாவ ற்கு

தரும்பனான்.

௨௧
நாேபாத்தன்த ராட்ைச ேதாட்டம்
௧சமாரியாவல்ஆகாப்பன்அரண்மைன
இருந்தது. அதனருகல் ஒரு த ராட்ைச ேதாட்டமும் இருந்தது. அதன்

உரிைமயாளன் ெயஸ்ரேயலியனாகய நாேபாத். ௨ஒரு நாள்அரசன்அவனிடம்,
“உனது வயைல எனக்குக்ெகாடு. அதைனக் காய்கற ேதாட்டமாக்க ேவண்டும்.
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இது என் அரண்மைனக்கருகல் உள்ளது. உனக்கு அந்த இடத்தல் ேவறு
த ராட்ைசத் ேதாட்டத்ைதத் தருேவன்அல்லது நீ வரும்பனால் பணம் தருேவன்”
என்றான்.
௩ அதற்கு நாேபாத், “நான் தரமாட்ேடன். இது என் குடும்பத்த ற்கு உரியது”

என்றான்.
௪ எனேவ ஆகாப் அரண்மைனக்குப்ேபாய் நாேபாத் மீது ேகாபம் ெகாண்டான்.

அவன் ெசான்னைத அரசன் வரும்பவல்ைல. நாேபாத், “என் குடும்பத்
ேதாட்டத்ைதத் தரமாட்ேடன்” எனக்கூறயது எரிச்சைலத் தந்தது. படுக்ைகயல்
படுத்துக்ெகாண்டுஉண்ணமறுத்தான்.
௫ஆகாபன்மைனவ ேயசேபல்அவனிடம், “ஏன்நீங்கள்குைலந்துேபானீர்கள்?

ஏன்நீங்கள்உண்ணமறுக்கறீர்கள்?” என்றுேகட்டாள்.
௬ அதற்கு அவன், “நான் நாேபாத்த டம் த ராட்ைசத் ேதாட்டத்ைதக் ேகட்ேடன்.

அதற்குரிய முழு வைலேயா, அல்லது ேவறு வயேலா தருவதாகச் ெசான்ேனன்.
ஆனால்அவன்மறுத்துவ ட்டான்” என்றான்.
௭அவேளா, “நீங்கள் இஸ்ரேவலின் அரசன்! எழுந்தருங்கள். சாப்படுங்கள்.

நான்அந்தவயைலவாங்க த்தருேவன்” என்றாள்.
௮ ப றகு அவள் சல கடிதங்கைள எழுத அரசனின் ைகெயழுத்த ட்டு

முத்தைரயும்அடித்தாள். பன்அவற்ைறமூப்பர்களிடமும் நாேபாத்ைதப்ேபான்று
அேத பட்டணத்தல் இருந்த முக்கய மனிதர்களிடமும் அனுப்பனாள்.
௯அக்கடிதத்தல்,

“நீங்கள்உபவாசம்பற்ற அறவயுங்கள். பன்அைனவைரயும்அைழயுங்கள்.
அதல்நாேபாத்ைதப்பற்ற ேபச ேவண்டும். ௧௦அவன்மீதுெபாய்க்குற்றம்சாட்ட
இரண்டு ஏமாற்றுக்காரர்கள் ேவண்டும். அவன் அரசனுக்கும் ேதவனுக்கும்
எத ராகப் ேபசனான் என்றுகூறேவண்டும். பன்அவைனஊருக்கு ெவளிேய
கல்ெலற ந்தெகால்லேவண்டும்” என்றுஎழுதயருந்தது.

௧௧ எனேவ, மூப்பர்களும் முக்கயமானவர்களும் இக்கட்டைளக்கு
அடிபணிந்தனர். ௧௨ தைலவர்கள் உண்ணாேநான்பு நாைள அறவத்தனர்.
அன்று ஒரு கூட்டத்த ற்கு அைழத்தனர். நாேபாத்ைதத் தனியாக நறுத்தனர்.
௧௩பன்இரு ஏமாற்றுக்காரர்கள் ஜனங்களிடம் நாேபாத் ேதவனுக்கு எத ராகவும்
அரசனுக்கு எத ராகவும் ேபசனான் என்றனர். எனேவ, அவைன ஊருக்கு
ெவளிேய ெகாண்டுேபாய் கல்ெலற ந்து ெகான்றனர். ௧௪ அவர்கள் ப றகு
ேயசேபலுக்கு, “நாேபாத் ெகால்லப்பட்டான்” என்ற ெசய்தைய அனுப்ப
ைவத்தனர்.
௧௫ அவள் இதைன அறந்ததும் ஆகாப டம், “நாேபாத் மரித்துப்ேபானான்.

இப்ேபாது உங்களுக்கு வருப்பமான ேதாட்டத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்”
என்றாள். ௧௬அவனும்அதைனச்ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டான்.
௧௭ அப்ேபாது தஸ்பயனாவன் தீர்க்கதரிச எலியாவ டம் கர்த்தர்,

௧௮ “அரசனிடம் ேபா, அவன் நாேபாத்தன் வயலில் உள்ளான். ெசாந்தமாக்கப்
ேபாக றான். ௧௯ அவனிடம், ‘ஆகாப்! நீ நாேபாத்ைதக் ெகான்றாய், அவனது
வயைல எடுக்கப்ேபாக றாய். நாேபாத் மரித்த இடத்த ேலேய நீயும் மரிப்பாய்.
நாேபாத்தன்இரத்தத்ைதநக்கயநாய்கள்உனதுஇரத்தத்ைதயும்நக்கும்’என்று
நான்ெசான்னதாகச்ெசால்”! என்றார்.
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௨௦ எனேவ எலியா ஆகாப டம் ெசன்றான். அரசேனா அவனிடம், “என்ைன
மீண்டும்பார்க்க றாய். எப்ேபாதும்எனக்குஎத ராகஇருக்க றாய்” என்றான்.
அதற்கு எலியா, “ஆமாம், நீ எப்ேபாதும் உன் வாழ்வல் கர்த்தருக்கு எத ராகப்

பாவம் ெசய்க றாய். ௨௧ எனேவ கர்த்தர், ‘நான் உன்ைன அழிப்ேபன். உன்
குடும்பத்தலுள்ள அைனவைரயும் அழிப்ேபன். ௨௨ உனது குடும்பமானது
ேநபாத்தன் மகனான அரசன் ெயெராெபயாமின் குடும்பத்ைதப்ேபான்று
அழியும். பாஷாவன் குடும்பத்ைதப்ேபால் அழியும். இந்த இரு குடும்பங்களும்
முழுவதுமாக அழிந்துவ ட்டன. நீ எனக்குக் ேகாபத்ைதத் தந்ததால் நானும்
அதுேபால்ெசய்ேவன். இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்பாவம்ெசய்யவும்காரணமானாய்’
என்றார். ௨௩ கர்த்தர் ேமலும், ‘நாய்கள் ெயஸ்ரேயல் நகரில் உன் மைனவயன்
உடைல உண்ணும். ௨௪ உன் குடும்பத்தலுள்ள அைனவரும் ெசத்தபன்
நாய்களால் உண்ணப்படுவார்கள். வயலில் மரிக்கும் யாவரும் பறைவகளால்
உண்ணப்படுவார்கள்’ என்றார்” எனக்கூறனான்.
௨௫ ஆகாைபப்ேபான்று இதுவைர எவரும் அதகப் பாவங்கைளச்

ெசய்ததல்ைல. அவனது பாவங்களுக்கு அவன் மைனவயும் ஒரு
காரணமானாள். ௨௬ அவன் மரவக்க ரகங்கைள ெதாழுதுெகாண்டு பாவம்
ெசய்தான். எேமாரியர்களின் பாவங்கைளப் ேபான்றைவஇைவஎனேவ கர்த்தர்
அந்த நாட்ைடப் பற த்துஇஸ்ரேவலர்களுக்குக்ெகாடுத்தார்.
௨௭ எலியா ெசால்லிமுடித்ததும் ஆகாப் வருந்த , தன் ஆைடகைளக்

க ழித்துக்ெகாண்டான். வருத்தத்துக்கான ஆைடகைள அணிந்து சாப்ப ட
மறுத்தான். அப்படிேயதூங்கனான்.
௨௮ கர்த்தர் எலியாவ டம், ௨௯ “நான் ஆகாப் தருந்தவ ட்டதாக அற க ேறன்.

எனேவ, அவனுக்குத் துன்பம் தரமாட்ேடன். ஆனால் அவனது மகனது வாழ்
நாளில்துன்பங்கைளத்தருேவன்” என்றார்.

௨௨
மிகாயாஆகாைபஎச்சரித்தது
௧ அடுத்த இரு ஆண்டுகளில், இஸ்ரேவலுக்கும் சீரியாவுக்கும் சமாதானம்

நலவயது. ௨ மூன்றாம் ஆண்டில், யூதாவன் அரசனான ேயாசபாத்
இஸ்ரேவலின்அரசனானஆகாைபப் பார்க்கப் ேபானான்.
௩அப்ேபாது, ஆகாப் அத காரிகளிடம், “சீரியாவன் அரசன் கீேலயாத்தலுள்ள

ராேமாத்ைத நம்மிடமிருந்து எடுத்துக்ெகாண்டான். அைதத் தரும்பப்ெபற ஏன்
எந்த முயற்சயும் ெசய்யவல்ைல? அது நமக்குச் ெசாந்தமாக ேவண்டும்”
என்றான். ௪ எனேவ ேயாசபாத்த டம், “நீ என்ேனாடு ேசர்ந்து ராேமாத்துக்காகப்
ேபாரிட வருகறாயா?” என்றுேகட்டான்.
அதற்குஅவன், “சரி,உன்ேனாடுேசர்ந்துெகாள்க ேறன். எனதுபைடவீரர்களும்

குதைரகளும் உன் பைடேயாடு ேசர்ந்துெகாள்ளத் தயார். ௫ஆனால் முதலில்
கர்த்தரிடம்இதுபற்ற ஆேலாசைனேகட்ேபாம்” என்றான்.
௬ எனேவ ஆகாப் தீர்க்கதரிச கைளக் கூட்டினான். அவர்கள் 400 ேபர்.

அவர்களிடம், “நான் ராேமாத்துக்காக சீரிய பைடேயாடு ேபாரிடப் ேபாகலாமா?
அல்லதுகாத்தருக்கலாமா?” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு அவர்கள் “இப்ேபாது ேபாய் ேபார் ெசய்யும். கர்த்தர் ெவற்ற ப்ெபறச்

ெசய்வார்” என்றார்கள்.
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௭ ேயாசாபாத், “ேவறு யாராவது தீர்க்கதரிச கள் உண்டா? அவரிடமும்,
ேதவனுைடயவருப்பத்ைதக் ேகட்ேபாேம” என்றான்.
௮ அதற்கு ஆகாப், “மற்ெறாரு தீர்க்கதரிச இருக்க றார். அவர் மூலம்

கர்த்தருைடய ஆேலாசைனகைளப் ெபறலாம். அவரது ெபயர் இம்லாவன்
மகனான மிகாயா. எனக்கு எத ராகேவ அவன் ேபசுவதால் அவைன
ெவறுக்க ேறன். எப்ேபாதும் எனக்கு வருப்பம் இல்லாதைதேய அவன்
கூறுவான்” என்றான்.
ேயாசாபாத், “நீஅவ்வாறுெசால்லக்கூடாது!” என்றான்.
௯ எனேவ, ஆகாப் ஒரு அதகாரிைய அனுப்ப மிகாயாைவ அைழத்து

வரச்ெசான்னான்.
௧௦அப்ேபாது இரு அரசர்களும் அரச உைடேயாடு சங்காசனத்தல் இருந்தனர்.

இதுசமாரியாஅருகல்உள்ளநயாயமன்றம். தீர்க்கதரிச கள்அவர்களுக்குமுன்
நன்றுெகாண்டு தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தனர். ௧௧அவர்களில்
ஒருவன் ெபயர் ச ேதக்கயா, இவன் ேகனானாவன் மகன். அவன் இரும்பு
ெகாம்புகைளச் ெசய்து, “இதைன நீங்கள் பயன்படுத்த ேபாரிடுங்கள்.
உங்களால் ெவற்றெபற முடியுெமன்று கர்த்தர் ெசான்னார்” என்று கூறனான்.
௧௨ மற்றவர்களும் இதைன ஒப்புக்ெகாண்டனர். “இப்ெபாழுேத, உங்கள் பைட
புறப்படேவண்டும். அது ராேமாத்தல் சீரிய பைடேயாடு ேபாரிடும். கர்த்தர்
ெவற்றெபறச்ெசய்வார்” என்றனர்.
௧௩ இது நைடெபறும்ேபாது, அதகாரி மிகாயாைவக் கண்டுபடித்து, “எல்லா

தீர்க்கதரிச களும் இப்ேபாது ேபாருக்குப்ேபாக ேவண்டும் என்கன்றனர். நீயும்,
அவ்வாேறெசால்” என்றான்.
௧௪ஆனால் அவன், “முடியாது! கர்த்தர் ெசால்லச் ெசால்வைத மட்டுேம நான்

ெசால்ேவன்!” என்றான்.
௧௫ப றகுஅவன்அரசனிடம்வந்துநன்றான். அரசனும், “நானும்ேயாசபாத்தும்

ேசரலாமா? சீரியமன்னேனாடுசண்ைடய டராேமாத்துக்குப்ேபாகலாமா?” என்று
ேகட்டான்.
அதற்குமிகாயா, “சரி, நீஇப்ேபாேத ேபாய் சண்ைடயடு,கர்த்தர் ெவற்றெபறச்

ெசய்வார்” என்றான்.
௧௬ஆனால்ஆகாப், “கர்த்தருைடயஅத காரத்தால்நீேபச க்ெகாண்டிருக்கவல்ைல.

நீ உன் ெசாந்த வார்த்ைதகைளப் ேபசுக றாய். எனேவ உண்ைமையச் ெசால்!
எத்தைனமுைற நான் உனக்குச் ெசால்லியருக்க ேறன்? கர்த்தர் ெசால்க றைத
எனக்குச்ெசால்!” என்றான்.
௧௭ அதற்கு மிகாயா, “என்ன நடக்கும் என்பைத நான் பார்க்கமுடியும்.

இஸ்ரேவல் பைடகள் ச தறயுள்ளன. ேமய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகள்ேபால
உள்ளன. எனேவ கர்த்தர், ‘இவர்களுக்கு தைலவன் இல்ைல. எனேவ
சண்ைடக்குப் ேபாகாமல் வீட்டிற்குப் ேபாகேவண்டும்’ என்று ெசால்க றார்”
என்றான்.
௧௮ ஆகாப் ேயாசபாத்த டம், “நான் ெசான்னைதப் பார்! இவன் எப்ேபாதும்

எனக்குப் ப டிக்காதைதேயகூறுவான்” என்றான்.
௧௯ ஆனால் மிகாயா ெதாடர்ந்து கர்த்தருக்காகப் ேபசனான். “கவனி, இது

கர்த்தர்கூறுவது! கர்த்தர் பரேலாகத்தல் சங்காசனத்தல்உட்கார்ந்தருக்க றார்.
பரேலாகத்தல் உள்ள அைனத்து ேதவதூதர்களும் கர்த்தருைடய பக்கத்தல்
வலதுபுறமும்,இடதுபுறமும்நன்றுெகாண்டிருக்கன்றனர். ௨௦கர்த்தர், ‘உங்களில்
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யாேரனும் அரசன் ஆகாப டம் ஒரு தந்த ரம் ெசய்வீர்களா? அவன் ராேமாத்தல்
இருக்கும் சீரியாவன் பைடைய எத ர்த்து சண்ைடய ட ேவண்டுெமன நான்
வரும்புக ேறன். பன்னர் அவன் ெகால்லப்படுவான்’ என்று ெசான்னார்.
என்ன ெசய்யேவண்டுெமன்பைதக் குற த்து தூதர்கள் ஒரு ஒத்த கருத்துக்கு
வரவல்ைல. ௨௧இறுதயல்ஒருஆவ ெவளிேயவந்துகர்த்தருக்குமுன்நன்றுக்
ெகாண்டு ெசான்னது. ‘நான் தந்த ரம் ெசய்ேவன்!’ ௨௨ கர்த்தர், ‘எவ்வாறு
ெசய்வாய்?’ என்று ேகட்டார். அதற்கு அவது, ‘நான் தீர்க்கதரிச கைளக் குழப்ப
ெபாய் ெசால்லுமாறு ெசய்ேவன். அவர்கள் ேபசுவெதல்லாம் ெபாய்’ என்றது.
உடேனஅவர், ‘ேபாய்ஆகாைபஏமாற்று. நீெவற்றெபறுவாய்’என்றார்”என்றான்.
௨௩ மிகாயா இவ்வாறு தன் கைதையச் ெசால்லி முடித்தான். ப றகு

அவன், “இது தான் இங்கு நடந்தது. இவ்வாறு ெபாய் ெசால்லுமாறு
கர்த்தர்தான் தீர்க்கதரிச கைள மாற்றனார். உனக்குத் தீைமவருவைத கர்த்தேர
வரும்புக றார்” என்றான்.
௨௪ ப றகு ச ேதக்கயா மிகாயாவ டம் வந்து முகத்தல் அடித்தான். அவன்

“கர்த்தருைடய சக்த என்ைன வட்டுவலக எந்த வழியாய் உன்னிடம் வந்தது?”
என்றுேகட்டான்.
௨௫அதற்குமிகாயா, “வைரவல்துன்பம்வரும். அப்ேபாது, நீ ச றயஅைறயல்

ஒளிந்துக்ெகாள்வாய். அப்ேபாது நான் ெசால்வது உண்ைமெயன்று உனக்குத்
ெதரியும்!” என்றான்.
௨௬ மிகாயாைவக் ைகது ெசய்யும்படி ஆகாப், அதகாரிகளுக்குக்

கட்டைளய ட்டான். ஆகாப் அரசன், “இவைனக் ைகது ெசய்து நகர ஆளுநரான
ஆேமானிடத்தலும் ப றகு இளவரசனான ேயாவாச டமும் அைழத்துக் ெகாண்டு
ேபாங்கள். ௨௭ நான் சமாதானத்ேதாடு வரும்வைர இவைனச் சைறயல்
அவர்களிடம் அைடக்கச்ெசால். அதுவைர அப்பமும், தண்ணீரும் ெகாடுங்கள்”
என்றான்.
௨௮ அதற்கு மிகாயா, “நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். நீங்கள் ேபார்

முடிந்து உய ேராடு தரும்ப வந்தால் கர்த்தர் என் மூலமாக ேபசவல்ைல” என்று
சத்தமாகச் ெசான்னான்.

The Battle at Ramoth Gilead
௨௯ ப றகு ஆகாபும் ேயாசபாத்தும் ராேமாத்த ற்கு ஆராேமாடு சண்ைடய டப்

ேபானார்கள். அவ்வடம் கீேலயாத்தல் உள்ளது. ௩௦ ஆகாப் ேயாசபாத்த டம்,
“நாம்ேபாருக்குத்தயாராக்குேவாம். நான்அரசன்என்றுேதான்றாதபடிசாதாரண
ஆைடகைளயும் நீஅரசஉைடகைளயும்அணிந்துக்ெகாள்” என்றான். அவ்வாேற
சாதாரணஉைடயல்சண்ைடய ட்டான்.
௩௧ சீரியா அரசனுக்கு 32 இரதப்பைடத் தளபத கள் இருந்தனர். அவர்களிடம்

இஸ்ரேவல் அரசைனக் கண்டுபடிக்குமாறு கட்டைளய ட்டான். அரசைனக்
ெகான்றுவட ேவண்டும் என்றும் உத்தரவ ட்டான். ௩௨ ேபாரின்ேபாது, அவர்கள்
ேயாசபாத்ைதக் கண்டு இஸ்ரேவலின் அரசன் என்று எண்ணித் தாக்கனர்.
அவன் சத்தமிட்டான். ௩௩ ஆனால், அவன் அரசனில்ைல என்பைத அற ந்து
ெகால்லாமல்வ ட்டுவ ட்டனர்.
௩௪ஆனால் ஒருவன் குறைவக்காமல் ஒரு அம்ைப எய்தான். எனினும். அது

ஆகாப்மீதுபட்டுகவசம்மூடாதஉடலில்நுைழந்தது. அவன்இரதஓட்டிய டம், “ஒரு
அம்பு என்ைனத் தாக்கயுள்ளது! இரதத்ைத களத்ைதவ ட்டு ெவளிேய ெகாண்டு
ெசல்” என்றான்.
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௩௫ பைடகள் ெதாடர்ந்து ேபாரிட்டன. அரசன் ெதாைலவல் தங்கயருந்தான்.
அதலிருந்து சீரியாவன் பைடையக் கவனித்துக் ெகாண்டிருந்தான். அவனது
இரத்தம் வடிந்து இரதத்தல் நைறந்தது. அன்று மாைல, அவன் மரித்துப்
ேபாகேவ, ௩௬பைடையநகருக்குத்தரும்புமாறுகட்டைளய ட்டனர்.
௩௭இவ்வாறுதான்ஆகாப் மரித்துப்ேபானான். ச லர் அவைன சமாரியாவ ற்கு

எடுத்துப் ேபானார்கள். அங்ேக அடக்கம் ெசய்தனர். ௩௮ அத்ேதைர
சமாரியாவலுள்ள குளத்து தண்ணீரால் கழுவனார்கள். இரதத்தல் உள்ள
இரத்தத்ைத நாய்கள் நக்கன. அத்தண்ணீைர ேவச மகள்கள் தம்ைமச்
சுத்தப்படுத்த பயன்படுத்தனார்கள். கர்த்தர் ெசான்னபடிேய அைனத்தும்
நடந்தது.
௩௯ இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல் ஆகாப் ெசய்த

அைனத்தும் எழுதப்பட்டுள்ளன. அவன் தன் அரண்மைனையத் தந்தத்தால்
அலங்கரித்தான் என்றும் ெசால்லப்பட்டுள்ளது. அவன் உருவாக்கய
நகைரப்பற்றயும் அந்த புத்தகத்தல் வளக்கப்பட்டிருக்க றது. ௪௦ஆகாப் மரித்து
தனதுமுற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம்பண்ணப்பட்டான். அவனுக்குஅடுத்துஅவன்
மகன்அகசயா,அரசன்ஆனான்.

யூதாவன்அரசனானேயாசபாத்
௪௧ இஸ்ரேவலின் அரசனாக ஆகாப் இருந்த நாலாவது ஆண்டில்,

யூதாவல் ேயாசபாத் அரசனானான். இவன் ஆசாவன் மகன் ௪௨ ேயாசபாத்
அரசனாகும்ேபாது அவனுக்கு 35 வயது. இவன் எருசேலமில் 25 ஆண்டுகள்
ஆண்டான். இவனது தாய் அசுபாள். இவள் சல்கயன் மகள். ௪௩ ேயாசபாத்
நல்லவன். அவன் முன்ேனார்கைளப்ேபான்று இருந்தான். கர்த்தருைடய
வருப்பப்படி கீழ்ப்படிந்து நடந்தான். ஆனால் ெபாய்ெதய்வங்கைள
ெதாழுதுெகாள்ள அைமக்கப்பட்ட ேமைடகைள அழிக்கவல்ைல. ஜனங்கள்
ெதாடாந்துஅங்குபலிெசலுத்த , நறுமணப்ெபாருட்கைளஎரித்துவந்தனர்.
௪௪ ேயாசபாத் இஸ்ரேவல் அரசேனாடு ஒரு சமா தான ஒப்பந்தம்

ெசய்துக்ெகாண்டான். ௪௫ இவன் ைதரியமாகப் பல ேபார்கைளச் ெசய்தான்.
இவன்ெசய்ததுஎல்லாம்யூதாஅரசர்களின்வரலாற்றல் எழுதப்பட்டுள்ளது.
௪௬ தன் நாட்டில் உள்ள முைறெகட்ட புணர்ச்ச க்காரர்கைள ெதாழுைக

இடங்களிலிருந்து வ ரட்டினான். அவர்கள், தன் தந்ைத ஆசா ராஜாவாக
இருந்தேபாதுஇருந்தவர்கள்.
௪௭ அப்ேபாது, ஏேதாமில் அரசன் இல்ைல. ஆளுநரால் அது ஆளப்பட்டது.

இவன்யூதாஅரசனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவன்.
௪௮ இவன் கப்பல்கைளச் ெசய்தான். ெபான் வாங்க ஓப்பீருக்குச் ெசல்ல

வரும்பனான். ஆனால் அைவ ேபாகமுடியாதபடி எச ேயான் ேகேபரிேல
உைடந்து ேபாயன. ௪௯ இஸ்ரேவலின் அரசனாகய அகசயா ேயாசபாத்த டம்,
“என் ஆட்கள் உங்கள் ஆட்கேளாடு கப்பலில் ேபாகட்டும்” என்றான். ேயாசபாத்
ஒப்புக்ெகாள்ளவல்ைல.
௫௦ ேயாசபாத் மரித்ததும் தனது முற்ப தாக்கேளாடு தாவீது நகரில் அடக்கம்

ெசய்யப்பட்டான். பன்அவனதுமகன்ேயாராம்அரசன்ஆனான்.

இஸ்ரேவலின்அரசனானஅகசயா
௫௧ ஆகாபன் அரசனான அகசயா இஸ்ரேவலுக்கு சமாரியாவல்

அரசன் ஆனான். அப்ேபாது யூதாவல் ேயாசபாத் 17ஆம் ஆண்டில்
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ஆண்டுெகாண்டிருந்தான். அகசயா இரண்டு ஆண்டுகள் ஆண்டான்.
௫௨ அகசயா கர்த்தருக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்தான். அவன் தந்ைத ஆகாப்
மற்றும் தாய் ேயசேபைலப் ேபான்றும், ேநபாத்தன் மகனான ெயெராெபயாம்
ேபான்றும் பாவம் ெசய்து வந்தான். இவர்கள் நாட்டு ஜனங்கைளயும்
பாவத்த ற்குட்படுத்தனர். ௫௩ அகசயா பாகால் ெதய்வத்ைத வழிபட்டான்.
இதனால் கர்த்தருக்கு ேகாபம் வந்தது. அவனது தந்ைதய டம் ேபாலேவ
அவனிடமும் ேகாபம்ெகாண்டார்.
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இராஜாக்களின்
இரண்டாம்புத்தகம்

அகசயாவற்குஒருெசய்த
௧ஆகாப்மரித்ததும்இஸ்ரேவலின்ஆட்சயல்இருந்துஇஸ்ரேவலுக்குஎத ராக

ேமாவாப் ப ரிந்துவ ட்டது.
௨ ஒரு நாள், அகசயா தன் வீட்டின் ேமல்மாடியல் இருந்தான். அப்ேபாது

மரச் சட்டங்களாலான க ராத யன் வழியாகக் கீேழ வழுந்துவ ட்டான்.
அவனுக்கு பலமாக அடிபட்டுவ ட்டது. அவன் தன் ேவைலயாட்கைள அைழத்து
அவர்களிடம், “எக்ேரானின் ேதவனாகய பாகால்ேசபூப டத்தல் ேபாய், அவர்கள்
ஆசாரியர்களிடம், இந்த காயங்களில் இருந்து குணமைடேவனா” என்று
வசாரித்துவரும்படிெசான்னான்.
௩ஆனால் கர்த்தருைடயதூதன் தஸ்பயனாகய எலியாவ டம், “சமாரியாவல்

இருந்து தூதுவர்கைள அரசன் அகசயா அனுப்ப இருக்க றான். நீ
ெசன்று அவர்கைளச் சந்த ப்பாயாக. அவர்களிடம், ‘இஸ்ரேவலில் ஒரு
ேதவன் இருக்கறார்! ஆனால் நீங்கள் அைனவரும் எதற்காக எக்ேரானின்
ேதவனாகய பாகால்ேசபூப டத்தல் ேகள்வகள் ேகட்கச் ெசல்க றீர்கள்? ௪அரசன்
அகசயாவ டம் இவ்வஷயங்கைளச் ெசால்லுங்கள்: பாகால்ேசபூப டத்தல்
ேகள்வகள்ேகட்கத்தூதுவர்கைளஅனுப்பனாய். இக்காரியத்ைதநீெசய்ததால்,
ேநாய்வாய்ப்பட்டு படுத்த படுக்ைகய ேலேய மரித்துப்ேபாவாய் என கர்த்தர்
ெசால்க றார்!’ என்று ெசால்” என்றான். ப றகு அங்கருந்து களம்ப எலியா
இவ்வதமாகேவஅகசயாவன்ஆட்களிடம் ெசான்னான்.
௫ தூதுவர்கள் அகசயாவ டம் தரும்ப ப் ேபாக, அவேனா “ஏன் இவ்வளவு

வைரவல்வந்தீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
௬அவர்கள்அவனிடம், “ஒருவன்எங்கைளச்சந்த த்தான். உங்கைளஅனுப்பய

அரசனிடேமதரும்ப ச்ெசன்று,கர்த்தர்ெசால்லும்வார்த்ைதகைளெசால்லுங்கள்
என்று அவன் தருப்ப அனுப்பனான். கர்த்தர் ெசால்க றார்: ‘இஸ்ரேவலுக்குள்
ேதவன்இருக்க, எக்ேரானின் ேதவனாகய பாகால் ேசபூப டம் ஏன் ேகள்வ ேகட்க
அரசன் தூதுவர்கைள அனுப்பனான்? இவ்வாறு ெசய்ததால் நீ உடல் நலம்
ேதறாமல் படுத்தபடுக்ைகய ேலேய மரித்துவடுவாய்’ ” என்றனர். ௭ அகசயா
அவர்களிடம், “உங்கைளச் சந்த த்து இைதச் ெசான்னவன் எப்படி இருந்தான்?”
என்றுேகட்டான்.
௮ அவர்கேளா, “அவன் ேராமத்தாலான ேமலாைடைய அணிந்தருந்தான்.

இடுப்பல் ேதால்கச்ைசஇருந்தது” என்றனர்.
பன்அகசயா, “அவன்தஸ்பயனாகயஎலியா தான்!” என்றான்.

அகசயாவால்அனுப்பப்பட்ட தளபத கைளஅக்கனிஅழித்தது
௯அகசயா ஒரு தளபதையயும் 50ஆட்கைளயும் எலியாவ டம் அனுப்பனான்.

அவர்கள் வந்தேபாது, எலியா மைலயுச்சயல் இருந்தான். தளபத அவனிடம்,
“ேதவமனிதேன,உங்கைளக்கீேழவருமாறுஅரசர் ெசால்க றார்” என்றான்.
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௧௦ எலியா அவனிடம், “நான் ேதவமனிதன் என்றால் பரேலாகத்தலிருந்து
அக்கனி வந்து உன்ைனயும் உன்னுைடய 50 ஆட்கைளயும் அழிக்கட்டும்!”
என்றான்.
அவ்வாேற வானிலிருந்து அக்கனி வந்து தளபதையயும் அவனுடன் வந்த 50

ேபர்கைளயும்அழித்தது.
௧௧ அகசயா இன்ெனாரு தளபதையயும் 50 ேபைரயும் அனுப்பைவத்தான்.

அத்தளபதயும், “ேதவமனிதேன! நீங்கள் வைரவாக கீேழ இறங்கேவண்டும்
என்றுஅரசர் ெசால்க றார்!” என்றான்.
௧௨அதற்குஎலியா, “நான் ேதவமனிதனானால் பரேலாகத்தலிருந்துஅக்கனி

வந்துஉன்ைனயும்,உன் 50வீரர்கைளயும்அழிக்கட்டும்!” என்றான்.
பன் ேதவனுைடய அக்கனி பரேலாகத்தலிருந்து வந்து அந்த தளபதையயும்

50வீரர்கைளயும்அழித்தது.
௧௩ அகசயா மூன்றாவதாக ஒரு தளபதைய 50 ஆட்களுடன்

அனுப்பைவத்தான். அவர்களும் எலியாவ டம் வந்தனர். பன் தளபத ,
“ேதவமனிதேன, என்னுைடய உயைரயும், உங்கள் ஊழியர்களாகய இந்த 50
ேபருைடய உய ர்கைளயும் காப்பாற்றுங்கள். ௧௪ பரேலாகத்தல் இருந்து வந்த
அக்கனி ஏற்ெகனேவ வந்த இரண்டு தளபத கைளயும் அவர்களுடன் வந்த 50
வீரர்கைளயும்அழித்துவ ட்டது. இப்ேபாதுஎங்கள்ேமல்இரக்கம்ைவத்துஎங்கள்
உய ர்கைளக்காப்பாற்றுங்கள்!” என்றுெகஞ்ச க் ேகட்டுக்ெகாண்டான்.
௧௫கர்த்தருைடயதூதன் எலியாவ டம், “தளபத ேயாடு ெசல், அவைனக்கண்டு

பயப்படேவண்டாம்” என்றான்.
எனேவஎலியாஅரசனானஅகசயாைவப்பார்க்கத் தளபத ேயாடு ேபானான்.
௧௬ எலியா அகசயாவ டம், “ேதவன் இப்படிக் கூறுகறார். அதாவது:

இஸ்ரேவலில் ேதவன் இருக்கறார். அவரிடம் ேகட்காமல் ஏன் எக்ேரானின்
ேதவனான பாகால் ேசபூப டத்தல் தூதுவர்கைள அனுப்புக றாய். நீ இவ்வாறு
ெசய்ததால் ேநாய் குணமாகாமல் படுத்தப்படுக்ைகய ேலேய மரித்துவடுவாய்!”
என்றான்.
ேயாராம்அகசயாவன்இடத்ைதப்ெபறல்
௧௭ எலியாவன் மூலமாக, கர்த்தர் ெசான்னது ேபால அகசயா மரித்தான்.

அவனுக்கு மகன் இல்லாததால் ேயாராம் புதய அரசனானான். இது அவன்
தந்ைத ேயாசபாத்தன்இரண்டாம்ஆட்சயாண்டில்நடந்தது.
௧௮அகசயாெசய்தப றச்ெசயல்கள்எல்லாம்இஸ்ரேவல்அரசர்களின்வரலாறு

என்றபுத்தகத்தல்எழுதப்பட்டுள்ளன.

௨
எலியாைவஅைழத்துக்ெகாள்ளகர்த்தருைடயத ட்டம்
௧ சுழல் காற்றன் மூலம் எலியாைவக் கர்த்தர் பரேலாகத்த ற்கு

அைழத்துக்ெகாள்ளத் த ட்டமிட்டுக்ெகாண்டிருந்தெபாழுது, எலியா எலிசாவுடன்
கல்காலுக்குேபாய்க்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
௨ எலியா எலிசாவ டம், “நீ இங்ேக இரு. கர்த்தர் என்ைனப் ெபத்ேதலுக்குப்

ேபாகச்ெசான்னார்” என்றான்.
ஆனால் எலிசாேவா, “நான் உங்கைள வ ட்டு வலகமாட்ேடன் என்று கர்த்தர்

மீதும் உங்கள் மீதும்ஆைணயட்டுக்கூறுக ேறன்” என்றான். எனேவ இருவரும்
ெபத்ேதலுக்குச்ெசன்றார்கள்.
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௩ ச ல தீர்க்கதரிச கள் எலிசாவ டம் வந்து, “இன்று உங்கள் எஜமானனான
எலியாைவக் கர்த்தர் உன்னிடமிருந்து எடுத்துக்ெகாள்ளப்ேபாகும் ெசய்த
ெதரியுமா?” என்றுேகட்டார்கள்.
அதற்குஅவன், “ஆமாம், எனக்குத்ெதரியும். அதுபற்ற ேபசேவண்டாம்” என்று

பதலளித்தான்.
௪ அங்ேக எலியா எலிசாவ டம், “நீ இங்ேகேய இரு. கர்த்தர் என்னிடம்

எரிேகாவ ற்குப் ேபாகச் ெசான்னார்” என்றான்.
ஆனால் எலிசாேவா, “நான் உங்கைளவ ட்டு வலகமாட்ேடன் என்று கர்த்தர்

மீதும் என் மீதும் ஆைணயட்டு கூறுக ேறன்” என்றான். எனேவ அவர்கள்
இருவருமாக எரிேகாவ ற்குச் ெசன்றனர். ௫ எரிேகாவல் சல தீர்க்கதரிச கள்
எலிசாவ டம், “இன்று உனது எஜமான் எலியாைவக் கர்த்தர் உன்னிடமிருந்து
எடுத்துக்ெகாள்ளப் ேபாக றாராேம?” என்றுேகட்டார்கள்.
அதற்கு அவன், “ஆமாம், அது ெதரியும். அைதப் பற்ற ேபசேவண்டாம்”

என்றான்.
௬எலியாஎலிசாவ டம், “நீதயவுெசய்துஇங்ேகேயஇரு. ேயார்தான்ஆற்றுக்குப்

ேபாகுமாறுஎன்னிடம் கர்த்தர் ெசான்னார்” என்றான்.
அதற்குஅவன், “நான்உங்கைளவ ட்டுவலகமாட்ேடன்என்றுகர்த்தர்மீதும்என்

மீதும்ஆைணயட்டுக்கூறுக ேறன்” என்றான். எனேவஇருவரும்ெசன்றனர்.
௭அங்ேக 50 ேபர்கள் அடங்கய தீர்க்கதரிச குழு அவர்கைளப் பன்ெதாடர்ந்து

வந்தது. எலியாவும் எலிசாவும் ேயார்தான் ஆற்றன் அருகல் நன்றார்கள்.
அவர்கள் நன்றஇடத்ைத ேநாக்கயபடி மற்ற 50 ேபர்களும்அவர்களிடம்இருந்து
வலக தூரத்தல் நன்றார்கள். ௮ எலியா தன் சால்ைவைய எடுத்து முறுக்க
தண்ணீரில் அடிக்க தண்ணீர் இரண்டு பாகமாக வலக ப்ேபாய ற்று. அவர்கள்
உலர்ந்த தைரயல்நடந்துஅக்கைரக்குக்கடந்து ேபானார்கள்.
௯ பன்னர் எலியா எலிசாவ டம், “என்ைன உன்னிடத்தலிருந்து ேதவன்

எடுத்துக்ெகாள்வதற்குமுன்உனதுவருப்பம் என்ன?” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு எலிசா, “உங்களிடம் உள்ள ஆவ எனக்கு இரண்டு மடங்காகக்

கைடக்கேவண்டும்” என்றான்.
௧௦ எலியா, “கஷ்டமானைதேய ேகட்டிருக்க றாய். நான் உன்னிடமிருந்து

எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும் ெபாழுது நீ என்ைனப் பார்ப்பாயானால், இது நடக்கும்.
ஆனால் நான் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும் ேநரத்தல் என்ைன உன்னால் பார்க்க
முடியாமல் ேபாகுேமயானால்இதுநடக்காது” என்றான்.
ேதவன்எலியாைவபரேலாகத்த ற்குஎடுத்துக்ெகாண்டது
௧௧ எலியாவும் எலிசாவும் ேபச க்ெகாண்ேட நடந்துச் ெசன்றார்கள்.

த டீெரன்று இரதமும் குதைரகளும் வந்து இருவைரயும் ப ரித்தன. அைவ
ெநருப்பாகத் ேதான்றன! எலியா சுழற்காற்றால் வானுலகத்த ற்கு
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டான்.
௧௨எலிசா இதைனப் பார்த்து, “என் தந்ைதேய! என் தந்ைதேய! இஸ்ரேவலின்

இரதமும்குதைரவீரருமானவேர!” என்றுசத்தமிட்டான்.
இதற்குப் ப றகுஎலியாைவஎலிசா பார்க்கவல்ைல. அவன்தனதுஆைடையக்

க ழித்து தன் ேசாகத்ைத ெவளிப்படுத்தனான். ௧௩ எலியாவன் ேமலாைட
தைரய ேல வழுந்து க டந்தது. அதைன எலிசா எடுத்துக்ெகாண்டு ேயார்தான்
கைரக்குப் ேபானான். ேமலாைடைய தண்ணீரில் அடித்து, “எலியாவன்
ேதவனாகயகர்த்தர் எங்ேக?” என்றுேகட்டான்.
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௧௪ ேமலாைடயால் தண்ணீைர அடித்த உடேன தண்ணீர் வலதுபுறமாகவும்
இடதுபுறமாகவும்ப ரிந்துேபாய ற்று! எலிசாஆற்ைறக்கடந்து ேபானான்.
தீர்க்கதரிச கள்எலியாைவப்பற்ற ேகட்டது
௧௫ இவர்கைளக் கவனித்துக்ெகாண்டிருந்த எரிேகாவன் தீர்க்கதரிச கள்

எலிசாைவப்பார்த்து “எலியாவன்ஆவ இப்ெபாழுதுஎலிசாவன்ேமல்உள்ளது!”
என்றார்கள். அவர்கள் எலிசாைவ சந்த க்க வந்தார்கள். அவர்கள் அவனுக்கு
முன்பாகத் தைரயல் குனிந்து வணங்கனார்கள். ௧௬ அவர்கள் எலிசாவ டம்,
“பாருங்கள், எங்களிடம் தகுதயான 50 ேபர்கள் இருக்கறார்கள். தயவு ெசய்து
நாங்கள் ெசன்று உங்கள் எஜமாைனத் ேதட எங்கைள அனுமதயுங்கள். ஒரு
ேவைள ேதவனுைடய ஆவ அவைரத் தூக்க ச்ெசன்று எங்காவது மைலய ேலா,
அல்லதுபள்ளத்தாக்க ேலா ேபாட்டிருக்கலாம்!” என்றார்கள்.
அதற்கு எலிசா, “இல்ைல, எலியாைவத் ேதட ஆட்கைள அனுப்பாதீர்கள்!”

என்றான்.
௧௭எலிசா குழப்பமைடயும்வைர தீர்க்கதரிச குழு அவைனக் ெகஞ்சயது. பன்

எலிசா, “நல்லது, எலியாைவத் ேதடஆட்கைளஅனுப்புங்கள்” என்றான்.
எலியாைவத் ேதட தீர்க்கதரிச குழு 50ஆட்கைளஅனுப்பயது. மூன்றுநாட்கள்

ேதடியும், அவர்களால் எலியாைவக் கண்டுபடிக்க முடியவல்ைல. ௧௮ எனேவ
அந்த ஆட்கள் எலிசா தங்கயருந்த எரிேகாவ ற்குச் ெசன்றார்கள். அவர்கள்
எலிசாவ டம் தங்களால் எலியாைவக் கண்டுபடிக்க முடிய வல்ைல என்றார்கள்.
எலிசா அவர்களிடம், “நான் உங்களிடம் ேபாகேவண்டாம் என்று கூறேனன்”
என்றான்.
எலிசா தண்ணீைரசுத்தமாக்கயது
௧௯ நகர ஜனங்கள் எலிசாவ டம் வந்து, “ஐயா, இந்த நகரம் நல்ல இடத்தல்

அைமந்துள்ளைத நீங்கள் பார்க்கமுடியும். ஆனால் தண்ணீேரா மிகவும் ேமாசம்.
அதனால்இங்குநல்லவைளச்சல்இல்ைல” என்றனர்.
௨௦ எலிசாேவா, “ஒரு புதய ேதாண்டியல் உப்ைபப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு

வாருங்கள்” என்றான்.
அவர்கள் அப்பாத்த ரத்ைத எலிசாவ டம் ெகாண்டு வந்தனர். ௨௧ அவன்

தண்ணீர் பாய்க ற இடத்த ற்கு ேபானான். அதல் உப்ைபப் ேபாட்டான். “அவன்,
‘நான் இந்த தண்ணீைர சுத்தமாக்குக ேறன்! இப்ெபாழுதலிருந்து இந்த
தண்ணீர் எவ்வத மரணத்துக்கும் காரணமாக இருக்காது. வைள நலங்களில்
ெதாடர்ந்துநல்லவைளச்சைலத்தரும்’ என்றுகர்த்தர் ெசால்க றார்” என்றான்.
௨௨ எலிசா ெசான்னதுேபால் தண்ணீர் பரிசுத்தமானது. இன்றளவும்

அத்தண்ணீர் சுத்தமாக இருக்க றது. அைனத்துேம எலிசா ெசான்னதுேபால்
நடந்தது.
ச ல சறுவர்கள்எலிசாைவக் ேகலிச்ெசய்க றார்கள்
௨௩ எலிசா அங்கருந்து ெபத்ேதல்வைர ெசன்றான். அவன் மைலமீது

ஏற க்ெகாண்டிருந்தெபாழுது, ச ல சறுவர்கள் நகரத்தலிருந்து கீேழ இறங்க
வந்தார்கள். அவர்கள் அவைன ேகலிச்ெசய்தார்கள். அவர்கள், “வழுக்ைகத்
தைலயேனேமேல ேபா! வழுக்ைகத்தைலயேனேமேல ேபா” என்றனர்.
௨௪எலிசாதரும்ப அவர்கைளப்பார்த்தான். அவர்களுக்குத்தீைமஏற்படுமாறு

கர்த்தைர ேவண்டினான். உடேன இரண்டு கரடிகள் காட்டிலிருந்து வந்து
அவர்கைளத்தாக்க 42 சறுவர்கைளக்ெகான்றுேபாட்டன.



2இராஜாக்கள்௨:௨௫ 702 2இராஜாக்கள்௩:௧௧

௨௫ எலிசா ெபத்ேதலிலிருந்து கர்ேமல் மைலக்குச் ெசன்றான். பன்னர்
அங்கருந்துசமாரியாவ ற்குத்தரும்ப ச்ெசன்றான்.

௩
ேயாராம்இஸ்ரேவலின்அரசனானான்
௧ சமாரியாவல் ஆகாபன் மகனாகய ேயாராம் இஸ்ரேவலின் அரசன்

ஆனான். யூதாவன் அரசனாகய ேயாசபாத்தன் பதெனட்டாம் ஆண்டில்
அவன்அரசாளத் துவங்கனான். ேயாராம் பன்னிரண்டுஆண்டுகள்ஆண்டான்.
௨ தவறு என்று கர்த்தர் ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் அவன் ெசய்தான். ஆனால்
அவன் தன் தந்ைதையப்ேபாலவும் தாையப்ேபாலவும் இல்ைல. அவன்
தந்ைத ெதாழுதுெகாள்வதற்காக நறுவய பாகலின் தூைண அகற்றவ ட்டான்.
௩ஆனாலும் அவன் ேநபாத்தன் மகனாகய ெயெராெபயாமின் பாவங்கைளத்
ெதாடர்ந்து ெசய்து வந்தான். ேயாராம் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளயும் பாவம்
ெசய்யச்ெசய்தான். ேயாராம்,ெயெராெபயாமின் பாவத்ைதநறுத்தவல்ைல.

ேமாவாப்இஸ்ரேவலிலிருந்துப ரிந்து ேபானது
௪ ேமசா ேமாவாபன் அரசன். அவனுக்கு ஆடு மாடுகள் இருந்தன. அவன்

இஸ்ரேவல்அரசனுக்கு 1,00,000ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் 1,00,000 ெசம்மறயாட்டுக்
கடாக்கைளயும்கம்பளிக்காகக்ெகாடுத்துவந்தான். ௫ஆனால்ஆகாப்மரித்ததும்
ேமாவாபன் அரசன் இஸ்ரேவலுக்கு எத ராகப் புரட்ச ெசய்து தன் நாட்ைடப்
ப ரித்துக்ெகாண்டான்.
௬ ப றகு ேயாராம் சமாரியாவ ற்கு ெவளிேய ெசன்று இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள

ஒன்று ேசர்த்தான். ௭ அவன் தூதுவர்கைள அனுப்ப யூதாவன் அரசனான
ேயாசபாத்த டம் ேபசனான். ேயாராம், “ேமாவாபன் அரசன் எனக்கு எத ராக
என் ஆட்சயலிருந்து வலகவ ட்டான். அவேனாடு ேபாரிட என்னுடன் ேசர்ந்து
வருவீர்களா?” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு ேயாசபாத், “சரி, நான் உன்ேனாடு வருக ேறன். நான் உன்ைனப்

ேபான்றவன். எனது ஜனங்களும் உன் ஜனங்கைளப் ேபான்றவர்கள். என்
குதைரகளும்உனதுகுதைரகைளப் ேபான்றைவதாம்” என்றான்.

மூன்றுஅரசர்களும்எலிசாைவஆேலாசைனக்ேகட்க றார்கள்
௮ேயாசாபாத் ேயாராமிடம், “நாம் எந்தவழியல் ேபாவது?” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு ேயாராம், “நாம் ஏேதாம் பாைலவனத்தன்வழியாகப் ேபாகேவண்டும்”

என்றுபதல்ெசான்னான்.
௯எனேவஇஸ்ரேவல்அரசன்யூதாவன்அரசேனாடும்ஏேதாமின்அரசேனாடும்

பயணம் ெசய்தான். அவர்கள் ஏறக்குைறய ஏழு நாட்கள் பயணம் ெசய்தனர்.
ப றகு பைடவீரர்களுக்கும் மிருகங்களுக்கும் குடிக்க தண்ணீரில்ைல.
௧௦இறுதயாக இஸ்ரேவலின்அரசன், “ஓ! கர்த்தர் நமது மூன்றுஅரசர்கைளயும்
ஒன்றுகூடி அைழத்து நம்ைம ேமாவாப யர்களிடம் ஒப்பைடத்து நம்ைம
ேதாற்கடித்தார்!” என்றான்.
௧௧ ஆனால் ேயாசபாத், “கர்த்தருைடய ஒரு தீர்க்கதரிச இங்ேக

இருக்கேவண்டும். நாம் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று கர்த்தர் ெசால்க றார்
எனஅவரிடேம ேகட்ேபாம்” என்றான்.
இஸ்ரேவல் அரசரின் ேவைலக்காரர் ஒருவன், “சாப்பாத்தன் மகனான எலிசா

இங்ேகஇருக்க றார். அவர் எலியாவன்ேவைலக்காரர்” என்றான்.
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௧௨ ேயாசபாத்தும், “கர்த்தருைடய வார்த்ைத எலிசாேவாடு உள்ளது” என்று
கூறனான்.
எனேவ இஸ்ரேவலின் அரசனும் ேயாசபாத்தும் ஏேதாமின் அரசனும்

எலியாைவப்பார்க்கப் ேபானார்கள்.
௧௩ எலிசா இஸ்ரேவல் அரசனான ேயாராமிடம், “நான் உங்களுக்கு

ெசய்வதற்கு எதுவுமில்ைல. உங்கள் தந்ைத மற்றும் தாயன் தீர்க்கதரிச களிடம்
ெசல்லுங்கள்!” என்றான்.
அதற்கு இஸ்ரேவலின் அரசன், “இல்ைல, நாங்கள் உங்கைளப் பார்க்கேவ

வந்துள்ேளாம். ஏெனன்றால் கர்த்தர் ேமாவாப் மூலம் எங்கைளத் ேதாற்கடிக்க
எங்கள் மூவைரயும் ஒன்றாகக் கூட்டியுள்ளார். எங்களுக்கு நீங்கள்
உதவேவண்டும்” என்றான்.
௧௪ அதற்கு எலிசா, “சர்வவல்லைமயுள்ள கர்த்தருக்கு நான் ஊழியம்

ெசய்க ேறன். அவர் இருப்பது எந்த அளவற்கு உண்ைமேயா, அேத அளவுக்கு
நான் உம்மிடம் உண்ைமையப் ேபசுக ேறன். யூதாவன் அரசனாகய
ேயாசபாத் இங்ேக இல்லாவ ட்டால் உங்கைள நான் பார்த்தருக்கேவா
கவனித்தருக்கேவாமாட்ேடன்! ௧௫இப்ேபாதுசுரமண்டலம்வாச க்க றஒருவைன
அைழத்துவாருங்கள்” என்றான்.
அவன் வந்து சுரமண்டலத்ைத வாச த்தேபாது, கர்த்தருைடய வல்லைம

எலிசாவன் ேமல் இறங்கயது. ௧௬ ப றகு எலிசா, “இப்பள்ளத்தாக்க ேல
துைளகைளப் ேபாடுங்கள். கர்த்தர் இைதத்தான் கூறுகறார்: ௧௭ நீங்கள்
காற்ைறயும் மைழையயும் பார்ப்பதல்ைல. ஆனால் பள்ளத்தாக்கு தண்ணீரால்
நைறயும். பன் நீங்களும் உங்கள் பசுக்களும் மற்ற மிருகங்களும் குடிக்க
தண்ணீர் கைடக்கும். ௧௮ இதைன கர்த்தர் எளிதாகச் ெசய்வார். ேமாவாப்
ஜனங்கைள நீங்கள் ெவல்லும்படியாகவும் ெசய்வார்! ௧௯ நீங்கள் பலமுள்ள
(ேகாட்ைட அைமந்த) நகரங்கைளயும், ேதர்ந்ெதடுத்த (நல்ல) நகரங்கைளயும்
தாக்குவீர்கள். நல்ல மரங்கைளெயல்லாம் ெவட்டுவீர்கள். தண்ணீரின்
ஊற்றுகைள அைடப்பீர்கள். வயல்கைளக் கற்களால் அழித்துவடுவீர்கள்”
என்றான்.
௨௦காைலயல், பலிையச்ெசலுத்தும்ேபாதுஏேதாம் சாைலவழியாக தண்ணீர்

வந்துபள்ளத்தாக்ைகந ரப்ப ற்று.
௨௧ ேமாவாபலுள்ள ஜனங்கள் அரசர்கள் தம்ேமாடு ேபாரிட வருவைத

ேகள்வப்பட்டனர். எனேவ, ஆயுதம் தரிக்கக்கூடிய வயதுைடய அத்தைன
ஆண்களும் கூடினார்கள். அவர்கள் எல்ைலயல் ேபாரிடத் தயாராக க்
காத்தருந்தனர். ௨௨அவர்கள் காைலயல் வழித்தேபாது சூரியன் தண்ணீரில்
ப ராகாச ப்பைத இரத்தம் நைறந்தருப்பைதப் ேபால் கண்டனர். ௨௩அவர்கள்,
“இரத்தத்ைதப் பாருங்கள், அரசர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் சண்ைடய ட்டனர்.
அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் தங்கைள அழித்துக்ெகாண்டனர். மரித்த
பணங்களிலுள்ள வைலமத ப்புள்ள ெபாருட்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு
ெசல்லுங்கள்” என்றனர்.
௨௪ ேமாவாப் ஜனங்கள் இஸ்ரேவலர்களின் முகாம்களுக்கு வந்தனர். அங்ேக

இஸ்ரேவலர்களால் தாக்கப்பட்டனர். தப்ப த்து ஓட முயன்றதும் இஸ்ரேவலர்கள்
அவர்கைளத் துரத்த ேமாவாபுக்குள்ளும் புகுந்து தாக்கனார்கள்.
௨௫ இஸ்ரேவலர்கள் ேமாவாப் நகரங்கைள ெநாறுக்க த்தள்ளினார்கள்.
ஒவ்ெவாரு நல்ல வயல்களில் கற்கைள எற ந்தனர். நீரூற்றுகைள
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அைடத்தனர், நல்ல மரங்கைளெயல்லாம் ெவட்டி எற ந்தனர். அவர்கள்
ேமாவாபன் தைலநகரத்தன் க ர்கரேசத்தல் உள்ள கற்கள் வடுபட்டு
ந ற்கும்வைர வ ரட்டினார்கள். இஸ்ரேவல் வீரர்கள் சுற்றவைளத்து அவர்கைள
தாக்கனார்கள்.
௨௬ ேமாவாபன் அரசனுக்கு இந்த ேபார் மிகவும் பலமாக (அவனுக்கு எத ராக)

இருந்தது. அவன் 700 வாள் வீரர்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு ஏேதாம் அரசைனத்
தாக்க க் ெகால்லச் ெசன்றான். ஆனால்அவர்களால் ஏேதாம்அரசைனெநருங்க
முடியவல்ைல. ௨௭ ப றகு தன்ைனத் ெதாடர்ந்து ஆட்சயல் அமர இருக்க ற தன்
மூத்த மகைன ேமாவாபன் அரசன் அைழத்தான். நகைரச்சுற்றயுள்ள சுவரில்
தன் மகைனேய சர்வாங்க தகனபலியாகச் ெசலுத்தனான். இது இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளப் ெபரிதும் பாத த்தது. எனேவ அவர்கள் ேமாவாைப வ ட்டு வ ட்டு
தங்கள்நாட்டிற்குப் ேபாய்வ ட்டனர்.

௪
ஒருதீர்க்கதரிச யன்வதைவஎலிசாவ டம்உதவ ேகட்டல்
௧ தீர்க்கதரிச களுள் ஒருவனுக்கு ஒரு மைனவ இருந்தாள். அந்த தீர்க்கதரிச

மரித்துப்ேபாயருந்தான். அவள் எலிசாவ டம் வந்து, “என் கணவன் உங்கள்
ஊழியனாகஇருந்தார். இப்ேபாதுமரித்துப்ேபானார். அவர்கர்த்தைரமத த்தைத
நீங்கள் அறவீர்கள். அவர் ஒருவனிடம் பணம் வாங்கயருந்தார். அதற்காக
இப்ேபாது அந்த ஆள் என் இரண்டு பள்ைளகைள அடிைமயாக்க க்ெகாள்ள
வந்தருக்க றான்!” என்றுஅழுதாள்.
௨ அதற்கு எலிசா, “நான் எவ்வாறு உதவமுடியும்? உன் வீட்டில் என்ன

இருக்கறதுஎன்றுெசால்” என்றுேகட்டான்.
அப்ெபண்ணும், “என் வீட்டில் எதுவுமில்ைல. ஒரு ஜாடி (ஒலிவ) எண்ெணய்

மட்டும்உள்ளது” என்றாள்.
௩ உடேன எலிசா அவளிடம், “நீ ேபாய் உனது பக்கத்து வீட்டுக்காரர்

அைனவர்களிடமும் கண்ணங்கைளக் கடனாக வாங்க வா. அைவ காலியாக
இருக்கட்டும். நைறய கண்ணங்கைள கடன் வாங்கு. ௪உன் வீட்டிற்குள் ேபாய்
கதவுகைள மூடிக்ெகாள். வீட்டிற்குள் நீயும் உன் பள்ைளகளும் மட்டும் தான்
இருக்கேவண்டும். ஒலிவ எண்ெணைய எல்லாக் கண்ணங்களிலும் ஊற்ற
ந ரப்பஅதுநைறந்ததும்ஒவ்ெவாருபாத்த ரத்ைதயும்அப்புறம்ைவ” என்றான்.
௫எனேவஅந்தப் ெபண்எலிசாவ டமிருந்து களம்ப ப்ேபாய்வீட்டுக்கதவுகைள

அைடத்துக்ெகாண்டாள். அவளும் அவள் பள்ைளகள் மட்டுேம வீட்டில்
இருந்தனர். அவளது மகன்கள்அவளிடம் கண்ணங்கைளக் ெகாண்டுவந்தனர்.
அவற்றல் அவள் எண்ெணைய ஊற்றனாள். ௬ அைனத்து கண்ணங்களும்
ந ரம்பயேபாது அவள் தன் மகனிடம், “இன்ெனாரு கண்ணம் ெகாண்டு வா”
என்றாள்.
ஆனால் அவன் அவளிடம், “கண்ணங்கள் ேவறு எதுவுமில்ைல” என்றான்.

அப்ேபாதுஜாடியல்இருந்தஎண்ெணயும்ெபருகுவதுநன்றுேபாய ற்று.
௭பன்அவள்வந்து ேதவனுைடய மனுஷனுக்கு (எலிசா) அைதச் ெசான்னாள்.

அவேரா, “நீ ேபாய் அந்த எண்ெணைய வற்று உன் கடைன அைடத்துவடு,
மீதயுள்ளபணத்தல்நீயும்உன்பள்ைளகளும்வாழுங்கள்” என்றான்.

சூேனமிலுள்ளஒருெபண்எலிசாவற்குஅைறவீடுெகாடுத்தது
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௮ ஒரு நாள் எலிசா சூேனமுக்குச் ெசன்றான். அங்கு ஒரு முக்கயமான
ெபண் இருந்தாள். அவள் எலிசாைவ (தடுத்து) தன் வீட்டில் உணவு
உண்ண அைழத்தாள். எனேவ ஒவ்ெவாரு ேநரமும் அவர் அந்த வழியாகப்
ேபாகும்ேபாெதல்லாம்அவன்உணவுஉண்பதற்காக நறுத்தப்பட்டான்.
௯ அவள் தன் கணவனிடம், “இேதா பாருங்கள், எலிசா ேதவனுைடய

பரிசுத்தமான மனிதன் என்பைதத் ெதரிந்துக்ெகாண்ேடன். எப்ெபாழுதும் நம்
வீட்ைடக் கடந்ேத ேபாக றார். ௧௦ அவருக்காக நாம் கூைரமீது ஒரு சறு அைற
ஏற்பாடு ெசய்ேவாம். அதல் படுக்ைகய ட்டு, ஒரு ேமைஜ, நாற்காலி, வளக்குத்
தண்டு ஆகயவற்ைறயும் ைவத்துவடுங்கள். அவர் இங்கு வரும்ேபாது தன்
உபேயாகத்த ற்காகஇந்தஅைறையைவத்துக்ெகாள்ளலாம்” என்றாள்.
௧௧ஒரு நாள் எலிசாஅவளதுவீட்டிற்குவந்தான். அவன்அங்குள்ளஅைறக்குச்

ெசன்றுஅங்ேக ஓய்ெவடுத்தான். ௧௨எலிசா தனது ேவைலயாளான ேகயாச டம்,
“அந்தசூேனமியாைளக்கூப்படு” என்றான்.
அந்த ேவைலயாள் சூேனமியாைள அைழத்தான். அவளும் களம்பவந்து

எலிசாவன் முன்னிைலயல் நன்றாள். ௧௩ எலிசா தன் ேவைலயாளிடம்,
“இப்ேபாது அவளிடம், ‘எங்களுக்கு வசதயானவற்ைற உன்னால் முடிந்தவைர
நன்குெசய்துள்ளாய். நான்உனக்காகஎன்னெசய்யேவண்டும்? நான்உனக்காக
அரசனிடேமாஅல்லதுபைடத்தைலவனிடேமாஏதாவதுேபசேவண்டுமா?’ ”எனக்
ேகட்கும்படிெசான்னான்.
அதற்கு அவள், “இங்ேக வாழுகன்ற என் ெசாந்த ஜனங்களில் நான்

நன்றாகேவஇருக்க ேறன்” என்றாள்.
௧௪ எலிசா தன் ேவைலக்காரனிடம், “நாம் இவளுக்காக என்ன

ெசய்யேவண்டும்?” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு ேகயாச , “எனக்குத் ெதரியும். இவளுக்கு குழந்ைதயல்ைல. இவள்

கணவனுக்குவயதாகவ ட்டது” என்றான்.
௧௫ப றகுஎலிசா, “அவைளக்கூப்படு” என்றான்.
ேவைலக்காரன் அவைள அைழத்தான். அவள் கதவருகல் வந்து நன்றாள்.

௧௬எலிசா அவளிடம், “அடுத்தஆண்டுஇேத பருவத்தல் நீ உனது ெசாந்தஆண்
குழந்ைதையஅைணத்துக்ெகாண்டிருப்பாய்” என்றான்.
அதற்கு அவள், “இல்ைல! ேதவமனிதேர, நீங்கள் உங்கள் ேவைலக்காரிய டம்

ெபாய்ெசால்லேவண்டாம்” என்றாள்.

சூேனமியெபண்ஆண்மகைனப்ெபறுதல்
௧௭ஆனால் அப்ெபண் கருவுற்றாள். எலிசா ெசான்னதுேபால அடுத்த ஆண்டு

அேத பருவகாலத்தல்,அவள்ஆண்குழந்ைதையப்ெபற்றாள்.
௧௮ அந்தப் ைபயன் வளர்ந்தான். ஒரு நாள், அவனது தந்ைதயும் ஆட்களும்

வயலில்அறுவைட ெசய்துெகாண்டிருந்தஇடத்துக்கு ேபானான். ௧௯அவன்தன்
தந்ைதய டம், “என்தைலவலிக்கறது!” என்றான்.
அவனது தந்ைத, “இவைனத் தன் தாய டம் தூக்க ச்ெசல்லுங்கள்!” என்று

ேவைலக்காரனிடம் ெசான்னான்.
௨௦ ேவைலக்காரன் அவைனத்தூக்கக்ெகாண்டு தாய டம் ெசன்றான். அவன்

தாய்மடியல்மதயம்வைரஇருந்து, ப றகுமரித்துப்ேபானான்.

அப்ெபண்எலிசாைவப்பார்க்கப் ேபாக றாள்
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௨௧அப்ெபண்ேமலைறயல்ேபாய் ேதவமனிதனின்படுக்ைகயல்ைபயைனக்
க டத்தனாள். அந்தஅைறயன்கதவுகைளஅைடத்துவ ட்டுெவளிேய ேபானாள்.
௨௨ அவள் கணவைன அைழத்து அவனிடம், “தயவுெசய்து என்ேனாடு ஒரு
ேவைலக்காரைனயும் கழுைதையயும் அனுப்புங்கள். நான் தீர்க்கதரிச யான
எலிசாைவேவகமாகஅைழத்துக்ெகாண்டுதரும்ப வரேவண்டும்” என்றாள்.
௨௩ அதற்கு அவளுைடய கணவன், “இன்ைறக்கு அந்தத் தீர்க்கதரிய டம்

ேபாகேவண்டும் என்று ஏன் வரும்புக றாய்? இன்று அமாவாைசேயா அல்லது
ஓய்வுநாேளாஇல்ைல” என்றான்.
அதற்குஅவள், “கவைலப்பட ேவண்டாம் எல்லாம் சரியாகும்” என்றாள்.
௨௪ ப றகு அவள் கழுைதயன் மீது ேசணத்ைதக் கட்டினாள். “ேவகமாகப் ேபா,

நான்ெசால்லும்ேபாதுமட்டும்ெமதுவாகச்ெசல்” என்றாள்.
௨௫ அவள் ேதவமனிதைனப் (எலிசாைவப்) பார்க்க கர்ேமல் மைலக்குச்

ெசன்றாள்.
எலிசாவும்சூேனமியப்ெபண்ெவகுதூரத்தலிருந்துவருவைதக்கவனித்தான்.

அவன் தன் ேவைலக்காரனான ேகயாச ய டம், “பார், அந்த சூேனமியப் ெபண்
வருகறாள். ௨௬அவளிடம் ஓடிப்ேபா. ‘என்ன காரியம்? நன்றாக இருக்க றாயா?
கணவன்நலமா? குழந்ைதநலமா?’ என்றுேகள்” என்றான்.
ேகயாச அவளிடம் ஓடிப்ேபாய் இத்தைனயும் ேகட்டான் அதற்கு அவள்,

“எல்ேலாரும்நலம்தான்” என்றாள்.
௨௭ ஆனாலும் சூேனமியப்ெபண் மைல மீது ஏற எலிசாவ டம் வந்தாள்.

அவள் அவரது பாதத்ைதப் (பணிந்து) பற்றனாள். ேகயாச ெநருங்க வந்து
அவைள இழுத்து வலக்கனான். உடேன ேதவ மனிதன் (எலிசா), “அவைளத்
தனியாகவடு! அவள் மிகவும் கலங்க ப்ேபாயருக்க றாள். அவள் ஆத்துமா
துடிக்க றது. கர்த்தர் என்னிடம்இைதப்பற்ற எைதயும் ெசால்லவல்ைல. கர்த்தர்
என்னிடம்இதைனமைறத்துவ ட்டார்” என்றான்.
௨௮ அதற்கு அந்தப் ெபண், “ஐயா! நான் உம்மிடம் மகைனக் ேகட்கவல்ைல

‘என்ைனஏமாற்ற ேவண்டாம்’ என்றுதாேனெசான்ேனன்” என்றாள்.
௨௯ ப றகு எலிசா ேகயாச ய டம், “புறப்படுவதற்குத் தயார்ெசய்! எனது

ைகத்தடிைய எடுத்துக் ெகாண்டுேபா. ேபசுவதற்காக யாைரயும் நறுத்தாேத.
யாைரயாவது சந்த த்தாலும் நீ அவர்கைள நலம் கூடி வ சாரிக்க ேவண்டாம்.
யாராவதுவ சாரித்தாலும் பதல் ெசால்லேவண்டாம்! எனதுைகத் தடிையஅந்த
பள்ைளயன்முகத்தல்ைவ” என்றான்.
௩௦ஆனால்அவள், “நீங்கள்இல்லாமல்நான்ேபாகமாட்ேடன்!” என்றாள்.
எனேவஎலிசா எழுந்துஅந்தசூேனமியப்ெபண்ேணாடுேபானான்.
௩௧ அவர்களுக்கு முன்னால் ேகயாச அப்ெபண்ணின் வீட்ைட அைடந்தான்.

அவன் ைகத்தடிைய பள்ைளயன் முகத்தல் ைவத்தான். ஆனால் அந்தக்
குழந்ைத ேபசேவா ேபச்சுக்கு பதலாக அைசயேவா இல்ைல. எனேவ ேகயாச
எலிசாவ டம் ஓடிவந்து, “குழந்ைத இன்னும் எழுந்தருக்கவல்ைல!” என்று
கூறனான்.
சூேனமியப்ெபண்ணின்மகன்மீண்டும்உய ரைடக றான்
௩௨ எலிசா வீட்டிற்கு வந்தான். அவனது படுக்ைகயல், பள்ைள

மரித்துக்க டந்தது. ௩௩அவன் அைறயுள் நுைழந்ததும் கதவுகைள அைடத்தான்.
அவ்வைறயல் அவனும் பள்ைளயும் மட்டுேம இருந்தனர். எலிசா கர்த்தைர
நைனத்து ெஜபம் ெசய்தான். ௩௪அவன் படுக்ைகயருகல் ெசன்று அப்பள்ைள
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ேமல் படுத்து, தன் வாைய அப்பள்ைளயன் வாேயாடு ைவத்து, தன் கண்ைண
அதன் கண்கேளாடு ைவத்து, தன் ைககைள அதன் ைககேளாடு ைவத்து
நீட்டிப்படுத்தான். அப்பள்ைளயன்உடல்சூடுஅைடந்தது.
௩௫ ப றகு எலிசா அைறையவ ட்டு ெவளிேய வந்து வீட்ைடச் சுற்ற முன்னும்

பன்னும்நடந்தான். ப றகு (அைறக்குள்)ேபாய்பள்ைளேமல்குப்புறப்படுத்தான்.
உடேனபள்ைளஏழுமுைறதும்மி தன்கண்கைளதறந்தான்.
௩௬ப றகுஅவன்ேகயாச ய டம், “சூேனமியப்ெபண்ைணகூப்படு” என்றான்.
ேகயாச அவைளஅைழக்கஅவளும்வந்தாள். அவன்அவளிடம், “உன்மகைன

எடுத்துக்ெகாள்” என்றான்.
௩௭ ப றகு அந்த சூேனமியப்ெபண் அைறக்குள் வந்து எலிசாவன் பாதத்தல்

வழுந்துபணிந்தாள். குழந்ைதையஎடுத்துக்ெகாண்டுெவளிேய ேபானாள்.

எலிசாவும்வஷமுள்ளகூழும்?
௩௮ எலிசா மீண்டும் கல்காலுக்கு வந்தான். அப்ேபாது அந்நாட்டில் பஞ்சமாய்

இருந்தது. தீர்க்கதரிச கள் கூட்டமாக எலிசாவன் முன்னர் கூடினார்கள். எலிசா
தனது ேவைலக்காரனிடம், “ெபரிய பாத்த ரத்ைத ெநருப்பல்ைவ. இவர்களுக்கு
கூழ்தயார் ெசய்” என்றான்.
௩௯மூலிைகத் தைழகைளச் ேசகரிக்கும் ெபாருட்டு ஒருவன் வயல்ெவளிக்குச்

ெசன்றான். அங்ேக வஷ த ராட்ைசக் ெகாடிகைளக் கண்டான். அக்ெகாடியல்
இருந்து முத ர்ந்த பழங்கைளச் ேசகரித்துத் தன் ேமலாைடயன் ைபயல்
ந ரப்ப க்ெகாண்டான். தரும்பவந்து, பாைனயல் ைவத்து மூடினான். ஆனால்
அங்கருந்ததீர்க்கதரிச களுக்குஇவ்வஷயம்பற்ற எதுவும்ெதரியாது.
௪௦ ப றகு அைத குடிக்க ஊற்றனார்கள். அவர்கள் குடிக்கப்ேபாகும்ேபாது,

“ேதவமனிதேன! இந்தப் பாத்த ரத்தல்வஷம்இருக்கறது” என்றுசத்தமிட்டனர்.
அதனால்அவர்கள்அதைனக்குடிக்கமுடியவல்ைல.
௪௧ ஆனால் எலிசாேவா, “ச றது மாவு ெகாடுங்கள்” என்று ேகட்க அவர்கள்

ெகாடுத்தார்கள். அதைன அந்தப் பாத்த ரத்தல் அவன் ேபாட்டு, “இப்ேபாது
ஜனங்களுக்குச்கூைழஊற்றுங்கள். அவர்கள்அைதகுடிக்கலாம்” என்றான்.
ப றகுஅந்தக்கூழில் எந்தகுைறயும்இல்ைல!

தீர்க்கதரிச களுக்குஎலிசாஉணவளித்தது
௪௨ பாகால்சலீஷாவலிருந்து ஒருவன் வந்தான். அவன் எலிசாவற்கு முதல்

அறுவைடயன் வாற் ேகாதுைமயன் 20 அப்பங்கைளயும் புதய கத ர்கைளயும்
தனது ேகாணிப்ைபயல் ேதவமனிதனுக்கு (எலிசா) ெகாண்டுவந்தான்.
எலிசாேவா, “அவற்ைற ஜனங்களுக்குக் ெகாடு. அவர்கள் உண்ணட்டும்”
என்றான்.
௪௩ அதற்கு எலிசாவன் ேவைலக்காரன், “என்ன? இங்ேக 100 ேபர்கள்

இருக்கறார்கள். இந்த உணைவ எல்ேலாருக்கும் எப்படி பக ர்ந்தளிக்க முடியும்”
என்றான்.
ஆனால்எலிசாேவ, “இந்தஉணைவஜனங்களுக்குக்ெகாடு. கர்த்தர், ‘அவர்கள்

உண்டபறகும்உணவுமீதயாகும்’ என்றுகூறயருக்க றார்” என்றான்.
௪௪ப றகுஎலிசாவன்ேவைலக்காரன்உணைவஜனங்களுக்குக்ெகாடுத்தான்.

அத்தீர்க்கதரிச கள் அவற்ைற நன்கு உண்டனர். ேமலும் உணவு மீதயானது!
இவ்வாறுகர்த்தர் ெசான்னபடிேயநைறேவறயது.
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௫
நாகமானின்ப ரச்சைன
௧ நாகமான் என்பவன் ஆராம் அரசனின் பைடத் தளபத ஆவான். அவன்

அரசனுக்குமிகவும்முக்கயமானவன். ஏெனனில்அவன்மூலமாகத்தான்கர்த்தர்
ஆராமுக்கு ெவற்றையத் ேதடித்தந்தார். அவன் மகா பராக்க ரமசாலியாக
இருந்தான். ஆனால்ெதாழுேநாயால்துன்புற்றான்.
௨ஆராமிய பைட பல ப ரிவுகைள அனுப்ப இஸ்ரேவலேராடு சண்ைடய ட்டது.

அவர்கள் ஜனங்கைள அடிைமகளாகப் ப டித்துவந்தனர். ஒரு தடைவ ஒரு
சறு ெபண்ைணப் ப டித்துவந்தனர். அவள் நாகமானின் மைனவக்கு
ேவைலக்காரியாக இருந்தாள். ௩ அவள் தனது எஜமானிய டம், “சமாரியாவல்
வாழும்தீர்க்கதரிசைய (எலிசாைவ)நமதுஎஜமான் (நாகமான்)பார்க்கேவண்டும்
என்று நான் வரும்புக ேறன். அவர் இவரது ெதாழுேநாையக் குணமாக்குவார்”
என்றாள்.
௪நாகமானும்அவனதுஎஜமானிடம் (அரசனிடம்) ேபாய்,இஸ்ரேவலியப்ெபண்

கூறயைதச்ெசான்னான்.
௫ஆராமின் அரசனும், “இப்ேபாேத ெசல், நானும் இஸ்ரேவல் அரசனுக்கு ஒரு

கடிதம் எழுத அனுப்புக ேறன்” என்றான்.
எனேவ நாகமான் இஸ்ரேவலுக்குச் ெசன்றான். தன்ேனாடு சல

அன்பளிப்புகளாக 750 பவுண்டு ெவள்ளி, 6,000 தங்கத்துண்டுகள், 10
மாற்றுத்துணிகள் ஆகயவற்ைற எடுத்துச் ெசன்றான். ௬ அேதாடு அரசனின்
கடிதத்ைதயும் எடுத்துச்ெசன்றான். அக்கடிதத்தல், “இப்ேபாது, என் ேசவகனான
நாகமாைனநான்அனுப்பயருக்க ேறன் என்பைதஇக்கடிதம் காட்டும். அவனது
ெதாழுேநாையக்குணமாக்கவும்” என்றுஎழுதப்பட்டிருந்தது.
௭ இஸ்ரேவல் அரசன் கடிதத்ைத வாச த்ததும் வருத்தப்பட்டு தனது

ஆைடகைளக் க ழித்தான். தனது வருத்தத்ைத ெவளிப்படுத்த. அவன், “நான்
ேதவனா? இல்ைல. மரணத்தன்மீதும்வாழ்வன்மீதும்எனக்குஅதகாரமில்ைல.
அப்படியருக்க ஆராம் அரசன் என்னிடம் ஒரு ெதாழுேநாயாளிையக்
குணப்படுத்த ஏன்அனுப்பனான்? இைதப் பற்ற நைனத்துப்பார்க்க ேவண்டும்.
இது ஒரு தந்த ரம்தான். ஒரு ேபாைர ஆரம்ப க்கேவ ஆராம் அரசன் முயற்ச
ெசய்க றான்” என்றான்.
௮ அரசன் வருத்தப்பட்டுத் தன் ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டைதப்பற்ற

ேதவமனிதனான எலிசா அற ந்தான். உடேன தன் தூதுவைன அனுப்ப ,
“ஏன் உங்கள் ஆைடகைளக் க ழித்துெகாண்டீர்கள், நாகமாைன என்னிடம்
அனுப்புங்கள். அப்ேபாதுதான் அவர்கள் இஸ்ரேவலில் ஒரு தீர்க்கதரிச
இருக்க றார் என்பைதத்ெதரிந்துக்ெகாள்வார்கள்!” என்றுெதரிவ த்தான்.
௯ஆகேவ, நாகமான் தனது குதைரகேளாடும் இரதங்கேளாடும், எலிசாவன்

வீட்டிற்கு வந்து கதவற்கு ெவளிேய நன்றான். ௧௦ எலிசா நாகமானிடம் ஒரு
தூதுவைன அனுப்பனான். அத்தூதுவன் நாகமானிடம், “ேபாய் ேயார்தான்
ஆற்றல் ஏழுமுைற ஸ்நானம்பண்ணு. பன் உன் ேதால் குணமாகும். நீயும்
சுத்தமாவாய்” என்றுகூறனான்.
௧௧ நாகமான் மிகவும் ேகாபப்பட்டு ெவளிேயறனான். அவன், “அவர் (எலிசா)

ெவளிேய வந்து என் முன்னால் நற்பார். அவரது ேதவனாகய கர்த்தருைடய
நாமத்ைதக் கூறுவார். எனது உடல் மீது தனது ைககைள அைசத்து ேநாையக்
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குணப்படுத்துவார் என்று நைனத்ேதன். ௧௨ இஸ்ரேவலில் கைடக்கும் எல்லா
தண்ணீைரயும்வ டவும் ஆப்னா, பர்பாரும் ஆகய தமஸ்குவன் ஆறுகள்
சறந்தைவ. அப்படியருக்கநான்ஏன்அவற்றல்ஸ்நானம்பண்ணிசுத்தமைடயக்
கூடாது?” என்றவாறுேகாபத்ேதாடுதரும்ப ப் ேபானான்.
௧௩ ஆனால் நாகமானின் ேவைலக்காரர்கள் அவனிடம் வந்து, “தந்ைதேய!

தீர்க்கதரிச உம்மிடம் ச ல ெபருஞ்ெசயல்கைளச் ெசய்ய ேவண்டும் என்று
ெசால்லியருந்தால், நீர் ெசய்தருப்பீரல்லவா? எனேவ அவர் எளிதானவற்ைறச்
ெசான்னாலும் அதற்குக் கீழ்ப்படியேவண்டும். அவர் (தீர்க்கதரிச ), ‘ஸ்நானம்
பண்ணுநீசுத்தமைடவாய்’ என்றுகூறயருக்க றார்” என்றனர்.
௧௪ எனேவ நாகமான் ேதவமனிதன் (தீர்க்கதரிச எலிசா) ெசான்னவாறு

ெசய்தான். அவன் ேபாய் ேயார்தான்ஆற்றல் ஏழு தடைவமூழ்க சுத்தமானான்!
அவனதுேதால்குழந்ைதயன்ேதாைலப் ேபான்றுெமன்ைமயாயற்று.
௧௫ நாகமானும் அவனது குழுவும் ேதவ மனிதனிடம் (எலிசாவ டம்) தரும்ப

வந்தனர். நாகமான் எலிசாவன் முன் நன்று, “உலகம் முழுவதலும்
பாரும், இஸ்ரேவைலத் தவ ர ேவெறங்கும் ேதவன் இல்ைல என்பைதத்
ெதரிந்துக்ெகாண்ேடன்! இப்ேபாது உமது ேவைலயாளான என்னிடமிருந்து
அன்பளிப்புகைளஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்!” என்றான்.
௧௬ ஆனால் எலிசாேவா, “நான் கர்த்தருக்கு ஊழியம் ெசய்க ேறன். நான்

எவ்வத அன்பளிப்புகைளயும் ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்ேடன், என்று கர்த்தர் மீது
ஆைணயட்டுள்ேளன்” என்றான்.
நாகமான் எவ்வளேவா முயன்று பார்த்தான். எலிசாேவா அன்பளிப்புகைள

ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. ௧௭ ப றகு நாகமான், “எனது அன்பளிப்புகைள
நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ளாவ ட்டாலும் எனக்காக இைதச் ெசய்யுங்கள். நான்
இரண்டு ேகாேவறு கழுைதகள் சுமக்கும்படி இஸ்ரேவலிலிருந்து மண்
எடுத்துச்ெசல்ல அனுமதக்கேவண்டும். ஏெனனில் இனிேமல் நான் கர்த்தைரத்
தவ ர ேவறு எந்த ெதய்வங்களுக்கும் காணிக்ைகயும் பலிகைளயும் தகன
பலிையயும் அளிக்கமாட்ேடன்! ௧௮ என் எஜமான் (அரசன்) ேபாலித் ெதய்வமான
ரிம்ேமானின் ஆலயத்த ற்குள் ேபாய் ெதாழுைகச் ெசய்யும்ேபாது நானும்
அவேனாடு ேபாகேவண்டியதருக்கும். என் மீது சாய்ந்துக்ெகாள்ள அரசன்
வரும்புவான். எனேவ அந்த ரிம்ேமானின் ஆலயத்த ற்குள் வணங்கக்
குனியேவண்டியதருக்கும் அதற்காக இப்ேபாேத கர்த்தரிடம் மன்னிப்பு
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்” என்றான்.
௧௯ப றகுஎலிசா நாகமானிடம், “சமாதானமாகப் ேபா” என்றான்.
எனேவ அவன் எலிசாைவ வ ட்டுவ ட்டு ெகாஞ்சதூரம் ேபானான். ௨௦ஆனால்

ேதவமனிதனின் (எலிசாவன்) ேவைலக்காரனான ேகயாச , “பாருங்கள்
எனது எஜமானன் (எலிசா) ஆராமியனான, நாகமானிடமிருந்து அவன்
ெகாண்டுவந்த எவ்வத அன்பளிப்புகைளயும் ெபற்றுக்ெகாள்ளாமல் ேபாக
அனுமதத்தருக்க றார்! நான் அவன் பன்னால் ஓடிப்ேபாய் ெகாஞ்சம்
ெபற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்!” என்றுகூற , ௨௧நாகமானின்பன்னால்ஓடினான்.
இவன் வருவைதக் கவனித்த நாகமான். இரதத்தலிருந்து இறங்க , “எல்லாம்

சரியாய்உள்ளதா?” என்றுேகட்டான்.
௨௨ அதற்கு ேகயாச , “எல்லாம் சரியாக உள்ளது. எனது எஜமானர்

அனுப்பனார். தீர்க்கதரிச களின் குழுவல் இருந்து இரண்டு இைளஞர்கள்
எப்ப ராயீம் மைலநாட்டிலிருந்து வந்துள்ளனர். அவர்களுக்கு தயவுெசய்து 75
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பவுண்டு ெவள்ளியும் இரண்டு மாற்று ஆைடகைளயும் ெகாடுக்கேவண்டும்”
என்றான்.
௨௩ அதற்கு நாகமான், “தயவு ெசய்து 150 பவுண்டு ெவள்ளிைய

எடுத்துக்ெகாள்க” என்றான். பன் அவைன (எடுக்க) அவசரப்படுத்த இரண்டு
ைபகளில் இரண்டு தாலந்த ெவள்ளிையயும் இரண்டு மாற்று ஆைடகைளயும்
கட்டினான். ப றகு நாகமான்இவற்ைறஅவனதுஇரண்டு ேவைலக்காரர்களிடம்
ேகயாச க்குத் தூக்க வரும்படி ெகாடுத்தான். ௨௪ ேகயாச குன்றுக்கருகல்
வந்ததும் ேவைலக்காரர்களிடம் இருந்து அவற்ைற வாங்க க்ெகாண்டு
அனுப்பவ ட்டான். தன்வீட்டிற்குள்அவற்ைறமைறத்தான்.
௨௫ அவன் வந்து எஜமான் (எலிசாவன்) முன் நன்றதும் எலிசா அவனிடம்,

“எங்ேக ேபாயருந்தாய் ேகயாச ?” எனக் ேகட்டான்.
அதற்குேகயாச , “எங்கும் ேபாகவல்ைலேய!” என்றான்.
௨௬ எலிசா அவனிடம், “இது உண்ைம இல்ைல! நாகமான் இரதத்தலிருந்து

இறங்க உன்ைன எத ர்ெகாண்டேபாேத என் மனம் உன்ேனாடு வந்துவ ட்டேத.
பணம், ஆைட, ஒலிவ எண்ெணய், த ராட்ைச, ஆடு, பசுக்கள், ஆண்கள்
அல்லது ெபண்கள் அடிைமகள் ேபான்றவற்ைற அன்பளிப்பாகப் ெபறும் காலம்
இதுவல்ல. ௨௭ இப்ேபாது நீயும் உன் பள்ைளகளும் நாகமானின் ேநாையப்
ெபறுவீர்கள். உனக்குஇனி எப்ேபாதும்ெதாழுேநாய்இருக்கும்!” என்றான்.
ேகயாச எலிசாைவ வ ட்டு வலகயதும் அவனது, ேதால் பணிையப்ேபான்று

ெவளுத்தது! அவன்ெதாழுேநாயாளியானான்.

௬
எலிசாவும் ேகாடரியும்
௧ தீர்க்கதரிச களின் குழு எலிசாவ டம், “நாங்கள் அங்கருக்கும் இடத்தல்

தங்கயருக்க ேறாம், ஆனால் அது மிகவும் ச றயது. ௨ நாம் ேயார்தான்
ஆற்றுெவளிக்குப் ேபாய் ெகாஞ்சம் மரங்கைள ெவட்டிவருேவாம்.
ஒவ்ெவாருவரும் ஒரு மரத்தடி ெகாண்டுவந்தால் வச ப்பதற்கு ஒரு இடம்
அைமக்கலாம்” என்றனர்.
எலிசாவும், “நல்லது, ேபாய்ெசய்யுங்கள்” என்றான்.
௩அவர்களில்ஒருவன், “எங்கேளாடுவாரும்” என்றுஅைழத்தான்.
எலிசாவும், “நல்லதுநான்உங்கேளாடுவருக ேறன்” என்றான்.
௪ எனேவ எலிசாவும் தீர்க்கதரிச களின் குழுேவாடு ெசன்றான். அவர்கள்

ேயார்தான் ஆற்ைற அைடந்ததும் சல மரங்கைள ெவட்ட ஆரம்ப த்தனர்.
௫ ஆனால் ஒரு மனிதன் மரத்ைத ெவட்டும்ேபாது, அவனது ேகாடரியன்
தைல கழன்று தண்ணீருக்குள் வழுந்துவ ட்டது. அதற்கு அவன், “ஐேயா என்
எஜமானேன! அதுகடனாகவாங்கயதாய ற்ேற!” என்றுகூறனான்.
௬ேதவமனுஷேனா, (எலிசா) “எங்ேகஅதுவழுந்தது?” என்றுேகட்டான்.
அந்த மனிதன் எலிசாவற்குக் ேகாடரி வழுந்த இடத்ைதக் காட்டினான்.

அவன், (எலிசா) ஒரு ெகாம்ைப ெவட்டி அைத தண்ணீருக்குள் எற ந்தான்.
அது (மூழ்கவ ட்ட) இரும்புக்ேகாடரிைய மிதக்கச் ெசய்தது. ௭ எலிசா,
“ேகாடரிைய எடுத்துக்ெகாள்” என்றான். ப றகு அவன் ைக ைவத்து அதைன
எடுத்துக்ெகாண்டான்.
ஆராமின் அரசன் இஸ்ரேவல் அரசைனத் தந்த ரமாகப் ப டிக்க

முயற்ச க்க றான்
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௮ ஆராமின் அரசன் இஸ்ரேவலுக்கு எத ராகப் ேபாைர ஆரம்ப த்தான்.
ேவைலக்காரர்கேளாடும் பைட அத காரிகேளாடும் ஆேலாசைன கூட்டம்
நடத்தனான். அரசன், “இந்தஇடத்தல்ஒளிந்தருங்கள். இஸ்ரேவலின்பைடகள்
வரும்ேபாதுதாக்க ேவண்டும்” என்றான்.
௯ ஆனால் ேதவமனிதேனா (எலிசாேவா) இஸ்ரேவல் அரசனுக்கு ஒரு

தூதுவைன அனுப்ப , “எச்சரிக்ைகயாய் இரு! அந்த வழியாகப் ேபாகாேத!
ஆராமியப் பைடவீரர்கள்ஒளிந்தருக்க றார்கள்!” என்றுெசால்லச்ெசய்தான்.
௧௦உடேனஅரசன்எலிசாவன்எச்சரிக்ைகச் ெசய்தையதன்பைடவீரர்களுக்கு

அந்த இடத்த ற்கு அனுப்ப ெபரும் எண்ணிக்ைகயல் அவர்கைள
ஆபத்தலிருந்துகாப்பாற்றனான்.
௧௧ இைத அறந்ததும் ஆராமின் அரசன் மிகவும் குைலந்து ேபானான்.

அவன் தன் அதகாரிகைள அைழத்து, “நம் த ட்டத்ைத இஸ்ரேவல் அரசனுக்கு
ெவளிப்படுத்தயஒற்றன்உங்களில்யார்?” என்றுேகட்டான்.
௧௨ ஒரு அதகாரி, “எங்கள் அரசனும் ஆண்டவனுமானவேர! நம்மில் எவரும்

ஒற்றராகவல்ைல. நீங்கள் உங்களுைடய படுக்ைகயைறயல் ேபசுகன்ற பல
இரகச யங்கைளயும் கூட, இஸ்ரேவலில் இருந்துவந்த தீர்க்கதரிச எலிசாவால்
இஸ்ரேவல்அரசனிடம் ெசால்லமுடியும்!” என்றான்.
௧௩அதற்கு அரசன், ஆட்கைள அனுப்ப “ேபாய் எலிசாைவ கண்டுபடியுங்கள்.

நான்அவைனப்ப டித்துக்ெகாண்டுவரஆட்கைளஅனுப்புேவன்” என்றான்.
ேவைலக்காரர்கேளா, “எலிசா ேதாத்தானில்இருக்க றார்” என்றனர்.
௧௪ ப றகு அரசன் குதைரகள், இரதங்கள், ெபரும் பைட ஆக ேயாைரத்

ேதாத்தானுக்குஅனுப்பனான். அவர்கள்இரவல்அந்நகைரமுற்றுைகஇட்டனர்.
௧௫ ேதவ மனிதனின் (எலிசாவன்) ேவைலக்காரன் காைலயல் வைரவல்
எழுந்து, ெவளிேய ெசன்றேபாது பைடவீரர்கள், குதைரகள், மற்றும் இரதங்கள்
ஆகயவற்ைறக் கண்டான். எலிசாவன் ேவைலக்காரன் (அவரிடம் ஓடி வந்து),
“எஜமானேர! நாம் என்னெசய்யமுடியும்?” என்றுேகட்டான்.
௧௬ எலிசாேவா, “பயப்படேவண்டாம், ஆராம் அரசனுக்காகப் ேபாரிடும்

வீரர்கைளவ ட நமக்காக ேபாரிடும்வீரர்கள்அதகம்” என்றான்.
௧௭ ப றகு அவன் ெஜபம் ெசய்து “கர்த்தாேவ! என் ேவைலக்காரனின்

கண்ைண தறந்துவடும். அதனால் அவன் கண்டுெகாள்வான்” என்று
ேவண்டிக்ெகாண்டான்.
அந்த ேவைலக்காரனின் கண்கைள கர்த்தர் த றந்தார். அவன் பார்த்தேபாது,

மைல முழுவதும் பைட வீரர்களும் குதைரகளும் இரதங்களும் நற்பைதப்
பார்த்தான்அவர்கள்எலிசாைவசுற்றயருந்தனர்!
௧௮ பன் அவர்கள் (ஆராமியர்கள்) கீேழ இறங்க எலிசாவ டம் வந்து

நன்றதும், அவன் கர்த்தரிடம், “இம்மனிதர்கள் குருடாகப் ேபாகும்படி
உம்ைம ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன்” என்றான். ப றகு கர்த்தர் எலிசா
ேவண்டிக்ெகாண்டபடிேய ஆராமியர்கைள குருடாக்கனார். ௧௯ எலிசா
அவர்கைளப் பார்த்து, “இது சரியான வழியல்ல. இது சரியான நகரமும் அல்ல.
என்ைனப் பன்பற்றுங்கள். நான்உங்கைள நீங்கள் ேதடுக றவரிடம் அைழத்துப்
ேபாேவன்” என்றான். ப றகுஅவர்கைளசமாரியாவ ற்குஅைழத்துப்ேபானான்.
௨௦அவர்கள் சமாரியாைவ அைடந்ததும் எலிசா “கர்த்தாேவ, இப்ேபாது இந்த

மனிதர்களின் கண்கைளத் தறக்கச்ெசய்யும். எனேவஅவர்கள் பார்க்க முடியும்”
என்றான்.
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ப றகு கர்த்தர் அவர்களின் கண்கைளத் தறந்தார். அவர்கள் சமாரியாவன்
நடுேவஇருப்பைத பார்த்தனர்! ௨௧இஸ்ரேவலின்அரசன்ஆராமிய பைடகைளக்
கண்டதும் எலிசாவ டம் “என் தந்ைதேய, இவர்கைளக் ெகால்லட்டுமா?
இவர்கைளக்ெகால்லட்டுமா?” என்றுேகட்டான்.
௨௨ அதற்கு எலிசா, “இவர்கைளக் ெகால்ல ேவண்டாம். இவர்கள் உன்

வாளாலும் வல்லாலும் ேபாரில் ைகப்பற்றய வீரர்கள் அல்ல! இவர்களுக்கு
அப்பமும் தண்ணீரும் ெகாடு. அவர்கைள உண்ணவும் குடிக்கவும்வடு. பன்
எஜமானனிடம்ெசல்லவும்அனுமதெகாடு” என்றான்.
௨௩ ஆராமியப் பைடக்காக இஸ்ரேவல் அரசன் நைறய உணைவத்

தயாரித்தான்.. ஆராமியப்பைட உண்டு குடித்தது. ப றகு, இஸ்ரேவல் அரசன்
ஆராமியப்பைடைய ஆராமுக்கு அனுப்பனான். ஆராமியப் பைடயனர்
தங்களது எஜமானனிடம் தரும்பச் ெசன்றார்கள். பறமுதல் ெசய்வதற்காக
இஸ்ரேவலுக்குள்ஆராமியர்கள்அதற்குேமல்பைடகைளஅனுப்பவல்ைல.
சமாரியாைவப் பஞ்சம்தாக்கயெகாடியகாலம்
௨௪இதற்குப் ப றகு, ஆராமிய அரசனான ெபனாதாத்தும் முழுப்பைடகைளயும்

ேசர்த்து சமாரியாைவத் தாக்கனான். சமாரியாைவக் ைகப்பற்றனான்.
௨௫வீரர்கள்நகருக்குள்உணவுவராதபடிதடுத்துவ ட்டனர். எனேவசமாரியாவல்
பஞ்சமும் பட்டினியும் அத கரித்தது. அங்கு ஒரு கழுைதயன் தைல எண்பது
ெவள்ளிக்காசுகளுக்கும், புறாக்களுக்குப் ேபாடும் கால்படி புறா புழுக்ைக ஐந்து
ெவள்ளி காசுகளுக்கும்மிக ேமாசமாகவற்கப்பட்டன.
௨௬ஒருநாள்இஸ்ரேவல்அரசன்நகரச்சுவரின்ேமல்நடந்துக்ெகாண்டிருந்தான்.

அப்ேபாது ஒரு ெபண் அவனிடம், “எனது அரசனாகய ஆண்டவேன, என்ைனக்
காப்பாற்றும்!” என்றுசத்தமிட்டாள்.
௨௭ அதற்கு அரசன் அவளிடம், “கர்த்தேர உன்ைனக் காப்பாற்றாவ ட்டால்

நான் எவ்வாறு உன்ைனக் காப்பாற்றமுடியும்? உனக்குக் ெகாடுக்க என்னிடம்
எதுவுமில்ைல. தூற்ற சுத்தம் ெசய்த தானியத்தலிருந்து ெசய்த மாவு அல்லது
த ராட்ைசைய நசுக்கும் இடத்தலிருந்து எடுக்கப்பட்ட த ராட்ைச ரசம் என
எதுவுமில்ைல”என்றான்௨௮ப றகுஅரசன்அவளிடம், “உனதுப ரச்சைனஎன்ன?”
என்றான்.
அதற்கு அவள், “நானும் அந்தப் ெபண்ணும் ஒரு ஒப்பந்தம்

ெசய்துெகாண்ேடாம். அதன்படி என்னிடம் இவள், ‘நீ உன் மகைன தா. நாம்
அவைனக் (ெகான்று) தன்ேபாம். ப றகுநான்என்மகைனத்தருேவன். அவைன
நாைளத் தன்னலாம் என்றாள்.’ ௨௯ அதன்படி என் மகைன ேவகைவத்து
தன்றுவட்ேடாம். ப றகு மறுநாள் நான் அவளிடம், ‘எனக்கு உன் மகைனத் தா
நாம் அவைனக் ெகான்றுத் தன்ேபாம்’ என்ேறன். ஆனால் தன்மகைனஒளித்து
ைவத்தருக்க றாள்!” என்றாள்.
௩௦ அரசன் அந்த ெபண்ணின் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டதும், தன் துக்கத்ைத

ெவளிப்படுத்தும் ெபாருட்டு தன் ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டான். அரசன்
சுவர் வழியாகச் ெசல்லும்ெபாழுது, அரசன் தனது உைடகளுக்கடியல்
சாக்குத்துணிைய அணிந்தருந்தைத ஜனங்கள் பார்த்தார்கள். அது அரசன்
துக்கமாயருப்பைதக்காண்பத்தது.
௩௧ அரசன் எலிசாவன் மீது ேகாபங்ெகாண்டு, “சாப்பாத்தன் மகனான

எலிசாவன்தைலயானதுஅவனதுஉடலில்இன்ைறக்கும்ெதாடர்ந்துஇருந்தால்
ேதவன்என்ைனத்தண்டிக்கட்டும்!” என்றான்.
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௩௨ எலிசாவ டம் அரசன் ஒரு தூதுவைன அனுப்பனான். எலிசா தன்
வீட்டில் சல மூப்பர்கேளாடு இருந்தான். தூதுவன் வருமுன் அவன் (எலிசா),
“ெகாைலக்காரனின்மகன் (இஸ்ரேவல்அரசன்)என்தைலையெவட்டஆட்கைள
அனுப்பயுள்ளான்! தூதுவன் வருகறேபாது கதவுகைள அைடயுங்கள்!
அவனுக்கு எத ராக ேவகமாகப் ப டியுங்கள்! அவைன உள்ேள வ டாதீர்கள்!
அவனுக்குப்பன்னால்அவனதுஎஜமானின்காலடிசத்தம்ேகட்க றது!” என்றான்.
௩௩இவ்வாறு எலிசா மூப்பர்கேளாடு ேபச க் ெகாண்டிருக்கும்ேபாேததூதுவன்

வந்தான். அவன், “கர்த்தரிடமிருந்ேத இந்த ப ரச்சைன வந்துள்ளது. எதற்காக
இனி கர்த்தருக்காக காத்தருக்கேவண்டும்?” எனக் ேகட்டான்.

௭
௧ எலிசா, “கர்த்தரிடமிருந்து வந்த ெசய்தையக் ேகளுங்கள்! அவர், ‘நாைள

இேத ேநரத்தல், உணவு ெபாருட்கள் மிகுதயாகக் கைடக்கும். அவற்றன்
வைல மலிவாக இருக்கும். சமாரியாவன்வாசல் அருகலுள்ள சந்ைதயல் ஒரு
மரக்கால் ேகாதுைம மாவு ஒரு ேசக்கலுக்கும்இரண்டு மரக்கால் வாற்ேகாதுைம
ஒருேசக்கலுக்கும்ஒருவனால்வாங்கமுடியும்’ என்றுகூறுகறார்” என்றான்.
௨ ப றகு அரசனுக்கு ெநருக்கமான அதகாரி ேதவ மனிதைன ேநாக்க ,

“கர்த்தர் பரேலாகத்த ேல ஜன்னல் அைமத்தாலும், இதுேபால் நடக்காது” என்று
ெசான்னான்.
எலிசா, “உனது கண்களால் காண்பாய். ஆனால் அந்த உணைவ நீ

உண்ணமாட்டாய்” என்றான்.

ஆராமியமுகாம் காலியானைதக்கண்டுபடித்தெதாழுேநாயாளிகள்
௩ நகர வாசலருகல் நான்கு ெதாழு ேநாயாளிகள் நன்றுக்ெகாண்டிருந்தனர்.

அவர்கள் தங்களுக்குள், “நாம் மரணத்ைத எத ர் பார்த்து ஏன் இங்ேக
உட்கார்ந்துெகாண்டிருக்க ேறாம்? ௪ சமாரியாவல் உண்ண உணவல்ைல.
நகரத்த ற்குள் ேபானால் நாம் மரித்துப்ேபாவாம். இங்கருந்தாலும்
மரித்துப்ேபாேவாம். எனேவ ஆராமிய பைடக்குச் ெசல்ேவாம். அவர்கள்
வாழைவத்தால் வாழ்ேவாம், ெகால்ல நைனத்தால் மரித்துப்ேபாேவாம்”
என்றனர்.
௫ எனேவ அன்று மாைலயல் அவர்கள் ஆராமியர்களின் முகாமிற்கு அருகல்

ெசன்றார்கள். முகாமின் வளிம்புவைரக்கும் ெசன்றார்கள். அங்கு யாருேம
இல்ைல எனக் கண்டார்கள்! ௬ ஆராமிய வீரர்களின் காதுகளில் வீரர்கள்,
குதைரகள்,இரதங்கள்,ஆகயவற்றன்ஓைசையக்ேகட்கும்படிகர்த்தர்ெசய்தார்.
அவர்கள் தமக்குள், “ஏத்தய மற்றும் எக ப்தய அரசர்களின் துைணயுடன்
இஸ்ரேவல் அரசன் நம்ேமாடு ேபார் ெசய்யவருகறான்!” என்று ேபச க்
ெகாண்டனர்.
௭ அதனால் அவர்கள் (பயந்து) அன்று மாைலேய ஓடிவ ட்டனர். அப்ேபாது

கூடாரங்கள், குதைரகள், கழுைதகள் முகாமில் உள்ள எல்லாவற்ைறயும்
அப்படிேயவ ட்டுவ ட்டுத்தம்உயருக்காகஓடிவ ட்டனர்.

பைகமுகாம்களில்ெதாழுேநாயாளிகள்
௮முகாம் ெதாடங்கும் இடத்த ற்கு வந்தைடந்த ெதாழுேநாயாளிகள், காலியாக

இருந்த கூடாரத்த ற்குள் நுைழந்தனர். அவர்கள் நன்றாக உண்டு குடித்தனர்.
பன் அவர்கள் தங்கம், ெவள்ளி, துணி ேபான்றவற்ைற அள்ளிக்ெகாண்டு
வந்தனர். ெவளிேய ெகாண்டுேபாய் ஒளித்துைவத்தனர். மீண்டும்இன்ெனாரு
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கூடாரத்த ற்குள் நுைழந்தனர். அங்குள்ள ெபாருட்கைளயும் எடுத்துப்
ேபாய் ஒளித்து ைவத்தனர். ௯ ப றகு அவர்கள் தங்களுக்குள், “நாம் தவறு
ெசய்க ேறாம்! இன்று நம்மிடம் நல்ல ெசய்த உள்ளது. ஆனால் அைமதயாக
இருக்க ேறாம். வடியும்வைரஇவ்வாறுஇருந்தால்தண்டிக்கப்படுேவாம். எனேவ
இப்ேபாது அரசனுைடய வீட்டில் இருக்கற ஜனங்களிடம் ெசால்ேவாம்” என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டனர்.
ெதாழுேநாயாளிகள்ெசான்னநற்ெசய்த
௧௦ எனேவ ெதாழுேநாயாளிகள் வந்து வாயல் காவலைர அைழத்தனர்.

அவர்களிடம், “நாங்கள் ஆராமியர்களின் முகாமிற்குச் ெசன்ேறாம். அங்ேக
மனிதர்களும் யாரும் இல்ைல. குதைரகளும் கழுைதகளும் கட்டப்பட்டுள்ளன.
கூடாரங்களும்அங்குஉள்ளன. ஆனால்மனிதர்கள்யாரும்இல்ைல” என்றனர்.
௧௧ ப றகு நகரவாயல் காப்ேபார்கள் சத்தமிட்டு அரண்மைனயல்

உள்ளவர்களிடம் ெசான்னார்கள். ௧௨ அது இரவு ேநரம், ஆனால் அரசன்
படுக்ைகயலிருந்து எழுந்து தன் அதகாரிகளிடம், “ஆராமிய வீரர்கள் நமக்காக
என்ன ெசய்தருக்க றார்கள் என்று கூறுக ேறன். நமது பட்டினிையயும்
வறுைமையயும் பார்த்து, கூடாரத்ைதவ ட்டு வயலில் ஒளிந்துக்ெகாண்டனர்.
‘இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் நகரத்ைதவ ட்டு ெவளிேய வரும்ேபாது உய ேராடு
நாம் அவர்கைளப் ப டித்துக்ெகாள்ளலாம் என்று நைனத்துக்ெகாண்டு
இருக்கறார்கள். அதன் பறகு நகருக்குள் நுைழயலாம்’ என்றுஇருக்கறார்கள்”
என்றுெசான்னான்.
௧௩ ஒரு அதகாரிேயா, “ச லர் 5 குதைரகைளக் ெகாண்டுேபாக அனுமத

வழங்குங்கள். அைவ எப்படியாவது இங்கு மரித்துப் ேபாகும். இைவ
ஜனங்கைளப்ேபாலேவபட்டினியாகஉள்ளன. அவற்ைறஅனுப்ப ப்பார்ப்ேபாம்”
என்றான்.
௧௪எனேவஜனங்கள்இரண்டுஇரதங்கைளக்குதைரேயாடுதயார் ெசய்தனர்.

அரசன் அவர்கைள ஆராமியப் பைடைய ேநாக்க அனுப்பனான். அரசன்
அவர்களிடம், “என்னநடக்க றதுஎன்றுேபாய் பாருங்கள்” என்றான்.
௧௫ அவர்கள் ஆராமியர்கைளத் ெதாடர்ந்து ேயார்தான் ஆறுவைரக்கும்

ெசன்றார்கள். வரும் வழிெயல்லாம் ஆைடகளும் ஆயுதங்களும் க டந்தன.
அைவ வீரர்கள் ஓடும்ேபாது எற ந்தைவ. தூதர்கள் அரசனிடம் தரும்ப வந்து
இவற்ைறக்கூறனார்கள்.
௧௬ ப றகு ஜனங்கள் கூடாரங்களுக்கு ஓடிப் ேபாய் அங்குள்ள ெபாருட்கைள

எல்லாம் எடுத்துக் ெகாண்டு ஓடிவந்தனர். எனேவ இது கர்த்தர் ெசான்னது
ேபாலானது. ஒருவனால் ஒரு மரக்கால் ேகாதுைம மாைவ ஒரு ேசக்கலுக்கும்
இரண்டுமரக்கால்வாற்ேகாதுைமையஒருேசக்கலுக்கும்வாங்கமுடிந்தது.
௧௭அரசனின் அரச ஆைணப்படி காவலுக்கு ெநருக்கமான அதகாரி வாசலில்

இருந்தான். ஜனங்கள் கூடாரங்கைள ேநாக்க ஓடிக்ெகாண்டிருந்தனர்.
அவர்கள்அவைனத் தள்ளி மித த்துவ ட்டு ஓடியதால் ெகால்லப்பட்டான். அரசன்
அவரது வீட்டிற்கு ேபானேபாது, ேதவமனிதர் (எலிசா) ெசான்னது ேபாலேவ
எல்லாம் நடந்தது. ௧௮ எலிசா, “சமாரியாவன் நகர வாசலுக்கருகல் உள்ள
சந்ைதயல் ஒருவன் ஒரு மரக்கால் ேகாதுைம மாைவ ஒரு ேசக்கலுக்கும்
இரண்டுமரக்கால்வாற்ேகாதுைமையஒரு ேசக்கலுக்கும்வாங்கமுடியும்” என்று
ெசால்லியருந்தான். ௧௯ஆனால் அந்த அத காரி அவனுக்கு, “பரேலாகத்தன்
ஜன்னல்கள் தறந்தாலும் அது சாத்தயமில்ைல!” என்று பதல் ெசால்ல, எலிசா,
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“இதைன நீ உன் கண்களால் காண்பாய், ஆனால் அந்த உணைவ உன்னால்
உண்ணமுடியாது” என்றான். ௨௦அந்த அத காரிக்கும் அது அவ்வாேற நடந்தது.
ஜனங்கள் நகரவாசலில் அவைனத் தள்ளி, அவன் மீேத நடந்து ெசன்றார்கள்.
அவனும்ெசத்துப்ேபானான்.

௮
எலிசாசூேனமியப்ெபண்ைணப்ேபாகச் ெசான்னது
௧ எலிசா தன்னால் உய ர்தரப்பட்ட பள்ைளயன் தாயுடன்

ேபச க்ெகாண்டிருந்தான். அவன், “நீயும் உனது குடும்பத்தாரும் இன்ெனாரு
நாட்டிற்குப் ேபாகேவண்டும். ஏெனன்றால் கர்த்தர் இங்கு பஞ்ச காலத்ைத
உருவாக்க தீர்மானித்துள்ளார். இந்நாட்டில் இப்பஞ்சம் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு
இருக்கும்” என்றான்.
௨ எனேவ, அப்ெபண் ேதவமனிதன் ெசான்னது ேபாலேவ நடந்துெகாண்டாள்.

ெபலிஸ்தய நாட்டில் ஏழு ஆண்டுகள் வச ப்பதற்கு அவள் தன் குடும்பத்ேதாடு
ெசன்றாள். ௩ ஏழு ஆண்டுகள் முடிந்ததும் அவள் ெபலிஸ்தயர்களின்
நலத்தலிருந்துதரும்பனாள்.
அவள் அரசேனாடு ேபசுவதற்குச் ெசன்றாள். தனது வீட்ைடயும் நலத்ைதயும்

தரும்பப்ெபறுவதற்காகமுைறய ட்டாள்.
௪ அரசன் ேதவமனிதனுைடய ேவைலக்காரனான ேகயாச ேயாடு

ேபச க்ெகாண்டிருந்தான். அவன்எலிசாவன்ேவைலக்காரனிடம், “எலிசாெசய்த
அருஞ்ெசயல்கைளெயல்லாம்கூறு” எனக்ேகட்டான்.
௫ ேகயாச , மரித்துப்ேபான குழந்ைதக்கு எலிசா உய ர் ெகாடுத்தைதப்பற்ற ச்

ெசான்னான். அப்ேபாது அந்தப் ெபண் அங்கு வந்து, தனது வீட்ைடயும்
நலத்ைதயும் தரும்பப்ெபற உதவேவண்டும் என்று அரசனிடம் ேவண்டினாள்.
அவைளக் கண்டதும் ேகயாச , “எனது ஆண்டவனாகய ஆண்டவேன! இவள்
தான் அந்தப் ெபண்! இந்தப் ைபயனுக்குத்தான் எலிசா உய ர்ெகாடுத்தான்!”
என்றுகூறனான்.
௬அரசன்அவளதுவருப்பத்ைதவ சாரிக்கஅவளும்வளக்க ச்ெசான்னாள்.
ப றகு அரசன் ஒரு அதகாரிைய அவளுக்கு உதவுமாறு நயமித்தான்.

அவனிடம், “இவளுக்குரியவற்ைறெயல்லாம் இவள் ெபறுமாறு ெசய். இவள்
இந்த நாட்ைடவ ட்டு ேபான நாள்முதல்இன்றுவைர இவள் நலத்தல் வைளந்த
தானியத்ைதயும்இவள்ெபறுமாறுெசய்” என்றான்.

ெபனாதாத்ஆசேகைலஎலிசாவ டம்அனுப்பனது:
௭ எலிசா தமஸ்குவுக்குச் ெசன்றான். ஆராம் ேதசத்து அரசன் ெபனாதாத்

ேநாயுற்றருந்தான். ஒருவன் அவனிடம். “ேதவமனிதர் (தீர்க்கதரிச ) இங்ேக
வந்துள்ளார்” என்றான்.
௮ ப றகு ெபனாதாத் ஆசேகலிடம், “அன்பளிப்ேபாடு ேபாய் ேதவமனிதைர

(தீர்க்கதரிச ) சந்த , நான் ேநாயலிருந்து குணமைடேவனா என்று அவைர
கர்த்தரிடம் ேகட்டுக்ெகாள்ளுமாறுகூறு” என்றான்.
௯ எனேவ, ஆசேகல் எலிசாைவ சந்த க்க ெசன்றான். தன்ேனாடு

அன்பளிப்ைபயும் எடுத்துச்ெசன்றான். தமஸ்குவலுள்ள சறந்த
ெபாருட்கைளெயல்லாம் ெகாண்டு ெசன்றான். அவற்ைற 40 ஒட்டகங்களில்
எடுத்துச் ெசன்றான். அவன், “உங்கள் ெதாண்டனான ஆராமின் அரசரான
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ெபனாதாத் என்ைன உங்களிடம் அனுப்பனார். ேநாயலிருந்து தான்
குணமாேவனா என்றுேகட்கச்ெசான்னார்” என்றான்.
௧௦ ப றகு எலிசா ஆசேகலிடம், “ேபாய் ெபனாதாத்த டம், ‘நீ ேநாய் நீங்க ப்

பைழப்பாய்’ என்று கூறு. எனினும், கர்த்தர் ‘அவன் மரித்துப்ேபாவான்’ என்ேற
கூறுகறார்” என்றான்.

எலிசாஆசேகைலப்பற்ற தீர்க்கதரிசனம்ெசான்னது
௧௧எலிசாஆசேகைலஉற்றுப்பார்த்துப றகுஅழுதான். ௧௨ஆசேகல்அவனிடம்,

“ஐயா ஏன்அழுகறீர்?” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு எலிசா, “நீ இஸ்ரேவலர்களுக்குச் ெசய்யப்ேபாகும் தீைமகள்

என்ெனன்ன என்பைத நான் அற ேவன். அதற்காக அழுக ேறன். நீ அவர்களின்
ேகாட்ைடயுள்ள நகரங்கைள எரிப்பாய். நீ வாளால் இைளஞர்கைளக்
ெகால்வாய், குழந்ைதகைளக் ெகால்வாய், கருவலுள்ள குழந்ைதகைளயும்
கீற ப்ேபாடுவாய்” என்றான்.
௧௩ஆசேகல், “நான் வல்லைமயுள்ளவன் அல்ல! என்னால் இவ்வளவு ெபரிய

காரியங்கைளச்ெசய்யமுடியாது!” என்றுகூறனான்.
அதற்கு எலிசா, “நீ ஆராம் நாட்டின் அரசனாவாய் என்று கர்த்தர் என்னிடம்

காட்டிக்ெகாண்டிருக்க றார்” என்றான்.
௧௪ ப றகு ஆசேகல் எலிசாவ டமிருந்து களம்ப அரசனிடம் ேபாக, அவன்

இவனிடம், “எலிசாஉன்னிடம் என்னெசான்னார்?” என்றுேகட்டான்.
ஆசேகல், “நீர் பைழப்பீர் என்றுஎலிசாெசான்னார்” என்றான்.

ஆசேகல்ெபனாதாத்ைதக்ெகாைலெசய்க றான்
௧௫ ஆனால் மறுநாள், ஆசேகல் ஒரு ேபார்ைவைய எடுத்து தண்ணீரில்

நைனத்துஅதைனெபனாதாத்தன்முகத்தல்மூடினான். மூச்ைச நறுத்தனான்.
ெபனாதாத் மரித்துப்ேபானான். எனேவஆசேகல்புதயஅரசன்ஆனான்.

ேயாராம்ஆளத்ெதாடங்குகறான்
௧௬ யூதாவல் ேயாசபாத்தன் மகனான ேயாராம் அரசனாக இருந்தான்.

இவனது ஐந்தாம் ஆட்சயாண்டில் ஆகாபன் மகனான ேயாராம் அரசனாக
இருந்தேபாதுஅவன்ஆளத்ெதாடங்கனான். ௧௭ேயாராம்ஆளத்துவங்கும்ேபாது
அவனுக்கு 32வயது. எருசேலமில் 8ஆண்டுகள்ஆண்டான். ௧௮ஆனால், அவன்
இஸ்ரேவலின் அரசர்கைளப் ேபான்ேற கர்த்தருக்குப் ப டிக்காதப் பாவங்கைளச்
ெசய்து வந்தான். அவனது மைனவ ஆகாபன் மகளானதால் ேயாராம்
ஆகாபன் குடும்பத்தவர்கைளப் ேபான்ேற வாழ்ந்து வந்தான். ௧௯ஆனால் தன்
ேவைலயாள்தாவீத ற்குகர்த்தர் சத்தயம் ெசய்துெகாடுத்தருந்ததால்யூதாைவ
அழிக்கமாட்டார். அவர் ஏற்ெகனேவ தாவீதன் குடும்பத்தல் உள்ளவேன
அரசனாக எப்ெபாழுதும்இருப்பான்என்றுஆைணயட்டுள்ளார்.
௨௦ ேயாராமின் காலத்தல் யூதாவன் ஆட்ச க்குள்ளிருந்து ஏேதாம் கலகம்

ெசய்ததால் உைடந்துவ ட்டது, அவர்கள் தங்களுக்குரிய அரசைனத் தாங்கேள
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டனர்.
௨௧ அதனால் ேயாராம் (யூதாைவச் ேசர்ந்தவன்) இரதங்கேளாடு சாயீருக்குப்

ேபானான். அவர்கைள ஏேதாமிய பைட சூழ்ந்தேபாது, ேயாராமும் அவனது
தளபத களும் ஏேதாமியர்கைளத் தாக்கனார்கள். ேயாராமின் வீரர்கள்
அைனவரும் வீட்டிற்குத் தப்ப ச் ெசன்றார்கள். ௨௨ எனேவ ஏேதாம் யூதாவன்
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ஆட்சயலிருந்து (கலகத்தால்) உைடந்துவ ட்டது. இன்றுவைர அவர்கள்
சுதந்த ரமாகேவஉள்ளனர்.
அப்ேபாது,லிப்னாத்தும்யூதாவன்ஆட்சயல்இருந்துப ரிந்தது.
௨௩ ேயாராம் ெசய்த மற்ற ெசயல்களும் அவன் ெசய்த அைனத்தும் யூத

அரசர்களின்வரலாறுஎன்றபுத்தகத்தல்எழுதப்பட்டுள்ளது.
௨௪ இவன் மரித்தப்ேபாது இவைன தாவீது நகரத்தல் முற்ப தாக்கேளாடு

அடக்கம்ெசய்தனர். அவனதுமகன்அகசயாஅரசனானான்.
அகசயா தனதுஆட்சையத்ெதாடங்குகறான்
௨௫ ேயாராமின் மகனான அகசயா யூதாவன் அரசனானான். அப்ேபாது,

இஸ்ரேவலில் ஆகாபன் மகனான ேயாராம் 12வது ஆட்சயாண்டில் இருந்தான்.
௨௬ அகசயாவற்கு அவன் ஆளவந்தேபாது 22 வயது. ஓராண்டு எருசேலமில்
ஆண்டான். அவன் தாயன் ெபயர் அத்தாலியாள். அவள் இஸ்ரேவலின் ஓம்ரி
அரசனின் மகள். ௨௭ தவறு என்று கர்த்தர் குற ப்ப ட்ட ெசயல்கைளேய அவனும்
ெசய்தான். ஆகாபன் குடும்பத்தவர்கைளப்ேபான்ேற ஆண்டான். ஏெனனில்
அவன்ஆகாபன்மருமகன்.
ஆசேகலுக்குஎத ரானேபாரில் ேயாராம் புண்பட்டது
௨௮ ேயாராம் ஆகாபன் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன். ஆராமிய அரசனான

ஆசேகேலாடு ராேமாத் கீேலயாத்தல் ேபாரிடுவதற்காக அகசயா ேயாராமுடன்
ெசன்றான். ராேமாத் கீேலயாத்தல் ஆராமியர்கள் ேயாராைமத் தாக்க க்
காயப்படுத்தனார்கள். ௨௯ அரசனான ேயாராம் இஸ்ரேவலுக்குத் தருமப த்
தன்ைனக்காயங்களிலிருந்துகுணப்படுத்த க்ெகாள்ளெயஸ்ரேயல்பகுத க்குச்
ெசன்றான். ேயாராமின் மகனான அகசயா யூதாவன் அரசனாயருந்தான்.
அகசயா ேயாராைமக்காணெயஸ்ரேயலுக்குச்ெசன்றான்.

௯
ெயகூைவ அப ேஷகம் ெசய்யும்படி எலிசா இளம் தீர்க்கதரிச க்கு

ெசால்க றான்
௧ தீர்க்கதரிச களின் குழுவலிருந்து தீர்க்கதரிச யான எலிசா ஒருவைன

அைழத்தான். அவனிடம், “புறப்படத் தயாராகு. இச்ச றய குப்பயல் உள்ள
எண்ெணையஉன்ைகயல் எடுத்துக்ெகாண்டு ராேமாத் கீேல யாத்துக்குப் ேபா!
௨நீஅங்கு ேபானதும், ந ம்ச யன்மகனான ேயாசபாத்தன்குமாரன்ெயகூைவக்
கண்டுபடி. அவன்வீட்டிற்குள் ேபா. அவனது சேகாதரர்களிடமிருந்து அைழத்து
உள்அைறக்குப் ேபா. ௩இந்த ச றய எண்ெணய்க்குப்பைய எடுத்துக்ெகாண்டு
எண்ெணைய அவன் தைலயல் ஊற்ற , ‘இது கர்த்தர் ெசான்னது: உன்ைன
இஸ்ரேவலுக்கு அரசன் ஆக்குக ேறன்’ என்று ெசால். ப றகு கதைவத்
த றந்துக்ெகாண்டுஓடிவந்துவடு. அங்ேகதங்காேத” என்றான்.
௪ எனேவ இந்த இளம் தீர்க்கதரிச , ராேமாத் க ேலயாத்த ற்குச் ெசன்றான்.

௫அவன்அங்கு நுைழந்ததும், பைடத் தளபத உட்கார்ந்தருப்பைதப் பார்த்தான்.
இவன் அவனிடம், “தைலவேர, உங்களுக்காக என்னிடம் ஒரு ெசய்த உண்டு”
என்றான்.
அதற்குெயகூ, “இங்குஇருக்கறஅைனவரிலும்உமதுெசய்த யாருக்குரியது?”

என்றுேகட்டான்.
உடேன இளம் தீர்க்கதரிச , “இந்த ெசய்த உங்களுக்குரியதுதான் தளபத ேய”

என்றான்.
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௬ெயகூஎழுந்துவீட்டிற்குள்ெசன்றான். இளம்தீர்க்கதரிச அவனதுதைலயல்
எண்ெணைய ஊற்ற , “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர் ெசான்னைதக்
கூறுக ேறன்: ‘நான் உன்ைன இஸ்ரேவலில் கர்த்தருைடய ஜனங்களின்
ேமல் அரசனாக அப ேஷகம் ெசய்க ேறன். ௭ நீ உனது அரசனான ஆகாபன்
குடும்பத்ைத அழிக்கேவண்டும். இதன் மூலம், எனது ேவைலக்காரர்களான
தீர்க்கதரிச களின் இரத்தப் பழிையயும் கர்த்தருைடய மரித்துப்ேபான சகல
ெதாண்டர்களின் இரத்தப்பழிையயும் ேயசேபலின் ைகய ேல வாங்குேவன்.
௮ஆைகயால், ஆகாபன் குடும்பத்தலுள்ள அைனவரும் மரிப்பார்கள். ஆகாப்
குடும்பத்தலுள்ள எந்த ஆண் குழந்ைதையயும் உய ேராடு வ டமாட்ேடன். அந்த
ஆண் அடிைமயாக இருந்தாலும் சரி அல்லது இஸ்ரேவலில் சுதந்த ரமுள்ள
ஆளாக இருந்தாலும் சரிேய. ௯ நான் ஆகாபன் குடும்பத்ைத ேநபாத்தன்
மகனான ெயெராெபயாமின் குடும்பத்ைதப் ேபாலவும் அகயாவன் மகனான
பாஷாவன் குடும்பத்ைதப் ேபாலவும் அழிப்ேபன். ௧௦ நாய்கள், ெயஸ்ரேயல்
பகுதயல் ேயசேபைல தன்னும். அவள் அடக்கம் ெசய்யப்படமாட்டாள்’ ”
என்றான்.
ப றகு அந்த இளம் தீர்க்கதரிச கதைவத் த றந்துக் ெகாண்டு ெவளிேய

ஓடிவ ட்டான்.

ெயகூைவஅரசனாக ேவைலக்காரர்கள்அறவக்க றார்கள்
௧௧ அரசனின் ேவைலக்காரர்கள் (அதகாரிகள்) இருந்த இடத்த ற்கு ெயகூ

ேபானான். அந்த அத காரிகளில் ஒருவன், “எல்லாம் சரியாக உள்ளதா? ஏன்
அந்தப்ைபத்தயக்காரன்உன்னிடம்வந்தான்” என்றுேகட்டான்.
ெயகூ ேவைலக்காரர்களிடம், “உங்களுக்கு அவைனயும் அவனது

ைபத்தயகாரத்தனச்ெசயைலயும்ெதரியுேம” என்றான்.
௧௨ அதற்கு அதகாரிகள், “இல்ைல! உண்ைமையச் ெசால். அவன் என்ன

ெசான்னான்?” என்றுேகட்க,ெயகூஇளந்தீர்க்கதரிச ெசான்னைதக்கூறனான்:
“அவன் என்னிடம், ‘கர்த்தர் ெசான்னதாவது: நான் உன்ைன இஸ்ரேவலின்
அரசனாகஅப ேஷகம்ெசய்க ேறன்’ என்றான்” என்றுெசான்னான்.
௧௩ உடேன ஒவ்ெவாரு அதகாரியும் தனது ஆைடையப் படிகளின் ேமல்

வ ரித்தனர். எக்காளத்ைதஊத , “ெயகூஅரசன்ஆனான்!” என்றுஅறவத்தனர்.

ெயகூெயஸ்ரேயலுக்குச்ெசன்றது
௧௪ எனேவ ந ம்சயன் மகன் ேயாசபாத்தன் மகனான ெயகூ ேயாராமுக்கு

எத ராகச்சூழ்ச்ச ெசய்தான்.
அப்ேபாது, ேயாராமும் இஸ்ரேவலரும் ேசர்ந்து ஆராமின் அரசனான

ஆசேகலிடமிருந்து ராேமாத் கீேலயாத்ைத பாதுகாக்க முயன்றனர். ௧௫ ேயாராம்
அரசன் ஆசேகலுக்கு எத ராகப் ேபாரிட்டான். ஆனால் ஆராமிய வீரர்கள்
ேயாராைமக் காயப்படுத்தனார்கள். அவனும் குணப்படுத்த க்ெகாள்ள
ெயஸ்ரேயலுக்குப் ேபானான்.
எனேவ ெயகூ, அதகாரிகளிடம, “என்ைன நீங்கள் புதய அரசனாக

ஏற்றுக்ெகாள்வதானால் நகரத்தலிருந்து எவரும் தப்ப த்துப் ேபாய் இந்தச்
ெசய்தைய ெயஸ்ரேயலின் ெசால்லாதபடிக்குப் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்”
என்றான்.



2இராஜாக்கள்௯:௧௬ 719 2இராஜாக்கள்௯:௨௬

௧௬ ேயாராம் ெயஸ்ரேயலில்ஓய்ெவடுத்துக் ெகாண்டிருந்தான். எனேவ ெயகூ
இரதத்தல் ஏற ெயஸ்ரேயலுக்குப் ேபானான். அப்ேபாது யூதாவன் அரசனான
அகசயாவும் ேயாராைமப் பார்க்கவந்தருந்தான்.
௧௭ஒரு காவல்காரன் ெயஸ்ரேயல் நகரக் ேகாபுரத்தன் மீது நன்று பார்த்தான்.

ெயகூவன் ெபரிய கூட்டம் வருவைதக் கவனித்து, “ஒரு ெபருங்கூட்டத்ைதப்
பார்க்க ேறன்” என்றான்.
ேயாராம், “ச லைரக் குதைரயல் அனுப்ப அவர்கைள சந்த த்து. அவர்கள்

சமாதானத்ேதாடுவருகறார்களா என்றுவசாரியுங்கள்” என்றான்.
௧௮ எனேவ, தூதுவன் ெயகூைவ சந்த க்க குதைரயல் ெசன்றான். தூதுவன்,

“நீங்கள் சமாதானத்ேதாடு வருகறீர்களா? என்று அரசன் ேகட்கச் ெசான்னார்”
என்றுேகட்டான்.
அதற்கு ெயகூ, “சமாதானத்துடன் எந்த சம்பந்தமும் உனக்கு இல்ைல!

என்ைனப்பன்ெதாடர்ந்துவா” என்றான்.
காவல்காரன் ேயாராமிடம், “தூதுவன் அந்தக் கூட்டத்ேதாடு ேசர்ந்துவ ட்டான்.

அவன்தரும்ப வரவல்ைல” என்றான்.
௧௯ ப றகு ேயாராம் இரண்டாவது தூதுவைன குதைரயல் அனுப்பனான்.

அவன் ெயகூவடம் ெசன்று, “ேயாராம் அரசன் ‘சமாதானம்’ ெசான்னான்”
என்றான்.
அதற்கு ெயகூ, “சமாதானத்த ற்கும் உனக்கும் எந்த சம்பந்தமுமில்ைல!

என்ைனப்பன்ெதாடர்ந்துவா” என்றான்.
௨௦ காவல்காரேனா ேயாராமிடம், “இரண்டாவது தூதுவனும் கூட்டத்ேதாடு

ேசர்ந்துக்ெகாண்டான். அவனும்தரும்ப வரவல்ைல. ஒருைபத்தயக்காரைனப்
ேபான்று ஒருவன் இரதத்ைத ஓட்டுக றான். ந ம்ச யன் மகனான
ெயகூைவப்ேபாலஅவன்ேதேராட்டுக றான்” என்றான்.
௨௧ேயாராம், “எனதுஇரதத்ைதக்ெகாண்டுவா!” என்றான்.
ேவைலக்காரர் அரசனின் இரதத்ைதக் ெகாண்டு வந்தான். இஸ்ரேவலின்

அரசனாகயேயாராமும்யூதாவன்அரசனானஅகசயாவும்ெயகூைவசந்த க்கச்
ெசன்றார்கள். அவர்கள் அவைன ெயஸ்ரேயலியனாகய நாேபாத்தன்
நலத்த ேல சந்த த்தனர்.
௨௨ ேயாராம் ெயகூைவப் பார்த்து, “ெயகூ, நீ சமாதானமாக வந்தருக்க றாயா”

என்று ேகட்டான். அதற்கு ெயகூ, “உன் தாயான ேயசேபல் வ பச்சாரமும்
சூன்யமும் ெசய்து ெகாண்டிருக்கும்வைர சமாதானமாக இருக்கமுடியாது”
என்றான்.
௨௩ ேயாராம் குதைரயல் ேவகமாகத் தரும்பனான். அவன் அகசயாவ டம்,

“அகசயா,இதுதந்த ரம்” என்றான்.
௨௪ஆனால் ெயகூ தன் பலத்ைதெயல்லாம் கூட்டி வல்லில் அம்ைப எய்தான்.

அம்பு அவனது முதுகல் துைளத்து இதயத்தன் வழியாகச் ெசன்றது. அவன்
இரதத்தலிருந்துவழுந்துமரித்தான்.
௨௫ ெயகூ தனது இரத ஓட்டியான ப த்காரிடம், “ேயாராமின் உடைல எடுத்து

ெயஸ்ரேயலியனாகய நாேபாத்தன் வயலில் ஏற . நானும் நீயும் ேயாேராமின்
தந்ைதயானஆகாேபாடுபயணம்ெசய்யும்ேபாது,இவனுக்குஇவ்வாேற ந கழும்
என்று கர்த்தர் ெசன்னைத எண்ணிப்பார். ௨௬ கர்த்தர், ‘ேநற்று நான் நாேபாத்
மற்றும்அவனதுபள்ைளகளின்இரத்தத்ைதப் பார்த்ேதன். நான்ஆகாைபஇேத
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வயலில் தண்டிப்ேபன்’, என்று ெசான்னார்! எனேவ, அவர் ெசான்னபடிேய,
ேயாராமின்உடைலஎடுத்துவயலுக்குள்வீசு!” என்றான்.
௨௭ யூதாவன் அரசனான அகசயா இதைனப் பார்த்து ஓடிப்ேபானான்.

அவன் ேதாட்ட வீட்டிற்குப்ேபாக, ெயகூ அவைனத் துரத்த ப்ேபானான். ெயகூ,
“அகசயாைவஅவன்இரதத்தல்ெவட்டிப் ேபாடுங்கள்” என்றான்.
எனேவ ெயகூவன் ஆட்கள் அகசயாைவ இப்ேலயாம், அருகலுள்ள கூர்

மைலக்கானசாைலயல்எய்தனர். அவன்ெமக ேதாவுக்குஓடிப்ேபாய்அங்ேகேய
மரித்துப்ேபானான். ௨௮ அகசயாவன் ேவைலக்காரர்கள் அவனது உடைல
எடுத்துக்ெகாண்டுஎருசேலமுக்குவந்தனர். தாவீதுநகரத்தல்முற்ப தாக்களின்
கல்லைறயல்அவைனஅடக்கம்ெசய்தனர்.
௨௯இஸ்ரேவல்அரசன்ேயாராமின் 11வதுஆட்சயாண்டில்அகசயாயூதாவன்

அரசனாகனான்.
ேயசேபலின்பயங்கரமானமரணம்
௩௦ெயகூ ெயஸ்ரேயலுக்குப் ேபானான். இச்ெசய்தைய ேயசேபல் அற ந்தாள்.

தைலையச் சங்காரித்து அலங்காரம் ெசய்து ெகாண்டு பறகு ஜன்னல்
வழியாகப் பார்த்தாள். ௩௧ெயகூ நகரத்து வாசலில் நுைழந்ததும் அவள், “ச ம்ரி!
அவைனேபாலநீயும்உன்எஜமானைனக்ெகான்றருக்க றாய்” என்றாள்.
௩௨ெயகூேமேலஜன்னைலப்பார்த்து, “என்பக்கத்தல்இருப்பதுயார்?” என்று

ேகட்டான்.
ேமலிருந்துஇரண்டுமூன்றுஅலிகள்அவைனப்பார்த்தார்கள். ௩௩அவர்களிடம்

ெயகூ, “ேயசேபைலக்கீேழ தள்ளுங்கள்” என்றான்.
அவர்களும் அவ்வாேற கீேழ அவைளத் தள்ளினார்கள். அவளது இரத்தத்தல்

ெகாஞ்சம் சுவர் மீதும் குதைரகள் மீதும் ெதளித்தது. குதைரகள் அவள்
ேமேல நடந்துச் ெசன்றன. ௩௪ ெயகூ, வீட்டிற்குள் ேபாய் உண்டு குடித்தான்.
அவன், “இப்ேபாது சப க்கப்பட்ட இந்தப் ெபண்ைணப் பாருங்கள். அரசனின்
மகளாைகயால்அவைளஅடக்கம்ெசய்யுங்கள்” என்றான்.
௩௫ அந்த ஆட்கள் அவைள அடக்கம்பண்ணச் ெசன்றனர். ஆனால் அவளது

உடைலக் கண்டு படிக்க முடியவல்ைல. அவர்கள் அவளது கபாலம், கால்கள்,
ைககள், ஆகயவற்ைறேய கண்டுபடித்தனர். ௩௬ அவர்கள் ெயகூவடம்
தரும்பவந்தனர். ப றகு ெயகூ, “இது கர்த்தர் தஸ்பயனாகய எலியா என்னும்
தமது ெதாண்டைனக் ெகாண்டுெசான்னவார்த்ைத: ‘ெயஸ்ரேயலின்நலத்தல்
ேயசேபலின் மாமிசத்ைத நாய்கள் தன்னும், என்றும் ௩௭ இதுதான் ேயசேபல்
என்று ெசால்ல முடியாதபடி அவளது பணம் வயல் ெவளியல் ேபாடப்படும்
எருைவப் ேபான்றுஆகும்’ ” என்றான்.

௧௦
சமாரியாவன்தைலவர்களுக்குெயகூஎழுதயது:
௧ ஆகாபன் 70 மகன்கள் (ேபரன்கள்) சமாரியாவல் இருந்தனர். ெயகூ,

சமாரியாவல் அவர்கைள வளர்க்க றவர்களுக்கும், ஆள்பவர்களுக்கும்,
தைலவர்களுக்கும் கடிதங்கைள எழுத அனுப்பனான். ௨-௩ அதல் “இக்கடிதம்
கண்டதும், உங்கள் எஜமானனுைடய பள்ைளகளில் மிக நல்லவனும்
மிகத் தகுதயானவனுமாகய ஒருவைனத் ேதர்ந்ெதடுங்கள். உங்களிடம்
இரதங்களும் குதைரகளும் இருக்கன்றன. நீங்கள் பலப்படுத்தப்பட்ட
நகரத்தல் இருக்கன்றீர்கள். உங்களிடம் ஆயுதங்களும் உள்ளன. நீங்கள்
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ேதர்ந்ெதடுத்தவைன அவனுைடய தந்ைதயன் சங்காசனத்தல் உட்கார
ைவயுங்கள். பன் உங்கள் தந்ைதயன் குடும்பத்த ற்காகப் ேபாராட வாருங்கள்”
என்றுஎழுதப்பட்டிருந்தது.
௪ஆனால் ெயஸ்ரேயலில் உள்ள தைலவர்களும் அதகாரிகளும் பயந்தனர்.

அவர்கள் “ெயகூைவ இரண்டு அரசர்களாலும் தடுக்க முடியவல்ைல,
எங்களாலும்முடியாது!” என்றுெசான்னார்கள்.
௫ ஆகாபன் வீட்ைடப் பாதுகாத்தவர்களும் நகரத்ைதப் பரிபாலித்தவர்களும்

மூப்பர்களும் ஆகாபன் மகன்கைளக் கவனிப்பவர்களும் ெயகூவற்குத் தூது
அனுப்ப , “நாங்கள் உங்கள் ேசவகர்கள். நீங்கள் என்ன ெசான்னாலும் நாங்கள்
ெசய்க ேறாம். ேவறு எவைரயும் அரசனாக்கமாட்ேடாம். நீங்கள் நல்லெதன
நைனப்பைதெசய்யுங்கள்” என்றனர்.

சமாரியாவன்தைலவர்கள்ஆகாபன்மகன்கைளக்ெகால்க றார்கள்
௬ ப றகு ெயகூ அவர்களுக்கு இரண்டாவது கடிதத்ைத எழுதனான். அதல்,

“நீங்கள் எனக்கு அடிபணிந்து உதவுவதாக இருந்தால், ஆகாப் மகன்களின்
தைலைய ெவட்டிப்ேபாடுங்கள். நாைள இந்ேநரத்த ற்குள் அவர்கைள என்
முன்னால்ெயஸ்ரேயலுக்குெகாண்டுவாருங்கள்” என்றான்.
ஆகாபுக்கு 70 மகன்கள் இருந்தனர். அவர்கள் நகரத் தைலவர்களால்

வளர்க்கப்பட்டனர். ௭ அவர்கள் ெயகூவன் கடிதத்ைதக் கண்டதும், அந்த
70 மகன்கைளயும் ெகான்றுேபாட்டனர். தைலகைளக் கூைடகளுக்குள்
ேபாட்டு ெயஸ்ரேயலிலுள்ள ெயகூவடம் அனுப்பனார்கள். ௮ ஒரு தூதுவன்
ெயகூவடம் வந்து, “அவர்கள் அரசனது மகன்களின் தைலகைளக் ெகாண்டு
வந்தருக்க றார்கள்!” என்றான்.
ெயகூ, “வடியும்வைர நகர வாசலில் இரண்டு குவயலாக அத்தைலகைள

ைவத்தருங்கள்” என்றுகட்டைளய ட்டான்.
௯ காைலயல், ெயகூ ெவளிேய வந்து ஜனங்கள் முன்பு நன்றான். அவன்

ஜனங்களிடம். “நீங்கள் ஏதும் அறயாதவர்கள். நான் என் எஜமானனுக்கு
எத ராகத் த ட்டங்கள் பல ைவத்தருந்ேதன். நான் அவைனக் ெகான்ேறன்.
ஆனால்அவனதுபள்ைளகைளக்ெகான்றதுயார்? அவர்கைளக்ெகான்றவர்கள்
நீங்கள் தான்! ௧௦ கர்த்தர் ெசான்னபடி எல்லாம் நடக்க றது என்பைத நீங்கள்
அறயேவண்டும். ஆகாபன் குடும்பத்ைதப் பற்ற கர்த்தர் எலியாவன் மூலம்
கூறயருக்க றார். இப்ேபாது கர்த்தர் தான் ெசய்வதாகச் ெசான்னவற்ைறச்
ெசய்துமுடித்துள்ளார்” என்றான்.
௧௧ இவ்வாறு ெயகூ ெயஸ்ரேயலில் ஆகாபன் குடும்பத்தலுள்ள

அைனவைரயும் ெகான்றான். அேதாடு முக்கயமான மனிதர்கைளயும்,
ெநருங்கய நண்பர்கைளயும் ஆசாரியர்கைளயும் ெகான்றுப் ேபாட்டான்.
ஆகாபன்ஆட்கள்யாருேமஉய ேராடுவ டப்படவல்ைல.

அகசயாவன்உறவனர்கைளெயகூெகான்றது
௧௨ ெயகூ ெயஸ்ரேயைல வ ட்டு சமாரியாவ ற்குப் ேபானான். வழியல்

ேமய்ப்பனின் முகாம் என்று அைழக்கப்படும் இடத்தல் நன்றான்.
ெபத்ஏகத்த ற்குச் ெசல்லும் பாைதயன் அருகல் உள்ள வீட்டுக்குச் ெசன்றான்.
அங்ேகேமய்ப்பர்கள்ஆட்டுமய ர்கத்தரித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். ௧௩யூதாவன்
அரசனான அகசயாவன் உறவனர்கைள அங்ேக சந்த த்தான். ெயகூ
அவர்கைளப்பார்த்து, “நீங்கள்யார்?” என்றான்.
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அதற்கு அவர்கள் “நாங்கள் அகசயாவன் உறவனர்கள். நாங்கள் அரசனின்
மகன்கைளயும் ராஜ மாதாவன் (ேயசேபல்) மகன்கைளயும் பார்ப்பதற்கு
வந்தருக்க ேறாம்” என்றனர்.
௧௪ ெயகூ (தன் ஆட்களிடம்) “இவர்கைள உய ேராடு ப டியுங்கள்!” என்று

கூறனான்.
அவனதுஆட்கள்அவர்கைளஉய ேராடுப டித்தனர். அவர்கள்ெமாத்தம் 42ேபர்

இருந்தனர். அவர்களில் ஒருவரும் உய ேராடு இராதபடி ெபத்ஏகத் கணறுக்கு
அருகல்அவர்கைளெகான்றுேபாட்டனர்.

ெயகூேயானதாைப சந்த த்தது
௧௫ அவ்வடத்ைத வ ட்டு ப றகு ெயகூ, ேரகாபன் மகனான ேயானதாைப

சந்த த்தான். அவனும் ெயகூைவ சந்த க்க வந்துக் ெகாண்டிருந்தான். ெயகூ
அவைனவாழ்த்த வ ட்டு, “நான்உனக்குஇருப்பதுேபாலநீஎனதுஉண்ைமயான
நண்பன்தானா?” என்றுேகட்டான்.
ேயானதாபும், “ஆமாம், நான்உனதுஉண்ைமயானநண்பன்தான்” என்றான்.
ெயகூ, “அப்படியானால் உன் ைகையக் ெகாடு” என்று ேகட்டான். அவன் தன்

ைகையக்ெகாடுத்தேபாதுதன்இரதத்த ற்குள்இழுத்தான்.
௧௬ ெயகூ, “என்ேனாடு வா, நான் கர்த்தரிடம் எவ்வளவு உறுதயான பக்த

ைவத்தருக்க ேறன்என்றுஅறந்துெகாள்ளலாம்” என்றான்.
எனேவ ேயானதாப் ெயகூவன் இரதத்தல் பயணம் ெசய்தான். ௧௭ ெயகூ

சமாரியாவ ற்கு வந்து அங்கு உய ேராடுள்ள ஆகாபன் குடும்பத்தலுள்ள
அைனவைரயும் ெகான்றுேபாட்டான். கர்த்தர் எலியாவ டம் ெசான்னபடிேய
அவன்ெசய்துமுடித்தான்.

பாகாலின்பக்தர்கைளெயகூஅைழத்தது
௧௮ ப றகு ெயகூ அைனத்து ஜனங்கைளயும் ேசர்த்துக் கூட்டினான். அவன்

அவர்களிடம், “ஆகாப் பாகாலுக்குச் ச றது ேசைவெசய்தான். ஆனால் ெயகூ
அவனுக்கு ேமல் இன்னும் கூடுதலாக ேசைவ ெசய்வான்! ௧௯ இப்ேபாது
பாகாலின் பக்தர்கைளயும்ஆசாரியர்கைளயும்கூப்படுங்கள். இக்கூட்டத்த ற்கு
யாைரயும் தவறவ டாதீர்கள். பாகாலுக்குக் ெகாடுக்க ெபரும்பலி இருக்கறது!.
இக்கூட்டத்த ற்குவராதவர்கைளக்ெகால்ேவன்!” என்றுஆைணயட்டான்.
இவ்வாறு ெயகூ தந்த ரம் ெசய்தான். அவர்கள் அத்தைன ேபைரயும்

அழிப்பதுதான் அவனது த ட்டம் ௨௦ ெயகூ, அவர்களிடம், “பாகாலுக்காக
ஒரு பரிசுத்த கூட்டத்ைத ஏற்பாடு ெசய்யுங்கள்” என்றான். ஆசாரியர்களும்
அறவத்தனர். ௨௧ ப றகு ெயகூ இஸ்ரேவல் நாடுகள் அைனத்தற்கும் ஒரு
ெசய்தையஅனுப்பனான். பாகாலின்பக்தர்கள்அைனவரும்வந்தனர். எவரும்
வீட்டிேல இல்லாமல் பாகாலின் ஆலயத்தற்கு வந்தனர். ஆலயம் ஜனங்களால்
ந ரம்பயது.
௨௨ ெயகூ ேமலாைடகைள ைவத்தருந்த ேவைலக்காரனிடம், “பாகாலின்

பக்தர்களுக்ெகல்லாம் ேமலாைடகைளக் ெகாண்டு வா” என்று ெசான்னான்.
எனேவ அந்த ேவைலக்காரனும் பாகாலின் பக்தர்களுக்கு ேமலாைடகைளக்
ெகாண்டுவந்தான்.
௨௩ ப றகு ெயகூவும் ேரகாபன் மகனான ேயானதாபும் பாகாலின்

ஆலயத்தற்குள் நுைழந்தார்கள். பாகாலின் ெதாண்டர்களிடம், “இங்ேக
பாகாலின்பக்தர்கள் மட்டுேமஇருக்கேவண்டும் என்பைத சுற்றுமுற்றும் பார்த்து
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உறுத ெசய்துக் ெகாள்ளுங்கள். கர்த்தருைடய ஊழியர்கள் இருக்கக் கூடாது”
என்றுஆைணயட்டான். ௨௪அதன்படிபாகாலின்பக்தர்கள்காணிக்ைககைளயும்
தகனபலிகைளயும்ெசலுத்தஆலயத்த ற்குள்ெசன்றனர்.
ெவளிேய, ெயகூவன் 80 ஆட்கள் காத்துக் ெகாண்டிருந்தனர். அவர்களிடம்,

“யாைரயும் தப்ப த்து ேபாகும்படி வ டாதீர்கள். எவனாவது எவைனயாவது
தப்ப க்கவ ட்டால், அவன் தனது உயைரக் ெகாடுக்க ேவண்டும்” என்றான்.
௨௫ப றகுெயகூவைரவாகத்தகனபலிெகாடுத்தபன்,தனதுஅதகாரிகளிடமும்
தளபத களிடமும், “உள்ேள ேபாய் அைனவைரயும் ெகால்லுங்கள் உய ேராடு
எவைனயும்ெவளிேயவரவ டாதீர்கள்” என்றான்.
எனேவ தளபத கள் தம் ெமலிந்த வாள்களால் பாகாலின் பக்தர்கைளக்

ெகான்று ேபாட்டு பணங்கைள ெவளிேய எற ந்தனர். பன் ஆலயத்தன்
உள்ளைறக்குள் ெசன்றனர். ௨௬ ஞாபகக்கற்கைள (தூண்கள்) பாகாலின்
வீட்ைடவ ட்டு ெவளிேய எடுத்துப்ேபாட்டு அவற்ைற எரித்தனர். ௨௭ ப றகு
பாகாலின் நைனவுக் கற்கைளயும் பாகாலின்வீட்டிைனயும் ெநாறுக்கனார்கள்.
ஆலயத்ைத ஓய்வைறயாக ஒதுக்கனார்கள். எப்ேபாதும் அசுத்தமாக
ைவத்தருந்தனர். ஜனங்கள் அந்த இடத்ைத கழிவைறயாகப் பயன்படுத்த
வருகன்றனர்.
௨௮இவ்வாறு ெயகூ பாகால் ஆராதைனைய இஸ்ரேவல் நாட்டில் அழித்தான்.

௨௯ ஆனால் ெயகூ முழுவதுமாக ேநபாத்தன் மகன் ெயெராெபயாமின்
பாவங்களிலிருந்து தரும்பவல்ைல. இஸ்ரேவலின் பாவத்துக்குக் காரணமான
அவன் ெபத்ேதல், தாண் ஆகய இடங்களில் உள்ள தங்கக் கன்றுக் குட்டிகைள
அழிக்கவல்ைல.
இஸ்ரேவல்மீதுெயகூவன்ஆட்ச
௩௦ கர்த்தர் ெயகூவடம், “நல்லது ெசய்தாய், நான் நல்லைவ எனச்

ெசான்னைதச் ெசய்தாய். நீ ஆகாபன் குடும்பத்தனைர அழித்துவ ட்டாய்.
எனேவ இஸ்ரேவைல உனது சந்ததயார், நான்கு தைல முைறகளுக்கு ஆண்டு
வருவார்கள்” என்றார்.
௩௧ ஆனால் ெயகூ முழுமனேதாடு கர்த்தருைடய சட்டப்படி கவனமாக

வாழவல்ைல. அவன்ெயெராெபயாமின் பாவங்கைளவ ட்டுவ டவல்ைல.
ஆசேகல்இஸ்ரேவைலத் ேதாற்கடித்தது
௩௨அப்ேபாது கர்த்தர் இஸ்ரேவலின்பகுத கள்குைறந்துேபாகும்படி ெசய்தார்.

இஸ்ரேவலின் ஒவ்ெவாரு எல்ைலையயும் ஆராமின் அரசனான ஆசேகல்
தாக்க ேதால்வயைடயச் ெசய்தான். ௩௩ஆசேகல் ேயார்தான் ஆற்று கழக்குப்
பகுத கள் அது கீேலயாத்தன் அைனத்து பகுத களும் காதயர், ரூேபனியர்,
மனாேசயர் ேகாத்த ரங்களின் பகுத கைளயும் ெவன்றான். அவன் ஆேராேவர்
முதல்கீேலயாத்தலும்பாசானிலுமுள்ளபகுத கள்முழுவைதயும்ெவன்றான்.
ெயகூவன்மரணம்
௩௪ ெயகூ ெசய்த ப ற அருஞ்ெசயல்கைள எல்லாம் இஸ்ரேவல் அரசர்களின்

வரலாறு என்ற புத்தகம் கூறுகறது. ௩௫ இவன் மரித்ததும் முற்ப தாக்கேளாடு
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். ஜனங்கள் சமாரியாவல் இவனுைடய
முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்தனர். இவனுக்குப் ப றகு இவனது மகன்
ேயாவாகாஸ் புதய அரசன் ஆனான். ௩௬ ெயகூ சமாரியாவல் இருந்து
இஸ்ரேவைல 28ஆண்டுகள்ஆண்டுவந்தான்.



2இராஜாக்கள்௧௧:௧ 724 2இராஜாக்கள்௧௧:௧௨

௧௧
யூதாஅரசனின்அைனத்துமகன்கைளயும்அத்தாலியாள்ெகான்றது
௧அத்தாலியாள் என்பவள்அகசயாவன் தாயார்ஆவாள். தன் மகன் மரித்துப்

ேபானைதப் பார்த்ததும், எழுந்துஅரசகுடும்பத்தனைரெயல்லாம்ெகான்றாள்.
௨அரசனான ேயாராமின் மகள் ேயாேசபாள் ஆவாள். இவள் அகசயாவற்குச்

சேகாதரி ஆவாள். ேயாவாஸ் அகசயா அரசனின் மகன்களுள் ஒருவன்.
மற்றவர்கள் ெகால்லப்பட்டேபாது அவள் அவைனக் காப்பற்ற ஒளித்து
ைவத்தாள். தன் படுக்ைகயைறய ேலேய ேயாவாைசயும் அவனது தாதையயும்
மைறத்து ைவத்தாள். இவ்வாறு ேயாவாஸ் அத்தாலியாவால் ெகால்லப்படாமல்
தப்ப த்தான்.
௩ப றகு கர்த்தருைடயஆலயத்தல் ேயாவாசும் ேயாேசபாவும்ஆறுஆண்டுகள்

மைறந்துஇருந்தனர். அத்தாலியாயூதாைவஆண்டுவந்தாள்.
௪ ஏழாவது ஆண்டில், தைலைம ஆசாரியனான ேயாய்தா 100 ேபருக்கு

அதகாரிகைளயும் தைலவர்கைளயும் காவலர்கைளயும் ஒருங்ேக அைழத்தான்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் கூடச்ெசய்து அவர்கேளாடு ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்துெகாண்டான். அவர்கைள ஆலயத்தல் வாக்குறுத ெகாடுக்கச் ெசய்து
அரசனின்மகைனக்காட்டினான்.
௫ பன் அவன் அவர்களுக்கு ஆைணயட்டு, “நீங்கள் ெசய்யேவண்டிய

காரியம் இதுதான். உங்களில் மூன்றல் ஒரு பங்கு ேபர் ஒவ்ெவாரு ஓய்வு
நாளில் முைறப்படி வரேவண்டும். அரசனின் வீட்ைட கவனித்து வரேவண்டும்.
௬ இன்ெனாரு மூன்றல் ஒரு பங்கனர் சூர் வாசலில் இருக்க ேவண்டும்.
மூன்றல்மற்ெறாருபங்கனர்காவலர்களுக்குப்பன்னாலுள்ளவாசலில்இருக்க
ேவண்டும். இவ்வாறுநீஅரசனின்வீட்ைடச்சுற்ற சுவர்ேபாலஇருக்க ேவண்டும.
௭ ஒவ்ெவாரு ஓய்வுநாளும் முடியும்ேபாது, மூன்றல் இரண்டு பங்கனர்
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதயும் அரசன் ேயாவாைசயும் பாதுகாத்து ந ற்பார்கள்.
௮நீங்கள்அரசன்ேயாவாேசாடுதங்க அவன்எங்குேபானாலும்ேபாகேவண்டும்.
அவர்கள் எப்ேபாதும் அவைனச் சுற்ற ேய இருக்க ேவண்டும். ஒவ்ெவாருவரும்
ைகயல் ஆயுதம் ைவத்தருக்கேவண்டும். உங்கைள ெநருங்குகற எவைரயும்
ெகான்றுவ டேவண்டும்” என்றான்.
௯ ஆசாரியன் ேயாய்தாவன் ஆைணப்படி தளபத கள் ெசயல்பட்டார்கள்.

ஒவ்ெவாரு வரும் தம் ஆட்கைள அைழத்தனர். சனிக்க ழைம ஒரு குழு
ேயாவாைச பாதுகாத்தது. மற்ற குழுக்கள் மற்ற நாட்களில் காவல்
காத்துவந்தனர். எல்ேலாரும் ஆசாரியன் ேயாய்தாவ டம் வந்தனர்.
௧௦ஆசாரியேனா தளபத களுக்கு ஈட்டி ேகடயம் ேபான்றவற்ைறக் ெகாடுத்தான்.
இைவ அைனத்தும் அரசன் தாவீதால் ஒரு காலத்தல் கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்குள் ைவக்கப்பட்டிருந்தன. ௧௧ இக்காவலர்கள் ஆயுதங்கேளாடு
வலது மூைலயலிருந்து ஆலயத்தன் இடது மூைலவைர நன்றனர். பலிபீடம்,
ஆலயம் ேபான்றவற்ைறச் சுற்றலும் நன்றனர். அரசன் ஆலயத்த ற்குப்
ேபாகும்ேபாதும் அவைனச் சுற்ற நன்றனர். ௧௨அவன் (ேயாய்தா) ேயாவாைச
ெவளிேய அைழத்து வந்தான். அவன் தைலயல் மகுடத்ைதச் சூடி அரசனுக்கும்
ேதவனுக்கும் இைடயல் ஒப்பந்தத்ைத ெகாடுத்தனர். அவனுக்கு அப ேஷகம்
ெசய்துபுதயஅரசனாகநயமித்தனர். அவர்கள்ைககைளத்தட்டி,ஓைசெயழுப்ப
“அரசன்பல்லாண்டுவாழ்க!” என்றுவாழ்த்தனார்கள்.
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௧௩அரச அத்தாலியாள் காவலர்களிடமிருந்தும், ஜனங்களிடமிருந்தும் எழுந்த
இச்சத்தத்ைத ேகட்டாள். அவள் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள் ேபானாள்.
௧௪அரசன்வழக்கமாகந ற்கும்தூணருகல்நன்றுெகாண்டிருப்பைதக்கண்டாள்.
அரசனுக்காக அத காரிகள் எக்காளம் வாச ப்பைதயும் கண்டாள். ஜனங்கள்
மக ழ்ச்ச ேயாடு இருப்பைதயும் பார்த்தாள். அத்தாலியாள் அவள் நைல
குைலந்தைதக் காட்ட தன் ஆைடகைளக் க ழித்துக் ெகாண்டாள். பன் அவள்
“துேராகம்! துேராகம்!” என்றுகத்தனாள்.
௧௫ பைடவீரர்கைளத் தன் கட்டுப்பாட்டில் ைவத்தருக்கும் தளபத களுக்கு

ஆசாரியன் ேயாய்தா கட்டைளய ட்டான். ேயாய்தா, “ஆலயத்ைத வ ட்டு
ெவளிேயஅத்தாலியாைளக்ெகாண்டுவாருங்கள். அவைளச் சார்ந்தவர்கைளக்
ெகால்லுங்கள். ஆனால் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் ெகால்லேவண்டாம்”
என்றான்.
௧௬எனேவஅவைளஆலயத்ைதவ ட்டுெவளிேய “குதைரவாசலுக்கு”இழுத்து

வந்துஅங்ேகஅவைளக்ெகான்றனர்.
௧௭ப றகுகர்த்தருக்கும்அரசனுக்கும்ஜனங்களுக்கும்இைடயல்ேயாய்தாஒரு

ஒப்பந்தம்ெசய்தான். இதன்படிஅரசனும்ஜனங்களும்கர்த்தருக்குஉரியவர்கள்.
பன்ேயாய்தாஅரசனுக்கும்ஜனங்களுக்கும்இைடயல்ஓர்ஒப்பந்தம்ெசய்தான்.
அதன்படி அரசன் ஜனங்களுக்கு நன்ைம ெசய்ய ேவண்டும், ஜனங்களும்
அரசனுக்குக்கீழ்ப்படிந்துவாழேவண்டும்.
௧௮ ப றகு அைனவரும் ெபாய்த் ெதய்வமான பாகாலின் ஆலயத்தற்குச்

ெசன்றனர். பாகாலின்உருவச்சைலகைளயும் பலிபீடங்கைளயும்தூள்தூளாக
ெநாறுக்கனர். பாகாலின்ஆசாரியனான மாத்தைனயும் பலிபீடத்தன் முன்னர்
ெகான்றனர்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்தன் ெபாறுப்பாளராகச் ச ல மனிதைர ஆசாரியன்

(ேயாய்தா) நயமித்தான். ௧௯ ஆசாரியன் ஜனங்கைள வழிநடத்தனான்.
அவர்கள் கர்த்தரின் ஆலயத்தலிருந்து அரசனின் வீட்டிற்குச் ெசன்றனர்.
அரசேனாடு ச றப்பு காவலர்களும் அதகாரிகளும் ெசன்றனர். அவன்
அரசனது வீட்டின் வாசலுக்குச் ெசன்றான். ப றகு (அரசன் ேயாவாஸ்) அவன்
சங்காசனத்தல் அமர்ந்தான். ௨௦ ஜனங்கள் அைனவரும் மக ழ்ந்தனர்.
நகரம் சமாதானமாயருந்தது. வாளால் ெகால்லப்பட்ட அரச அத்தாலியாள்
அரண்மைனக்கருகல்ெகால்லப்பட்டாள்.
௨௧ேயாவாஸ்அரசனாகும்ேபாதுஅவனுக்குஏழுவயது.

௧௨
ேயாவாஸ்தன்ஆட்சையத்ெதாடங்கயது
௧இஸ்ரேவலில்ெயகூதன்ஆட்சையஏழாம்ஆண்டில்நடத்த க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது

ேயாவாஸ் ஆட்ச ெசய்யத் ெதாடங்கனான். அவன் எருசேலமில் 40ஆண்டுகள்
ஆண்டான். ெபெயர் ெசபாவலுள்ள ச பயாள் என்பவள்தான் ேயாவாசன்
தாயார். ௨ கர்த்தர் ெசான்ன நல்ல ெசயல்கைள மட்டுேம ேயாவாஸ் ெசய்தான்.
அவன் தன் வாழ் நாள் முழுவதும் கர்த்தருக்கு அடிபணிந்து வந்தான். ேயாய்தா
எனும் ஆசாரியன் அவனுக்கு கற்றுத் தந்தைதேய கைடப டித்தான். ௩ஆனால்
அவன் ேமைடகைள அழிக்கவல்ைல. ஜனங்கள் ெபாய்த் ெதய்வங்கைள
ெதாழுதுக்ெகாள்ளும் இடங்களில் பலிெகாடுப்பதும் நறுமணப் ெபாருட்கைள
எரிப்பதுமாகஇருந்தனர்.
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ஆலயத்ைதச்ெசப்பனிட ேயாவாஸ்ஆைணயட்டான்
௪-௫ ேயாவாஸ் ஆசாரியர்களிடம், “கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் அதக

பணம் இருக்கறது. ஜனங்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு பரிசுத்தக்
காணிக்ைகயாகப் பணம் ெகாண்டு வந்தருக்க றார்கள். ஆலய வரி மற்றும்
தம் வருப்பம்ேபால் கணக்குப் பார்க்கப்படும் ெபாழுெதல்லாம் அவர்கள் அைத
ெசலுத்தயுள்ளார்கள். மற்றும் தம் வருப்பம்ேபாலவும் பணம் தருகன்றனர்.
ஆசாரியர்களாகயநீங்கள்உங்களுக்குஅறமுகமானஒவ்ெவாருவரிடமிருந்தும்
அவற்ைறப் ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். ேமலும் அப்பணத்ைதக் ெகாண்டுத்
ேதைவயானஇடத்தல்ஆலயப்பணி ெசய்யேவண்டும்” என்றான்.
௬ ஆனால் ஆசாரியர்கள் பழுது பார்க்கவல்ைல. ேயாவாஸ் தனது 23வது

ஆட்சயாண்டில்கூடஅவர்கள்ஆலயப்பணிெசய்யவல்ைல. ௭எனேவேயாவாஸ்
அரசன் ேயாய்தா ஆசாரியைனயும் மற்ற ஆசாரியர்கைளயும் அைழத்து, “ஏன்
நீங்கள் ஆலயத் தருப்பணிகள் ெசய்யவல்ைல? ஜனங்களிடமிருந்து பணம்
ெபற்றுக்ெகாள்வைதயும், அவற்ைற பயன்படுத்துவைதயும் நறுத்துங்கள்.
ஜனங்களின்பணம்ஆலயத்தருப்பணிக்ேக பயன்பட ேவண்டும்” என்றான்.
௮ ஜனங்களிடமிருந்து பணம் ெபறுவைத நறுத்தவடுவதாக ஆசாரியர்கள்

ஒப்புக்ெகாண்டனர். அேதாடு ஆலயத்ைதச் ெசப்பனிடும் பணிையச்
ெசய்வதல்ைல என்றும் முடிவுச்ெசய்தனர். ௯ எனேவ, ஆசாரியனான
ேயாய்தா ஒரு ெபட்டிைய எடுத்து அதன் ேமல் பகுதயல் துவாரமிட்டான்.
அதைனப் பலிபீடத்தன் ெதன்பகுதயல் ைவத்தான். அப்ெபட்டி கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்குள் நுைழயும் கதவுக்கருகல் இருந்தது. ச ல ஆசாரியர்கள்
வாசைலக் காவல் ெசய்தனர். அவர்கள் கர்த்தருக்காக ஜனங்கள் தரும்
பணத்ைதவாங்க ெபட்டிக்குள்ேபாட்டனர்.
௧௦ ப றகு ஜனங்கேள ஆலயத்த ற்குப் ேபாகும்ேபாெதல்லாம் பணத்ைதப்

ெபட்டிக்குள் ேபாட ஆரம்ப த்தனர். ெபட்டியல் ஏராளமான பணம் இருப்பைத
அரசனின் எழுத்தரும் (ெசயலாளர்) தைலைமஆசாரியரும் பார்த்தால் அவர்கள்
வந்து ெபட்டிையத் த றந்து பணத்ைத எடுப்பார்கள். அவர்கள் அப்பணத்ைத
ைபகளில் ேபாட்டு எண்ணினார்கள். ௧௧ அப்பணம் எைட ேபாடப்பட்டவுடன்
அப்பணத்ைத கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் ேவைல ெசய்பவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தனர். ஆலயத்தல் பணியாற்றும் தச்சர்கள், கட்டிட ேவைலக்காரர்கள்
ேபான்ேறாருக்கு அப்பணத்ைதக் ெகாடுத்தனர். ௧௨அப்பணத்ைதக் கல்ேவைல
ெசய்பவர்களும் ெபற்றனர். இப்பணத்தன் மூலம் மரங்கள், கற்கள்,
கர்த்தருைடய ஆலய கட்டிடத்த ற்கு பழுதுபார்க்கத் ேதைவயான மற்ற
ெபாருட்கைளயும்வாங்கனார்கள்.
௧௩-௧௪ ஜனங்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்காகப் பணத்ைதக் ெகாடுத்தனர்.

ெவள்ளிக்கண்ணங்கள்,இைசக்கருவகள்,எக்காளங்கள்,ெபான்பாத்த ரங்கள்,
ெவள்ளிப் பாத்த ரங்கள் ேபான்றவற்ைறச் ெசய்ய ஆசாரியர்களால்
அப்பணத்ைத உபேயாக க்க முடியாமல் ேபானது. ேவைலக்காரர்களுக்குச்
சம்பளம் ெகாடுக்கேவ இப்பணம் உபேயாகமானது. அந்த ேவைலக்காரர்கள்
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதப் பழுதுபார்த்தார்கள். ௧௫ எவரும் பணமுழுவைதயும்
எண்ணிப் பார்க்கவல்ைல. பணத்ைத என்ன ெசய்தார்கள் என
ேவைலக்காரர்கைள வற்புறுத்தவும் இல்ைல ஏெனனில் அவ்ேவைலக்காரர்கள்
அைனவரும்நம்ப க்ைகக்குஉரியவர்கள்!
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௧௬ குற்றப்பரிகாரப் பலியாகவும், பாவப்பரிகாரப் பலியாகவும் ஜனங்கள்
பணம் ெகாடுத்தார்கள். ஆனால் அப்பணத்ைத ஆலயத் தருப்பணி
ெசய்யும் ேவைலக்காரர்களுக்குச் சம்பளம் தர பயன் படுத்தவல்ைல. அது
ஆசாரியர்களுக்குஉரியதாகஇருந்தது.

ஆசேகலிடமிருந்துஎருசேலைம ேயாவாஸ்காப்பாற்றுகறான்
௧௭ஆசேகல் ஆராம் நாட்டு மன்னன். அவன் காத் தூர் நகரத்ேதாடு ேபாரிடச்

ெசன்றான். அதைனத்ேதாற்கடித்த பன்எருசேலேமாடு ேபாரிடத் த ட்டமிட்டான்.
௧௮ ேயாசபாத், ேயாராம், அகசயா ஆக ேயார் முன்பு யூதாைவ ஆண்டனர்.

இவர்கள் ேயாவாசன் முற்ப தாக்கள். அவர்கள் கர்த்தருக்கு நைறய
ெபாருட்கைளக் ெகாடுத்தருந்தனர். அைவஆலயத்தல் இருந்தன. ேயாவாசும்
ஆலயத்த ற்குப்ெபாருட்கைளக்ெகாடுத்தருந்தான். ேயாவாஸ்தன்அரண்மைன
வீட்டிலும் ஆலயத்தலும் இருந்த ெபான்ைனயும் ெபாருைளயும் ேசர்த்து ஆராம்
(சீரியா) அரசன் ஆசேகலுக்குக் ெகாடுத்தனுப்பனான். ஆசேகல் எருசேலமுக்கு
எத ராகப் ேபாரிடவல்ைல. அவன்ெவளிேயப் ேபானான்.

ேயாவாசன்மரணம்
௧௯ ேயாவாஸ் ெசய்த ெபருைமக்குரிய ெசயல்கெளல்லாம் யூதா அரசர்களின்

வரலாறுஎன்றபுத்தகத்தல்எழுதப்பட்டுள்ளது.
௨௦ ேயாவாசன் ேவைலக்காரர்கள் (அதகாரிகள்) அவனுக்ெகத ராகச் சத

ெசய்தனர். அவர்கள் அவைன சல்லாவுக்குப் ேபாகும் வழியல் உள்ள மில்ேலா
வீட்டிேல ெகான்றனர். ௨௧ ச மியாதன் மகனான ேயாசகாரும் ேசாேமரின்
மகனான ேயாசபாத்தும் ேயாவாசன் அதகாரிகள். இவர்கேள ேயாவாைசக்
ெகான்றனர்.
தாவீது நகரத்தல்ஜனங்கள் ேயாவாைசஅவனதுமுற்ப தாக்கேளாடுஅடக்கம்

ெசய்தனர். ேயாவாசன்மகனானஅமத்சயாஅடுத்த புதயஅரசன்ஆனான்.

௧௩
ேயாவாகாசன்ஆட்ச ெதாடக்கம்
௧சமாரியாவல்ெயகூவன்மகனான
ேயாவாகாஸ் இஸ்ரேவலின் புதய அரசன் ஆனான். இது அகசயாவன்

மகனான ேயாவாசன் 23வதுஆட்சயாண்டின்ேபாது ஏற்பட்டது. ேயாவாகாஸ் 17
ஆண்டுகள்ஆட்ச ெசய்தான்.
௨ கர்த்தருக்கு ேவண்டாதவற்ைறேய ேயாவாகாஸ் ெசய்து வந்தான்.

இஸ்ரேவலரின் பாவத்துக்குக் காரணமாயருந்த ேநபாத்தன் மகனாகய
ெயெராெபயாமின் பாவச்ெசயல்கைள இவனும் பன்பற்றனான். அதைனச்
ெசய்வைத நறுத்தவல்ைல. ௩அதனால் இஸ்ரேவலர்ேமல் கர்த்தருக்கு ேகாபம்
வந்தது. எனேவ அவர்கைள கர்த்தர் ஆராம் அரசன் ஆசேகலின் ைகயலும்
ஆசேகலின்மகனானெபனாதாத்ைகயலும்ஒப்பைடத்தார்.

இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்மீதுகர்த்தர்இரக்கம்காட்டுக றார்
௪ ப றகு தமக்கு உதவ ெசய்யும்படி ேயாவாகாஸ் கர்த்தரிடம்

ெகஞ்ச க் ேகட்டுக் ெகாண்டான். கர்த்தரும் ெசவ சாய்த்தார். கர்த்தர்
இஸ்ரேவலரின் துன்பங்கைளப் பார்த்தார். ஆராம் அரசன் இஸ்ரேவலைரக்
ெகாடுைமப்படுத்துவைதக்கவனித்தார்.
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௫ எனேவ கர்த்தர் இஸ்ரேவலைரக் காப்பாற்ற ஒருவைன அனுப்பனார்.
இஸ்ரேவலர்கள் ஆராமியர்களிடமிருந்து வடுதைல ெபற்றனர். முன்பு ேபால,
அவர்கள்தமதுகூடாரங்களுக்கு (வீடுகள்)ெசன்றனர்.
௬எனினும்அவர்கள்தாம்பாவம்ெசய்வைதநறுத்தவல்ைல. இஸ்ரேவலர்கள்

பாவம்ெசய்வதற்குக்காரணமானெயெராெபயாமின்குடும்பத்தார்பாவங்கைள
அவர்கள் ெதாடர்ந்து ெசய்தனர். அவர்கள் சமாரியாவல் அெஷரா
தூண்கைளயும்ைவத்தருந்தனர்.
௭ஆராமின் அரசன் ேயாவாகாசன் பைடையத் ேதாற்கடித்தான். பைடயல் பல

வீரர்கைளக் ெகான்றான். 50 குதைர வீரர்கள், 10 இரதங்கள், 10,000 காலாட்
வீரர்கைளமட்டுேமவ ட்டுவ ட்டான். ேயாவாகாசன்வீரர்கள் காலடியல் மித பட்ட
தூசையப்ேபான்றுஆனார்கள்.
௮ ேயாவாகாஸ் ெசய்த மற்ற அருஞ்ெசயல்கைளப் பற்றயும் அவனது

வலிைமபற்றயும் இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளது. ௯ ேயாவாகாஸ் மரித்ததும் அவனது முற்ப தாக்கேளாடு
அவனும் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். ஜனங்கள் அவைன சமாரியாவல் அடக்கம்
ெசய்தனர். ப றகுஅவனதுமகன்ேயாவாஸ்அரசன்ஆனான்.

ேயாவாஸ்இஸ்ரேவைலஆண்டது
௧௦ ேயாவாகாசன் மகன் ேயாவாஸ் சமாரியாவல் இஸ்ரேவலரின் அரசன்

ஆனான். இது யூதாவன் அரசனாகய ேயாவாசன் 37வது ஆட்சயாண்டில்
ந கழ்ந்தது. ேயாவாஸ் 16 ஆண்டுகள் இஸ்ரேவைல ஆண்டான். ௧௧ ேயாவாசும்
கர்த்தருக்குப் ப டிக்காதவற்ைறச் ெசய்தான். இஸ்ரேவலர்களுக்குப்
பாவத்ைதத் ேதடித்தந்த பாவத்ைத உண்டு பண்ணிய ேநபாத்தன் மகனான
ெயெராெபயாமின் பாவச்ெசயல்கைளச் ெசய்வைத இவனும் நறுத்தவல்ைல.
அவன் அவற்ைறத் ெதாடர்ந்து ெசய்தான். ௧௨ ேயாவாஸ் ெசய்த மற்ற
அருஞ்ெசயல்களும் அவனது வலிைமயும் அவன் யூதாவன் அரசனான
அமத்சயாேவாடு ெசய்த ேபார்களும் பற்ற இஸ்ரேவல் அரசர்களின்
வரலாறு என்ற புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளது. ௧௩ ேயாவாஸ் மரித்ததும்
இஸ்ரேவல் அரசர்களான அவனது முற்ப தாக்கேளாடு சமாரியாவல் அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். ேயாவாசன் ச ம்மாசனத்தல் ெயெராெபயாம் அரசனாக
அமர்ந்தான்.

ேயாவாஸ்எலிசாைவசந்த க்க றான்
௧௪எலிசா ேநாயுற்றான். பன், இந்த ேநாயாேலேய அவன் மரித்துப்ேபானான்.

இஸ்ரேவல் அரசனான ேயாவாஸ், எலிசாைவப் பார்க்கப் ேபானான். ேயாவாஸ்
எலிசாவுக்காக அழுதான். அவன் “என் தந்ைதேய! என் தந்ைதேய! இது
இஸ்ரேவலின்இரதமும்அதன்குதைரகளுக்கும்ஏற்ற ேநரமா?”* என்றான்.
௧௫ எலிசா அவனிடம், “ஒரு வல்ைலயும் சல அம்புகைளயும் எடுத்துக்ெகாள்”

என்றான்.
ேயாவாஸ் ஒரு வல்ைலயும், ச ல அம்புகைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டான்.

௧௬ ப றகு எலிசா இஸ்ரேவல் அரசனிடம், “வல்லில் உனது ைகைய ைவ”
என்றான். ேயாவாஸ்அவ்வாேறெசய்தான். ப றகுஎலிசாதன்ைகையஅரசனின்

* ௧௩:௧௪: இது இஸ்ரேவலின்...ேநரமா “ேதவன் வந்து உன்ைன எடுத்துக்ெகாள்வதற்காக ேநரம் இது
தானா?” என்றுஅர்த்தம். பார்க்க: 1இராஜா. 2:12.
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ைகேயாடு ைவத்தான். ௧௭ எலிசா, “க ழக்கு ஜன்னைலத் தறவுங்கள்” என்றான்,
ேயாவாஸ்அவ்வாேற த றந்தான். ப றகுஎலிசா “எய்துவடு” என்றான்.
ேயாவாஸ் எய்தான். ப றகு எலிசா, “இது கர்த்தருைடய ெவற்ற அம்பு! இது

ஆராம் ேமல் ெகாள்ளும் ெவற்றயாகும்! நீ ஆராமியர்கைள ஆப்ெபக்கல்
ெவல்வாய். அவர்கைளஅழிப்பாய்” என்றான்.
௧௮ எலிசா ேமலும், “அம்புகைள எடு” என்றான். ேயாவாஸ் எடுத்தான்.

“தைரயன்ேமல்அடி” என்றுஇஸ்ரேவல்அரசனிடம்கூறனான்.
ேயாவாஸ் மூன்று முைற தைரயன் மீது அடித்தான். ப றகு நறுத்தனான்.

௧௯அதனால்ேதவமனிதனுக்கு (எலிசாவற்கு)ேயாவாசன்ேமல்ேகாபம்வந்தது.
அவன், “நீஐந்துஅல்லதுஆறுமுைறஅடித்தருக்கேவண்டும்! அதனால்ஆராைம
அது அழியும்வைர ேதாற்கடித்தருப்பாய்! ஆனால் இப்ேபாது நீ மூன்றுமுைற
மட்டுேமஆராைமெவல்வாய்!” என்றான்.
எலிசாவன்கல்லைறயல்ந கழ்ந்தஅத சயம்
௨௦எலிசா மரித்தான். ஜனங்கள்அவைனஅடக்கம்ெசய்தனர்.
அடுத்த ஆண்டில் ஒரு வசந்த காலத்தல் ேமாவாப ய வீரர்களின் குழு

ஒன்று பைடெயடுத்து தாக்கயது. ேபாருக்கான ெபாருட்கைள எடுப்பதற்காக
அவர்கள் வந்தனர். ௨௧ ச ல இஸ்ரேவலர்கள் மரித்த ஒருவைன அடக்கம்
ெசய்துெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள் வீரர்கள் வருவைதப் பார்த்தார்கள்.
உடேன (பயந்து) பணத்ைத எலிசாவன் கல்லைறக்குள் வீசவ ட்டு ஓடினார்கள்.
பணமானது எலிசாவன் எலும்பன் மீது பட்டது, அதற்கு உய ர் வந்து எழுந்து
நன்றான்!.
ஆராமியர்கேளாடு ேபாரிட்டு ேயாவாஸ்இஸ்ரேவலியநகரங்கைளமீட்டது
௨௨ ேயாவாகாசன் ஆட்ச காலம் முழுவதும், ஆராமின் அரசனான ஆசேகல்

இஸ்ரேவலர்களுக்குத் துன்பம் ெகாடுத்துவந்தான். ௨௩ ஆனால் கர்த்தர்
இஸ்ரேவலர்கள் ேமல் கருைணேயாடு இருந்தார். அவர் ஆப ரகாம், ஈசாக்கு,
யாக்ேகாபு ஆகயவர்கேளாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகயன் காரணமாக கர்த்தர்
இஸ்ரேவலர்கைளஅழிப்பதல்ைல. இன்னும்அவர்கைளதூரஎறயவல்ைல.
௨௪ ஆராமின் அரசனான ஆசேகல் மரித்தான், அவனது மகனான

ெபனாதாத் புதய அரசன் ஆனான். ௨௫ அவன் மரிக்கும் முன்னர் ஆசேகல்
ேயாவாசன் தந்ைதயான ேயாவகாசுடன் ேபாரிட்டுப் ேபாரில் பல நகரங்கைளக்
ைகப்பற்றனான் ஆனால் இப்ேபாது ேயாவாஸ் ஆசேகலின் மகனான ெபனா
தாத்ேதாடு ேபாரிட்டு அந்நகரங்கைள எடுத்துக் ெகாண்டான். மூன்றுமுைற
ேயாவாஸ் ெபனாதாத்ைத ெவற்ற ப்ெபற்று இஸ்ரேவல் நகரங்கைளத் தரும்ப
எடுத்துக்ெகாண்டான்.

௧௪
யூதாவல்அமத்சயாஆட்ச ெசய்தல்
௧ இஸ்ரேவலின் அரசனாகய ேயாவாகாசன் மகன் ேயாவாசன் இரண்டாம்

ஆட்ச ஆண்டில் யூதாவன் அரசனாகய ேயாவாசன் மகன் அமத்சயா அரசன்
ஆனான். ௨ அவன் தனது 25வது வயதல் அரசன் ஆனான். எருசேலமில்
29 ஆண்டுகள் அரசாண்டான். அவனது தாய் எருசேலம் நகரத்ைதச் ேசர்ந்த
ெயாவதானாள். ௩ அவன் கர்த்தரால் சரியானைவ என்று ெசால்லப்பட்ட
காரியங்கைளச் ெசய்தான். ஆனால் தனது முற்ப தா தாவீைதப் ேபான்று
முழுைமயாக ேதவைனப் பன்பற்றவல்ைல. தந்ைத ேயாவாஸ் ெசய்த
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பல ெசயல்கைள இவனும் ெசய்தான். ௪ இவனும் ெபாய் ெதய்வங்களின்
ேகாவல்கைள அழிக்கவல்ைல. ஜனங்கள் அங்கு ெதாழுதுக் ெகாள்ள பலிகள்
இடுவதும்நறுமணப்ெபாருட்கைளஎரிப்பதுமாகஇருந்தனர்.
௫அமத்சயா ைகயல்ஆட்ச உறுதயான ேபாது, தனது தந்ைதையக் ெகான்ற

ேவைலக்காரர்கைள (அதகாரிகைளக்) ெகான்றான். ௬ ஆனால் அவன்
ேமாேசயன் சட்டங்களின் புத்தகத்தல் எழுதயுள்ளபடி, ெகாைலயாளிகளின்
குழந்ைதகைளக் ெகால்லவல்ைல. கர்த்தர் தன் ஆைணகைளேய அந்த
புத்தகத்தல் ேமாேச மூலம் எழுதயுள்ளார். ேமாேச, “குழந்ைதகள் ெசய்த
தவறுக்காகப் ெபற்ேறார்கள் ெகால்லப்படக்கூடாது. ெபற்ேறார்கள் ெசய்த
தவறுக்காகப் பள்ைளகள் ெகால்லப்படக் கூடாது. ஒருவன் தான் ெசய்த
தவறுகளுக்குமாத்த ரேமமரணத்ைதஅைடயேவண்டும்”என்றுஎழுதயுள்ளான்.
௭அவன் 10,000 ஏேதாமியர்கைள உப்புப் பள்ளத்தாக்கல் ெகான்றுேபாட்டான்.

ேசலாைவப் ேபார் மூலம் ப டித்து அவைன “ெயாக்த ேயல்” என்று அைழத்தான்.
அந்தஇடம்இன்றும் “ெயாக்த ேயல்” என்றுஅைழக்கப்படுக றது.
அமத்சயா ேயாவாசுக்குஎத ராகப் ேபார்ெசய்யவரும்பயது
௮ அமத்சயா தூதுவர்கைள ெயகூவன் மகனும் ேயாவாகாசன் மகனும்,

இஸ்ரேவலின் அரசனுமான ேயாவாச டம் அனுப்பனான். அவன், “வா, ேநரில்
ஒருவைரெயாருவர் சந்த த்துேபாரிட்டுப் பார்ப்ேபாம்” என்றுெசால்லிவட்டான்.
௯ இஸ்ரேவலரின் அரசனான ேயாவாஸ் அதற்குப் பதலாக யூத அரசன்

அமத்சயாவற்கு, “லீபேனானிலுள்ள முட்ெசடியானது ேகதுரு மரத்ைத
ேநாக்க , ‘நீ உன் மகைள என் மகனுக்கு மணமுடித்துக் ெகாடு’ என்று
ெசால்லச்ெசான்னது. ஆனாலும் லீபேனானிலுள்ள ஒரு காட்டு மிருகம்
அந்த வழியாகப் ேபாகும்ேபாது அந்த முட்ெசடிைய மித த்துப்ேபாட்டது.
௧௦ நீ ஏேதாமியைரத் ேதாற்கடித்ததால் உன் மனம் உன்ைனக் கர்வம்
ெகாள்ளச்ெசய்தது. நீ ெபருைம பாராட்டிக்ெகாண்டு உன் வீட்டிேலேய இரு! நீ
இதைனச்ெசய்தால், நீவழுவாய்,யூதாவும்உன்ேனாடுவழும்” என்றான்.
௧௧ ஆனாலும் அமத்சயா காதுெகாடுத்து ேகட்கவல்ைல. ஆைகயால்

இஸ்ரேவலின் அரசனாகய ேயாவாஸ் வந்தான். யூதாவலுள்ள ெபத்ஷேமஸ்
என்னும் இடத்தல் அவனும் யூதாவன் அரசனுமான அமத்சயாவும்
ேமாத க்ெகாண்டனர். ௧௨ இஸ்ரேவல் யூதாைவத் ேதாற்கடித்தது. யூதவீரர்கள்
வீட்டிற்கு ஓடிப்ேபானார்கள். ௧௩ ெபத்ஷேமஸ், என்னும் இடத்தல்
இஸ்ரேவலின்அரசனான ேயாவாஸ், அகசயாவன் மகன்யூதாவன்அரசனான
அமத்சயாைவச் சைற ப டித்தான். அவைன எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுேபாய்,
எருசேலமிலுள்ள சுவைர, 600 அடி நீளத்த ற்கு எப்ப ராயீம் வாசல் ெதாடங்க
மூைல வாசல்மட்டும் இடித்துப்ேபாட்டான். ௧௪ ப றகு ேயாவாஸ் அங்கு
ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் உள்ள சகல
பணிமூட்டுகைளயும், அரண்மைனயன் காசாளர்கைளயும் ைகப்பற்றனான்.
ஜனங்கைளயும் சைறப டித்துசமாரியாவ ற்குப் ேபானான்.
௧௫ ேயாவாஸ் ெசய்த மற்ற அருஞ்ெசயல்களும் அவன், அமத்சயாவற்கு

எத ராக எவ்வாறு ேபாரிட்டான் என்ற வளக்கமும் இஸ்ரேவல் அரசர்களின்
வரலாறுஎன்றபுத்தகத்தல்எழுதப்பட்டுள்ளது. ௧௬ேயாவாஸ்மரித்ததும்அவனது
முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். அவன்இஸ்ரேவல்அரசர்கேளாடு
கூடேவ சமாரியாவல் அடக்கமானான். ேயாவாசன் மகனான ெயெராெபயாம்
புதயஅரசன்ஆனான்.
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அமத்சயாவன்மரணம்
௧௭ இஸ்ரேவல் அரசனான ேயாவாசன் மகனான அமத்சயா, இஸ்ரேவலின்

அரசனான ேயாவாகாசன் மகனான ேயாவாஸ் மரித்தபன், 15 ஆண்டுகள்
உய ர் வாழ்ந்தான். ௧௮ அமத்சயாவன் மற்ற அருஞ்ெசயல்கள் எல்லாம் யூத
அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளது. ௧௯ எருசேலமில்
அமத்சயாவற்கு எத ராக ஜனங்கள் த ட்டமிட்டனர். அமத்சயா லாகீசுக்கு
ஓடிப்ேபானான். ஆனால் ஜனங்கள் லாகீசுக்கு ஆட்கைள அனுப்பனார்கள்.
அவர்கள்அவைனஅங்ேக ெகான்றனர். ௨௦ஜனங்கள்அமத்சயாவன்உடைலக்
குதைரயல் ைவத்துக் ெகாண்டுவந்தனர். அவைன தாவீதன் நகரத்தல்
எருசேலமில்அவனதுமுற்ப தாக்கேளாடுஅடக்கம்ெசய்தனர்.
யூதாவல்அசரியா தனதுஆட்சையத்ெதாடங்குதல்
௨௧ ப றகு யூதாவலுள்ள அைனத்து ஜனங்கள், அமத்சயாவன் மகன்

அசரியாைவப் புதய அரசனாக்கனர். அப்ேபாது அவனுக்கு 16 வயது.
௨௨ ஆைகயால் அமத்சயா அரசன் மரித்து அவனது முற்ப தாக்கேளாடு
அடக்கமான பறகு அசரியா மீண்டும் ஏலாைதக்கட்டி, அதைன யூதாவற்குத்
தரும்பக்ெகாடுத்தான்.
இஸ்ரேவலில்இரண்டாம்ெயெராெபயாமின்ஆட்ச ெதாடங்கயது
௨௩ேயாவாசன்மகனானெபெராெபயாம்இஸ்ரேவல்அரசனாகசமாரியாவல்

ஆட்சையத் ெதாடங்க 41 ஆண்டுகள் ஆட்ச ெசய்தான். அப்ேபாது யூதாவன்
அரசனாகய ேயாவாசன் மகன் அமத்சயா பதைனந்தாம் ஆட்சயாண்டில்
இருந்தான். ௨௪ தவெறன்று கர்த்தர் ெசான்னவற்ைறேய ெயெராெபயாம்
ெசய்துவந்தான். இஸ்ரேவலுக்கு பாவத்ைதக் ெகாண்டுவந்த ேநபாத்தன்
மகனான ெயெராெபயாமின் பாவச்ெசயல்கைள இவன் நறுத்தவல்ைல.
௨௫ெயெராெபயாம் ெலெபாஆமாத்தன் எல்ைலமுதல்அரபா கடல் மட்டுமுள்ள
இஸ்ரேவல் பகுத கைளத் தரும்ப ேசர்த்துக்ெகாண்டான். இது, இஸ்ரேவலின்
கர்த்தர் தமது ஊழியக்காரனான அமித்தாயன் மகனான ேயானாவான
காத்ேதப்ேபரிலிருந்து வந்த தீர்க்கதரிச மூலம் ெசான்னபடி ந கழ்ந்தது.
௨௬ இஸ்ரேவலில் ஒவ்ெவாருவரும், அவர்கள் அடிைமகளாகேவா அல்லது
சுதந்த ரமானவர்களாகேவா இருந்தாலும் அவர்கள் துன்பப்படுவைதக் கர்த்தர்
கண்டார். இஸ்ரேவலர்களுக்கு உதவ ஒருவர் கூட மீதயாக இருக்கவல்ைல
௨௭உலகத்தலிருந்து இஸ்ரேவலர்களின் ெபயைர எடுத்து வ டேவண்டுெமன்று
கர்த்தர் என்றும் ெசான்னதல்ைல. எனேவ கர்த்தர் ேயாவாசன் மகனான
ெயெராெபயாம்மூலம்இஸ்ரேவல்ஜனங்கைளக்காப்பாற்றனார்.
௨௮ ெயெராெபயாம் ெசய்த மற்ற அருஞ்ெசயல்களும் அவரது வலிைமயும்

இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளன. இதல்
ெயெராெபயாம் தமஸ்குைவையயும் ஆமாத்ைதயும் ேபாரிட்டு இஸ்ரேவேலாடு
ேசர்த்துக் ெகாண்டதும் உள்ளது. (இந்நகரங்கள் யூதாேவாடு ேசர்ந்தருந்தது)
௨௯ ெயெராெபயாம் மரித்ததும் இஸ்ரேவல் அரசர்களான முற்ப தாக்கேளாடு
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். ெயெராெபயாமின் மகனான சகரியா அடுத்த புதய
அரசன்ஆனான்.

௧௫
யூதாவல்அசரியாஅரசாண்டது
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௧இஸ்ரேவலின்அரசனான ெயெராெபயாமின் 27வதுஆட்சயாண்டின் ேபாது
அமத்சயாவன் மகனான அசரியா யூதாவன் அரசனானான். ௨ அசரியா
அரசாள வந்தேபாது அவனுக்கு 16 வயது. அவன் எருசேலமில் 52 ஆண்டுகள்
அரசாண்டான். அவனதுதாயார் எருசேலமின் எக்ேகாலியாள்ஆகும். ௩அசரியா
தன் தந்ைதையப் ேபாலேவ, கர்த்தர் ெசான்ன சரியான வழியல் வாழ்ந்து
வந்தான். அமத்சயா ெசயலாற்றய வதத்த ேலேய அசரியாவும் பன்பற்ற ச்
ெசயலாற்றனான். ௪ இவன் ெபாய்த் ெதய்வங்களின் ஆலய ேமைடகைள
அழிக்கவல்ைல. அந்த இடங்களில் ஜனங்கள் ெதாடர்ந்து பலி ெகாடுத்தும்,
நறுமணப்ெபாருட்கைளஎரித்தும்,ெதாழுதுெகாண்டும்வந்தனர்.
௫ அசரியாவ ற்குத் ெதாழுேநாய் வரும்படி கர்த்தர் ெசய்தார். மரிக்கும்வைர

இவன் ெதாழுேநாயாளியாகேவ இருந்தான். இவன் தனி வீட்டில் வாழ்ந்தான்.
இவனது மகனான ேயாதாம், அரண்மைனயன் ெபாறுப்ைப ஏற்றுக்ெகாண்டு,
ஜனங்கைளநயாயம்தீர்த்துவந்தான்.
௬ அசரியா ெசய்த மற்ற அருஞ்ெசயல்கள் யூத அரசர்களின் வரலாறு என்ற

புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளது. ௭அசரியா மரித்ததும் தனது முற்ப தாக்கேளாடு
தாவீது நகரத்த ேல அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். அசரியாவன் மகனான ேயாதாம்
அவனுக்குப்ப றகுபுதயஅரசனானான்.
இஸ்ரேவலில்சகரியாவன்குறுகயஆட்ச
௮ ெயெராெபயாமின் மகனான சகரியா சமாரியாவலிருந்து இஸ்ரேவலைர

6 மாத காலத்த ற்கு அரசாட்ச ெசய்தான். இது யூதாைவ அசரியா 38வது
ஆண்டில் ஆளும் ேபாது ந கழ்ந்தது. ௯ கர்த்தரால் தவறானைவ என்று
ெசால்லப்பட்ட அைனத்துக் காரியங்கைளயும் சகரியா ெசய்தான். அவன்
தன் முற்ப தாக்கள் ெசய்த பாவங்கைளேய ெசய்தான். இஸ்ரேவைலப்
பாவஞ்ெசய்யப் பண்ணின ேநபாத்தன் குமாரனாகய ெயெராெபயாமின்
பாவங்கைளஅவன்நறுத்தவல்ைல.
௧௦ யாேபசன் மகனான சல்லூம் என்பவன் சகரியாவ ற்கு எத ராக த ட்டம்

தீட்டினான். ஜனங்களுக்கு முன்பு இப்ேலயமில் ெகான்று வ ட்டு புதய
அரசனானான். ௧௧ சகரியா ெசய்த மற்ற ெசயல்கைளப்பற்ற இஸ்ரேவல்
அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளது. ௧௨ இவ்வாறு
கர்த்தருைடய வார்த்ைதகள் உண்ைமயானது. கர்த்தர் ெயகூவடம் அவனது
சந்ததயார் 4 தைலமுைறயனர் இஸ்ரேவல் ேதசத்ைத ஆள்வார்கள் என்று
கூறயருந்தார்.
இஸ்ரேவலில்சல்லூமின்குறுகயகாலஆட்ச
௧௩யாேபசன்மகனானசல்லூம்என்பவன்,யூதாவன்அரசனானஉசயாவன்

39ஆம் ஆட்சயாண்டில் இஸ்ரேவலின் அரசனானான். சல்லூம் ஒரு மாதம்
சமாரியாவலிருந்துஆண்டான்.
௧௪ காத யன் மகனான ெமனாேகம் த ர்சாவலிருந்து சமாரியாவுக்கு வந்து

யாேபசன்மகனானசல்லூைமெவட்டிக்ெகான்றான். ப றகுஅவன்புதயஅரசன்
ஆனான்.
௧௫ சகரியாவுக்கு எத ராக, சல்லூம் ெசய்த சத கள் உட்பட, அவனுைடய எல்லா

மீதயான ெசயல்கைளப் பற்றயும் இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தல்எழுதப்பட்டுள்ளன.
இஸ்ரேவைலெமனாேகம்ஆண்டது
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௧௬ சல்லூம் மரித்தப றகு, ெமனாேகம் த ப்சாைவயும் அதன் சுற்றுப்
பகுத கைளயும் ேதாற்கடித்தான். ஜனங்கள் அவனுக்கு நகர வாசைலத் த றக்க
மறுத்தனர். எனேவ அவன் அவர்கைளத் ேதாற்கடித்ததும் நகரத்தலுள்ள
கர்ப்பவத கைளெயல்லாம் கீற ப்ேபாட்டான்.
௧௭ெமனாேகம்எனும்காதயன்மகன்இஸ்ரேவலின்புதயஅரசன்ஆனேபாது,

யூதாவல் அசரியாவன் 39வது ஆட்சயாண்டு நைடெபற்றது. ெமனாேகம்
பத்து ஆண்டுகள் சமாரியாவலிருந்து அரசாண்டான். ௧௮ கர்த்தரால் தவறு
என்று குறப்ப டப்பட்ட ெசயல்கைளெயல்லாம் ெமனாேகம் ெசய்து வந்தான்.
இஸ்ரேவைலப் பாவஞ்ெசய்யப் பண்ணின ேநபாத்தன் குமாரனாகய
ெயெராெபயாமின் பாவங்கைளஅவன்நறுத்தவல்ைல.
௧௯அசீரியாவன் அரசனான பூல், இஸ்ரேவலுக்கு எத ராகப் ேபாரிடவந்தான்.

ெமனாேகம் அவனுக்கு 75,000 பவுண்டு ெவள்ளிையக் ெகாடுத்தான்.
இவ்வாறு ெகாடுத்ததன் மூலம் பூலின் உதவையப் ெபற்று தனது
அரைச வலுப்படுத்த க்ெகாண்டான். ௨௦ அைனத்து ெசல்வர்களிடமும்
வல்லைம உள்ளவர்களிடமும் வரி வசூல் ெசய்து ெமனாேகம் ெசல்வத்ைதப்
ெபருக்கனான். அவன் ஒவ்ெவாருவருக்கும் 50 ெவள்ளி ேசக்கல் வரி
வ த த்தான். ப றகு அதைன இவன் அசீரியாவன் அரசனுக்குக் ெகாடுத்து
வந்தான். எனேவ, அசீரியாவன் அரசன் இஸ்ரேவலில் தங்காமல்
வலக ப்ேபானான்.
௨௧ ெமனாேகம் ெசய்த மற்ற அருஞ்ெசயல்கள் எல்லாம் இஸ்ரேவல்

அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளன. ௨௨ ெமனாேகம்
மரித்ததும் இவனது முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். இவனுக்குப்
ப றகுஇவனதுமகனானெபக்காக யா புதயஅரசன்ஆனான்.

இஸ்ரேவைலெபக்காக யாஅரசாண்டது
௨௩ ெமனாேகமின் மகனான ெபக்காக யா இஸ்ரேவைல சமாரியாவலிருந்து

ஆளத்ெதாடங்கனான். அப்ேபாதுயூதாவல்அசரியாவன் 50வதுஆட்சயாண்டு
நடந்துக் ெகாண்டிருந்தது. ெபக்காக யா இரண்டு ஆண்டுகள் அரசாண்டான்.
௨௪கர்த்தரால் தவறு என்று ெசால்லப்பட்ட ெசயல்கைளெயல்லாம் ெபக்காக யா
ெசய்து வந்தான். இவனும் இஸ்ரேவைலப் பாவஞ்ெசய்யப் பண்ணின
ேநபாத்தன்குமாரனாகயெயெராெபயாமின் பாவங்கைளநறுத்தவல்ைல.
௨௫ ெபக்காக யாவன் பைட அத காரியாக ெரமலியாவன் மகனான

ெபக்கா இருந்தான். ெபக்கா ெபக்காக யாைவ, சமாரியா அரசனின்
அரண்மைனயேலேய ெகான்றுேபாட்டான். ெபக்காக யாைவக்
ெகான்றெபாழுது ெபக்காவ டம் கீேலயாத்தன் 50 ஆட்கள் இருந்தனர். ப றகு
அவன்புதயஅரசன்ஆனான்.
௨௬ ெபக்காக யா ெசய்த மற்ற அருஞ்ெசயல்கள் எல்லாம் இஸ்ரேவல்

அரசர்களின்வரலாறுஎன்றபுத்தகத்தல்எழுதப்பட்டுள்ளன.

இஸ்ரேவைலப்ெபக்காஅரசாண்டது
௨௭ ெரமலியாவன் மகனான ெபக்கா சமாரியாவலிருந்து இஸ்ரேவைல

அரசாண்டான். அப்ேபாது யூதாவல் அசரியாவன் 52வது ஆட்சயாண்டு
நடந்துக்ெகாண்டிருந்தது, ெபக்கா 20ஆண்டுகள் அரசாண்டான். ௨௮ கர்த்தரால்
தவெறன்று ெசால்லப்பட்ட ெசயல்கைளேய ெபக்கா ெசய்துவந்தான்.
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இவன், இஸ்ரேவைலப் பாவஞ்ெசய்யப்பண்ணின ேநபாத்தன் குமாரனாகய
ெயெராெபயாமின் பாவங்கைளநறுத்தவல்ைல.
௨௯ அசீரியாவன் அரசனான தகலாத்ப ேலசர், வந்து இஸ்ரேவலுக்கு

எத ராகப் ேபாரிட்டான். அப்ேபாது இஸ்ரேவலில் ெபக்காவன் ஆட்ச
நடந்துக்ெகாண்டிருந்தது. த கலாத்ப ேலசர், ஈேயான், ெபத்மாக்கா எனும்
ஆேபல், யேனாவாக், ேகேதஸ், ஆத்ேசார், கீேலயாத், கலிேலயா, நப்தலியன்
அைனத்து பகுத கைளயும் ைகப்பற்ற இப்பகுதயலுள்ள ஜனங்கைளச்
சைறப டித்துஅசீரியாவ ற்குக்ெகாண்டுேபானான்.
௩௦ ஏலாவன் மகனான ஒெசயா என்பவன் ெரமலியாவன் மகனான

ெபக்காவற்கு எத ராகச் சத ெசய்தான். அவைன உசயாவன் மகனாகய
ேயாதாமின் 20ஆம்ஆட்சயாண்டில்ெவட்டிக்ெகான்றான். புதயஅரசனானான்.
௩௧ெபக்காவன் மற்ற அருஞ்ெசயல்கள் அைனத்தும் இஸ்ரேவல் அரசர்களின்

வரலாறுஎன்றபுத்தகத்தல்எழுதப்பட்டுள்ளன.
யூதாைவேயாதாம்அரசாண்டது
௩௨ உசயாவன் மகனான ேயாதாம் யூதாவன் அரசனானான். அப்ேபாது

இஸ்ரேவலில் ெரமலியாவன் மகனான ெபக்காவன் இரண்டாவது
ஆட்சயாண்டு நடந்தது. ௩௩ ேயாதாம் ஆட்ச க்கு வந்தேபாது அவனுக்கு 25
வயது. இவன் எருசேலமிலிருந்து 16 ஆண்டுகள் அரசாண்டான். இவனது
தாயன் ெபயர் எருசாள், இவள் சாேதாக்கன் மகள் ஆவாள். ௩௪ ேயாதாம்
தன் தந்ைத உசயாைவப் ேபான்று, கர்த்தர் சரி என்று ெசான்னைத
ெசய்துவந்தான். ௩௫ ஆனால் இவன் ெபாய்த் ெதய்வங்களின் ஆலய
ேமைடகைள அழிக்கவல்ைல. ஜனங்கள் ெதாடர்ந்து அந்த இடங்களில்
பலிய ட்டும் நறு மணப் ெபாருட்கைள எரித்தும் ெதாழுதுெகாண்டும் வந்தனர்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்தலுள்ள ேமல் கதைவக் கட்டினான். ௩௬ ேயாதாமின்
மற்ற அருஞ்ெசயல்கெளல்லாம் யூத அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளன.
௩௭ அப்ேபாது, கர்த்தர் ஆராமின் அரசனான ேரத்சீைனயும், ெரமலியாவன்

மகனான ெபக்காைவயும் யூதாவற்கு எத ராகப் ேபாரிட அனுப்பத்
ெதாடங்கனார்.
௩௮ேயாதாம் மரித்ததும் தனதுமுற்ப தாக்கேளாடு தாவீதுநகரத்த ேலஅடக்கம்

ெசய்யப்பட்டான். இவனுக்குப்ப றகுஇவனதுமகனானஆகாஸ்என்பவன்புதய
அரசன்ஆனான்.

௧௬
ஆகாஸ்யூதாவன்அரசன்ஆனது
௧ ேயாதாமின் மகனான ஆகாஸ் என்பவன் யூதாவன் அரசன் ஆனான்.

அப்ேபாது இஸ்ரேவலில் ெரமலியாவன் மகனான ெபக்கா என்பவனின் 17வது
ஆட்சயாண்டு நைடெபற்றது. ௨ ஆகாஸ் அரசனாகும்ேபாது அவனது வயது
20, அவன் எருசேலமிலிருந்து 16 ஆண்டுகள் அரசாண்டான். நல்லெதன்று
கர்த்தர் ெசான்னவற்ைற ஆகாஸ் ெசய்யவல்ைல. ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து
நடந்த தனது முற்ப தாவான தாவீைதப்ேபான்று இவன் கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல. ௩ இவன் இஸ்ரேவலின் மற்ற அரசர்கைளப்ேபான்று
ஆண்டு வந்தான். அவன் தன் மகைனயும் தகனபலியாகக் ெகாடுத்தான்.
இஸ்ரேவலர்கள் வந்தெபாழுது, கர்த்தர் நாட்ைட வ ட்டுத் துரத்தய ஜனங்கள்
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ெசய்துவந்ததுேபான்ற பயங்கரமான பாவங்கைளச் ெசய்துவந்தான். ௪ஆகாஸ்
ேமைடகளில் பலிய ட்டும் நறுமணப் ெபாருட்கைள எரித்தும் வந்தான்.
ேமைட, மைலஉச்ச , ஒவ்ெவாரு மரத்தடி என அைனத்து இடங்களிலும்
ெதாழுதுெகாண்டுவந்தான்.
௫ ப றகு, ஆராமின் அரசனான ேரத்சீன் என்பவனும், இஸ்ரேவலின்

அரசனாகய ெரமலியாவன் மகனான ெபக்கா என்பவனும், எருசேலமிற்கு
எத ராகப் ேபாரிட வந்தனர். அவர்கள் ஆகாைச முற்றுைகய ட்டனர். ஆனால்,
ேதாற்கடிக்கமுடியவல்ைல. ௬அப்ேபாதுஆராம்அரசனானேரத்சீன்ஏலாத்ைதத்
தரும்பப்ெபற்றான். ஏலாத்தலிருந்துயூதர்கள்அைனவைரயும்தரும்பஎடுத்துக்
ெகாண்டான். ஆராமியர்கள் ஏலாத்தல் குடிேயறனார்கள். இன்றுவைர அங்ேக
அவர்கள்இருக்கன்றனர்.
௭ ஆகாஸ் அசீரியாவன் அரசனான தகலாத்ப ேலசரிடம் தூதுவைன

அனுப்பனான். “நான் உங்கள் ேசவகன். நான் உங்களுக்கு மகைனப்
ேபான்றவன். என்ைனஆராம்அரசனிடமிருந்தும்இஸ்ரேவல்அரசனிடமிருந்தும்
வந்து காப்பாற்றுங்கள். அவர்கள் என்ேனாடு ேபார் ெசய்ய வருகறார்கள்!”
என்று தூதுவட்டான். ௮ ஆகாஸ் கர்த்தருைடய ஆலயத்தலும் அரண்மைன
கருவூலத்தலும் உள்ள ெபான்ைனயும், ெவள்ளிையயும் எடுத்து அசீரியாவன்
அரசனுக்குக் காணிக்ைகயாக அனுப்பனான். ௯அசீரியாவன் அரசன், ஆகாஸ்
ெசான்னைதக் ேகட்டு தமஸ்குவுக்குப் ேபாய் அதற்கு எத ராகப் ேபாரிட்டான்.
அவன் அந்நகரத்ைதக் ைகப்பற்ற அங்குள்ளவர்கைளச் சைறப டித்து கீர்க்கு
நாடுகடத்தனான் (ெவளிேயற்றனான்)அவன்ேரத்சீைனயும்ெகான்றான்.
௧௦ அசீரியாவன் அரசனான தகலாத்ப ேலசைர சந்த க்க அரசன் ஆகாஸ்

தமஸ்குவுக்குப்ேபானான். ஆகாஸ் அங்ேக பலி பீடத்ைதப் பார்த்தான். அவன்
அதனுைடய மாத ரிையயும் வடிவத்ைதயும் ஆசாரியனாகய உரியாவுக்கு
அேதேபால ஒரு பலிபீடம் ெசய்வதற்காக அனுப்பனான். ௧௧ ஆகாஸ்
தமஸ்குவலிருந்து தரும்ப வருவதற்குள் ஆசாரியன் உரியா அரசனால்
அனுப்பப்பட்ட மாத ரியன்படிேயஒருபலிபீடத்ைதக்கட்டிமுடித்தான்.
௧௨ ஆகாஸ் தமஸ்குவலிருந்து தரும்பயதும், பலிபீடத்ைதப் பார்த்தான்.

அதல் பலிகைளச் ெசலுத்தனான். ௧௩ அதல் அவன் தகன பலிையயும்
தானிய காணிக்ைககைளயும் ெசலுத்தனான். அேதாடு, பானங்களின்
காணிக்ைகையயும் சமாதானப் பலியன் இரத்தத்ைதயும் இந்தப்
பலிபீடத்தன்ேமல்ெதளித்தான்.
௧௪ கர்த்தருைடய முன்னிைலயல் ஆலயத்தன் முன்னாலிருந்த ெவண்கலப்

பலி பீடத்ைத ஆகாஸ் ெபயர்த்ெதடுத்தான். அந்த ெவண்கலப் பலிபீடம்
ஆகாஸின் பலிபீடத்த ற்கும் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கும் இைடயல் இருந்தது.
அந்த ெவண்கலப் பலிபீடத்ைதத் தனது பலிபீடத்த ற்கு வடக்குப் பக்கத்தல்
ைவத்தான். ௧௫ஆசாரியனாகய உரியாவ ற்கு அரசன் ஒரு கட்டைளய ட்டான்.
அவன், “நீ இந்த ெபரிய பலிபீடத்தன் ேமல் காைலயன் சர் வாங்க
தகனபலிையயும்மாைலதானியக் காணிக்ைகையயும் ேதசத்தன்ஜனங்களின்
சர்வாங்கத் தகன பலிையயும் அவர்களது தானியக் காணிக்ைககைளயும்
பானங்களின் காணிக்ைகையயும் ெசலுத்தேவண்டும். அதன்ேமல் சர்வாங்க
தகனபலி மற்றும் உய ர் பலிகளின் இரத்தத்ைதயும் ெதளிப்பாய். நான்
என் ெசாந்தப் பயனுள்ள ேதவனிடம் ேகட்க, (வசாரிக்க), (வழிகாட்ட)
மட்டும் ெவண்கலப் பலிபீடத்ைதப் பயன்படுத்துேவன்” என்று கூறனான்.
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௧௬அதன்படிேயஆசாரியன்உரியாஅைனத்ைதயும்ஆகாஸ்அரசன்அவனுக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிெசய்தான்.
௧௭ ேமலும் ஆகாஸ் அரசன் வண்டிகளில் உள்ள சவுக்குகைள (பீடங்கைள)

அறுத்தான். அவற்றன் ேமலுள்ள ெகாப்பைறகைள எடுத்தான். ெவண்கலக்
காைளகளின் ேமலிருந்த ெபரிய (கடல்) ெதாட்டிைய இறக்க கற்களின்
தள வரிைசயல் ைவத்தான். ௧௮ ஆலயத்தன் உள்ேள கட்டப்பட்டிருந்த
ஓய்வுநாள் (மண்டபத்ைத) ஆகாஸ் நீக்கனான். ேமலும் அரசன் ப ரேவச க்கும்
மண்டபத்ைதயும் கர்த்தருைடய ஆலயத்தலிருந்து நீக்கனான். இைவ
அைனத்ைதயும் ஆலயத்தலிருந்து நீக்க அரசன் அவற்ைற அசீரியரின்
அரசனுக்குக்ெகாடுத்தான்.
௧௯ ஆகாஸ் ெசய்த மற்ற அருஞ்ெசயல்கள் அைனத்தும் யூத அரசர்களின்

வரலாறு என்ற புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளது. ௨௦ஆகாஸ் மரித்ததும் தாவீது
நகரத்த ேல தனது முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். அவனுக்குப்
ப றகுஅவனதுமகனானஎேசக்கயா புதயஅரசன்ஆனான்.

௧௭
இஸ்ரேவைலஓெசயாஆளத்ெதாடங்கயது
௧ யூதாவன் அரசனாகய ஆகாசன் 12ஆம் ஆட்சயாண்டில் ஏலாவன்

மகனாகய ஓெசயா என்பவன் இஸ்ரேவலின் அரசனானான். இவன் ஒன்பது
ஆண்டுகள் சமாரியாவல் இருந்து இஸ்ரேவைல அரசாண்டான். ௨ கர்த்தரால்
தவறு என்று குறப்ப டப்பட்ட காரியங்கைளேய ஓெசயா ெசய்துவந்தான்.
ஆனால் இவன் இதற்கு முன் இஸ்ரேவைல ஆண்ட அரசர்கைளப் ேபான்று
அவ்வளவுெகட்டவனாகஇல்ைல.
௩ அசீரியாவன் அரசனான சல்மனாசார் என்பவன் இவனுக்கு எத ராகப்

ேபார்ெசய்ய வந்தான். ஓெசயா சல்மனாசாரின் ேசவகன் ஆக அவனுக்கு வரி
ெசலுத்த வந்தான்.
௪ ஆனால், ப றகு ஓெசயா தனக்கு எத ராகச் சத ெசய்வைத அசீரியா

அரசன் அறந்துெகாண்டான். ஓெசயா எக ப்து அரசனுக்குத் தூதுவர்கைள
அனுப்பயருந்தான். எக ப்து அரசனின் ெபயர் ேசா ஆகும். அந்த
ஆண்டில், முன்ைனய ஆண்டுகைள ேபான்று ஓெசயா சல்மனாசாருக்கு
வரி ெசலுத்தவல்ைல. அதனால் சல்மனாசார் ஓெசயாைவப் ப டித்து
சைறயல்ேபாட்டான்.
௫ ப றகு அசீரிய அரசன் இஸ்ரேவல் முழுவதும் பயணம் ெசய்தான்.

அவன் சமாரியாவ ற்கு வந்தான். அவன் அதைன மூன்று ஆண்டுகள்
முற்றுைகய ட்டான். ௬ இஸ்ரேவலின் அரசனான ஓெசயாவன் ஒன்பதாவது
ஆட்சயாண்டில் அசீரிய அரசன் சமாரியாைவப் ப டித்தான். இஸ்ரேவலர்கைளச்
சைற ப டித்து அசீரியாவுக்குக் ெகாண்டு ேபானான். அவன் அவர்கைள
ேகாசான் ஆற்று ஓரமான ஆலாகலும் ஆேபாரிலும் ேமதயரின் நகரங்களிலும்
குடிைவத்தான்.
௭ இஸ்ரேவலர்கள் தங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு எத ராகப் பாவம்

ெசய்ததால் அவர்களுக்கு இவ்வாறு நடந்தது. கர்த்தர் தாேம இஸ்ரேவலர்கைள
எக ப்தன் பார்ேவானிடமிருந்து மீட்டு ெவளிேய ெகாண்டு வந்தார்!
ஆனால் அவர்கள் ேவறு ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்ள ஆரம்ப த்தனர்.
௮அவர்களுக்குமுன்பு (அந்நலப்பகுதயல்) அங்கருந்து கர்த்தர் துரத்தயருந்த
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நாட்டினரின் பழக்கங்கைள அவர்கள் பன்பற்றனார்கள். அவர்களும்
தங்கள் அரசர்கள் ெசய்து ெகாண்டிருந்தவற்ைறேய (தீைம) ெசய்தனர்.
௯ இஸ்ரேவலர்கள் இரகச யமாக தங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு எத ராகக்
காரியங்கைளச்ெசய்தனர். அந்தக்காரியங்கள்தவறாயன.
இஸ்ரேவலர்கள் தங்களது சறய நகரங்கள் முதல் ெபரிய ேகாட்ைடயைமந்த

நகரங்கள் வைர அவர்களின் எல்லா நகரங்களிலும் ேமைடகைள ெபாய்த்
ெதய்வங்களின் ஆலயங்கைளக் கட்டினார்கள். ௧௦ இவர்கள் ஞாபகக்
கற்கைளயும் அெசரியா தூண்கைளயும் ஒவ்ெவாரு மைலயன் உச்சயலும்
ஒவ்ெவாரு பச்ைசமரத்தடிகளிலும் உருவாக்கனார்கள். ௧௧ இஸ்ரேவலர்கள்
அங்கு நறுமணப் ெபாருட்கைள எரித்து ெதாழுதுெகாண்டனர். ஏற்ெகனேவ
கர்த்தரால் அந்நாட்ைடவ ட்டு ெவளிேய துரத்தப்பட்ட நாட்டினைரப்ேபான்ேற
இவர்களும் ெசய்து வந்தனர். இஸ்ரேவலர்கள் தீயச் ெசயல்கைளச்
ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தனர். அது கர்த்தைரக் ேகாபங்ெகாள்ள ெசய்தது.
௧௨ கர்த்தர், “நீங்கள் இதைனச் ெசய்யக்கூடாது” என்று ஏற்ெகனேவ
ெசால்லியருந்தாலும்அவர்கள்வக்க ரகங்களுக்குேசைவச்ெசய்தனர்.
௧௩ இஸ்ரேவலர்கைளயும் யூத ஜனங்கைளயும் ஒவ்ெவாரு தீர்க்கதரிச கள்

மூலமும் ஞானதருஷ்டிக்காரர்கள் மூலமும் கர்த்தர் எச்சரித்து வந்தார்.
கர்த்தர், “நீங்கள் ெசய்யும் ெகட்ட ெசயல்களில் இருந்து தரும்புங்கள்.
எனது கட்டைளகளுக்கும் சட்டங்களுக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள். உங்கள் முற்ப
தாக்களுக்கு நான் ெகாடுத்த சட்டங்கைளப் பன்பற்றுங்கள். இச்சட்டங்கைள
நான் உங்களுக்கு எனது ஊழியக்காரராக ய தீர்க்கதரிச கள் மூலம் ெகாடுத்து
வந்ேதன்” என்றார்.
௧௪ ஆனால் ஜனங்கள் அதைனக் கவனிக்கவல்ைல. அவர்கள் தம்

முற்ப தாக்கைளப் ேபாலேவ ப டிவாதமுள்ளவர்களாய் இருந்தனர். அவர்களின்
முற்ப தாக்களும் தமது ேதவனாகய கர்த்தைர நம்பவல்ைல. ௧௫ ஜனங்கள்
கர்த்தருைடய சட்டங்கைள மறுத்தனர். தமதுமுற்ப தாக்கேளாடு கர்த்தர் ெசய்து
ெகாண்ட உடன்படிக்ைகயும் மறுத்தனர். கர்த்தருைடய எச்சரிக்ைககைளயும்
அவர்கள் கவனிக்க மறுத்தனர். அவர்கள் பயனற்றவக்க ரகங்கைளெதாழுதுக்
ெகாண்டுபயனற்றுப்ேபானார்கள். அவர்கள்தம்ைமச்சுற்றயுள்ளஜனங்கைளப்
ேபான்று வாழ்ந்தனர். ஆனால் அது கர்த்தரால் வலக்கப்பட்ட வாழ்க்ைகயாய்
இருந்தது.
௧௬ ஜனங்கள் அவர்களது ேதவனாகய கர்த்தருைடய கற்பைனகைளப்

பன்பற்றுவைத நறுத்தனார்கள். அவர்கள் இரண்டு ெபாற்
கன்றுக்குட்டிகைளயும் உருவத் தூண்கைள நாட்டி வானத்தல் உள்ள
நட்சத்த ரங்கைளெயல்லாம் ெதாழுதுெகாண்டனர். பாகாலுக்கு ேசைவ
ெசய்தனர். ௧௭ ெநருப்பல் தங்கள் மகன்கைளயும் மகள்கைனயும்
அவர்கள் பலியாகக் ெகாடுத்தனர். எத ர்காலத்ைத அற ந்துக் ெகாள்ள
மந்த ரங்கைளயும் சூனியங்கைளயும் பயன்படுத்தனார்கள். பாவம் என்று
கர்த்தர் ெசான்னவற்றுக்கு அவர்கள் தம்ைமத்தாேம பலியாக்க க்ெகாண்டு
கர்த்தருைடய ேகாபத்துக்கு ஆளானார்கள். ௧௮ எனேவ இஸ்ரேவலில்
கர்த்தர் மிகவும் ேகாபங்ெகாண்டு அவர்கைளத் தம் பார்ைவயலிருந்து
அப்புறப்படுத்தனார். யூதாவன் ேகாத்த ரத்ைதத் தவ ர, ேவறு எந்த
இஸ்ரேவலர்கைளயும்கர்த்தர்அங்குவ ட்டுைவக்கவல்ைல.
யூதஜனங்களும்குற்றவாளியானது
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௧௯யூதஜனங்களும்கூடதங்கள்ேதவனாகயகர்த்தருைடயகட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படியவல்ைல. அவர்களும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப் ேபாலேவ
வாழ்ந்தனர்.
௨௦ இஸ்ரேவலின் வழிவந்தவர்கள் அைனவைரயும் கர்த்தர் வலக்கனார்.

அவர்களுக்கு நைறய துன்பங்கைளக் ெகாடுத்தார். அவர்களது எத ரிகளால்
அவர்கைள அழியவ ட்டார். இறுதயல், தமது பார்ைவயல் இருந்து தூர
வலக்கனார். ௨௧ கர்த்தர் இஸ்ரேவைல தாவீதன் (வீட்ைடவ ட்டுப்) குடும்பத்ைத
வ ட்டுப் ப ரித்தார், ேநபாத்தன் மகனான ெயெராெபயாைம இஸ்ரேவலருக்கு
அரசனாக்கனர். அப்ேபாது அவன் இஸ்ரேவலைரக் கர்த்தைர வ ட்டு வலகவும்
ெபரும்பாவங்கள் ெசய்யவும் ைவத்துவ ட்டான். ௨௨ எனேவ இஸ்ரேவலர்
ெயெரா ெபயாமின் பாவங்கைளப் பன்பற்றனார்கள். அப்பாவங்கைளச்
ெசய்துெகாண்டிருக்காதபடி ௨௩ தம்ைம கர்த்தர் தமது பார்ைவயலிருந்து
அவர்கைள வலக்கும்வைர தடுத்துக்ெகாள்ளவல்ைல. ஏற்ெகனேவ இவ்வாறு
நடக்கும் என்று கர்த்தர் கூறயருந்தார். இதைனத் தனது தீர்க்கதரிச கள்
மூலம் ெசால்லி வந்தார். எனேவ, இஸ்ரேவலர்கள் தங்கள் நாட்டிலிருந்து
அசீரியாவ ற்குக் ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டனர். இன்றுவைர அங்ேகேய
இருக்கன்றனர்.
சமாரியர்களின்ெதாடக்கம்
௨௪ அசீரியாவன் அரசன் இஸ்ரேவலைர சமாரியாவலிருந்து

ெவளிேயற்றனான். ப றகு அவன் பாப ேலான், கூத்தா, ஆபா, ஆமாத்,
ெசப்பர்வாய மிலும் ஆகய நாடுகளிலிருந்து ஜனங்கைள அங்ேக
குடிேயற்றனான். அவர்கள் சமாரியாவலும் அைதச் சுற்றயுள்ள இடங்களிலும்
வாழ்ந்தனர். ௨௫ அவர்கள் சமாரியாவல் வாழத்ெதாடங்கயேபாது, கர்த்தைர
உயர்வாகமத க்கவல்ைல. எனேவ, கர்த்தர் சங்கங்கைளஅனுப்ப அவர்கைளத்
தாக்கனார். அவர்களில் சலைர அச்சங்கங்கள் ெகான்றுேபாட்டன. ௨௬ ச லர்
அசீரியாவன் அரசனிடம், “நீங்கள் ெவளிய டங்களில் இருந்து ெகாண்டுவந்து
சமாரியாவல் குடிேயற்றய ஜனங்கள் அந்நாட்டு ெதய்வத்தன் சட்டங்கைளத்
ெதரிந்துெகாள்ளவல்ைல. அதனால் அந்த ெதய்வம் அவர்கைளக் தாக்க
சங்கங்கைள அனுப்புக றார். அைவ அந்நாட்டு ெதய்வத்தன் சட்டங்கைள
அறயாதவர்கைளக்ெகான்றுேபாடுக றது” என்றார்கள்.
௨௭ அதற்கு அசீரியாவன் அரசன், “நீங்கள் சமாரியாவலிருந்து சல

ஆசாரியர்கைளஅைழத்துவந்தீர்கள்அல்லவா. சமாரியாவுக்குநான்ைகப்பற்ற
வந்தஆசாரியர்களில் ஒருவைனத் தருப்பயனுப்ப அவைனஅங்ேக வாழும்படி
வடுங்கள்,ப றகுஅவன்ஜனங்களுக்குஅந்நாட்டின்ெதய்வத்தன்சட்டங்கைளக்
கற்றுத்தருவான்” என்றான்.
௨௮ எனேவ அவ்வாேற சமாரியாவலிருந்து அைழத்துப்ேபாயருந்த

ஆசாரியர்களில் ஒருவைன ெபத்ேதல் என்னும் இடத்தல் வாழைவத்தனர்.
அவன் கர்த்தைர எவ்வாறு கனப்படுத்துவது என்று ஜனங்களுக்குக்
கற்றுத்தந்தான்.
௨௯ ஆனால் அந்தந்த ஜாதையச் ேசர்ந்தவர்கள் தங்கள் ெதய்வங்கைள

உருவாக்கனார்கள். அவற்ைற அவர்கள் குடிேயறய நகரங்களில் சமாரியர்
உருவாக்கய ேமைடகளின் ேகாவல்களில் ைவத்தனர். ௩௦ பாப ேலானிய
ஜனங்கள் சுக்ேகாத் ெபேனாத் என்னும் ெபாய்த் ெதய்வத்ைதயும், கூத்தன்
ஜனங்கள் ேநர்கால் என்னும் ெபாய்த் ெதய்வத்ைதயும், ஆமாத்தன் ஜனங்கள்
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அசமா என்னும் ெபாய்த் ெதய்வத்ைதயும், ௩௧ஆவயர்கள் ந ேபகாஸ், தர்தாக்
என்னும் ெபாய்த் ெதய்வங்கைளயும் உண்டாக்கனார்கள். ெசப்பர்வயர்
ெசப்பர்வாய மின் ெதய்வங்களாகய அத்ரமேலக்குக்கும் அன்னமேலக்குக்கும்
தங்கள்பள்ைளகைளெநருப்பல்தகனபலிெகாடுத்துவந்தனர்.
௩௨ அவர்கள் கர்த்தருக்கும் ஆராதைனச் ெசய்தார்கள். அவர்கள் ெபாய்த்

ெதய்வங்களுக்கு அவர்களுக்குள் ஆசாரியர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்
ெகாண்டனர். இந்த ஆசாரியர்கள் ஜனங்களுக்காக அவ்வாலயங்களில்
பலிெகாடுத்துவந்தனர். ௩௩அவர்கள் கர்த்தைர மத த்தார்கள். அேத சமயத்தல
தமக்குச் ெசாந்தமான ெபாய்த் ெதய்வங்கைளயும் ேசவ த்தார்கள். தம் ெசாந்த
நாடுகளில் வழிபட்டு வந்த வதத்த ேல தம் ெசாந்தத் ெதய்வங்கைள அங்கும்
ேசவ த்துவந்தனர்.
௩௪ இன்றும் அவர்கள் முன்பு ேபாலேவ வாழ்ந்து வருகறார்கள். அவர்கள்

கர்த்தைர கனப்படுத்துவதல்ைல. அவர்கள் இஸ்ரேவலர்களின் வத களுக்கும்
கற்பைனகளுக்கும் அடிபணிவதல்ைல. இஸ்ரேவல் என்று ெபயரிட்ட
யாக்ேகாபுவன் ஜனங்களுக்குக் கற்ப த்த சட்டத்த ற்கும் கற்பைனகளுக்கும்
அடிபணிவதல்ைல. ௩௫இஸ்ரேவல்ஜனங்கேளாடு கர்த்தர் ஒருஉடன்படிக்ைகச்
ெசய்து ெகாண்டார். அவர் அவர்களிடம், “நீங்கள் அந்நய ெதய்வங்கைள
மத க்கக் கூடாது. அேதாடு அவற்ைறத் ெதாழுதுெகாள்ளேவா, அவற்றுக்கு
ேசைவெசய்யேவாபலிகள்ெசலுத்தேவாகூடாது,௩௬ஆனால்நீங்கள்கர்த்தைரப்
பன்பற்ற ேவண்டும். ேதவனாகய கர்த்தேர உங்கைள எக ப்தலிருந்து மீட்டார்.
உங்கைளக்காப்பாற்ற கர்த்தர் தனதுெபரியவல்லைமையப் பயன்படுத்தனார்.
நீங்கள் கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாண்டு அவருக்குப் பலிகள் தரேவண்டும்.
௩௭ நீங்கள் அவர் உங்களுக்காக எழுதய வத களுக்கும், சட்டங்களுக்கும்,
ேபாதைனகளுக்கும், கட்டைளகளுக்கும் அடிபணிய ேவண்டும். எப்ெபாழுதும்
இவற்றுக்கு அடிபணியேவண்டும். ேவறு ெதய்வங்கைள மத க்கக் கூடாது.
௩௮ நான் உங்கேளாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகைய மறக்கக்கூடாது. நீங்கள்
ப ற ெதய்வங்கைள மத க்கக்கூடாது. ௩௯ உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர
மட்டுேம நீங்கள் மத க்க ேவண்டும்! ப றகு அவர் உங்கள் பைகவர்களிடமிருந்து
உங்கைளக்காப்பாற்றுவார்” என்றார்.
௪௦ ஆனால் இஸ்ரேவலர்கள் இதற்கு ெசவ சாய்க் கவல்ைல. அவர்கள்

அதற்கு முன்னால் ெசய்தவற்ைறேய மீண்டும் ெதாடர்ந்து ெசய்து வந்தனர்.
௪௧ எனேவ, இப்ேபாது ேவறு நாட்டினர் கர்த்தைர மத ப்பேதாடு தங்கள்
ெதய்வங்கைளயும் ேசவ த்து வருகன்றனர். அவர்களின் பள்ைளகளும் ேபரப்
பள்ைளகளும் இதைன தங்கள் முற்ப தாக்கள் ெசய்ததுேபாலேவ ெதாடர்ந்து
இன்றுவைரயலும்கூடெசய்துவருகன்றனர்.

௧௮

யூதாவல்எேசக்கயாஅரசாளெதாடங்கயது
௧ எேசக்கயா என்பவன் யூத அரசன் ஆகாஸின் மகன் ஆவான். இவன்

ஆளத்ெதாடங்கும்ேபாது இஸ்ரேவலில் ஏலாவன் மகன் ஓெசயா என்பவனின்
மூன்றாம் ஆட்சயாண்டு நகழ்ந்தது. ௨ எேசக்கயா அரசாள வந்தேபாது
அவனுக்கு 25வயது. இவன்எருசேலமில் 29ஆண்டுகள்அரசாண்டான். இவனது
தாயன்ெபயர்ஆப ஆகும். இவள்சகரியாவன்மகளாவாள்.
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௩ எேசக்கயா தனது முற்ப தாவான தாவீைதப்ேபான்ேற கர்த்தர் ெசான்ன
சரியானெசயல்கைளச்ெசய்துவந்தான்.
௪ எேசக்கயா ேமைடகைள ெபாய்த் ெதய்வங்களின் ஆலயத்ைத அழித்தான்.

அவர்களின் ஞாபகக் கற்கைளயும் கூட உைடத்தான். அெசரியாவன் உருவத்
தூண்கைள ெவட்டிப்ேபாட்டான். ேமாேச ெசய்த ெவண்கல பாம்ைப உைடத்துப்
ேபாட்டான். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அதற்கு நறுமணப் ெபாருட்கைள எரித்தனர்.
இவ்ெவண்கலப் பாம்பானது “நகுஸ்தான்” என்று அைழக்கப்பட்டது. ஏெனனில்
அன்றுவைரஇஸ்ரேவலர்கள்இந்தெவண்கலப்பாம்ைபெதாழுதுவந்தனர்.
௫ அவன் இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தர் ேமல் நம்ப க்ைக ைவத்தான்.

யூதாவன் அரசர்கள் அைனவரிலும் எேசக்கயாைவப் ேபான்று அவனுக்கு
முன்னும் அவனுக்குப் பன்னும் ஆட்கள் இல்ைல. ௬ எேசக்கயா கர்த்தருக்கு
மிகவும்நம்ப க்ைகஉள்ளவனாகஇருந்தான். இவன்கர்த்தைரப்பன்பற்றுவைத
வ டவல்ைல. ேமாேசக்குக் கர்த்தர் ெகாடுத்த கட்டைளகளுக்கும் அவன்
கீழ்ப்படிந்து வந்தான். ௭ கர்த்தரும் எேசக்கயாேவாடு இருந்தார். எேசக்கயா
தான்ெசய்க றஅைனத்தலும்ெவற்ற கரமாகஇருந்தான்.
எேசக்கயா அசீரியாவன் ஆட்ச த் தைலைய வ ட்டு ப ரிந்து, அசீரியாவன்

அரசனுக்கு ேசைவ ெசய்வைத நறுத்தவ ட்டான். ௮ எேசக்கயா
ெபலிஸ்தயர்கைளத் ேதாற்கடித்தான். காசாவைரயும் அதன் சுற்று
வட்டாரங்கைளயும் ெவன்றான். ெபலிஸ்தயரின் ச றயதும் ெபரியதுமான
(ேகாட்ைடயைமந்த) நகரங்கைளெயல்லாம் ேதாற்கடித்துவ ட்டான்.

அசீரியர்கள் சமாரியாைவக்ைகப்பற்றயது
௯ அசீரியாவன் அரசனான சல்மனாசார் சமாரியாவ ற்கு எத ராகச்

சண்ைடய ட்டான். அவனது பைட நகரத்ைதச் சுற்ற க் ெகாண்டது. யூதாவல்
எேசக்கயாவன் நான்காம் ஆட்சயாண்டின்ேபாது இது நடந்தது. (இது
இஸ்ரேவல் அரசனான ஏலாவன் மகன் ஓேசயாவன் ஏழாம் ஆட்சயாண்டு.)
௧௦மூன்றுஆண்டுகளுக்குப்ப றகுசல்மனாசார்சமாரியாைவக்ைகப்பற்றனான்.
யூத அரசனான எேசக்கயாவன் ஆறாம் ஆட்சயாண்டில் சமாரியாைவ
இவன் படித்துக்ெகாண்டான். (இது இஸ்ரேவல் அரசனான ஓேசயாவன்
ஒன்பதாம் ஆட்சயாண்டு) ௧௧ அசீரியாவன் அரசன் இஸ்ரேவலர்கைள
அசீரியாவுக்குச் சைறப டித்துக் ெகாண்டுெசன்றான். அவன் அவர்கைள
ேகாசான் ஆற்ேறாரங்களிலுள்ள ஆலாக், ஆேபார், ேமதயரின் நகரங்கள்
ஆகயவற்றல் குடிேயற்றனான். ௧௨ இஸ்ரேவலர்கள் தமது ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு அடிபணியாததால் இது இவ்வாறு ந கழ்ந்தது. அவர்கள்
கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகைய உைடத்தனர். அவர்கள் கர்த்தருைடய
தாசனாகய ேமாேச கட்டைளய ட்டவற்றுக்கு அடிபணியவல்ைல. இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள்கர்த்தருைடயஉடன்படிக்ைகையக் ேகட்காதேதாடு,அதைனஅவர்கள்
ைகக்ெகாள்ளவல்ைல.
அசீரியாயூதாைவப்ப டிக்கத் தயாராக றது
௧௩ எேசக்கயாவன் 14வது ஆட்சயாண்டின்ேபாது சனெகரிப் எனும்

அசீரியாவன் அரசன், யூதாவலுள்ள ேகாட்ைடயைமந்த நகரங்கள்
அைனத்தலும் தாக்குதல் நடத்தனான். இவன் எல்லா நகரங்கைளயும்
ேதாற்கடித்தான். ௧௪ ப றகு யூதாவன் அரசனான எேசக்கயா, லாகீசலிருந்த
அசீரியாவன் அரசனுக்கு தூது அனுப்பனான். அவன், “நான் தவறு
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ெசய்துவ ட்ேடன். என்ைன தனியாகவ ட்டுவடுங்கள். ப றகு உங்களுக்கு
ேவண்டியைதநான்தருேவன்” என்றான்.
ப றகு அசீரியாவன் அரசன் யூத அரசனான எேசக்கயாவ டம் 300

தாலந்து ெவள்ளிையயும் 30 தாலந்து ெபான்ைனயும் கட்டும்படி கூறனான்.
௧௫ கர்த்தருைடய ஆலயத்தலும் அரண்மைன கருவூலத்தலும் உள்ள ெவள்ளி
முழுவைதயும் எேசக்கயா ெகாடுத்தான் ௧௬ அப்ெபாழுது, கர்த்தருைடய ஆலய
வாசலில்உள்ளகதவுகளிலும் நைலகளிலும்தான்பத த்தருந்தெபான்ைனயும்
எடுத்துஅசீரியஅரசனுக்குக்ெகாடுத்தான்.

அசீரியாவன்அரசன்எருசேலமிற்குஆட்கைளஅனுப்புக றான்
௧௭ அசீரியாவன் அரசன் தனது மூன்று மிக முக்கயமான பைடத்தளபத

உள்ளப்ெபரும்பைடேயாடுஎருசேலமிற்குஎேசக்கயாஅரசனிடம்அனுப்பனான்.
அவர்கள் லாகீசலிருந்து எருசேலமிற்குச் ெசன்றனர். அவர்கள் வண்ணார்
துைறயன் வழியலுள்ள ேமல்குளத்து வாய்க்காலில் நன்றனர். ௧௮ அவர்கள்
அரசைன வரவைழத்தார்கள். அப்ெபாழுது இல்க்கயாவன் மகனான
எலிகாக்கீம் எனும் அரண்மைன வசாரிப்புக்காரனும் ெசப்னா என்னும்
சம்ப ரத யும்ஆசாப்பன்குமாரனாகய ேயாவாக் எனும் கணக்கனும்அவர்கைள
சந்த க்கப் ேபானார்கள்.
௧௯ தளபத களில் ஒருவன் (அவனுக்கு ரப்சாக்ேக என்ற பட்டம் இருந்தது)

அவர்களிடம், “மாெபரும்அசீரியஅரசன்ெசான்னைதஎேசக்கயாவ டம்கூறவும்”
என்றுெசான்னான். அைவவருமாறு:

“எதன் ேமல் உன் நம்ப க்ைகைய ைவத்தருக்க றாய்? ௨௦ நீ, வீணான
வார்த்ைதகைளேய ேபசுக றாய். நீ, ‘ேபாருக்கான ஆேலாசைனயும் பலமும்
உண்டு’ என்று ெசால்க றாயா! நீ எனக்கு எத ராகக் கலகம்ெசய்ய, யார் மீது
நம்ப க்ைக ைவத்தருக்க றாய்? ௨௧ உைடந்த நாணல் புல்லால் ஆன ைகத்
தடிைய நம்புக றாய். எக ப்து இத்தைகய ைகத் தடிையப் ேபான்றது! ஒருவன்
இக்ைகத்தடியன் மீேத முழுக்கச் சாய்ந்தால், அதுவும் உைடயும் ைகையக்
க ழித்து காயத்ைத உருவாக்கும். எக ப்தும் தன்ைன நம்புக றவர்களுக்கு
இவ்வாேற ெசய்து வருகறது. ௨௨ ஒருேவைள நீ, ‘எங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தைர நம்புக ேறாம்’. என்று ெசால்லலாம். ஆனால் எேசக்கயா
கர்த்தருைடய ேமைடகைளயும் பலிபீடங்கைளயும் அகற்றனான். அவன்
யூதாைவயும் எருசேலைமயும் ேநாக்க , ‘எருசேலமில் உள்ள பலிபீடத்தன்முன்
மட்டுேமஆராத க்க ேவண்டும்’ என்றுகூறனாேன.
௨௩ “இப்ெபாழுது எங்கள் எஜமானனான அசீரிய அரசேனாடு இந்த

ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாள். நான் 2,000 குதைரகைள உன்னிடம் ேபாதுமான
சவாரி ெசய்பவர்கள் இருந்தால் ெகாடுப்பதாக உறுத கூறுக ேறன்.
௨௪ உன்னால் எங்கள் எஜமானனின் அதகாரிகைளக் கூட ெவல்லமுடியாது!
இரதங்களுக்கும் குதைர வீரர்களுக்கும் நீங்கள் எக ப்ைதச் சார்ந்து
இருக்கேவண்டும்!
௨௫ “நான் கர்த்தருைடய துைண இல்லாமல் எருசேலைம அழிக்க

வரவல்ைல. கர்த்தர் என்னிடம், ‘அந்த நாட்டிற்கு எத ராகப் ேபாய் அதைன
அழித்துவடு!’ என்றார்” என்றுெசான்னான்.
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௨௬அப்ேபாதுஇல்க்கயாவன்மகனான எலியாக், ெசப்னா, ேயாவாக்மூவரும்
தளபதயான ரப்சாக்ேகையப் பார்த்து, “எங்கேளாடு தயவு ெசய்து ஆராமிக்
ெமாழியல் ேபசும். அந்த ெமாழிதான் எங்களுக்குப் புரியும். யூதெமாழியல்
எங்கேளாடு ேபசேவண்டாம். ஏெனனில் சுவரிலுள்ள ஜனங்களின் காதுகளும்
அவற்ைறக் ேகட்கும்!” என்றார்கள்.
௨௭ ஆனால் ரப்சாக்ேக அவர்களிடம், “எனது ஆண்டவன் உங்களிடமும்

உங்கள் அரசரிடமும் மட்டும் ேபச அனுப்பவல்ைல. சுவருக்கு ேமேலயுள்ள
ஜனங்களுடனும் நான் ேபசுக ேறன்! அவர்கள் உங்கேளாடு தங்கள் மலத்ைதத்
தன்றுசறுநீைரக்குடித்துக்ெகாள்வார்கள்!” என்றான்.
௨௮ப றகுதளபத யூதெமாழயல்மிகச் சத்தமாக,

“இச்ெசய்தைய ேகளுங்கள்! அசீரியாவன் மிகப் ெபரிய அரசன்
உங்களுக்குச் ெசய்த அனுப்பயுள்ளான். ௨௯அரசன், ‘எேசக்கயா உங்கைள
முட்டாளாக்கும்படி வ டாதீர்கள்! எனது பலத்தலிருந்து உங்கைள அவனால்
காப்பாற்ற முடியாது!’ என்கறான். ௩௦அதுேபால் கர்த்தர் மீது நம்ப க்ைகைய
அவன் ஏற்படுத்தும்படியும் வ டாதீர்கள். ஏெனன்றால் எேசக்கயா, ‘கர்த்தர்
நம்ைமக் காப்பாற்றுவார்!. இந்நகரத்ைத அசீரிய அரசனால் ேதாற்கடிக்க
முடியாது!’ என்றுகூறுகறான்.
௩௧ “ஆனால் அவன் கூறுவைதக் ேகட்கேவண்டாம்! அசீரிய அரசன்:

என்ேனாடு சமாதானமாக இருங்கள். என்ேனாடு ெவளிேய வாருங்கள்.
ப றகு ஒவ்ெவாருவரும் தம் ெசாந்த த ராட்ைசபழங்கைளத் தன்னலாம்,
அத்த ப்பழங்கைளத் தன்னலாம், ெசாந்தக் கணற்றலுள்ளத் தண்ணீைரக்
குடிக்கலாம். ௩௨ நீங்கள் இதைன நான் உங்கைள அைழத்துப்ேபாய்
இதுேபான்ற இன்ெனாரு நாட்டில் குடிேயற்றும்வைர ெசய்யலாம். அந்த
நலம் தானியங்களும் த ராட்ைசரசமும் நைறந்தது, அப்பமும் த ராட்ைசக்
ெகாடிகளும் நைறய ஒலிவமரமும் ேதனும் நைறந்தது. ப றகு நீங்கள் மரிக்க
ேவண்டாம்,வாழலாம்.

“எேசக்கயா கூறுவைத ேகளாதீர்கள். அவன் உங்கள் மனைத மாற்ற
முயல்கறான். அவேனா, ‘கர்த்தர் நம்ைமக் காப்பார்’ என்கறான். ௩௩ இது
ேபால் ேவறு எந்த நாட்டிலாவது அங்குள்ள ேதவர்கள் அந்த நாட்ைட அசீரிய
அரசனிடமிருந்து காப்பாற்ற இருக்க றதா? இல்ைலேய! ௩௪ஆமாத் மற்றும்
அர்பாத் எனும் ெதய்வங்கள் என்னஆனார்கள்? ெசப்பர்வாய ம், ஏனா, ஈவாப்
நகரங்களின் ெதய்வங்கள் எங்ேக? அவர்கள் சமாரியாைவ என்ைறக்காவது
காப்பாற்றயதுண்டா? இல்ைல! ௩௫ ேவறு எந்த நாட்டிேலனும் ேவறு எந்த
ெதய்வங்களும் என்னிடமிருந்து அந்நாட்ைடக் காப்பற்றயதுண்டா? இல்ைல!
கர்த்தர்என்னிடமிருந்துஎருசேலைமக்காப்பாற்றுவாரா? காப்பாற்றமுடியாது”
என்றான்.

௩௬ ஆனால் ஜனங்கள் அைமதயாக இருந்தனர். அவர்கள் தளபத க்கு
ஒரு வார்த்ைத கூட கூறவல்ைல. ஏெனன்றால் அரசனான எேசக்கயா
அவர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டிருந்தான். அவன், “நீங்கள் அவனுக்கு எைதயும்
ெசால்லேவண்டாம்” என்றுகூற இருந்தான்.
௩௭ இல்க்கயா என்பவனின் மகனான எலியாக்கீம், (அரசனின்

அரண்மைனக்குப் ெபாறுப்பானவன் எலியாக்கீம்.) ெசப்னா (ெசயலாளர்.)
ஆகாப் என்பவனின் மகன் ேயாவாக் (பத ேவடுகள் பாதுகாப்பாளர்.)
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எல்லாரும் எேசக்கயாவ டம் வந்தார்கள். அவர்களின் ஆைடகள் கழிந்தைவ.
(அவர்களின் துக்கத்ைதயும் கவைலையயும் காட்டியது.) ஆசாரியன் தளபத
ெசான்னைதெயல்லாம் எேசக்கயாவ டம்அவர்கள்ெசான்னார்கள்.

௧௯
அரசனானஎேசக்கயா தீர்க்கதரிச யானஏசாயாேவாடு ேபச யது
௧ அரசனான எேசக்கயா அவற்ைறக் ேகள்வப்பட்டான். தன் ஆைடகைளக்

க ழித்துக் ெகாண்டு முரட்டு துணிைய அணிந்தான். தனது துக்கத்ைதயும்
பாத ப்ைபயும்ெவளிப்படுத்தனான். ப றகுஅவன்கர்த்தருைடயஆலயத்த ற்குள்
ெசன்றான்.
௨ அவன் ஆேமாத்சன் மகனான தீர்க்கதரிச ஏசாயாவ டம் அரண்மைன

வசாரிப்புக்காரனான எலியாக்கீம் என்பவைனயும், ெசயலாளனான
ெசப்னா என்பவைனயும், மூத்த ஆசாரியர்கைளயும் அனுப்ப ைவத்தான்.
அவர்கள் தங்கள் கவைலைய ெவளிப்படுத்தும் முைறயல் முரட்டு ஆைடைய
அணிந்தருந்தனர். ௩அவர்கள் ஏசாயாவ டம், “ ‘இன்று ப ரச்சைனக்குரிய நாள்.
நாம் தவறாக உள்ேளாம் என்பைதக் காட்டும் நாள். இது குழந்ைதகளின்
ப ரசவ காலம் ேபால உள்ளது. ஆனால் குழந்ைதையப் ெபறுவதற்ேகா
பலமில்ைல. ௪அசீரிய அரசனின் தளபதயால், ஜீவனுள்ள ேதவைனப்பற்றய
ெகட்டெசய்த கள்ெசால்லிஅனுப்பப்பட்டன. உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்இைவ
எல்லாவற்ைறயும்ேகட்கலாம். ஒருேவைளகர்த்தர் பைகவைனத்தண்டிக்கலாம்.
இப்ேபாதும் உய ேராடுள்ளவர்களுக்காக ேவண்டுதல் ெசய்க’ என்று எேசக்கயா
கூறனார்” என்றான்.
௫ எேசக்கயா அரசனின் அதகாரிகள் எசாயாவ டம் ெசன்றனர்.

௬ எசாயா அவர்களிடம், “எேசக்கயா என்னும் உங்கள் அரசனிடம் இைதக்
கூறுங்கள்: ‘என்ைனப்பற்ற அசீரியாவன் அதகாரிகள் ேவடிக்ைகயாகச்
ெசான்னைதப்பற்ற பயப்படேவண்டாம். ௭ நான் அவனில் ஒரு ஆவைய
ைவப்ேபன். அவன் ஒரு வதந்தையக் ேகட்பான். ப றகு அவன் தன் ெசாந்த
நாட்டில்வாளால்ெகால்லப்படும்படிெசய்ேவன்’என்றுகர்த்தர்கூறுகறார்”என்று
ெசான்னான்.
எேசக்கயாைவஅசீரியஅரசன்மீண்டும்எச்சரிக்க றான்
௮ அசீரிய அரசன் லாகீைச வ ட்டுப் புறப்பட்டுவ ட்டைத அசீரிய தளபத

ேகள்வப்பட்டான். அவன் தரும்ப வந்த தனது அரசன் லிப்னாவல்
சண்ைடயடுவதாக அற ந்தான். ௯அசீரிய அரசன் எத்த ேயாப்ப யா அரசனான
தீராக்காப்பற்ற ஒரு வதந்தையக் ேகள்வப்பட்டான். அது, “உனக்கு எத ராக
சண்ைடய ட தீராக்காவந்துள்ளான்!”. என்றுெசான்னது.
எனேவ அசீரிய அரசன் மீண்டும் ஒரு தூதுவைன எேசக்கயாவ டம்

அனுப்பனான். அவன் அவர்களிடம் ெசய்தையச் ெசான்னான். அவன்
ெசான்னது: ௧௦யூதஅரசனானஎேசக்கயாவ டம்கூறுங்கள்:

“ ‘நீ நம்புகன்ற ேதவன் உன்ைன முட்டாளாக்குவதற்கு வ டாேத. அவேனா,
“அசீரிய அரசன் எருசேலம் நகைர ெவல்லமாட்டான்!” என்று ெசால்க றான்.
௧௧ அசீரிய அரசன் மற்ற நாடுகளில் ெசய்துள்ளவற்ைறப் பற்ற நீ
ேகள்வப்பட்டிருப்பாய். நாங்கள் அவற்ைற முழுைமயாக அழித்துவ ட்ேடாம்!
நீ காப்பாற்றப்படுவாயா? இல்ைல! ௧௨அந்நாட்டின் ெதய்வங்கள் அந்நாட்டு
ஜனங்கைளக் காப்பற்றவல்ைல. எனது முற்ப தாக்கள் அவர்கைள
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அழித்தனர். ேகாசான், ஆரான், ேரத்ேசப், ெதலாசாரிலிருந்த ஏேதனின்
ஜனங்கள் ஆக ேயாைரயும் அழித்தனர்! ௧௩ ஆமாத்சன் அரசன் எங்ேக?
அர்பாத்தன் அரசன் எங்ேக? ெசப்பர் வாய ம் நகர அரசன் எங்ேக? ஏனா ஈவா
நகரங்களின்அரசர்களும்எங்ேக? அவர்கள்அழிக்கப்பட்டார்கள்’ ” என்றான்.
எேசக்கயா கர்த்தரிடம் ெஜப க்க றான்
௧௪ தூதுவர்களிடமிருந்து கடிதங்கைள வாங்க எேசக்கயா வாச த்துப்

பார்த்தான். ப றகு கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குச் ெசன்றான். அக்கடிதத்ைதக்
கர்த்தருக்கு முன்பாக ைவத்தான். ௧௫ கர்த்தருக்கு முன்னால் ெஜபம்
ெசய்து, “கர்த்தாேவ! இஸ்ரேவலரின் ேதவேன! ேகருபீன்களின் மத்தயல்
(அரசைரப்ேபான்று) வீற்றருக்க றவேர! நீர் ஒருவேர ேதவன். பூமியன்
அரசுகளுக்ெகல்லாம் அரசன். நீர் வானத்ைதயும் பூமிையயும் பைடத்தீர்
௧௬ கர்த்தாேவ, நான் ெசால்வைதக் ேகளும். கர்த்தாேவ, உமது கண்கைள
தறந்து இக்கடிதத்ைதப் பாரும். சனெகரிப் ஜீவனுள்ள ேதவைன நந்த த்து
ெசான்னவார்த்ைதகைளக்ேகளும்! ௧௭கர்த்தாேவஇதுஉண்ைம. அசீரியஅரசன்
இந்த ஜனங்கைளயும் இந்த நாடுகைளயும் அழித்துவ ட்டான்!. ௧௮ அவர்கள்
அந்த ஜனங்களின் ெதய்வங்கைள ெநருப்ப ேல தூக்கெயற ந்தார்கள்.
ஆனால் அைவ உண்ைமயல் ெதய்வங்கள் அல்ல. அைவ மனிதர்களால்
ெசய்யப்பட்ட மரத்தாலும் கல்லாலும் ஆன சைலகள். அதனால் தான் அசீரிய
அரசர்கள் அவற்ைற அழிக்க முடிந்தது. ௧௯ எனேவ இப்ேபாது ேதவனாகய
கர்த்தாேவ அசீரிய அரசனிடமிருந்து எங்கைளக் காப்பாற்றும். ப றகு
பூமியலுள்ளஅைனத்துஅரசுகளும் நீர் ஒருவேர ேதவனாகய கர்த்தர் என்பைத
அற ந்துெகாள்ளும்” என்றான்.

G o d A n s w e rs H e z e k ia h
௨௦ அப்ேபாது அேமாத்சன் மகனான ஏசாயா எேசக்கயாவற்கு ஒரு

ெசய்தைய அனுப்பனான். அவன், “இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தர்,
‘நீ அசீரிய அரசனான சனெகரிப ற்கு எத ராக ெசய்த ெஜபங்கைள நான்
ேகட்டுக்ெகாண்ேடன்’ என்றுெசான்னார்” என்றான்.
௨௧ “சனெகரிப் பற்றயகர்த்தருைடயெசய்த இவ்வாறுஇருந்தது:

“சீேயானின் (எருசேலமின்) கன்னிப் ெபண் உன்ைன முக்கயமாக
நைனக்கவல்ைல.

உன்ைனப்பற்ற ேகலிச்ெசய்க றாள்!
எருசேலமிலுள்ளெபண்அவளதுதைலையஉனக்குப்பன்னால்குலுக்குகறாள்.
௨௨ஆனால்நீஅவமானப்படுத்தயதும் ேகலிச்ெசய்ததும்யாைர?

யாருக்குஎத ராக நீஉனதுகுரைலஉயர்த்தயருக்க றாய்?.
நீஇஸ்ரேவலின்பரிசுத்தமானவருக்குஎத ரானவன்!

நீஅவைரவ டச் ச றந்தவைனப்ேபால் நடித்தாய்!.
௨௩கர்த்தைரஅவமானப்படுத்தேவநீஉன்தூதுவர்கைளஅனுப்பனாய்.

‘நான் ஏராளமான இரதங்கேளாடு மைல உச்ச களுக்கும், லீபேனானின்
உள்புறத்துக்கும்வந்ேதன்.

நான் லீபேனானின் உயர்ந்த ேகதுரு மரங்கைளயும் ச றந்த ேதவதாரு
மரங்கைளயும்ெவட்டிேனன்.

நான் லீபேனானின் உயர்ந்த பகுத களுக்கும் அடர்ந்த காடுகளுக்கும்
ேபாேனன்.
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௨௪நான்புதயஇடங்களில் கணறுகைளத்ேதாண்டிதண்ணீைரக்குடித்ேதன்.
நான் எக ப்துஆறுகைளவற்றச்ெசய்து அந்த நாட்டினில் நடந்து ெசன்ேறன்’
என்றுெசான்னாய்.

௨௫ “இைதத்தான்நீெசான்னாய்
ஆனால்ேதவன்ெசான்னைதநீ ேகட்டிருக்கவல்ைல.

நான் (ேதவன்) நீண்டகாலத்த ற்குமுன்ேபஅதைனத்த ட்டமிட்ேடன்.
பழங்காலத்தலிருந்ேத நான்அதைனத்த ட்டமிட்ேடன்.

இப்ேபாது, ந கழும்படிெசய்க ேறன்.
ேகாட்ைடயைமந்த நகரங்கைளஅழிக்கஉன்ைனஅனுமதத்ேதன்.

அவற்ைறபாைறகளாகும்படிமாற்ற ேனன்.
௨௬அந்நகரங்களில்உள்ளஜனங்களுக்குசக்த இருக்கவல்ைல.

அந்தஜனங்கள்பயந்து,குழம்பனார்கள்.
அவர்கள் வயல் புறத்தல் ெவட்டி எறயப்படப்ேபாக ற புல்ைலப் ேபாலவும்,

ெசடிையப் ேபாலவும்இருந்தார்கள்.
அவர்கள்வீட்டின்ேமல்வளர்ந்தெசடிையப் ேபான்றவர்கள்.
வளர்வதற்குமுன்ேபஅழிந்துப்ேபானவர்கள்.

௨௭நீஉட்கார்ந்தருப்பைதயும்நான்அற ேவன்.
நான்நீ ேபாருக்குப்ேபாகும்ெபாழுைதயும்அற ேவன்.

நீவீட்டிற்குவந்தைதயும்அற ேவன்.
நீ என்னிடம்அலுத்துக்ெகாண்டைதயும்அற ேவன்.

௨௮ஆமாம் நீ என்னிடம்அலுத்துக்ெகாண்டாய்.
உனதுெபருமிதமானந ந்தைனகைளக்ேகட்ேடன்.

எனேவநான்உனதுமூக்கல்துறட்ைடமாட்டுேவன்.
நான்உனதுவாய ேலஎனதுகடிவாளத்ைதமாட்டுேவன்.

ப றகுநான்உன்ைனசுற்றவடுேவன்.
வந்தவழிேய தரும்ப ப்ேபாகச் ெசய்ேவன்” என்றார்.

எேசக்கயாவற்குகர்த்தருைடயெசய்த
௨௯ “நான் உனக்கு உதவ ெசய்ேவன் என்பதற்கு இதுதான் அைடயாளம்:

இவ்வாண்டில் நீங்கள்தானாக வைளந்த தானியங்கைளத் தன்பீர்கள். அடுத்த
ஆண்டு அதன் வைதயல் வளர்ந்த தானியத்ைத உண்பீர்கள். ஆனால்
மூன்றாவது ஆண்டில் நீங்கள் பய ர் ெசய்தவற்றலிருந்து தானியத்ைத
ெபறுவீர்கள். நீங்கள் த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளப் பய ர்ெசய்து அவற்றலுள்ள
த ராட்ைசப் பழங்கைள உண்பீர்கள். ௩௦யூதாவன் குடும்பத்தலிருந்து தப்ப த்து
பைழத்த ஜனங்கள் மீண்டும் வளரத் ெதாடங்குவார்கள். ௩௧ ஏெனன்றால் சலர்
உய ேராடு இருப்பார்கள். அவர்கள் எருசேலைமவ ட்டு ெவளிேயறுவார்கள்.
உய ர் பைழத்தவர்கள் சீேயான் மைலயலிருந்து ெவளிேயறுவார்கள்.
கர்த்தருைடயஉறுதயானைவராக்கயேமஇைதச்ெசய்யும்.
௩௨ “எனேவ,அசீரியஅரசைனப்பற்ற க்கர்த்தர்இவ்வாறுகூறுகறார்:

“ ‘அவன்இந்நகரத்த ற்குள்வரமாட்டான்.
அவன்இந்நகரத்த ற்குள்ஒருஅம்ைபயும்எய்யமாட்டான்.

அவன்இந்நகரத்த ற்குள்ேகடயங்கைளக்ெகாண்டுவரமாட்டான்.
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அவன் இந்நகரச் சுவர்கைளத் தாக்குவதற்கு ெகாத்தளம்
அைமக்கப்ேபாவதல்ைல.

௩௩அவன்வந்தவழியாகேவதரும்ப ப் ேபாவான்.
அவன்இந்நகரத்த ற்குள்வரமாட்டான். இதைனக்கர்த்தர்கூறுகறார்!

௩௪நான்இந்நகரத்ைதப் பாதுகாத்துகாப்பாற்றுேவன்.
இதைனநான்எனக்காகவும்என்ெதாண்டன்தாவீத ற்காகவும்ெசய்ேவன்.’ ”
அசீரியப்பைடஅழிந்தது
௩௫அன்று இரவு, கர்த்தருைடய தூதன் ேபாய் 1,85,000 ஜனங்கைள அசீரியப்

பைடயல் ெகான்று ேபாட்டான். ஜனங்கள் காைலயல் எழுந்தேபாது, மரித்த
உடல்கைளப்பார்த்தனர்.
௩௬ எனேவ அசீரிய அரசனான சனெகரிப் என்பவன் வலக ப்ேபாய் நனிேவ

நகரத்த ற்கு தரும்ப ப் ேபானான். ௩௭ ஒரு நாள் சனெகரிப் தனது ெதய்வமான
நஸ்ேராகன், ஆலயத்தல் ெதாழுைக ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தான். அப்ேபாது
அவைனஅவனது மகன்களானஅத்ரமேலக் என்பவனும் சேரத்ேசர் என்பவனும்
ேசர்ந்து வாளால் ெகான்றனர். ப றகு அவர்கள் அங்கருந்து தப்ப த்து ஆரராத்
நாட்டிற்கு ஓடினார்கள். சனெகரிப்ப ற்குப் ப றகு அவனது மகன் எசரத்ேதான்
என்பவன்புதயஅரசன்ஆனான்.

௨௦
ஏேசக்கயா ேநாயுற்றுமரணத்ைதெநருங்குதல்
௧ அப்ேபாது, எேசக்கயா ேநாயுற்று மரண நைலைய ெநருங்கனான்.

ஆேமாத்சன் மகனாகய ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிச எேசக்கயாவ டம் ெசன்று,
“நீ உனது வீட்ைட ஒழுங்குப்படுத்தவடு. ஏெனனில், நீ மரிக்கப்ேபாக றாய். நீ
வாழப் ேபாவதல்ைல! என்றுகர்த்தர்கூறுகறார்” என்றான்.
௨எேசக்கயா தனதுமுகத்ைதச் சுவரின் பக்கம் தருப்ப க்ெகாண்டான். அவன்

கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்து, ௩ “கர்த்தாேவ! நான் உண்ைமயாக என் முழு
மனேதாடு உமக்கு ேசைவ ெசய்தருக்க ேறன் என்பைத நைனத்துப்பாரும்.
நீர் நல்லெதன்று ெசான்ன ெசயல்கைள மட்டுேம நான் ெசய்தருக்க ேறன்”
என்றான். ப றகுஏேசக்கயா மிகப்பலமாகஅழுதான்.
௪ஏசாயாபாத முற்றத்ைதவ ட்டுவலகுமுன்,கர்த்தருைடயெசய்த அவனுக்கு

வந்தது. கர்த்தர் அவனிடம், ௫ “தரும்ப ப் ேபாய் எேசக்கயாவ டம் ேபசு. எனது
ஜனங்களின் தைலவனான அவனிடம், ‘கர்த்தரும் உனது முற்ப தாவான
தாவீதன் ேதவனும் ெசால்லுவதாவது: நான் உனது ெஜபத்ைதக் ேகட்ேடன்.
உனது கண்ணீைரப் பார்த்ேதன். எனேவ நான் உன்ைனக் குணப்படுத்துேவன்.
மூன்றாவது நாள் நீ கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குப் ேபாவாய். ௬ நான் உனது
வாழ்நாளில் 15 ஆண்டுகைள அதகரித்தருக்க ேறன். நான் உன்ைனயும் இந்த
நகரத்ைதயும் அசீரிய அரசனின் வல்லைமயலிருந்து காப்பாற்றயருக்க ேறன்.
நான்இந்தநகரத்ைதப்பாதுகாப்ேபன். நான்இவற்ைறஎனக்காகேவெசய்ேவன்.
ஏெனன்றால் எனது ெதாண்டன் தாவீதுக்கு வாக்குறுதயளித்தருக்க ேறன்.’
என்றுெசால்” என்றுகூறனார்.
௭ ப றகு ஏசாயா அரசனிடம், “அத்த ப் பழத்தன் அைடையப் பைசந்து

புண்களின்ேமல்பற்றுேபாடுங்கள்” என்றான்.
அவ்வதமாகேவ அத்த ப்பழத்தன் அைடையப் பைசந்து எேசக்கயாவன்

புண்ணின்ேமல்பூசனார்கள். ப றகுஎேசக்கயாகுணமானான்.
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௮ எேசக்கயா ஏசாயாவ டம், “கர்த்தர் என்ைனக் குணப்படுத்துவார்
என்பதற்கான அைடயாளம் எது? மூன்றாவது நாள் நான் கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்குேபாவதற்கானஅைடயாளமும்எது?” என்றுேகட்டான்.
௯ ஏசாயாேவா, “நீ என்ன வரும்புக றாய்? ந ழல் பத்தடி முன்ேன

ேபாகேவண்டுமா, பத்தடி பன்ேன ேபாகேவண்டுமா?* இதுதான் கர்த்தர் தான்
ெசான்னபடிேயெசய்வார் என்றுநரூப ப்பதற்கானஅைடயாளமாகும்” என்றான்.
௧௦ “ந ழல் பத்தடி முன்ேன ேபாவது என்பது எளிதானது. அைதவ ட ந ழல்

பத்தடிபன்ேனேபாகேவண்டும்” என்றுபதல்ெசான்னான்.
௧௧ ப றகு ஏசாயா, கர்த்தரிடம் ேவண்டுதல் ெசய்தான். கர்த்தரும் ஆகாசுைடய

(சூரிய கடியாரத்தல்) காலடிக்கு முன்ேபான நழல் பன்னிட்டுத் தரும்பும்படி
ெசய்தார்.
எேசக்கயாவும் பாப ேலான்ஆண்களும்
௧௨ அப்ேபாது, பாப ேலானின் அரசனான பலாதானின் மகனான ெபேராதாக்

பலாதான் என்பவன் இருந்தான். அவன் எேசக்கயாவற்காக சல
அன்பளிப்புகைளயும் கடிதங்கைளயும் ெகாடுத்து அனுப்பனான். எேசக்கயா
ேநாயுற்றருக்க றான் என்பைதக் ேகள்வப்பட்ேட அவன் இவ்வாறு ெசய்தான்.
௧௩ எேசக்கயா, பாப ேலானிலிருந்து வந்த ஜனங்கைள வரேவற்றான். தன்
வீட்டில் உள்ள வைலமத ப்புள்ள ெபாருட்கைளெயல்லாம் அவர்களுக்கு
காட்டினான். அவன்ெபான், ெவள்ளி, வாசைனப் ெபாருட்கள் வைலமத ப்புள்ள
ைதலங்கள், ஆயுதங்கள் கருவூலத்தலுள்ளமற்ற ெபாருட்கள் எல்லாவற்ைறயும்
காட்டினான். தனதுஅரண்மைனயலும்அரசாங்கத்தலும்அவன்அவர்களுக்குக்
காட்டாத ெபாருள்எதுவுமில்ைல.
௧௪ப றகு ஏசாயா தீர்க்கதரிச அரசன் எேசக்கயாவ டம்வந்து, “இவர்கள் என்ன

ெசான்னார்கள்? இவர்கள்எங்கருந்துவருகறார்கள்?” என்றுேகட்டான்.
எேசக்கயா, “இவர்கள் ெவகுதூரத்தலுள்ள நாடான பாப ேலானிலிருந்து

வருகறார்கள்” என்றுபதலுைரத்தான்.
௧௫ “இவர்கள் உன் வீட்டில் எைதெயல்லாம் பார்த்தருக்க றார்கள்?” என்று

ஏசாயா ேகட்டான்.
அதற்கு எேசக்கயா, “இவர்கள் என் வீட்டிலுள்ள அைனத்ைதயும்

பார்த்துவ ட்டார்கள், நான் அவர்களுக்குக் காட்டாதது என் கருவூலத்தல் எதுவும்
இல்ைல” என்றுெசான்னான்.
௧௬ ப றகு ஏசாயா எேசக்கயாவ டம், “கர்த்தரிடமிருந்து வார்த்ைதையக் ேகள்.

௧௭உன்னாலும் உன் முற்ப தாக்களாலும் ேசமித்து ைவக்கப்பட்ட உன் வீட்டிலும்
கருவூலத்தலுமுள்ள ெபாருட்கள் எல்லாம் பாப ேலானுக்கு எடுத்துச்ெசல்லும்
காலம் வந்துக் ெகாண்டிருக்க றது. எதுவும் மீதயாக ைவக்கப்படாது.
இதைனக் கர்த்தர் கூறுகறார். ௧௮ பாப ேலானியர்கள் உனது மகன்கைளயும்
எடுத்துச்ெசல்வார்கள். பாப ேலானிய அரசனின் அரண்மைனயல் உனது
மகன்கள்அலிகளாகஇருப்பார்கள்” என்றான்.
௧௯ ப றகு எேசக்கயா ஏசாயாவ டம், “கர்த்தரிடமிருந்து வந்த இந்த ெசய்த

நல்லது தான்” என்றான். ேமலும் எேசக்கயா, “என் வாழ்நாளிேலேய
உண்ைமயானசமாதானம்இருப்பதுநல்லதுதான்” என்றான்.
* ௨௦:௯: ந ழல் பத்தடி...ேபாகேவண்டுமா? ச றப்பான கட்டிடத்தன் ெவளிந ழலின் தூரத்ைத ைவத்து
எேசக்கயா கடிகாரமாக கணக்க ட்டான். சூரியன் படிகளின்ேமல் படும்ேபாது ந ழலானது அந்த நாளின்
ேநரத்ைதக்கணக்க ட்டுகாட்டியதுஎன்றுஅர்த்தம்.
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௨௦ எேசக்கயா ெசய்த மற்ற அருஞ்ெசயல்களும் அவனது வல்லைமயும் யூத
அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளன. அதல் அவன் ஒரு
குளத்ைத உருவாக்க , குழாய் மூலம் நகரத்த ற்கு தண்ணீர் ெகாண்டு வந்ததும்
ெசால்லப்பட்டுள்ளன. ௨௧எேசக்கயாமரித்ததும்தன்முற்ப தாக்கேளாடுஅடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். எேசக்கயாவன் மகனான மனாேச என்பவன் புதய அரசன்
ஆனான்.

௨௧
யூதாவல்மனாேச தனதுெகட்டஆட்சையத்துவங்குகறான்
௧ மனாேச ஆட்ச க்கு வந்தேபாது அவனுக்கு 12 வயது. அவன் எருசேலமில் 55

ஆண்டுகள்அரசாண்டான். அவனதுதாயன்ெபயர் எப்ச பாள்.
௨ கர்த்தரால் தவறு என்று ெசால்லப்பட்ட காரியங்கைளேய மனாேச

ெசய்துவந்தான். மற்ற ேதசத்தனர் ெசய்த பயங்கரச் ெசயல்கைளேய இவனும்
ெசய்தான். (இஸ்ரேவலர்கள் வந்தேபாது அத்தைகய ேதசத்தனைரக் கர்த்தர்
நாட்ைடவ ட்டுத் துரத்தனார்) ௩ தன் தந்ைத எேசக்கயா அழித்த ேமைடகைள
ெபாய்த் ெதய்வங்களின் ேகாவல்கைள இவன் மீண்டும் கட்டினான். இவன்
பாகாலின் பலிபீடங்கைளயும் அெசரியாவன் உருவத்தூண்கைளயும்
இஸ்ரேவல் அரசன் ஆகாப் ெசய்தது ேபான்ேற கட்டினான். இவன் வானில்
உள்ள நட்சத்த ரங்கைளயும் ெதாழுதுெகாண்டு வந்தான். ௪ கர்த்தருக்கான
ஆலயங்களில் இவன் (ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கான) பலிபீடங்கைளக்
கட்டினான். (“என் நாமத்ைத எருசேலமில் ைவப்ேபன்” என்று இந்த
இடத்ைதத்தான் கர்த்தர் ெசால்லியருந்தார்) ௫ கர்த்தருைடய ஆலயத்தன் இரு
முற்றங்களிலும் வானில் உள்ள ேகாளங்களுக்கு (நட்சத்த ரங்களுக்கு) பலி
பீடங்கைளக் கட்டினான். ௬ தன் ெசாந்த மகைனப் பலிய ட்டு ெநருப்பல் தகனம்
ெசய்தான். இவன் எத ர்காலத்ைத அற ந்து ெகாள்ள பலவழிகளில் முயன்றான்.
அவன்மத்த ரவாத கைளயும்குற ச்ெசால்லுகறவர்கைளயும்அணுகனான்.
இவ்வாறு கர்த்தர் தவெறன்று ெசான்ன பல ெசயல்கைள மனாேச

ெசய்துவந்தான். இது கர்த்தருக்கு ேகாபத்ைதக் ெகாடுத்தது. ௭ அெசராவன்
உருவம் ெசதுக்கய சைல ஒன்ைற அவன் உருவாக்கனான். அதைன
ஆலயத்தல் நறுவனான். கர்த்தர் இந்த ஆலயத்ைதப்பற்ற தாவீத டமும்
அவன் மகன் சாெலாேமானிடமும், “இஸ்ரேவலிலுள்ள மற்ற நகரங்கைள
எல்லாம் வ ட்டு வ ட்டு எருசேலைமத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். இந்நகரத்தலுள்ள
ஆலயத்தல் என் ெபயைர எப்ேபாதும் வளங்கைவப்ேபன். ௮இஸ்ரேவலர்கள்
தங்கள் முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட நாட்டிலிருந்து ெவளிேயற
ைவக்கமாட்ேடன். எனது கட்டைளகளுக்கும் என் தாசனாகய ேமாேச மூலம்
ெகாடுத்த ேபாதைனகளின்படியும் கீழ்ப்படிந்து நடப்பவர்கைள இங்ேக தங்கச்
ெசய்ேவன்” என்று ெசால்லியருந்தார். ௯ ஆனால் ஜனங்கள் ேதவன்
ெசான்னைதக் கவனிக்கவல்ைல. இஸ்ரேவலர்கள் வருவதற்கு முன்னதாக
கானானில் வாழ்ந்த ேதசத்தவர்கள் ெசய்தைதவ டவும் மனாேச அத கமாகத் தீய
காரியங்கைளச் ெசய்தான். இஸ்ரேவலர்கள் தங்கள் நலத்த ற்கு வந்தெபாழுது
கர்த்தர்அந்த ேதசத்தவர்கைளஅழித்தார்.
௧௦ தனது ஊழியக்காரரான தீர்க்கதரிச கைளப் பயன்படுத்த , கீழ்க்கண்ட

ெசய்தைய கர்த்தர் ெசால்லச்ெசய்தார்: ௧௧ “யூத அரசனான மனாேசயன்
ெசயல்கள் ெவறுக்கத்தக்கைவ (மிக அருவருப்பானைவ) இவன் இவனுக்கு
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முன்பு ெசய்த எேமாரியர்கைளவ ட ெகட்ட ெசயல்கைளச் ெசய்க றான். தனது
வக்க ரகங்கள் மூலம் யூதர்கைளயும் பாவத்துக்குள்ளாக்குகறான். ௧௨ எனேவ
இஸ்ரேவலர்களின் கர்த்தர், ‘பார்! நான் எருசேலமிற்கும் யூதாவற்கும் எத ராகப்
ெபருந்துன்பத்ைதத் தருேவன். இைதப்பற்ற க் ேகட்கும் ஒவ்ெவாருவரும்
அத ர்ச்ச அைடவார்கள். ௧௩ எனேவ எருசேலமின் ேமல் சமாரியாவன்
மட்டநூைலயும் ஆகாப் வீட்டின் தூக்கு நூைலயும் ப டிப்ேபன். ஒருவன்
ஒரு தட்ைட கழுவ துைடத்து கவழ்த்து ைவப்பது ேபான்று எருசேலைமச்
ெசய்ேவன். ௧௪ இங்ேக இன்னும் எனக்கு ேவண்டிய சலர் இருக்க றார்கள்.
அதனால் அவர்கைள வ ட்டுவடுேவன். மற்றவர்கைளப் பைகவர்களிடம்
ஒப்பைடப்ேபன். பைகவர்கள் அவர்கைளக் ைகத களாகச் சைறப டித்துச்
ெசல்வார்கள். ேபாரில் வீரர்கள் எடுத்துச்ெசல்லும் வைலமத ப்புைடய
ெபாருட்கைளப்ேபால அவர்கள் இருப்பார்கள். ௧௫ ஏெனன்றால் என்னுைடய
ஜனங்களாகய இவர்கள் நான் தவெறன்று ெசான்னவற்ைறச் ெசய்தார்கள்.
இவர்களின் முற்ப தாக்கள் எக ப்தலிருந்து ெவளிவந்த நாள் முதலாகேவ
எனக்குக் ேகாபமூட்டும்படி ெசய்து வருகறார்கள். ௧௬ மனாேச பல அப்பாவ
ஜனங்கைளக் ெகான்றுவட்டான். அவன் எருசேலைம ஒரு மூைலயல் இருந்து
இன்ெனாரு மூைலக்கு இரத்தத்தாேலேய ந ரப்பனான். இப்பாவங்கள்
எல்லாம் யூதாவலுள்ள ஜனங்கைள இன்னும் பாவம் ெசய்ய ேசர்க்ைகயாக
இருந்தது. கர்த்தர் தவெறன்று ெசான்னைத யூதர்கள் ெசய்வதற்கு மனாேச
காரணமானான்.’ ”
௧௭ மனாேச ெசய்த மற்ற அைனத்து ெசயல்களும் அவன் ெசய்த பாவங்கள்

உட்பட யூத அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளன.
௧௮ மனாேச மரித்ததும், தன் முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்.
அவைனவீட்டுத் ேதாட்டத்த ேலேயஅடக்கம் ெசய்தனர். அத்ேதாட்டத்தன்ெபயர்
“ஊசா ேதாட்டம்”மனாேசயன்மகனானஆேமான்புதயஅரசன்ஆனான்.

ஆேமானின்குறுகயகாலஆட்ச
௧௯ஆேமான் ஆட்ச க்கு வந்தேபாது அவனுக்கு 22 வயது. அவன் எருசேலமில்

இரண்டு ஆண்டுகள் அரசாண்டான். அவனது தாயன் ெபயர் ெமகல்ேலேமத்.
இவள்ேயாத்பாஊரானாகயஆருத்சயன்மகள்.
௨௦இவனும் தன் தந்ைத மனாேசையப் ேபால், கர்த்தருக்கு ேவண்டாதைதேய

ெசய்துவந்தான். ௨௧ அவன் தன் தந்ைதையப் ேபாலேவ வாழ்ந்தான். தன்
தந்ைத ெசய்த வக்க ரகங்கைளேய ெதாழுதுெகாண்டான். ௨௨ இவன் தன்
முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய கர்த்தைரவ ட்டு வலக அவருக்கு வருப்பமான
வழியல்வாழாமல் ேபானான்.
௨௩ஆேமானின் ேவைலக்காரர்கள் இவனுக்ெகத ராகச் சத ெசய்து இவைன

வீட்டிேலேய ெகான்றுவட்டனர். ௨௪ ெபாது ஜனங்கேளா அரசன் ஆேமாைனக்
ெகான்றவர்கைளக் ெகான்றனர். ப றகு ஜனங்கள்இவனது மகனான ேயாச யா
என்பவைனஅரசனாக்கனார்கள்.
௨௫ஆேமான் ெசய்த மற்ற அைனத்து ெசயல்களும்யூத அரசர்களின் வரலாறு

என்ற புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளன. ௨௬ஆேமான் ஊசா ேதாட்டத்தல் உள்ள
கல்லைறயல் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். ஆேமானின் மகனான ேயாச யா
என்பவன்புதயஅரசனானான்.
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௨௨
யூதாவல்ேயாச யாஆளத்ெதாடங்கயது
௧ ேயாச யா ஆட்ச க்கு வந்தேபாது அவனுக்கு 8 வயது. அவன் எருசேலமில் 31

ஆண்டுகள் அரசாண்டான். இவனது தாயன் ெபயர் எத தாள் ஆகும். இவள்
ேபாஸ்காத்தலுள்ள அதாயாவன் மகள் ஆவாள். ௨ கர்த்தர் நல்லெதன்று
ெசான்ன தன்படிேய இவன் வாழ்ந்து வந்தான். தன் முற்ப தாவான
தாவீது ேபாலேவ ேதவைன பன்பற்றனான். ேயாச யா ேதவனுைடய
ேபாதைனகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தான். ேதவன் வரும்பயவற்ைறக் ெகாஞ்சம்
கூடமாற்றவல்ைல.

ேயாச யாஆலயத்ைதப் பழுதுபார்க்க கட்டைளய ட்டது
௩ தனது 18வது ஆட்சயாண்டில் ேயாச யா, ெமசுல்லாமின் மகனாகய

அத்சலியாவன் மகனாகய சாப்பான் என்னும் ெசயலாளைன கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்கு அனுப்பனான். ௪ அவனிடம், “நீ தைலைம ஆசாரியனாகய
இல்க்கயாவனிடம் ேபா. கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு ஜனங்கள்
ெகாண்டு வந்த பணம் அவனிடம் இருக்கும். அது வாயல் காவலர்கள்
ஜனங்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட்டு ேசகரித்துக் ெகாடுத்த பணம். அதைன
கர்த்தருைடய ஆலயத்துக்குக் ெகாண்டு வரேவண்டும். ௫ ப றகு அப்பணத்ைத
கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதப் பழுது பார்க்கும் ேவைல ெசய்க றவர்கைளக்
கண்காணிப்பவர்களுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும். அக்கண்காணிப்பாளர்கள்
அப்பணத்ைத ஆலயத்தல் ேவைல ெசய்பவர்களுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௬அங்கு தச்சுேவைல ெசய்பவர்களும், கட்டுபவர்களும், கல் உைடப்பவர்களும்
உள்ளனர். அப்பணத்தால் ஆலயத்ைதச் ெசப்பனிட மரமும் கல்லும் வாங்க
ேவண்டும். ௭ேவைலக்காரர்களுக்குக்ெகாடுக்கும்பணத்துக்குக்கணக்குேகட்க
ேவண்டாம். ஏெனன்றால் அவர்கள் நம்ப க்ைகக்கு உரியவர்கள் என்று ெசால்”
என்றான்.

சட்டங்களின்புத்தகம்ஆலயத்தல்கண்ெடடுக்கப்படல்
௮ ெசயலாளராக ய சாப்பானிடம் தைலைம ஆசாரியர் இல்க்கயா,

“கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் சட்டங்களின் புத்தகத்ைத கண்ெடடுத்ேதன்!” என்று
கூறனான். அவன் சாப்பானிடம் அதைனக் ெகாடுத்தான். சாப்பான் அதைன
வாச த்தான்.
௯ ெசயலாளராக ய சாப்பான் அரசனான ேயாச யாவ டம் வந்து,

“உங்கள் ேவைலக்காரர்கள் ஆலயத்தலுள்ள பணத்ைதெயல்லாம்
ேசகரித்துவ ட்டார்கள். அதைனஅவர்கள்ேவைலையக்கண்காணிப்பவர்களிடம்
ெகாடுத்துவ ட்டார்கள்” என்றான். ௧௦ப றகு சாப்பான்அரசனிடம், “ஆசாரியனான
இல்க்கயா என்னிடம்இந்த புத்தகத்ைதக்ெகாடுத்தான்” என்றுகூற அரசனுக்கு
அதைனவாச த்துக்காட்டினான்.
௧௧ அச்சட்ட புத்தகத்தலுள்ள வார்த்ைதகைளக் ேகட்டதும் (துக்கத்தன்

மிகுதயால்) அரசன் தனது ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டான். ௧௨ ப றகு
ஆசாரியனாகய இல்க்கயாவுக்கும், சாப்பானின் மகனான அகீக்காமுக்கும்,
மிகாயாவன் மகனான அக்ேபாருக்கும் ெசயலாளரான சாப்பானுக்கும்
அரசனின் ேவைலக்காரனான அசாயாவுக்கும் அரசன் ஆைணகள் இட்டான்.
௧௩ அரசன் இவர்களிடம், “ெசன்று நாம் என்ன ெசய்ய ேவண்டுெமன்று
கர்த்தரிடம் ேகளுங்கள். எனக்காகக் கர்த்தரிடம் இந்த ஜனங்களுக்காகவும்
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யூத நாட்டிற்காகவும் ேகளுங்கள். இப்புத்தகத்தல் காணப்படும்
வார்த்ைதகைளப்பற்ற ேகளுங்கள். கர்த்தர் நம்மீது ேகாபமாக இருக்க றார்.
ஏெனன்றால் நமது முற்ப தாக்கள் இப்புத்தகத்தல் கூறயுள்ளவற்ைற
கவனிக்காமல் ேபானார்கள். நமக்காக எழுதப்பட்ட இதன்படி அவர்கள்
ெசய்யவல்ைல!” என்றான்.
ேயாச யாவும்உல்தாள்எனும்ெபண்தீர்க்கதரிச யும்
௧௪ எனேவ இல்க்கயா எனும் ஆசாரியனும், அகீக்காமும், அக்ேபாரும்,

சாப்பானும் அசாயாவும், ெபண் தீர்க்கதரிச உல்தாவ டம் ெசன்றனர். அவள்
அர்காசன் மகனான தக்வாவன் மகனான சல்லூம் என்பவனின் மைனவ .
அவன்ஆசாரியர்களின்துணிகளுக்குப் ெபாறுப்பானவன். அவள் எருசேலமின்
இரண்டாம் பகுதயல்குடியருந்தாள். அவர்கள்ேபாய்அவேளாடு ேபசனார்கள்.
௧௫ ப றகு உல்தாள் அவர்களிடம், “என்னிடம் உங்கைள அனுப்பயவனிடம்

ேபாய், இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தர் ெசால்க றதாவது: ௧௬ ‘இந்த
இடத்த ற்குத் துன்பத்ைதக் ெகாண்டு வருேவன். இங்குள்ள ஜனங்களுக்கும்
துன்பத்ைதக் ெகாண்டு வருேவன். யூத அரசனால் வாச க்கப்பட்ட புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ள துன்பங்கள் இைவேய. ௧௭யூத ஜனங்கள் என்ைனவட்டுவ ட்டு
அந்நயத் ெதய்வங்களுக்கு நறுமணப்ெபாருட்கைள எரிக்கன்றனர். அவர்கள்
எனக்கு மிகுதயான ேகாபத்ைத உண்டாக்குகறார்கள். அவர்கள் ஏராளமான
வக்க ரகங்கைள ஏற்படுத்தயுள்ளனர். அதனால்தான் நான் இவர்களுக்கு
எத ராக என் ேகாபத்ைதக் காட்டுக ேறன். என் ேகாபம் தடுக்க முடியாத
ெநருப்ைபப் ேபான்றுவளங்கும்!’
௧௮-௧௯ “யூதாவன் அரசனாகய ேயாச யா, உங்கைள அனுப்ப கர்த்தருைடய

ஆேலாசைனகைளக் ேகட்க றான். அவனிடம் இவற்ைறக் கூறுங்கள்:
‘இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர் நீங்கள் ேகள்வப்பட்ட ெசய்த கைளக்
கூறுகறார். இந்த நாட்ைடப் பற்றயும், இங்கு வச ப்பவர்கைளப்பற்றயும் நான்
ெசான்னைத நீங்கள் ேகட்டீர்கள். உங்கள் இதயம் ெமன்ைமயாக ஆயற்று.
எனேவ, அைதக் ேகட்டதும் நீங்கள் மிகவும் வருத்தம் ெகாண்டீர்கள். இந்த
இடத்தல் (எருசேலமில்) பயங்கரமான சம்பவங்கள் நடக்கப்ேபாகன்றன என்று
ெசால்லி இருக்க ேறன். உன் துக்கத்ைதப் புலப்படுத்த உன் ஆைடையக்
க ழித்துக்ெகாண்டு அழத்ெதாடங்கனாய். அதற்காகத் தான் நீ ெசான்னைதக்
ேகட்ேடன்’. கர்த்தர் இைதச் ெசான்னார். ௨௦ ‘எனேவ, இப்ேபாது உன்ைனஉனது
முற்ப தாக்களிடம் ேசர்ப்ேபன். நீ சமாதானத்ேதாடுஉன்கல்லைறயல் ேசர்வாய்,
நான் எருசேலமிற்குத் தரப்ேபாகும்துன்பங்கள் எல்லாவற்ைறயும்உன் கண்கள்
பார்க்காது’ என்றுெசால்லுங்கள்” என்றாள்.
ப றகு இதைன அரசனிடம் ேபாய் ஆசாரியனாகய இல்க்கயா, அகீக்கா,

அக்ேபார், சாப்பான்,அசாயாஆக ேயார் ெசான்னார்கள்.

௨௩
சட்டங்கைளஜனங்கள்ேகட்க றார்கள்
௧ தன்ைன சந்த க்கும்படி யூதர் தைலவர்கைளயும் எருசேலம்

தைலவர்கைளயும்அரசன்ேயாச யாஅைழத்தான். ௨ப றகுஅரசன்கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்குச் ெசன்றான். யூத ஜனங்களும் எருசேலமிலுள்ள ஜனங்களும்
அவேனாடு ெசன்றனர். ஆசாரியர்களும் தீர்க்கதரிச களும் ஜனங்களுள்
முக்கயமானவர்களும் முக்கயம் இல்லாதவர்களும் அவேனாடு ெசன்றனர்.
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ப றகு அரசன் உடன்படிக்ைகப் புத்தகத்ைத வாச த்துக்காட்டினான். இந்த
சட்டப்புத்தகம் கர்த்தருைடயஆலயத்தல் கண்ெடடுக்கப்பட்டது. அரசன்அதைன
வாச த்தேபாதுஜனங்களால்அதைனக்ேகட்கமுடிந்தது.
௩ அரசன் (ேமைட ேமல்) தூண் அருேக நன்றுக் ெகாண்டு கர்த்தேராடு ஒரு

உடன்படிக்ைகச் ெசய்துக்ெகாண்டான். கர்த்தைரப் பன்பற்றவும், அவரது
கட்டைளகளுக்கும் உடன்படிக்ைகக்கும் கீழ்ப்படியவும் ஒப்புக்ெகாண்டான்.
அவன் அதைன முழு மனேதாடும் ஆத்துமாேவாடும் ெசய்வதாக ஒப்புக்
ெகாண்டான். இப்புத்தகத்தல் எழுதப்பட்ட உடன்படிக்ைகக்குக் கீழ்ப்படியவும்
ஒப்புக்ெகாண்டான். சுற்ற நன்ற ஜனங்களும் உடன்படிக்ைகக்கு ஒப்புக்
ெகாள்வதாகஉறுத கூறனார்கள்.
௪ ப றகு அரசன் தைலைம ஆசாரியனான இல்க்கயாவுக்கும் மற்ற

ஆசாரியர்களுக்கும் வாயல் காவலர்களுக்கும் பாகாலுக்கும் அெசரியாவ ற்கும்
வானுலக நட்சத்த ரங்களுக்கும் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள்
அைமக்கப்பட்டிருந்த சகலவழிபாட்டுப்ெபாருட்கைளயும்நீக்க ெவளிேய ேபாடச்
ெசான்னான். ப றகு ேயாச யா அவற்ைற எருசேலமிற்கு ெவளிேய கீதேரான்
ெவளிகளில் எரித்துப்ேபாட்டான். பன் அவற்றன் சாம்பைல ெபத்ேதலுக்கு
ெகாண்டுவந்தனர்.
௫ யூத அரசன் ஆசாரியர்களாகப் பணி ெசய்ய மிகச் சாதாரண ஆட்கைளத்

ேதர்ந்ெதடுத்தருந்தான். இவர்கள் ஆேரான் வம்சத்தல் உள்ளவர்கள் அல்ல.
அப்ெபாய் ஆசாரியர்கள் ேமைடயல் எருசேலமிலும் அைதச் சுற்றயுள்ள யூத
நகரங்களிலும் நறுமணப் ெபாருட்கைள எரித்து வந்தனர். அவர்கள் பாகால்,
சூரியன், சந்த ரன், க ரகங்கள், வானுலக நட்சத்த ரங்கள் ேபான்றவற்றுக்கு
நறுமணப் ெபாருட்கைள எரித்தனர். ஆனால் இல்க்கயா அப்ேபாலி
ஆசாரியர்கைளத்தடுத்துநறுத்தவ ட்டார்.
௬ ேயாச யா கர்த்தருைடய ஆலயத்தலிருந்து அேசரா என்னும் ேதவைதயன்

வக்க ரகத்ைத அகற்றனான். அதைன நகரத்த ற்கு ெவளிேய ெகாண்டு ேபாய்
கீதேரான் ெவளியல் எரித்துப்ேபாட்டான். பன் அவன் எரிந்தவற்ைற அடித்து
சாம்பலாக்க சாதாரணஜனங்களின்கல்லைறயல்தூவவட்டான்.
௭ பன் அரசனான ேயாச யா கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள் வபசாரம்

ெசய்து ெகாண்டிருந்த ஆண்களின் வீடுகைள ெநாறுக்கனான். ெபண்களும்
அவ்வீடுகைளப் பயன்படுத்த வந்தனர். அேசராவுக்காக என்றும் (ெபாய்த்
ேதவைதக்காக) அங்ேக சறு கூடாரங்கைள அைமத்தருந்தனர். ௮-௯அப்ேபாது,
ஆசாரியர்கள் எருசேலமிற்கு பலிகைளக் ெகாண்டு வந்து ஆலயத்த ற்குள்
பலிய டவல்ைல. ஆசாரியர்கள் யூத நாடு முழுவதலும் வாழ்ந்தனர். ஆனால்
ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு நறு மணப் ெபாருட்கைள எரித்து பலிய ட்டு வழிபாடு
ெசய்துவந்தனர். இப்ெபாய் ெதய்வங்களுக்கான ேமைடகள் ேகபா முதல்
ெபெயர்ெசபா மட்டும் நைறந்தருந்தன. ஆசாரியர்கள் சாதாரணஜனங்கேளாடு
புளிப்பல்லாத அப்பங்கைள உண்டு வந்தனர். எருசேலமின் ஆலயத்தல்
ஆசாரியர்களுக்ெகன இருந்த ச றப்பு இடத்தல் அவர்கள் உண்ணவல்ைல.
ஆனால் அரசன் (ேயாச யா) அப்ெபாய்த் ெதய்வங்களின் ேமைடகைள அழித்து,
அந்த ஆசாரியர்கைள எருசேலமிற்கு அைழத்து வந்தான். இல்க்கயாவும்
பட்டணத்து வாசலுக்குப் ேபாகும் வழியன் இடது புறமிருந்த ேயாசுவாவனால்
கட்டப்பட்ட ேமைடையஅழித்தான். (ேயாசுவாஅந்நகைரஆட்ச ெசய்தவன்).
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௧௦ ேதாப்ேபத் இன்ேனாமின் மகனது பள்ளத்தாக்கலுள்ள ஒரு இடம். அங்ேக
ஜனங்கள் தம் பள்ைளகைளக் ெகான்று பலிபீடத்தல் எரித்து ேமாேளகு
என்ற ெபாய்த்ெதய்வத்ைத மகைமப் படுத்த வந்தனர். அரசன் இந்த
இடத்ைதயும் ஜனங்கள் மீண்டும் பயன்படுத்த முடியாதபடி அழித்துப்ேபாட்டான்.
௧௧ முன்பு, யூத அரசன் கர்த்தரின் ஆலய வாசல் அருகல் குதைரகைளயும்
இரதங்கைளயும்ைவத்தருந்தான். இது நாத்தான்ெமெலக் எனும்அதகாரியன்
அைறயன் அருகல் இருந்தது. இைவ சூரியத் ெதய்வத்ைத ச றப்ப ப்பதற்காக
ைவக்கப்பட்டிருந்தது. அரசன் குதைரகைள அப்புறப்படுத்தவ ட்டு சூரியனின்
இரதங்கைளஎரித்துவ ட்டான்.
௧௨ முன்பு, யூத அரசர்கள் ஆகாப் கட்டிடத்தன் கூைரமீது பலிபீடங்கைளக்

கட்டியருந்தார்கள். மனாேசயும் கர்த்தருைடய இரு ஆலய முற்றத்தலும்
பலிபீடங்கைளக் கட்டியருந்தான். ேயாச யா இப்பலிபீடங்கள் அைனத்ைதயும்
அழித்து அவற்றன் துண்டுகைளயும் தூைளயும் கீதேரான் பள்ளத்தாக்கல்
எற ந்தான்.
௧௩ முன்பு, சாெலாேமான் அரசன் எருசேலம் அருகலுள்ள நாசமைலயன்

அருகல் ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கான ேமைடகைள அைமத்தான். அைவ
மைலயன்ெதன்புறத்தல்இருந்தன. சீேதானியர்களால்ெதாழுதுெகாள்ளப்பட்ட
அருவருப்புமிக்கஅஸ்தேராத்த ற்கும்,ேமாவாப யரின்அருெவருப்புெதய்வமான
காேமாச ற்கும், அம்ேமானியரின் அருெவருப்பு ெதய்வமான மில்ேகாமுக்கும்
ேமைடகைள சாெலாேமான் அரசன் அைமத்தருந்தான். ஆனால் ேயாச யா
அைவயைனத்ைதயும் அழித்துப் ேபாட்டான். ௧௪ அேதாடு ேயாச யா
அரசன் ஞாபகக் கற்கைளயும் அெசரா என்னும் ெபண் ேதவைதயன்
வக்க ரகங்கைளயும் உைடத்து ெநாறுக்கனான். பன் மரித்துப்ேபானவர்களின்
எலும்புகைளஅவற்றன்மீதுதூவனான்.
௧௫ இவன் ெபத்ேதலில் உள்ள பலிபீடத்ைதயும் ேமைடையயும்

உைடத்ெதற ந்தான். இப்பலிபீடத்ைத ேநபாத்தன் மகனான ெயெராெபயாம்
என்பவன் ஏற்படுத்தயருந்தான். இவேன இஸ்ரேவலர்களின் பாவத்த ற்கு
காரணமாகஇருந்தான். இவன்அைமத்த பலிபீடம், ேமைடஆகயஇரண்ைடயும்
ேயாச யா அழித்தான். அவன் பலிபீடக் கல்ைல துண்டுத் துண்டாக
உைடத்ெதற ந்தான். பன் அவற்ைறத் தூளாக்கனான். அேசரா வ க்க ரகத்
தூைணயும் எரித்தான். ௧௬ ேயாச ய தரும்ப பார்த்தேபாது மைலயன் மீது
கல்லைறகைள கண்டான். அவன் ஆட்கைள அனுப்ப அவற்றலுள்ள
எலும்புகைள எடுத்துவரச் ெசய்தான். இப்படி நடக்கும் என்று தீர்க்கதரிச
ெசான்னபடிேயஅைவகைளஅந்தப் பலிபீடத்தன்ேமல்எரித்தான்.
பன்ேயாச யா சுற்ற ப்பார்த்து ேதவமனிதனின்கல்லைறையக்கண்டான்.
௧௭ேயாச யா, “நான்பார்க்கும்அந்தநைனவுசன்னம்என்ன?” என்றுேகட்டான்.
நகர ஜனங்கள் அவனிடம், “இது யூதாவலிருந்து வந்த ஒரு ேதவமனிதரின்

(தீர்க்கதரிச யன்) கல்லைற. ெபத்ேதல் என்னும் பலிபீடத்தல் நீ ெசய்தவற்ைறப்
பற்ற இவர்முன்னேரகூறயுள்ளார்” என்றனர்.
௧௮ ேயாச யா, “அவரது கல்லைறைய வ ட்டுவடுங்கள். அவரது எலும்புகைள

எடுக்கேவண்டாம்” என்று கூறனான். எனேவ அவனது எலும்புகைள
சமாரியாவலிருந்து ெவளிேய வந்த தீர்க்கதரிச யன் எலும்புகேளாடு அவர்கள்
வ ட்டுவ ட்டனர்.
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௧௯ ேயாச யா சமாரியாவலுள்ள ெபாய்த் ெதய்வங்களின் ேமைடகைளயும்
அழித்துப்ேபாட்டான். இஸ்ரேவல் அரசர்கள் அவற்ைறக் கட்டியருந்தனர்.
இதனால் கர்த்தருக்குப் ெபருங்ேகாபம் உண்டாக இருந்தது. ெபத்ேதலில்
உள்ளவற்ைறஅழித்தது ேபாலேவ, ேயாச யாஇவற்ைறயும்அழித்துவ ட்டான்.
௨௦ சமாரியாவன் ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்குத் ெதாழுைகச்ெசய்த

ஆசாரியர்கள் அைனவைரயும் ேயாச யா ெகான்றான். பலிபீடங்கைளக்
கவனித்த ஆசாரியர்கைளயும் ெகான்றான். மனித எலும்புகைள பலி பீடத்தன்
ேமல் எரித்தான். இவ்வாறு ெதாழுைகக்குரிய இடங்கள் எல்லாவற்ைறயும்
கைறப்படுத்தனான். பன்எருசேலமிற்குத்தரும்ப ச்ெசன்றான்.

யூதமக்கள்பஸ்காைவக்ெகாண்டாடியது
௨௧ ேயாச யா அரசன் ஜனங்களுக்கு ஒரு கட்டைளய ட்டான். அவன், “உங்கள்

ேதவனாகய கர்த்தருக்குப் பஸ்காைவக் ெகாண்டாடுங்கள். உடன்படிக்ைகப்
புத்தகத்தல்எழுதயருக்க றபடிேயெசய்யுங்கள்” என்றான்.
௨௨ நயாயாத பத கள் இஸ்ரேவைல ஆளத் ெதாடங்கய நாள் முதல்

ஜனங்கள் பஸ்கா பண்டிைகைய இந்த வதத்தல் ெகாண்டாடியதல்ைல.
இஸ்ரேவல் அரசர்கேளா யூத அரசர்கேளா இதுேபால் ச றப்பாகப்
பஸ்காைவ ெகாண்டாடவல்ைல. ௨௩ ேயாச யாவன் 18வது ஆட்சயாண்டில்
அவர்கள் எருசேலமில் கர்த்தருக்காக பஸ்கா பண்டிைகையச் ச றப்பாகக்
ெகாண்டாடினார்கள்.
௨௪ ேயாச யா, இஸ்ரேவலிலும் யூதாவலும் ஜனங்களால் ெதாழுதுெகாண்டு

வந்தசறுெதய்வங்கைளயும்மற்றமந்த ரவாத கைளயும்குற ச்ெசால்லுகறவர்கைளயும்
வக்க ரகங்கைளயும் அழித்துவ ட்டான். இவன், அதைன இல்க்கயாவால்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் கண்ெடடுக்கப்பட்ட புத்தகத்தல் உள்ள சட்டத்த ற்குக்
கீழ்ப்படியேவஇவ்வாறுநடந்துக்ெகாண்டான்.
௨௫ ேயாச யாைவப்ேபான்ற ஒரு அரசன் இதற்கு முன்னால் எப்ேபாதும்

இருந்ததல்ைல. இவனுக்குப் பன்னும் இருந்ததல்ைல. ேயாச யா தன் முழு
மனேதாடும் தன் முழு ஆத்துமாேவாடும் தன் முழு பலத்ேதாடும் கர்த்தருைடய
பக்கம்தரும்பனான். ேவறுஎந்தஅரசனும்ேயாச யாைவப்ேபான்றுேமாேசயன்
சட்டத்ைதப் பன்பற்றவல்ைல.
௨௬ ஆனாலும் கர்த்தர் யூத ஜனங்கள் மீது தான் ெகாண்டக் ேகாபத்ைத

நறுத்த க் ெகாள்ளவல்ைல. மனாேச ெசய்த அைனத்து ெசயல்களுக்காக
கர்த்தர் அவர்கள் மீது இன்னமும் ேகாபங்ெகாண்டிருந்தார். ௨௭ கர்த்தர்,
“நான் இந்த நாட்டிலிருந்து இஸ்ரேவலர்கைள அகற்றவ ட்ேடன். இைதேய
யூதர்களுக்கும் ெசய்ேவன். அவர்கைள என் பார்ைவயலிருந்து
அப்புறப்படுத்துேவன். என்னால் எருசேலைம ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியாது. ஆம்
நான் எருசேலைமத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். ஆனால் அங்குள்ள ஆலயத்ைத நான்
அழிப்ேபன். ‘என் ெபயர் அங்கு இருக்கேவண்டும்’ என்று நான் ெசான்ன ேபாது
குற ப ட்டதுஇந்தஇடத்ைததான்” என்றார்.
௨௮ேயாச யா ெசய்த மற்றஅைனத்துெசயல்களும்யூதஅரசர்களின்வரலாறு

என்றபுத்தகத்தல்எழுதப்பட்டுள்ளன.

ேயாச யாவன்மரணம்
௨௯ ேயாச யாவன் காலத்தல், எக ப்தய அரசனான பார்ேவான்ேநேகா

ஐப ராத்து ஆற்றுக்கு அசீரியாவன் அரசனுக்கு எத ராக ேபாரிடச்ெசன்றான்.
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ேயாச யா பார்ேவானுக்கு எத ராகப் ேபாரிடப்ேபானான். ஆனால் ெமக ேதா
என்ற இடத்தல் ேயாச யாைவ பார்ேவான்ேநேகா கண்டதும் ெகான்றுவட்டான்.
௩௦ மரித்துப்ேபான ேயாச யாவன் உடைல அவனது ேவைலக்காரர்கள் ெமக
ேதாவலிருந்து எருசேலமிற்குத் இரதத்தல் எடுத்துச் ெசன்றனர். அவனது
ெசாந்தக் கல்லைறயல்அவைனஅடக்கம்ெசய்தனர்.
ப றகு ெபாது ஜனங்கள் ேயாச யாவன் மகனான ேயாவாகாைச அரசனாக

அப ேஷகம்ெசய்துஅவைனப்புதயஅரசனாக்கனர்.
ேயாவாகாஸ்யூதாவன்அரசனாக றான்
௩௧ ேயாவாகாஸ் அரசனானேபாது, அவனுக்கு 23 வயது. இவன் எருசேலைம

மூன்று மாதங்கள் அரசாண்டான். இவனது தாயன் ெபயர் அமுத்தாள்
ஆகும். இவள் லிப்னாைவச் ேசர்ந்த எேரமியாவன் மகள் ஆவாள்.
௩௨ தவறானைவ என்று கர்த்தரால் ெசால்லப்பட்டக் காரியங்கைளேய
ேயாவாகாஸ்ெசய்துவந்தான். தன்முற்ப தாக்கள்ெசய்தஅேதப்பாவங்கைளேய
அவனும்ெசய்துவந்தான்.
௩௩ பார்ேவான் ேநேகா, ஆமாத் நாட்டிலுள்ள ரிப்லாவல் ேயாவாகாைசப்

ப டித்துக்கட்டினான். இதனால் அவனால் எருசேலைம ஆள முடியவல்ைல.
பார்ேவான் ேநேகா யூதாைவ வற்புறுத்த 100 தாலந்து ெவள்ளிையயும் ஒரு
தாலந்துெபான்ைனயும்அபராதமாகெபற்றான்.
௩௪ பார்ேவான் ேநேகா ேயாவாகாசன் மகனான எலியாக்கீைம புதய

அரசனாக்கனான். எலியாக்கீம்தன்தந்ைதயன்இடத்ைதஎடுத்துக்ெகாண்டான்.
பார்ேவான் ேநேகா எலியாக்கீமின் ெபயைர ேயாயாக்கீம் என்று மாற்றனான்.
பார்ேவான் ேயாவாகாைச எக ப்துக்கு ெகாண்டுேபானான். அங்ேகேய அவன்
மரணமைடந்தான். ௩௫ ேயாயாக்கீம் பார்ேவான் ேநேகாவற்கு ெவள்ளியும்
ெபான்னும் அபராதமாக ெசலுத்த வந்தான். இவன் இந்த அபராதத்ைத
ஜனங்கள் மீது வரியாகச் சுமத்தனான். எனேவ நாட்டிலுள்ள ஒவ்ெவாருவனும்
ெபான்னும்ெவள்ளியும்ெகாடுக்கேவண்டிவந்தது. இவற்ைறத்ெதாகுத்துஅைத
அவன்பார்ேவான்ேநேகாவற்குெசலுத்தனான்.
௩௬ ேயாயாக்கீம் அரசனானேபாது அவனுக்கு 25 வயது. அவன் எருசேலமில்

11ஆண்டுகள்அரசாண்டான். அவனது தாயன் ெபயர் ெசபுதாள்ஆகும். அவள்
ரூமாைவச் ேசர்ந்த ெபதாயாமின் மகள் ஆவாள். ௩௭ தவறானைவெயன்று
கர்த்தரால் குற க்கப்பட்ட காரியங்கைளேய அவனும் ெசய்து வந்தான். தன்
முற்ப தாக்கைளப் ேபாலேவஅேதெசயல்கைளச்ெசய்தான்.

௨௪
அரசனானேநபுகாத்ேநச்சார்யூதாவற்குவருகறான்
௧ அவனது காலத்தல், பாப ேலாைன ேநபுகாத் ேநச்சார் என்பவன்

அரசாண்டான். அவன் யூத நாட்டிற்கு வந்தான். மூன்றாண்டு காலத்த ற்கு
ேயாயாக்கீம் ேநபுகாத்ேநச்சார்க்கு பணிவைடச் ெசய்தான். ப றகு
ேநபுகாத்ேநச்சருக்கு எத ராகக் கலகம் ெசய்தான். ௨ ேயாயாக்கீமிற்கு
எத ராகப் ேபாரிடும் ெபாருட்டு பாப ேலானியர்கைளயும் ஆராமியர்கைளயும்
ேமாவாப யர்கைளயும் அம்ேமானியர்கைளயும் கர்த்தர் கூட்டம் கூட்டமாக
அனுப்பைவத்தார். யூதாைவ அழிப்பதற்காக கர்த்தர் இவ்வாறு
அனுப்பனார். இது கர்த்தர் ெசான்னபடிேய நடந்தது. கர்த்தர் இவற்ைறத் தம்
ஊழியக்காரர்களாகயதீர்க்கதரிச கள்மூலம்ெசால்லியருக்க றார்.
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௩யூதாவல்இைவெயல்லாம் நடக்கும்படி கர்த்தர் கட்டைளய ட்டார். இவ்வாறு,
அவன் யூதர்கைள அவனது பார்ைவயலிருந்து அப்புறப்படுத்தனான். மனாேச
ெசய்த அைனத்து பாவங்களுக்காகவும் அவர் இதைனச் ெசய்தார். ௪ மனாேச
பலஅப்பாவ ஜனங்கைளக்ெகான்றான். அவர்களின்இரத்தத்தால்எருசேலைம
ந ரப்பனான். இத்தைகயபாவங்கைளகர்த்தர் மன்னிக்காமலிருந்தார்.
௫ேயாயாக்கீம்ெசய்தமற்றஅைனத்துெசயல்களும்யூதஅரசர்களின்வரலாறு

என்ற புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளன. ௬ ேயாயாக்கீம் மரித்தான். ப றகு அவன்
தனதுமுற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். இவனுக்குப் பன்இவனது
மகனானேயாயாக்கீன்என்பவன்புதயஅரசன்ஆனான்.
௭அதற்குப்பன்எக ப்தன்அரசன்தன்நாட்டிலிருந்துவரவல்ைல. ஏெனன்றால்

எக ப்து ஆறுமுதல் ஐப ராத்து ஆறுவைரயுள்ள எக ப்து அரசனுக்குரிய
பகுதையப் பாப ேலானியஅரசன்ப டித்துக்ெகாண்டான்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் எருசேலைமக்ைகப்பற்றுகறான்
௮ ேயாயாக்கீன் அரசானானேபாது அவனுக்கு 18 வயது ஆகும். இவன்

எருசேலமில் 3 மாதங்கள் ஆண்டான். இவனது தாயன் ெபயர் ெநகுஸ்தாள்
ஆகும். இவள் எருசேலமிலுள்ள எல்நாத்தானின் மகள் ஆவாள். ௯ தவெறன்று
கர்த்தர் ெசான்னவற்ைறேய அவன் ெசய்தான். அவனுைடய தந்ைத ெசய்த
அைனத்துகாரியங்கைளயும்அவனும்ெசய்தான்.
௧௦அக்காலத்தல், பாப ேலானிய அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சாரின் அத காரிகள்

எருசேலமிற்கு வந்து அதைன முற்றுைகய ட்டனர். ௧௧ ப றகு பாப ேலானிய
அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சாேர அவனது ேவைலக்காரர்கள் முற்றுைகய ட்ட
நகரத்த ற்கு வந்தான். ௧௨ யூத அரசனான ேயாயாக்கீன் பாப ேலனிய
அரசைன சந்த க்கச் ெசன்றான். அவேனாடு அவனது தாய், அதகாரிகள்,
தைலவர்கள் அலுவலர்கள் அைனவரும் ெசன்றனர். பன் பாப ேலானிய
அரசன் ேயாயாக்கீைனச் சைறப டித்தான். இது ேநபுகாத்ேநச்சாரின் 8வது
ஆட்சயாண்டில்நடந்தது.
௧௩ ேநபுகாத்ேநச்சார், கர்த்தருைடய ஆலயத்தலும் அரண்மைனயலும்

உள்ள கருவூலங்களில் உள்ளப் ெபாருட்கைளெயல்லாம் எடுத்துக்ெகாண்டுப்
ேபானான். சாெலாேமான் அரசன் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் அைமத்தருந்த
தங்கத் தட்டுகைளயும் ெவட்டி எடுத்துக்ெகாண்டான். இதுவும் கர்த்தர்
ெசான்னபடிேயநடந்தது.
௧௪ ேநபுகாத்ேநச்சார் எருசேலமிலுள்ள அைனவைரயும் ைகதுெசய்தான்.

தைலவர்கைளயும் ெசல்வர்கைளயும் ைகது ெசய்தான். அவன் 10,000
ஜனங்கைளக் ைகத களாக்க அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தான். அவன்
தறைமமிக்க ேவைலக்காரர்கைளயும் ைகவைனக்காரர்கைளயும்
அைழத்துக்ெகாண்டுச்ெசன்றான். ஏழ்ைமயானசாதாரணெபாதுஜனங்கைளத்
தவ ர ேவறுயாைரயும் இவன் வட்டு ைவக்கவல்ைல. ௧௫ ேநபுகாத்ேநச்சார்
ேயாயாக்கீைனச்சைறப டித்துபாப ேலானுக்குக்ெகாண்டுெசன்றான். அேதாடு
அரசனின் தாய், மைனவமார்கள், அதகாரிகள் மற்றும் தைலவர்கைளயும்
ெகாண்டு ெசன்றான். இவர்கைள அவன் எருசேலமிலிருந்து பாப ேலானுக்குச்
ைகத களாகேவ அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானான். ௧௬ அதல் 7,000 வீரர்கள்
இருந்தனர். இவ்ெவல்லா வீரர்கைளயும் தகுதமிக்க 1,000 த றைமயுள்ள
ேவைலக்காரர்கைளயும் ைகவைனக் கைலஞர்கைளயும் அைழத்துக்
ெகாண்டு ேபானான். வீரர்கள் நன்கு பயற்ச ெபற்று ேபாருக்குத் தயாராக
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இருந்தனர். பாப ேலான்அரசன்இவர்கைளப் பாப ேலானுக்குக்ைகத களாகேவ
ெகாண்டுெசன்றான்.
ச ேதக்கயாஅரசன்
௧௭ பாப ேலான் அரசன் மத்தனியா என்பவைன புதய அரசனாக்கனான்.

அவன் ேயாயாக்கீனின் ச றய தகப்பன்ஆவான். அவனதுெபயைர ச ேதக்கயா
என மாற்றவ ட்டான். ௧௮ ச ேதக்கயா அரசனானேபாது அவனுக்கு 21
வயது. அவன் 11 ஆண்டுகள் எருசேலமில் ஆண்டான். அவனது தாயன்
ெபயர் அமுத்தாள் ஆகும். இவள் லிப்னாவலுள்ள எேரமியாவன் மகள்.
௧௯ தவறானெதன்று கர்த்தர் ெசான்னவற்ைறேய அவனும் ெசய்துவந்தான்.
ேயாயாக்கீன்ெசய்தஅைனத்துெசயல்கைளயும்அவன்ெசய்தான். ௨௦எருசேலம்
மற்றும் யூதா மீது கர்த்தர் மிகுந்த ேகாபங்ெகாண்டு அங்குள்ள ஜனங்கைள
அப்புறப்படுத்தனார்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் ச ேதக்கயாவன்ஆட்சையமுடித்தது
ச ேதக்கயா பாப ேலான் அரசனுக்கு அடிபணிய மறுத்து அவனுக்கு எத ராகக்

கலகம்ெசய்தான்.

௨௫
௧ எனேவ, பாப ேலான் அரசனும், அவனது பைடகளும், எருசேலமிற்கு

எத ராகப் ேபாரிட வந்தனர். இது ச ேதக்கயாவன் 9வது ஆட்சயாண்டின்
பத்தாம் மாதத்தன் பத்தாம் நாளில் நடந்தது. ேநபுகாத் ேநச்சார் தன் பைடைய
நறுத்த நகரத்த ற்குள்யாரும் ேபாகாமலும் ெவளிேயறாமலும் தடுத்துவ ட்டான்.
பன் நகரத்ைதச்சுற்ற ெகாத்தளச் சுவைரக் கட்டினான். ௨ யூத நாட்டின்
அரசனாகய ச ேதக்கயாவன் 11ஆம் ஆட்சயாண்டுவைர ேநபுகாத்ேநச்சாரின்
பைட எருசேலைமச் சுற்றலும் தங்கயருந்தது. ௩நகரத்தன் நைலையப் பஞ்சம்
ேமலும் ேமாசமாக்க ற்று. நாலாவது மாதத்தன் ஒன்பதாம் நாளில் உண்ண
ெபாதுஜனங்களுக்குஉணேவஇல்ைலஎன்றநைலவந்தது.
௪ ேநபுகாத்ேநச்சாரின் பைட இறுதயல் நகரச் சுவைர உைடத்தது. அன்று

இரவு ச ேதக்கயாவும் அவனது ஆட்களும் ெவளிேய ஓடிப்ேபானார்கள்.
அவர்கள் இரகச ய கதைவப் பயன்படுத்த அரசனின் ேதாட்டத்தன் வழிேய
இரு மதல்களுக்கு நடுேவ ஓடிப்ேபாயனர். பைகவரின் பைட நகைரச்
சுற்றலும் இருக்க பாைலவனத்தற்குச் ெசல்லும் வழிேய தப்ப ச் ெசன்றார்கள்.
௫ பாப ேலான் பைட அவர்கைளத் துரத்த ப் ேபாய் எரிேகா சமெவளியல்
ப டித்துக்ெகாண்டது. ச ேதக்கயாைவ வ ட்டுவ ட்டு அவனது வீரர்கள்
தப்ப த்துக்ெகாண்டனர்.
௬பாப ேலானியர்கள் ச ேதக்கயாைவப் ப டித்து ரிப்லாவலிருந்த பாப ேலனிய

அரசனிடம் ெகாண்டு ெசன்றார்கள். அவர்கள் அவைனத் தண்டிக்க
வரும்பனார்கள். ௭ ச ேதக்கயாவன் மகன்கைள அவன் கண் முன்னாேலேய
ெகான்றனர். பன் இவனது கண்கைளப் படுங்கனார்கள். ப றகு சங்கலியால்
பாப ேலானுக்குக்ெகாண்டுெசன்றனர்.
எருசேலம்அழிக்கப்படுக றது
௮ ேநபுகாத்ேநச்சாரின் 19வது ஆட்சயாண்டின் ஐந்தாம் மாதத்தன் ஏழாவது

நாளில் ேநபுகாத்ேநச்சார் எருசேலமிற்கு வந்தான். ெநபுசராதான் பாப ேலானிய
அரசனது ெபரிய பைடயன் ஆைண அதகாரியாக இருந்தான். ௯ இவன்
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கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதயும் அரண்மைணையயும் ெபரிய வீடுகைளயும்
கட்டிடங்கைளயும் எரித்தான். ௧௦ எருசேலைம சுற்றயருந்த சுவைரயும்
ெநபுசராதானின் பாப ேலானிய பைட உைடத்து தள்ளியது. ௧௧ பாப ேலானிய
பைடயன் ஆைண அதகாரியான ெநபுசராதான் நகரத்தல் ேமலும் மீதயாக
இருந்த ஜனங்கைளயும் பாப ேலானிய அரசனுக்கு ெவளிேய வழுந்து
அழிந்தவர்கைளயும்கூட (ஆள முயன்றவர்கைளயும்) இவன் ைகது ெசய்து
நாடு கடத்தவ ட்டான். ௧௨ அவன் மிக எளிய ஜனங்கைளேய அங்ேக
தங்கும்படிவ ட்டான். இவர்கள் இங்குள்ள த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளயும்
பய ர்கைளயும்பார்த்துக்ெகாண்டனர்.
௧௩ பாப ேலனிய வீரர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்தலுள்ள ெவண்கல

தூண்கைள எல்லாம் உைடத்துப்ேபாட்டனர். அேதாடு ெவண்கல
அடிப்பகுத கைளயும், வண்டிகள், ெதாட்டிகள் ேபான்றவற்ைறயும்
உைடத்தனர். பன் அவற்ைறப் பாப ேலானுக்கு எடுத்துச்ெசன்றனர்.
௧௪ பாப ேலானியர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் இருந்த ெசப்புச் சட்டிகள்,
சாம்பல் பாத்த ரங்கள், கத்த கள், தூபகலசங்கள், ஆராதைனக்கு பயன்படும்
சகலக் கருவகள் ேபான்றவற்ைற எடுத்துச் ெசன்றனர். ௧௫ ெநபுசராதானும்
பைடத்தைலவனும் சுத்தப் ெபான்னிலும் ெவள்ளியலுமான தூபகலசங்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டனர். ௧௬-௧௭ எனேவ இவர்கள் எடுத்துக்ெகாண்டைவ:
இரண்டு தூண்கள் ஒவ்ெவான்றும் 27 அடி உயரமும் 4 1/2 அடி
உயரமுள்ள ெவண்கலத்தைலப்பும் உைடயைவ. இைவ ெவண்கலத்தால்
பன்னலும் மாதுளம் பழங்களுமான மாத ரிய ல் ெசய்யப்பட்டிருந்தன.
இரண்டும் ஒேர மாத ரியாய் இருந்தன. ஒரு ெபரிய ெவண்கலத்ெதாட்டி
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் சாெலாேமானால் ெசய்துைவக்கப்பட்ட வண்டிகள்.
இவ்ெவண்கலத்தன்எைடயானதுஅளந்துகாணமுடியாதஅளவற்குஇருந்தது.

யூதஜனங்கள்ைகத களாதல்
௧௮ ெநபுசராதான், தைலைம ஆசாரியனாகய ெசராயாைவயும், இரண்டாம்

ஆசாரியனாகய ெசப்பனியாைவயும், வாயல் காப்பாளர் மூவைரயும்
லயத்தலிருந்துைகப்பற்றனான்.
௧௯நகரத்தலிருந்துெநபுசராதான்பைடக்குப்ெபாறுப்பான 1அதகாரிையயும்,

நகரத்த ேலயருந்த 5 அரச ஆேலாசகர்கைளயும், 1 பைடத்தளபதயனுைடய
ெசயலாளர். அவன்தான்ெபாதுஜனங்களின்ஜனத்ெதாைகையகணக்ெகடுத்து
அவர்களில் சலைரப் பைடவீரர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுக்கும் ெபாறுப்பல்
இருந்த 1 பைடத்தளபதயனுைடய ெசயலாளைரயும், நகரத்தல் அகப்பட்ட 60
ேபர்கைளயும்எடுத்துக்ெகாண்டான்.
௨௦-௨௧ ப றகு ெநபுசராதான் அவர்கள் அைனவைரயும் பாப ேலானுக்கு

அைழத்துச் ெசன்று ரிப்லாவல் இருந்த பாப ேலானிய அரசனிடம் ெகாண்டு
ேபானான். அவர்கைளப் பாப ேலான் அரசன் ஆமாத் ேதசத்தன் பட்டணமான
ரிப்லா என்னும் இடத்தல் ெவட்டிக் ெகான்றுேபாட்டான். இவ்வாேற யூத
ஜனங்களும்தங்கள்ேதசத்தலிருந்துசைறக்குெகாண்டுப்ேபாகப்பட்டனர்.

யூதநாட்டின்ஆளுநரானெகதலியா
௨௨ யூத நாட்டிேல சலைர மட்டுேம பாப ேலான் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார்

வ ட்டு ைவத்தான், அங்கு சாப்பானின் மகனாகய அகீக்காமின் மகனாகய
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ெகதலியா இருந்தான். யூத ஜனங்களுக்கு ஆளுநராக ெநபுசராதான்
ெகதலியாைவஆக்கனான்.
௨௩ ெநத்தானியாவன் மகனான இஸ்மேவலும், கேரயாவன் மகனான

ேயாகனானும் ெநத்ேதாப் பாத்தயனாகய தன்கூேமத்தன் மகன் ெசராயாவும்
மாகாத்தயன் ஒருவனது மகன் யசனியாவும் பைட அத காரிகளாவார்கள்.
இவர்களும் அவர்கைளச் ேசர்ந்தவர்களும் ெகதலியாைவ யூத ஆளுநராக
ஆக்கயதுபற்ற ேகள்வப்பட்டனர். எனேவ, அவர்கள் மிஸ்பாவற்குப் ேபாய்
ெகதலியாைவ சந்த த்தனர். ௨௪ ெகதலியா அவர்களுக்கு ஒரு வாக்குறுத
அளித்தான். அவன், “பாப ேலானிய அத காரிகளுக்குப் பயப்படேவண்டாம்.
இங்கருந்து அரசருக்கு ேசைவச் ெசய்க. ப றகு உங்களுக்கு எல்லாம் சரியாக
இருக்கும்” என்றான்.
௨௫ எலிசாமாவன் மகனாகய ெநத்தானியாவன் மகன் இஸ்மேவல் அரச

குடும்பத்தலிருந்து வந்தவன். ஏழாவது மாதத்தல் அவன் பத்து ேபேராடு
மிஸ்பாவுக்கு வந்து ெகதலியாைவயும் அவேனாடு இருந்த யூதர்கைளயும்
பாப ேலனியர்கைளயும் ெகான்றுேபாட்டான். ௨௬ ப றகு பைட அத காரிகளும்
ஜனங்களும் எக ப்துக்கு ஓடிப்ேபானார்கள். அப்ேபாது முக்கயமுள்ளவர்கள்,
இல்லாதவர்கள் என்று அைனவரும் ஓடிப்ேபானார்கள். ஏெனன்றால்
அவர்களுக்குபாப ேலானியர்களிடம் பயம்அத கம்.
௨௭ ப றகு பாப ேலானின் அரசனாக ஏவல் ெமெராதாக் ஆனான். இவன் யூத

அரசனான ேயாயாக்கீைன வடுதைல ெசய்தான். இது இவன் சைறப்பட்ட
37வது ஆண்டு. தான் ஆட்ச க்கு வந்த 12வது மாதத்தன் 27வது நாளில்
ெசய்தான். ௨௮ஏவல்ெமெராதாக் ேயாயாக்கீனுடன்கருைணேயாடுஇருந்தான்.
அவன், பாப ேலானில் (ைகது ெசய்யப்பட்டு) இருந்த மற்ற அரசர்கைளவ ட
ேயாயாக்கீனுக்கு நல்ல இருக்ைக அளித்தான். ௨௯ ேயாயாக்கீன் ைகதயன்
ஆைட அணிவைத அரசன் தடுத்துவ ட்டான். அவன் அரசேனாடு சமமாக ஒேர
ேமைஜயல் அமர்ந்து தனது மீதயான காலம் முழுவதும் உணவு உண்டான்.
௩௦ ஏவல்ெமெராதாக், ேயாயாக்கீனுக்கு அவனது வாழ்நாள் முழுவதும்
ஒவ்ெவாருநாளும்உணவளித்துவந்தான்.
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நாளாகமத்தன்
முதலாம்புத்தகம்

ஆதாம்முதல்ேநாவாவைரயுள்ளகுடும்பவரலாறு
௧-௩ஆதாம், ேசத், ஏேனாஸ், ேகனான்,
மகலாெலேயல்,யாேரத், ஏேனாக்கு,ெமத்தூசலா,லாேமக்கு, ேநாவா.

௪ேசம், காம்,யாப்ேபத்ஆக ேயார் ேநாவாவன்மகன்கள்.

யாப்ேபத்தன்சந்ததயனர்
௫ ேகாமர், மாேகாகு, மாதாய், யாவான், தூபால், ேமேசக்கு, தீராஸ் ஆக ேயார்
யாப்ேபத்தன்மகன்கள்.

௬அஸ்கனாஸ், ரீப்பாத்து,ெதாகர்மா,ஆகேயார் ேகாமரின்மகன்கள்.
௭எலீசா, தர்ஷீஸ், க த்தீம்,ெதாதானீம்ஆக ேயார்யாவானின்மகன்கள்.

காமின் சந்ததயனர்
௮கூஷ்,மிஸ்ராய ம்,பூத், கானான்ஆக ேயார் காமின்மகன்களாவார்கள்.
௯ேசபா,ஆவலா,சப்தா, ராமா,சப்த காஆக ேயார்கூஷன்மகன்களாவார்கள்.
ேசபா, த தான்,ஆகேயார் ராமாவன்மகன்களாவார்கள்.

௧௦ ந ம்ேராதன் சந்ததயான கூஷ், வளர்ந்து பலமுள்ள ைதரியமிக்க வீரனாக
உலகல்வளங்கனான்.

௧௧ லுதீமியர், ஆனாமியர், ெலகாப யர், நப்தூகயர் ஆக ேயாரின்
தந்ைத மிஸ்ராய ம் (எக ப்து) ௧௨ ேமலும் மிஸ்ராயும் பத்ரூசயர்,
கஸ்லூகயர் கப்ேதாரியர் ஆக ேயாருக்கும் தந்ைத (ெபலிஸ்தயர்கள்
கஸ்லூகயரிலிருந்துவந்தவர்கள்.)

௧௩ கானான் சீேதானின் தந்ைத ஆவான். சீேதான் இவனது மூத்த
மகன். கானான் சீேதானுக்கும் ேகத்துக்கும் தந்ைத ஆவான். ௧௪ அவன்
எபூசயைரயும், எேமாரியைரயும், க ர்காச யைரயும் ௧௫ ஏவயைரயும்,
அர்கீயைரயும், சீனியைரயும், ௧௬ அர்வாதயைரயும், ெசமாரியைரயும்,
காமாத்தயைரயும்ெபற்றான்.

ேசமின் சந்ததயனர்
௧௭ ஏலாம், அசூர், அர்பக்சாத், லூத், ஆராம், ஊத்ஸ், கூல், ேகத்ெதர், ேமசக்
ஆக ேயார் ேசமின்மகன்களாவார்கள்.

௧௮அர்பக்சாத் சாலாவன்தந்ைத. சாலா ஏேபரின்தந்ைத.
௧௯ஏேபருக்குஇரண்டுமகன்கள்இருந்தார்கள். ஒருமகனின் ெபயர், ேபேலகு
ஆகும். ஏெனன்றால், இவனது வாழ்நாளில் தான் பூமியலுள்ள ஜனங்கள்
ெமாழி வாரியாகப் ப ரிக்கப்பட்டனர். ேபேலகன் சேகாதரனது ெபயர்
ெயாக்தான் ஆகும். ௨௦ அல்ேமாதாத், சாேலப், ஆசர்மாேவத், ேயராைக,
௨௧அேதாராம், ஊசால், த க்லா, ௨௨ ஏபால், அபமாேவல், ேசபா, ௨௩ ஓப்பீர்,
ஆவலா, ேயாபாப் ஆக ேயாைர ெயாக்தான் ெபற்றான். கீழ்க்கண்ட
அைனவரும்ேயாக்தானின்மகன்களாவார்கள்.
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௨௪ ேசம், அர்பக்சாத், சாலா, ௨௫ ஏேபர், ேபேலகு, ெரகூ, ௨௬ ெசரூகு, நாேகார்,
ேதராகு, ௨௭ஆப ராமாக யஆப ரகாம்ஆக ேயார்.

ஆப ரகாமின்குடும்பம்
௨௮ ஈசாக்கும், இஸ்மேவலும் ஆப ரகாமின் மகன்களாவார்கள்.
௨௯கீழ்க்கண்டவர்கள்இவர்களதுசந்ததயாவார்கள்:

இஸ்மேவலின் மூத்த மகனான ெநபாேயாத், மற்ற மகன்களான ேகதார்,
அத்ப ேயல், மிப்சாம், ௩௦ மிஷ்மா, தூமா, மாசா, ஆதாத், ேதமா, ௩௧ெயத்தூர்,
நாபீஸ், ேகத்மா,ஆகேயார்.

௩௨ ேகத்தூராள் ஆப ரகாமின் ெபண் ேவைலக்காரி ச ம்ரான், யக்ஷான்,
ேமதான், மீதயான், இஸ்பாக், சூவா ஆக ேயார் இவளது பள்ைளகள்.
ேசபாவும் ேததானும்யக்ஷானின்பள்ைளகள்.

௩௩ ஏப்பா, ஏப்ேபர், ஆேனாக்கு, அபீதா, எல்தாகா ஆக ேயார் மீதயானின்
மகன்கள். இவர்கள்எல்ேலாரும் ேகத்தூராளின் சந்ததயார்.

Isaac’s Descendants
௩௪ஆப ரகாம் ஈசாக்கன்தந்ைத. ஏசாவும்,இஸ்ரேவலும்ஈசாக்கன்மகன்கள்.
௩௫ெரகுேவல், எயூஷ்,யாலாம், ேகாராகுஆக ேயார் ஏசாவன்மகன்கள்.
௩௬ ஓமார், ெசப்ப , கத்தாம், ேகனாஸ், த ம்னா, அமேலக்கு ஆக ேயார்
எலீப்பாசன்மகன்கள்.

௩௭நகாத், ேசராகு, சம்மா,மீசாஆக ேயார் ெரகுேவலின்மகன்கள்.

ேசயீரிடமிருந்துஏேதாமியர்கள்
௩௮ ேசாபால், ச ப ேயான், ஆனா, தீேசான், எத்ேசர், தீசான்ஆக ேயார் ேசயீரின்
மகன்கள்.

௩௯ேலாத்தானின்மகன்கள். த ம்னாள்ேலாத்தானின் சேகாதரிஆவாள்.
௪௦ அல்வான், மானகாத், ஏபால், ெசப்ப , ஓனாம் ஆக ேயார் ேசாபாலின்
மகன்கள். அயாவும்,ஆனாகும் ச ப ேயானின்மகன்கள்.

௪௧ஆனாகன்மகன்களில்த ேஷானும்ஒருவன். அம்ராம்,எஸ்பான்,இத்தரான்,
ெகரான்ஆக ேயார் த ேஷானின்மகன்கள்.

௪௨பல்கான், சகவான்,யாக்கான்ஆக ேயார் ஏத்ேசரின்மகன்கள்.
ஊத்ஸ்,அரான்ஆக ேயார் தஷானின்மகன்கள்.

ஏேதாமின்அரசர்கள்
௪௩ இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள அரசெனாருவன் ஆள்வதற்கு முன்ேப ஏேதாம்
நலத்ைதபலஅரசர்கள்ஆண்டுவந்தார்கள். அந்தஅரசர்களின்ெபயர்கள்:

ேபேயாரின்மகன்ேபலா. இவனதுநகரத்தன்ெபயர் தன்காபாஆகும்.
௪௪ ேபலா மரித்ததும் ேபாஸ்ராைவச் ேசர்ந்த ேசராகன் மகன் ேயாபாப்
இவனுக்குப்பதல்அரசன்ஆனான்.

௪௫ ேயாபாப் மரித்ததும், ேதமானியரின் நாட்டானாகய ஊசாம் புதய அரசன்
ஆனான்.

௪௬ஊசாம் மரித்த பன், ேபதாதன் மகன் ஆதாத் அவனுக்குப் பதல் அரசன்
ஆனான். இவன் மீதீயானியைர ேமாவாபன் நாட்டிேல ேதாற்கடித்தான்.
இவனதுநகரத்தன்ெபயர்ஆவீத்ஆகும்.

௪௭ஆதாத் மரித்த பன், மஸ்ேரக்கா ஊைரச் ேசர்ந்த சம்லா அவனுக்குப் பதல்
அரசன்ஆனான்.
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௪௮சம்லாமரித்தபன்சவுல்புதயஅரசன்ஆனான். இவன்ஐப ராத்துஆற்றன்
கைரயல்உள்ளேரேகாேபாத்ைதச் ேசர்ந்தவன்.

௪௯சவுல்மரித்தபன்,அக்ேபாரின்மகனானபாகாலானான்அவனுக்குப்பதல்
அரசன்ஆனான்.

௫௦பாகாலானான்மரித்தபன்,ஆதாத்அவனுக்குப்பன்புதயஅரசன்ஆனான்.
இவனதுநகரத்த ற்குபாக என்றுெபயரிடப்பட்டது. ஆதாத்தன்மைனவயன்
ெபயர் ெமேகதேபல் ஆகும். மாத்த ேரத்தன் மகள் ெமேகதேபல் ஆவாள்.
ேமசகாபன் மகள் மாத்த ேரத் ஆவாள். ப றகு, ஆதாத் மரித்தான். ௫௧ஆதாத்
மரித்தபன், ஏேதாமில் த ம்னா, அல்யா, எேதத். ௫௨ அேகாலிபாமா, ஏலா,
ப ேனான், ௫௩ ேகனாஸ், ேதமான், மிப்சார், ௫௪ மக்த ேயல், ஈராம் ஆக ேயார்
ஏேதாமின்தைலவர்கள்ஆனார்கள்.

௨
இஸ்ரேவலின்மகன்கள்
௧ ரூபன், ச மிேயான், ேலவ , யூதா, இசக்கார், ெசபுேலான், ௨ தாண்,
ேயாேசப்பு, ெபன்யமீன், நப்தலி, காத், ஆேசர் ஆக ேயார் இஸ்ரேவலின்
மகன்களாவார்கள்.

யூதாவன்மகன்கள்
௩ ஏர், ஓனான், ேசலா ஆக ேயார் யூதாவன் மகன்கள். இந்த மூன்றுேபரும்
பத்சூவா ெபற்ற பள்ைளகள். இவள் கானான் நாட்டுப் ெபண். யூதாவன்
முதல் மகனான ஏர், ெகட்டவனாக இருப்பைதக் கர்த்தர் கண்டார். அதனால்
கர்த்தர் அவைன ெகான்றுவட்டார். ௪ யூதாவன் மருமகளான தாமார்
அவனுக்குப் பாேரஸ், ேசரா எனும் இருவைரப் ெபற்றாள். ஆக யூதாவுக்கு 5
மகன்கள்இருந்தார்கள்.

௫ எஸ்ேரானும் ஆமூலும், பாேரசன் மகன்களாவார்கள். ௬ ேசராவுக்கு 5
மகன்கள். ச ம்ரி, ஏத்தான், ஏமான், கல்ேகால், தாராஆக ேயார்ஆவார்கள்.

௭ ச ம்ரியன் மகன் கர்மீ. கர்மீயன் மகன் ஆகார். ஆகார் இஸ்ரேவலுக்குப்
பல ெதால்ைலகைள வரவைழத்தவன். இவன் ேபாரில் சல ெபாருட்கைள
எடுத்துக் ெகாண்டான். அவற்ைற அவன் ேதவனுக்குக் ெகாடுத்தருக்க
ேவண்டும். ஆனால்,அவ்வாறுெசய்யவல்ைல.

௮அசரியா ஏத்தானின்மகன்.
௯ெயர்ெமேயல், ராம்,ெகலுபாஆக ேயார் எஸ்ேரானின்பள்ைளகள்.

ராமின் சந்ததயனர்
௧௦ ராம், அம்மினதாபன் தந்ைத ஆவார். அம்மினதாப், நகேசானின் தந்ைத
ஆவார். நகேசான், யூத ஜனங்களின் ப ரபு. ௧௧ நகேசான் சல்மாவன்
தந்ைத. சல்மா ேபாவாசன் தந்ைத. ௧௨ ேபாவாஸ் ஓேபதன் தந்ைத. ஓேபத்
ஈசாயன் தந்ைத. ௧௩ ஈசாய் எலியாபன் தந்ைத. இவன் அவனது மூத்த
மகன். இவனதுஇரண்டாவதுமகன்அபனதாப். இவனதுமூன்றாவதுமகன்
சம்மா. ௧௪இவனது நான்காவது மகன் ெநதெனேயல், இவனது ஐந்தாவது
மகன் ரதாய . ௧௫இவனதுஆறாவது மகன் ஓத்ேசம், ஏழாவது மகன் தாவீது.
௧௬ ெசருயாளும் அப காயலும் இவர்களது சேகாதரிகள். ெசருயாளிற்கு
அப சாய், ேயாவாப், ஆசேகல் என மூன்று மகன்கள். ௧௭ அபகாயல்
அமாசாவன்தாய்,இஸ்மேவலனாகயெயத்ேதர்அமாசாவன்தந்ைத.
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காேலப்பன்சந்ததயனர்
௧௮ காேலப் எஸ்ேரானின் மகன். காேலப ற்கு பள்ைளகளும் அசுபா என்ற
மைனவயும் இருந்தனர். அசுபா எரீேயாத்தன் மகள். ஏேசர், ேசாபாப்,
அர்ேதான் ஆக ேயார் அவனது பள்ைளகளாவார்கள். ௧௯அசுபா மரித்ததும்
காேலப் எப்ராத்ைத மணந்துக் ெகாண்டான். இருவருக்கும் ஒரு மகன்
பறந்தான். அவர்கள்அவனுக்குஊர்என்றுெபயரிட்டனர். ௨௦ஊர்ஊரியன்
தந்ைதயானான். ஊரி ெபசெலேயலின்தந்ைதயானான்.

௨௧ பன்னர், எஸ்ேரானுக்கு அறுபது வயது ஆனதும், அவன் மாகீரின் மகைள
மணந்துக் ெகாண்டான். மாகீர் க ெலயாத்தன் தந்ைத. எஸ்ேரான்
மாகீரின் மகேளாடு பாலின உறவுெகாண்டான். அவள் ெசகூப்ைப
ெபற்றாள். ௨௨ ெசகூப் யாவீரின் தந்ைத. யாவீருக்கு க ேலயாத் நலத்தல்
23 நகரங்கள்இருந்தன. ௨௩ஆனால் ேகசூரும்ஆராமும்யாவீரின்ஊர்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். அவற்றுள் ஜாய ர் நகர் மற்றும் ேகனாத் நகரும்
அதைனச் சுற்றயுள்ள 60 ச ற்றூர்களும் அடங்கும். இந்நகரங்களும்
ஊர்களும்க ேலயாத்தன்தந்ைதயான,மாகீரின்மகன்களுக்குஉரியைவ.

௨௪ எஸ்ேரான் எப்ராத்தாவல் உள்ள ஊரான காேலப்பல் மரித்தான். மரித்த
ப றகு, அவன் மைனவயான அபயாள் ஒரு மகைனப் ெபற்றாள். அவனது
ெபயர்அசூர். அவன்ெதக்ெகாவாவன்தந்ைத.
ெயர்ெமேயலின்சந்ததயனர்
௨௫ ெயர்ெமேயல் எஸ்ேரானின் முதல் மகன். ெயர்ெமேயலுக்கு ராம், பூனா,
ஓெரன், ஓத்ேசம், அகயா எனும் பள்ைளகள் இருந்தனர். இவர்களில் ராம்
மூத்தமகன். ௨௬ெயர்ெமேயலுக்கு,அத்தாராள்எனும்ேபருைடயஇன்ெனாரு
மைனவயும்இருந்தாள். இவள்ஓனாமின்தாய்.

௨௭ ெயர்ெமேயலின் மூத்தமகனான ராமிற்குப் பள்ைளகள் இருந்தனர்.
அவர்கள்மாஸ்,யாமின், எக்ேகர்ஆக ேயாராகும்.

௨௮ ஓனாவற்கு சம்மாய், யாதா என்ற பள்ைளகள் இருந்தனர். சம்மாய ற்கு
நாதாப்,அபசூர் எனும்பள்ைளகள்இருந்தனர்.

௨௯ அபசூரின் மைனவயன் ெபயர் அபயாேயல், அவர்களுக்கு இரண்டு
மகன்கள்இருந்தனர். அக்பான், ேமாளித் என்பைவஅவர்களின்ெபயர்.

௩௦ ேசேலத்தும், அப்பாயமும் நாதாப்பன் மகன்கள். ேசேலத் பள்ைளப்ேபறு
இல்லாமேலேயமரித்துப் ேபானான்.

௩௧ அப்பாயீமின் மகன் இஷ , இஷயன் மகன் ேசசான், ேசசானின் மகன்
அக்லாய்

௩௨ யாதா சம்மாயன் சேகாதரன், ெயத்ெதரும் ேயானத்தானும் யாதாவன்
மகன்கள்,ெயத்ெதர் பள்ைளப்ேபறுஇல்லாமேலமரித்துப்ேபானாள்.

௩௩ேபேலத்தும் சாசாவும் ேயானத்தானின் மகன்கள். இதுேவெயர்ெமேயலின்
குடும்பப் பட்டியலாகும்.

௩௪ ேசசானுக்கு மகன்கள் இல்ைல. அவனுக்கு குமாரத்த கேள இருந்தனர்.
ேசசாறுக்குஎக ப்தலுள்ளயர்காஎன்றேபருள்ளேவைலக்காரன்இருந்தான்.
௩௫ ேசசான்யர்காைவத் தன் மகள் மணந்துெகாள்ளும்படி அனுமதத்தான்.
அவர்களுக்குஒருமகன்இருந்தான். அவனதுெபயர்அத்தாய .

௩௬ அத்தாய நாதானின் தந்ைத, நாதான் சாபாத்தன் தந்ைத, ௩௭ சாபாத்
எப்லாலின் தந்ைத, எப்லால் ஓேபத்தன் தந்ைத, ௩௮ ஓேபத் ஏகூவன்
தந்ைத, ஏகூ அசரியாவன் தந்ைத, ௩௯ அசரியா ஏேலத்ஸின் தந்ைத,
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ஏேலத்ஸ் எெலயாசாவன் தந்ைத, ௪௦ எெலயாசா சஸ்மாயன் தந்ைத,
சஸ்மாய் சல்லூமின் தந்ைத, ௪௧ சல்லூம் எக்கமியாவன் தந்ைத, எக்கமியா
எலிசாமாவன்தந்ைத.

காேலபன்குடும்பம்
௪௨காேலப் ெயர்ெமேயலின்சேகாதரன். காேலபன்முதல் மகன் ேமசா. ேமசா
சீப்பன்தந்ைத. ேமசாவன்மற்ெறாரு மகன்ெமேரசா. ெமேரசா எப்ேரானின்
தந்ைத.

௪௩ ேகாராகு, தப்புவா, ெரக்ேகம், ெசமா ஆக ேயார் எப்ேரானின் மகன்கள்.
௪௪ ெசமாராக மின் தந்ைத. ராக ம் ேயார்க்ேகயாமின் தந்ைத. ெரக்ேகம்
சம்மாயன் மகன். ௪௫ சம்மாய் மாேகானின் தந்ைத, மாேகான் ெபத்சூரின்
தந்ைத.

௪௬காேலபன் ேவைலக்காரியாக எப்பாள் இருந்தாள். அவள்ஆரான், ேமாசா,
காேசஆக ேயாரின்தாய். ஆரான்காேசசன்தந்ைத.

௪௭ ேரேகம், ேயாதாம், ேகசாம், ேபேலத், எப்பா, சாகாப் ஆக ேயார் யாதாயன்
மகன்கள்.

௪௮ மாகா காேலப்பன் இன்ெனாரு ேவைலக்காரி. அவள் ேசேபர் த ர்கானா
ஆக ேயாரின் தாயானாள். ௪௯ மாகா, சாகாப், ேசவா ஆக ேயாருக்கும்
தாயானாள். சாகாப் மத்மன்னாவன் தந்ைதயானான். ேசவா
மக்ேபனாவுக்கும் கீேபயாவுக்கும் தந்ைதயானான். காேலபன் மகள்
அக்சாள்.

௫௦இது காேலபன் சந்ததயாரின் வ பரமாகும். ஊர், காேலபன் முதல் மகன்.
அவன்எப்ராத்தானிடம் ப றந்தான். கீரியாத் யாரீைமஉருவாக்கய ேசாபால்,
௫௧ெபத்ெலேகைமஉருவாக்கயசல்மா,ெபத்காேதைரஉருவாக்கயஆேரப்பு
ஆக ேயார்ஊரின்மகன்கள்ஆவார்கள்.

௫௨ ேசாபால் கீரியாத்யாரீமிைன உருவாக்கயவன். இது ேசாபாலின்
சந்ததயாரின் வ பரம். ஆராேவா, ஆசயம் ெமனுேகாத்தன் பாதயளவு
ஜனங்களும் ௫௩ கீரியாத்யாரீமின் ேகாத்த ரங்களும் எத்த ரியர், பூகயர்,
சுமாத்தயர், மிஸ்ராவயர் ஆக ேயார் ஆவார்கள். மிஸ்ராவயரிடமிருந்து
ேசாராத்த யரும்எஸ்தேவாலியரும்ப றந்தார்கள்.

௫௪இதுசல்மா சந்ததயன்வபரமாகும்: ெபத்ேலேகம், ேநத்ேதாபாத்,அதேராத்,
ெபத்ேயாவாப் ஆகய நகர ஜனங்களும் மானாத்தயரில் பாத ஜனங்களும்
ேசாரியரில் பாத ஜனங்களும் ௫௫ யாேபசல் குடியருந்த எழுத்தாளர்களின்
குடும்பங்கள், த ராத்தயரும், ச மாத்தயரும் சுக்காத்தயரும் ஆவர்.
ெபத்ேரகாப்பன் தந்ைதயான அம்மாத்தலிருந்து வந்த ேகனியர்கேள
கணக்கர்கள்.

௩
தாவீதன்மகன்கள்
௧ தாவீதன் சல மகன்கள், எப்ேரான் என்னும் நகரத்த ேல ப றந்தனர். இது

தாவீதன்மகன்களின்வபரம்.
தாவீதன் முதல் மகன் அம்ேனான். அம்ேனானின் தாய் அக ேநாவாம். அவள்
ெயஸ்ேரேயல்எனும்ஊரினள்.

இரண்டாவது மகனின் ெபயர் தானிேயல் ஆகும். இவனது தாயன் ெபயர்
அப காேயல். இவள்கர்ேமல்யூதா எனும்ஊரினள்.
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௨மூன்றாவது மகன் அப்சேலாம். இவனது தாய் மாக்கா. இவள் தல்மாயன்
மகள். தல்மாய் ேகசூரின்அரசன்.

நான்காவதுமகன்அேதானியா. இவனதுதாய்ஆகீத்.
௩ஐந்தாவதுமகன்ெசப்பத்தயா. இவனதுதாய்அப த்தாள்.
ஆறாவது மகன் இத்ேரயாம். இவனது தாய் எக்லாள். இவளும் தாவீதன்
மைனவ தான்.

௪இந்தஆறுமகன்களும்எப்ேரானில் தாவீத ற்குப் ப றந்தவர்கள்.
தாவீது, எப்ேரானில் ஏழுஆண்டுகளும்ஆறு மாதங்களும்ஆண்டான். தாவீது

எருசேலமில் 33 ஆண்டுகள் அரசாண்டான். ௫ கீழ்க்கண்டவர்கள் தாவீத ற்கு
எருசேலமில் ப றந்தமகன்கள்:
பத்சுவாளுக்கு, நான்கு மகன்கள் பறந்தனர். இவள் அம்மிேயலின் மகள்.
ச மீயா, ேசாபாப், நாத்தான், சாெலாேமான் ஆக ேயார் பத்சுவாளின்
மகன்கள். ௬-௮இப்கார், எலிசாமா, எலிப்ெபேலத், ேநாகா, ேநேபக், யப்பயா,
எலிசாமா, எலியாதா, எலிேபேலத் ஆகய ஒன்பது ேபரும் தாவீதன்
மகன்கேள. ௯ தாவீது தனது பற மகன்கைளத் தனது ைவப்பாட்டிகளிடம்
ெபற்ெறடுத்தான். தாமார் தாவீதன்மகளாவாள்.

தாவீதன்காலத்த ற்குப் ப றகுவந்தயூதஅரசர்கள்
௧௦ெரெகாெபயாம் சாெலாேமானின் மகன். ெரெகாெபயாமின் மகன்அபயா.
அபயாவன் மகன் ஆசா. ஆசாவன் மகன் ேயாசபாத். ௧௧ ேயாசபாத்தன்
மகன்ேயாராம். ேயாராமின் மகன்அகசயா,அகசயாவன்மகன்ேயாவாஸ்.
௧௨ ேயாவாஸின் மகன் அமத்சயா, அமத்சயாவன் மகன் அசரியா,
அசரியாவன் மகன் ேயாதாம். ௧௩ ேயாதாவன் மகன் ஆகாஸ், ஆகாஸின்
மகன் எேசக்கயா, எேசக்கயாவன் மகன் மனாேச. ௧௪ மனாேசயன் மகன்
ஆேமான்,ஆேமானின்மகன்ேயாச யா.

௧௫ ேயாச யாவன் மகன்களின் பட்டியல் இது: முதல் மகன் ேயாகனான்.
இரண்டாம்மகன்ேயாயாக்கீம். மூன்றாம்மகன்ச ேதக்கயா. நான்காம்மகன்
சல்லூம்.

௧௬ேயாயாக்கீமின்மகன்எெகானியா. இவனதுமகன்ச ேதக்கயா.*

பாப ேலானியஅடிைமத்தனத்தற்குப் ப றகுதாவீதன்குடும்பம்
௧௭ எெகானியா பாப ேலானியாவல் ைகதயாக இருந்த ப றகு அவனுக்கு
மகன்கள் பறந்தனர். சாலாத்த ேயல். ௧௮ மல்கீராம், ெபதாயா, ேசனாசார்,
ெயகமியா,ஒசாமா,ெநதபயாஆக ேயார்கள்அவர்கள்.

௧௯ ெசருபாேபல், ச ேமய ஆக ேயார் ெபதாயாவன் மகன்கள். ெமசுல்லாம்,
அனனியா ஆக ேயார் ெசருபாேபலின் மகன்கள். ெசேலாமீத் இவர்களின்
சேகாதரி. ௨௦ெசருபாேபலுக்குேமலும்ஐந்துமகன்கள்இருந்தனர். அவர்கள்
அசூபா,ஒேகல்,ெபரக யா,அசதயா,ஊசா ேபேசத்ஆக ேயாராவர்.

௨௧ அனனியாவன் மகன் ெபலத்தயா. எசாயா இவனது மகன் ெரபாயா.
ெரபாயாவன்மகன்அர்னான். இவனதுமகன்ஒபதயா. ஒபதயாவன்மகன்
ெசக்கனியா.

* ௩:௧௬: ேயாயாக்கீமின் மகன்...ச ேதக்கயா இதுஇரண்டுவைகயாக வளக்கம் ெசால்லப்படுக றது. (1)
“இந்த ச ேதக்கயா ேயாயாக்கீமின்மகனும்எெகானியாவன்சேகாதரனும்ஆனான்.” (2) “இந்த ச ேதக்கயா
எெகானியாவன்மகனாகவும் ேயாயாக்கீமின் ேபரனும்ஆவான்.”
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௨௨இதுெசக்கனியாவன் சந்ததயனரின் பட்டியல்: இவனதுமகன்ெசமாயா.
ெசமாயாவற்கு அத்தூஸ், எெகயால், பாரியா, ெநயாரியா, ெசப்பாத் எனும்
ஆறுமகன்கள்இருந்தனர்.

௨௩ எலிேயானாய், எேசக்கயா, அஶ்ரீக்காம் எனும் மூன்றுேபரும்
ெநயாரியாவன்மகன்கள்.

௨௪ஒதாயா, எலியாச ப், ெபலாயா, அக்கூப், ேயாகனான், ெதலாயா, ஆனானி
எனும்ஏழுேபரும்எலிேயானாயன்மகன்கள்.

௪

யூதாவன்மற்ற ேகாத்த ரங்கள்
௧யூதாவன்மகன்களின்பட்டியல்பன்வருமாறு:
பாேரஸ், எஸ்ேரான், கர்மீ,ஊர், ேசாபால்ஆக ேயார்யூதாவன்மகன்கள்.
௨ேசாபாலின்மகன்ராயா. இவன்யாகாத்தன்தந்ைத. யாகாத்அகுமாய க்கும்
லாகாதுக்கும்தந்ைத. இவர்களின் சந்தத கேள ேசாரத்தயர்கள்.

௩ ெயஸ்ெரேயல், இஷ்மா, இத்பாஸ் ஆக ேயார் ஏதாமின் மகன்கள்.
அத்ெசெலல்ேபானிஇவர்களின் சேகாதரி.

௪ ெபனுேவல் ேகேதாருக்குத் தந்ைத. எேசர் உஷாவற்கு தந்ைத. இவர்கள்
ஊரின் மகன்கள். ஊர் எப்ராத்தாவன் முதல் மகன். எப்ராத்ேதா
ெபத்ெலேகமுக்குத்தந்ைத.

௫ அசூர் ெதக்ேகாவாவுக்குத் தந்ைத. ெதக்ேகாவாவுக்கு ஏலாள், நாராள்
என்ற இரு மைனவயர்கள். ௬ நாராள் அசூருக்கு அகுசாம், எப்ேபர்,
ெதமனி, ஆகாஸ்தாரி ஆகய மகன்கைளப் ெபற்றாள். ௭ ஏலாளிக்கு ேசேரத்,
எத்ேசாகார், எத்னான், ேகாஸ் எனும் மகன்கள்இருந்தனர். ௮ ேகாஸ்அனூப்,
ேசாேபபாக் எனும் இருவரின் தந்ைத. ேகாஸ் அகர்ேகல் ேகாத்த ரத்த ற்கும்
தந்ைதயானான். அகர்ேகல்ஆருமின்மகன்.

௯ யாேபஸ் மிக நல்லவன். அவன் தனது சேகாதரர்கைளவ டச் ச றந்தவன்.
அவனது தாய், “நான் அவனுக்கு யாேபஸ் என்று ெபயரிட்ேடன். ஏெனன்றால்
நான் அவைனப் ெபற்றேபாது ெபருந்துன்பம் அைடந்ேதன்” என்றாள்.
௧௦யாேபஸ்இஸ்ரேவலின் ேதவனிடம் ெஜப த்து, “நீர் என்ைனஉண்ைமயாகேவ
ஆசீர்வத க்கேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன். நீர் எனக்கு மிகுதயான
நலத்ைதத் தரேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன். என்ேனாடு ெநருக்கமாக
இரும். என்ைன எவரும் காயப்படுத்தாதபடி பார்த்துக்ெகாள்ளும். அதனால்
நான்துன்பம்இல்லாமல்இருக்கேவண்டும்” என்றுேகட்டுக்ெகாண்டான். அவன்
ேகட்டைத ேதவன்அவனுக்குக்ெகாடுத்தார்.

௧௧ ேகலூப் சூகாவன் சேகாதரன். ேகலூப் ேமகீரின் தந்ைத. ேமகீர்
எஸ்ேதானின் தந்ைத. ௧௨ எஸ்ேதான் ெபத்ராபா, பேசயாக், ெதகனாக்
ஆக ேயாரின் தந்ைத. ெதகனாக் இர்நாகாஷன் தந்ைத. இவர்கள்
அைனவரும்ேரகாைவச் ேசர்ந்தவர்கள்.

௧௩ ஓத்னிேயல், ெசராயா ஆக ேயார் ேகனாசன் மகன்கள். ஓத்னிேயலின்
மகன்கள்ஆத்தாத் மற்றும் ெமேயானத்தாய்ஆக ேயார். ௧௪ெமேயானத்தாய்
என்பவன்ஒப ராவுக்குதந்ைதஆனான்.
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ெசராயா ேயாவாைபப் ெபற்றான். ேயாவாப் கராஷீமன் பள்ளத்தாக்குக்கு
வத்த ட்டவர். அவர்கள் தறைமமிக்க ெதாழிலாளிகளாக இருந்ததனால்
ஜனங்கள்இந்தப்ெபயரால்அவர்கைளஅைழத்தார்கள்.

௧௫ காேலப் எப்புன்ேனயன் மகன். ஈரு, ஏலா, நாகாம் ஆக ேயார் காேலபன்
மகன்கள். ஏலாவன்மகன்ேகனாஸ்.

௧௬சீப், சீப்பா, த ரியா,அசாெரேயல்ஆக ேயார் எகெலேலலின்மகன்கள்.
௧௭-௧௮ெயத்ேதர், ேமேரத், ஏப்ேபர், யாேலான்ஆக ேயார் எஸ்றாவன் மகன்கள்,
ேமேரத், மிரியாமுக்கும் சம்மாய க்கும் இஸ்பாவுக்கும் தந்ைதயானான்.
இஸ்பாஎஸ்ெதேமாவாவுக்குத்தந்ைதஆனான். ேமேரத்த ற்குஎக ப்தலுள்ள
மைனவ ஒருத்த உண்டு. அவளுக்கு யாேரது, ஏேபர், எக்குத்த ேயல் எனும்
மகன்கள் இருந்தனர். யாேரது ேகேதாரின் தந்ைத. ஏேபர் ேசாக்ேகாவன்
தந்ைத. எக்குத்த ேயல் சேனாவாவற்குத் தந்ைத. இவர்கள் ப த்தயாளின்
மகன்கள். ப த்தயாள் பார்ேவானின் மகள். இவள் எக ப்தலிருந்து வந்த
ேமேரத்தன்மைனவ .

௧௯நாகாமின் சேகாதரியும் ேமேரத்தன்மைனவதான். இவள்யூதாவலிருந்து
வந்தவள். இவளுைடய மகன்கேள ேகயலாவற்கும் எஸ்ேதேமாவாவற்கும்
தந்ைதயாவர். ஆபேகயலா கர்மியன் ஜனங்களிடமிருந்தும் எஸ்ேதேமாவா
மாகாத்தய ஜனங்களிடமிருந்தும் வந்தவர்கள். ௨௦ அம்ேனான், ரின்னா,
ெபன்கானான், தீேலான்ஆக ேயார்ஷீேமானின்மகன்கள்.

ேசாேகதும்ெபன்ேசாேகதும்இஷயன்மகன்கள்.
௨௧-௨௨ யூதாவன் மகன் ேசலாக். ஏர், ெலகா, லாதா, ேயாக்கீம் ஆக ேயாரும்
ேகாேசபாவன் ஆண்களும், ேயாவாஸும், சாராப்பும் ேசலாக்கன்
ஜனங்களாவர். ஏர்ேலக்காவூரின் தந்ைத. லாதா மேரசாவூரின்
தந்ைத. அஸ்ெபயா வீட்டு ேகாத்த ரத்தனர் ெமல்லிய புடைவ
ெநய்யும் ெதாழிலாளர் ஆயனர். ேயாவாஸும் சாராப்பும் ேமாவாப ய
ெபண்கைள மணந்துெகாண்டனர். ப றகு அவர்கள் ெபத்ெலேகமுக்குத்
தரும்ப ப்ேபாயனர். இக்குடும்பத்ைதப் பற்றய எழுத்துக்கள் எல்லாம்
பைழயைவ. ௨௩ ேசலாக்கன் பள்ைளகள் அைனவரும் குயவரின்
ேவைலையச் ெசய்துவந்தனர். அவர்கள் ெநத்தாய மிலும் ெகேதராவலும்
வாழ்ந்தனர். அவர்கள்அங்குவாழ்ந்துஅரசனுக்குப்பணி ெசய்துவந்தனர்.

ச மிேயானின்பள்ைளகள்
௨௪ெநமுேவல்,யாமின்யாரீப், ேசரா, சவுல்ஆக ேயார் ச மிேயானின்மகன்கள்.
௨௫ சவுலின் மகன் சல்லூம், சல்லூமின் மகன் மிப்சாம், மிப்சாமின் மகன்
மிஸ்மா.

௨௬ மிஸ்மாவன் மகன் அம்முேவல், அம்முேவலின் மகன் சக்கூர், சக்கூரின்
மகன் சீேமய . ௨௭ சீேமய க்கு 16 மகன்களும் 6 மகள்களும் இருந்தனர்.
ஆனால் சீேமயயன் சேகாதரர்களுக்கு அதகப் பள்ைளகள் இல்ைல!
அவர்களுக்குப் ெபரியக் குடும்பமும் இல்ைல. அது யூதாவன் மற்ற
ேகாத்த ரங்கைளப் ேபாலெபரிதாகவளரவல்ைல.

௨௮ சீேமயயன் சந்ததயனர் ெபெயர்ெசபாவலும், ெமாலாதாவலும்,
ஆத்சார்சூவாவலும், ௨௯ பல்லாவலும், ஏத்சாமிலும், ேதாலாதலும்,
௩௦ெபத்தூேவலிலும், ஓர்மாவலும், ச க்லாகலும், ௩௧ெபத்மர்காேபாத்தலும்,
ஆத்சார்சூச மிலும், ெபத்ப ரியலும், சாராய மிலும் குடியருந்தார்கள்.
தாவீது அரசனாகும்வைர இவர்கள் இந்நகரங்களில் வாழ்ந்தனர்.
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௩௨இந்நகரங்களின்அருகல்ஐந்து க ராமங்கள்இருந்தன. அைவ, ஏத்தாம்,
ஆயன், ரிம்ேமான், ேதாேகன், ஆசான் ஆகயைவயாகும். ௩௩ பாலாத்ைதப்
ேபான்று ெதாைலவல் மற்ற க ராமங்களும் இருந்தன. இவற்றல் இவர்கள்
வாழ்ந்தனர். அவர்கள்தம்குடும்பவரலாற்ைறயும்எழுத ைவத்தனர்.

௩௪-௩௮ இவர்களது ேகாத்த ரங்களில் உள்ள தைலவர்களின் பட்டியல் இது.
ெமேசாபாபும், யம்ேலகும், அமத்சயாவன் மகன் ேயாஷாவும், ேயாேவலும்
ஆச ேயலின் மகனான ெசராயாவும், ெசராயாவன் மகன் ேயாச ப யாவும்,
ேயாச ப யாவன் மகன் ஏகூவும், எலிேயானாயும், யாக்ேகாபாவும்,
ெயெசாெகாயாவும்,அசாயாவும்,ஆதேயலும்,ெயச மிேயலும்ெபனாயாவும்,
சீப்ப யன் மகனான சீசாவும், அல்ேலானின் மகனான சீப்பயும்,
ெயதாயாவன் மகனான அல்ேலானும், ச ம்ரியன் மகனான ெயதாயாவும்,
ெசமாயாவன்மகனானச ம்ரியும்.

அவர்களின்குடும்பங்கள்மிகப்ெபரிதாகவளர்ந்தன. ௩௯இவர்கள்ேதேதாரின்
எல்ைலயாகய பள்ளத்தாக்கன் கழக்குப் பகுதவைர ெசன்றார்கள். தம்
ஆடுமாடுகளுக்குரிய ேமய்ச்சல் பூமிையத் ேதடி இவ்வாறு ெசன்றார்கள்.
௪௦அவர்கள்ஏராளமாகப்புல்உள்ளநல்லவயல்ெவளிகைளக்கண்டுபடித்தனர்.
அப்பூமி சமாதானத்ேதாடும், சப்தமின்றயும் இருந்தது. பண்ைடக்காலத்தல்
அங்கு காமின் சந்ததயார் வாழ்ந்தார்கள். ௪௧யூதாவன் அரசனாக எேசக்கயா
இருந்தேபாது இது ந கழ்ந்தது. அவர்கள் ேகதாருக்கு வந்து காமிய மக்களுக்கு
எத ராகச் சண்ைடய ட்டனர். அவர்கள் காமியரின் கூடாரங்கைள அழித்தனர்.
அேதாடு அங்கு வாழ்ந்த ெமௗனியர்களுக்கு எத ராகவும் சண்ைடய ட்டு
அவர்கைளஅழித்தனர். இன்னும்அவர்கைளச் ேசர்ந்த எவைரயும் அங்குவ ட்டு
ைவக்கவல்ைல. எனேவ இவர்கள் அங்கு வாழத்ெதாடங்கனார்கள். காரணம்
அந்நலம்அவர்களின்ஆடுகளுக்கானபுல்ந ரம்பயருந்தது.
௪௨ச மிேயானின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து 500ஜனங்கள் ேசயீர் மைலநாட்டுக்குச்

ெசன்றனர். இஷயன் மகன்கள் இவர்கைள வழிநடத்தனர். அவர்கள்,
ெபலத்தயா, ெநகரியா, ெரப்பாயா, ஊசேயல் ஆக ேயாராகும். ச மிேயார்
ஜனங்கள் அங்ேக வாழ்ந்தவர்கேளாடு சண்ைடய ட்டனர். ௪௩ அங்ேக ச றது
அமேலக்கயேர வாழ்ந்து வந்தனர். அவர்கள் இவர்கேளாடு சண்ைடய ட்டுக்
ெகான்றனர். அன்று முதல் இன்றுவைர இவர்கள் அங்ேக வாழ்ந்து
வருகன்றனர்.

௫

ரூபனின்சந்ததயனர்
௧-௩ இஸ்ரேவலுக்கு முதல் மகன் ரூபன். இவன் மூத்த மகன் என்ற

ச றப்பு உரிைமகைளப் ெபற்றருக்க ேவண்டும். ஆனால் ரூபன் தன்
தந்ைதயன் மைனவேயாடு பாலின உறவு ெகாண்டிருந்தான். எனேவ அந்த
உரிைமகள் ேயாேசப்பன் மகன்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது. வம்ச வரலாற்றல்
ரூபனின் ெபயர் முதல் மகனாகப் பட்டியலிடப்படவல்ைல. யூதா தனது
சேகாதரர்கைளவ டப் பலமுள்ளவனாகஆனான். எனேவ அவனதுகுடும்பத்தல்
இருந்து தைலவர்கள்வந்தனர். ஆனால், ேயாேசப்பன்குடும்பம்மூத்த மகனின்
குடும்பத்த ற்கானச றப்புஉரிைமகைளப்ெபற்றது.
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ஆேனாக்கு, பல்லூ, எஸ்ேரான், கர்மீஆக ேயார்ரூபனின்மகன்கள்.
௪ இைவ ேயாேவலின் சந்ததயனரின் ெபயர்கள். ேயாேவலின் மகன்
ெசமாயா,ெசமாயாவன்மகன்ேகாக்,ேகாக்கன்மகன்ச ேமய். ௫ச ேமய்யன்
மகன் மீகா, மீகாவன் மகன் ராயா, ராயாவன் மகன் பாகால், ௬ பாகாலின்
மகன் ேபரா, தல்காத் பல்ேதசர் எனும் அசீரியாவன் அரசன் ேபரா
தனது வீட்ைடவ ட்டு ெவளிேயறும்படி பலவந்தப்படுத்தனான். எனேவ
ேபரா அரசனின் ைகதயானான். ரூபனின் ேகாத்த ரத்தல் ேபரா ஒரு
தைலவனாயருந்தான்.

௭ ேயாேவலின் சேகாதரர்களும், அவனது ேகாத்த ரங்களும் வம்ச வரலாற்றல்
எழுதப்பட்டுள்ளபடிேய பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. ஏேயல் முதல் மகன், ப றகு
சகரியாவும் ேபலாவும். ௮ ேபலா ஆசாசன் மகன். ஆசாஸ் ேசமாவன்
மகன். ேசமா ேயாேவலின் மகன். இவர்கள் ஆேராேவரிலும் ேநேபா மட்டும்
பாகால்ெமேயான் மட்டும் வாழ்ந்து வந்தனர். ௯ ேபலாவன் ஜனங்கள்
கழக்ேக ஐப ராத்து ஆறுமுதல் வனாந்தரத்தன் எல்ைலவைர வாழ்ந்தனர்.
காரணம்அவர்களின்ஆடுமாடுகள் கீேலயாத் நாட்டில்அத கமாக இருந்தன.
௧௦ சவுல் அரசனாக இருந்தேபாது, ேபலாவன் ஜனங்கள் ஆகாரியேராடு
சண்ைடய ட்டனர். இவர்கள் அவர்கைளத் ேதாற்கடித்தனர். ஆகாரியரின்
கூடாரங்களில் ேபலா ஜனங்கள் வாழ்ந்தனர். அேதாடு கீேலயாத்தன்
கீழ்ப்பகுத முழுவதும்பயணம்ெசய்தனர்.

காத்தன்சந்ததயனர்
௧௧ காத்தன் ேகாத்த ரத்தனர், ரூபனின் ேகாத்த ரத்தனருக்கு அருக ேலேய
வாழ்ந்தனர். காத்தயர்கள் பாசானில் சல்கா ெசல்லும் வழிெயங்கும்
வாழ்ந்தார்கள். ௧௨ பாசானின் முதல் தைலவனாக ேயாேவல் இருந்தான்,
சாப்பாம்இரண்டாவதுதைலவனாகஇருந்தான். ப றகு,யானாய் பாசானின்
தைலவன்ஆனான். ௧௩மிகாேவல், ெமசுல்லாம், ேசபா, ேயாராய ,யாக்கான்,
சீகா, ஏேபர் என்னும் ஏழுேபரும் இந்த குடும்பத்தல் உள்ள சேகாதரர்கள்.
௧௪ இவர்கள் அைனவரும் அப ேயலின் சந்ததயனர். அப ேயல் ஊரியன்
மகன், ஊரி ெயெராவாவன் மகன், ெயெராவா கீேலயாத்தன் மகன்,
கீேலயாத் மிகாேவலுக்கு மகன். மிகாேவல் எச சாயயன் மகன், எச சாய
யாேதாவன் மகன், யாேதா பூசுவன் மகன். ௧௫ அக அப ேயலின் மகன்,
அப ேயல்கூனியன்மகன்,அக அந்தவம்சத்தன்தைலவன்.

௧௬ காத் ேகாத்த ரத்தனர் கீேலயாத் பகுதயல் வாழ்ந்தனர். அவர்கள் பாசான்
பகுதயலும் அைதச் சுற்றயருந்த ச றய நகரங்களிலும் சாேரானின்
வயல்ெவளிகளிலும்அவற்றன்எல்ைலப்பகுத களிலும்வாழ்ந்துவந்தனர்.

௧௭ ேயாதாம் மற்றும் ெயெராெபயாமின் காலங்களில் இவர்கள் அைனவரும்
காத்தன்குடும்பவரலாற்றல்எழுதப்பட்டார்கள். ேயாதாம்யூதாவன்அரசன்.
ெயெராெபயாம்இஸ்ரேவலின்அரசன்.

ச லவீரர்களின் ேபார்த் த றைம
௧௮ ரூபனின் ஜனங்களிலும், காத்தயரிலும் மனாேசயன் பாத க்

ேகாத்த ரத்தனரிலும் 44,760 ேபர் ேபார் ெசய்வதற்குத் தயாராக இருந்தனர்.
அவர்கள் ேபாரில் த றைம உைடயவர்கள். அவர்கள் ேகடயங்கைளயும்
வாட்கைளயும் தாங்கனார்கள். வல்லிலும் அம்புகளிலும் வல்லவர்களாக
இருந்தனர். ௧௯ அவர்கள் ஆகாரிய ஜனங்களுக்கு எத ராகச் சண்ைடையத்
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ெதாடங்கனார்கள். பன் ெயத்தூர் ேநாதாப் நாப்பீஸ் ஆக ேயார்கேளாடும்
சண்ைட ெசய்தனர். ௨௦ மனாேச, ரூபன், காத் ஆகயக் ேகாத்த ரங்களின்
ஜனங்கள் ேபாரில் ேதவனிடம் ெஜப த்தனர். அவர்கள் ேதவைன நம்பயதால்
ெவற்ற க்கு உதவும்படி ெஜப த்தனர். எனேவ, ேதவன் உதவனார். அவர்கள்
ஆகாரியர்கைள ெவல்லுவதற்கு ேதவன் அனுமதத்தார். ஆகாரியர்கேளாடு
ேசர்ந்த மற்ற எத ரிகைளயும் அவர்கள் ேதாற்கடித்தனர். ௨௧ அவர்கள்
ஆகாரியர்கள் உரிைமயுைடய மிருகங்கைளக் கவர்ந்துக்ெகாண்டனர். 50,000
ஒட்டகங்கைளயும், 2,50,000 ஆடுகைளயும், 2,000 கழுைதகைளயும், 1,00,000
ஜனங்கைளயும் கவர்ந்துெகாண்டனர். ௨௨ ஏராளமான ஆகாரியர்கள்
ெகால்லப்பட்டனர். ஏெனன்றால் ேதவன் ரூபனின் ஜனங்கள் ேபாரில்
ெவல்லும்படி உதவனார். ப றகு மனாேச, ரூபன், காத் ஆகய ேகாத்த ரங்கள்
ஆகாரியரின்நலங்களில்வச த்தனர். அவர்கள்அங்ேகபாப ேலானின்பைடகள்
வந்துசைறப டித்துேபாகும்வைரவாழ்ந்தனர்.
௨௩ மனாேச ேகாத்த ரத்தனரில் பாத ஜனங்கள் பாசான் பகுத ெதாடங்க

பாகால் எர்ேமான், ெசனீர், எர்ேமான் மைலவைர பரவயருந்தனர். இவர்கள்
மிகப் ெபருங்கூட்டமாகப்ெபருக இருந்தனர்.
௨௪ இவர்கள் மனாேசயன் பாத ேகாத்த ரங்களின் ஜனங்களுக்குத்

தைலவர்கள். இவர்கள் ஏப்ேபர், இஷ , ஏலிேயல், அஸ்ரிேயல், எேரமியா,
ஒதாவயா, யாத ேயல் ஆக ேயாராவர். அவர்கள் வலிைமயும், ைதரியமும்
ெகாண்டவர்களாய் இருந்தனர். அவர்கள் புகழ்ெபற்றவர்களாயருந்தனர்.
அவர்கள் தமது குடும்பத் தைலவர்களாகவும் இருந்தனர். ௨௫ ஆனால்
அத்தைலவர்கள் தமது முற்ப தாக்கள் ெதாழுதுவந்த ேதவனுக்கு எத ராகப்
பாவம் ெசய்தனர். அவர்கள் அங்கு வாழ்ந்த ேதவனால் அழிக்கப்பட ஜனங்கள்
ெதாழுதுெகாண்டெபாய்ெதய்வங்கைளெதாழுதுவந்தனர்.
௨௬ இஸ்ரேவலரின் ேதவன் பூைலப் ேபாருக்குப் ேபாகும்படி ெசய்தார். பூல்

அசீரியாவன் அரசன், அவனது இன்ெனாரு ெபயர் தல்காத் பல்ேநசர். இவன்
மனாேச, ரூபன், காத் ஆகய ேகாத்த ரங்கேளாடு சண்ைடய ட்டான். அவர்கைள
வீட்டிலிருந்து ெவளிேயற ைகத களாகும்படி பலவந்தப்படுத்தனான். பூல்
அவர்கைளப் ப டித்து ஆலா, ஆேபார், ஆரா, ேகாசான் ஆற்றங்கைர ேபான்ற
இடங்களுக்குக் ெகாண்டு ேபானான். அந்த ேகாத்த ரத்தனர் அவ்வ டங்களில்
அன்றுமுதல்இந்நாள்வைரவாழ்ந்துவருகன்றனர்.

௬
ேலவயன்சந்ததயார்
௧ெகர்ேசான், ேகாகாத்,ெமராரிஆக ேயார்
ேலவயன்மகன்கள்.
௨அம்ராம்,இத்சார், எப்ேரான்,ஊசேயல்ஆக ேயார் ேகாகாத்தன்மகன்கள்,
௩அம்ராம், ேமாேச,மிரியாம்ஆக ேயார்அம்ராமின்மகன்கள்.
நாதாப், அபயூ, எெலயாசார், இத்தாமார் ஆக ேயார் அம்ராமின் பள்ைளகள்
௪ எெலயாசார் ப ெனகாசன் தந்ைத, ப ெனகாஸ் அபசுவாவன் தந்ைத.
௫ அபசுவா புக்கயன் தந்ைத, புக்க ஊசயன் தந்ைத. ௬ ஊச
ெசராக யாவன் தந்ைத, ெசராக யா ெமராேயாதன் தந்ைத. ௭ ெமராேயாத்
அமரியாவன்தந்ைத,அமரியாஅகதூபன்தந்ைத. ௮அகதூப்சாேதாக்கன்
தந்ைத, சாேதாக் அக மாசன் தந்ைத. ௯ அகமாஸ் அசரியாவன் தந்ைத,
அசரியா ேயாகானானின் தந்ைத. ௧௦ ேயாகானான் அசரியாவன் தந்ைத.
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(இவன்தான் சாெலாேமான் எருசேலமில் ஆலயத்ைதக் கட்டியேபாது
ஆசாரியபணிையச்ெசய்தவன்.) ௧௧அசரியாஅமரியாவன்தந்ைத,அமரியா
அகதூபன் தந்ைத. ௧௨அகதூப் சாேதாக்கன் தந்ைத, சாேதாக் சல்லூமின்
தந்ைத. ௧௩ சல்லூம் இல்க்கயாவன் தந்ைத, இல்க்கயா அசரியாவன்
தந்ைத. ௧௪அசரியா ெசராயாவன்தந்ைத,ெசராயா ேயாசதாக்கன்தந்ைத.

௧௫ யூதர்கைளயும், எருசேலம் ஜனங்கைளயும் கர்த்தர் ெவளிேயற்றயேபாது
ேயாச தாக்கைனயும் கட்டாயமாக ெவளிேயற்றனார். இவர்கள்இன்ெனாரு
நாட்டில் அடிைமகளானார்கள். ேநபுகாத் ேநசைரப் பயன்படுத்த கர்த்தர்
இவர்கைளச் சைறப டித்தார்.
ேலவயன்மற்ற சந்ததயனர்
௧௬ெகர்ேசாம், ேகாகாத்,ெமராரிஆக ேயார் ேலவயன்மகன்கள்.
௧௭லிப்னி, ச ேமய ஆக ேயார் ெகர்ேசாமின்மகன்கள்.
௧௮ேகாகாத்தன்மகன்கள்அம்ராம்,இத்சார், எப்ேரான்,ஊசேயல்ஆக ேயார்.
௧௯ ெமராரியன் மகன்கள் மேகலி, மூச ஆக ேயார். இதுதான் ேலவயன்
ேகாத்த ரத்தல் உள்ள குடும்பங்களின் வபரமாகும். அவர்கள் தம் தந்ைத
ெபயர்கேளாடு ேசர்க்கப்பட்டனர்.

௨௦ இது ெகர்ேசாமின் சந்ததயனரின் வபரம்: ெகர்ேசாமின் மகன் லிப்னி,
லிப்னியன் மகன் யாகாத், யாகாத்தன் மகன் சம்மா. ௨௧ ச ம்மாவன் மகன்
ேயாவா, ேயாவாவன் மகன் இத்ேதா, இத்ேதாவன் மகன் ேசரா, ேசராவன்
மகன்யாத்த ராய .

௨௨ இது ேகாகாத்தன் சந்ததயனரின் வபரம்: ேகாகாத்தன் மகன்
அம்மினதாப், அம்மினதாபன் மகன் ேகாராகு, ேகாராகுவன் மகன் ஆசீர்.
௨௩ ஆசீரின் மகன் எல்க்கானா, எல்க்கானாவன் மகன் அபயாசாப்,
அபயாசாப்பன் மகன்ஆச ர். ௨௪ஆச ரின் மகன் தாகாத், தாகாத்தன் மகன்
ஊரிேயல்,ஊரிேயலின்மகன்ஊசயா,ஊசயாவன்மகன்சவுல்.

௨௫ அமாசாயயும், ஆகேமாத்தும் எல்க்கானாவன் மகன்கள்.
௨௬எல்க்கானாவன்இன்ெனாரு மகன் ேசாபாய், ேசாபாயன் மகன் நாகாத்.
௨௭ நாகாத்தன் மகன் எலியாப், எலியாப்பன் மகன் எேராகாம், எேராகாமின்
மகன் எல்க்கானா. ௨௮ சாமுேவலின் மூத்த மகன் ேயாேவல், இரண்டாவது
மகன்அபயா.

௨௯ இவர்கள் ெமராரியன் பள்ைளகள், ெமராரியன் மகன்களில் ஒருவன்
மேகலி. மேகலியன் மகன்லிப்னி, லிப்னியன் மகன் ச ேமய , ச ேமயயன்
மகன் ஊசா. ௩௦ ஊசாவன் மகன் செமயா, ச ெமயாவன் மகன் அகயா,
அகயாவன்மகன்அசாயா.
ஆலயத்தன்இைசக்கைலஞர்கள்
௩௧ கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய கூடாரத்த ற்குள்

ைவத்தேபாது, அைதப் பாதுகாக்கெவன தாவீதால் இைச ேசைவ ெசய்யத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்களின் ெபயர்கள் பன்வருமாறு. ௩௨இவர்கள் பரிசுத்தக்
கூடாரத்தல் பாடி ேசைவ ெசய்தனர். இப்பரிசுத்தக் கூடாரம் ஆசரிப்புக்
கூடாரெமன்றும் அைழக்கப்பட்டது. எருசேலமில் சாேலாேமான் கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைதகட்டும்வைரஇவர்கள்ேசைவெசய்தனர். இவர்களதுேவைலக்கான
சட்டங்கைளப்பன்பற்ற ேசைவெசய்துவந்தனர்.
௩௩ கீழ்க்கண்ட ெபயர்கள் இைச மூலம் ேசைவ ெசய்த ஆண்கள் மற்றும்

அவர்களதுமகன்களுக்குைடயைவ:
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ேகாகாத் குடும்பத்தன் சந்ததயனர்: ஏமான் என்பவன் ஒரு பாடகன்.
இவன் ேயாேவலின் மகன், ேயாேவல் சாமுேவலின் மகன். ௩௪ சாமுேவல்
எல்க்கானாவன் மகன், எல்க்கானா ெயெராகாமின் மகன், ெயெராகாம்
எலிேயலின் மகன், எலிேயல் ேதாவாகன் மகன். ௩௫ ேதாவாக் சூப்பன்
மகன், சூப் இல்க்கானாவன் மகன், இல்க்கானா மாகாத்தன் மகன்,
மாகாத் அமாசாயன் மகன், ௩௬ அமாசாய் எல்க்கானாவன் மகன்,
எல்க்கானா ேயாேவலின் மகன், ேயாேவல் அசரியாவன் மகன், அசரியா
ெசப்பனியாவன் மகன். ௩௭ ெசப்பனியா தாகாதன் மகன், தாகாத் ஆசீரின்
மகன்,ஆசீர்எபயாசாப்பன்மகன்,எபயாசாப்ேகாராகன்மகன்,௩௮ேகாராக்
இத்சாரின் மகன், இத்சார் ேகாகாத்தன் மகன், ேகாகாத் ேலவயன் மகன்,
ேலவ இஸ்ரேவலின்மகன்.

௩௯ ஏமானின் உறவனன் ஆசாப். இவன் ஏமானின் வலதுபுறத்தல்
பணிெசய்வான். ஆசாப்ெபரக யாவன்மகன்,ெபரக யாச ேமயாவன்மகன்.
௪௦ ச ேமயா மிகாேவலின் மகன், மிகாேவல் பாெசயாவன் மகன், பாெசயா
மல்கயாவன் மகன். ௪௧ மல்கயா எத்னியன் மகன், எத்னி ேசராவன்
மகன், ேசரா அதாயாவன் மகன். ௪௨அதாயா ஏத்தானின் மகன், ஏத்தான்
ச ம்மாவன் மகன், ச ம்மா சீேமயன் மகன். ௪௩ சீேமய யாகாதன் மகன்,
யாகாத்ெகர்ேசாமின்மகன்,ெகர்ேசாம் ேலவயன்மகன்.

௪௪ இவர்களுைடய சேகாதரர்கள் ெமராரியன் சந்ததயனர். இவர்கள்
ஏமானின் இடது பக்கத்தல் நன்று பாடினார்கள். ஏதான் கஷயன் மகன்.
கஷ அப்தயன்மகன்,அப்த மல்லூகன்மகன். ௪௫மல்லூக்அஸபயாவன்
மகன், அஸபயா அமத்சயாவன் மகன், அமத்சயா இல்க்கயாவன் மகன்.
௪௬இல்க்கயா அம்சயன் மகன், அம்ச பானியன் மகன், பானி சாேமரின்
மகன். ௪௭ சாேமர் மேகலியன் மகன், மேகலி மூசயன் மகன், மூச
ெமராரியன்மகன்,ெமராரி ேலவயன்மகன்.

௪௮ ஏமானும் ஆசாப்பன் சேகாதரர்களும் ேலவயன் ேகாத்த ரத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்கள். ேலவயன் ேகாத்த ரத்தல் வந்தவர்கள் ேலவயர்கள்
என்று அைழக்கப்பட்டனர். இவர்கள் பரிசுத்தக் கூடாரத்தல் ேசைவெசய்ய
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்கள். இப்பரிசுத்தக் கூடாரேம ேதவனுைடய ஆலயம்.
௪௯ ஆனால் ஆேரானின் சந்ததயனர் மட்டுேம நறு மணப் ெபாருட்கைள
தகனபலிக்காக பலிபீடத்தல் எரிக்கஅனுமதக்கப்பட்டனர். இதைனஆேரானின்
சந்ததயனர் ேதவனுைடய ஆலயத்தலுள்ள மகா பரிசுத்தமான இடத்தல்
ெசய்துவந்தனர். அவர்கள் இஸ்ரேவலைரச் சுத்தமாக்கும் சடங்குகைளயும்
ெசய்துவந்தனர். ேமாேச கட்டைளய ட்ட சட்டங்கைளயும், அவர்கள் பன்பற்ற
வந்தனர். ேமாேச ேதவனுைடயஊழியன்.

ஆேரானின் சந்ததயனர்
௫௦ கீழ்க்கண்டவர்கள் ஆேரானின் மகன்கள்: ஆேரானின் மகன் எெலயாசார்,
எெலயாசாரின் மகன் பெனகாஸ், ப ெனகாஸின் மகன் அபசுவா.
௫௧ அபசுவாவன் மகன் புக்க , புக்கயன் மகன் ஊச , ஊசயன் மகன்
ெசராக யா. ௫௨ ெசராக யாவன் மகன் ெமராேயாத், ெமராேயாத்தன் மகன்
அமரியா,அமரியாவன்மகன்அகத்தூப். ௫௩அகத்தூப்பன்மகன்சாேதாக்,
சாேதாக்கன்மகன்அகமாஸ்.

ேலவயர்குடும்பங்களுக்கானவீடுகள்
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௫௪ஆேரானின் சந்ததயனர் வாழ்ந்த இடங்கள் பன்வருவன: இவர்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட நலங்களில் அைமக்கப்பட்ட முகாம்களில் வாழ்ந்தார்கள்.
ேகாகாத் குடும்பத்தனர் ேலவயர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட முதல்
பங்ைகப்ெபற்றனர். ௫௫ அவர்களுக்கு எப்ேரான் நகரமும் அைதச் சுற்றயுள்ள
வயல்ெவளிகளும் ெகாடுக்கப்பட்டன. இவ்வடங்கள் யூதாவன் ஒரு பகுதயாக
உள்ளது. ௫௬ ஆனால் அந்நகரத்தன் வயல்கைளயும் க ராமங்கைளயும்
எப்புன்ேனயன் மகனாகய காேலபுக்குக் ெகாடுத்தார்கள். ௫௭ ஆேரானின்
சந்ததயனருக்கு எப்ேரான் எனும் நகரம் ெகாடுக்கப்பட்டது. இது அைடக்கலம்
ேதடுபவர்களுக்கான நகரமாக* வளங்கயது. அேதாடு அவர்களுக்கு லிப்னா,
யாத்தீர், எஸ்ெத ேமாவா, ௫௮ ஈேலன், ெதபீர், ௫௯ஆசான், ெபத்ேசேம சஸ், ஆகய
நகரங்கைளயும் அைதச் சுற்றயுள்ள ெவளி ந லங்கைளயும் ெகாடுத்தனர்.
௬௦ ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தனர் ேகபா, அெலேமத், ஆனேதாத், ஆகய
நகரங்கைளயும்அதன்ெவளிந லங்கைளயும்ெபற்றனர்.
ேகாகாத் ேகாத்த ரத்தனருக்கு 13 நகரங்கள்ெகாடுக்கப்பட்டன.
௬௧ மற்ற ேகாகாத்தன் சந்ததயனர் 10 நகரங்கைளப் ெபற்றனர். இைவ

மனாேச ேகாத்த ரத்தன்பாத ேபர்களிடம்இருந்துெபறப்பட்டன.
௬௨ ெகர்ேசாமின் ேகாத்த ரத்தனர் 13 நகரங்கைளப் ெபற்றனர். அவர்கள்

அவற்ைற, இசக்கார், ஆேசர், நப்தலி, பாசானில் உள்ள மனாேசயன் ஒரு பகுத ,
ேகாத்த ரத்தனரிடமிருந்தும்ெபற்றுக்ெகாண்டனர்.
௬௩ெமராரி ேகாத்த ரத்தனர் 12 நகரங்கைளப் ெபற்றனர். அவர்கள்அவற்ைற

ரூபன்,காத்,ெசபுேலான்ஆகயேகாத்த ரங்களில்இருந்துெபற்றுக்ெகாண்டனர்.
அவர்கள்அவற்ைறச் சீட்டுக்குலுக்கல்முைறயல்ெபற்றுக்ெகாண்டனர்.
௬௪ எனேவ, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அந்த நகரங்கைளயும் வயல்கைளயும்

ேலவயர்களுக்குக் ெகாடுத்தனர். ௬௫அந்நகரங்கள் எல்லாம் யூதா, ச மிேயான்,
ெபன்யமீன்ஆக ேயார்களிடமிருந்துவந்தன. அவர்கள்இதைனச்சீட்டுகுலுக்கல்
மூலேமதீர்மானம்ெசய்தனர்.
௬௬ ச ல நகரங்கைள எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தனர் ேகாகாத் ஜனங்களுக்குக்

ெகாடுத்தனர். அந்நகரங்கள் சீட்டு குலுக்கல் மூலம் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டன.
௬௭அவர்களுக்குச் சீேகம் எனும் நகரமும் ெகாடுக்கப்பட்டது. இது பாதுகாப்பான
நகரம். அவர்களுக்கு ேகேசரும் அைதச் சுற்றய ெவளிந லங்களும்
ெகாடுக்கப்பட்டன. ௬௮அேதாடு ேயாக்ேமயாம், ேபத் ஓேரான். ௬௯ஆயேலான்,
காத் ரிம்ேமான் ஆகய நகரங்கைளயும் ெவளிந லங்கைளயும் ெபற்றனர்.
அந்நகரங்கள் எப்ப ராயீம் மைலநாட்டிற்குள் இருந்தன. ௭௦ மனாேச
ேகாத்த ரத்தனரின் பாத குடும்பங்களுைடய ஆேனர் மற்றும் பீலியாம்
நகரங்கைளஇஸ்ரேவல்ஜனங்கள்ேகாகாத்ேகாத்த ரத்தனருக்குெகாடுத்தனர்.
அந்நகரங்கைளச் சுற்றயுள்ள ெவளிந லங்கைளயும் ேகாகாத் ேகாத்த ரத்தனர்
ெபற்றனர்.

மற்ற ேலவயகுடும்பத்தனர்வீடுகள்ெபற்றது
௭௧ ெகர்ேசாம் குடும்பங்கள் மனாேச ேகாத்த ரத்தன் பாத

குடும்பங்களிடமிருந்து பாசான் மற்றும் அஸ்தேராத் ஆகய பகுத களிலிருந்த

* ௬:௫௭: அைடக்கலம் ேதடுபவர்களுக்கான நகரம்இதுஒரு ச றப்பான நகரம். இதல்ஒருஇஸ்ரேவலன்
யாராவது ஒருவைர வ பத்தல் ெகான்றுவட்டால், அவரது ேகாபமிக்க உறவனர்களிடமிருந்து தப்ப த்து
ஓடிவ டமுடியும். பார்க்க ேயாசுவா 20:1-9.
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ேகாலானின் நகரங்கைளப் ெபற்றன. இந்நகரங்களின் சுற்று வட்டாரத்தல்
உள்ளநலங்கைளயும்அவர்கள்ெபற்றார்கள்.
௭௨-௭௩ெகர்ேசாம்ேகாத்த ரத்தனர்ேகேதஸ்,தாப ராத், ராேமாத்,ஆேனம்ஆகய

நகரங்கைளயும் அவற்றன் சுற்றுப்புறத்தல் உள்ள நலங்கைளயும் ெபற்றனர்.
இைவஇசக்கார் ேகாத்த ரத்தனருக்குரியைவ.
௭௪-௭௫ ெகர்ேசாம் ேகாத்த ரத்தனர் மாஷால், அப்ேதான், உக்ேகாக், ேரேகாப்

ஆகய நகரங்கைளயும் அவற்றன் சுற்றுப்புறத்தல் உள்ள நலங்கைளயும்
ெபற்றுக்ெகாண்டனர். இைவஆேசர் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தது.
௭௬ ெகர்ேசாம் ேகாத்த ரத்தனர் கலிேலயாவலுள்ள ேகேதஸ், அம்ேமான்,

கீரியாத்தாயீம் ஆகய நகரங்கைளயும், அவற்றன் சுற்றலுமுள்ள
நலங்கைளயும் ெபற்றுக்ெகாண்டனர். இைவ நப்தலி ேகாத்த ரத்தனருக்கு
உரியைவ.
௭௭ ெமராரியன் மற்ற ஜனங்களுக்கு ரிம்ேமான், தாேபார் ஆகய

நகரங்கைளயும் அவற்றன் சுற்றுப்புற நலங்கைளயும் ெபற்றனர். இைவ
ெசபுேலான்ேகாத்த ரத்தனருக்குரியைவ.
௭௮-௭௯ ெமராரி ேகாத்த ரத்தனர் ேமலும் வனாந்த ரத்தலிருந்த ேபேசர்

யாத்சா, ேகேதேமாத், ேமப்பாத் ஆகய நகரங்கைளயும், அவற்ைறச் சுற்றயுள்ள
நலங்கைளயும் ெபற்றனர். இைவ ரூபன் ேகாத்த ரத்தனருக்குரியைவ. ரூபன்
ேகாத்த ரத்தனர், எரிேகாவுக்கப் புறமுள்ள ேயார்தான் ஆற்றுக்குக் க ழக்ேக
வாழ்ந்தனர்.
௮௦-௮௧ெமராரிேகாத்த ரத்தனர்ேமலும்கீேலயாத்தலுள்ளராேமாத்,மக்னாயீம்,

எஸ்ேபான், யாேசர் ஆகய நகரங்கைளயும், அவற்ைறச் சுற்றயும் உள்ள
நலங்கைளயும்ெபற்றனர். இைவகாத் ேகாத்த ரத்தனருக்குரியைவ.

௭
இசக்காரின் சந்ததயனர்
௧இசக்காருக்கு 4மகன்கள்இருந்தார்கள்.
அவர்களுக்குத் ேதாலா,பூவா,யசுப், ச ம்ேரான்ஆகயெபயர்களுண்டு.
௨ ஊச , ெரப்பாயா, ெயரிேயல், யக்மாய , இப்சாம், சாமுேவல் ஆக ேயார்
ேதாலாவன் மகன்கள். அவர்கள் அைனவரும் தம் குடும்பத்
தைலவர்களாக இருந்தனர். அவர்களும் அவர்களின் சந்தத களும் மிகப்
பலமுள்ளவர்களாயருந்தனர். தாவீதுஅரசனாகும் காலம்வைர அவர்களின்
குடும்பம்வளர்ந்தது. அவர்களில் 22,600 ேபர் ேபார் ெசய்யதயாரானவர்கள்.

௩ஊசயாவன்மகன்களில் ஒருவன்இஸ்ரகயா. இஸ்ரகயாவுக்கு மிகாேயல்,
ஒபதயா, ேயாேவல், இஷயா ஆகய மகன்கள் இருந்தனர். இந்த 5 ேபரும்
அவர்களின் குடும்பத் தைலவராக இருந்தனர். ௪ இவர்களில் 36,000 ேபர்
ேபார் ெசய்யத் தகுதயுைடய வீரர்களாக இருந்தனர் என வம்ச வரலாறு
கூறும். அவர்கள் ஏராளமான மைனவயரும், பள்ைளகளும் ெபற்றதால்
குடும்பம்ெபரிதாய ற்று.

௫ இசக்காரின் ேகாத்த ரங்களில் ஆக ெமாத்தம் 87,000 பலமிக்க வீரர்கள்
இருந்தனர் என்றுகுடும்பவரலாறுகூறுகறது.

ெபன்யமீனின்சந்ததயனர்
௬ேபலா,ெபேகர்,ெயதயாேயல்எனும்மூன்றுேபரும்ெபன்யமீனின்மகன்கள்.
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௭ ேபலாவற்கு எஸ்ேபான், ஊச , ஊசேயல், ெயரிேமாத், இரி எனும் மகன்கள்
இருந்தனர். இவர்கள் தத்தம் குடும்பங்களின் தைலவர்களாக இருந்தனர்.
இவர்களிடம் 22,034வீரர்கள்இருந்தார்கள்எனகுடும்பவரலாறுகூறுகறது.

௮ ெசமிரா, ேயாவாஸ், எலிேயசர், எலிேயானாய், உம்ரி, ெயரிேமாத், அபயா,
ஆனாேதாத், அதுேமத்ஆக ேயார் ெபேகரின் மகன்கள். இவர்கள் ெபேகரின்
பள்ைளகள். ௯இவர்களின்குடும்பவரலாறுகுடும்பத்தைலவர்கைளப்பற்ற
கூறுகறது. இவர்களிடம் 20,200 வீரர்கள் இருந்தனர் என்பைத குடும்ப
வரலாறுகாட்டுக றது.

௧௦ ெயதயாேயலின் மகன்களில் ஒருவன் பல்கான். ஏயூஷ், ெபன்யமீன்,
ஏகூத், ெகனானா, ேசத்தான், தர்ஷீஸ், அகஷாகார் ஆக ேயார் பல்கானின்
மகன்கள். ௧௧ ெயதயாேயலின் மகன்கள் குடும்பத் தைலவர்களாக
இருந்தனர். அவர்கள்ேபாருக்குத்தயாராக 17,200வீரர்கள்இருந்தனர்.

௧௨ சுப்பீமியர்களும், உப்பீமியர்களும் ஈரின் சந்ததயனர். ஊசம் ஆேகரின்
மகன்களில்ஒருவன்.
நப்தலியன்சந்ததயனர்
௧௩யாத்ச ேயல்,கூனி, எத்ேசர், சல்லூம்ஆக ேயார் நப்தலியன்மகன்கள்.
இவர்கள்பல்காளியன்சந்ததயனர்.
மனாேசயன்சந்ததயனர்
௧௪ கீழ்க்கண்டவர்கள் மனாேசயன் சந்ததயனர்: மனாேச அராமிய
ேவைலக்காரி மூலம் அஸ்ரிேயல் என்ற மகன் பறந்தான். அவர்களுக்கு
மாகீர் என்ற மகனும் இருந்தான். இவன் கீேலயாத்தன் தந்ைத.
௧௫ மாகீர் உப்பீமியர் மற்றும் சுப்பீமியர்களிடமிருந்தும் ஒரு ெபண்ைண
மணந்துக்ெகாண்டான். அவளது ெபயர் மாக்காள். மாகீரின் சேகாதரியன்
ெபயரும் மாக்காள். மாக்காளின் இரண்டாவது மைனவயன் ெபயர்
ெசேலாப்ப யாத். ெசேலாப்ப யாத்த ற்கு மகள்கள் மட்டுேம இருந்தார்கள்.
௧௬ மாகீரின் மைனவயான மாக்காளிற்கு ஒரு மகன் இருந்தான். மாக்காள்
தனது மகனுக்குப் ேபேரஸ் என்று ெபயரிட்டாள். ேபேரஸின் சேகாதரனின்
ெபயர் ேசேரஸ். ேசேரசுக்கு,ஊலாம், ேரேகம் எனும்மகன்கள்இருந்தனர்.

௧௭ஊலாம்மகன்ேபதான்.
இவர்கள் கீேலயாத்தன் சந்ததயனர். கீேலயாத் மாகீரின் மகன். மாகீர்
மனாேசயன் மகன். ௧௮ மாகீரின் சேகாதரியான அம்ெமாெளேகத்த ற்கு
இஸ்ேகாத்,அப ேயசர்,மாகலாஆக ேயார் மகன்கள்.

௧௯அகயான், ேசேகம்,லிக்ேக,அனியாம்ஆக ேயார் ெசமிதாவன்மகன்கள்.
எப்ப ராயீமின் சந்ததயனர்
௨௦ கீழ்க்கண்டைவ எப்ப ராயீமின் சந்ததயனரின் ெபயர்கள். எப்ப ராயீமின்
மகன் சுத்ெதலாக். எப்ப ராயீமின் மகன்களில் ஒருவன் சுத்ெதலாக்,
சுத்ெதலாக்கன் மகன் ேபேரத், ேபேரத்தன் மகன் தாகாத் ௨௧ தாகாத்தன்
மகன் எலாதா, எலாதாவன் மகன் தாகாத், தாகாத்தன் மகன் சாபாத்,
சாபாத்தன்மகன்சுத்ெதலாக்.

காத் நகரில் வளர்ந்த சலர் எத்ேசார், எலீயாத் ஆக ேயாைர ெகான்றனர்.
எேசரும், எலீயட்டும் ஆடு மாடுகைளத் தருடும்ெபாருட்டு காத் நகருக்குச்
ெசன்றார்கள் என்னும் காரணத்தால் இவர்கள் ெகால்லப்பட்டார்கள்.
௨௨ எத்ேசர், எலீயாத் ஆக ேயாரின் தந்ைத எப்ப ராயீம். இவர்கள் மரித்துப்
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ேபானதால் இவன்அதக நாட்கள் துக்கம் ெகாண்டாடினான். எப்ப ராயீமின்
குடும்பத்தனர் வந்து ஆறுதல் ெசான்னார்கள். ௨௩ ப றகு, இவன் தன்
மைனவேயாடு பாலின உறவு ெகாண்டான். அவள் கர்ப்பமுற்று ஒரு
மகைனப் ெபற்றாள். அவன் தன் மகனுக்குப் ெபரீயா என்று ெபயர்
ைவத்தான். ஏெனன்றால் அவன் பறந்தெபாழுது குடும்பத்துக்குப் பல
தீங்குகள் ஏற்பட்டன. ௨௪ எப்ப ராயீமின் மகள் ெபயர் ேசராள். இவள்
கீழ்ெபத்ேரான், ேமல் ெபத்ேரான், கீழ் ஊேசன் ேசரா, ேமல் ஊேசன் ேசரா
ஆகயவற்ைறக்கட்டினாள்.

௨௫ எப்ப ராயீமின் மகன் ேரப்பாக், ேரப் பாக்கன் மகன் ேரேசப், ேரேசப்பன்
மகன் ேதலாக், ேதலாக்கன் மகன் தாகான். ௨௬ தாகானின் மகன்
லாதான், லாதானின் மகன் அம்மியூத், அம்மியூத்தன் மகன் எலிஷாமா
௨௭எலிஷாமாவன்மகன்நூன்,நூனின்மகன்ேயாசுவா.

௨௮ கீழ்க்கண்ட நகரங்களிலும், அைதச் சுற்றயுள்ள க ராமங்களிலும்
எப்ப ராயீமின் சந்ததயனர் குடியருந்தனர். அைவ, ெபத்ேதலும், அைதச்
சார்ந்த க ராமங்களும், கீழ்ப்புறமுள்ள நாரானும், ேமற்ேகயுள்ள ேகேசரும்,
அைதச் சார்ந்த க ராமங்களும், சீேகமும் அைதச் சார்ந்த க ராமங்களும்,
அய்யாவைரயுள்ள இடங்களும் அைதச் சார்ந்த க ராமங்களும். ௨௯ மனாேச
ஜனங்களின் எல்ைலயுள்ள ெமத்ெசயானும், அைதச் சார்ந்த க ராமங்களும்
தானாக், ெமக ேதா, ேதார் ஆகய நகரங்களும் அவற்றன் அருகல் உள்ள சறு
நகரங்களும். இவ்வடங்களில் ேயாேசப்பன் சந்ததயனர் குடியருந்தார்கள்.
ேயாேசப்புஇஸ்ரேவலின்மகன்.

ஆேசரின் சந்ததயனர்
௩௦ இம்னா, இஸ்வா, இஸ்வ , ெபரீயா ஆக ேயார் ஆேசரின் மகன்கள்.
இவர்களதுசேகாதரியன்ெபயர் ேசராள்.

௩௧ ஏேபர், மல்க ேயல் ஆக ேயார் ெபரீயாவன் மகன்கள், மல்க ேயல்
ப ர்சாவீத்தன்தந்ைத.

௩௨ ஏேபர், யப்ேலாத்ைதயும் ேசாேமைரயும் ஒத்தாைமயும் இவர்களின்
சேகாதரியானசூகாைளயும்பள்ைளகளாகப்ெபற்றான்.

௩௩ யப்ேலத்த ற்குப் பாசாக், ப ம்மால், அஸ்வாத் ஆகய மகன்கள் பறந்தனர்.
இவர்கள்யப்ேலாத்தன்பள்ைளகள்.

௩௪அக , ேராகா, எகூபா,ஆராம்ஆக ேயார் ேசாேமரின்மகன்கள்.
௩௫ ேசாேமரின் சேகாதரன் ஏேலம். ேசாபாக், இம்னா, ேசேலஸ், ஆமால்
ஆக ேயார் ஏேலமின்மகன்கள்.

௩௬சூவாக்,அர்ெனப்பர்,சூகால், ேபரி,இம்ரா.
௩௭ ேபேசர், ஓத், சம்மா, ச ல்சா, இத்ரான், ேபரா ஆக ேயார் ேசாபாக்கன்
மகன்கள்.

௩௮ெயத்ேரனுக்குஎப்புேன, பஸ்பா,ஆராஆகயமகன்கள்இருந்தனர்.
௩௯உல்லாவற்குஆராக்,அன்னிேயல், ரித்ச யாஆகயமகன்கள்இருந்தனர்.

௪௦ இவர்கள் அைனவரும் ஆேசரின் சந்ததயனர். இவர்கள் குடும்பத்
தைலவர்கள், இவர்கள் மகத்தான மனிதர்கள், இவர்கள் வலிைமமிக்க வீரர்கள்,
த றைமமிக்கவீரர்களானஇவர்களில் 26,000 ேபர் ேபார் ெசய்வதற்குத் தயாரான
வீரர்களாகஇருந்தார்கள்.
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சவுல்அரசனின்குடும்பவரலாறு
௧ெபன்யமீன்ேபலாவன்தந்ைத. ேபலா
ெபன்யமீனின் மூத்த மகன், அஸ்பால் ெபன்யமீனின் இரண்டாவது மகன்.
அகராக் ெபன்யமீனின் மூன்றாவது மகன். ௨ ேநாகா, ெபன்யமீனின்
நான்காவதுமகன். ரப்பா,ெபன்யமீனின்ஐந்தாவதுமகன்.

௩-௫ஆதார், ேகரா, அபயூத், அபசுவா, நாமான், அேகாவா, ேகரா, ெசப்புப்பான்,
ஊராம்ஆக ேயார் ேபலாவன்மகன்கள்.

௬-௭ இவர்கள் ஏகூதன் சந்ததயனர். ேகபாவன் குடும்பங்களுக்குத்
தைலவர்களாக இருந்தனர். இவர்கள், தம் வீடுகைள வ ட்டு வ ட்டு
மனாகாத்துக்குப் ேபாகும்படி கட்டாயப்படுத்தப்பட்டார்கள். நாமான்,
அகயா, ேகரா ஆக ேயார் ஏகூதன் சந்ததயனர். ேகரா இவர்கைளக்
கட்டாயமாக வீட்ைடவ ட்டுஅைழத்துச்ெசன்றான். ஊசா, அகயூத்ஆக ேயார்
தந்ைதயானான்ேகரா.

௮ ேமாவாப்பல் சகாராயீம் தன் மைனவகளான ஊசம், பாராள் ஆக ேயாைர
வவாகரத்து ெசய்தான். பன்னர் ப ற மைனவேயாடு சல பள்ைளகைளப்
ெபற்றான். ௯-௧௦ சகாராயீம் தன் மைனவயான ஓேதசாலிடம் ேயாவாப்,
சீப யா, ேமசா, மல்காம், எயூஸ், சாக யா, மிர்மா, ஆகய பள்ைளகைளப்
ெபற்றான். இவர்கள் சகாராயீமின் மகன்கள். ௧௧ சகாராயமுக்கும்
ஊசீமுக்கும்இரண்டுமகன்கள். அவர்களின்ெபயர்அபதூப், எல்பால்.

௧௨-௧௩ எல்பாலின் மகன்களாக ஏேபர், மீஷாம், சாேமத், ெபரீயா, ேசமா
ஆக ேயார் ப றந்தனர். சாேமத் ஓனா, ேலாத் ஆகய நகரங்கைளயும்,
ேலாத்ைதச் சுற்றலும் ச றய ஊர்கைளயும் உருவாக்கனான். ெபரீயாவும்,
ேசமாவும் ஆயேயான் ஜனங்களின் தைலவர்களாயருந்தனர். இவர்கள்
காத்தயர்கைளக்கட்டாயப்படுத்த ெவளிேயற்றனர்.

௧௪ெபரீயாவன் மகன்களாக சாஷாக், ஏேரேமாத் ௧௫ெசபதயா, ஆராத், ஆேதர்,
௧௬ மிகாேயல், இஸ்பா, ேயாகா ஆக ேயார் ப றந்தனர். ௧௭ எல்பாலின்
மகன்களாக ெசபதயா, ெமசுல்லாம், இஸ்க , ரேபர், ௧௮ இஸ்ெமராய ,
இஸ்லியா, ேயாபாப்ஆக ேயார் ப றந்தனர்.

௧௯ ச ேமயன் மகன்களாக யாக்கீம், ச க்ரி, சப்த , ௨௦ எலிேயனாய், ச ல்தாய்,
எலிேயல், ௨௧அதாயா,ெபராயா, ச ம்ராத்,ஆகேயார் ப றந்தனர்.

௨௨சாஷாக்கன்மகன்களாகஇஸ்பான், ஏேபர், ஏலிேயல், ௨௩அப்ேதான், ச க்ரி,
ஆனான், ௨௪ அனனியா, ஏலாம், அந்ேதாத யா, ௨௫ இபதயா, ெபனூேயல்
ஆக ேயார் ப றந்தனர்.

௨௬ எெராேகாமின் மகன்களாகச் சம்ேசராய், ெசகரியா, அத்தாலியா,
௨௭யெரஷயா, எலியா, ச க்ரி என்பவர்கள்ப றந்தனர்.

௨௮இவர்கள்அைனவரும்குடும்பத்தைலவர்கள். இவர்களின்வம்சவரலாற்றல்
அவ்வாறுதான்எழுதப்பட்டுள்ளது. இவர்கள்எருசேலமில்வாழ்ந்தனர்.

௨௯ ேயேயல் க ப ேயானின் தந்ைத. இவன் கப ேயானில் குடியருந்தான்.
ேயேயலின் மைனவயன் ெபயர் மாக்காள். ௩௦ இவனது மூத்த மகன்
அப்ேதான், மற்றவர்கள் சூர், கீஸ், பாகால், நாதாப், ௩௧ ேகேதார், அக ேயா,
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ேசேகர் ஆக ேயார். ௩௨ மிக்ேலாத், ச மியாவன் தந்ைத. இப்பள்ைளகள்
எருசேலமில் தம்உறவனர்கேளாடுவாழ்ந்தனர்.

௩௩ ேநர், கீசன் தந்ைத, கீஸ் சவுலின்தந்ைத. சவுல் ேயானத்தான் மல்கசூவா,
அபனதாப், எஸ்பால்ஆக ேயாரின்தந்ைத.

௩௪ ேயானத்தானின் மகன் ேமரிபால், ேமரி பாலின் மகள் மீகா. ௩௫ மீகாவன்
மகன்கள்ப த்ேதான், ேமேலக், தேரயா,ஆகாஸ்ஆக ேயார்.

௩௬ ஆகாஸ் ேயாகதாவன் தந்ைத. ேயாகதா, அலேமத்துக்கும்
அஸ்மாேவத்துக்கும் ச ம்ரிக்கும் தந்ைத. ச ம்ரி ேமாசாவன் தந்ைத.
௩௭ ேமாசா, பனியாவன் தந்ைத, பனியா, ரப்பாவன் தந்ைத. ரப்பா,
எலியாசாவன்தந்ைத. எலியாசா,ஆத்ேசலின்தந்ைத.

௩௮ஆத்ேசலுக்குஆறு மகன்கள். அவர்களின் ெபயர்: அஶ்ரீக்காம், ெபாக்குரு,
இஸ்மேவல்,ெசகரியா,ஒபதயா,ஆனான்ஆக ேயார். இவர்கள்அைனவரும்
ஆத்ேசலின்பள்ைளகள்.

௩௯ஆத்ேசலின் சேகாதரன் ஏேசக். ஏேசக்கன் முதல் மகன்ஊலாம், அவனது
இரண்டாவது மகன் ஏகூஸ், அவனது மூன்றாவது மகன் எலிேபேலத்.
௪௦ஊலாமின்பள்ைளகள்வீரமுைடயவர்களாகவல்வீரர்களாய்இருந்தனர்.
அவர்களுக்கும் நைறய பள்ைளகளும் ேபரப்பள்ைளகளும் இருந்தனர்.
ெமாத்தத்தல்அவர்களின்எண்ணிக்ைக 150ஆகும்.

இவர்கள்அைனவரும்ெபன்யமீனின்சந்ததயனர்ஆவார்கள்.

௯
௧இஸ்ரேவலர்களின் ெபயர்கள் எல்லாம் குடும்ப வரலாற்றல் ேசர்க்கப்பட்டது.

அந்த குடும்பங்களின் வரலாறு இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு என்ற
புத்தகத்தல்எழுதப்பட்டுள்ளது.
எருசேலம்ஜனங்கள்
யூதாஜனங்கள் ைகத களாக்கப்பட்டு பாப ேலானுக்குப் பலவந்தமாகக்

ெகாண்டுப் ேபாகப்பட்டார்கள். அவர்கள் ேதவனுக்கு உண்ைமயுள்ளவர்களாக
இல்லாதபடியால் அந்த இடத்துக்குக் ெகாண்டுப் ேபாகப்பட்டார்கள். ௨ ச ல
இஸ்ரேவலர்களும்,ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும்,ஆலயத்தல்பணியாற்றும்
ேவைலயாட்களும்முதலில்அங்குதரும்ப வந்துதங்கள்ெசாந்த நலங்களிலும்
பட்டணங்களிலும்குடிேயறனார்கள்.
௩ எருசேலமில் வாழ்ந்த யூதா, ெபன்யமீன், எப்ப ராயீம், மனாேச ஆகய

ேகாத்த ரங்கைளச் சார்ந்தவர்களின்பட்டியல்பன்வருமாறு:

௪ ஊத்தாய் அம்மியூதயன் மகன். அம்மியூத உம்ரியன் மகன். உம்ரி
இம்ரியன் மகன். இம்ரி பானியன் மகன். பானி ேபேரசன் சந்ததையச்
ேசர்ந்தவன். ேபேரஸ்யூதாவன்மகன்.

௫ எருசேலமில் வாழ்ந்த ேசலாவன் ஜனங்கள்: அசாயா மூத்த மகன்.
இவனுக்கும்மகன்கள்இருந்தனர்.

௬ எருசேலமில் வாழ்ந்த ேசராவன் ஜனங்கள், அவர்கள் ெயகுேவலும்,
அவர்களின்உறவனர்களும். அவர்கள்ெமாத்தம் 690 ேபர்.

௭ எருசேலமில் வாழ்ந்த ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தன் ஜனங்கள்: சல்லு
ெமசுல்லாவன் மகன். ெமசுல்லா ஓதாவயாவன் மகன், ஓதாவயா
அெசனூவாவன் மகன். ௮இப்ெனயா எேராகாமின் மகன். ஏலா ஊசயன்
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மகன். ஊச மிக்க ரியன் மகன். ெமசுல்லாம் ெசபதயாவன் மகன்.
ெசபதயாேரகுேவலின்மகன்.ேரகுேவல்இப்னியாவன்மகன். ௯ெபன்யமீன்
குடும்ப வரலாறானது, அவர்கள் 956 ேபர் எருசேலமில் வாழ்ந்ததாகக்
கூறுகன்றது. அவர்கள்அைனவரும்குடும்பத் தைலவர்கள்.

௧௦ எருசேலமில் வாழ்ந்த ஆசாரியர்கள்: ெயதாயா, ேயாயாரீப், யாகன்,
௧௧ அசரியா. அசரியா இல்க்கயாவன் மகன். இல்க்கயா ெமசுல்லாவன்
மகன். ெமசுல்லா சாேதாக்கன் மகன். சாேதாக் ெமராேயாதன் மகன்.
ெமராேயாது அகதூபன் மகன். இவன் ேதவனுைடய ஆலயத்தல் மிக
முக்கயமானஅதகாரியாக இருந்தான். ௧௨அேதாடு எேராகாமின் மகனான
அதாயாவும் அங்ேக வாழ்ந்தான். எேராகாம் பஸ்கூவன் மகன். பஸ்கூ
மல்கயாவன் மகன். ஆதேயலின் மகனான மாசாயும் அங்கருந்தான்.
ஆதேயல்யாெசராவன்மகன். யாெசரா ெமசுல்லாமின் மகன். ெமசுல்லாம்
ெமச ேலமித்தன்மகன். ெமச ேலமித்இம்ெமரின்மகன்.

௧௩ அங்ேக 1,760 ஆசாரியர்கள் இருந்தனர். அவர்கள் தங்கள் குடும்பத்
தைலவர்களாகவும், ேதவனுைடய ஆலயத்தல் பணிெசய்யும் ெபாறுப்
பாளர்களாகவும்இருந்தனர்.

௧௪ எருசேலமில் வாழ்ந்த ேலவயர் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த ஜனங்களின்
பட்டியல்: ெசமாயாஅசூபன்மகன். அசூப்அஶ்ரீகாமுவன்மகன். அஶ்ரீகாமு
அசபயாவன் மகன். அசபயா ெமராரியன் சந்ததையச் ேசர்ந்தவன்.
௧௫ பக்பக்கார்,ஏேரஸ், காலால், மத்தானியா ஆக ேயாரும் எருசேலமில்
வாழ்ந்து வந்தார்கள். மத்தானியா மிக்காவன் மகன். மிக்கா ச க்ரியன்
மகன். ச க்ரி ஆசாப்பன் மகன். ௧௬ஒபதயா ெசமாயாவன் மகன். ெசமாயா
காலாலின் மகன். காலால் எதுத்தூனின் மகன். எருசேலமில் ஆசாவன்
மகனான ெபர்கயா வாழ்ந்தான். ஆசா எல்க்கானாவன் மகன். எல்க்கானா
ெநத்ேதாபாத்தயரின் சறுநகரங்களில்வாழ்ந்தான்.

௧௭ எருசேலமில் வாழ்ந்த காவலாளர்கள்: சல்லூம், அக்கூப், தல்ேமான்,
அகமான் ஆக ேயாரும் அவர்களது உறவனருேம. அவர்களின்
தைலவனாகச் சல்லூம் இருந்தான். ௧௮ ச லர் க ழக்ேக இருக்க ற
இராஜாவன் வாசைலக் காவல் காத்தனர். இவர்கள் ேலவயரின்
ேகாத்த ரத்தன் வழிவந்த காவல்காரர்கள். ௧௯ சல்லூம், ேகாேரயன் மகன்.
ேகாேர, எபயாசாவன் மகன். எபயாசா, ேகாராகன் மகன், சல்லூம்
மற்றும் அவனது சேகாதரர்கள் வாசைலக் காத்தனர். அவர்கள் ேகாராகன்
வம்சத்தல்வந்தவர்கள். அவர்களுக்குப் பரிசுத்தக்கூடார வாசைலக் காவல்
காப்பது ேவைல ஆயற்று. அதைன அவர்கள் அவர்களின் முற்ப தாக்கள்
ெசய்தது ேபான்ேற ெசய்து வந்தனர். ௨௦ முன்பு ப ேனகாசு வாசைலக்
காக்கும் ெபாறுப்பைன ஏற்றருந்தான். ப ேனகாசு, எலியாசாரின் மகன்.
கர்த்தர் ப ேனகாேசாடு இருந்தார். ௨௧ெமெசலமியாவன் மகனான சகரியா
பரிசுத்தக்கூடாரத்தன்வாயலின்காவல்காரனாய்இருந்தான்.

௨௨பரிசுத்தக்கூடாரவாசைலக்கண்காணிக்கத்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்களின்
எண்ணிக்ைக ெமாத்தம் 212 அவர்களின் ெபயர்கள் சறு நகரங்களின்
வரலாற்றல் இடம் ெபற்றுள்ளன. நம்ப க்ைகக்கு உரிய அவர்கைள தாவீதும்
சீயர் ஆகய சாமுேவலும் இந்தப் பணிக்குத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்கள். ௨௩ இந்த
வாயல் காவலர்களும் அவர்களது சந்ததயனரும் கர்த்தருைடய ஆலயமாகய
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பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதக் காக்கும் ெபாறுப்ைப ஏற்று வந்தனர். ௨௪ வடக்கு,
ெதற்கு, க ழக்கு, ேமற்கு என்று நான்கு பக்கமும் 4வாசல்கள்இருந்தன. ௨௫ ச ல
ேநரங்களில் வாயல் காவலர்களின் உறவனர்கள் சறு நகரங்களிலிருந்து
வந்துஅவர்களுக்குக் காவல் பணிக்குஉதவ ெசய்தனர். அவர்கள்வருைகதந்த
ஒவ்ெவாருமுைறயும்ஏழுநாட்கள்வாயல்காவலர்களுக்குஉதவனார்கள்.
௨௬நான்குவாசல் காவலர்களுக்கும், நான்கு தைலவர்கள் நயமிக்கப்பட்டனர்.

அவர்கள் ேலவயர்களாக இருந்தனர். அவர்களுக்கு ேதவனுைடய ஆலயத்தன்
பண்டகச்சாைல மற்றும் கருவூலங்கைளக் காக்கும் ெபாறுப்பு இருந்தது.
௨௭ அவர்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்தல் இரவல் தங்கயருந்து காத்தனர்.
ஒவ்ெவாரு நாள் காைலயலும் ேதவாலயத்ைதத் த றப்பதும் அவர்களின்
ேவைலயாய்Ԕஇருந்தது.
௨௮ ச ல வாசல் காவலர்களுக்கு, ஆலய பணிக்குரிய பாத்த ரங்கைளப்

பாதுகாக்கும் ெபாறுப்பு இருந்தது. அவர்கள் அவற்ைற எண்ணிப்பார்த்ேத
ெவளிேய எடுப்பதும் உள்ேள ைவப்பதுமாய் இருந்தனர். ௨௯ ேவறு சல
வாசல் காவலர்கள், மற்ற இருக்ைக ேபான்றவற்ைறயும் பரிசுத்தமான
பாத்த ரங்கைளயும் கவனித்துக்ெகாள்ள ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். அேதாடு
ெமல்லிய மா, த ராட்ைச ரசம், எண்ெணய், சாம்ப ராணி, நறுமணப் ெபாருட்கள்
ேபான்றவற்றுக்குப் ெபாறுப்பாளிகளாயனர். ௩௦ வாசைனப் ெபாருட்களால்
ச றப்பான ைதலத்ைதக் கலக்கும் ேவைலையச் சல ஆசாரியர்கள் ெசய்து
வந்தனர்.
௩௧ ஒரு ேலவயனின் ெபயர் மத்த த்தயா. பலியடுவதற்காக அப்பம்

சுடுகற ேவைல அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. சல்லூமின் மூத்த மகன்
மத்த த்தயா. சல்லூம், ேகாரக யா குடும்பத்தல் வந்தவன். ௩௨ ச ல வாசல்
காப்பவர்கள் ேகாரக யா குடும்பத்தனர். அவர்களுக்கு ஓய்வு நாள்ேதாறும்
அப்பங்கைளத்தயாரித்து ேமைஜயன்ேமல்அடுக்கும்பணி ெகாடுக்கப்பட்டது.
௩௩ ேலவயர்களில் பாடுபவர்களும் குடும்பத் தைலவர்களும் ஆலயத்தல்

உள்ள அைறகளில் தங்க இருந்தனர். அவர்கள் ேவறு ேவைலகைளச்
ெசய்யமாட்டார்கள். ஏெனன்றால் அவர்களுக்கு இரவும் பகலும் ஆலயத்தல்Ԕ
ேவைலஇருந்தது.
௩௪ இந்த ேலவயர்கள் அைனவரும் அவரவர்கள் குடும்பங்களுக்கு

தைலவர்களாக இருந்தனர். தம் குடும்ப வரலாற்றல் குடும்பத் தைலவர்களாக
அவர்கள்வவரிக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள்எருசேலமில்வாழ்ந்தார்கள்.
சவுல்அரசனின்குடும்பவரலாறு
௩௫ ெயக ேயல், க ப ேயானின் தந்ைத. ெயக ேயல், க ப ேயான் நகரில்
வாழ்ந்தான். ெயக ேயலின்மைனவயன்ெபயர்மாக்காள். ௩௬ெயக ேயலின்
மூத்த மகனின் ெபயர் அப்ேதான். மற்றவர்கள் சூர், கீஸ், பாகால், ேநர்,
நாதாப், ௩௭ேகேதார்,அக ேயா, சகரியா, மிக்ேலாத்ஆக ேயார். ௩௮மிக்ேலாத்,
ச மியாமின் தந்ைத. ெயக ேயலின்குடும்பம், அவர்களதுஉறவனர்கேளாடு
எருசேலமில்வாழ்ந்துவந்தது.

௩௯ேநர்கீஸின்தந்ைத. கீஸ்சவுலின்தந்ைத. சவுல்ேயானத்தான்,மல்கசூவா,
அபனதாப், எஸ்பால்ஆக ேயாைரப்ெபற்றான்.

௪௦ேயானத்தானின்மகன்ெமரிபால். ெமரிபால்மீகாவன்தந்ைத.
௪௧ மீகாவற்கு ப த்ேதான், ேமேலக், தேரயா, ஆகாஸ் எனும் மகன்கள்
இருந்தனர். ௪௨ ஆகாஸ் யாதாவன் தந்ைத. யாதா யாராகன் தந்ைத.
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யாராக் என்பவன் அெலேமத், அஸ்மேவத், ச ம்ரி ஆகய மகன்கைளப்
ெபற்றான். ச ம்ரி ேமாசாவன் தந்ைத. ௪௩ ேமாசாபனியாவன் தந்ைத.
பனியா ரப்பாயாவன் தந்ைத. ரப்பாயா எலியாசாவன் தந்ைத. எலியாசா
ஆத்ேசலின்தந்ைத.

௪௪ஆத்ேசலுக்குஆறுமகன்கள்இருந்தனர். அவர்களின்ெபயர்கள்அசரீக்காம்,
ெபாக்குரு, இஸ்மேவல், ேசராயா, ஒபதயா, ஆனான் ஆகும். இவர்கள்
அைனவரும்ஆத்ேசலின்பள்ைளகள்.

௧௦
சவுல்அரசனின்மரணம்
௧ ெபலிஸ்தர்கள், இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு எத ராகப் ேபார் ெசய்தார்கள்.

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேதாற்று ஓடிப்ேபானார்கள். கல்ேபாவா மைலயல்
அவர்கள் ெவட்டுண்டு மரித்துப்ேபானார்கள். ௨ சவுைலயும், அவனது
மகன்கைளயும் ெபலிஸ்தர்கள் ெதாடர்ந்து துரத்த க்ெகாண்டு ேபானார்கள்.
அவர்கள், இவர்கைளப் ப டித்து ெகான்றார்கள். ெபலிஸ்தர்கள் சவுலின்
மகன்களான ேயானத்தான்,அபனதாப், மல்கசூவாஆக ேயாைரக் ெகான்றனர்.
௩ சவுைலச் சுற்ற ேபார் பலமைடந்தது. வல் வீரர் அவைன அம்பால் எய்து
காயப்படுத்தனார்கள்.
௪ ப றகு சவுல் அவனது ஆயுதந்தாங்கய டம், “உனது வாைள எடு.

அதனால் என்ைனக் ெகால். அதனால் அந்த அந்நயர்கள் என்ைனக்
காயப்படுத்தமாட்டார்கள். அவர்கள் வரும்ேபாது என்ைனக் ேகலிச்
ெசய்யமாட்டார்கள்” என்றான்.
ஆனால், சவுலின் ஆயுதந்தாங்க பயந்தான். அவன் சவுைலக் ெகால்ல

மறுத்தான். ப றகு சவுல், தனது ெசாந்த வாைளேய தன்ைனக் ெகால்வதற்கு
பயன்படுத்தனான். ௫சவுல் மரித்துப்ேபானைதஆயுதந்தாங்க பார்த்தான். பன்
அவனும் தற்ெகாைல ெசய்துக்ெகாண்டான். அவனும் சவுைலப் ேபாலேவ தன்
வாளின்நுனிய ேலவழுந்து மரித்துப் ேபானான். ௬இவ்வாறு சவுலும், அவனது
மூன்று மகன்களும் மரித்துப்ேபானார்கள். சவுலின் குடும்பம் முழுவதுேம
ெமாத்தமாக மரித்துப்ேபானது.
௭ அப்பள்ளத்தாக்கல் வாழ்ந்த இஸ்ரேவலர்கள் அைனவரும் தமது ெசாந்த

பைடஓடுவைதக்கண்டனர். சவுலும்,அவனதுமகன்களும்மரித்துப்ேபானைதக்
கண்டனர். எனேவ, இவர்கள் தமது நகரங்கைளவ ட்டு ஓடிப்ேபானார்கள்.
இவர்கள் வ ட்டுப்ேபான இடங்களில், ெபலிஸ்தர்கள் வந்து நுைழந்தனர்.
அவ்வடங்களிேலெபலிஸ்தர்கள்குடிேயறனார்கள்.
௮ மறுநாள், ெபலிஸ்தர்கள் மரித்துப்ேபானவர்களின் உடலில் இருந்து

வைலமத ப்புைடய ெபாருட்கைள எடுக்கவந்தனர். அப்ேபாது அவர்கள்
சவுல் மற்றும் அவனது மகன்களின் உடல்கைளக் கல்ேபாவா மைலயல்
கண்டுபடித்தனர். ௯ ெபலிஸ்தர்கள் சவுலின் உடம்பலுள்ள சல ெபாருட்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள் சவுலின் தைலையயும் ஆயுதங்கைளயும்
எடுத்தனர். அவர்கள் தூதுவர்கைள அனுப்ப தங்கள் நாடுகளில் உள்ள
ஜனங்களுக்கும், ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கும் ெசய்தைய பரப்பனார்கள்.
௧௦ ெபலிஸ்தர்கள், சவுலின் ஆயுதங்கைளத் தமது ெபாய்த் ெதய்வங்களின்
ஆலயங்களில் ைவத்தனர். சவுலின் தைலையத் தாேகான் ஆலயத்த ேல
ெதாங்கவ ட்டனர்.
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௧௧ெபலிஸ்தர்கள் சவுலுக்குச் ெசய்தவற்ைறப் பற்ற கீேலயாத் நாட்டு யாேபசு
நகரத்தவர்கள் ேகள்வப்பட்டனர். ௧௨ சவுல் மற்றும் அவனது மகன்களின்
உடல்கைளக் ைகப்பற்ற ைதரியமுள்ள கீேலயாத் நாட்டு யாேபசு நகரத்தவர்கள்
ேபானார்கள். அவற்ைற எடுத்துவந்தனர். அவர்கள், சவுல் மற்றும் மகன்களின்
எலும்புகைள யாேபசல் ஒரு ெபரிய மரத்தடியல் அடக்கம்ெசய்தனர். பன் ஏழு
நாட்கள்உபவாசமிருந்தார்கள்.
௧௩ சவுல் கர்த்தருக்கு உண்ைமயுள்ளவனாக இல்லாதபடியால் அவன்

ெகால்லப்பட்டான். சவுல் கர்த்தருைடய வார்த்ைதகளுக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல.
௧௪ அவன் தன் எத ர்காலத்ைதப் பற்ற கர்த்தரிடம் ேகட்பதற்குப் பதலாக குற
ெசால்ேவாைரநாடினான். அதனால்தான்கர்த்தர்அவைனக்ெகான்றுஆட்சைய
ஈசாயன்மகனானதாவீத டம் தந்தார்.

௧௧
இஸ்ரேவலர்களுக்குதாவீதுஅரசன்ஆகறான்
௧இஸ்ரேவலர்அைனவரும்எப்ேரான்
நகரத்தல் தாவீத டம் வந்தனர். அவர்கள் தாவீத டம், “நாங்கள் உம்முைடய

ெசாந்தசைதயும்இரத்தமுமாய்இருக்க ேறாம்.” ௨முன்பு, ேபாரில்வழிநடத்தனீர்.
சவுல்அரசனாகஇருந்தேபாதலும்நீர்வழி நடத்தனீர். கர்த்தர்உம்மிடம், “தாவீது,
நீதான்என்இஸ்ரேவல்ஜனங்களின்ேமய்ப்பனாகஇருப்பாய்,என்ஜனங்களின்
தைலவன்ஆவாய்என்றுெசான்னார்” என்றார்கள்.
௩ இஸ்ரேவலரின் தைலவர்கள் அைனவரும் எப்ேரான் நகரில் தாவீத டம்

வந்தனர். தாவீதுஅவர்களிடம் கர்த்தருக்குமுன்பாக எப்ேரானில் ஒருஒப்பந்தம்
ெசய்துக்ெகாண்டான். தைலவர்கள்தாவீதுக்குஅப ேஷகம்ெசய்தனர். அதனால்
அவன் இஸ்ரேவலருக்கு அரசன் ஆனான். கர்த்தர் ெசான்னபடிேய நடந்தது.
கர்த்தர்அந்தவாக்குறுதையக்கூறசாமுேவைலப்பயன்படுத்தனார்.
தாவீதுஎருசேலைமைகப்பற்றுகறான்
௪ தாவீதும், இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் எருசேலம் நகரத்த ற்குச் ெசன்றனர்.

அப்ேபாது அந்நகரம் எபூசு என்று அைழக்கப்பட்டது. அங்கு வாழ்ந்த ஜனங்கள்
எபூசயர் என அைழக்கப்பட்டனர். நகரத்தல் வாழ்ந்த ஜனங்கள் ௫ தாவீத டம்,
“எங்கள்நகருக்குள்நீநுைழயமுடியாது”என்றனர். ஆனால்தாவீதுஅவர்கைளத்
ேதாற்கடித்தான். தாவீது சீேயான் ேகாட்ைடையக் ைகப்பற்றனான். அது
தாவீதன்நகரமாய ற்று.
௬ தாவீது, “எவெனாருவன் எபூசயேராடு ேபாரிட வழிநடத்த ச் ெசன்றாேனா

அவன் என் பைட முழுவதற்கும் தளபதயாவான்” என்றான். எனேவ, ேயாவாப்
ேபாருக்கு வழிநடத்தனான். ேயாவாப், ெசருயாவன் மகன். ேயாவாப் பைடத்
தளபதயானான்.
௭ தாவீது ேகாட்ைடக்குள் தனது வீட்ைட அைமத்துக்ெகாண்டான். அதனால்

அது தாவீதன் நகரம் என்ற ெபயைரப்ெபற்றது. ௮ ேகாட்ைடையச் சுற்றலும்
மில்ேலாவலிருந்து சுற்றுச்சுவர்வைரக்கும் தாவீது நகரத்ைத ந ர்மாணித்தான்.
நகரத்தன் மற்ற பகுத கைள ேயாவாப் பழுதுபார்த்தான். ௯ தாவீது ெதாடர்ந்து
ெபரியவன்ஆனான். சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்அவேனாடுஇருந்தார்.
மூன்றுவீரர்கள்
௧௦ தாவீதனுைடய பைடவீரர்களின் ச றப்பான தைலவர்கள் பட்டியல்

இது. தாவீதன் அரசாங்கத்தல் இவ்வீரர்கள் வல்லைம உைடயவர்களாக
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வளங்கனார்கள். இவர்களும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் அவனுக்கு
முழுைமயாக உதவ அவைன அரசன் ஆக்கனார்கள். இதுவும் ேதவன்
ெசான்னபடிேயஆயற்று.
௧௧ இதுதான் தாவீதன் வேசஷ வீரர்களின் வபரம்: அக்ேமானியன் மகன்

யாேஷாபயாம். யாேஷாபயாம், இரதப் பைடத் தைலவன். இவன் தனது
ஈட்டியால்ஒேர ேநரத்தல் 300 ேபர்கைளக்ெகான்றுப்ேபாட்டான்.
௧௨அடுத்துஅேகாையச்ேசர்ந்த ேதாதாயன்மகன்எெலயாசார். இவன்மூன்று

மாெபரும் வீரர்களில் ஒருவன். ௧௩ எெலயாசார் தாவீேதாடு பாஸ்தம்மீமில்
இருந்தான். அங்குெபலிஸ்தர்கள்ேபாரிடுவதற்காகவந்தனர். அங்குஒருவயல்
முழுவதும் பார்லி பய ரிடப்பட்டிருந்தது. இஸ்ரேவலர்கள் ெபலிஸ்தர்களுக்குத்
தப்ப ஓடினார்கள். ௧௪ ஆனால் மூன்று வீரர்கள் அங்ேக வயலில் நன்று
ேதாற்கடித்தனர். இஸ்ரேவலர்களுக்கு, கர்த்தர் மாெபரும் ெவற்றையக்
ெகாடுத்தார்.
௧௫ ஒருமுைற, தாவீது அதுல்லாம் குைகயல் இருந்தான். அப்ேபாது

ெபலிஸ்தயர் பைட ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்கல் முகாமிட்டது. முப்பது
வீரர்களில் மூன்று ேபர் தைரயல் ஊர்ந்துப்ேபாய் குைகயல் இருந்த தாவீைத
அைடந்தார்கள்.
௧௬இன்ெனாருமுைற,தாவீதுேகாட்ைடயல்இருந்தான். அப்ேபாதுெபலிஸ்தர்

பைடக்குழுஒன்றுெபத்ெலேகமில்இருந்தது. ௧௭அவனதுெசாந்தஊரில்உள்ள
தண்ணீர்மீதுஅவனுக்குத்தாகம்ஏற்பட்டது. எனேவ,அவன் “ெபத்ேலேகம்வாசல்
அருேகயுள்ள கணற்று தண்ணீர் மீது எனக்குத் தாகமாய் உள்ளது. யாராவது
ஒருவர் ெகாண்டுவந்து தரேவண்டும் என வரும்புக ேறன்” என்றான். அவன்
உண்ைமயல் அந்த தண்ணீரின் மீது தாகம் ெகாள்ளவல்ைல. எனினும் அவன்
அவ்வாறு ேபச க்ெகாண்டான். ௧௮ ஆனால் மூன்று ேபரும் ெபலிஸ்தேராடு
வழியல் ேபாரிட்ட ப றேக உள்ேள நுைழய முடிந்தது. அவர்கள் ெபத்ேலேகம்
வாசல் அருகல் உள்ள கணற்று தண்ணீைரக் ெகாண்டுவந்து தாவீத டம்
ெகாடுத்தனர். தாவீதுஅதைனக் குடிக்க மறுத்துவ ட்டான். அதைன கர்த்தருக்கு
காணிக்ைகயாகத் தைரயல் ஊற்றனான். ௧௯ ப றகு தாவீது, “ேதவேன!
என்னால்இத்தண்ணீைரக்குடிக்கமுடியாது. தங்கள்உயைரப் பணயம்ைவத்து
இவர்கள் இத்தண்ணீைரக் ெகாண்டுவந்தனர். இதைனக் குடிப்பது இவர்களின்
இரத்தத்ைதக்குடிப்பதுேபான்றதாகும்”என்றான். இதற்காகத்தான்தாவீதுஅந்த
தண்ணீைரக் குடிக்க மறுத்தான். இதுேபால பல்ேவறு சாகசங்கைள மூன்று
வீரர்களும்ெசய்தனர்.
தாவீதன்மற்றவீரர்கள்
௨௦ மூன்று வீரர்களுக்கும் தைலவனாக அப சாய் இருந்தான். இவன்

ேயாவாப்பன் சேகாதரன். அவன் 300வீரர்கேளாடு சண்ைடய ட்டு தன் ஈட்டியால்
அவர்கைளக் ெகான்றான். மூன்றுவீரர்கைளப் ேபான்ேறஅப சாயும் ப ரபலமாக
இருந்தான். ௨௧இவன்அவர்கைளவ ட இரண்டு மடங்கு ப ரபலமாக இருந்தான்.
இவன்அவர்களில்ஒருவனாகஇல்லாவ ட்டாலும்இவன்அவர்களின்தைலவன்
ஆனான்.
௨௨ ெபனாயா, ேயாய்தானின் மகன், ேயாய்தா ஒரு வல்லைம மிக்கவன்.

இவன் கப்ேசேயல் ஊரான். ெபனாயாவும் வல்லைமெகாண்டவன். இவன்
ேமாவாபல் உள்ள இருபலம் ெபாருந்தய மனிதர்கைளப் ேபாரிட்டுக்
ெகான்றான். ஒருமுைற பனி ெபய்துெகாண்டிருக்கும் சமயத்தல், அவன் ஒரு
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குைகக்குள்ேள ெசன்று ஒரு சங்கத்ைதக் ெகான்றான். ௨௩ ேமலும் அவன் ஒரு
எக ப்தயவீரைனயும்ெகான்றான். அவன் 71/2அடிஉயரம்உள்ளவன். எக ப்தய
வீரனிடம் இருந்த ஈட்டி மிக நீளமாகவும் கனமுள்ளதாகவும் இருந்தது. அது
ெநய்க றவனின் பைட மரக்கனத ேபால் ெபரிதாய் இருந்தது. ெபனாயாவ டம்
ஒரு தடிமட்டுேம இருந்தது. ெபனாயா அவனிடமுள்ள ஈட்டிையப் படுங்க
அதனாேலேய அவைனக் ெகான்றான். ௨௪ ேயாய்தாவன் மகனாகய ெபனாயா
இதுேபால் பல ேவைலகைளச் ெசய்தான். ெபனாயாவும் மூன்று வீரர்கைளப்
ேபான்று ப ரபலமாக இருந்தான். ௨௫ இவன், முப்பது வீரர்கைளԔ வ டவும்
ப ரபலமானவன். ஆனாலும் அவன் அம்மூன்று வீரர்களுள் ஒருவன் அல்ல.
தாவீது,இவைனெமய்க்காப்பாளர்களின்தைலவனாகஆக்கனான்.

முப்பதுவீரர்கள்
௨௬முப்பதுநாயகர்களானவர்கள்:

ஆசேகல், ேயாவாபன் சேகாதரன்; ெபத்லேகைமச் ேசர்ந்த ேதாேதாவன்
மகனானஎல்க்கானான்.

௨௭ஆேராத யனானசம்ேமாத்,ெபேலானியனாகயஏெலஸ்,
௨௮ெதக்ேகாவயனானஇக்ேகசன்மகன்ஈரா,ஆனேதாத்தயனானஅப ேயசர்,
௨௯ஊசாத்தயனானசெபக்காய்,ஆேகாகயனானஈலாய்,
௩௦ெநத்ேதாபாத்தயனானமகராய ,ெநத்ேதாபாத்தயனானபானாவன்மகன்
ஏேலத்,

௩௧ ெபன்யமீன் வம்சத்தானான இேபயா ஊைரச் ேசர்ந்த ரிபாயன் மகனான
இத்தாய , ப ரத்ேதானியனானெபனாய,

௩௨காகாஸ்நீேராைட நாட்டானானஊராய ,அர்பாத்தயனானஅப ேயல்,
௩௩பகரூமியனானஅஸ்மாேவத், சால்ேபானியனானஎலியாபா,
௩௪கீேசானியனானஆேசமின்மகன்கள்,
௩௫ ஆராரியனாகய சாக யன் மகனான ேயானத்தான், ஆராரியனாகய
சாக்காரின்மகன்அகயாம்,ஊரின்மகன்எலிபால்,

௩௬ெமகராத்தயனானஎப்ேபர்,ெபேலானியனானஅகயா,
௩௭கர்ேமலியனானஎஸ்ேரா, எஸ்பாயன்மகன்நாராய ,
௩௮நாத்தானின் சேகாதரனானேயாேவல்,அகரியன்மகனானமிப்கார்,
௩௯ அம்ேமானியனான ேசேலக், ெசருயாவன் மகனான ேயாவாபன்
ஆயுததாரியானெபேராத்தயனானநாராய ,

௪௦இத்தரியனானஈரா,இத்தாரியனானகாெரப்,
௪௧ஏத்தயனானஉரியா,அக்லாயன்மகன்சாபாத்,
௪௨ ரூபனியரின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து சீசாவன் மகன் அதனா, அவேனாடு
ேசர்ந்த 30 ேபர்,

௪௩மாகாவன்மகன்ஆனான்,மிதனியனானேயாசபாத்,
௪௪அஸ்தேரத்தயனான உசயா, ஆேராேவரியனாகய ஓத்தாமின் மகன் சமா,
ேயக ேயல்,

௪௫ச ம்ரியன்மகன்எதயாேயல், த த்ச யனானஅவன்சேகாதரன்ேயாகா,
௪௬ மாகாவயரின் மகன் எலிேயல், எல்நாமின் மகன் எலிபாய், ெயாசவயா,
ேமாவாப யனானஇத்மா,

௪௭ெமேசாபாயாஊராராக ய எலிேயல்,ஓேபது,யாசீேயல்ஆக ேயார்.
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௧௨
தாவீேதாடு ேசர்ந்ததுணிச்சல்காரர்கள்
௧தாவீதுச க்லாகல்இருக்கும்ேபாது
அவனிடம் வந்தவர்களின் பட்டியல்: கீசன் மகனாகய சவுலுக்குப் பயந்து

மைறந்துெகாள்ளும் காலமது. இவர்கள் ேபாரில் தாவீத ற்கு உதவனார்கள்.
௨இவர்கள் தம் வல்களிலிருந்து அம்புகைள வலது அல்லது இடது ைககளால்
எய்தனர். இவர்கள் தம் வலது அல்லது இடது ைககளால் கற்கைள
கவண்களிலிருந்தும் எய்தனர். இவர்கள் சவுலின் உறவனர்கள், ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்தல்இருந்துவந்தவர்கள். அவர்களின்ெபயர்களாவன:

௩ அக ேயசர் எனும் தைலவன், க ப ேயத்தயனான ேசமாவன் மகன்
ேயாவாசு, அஸ்மாேவத்தன் மகனான எச ேயல், அஸ்மாேவத்தன் மகனான
ேபேலத்து, ெபராக்கா, மற்றும் ஆனேதாத்தயனான ஏகூ, ஆகேயார்.
௪ க ப ேயானியனான இஸ்மாயா 30 வீரர்களில் வல்லவன்; அந்த 30
வீரர்களுக்கும் அவன் தைலவன். எேரமியா, யகாச ேயல், ேயாகனான்,
ெகேதரூரானான ேயாசபாத், ௫ எலுசாய , எரிேமாத், ப கலியா, ெசமரியா,
அருப்பயனான ெசப்பத்தயா, ௬ எல்க்கானா, எஷயா, அசாரிேயல்,
ெயாேவேசர், யாெசாெபயாம் என்னும் ேகாேரக யனும், ேகாராவன்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள். ௭ ெயாேவலா, ெசபதயா என்னும் ேகேதார்
ஊரானானஎேராகாமின்மகன்கள்.
காத்தயர்கள்
௮ அந்த வனாந்தரத்த ேல, காத்தயரின் ேகாத்த ரத்தல் ஒரு

பகுதயனர் தாவீதன் பக்கம் அவனது ேகாட்ைடக் காவலர்களாகச்
ேசர்ந்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள் ேபார் பய ற்ச ெகாண்டவர்கள்,
வலிைமயுள்ளவர்கள். அவர்கள் ேபாரில் ஈட்டியும் ேகடயமும் ைகயாளுவதல்
வல்லவர்கள். அவர்கள் சங்கத்ைதப்ேபான்று காட்ச யளித்தார்கள்.
மைலயலிருந்தகேசலியர்கைளப்ேபான்றுேவகமானவர்கள்.
௯ எத்ேசர் பைடத்தைலவன். இவன் காத்தயர் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவன்.

இரண்டாம் தைலைம நைலயல் ஒபதயா இருந்தான். எலியாப் மூன்றாவது
தைலைம நைலயல் இருந்தான். ௧௦ மிஸ் மன்னா நாலாவதாகவும், எேரமியா
ஐந்தாவதாகவும், ௧௧ அத்தாய ் ஆறாவதாகவும், எலிேயல் ஏழாவதாகவும்,
௧௨ ேயாகனான் எட்டாவதாகவும், எல்சபாத் ஒன்பதாகவும் ௧௩ எேரமியா
பத்தாவதாகவும்,மக் பன்னாய பத ேனாராவதாகவும்இருந்தனர்.
௧௪ இவர்கள் காத்தயப் பைடவீரர்களின் தைலவர்கள். இவர்களில்

பலவீனமானவர்கள் 100 ேபருக்கும் பலமுள்ளவன் 1,000 ேபருக்கும் எத ராகப்
ேபாரிட வல்லவர்கள். ௧௫ காத்தயர்களின் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த இவர்கள்
ேயார்தான் கைரபுரண்டு ஓடியஆண்டின்முதல் மாதத்தல்ஆற்ைறக் கடந்தனர்.
அப்பள்ளத்தாக்கல் உள்ளவர்கைள வ ரட்டி அடித்தனர். இவர்கள் அவர்கைளக்
க ழக்கலிருந்துேமற்காகத்துரத்தனார்கள்.

தாவீேதாடு ேசர்ந்த மற்றவீரர்கள்
௧௬ ெபன்யமீன் மற்றும் யூதா ேகாத்த ரங்களில் உள்ளவர்களும் ேகாட்ைடக்கு

வந்து தாவீேதாடு ேசர்ந்துெகாண்டனர். ௧௭ தாவீது அவர்கைளச் சந்த க்க
ெவளிேய வந்தான். தாவீது அவர்களிடம், “எனக்கு உதவும் எண்ணத்ேதாடு
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சமாதானமாய் வந்தால், உங்கைள வரேவற்க ேறன். என்ேனாடு
ேசர்ந்துக்ெகாள்ளுங்கள். அவ்வாறல்லாமல் நான் ஒரு தவறும் ெசய்யாமல்
இருக்கும்ேபாது, என்ைனக் கவனித்து எத ரிகளிடம் காட்டிக்ெகாடுக்க நீங்கள்
வந்தருந்தால், நம் முற்ப தாக்களின் ேதவன் உங்கள் தீய காரியங்கைளக்
கவனித்துஅதற்குரிய தண்டைனையக்ெகாடுப்பார்” என்றான்.
௧௮ முப்பது வீரர்களின் தைலவன் அமாசாய , அவன் ேமல் ஆவ வந்து

இறங்கயது. அதனால்அவன்,

“தாவீது! நாங்கள்உம்முைடயவர்கள், ஈசாயன்மகேன!
நாங்கள் உம்ேமாடு இருப்ேபாம், சமாதானம், உனக்குச் சமாதானம்!
ஏெனன்றால்உன்ேதவன்உனக்குஉதவுகறார்!” என்றான்.

எனேவ தாவீது அவர்கைள வரேவற்றான். அவர்கைளப் பைடக்குத்
தைலவர்களாக்கனான்.
௧௯மனாேசயன் ேகாத்த ரத்தல் உள்ள சலர் தாவீேதாடு ேசர்ந்துெகாண்டனர்.

அவன் ெபலிஸ்தர்கேளாடு ேசர்ந்துெகாண்டு சவுலுக்கு எத ராகச் சண்ைட
ெசய்யப் ேபானேபாது மனாேச ேகாத்த ரத்தனர் அவேனாடு ேசர்ந்தனர்.
ஆனால், தாவீதும் அவனது ஆட்களும் உண்ைமயல் ெபலிஸ்தர்களுக்கு உதவ
ெசய்யவல்ைல. ெபலிஸ்தய தைலவர்கள் தாவீது தமக்கு உதவுவதாகப்
ேபச க்ெகாண்டனர். ஆனால், ப றகு அவைன அனுப்பவ ட முடிவு ெசய்தனர்.
இராஜாக்கள், “தாவீது தனது எஜமான் சவுேலாடு ேபாய் ேசர்ந்துெகாண்டால்
ப றகு நமது தைலகள் அறுபடும்” என்றனர். ௨௦ தாவீது ச க்லாகுக்குத் தரும்ப ப்
ேபாகும்ேபாது கீழ்க்கண்ட மனாேசயர்கள் அவேனாடு ேசர்ந்துெகாண்டனர்.
அத்னாக், ேயாசபாத், எதயாேவல், மிகாேயல், ேயாசபாத், எலிகூ, ச ல்த்தாய
ஆக ேயார். இவர்கள் மனாேச ேகாத்த ரத்தனர். தாவீதன் பைடக் குழு
தைலவர்களானார்கள். ௨௧ இவர்கள், தாவீதன் தீயவர்களுக்கு எத ராகப்
ேபாரிட உதவனார்கள். அத்தீயவர்கள் நாடு முழுவதும் சுற்ற ஜனங்களிடம்
ெகாள்ைளயடித்தனர். மனாேசயன் வீரர்கள் அைனவரும் பலசாலிகள்.
இவர்கள்தாவீதன்பைடயல்தைலவர்களானார்கள்.
௨௨ ஒவ்ெவாரு நாளும் ேமலும் ேமலும் வீரர்கள் தாவீத ற்கு உதவ வந்தனர்.

எனேவதாவீத டம்ஒருெபரியப் பலமிக்க பைடஇருந்தது.

எப்ேரானில் தாவீேதாடு ேசர்ந்த மற்றவீரர்கள்
௨௩ எப்ேரான் நகரத்தல் கீழ்க்கண்ட ஆட்கள் தாவீேதாடு ேசர்ந்துெகாண்டனர்.

அவர்கள் ேபார் ெசய்ய தயாராக இருந்தனர். சவுலின் அரைசத் தாவீத ற்கு
அளிப்பதற்காக அவர்கள் வந்தனர். அது கர்த்தர் ெசான்னபடி ந கழ்ந்தது. இது
அவர்களின்எண்ணிக்ைகயாகும்.

௨௪யூதா ேகாத்த ரத்தல் இருந்து 6,800 ேபர் ேபார் ெசய்ய தயாராயருந்தனர்.
அவர்கள்ஈட்டிகைளயும் ேகடயங்கைளயும்ெகாண்டுவந்தனர்.

௨௫ ச மிேயானின் ேகாத்த ரத்தல் இருந்து 7,100 ேபர் வந்தனர். அவர்கள்
ைதரியமுள்ளவர்களாக ேபார் ெசய்யத்தயாராகஇருந்தனர்.

௨௬ ேலவயன் ேகாத்த ரத்தல் இருந்து 4,600 ேபர் வந்தனர். ௨௭ ேயாய்தாவும்
அந்த குழுவல் உள்ளவன். இவன் ஆேரானின் ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவன்.
இவனும் தைலவன். ேயாய்தாவுடன் 3,700 ேபர் இருந்தனர். ௨௮ சாேதாக்கும்
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அந்த குழுவல் இருந்தான். இவன் வீரமிக்க இைளஞன். இவன் தன்
குடும்பத்தல்உள்ள 22வீரர்கேளாடுவந்தான்.

௨௯ ெபன்யமீனின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து 3,000 ேபர் வந்தனர். இவர்கள்
சவுலின் உறவனர்கள். இதுவைர இவர்கள் சவுலின் குடும்பத்துக்கு
உண்ைமயுள்ளவர்களாகஇருந்தனர்.

௩௦ எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தலிருந்து 20,800 ேபர் வந்தனர். இவர்கள் பலமிக்க
வீரர்கள். இவர்கள்தம்தம்குடும்பங்களில் ப ரபலமானவர்கள்.

௩௧ மனாேச ேகாத்த ரத்தன் பாத ப்ப ரிவல் இருந்து 18,000 ேபர் வந்தனர்.
தாவீைத அரசனாக்குவதற்காக அவர்கள் ஒவ்ெவாருவராகப் ேபர் ெசால்லி
அைழக்கப்பட்டனர்.

௩௨ இசக்காரின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து 200 அறஞர்கள் வந்தனர். இவர்கள்
சரியான காலத்தல் சரியானவற்ைற இஸ்ரேவலர்களுக்குச் ெசய்யத்
ெதரிந்தவர்கள். இவர்களின் உறவனர்கள் இவர்களுக்குக் கீழாக
இவர்களின்கட்டைளப்படிஇருந்தனர்.

௩௩ ெசபுேலானின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து 50,000 பய ற்ச ப் ெபற்ற வீரர்கள்
வந்தனர். இவர்கள் எல்லாவதமான ஆயுதங்கைளயும் பயன்படுத்த
பயற்ச ப் ெபற்றருந்தனர். இவர்கள் தாவீத ற்கு உண்ைமயுள்ளவர்களாக
இருந்தனர்.

௩௪ நப்தலி ேகாத்த ரத்தலிருந்து 1,000 அதகாரிகள் வந்தனர். இவர்கேளாடு
37,000வீரர்கள்இருந்தனர். இவர்கள் ஈட்டிையயும் ேகடயத்ைதயும் ெகாண்டு
வந்தனர்.

௩௫ தாணின் ேகாத்த ரத்தலிருந்து 28,600 ேபர் ேபார் ெசய்ய தயாராக
இருந்தனர்.

௩௬ஆேசரின்ேகாத்த ரத்தலிருந்து 40,000பய ற்ச ப்ெபற்றேபார்வீரர்கள்ேபார்
ெசய்யதயாராய்இருந்தார்கள்.

௩௭ ேயார்தான் ஆற்றுக்குக் கீழ்ப்பகுயல் இருந்து 1,20,000 ேபர் வந்தனர்.
இவர்கள் ரூபன், காத் மற்றும் பாத மனாேச ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள்.
இவர்களிடம் எல்லாவைகயானஆயுதங்களும்இருந்தன.

௩௮ இவர்கள் அைனவரும் பலமிக்க ேபார் வீரர்கள். இவர்கள் தாவீைத
அரசனாக்குவதற்கு சம்மதம் ெதரிவ த்ேத எப்ேரான் நகருக்கு வந்தனர்.
இஸ்ரேவலில் உள்ள மற்ற ஜனங்களும் தாவீது அரசனாக ேவண்டும் என
எண்ணினார்கள். ௩௯இவர்கள்எப்ேரானில்தாவீேதாடு 3நாட்கைளக்கழித்தனர்.
இவர்களின் உறவனர்கள் உணவு தயாரித்துக் ெகாடுத்ததால் இவர்கள்
உண்ணுவதும், குடிப்பதுமாய் இருந்தனர். ௪௦ இசக்கார், ெசபுேலான், நப்தலி
ஆகய ேகாத்த ரங்கள் வச க்க ற இடத்தன் அக்கம் பக்கத்தல் இருப்பவர்கள்
கழுைதகள், ஒட்டகம், ேகாேவறு கழுைத, மாடுகள் மீது உணைவக் ெகாண்டு
வந்தனர். இவர்கள் மாவு, அத்த ப்பழ அைடகள், காய்ந்த த ராட்ைசப் பழங்கள்,
த ராட்ைசரசம், எண்ெணய், ஆடுமாடுகள் ஆகயவற்ைறக் ெகாண்டுவந்தனர்.
இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்ெபரிதும்மக ழ்ந்தனர்.

௧௩
உடன்படிக்ைகப்ெபட்டிையத்தரும்பெகாண்டுவந்தது
௧தாவீதுதனதுபைடயன்அைனத்து
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அதகாரிகேளாடும்ேபசனான். ௨ப றகுஇஸ்ரேவல்ஜனங்கள்அைனவைரயும்
அைழத்தான். அவன் அவர்களிடம், “இது நல்ல ேயாசைன என்று
நீங்கள் நைனத்தால், கர்த்தருைடய வருப்பமும் இருந்தால், இஸ்ரேவலின்
பல்ேவறு பகுத களிலும் உள்ள நமது சேகாதரர்களுக்குச் ெசய்தைய
அனுப்புேவாம். ஆசாரியர்களுக்கும், நகரங்களிலும், ெவளி ந லங்களிலும்,
நமது சேகாதரர்கேளாடு வாழும் ேலவயர்களுக்கும் ெசய்தைய அனுப்புேவாம்.
நம்முடன்வந்துேசர்ந்துெகாள்ளும்படிெசய்த அவர்களுக்குச்ெசால்லப்படட்டும்.
௩ நமது கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய தரும்பவும் எருசேலமுக்குக்
ெகாண்டுவருேவாம். சவுல் அரசனாக இருந்தேபாது உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய
ெகாண்டுவர அக்கைற இல்லாமல் இருந்துவ ட்ேடாம்” என்றான். ௪ எனேவ
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்அைனவரும் தாவீது ெசான்னைத ஒப்புக்ெகாண்டார்கள்.
அவர்கள் அைனவரும் இதுேவ ெசய்வதற் ேகற்ற சரியான ெசயல் என்று
எண்ணினர்.
௫ எக ப்தலுள்ள சீேகார் ஆறுமுதல் ெலேபா ஆமாத்தன் எல்ைலவைரயுள்ள

அைனத்து ஜனங்கைளயும் தாவீது கூட்டினான். அவர்கள் அைனவரும்
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய கீரியாத் யாரீமிலிருந்து ெகாண்டுவருவதற்காகக்
கூடினார்கள். ௬ தாவீதும் அவேனாடு இருந்த மற்ற இஸ்ரேவலர்களும்
யூதாவலுள்ள பாலாவற்குச் ெசன்றனர். (பாலா என்பது கீரியாத்யாரீமின்
இன்ெனாரு ெபயர்) உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய எடுத்துவர அவர்கள் அங்ேக
ேபானார்கள். உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி என்பது ேதவனாகய கர்த்தருைடய ெபட்டி.
அவர் ேகருபீன்களுக்கு ேமேல அமர்ந்தருக்க றார். இப்ெபட்டி கர்த்தருைடய
நாமத்தாேலேயஅைழக்கப்படுக றது.
௭ ஜனங்கள் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய அபனதாபன் வீட்டிலிருந்து தூக்க

வந்தனர். அதைனப் புதய வண்டியல் ைவத்தனர். ஊசாவும் அகயாவும்
அவ்வண்டிையஓட்டினார்கள்.
௮ தாவீதும், இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் ேதவனுக்கு முன்பாக

ெகாண்டாடினார்கள். அவர்கள் ேதவைன புகழ்ந்து பாடினார்கள்.
அவர்கள் சுரமண்டலங்கைளயும், ேமளங்கைளயும், ைகத்தாளங்கைளயும்,
எக்காளங்கைளயும்இைசத்தனர்.
௯ அவர்கள் கீேதானின் தானியத்ைதப் ப ரித்ெதடுக்கும் களம் வந்தனர்.

வண்டிைய இழுத்து வந்த மாடுகள் இடறன. உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியானது
ஏறக்குைறய வழுவது ேபாலானது. ஊசா, அதைன ஒரு ைகயால் வழாமல்
ப டித்துக்ெகாள்ள ைகைய நீட்டினான். ௧௦ஊசாவன் ேமல் கர்த்தருக்கு ெபருங்
ேகாபம் உண்டாயற்று, ஊசா ெபட்டிையத் ெதாட்டதால் கர்த்தர் அவைனக்
ெகான்றுப்ேபாட்டார். எனேவஅவன் ேதவனுக்குமுன்னால் மரித்துப் ேபானான்.
௧௧ேதவன்தனதுேகாபத்ைதஊசாவன்ேமல்காட்டினார். இதனால்தாவீதுக்குக்
ேகாபம் வந்தது. அன்றுமுதல் இன்றுவைர இந்த இடம் “ேபேரஸ்ஊசா” என்ேற
அைழக்கப்படுக றது.
௧௨ தாவீது அன்று ேதவனுக்குப் பயந்தான். தாவீது, “ேதவனுைடய

உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய இங்கு என்னிடம் என்னால் ெகாண்டுவர
முடியாது!” என்றான். ௧௩ எனேவ தாவீது தனது நகரத்த ற்கு உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய எடுத்துச் ெசல்லவல்ைல. அவன் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய
ஓேபத் ஏேதாமின் வீட்டில் வ ட்டுவ ட்டுப் ேபானான். இவன் காத் நகரத்ைதச்
ேசர்ந்தவன். ௧௪உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியானதுஓேபத் ஏேதாமின் வீட்டில்மூன்று
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மாதங்களுக்கு இருந்தது. ஓேபத் ஏேதாமின் குடும்பத்ைதயும், அவனுக்குரிய
அைனத்ைதயும்கர்த்தர்ஆசீர்வத த்தார்.

௧௪
தாவீதன்அரசுவளர்ந்தது
௧ ஈராம், தீரு எனும் நகரத்தன் அரசன், ஈராம், தாவீதுக்கு தூதுவைன

அனுப்பயருந்தான். அேதாடு ேகதுரு மரத்தடிகைளயும், கல்தச்சர்கைளயும்,
மரெவட்டிகைளயும் அனுப்பயருந்தான். தாவீத ற்கு வீடு கட்டேவ ஈராம்
இவற்ைற அனுப்பனான். ௨உண்ைமய ேலேய கர்த்தர் தன்ைன இஸ்ரேவலின்
அரசனாக்கயைத தாவீது அறய முடிந்தது. தாவீதன் அரசாங்கத்ைதக் கர்த்தர்
பலமுள்ளதாகவும் ெபரிதானதாகவும் ஆக்கனார். ேதவன், தாவீைதயும்
இஸ்ரேவல்ஜனங்கைளயும் ேநச த்ததால்இவ்வாறுெசய்தார்.
௩ எருசேலம் நகரத்தல் தாவீது ேமலும் ெபண்கைள மணந்துக்ெகாண்டான்.

அவனுக்கு ஏராளமாக ஆண் பள்ைளகளும் ெபண் பள்ைளகளும் பறந்தனர்.
௪ இைவ எருசேலமில் தாவீதன் பள்ைளகளின் ெபயர்களாகும்: சம்முவா,
ேசாபாப், நாத்தான், சாெலாேமான், ௫இப்கார், எலிசூவா, எல்ெபேலத், ௬ ேநாகா,
ெநப்ேபக்,யப்பயா, ௭எலிஷாமா,ெபலியாதா, எலிப்ெபேலத்ஆக ேயார்.
தாவீதுெபலிஸ்தர்கைளெவல்கறான்
௮ இஸ்ரேவலின் அரசனாகத் தாவீது ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டைத ெபலிஸ்தர்கள்

அற ந்தனர். எனேவ ெபலிஸ்தர்கள் அைனவரும் தாவீைத ேதடுவதற்காக
வந்தார்கள். இதைனதாவீதுேகள்வப்பட்டான். ப றகுதாவீதுெபலிஸ்தர்கேளாடு
ேபாரிடச் ெசன்றான். ௯ ெபலிஸ்தர்கள், ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்க ேல உள்ள
ஜனங்கைளத் தாக்க அவர்களது ெபாருட்கைளக் ெகாள்ைள அடித்தனர்.
௧௦ தாவீது ேதவனிடம், “நான் ெபலிஸ்தர்களுக்கு எத ராகப் ேபாரிடலாமா? நான்
அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்கும்படிெசய்வீரா?” என்றுேகட்டான்.
அதற்குக் கர்த்தர் தாவீத டம், “ேபா, நான் உன்ைனப் ெபலிஸ்தர்கைள

ெவல்லும்படிச்ெசய்ேவன்” என்றுபதலுைரத்தார்.
௧௧ ப றகு, தாவீதும் அவனது ஆட்களும் பாகால் ப ராசீம்வைர ெசன்றனர்.

அங்ேக தாவீதும், அவனது ஆட்களும் ெபலிஸ்தர்கைளத் ேதாற்கடித்தனர்.
தாவீது அவர்களிடம், “உைடந்த அைணயலிருந்து தண்ணீர் ெபருக்ெகடுத்து
வருவைதப்ேபால, என் எத ரிகளிடமிருந்து ேதவன் ெவற்ற க் கண்டுள்ளார்!
ேதவன், இதைன என் மூலம் ெசய்தார்” என்றான். அதனால் அந்த இடம்
பாகால்ப ராசீம் என்ற ெபயைரப் ெபற்றது. ௧௨ெபலிஸ்தர்கள் பாகால்ப ராசீமில்
தங்கள் வக்க ரங்கைள வ ட்டு வ ட்டு ஓடிப் ேபானார்கள். அவற்ைற
எரித்துப்ேபாடும்படி தாவீதுகட்டைளய ட்டான்.
ெபலிஸ்தர்மீதுேமலும்ெவற்றெபற்றது
௧௩ெபலிஸ்தர்கள், மீண்டும்ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்க ேலஉள்ளஜனங்கைளத்

தாக்கனார்கள். ௧௪ தாவீது மீண்டும் ேதவனிடம் ெஜப த்தான். தாவீதன்
ெஜபத்த ற்குத் ேதவன் பதல் ெசான்னார், ேதவன், “நீ ெபலிஸ்தர்கைளத்
தாக்கும்ேபாது அவர்களுக்கு முன்பாகப் ேபாகாேத. அதற்குப் பதலாக
அவர்கைளச் சுற்ற க்ெகாண்டு ெசல். நறுமணம் வீசும் த ரவங்கள் வடியும்
மரங்களுக்குப்பன் மைறந்துக்ெகாள். ௧௫ அவற்றன் மீது ஏறு. அதன்
ேமலிருந்துஉன்னால் பைடகளின்வருைகஒலிையக் ேகட்கமுடியும். அப்ேபாது,
ெபலிஸ்தர்கைள நீ தாக்கு. நான் (ேதவன்) உனக்கு முன்னால் ேபாய்
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ெபலிஸ்தர்கைளத்ேதாற்கடிப்ேபன்!” என்றார். ௧௬ேதவன்ெசான்னபடிேயதாவீது
ெசய்தான். அதனால் தாவீதும், அவனது ஆட்களும் ெபலிஸ்தரின் பைடகைள
ெவன்றனர். ெபலிஸ்தர் வீரர்கைள க ப ேயான் முதல் காேசர்வைர அவர்கள்
ெகான்றார்கள். ௧௭ எனேவ, தாவீது அைனத்து நாடுகளிலும் ப ரபலமானான்.
தாவீத ற்குஅைனத்துேதசங்களும்பயப்படும்படி கர்த்தர் ெசய்தார்.

௧௫
உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி எருசேலமில்
௧தாவீதன்நகரத்த ேலதாவீதுதனக்காக
வீடுகைளக் கட்டினான். ப றகு, உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய ைவக்கவும்

ஒரு இடத்ைதக் கட்டினான். அதற்காகக் கூடாரத்ைத அைமத்தான். ௨ ப றகு
தாவீது, “உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத் தூக்க வர ேலவயர்கள் மட்டுேம
அனுமதக்கப்படுவார்கள். உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய தூக்க ச் ெசல்லவும்
அவருக்கு எக்காலத்துக்கும் பணிவைட ெசய்யவும் கர்த்தர் ேலவயர்கைளேய
ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார்” என்றான்.
௩ தாவீது, எருசேலமில் ஜனங்கைள எல்லாம் கூட்டி, உடன்படிக்ைகப்

ெபட்டிக்காக அவன் தயார் ெசய்த இடத்த ற்கு அைதக் ெகாண்டுவர ஏற்பாடு
ெசய்தான். ௪ தாவீது, ஆேரான் மற்றும் ேலவயர்களின் சந்ததயனைர எல்லாம்
அைழத்தான்.

௫ ேகாகாத் ேகாத்த ரத்தல் இருந்து 120 ேபர் வந்தனர். ஊரிேயல் அவர்களின்
தைலவன்.

௬ெமராரியன்ேகாத்த ரத்தல்இருந்து 220 ேபர்வந்தனர். அசாயாஅவர்களின்
தைலவன்.

௭ ெகர்ேசான் ேகாத்த ரத்தல் இருந்து 130 ேபர். ேயாேவல் அவர்களின்
தைலவன்.

௮ எலிசாப்பான் ேகாத்த ரத்தல் இருந்து 200 ேபர். ெசமாயா அவர்களின்
தைலவன்.

௯எப்ேரான்ேகாத்த ரத்தல்இருந்து 80 ேபர். எலிேயல்அவர்களின்தைலவன்.
௧௦ ஊசேயல் ேகாத்த ரத்தல் இருந்து 112 ேபர். அமினதாப் அவர்களின்
தைலவன்.
தாவீதுஆசாரியர்கேளாடும் ேலவயர்கேளாடும் ேபசுதல்
௧௧ ப றகு தாவீது ேசாதாக் மற்றும் அபயத்தார் ஆசாரியர்கைள அைழத்தான்.

தாவீது கீழ்க்கண்ட ேலவயர்கைளயும் அைழத்தான், ஊரிேயல், அசாயா,
ேயாேவல்,ெசமாயா,எலிேயல்,அம்மினதாப்ஆக ேயார். ௧௨தாவீதுஅவர்களிடம்,
“நீங்கள் ேலவயர் ேகாத்த ரத்தலிருந்து வந்த தைலவர்கள். நீங்களும் மற்ற
ேலவயர்களும் உங்கைளப் பரிசுத்தமாக ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ப றகு
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய அதற்குரிய இடத்தல் ைவப்பதற்காக எடுத்து
வாருங்கள். ௧௩ ெசன்ற முைற, உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய எவ்வாறு எடுத்து
வர ேவண்டும் என்று கர்த்தரிடம் ேகட்கவல்ைல. ேலவயர்களாகய நீங்கள்
அதைனத்தூக்க வரவல்ைல,அதனால்கர்த்தர்நம்ைமத்தண்டித்தார்”என்றான்.
௧௪ ப றகு ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும் தம்ைமப் பரிசுத்தமாக்க க்

ெகாண்டனர். எனேவ அவர்களால் இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையதூக்கவரமுடிந்தது. ௧௫ேமாேச கட்டைளய ட்டபடிேய,
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ேலவயர்கள் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத் ேதாளில் தூக்கவர ச றப்பான
தடிகைளப் பயன்படுத்தனர். கர்த்தர் ெசான்னபடிேய அவர்கள் அப்ெபட்டிையத்
தூக்க வந்தனர்.
பாடகர்கள்
௧௬ தாவீது, ேலவயர்களிடம் அவர்களது சேகாதரர்களான பாடகர்கைள

அைழக்கச் ெசான்னான். பாடகர்கள் தங்கள் சுரமண்டலம், ைகத்தாளம்,
ஆகயவற்ேறாடுவந்துமக ழ்ச்ச யுடன்பாடுமாறுேகட்டான்.
௧௭ப றகு ேலவயர்கள், ஏமாைனயும்,அவனதுசேகாதரர்களானஆசாப்ைபயும்,

ஏத்தாைனயும் அைழத்தனர். ஏமான் ேயாேவலின் மகன். ஆசாப் ெபரக யாவன்
மகன். ஏத்தான் குஷாயாவன் மகன். இவர்கள் அைனவரும் ெமராரியன்
ேகாத்த ரத்தனர். ௧௮அங்ேக ேலவயர்களின் இரண்டாவது குழுவும் இருந்தது.
அதல் சகரியா, ேபன், யாச ேயல், ெசமிர ேமாத், ெயக ேயல், உன்னி, எலியாப்,
ெபனாயா, மாெசயா, மத்த த்தயா, எலிப்ெபேலகு, மிக்ேனயா, ஓேபத் ஏேதாம்,
ஏேயல்ஆக ேயார்இருந்தனர். இவர்கள்ேலவயக்காவலர்கள்ஆவார்கள்.
௧௯ ஏமான், ஆசாப், ஏத்தான் ஆகய பாடகர்கள் தம் ெவண்கலக்

ைகத்தாளங்கைள ஒலித்து பாடினார்கள். ௨௦ சகரியா, ஆச ேயல், ெசமிரேமாத்,
ெயக ேயல், உன்னி, எலியாப், மாெசயா, ெபனாயா ஆக ேயார் அல்ேமாத்
என்னும் இைசயல் தம்புருைவ வாச த்தனர். ௨௧ மத்த த்தயா, எலிப்ெபேலகு,
மிக்ேனயா, ஓேபத் ஏேதாம், ஏேயல், அச்சயா, ஆகேயார் ெசமனீத் எனும்
இைசயல்சுரமண்டலங்கைளவாச த்தனர். இதுேவஇவர்களின் ேவைலயாகும்.
௨௨ பாடலுக்குரிய ெபாறுப்பு ேலவயர் தைலவனாகய ெகனானியாவ டம்
இருந்தது. இவன் பாடுவதல் வல்லவன். எனேவ அவன் அந்த ேவைலையச்
ெசய்தான்.
௨௩ ெபரக யாவும், எல்க்கானாவும், உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையக் காவல்

காத்தனர். ௨௪ ெசபனியா, ேயாசபாத், ெநதெனேயல், அமாசாய , சகரியா,
ெபனாயா, எலிேயசர் ஆகய ஆசாரியர்கள் ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிக்கு முன்பு எக்காளங்கைள ஊதனார்கள். ஓேபத் ஏேதாமும், எகயாவும்
உடன்படிக்ைகப்ெபட்டிக்குவாசல்காவலர்களாகஇருந்தனர்.
௨௫ தாவீதும், இஸ்ரேவல் தைலவர்களும், ேசர் ைவக்காரர்களும்

உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையக் ெகாண்டுவரச் ெசன்றனர். அவர்கள் அதைன
ஓேபத் ஏேதாமின் வீட்டிலிருந்து ெகாண்டு வந்தனர். ஒவ்ெவாருவரும்
மக ழ்ச்ச அைடந்தனர்! ௨௬ உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத் தூக்க வரும்படி
ேலவயருக்கு ேதவன் உதவயபடியால், அவர்கள் ஏழு காைளகைளயும்,
ஏழு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் பலிய ட்டனர். ௨௭ உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத்
தூக்க வந்த அைனத்து ேலவயரும் ெமல்லிய ஆைடயான சால்ைவகைள
அணிந்தருந்தனர். பாடகரின் தைலவனாகய ெகனானியாவும், மற்ற
பாடகர்களும், ெமல்லிய ஆைடயான சால்ைவைய அணிந்தருந்தனர். தாவீது
ெமல்லியசணலால்ஆனஏேபாத்ைதஅணிந்தருந்தான்.
௨௮ எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையக்

ெகாண்டுவந்தனர். அவர்கள் ஆரவாரம் ெசய்தனர், எக்காளங்கைள ஊதனர்,
பூரிைககைள ஊதனர், ைகத்தாளங்கைள ஒலித்தனர், தம்புருக்கைளயும்,
சுரமண்டலங்கைளயும்வாச த்தனர்.
௨௯ உடன்படிக்ைகப் ெபட்டியானது தாவீதன் நகரத்த ற்குள் வந்தேபாது, தன்

ஜன்னலின் வழியாக மீகாள் பார்த்தாள். மீகாள் சவுலின் மகள். அரசனான
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தாவீது ஆடிப்பாடி வருவைதயும் கண்டாள். அவளுக்குத் தாவீது மீது இருந்த
மரியாைத ேபாய ற்று. அவைனஅவள்,ஒருமுட்டாளாக எண்ணினாள்.

௧௬
௧ ேலவயர்கள், உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையக் ெகாண்டுவந்து அதற்காகத்

தாவீதுகட்டியருந்தஇடத்தல்ைவத்தனர். ப றகுேதவனுக்குஅவர்கள்சர்வாங்க
தகன பலிையயும், சமாதான பலிையயும் ெகாடுத்தனர். ௨ தாவீது சர்வாங்க
தகனபலிையயும், சமாதான பலிையயும் ெகாடுத்த ப றகு, கர்த்தருைடய ேபரால்
ஜனங்கைள ஆசீர்வத த்தான். ௩ ப றகு அவன், ஒரு துண்டு அப்பத்ைதயும்,
இைறச்ச துண்ைடயும் உலர்ந்த த ராட்ைசகைளயும், எல்லா இஸ்ரேவலிய
ஆண்களுக்கும்,ெபண்களுக்கும்ெகாடுத்தான்.
௪ உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு முன்பு ேசைவ ெசய்வதற்காக தாவீது

சல ேலவயர்கைளத் ேதர்ந் ெதடுத்தான். அவர்களுக்கு இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தருக்கு துத ப்பாடுவதும், அவருக்கு நன்ற ெசால்வதும்
ேவைலயாய் இருந்தது. ௫ ஆசாப் முதல் குழுவன் தைலவன். இவர்கள்
ைகத்தாளங்கைள இைசத்தனர். சகரியா இரண்டாவது குழுவன் தைலவன்.
மற்ற ேலவயர்கள்: ஏேயல், ெசமிரேமாத், ெயக ேயல், மத்த த்தயா, எலியாப்,
ெபனாயா. ஓேபத் ஏேதாம், ஏெயல் ஆக ேயார். இவர்கள் தம்புரு, சுரமண்டலம்
என்னும் கீதவாத்தயங்கைள இைசத்தனர். ௬ ெபனாயாவும் யாகாச ேயலும்
ஆசாரியர்கள். இவர்கள் எப்ேபாதும் கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு
முன்பு எக்காளங்கைள ஊதனார்கள். ௭ தாவீது கர்த்தைரத் துத த்து பாடுமாறு
ஆசாப்ப டமும்அவனதுசேகாதரனிடமும்இவ்ேவைலையக்ெகாடுத்தான்.

தாவீதன்நன்றப்பாடல்
௮கர்த்தைரதுதயுங்கள்,அவரதுநாமத்ைதஅைழயுங்கள்,

ஜனங்களிடம் கர்த்தருைடயமகத்தானெசயல்கைளக்கூறுங்கள்.
௯கர்த்தைர பாடுங்கள், கர்த்தருைடயதுத கைளப்பாடுங்கள்,

அவரதுஅத சயங்கைளயும்கூறுங்கள்.
௧௦கர்த்தருைடயபரிசுத்த நாமத்துக்காகப்ெபருைமப்படுங்கள்,

கர்த்தரிடம்வருகறநீங்கள்அைனவரும்மக ழ்ச்ச ேயாடுஇருங்கள்!
௧௧கர்த்தைரயும்,அவரதுபலத்ைதயும்பாருங்கள்,

எப்ெபாழுதும்அவரிடம்உதவக்குப்ேபாங்கள்.
௧௨கர்த்தர் ெசய்தருக்க றஅற்புதங்கைளநைனத்துப்பாருங்கள்,

அவரது தீர்மானங்கைள நைனத்துப் பாருங்கள், அவர் ெசய்த
வல்லைமவாய்ந்தெசயல்கைளயும்கூட.

௧௩இஸ்ரேவலர்கள்கர்த்தருைடயெதாண்டர்கள்.
யாக்ேகாபன்சந்ததயனர்.
கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்கள்.

௧௪கர்த்தர் நமதுேதவன்,
அவரதுவல்லைமஎங்கும்உள்ளது.

௧௫அவரதுஉடன்படிக்ைகையஎப்ேபாதும்நைனவுெகாள்ளுங்கள்,
ஆயரமாய ரம் தைலமுைறகளுக்கும்அவர் கட்டைளய ட்டுள்ளார்.

௧௬கர்த்தர்ஆப ரகாேமாடுெசய்தஉடன்படிக்ைகையநைனவுெகாள்ளுங்கள்,
அவர் ஈசாக்குக்குெசய்தவாக்குறுதையயும்கூட.

௧௭கர்த்தர்யாக்ேகாபுக்காக சட்டத்ைதச்ெசய்தார்,
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இதுஇஸ்ரேவேலாடுெசய்தஉடன்படிக்ைக,இதுஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.
௧௮ கர்த்தர் இஸ்ரேவலிடம் ெசான்னது: “கானான் நாட்ைட நான் உங்களுக்குக்

ெகாடுப்ேபன்.
வாக்களிக்கப்பட்ட நலம்உங்களுக்குரியதாகும்.”

௧௯அங்ேக சலஜனங்கேளஇருந்தனர்,
ச லஅந்நயர்களும்இருந்தனர்.

௨௦அவர்கள்,ஒருநாட்டிலிருந்துஇன்ெனான்றுக்குப் ேபானார்கள்.
அவர்கள்ஒருஅரசலிருந்துஇன்ெனான்றுக்குப் ேபானார்கள்.

௨௧ஆனால்கர்த்தர்,அவர்கைளஎவரும்புண்படுத்தாதபடிெசய்தார்;
அவர்கைளப்புண்படுத்தாதபடிஅரசர்கைளஎச்சரித்தார்.

௨௨ கர்த்தர் அந்த அரசர்களிடம் ெசான்னது, “என்னால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
ஜனங்கைளயும்

எனதுதீர்க்கதரிச கைளயும்புண்படுத்தாதீர்கள்.”
௨௩கர்த்தைர பாடுங்கள்,பூமிெயங்கும்கர்த்தர் நம்ைமகாப்பாற்றும்

நற்ெசய்தையஒவ்ெவாருநாளும்ெசால்லேவண்டும்.
௨௪கர்த்தருைடயமகைமையஅைனத்துநாடுகளுக்கும்கூறுங்கள்,

எவ்வளவுஅற்புதமானவர் என்பைதயும்கூறுங்கள்.
௨௫கர்த்தர் ெபரியவர்,அவர்துத க்கத்தக்கவர்.

அந்நயெதய்வங்கைளவ டகர்த்தர் பயப்படத்தக்கவர்.
௨௬ ஏெனன்றால், உலகலுள்ள அைனத்து ெதய்வங்களும் பயனற்ற உருவச்

சைலகேள.
ஆனால்கர்த்தர்ஆகாயத்ைதஉண்டாக்கனார்!

௨௭வலிைமயும்,மக ழ்ச்ச யும்கர்த்தர்வச க்கும்இடத்தல்உள்ளன.
கர்த்தர்ஒருப ரகாசமானெவளிச்சத்ைதப் ேபான்றவர்.

௨௮குடும்பங்கேள,ஜனங்கேள
கர்த்தருைடயமகைமையயும்வல்லைமையயும்துதயுங்கள்.

௨௯ கர்த்தருைடய மகைமையத் துதயுங்கள், அவரது ெபயருக்கு மரியாைத
ெசலுத்துங்கள்,

கர்த்தருக்குகாணிக்ைகெகாண்டுவாருங்கள்,
கர்த்தைர பரிசுத்தஅலங்காரத்துடன்ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.

௩௦கர்த்தருக்குமுன்னால்உலகமுழுவதும்நடுங்குகறது!
ஆனால் அவர் பூமிைய வலிைம உள்ளதாகச் ெசய்தார், இந்த பூமி (நகராது)
அைசயாது.

௩௧பூமியும்,வானமும்மக ழ்ச்ச யைடயட்டும்,
“கர்த்தர்ஆளுகறார்!” என்றுஒவ்ெவாருவரும்எங்கும்ெசால்லட்டும்.

௩௨கடலும்,அதலுள்ளைவயும்முழங்கட்டும்!
வயலும்,அதலுள்ளஅைனத்தும்மக ழட்டும்!

௩௩கர்த்தருக்குமுன்னால்காட்டுமரங்களும்மக ழ்ச்ச யுடன்பாடட்டும்!
ஏெனன்றால், கர்த்தர்வந்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.
உலைகநயாயந்தீர்க்கஅவர்வருகறார்.

௩௪ஓ, கர்த்தருக்குநன்ற ெசால்லுங்கள்,அவர் நல்லவர்.
கர்த்தருைடயஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடர்வதாக.

௩௫கர்த்தரிடம் “எங்கைளகாத்தடும் ேதவேன, எங்கள்மீட்பேர,
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எங்கைள ஒன்றுக் கூட்டிடும், மற்ற ஜனங்களிடமிருந்து எங்கைளக்
காப்பாற்றும்,

ப றகுஉமதுபரிசுத்த நாமத்ைதத்துத ப்ேபாம்.
ப றகுஉம்ைமஎங்கள்பாடல்களால்துத ப்ேபாம்” என்றுெசால்லுங்கள்.

௩௬இஸ்ரேவலின்ேதவனாகயகர்த்தர் எப்ெபாழுதும்துத க்கத் தக்கவர்,
அவர் எப்ெபாழுதும்துத க்கப்படட்டும்!

அைனத்துஜனங்களும்கர்த்தைரத்துத த்து “ஆெமன்!” என்றுெசான்னார்கள்.
௩௭ ப றகு தாவீது, ஆசாப்ைபயும் அவனது சேகாதரர்கைளயும் உடன்படிக்ைகப்

ெபட்டியன் முன் வட்டுவ ட்டு வந்தான். அவர்கள் ஒவ்ெவாரு நாளும் ெபட்டிக்கு
முன்பு ேசைவெசய்ய ைவத்தான். ௩௮ தாவீது, அங்ேக ஆசாப்பு மற்றும் அவன்
சேகாதரர்கேளாடு ஓேபத் ஏேதாைமயும் 68 ேலவயர்கைளயும் ேசைவச் ெசய்ய
வ ட்டுவ ட்டுவந்தான். ஓேபத் ஏேதாமும்ஓசாவும்வாசல் காவல்காரர்கள். ஓேபத்
ஏேதாம் எத த்தூனின்மகன்ஆவான்.
௩௯ க ப ேயானிலுள்ள ேமட்டில் இருக்க ற கர்த்தருைடய கூடாரத்தல் ேசைவ

ெசய்வதற்காக தாவீது ேசாதாக்ைகயும் மற்ற ஆசாரியர்கைளயும் வ ட்டு
ைவத்தான். ௪௦ ஒவ்ெவாரு நாள் காைலயலும், மாைலயலும் ேசாதாக்கும்,
மற்ற ஆசாரியர்களும் பலிபீடத்தல் சர்வாங்கதகன பலிகைளக் ெகாடுத்தனர்.
கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்கு எழுத்தன் மூலமாக வழங்கய சட்டத்தன்படி அவர்கள்
ெசய்தார்கள். ௪௧ ஏமாைனயும், எத த்தூைனயும், மற்ற ேலவயர்கைளயும்
கர்த்தைரத் துத த்துப் பாடுவதற்காகத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். ஏெனன்றால்,
கர்த்தருைடய அன்பு என்றும் ெதாடர்ந்தருக்கும் ேபான்ற பாடல்கைள பாட
௪௨ ஏமானும், எத த்தூனும் அவர்கேளாடு இருந்தனர். அவர்களின் ேவைல
எக்காளத்ைத ஊதுவதும், ைகத்தாளம் இடுவதும் ஆகும். ேதவனுக்காக
பாடல்கள் பாடப்பட்டேபாது அவர்கள் ேவறு இைசக் கருவகைளயும் இைசத்து
வந்தனர். எத த்தூனின்மகன்கள்வாசைலக்காத்தனர்.
௪௩ வழா முடிந்த ப றகு, மிஞ்சயுள்ள ஜனங்கள் தங்கள் தங்கள் வீட்டிற்குப்

ேபானார்கள். தாவீதும்தன்வீட்டாைரஆசீர்வத க்கச்ெசன்றான்.

௧௭
கர்த்தர் தாவீத ற்குவாக்குறுதயளித்தல்
௧தாவீது, தன்வீட்டிற்குச்ெசன்றப றகு,
அவன் தீர்க்கதரிச நாத்தானிடம், “பார், நான் ேகதுரு மரங்களால்ஆனவீட்டில்

இருக்க ேறன். ஆனால் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிேயா கூடாரத்தல் இருக்க றது.
எனேவேதவனுக்காக நான்ஒருஆலயம்கட்டவரும்புக ேறன்” என்றான்.
௨ நாத்தான் தாவீத ற்கு, “நீர் என்ன வரும்புக றீேரா அதைனச் ெசய்யும்,

உம்ேமாடு ேதவன்இருக்கறார்” என்றுபதலுைரத்தான்.
௩ ஆனால், அன்று இரவு ேதவனுைடய வார்த்ைத நாத்தானுக்கு வந்தது.

௪ேதவன்,

“ேபாய் எனது ெதாண்டனான தாவீத டம் கூறு: ‘தாவீது, எனக்காக ஆலயம்
கட்ட ேவண்டியவன் நீயல்ல. ௫-௬இஸ்ரேவலர்கைள எக ப்தலிருந்து ெவளிேய
அைழத்துவந்த நாள்முதல்இன்றுவைர நான் ஒருவீட்டிலும்வச த்ததல்ைல.
நான்கூடாரத்துடேனேய த ரிந்து ெகாண்டிருந்ேதன். இஸ்ரேவலர்களுக்காகச்
ச றப்பான தைலவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். அவர்கள், எனது ஜனங்களின்
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ேமய்ப்பர்கைளப் ேபான்றவர் கள். இஸ்ரேவலுக்குள் நான் பல்ேவறு
இடங்களுக்குத் த ரிந்து ெகாண்டிருந்தேபாது, நான் அந்தத் தைலவர்களிடம்
எனக்குக் ேகதுரு மரங்களால் ஆலயம் கட்டுமாறு ெசான்னதல்ைல. எனேவ
நீங்கள் ஏன் ேகதுரு மரங்களால் ஆலயம் கட்டவல்ைல?’ என்று அவர்கைள
நான்ஒருெபாழுதும் ேகட்டதல்ைல.
௭ “இப்ேபாது, இவற்ைற என் ெதாண்டனான தாவீத டம் கூறு: அவர் சர்வ

வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், ‘நீ, வயல்களில்ஆடு ேமய்த்துக் ெகாண்டிருந்தேபாது
நான் உன்ைனத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். என்இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குஉன்ைன
அரசனாக்க ேனன். ௮ நீ எங்ேக ேபானாலும் அங்ெகல்லாம் நான் உன்ேனாடு
இருந்ேதன். நான் உனக்கு முன்னால் ேபாய் உன் பைகவர்கைள அழித்ேதன்.
இப்ேபாது, உன்ைனப் பூமிய ேலேய மிக புகழ்ப்ெபற்றவர்களில் ஒருவனாக
ஆக்குேவன். ௯ இந்த இடத்ைத நான் என் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக்
ெகாடுக்க ேறன். அவர்கள் இதல் மரங்கைள நடுவார்கள். அம்மரங்களுக்கு
அடியல் சமாதானத்ேதாடு இருப்பார்கள். அவர்கள் எைதப்பற்றயும்
கவைலப்படமாட்டார்கள். தீயவர்கள் முன்புேபால அவர்களுக்குத் தீங்கு
ெசய்யமாட்டார்கள். ௧௦ பல தீைமகள் உங்களுக்கு ஏற்பட்டன. ஆனால்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப் பாதுகாக்க தைலவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
உங்கள்பைகவர்கைளயும் ேதாற்கடிப்ேபன்.

“ ‘கர்த்தர் உனக்கு ஒரு வீட்ைடக் கட்டுவார் என்று நான் உனக்குக்
கூறுக ேறன். ௧௧ நீ மரித்த ப றகு, உன் முற்ப தாக்கேளாடு ேசருவாய். ப றகு,
உன் ெசாந்த மகைனப் புதய அரசன்ஆக்குேவன். அவன் உனது மகன்களில்
ஒருவன். அவனது அரைசப் பலமாக்குேவன். ௧௨ உனது மகன் எனக்கு ஒரு
ஆலயத்ைதக் கட்டுவான். நான் உனது மகனின் சந்ததைய என்ெறன்றும்
ஆட்ச ெசலுத்தும்படி ெசய்ேவன். ௧௩ நான் அவனது தந்ைதயாக இருப்ேபன்.
அவன்எனதுமகனாகஇருப்பான். உனக்குமுன்புசவுல்அரசனாகஇருந்தான்.
நான்அவனுக்குஅளித்தஆதரைவநீக்க ேனன். ஆனால்நான்உன்மகன்மீது
ெகாண்ட அன்ைப நறுத்தமாட்ேடன். ௧௪ நான் அவைன எனதுஆலயத்தற்கும்
அரசாங்கத்த ற்கும் என்ெறன்றும் ெபாறுப்பாளியாக்குேவன். அவனது ஆட்ச
என்ெறன்றும்ெதாடர்ந்தருக்கும்!’ ” என்றார்.

௧௫ நாத்தான் தான் கண்டத் தரிசனத்ைத தாவீத டம் கூறனான். ேதவன்
ெசான்னைதயும்கூறனான்.

தாவீதன்ெஜபம்
௧௬ ப றகு தாவீது அரசன் பரிசுத்தக் கூடாரத்த ற்குப் ேபானான். கர்த்தருக்கு

முன்புஉட்கார்ந்தான்.

தாவீது, “ேதவனாகயகர்த்தாேவ,நீர்எனக்காகவும்என்குடும்பத்துக்காகவும்
எவ்வளேவா ெசய்தருக்க றீர். இது ஏன் என்பது எனக்குப் புரியவல்ைல
௧௭ இவற்றுக்ெகல்லாம் ேமலாக, எத ர்காலத்தல் என் குடும்பத்த ற்கு
என்ெனன்ன நைடெபறும் என்பைதயும் நான் அறயுமாறு ெசய்துவ ட்டீர். நீர்
என்ைனஒரு மிக முக்கயமான மனிதனாக நடத்தனீர். ௧௮இதற்கு ேமல் நான்
ெசால்ல என்ன இருக்கறது? நீர் எனக்காக எவ்வளேவா ெசய்தருக்க றீர்.
நான் உமது ஊழியன். இைத நீர் அறவீர். ௧௯ கர்த்தாேவ, எனக்காக
இந்த அற்புதங்கைளச் ெசய்துள்ளீர். நீர் இவற்ைறச் ெசய்தீர் ஏெனன்றால்,
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இவற்ைற நீர் வரும்பனீர். ௨௦ உம்ைமப்ேபால் எவருமில்ைல கர்த்தாேவ.
உம்ைமத்தவ ர ேவறு ேதவன் இல்ைல. ேவறு எந்தத் ெதய்வமும் இதுேபால்
அற்புதங்கைளச் ெசய்ததாக நாங்கள் ஒருேபாதும் ேகள்வப்பட்டதல்ைல!
௨௧இஸ்ரேவைலப்ேபான்று ேவறு நாடுகளும் இல்ைல. இந்த அத சயங்கைள
நீர் ெசய்த நாடு பூமிய ேலேய இஸ்ரேவல் ஒன்று மட்டும்தான். நீர் எங்கைள
எக ப்தலிருந்து வடுவத்தீர், என்ைனச் சுதந்தரமாக்கனீர். உமக்ேக நீர் புகழ்
ேசர்த்தீர்! உமது ஜனங்களுக்கு முன்னால் நீர் ெசன்றீர். மற்ற ஜனங்கள்
தமது நாடுகைள எங்களுக்காக வ ட்டுச்ெசல்லும்படி ெசய்தீர்! ௨௨இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள என்ெறன்றும்உமதுஜனங்களாக ஏற்றுக்ெகாண்டீர்! கர்த்தாேவ,
நீர்அவர்களின் ேதவனும்ஆனீர்!
௨௩ “கர்த்தாேவ, நீர் இந்த வாக்குறுதைய எனக்காகவும் எனது

குடும்பத்த ற்காகவும் ெசய்தீர். இப்ேபாது, உமது வாக்குறுதகைள
என்ெறன்றும் காப்பாற்றுவீர், ெசான்னபடிேய ெசய்யும்! ௨௪ நம்ப க்ைகக்கு
நீர் உரியவர் என்பைதக் காட்டும். ஜனங்கள் உமது நாமத்ைத எப்ேபாதும்
ெபருைமபடுத்துவார்கள், ‘சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இஸ்ரேவலரின்
ேதவன்!’ என்று என்ெறன்றும் ஜனங்கள் கூறுவார்கள். நான் உமது
ெதாண்டன். எனது குடும்பத்ைதப் பலமுள்ளதாக்க என்ெறன்றும் உமக்குச்
ேசைவச்ெசய்யஅனுமதயும்.
௨௫ “என் ேதவேன, உமது ஊழியக்காரனாகய என்னிடம் ேபசனீர். எனது

குடும்பத்ைத அரச குடும்பம் ஆக்குவீர் என்பைதத் ெதளிவாக்கவ ட்டீர்.
அதனால் நான் ைதரியமாய் இருக்க ேறன். அதனால் தான் உம்மிடம்
ேவண்டுதல்கைள ைவத்த வண்ணம் இருக்க ேறன். ௨௬ கர்த்தாேவ
நீேர ேதவன், நீேர இந்த நன்ைமகெளல்லாம் எனக்குச் ெசய்வதாகக்
கூறவ ட்டீர். ௨௭கர்த்தாேவ! எனதுகுடும்பத்ைதஆசீர்வத க்க மனம்ெகாண்டீர்.
வாக்களிக்கும் அளவற்குக் கருைணெகாண்டுள்ளீர். எனது குடும்பம்
என்ெறன்றும் உமக்குச் ேசைவெசய்யும் பாக்கயத்ைதயும் கருைணேயாடு
தந்துள்ளீர். கர்த்தாேவ, நீேர எனது குடும்பத்ைதஆசீர்வத த்துவ ட்டீர். எனேவ
எனதுகுடும்பம் என்ெறன்றும்ஆசீர்வாதத்த ற்குஉட்பட்டது!” என்றான்.

௧௮

தாவீதுபலநாடுகைளெவல்கறான்
௧ப றகுதாவீதுெபலிஸ்தைரத் தாக்க த் ேதாற்கடித்தான். காத் நகரங்கைளயும்

அைதச் சுற்றயுள்ள சறு நகரங்கைளயும் ெபலிஸ்தரின் வசமிருந்து
ைகப்பற்றனான்.
௨ ப றகு தாவீது ேமாவாப் நாட்ைடத் ேதாற்கடித்தான். ேமாவாப யர்கள்

தாவீதன் ேவைலக்காரர்களானார்கள். அவர்கள் தாவீத ற்கு புகழுைரகைளச்
ெசலுத்தனார்கள்.
௩தாவீது,ஆதாேரசரின்பைடகளுக்குஎத ராகவும்சண்ைடய ட்டான். ஆதாேரசர்

ேசாபா நாட்டின் அரசன். தாவீது, அப்பைடகேளாடு ஆமாத் நகரத்தன்வைர
ேபாரிட்டான். தாவீது இவ்வாறு ெசய்வதற்குக் காரணம் என்னெவன்றால்
ஆதாேரசர் தனது அரைச ஐப ராத்து நதவைர பரப்ப வரும்பனான். ௪ தாவீது,
ஆதாேரசரிடமிருந்து 1,000 இரதங்கைளயும் 7,000 இரதேமாட்டிகைளயும் 20,000
வீரர்கைளயும் ைகப்பற்றனான். ஆதாேரசரின் ெபரும்பாலான குதைரகைளத்
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தாவீது முடமாக்கனான். அைவ ேதர் இழுக்கப் பயன்படுவன. ஆனால் தாவீது,
அவற்றல்நூறுஇரதக்குதைரகைளமட்டும்ைவத்துக்ெகாண்டான்.
௫ தமஸ்குஸ் நகரத்தல் இருந்து ஆர்மீனியர்கள் ஆதாேரசருக்கு உதவ

ெசய்யவந்தனர். ஆனால் தாவீது, அவர்கைளயும் ேதாற்கடித்து 22,000
ஆர்மீனியர்கைளக் ெகான்றான். ௬ ப றகு தாவீது, ஆராமில் உள்ள தமஸ்குஸ்
நகரில் ேகாட்ைட அைமத்தான். ஆர்மீனியர்கள் தாவீதன் ேவைலக்காரர்களாக
அவனுக்குப் புகழுைரகைளக் ெகாண்டுவந்தனர். தாவீது எங்ெகங்கு
ேபானாேனாஅங்ெகல்லாம் கர்த்தர்அவனுக்குெவற்ற கைளத்தந்தார்.
௭ தாவீது ஆதாேரசரின் பைடத்தளபத களிடமிருந்து தங்கள் ேகடயங்கைளப்

பற த்து எருசேலமிற்குக் ெகாண்டு வந்தான். ௮ த ப்காத்தலும் கூனிலுமுள்ள
ெவண்கலத்ைதயும் தாவீது எடுத்து வந்தான். இந்நகரங்கள் ஆதாேரசருக்கு
உரியைவ. ப றகு சாெலாேமான் இந்த ெவண்கலத்ைத ஆலயத்த ற்குரிய
ெவண்கலத்ெதாட்டி, தூண், தட்டுமுட்டு ேபான்றவற்ைறச் ெசய்வதற்குப்
பயன்படுத்தனான்.
௯ ஆமாத் நகரத்தன் அரசன் ேதாயூ. ஆதாேரசர் ேசாபா நாட்டின் அரசன்.

ேதாயூ, தாவீது ஆதாேரசரின் பைடகைள ெவன்றுவட்டைத அற ந்தான்.
௧௦ எனேவ, ேதாயூ அவனது மகனான ஆேதாராைம அரசன் தாவீதனிடம்
அனுப்ப சமாதானத்ைதத் ெதரிவ த்து ஆசீர்வாதத்ைத ேவண்டினான்.
தாவீது ஆதாேரசரின் பைடகளுக்கு எத ராகப் ேபாரிட்டுத் ேதாற்கடித்ததால்
அவன் இவ்வாறு நடந்துக்ெகாண்டான். முன்பு ேபார்க்களத்தல் ஆதாேரசர்
ேதாயூேவாடுஇருந்தான். ஆேதாராம்,தாவீத ற்குத்தங்கம்,ெவள்ளி,ெவண்கலம்
ேபான்றவற்றால் ெசய்யப்பட்டவற்ைறஅன்பளிப்பாகக் ெகாடுத்தான். ௧௧தாவீது
அரசன் அவற்ைறப் பரிசுத்தப்படுத்த கர்த்தருக்கு ெகாடுத்துவ ட்டான். ஏேதாம்,
ேமாவாப், அம்ேமானியர், ெபலிஸ்தர், அமேலக்கயர் ஆக ேயாரிடமிருந்து
ெபற்ற ெபான், ெவள்ளி ேபான்றவற்ைறயும் தாவீது இவ்வாேற ெசய்து
பரிசுத்தப்படுத்தனான்.
௧௨ உப்பு பள்ளத்தாக்க ேல ெசருயாவன் மகனான அப சாய 18,000

ஏேதாமியைரக் ெகான்றான். ௧௩ அப சாய ஏேதாமில் அரண் அைமத்தான்.
அைனத்து ஏேதாமியரும் தாவீதன் ேவைலக்காரர்களானார்கள். தாவீது
ெசல்லுமிடங்களில் எல்லாம் கர்த்தர் ெவற்றயளித்தார்.
தாவீதன்முக்கயஅதகாரிகள்
௧௪ தாவீது, அைனத்து இஸ்ரேவலர்களுக்கும் அரசன் ஆனான். அவன்

ஒவ்ெவாருவருக்கும் சரியானைதயும், நயாயமானைதயும் ெசய்தான்.
௧௫ ெசருயாவன் மகனான ேயாவாப் தாவீதன் பைடத்தளபதயாக இருந்தான்.
ஆகலூதன் மகனாகய ேயாசபாத் வரலாறு எழுதுபவனாக இருந்தான்.
௧௬ சாேதாக்கும், அபெமேலக்கும் ஆசாரியர்கள். சாேதாக் அகதூபன் மகன்.
அபெமேலக் அபயதாரின் மகன். சவஷா எழுத்துக்காரன். ௧௭ ெபனாயா,
க ேரத்தயருக்கும் ப ேலத்தயருக்கும் தைலவனாய் இருந்தான். ெபனாயா
ேயாய்தாவன் மகன். தாவீதன் மகன்களும் முக்கய அதகாரிகளாய்Ԕ
இருந்தனர். அவர்கள்தாவீதன்பக்கம்ெதாண்டுெசய்தனர்.

௧௯
தாவீதன்ஆட்கைளஅம்ேமானியர்அவமானப்படுத்தயது
௧நாகாஸ்என்பவன்அம்ேமானியர்களின்
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அரசனாக இருந்தான். நாகாஸ் மரித்ததும், அவனது மகன் அரசன் ஆனான்.
௨ ப றகு தாவீது, “நாகாஸ் என்னிடம் அன்பாய் Ԕஇருந்தான், எனேவ நான்
அவனது மகன் ஆனூனிடம் அன்பாய் இருப்ேபன்” என்றான். அதனால் தாவீது
தூதுவர்கைள ஆனூனுக்கு ஆறுதல் ெசால்ல அனுப்பனான். தாவீதன்
தூதுவர்கள்அம்ேமான்நாட்டிற்குஆனூனுக்குஆறுதல்ெசால்லச்ெசன்றனர்.
௩ ஆனால் அம்ேமானிய தைலவர்கள் ஆனூனிடம், “முட்டாளாகாேத, தாவீது

உண்ைமய ேலேய உனக்கு ஆறுதல் ெசால்லவும், மரித்துப்ேபான உன்
தந்ைதையக் ெகௗரவப்படுத்தவும் தூதுவர்கைள அனுப்பவல்ைல! அவன்
உன்ைனயும், உன் நாட்ைடயும் உளவறயேவ தூதுவைர அனுப்பயுள்ளான்.
அவன் உண்ைமயல் உன் நாட்ைட அழிக்கேவ வரும்புக றான்!” என்றனர்.
௪எனேவ, ஆனூன்தாவீதன்தூதுவர்கைளக்ைகதுெசய்துஅவர்களது தாடிைய
ெவட்டினான். இடுப்புப் பக்கத்தல் அவர்களின் ஆைடையயும் ெவட்டினான்.
ப றகுெவளிேயதுரத்தவ ட்டான்.
௫ தாவீதன் ஆட்களுக்கு வீட்டிற்குத் தரும்ப ப் ேபாக அவமானமாக

இருந்தது. ச லர் தாவீத டம் ெசன்று தங்களுக்கு ஏற்பட்டைதச் ெசான்னார்கள்.
எனேவ தாவீது தன் ஆட்களுக்கு, “உங்களது தாடி முழுவதும் வளரும்வைர
எரிேகாவ ேலேய தங்கயருங்கள். ப றகு உங்கள் வீட்டிற்கு வரலாம்” என்று
ெசய்த அனுப்பனான்.
௬ அம்ேமானியர்கள் தமது ெசயல்களாேலேய தாம் தாவீத ற்குப்

பைகயானைதக்கண்டனர். பன்ஆனூனும்அம்ேமானியர்களும் 75,000பவுண்டு
ெவள்ளிைய ெசல வ ட்டு ெமெசாப்ெபாத்தாமியாவலிருந்து இரதங்கைளயும்
இரதேமாட்டிகைளயும் வாங்கனார்கள். அவர்கள் இரதங்கைளயும்
இரதேமாட்டிகைளயும் மாக்கா, ேசாபா எனும் சீரியரின் நாடுகளிலிருந்தும்
ெபற்றனர். ௭அம்ேமானியர்கள் 32,000 இரதங்கைள வாங்கனார்கள். அவர்கள்
மாக்காவன் அரசுக்கு அதனுைடய பைடகள் வந்து உதவுவதற்காகப் பணம்
ெசலுத்தனர். மாக்காவன் அரசன் ஆட்களும் வந்து ேமேதபாவுக்கு அருகல்
பாசைற அைமத்தனர். அம்ேமானியர்கள் தம் நகரங்கைள வ ட்டு ெவளிேய
வந்துேபாருக்குதயாரானார்கள்.
௮ அம்ேமானியர்கள் ேபாருக்குத் தயாராக இருப்பைத தாவீது அறந்தான்.

எனேவ,அவன்ேயாவாைபயும்,இஸ்ரேவலின்முழுபைடையயும்அனுப்பனான்.
௯அம்ேமானியர்கள்ெவளிேயவந்துேபாருக்குத்தயாரானார்கள். அவர்கள்நகர
வாசல்களுக்கு அருகல் இருந்தார்கள். உதவ ெசய்வதற்கு வந்த அரசர்களும்
வயல்ெவளிகளில் தனியாகத் தங்கயருந்தார்கள்.
௧௦ ேயாவாப், தனக்கு எத ராக இரண்டு பைடகள் ேபார்ச் ெசய்ய தயாராக

இருப்பைதக் கண்டான். ஒரு பைட தனக்கு முன்பும் இன்ெனாரு பைட தனக்குப்
பன்னாலும் இருப்பைத அற ந்தான். உடேன தமது பைடயல் உள்ள சறந்த
வீரர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவர்கைள ஆராம் பைடேயாடு ேபாரிட
அனுப்பனான். ௧௧ மீதமிருந்த இஸ்ரேவலியப் பைடைய ேயாவாப் அப சாயன்
தைலைமயன் கீழ் அைமத்தான். அப சாய அவனது சேகாதரன். அவ்வீரர்கள்
அம்ேமானிய பைடேயாடு ேபாரிடச் ெசன்றனர். ௧௨ ேயாவாப் அப சாய டம்,
“ஆராமிலுள்ள பைடகள் என்ைனவட பலமானதாக இருந்தால், நீ வந்து
உதவேவண்டும். ஆனால், அம்ேமானியப் பைடகள் உன்ைனவடப் பலமானதாக
இருந்தால், நான்வந்துஉனக்குஉதவுேவன். ௧௩நாம் நமதுஜனங்களுக்காகவும்
ேதவனுைடய நகரங்களுக்காகவும் ேபாராடும்ேபாது பலமாகவும், ைதரிய
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மாகவும் இருக்கேவண்டும். தனக்குச் சரி என்று எண்ணுவைதக் கர்த்தர்
ெசய்வார்!” என்றான்.
௧௪ ேயாவாபும், அவனது பைடயும் ஆராம் பைடையத் தாக்கயது, ஆராம் பைட

ேதாற்று ஓடியது. ௧௫அம்ேமானியரின் பைட ஆராம் பைட ஓடுவைதப் பார்த்து,
தானும் ஓடியது. அது அப சாய டமும் அவனது பைடகளிடமும் இருந்து ஓடியது.
அம்ேமானியர்கள் தம் நகரங்களுக்கும் ேயாவாப் எருசேலமிற்கும் தரும்ப ச்
ெசன்றனர்.
௧௬ ஆராமிய தைலவர்கள், இஸ்ரேவலரால் தாம் ேதாற்கடிக்கப்பட்டைத

அற ந்தனர். எனேவ, அவர்கள் உதவக்காகத் தூதுவர்கைள ஐப ராத்து நத க்கு
க ழக்குப்புறத்தல் வச ப்பவர்களிடம் அனுப்பனார்கள். ஆராமில் இருந்து வந்த
ஆதாேரசரின் பைடத் தைலவன் ேசாப்பாக். அவனும் மற்ற ஆராமிய வீரர்கைள
வழிநடத்தனான்.
௧௭ ஆராமியர்கள் மீண்டும் ேபாருக்குத் தயாராகக் கூடுவைத தாவீது

ேகள்வப்பட்டான். எனேவ அவனும் எல்லா இஸ்ரேவலர்கைளயும்
கூட்டினான். ேயார்தான் நதையக் கடந்து தாவீது வழிநடத்தனான்.
அவர்கள் ஆராமியர்களுக்கு ேநருக்கு ேநராக வந்தனர். தாவீது ேபாருக்குத்
தயாராக ஆராமியர்கைளத் தாக்கனான். ௧௮ ஆராமியர்கள் இஸ்ரேவலரிடம்
ேதாற்று ஓடினார்கள். தாவீதும் அவனது பைடகளும் 7,000 ஆராமிய இரத
ேமாட்டிகைளயும் 40,000 ஆராமிய வீரர்கைளயும் ெகான்றனர். தாவீதன் பைட
ஆராமியப் பைடயன்தளபதயானேசாபாக்ைகயும்ெகான்றது.
௧௯ஆதாேரசரின்அத காரிகள், தாம்இஸ்ரேவலர்களால் ேதாற்கடிக்கப்படுவது

அறந்ததும் தாவீேதாடு சமாதானம் ெசய்துெகாண்டனர். அவர்கள் தாவீதன்
ேவைலக்காரர்கள் ஆனார்கள். எனேவ ஆராமியர்கள் அம்ேமானியர்களுக்கு
மீண்டும்உதவமறுத்துவ ட்டனர்.

௨௦
ேயாவாப்அம்ேமானியர்கைளஅழிக்க றான்
௧ அடுத்த ஆண்டு வசந்தகால ேவைளயல், இஸ்ரேவல் பைடையக் கூட்டி

ேயாவாப் ேபாருக்குத் தயார் ெசய்தான். ெபாதுவாக அரசர்கள் ேபாருக்கு
ெவளிேய புறப்பட்டுச் ெசல்லும் காலம் அது. ஆனால் தாவீது எருசேலமில்
இருந்தான். இஸ்ரேவல் பைட அம்ேமான் நாட்டிற்குப் ேபாய் அைத அழித்தது.
ப றகு அவர்கள் ரப்பா நாட்டிற்குச் ெசன்று அங்ேக முற்றுைகய ட்டது. ஆட்கைள
உள்ேளேயா, ெவளிேயேயா ேபாகவ டாமல் ெசய்தனர். ேயாவாப்பும் இஸ்ரேவல்
பைடயும்அந்நகரம்அழியும்வைர ேபாரிட்டனர்.
௨தாவீதுஅம்ேமானியஅரசர்களின்க ரீடத்ைதஎடுத்தான். அந்தத்தங்கமகுடம்

75 பவுண்டு இருந்தது. அதல் வைலயுயர்ந்த கற்கள் இருந்தன. அம்மகுடம்
தாவீதன் தைலயல் சூட்டப்பட்டது. ப றகு தாவீது ரப்பா நகரிலிருந்து ேமலும்
வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைள எடுத்துக்ெகாண்டான். ௩ தாவீது ரப்பாவலிருந்து
ஜனங்கைளக் கூட்டிவந்து அவர்கைளப் பலவந்தமாக ரம்பம், இரும்பு, ஊசகள்,
ேகாடரி ேபான்றவற்றால் ேவைலெசய்யைவத்தான். தாவீதுஇதைனஅைனத்து
அம்ேமானிய நகரங்களின் ஜனங்களுக்கும் வத த்தான். ப றகு தாவீதும்,
அவனதுபைடயும்எருசேலமுக்குத்தரும்பயது.

இராட்சதெபலிஸ்தர்வீரர்கள்ெகால்லப்படுக றார்கள்
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௪ப றகுஇஸ்ரேவல்ஜனங்கள்ெபலிஸ்தர்களுடன்ேகேசர்நகரில்ேபாரிட்டனர்.
அப்ேபாது ஊசாத்தயனாகய ச ெபக்காய் இராட்சத மகனான ச ப்பாய
என்பவைனக் ெகான்றான். எனேவ ெபலிஸ்தர்கள் இஸ்ரேவலர்களுக்கு
அடிைமகளானார்கள்.
௫ இன்ெனாரு தடைவ, மீண்டும் இஸ்ரேவலர்கள் ெபலிஸ்தர்கேளாடு

ேபாரிட்டனர். யாவீரின் மகன்எல்க்கானான். இவன்லாேகமிையக் ெகான்றான்.
லாெகமி ேகாலியாத்தன் சேகாதரன். ேகாலியாத் காத் நகைரச் ேசர்ந்தவன்.
லாேகமியன் ஈட்டி மிகப் ெபரிதாகவும் பலமானதாகவும் இருந்தது. அது தாங்கு
ெநய்க றவர்களின்பைடமரம் ேபால்இருந்தது.
௬ ப றகு இஸ்ரேவலர் ெபலிஸ்தர்கேளாடு காத் நகரில் இன்ெனாரு தடைவ

ேபாரிட்டனர். இந்நகரில் ஒரு ெபரிய மனிதன் இருந்தான். அவனுக்கு 24
ைகவ ரல்களும் கால் வ ரல்களும்இருந்தன. அவனுக்கு ஒவ்ெவாருைகயலும்,
ஒவ்ெவாருகாலிலும்ஆறுவ ரல்கள்இருந்தன. எனேவஅவன்இராட்சதர்களின்
மகன்தான். ௭ அவன் இஸ்ரேவலைரக் ேகலிச் ெசய்தேபாது, ேயானத்தான்
அவைனக் ெகான்றான். ேயானத்தான் ச ேமயாவன் மகன். ச ேமயா தாவீதன்
சேகாதரன்ஆவான்.
௮ ெபலித்தயர்கள் காத்தலுள்ள இராட்சதர்களுக்கு பறந்தவர்கள். தாவீதும்

அவனுைடயவீரர்களும்இவர்கைளக்ெகான்றனர்.

௨௧
இஸ்ரேவலைர எண்ணுவதனால்தாவீதுபாவம்ெசய்க றான்
௧ இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு எத ராக சாத்தான் எழுந்தான். அவன்

இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள எண்ணி கணக்க ட தாவீைத ஊக்கப்படுத்தனான்.
௨ எனேவ தாவீது ேயாவாப்ப டமும், ஜனங்கள் தைலவர்களிடமும், “ேபாய்
அைனத்து இஸ்ரேவலரின் எண்ணிக்ைகையயும் கணக்கடு. நாட்டிலுள்ள
ஒவ்ெவாருவைரயும் ெபயர்ெசபா முதல் தாண் வைரயுள்ள அைனவைரயும்
கணக்கடு. ப றகு எனக்குச் ெசால். ெமாத்தத்தல் ஜனங்கள் ெதாைக எத்தைன
என்றுகணக்க ட்டுஎனக்குச்ெசால்” என்றான்.
௩ஆனால் ேயாவாப், “இப்ேபாதுԔ இருக்கற ஜனங்கைளவ ட நூறு மடங்காக

கர்த்தர் ெசய்வார்! ஐயா, இஸ்ரேவலரின் அைனத்து ஜனங்களும் உங்கள்
ெதாண்டர்கள். எனது அரசனும் ஆண்டவனும் ஆனவேர! இந்த ெசயைல ஏன்
ெசய்ய வரும்புக றீர்? நீங்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவைரயும் பாவம்
ெசய்தஉணர்வுக்குஉள்ளாக்குவீர்கள்!” என்றுெசான்னான்.
௪ஆனால், தாவீது அரசேனா உறுதயாக இருந்தான். அரசன் ெசான்னபடிேய

ேயாவாப் ெசய்தான். எனேவ அவன் இஸ்ரேவலின் முழுவதற்கும் ேபாய்
கணக்க ட்டான். ப றகு அவன் எருசேலமிற்குத் தரும்ப வந்தான். ௫ அவன்
தாவீத டம் ஜனங்களின் எண்ணிக்ைகையச் ெசான்னான். இஸ்ரேவலில்
1,100,000 ேபர் வாைளப் பயன்படுத்தத் ெதரிந்தவர்கள். யூதாவல் வாைளப்
பயன்படுத்தத் ெதரிந்தவர்கள் 4,70,000 ேபர். ௬ ேயாவாப், ேலவ மற்றும்
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரங்கைளக் கணக்க டவல்ைல. ஏெனன்றால் அவன் தாவீது
அரசனின் கட்டைளைய வரும்பவல்ைல. ௭ ேதவனுைடய பார்ைவயல் தாவீது
இந்த தீயச்ெசயைலச் ெசய்துவ ட்டான். எனேவ, ேதவன் இஸ்ரேவலைரத்
தண்டித்தார்.
ேதவன்இஸ்ரேவலைரத்தண்டிக்க றார்
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௮ ப றகு தாவீது ேதவனிடம், “நான் முட்டாள்தனமான ெசயைலச்
ெசய்துவ ட்ேடன். இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள எண்ணி ஒரு தீய பாவத்ைதச்
ெசய்துவ ட்ேடன். இப்ேபாது உங்கள் ெதாண்டனாகய எனது பாவத்ைத
என்னிடமிருந்துநீக்குமாறுெகஞ்சுக ேறன்” என்றான்.
௯-௧௦காத் என்பவன் தாவீதன் தீர்க்கதரிச ஆவான். கர்த்தர் காத்த டம், “ேபாய்

தாவீத டம், ‘இதுதான் கர்த்தர் கூறயது: நான் உனக்குத் ேதர்ந்ெதடுக்க மூன்று
காரியங்கைளத் தருக ேறன். அவற்றல் ஏதாவது ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதடுக்க
ேவண்டும். ப றகு நீ ேதர்ந்ெதடுத்த முைறய ேலேய உன்ைனத் தண்டிப்ேபன்’
என்றுகூறு” என்றார்.
௧௧-௧௨ ப றகு காத் தாவீத டம் ெசன்று, அவனிடம், “ ‘தாவீேத நீ வரும்புக ற

தண்டைனையத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்: மூன்று ஆண்டுகள் உணவல்லாமல்
இருப்பது, அல்லது மூன்று மாதங்கள் உனது பைகவர்கள் தம் ஆயுதங்களால்
துரத்த ஓடிக்ெகாண்ேட இருப்பது, அல்லது மூன்று நாட்கள் கர்த்தர் தரும்
தண்டைன. இதனால்பயங்கரமானேநாய் நாடுமுழுவதும்பரவும்,கர்த்தருைடய
தூதன் இஸ்ரேவல் முழுவதுமுள்ள ஜனங்கைள அழிப்பான்’ என்று கர்த்தர்
ெசால்க றார். ேதவன் என்ைனஅனுப்பனார். இப்ேபாது, நான்அவருக்கு என்ன
பதல்ெசால்ல ேவண்டும்என்றுநீமுடிவுெசய்” என்றான்.
௧௩ தாவீது காத்த டம், “நான் இக்கட்டில் அகப்பட்டுக்ெகாண்ேடன்! என்ைன

மனிதர்களின் ைககளில் அகப்பட்டுக்ெகாள்ளவ டாேத. மனிதர்கள் என்
தண்டைனைய முடிவுெசய்வைத நான் வரும்பவல்ைல. கர்த்தர் இரக்கம்
உள்ளவர், எனேவஅவேர என்தண்டைனையமுடிவுெசய்யட்டும்” என்றான்.
௧௪ எனேவ கர்த்தர் ெகாடிய ேநாைய இஸ்ரேவலரிடம் பரப்பனார். 70,000

ேபர் மரித்தனர். ௧௫ ேதவன், எருசேலைம அழிக்க ஒரு தூதைன அனுப்பனார்.
ஆனால்,அத்தூதன்எருசேலைமஅழிக்கத் ெதாடங்கும்ேபாது, கர்த்தர்அதைனப்
பார்த்து வருத்தப்பட்டார். கர்த்தர் அத்தூதனிடம், “நறுத்து! இதுேபாதும்!”
என்றார். கர்த்தருைடய தூதன் எபூசயனாகய ஓர்னானின் களத்தருகல்
நன்றான்.
௧௬ கர்த்தருைடய தூதன் ஆகாயத்தல் ந ற்பைதத் தாவீது கண்கைள

ஏெறடுத்துப் பார்த்தான். அத்தூதன் எருசேலம் நகைர ேநாக்க தன் வாைள
உருவக்ெகாண்டு நன்றான். தாவீதும், மற்ற தைலவர்களும் தைரயல்
முகம்படும்படி குனிந்து வணங்கனார்கள். தாவீதும், தைலவர்களும் தங்கள்
துக்கத்ைத ெவளிக்காட்ட ச றப்பான ஆைடைய அணிந்தருந்தனர். ௧௭ தாவீது
ேதவனிடம், “பாவம் ெசய்தவன் நான் ஒருவேன! ஜனங்கைள எண்ணி
கணக்கடும்படி நாேன கட்டைளய ட்ேடன்! நாேன தவறுெசய்தவன்! இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் எந்தத் தவைறயும் ெசய்யவல்ைல! ேதவனாகய கர்த்தாேவ,
என்ைனயும் என் குடும்பத்ைதயும் தண்டியும்! உமது ஜனங்கைள அழிக்கும்
ெகாடிய ேநாையநறுத்தும்!” என்றான்.
௧௮ ப றகு கர்த்தருைடய தூதன் காத்த டம் ேபசனான். அவன், “தாவீத டம்

கர்த்தைர ெதாழுதுெகாள்ள ஒரு பலிபீடம் கட்டுமாறு கூறு. தாவீது,
அப்பலிபீடத்ைத எபூசயனாகய ஓர்னானின் களத்த ேல கட்டேவண்டும்”
என்றான். ௧௯ காத் இவற்ைற தாவீத டம் கூற, தாவீது ஓர்னானின் களத்துக்குப்
ேபானான்.
௨௦ ஓர்னா ேகாதுைமைய அடித்துக்ெகாண்டிருந்தான். அவன் தரும்ப

ேதவதூதைனப் பார்த்தான். ஓர்னானின் நான்கு மகன்களும் ஓடி ஒளிந்துக்
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ெகாண்டார்கள். ௨௧ தாவீது ஓர்னாவ டம் ெசன்றான், ஓர்னா களத்ைதவ ட்டு
ெவளிேய வந்தான். தாவீதன் அருக ேல ேபாய் அவன் முன்பு தைரமட்டும்
குனிந்துவணங்கனான்.
௨௨ தாவீது ஓர்னாவ டம், “உனது களத்ைத எனக்கு வற்றுவடு நான் உனக்கு

முழு வைலையயும் தருேவன். ப றகு இந்த இடத்ைத கர்த்தைர ெதாழுது
ெகாள்வதற்கான பலிபீடத்ைதக் கட்டப் பயன்படுத்துேவன். அதன் பறேக
இப்பயங்கர ேநாய் ேபாகும்” என்றான்.
௨௩ ஓர்னா தாவீத டம், “களத்ைத எடுத்துக் ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள் எனது

அரசன், மற்றும் ஆண்டவன். உமது வருப்பப்படி ெசய்யும். நான் உங்களுக்கு
தகனபலிய ட மாடுகளும், வறகுகளும் தருேவன். தானியக் காணிக்ைகக்காக,
ேகாதுைமையத்தருேவன். நான்இைவஅைனத்ைதயும்தருேவன்!” என்றான்.
௨௪ ஆனால் தாவீது அரசன், “இல்ைல, நான் உனக்கு முழு வைலையயும்

தருேவன். நான் உனக்குரிய எைதயும் எடுத்து கர்த்தருக்கு ெகாடுக்கமாட்ேடன்.
இலவசமாக எைதயும் எடுத்து காணிக்ைக ெசலுத்தமாட்ேடன்” என ஓர்னாவ டம்
கூறனான்.
௨௫ எனேவ தாவீது ஓர்னாவுக்கு 15 பவுண்டு தங்கத்ைதக் ெகாடுத்தான்.

௨௬தாவீதுகர்த்தருக்குஅங்ேகபலிபீடத்ைதக்கட்டினான். தாவீதுசர்வாங்கதகன
பலிையயும், சமாதானப் பலிையயும் அளித்தான். தாவீது, கர்த்தரிடம் ெஜபம்
ெசய்தான். வானிலிருந்துஅக்கனிையவரவைழத்து,கர்த்தர்தாவீத ற்குப்பதல்
ெசான்னார். அந்த அக்கனி தகனபலிபீடத்தல் வந்து வழுந்தது. ௨௭ ப றகு
கர்த்தர்தூதனுக்குஅவனதுவாைளஉைறயல்ேபாடும்படி கட்டைளய ட்டார்.
௨௮ ஓர்னாவன் களத்தல் கர்த்தர் தனக்குப் பதல் ெசான்னைத தாவீது

கண்டான். எனேவ, தாவீது கர்த்தருக்கு தாேன பலிகைளச் ெசலுத்தனான்.
௨௯ தகன பலிபீடமும் பரிசுத்தக் கூடாரமும் மைலமீது க ப ேயானில் இருந்தது.
இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்வனாந்தரத்தல்இருக்கும்ேபாதுேமாேசஇந்தப்பரிசுத்தக்
கூடாரத்ைத அைமத்தான். ௩௦ தாவீது, பரிசுத்தக் கூடாரத்த ற்குள் ேதவேனாடு
ேபச நுைழயவல்ைல. ஏெனன்றால்அவனுக்குஅச்சம் ஏற்பட்டது. கர்த்தருைடய
தூதனுக்கும்அவனதுவாளுக்கும்தாவீதுமிகவும் பயந்தான்.

௨௨
௧ தாவீது, “ேதவனாகய கர்த்தருைடய ஆலயமும் சர்வாங்க தகனபலிக்கான

பலிபீடமும்இங்ேககட்டப்படும்” என்றான்.

தாவீதுஆலயத்த ற்குத ட்டமிடுக றான்
௨ தாவீது இஸ்ரேவலில் வாழும் அயல் நாட்டுக்காரர்கைளக் கூடும்படிக்

கட்டைளய ட்டான். அவர்களில் கல்தச்சர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கானக் கற்கைள ெவட்டும்படி அவர்களுக்கு
கட்டைளய ட்டான். ௩ தாவீது வாசல் கதவுக்கான ஆணிகளுக்கும் கீல்களுக்கும்
ேதைவயான இரும்ைபயும் ெபற்றான். நறுத்துபார்க்க முடியாத அளவற்கு
ெவண்கலத்ைதயும் ெபற்றான். ௪ எண்ண முடிகற அளவற்கும் அதகமான
அளவல்ேகதுருமரங்கைளயும்ெபற்றான். சீேதான்,தீருேபான்றநகரஜனங்கள்
ேகதுருமரங்கைளதாவீத ற்குக்ெகாண்டுவந்தனர்.
௫ தாவீது, “நாம் கர்த்தருக்காக மிகவும் மகத்தான ஆலயத்ைத

கட்டேவண்டும். ஆனால் என் மகன் சாெலாேமான் இைளஞனாக இருக்க றான்.
அவன் எைதெயைத அற ந்துக்ெகாள்ள ேவண்டுேமா அதைன இன்னும்
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அறந்துக்ெகாள்ளவல்ைல. கர்த்தருைடய ஆலயமானது மிக மகத்தானதாக
இருக்க ேவண்டும். அது தன் உயர்வாலும் அழகாலும் அைனத்து நாடுகளிலும்
புகழ்ெபறும். எனேவ, நான் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதக் கட்ட த ட்டமிடுக ேறன்”
என்றான். எனேவ தாவீது இறப்பதற்கு முன்பு ஆலயம் கட்டுவதற்கான
த ட்டங்கைளஅைமத்தான்.
௬ ப றகு தாவீது தன் மகன் சாெலாேமாைன அைழத்தான், இஸ்ரேவலின்

ேதவனாகய கர்த்தருக்கு ஆலயம் கட்டுமாறு ெசான்னான். ௭ தாவீது
சாெலாேமானிடம், “என் மகேன, எனது ேதவனாகய கர்த்தருக்கு ஆலயம் கட்ட
நான் வரும்ப ேனன். ௮ஆனால் கர்த்தர் என்னிடம், ‘தாவீது, நீ பல ேபார்கைளச்
ெசய்து அதல் பலைரக் ெகான்றருக்க றாய். எனேவ எனது நாமத்தல் நீ
ஆலயம் கட்டக் கூடாது. ௯ ஆனால் உனக்கு ஒரு மகன் இருப்பான். அவன்
சமாதான புருஷனாகஇருப்பான். நான்உனதுமகனுக்குச் சமாதானத்த ற்குரிய
காலத்ைதக் ெகாடுப்ேபன். அவைனச் சுற்றயுள்ள பைகவர்கள் அவனுக்குத்
ெதாந்தரவு ெசய்யமாட்டார்கள். அவனது ெபயர் சாெலாேமான். சாெலாேமான்
அரசனாக இருக்கும்ேபாது இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குச் சமாதானமும்
அைமதயும் தருேவன். ௧௦ சாெலாேமான் எனது நாமத்துக்காக ஆலயம்
கட்டுவான். அவன் எனது மகனாக இருப்பான், நான் அவனது தந்ைதயாக
இருப்ேபன். நான் சாேலாேமானின் அரைசப் பலமுள்ளதாக்குேவன். அவனது
குடும்பத்தல் உள்ளவர்கள் என்ெறன்றும் இஸ்ரேவைல ஆள்வார்கள்’ என்றார்!”
என்றான்.
௧௧ தாவீது ேமலும், “இப்ேபாது மகேன, கர்த்தர் உன்ேனாடு இருக்கட்டும்,

உன் ெசயல்களில் ெவற்ற கைடக்கட்டும். உனது ேதவனாகய கர்த்தருைடய
நாமத்தால் ஆலயம் கட்டுவாய். அவர் ெசான்னது ேபாலேவ கட்டாயம் நீ
ெசய்வாய். ௧௨ கர்த்தர் உன்ைன இஸ்ரேவலின் அரசனாக்குவார். ஜனங்கைள
வழி நடத்தவும் கர்த்தருைடய சட்டங்கைள மத த்து கட்டுப்பட்டு நடக்கவும்
ேதைவயான ஞானத்ைதயும், புரிந்துெகாள்ளும் தறைனயும் ேதவனாகய
கர்த்தர் உனக்கு வழங்கட்டும். ௧௩ நீ ெவற்ற மிக்கவனாய் இருப்பாய்.
இஸ்ரேவலுக்காக கர்த்தர் ேமாேசய டம் ெகாடுத்த கட்டைளகளுக்கும்,
நயாயங்களுக்கும் நீ கவனமாகக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். பலமாகவும்,
ைதரியமாகவும்இரு. பயப்படாேத.
௧௪ “சாெலாேமான், நான் கடினமான ேவைல ெசய்து கர்த்தருக்கு

ஆலயம் கட்டத ட்டமிட்ேடன். நான் 3,750 டன் தங்கம் ெகாடுத்தருக்க ேறன்.
37,500 டன் ெவள்ளி ெகாடுத்தருக்க ேறன். நறுத்துபார்க்க முடியாத
அளவற்கு ெவண்கலமும் இரும்பும் ெகாடுத்தருக்க ேறன். மரமும் கற்களும்
ெகாடுத்தருக்க ேறன். சாெலாேமான், உன்னால் ேமலும் ேசர்க்க முடியும்.
௧௫ உன்னிடம் ஏராளமான கல்தச்சர்களும் மரத்தச்சர்களும் உள்ளனர். எல்லா
ேவைலகைளயும் ெசய்யும் த றைம உைடயவர்களும் உனக்கு இருக்கன்றனர்.
௧௬அவர்கள்ெபான், ெவள்ளி, ெவண்கலம்,இரும்பு ேபான்ற ேவைலெசய்வதல்
வல்லவர்கள். எண்ணிபார்க்க முடியாத அளவற்கு அதகமாக உள்ளனர்.
இப்ேபாேதேவைலையத்ெதாடங்கு. கர்த்தர்உன்ேனாடுஇருக்கட்டும்”என்றான்.
௧௭ ப றகு தாவீது, இஸ்ரேவலின் தைலவர்கள் அைனவருக்கும் தனது மகன்

சாெலாேமானுக்கு உதவும்படி கட்டைளய ட்டான். ௧௮ தாவீது தைலவர்களிடம்,
“ேதவனாகய கர்த்தர் உங்கேளாடு இருக்க றார். அவர் சமாதானத்த ற்குரிய
காலத்ைதக் ெகாடுத்தருந்தார். நம்ைமச் சுற்ற இருப்பவர்கைளத் ேதாற்கடிக்க
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கர்த்தர் உதவனார். கர்த்தருக்கும், அவரது ஜனங்களுக்கும் இப்ேபாது இந்த
நலம் கட்டுப்பட்டிருக்க றது. ௧௯ இப்ேபாது உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தரிடம்
உங்கள் இதயத்ைதயும் ஆத்துமாைவயும் ெகாடுங்கள். அவர் ெசான்னபடி
ெசய்யுங்கள். ேதவனாகய கர்த்தருக்கு பரிசுத்த இடத்ைதக் கட்டுங்கள்.
கர்த்தருைடய நாமத்துக்காக ஆலயம் கட்டுங்கள். ப றகு உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையக் ெகாண்டு வாருங்கள். மற்ற பரிசுத்தமான ெபாருட்கைளயும்
ஆலயத்த ற்குள்ெகாண்டுவாருங்கள்” என்றான்.

௨௩
ேலவயர்கள்ஆலயத்த ற்குேசைவெசய்யத்த ட்டமிடுக றார்கள்
௧தாவீதுமுதயவன்ஆனான். எனேவ
இஸ்ரேவலின் புதய அரசனாகத் தன் மகன் சாெலாேமாைன ஆக்கனான்.

௨ அைனத்து இஸ்ரேவல் தைலவர்கைளயும், ஆசாரியர்கைளயும்,
ேலவயர்கைளயும் தாவீது ஒன்றுக்கூட்டினான். ௩ அவன் ேலவயர்களில் 30
வயதும் அதற்கும் ேமற்பட்டவர்கைள எண்ணினான். ஆக ெமாத்தம் 38,000
ேபர் இருந்தனர். ௪-௫ தாவீது அவர்களிடம், “24,000 ேலவயர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தன் ேவைலைய ேமற்பார்ைவ பார்க்க ேவண்டும். 6,000 ேலவயர்
அத காரிகளாகவும் நீத பத களாகவும் இருக்கேவண்டும். 54,000 ேலவயர்கள்
வாசல் காவலர்களாக இருக்கட்டும். 4,000 ேலவயர்கள் இைசக் கைலஞர்களாக
இருக்கட்டும். அவர்களுக்காக ச றப்பான இைசக் கருவகைள தயாரித்து
ைவத்துள்ேளன். கர்த்தைர துத த்துப்பாட அவர்கள் அக்கருவகைளப்
பயன்படுத்துவார்கள்” என்றான்.
௬தாவீது ேலவயர்கைள 3குழுவாகப் ப ரித்தான். அவர்கள் ேலவயன்மூன்று

மகன்களான ெகர்ேசான், ேகாகாத், ெமராரி ஆக ேயாரின் ேகாத்த ரத்தனராக
இருந்தனர்.
ெகர்ேசான்ேகாத்த ரத்தனர்
௭ லாதானும், ச ேமயும், ெகர்ேசான் ேகாத்த ரத்தல் இருந்து வந்தவர்கள்.
௮ லாதானுக்கு மூன்று மகன்கள் இருந்தார்கள். மூத்த மகனின் ெபயர்
ெயக ேயல்ஆகும். அவனதுமற்றமகன்கள்ேசத்தாம்,ேயாேவல். ௯ச ேமயன்
மகன்கள் ெசேலாமித், ஆச ேயல், ஆரான் எனும் மூன்று ேபர்கள். இவர்கள்
லாதானின்குடும்பத் தைலவர்களாகஇருந்தனர்.

௧௦ச ேமய ற்குநான்குபள்ைளகள்இருந்தார்கள். யாகாத்,சீனா,எயூஷ்,ெபரீயா
என்பைவ அவர்களின் ெபயர்கள் ஆகும். ௧௧ யாகாத் மூத்த மகன். சீனா
அடுத்த மகன். ஆனால் எயூஷீக்கும் ெபரீயாவுக்கும் அத கப் பள்ைளகள்
இல்ைல. எனேவஇருவரும்ஒேரகுடும்பமாக எண்ணப்பட்டனர்.
ேகாகாத் ேகாத்த ரத்தனர்
௧௨ ேகாகாத்த ற்கு 4 பள்ைளகள் இருந்தார்கள். அவர்கள் அம்ராம்,
இத்சார், எப்ேரான், ஊசேயல் ஆக ேயார். ௧௩ அம்ராமிற்கு ஆேரான்,
ேமாேச என இரு பள்ைளகள் இருந்தார்கள். ஆேரான் ச றப்புக்
குரியவனாகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான். ஆேரானும்அவனதுசந்ததயனரும்
எல்லா காலங்களிலும், எல்லா இடங்களிலும் ச றப்பானவர்களாகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். கர்த்தருைடய ேசைவக்குப் பரிசுத்தப்
ெபாருட்கைளத் தயார் ெசய்வதற்காகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். ஆேரானும்,
அவனது சந்ததயனரும் நறுமணப் ெபாருட்கைள கர்த்தருக்கு முன்பு
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எரிக்கத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். இவர்கள் ஆசாரியர்களாகப் பணியாற்ற
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். அவர்கள் கர்த்தருைடய நாமத்ைதப் பயன்படுத்த
எல்லாக் காலத்தலும்ஜனங்களுக்குஆசீர்வாதம்அளித்தனர்.

௧௪ேமாேச ேதவனுைடயமனிதன். ேலவ ேகாத்த ரத்தனரின்ஒருபகுதயனர்,
ேமாேசயன் பள்ைளகள் ஆவார்கள். ௧௫ ெகர்ேசாமும், எலிேயசரும்
ேமாேசயன் மகன்கள். ௧௬ ெசபுேவல், ெகர்ேசாமின் மூத்த மகன்.
௧௭ ெரகபயா, எலிேயசரின் மூத்த மகன். எலிேயசருக்கு ேவறு பள்ைளகள்
இல்ைல. ஆனால்ெரகபயாவற்குஏராளமானமகன்கள்இருந்தனர்.

௧௮ெசேலாமித்,இத்சாரின்மூத்தமகன்.
௧௯ எரியா எப்ேரானின் மூத்த மகன். அமரியா இரண்டாவது மகன்.
யாகாச ேயல்மூன்றாவதுமகன். எக்காமியாம் நான்காவதுமகன்.

௨௦ஊசேயல்மீகாவன்மூத்தமகன்,இஷயாஇரண்டாவதுமகன்.

ெமராரி ேகாத்த ரத்தனர்
௨௧ மேகலியும், மூசயும் ெமராரியன் மகன்கள் ஆவார்கள். மேகலிக்கு
எெலயாசார், கீஸ் எனும் மகன்கள் இருந்தனர். ௨௨ எெலயாசார் ஆண்
பள்ைளகள் இல்லாமேலேய மரித்துப்ேபானான். அவனுக்குப் ெபண்
பள்ைளகள் மட்டுேம இருந்தனர். எெலயாசாரின் மகள்கள் உறவனைரேய
மணந்துெகாண்டனர். அவர்களின் உறவனர்கள் கீஸின் மகன்கள்.
௨௩ மூசயன் மகன்களாக மகலி, ஏேதர், ஏேராேமாத் எனும் மூன்று ேபர்
இருந்தனர்.

ேலவயர்களின் ேவைல
௨௪ இவர்கள் ேலவயரின் சந்ததயனர். அவர்கள் குடும்ப வாரியாகக்

கணக்க டப்பட்டனர். அவர்கள் குடும்பத் தைலவர்களாக இருந்தனர்.
ஒவ்ெவாருவரின் ெபயரும் பட்டியலிடப்பட்டது. இருபதும், அதற்கு ேமலும்
உள்ளவயதனர் பட்டியலிடப்பட்டனர். அவர்கள் கர்த்தருைடயஆலயத்தல் பணி
ெசய்தனர்.
௨௫ தாவீது, “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர் தனது ஜனங்களுக்குச்

சமாதானத்ைதக் ெகாடுத்தருந்தார். கர்த்தர், எருசேலமிற்கு எல்லாக்
காலத்தலும் வாழ்வதற்கு வந்தருந்தார். ௨௬ எனேவ பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத
இனி தூக்க க்ெகாண்டு ெசல்லும் ேவைல ேலவயர்களுக்கு இல்ைல.
ஆலயப்பணியல் பயன்படுத்தப்பட்ட ேவறு ெபாருட்கைளத் தூக்குகற
ேவைலயும்இல்ைல” என்றான்.
௨௭ இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு, ேலவயர் ேகாத்த ரத்ைத எண்ணிக்

கணக்கடும்படி தாவீது கைடசயாக அறவுறுத்தனான். அவர்கள் இருபதும்
அதற்கும் ேமலும்வயதுெகாண்டவர்கைளஎண்ணினார்கள்.
௨௮ஆேரானின்சந்ததயனர்கர்த்தருைடயஆலயத்தல்ேசைவெசய்யும்ேபாது

ேலவயர்கள் உதவுவைத ேவைலயாகக் ெகாண்டனர். அவர்கள் ஆலயத்தன்
ப ரகாரங்கைளயும் பக்கத்து அைறகைளயும் கவனித்துக்ெகாண்டனர். எல்லாப்
பரிசுத்தமானப் ெபாருட்கைளயும் சுத்தப்படுத்தும் ேவைலையச் ெசய்தனர்.
ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்குள் பணி ெசய்வதல் இது அவர்களின் ேவைலயாய்
இருந்தது. ௨௯ ஆலய ேமைஜயன் ேமல் அப்பத்ைத ைவக்கும் ெபாறுப்பு
இவர்களுைடயது. மாவு, தானியக் காணிக்ைக, புளிக்காத மாவல் அப்பம்
ெசய்யும் ேவைல ேபான்றவற்ைறக் கவனித்துக்ெகாண்டனர். சட்டிகளில்
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சுடுகற ேவைலக்கும், கலைவ பலிகளுக்கும் அவர்கேள ெபாறுப்பாளர்களாக
இருந்தனர். எல்லா வைகயான அளவடுகன்ற ேவைலகைளயும் ெசய்தார்கள்.
௩௦ ேலவயர்கள் ஒவ்ெவாரு காைலயலும் கர்த்தருக்கு முன்பு நன்று நன்ற
ெசால்லியும் துத த்தும் பாடினார்கள். இதைன ஒவ்ெவாரு மாைலயலும்
கூடச் ெசய்து வந்தனர். ௩௧ ச றப்பு ஓய்வு நாட்கள், மாதப் ப றப்பு நாட்கள்,
தருவழாக்கள், ச றப்பு வடுமுைற நாட்கள் ஆகய காலங்களில் அவர்கள்
கர்த்தருக்குத் தகன பலிையச் ெசலுத்தனார்கள். அவர்கள் ஒவ்ெவாரு நாளும்
கர்த்தருக்கு முன்னால் பணிவைடச் ெசய்தார்கள். ஒவ்ெவாரு ேவைளயும்
எத்தைன ேலவயர்கள் பணிவைடச் ெசய்யேவண்டும் என்பதலும் சல
சட்டவ த கள் இருந்தன. ௩௨ ேலவயர்கள் எைதெயைதச் ெசய்யேவண்டும்
என்று எத ர்பார்க்கப்படுக றார்கேளா, அவற்ைறெயல்லாம் ெசய்தனர்.
பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் ெபாறுப்ைப எடுத்துக்ெகாண்டனர். பரிசுத்த இடத்தன்
ெபாறுப்ைபயும் எடுத்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள் ஆேரானின் சந்ததயனர்.
தமது உறவனர்களுக்கும், ஆசாரியர்களுக்கும் உதவனார்கள். கர்த்தருைடய
ஆலயத்தல்பணிவைடகைளஆசாரியர்களுக்குஉதவயாகச்ெசய்துவந்தனர்.

௨௪

ஆசாரியர்களின்குழுக்கள்
௧ஆேரான் மகன்களின் கீழ்க்கண்ட குழுக்கள்: நாதாப், அபயூ, எெலயாசார்,

இத்தாமார் ஆக ேயார் ஆேரானின் மகன்கள். ௨ஆனால் நாதாபும், அபயூவும்
தந்ைதக்கு முன்னேர ெசத்துவ ட்டனர். அவர்களுக்கு மகன்களும் இல்ைல.
எனேவ எெலயாசாரும் இத்தாமரும் ஆசாரியர்களாக ெதாண்டாற்றனார்கள்.
௩ எெலயாசர், இத்தாமார் ஆகய இரண்டு ேகாத்த ரங்கைளயும் ேவறு
ேவறு குழுக்களாக தாவீது ப ரித்து ைவத்தான். தமக்கு ஒப்பைடக்கப்பட்ட
ேவைலகைளச் சரிவரச் ெசய்யும் ெபாருட்டு தாவீது இக்குழுக்கைள இவ்வதம்
ப ரித்தான். தாவீது இதைன சாேதாக், அகெமேலக் ஆக ேயாரின் உதவையக்
ெகாண்டு இவ்வாறு ெசய்தான். சாேதாக் எெலயாசாரின் சந்ததையச்
ேசர்ந்தவன். அகெமேலக்கு இத்தாமாரின் சந்ததையச் ேசர்ந்தவன்.
௪ இத்தாமாரின் குடும்பத்ைதவ ட எெலயாசாரின் குடும்பத்தல் ஏராளமான
தைலவர்கள் இருந்தனர். எெலயாசாரின் குடும்பத்தல் 16 தைலவர்களும்
இத்தாமாரின் குடும்பத்தல்இருந்து 8 தைலவர்களும்இருந்தனர். ௫ஒவ்ெவாரு
குடும்பத்தல் இருந்தும் ஆண்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். அவர்கள் குலுக்கல்
முைறயல் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். ச லர் பரிசுத்த இடத்தன் ெபாறுப்புக்காகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். மற்றவர்கள் ஆசாரியர்களாக ேசைவெசய்ய
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். இவர்கள்அைனவரும் எெலயாசார், இத்தாமார் ஆகய
வம்சங்களில்இருந்துவந்தனர்.
௬ ெசமாயா ெசயலாளனாக இருந்தான். இவன் ெநதெனேயலின் மகன்.

ெசமாயா, ேலவயர் ேகாத்த ரத்தலிருந்து வந்தவன். இவன் அவர்களின்
சந்ததயனரின் ெபயர்கைள எழுதனான். அவன் இதைனத் தாவீது அரசன்
மற்றும் சாேதாக் ஆசாரியர்களின் தைலவர்கள், அகெமேலக், ஆசாரிய
குடும்பங்களின் தைலவர்கள், ேலவயர்களின் தைலவர்கள் ஆக ேயாரின்
முன்னிைலயல் ெசய்தான். அகெமேலக் அபயதாரின் மகன். அவர்கள்
ஒவ்ெவாரு முைறயும் சீட்டுக் குலுக்கல் மூலம் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். ெசமாயா
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இவர்களின் ெபயர்கைள எழுதனான். எனேவ, எெலயாசார் மற்றும் இத்தாமார்
ேகாத்த ரங்களிைடேய ேவைலகைளப்பங்க ட்டனர்.

௭ேயாயாரீபன்குழுமுதல்குழு.
ெயதாயாவன்குழுஇரண்டாவதுகுழு.
௮ஆரிமின்குழுமூன்றாம்குழு.
ெசேயாரீமின்குழுநான்காவதுகுழு
௯மல்கயாவன்குழுஐந்தாம்குழு.
மியாமீனின்குழுஆறாம்குழு.
௧௦அக்ேகாத்சன்குழுஏழாம்குழு.
அபயாவன்குழுஎட்டாவதுகுழு.
௧௧ெயசுவாவன்குழுஒன்பதாவதுகுழு.
ெசக்கனியாவன்குழுபத்தாவதுகுழு.
௧௨எலியாசீபன்குழுபத ேனாராவதுகுழு.
யாக்கீமின்குழுபன்னிரண்டாவதுகுழு.
௧௩உப்பாவன்குழுபதன்மூன்றாவதுகுழு.
எெசெபயாவன்குழுபதனான்காவதுகுழு.
௧௪பல்காவன்குழுபதைனந்தாவதுகுழு.
இம்ேமரின்குழுபதனாறாவதுகுழு.
௧௫ஏசீரின்குழுபத ேனழாவதுகுழு.
அப்ேசசன்குழுபதெனட்டாவதுகுழு.
௧௬ெபத்தகயாவன்குழுபத்ெதான்பதாவதுகுழு.
எெகெசக்க ேயலின்குழுஇருபதாவதுகுழு.
௧௭யாகன்குழுஇருபத்ெதான்றாவதுகுழு.
காமுேவலின்குழுஇருபத்த ரண்டாவதுகுழு.
௧௮ெதலாயாவன்குழுஇருபத்த மூன்றாவதுகுழு.
மாச யாவன்குழுஇருபத்த நான்காவதுகுழு.

௧௯ இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர் ஆேரானுக்கு கட்டைளகைளக்
கற்ப த்தார். இவர்கள் ஆலயத்தல் ேசைவ ெசய்யத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
இவர்கள்ஆேரானின்வத கைளஆலயத்தல்ேசைவெசய்யக்கைடப டித்தனர்.

மற்ற ேலவயர்கள்
௨௦மற்ற ேலவயன்சந்ததயாரின்ெபயர்கள்இைவ:

அம்ராமின் சந்ததயனர்: சூபேவல்,சூபேவலின்சந்ததயனர்: எேகதயா;
௨௧ெரகபயாவன்வழிவந்தஇஷயா, (இஷயாமூத்தமகன்.)
௨௨ இத்சாரியன் ேகாத்த ரத்தல் இருந்து ெசெல ேமாத், ெசெசேமாத்தன்
குடும்பத்தல்இருந்துயாகாத்.

௨௩எப்ேரானின்மூத்தமகன்எரியா,இரண்டாம்மகன்அம்ரியாமூன்றாம்மகன்
யாகாச ேயல், நான்காம்மகன்எக்காமியாம்,

௨௪ஊசேயலின்மகன்மீகா,மீகாவன்மகன்சாமீர்.
௨௫மீகாவன்சேகாதரன்இஷயா,இஷயாவன்மகன்சகரியா.
௨௬ ெமராரியன் சந்ததயனர் மேகலி, மூச ஆக ேயார், யாச யாவன் மகன்
ேபேனா,
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௨௭ ெமராரியன் மகன் யாச ேயல், யாச ேயலுக்கு ேபேனா, ேசாகாம், சக்கூர்,
இப்ரிஆக ேயார்.

௨௮மேகலியன்மகனானஎெலயாசார், எெலயாசாருக்குமகன்கள்இல்ைல.
௨௯கீசன்மகனானெயராமிேயல்.
௩௦மூசயன்மகன்களாகமேகலி, ஏேதர், எரிேமாத்ஆக ேயார்.

இைவ அைனத்தும் ேலவயர் குடும்பங்களின் தைலவர்கள் ெபயர்கள் ஆகும்.
அவர்களின் குடும்ப வரிைசப்படி இப்ெபயர்கள் பட்டியலிடப்பட்டிருக்கன்றன.
௩௧ இவர்கள் ச றப்பு ேவைலகளுக்காகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். அவர்கள்
ஆசாரியர்களான தங்கள் உறவனர்கைளப்ேபான்று, சீட்டுக் குலுக்கல்
ேபாட்டனர். ஆேரானின் சந்ததயனர் ஆசாரியரானார்கள். அரசனான தாவீது,
சாேதாக், அகெமேலக், ஆசாரியர்களின் தைலவர்கள் மற்றும் ேலவயர்
குடும்பத்தனர்முன்னால்இவர்கள்சீட்டுக்குலுக்கல் ேபாட்டனர். ேவைலகைளத்
ேதர்ந்ெதடுப் பதல் மூத்த வம்சத்தனரும் இைளய வம்சத்தனரும் ஒன்று
ேபாலேவநடத்தப்பட்டனர்.

௨௫
இைசக்குழுவனர்
௧ தாவீதும், பைடத்தைலவர்களும் ஆசாப்பன் மகன்கைள சறப்பு

ேவைலக்காகத் தனியாகப் ப ரித்தனர். ஆசாப்பன் மகன்கள் ஏமான்,
எதுத்தூன் ஆகேயார். அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்வைத ேதவனுக்கு
சறப்புப்பணியாகக் ெகாண்டனர். இதைனச் சுரமண்டலங்கள், தம்புருகள்,
ைகத்தாளங்கள் ேபான்றவற்றால் ெசய்தனர். இவ்வைகயல் பணி
ெசய்தவர்களின்ெபயர் பட்டியல்இது:
௨ ஆசாப்பன் குடும்பத்தல், சக்கூர், ேயாேசப்பு, ெநதானியா, அஷாேரலா
ஆக ேயார். தாவீது அரசன், ஆசாப்ைபத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். ஆசாப்மகன்களுக்குவழிகாட்டினான்.

௩ எதுத்தானின் குடும்பத்தலிருந்து ெகதலியா, ேசரீ, எஷாயா, சீேமய ,
அஷபயா, மத்த த்தயா எனும் ஆறுேபர். எதுத்தான் தன் மகன்களுக்கு
வழிகாட்டினான். எதுத்தான் சுரமண்டலங்கைளப் பயன்படுத்த
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னான். கர்த்தருக்கு நன்ற ெசால்லுவதும்
துத ப்பதுமாகஇருந்தான்.

௪ ஏமானின் மகன்களான புக்கயா, மத்தனியா, ஊசேயல், ெசபுேவல்,
எரிேமாத், அனனியா, அனானி, எலியாத்தா, க தல்த , ெராமந்த ேயசர்,
ேயாஸ்ெபகாஷா, மேலாத்த , ஒத்த ர், மகாச ேயாத் ஆக ேயார்
பணிெசய்தனர். ௫ இவர்கள் அைனவரும் ஏமானின் மகன்கள்.
ஏமான் தாவீதன் தீர்க்கதரிச . ஏமாைனப் பலப்படுத்துவதாக ேதவன்
வாக்களித்துள்ளார். எனேவஏமானுக்குஅதகமகன்கள். ேதவன்அவனுக்கு
14மகன்கைளயும் 3மகள்கைளயும்ெகாடுத்தார்.

௬ ஏமான் தன் மகன்கைள ஆலயத்தல் பாடுவதற்குப் பயற்ச ெகாடுத்தான்.
அவர்கள் சுரமண்டலங்கள், தம்புருக்கள், ைகத்தாளங்கள் ேபான்றவற்ைறப்
பயன்படுத்தனார்கள். இவ்வாறு அவர்கள் ேதவாலயத்தல் பணிெசய்தனர்.
தாவீது அரசன் அவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். ௭ அவர்களும் அவர்களது
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உறவனர்களும் ேலவயர்களின் ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவர்கள் பயற்ச
ெபற்றனர். அவர்களில் 288 ேபர் கர்த்தைர துத த்துப் பாடக் கற்றருந்தனர்.
௮ அவர்கள் சீட்டுக் குலுக்கல் மூலம் அவர்களுக்குரிய ேவைலகைள
ஒதுக்கனான். எல்ேலாரும் ஒேரவ தமாக நடத்தப்பட்டனர். முதயவர்களும்,
இைளஞர்களும் ஒேரவ தமாக நடத்தப்பட்டனர். குருக்களும், மாணவர்களும்
ஒேரவ தமாக நடத்தப்பட்டனர்.

௯முதலில்,ஆசாப்பன்மகன்களிடமும்,உறவனர்களிடமும்இருந்து 12 ேபர்கள்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

இரண்டாவதாக, ெகதலியா மகன்களிடமும், உறவனர்களிடமும் இருந்து 12
ேபர் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௧௦மூன்றாவதாக, சக்கூரின் மகன்களிடமும், உறவனர்களிடமும், இருந்து 12
ேபர் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௧௧ நான்காவதாக, இஸ்ரியன் மகன்களிடமும், உறவனர்களிடமும் இருந்து 12
ேபர் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௧௨ ஐந்தாவதாக, ெநத்தனியாவன் மகன்களிடமும், உறவனர்களிடமும்
இருந்து 12 ேபர் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௧௩ஆறாவதாக, புக்கயாவன் மகன்களிடமும், உறவனர்களிடமும் இருந்து 12
ேபர் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௧௪ ஏழாவதாக, எசேரலாவன் மகன்களிடமும், உறவனர்களிடமும் இருந்து 12
ேபர் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௧௫ எட்டாவதாக, எஷாயாவன் மகன்களிடமும், உறவனர்களிடமும் இருந்து 12
ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௧௬ ஒன்பதாவதாக, மத்தனீயாவன் மகன்கள் மற்றும் உறவனர்களிடமிருந்து
12 ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௧௭ பத்தாவதாக, ச ேமயாவன் மகன்கள் மற்றும் உறவனர்களிடமிருந்து 12
ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௧௮ பத ெனான்றாவதாக அசாரிேயலின் மகன்கள் மற்றும்
உறவனர்களிடமிருந்து 12 ேபர்கள் ேதர்ந் ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௧௯ பன்னிெரண்டாவதாக, அஷாபயாவன் மகன்கள் மற்றும்
உறவனர்களிடமிருந்து 12 ேபர்கள்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௨௦பதமூன்றாவதாக, சுபேவலின்மகன்கள்மற்றும்உறவனர்களிடமிருந்து 12
ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௨௧ பதனான்காவதாக, மத்த த்தயாவன் மகன்கள் மற்றும்
உறவனர்களிடமிருந்து 12 ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௨௨பதைனந்தாவதாக,எேரேமாத்தன்மகன்கள்மற்றும்உறவனர்களிடமிருந்து
12 ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௨௩பதனாறாவதாக,அனனியாவன்மகன்கள்மற்றும்உறவனர்களிடமிருந்து
12 ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௨௪ பத ேனழாவதாக, ேயாஸ்ேபக்காஷாவன் மகன்கள் மற்றும்
உறவனர்களிடமிருந்து 12 ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௨௫பத ெனட்டாவதாக,ஆனானியன்மகன்கள்மற்றும்உறவனர்களிடமிருந்து
12 ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.
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௨௬பத்ெதான்பதாவதாக,மேலாத்தன்மகன்கள்மற்றும்உறவனர்களிடமிருந்து
12 ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௨௭இருபதாவதாக, எலியாத்தாவன் மகன்கள் மற்றும் உறவனர்களிடமிருந்து
12 ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௨௮இருபத்ெதான்றாவதாக,ஒத்த ரின்மகன்கள்மற்றும்உறவனர்களிடமிருந்து
12 ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௨௯ இருபத்தெரண்டாவதாக க தல்தயன் மகன்கள் மற்றும்
உறவனர்களிடமிருந்து 12 ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௩௦ இருபத்துமூன்றாவதாக, மகாச ேயாத்தன் மகன்கள் மற்றும்
உறவனர்களிடமிருந்து 12 ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௩௧ இருபத்துநான்காவதாக, ெராமந்த ேயசரின் மகன்கள் மற்றும்
உறவனர்களிடமிருந்து 12 ேபர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௨௬
வாயல்காவலர்கள்
௧வாயல்காவலர்குழு: இவர்கள்ேகாராக யவம்சத்தனர்.

ெமெஷேலமியாவும் அவனது மகன்களும் ஆவார்கள். ெமெஷேலமியா
ேகாேரயன் மகன். இவன் ஆசாப்பன் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவன்.
௨ ெமெஷேலமியாவ ற்கு மகன்கள் இருந்தனர். சகரியா மூத்த மகன்.
எதயாேயல்இரண்டாவது மகன். ெசபதயா மூன்றாவது மகன். யதனிேயல்
நான்காவது மகன், ௩ஏலாம் ஐந்தாவது மகன், ேயாகனான்ஆறாவது மகன்,
எலிேயானாய்ஏழாவதுமகன்.

௪ ஓேபத் ஏேதாமினுக்கு மகன்கள் இருந்தனர். மூத்த மகன் ெசமாயா,
இரண்டாவது மகன் ேயாசபாத், மூன்றாவது மகன் ேயாவாக், நான்காவது
மகன் சாக்கார், ஐந்தாவது மகன் ெநதெநேயல், ௫ ஆறாவது மகன்
அம்மிேயல், ஏழாவது மகன் இசக்கார், எட்டாவது மகன் ெபயுள்தாய .
ேதவன் உண்ைமயாகேவ ஓேபத் ஏேதாைம ஆசீர்வத த்தருந்தார். ௬ ஓேபத்
ஏேதாமின் மகனான ெசமாயாவற்கு மகன்கள் இருந்தனர். அவர்கள்
பலமுள்ளவர்களாகத் தங்கள் குடும்பத் தைலவர்களாக இருந்தனர்.
௭ ெசமாயாவுக்கு ஒத்னி, ெரப்பாேயல், ஓேபத், எல்சாபாத், எலிகூ,
ெசமகயா எனும் மகன்கள் இருந்தனர். எல்சாபாத்தன் உறவனர்
த றைமயுள்ள ேவைலயாட்கள். ௮இவர்கள் அைனவரும் ஓேபத் ஏேதாமின்
சந்ததயனர். இவர்களும் இவர்களின் மகன்களும் உறவனர்களும்
வல்லைமயுள்ளவர்கள், நல்ல காவலர்கள். ஓேபத் ஏேதாமிற்கு 62
சந்ததயனர்இருந்தனர்.

௯ ெமெஷேலமியாவன் மகன்களும் உறவனர்களும் பலம்
ெபாருந்தயவர்களாக இருந்தார்கள். ெமாத்தத்தல் மகன்களும்
உறவனர்களுமாக 18 ேபர்கள்இருந்தார்கள்.

௧௦ ெமராரியன் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் வாயல் காவலர்கள் ஓசாவும்
இருந்தான். ச ம்ரி முதன்ைமயானவனாகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான்.
உண்ைமயல்,இவன்மூத்த மகன்அல்ல,ஆனால்அவனதுதந்ைதஇவைன
முதலில் பறந்தவனாக ைவத்தான். ௧௧ இல்க்கயா இவனது இரண்டாவது
மகன், ெதபலியா மூன்றாவது மகன், சகரியா நான்காவது மகன். ஆக
ெமாத்தம்ஓராவன்மகன்களும்உறவனர்களுமாக 13 ேபர்இருந்தனர்.
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௧௨ இவர்கள் வாயல் காவல் குழுவன் தைலவர்கள். இவர்கள் ச றப்பான
வழியல் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் பணிெசய்து வந்தனர், இது இவர்களின்
உறவனர்கள் ெசய்தது ேபான்றது. ௧௩ ஒவ்ெவாரு குடும்பத்த ற்கும் காவல்
காப்பதற்ெகன ஒரு வாசல் ெகாடுக்கப்பட்டது. வாசைலத் ேதர்ந்ெதடுக்க
இவர்கள் சீட்டுக்குலுக்கல் முைறையப் பயன்படுத்தனார்கள். முதயவர்களும்,
இைளஞர்களும்சமமாக நடத்தப்பட்டனர்.
௧௪ ெமெஷேலமியா க ழக்கு வாசல் காவலுக்குத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான்.

ப றகு ெமெஷேலமியாவன் மகனான சகரியாவ ற்கு சீட்டு குலுக்க ப்
ேபாட்டனர். இவன் ஞானமுள்ள ஆேலாசகனாக இருந்தான். வடவாசல்
காவலுக்கு இவன் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான். ௧௫ ஓேபத் ஏேதாம் ெதன்வாசல்
காவலுக்குத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான். இவனது மகன்கள் வைலயுயர்ந்த
ெபாருட்கள் ைவக்கப்பட்டிருந்த வீட்டின் காவலுக்குத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்கள்.
௧௬ ேமற்குவாசல் காவலுக்கு சூப்பீமும் ஓசாவும் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர். ேமல்
சாைலயல்இருந்தெஷல்லகத்வாசைலயும்காவல்ெசய்தனர்.
காவலர்கள் பக்கம் பக்கமாக நன்றனர். ௧௭ ஒவ்ெவாரு நாளும் ஆறு

ேலவயர்கள் க ழக்கு வாசலில் நன்றனர். நான்கு ேலவயர்கள் தனமும்
வடக்கு வாசலில் நன்றனர். ஒவ்ெவாரு நாளும் நான்கு ேலவயர்கள் ெதற்கு
வாசலில் நன்றார்கள். இரண்டு ேலவயர்கள் வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கள்
ைவக்கப்பட்டிருந்த வீட்டு வாசைலக் காவல் காத்தனர். ௧௮ நான்கு ேலவயர்கள்
ேமற்குப்புறமான வழியல் இருந்தனர். ெவளிப்புறமான வழியல் இரண்டு
ேலவயர்கள்காவல்ெசய்தனர்.
௧௯ இவர்கேள வாயல் காவலர்கள் குழுவனர். இவர்கள் ேகாராக் மற்றும்

ெமராரி குடும்பத்தனர்.

கருவூலஅதகாரிகளும்மற்றஅத காரிகளும்
௨௦ அகயா, ேலவயர் ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவன். ேதவனுைடய ஆலயத்தல்

உள்ள வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கள் ைவக்கப்பட்ட ெபாக்கஷ அைறக்குப்
ெபாறுப்பாளியாக இருந்தான். பரிசுத்தமான ெபாருட்கள் ைவக்கப்பட்ட
அைறக்கும்ெபாறுப்பாளியாகஇவன்இருந்தான்.
௨௧ லாதான் ெகர்ேசானியானின் குடும்பத்தல் உள்ளவன். லாதானின்

ேகாத்த ரத்தல் ெயக ேயலி தைலவர்களுள் ஒருவனாயருந்தான்.
௨௨ ெயக ேயலியன் மகன் ேசத்தாம், ேசத்தாமின் சேகாதரன் ேயாேவல்.
இவர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்தலுள்ள வைலயுயர்ந்த ெபாருட்களுக்கு
ெபாறுப்பாளர்களாகஇருந்தனர்.
௨௩ மற்ற தைலவர்கள் அமரம், இத்சாகார், எப்ேரான், ஊசேயல் ஆக ேயாரின்

ேகாத்த ரங்களிலிருந்துேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டனர்.

௨௪ ெசபுேவல் கருவூலப் ெபாறுப்பாளனாக இருந்தான். இவன் ெகர்ேசாமின்
மகன். ெகர்ேசாம் ேமாேசயன் மகன். ௨௫ கீழ்க்கண்டவர்கள் சுபேவலின்
உறவனர்கள், எலிேயசர் மூலமாக வந்த உறவனர்கள். எலிேயசரின்
மகனான ெரகபயா, ெரகபயாவன் மகனான எஷாயா, எஷாயாவன்
மகனான ேயாராம், ேயாராமின் மகனான ச க்க ரி, ச க்க ரியன் மகனான
ெசேலாமித். ௨௬ ெசேலாமித்தும் இவனது உறவனர்களும் ஆலயத்த ற்காக
தாவீதுேசகரித்தஅைனத்துப்ெபாருட்களுக்கும்ெபாறுப்பாளரானார்கள்.
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பைடயல் உள்ள அதகாரிகளும் ஆலயத்த ற்காகப் ெபாருட்கைளக்
ெகாடுத்தனர். ௨௭ அவர்கள் ேபாரில் ைகப்பற்றய ெபாருட்கைளக்
ெகாடுத்தனர். அவர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயம் கட்டுவதற்குப் பயன்படும்
ெபாருட்கைளத் தந்தார்கள். ௨௮ ெசேலாமித்தும், அவனது உறவனரும்
தீர்க்கதரிச யான சாமுேவலும், கீஸின் மகனான சவுலும், ேநரின் மகனான
அப்ேனரும், ெசருயாவன் மகனான ேயாவாபும் ெகாடுத்த பரிசுத்தமானப்
ெபாருட்கைளப்பாதுகாக்கும்ெபாறுப்பைனஏற்றுக்ெகாண்டனர். ஜனங்கள்
ெகாடுத்த பரிசுத்தமானப்ெபாருட்கைளயும்பாதுகாத்தனர்.

௨௯ இத்சாகார் குடும்பத்தலிருந்து ெகனானியாவும் அவனது மகன்களும்
ஆலயத்துக்கு ெவளிேயயுள்ளவற்ைறக் கவனித்துக் ெகாண்டனர்.
அவர்கள் காவலர்களாகவும், நீத பத களாகவும் இஸ்ரேவலின் பல
இடங்களிலும் பணியாற்றனார்கள். ௩௦ எப்ேரான் குடும்பத்தல் அசபயா
ேதான்றனான். இவனும் இவனது உறவனர்களும் கர்த்தருக்கான
ேவைலகள் அைனத்துக்கும் ெபாறுப்பாளிகளாக இருந்தனர். ேயார்தான்
ஆற்றுக்கு ேமற்ேக உள்ளஇஸ்ரேவல் பகுதயல்அரசனது ேவைலகைளயும்
கவனித்துக் ெகாண்டனர். 1,700 பலமிக்கவர்கள் அசபயாவன் குழுவல்
இருந்தனர். ௩௧எப்ேரானின்வம்சவரலாறு: இவர்களின்தைலவனாக எரியா
இருந்ததாகக்கூறும், தாவீதன் 40வதுஆட்சயாண்டில் குடும்ப வரலாற்றன்
மூலம்தறைமயும்சக்தயும்ெகாண்டவர்கைளத்ேதடும்படிகட்டைளய ட்டான்.
அவர்களில் சலர் எப்ேரான் வம்சத்தவர்களாக கீேலயாத் நாட்டின் ஏேசரில்
கண்டுப டித்தனர். ௩௨ எரியாவ ற்கு 2,700 உறவனர்கள் இருந்தனர்.
அவர்கள் வல்லைம வாய்ந்தவர்களாகவும், குடும்பத் தைலவர்களாகவும்
இருந்தனர். அவர்களுக்கு தாவீது அரசன், ேதவன் மற்றும் அரசனின்
எல்லா ேவைலகைளயும் ெசய்யுமாறு ஆைணயட்டான். ரூபனியர்,
காத யர், மனாேசயன் ேகாத்த ரத்தல் பாத ப்ேபர்கள் ஆக ேயாைரக்
கவனிக்கும்படியும்ைவத்தான்.

௨௭
பைடக்குழுக்கள்
௧அரசனதுபைடயல்பணியாற்றும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் பட்டியல் இது. ஒவ்ெவாரு குழுவும் ஒவ்ெவாரு

ஆண்டிலும் ஒவ்ெவாரு மாதத்தல் பணியாற்றனார்கள். அவர்களில் குடும்பத்
தைலவர்களும், தளபத களும், பைடத்தைலவர்கள், காவல் வீரர்களும்
இருந்தனர். ஒவ்ெவாருகுழுவலும் 24,000 ேபர்இருந்தனர்.

௨ முதல் மாதத்தல் முதல் குழுவன் ெபாறுப்பாளனாக யெஷாெபயாம்
இருந்தான். இவன் சப்த ேயலின் மகன். இவனது குழுவல் 24,000 ேபர்
இருந்தனர். ௩ யெஷாெபயாம், ேபேரசன் சந்ததயாரில் ஒருவன். இவன்
முதல்மாதத்த ற்குரியஅைனத்துபைடத்தைலவர்களுக்கும்தைலவன்.

௪ இரண்டாவது மாதப் பைடக் குழுவற்குத் ேதாதாய ெபாறுப்பாளி. இவன்
அேகாகயன். இவனதுகுழுவல் 24,000 ேபர்இருந்தனர்.

௫ மூன்றாவது தளபத ெபனாயா ஆவான். இவன் மூன்றாவது மாதத்தன்
ெபாறுப்பாளி. ெபனாயா ேயாய்தாவன் மகன். ேயாய்தா தைலைம
ஆசாரியன். இவனது குழுவல் 24,000 ேபர் இருந்தனர். ௬ ெபனாயா
30 நாயகர்களில் ஒருவனாகவும், அவர்களின் தைலவனுமாகவும்
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இருந்தான். ெபனாயாவன் குழுவற்கு அவனது மகனான அமிசபாத்
ெபாறுப்பாளியாயருந்தான்.

௭ ஆசேகல் நான்காவது தளபத ஆவான். இவன் நான்காவது மாதத்த ற்கு
ெபாறுப்பாளி. இவன் ேயாவாபன் சேகாதரன். பன்புஆசேகலின்மகனான
ெசபதயா இவனது பதவைய வகத்தான். ஆசேகலின்குழுவல் 24,000 ேபர்
இருந்தனர்.

௮ சம்கூத் ஐந்தாவது தளபத ஆவான். இவன்ஐந்தாவது மாதத்த ற்குரியவன்.
இவன் இஸ்ராகயன் வம்சத்தவன். இவனது குழுவல் 24,000 ேபர்
இருந்தனர்.

௯ ஆறாவது தளபத ஈரா ஆவான். இவன் ஆறாவது மாதத்த ற்குரியவன்.
இவன் இக்ேகசன் மகன். இக்ேகசுெதக்ேகாவயா நாட்டினன். இவனது
குழுவல் 24,000 ேபர்இருந்தனர்.

௧௦ ஏழாவது தளபத ஏேலஸ் ஆவான். இவன் ஏழாவது மாதத்த ற்குரியவன்.
இவன் எப்ப ராயீம் சந்ததயலிருந்து வந்தவன். ெபேலனிய நாட்டவன்.
இவனதுகுழுவல் 24,000 ேபர்இருந்தனர்.

௧௧ எட்டாவது தளபத ச ெபக்காய ஆவான். இவன் எட்டாவது
மாதத்த ற்குரியவன். இவன் ஊஷாத்தயன். இவன் சாரிய குடும்பத்ைதச்
ேசர்ந்தவன். இவனதுகுழுவல் 24,000 ேபர்இருந்தனர்.

௧௨ ஒன்பதாவது தளபத அப ேயசர் ஆவான். இவன் ஒன்பதாவது
மாதத்த ற்குரியவன். இவன் ஆனேதாத் நகரத்தவன். ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவன். இவனதுகுழுவல் 24,000 ேபர்இருந்தனர்.

௧௩பத்தாவதுதளபத மக்ராய ஆவான். இவன்பத்தாவதுமாதத்த ற்குரியவன்.
இவன் ெநத்ேதாபாத்தயன். சாரிய குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன். இவனது
குழுவல் 24,000 ேபர்இருந்தனர்.

௧௪ பத ெனான்றாவது தளபத ெபனாயா ஆவான். இவன் பதெனான்றாவது
மாதத்த ற்குரியவன். இவன் ப ரத்ேதானியன், எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்ைதச்
ேசர்ந்தவன். இவனதுகுழுவல் 24,000 ேபர்இருந்தனர்.

௧௫ பன்னிெரண்டாவது தளபத எல்தாய . இவன் பன்னிெரண்டாவது
மாதத்த ற்குரியவன். இவன்ெநத்ேதாபாத்தயன்,ஒத்னிேயல்குடும்பத்ைதச்
ேசர்ந்தவன். இவனதுகுழுவல் 24,000 ேபர்இருந்தனர்.

ேகாத்த ரங்களின்தைலவர்கள்
௧௬இஸ்ரேவல்ேகாத்த ரங்களின்தைலவர்கள்ெபயர் பன்வருமாறு:

ரூபனியருக்குச க்ரியன்மகனானஎலிேயசர் தைலவன்.
ச மிேயானியருக்குமாக்காவன்மகனானெசப்பத்தயா தைலவன்.

௧௭ேலவயருக்குேகமுேவலின்மகனானஅஷாபயா தைலவன்.
ஆேரானியருக்குச் சாேதாக் தைலவன்.

௧௮யூதாவுக்குதாவீதன்சேகாதரர்களில்ஒருவனானஎலிகூதைலவன்.
இசக்காருக்குமிகாேவலின்மகனானஒம்ரி தைலவன்.

௧௯ெசபுேலானக்குஒபதயாவன்மகனானஇஸ்மாயா தைலவன்.
நப்தலிக்குஅஸ்ரிேயலின்மகனானஎரிேமாத் தைலவன்.

௨௦எப்ப ராயீமியருக்குஅசசயாவன்மகனானஓெசயா தைலவன்.
மனாேசயன்பாத க்ேகாத்த ரத்தாருக்குப்ெபதாயாவன்மகனானேயாேவல்
தைலவன்.
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௨௧ கீேலயாத்தலுள்ள மனாேசயன் பாத க் ேகாத்த ரத்த ற்குச் சகரியாவன்
மகனானஇத்ேதா தைலவன்.
ெபன்யமீனுக்குஅப்ேனரின்மகனானயாச ேயல்தைலவன்.

௨௨எேராகாமின்மகனானஅசாரிேயல்தாணின்தைலவன்.

இவர்கள்இஸ்ரேவலரின்தைலவர்கள்.

தாவீதுஇஸ்ரேவலர்கைளஎண்ணிக்கணக்க ட்டது
௨௩தாவீது,இஸ்ரேவலர்களில்ஆண்கைளக்கணக்க டத ட்டமிட்டான். அவர்கள்

ெபரும் எண்ணிக்ைகயல்இருந்தனர். ஏெனன்றால் ேதவன், இஸ்ரேவலர்கைள
வானத்து நட்சத்த ரங்கைளப் ேபான்று ெபருக்குவதாக வாக்களித்தருந்தார்.
எனேவ தாவீது இஸ்ரேவலர்களில் இருபதும் அதற்கு ேமலும் வயதுள்ள
ஆண்கைள எண்ணிக் கணக்க ட்டான். ௨௪ ெசருயாவன் மகனான ேயாவாப்
இஸ்ரேவலர்கைள எண்ணத் ெதாடங்கனான். ஆனால் அவன் அைதச் ெசய்து
முடிக்கவல்ைல. ேதவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ேகாபங்ெகாண்டார்.
இதனால்தான், தாவீது அரசனின் வரலாறு, என்ற புத்தகத்தல் ஜனங்கள்
ெதாைககுறக்கப்படவல்ைல.

அரசனின்ந ர்வாக கள்
௨௫அரசனதுெசாத்துக்கைளந ர்வக த்தவர்களின்பட்டியல்இது:

அரசனது ெபாக்கஷங்களுக்கு ஆத ேயலின் மகனான அஸ்மாேவத்
அத காரியானான்.
ச றய பட்டணங்கள், க ராமங்கள், ேகாபுரங்கள் ேபான்றவற்றன்
ெபாக்கஷங்களுக்குஉசயாவன்மகன்ேயானத்தான்அதகாரியானான்.

௨௬ நலத்ைதப் பய ரிடும் வயல்ெவளிகளில் ேவைல ெசய்பவர்களுக்கு
ேகலூப்பன்மகன்எஸ்ரிஅத காரியானான்.

௨௭ த ராட்ைசத் ேதாட்டங்களுக்கு ராமாத்தயனான சீேமயும், த ராட்ைசரசம்
ைவக்கும்இடங்களுக்குச ப்மியனாகய சப்தயும்அத காரிகளானார்கள்.

௨௮ ேமற்கு மைல நாடுகளிலுள்ள ஒலிவ மரங்களுக்கும், ஆலமரங்களுக்கும்
ெகேதரியனானபால்கானான்அதகாரியானான்.

எண்ெணய்க டங்குகளுக்குேயாவாசுஅத காரியானான்.
௨௯ சாேரானில் ேமய்க ற மாடுகளுக்கு சேரானியனான ச த்ராய்
அத காரியானான்.
பள்ளத்தாக்குகளிலுள்ள மாடுகளுக்கு அத்லாயன் மகன் சாப்பாத்
அத காரியானான்.

௩௦ஒட்டகங்களுக்குஇஸ்மேவலியனானஓபல்அதகாரியானான்.
கழுைதகளுக்குெமேராேனாத்தயனாகயஎெகதயாஅத காரியானான்.

௩௧ஆடுகளுக்குஆசாரியனானயாச சுஅத காரியானான்.

இவர்கள்அைனவரும்தாவீதன்உடைமகளுக்குஅதகாரிகளாய்இருந்தனர்.
௩௨ ேயானத்தான் ஞானமிக்க ஆேலாசைனக்காரனகவும், எழுதும்

பயற்ச ப்ெபற்றவனாகவும் இருந்தான். இவன் தாவீதன் சறய
தகப்பன். அக்ேமானியன் மகனான ெயக ேயல் அரசனின் மகன்கைளப்
ெபாறுப்ேபற்றுக்ெகாண்டான். ௩௩ அகத்ேதாப்ேபல் அரசனுக்கு
ஆேலாசைனக்காரனாக இருந்தான். ஊஷாய அரசனின் நண்பன். இவன்
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அர்கயன். ௩௪ ேயாய்தாவும் அபயத்தாரும் அக த்ேதாப்ேபலின் பதவையப்
ெபற்றுஅரசனுக்குஆேலாசைனகூறனார்கள். ேயாய்தா ெபனாயாவன் மகன்.
ேயாவாப்அரசனின்பைடத்தைலவனாகஇருந்தான்.

௨௮
ஆலயத்தற்கானதாவீதன்த ட்டங்கள்
௧ இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் தைலவர்கைளெயல்லாம் தாவீது கூட்டினான்.

அவர்கைளஎருசேலமிற்குவரும்படிகட்டைளய ட்டான். தாவீதுேகாத்த ரங்களின்
தைலவர்கைளயும், அரசனது பைடயல் பணியாற்றும் தளபத கைளயும்,
ப ரதானிகைளயும் கூட்டினான். அரசனுக்கும் அவனது மகன்களுக்கும்
உரிய ெசாத்துக்கைளயும் மிருகங்கைளயும் ந ர்வக க்கும் அத காரிகைளயும்
கூட்டினான், அேதாடு முக்கயமான அதகாரிகைளயும், வலிைமமிக்க
வீரர்கைளயும்,ைதரியமிக்கவீரத்தைலவர்கைளயும்கூட்டினான்.
௨ தாவீது எழுந்து நன்று அவர்களிடம், “நான் ெசால்வைதக் கவனியுங்கள்,

எனது ஜனங்கேள, சேகாதரர்கேள, கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய
ைவக்க ஒரு இடத்ைத உருவாக்க ேவண்டும் என்று மனதல் நைனத்துள்ேளன்.
ேதவனுைடய பாதப்படிையைவப்பதற்காகஒருஇடத்ைதக் கட்டவரும்புக ேறன்.
ேதவனுக்காக ஆலயம் கட்ட த ட்டமிட்டுள்ேளன். ௩ஆனால் ேதவன் என்னிடம்,
‘ேவண்டாம்தாவீது,எனதுேபரால்நீஆலயம்கட்டேவண்டாம். ஏெனன்றால்நீஒரு
ேபார்வீரன், நீ பலைரக்ெகான்றருக்க றாய்’ என்றார்.
௪ “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர் யூதாவன் ேகாத்த ரத்ைத,

இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு இனங்கைள வழிநடத்தத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
யூதாவன்ேகாத்த ரத்தல்கர்த்தர்என்தந்ைதயன்வம்சத்ைதத்ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
அக்குடும்பத்தலும் என்ைன ேதவன் இஸ்ரேவலின் அரசனாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார்! ேதவன் என்ைன என்ெறன்ைறக்கும் இஸ்ரேவலின்
அரசனாக்க வரும்பனார்! ௫ கர்த்தர் எனக்கு பல மகன்கைளத் தந்துள்ளார்.
அவர்களினுள்ளும், இஸ்ரேவலின் புதய அரசனாக சாெலாேமாைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார். ஆனால் உண்ைமயல், கர்த்தருைடய அரசாங்கம்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடத்தல் உள்ளது. ௬ கர்த்தர் என்னிடம், ‘தாவீது,
உன் மகனான சாெலாேமான் எனக்கு ஆலயத்ைதக் கட்டுவான். அைதச்
சுற்றய இடங்கைளயும் கட்டுவான். ஏெனன்றால் நான் அவைன எனது
மகனாகத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க ேறன். நான் அவனது தந்ைதயாக இருப்ேபன்.
௭ சாெலாேமான் என் சட்டங்களுக்கும் கட்டைளகளுக்கும் அடிபணிக றான்.
அவன் ெதாடர்ந்து இவ்வாறு எனது சட்டங்களுக்கு அடி பணிந்து வந்தால்,
அவனதுஅரைசஎன்ெறன்ைறக்கும்பலமுள்ளதாகஆக்குேவன்!’ என்றார்.”
௮ “இப்ேபாதுஇஸ்ரேவல்ஜனங்களின்முன்பாகவும், ேதவனுக்குமுன்பாகவும்,

நான்கூறுக ேறன். ேதவனாகயகர்த்தருைடயகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிவதல்
கவனமாக இருங்கள்! அப்ேபாது தான் இந்த நல்ல நலம் உங்களுைடயதாக
இருக்கும். என்ெறன்றும்இதைனஉங்கள்சந்தத களுக்கும்தரஇயலும்.
௯ “என் மகன் சாெலாேமானாகய நீ உன் தந்ைதயன் ேதவைனப் பற்ற

அறவாய், சுத்தமான இருதயத்ேதாடு ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய். ேதவனுக்கு
ேசைவ ெசய்வதல் மனதல் மக ழ்ச்ச ெகாள். ஏெனன்றால், கர்த்தருக்கு
ஒவ்ெவாருவரின் மனதனுள்ளும் என்ன இருக்கறது என்பது ெதரியும். நீ
நைனக்கறஅைனத்ைதயும் கர்த்தர் புரிந்துெகாள்வார். நீஉதவக்கு கர்த்தரிடம்
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ேபானால், அவர் பதல் தருவார். ஆனால் நீ கர்த்தரிடமிருந்து வலகனால்அவர்
என்ெறன்ைறக்கும் வ ட்டுவடுவார். ௧௦ சாெலாேமான், கர்த்தர் தன் ஆலயத்ைத
கட்ட உன்ைனேய ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றார் என்பைதத் ெதரிந்துக்ெகாள்.
உறுதயாகஇருந்துஇதைனச்ெசய்துமுடி” என்றான்.
௧௧ ப றகு அவன் தன் மகன் சாெலாேமானுக்கு ஆலயத்ைத கட்டுவதற்கான

த ட்டங்கைளப்பற்ற க் கூறனான். நுைழவு மண்டபம், கட்டிடங்கள், அைறகள்,
கருவூல அைறகள், அதன் ேமல் வீடுகள், அதன் உள்ளைறகள், கருபாசனம்
ேபான்றவற்றன் மாத ரிகைளக் ெகாடுத்தான். ௧௨ தாவீது ஆலயத்தன்
அைனத்து பாகங்களுக்கும் த ட்டம் ைவத்தருந்தான். அவன் அவற்ைற
சாெலாேமானிடம் ெகாடுத்தான். அவன்கர்த்தருைடயஆலயத்ைதச்சுற்றயுள்ள
ப ரகாரத்தன் த ட்டங்கைளயும் ெகாடுத்தான். அவன் கருவூல அைறகளுக்கும்
பரிசுத்தமானப் ெபாருட்கள் ைவக்கும் அைறகளுக்கும் உரிய த ட்டங்கைளயும்
ெகாடுத்தான். ௧௩ஆசாரியர் குழுக்கைளப் பற்றயும் ேலவயர்கைளப் பற்றயும்
சாெலாேமானுக்கு தாவீது கூறனான். கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் ெசய்ய
ேவண்டியேசைவகைளப்பற்றயும் ேசைவகளுக்குரியெபாருட்கைளப்பற்றயும்
கூறனான். ௧௪ ஆலயத்தல் பயன்படுத்தேவண்டிய தங்கம், ெவள்ளி பற்றய
அளவைனயும் கூறனான். ௧௫ தங்க வளக்குகள் மற்றும் வளக்குத் தண்டுகள்
பற்றயும் த ட்டங்களுண்டு. ெவள்ளி வளக்குகள், மற்றும் வளக்குத் தண்டுகள்
பற்றயும் த ட்டங்களுண்டு. இவ்வளக்குகளுக்கும் வளக்குத் தண்டுகளுக்கும்
எவ்வளவு தங்கமும் ெவள்ளியும் ேதைவப்படும் என்பைதயும் ெசான்னான்.
ேதைவப்படுக ற இடங்களில் ெவவ்ேவறு வளக்குத் தண்டுகள் இருந்தன.
௧௬ பரிசுத்த அப்பம் ைவப்பதற்குரிய ேமைஜ ெசய்ய ேதைவயான தங்கம்
பற்றயும் கூறனான். ெவள்ளி ேமைஜகளுக்கு ேவண்டிய ெவள்ளியன்
அளைவப் பற்றயும் தாவீது கூறனான். ௧௭ முள் குறடுகளுக்கும் தூவப்
பயன்படும் கலங்களுக்கும், தட்டுகளுக்கும் ேவண்டிய தங்கத்ைதப் பற்றயும்
கூறனான். ெபான் கண்ணங்களுக்குத் ேதைவயான ெபான்னின்அளைவயும்,
ெவள்ளிக் கண்ணங்களுக்கு ேதைவயான ெவள்ளியன் அளைவயும் தாவீது
கூறனான். ௧௮ நறுமணப்ெபாருட்கள் எரிக்கும் பீடத்த ற்கு ேவண்டிய பரிசுத்த
ெபான்னின் அளைவப் பற்றயும் கூறனான். ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிைய மூடும் ெபான் ேகருபீன்களான வாகனத்தன் மாத ரிையயும்
ெகாடுத்தான். இைவதங்கத்தால்ஆனைவ.
௧௯ தாவீது, “கர்த்தருைடய வழிகாட்டுதலால் இத்த ட்டங்கைள நான்

எழுத ேனன். அவரதுஉதவயால்தான்அைனத்தும்த ட்டமிடப்பட்டது” என்றான்.
௨௦தாவீது ேமலும்தன்மகன்சாெலாேமானிடம், “உறுதயாகஇரு. ைதரியமாக

இந்த ேவைலைய முடித்துவடு. பயப்படாேத. ஏெனன்றால் என் ேதவனாகய
கர்த்தர் உன்ேனாடும் இருப்பார். அைனத்து ேவைலகளும் முடியும்வைர அவர்
உனக்கு உதவுவார். அவர் உன்ைன வட்டுப் ேபாகமாட்டார். கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைத நீ கட்டி முடிப்பாய். ௨௧ ஆசாரியர்களின் குழுவும், ேலவயர்களும்
ேதவாலயத்தன் எல்லா ேவைலகளுக்கும் தயாராக உள்ளனர். த றைமயுள்ள
ஒவ்ெவாருவரும் தயாராக இருக்கன்றனர். இவர்கள் அைனவரும்ஆலயத்தன்
ேவைலகளுக்கு உதவுவார்கள். உனது அைனத்து ஆைணகளுக்கும்,
அதகாரிகளும்ஜனங்களும்கீழ்ப்படிவார்கள்” என்றான்.

௨௯
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ஆலயம்கட்டுவதற்கானஅன்பளிப்புகள்
௧ அங்ேக கூடியருந்த அைனத்து இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமும் தாவீது, “என்

மகன் சாெலாேமாைன ேதவன் ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார். அவன் இைளஞன்.
இந்த ேவைலையச் ெசய்து முடிக்கும் ேதைவகைளப் பற்றய அறவு
இல்லாதவன். ஆனால் இந்த ேவைலேயா மிகவும் முக்கயமானது. இது
ஜனங்களுக்கான வீடு அன்று. இது ேதவனாகய கர்த்தருக்கான வீடு. ௨ எனது
ேதவனுைடயஆலயத்ைதக்கட்டுவதற்கானத ட்டங்கைளஎன்னால்முடிந்தவைர
ெசய்துள்ேளன். நான் தங்கப் ெபாருட்கள் ெசய்வதற்கான தங்கத்ைதக்
ெகாடுத்துள்ேளன். ெவள்ளிப் ெபாருட்கைளச் ெசய்வதற்கான ெவள்ளிையயும்
நான் ெகாடுத்துள்ேளன். ெவண்கலப் ெபாருட்கைளச் ெசய்வதற்கான
ெவண்கலத்ைதயும் நான் ெகாடுத்துள்ேளன். இரும்பு ெபாருட்கைளச்
ெசய்வதற்கான இரும்ைபயும் நான் ெகாடுத்துள்ேளன். மரப் ெபாருட்கள்
ெசய்வதற்கான மரத்ைதயும் நான் ெகாடுத்துள்ேளன். பத ப்பதற்குத் தகுந்த
ஒளிமிக்க கற்கைளயும், பலவண்ண கற்கைளயும், ெவண்கற்பாளங்கைளயும்,
வைலயுயர்ந்த சகல வத இரத்தனங்கைளயும், ேகாேமதகம் ேபான்ற
கற்கைளயும் நான் ெகாடுத்துள்ேளன். இது ேபால் பலவதமான ெபாருட்கைளக்
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்காக நான் ெகாடுத்தருக்க ேறன். ௩ எனக்குச்
ெசாந்தமான ெபான்ைனயும், ெவள்ளிையயும் என் ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கு
அன்பளிப்பாகக் ெகாடுத்துள்ேளன். இதைன நான் எதற்காகச் ெசய்ேதன்
என்றால் என் ேதவனுைடய ஆலயம் கட்டி முடிக்கப்பட ேவண்டும் என்று
உண்ைமய ேலேய வரும்புக ேறன். அதனால் அைனத்து ெபாருட்கைளயும்
பரிசுத்த ஆலயத்த ற்கு ெகாடுத்துவ ட்ேடன். ௪ 110 டன் சுத்தமான ெபான்ைன
நான் ஓப ரிலிருந்து ெகாடுத்ேதன். 260 டன் சுத்தமான ெவள்ளிையயும் நான்
ெகாடுத்தருக்க ேறன். இவ்ெவள்ளி ஆலயச் சுவர்கைள மூடிட பயன்படும்.
௫ தங்கத்தாலும் ெவள்ளியாலும் ஆன ெபாருட்களுக்குத் ேதைவயான
தங்கத்ைதயும், ெவள்ளிையயும் ெகாடுத்தருக்க ேறன். இந்த ெபான்னினாலும்
ெவள்ளியாலும் த றைமயுைடயவர்கள் ஆலயத்த ற்குத் ேதைவயான பல்ேவறு
வைக ெபாருட்கைளச் ெசய்யலாம். இப்ேபாது இஸ்ரேவலர்களில் எத்தைன
ேபர் ஆலயப் பணிக்காக, உங்கைளக் கர்த்தருக்கு ெகாடுக்கத் தயாராக
இருக்க றீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
௬ குடும்பத் தைலவர்களும், இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களின் தைலவர்களும்,

ஆயரம் ேபருக்கான அத பத களும், நூறுேபருக்கான அத பத களும், அரசனின்
மந்த ரிகளான தைலவர்களும் ஒப்புக் ெகாண்டு தங்களது மத ப்பு வாய்ந்த
ெபாருட்கைளக் ெகாடுக்க முன்வந்தனர். ௭ அவர்கள், ேதவாலயத்த ற்குக்
ெகாடுத்த ெபாருட்களின் பட்டியல் இது: 190 டன் தங்கம், 375 டன் ெவள்ளி, 675
டன் ெவண்கலம், 3,750 டன் இரும்பு, ௮ ஜனங்கள் வைலயுயர்ந்த கற்கைளக்
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு ெகாடுத்தனர். ெயக ேயல் இக்கற்கைளக் காக்கும்
ெபாறுப்பாளி ஆனான். இவன் ெகர்ேசான் குடும்பத்தவன். ௯ தைலவர்கள்
மக ழ்ச்ச ேயாடு இவ்வாறு ெபாருட்கைளக் ெகாடுத்ததால் ஜனங்களும்
மக ழ்ச்ச யைடந்தனர். தைலவர்கள் நல்ல மனேதாடு ெகாடுத்தனர். தாவீது
அரசனும்மக ழ்ந்தான்.
தாவீதன்அழகானெஜபம்
௧௦ ப றகு தாவீது அைனத்து ஜனங்களின் முன்பாக கர்த்தைர துத த்தான்.

தாவீது:
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“இஸ்ரேவலின்ேதவனாகயகர்த்தாேவ, எங்கள்தந்ைதேய,
எல்லா காலங்களிலும்உமக்குதுத உண்டாவதாக!

௧௧ மாட்சைம, வல்லைம, மகைம, ெவற்ற , மகத்துவம் அைனத்தும்
உமக்குரியைவ.

ஏெனன்றால் மண்ணிலும், வண்ணிலும் உள்ள அைனத்தும்
உமக்குரியைவ.

கர்த்தாேவஇராஜ்யம்உமக்குரியது.
நீேர தைலவர், எல்லாவற்றுக்கும்ஆட்சயாளர் நீேர.

௧௨ெசல்வமும்,மகத்துவமும்உம்மிடம்இருந்துவரும்.
நீர் எல்லாவற்ைறயும்ஆளுகறீர்.

உமதுைகயல்வல்லைமயும்அத காரமும்உள்ளது!
எவைரயும்வல்லைமயும்,அதகாரமும்உள்ளவனாக்கும்வல்லைமயும்உமது
ைகயல்உள்ளது!

௧௩இப்ேபாதுஎங்கள்ேதவேன,உமக்குநன்ற .
நாங்கள்உமதுெபருைமக்குரிய நாமத்ைதத்துத ப்ேபாம்!

௧௪இந்தப் ெபாருட்கள் அைனத்தும் என்னிடமும், என் ஜனங்களிடமும் இருந்து
வந்ததல்ல!

அைனத்தும்உம்மிடமிருந்ேதவந்தன.
நாங்கள்அவற்ைறஉமக்குத்தருப்ப த் தருக ேறாம்.

௧௫நாங்கள்எங்கள்முற்ப தாக்கைளப் ேபான்று
உலகெமங்கும்பயணம்ெசய்துெகாண்டுபரேதச களாகஇருக்க ேறாம்.

இவ்வுலகல்எங்கள்வாழ்வுகடந்துெசல்லும்ந ழல் ேபான்றுள்ளது.
இதைனநறுத்தமுடியவல்ைல.

௧௬ எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தாேவ, நாங்கள் இவ்வளவு ெபாருட்கைளயும்
ஆலயத்த ற்காக ேசகரித்துள்ேளாம்.

உமதுெபயைரப்ெபருைமப்படுத்தஆலயம்கட்டுக ேறாம்.
ஆனால்அைனத்தும்உம்மிடம்இருந்துவந்தன.

எல்லாம்உமக்குரியன.
௧௭எனதுேதவேன, நீர்ஜனங்கைளேசாத ப்பைதநான்அற ேவன்.

ஜனங்கள்நன்ைமெசய்தால்நீர் மக ழ்ச்ச அைடவீர்.
நான்மக ழ்ச்ச ேயாடுசுத்தமான, ேநர்ைமயானமனேதாடுஇவற்ைறத்தருேவன்.

நான் உமது ஜனங்கள் கூட்டியுள்ளைத பார்த்ேதன். இப்ெபாருட்கைள
உமக்குக்ெகாடுப்பதல்,அவர்கள்மக ழ்ச்ச ேயாடுஇருக்க றார்கள்.

௧௮ கர்த்தாேவ, எங்கள் முற்ப தாக்களான, ஆப ரகாம், ஈசாக்கு, இஸ்ரேவல்
ஆக ேயாரின் ேதவன்,

சரியானவற்ைறத்த ட்டமிடுவதல்உம்ஜனங்களுக்குதயவுெசய்துஉதவும்!
உம்மிடம்உண்ைமயாகவும், தாழ்ைமயாகவும்இருக்கஉதவும்.

௧௯என்மகன்சாெலாேமான்உமக்குஉண்ைமயாகஇருக்கவும்,
உமது ஆைணகளுக்கும், சட்டங்களுக்கும், வதகளுக்கும் கூட கீழ்ப்படிய
உதவும். இவற்ைறச்ெசய்ய சாெலாேமானுக்குஉதவும்.

நான்த ட்டமிட்டபடிஇத்தைலநகைரக் கட்டஅவனுக்குஉதவும்” என்றான்.
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௨௦ ப றகு தாவீது அைனத்து குழு ஜனங்களிடமும், இப்ேபாது உங்கள்,
“ேதவனாகய கர்த்தைரதுதயுங்கள்” என்றான். எனேவஅைனத்துஜனங்களும்
துதத்தனர். தைரயல்குனிந்துகர்த்தைரயும்அரசைனயும்வணங்கனார்கள்.
சாெலாேமான்அரசனாக றான்
௨௧ மறுநாள் ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு பலிகள் இட்டனர். தகனபலிகைளக்

ெகாடுத்தனர். அவர்கள் 1,000 காைளகள், 1,000ஆட்டுக் கடாக்கள், 1,000ஆட்டுக்
குட்டிகள், ேபான்றவற்ைறயும்பானங்களின்காணிக்ைககைளயும்ெசலுத்தனர்.
அவர்கள் இஸ்ரேவலின் அைனத்து ஜனங்களுக்காகவும் பலவற்ைறயும்
பலிய ட்டனர். ௨௨ அன்று ஜனங்கள் மக ழ்ச்ச ேயாடு கர்த்தருடன் உண்பதும்
குடிப்பதுவுமாய்இருந்தனர்.
அவர்கள் தாவீதன் மகனான சாெலாேமாைன இரண்டாம் முைறயாக

அரசனாக்கனார்கள். அவர்கள் சாெலாேமாைன அரசனாகவும், சாேதாக்ைக
ஆசாரியனாகவும், அப ேஷகம் ெசய்தனர். கர்த்தர் இருக்க ற இடத்த ேலேய
அவர்கள்இைதச்ெசய்தார்கள்.
௨௩ ப றகு சாெலாேமான் கர்த்தருைடய சங்காசனத்தன் ேமல் அமர்ந்தான்.

அவன் தனது தந்ைதயன் இடத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டான். அவன்
ெவற்றயுள்ளவனாயருந்தான். இஸ்ரேவலர்கள் அவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர்.
௨௪அைனத்து தைலவர்களும், வீரர்களும் தாவீதன் மகனான சாெலாேமாைன
அரசனாக ஏற்றுக்ெகாண்டனர். அைனவரும் சாெலாேமானுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தனர். ௨௫கர்த்தர் சாெலாேமாைனமிகப்ெபரியவனாக்கனார். கர்த்தர்
சாெலாேமாைனப் ெபரியவராக்கவ ட்டார் என்பைத இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவரும்ெதரிந்துக்ெகாண்டனர். ஒருஅரசனுக்குரியெபருைமையக்கர்த்தர்
அவனுக்குக் ெகாடுத்தார். ேவறு எந்த அரசனுக்கும் இஸ்ரேவலில் இவ்வளவு
ராஜரீகமகத்துவம்கைடத்ததல்ைல.
தாவீதன்மரணம்
௨௬-௨௭ ஈசாயன் மகனான தாவீது 40 ஆண்டுகள் இஸ்ரேவல் முழுவதற்கும்

அரசனாக இருந்தான். எப்ேரான் நகரில் தாவீது 7 ஆண்டுகளுக்கு அரசனாக
இருந்தான். ப றகு தாவீது எருசேலம் நகரில் 33 ஆண்டுகள் அரசனாக
இருந்தான். ௨௮தாவீதுமுதுைமயைடந்ததும்மரித்தான். தாவீதுஒருநீண்டநல்ல
வாழ்க்ைகைய வாழ்ந்தான். தாவீது பல ெசல் வங்கைளயும் ெபருைமகைளயும்
ெபற்றான். அவனுக்குப் ப றகு அவனது மகனான சாெலாேமான் புதய அரசன்
ஆனான்.
௨௯ ெதாடக்க முதல், இறுதவைர தாவீது ெசய்தவற்ைறெயல்லாம்

தீர்க்கதரிச யான நாத்தனும், ஞானதருஷ்டிக்காரனான சாமுேவலும்,
ஞானதருஷ்டிக்காரனான காத்தும் தங்கள் புத்தகங்களில் எழுதயுள்ளனர்.
௩௦ தாவீது இஸ்ரேவலின் அரசனாகச் ெசய்தவற்ைறெயல்லாம் அந்த
எழுத்துக்கள் கூறுகன்றன. அைவ தாவீதன் வலிைமையயும், அவனுக்கு
ேநர்ந்தவற்ைறயும் கூறுகன்றன. அைவ இஸ்ரேவலுக்கும் அைதச் சுற்றயுள்ள
அரசுகளுக்கும்ஏற்பட்டவற்ைறயும்கூறும்.
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நாளாகமத்தன்
இரண்டாம்புத்தகம்

சாெலாேமான்ஞானத்ைத ேகட்க றான்
௧ சாெலாேமான் பலமுள்ள அரசனாக வளங்கனான். ஏெனன்றால்

ேதவனாகய கர்த்தர் அவேனாடு இருந்தார். கர்த்தர் அவைன மிகப்
ெபரியவனாக்கனார்.
௨ இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளாடு சாெலாேமான் ேபசனான். அத்துடன் எல்லா

தைலவர்கேளாடும், ெபாதுஅத காரிகேளாடும், நீத பத கேளாடும், இஸ்ரேவலில்
உள்ளஒவ்ெவாருவழிகாட்டிகேளாடும், ஒவ்ெவாருகுடும்பத் தைலவர்கேளாடும்
ேபசனான். ௩ ப றகு சாெலாேமானும் மற்றும் அைனவரும் கூடி க ப ேயானில்
இருக்க ற ேமைடக்குப் ேபானார்கள். அங்கு ேதவனுைடய ஆசரிப்புக் கூடாரம்
இருந்தது. இதைனக் கர்த்தருைடயஊழியக்காரனான ேமாேச வனாந்தரத்தல்
இருக்கும்ேபாது அைமத்தான். ௪ தாவீது ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையக் கீரியாத்யாரீமிலிருந்து எருசேலமிற்குக் ெகாண்டு வந்தான்.
அவன் எருசேலமில் ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய ைவக்கும்படி ஒரு
கூடாரத்ைதஅைமத்தருந்தான். ௫ஊரியன்மகனானெபசெலேயல்ெவண்கலப்
பலிபீடத்ைதச் ெசய்தான். அது பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் முன்பாக க ப ேயானில்
இருந்தது. எனேவ சாெலாேமானும் ஜனங்களும் க ப ேயானுக்கு கர்த்தருைடய
ஆேலாசைன ெபற ெசன்றனர். ௬ சாெலாேமான் ேமேல ஆசரிப்புக் கூடாரத்தல்
கர்த்தருக்கு முன்பருந்த ெவண்கல பலிபீடத்தன் அருக ேல ெசன்றான்.
அப்பலிபீடத்தல் சாெலாேமான் 1,000 தகனபலிகைளக்ெகாடுத்தான்.
௭அன்றுஇரவு ேதவன் சாெலாேமானிடம், “நான் உனக்கு என்ன தரேவண்டும்

எனவரும்புக றாய் என்பைத ேகள்” என்றார்.
௮ சாெலாேமான் ேதவனிடம், “என் தந்ைதயான தாவீத டம் நீர் மிகவும்

கருைணேயாடு இருந்தீர். என் தந்ைதயன் இடத்த ற்கு என்ைனப் புதய
அரசனாகத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றீர். ௯ இப்ேபாது ேதவனாகய கர்த்தாேவ!
என் தந்ைத தாவீத ற்குக் ெகாடுத்த வாக்குறுதையக் காப்பாற்றும். இப்ெபரிய
நாட்டிற்கு என்ைன அரசனாகத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றீர். பூமியல் உள்ள
புழுதையப் ேபான்று ஏராளமான அளவல் ஜனங்கள் வச க்கன்றனர்.
௧௦இப்ேபாது எனக்கு அறைவயும் ஞானத்ைதயும் நீர் தரேவண்டும். அதனால்
இந்த ஜனங்கைள சரியான வழியல் நடத்த ச் ெசல்ேவன். உம்முைடய உதவ
இல்லாமல்எவராலும்இந்தஜனங்கைளஆளஇயலாது!” என்றான்.
௧௧ ேதவன் சாெலாேமானிடம், “உனக்கு நீதயான மனப்பான்ைம உள்ளது.

நீ ெசல்வத்ைதேயா, ெபாருட்கைளேயா, ெபருைமையேயா ேகட்கவல்ைல.
உன் பைகவர்கைள அழிக்க ேவண்டும் என்றும் ேகட்கவல்ைல. நீ நீண்ட
வாழ்நாைளயும் ேகட்கவல்ைல. நீ இத்தைகயவற்ைறக் ேகட்கவல்ைல. நீ
என்னிடம் அறைவயும் ஞானத்ைதயும் ேவண்டுகறாய். எனேவ என்னால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்படும் உன்னால் என் ஜனங்களுக்காக சரியான முடிவுகைள
எடுக்க இயலும். ௧௨ஆைகயால் நான் உனக்கு அறவும் ஞானமும் தருக ேறன்.
ஆனால்அேதாடுஉனக்குச் ெசல்வத்ைதயும் ெபாருட்கைளயும் ெபருைமையயும்
தருேவன். இதற்குமுன்னால்இருந்த எந்த அரசனுக்கும் கைடக்காத அளவற்கு
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உனக்குச் ெசல்வமும் ச றப்பும் தருேவன். எத ர்காலத்தலும் இதுேபால் எந்த
அரசனும்ெசல்வமும்ச றப்பும்ெபறப்ேபாவதல்ைல” என்றார்.
௧௩ எனேவ, சாெலாேமான் க ப ேயானில் ெதாழுதுெகாள்ளும் இடத்த ற்குச்

ெசன்றான். ப றகு சாெலாேமான் ஆசரிப்புக் கூடாரத்ைதவ ட்டு எருசேலமிற்கு
இஸ்ரேவலின்அரசனாகஅரசாளத்தரும்ப ச்ெசன்றான்.

சாெலாேமான்தனதுபைடையயும்ெசல்வத்ைதயும் ேசர்க்க றான்
௧௪ சாெலாேமான் தனது பைடக்காகக் குதைரகைளயும் இரதங்கைளயும்

ேசகரிக்க ஆரம்ப த்தான். சாெலாேமானிடம் 1,400 இரதங்களும் 12,000
குதைர வீரர்களும் இருந்தார்கள். அவற்ைற அவன் இரதத்துக்குரிய
நகரங்களில் இருக்கச்ெசய்தான். அவர்களில் சலைர அரண்மைனயருந்த
எருசேலமிலும்இருக்கச் ெசய்தான். ௧௫எருசேலமில் சாெலாேமான் ஏராளமாகத்
தங்கத்ைதயும் ெவள்ளிையயும் ேசகரித்தான். அங்ேக ெபான்னும் ெவள்ளியும்
கற்கைளப் ேபான்று ஏராளமாகக் குவக்கப்பட்டிருந்தன. சாெலாேமான்
ேகதுருமரங்கைளயும் ஏராளமாகச் ேசகரித்தான். அைவ ேமற்கு மைலபள்ளத்
தாக்கல் உள்ள காட்டத்த மரங்கைளப் ேபான்று ஏராளமாக இருந்தன.
௧௬ சாெலாேமான் எக ப்தலிருந்தும் கயூவலிருந்தும் குதைரகைள வாங்க
வந்தான். அரசனின் வயாபாரிகள் கயூவலிருந்து குதைரகைள வாங்க
வந்தனர். ௧௭ சாெலாேமானின் வயாபாரிகள் 600 ேசக்கல் ெவள்ளிக்கு
ஒரு இரதத்ைதயும் 150 ேசக்கல் ெவள்ளிக்கு ஒரு குதைரையயும் வாங்க
வந்தனர். ப றகு இேத வதத்தல் அந்த வயாபாரிகள் குதைரகைளயும்
இரதங்கைளயும் ஏத்தயரின் அரசர்களுக்கும் ஆராம் அரசர்களுக்கும்
ெகாண்டுேபாய்வற்றார்கள்.

௨
ஆலயத்ைதயும்அரண்மைனையயும்கட்ட சாெலாேமான்த ட்டமிடுக றான்
௧ கர்த்தருைடய நாமத்துக்கு மகைம உண்டாக்க சாெலாேமான் ஆலயம்

கட்ட த ட்டமிட்டான். ேமலும் தனக்காக ஒரு அரண்மைன கட்டிக்ெகாள்ளவும்
சாெலாேமான் த ட்டமிட்டான். ௨ ேமலும் மைலயல் கல் உைடக்கும் ெபாருட்டு
சாெலாேமானிடம் 70,000 ெதாழிலாளர்களும் 80,000 கல் தச்சர்களும்
இருந்தார்கள். ேமற்பார்ைவெசய்யும்ெபாருட்டு 3,600 ேபைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
௩ ப றகு சாெலாேமான் ஈராம் என்பவனுக்கு தூது அனுப்பனான். ஈராம் தீரு

என்னும்நாட்டின்அரசன். சாெலாேமான்,

“என் தந்ைதயான தாவீத ற்கு உதவ ச் ெசய்தது ேபான்று எனக்கும்
உதவ ச் ெசய்யுங்கள். நீங்கள் ேகதுருமரக்கட்ைடகைள அனுப்பனீர்கள்.
அதனால் அவர் தனக்கு அரண்மைன கட்டிக்ெகாண்டார். ௪ நான் எனது
ேதவனாகய கர்த்தருைடய ெபயைர மகைமப்படுத்துவதற்காக ஒரு ஆலயம்
கட்டப்ேபாக ேறன். ஆலயத்தல் கர்த்தருக்கு முன்பாக நாங்கள் நறுமணப்
ெபாருட்கைள எரிக்கப்ேபாக ேறாம். ச றப்புக்குரிய ேமைஜயல் பரிசுத்த
அப்பத்ைத ைவக்கப்ேபாக ேறாம். ஒவ்ெவாரு நாளும் காைலயலும்
மாைலயலும் தகனபலிகைள ெசலுத்தப் ேபாக ேறாம். ஓய்வுநாட்களிலும்,
பைறச்சந்த ர நாட்களிலும் நமது ேதவனாகய கர்த்தர் ெகாண்டாடச் ெசான்ன
பண்டிைக நாட்களிலும் தகனபலிகைள ெசலுத்தப்ேபாக ேறாம். இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள்எக்காலத்த ற்கும்கீழ்ப்படியேவண்டியசட்டம்இது.
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௫ “நமது ேதவன்மற்ற எல்லாத் ெதய்வங்கைளவ டெபரியவர். எனேவநான்
அவருக்காகப் ெபரியஆலயத்ைதக் கட்டுேவன். ௬உண்ைமயல்எவராலும் நம்
ேதவனுக்குஆலயம்கட்டமுடியாது. வானமும்வானாத வானமும்கூடஅவைரத்
தாங்க க்ெகாள்ள முடியாது. எனேவ என்னாலும் நமது ேதவனுக்கு ஆலயம்
கட்டமுடியாது. என்னால் முடிந்தெதல்லாம் அவைர மகைமப்படுத்த அவருக்கு
நறுமணப்ெபாருட்கைளஎரிக்கஒருஇடத்ைதஅைமப்பதுதான்.
௭ “இப்ேபாது நான் உங்களிடம் ஒரு மனிதைன அனுப்பைவக்கும்படி

ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். அவனுக்குப் ெபான், ெவள்ளி, ெவண்கலம்,
இரும்பு ேபான்ற ேவைலகளில் த றைம இருக்கேவண்டும் அவனுக்கு
இரத்தாம்பர நூலிலும், சவப்பு நூலிலும், இளநீல நூலிலும் ேவைலச்
ெசய்யத் ெதரிந்தருக்க ேவண்டும். அவன் இங்கு யூதாவலும்
எருசேலமிலும் இருக்கன்றவர்கேளாடும் என் தந்ைத தாவீதால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்கேளாடும் ேவைலச்ெசய்ய ேவண்டும். ௮லீபேனானில்
உள்ள ேகதுரு, ேதவதாரு, வாசைன மரங்கள் ேபான்றவற்றன்
பலைககைளயும் அனுப்பேவண்டும். உனது ேவைலக்காரர்கள்
லீபேனானில் உள்ள மரங்கைள ெவட்டத் ெதரிந்தவர்கள் என்பது எனக்குத்
ெதரியும். எனது ேவைலக்காரர்கள் உனது ேவைலக்காரர்களுக்கு
உதவுவார்கள். ௯ எனக்கு ஏராளமான மரப்பலைககள் ேதைவ. ஏெனன்றால்
நான் கட்டப்ேபாகும் ஆலயமானது ெபரியதாகவும் அழகானதாகவும்
இருக்கும். ௧௦ பலைககளுக்காக மரத்ைத ெவட்டப்ேபாகும் உன்னுைடய
ேவைலக்காரர்களுக்கு நான் ெகாடுக்கப்ேபாகும் கூலி இதுதான். நான்
அவர்களின்உணவுக்காக 20,000 மரக்கால் ேகாதுைமையயும், 20,000 மரக்கால்
வாற் ேகாதுைமையயும், 20,000 குடம் த ராட்ைசரசத்ைதயும், 20,000 குடம்
எண்ெணையயும்ெகாடுப்ேபன்” என்றுெசால்லிஅனுப்பனான்.

௧௧ ப றகு ஈராம் சாெலாேமானுக்குப் பதல் அனுப்பனான். ஈராம் அனுப்பய
ெசய்தயல்அவன்,

“சாெலாேமான், கர்த்தர் தமது ஜனங்கைள ேநச க்க றார். அதனால்தான்
அவர்களுக்கு அரசனாக உன்ைனத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றார்” எனக்
குற ப்ப ட்டான். ௧௨ ஈராம் ேமலும், “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தைரத்
துதயுங்கள்! அவர் வானத்ைதயும் பூமிையயும் உண்டாக்கனார். அவர்
தாவீத ற்கு ஞானமுைடய மகைனக் ெகாடுத்தார். சாெலாேமான்,
உன்னிடம் ஞானமும் அறவும் உள்ளது. நீ கர்த்தருக்காக ஆலயம் கட்டிக்
ெகாண்டிருக்க றாய். நீ உனக்காக ஒரு அரண்மைனயும் கட்டுக றாய்.
௧௩நான்உன்னிடம் ஈராம்அப என்னும்ைகேதர்ந்த ந புணைனஅனுப்புேவன்.
௧௪அவனதுதாய்தாண்என்னும்ேகாத்த ரத்ைதச்ேசர்ந்தவள். அவனதுதந்ைத
தீருஎன்னும்நாட்டிலிருந்துவந்தவன். ஈராம்அப ெபான்,ெவள்ளி,ெவண்கலம்,
இரும்பு, கல், மரம் ேபான்றவற்றல் தறைமயாக ேவைலச் ெசய்பவன். ேமலும்
அவன் கருஞ் சவப்பு, நீலம், சவப்புத் துணிகள் மற்றும் ெமன் பட்டுத்துணி
ேபான்றவற்றல் ேவைலச்ெசய்யும் த றைமயும்ெகாண்டவன். அவனால்
வைரபடம் அைமக்கவும் நீ ெசால்வதுேபால கட்டவும் முடியும். அவன் உனது
ைகத்ெதாழில்வல்லுநர்கேளாடும்உனதுதந்ைதயானஅரசன்தாவீதன்ைகத்
ெதாழில்வல்லுநர்கேளாடும் பணியாற்றுவான்.
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௧௫ “இப்ேபாது ஐயா, எங்களுக்கு ேகாதுைமையயும், வாற்ேகாதுைமையயும்,
த ராட்ைசரசமும், எண்ெணயும் தருவதாக நீங்கள் கூறனீர்கள். அைவ
அைனத்ைதயும் என் ேவைலக்காரர்களிடம் ெகாடுங்கள். ௧௬ நாங்கள்
லீபேனான் நாட்டிலிருந்து மரங்கைள ெவட்டுேவாம். நாங்கள் ேதைவயான
அளவற்கு மரங்கைள ெவட்டுேவாம். நாங்கள் மரப் பலைககைளக் கட்டி
ெதப்பங்கைளப் ேபான்று கடல் வழியாக ேயாப்பாவைர ெகாண்டுவருேவாம்.
ப றகுநீங்கள்எருசேலமிற்குஅவற்ைறஎடுத்துச்ெசல்லலாம்” என்றான்.

௧௭ ப றகு, சாெலாேமான் இஸ்ரேவல் நாட்டில் வாழும் அந்நயர்களின்
ெதாைகையக் கணக்ெகடுத்தான். இதுேபால ஏற்ெகனேவ தாவீது அரசனும்
கணக்ெகடுத்தருக்க றான். தாவீது சாெலாேமானின் தந்ைதயாகும். அவர்கள்
1,53,600 அந்நயர்கள் இருப்பைத அற ந்தனர். ௧௮ அவர்களில் 70,000 ேபைரப்
ெபாருட்கைளத் தூக்க ச்ெசல்ல ேதர்ந்ெதடுத்தான். 80,000 ேபைர, மைலயல்
கல்ைல ெவட்டத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். 3,600 ேபைர, ேமற்பார்ைவ ெசய்யத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான்.

௩
சாெலாேமான்ஆலயத்ைதக்கட்டுக றான்
௧எருசேலமில்உள்ளேமாரியாஎன்னும்மைலமீதுகர்த்தருைடயஆலயத்ைதக்

கட்டும் ேவைலைய சாெலாேமான் ஆரம்ப த்தான். ேமாரியா மைலயல்தான்
கர்த்தர் சாெலாேமானின் தந்ைதயான தாவீத ற்கு காட்ச யளித்தார். தாவீது
தயார்ெசய்து ைவத்தருந்த இடத்த ேலேய சாெலாேமான் ஆலயம் கட்டினான்.
இந்த இடம் எபூசயனாகய ஒர்னானின் களத்தல் இருந்தது. ௨ சாெலாேமான்
இஸ்ரேவலின்அரசனானநான்காவதுஆண்டின்இரண்டாவதுமாதத்தல்ஆலய
ேவைலையத்ெதாடங்கனான்.
௩ ேதவாலயத்தன் அடித்தளத்த ற்கு சாெலாேமான் பயன்படுத்தய அளவு

முைறகள் வருமாறு: அடித்தளமானது 90 அடி நீளமும், 30 அடி அகலமும்
உைடயது. சாெலாேமான் ஆலயத்ைத அளந்தெபாழுது பைழய அளவு
முைறையேய பயன்படுத்தனான். ௪ முகப்பு மண்டபமானது ஆலயத்த ற்கு
முன்பாய் இருபது முழ நீளமும் 180 அடி உயரமுமாய் இருந்தது. சாெலாேமான்
முகப்பு மண்டபத்தன் உட்பாகத்ைத சுத்தமான தங்கத் தகட்டால் மூடினான்.
௫ ஆலயத்தன் ெபரிய மாளிைக சுவர்கைளத் ேதவதாரு மரப்பல ைககளால்
ெசய்தான். அவற்ைறப் பசும் ெபான்னால் இைழத்தான். அதன் ேமல்
ேபரீச்சு ேவைலகைளயும், சங்கலி ேவைலகைளயும் ச த்தரித்தான். ௬ அந்த
மாளிைகைய இரத்தனங்களால் அலங்கரித்தான். இவன் பயன்படுத்தய
தங்கமானதுபர்வாயீமினுைடயது. ௭அந்தஆலயத்தன்உத்த ரங்கள், நைலகள்.
சுவர்கள், கதவுகள் ேபான்றவற்ைறப் ெபான் தகட்டால் மூடினான். சுவர்களிேல
ேகருபீன்கைளச்ெசய்துைவத்தான்.
௮ப றகு,சாெலாேமான்மகாபரிசுத்தமானஇடத்ைதயும்கட்டினான். இது 20முழ

நீளமும், 20 முழ அகலமும் உைடயதாய் இருந்தது. இதன் அகலம் ஆலயத்ைதப்
ேபான்றேத. இதன்சுவர்கைளப்பசும்ெபான்னால்இைழத்தான். இப்ெபான்னின்
எைட 600 தாலமாகும். ௯ தங்க ஆணிகள் 50 ேசக்கல் எைடயுள்ளது. ேமல்
அைறகைளயும் ெபான்னால் இைழத்தான். ௧௦ சாெலாேமான் இரண்டு
ேகருபீன்கைளச் ெசய்து மகாபரிசுத்தமான இடத்தல் ைவத்தான். அவற்ைறயும்
ெபான் தகட்டால் மூடினான். ௧௧ ேகருபீன்களின் ஒவ்ெவாரு ச றகும் 5 முழ
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நீளமுைடயது. ஆக ெமாத்தம் ச றகுகளின் நீளம் 20 முழ நீளமாயருந்தது.
முதல் ேகருபீனின் ஒரு ச றகு அந்த அைறயன் ஒரு சுவைரத் ெதாட்டது. அதன்
இன்ெனாருச றகுஇன்ெனாருேகருபீனின்ச றைகத்ெதாட்டது. ௧௨இரண்டாவது
ேகருபீனின் இன்ெனாரு ச றகானது அவ்வைறயன் இன்ெனாரு சுவைரத்
ெதாட்டது. ௧௩ ேகருபீன்களின் ச றகுகள் ெமாத்தமாக 30 அடி நீளத்தல்
பரவயருந்தன. ேகருபீன்கள்பரிசுத்தஇடத்ைத ேநாக்கயவண்ணம்நன்றன.
௧௪ சாெலாேமான் தைரைய இளநீலம். சவப்பு, இரத்தாம்பரம், ெமல்லிய

லினன் ேபான்றநூல்களால் ெசய்தான். அதன்ேமல் ேகருபீன் வடிவங்கைளயும்
அைமத்தான்.
௧௫சாெலாேமான்ஆலயத்த ற்குமுன்னால்இரண்டுதூண்கைளஅைமத்தான்.

அவற்றன் உயரம் 35 முழமாகும். அவற்றன் ேமல் முைனயல் 5 முழ உயர
கும்பங்கைளயும் ைவத்தான். ௧௬ சாெலாேமான் சங்கலிகைளயும் ெசய்தான்.
அவற்ைறத் தூண்களின் ேமல் முைனயல் ெபாருத்தனான். அச்சங்கலிகளில்
100 மாதளம் பழங்கைளச் ெசய்து ெதாங்கவ ட்டான். ௧௭ ப றகு சாெலாேமான்
அத்தூண்கைள ஆலயத்தற்கு முன்னர் தூக்க நறுத்தனான். ஒரு தூண்
வலது பக்கத்தலும் இன்ெனாரு தூண் இடது பக்கத்தலும் நறுத்தனான்.
வலது பக்கமுள்ளதூணுக்கு சாெலாேமான் “யாகீன்” என்றும் இடது பக்கமுள்ள
தூணுக்கு “ேபாவாஸ்” என்றும்ெபயரிட்டான்.

௪
ஆலயத்தற்கானப்ெபாருட்கள்
௧சாெலாேமான்ஒருபலிபீடத்ைத
ெவண்கலத்தால் ெசய்தான். அது 30 அடி நீளமும், 30 அடி அகலமும், 18 அடி

உயரமும் ெகாண்டது. ௨ ப றகு ஒரு ெபரிய ெதாட்டிையச் ெசய்ய சாெலாேமான்
உருக்கய ெவண்கலத்ைதப் பயன்படுத்தனான். இது வட்ட வடிவத்தல் ஒரு
வளிம்பலிருந்துமறுவளிம்புவைர 18அடிஅகலம்ெகாண்டதாகஇருந்தது. 7 1/2
அடி உயரமும், 45அடி சுற்றளவும் ெகாண்டிருந்தது. ௩ெதாட்டியன் கீழ்ப்புறமாய்
காைளகளின் உருவங்கள் ெவண்கலத்தால் வார்க்கப்பட்டு 18 அடி உயரத்தல்
ைவக்கப்பட்டிருந்தது. இரண்டு வரிைசகளில் காைளயன் உருவங்கள்
ெதாட்டிேயாடு வார்க்கப்பட்டன. ௪ இத்ெதாட்டி 12 காைள உருவங்களின் ேமல்
ைவக்கப்பட்டது. அவற்றல் 3காைளகள்வடக்குேநாக்கயும், 3காைளகள்ேமற்கு
ேநாக்கயும், 3 காைளகள் கழக்கு ேநாக்கயும், 3 காைளகள் ெதற்கு ேநாக்கயும்
இருந்தன. ெபரிய ெதாட்டியானதுஇக்காைளகளின் ேமல்இருந்தது. அவற்றன்
பன்பக்கம் உட்புறமாய் இருந்தது. ௫ ெபரிய ெவண்கலத் ெதாட்டியன் கனம்
4 வ ரல்கைட அளவுள்ளது. ெதாட்டியன் வளிம்பானது கப்பன் வளிம்புேபால்
இருந்தது. அவ்வளிம்பானது லீலி பூ ேபாலவும் இருந்தது. இது 3,000 குடம்
தண்ணீர்ெகாள்ளளவுெகாண்டது.
௬ சாெலாேமான் 10 குழாய்கள் ெபாருத்தப்பட்ட கண்ணங்கைளச்

ெசய்தான். இவற்றல் 5 கண்ணங்கைளத் ெதாட்டியன் வலது பக்கத்தலும்,
5 கண்ணங்கைள இடது பக்கத்தலும் ைவத்தான். தகனபலிக்கான
ெபாருட்கைளச் சுத்தப்படுத்த இக்ேகாப்ைபகள் பயன்பட்டன. பலிகைளக்
ெகாடுக்கும் முன்பு குளித்து பரிசுத்தமாகும் ெபாருட்டு ஆசாரியர்களால்
ெவண்கலத்ெதாட்டி பயன்படுத்தப்பட்டது.
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௭ சாெலாேமான் 10 வளக்குத் தண்டுகைளத் தங்கத்தல் ெசய்தான். அவன்
வளக்குத்தண்டுகைளச்ெசய்வதற்கானவதமுைறகைளப்பயன்படுத்தனான்.
அவன் அவ்வளக்குத் தண்டுகைள ஆலயத்தல் ைவத்தான். 5 வளக்குத்
தண்டுகைள வலது பக்கத்தலும், 5 வளக்குத் தண்டுகைள இடது பக்கத்தலும்
ைவத்தான். ௮ சாெலாேமான் 10 ேமைஜகைளச் ெசய்துஆலயத்தல்ைவத்தான்.
அவற்றல் 5ேமைஜகைளவலதுபக்கத்தலும், 5ேமைஜகைளஇடதுபக்கத்தலும்
ைவத்தான். சாெலாேமான் 100 குழாய் ெபாருத்தப்பட்ட கண்ணங்கைளத்
தங்கத்தால் ெசய்தான். ௯ சாெலாேமான் ஆசாரியர்களின் ப ரகாரத்ைதயும்,
ெபரிய ப ரகாரத்ைதயும், மற்ற ப ரகாரங்கைளயும் வாசேலாடு அைமத்தான்.
அவன் ப ரகாரக் கதவுகைள ெவண்கலத் தகடுகளால்மூடினான். ௧௦ெதாட்டிைய
ஆலயத்தன்வலதுபுறத்தல்ெதன்கழக்காகைவத்தான்.
௧௧ ஈராம் ெசப்புச்சட்டிகைளயும், சாம்பல் கரண்டிகைளயும், கலங்கைளயும்

ெசய்தான். ப றகு அவன் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்காக சாெலாேமான்
அரசனுக்குச்ெசய்ய ேவண்டியேவைலகைளச்ெசய்துமுடித்தான்.
௧௨ அதுவைர அவன் இரண்டு தூண்கைளயும், தூண்களின் ேமல் உள்ள
கும்பங்கைளயும் குமிழ்கைளயும் இவற்ைறமூடுவதற்கான வைலகைளயும்
ெசய்தருந்தான்.

௧௩இரண்டு வைலகைளயும் அலங்கரிப்பதற்காக 400 மாதளம் பழங்கைளயும்
ெசய்தான். ஒவ்ெவாரு வைலயலும் இருவரிைசயாக மாதளம் பழங்கைளத்
ெதாங்கவ ட்டான். இவ்வைலகள் இரண்டு தூண்களின் ேமலுள்ள
கும்பங்கைளமூடிக்ெகாண்டிருந்தன.

௧௪ தாங்க கைளயும் தாங்க களின் ேமலுள்ள பாத்த ரங்கைளயும் ஈராம்
ெசய்தான்.

௧௫ ஈராம் ஒரு ெபரிய ெவண்கலத் ெதாட்டிையயும் அதற்கடியல் 12
காைளகைளயும்ெசய்துமுடித்தான்.

௧௬ ஈராம் ெசப்புச் சட்டிகைளயும், சாம்பல் கரண்டிகைளயும், முள் துறடுகள்
ேபான்ற பணிமூட்டுகள் ேபான்றவற்ைறயும் அரசன் சாெலாேமானுக்கு
கர்த்தருைடயஆலயத்த ற்காகச் ெசய்தான்.

இைவ பளபளப்பாக்கப்பட்ட ெவண்கலத்தால் ெசய்யப்பட்டன. ௧௭ அரசன்
சாெலாேமான் முதலில் இவற்ைறக் களிமண் வார்ப்படங்களில் வடித்தான்.
அக்களிமண் வார்ப்படங்கள் ேயார்தான் பள்ளத்தாக்கல் சுக்ேகாத் மற்றும்
சேரத்தா ஆகய ஊர்களுக்கு இைடயல் ெசய்யப்பட்டன. ௧௮ இதுேபால்
ஏராளமான ெபாருட்கைள சாெலாேமான் ெசய்தான். இதற்குரிய
ெவண்கலத்தன்எைடையஅளக்கயாரும்முயற்ச ெசய்யவல்ைல.
௧௯ ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கு ேவண்டிய அைனத்து ெபாருட்கைளயும்

சாெலாேமான் ெசய்தான். அவன் தங்கத்தாலான பலிபீடத்ைதச் ெசய்தான்.
சமூகத்து அப்பங்கைள ைவக்கும் ேமைஜகைளயும் அவன் ெசய்தான்.
௨௦ சாெலாேமான் வளக்குத் தண்டுகைளயும் அதன்ேமல் ைவக்க
வளக்குகைளயும் சுத்தமான தங்கத்தால் ெசய்தான். உள்புறமிருந்த பரிசுத்த
இடத்தல் சன்னதக்கு முன்பு முைறப்படி வளக்கு ஏற்றுவதற்காக இைவச்
ெசய்யப்பட்டன. ௨௧ பூக்கைளயும், வளக்குகைளயும், இடுக்க கைளயும்,
௨௨ கத்த கைளயும், கலங்கைளயும், கலயங்கைளயும், தூபகலசங்கைளயும்
ெசய்ய சாெலாேமான் தூய ெபான்ைனேய பயன்படுத்தனான். மகா
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பரிசுத்தமான இடத்தன் உட்கதவுகைளயும் ஆலயத்தன் கதவுகைளயும் வாசல்
கதவுகைளயும்ெபான்னால்ெசய்வத்தான்.

௫
௧ப றகுகர்த்தருைடயஆலயத்த ற்காக
சாெலாேமான் ெசய்யேவண்டிய ேவைலெயல்லாம் முடிக்கப்பட்டது.

ஆலயத்தற்காக தாவீது தந்த ெபாருட்கைளெயல்லாம் சாெலாேமான்
ெகாண்டு வந்தான். ெபான்னாலும் ெவள்ளியாலும் ெசய்யப்பட்ட அைனத்துப்
ெபாருட்கைளயும் ேமைஜ நாற்காலிகைளயும் ெகாண்டுவந்து ேதவனுைடய
ஆலயத்தல்கருவூலத்தன்அைறகளில்ைவத்தான்.
பரிசுத்தப்ெபட்டிஆலயத்த ற்குள்ெகாண்டுவரப்படுக றது
௨ இஸ்ரேவலில் இருக்கற மூத்தவர்கைளயும், எல்லாக் ேகாத்த ரங்களின்

தைலவர்கைளயும், குடும்பத் தைலவர்கைளயும் சாெலாேமான் எருசேலமில்
ஒன்றாகக் கூட்டினான். தாவீதன் நகரிலிருந்து கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்
ெபட்டிையக் ெகாண்டுவரேவ இவ்வாறு ெசய்தான். சீேயான் தாவீதன்
நகரமாகும். ௩ இஸ்ரேவலின் அைனத்து ஆட்களும் சாெலாேமானுடன்
அைடக்கல கூடாரப் பண்டிைக வருந்தல் கூடினார்கள். இவ்வருந்து ஏழாவது
மாதத்தல் (ெசப்டம்பர்) நைடெபற்றது.
௪ இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கள் அைனவரும் கூடியதும் ேலவயர்கள்

உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத் தூக்கனார்கள். ௫ உடேன ஆசாரியர்களும்
ேலவயர்களும் எருசேலமுக்கு உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிையத் தூக்க க்
ெகாண்டு வந்தனர். ேமலும் ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும் ஆசரிப்புக்
கூடாரத்ைதயும், கூடாரத்த ற்குள் இருந்த பரிசுத்தமானப் ெபாருட்கைளயும் கூட
எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுவந்தனர். ௬ சாெலாேமான் அரசனும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு முன்பாக ஒன்றாகக் கூடினார்கள்.
அவர்கள் ெசம்மறயாட்டுக் கடாக்கைளயும் காைளகைளயும் பலிெகாடுத்தனர்.
எவராலும் எண்ணி கணக்க ட முடியாத ெசம்மறயாட்டுக் கடாக்கள், மற்றும்
காைளகளின் எண்ணிக்ைக மிகுதயாக இருந்தது. ௭ ப றகு ஆசாரியர்கள்
கர்த்தருைடயஉடன்படிக்ைகப்ெபட்டிையஅதைனைவப்பதற்காகச்ெசய்யப்பட்ட
மகா பரிசுத்தமான இடத்த ற்கு ஆலயத்த ற்குள் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
அவர்கள் அதைனக் ேகருபீன்களின் ச றகுகளுக்கு அடியல் ைவத்தனர்.
௮ உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிக்கு ேமேல ேகருபீன்கள் தமது ச றகுகைள வ ரித்து
அதைன மூடியவண்ணம் இருந்தது. இச்ச றகுகள் அப்ெபட்டிையத் தூக்கப்
பயன்படும் தண்டுகைளயும் மூடிக்ெகாண்டிருந்தன. ௯ மகா பரிசுத்த இடத்தன்
முன்பருந்து காணத்தக்கைவயாகப் ெபட்டியலிருந்த தண்டுகள் மிகவும்
நீளமானைவயாக இருந்தன. அதைன எவராலும் ஆலயத்த ற்கு ெவளிேய
இருந்து காணமுடியவல்ைல. ஆனால் அத்தண்டுகள் இன்றும் கூட அங்ேகேய
உள்ளன. ௧௦ அந்த உடன்படிக்ைக ெபட்டிக்குள் இரண்டு கற்பலைககைளத்
தவ ர ேவறு எதுவும் இல்ைல. ேமாேச ஒேரப் மைலயல் ைவத்து இந்த இரண்டு
கற்பலைககைளயும் ெபட்டிக்குள்ைவத்தான். ஒேரபல்தான் கர்த்தர் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கேளாடு ஒரு உடன்படிக்ைகச் ெசய்துெகாண்டார். இது இஸ்ரேவலர்கள்
எக ப்ைதவ ட்டுெவளிேயவந்த ப றகுநடந்தது.
௧௧ அங்கருந்த ஆசாரியர்கள் எல்லாம் தங்கைள பரிசுத்தமாக்க க்ெகாள்ள

சடங்குகைளச் ெசய்தார்கள். அவர்கள் அைனவரும் பரிசுத்த இடத்ைத வ ட்டு
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ெவளிேய வந்ததும் தங்களுைடய வ ேசஷ குழுக்களின்படியல்லாமல் ஒன்றாக
ேசர்ந்து நன்றார்கள். ௧௨ ேலவயப் பாடகர்கள் அைனவரும் பலிபீடத்தன்
கழக்குப்பகுதயல் நன்றுெகாண்டனர். ஆசாப், எமான் மற்றும் எதுத்தூனிய
பாடல் குழுவனர் அைனவரும் தமது மகன்களுடனும் உறவனர்களுடனும்
அங்கு இருந்தார்கள். அவர்கள் ெவண்ணிற ெமன்ைமயான ஆைடைய
அணிந்தருந்தனர். அவர்களிடம் ைகத்தாளங்களும் சுரமண்டலங்களும்
தம்புருக்களும் இருந்தன. ேலவயப் பாடகர்கேளாடு 120 ஆசாரியர்களும்
இருந்தனர். இந்த 120 ஆசாரியர்களும் எக்காளங்கைள ஊதனார்கள்.
௧௩ எக்காளங்கைள ஊதயவர்களும் பாடல்கைளப் பாடியவர்களும் ஒேர
ஆைளப்ேபாலஇருந்தார்கள். அவர்கள்கர்த்தைரப்புகழ்ந்தும்கர்த்தருக்குநன்ற
ெசால்லியும் ஒேர குரலில்ஒருமித்துப் பாடினார்கள். வாத்தயக்கருவகைளயும்,
இைசக்கருவகைளயும், தாளக் கருவகைளயும் ஒன்றாக மீட்டி ெபருத்த
ஓைசையஅவர்கள்எழுப்பனார்கள். அவர்கள்பாடிய பாட்டுஇதுதான்:

“கர்த்தைரத்துதயுங்கள்ஏெனன்றால்கர்த்தர் நல்லவர்.
கர்த்தருைடயகருைணஎன்ெறன்றும்நைலத்தருக்க றது.”

ப றகு கர்த்தருைடய ஆலயமானது ேமகங்களால் மூடப்பட்டது. ௧௪ ேமகத்தன்
இைடயூறால் ஆசாரியர்களால் ெதாடர்ந்து பணிச்ெசய்ய முடியவல்ைல.
கர்த்தருைடயமகைம ேதவனுைடயஆலயத்ைதந ரப்ப ற்று.

௬
௧ ப றகு சாெலாேமான், “இந்த இருண்ட ேமகத்தல் நான் இருப்ேபன் என்று

கர்த்தர் கூறனார். ௨ கர்த்தாேவ, நீர் வாழ்வதற்காக நான் ஒரு ஆலயத்ைதக்
கட்டிேனன். இது உயரமான வீடு. என்ெறன்றும் நீர் இருப்பதற்குரிய இடம்!”
என்றான்.

சாெலாேமானின் ேபச்சு
௩ தனக்கு முன்னால் கூடியருந்த இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் பக்கம் தரும்ப

அரசன்சாெலாேமான்அவர்கைளஆசீர்வாதம்ெசய்தான். ௪அவன்,

“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தைரத் துதயுங்கள். என் தந்ைதயான
தாவீேதாடு ேபசும்ேபாது கர்த்தர் வாக்களித்தபடி இப்ேபாது ெசய்து
முடித்துள்ளார். ேதவனாகய கர்த்தர், ௫ ‘எக ப்தலிருந்து இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள ெவளிேயற்ற அைழத்துக் ெகாண்டு வந்த நாள் முதலாக
நான் இஸ்ரேவலின் எந்த ேகாத்த ரத்தலிருந்தும் என் நாமத்தல் ஒரு
வீட்ைட கட்டிக்ெகாள்ள எந்த நகரத்ைதயும் ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல. என்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள வழிநடத்த ச் ெசல்ல எந்த தைலவைனயும்
ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல. ௬ ஆனால் இப்ேபாது எனது நாமத்த ற்காக
எருசேலைமத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க ேறன். ேமலும் என்னுைடய இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைளவழிநடத்த ச் ெசல்லதாவீைதத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க ேறன்.’
௭ “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தருைடய நாமத்த ற்காக ஆலயம் கட்ட

ேவண்டுெமன்று என் தந்ைத தாவீது வரும்பனார். ௮ஆனால் கர்த்தர் என்
தந்ைதய டம், ‘தாவீது, எனது ேபரால் ஆலயம் கட்ட வரும்புக றாய், உனது
எண்ணம் நல்லதுதான். ௯ஆனால் உன்னால் ஆலயம் கட்டமுடியாது. உன்
மகன்என்ேபரால்ஆலயத்ைதக்கட்டுவான்’என்றார். ௧௦இப்ேபாதுகர்த்தர்தான்
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என்ன ெசய்யப் ேபாவதாகச் ெசான்னாேரா அதைனச் ெசய்து முடித்துவ ட்டார்.
என் தந்ைதயன் இடத்தல் நான் புதய அரசனாக இருக்க ேறன். தாவீது
என்னுைடய தந்ைத. இப்ேபாது நான் இஸ்ரேவலரின் அரசன். இதுதான்
கர்த்தர் அளித்த வாக்குறுத . நான் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தருைடய
நாமத்த ற்காக ஆலயம் கட்டிவ ட்ேடன். ௧௧ ஆலயத்தற்குள் கர்த்தருைடய
உடன்படிக்ைகப் ெபட்டிைய ைவத்துவ ட்ேடன். உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி
கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகையக் ெகாண்டுள்ளது. கர்த்தர் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கேளாடுஇந்தஉடன்படிக்ைகையச்ெசய்தார்” என்றான்.

சாெலாேமானின்ெஜபம்
௧௨ சாெலாேமான் கர்த்தருைடய பலிபீடத்த ற்கு முன்பாக நன்றான். அவன்

கூடியருக்க ற எல்லா இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் முன்பாக நன்றான். அவன்
தன் ைககைள வ ரித்தான். ௧௩ சாெலாேமான் ெவண்கலத்தால் ஒரு ேமைட
ெசய்தருந்தான். அது 5 முழ நீளமும் 5 முழ அகலமும் 3 முழ உயரமும்
ெகாண்டது. அதைனெவளிப்ப ரகாரத்தன் மத்தயல்ைவத்தான். ப றகுஅவன்
ேமைடயன் ேமல் ஏறனான். இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் முன்னால் முழங்கால்
ேபாட்டு நன்றான். சாெலாேமான் தனதுைககைளவானத்ைத ேநாக்க வ ரித்து
உயர்த்தனான். ௧௪சாெலாேமான்,

“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தாேவ, வானத்தலும் பூமியலும்
உம்ைம ேபான்ற ஒரு ேதவன் இல்ைல. நீர் உம்முைடய அன்பனாலும்
இரக்கத்தனாலும் ஆன உடன்படிக்ைகைய காப்பாற்ற வருகறீர். தம் முழு
இருதயத்துடன் ேநர்ைமயாக வாழ்ந்து உமக்கு பணிந்து நடக்கும்ேபாது,
உம்முைடய ஊழியக்காரர்கேளாடும் உடன்படிக்ைகையக் காப்பாற்ற
வருகறீர். ௧௫ உம்முைடய ஊழியக்காரனான தாவீத ற்கு நீர் தந்த
வாக்குறுதைய காப்பாற்றனீர். தாவீது என்னுைடய தந்ைத. வாய் வழியாக
நீர் வாக்குறுத தந்தீர். ேமலும் இன்று உம்முைடய கரங்களினால் அந்த
வாக்குறுத நைறேவறுமாறு ெசய்தருக்க றீர். ௧௬இப்ெபாழுது, இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தாேவ, உம்முைடய ஊழியக்காரனான தாவீத ற்குத்
தந்த வாக்குறுதையக் காப்பாற்றும். நீர், ‘தாவீது, என் முன்னிைலயல்
இஸ்ரேவலரின் சங்காசனத்தல் உனது குடும்பத்தலிருந்து ஒருவைன
அமரச்ெசய்வதல் நீ ேதால்வ அைடயமாட்டாய். தாங்கள் ெசய்வதல்
உன் மகன்கள் கவனமாக இருந்தால் தான் இது நைடெபறும். அவர்கள்
எனது சட்டங்களுக்கு நீ அடிபணிந்தது ேபாலேவ பணியேவண்டும்’ என்று
வாக்குறுத ெகாடுத்தீர். ௧௭இப்ேபாது இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தாேவ,
உமது வாக்குறுத உண்ைமயாகட்டும். நீர் இந்த வாக்குறுதைய உமது
ஊழியக்காரானானதாவீத ற்குக்ெகாடுத்தருக்க றீர்.
௧௮ “ஆனால் ேதவனாகய நீர் உண்ைமயல் ஜனங்கேளாடு பூமியல்

வச க்கமாட்டீர் என்பைத நாங்கள் அற ேவாம். பரேலாகமும் அதற்கு
ேமலானதும் கூட உம்ைம கட்டுப்படுத்த முடியாது. நான் கட்டியுள்ள இந்த
ஆலயமும் கூட உம்ைம ைவத்தருக்காது என்பைத அற ேவாம். ௧௯ எனினும்
எனது ெஜபத்ைதக் ேகளும். நான் இரக்கத்த ற்காக ெகஞ்சுக ேறன். எனது
ேதவனாகய கர்த்தாேவ, உம்ைம அைழக்கும் என் குரைலக் ேகளும். உம்ைம
ேநாக்க நான் ெசய்யும் ெஜபங்கைளயும் ேகளும். நான் உம்முைடய
ஊழியக்காரன். ௨௦ இரவும் பகலும் இவ்வாலயத்ைத கண்ேணாக்க ப்
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பாரும் என்று. ெஜப த்துக்ெகாள்க ேறன். இந்த இடத்தல் உமது நாமத்ைத
இடுவதாக நீர் ெசான்னீர். உம்முைடய அடியானாகய நான் இவ்வாலயத்ைத
ேநாக்கும்ெபாழுது ெசய்யும் ெஜபத்ைதக் ேகளும். ௨௧ எனது ெஜபங்கைளக்
ேகளும். உம்முைடய இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ெஜபங்கைளயும் ேகளும்.
நாங்கள் இவ்வாலயத்ைத ேநாக்க ெஜப க்கும்ேபாது ெசவெகாடும். நீர்
பரேலாகத்தல் இருந்தாலும் எங்கைள கவனிப்பீராக. எங்கள் ெஜபங்கைள
நீர் ேகட்கும்ேபாெதல்லாம் எங்கள்மீறுதல்கைளமன்னியும்.
௨௨ “ஒருவன் இன்ெனாருவனுக்கு எத ராகக் குற்றம் ெசய்து இருக்கலாம்.

அப்படி ேநரும்ேபாது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவன் தன்ைன ந ரபராத என்று
நரூப க்கும்ெபாருட்டுஉமதுநாமத்ைதப்பயன்படுத்த வாக்குறுத ெசய்யலாம்.
ஆலயத்தல் உள்ள உமது பலிபீடத்தன் முன்னிைலயல் அங்ஙனம் ஒருவன்
வந்து வாக்குறுத ச் ெசய்யும்ேபாது, ௨௩ அதைன பரேலாகத்தல் இருந்து
ெசவெகாடுத்துக் ேகளும். ப றகு அவர்களுக்குத் தீர்ப்பு வழங்கும்!
ெகட்டவர்கைளத் தண்டியும். அவன் பறருக்கு எத்தைகய துன்பத்ைதத்
தந்தாேனா அத்தைகய துன்பத்ைத அவன் ெபறும்படி ெசய்யேவண்டும்.
ேநர்ைமயானைதச்ெசய்தவன்அப்பாவ என்பைதநரூபயும்.
௨௪ “உம்முைடய இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் உமக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்து

அதனால் அவர்கள் தம் எத ரிகளால் ேதாற்கடிக்கப்படலாம். அதற்குப்பன்
அவர்கள்உம்மிடம்தரும்பவந்துஉம்முைடயேபைரச்ெசால்லிெஜப த்துஉமது
ஆலயத்தல் ெகஞ்சலாம். ௨௫ அப்ெபாழுது பரேலாகத்தலிருந்து அதைன
ேகட்டு அவர்களது பாவங்கைள மன்னியும். நீர் அவர்களுக்கும் அவர்களது
முற்ப தாக்களுக்கும் ெகாடுத்த நாட்டிற்கு அவர்கைள தரும்பக் ெகாண்டு
வாரும்.
௨௬ “வானம்மூடிக்ெகாள்வதால் மைழ வராமல் ேபாகலாம். இதுஇஸ்ரேவல்

ஜனங்கள் உமக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்யும்ேபாது ந கழும். இதன் பறகு
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மனம்மாற வருந்த இவ்வாலயத்த ற்கு வந்து
ெஜபம் ெசய்தால் உம்முைடய ேபைரச் ெசால்லி முைறய ட்டு, உம்முைடய
தண்டைனயால் தம் பாவங்கைளயும் வ ட்டுவ ட்டால், ௨௭ அவர்களின்
முைறயீட்ைட பரேலாகத்தலிருந்து ேகளும். அவர்களது பாவங்கைள
மன்னியும். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் உம்முைடய ஊழியர்கள்.
அவர்கள் சரியான முைறயல் வாழ்வதற்குக் கற்றுக்ெகாடுங்கள். உம்முைடய
நலத்த ற்கு மைழையக் ெகாடும். இது உம்மால் உம்முைடய ஜனங்களுக்கு
ெகாடுக்கப்பட்ட நாடு.
௨௮ “நலத்தல் ெபரும் பஞ்சேமா, ெகாடிய ேநாேயா, வறட்ச , சாவ ,

ெவட்டுக்களி,பச்ைசக்களிேபான்றவற்றால்பய ரழிேவாஏற்படலாம். அல்லது
பைகவர்கள்இஸ்ரேவலரின்நகரங்கைளத்தாக்கலாம். அல்லதுஇஸ்ரேவலில்
ஏதாவது ேநாய் வரலாம். ௨௯உமதுஇஸ்ரேவல் ஜனங்களில் எவராவது வந்து
ெஜபம் ெசய்து ெகஞ்சனால், ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் துன்பங்கைளயும்
வலிையயும் உணர்ந்து இவ்வாலயத்ைத ேநாக்க த் தம் ைககைள வ ரித்து
முைறய ட்டால், ௩௦ பரேலாகத்தலிருந்து அதைனக் ேகளும். நீர் இருக்க ற
பரேலாகத்தலிருந்து அவற்ைறக் ேகட்டு மன்னித்துவடும். ஒவ்ெவாருவனும்
ெபறத்தக்கது எதுேவா அதைனக் ெகாடும். ஏெனன்றால் ஒவ்ெவாருவனின்
மனதலும் இருப்பைத நீர் அறவீர். ப றகு, நீர் மட்டுேம ஒருவருைடய மனதல்
இருப்பைத அறவீர். ௩௧ ஜனங்கள் எங்கள் முற்ப தாக்களுக்கு நீர் ெகாடுத்த
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நலத்தல்வச க்கும்வைரஉமக்குபயந்துகீழ்ப்படிவார்கள்.
௩௨ “ஒருவன் அந்நயனாக, இஸ்ரேவலரின் ஒருவனாக இல்லாமல்

இருக்கலாம். எனினும் அவன் தூர நாட்டிலிருந்து இவ்வாலயத்த ற்கு
உம்முைடய மகத்தான நாமத்தன் நமித்தமும், உம்முைடய வலிைமயான
கரத்தன் நமித்தமும் தண்டிக்கன்ற உம்முைடய கரத்தன் நமித்தமும்
வரலாம். அவ்வாறு அவன் வந்து உமது ஆலயத்தல் ெஜபம் ெசய்தால்,
௩௩அதைனபரேலாகத்தலிருந்துேகளும். நீர்இருக்க ற பரேலாகத்தலிருந்ேத
அவனுக்கு ேவண்டியைதச் ெசய்யும். அதனால் பூமியல் உள்ள அைனவரும்
உம்முைடய நாமத்ைத அற ந்து உம்ைம மத ப்பார்கள். அவர்களும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப் ேபான்ேற மத ப்பார்கள். பூமியல் உள்ள
அைனத்து ஜனங்களும், என்னால் கட்டப்பட்ட இவ்வாலயம் உமது நாமத்தால்
அைழக்கப்படும்என்பைதஅறவார்கள்.
௩௪ “உம்முைடய ஜனங்கைளத் தம் பைகவர்களுக்கு எத ராக நீர் சண்ைடய ட

அனுப்பும்ேபாது அவர்கள் அங்கருந்து உம்மால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட
இந்நகரத்ைதேயா உம்முைடய நாமத்த ற்காக என்னால் கட்டப்பட்ட
இவ்வாலயத்ைதப் பார்த்ேதா ெஜபம் ெசய்தால், ௩௫ பரேலாகத்தல் இருந்து
அதைனக் ேகளும். உதவக்காக அவர்கள் ெகஞ்சும்ேபாது அதைனக் ேகளும்.
ேகட்டுஅவர்களுக்குஉதவும்.
௩௬ “ஜனங்கள் உமக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்வார்கள். பாவம் ெசய்யாதவர்

யாருமில்ைல. அவர்கள் மீது உமக்கு ேகாபம் வரும். அவர்கைள எத ரி
ேதாற்கடிக்குமாறு ெசய்வீர். ேமலும் அவர்கள் சைறப டிக்கப்பட்டு அருக ேலா
ெதாைலவ ேலாஇருக்க ற நலத்த ற்குக் ெகாண்டுெசல்லப்படுமாறு ெசய்வீர்.
௩௭ அவர்கள் சைறயருக்க ற நலப்பகுதயல் உண்ைமைய உணர்ந்து
மனம் தரும்ப உம்மிடம் ெகஞ்சுவார்கள். அவர்கள் ‘நாங்கள் பாவம்
ெசய்ேதாம். நாங்கள் தவறு ெசய்துவ ட்ேடாம். ேகடு புரிந்துவ ட்ேடாம்’ என்று
ெசால்வார்கள். ௩௮ ப றகு அவர்கள் ைகத களாக உள்ள நலத்தல் தங்கள்
முழு இருதயத்ேதாடும் முழு ஆத்துமாேவாடும் உம்மிடம் தரும்பவருவார்கள்.
அவர்கள் உம்மால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டு தமது முற்ப தாக்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்ட இந்நாட்ைட ேநாக்க ெஜபம் ெசய்யலாம். உம்முைடய
ேபரால் நான் கட்டிய இவ்வாலயத்ைத ேநாக்கயும் அவர்கள் வணங்க
ெஜபம் ெசய்யலாம். ௩௯ அப்ேபாது பரேலாகத்தலிருந்து நீர் அவற்ைறக்
ேகளும். நீர் இருக்கும் பரேலாகத்தலிருந்ேத அவர்களது ெஜபங்கைள ஏற்றுக்
ெகாண்டு உதவும். உமக்கு எத ராக பாவம் ெசய்த உம்முைடய ஜனங்கைள
மன்னியும். ௪௦ இப்ேபாது எனது ேதவேன, உம்முைடய கண்கைளயும்
ெசவகைளயும் தறக்கும்படி ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். நாங்கள் இங்கருந்து
ெஜப ப்பைதெயல்லாம் ேகட்டுஅதல்கவனம்ெசலுத்தும்.

௪௧ “இப்ேபாது ேதவனாகய கர்த்தாேவ!எழுந்தரும். உம்முைடய பலத்ைதக்
காட்டும்.

இந்தஉடன்படிக்ைகப்ெபட்டிவீற்றருக்கும்இடத்த ற்குவருக!

உம்முைடயஆசாரியர்கள்இரட்ச ப்பன்ஆைடையஅணியட்டும்.
இத்தைகய நல்ல காரியங்கைளப்பற்ற உம்முைடய உண்ைமயான
ெதாண்டர்கள்மக ழட்டும்.
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௪௨ ேதவனாகய கர்த்தாேவ! அப ேஷகக்கப்பட்ட உம்முைடய அரசைன
ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.

உம்முைடய உண்ைமயுள்ள ஊழியக்காரனான தாவீைத
நைனத்துக்ெகாள்ளும்” என்றான்.

௭
கர்த்தருக்ெகன்றுஆலயம்அர்ப்பணிக்கப்படுக றது
௧ சாெலாேமான் தனது ெஜபத்ைத முடித்தேபாது வானத்தலிருந்து

அக்கனி வந்தது. அது தகன பலிகைளயும் காணிக்ைககைளயும் எரித்தது.
கர்த்தருைடய மகைம ஆலயத்ைத ந ரப்ப யது. ௨ கர்த்தருைடய மகைம
ஆலயத்தல் ந ரம்பயருந்ததால் ஆசாரியர்களால் ஆலயத்த ற்குள் நுைழய
முடியவல்ைல. ௩வானுலகத்தலிருந்துஅக்கனிஇறங்க வருவைதஇஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைனவரும் பார்த்தார்கள். அந்த ஜனங்கள் கர்த்தருைடய மகைம
ஆலயத்த ற்குள் ந ரம்பயருப்பைதயும் பார்த்தனர். அவர்கள் தைரயல்
முகங்குப்புற வழுந்து ெதாழுது ெகாண்டு கர்த்தருக்கு நன்ற ெசான்னார்கள்.
அவர்கள்,

“கர்த்தர் நல்லவர்.
அவரதுகருைபஎன்ெறன்ைறக்கும்ெதாடர்க றது” என்றனர்.

௪ கர்த்தருக்கு முன்னால் சாெலாேமானும் ஜனங்களும் பலிகைளச்
ெசலுத்தனர். ௫ சாெலாேமான் அரசன் 22.000 காைளகைளயும், 1,20,000
ெவள்ளாடுகைளயும் பலிய ட்டான். அரசனும் அைனத்து ஜனங்களும்
ேதவனுைடய ஆலயத்ைதப் பரிசுத்தமாக ைவத்துக்ெகாண்டனர்.
அவ்வாலயத்ைத ேதவைன ஆராத ப்பதற்கு மட்டுேம பயன்படுத்தனார்கள்.
௬ ஆசாரியர்கள் தமது பணிையச் ெசய்ய எப்ேபாதும் தயாராக இருந்தார்கள்.
ேலவயர்களும் கர்த்தைரப் பாட எப்ெபாழுதும் தயாராக இைசக் கருவகேளாடு
நன்றனர். இந்த இைசக் கருவகள் தாவீது அரசனால் கர்த்தருக்கு நன்ற
ெசால்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டைவ. ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும்,
“கர்த்தைரத் துதயுங்கள், அவருைடய அன்பு என்ெறன்றும் ெதாடர்க றது”
என்றனர். ஆசாரியர்கள் தங்கள் எக்காளங்கைள ேலவயர்களுக்கு எத ராக
நன்று ஊதனார்கள். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் நன்று ெகாண்டு
இருந்தனர்.
௭ சாெலாேமான் ப ரகாரத்தன் நடுப்பகுதைய பரிசுத்தமாக்கனான். அது

கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு முன்பாக இருந்தது. அந்த இடத்தல்தான்
சாெலாேமான் தகன பலிகைளயும், சமாதான பலியன் ெகாழுப்ைபயும்
ெகாடுத்தான். ெவண்கல பலிபீடமானது எல்லா தகனபலிகைளயும் தானியக்
காணிக்ைககைளயும், நணத்ைதயும் தாங்காது என்பதாேலேய சாெலாேமான்
இந்த நடுப்பகுதையப் பயன்படுத்தனான்.
௮ சாெலாேமானும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் ஏழு நாள் பண்டிைகையக்

ெகாண்டாடினார்கள். சாெலாேமாேனாடு ெபரிய அளவலான கூட்டம்
ேசர்ந்தருந்தது. அவர்கள் ஆமாத் நகரத்தன் எல்ைலயலிருந்து எக ப்தன்
நத மட்டும் கூடினார்கள். ௯ எட்டாவது நாள் அவர்களுக்குப் பரிசுத்தக் கூட்டம்
இருந்தது. ஏெனன்றால் அவர்கள் ஏழுநாட்கள் பண்டிைக ெகாண்டாடினார்கள்.
அவர்கள் பலிபீடத்ைதப் பரிசுத்தமாக்கனார்கள். அதைன கர்த்தைர
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ெதாழுதுெகாள்வதற்கு மட்டுேம பயன்படுத்தனார்கள் அவர்கள் அந்தப்
பண்டிைகைய ஏழு நாட்கள் ெகாண்டாடினார்கள். ௧௦ ஏழாவது மாதத்தன்
23வது நாளில் சாெலாேமான் ஜனங்கைள வீட்டிற்குத் தரும்ப அனுப்பனான்.
ஜனங்கள் மக ழ்ச்ச யாக இருந்தனர். அவர்களின் இதயம் மக ழ்ச்ச யால்
ந ரம்பயது. ஏெனன்றால் கர்த்தர் தாவீத டமும் சாெலாேமானிடமும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடமும்அன்பாகஇருந்தார்.

சாெலாேமானிடம் கர்த்தர்வருகறார்
௧௧ சாெலாேமான் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதயும் அரண்மைனையயும்

கட்டி முடித்தான். கர்த்தருைடய ஆலயத்தலும் தன் அரண்மைனயலும்
த ட்டமிட்டபடிேய ெவற்ற கரமாகக் கட்டி முடித்தான். ௧௨ ப றகு இரவல்
சாெலாேமானிடம் கர்த்தர்வந்தார். கர்த்தர்அவனிடம்,

“சாெலாேமான், நான் உனது ெஜபத்ைதக் ேகட்ேடன். நான் இந்த இடத்ைத
எனக்குப் பலிகள் தருவதற்குரிய இடமாகத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். ௧௩ நான்
வானத்ைதமூடினால்பன்மைழவராமல்ேபாகும். நான்ெவட்டுக்களிகளுக்கு
கட்டைளய ட்டால் அது பயைர அழித்துப்ேபாடும் அல்லது என் ஜனங்களிடம்
நான் ேநாைய அனுப்புேவன். ௧௪ என் நாமத்தால் அைழக்கப்படும் என்
ஜனங்கள் மனம் வருந்த , ெஜபம் ெசய்து, என்ைனத் ேதடினால், ேமலும்
தம் பாவங்கைள வ ட்டுவ ட்டால் நான் பரேலாகத்தலிருந்து அவர்களின்
ெஜபங்கைளக் ேகட்ேபன். அவர்களது பாவங்கைள மன்னித்து இந்த
நாட்ைட வளப்படுத்துேவன். ௧௫இப்ேபாது என் கண்கள் தறந்தருக்கன்றன.
இந்த இடத்தலிருந்து ெஜபம் ெசய்யப்படுபவற்ைறக் ேகட்க என் காதுகள்
தறந்தருக்கன்றன. ௧௬ நான் இவ்வாலயத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
இதைனப் பரிசுத்தப்படுத்த ேனன். எனேவ எனது நாமம் இங்கு என்ெறன்றும்
நைலத்தருக்கும். எனது கண்ணும் மனமும் எப்ெபாழுதும் இங்ேக இந்த
ஆலயத்த ேலேய இருக்கும். ௧௭இப்ேபாது சாெலாேமாேன, உன் தந்ைதையப்
ேபாலேவ நீயும் என் முன்பாக வாழ்ந்தால், என் கட்டைளகளுக்ெகல்லாம் நீ
கீழ்ப்படிந்து வந்தால், எனது சட்டங்கைளயும் வத கைளயும் கைடப டித்தால்,
௧௮ ப றகு நான் உன்ைனப் பலமுள்ள அரசனாக ஆக்குேவன். உனது அரசு
ெபருைமக்குரியதாக இருக்கும். உனது தந்ைதயான தாவீேதாடு நான் ெசய்து
ெகாண்ட உடன்படிக்ைக இதுதான். நான் அவனிடம் ‘தாவீது, இஸ்ரேவலின்
அரசனாக றவன் எப்ெபாழுதும் உனது குடும்பத்தலிருந்ேத வருவான்’ என்று
கூறேனன்.
௧௯ “ஆனால் நான் அளித்த சட்டங்களுக்கும் கட்டைளகளுக்கும்

நீங்கள் கீழ்ப்படிய வல்ைலெயன்றால், நீங்கள் மற்ற ெதய்வங்கைள
ெதாழுதுெகாண்டு ேசைவ ெசய்வீர்களானால், ௨௦ நான் ெகாடுத்த
எனது நலத்தலிருந்து இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள ெவளிேயற்றுேவன்.
எனது நாமத்ைதப் பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காகக் கட்டிய இவ்வாலயத்ைத
வ ட்டுவலகுேவன். எல்லா நாட்டினரும் இவ்வாலயத்ைதப் பற்ற
தீயதாகப் ேபசும்படி ெசய்ேவன். ௨௧ மிக்க உயர்ந்த மாட்சைம ெகாண்ட
இவ்வாலயத்ைதக் கடந்துேபாக ற ஒவ்ெவாருவனும் வயந்து ேபாகும்படி
ெசய்ேவன். அவர்கள், ‘ஏன் கர்த்தர் இதுேபான்ற ேமாசமான காரியத்ைதஇந்த
நாட்டிற்கும்ஆலயத்த ற்கும் ெசய்தார்?’ என்றுகூறுவார்கள். ௨௨அதற்கு மற்ற
ஜனங்கள், ‘இதன் காரணம் என்னெவன்றால் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தமது
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முற்ப தாக்கைளப்ேபான்று ேதவனாகய கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிய மறுத்தனர்.
இந்தேதவன்தான்அவர்கைளஎக ப்ைதவ ட்டுெவளிேயமீட்டுவந்தார். ஆனால்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்அந்நய ெதய்வங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டனர். அவர்கள்
வக்க ரகங்கைள ெதாழுதுெகாள்ளவும் ேசைவெசய்யவும் ெதாடங்கவ ட்டனர்.
அதனால்தான் கர்த்தர் இஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்குஇத்தைகயதுன்பங்கைளக்
ெகாடுத்துள்ளார் என்பார்கள்’ ” என்றனர்.

௮

சாெலாேமான்கட்டியநகரங்கள்
௧சாெலாேமான்கர்த்தருக்கான
ஆலயத்ைதயும் தனது அரண்மைனையயும் கட்டி முடிக்க 20 ஆண்டு

காலமாய ற்று. ௨ ஈராம் தனக்குக் ெகாடுத்த நகரங்கைளப் ப றகு
சாெலாேமான் கட்டத்ெதாடங்கனான். அந்நகரங்களில் சாெலாேமான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களில் சலைர வாழ அனுமதத்தான். ௩ இதற்கு பறகு
சாெலாேமான் ஆமாத் ேசாபாவ ற்குச் ெசன்று அதைனக் ைகப்பற்றனான்.
௪ சாெலாேமான் வனாந்தரத்த ேல தத்ேமார் என்ற நகரத்ைதயும் கட்டினான்.
சாெலாேமான் ஆமாத் நாட்டிேல ெபாருட்கைளச் ேசமித்து ைவப்பதற்கான
நகரங்கைளக் கட்டினான். ௫ சாெலாேமான் மீண்டும் ேமல்ெபத்ெதாேராைனயும்
கீழ்ப்ெபத் ேதாேராைனயும் கட்டினான். அந்த ஊர்கைளப் பலமான
ேகாட்ைடகளாக்கனான். இந்நகரங்களுக்கு பலமான கதவுகைளயும்
வாசல்கைளயும் தாழ்ப்பாள்கைளயும் அைமத்தான். ௬ சாெலாேமான்
மீண்டும் பாலாத்ைதயும் தனது ெபாருட்கைளச் ேசமித்துைவத்த ேவறு சல
ஊர்கைளயும்மீண்டும்கட்டினான். இரதங்கைளநறுத்தைவப்பதற்கானஎல்லா
நகரங்கைளயும், குதைரேயாட்டிகள் வாழ்வதற்கான எல்லா நகரங்கைளயும்
ந ர்மாணித்தான். எருசேலம், லீபேனான் மற்றும் தான் அரசனாயருந்த நாடு
முழுவதும்தான்வரும்பயவற்ைறஎல்லாம் கட்டிமுடித்தான்.
௭-௮இஸ்ரேவலர் அல்லாத ேவறு இனத்தனரும் அங்கு வாழ்ந்தனர். ஏத்தயர்,

எேமாரியர், ெபரிச யர், ஏவயர், எபூசயர் என அவர்கள் பலவைகயனர்.
சாெலாேமான்இவர்கைளஅடிைமேவைலச்ெசய்யுமாறுகட்டாயப்படுத்தனான்.
இவர்கள் இஸ்ரேவல் அல்லாதவர்கள். அவர்கள் இஸ்ரேவலர்களால்
அழிக்கப்படாத இந்நலப்பகுதைய வ ட்டுப் ேபானவர்களின் சந்ததயனர். இது
இன்ைறக்கும் அங்ேக ெதாடர்ந்தருக்க றது. ௯ சாெலாேமான் இஸ்ரேவலர்
எவைரயும் அடிைம ேவைலச்ெசய்யுமாறு பலவந்தப்படுத்தவல்ைல.
இஸ்ரேவலர்கள் சாெலாேமானின் ேபார் வீரர்களாக பணியாற்றனார்கள்.
இவர்கள் சாெலாேமானின் பைடயல் தளபத களாகவும் அத காரிகளாகவும்
இருந்தனர். இவர்கள் சாெலாேமானின் ேதர்ப்பைட அத காரிகளாகவும்,
குதைர வீரர்களின் அத காரிகளாகவும் இருந்தனர். ௧௦ இஸ்ரேவலரில் சலர்
சாெலாேமானின்முக்கயமானஅதகாரிகளுக்கானதைலவர்களாகஇருந்தனர்.
இவ்வாறு 250 ேபர் ஜனங்கைள ேமற்பார்ைவ ெசய்யும் தைலவர்களாக
இருந்தார்கள்.
௧௧ சாெலாேமான் பார்ேவானின் மகைள தாவீதன் நகரத்தலிருந்து

அைழத்துவந்து, அவளுக்காகக் கட்டியருந்த மாளிைகயல் குடிைவத்தான்.
சாெலாேமான், “என் மைனவ தாவீதன் வீட்டிேல இருக்கக் கூடாது.
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ஏெனன்றால் கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப் ெபட்டி இருந்ததால் அவ்வ டங்கள்
பரிசுத்தமானைவ” என்றான்.
௧௨ ப றகு சாெலாேமான் கர்த்தருக்காக தகன பலிகைள கர்த்தருைடய

பலிபீடத்தல் அளித்தான். இந்தப் பலிபீடத்ைத சாெலாேமான் ஆலய
மண்டபத்த ற்கு முன்பு அைமத்தருந்தான். ௧௩ ேமாேச கட்டைளய ட்டபடி
ஒவ்ெவாரு நாளும் சாெலாேமான் பலிகைளச் ெசலுத்த வந்தான்.
ஓய்வுநாட்களிலும், மாதப் ப றப்பு நாட்களின் ெகாண்டாட்டங்களிலும், ஆண்டின்
மூன்று வடுமுைற நாட்களிலும் பலிகள் ெசலுத்தப்பட ேவண்டியருந்தன.
புளிப்ப ல்லாத அப்பப் பண்டிைக, வாரங்களின் பண்டிைக மற்றும்
அைடக்கலக் கூடாரப் பண்டிைக ஆகயைவ ஆண்டின் மூன்று வடுமுைற
நாட்கள். ௧௪ சாெலாேமான் தனது தந்ைத தாவீதன் அறவுைரகைளப்
பன்பற்றனான். ேமலும் சாெலாேமான் ஆசாரியர்கள் குழுவனைர
அவர்களது ேசைவகளுக்காகத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். தம் பணிகைளச்
ெசய்யுமாறு ேலவயர்கைளயும் நயமித்தான். ஆலயப் பணிகளில் ஒவ்ெவாரு
நாளும் ேலவயர்கள் துத ப்பாடல் இைசப்பதல் முதன்ைமயாக இருந்தும்
ஆசாரியர்ளுக்கு உதவயும் வந்தார்கள். அவன் வாசல் காவல் குழுவல்
இருந்து பலைர வாயைலக் காப்பதற்காகத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். இவ்வாறுதான்
ேதவமனிதனான தாவீது அறவுறுத்தயருந்தான். ௧௫ ஆசாரியர்களுக்கும்,
ேலவயர்களுக்கும் சாெலாேமான் இட்ட கட்டைளகளில் எதைனயும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள்மாற்றேவாமீறேவாஇல்ைல. மத ப்புவாய்ந்தெபாருட்கைளக்காக்கும்
வழிமுைறயலும் அவர்கள் சாெலாேமானின் கட்டைளகைள மீறவல்ைல.
கருவூலங்ைளயும்இவ்வாேற காத்துவந்தனர்.
௧௬ சாெலாேமானின் அைனத்து ேவைலகளும் முடிந்தன. கர்த்தருைடய

ஆலயப்பணி ெதாடங்கய நாள் முதல் முடியும்வைர த ட்டமிட்டபடிேய மிகச்
ச றப்பாக நடந்தன. எனேவகாத்தருைடயஆலயேவைலயும்முடிந்தது.
௧௭ ப றகு சாெலாேமான் எச ேயான் ேகபர், ஏேலாத் ஊர்களுக்குச் ெசன்றான்.

இவ்வூர்கள் ஏேதாம் நாட்டில் ெசங்கடல் ஓரத்தல் உள்ளன. ௧௮ ஈராம் என்பவன்
தனது கப்பல்கைள சாெலாேமானுக்கு அனுப்பனான். ஈராமின் ஆட்கேள
கப்பைல ஓட்டினார்கள். அவர்கள் கடலில் கப்பல் ஓட்டுவதல் வல்லவர்கள்.
இவர்கேளாடு சாெலாேமானின் ேவைலயாட்களும் ேசர்ந்து ஓப ர் என்னும்
நகருக்குச் ெசன்றனர். அங்கருந்து சாெலாேமான் அரசனுக்கு 450 தாலந்து
ெபான்ைனக்ெகாண்டுவந்தனர்.

௯
சீபா நாட்டுஅரச சாெலாேமாைனப்பார்க்கவருகறாள்
௧ சீபா நாட்டு அரச சாெலாேமானின் ேமன்ைமைய அறந்தாள். அவள்

எருசேலமிற்கு வந்து சாெலாேமாைனக் கடினமான ேகள்வகளால் ேசாத க்க
வரும்பனாள். அவேளாடு ஒரு ெபரிய குழுவும் வந்தது. அவள் தனது
ஒட்டகங்களில் மணப்ெபாருட்கைளயும், ெபான்ைனயும், இரத்தனங்கைளயும்
ெகாண்டு வந்தாள். அவள் சாெலாேமானிடம் வந்து அவனிடம் ேபசனாள்.
சாெலாேமானிடம் ேகட்பதற்கு அவளிடம் ஏராளமான ேகள்வகள் இருந்தன.
௨ சாெலாேமான் அவளுைடய ேகள்வகள் அைனத்தற்கும் வைடயளித்தான்.
பதல் ெசால்லேவா, வளக்கம் தரேவா சாெலாேமானுக்கு எதுவும் கடினமாக
இல்ைல. ௩ சீபா அரச சாெலாேமானின் அறவு ஞானத்ைதயும், அவன் கட்டிய
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அரண்மைனையயும் பார்த்தாள். ௪ அவள் சாெலாேமானின் ேமைஜயல்
இருந்தஉணவுவைககைளயும்அவனதுமுக்கயஅதகாரிகைளயும் பார்த்தாள்.
சாெலாேமானின் ேவைலக்காரர்கள் பணிெசய்யும் முைறையயும், அவர்கள்
ஆைடகள்அணிந்தருக்கும்வதத்ைதயும்கவனித்தாள். அவள்சாெலாேமானின்
த ராட்ைசரசம் பரிமாறுபவர்கைளயும் அவர்களதுஆைடகைளயும் கவனித்தாள்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் சாெலாேமான் ெகாடுத்த தகனபலிகைளயும்
கண்டாள். அைனத்ைதயும்அவள்கண்டுவயப்பல்மூழ்கனாள்.
௫ ப றகு அவள் சாெலாேமான் அரசனிடம், “நான் உங்கள் அறைவப்பற்றயும்

அரிய ேவைலகைளப்பற்றயும் எனது நாட்டில் ேகள்வப்பட்டெதல்லாம்
உண்ைமதான். ௬ நான் இங்கு வந்து என் கண்ணால் இவற்ைறக் காணும்வைர
நம்பாமல் இருந்ேதன். உங்கள் மகத்தான ஞானத்தல் பாதயளவு கூட
எனக்குச் ெசால்லப்படவல்ைல. நான் ேகள்வப்பட்டைதவ டவும் நீங்கள்
மகத்தானவர்! ௭ உங்கள் மைனவகளும் அதகாரிகளும் பாக்கயசாலிகள்!
அவர்கள் உங்களுக்கு ேசைவ ெசய்யும்ேபாது உங்கள் ஞானத்ைத
அனுபவக்கும் வாய்ப்ைபப் ெபறுகன்றனர்! ௮ உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தைரத் துத ப்ேபாம். அவர் உங்களால் மக ழ்க றார். தமது சங்காசனத்தல்
உங்கைள அமரச்ெசய்தருக்க றார். உங்கள் ேதவன் இஸ்ரேவலின் மீது
அன்பு ைவத்தருக்க றார். அவர் என்ெறன்றும் இஸ்ரேவலுக்கு உதவுகறார்.
இதனால்தான், நயாயமானைதயும் சரியானைதயும் ெசய்வதற்காக கர்த்தர்
உங்கைளஇஸ்ரேவலின்அரசனாக்கயுள்ளார்” என்றாள்.
௯ ப றகு சீபா அரச சாெலாேமான் அரசனுக்கு 120 தாலந்து

ெபான்ைனயும் மிகுதயான உணவல் ேசர்க்கும் நறுமணப் ெபாருட்கைளயும்
இரத்தனங்கைளயும் ெகாடுத்தாள். சீபா அரச ெகாடுத்தது ேபான்று
சாெலாேமான் அரசனுக்கு உணவல் ேசர்க்கும் மிக உயர்ந்த நறுமணப்
ெபாருட்கைளயாரும்ெகாடுத்ததல்ைல.
௧௦ ஈராமில் ேவைலக்காரர்களும் சாெலாேமானின் ேவைலக்காரர்களும்

ஓப்பீரிலிருந்து தங்கத்ைதக் ெகாண்டு வந்தார்கள். அவர்கள் அங்கருந்து
வாசைன மரங்கைளயும் இரத்தனக் கற்கைளயும் ெகாண்டு வந்தனர். ௧௧அந்த
வாசைன மரங்களால் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கும் அரண்மைனக்கும்
சாெலாேமான் படிக்கட்டுகைள அைமத்தான். சாெலாேமான் அம்மரத்தால்
பாடகர்களுக்காகச் சுரமண்டலங்கைளயும் தம்புருக்கைளயும் ெசய்தான். யூதா
நாட்டிேலவாசைனமரங்களால்ெசய்யப்பட்டெபாருட்கள்இைவேபான்றுஇதற்கு
முன்புஇருந்தைதஎவரும்பார்த்ததல்ைல.
௧௨ சாெலாேமான் அரசன் சீபா அரச க்கு அவள் வரும்பயைதயும்

ேகட்டவற்ைறயும் ெகாடுத்தான். அவள் அவனுக்குக் ெகாடுத்தவற்ைறவ ட
அத க அளவல் அவன் அவளுக்கு ெகாடுத்தான். ப றகு சீபா அரச யும் அவளது
ேவைலக்காரர்களும் புறப்பட்டுச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் தம் நாட்டிற்குத்
தரும்ப ச்ெசன்றார்கள்.
சாெலாேமானின்ெபரும்ெசல்வம்
௧௩ ஓராண்டு காலத்த ற்குள் சாெலாேமான் அறுநூற்று அறுபத்தாறு தாலந்து

ெபான்ைனப் ெபற்றான். ௧௪ பயணம் ெசய்யும் வயாபாரிகளும், வணிகர்களும்
ேமலும் அதகமான ெபான்ைனக் ெகாண்டு வந்தனர். அேரப யாவன் எல்லா
அரசர்களும், நலங்கைள ஆள்பவர்களும் சாெலாேமானுக்கு ெபான்ைனயும்
ெவள்ளிையயும்ெகாண்டுவந்துெகாடுத்தனர்.
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௧௫ சாெலாேமான் அடித்த ெபான் தகட்டால் 200 ெபரிய ேகடயங்கைளச்
ெசய்தான். ஒவ்ெவாரு ேகடயமும் 600 ேசக்கல் எைட ெகாண்டதாக இருந்தது.
௧௬ சாெலாேமான் அரசன் அடித்த ெபான் தகட்டால் 300 ச றய ேகடயங்கைளச்
ெசய்தான். ஒவ்ெவாரு ேகடயமும் 300 ேசக்கல்ெபான் எைடயுள்ளதாகஇருந்தது.
சாெலாேமான்இவற்ைறலீபேனானின்காட்டுஅரண்மைனயல்ைவத்தான்.
௧௭சாெலாேமான்அரசன்தந்தத்தால்ஒருெபரிய சங்காசனத்ைதச்ெசய்தான்.

அவன் அதைன பரிசுத்த தங்கத்தால் மூடினான். ௧௮ அந்த சங்காசனம் 6
படிக்கட்டுகைளக் ெகாண்டது. அதற்குத் தங்கத்தாலான பாதப்படியும் இருந்தது.
சங்காசனத்தன் இருக்ைகயன் இரண்டு பக்கங்களிலும் ைக சாய்மானங்கள்
ைவக்கப்பட்டன. இந்த இரண்டு சாய்மானங்களுக்கும் கீேழ சங்கத்தன்
உருவங்கள் நறுத்தப்பட்டன. ௧௯ ஆறு படிக்கட்டுகளிலும் 12 சங்கங்களின்
உருவங்கள் ைவக்கப்பட்டன. ஒவ்ெவாரு படிக்கட்டின் ஒவ்ெவாரு பக்கத்தலும்
ஒவ்ெவாரு சங்கம் இருந்தது. எந்த அரசாங்கத்தலும் இதுேபான்ற சங்காசனம்
இருந்ததல்ைல.
௨௦ சாெலாேமான் அரசனது அைனத்து தண்ணீர் ேகாப்ைபகளும் தங்கத்தால்

ெசய்யப்பட்டிருந்தன. லீபேனானில்உள்ளவனமாளிைகயல்உள்ளெபாருட்கள்
அைனத்தும் தூய ெபான்னால் ெசய்யப்பட்டிருந்தன. சாெலாேமானின்
காலத்தல்ெவள்ளியானதுவைலமத ப்புள்ளதாகக் கருதப்படவல்ைல.
௨௧ தார்ஷஸ் என்னும் நகருக்குச் ெசல்ல சாெலாேமானிடம் கப்பல்கள்

இருந்தன. சாெலாேமானின்கப்பல்கைளஈராமின்ஆட்கள்ெசலுத்தனர். மூன்று
ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுைற கப்பல்கள் தங்கம், ெவள்ளி, தந்தம், குரங்கு, மயல்
ேபான்றவற்ேறாடுதார்ஷஸிலிருந்துதரும்ப வந்தன.
௨௨ பூமியல் உள்ள மற்ற அரசர்கைளவ ட ெசல்வத்தலும் ஞானத்தலும்

சாெலாேமான் ெபரியவனாக இருந்தான். ௨௩ பூமியலுள்ள அைனத்து
அரசர்களும் சாெலாேமானிடம் வந்து அவனது ஆேலாசைனகைளக் ேகட்டனர்.
ேதவன் அவனுக்கு ஞானத்ைதக் ெகாடுத்தார். ௨௪ ஒவ்ெவாரு ஆண்டும்
அரசர்கள் சாெலாேமானுக்கு அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டு வந்தனர்.
அவர்கள் ெவள்ளியாலானப் ெபாருட்கள், தங்கத்தாலானப் ெபாருட்கள்,
துணிகள், ஆயுதங்கள், மணப்ெபாருட்கள், குதைரகள், ேகாேவறு கழுைதகள்
ஆகயவற்ைறக்ெகாண்டுவந்தனர்.
௨௫ சாெலாேமானிடம் இரதங்கைளயும் குதைரகைளயும் நறுத்தைவக்க

4,000 லாயங்கள் இருந்தன. அவனிடம் 12,000 இரதம் ஓட்டுபவர்கள் இருந்தனர்.
சாெலாேமான் இரதங்கைள அவற்றுக்குரிய ச றப்பு நகரங்களிலும் தன்னுடன்
எருசேலமிலும் ைவத்தருந்தான். ௨௬ ஐப ராத்து ஆறு முதல் ெபலிஸ்தரின்
நாடுவைரக்கும் எக ப்தன் எல்ைலவைரக்கும் உள்ள அைனத்து அரசர்கைளயும்
சாெலாேமான் ஆண்டான். ௨௭ எருசேலமிேல அரசன் சாெலாேமானிடம்
கற்கைளப்ேபான்றுஏராளமானெவள்ளிஇருந்தது. பள்ளத்தாக்குகளிேலஉள்ள
காட்டத்த மரங்கைளப்ேபான்று சாெலாேமானிடம் ேகதுருமரங்கள் இருந்தன.
௨௮எக ப்தலிருந்தும் மற்ற நாடுகளில் இருந்தும் ஜனங்கள் சாெலாேமானுக்குக்
குதைரகைளெகாண்டுவந்தனர்.
சாெலாேமானின்மரணம்
௨௯ ெதாடக்கக் காலமுதல் இறுதவைர சாெலாேமான் ெசய்த மற்ற

ெசயல்கைளப் பற்றய குற ப்புகள் தீர்க்கதரிச யான நாத்தானின்
எழுத்துக்களிலும் சீேலாவன் அகயாவனது தீர்க்கதரிசனங்களிலும்
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ேநபாத்தன்மகனாகயெயெராெபயாைமப்பற்ற எழுதயஞானதருஷ்டிக்காரனாகய
இத்ேதாவனது தரிசனங்களிலும் உள்ளன. ௩௦ எருசேலமில் சாெலாேமான்
40 ஆண்டுகள் இஸ்ரேவலின் அரசனாக இருந்தான். ௩௧ ப றகு அவன் தன்
முற்ப தாக்கேளாடு ந த்தைரயைடந்தான். அவனுைடய தந்ைதயாகய தாவீதன்
நகரத்த ேலேய ஜனங்கள் அவைன அடக்கம் ெசய்தனர். சாெலாேமானது
இடத்தல்அவனதுமகனானெரெகாெபயாம்அரசன்ஆனான்.

௧௦
ெரெகாெபயாம்முட்டாள்த்தனமாக நடந்துக்ெகாள்க றான்
௧இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்அைனவரும்
ெரெகாெபயாைம அரசனாக்க வரும்பயதால் அவன் சீேகம் நகரத்த ற்குப்

ேபானான். ௨ ெயெராெபயாம், சாெலாேமானுக்கு அஞ்ச ஓடி எக ப்தல்
இருந்தான். அவன் ேநபாத்தன் மகன். ெரெகாெபயாம் புதய அரசனாகப்
ேபாக ற ெசய்தைய ெயெராெபயாம் ேகள்வப்பட்டான். எனேவ ெயெராெபயாம்
எக ப்தலிருந்து தரும்ப வந்தான். ௩இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெயெராெபயாைமத்
தங்கேளாடு வரும்படி அைழத்தனர். ப றகு ெயெராெபயாமும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களும் ெரெகாெபயாமிடம் ெசன்றனர். அவர்கள் அவனிடம்,
ெரெகாெபயாம், ௪ “உனது தந்ைத எங்கள் வாழ்க்ைகையக் கடினமாக்கவ ட்டார்.
இது ெபரிய பாரத்ைதச் சுமப்பதுேபால் உள்ளது. இப்பாரத்ைத எளிதாக்கும்.
ப றகுநாங்கள்உமக்குேசைவச்ெசய்ேவாம்” என்றனர்.
௫ ெரெகாெபயாம் அவர்களிடம், “மூன்று நாட்களுக்குப் ப றகு என்னிடம்

தரும்ப வாருங்கள்” என்றான். எனேவஎல்ேலாரும் புறப்பட்டுச்ெசன்றார்கள்.
௬ ப றகு அரசன் ெரெகாெபயாம் தன் தந்ைதயான சாெலாேமானுடன் கூடேவ

இருந்த மூத்த ெபரியவர்களுடன் கலந்து ஆேலாச த்தான். அவர்களிடம் அவன்,
“இந்தஜனங்களுக்குநான்என்னபதல்ெசால்லேவண்டும்?” என்றுேகட்டான்.
௭அம்முதயவர்கள் அவனிடம், “நீங்கள் அந்த ஜனங்கேளாடு கருைணேயாடு

இருந்தால்அவர்கள்மனம்மகழும்படிெசய்யுங்கள். நல்லமுைறயல்ேபசுங்கள்
பன்அவர்கள்உங்களுக்குஎன்ெறன்றும்ேசைவெசய்வார்கள்” என்றனர்.
௮ ஆனால் ெரெகாெபயாம் முதயவர்கள் ெசான்ன ஆேலாசைனகைள

ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. அவன் தன்ேனாடு வளர்ந்து தனக்கு ேசைவ
ெசய்துவரும் இைளஞர்களிடம் ஆேலாசைன ேகட்டான். ௯அவர்களிடம் அவன்,
“நீங்கள் என்ன ஆேலாசைன கூறுகறீர்கள். அவர்களுக்கு நான் என்ன பதல்
ெசால்ல ேவண்டும்? நான் அவர்களின் ேவைல பாரத்ைதக் குைறக்கேவண்டும்
எனக் ேகட்க றார்கள். என் தந்ைத அவர்கள்ேமல் சுமத்தய பாரத்ைதக் குைறக்க
ேவண்டும்என்றுவரும்புக றார்கள்” என்றுேகட்டான்.
௧௦ ெரெகாெபயாேமாடு வளர்ந்த இைளஞர்கேளா அவனிடம், “உன்னுடன்

ேபசய ஜனங்களிடம் நீ ெசால்ல ேவண்டியது இதுதான். ஜனங்கள்
உன்னிடம், ‘உங்கள் தந்ைத எங்கள் வாழ்க்ைகையக் கடினமாக்கவ ட்டார். இது
ெபருஞ்சுைமைய சுமப்பது ேபால் உள்ளது. ஆனால் நீங்கள் அந்தச் சுைமையக்
குைறக்கேவண்டும் என்று வரும்புக ேறாம்’ என்று ெசான்னார்கள். ஆனால்
அவர்களுக்குஇந்தப்பதைலத்தான்நீகூறேவண்டும்: ‘எனதுசுண்டுவ ரலானது
என் தந்ைதயன் இடுப்ைபவ டப் ெபரியது! ௧௧ என் தந்ைத உங்கள் மீது
ெபருஞ்சுைமையஏற்றனார். நாேனாஅைதவ டப்ெபருஞ்சுைமையஏற்றுேவன்.
என் தந்ைத உங்கைளச் சவுக்கனால் தண்டித்தார். நாேனா கூரான உேலாக
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முைனகைளக் ெகாண்ட சவுக்கனால் உங்கைளத் தண்டிப்ேபன்’ என்று கூறு”
என்றுஆேலாசைனவழங்கனர்.
௧௨ மூன்று நாட்களுக்குப் ப றகு ெயெராெபயாமும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களும்

ெரெகாெபயாமிடம் வந்தனர். அரசன் ெரெகாெபயாம் மூன்று நாட்களுக்குப்
ப றகு வாருங்கள் என்று அவர்களிடம் ெசால்லி இருந்தான். ௧௩ ப றகு
ெரெகாெபயாம் அரசன் அவர்கேளாடு மிகக் கடுைமயாகப் ேபசனான்.
முதயவர்கள் ெசான்ன ஆேலாசைனைய ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல.
௧௪ ெரெகாெபயாம் அரசன் இைளஞர்கள் ஆேலாசைன ெசான்னபடிேய
ேபசனான். அவன், “என் தந்ைத உங்கள் சுைமைய அதகமாக்கனார். நான்
அைதவ ட அத கமாக்குேவன். அவர் உங்கைளச் சவுக்கால் தண்டித்தார்.
நாேனா கூரான உேலாக முைனகைளக்ெகாண்ட சவுக்கனால் உங்கைளத்
தண்டிப்ேபன்” என்றான். ௧௫ எனேவ அரசன் ெரெகாெபயாம் ஜனங்கள்
கூறயைதக் ேகட்கவல்ைல. இம்மாற்றங்கள் ேதவனிடமிருந்து வந்ததனால்
அவன் ஜனங்கள் கூறயைதக் ேகட்கவல்ைல. ேதவன் இந்த வைளைவ
ஏற்படுத்தனார். அகயாவன் மூலமாக ெயெராெபயாமுடன் கர்த்தர் ேபச ய
அவரது வார்த்ைத உண்ைமயாகும்படி இது நடந்தது. அகயா ச ேலானிய
ஜனங்களிடமிருந்துவந்தவன். ெயெராெபயாம் ேநபாத்தன்மகன்.
௧௬ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தம் அரசனான ெரெகாெபயாம் தமது

வார்த்ைதகைளஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைலஎன்பைதக் கண்டனர். ப றகுஅவர்கள்
அரசனிடம், “நாங்களும் தாவீது குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களா? ஈசாயன்
நலத்தல் நாங்கள் ஏதாவது ெபற்ேறாமா? எனேவ இஸ்ரேவலராக ய நாம்
நமது வீடுகளுக்குப் ேபாேவாம். தாவீதன் மகன் தன் ெசாந்த ஜனங்கைள
ஆண்டுெகாள்ளட்டும்!” என்றனர். ப றகு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தமது
வீடுகளுக்குத் தரும்பனார்கள். ௧௭ ஆனால் யூத நகரங்களில் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள்பலர்இருந்தனர். ெரெகாெபயாம்அவர்கைளஆண்டுவந்தான்.
௧௮ கட்டாயமாக ேவைலெசய்ய ேவண்டும் என நயமிக்கப்பட்ட

ஜனங்களுக்ெகல்லாம் அேதானிராம் ெபாறுப்பாளியாக இருந்தான். அவைன
ெரெகாெபயாம் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் அனுப்ப ைவத்தான். ஆனால்
அவைன இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கல்ெலற ந்து ெகான்றனர். ெரெகாெபயாம்
ஓடிப்ேபாய் ேதரில் ஏற க்ெகாண்டான். அவன்தப்ப த்துஎருசேலமிற்குஓடினான்.
௧௯அன்று முதல் இன்று வைர இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தாவீதன் குடும்பத்துக்கு
எத ராகேவஇருந்துவருகன்றனர்.

௧௧
௧ ெரெகாெபயாம் எருசேலம் வந்தேபாது 1,80,000 ச றந்த வீரர்கைள

அணி த ரட்டினான். இவ்வீரர்கைள யூதா மற்றும் ெபன்யமீன் ஆகய
ேகாத்த ரங்களிடமிருந்து அணி த ரட்டினான். இஸ்ரேவலர்களுக்கு எத ராகச்
சண்ைடய டேவ அவர்கைள அணி த ரட்டினான். இதன் மூலம் அவர்கைள
தன் ஆட்ச க்குள் ைவத்தருக்க முடியும் என்று நம்பனான். ௨ ஆனால்
கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு ெசய்த ெசமாயாவற்கு வந்தது. அவன் ேதவனுைடய
மனிதன். கர்த்தர் அவனிடம், ௩ “யூதாவன் அரசனாகய சாெலாேமானின்
மகன் ெரெகாெபயாமிடமும், இஸ்ரேவலிலும், யூதாவலும், ெபன்யமீனிலும்
உள்ள ஜனங்களிடமும் கூறு என்று ௪ கர்த்தர் ெசான்ன ெசய்த கள் இைவ
தான்: ‘உன் சேகாதரர்கேளாடு நீ சண்ைட ேபாடாேத! ஒவ்ெவாருவைரயும் தம்
ெசாந்தவீட்டுக்குப் ேபாகவடு. நான்இவ்வாறுந கழும்படிச் ெசய்ேதன்.’ ” எனேவ
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ெரெகாெபயாமும் அவனது பைடயும் கர்த்தருைடய வார்த்ைதக்குக் கீழ்ப்படிந்து
தரும்ப வந்தது. அவர்கள்ெயெராெபயாைமத்தாக்கவல்ைல.

ெரெகாெபயாம்யூதாைவபலப்படுத்துகறான்
௫ெரெகாெபயாம் எருசேலமில்வாழ்ந்தான். தாக்குதல்களில்இருந்துதப்ப க்க

யூதாவல் அவன் பலமான நகரங்கைள ந ர்மாணித்தான். ௬அவன் ெபத்ேலகம்,
ஏத்தாம், ெதக்ேகாவா, ௭ ெபத்சூர், ேசாேகா, அதுல்லாம், ௮ காத்து, மேரஷா,
சீப்பு ௯ அேதாராயீம், லாகீசு, அேசக்கா, ௧௦ ேசாரா, ஆயேலான், எப்ேரான்
ஆகய நகரங்கைளச் ெசப்பனிட்டான். யூதாவலும் ெபன்யமீனிலுமிருந்த இந்த
நகரங்கள் பலப்படுத்தப்பட்டன. ௧௧ ெரெகாெபயாம் இவற்ைறப் பலப்படுத்தய
ப றகு அவற்றல் தைலவர்கைள நயமித்தான். அவர்களுக்கு உணவு,
எண்ெணய், த ராட்ைசரசம் ேபான்றவற்ைற வந ேயாக த்தான். ௧௨ இவன்
ஈட்டிகைளயும், ேகடயங்கைளயும் ைவத்து அந்நகரங்கைளப் பலப்படுத்தனான்.
யூதா, ெபன்யமீன் ஆகய நாடுகளின் நகரங்கைளயும் ஜனங்கைளயும் தன்
ஆட்ச க்குள்ைவத்தருந்தான்.
௧௩ இஸ்ரேவலில் உள்ள அைனத்து ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும்

ெரெகாெபயாேமாடு ேசர்ந்து ெகாண்டு அவனுக்ேகற்றவர்கள் ஆனார்கள்.
௧௪ ேலவயர்கள் தம் புல்ெவளிகைளயும் வயல்கைளயும் வ ட்டுவ ட்டு
யூதாவுக்கும் எருசேலமிற்கும் வந்தனர். காரணம் ெயெராெபயாமும் அவனது
மகன்களும் ேலவயர்கள் கர்த்தருக்கு ஆசாரியர்களாக ேசைவ ெசய்வைத
மறுத்தனர்.
௧௫ ெயெராெபயாம் தன் ெசாந்த ஆசாரியர்கைளேய ேமைடகளில்

பலிெசலுத்த ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவன் ெசய்த ஆடு மற்றும் கன்றுக்
குட்டியன் வக்க ரகங்கைள அந்த ேமைடகளில் அைமத்தான். ௧௬ ேலவயர்கள்
இஸ்ரேவைல வ ட்டு வலகயதும், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர் மீது
நம்ப க்ைகெகாண்ட இஸ்ரேவலின் அைனத்துக் ேகாத்த ரங்களிலுமிருந்த
ஜனங்களும் எருசேலமுக்கு வந்தார்கள். அவர்கள் தங்களது முன்ேனார்களின்
ேதவனாகய கர்த்தருக்கு காணிக்ைக ெசலுத்த எருசேலமுக்கு வந்தார்கள்.
௧௭அவர்கள் யூத அரைசப் பலமுள்ளதாக்கனார்கள். அவர்கள் மூன்று ஆண்டு
காலத்த ற்குச் சாெலாேமானின் மகனான ெரெகாெபயாமிற்கு உதவனார்கள்.
அவர்கள்இக்காலக்கட்டத்தல் தாவீைதப்ேபாலவும் சாெலாேமாைனப் ேபாலவும்
வாழ்ந்ததால்இவ்வாறுெசய்தனர்.

ெரெகாெபயாமின்குடும்பம்
௧௮ ெரெகாெபயாம் மகலாத் என்னும் ெபண்ைண மணந்தான். அவளது

தந்ைத எரிேமாத். அவளது தாய் அபயாேயல், எரிேமாத் தாவீதன் மகன்.
அபயாேயல் எலியாப்பன் மகள். எலியாப் ஈசாயன் மகன். ௧௯ மகலாத்
ெரெகாெபயாமிற்கு ஏயூஸ், சமரியா சாகாம் என்னும் மகன்கைளப் ெபற்றாள்.
௨௦ ப றகு ெரெகாெபயாம் மாக்கா என்னும் ெபண்ைணயும் மணந்தான். அவள்
அப்சேலாமின் ேபத்த . இவள் இவனுக்கு அபயா, அத்தாய , சீசா, ெசேலமித்
ஆக ேயாைரப் ெபற்றாள். ௨௧ ெரெகாெபயாம் தனது மற்ற மைனவயைரயும்,
ேவைலக்காரிகைளயும் வ ட மாக்காைவப் ெபரிதும் ேநச த்தான். அவனுக்கு 18
மைனவயரும், 60 ேவைலக்காரிகளும்இருந்தனர். இவனுக்கு 28மகன்களும், 60
மகள்களும்இருந்தனர்.
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௨௨ ெரெகாெபயாம் அபயாைவத் தனது சேகாதரர்களுக்கும் ேமலான
தைலவனாகத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவன் இவைன அரசனாக்க வரும்பயதால்
இவ்வாறுெசய்தான். ௨௩ெரெகாெபயாம்புத்த சாலித்தனமாகத்தன்மகன்கைள
யூதா மற்றும் ெபன்யமீன் ஆகய நாடுகளில் பரவலாக ஒவ்ெவாரு பலமான
நகரத்தலும் இருக்கும்படி ெசய்தான். அவர்களுக்கு ேவண்டியவற்ைற
வந ேயாகம்ெசய்தான். அவர்களுக்குத்தருமணம்ெசய்துைவத்தான்.

௧௨
எக ப்தன்அரசனானசீஷாக் எருசேலைமத்தாக்குக றான்
௧ெரெகாெபயாம் ஒரு பலமிக்க அரசன்ஆனான். அவன் தனதுஆட்சையயும்

பல முள்ளதாக்கனான். பன்னர் அவனும், அவனது யூதா ேகாத்த ரத்தனரும்
கர்த்தருைடய சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்தனர். ௨ சீஷாக் எருசேலம்
நகரத்ைத ெரெகாெபயாமின் ஐந்தாவது ஆட்சயாண்டில் தாக்கனான். இவன்
எக ப்தன் அரசன். ெரெகாெபயாமும், அவனுடன் ஆட்ச ெசய்தவர்களும்
கர்த்தருக்கு உண்ைமயுள்ளவர்களாக இல்லாததால் இவ்வாறு நடந்தது.
௩ சீஷாக்க டம் 12,000 இரதங்களும், 60,000 குதைர வீரர்களும், எவராலும்
எண்ணிக்ைகய ட முடியாத அளவுைடய பைடவீரர்களும் இருந்தனர். இவனது
ெபரியப் பைடயல் லிபயன் வீரர்களும், சூக்கய வீரர்களும், எத்ேதாப்ப ய
வீரர்களும் இருந்தனர். ௪ சீஷாக் யூதாவலுள்ள பலமிக்க நகரங்கைள
ெவன்றான். ப றகுதனதுபைடையஎருசேலமிற்குெகாண்டுவந்தான்.
௫ ப றகு ெசமாயா எனும் தீர்க்கதரிச ெரெகா ெபயாமிடமும் யூதத்

தைலவர்களிடமும் வந்தான். அந்த யூதத் தைலவர்கள் எருசேலமில்
கூடியருந்தனர். ஏெனன்றால் அவர்கள் சீஷாக்குக்குப் பயந்தனர். ெசமாயா
அவர்களிடம், “கர்த்தரால் ெசால்லப்பட்டது இதுதான்: ‘ெரெகாெபயாம்! நீயும்,
உனது ஜனங்களும் என்ைனவட்டு வலக எனது சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிய
மறுத்துவ ட்டீர்கள். எனேவ இப்ேபாது உன்ைனவட்டு நான் வலக நான்
உங்கைளச்சீஷாக்கன்ைகயல்அகப்படச் ெசய்ேவன்’ ” என்றான்.
௬ ப றகு யூதத் தைவர்களும், ெரெகாெபயாம் அரசனும் வருத்தத்துடனும்,

பணிவுடனும்இருந்தனர். “கர்த்தர் ெசால்வதுசரிதான்” என்றனர்.
௭யூதத் தைலவர்களும், அரசனும் அடங்க ப் ேபானைதக் கர்த்தர் கவனித்தார்.

ப றகுகர்த்தரிடமிருந்துெசமாயாவுக்குச்ெசய்த வந்தது. கர்த்தர்ெசமாயாவ டம்,
“யூதத் தைலவர்களும், அரசனும் அடக்கமாயனர். எனேவ நான் அவர்கைள
அழிக்கமாட்ேடன். நான் வைரவல் அவர்கைளக் காப்ேபன். எனது ேகாபத்ைத
தீர்க்க சீஷாக்ைக எருசேலமின் மீது அனுப்பமாட்ேடன். ௮ ஆனால் எருசேலம்
ஜனங்கள் சீஷாக்கன் ேவைலக்காரர்கள் ஆவார்கள். இதனால் அவர்களுக்கு
எனக்கு ேசைவச் ெசய்வதற்கும் மற்ற ேதசத்து அரசர்களுக்கு ேசைவச்
ெசய்வதற்கும்உள்ளேவறுபாடுபுரியும்” என்றார்.
௯ சீஷாக் எருசேலைமத் தாக்கனான். கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் இருந்த

கருவூலத்ைதக் ைகப்பற்ற க்ெகாண்டான். அரண்மைனயல் இருந்த
கருவூலத்ைதயும் ைகப்பற்ற க் ெகாண்டான். அவன் அைனத்ைதயும் எடுத்துக்
ெகாண்டு ெவளிேயறனான். சாெலாேமான் ெசய்த தங்கக் ேகடயங்கைளயும்
எடுத்துக் ெகாண்டான். ௧௦ அவற்றுக்குப் பதலாக ெரெகாெபயாம் அரசன்
ெவண்கல ேகடயங்கைளச் ெசய்தான். அக்ேகடயங்கைள ெரெகாெபயாம்
அரண்மைன வாசல் காவல்காரர்களின் தைலவர்கள் ைகயல் ெகாடுத்தான்.
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௧௧ அரசன் கர்த்தருைடய ஆலய வாசலுக்குள் நுைழயும்ேபாது காவலர்கள்
வந்து ேகடயங்கைள எடுத்துக்ெகாண்டு வருவார்கள். ப றகு அவர்கள்
அக்ேகடயங்கைளத்தம்அைறய ேலைவத்துபூட்டிவடுவார்கள்.
௧௨ ெரெகாெபயாம் தனக்குள்ேள அடக்கமாகத் தாழ்வாக இருந்தேபாது

கர்த்தர் அவன் மீதுள்ள ேகாபத்ைத வலக்க க்ெகாண்டார். எனேவ, கர்த்தர்
ெரெகாெபயாைம முழுவதுமாக அழிக்கவல்ைல. ஏெனன்றால் யூதாவல்
சலவற்ைறநன்ைமயானதாகக் கண்டார்.
௧௩ ெரெகாெபயாம் தன்ைன எருசேலமில் பலமுள்ள அரசனாக

ஆக்க க்ெகாண்டான். இவன் அரசனாகும்ேபாது 41 வயது. இவன் எருசேலமில்
17 ஆண்டுகள் அரசனாக இருந்தான். இந்நகரம் கர்த்தரால் இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்களில் எல்லாம் ச றந்ததாகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டது. கர்த்தர் தனது
ெபயைர எருசேலமில் வளங்கும்படி ெசய்தார். ெரெகாெபயாமின் தாய்
நாமாள். நாமாள் அம்ேமான் நாட்டிலிருந்து வந்தவள். ௧௪ ெரெகாெபயாம் தீயச்
ெசயல்கைளச் ெசய்தான். ஏெனன்றால் அவனது மனதல் கர்த்தருக்குஊழியம்
ெசய்யேவண்டும்என்றஎண்ணம்இல்ைல.
௧௫ ெரெகாெபயாம் ெதாடக்கக் காலமுதல், ஆட்சயன் இறுதவைர

ெசய்தச் ெசயல்கெளல்லாம் தீர்க்கதரிச யான ெசமாயா மற்றும்
ஞானதருஷ்டிக்காரனான இத்ேதா ஆக ேயாரின் எழுத்துக்களில் உள்ளன.
இவர்கள் குடும்ப வரலாறுகைள எழுதனார்கள். ெரெகாெபயாமுக்கும்,
ெயெராெபயாமுக்கும் அவர்கள் இருவரும் ஆட்ச புரிந்தக் காலம் முழுவதும்
ேபார் நடந்தது. ௧௬ ெரெகாெபயாம் மரித்து தன் முற்ப தாக்கேளாடு ேசர்ந்தான்.
அவைன தாவீதன் நகரத்த ேல அடக்கம் ெசய்தனர். ப றகு ெரெகாெபயாமின்
மகன்அபயா புதயஅரசனானான்.

௧௩
யூதாவன்அரசனானஅபயா
௧இஸ்ரேவலில்ெயெராெபயாமின் 18வது
ஆட்சயாண்டில், அபயா யூதாவன் புதய அரசனானான். ௨ அபயா

எருசேலமில் 3 ஆண்டுகள் அரசனாக இருந்தான். அபயாவன் தாய் மாக்கா
ஆவாள். மாக்கா ஊரிேயலின் மகள். ஊரிேயல் க பயா என்னும் ஊைரச்
ேசர்ந்தவன். அபயாவற்கும் ெயெராெபயாமிற்கும் சண்ைட ஏற்பட்டது.
௩ அபயாவன் பைடயல் 4,00,000 பலமிக்க வீரர்கள் இருந்தனர். அவர்கைள
அபயா ேபாரில் ஈடுபடுத்தனான். ெயெராெபயாமின்பைடயல் 8,00,000வீரர்கள்
இருந்தனர். ெயெராெபயாம்அபயாேவாடு ேபாரிடத் தயாரானான்.
௪ ப றகு அபயா மைலநாடான எப்ப ராயீமில் ெசமராயீம் என்னும் மைலமீது

ஏற நன்றான். அபயா, “ெயெராெபயாேம! இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள! நான்
ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். ௫இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர் தாவீத ற்கும்,
அவரது பள்ைளகளுக்கும் இஸ்ரேவல் அரசனாக என்ெறன்ைறக்கும்
இருக்கும்படியான உரிைமையக் ெகாடுத்தருக்க றார் என்பது உங்களுக்குத்
ெதரிந்தருக்க ேவண்டும். ேதவன் இந்த உரிைமைய தாவீத ற்கு மாறாத
உடன்படிக்ைகயாகக் ெகாடுத்தருக்க றார். ௬ ஆனால் ெயெராெபயாம் தன்
எஜமானுக்கு எத ராகவ ட்டான். ேநபாத்தன் மகனான ெயெராெபயாம்
சாெலாேமானின் ேவைலக்காரர்களில் ஒருவன். சாெலாேமான் தாவீதன்
மகன். ௭ பயனற்ற ேமாசமான நண்பர்கேளாடு ேசர்ந்து ெயேராெபயாம்
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சாெலாேமானின் மகனான ெரெகாெபயாமுக்கு எத ரானான். அவன்
இைளஞனாகவும், அனுபவம் இல்லாதவனாகவும் இருந்தான். அதனால்
அவனால் ெயெராெபயாைமயும், அவனது தீய நண்பர்கைளயும் தடுக்க
முடியவல்ைல.
௮ “இப்ேபாது ெயெராெபயாமாக ய நீயும், இஸ்ரேவல் ஜனங்களும்

கர்த்தருைடயஅரசாட்ச க்குஎத ராகத ட்டமிடுக றீர்கள். கர்த்தருைடயஅரசாங்கம்
தாவீதன் சந்ததயாருக்கு உரியது. உங்களில் அேநகம் ேபர் ெயெராெபயாமால்
ெசய்யப்பட்ட ெபான் கன்றுக்குட்டிகைள ெதய்வங்களாக வழிபடுகன்றீர்கள்.
௯ நீங்கள் கர்த்தருைடய ஆசாரியர்கைளயும், ேலவயர்கைளயும்
வ ரட்டிவ ட்டீர்கள். ஆசாரியர்கள்அைனவரும்ஆேரானின் சந்ததயனர். நீங்கள்
உங்கள் ஆசாரியர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டீர்கள். இைதத்தான் மற்ற
நாட்டினரும் ெசய்கன்றனர். ஒரு காைளக் கன்றுக்குட்டியுடன் அல்லது ஏழு
ெசம்மறயாட்டுக் கடாக்களுடன் தன்ைனப் பரிசுத்தப்படுத்த க்ெகாள்ள வருகற
எவனும் ‘ெதய்வங்கள்இல்லாதஉருவச்சைலகளுக்கு’ஆசாரியனாகலாம்.
௧௦ “ஆனால் எங்களுக்ேகா கர்த்தேர ேதவன். யூத ஜனங்களாகய

நாங்கள் ேதவனுக்கு கீழ்ப்படிய மறுக்கவல்ைல. நாங்கள் அவைர வ ட்டு
வலகவல்ைல. கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்க ற ஆசாரியர்கள் அைனவரும்
ஆேரானின் சந்தத கேள. ேமலும் கர்த்தருக்கு ேசைவெசய்ய ஆசாரியர்களுக்கு
ேலவயர்கள் உதவுகறார்கள். ௧௧ அவர்கள் தகனபலி ெசலுத்துவார்கள்.
ஒவ்ெவாருநாள் காைலயலும், மாைலயலும் கர்த்தருக்கு நறுமணப்
ெபாருட்கைள எரிக்க றார்கள். ஆலயத்தல் பரிசுத்தமான ேமைஜயன் ேமல்
சமூகத்தப்பங்கைள அடுக்க ைவக்க றார்கள். ஒவ்ெவாரு நாள் மாைலயல்
வளக்ைக அதற்குரிய தங்கத் தண்டின் ேமல் ஏற்ற ைவக்க றார்கள். எனேவ
அது ஒவ்ெவாரு மாைலப்ெபாழுதலும் ெவளிச்சத்துடன் ப ரகாச க்க றது.
எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்கு கீழ்ப்படிேவாம்.
ஆனால் ெயெராெபயாமாக ய நீயும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் கர்த்தருக்கு
கீழ்ப்படியவல்ைல. நீங்கள் அவைரவ ட்டு வலகவ ட்டீர்கள். ௧௨ ேதவன் தாேம
எங்கேளாடு இருக்க றார். அவேர எங்கைள ஆள்பவர். அவரது ஆசாரியர்கேள
எங்கேளாடுஇருக்கன்றனர். ேதவனுைடயஆசாரியர்கள் எக்காளங்கைளஊத
உங்களுக்கு எத ராகப் ேபாரிட அைழத்தனர். இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள உங்கள்
முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு எத ராகப் ேபார் ெசய்யாதீர்கள்.
ஏெனன்றால்உங்களால்ெவற்றெபறஇயலாது” என்றான்.
௧௩ ஆனால் ெயெராெபயாம் ஒரு பைடக் குழுைவ அபயாவன் பைடக்குப்

பன்புறமாக அனுப்பனான். ெயெராெபயாமின் பைடேயா அபயாவற்கு
முன்னால் இருந்தது. மைறவாகச் ெசன்ற பைடக்குழுேவா அபயாவன்
பைடக்குப் பன்னால் இருந்தது. ௧௪ அபயாவன் பைடவீரர்கள் தம்ைமச்
சுற்ற ப் பார்த்தேபாது ெயெராெபயாமின் பைட வீரர்கள் சுற்ற நன்று
முன்னும் பன்னும் தாக்குவைதக் கண்டனர். உடேன யூத ஜனங்கள்
கர்த்தைர ேநாக்க க் கூப்ப ட்டார்கள். ஆசாரியர்கள் எக்காளங்கைள
ஊதனார்கள். ௧௫ பன்னர் அபயாவன் பைடயலுள்ள ஜனங்கள்
ஆர்ப்பரித்தனர். யூத ஜனங்கள் ஆர்ப்பரித்தேபாது ேதவன் ெயெராெபயாைமத்
ேதாற்கடித்தார் ெயெராெபயாமின் இஸ்ரேவல் பைடவீரர்கைள, அபயாவன்
யூதப்பைட ேதாற்கடித்தது. ௧௬ இஸ்ரேவல் ஆண்கள், யூதாவன்
ஆண்கைளவட்டு ஓடிப்ேபானார்கள். இஸ்ரேவல் பைடகைளத் ேதாற்கடிக்க
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ேதவன் யூதப்பைடகைள அனுமதத்தார். ௧௭ அபயாவும் அவனுைடய
பைடவீரர்களும் இஸ்ரேவல் பைட வீரர்கைளத் ேதாற்கடித்து 5,00,000
வீரர்கைளக் ெகான்றுவட்டனர். ௧௮ இவ்வைகயல் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ேதாற்கடிக்கப்பட்டனர். யூத ஜனங்கள் ெவன்றனர். யூதப்பைட ெவன்றதற்கான
காரணம் அவர்கள் தம் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய கர்த்தைரச்
சார்ந்தருந்ததுதான்.
௧௯ அபயாவன் பைட ெயெராெபயாமின் பைடையத் துரத்த ச் ெசன்றது.

அபயாவன் பைட ெபத்ேதல், எஷானா, எப்ெபேரான் ஆகய நகரங்கைளயும்,
அவற்ைறச்சுற்றயுள்ளக ராமங்கைளயும்ைகப்பற்றனார்கள்.
௨௦ அபயா உய ேராடு இருந்தவைர ெயெராெபயாம் பலமுள்ளவனாக ஆக

முடியவல்ைல. கர்த்தர் தாேம ெயெராெபயாைமக் ெகான்றார். ௨௧ ஆனால்
அபயா பலமுள்ளவன்ஆனான். அவன் 14 ெபண்கைள மணந்துக்ெகாண்டான்.
22 மகன்களுக்கும், 16 மகள்களுக்கும் தந்ைதயானான். ௨௨அபயாவன் மற்ற
ெசயல்கள்இத்ேதா தீர்க்கதரிச யன்புத்தகத்தல்எழுதப்பட்டுள்ளன.

௧௪
௧அபயா தன்முற்ப தாக்கேளாடு
ேசர்க்கப்பட்டான். ஜனங்கள் அவைன தாவீதன் நகரத்த ேல அடக்கம்

ெசய்தனர். ப றகு அபயாவன் மகனானஆசா புதய அரசனானான். ஆசாவன்
காலத்தல்நாட்டில் பத்தாண்டுகாலம் சமாதானம்இருந்தது.
யூதஅரசனானஆசா
௨ ஆசா தன் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு முன்பாக நல்லனவற்ைறயும்,

சரியானவற்ைறயும் ெசய்தான். ௩ ஆசா அந்நய ெதய்வங்களின்
பலிபீடங்கைளயும், ேமைடகைளயும் அகற்றனான். சைலகைள உைடத்தான்.
வக்க ரகத் ேதாப்புகைள அழித்தான். ௪யூத ஜனங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைரப்
பன்பற்றும்படி கட்டைளய ட்டான். அவேர நம் முற்ப தாக்களால்ஆராத க்கப்பட்ட
ேதவன். அவரது கட்டைளகைளயும், சட்டங்கைளயும் ைகக்ெகாள்ள ேவண்டும்
என்றான். ௫ஆசா யூதா நாட்டிலுள்ள அைனத்து நகரங்களிலும் அைமக்கப்பட்ட
ேமைடகைளயும், நறு மணப் ெபாருட்கள் எரிக்கப்படும் பலிபீடங்கைளயும்
அகற்றனான். எனேவ ஆசா அரசனாக இருந்த காலத்தல் அவனது அரசு
சமாதானமாக இருந்தது. ௬இந்த சமாதானமான காலத்தல்ஆசா யூதா நாட்டில்
பலமிக்கநகரங்கைளஉருவாக்கனான். இக்காலகட்டத்தல்ஆசாஎந்தவதமான
ேபாரிலும் ஈடுபடவல்ைல. ஏெனன்றால் கர்த்தர் அவனுக்கு சமாதானத்ைதக்
ெகாடுத்தார்.
௭ ஆசா யூத ஜனங்களிடம், “இந்த நகரங்கைள உருவாக்க இவற்ைறச்

சுற்ற சுவர்கைள எழுப்புேவாம். ேகாபுரங்கைளயும், வாசல்கைளயும்,
வாசல்களுக்குத் தாழ்ப்பாள்கைளயும் அைமப்ேபாம். இந்த நாட்டில் நாம்
இன்னும்வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்கன்றகாலத்தல்இைதச்ெசய்ேவாம். இந்நாடு
நமக்குரியது. ஏெனன்றால் நாம் ேதவனாகய கர்த்தைரப் பன்பற்றுக ேறாம்.
அவர் நம்ைமச் சுற்றலும் சமாதானத்ைத உருவாக்கனார்” என்றான். எனேவ
அவர்கள்அவ்வாேற கட்டினார்கள். தம்ெசயல்களில்ெவற்ற ெபற்றனர்.
௮ ஆசாவன் பைடயல் 3,00,000 ேபர் ெகாண்ட பைட யூதா

ேகாத்த ரத்தலிருந்தும், 2,80,000 ேபர் ெகாண்ட பைடக்குழு ெபன்யமீனின்
ேகாத்த ரத்தலிருந்தும் ேசர்ந்தருந்தனர். யூதவீரர்கள்ெபரிய ேகடயங்கைளயும்
ஈட்டிகைளயும் சுமந்துவந்தனர். ெபன்யமீன் வீரர்கள் ச றய ேகடயங்கைளயும்
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வல்லம்புகைளயும் தாங்கனார்கள். இவர்கள் அைனவரும் ைதரியமும் பலமும்
மிக்கவீரர்கள்.
௯அப்ேபாதுஆசாவன் பைடகளுக்கு எத ராகச் ேசரா என்பவன்களம்பனான்.

ேசரா எத்த ேயாப்ப யன். அவனிடம் 10,00,000 வீரர்களும் 300 இரதங்களும்
இருந்தன. அவனது பைட மேரசாவைர வந்தது. ௧௦ஆசா ேசராவுக்கு எத ராகப்
ேபாரிடவந்தான். மேரசாவல் உள்ள ெசப்பத்தா என்னும் பள்ளத்தாக்க ேல
ஆசாவன்பைடவீரர்கள் ேபாரிடத் தயாராகஇருந்தனர்.
௧௧ ஆசா தனது ேதவனாகய கர்த்தைர அைழத்து, “கர்த்தாேவ,

பலமானவர்கைள எத ர்க்கும் பலவீனர்களுக்கு உதவ உம்மால் தான்
முடியும்! எங்களுக்கு உதவும்! எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தாேவ! நாங்கள்
உம்ைமேயச் சார்ந்துள்ேளாம். உமது ேபரால் இப்ெபரும் பைடேயாடு
ேபாரிடப்ேபாக ேறாம். கர்த்தாேவ,நீர்எங்கள்ேதவன். உமக்குஎத ராகஎவைரயும்
ெவல்லும்படிவ டாதீர்!” என்றான்.
௧௨ ப றகு கர்த்தர் எத்த ேயாப்ப யா பைடைய ெவல்ல ஆசாவன்

பைடையப் பயன்படுத்தனார். எத்த ேயாப்ப யா பைடயனர் ஓடிப்ேபாயனர்.
௧௩ ஆசாவன் பைடயனர் எத்த ேயாப்ப யா பைடயனைரக் ேகரார் வைர
வ ரட்டிக்ெகாண்டு ெசன்றனர். எத்த ேயாப்ப யா வீரர்கள் மீண்டும் கூடிப்
ேபாரிட முடியாதபடி ெகால்லப்பட்டனர். கர்த்தராலும் அவரது பைடயனராலும்
நசுக்கப்பட்டனர். பைகவரிடமிருந்து ஆசாவும், அவனது பைடயனரும்
வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளக்ைகப்பற்ற க்ெகாண்டனர். ௧௪ஆசாவும்,அவனது
பைடயனரும் ேகரார் அருகலுள்ளஅைனத்து நகரங்கைளயும் ேதாற்கடித்தனர்.
அந்நகரங்களில் வாழ்ந்த ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு பயந்தார்கள். அந்நகரங்களில்
ஏராளமாக வைலயுயர்ந்தப் ெபாருட்கள் இருந்தன. அவற்றலிருந்து ஆசாவன்
பைடயனர் அந்த வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைள அள்ளிக்ெகாண்டு வந்தார்கள்.
௧௫ ஆசாவன் பைட ேமய்ப்பர்களின் கூடாரங்கைளயும் தாக்கயது. அவர்கள்
அங்கருந்த நைறய ெவள்ளாடுகைளயும், ஒட்டகங்கைளயும் கவர்ந்தனர். ப றகு
ஆசாவன்பைடயனர் எருசேலமிற்குத்தரும்ப ச்ெசன்றனர்.

௧௫
ஆசாவன்மாற்றங்கள்
௧ ேதவனுைடய ஆவ அசரியாவன் மீது வந்தது. அசரியா ஓேபதன் மகன்.

௨ அசரியா, ஆசாைவச் சந்த க்கச் ெசன்றான். அசரியா, “ஆசாேவ, யூதா
மற்றும் ெபன்யமீனின் எல்லா ஜனங்கேள! என்ைனக் கவனியுங்கள். நீங்கள்
கர்த்தேராடுஇருக்கும்ேபாதுஅவரும்உங்கேளாடுஇருப்பார். நீங்கள்கர்த்தைரத்
ேதடினால் கண்டுெகாள்ளலாம். ஆனால் நீங்கள் அவைர வ ட்டு வலகனால்
அவரும் வலக வடுவார். ௩நீண்ட காலத்த ற்குஇஸ்ரேவலர்கள் உண்ைமயான
ேதவன் இல்லாமல் இருந்தனர். ேமலும் அவர்கள் ேபாத க்கும் ஆசாரியர்
இல்லாமலும், சட்டங்கள் இல்லாமலும் இருந்தார்கள். ௪ ஆனால் இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குத் துன்பம் வந்தேபாது அவர்கள் மீண்டும் கர்த்தருைடய பக்கம்
தரும்பனார்கள். அவேர இஸ்ரேவலின் ேதவன். அவர்கள் கர்த்தைரத்
ேதடினார்கள்; கண்டுெகாண்டனர். ௫ அந்தக் கஷ்டகாலங்களில் எவராலும்
பாதுகாப்பாகப்பயணம்ெசய்யமுடியவல்ைல. எல்லாநாடுகளிலும்துன்பங்கள்
ஏற்பட்டன. ௬ஒரு நாடு இன்ெனாரு நாட்ைட அழித்தது. ஒரு நகரம் இன்ெனாரு
நகரத்ைத அழித்தது. ேதவன் அவர்களுக்கு எல்லாவதமான துன்பங்கைளயும்
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ெகாடுக்கேவண்டும்என்றுஎண்ணியதால்இவ்வாறுந கழ்ந்தது. ௭ஆனால்ஆசா,
நீயும்யூதா மற்றும் ெபன்யமீனின்ஜனங்களும் பலமுைடயவர்களாகஇருங்கள்.
பலவீனமாய் இருக்காதீர்கள். எைதயும் ைகவ ட்டுவ டாதீர்கள். ஏெனன்றால்
உங்கள்பணிகளுக்குத்தக்கெவகுமத கைடக்கும்!” என்றான்.
௮ ஆசா இந்த வார்த்ைதகைளயும் தீர்க்கதரிச யான ஓேபதன்

வார்த்ைதகைளயும் ேகட்டதும் ஊக்க உணர்ைவ அைடந்தான். ப றகு அவன்
யூதா மற்றும் ெபன்யமீன் பகுத களில்இருந்த ெவறுக்கத்தக்க வக்க ரகங்கைள
அப்புறப்படுத்தனான். எப்ப ராயீம் மைலநாட்டில் தான் ைகப்பற்றய
ஊர்களில் இருந்த ெவறுக்கத்தக்க வக்க ரகங்கைளயும் அப்புறப்படுத்தனான்.
கர்த்தருைடய ஆலய முன்வாயலின் முன்னால் இருந்த கர்த்தருைடய
பலிபீடத்ைதப் புதுப்ப த்தான்.
௯ ப றகு ஆசா, யூதா மற்றம் ெபன்யமீன் ஜனங்கள் அைனவைரயும்

எருசேலமில் கூட்டினான். அவன் எப்ப ராயீம், மனாேச, ச மிேயான் ஆகய
ேகாத்த ரத்தனர்கைளயும் கூட்டினான். அவர்கள் வாழ்வதற்காக இஸ்ரேவல்
நாட்டிலிருந்து யூதாவற்கு குடிேயறயவர்கள். இதுேபால் ஏராளமான ஜனங்கள்
யூதாவற்கு வந்தனர். ஏெனன்றால்ஆசாவன் ேதவனாகய கர்த்தர் ஆசாேவாடு
அங்ேகஇருப்பைதக்கண்டனர்.
௧௦ஆசாவும், அந்த ஜனங்கள் அைனவரும் எருசேலமில் கூடினார்கள். அது

ஆசாவன் 15வது ஆட்சயாண்டின் மூன்றாவது மாதமாகும். ௧௧ அப்ேபாது
அவர்கள் 700 காைளகைளயும், 7,000 ஆடுகைளயும் பலிய ட்டனர். இப்பலிப்
ெபாருட்கைளயும் மற்ற வைலயுயர்ந்தவற்ைறயும் ஆசாவன் பைடயனர்
தம் எத ரிகளிடமிருந்து அபகரித்து வந்தனர். ௧௨ ப றகு அவர்கள்
தம் மனப்பூர்வமாகவும், ஆத்மபூர்வமாகவும் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
ேசைவெசய்வதாக ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்டனர். அவேர அவர்களது
முற்ப தாக்களால் ேசைவெசய்யப்பட்ட ேதவன். ௧௩ எவெனாருவன் ேதவனாகய
கர்த்தருக்குச் ேசைவ ெசய்ய மறுக்க றாேனா அவன் ெகால்லப்பட்டான். அவன்
முக்கயமானவனா அல்லது முக்கயம் இல்லாதவனா, அவன் ஆணா அல்லது
ெபண்ணா என்பது ஒரு ெபாருட்டல்ல. ௧௪ ப றகு ஆசாவும், ஜனங்களும்
கர்த்தருக்கு முன்னால் ஒரு சபதம் ெசய்தார்கள். அவர்கள் மிக உரத்தகுரலில்
கூவனார்கள். ேமலும் ெசம்மறயாட்டுக் கடாவன் ெகாம்புகைளயும்,
எக்காளங்கைளயும் ஊதனார்கள். ௧௫ யூதா ஜனங்கள் அைனவரும் அந்த
உறுதெமாழிையக் குற த்து மக ழ்ச்ச யைடந்தனர். ஏெனன்றால் அவர்கள் தம்
மனப்பூர்வமாகச் சத்தயம் ெசய்தனர். அவர்கள் மனப் பூர்வமாக ேதவைனப்
பன்பற்றனர். அவர்கள் ேதவைனத் ேதடிக் கண்டைடந்தனர். எனேவ கர்த்தர்
நாடுமுழுவதலும்உள்ளஜனங்களுக்குசமாதானத்ைதஅளித்தார்.
௧௬ ஆசா அரசன் தன் தாயான மாகாைள ராஜாத்த என்ற பதவயலிருந்து

நீக்கவ ட்டான். ஏெனன்றால் அவள் அஷா என்னும் ேதவைதைய வழிபடும்
கம்பத்ைத உருவாக்கனாள். ஆசா அந்த அஷா கம்பத்ைத உைடத்து
துண்டுத்துண்டாக ெநாறுக்கவ ட்டான். ப றகு அத்துண்டுகைள கீதேரான்
சமெவளியல் சுட்ெடரித்தான். ௧௭ பல ேமைடகேளா யூதா நாட்டில் இன்னும்
அழிக்கப்படாமல் இருந்தன. எனினும் ஆசாவன் இதயம் அவனது வாழ்நாள்
முழுவதும்கர்த்தேராடுஇருந்தது.
௧௮ ஆசா, தானும் தன் தந்ைதயும் அளித்த பரிசுத்த அன்பளிப்புகைள

ேதவனுைடய ஆலயத்தல் ெகாண்டு வந்து ைவத்தான். அைவ ெபான்னாலும்,
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ெவள்ளியாலும் ெசய்யப்பட்டைவ. ௧௯ ஆசாவன் 35வது ஆட்சயாண்டுவைர
நாட்டில் ேபார்இல்லாமல்இருந்தது.

௧௬
ஆசாவன்இறுத ஆண்டுகள்
௧ஆசாவன் 36வதுஆட்ச ஆண்டில்யூதா
நாட்டிைன பாஷா தாக்கனான். பாஷா இஸ்ரேவலின் அரசன் ஆவான்.

அவன் ராமா என்னும் நகருக்குச் ெசன்று அைதேய ஒரு ேகாட்ைடயாகக்
கட்டினான். ஜனங்கள்யூதாவன்அரசனானஆசாவ டம்ெசல்வைதேயாஅல்லது
அவனிடமிருந்து தரும்புவைதேயா தடுப்பதற்கான இடமாக ராமா ஊரிைனப்
பயன்படுத்தனான். ௨ கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் கருவூலத்தல் இருந்த
ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் ஆசா ெவளிேய எடுத்தான். அரண்மைன
கருவூலத்தல் உள்ள ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் ஆசா எடுத்தான். ப றகு
அவன் ெபன்னாதாத்துக்கு தூது அனுப்பனான். ெபன்னாதாத் ஆராம் நாட்டு
அரசன். அவன் தமஸ்கு நகரத்தல் இருந்தான். ஆசாவன் ெசய்த இது:
௩ “ெபன்னாதாத் நீயும் நானும் ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துக்ெகாள்ேவாம். உன்
தந்ைதயும் என் தந்ைதயும் ெசய்த ஒப்பந்தம் ேபான்று இருக்கட்டும். நான்
உனக்குப் ெபான்னும் ெவள்ளியும் அனுப்புேவன். நீ இப்ேபாது பாஷாவுடன்
உள்ள ஒப்பந்தத்ைத ஒரு முடிவுக்கு ெகாண்டு வந்துவடு. அதனால் அவன்
எனக்குத்துன்பம்தராமல்வலகவடுவான்.”
௪ ெபன்னாதாத் அரசனாகய ஆசா ெசான்னவற்ைற ஒத்துக்ெகாண்டான்.

அவன் தனது பைடத் தளபத கைள அனுப்ப இஸ்ரேவல் நகரங்கைளத்
தாக்கனான். அவர்கள் ஈேயான், தாண், ஆேபல், மாயீம், நப்தலிப்
பகுதயல் இருந்த ஊர்கள் ஆகயவற்ைறத் தாக்கனார்கள். இந்நகரங்களில்
கருவூலங்களும் பண்டகச்சாைலகளும் இருந்தன. ௫ இஸ்ரேவல் நகரங்கள்
தாக்கப்படுவைத பாஷா ேகள்வயுற்றான். எனேவ அவன் ராமாவல் ேகாட்ைட
கட்டுவைத வ ட்டுவ ட்டு வலக ப்ேபானான். ௬ ப றகு ஆசா அரசன் யூதா
ஜனங்கள்அைனவைரயும்ஒன்றாகக்கூட்டினான். அவர்கள் ராமா நகரத்த ற்குச்
ெசன்றார்கள். அங்கு ேகாட்ைட கட்டுவதற்காக பாஷா ைவத்தருந்த கல், மரம்
ேபான்றவற்ைற எடுத்துக்ெகாண்டு வந்துவ ட்டார்கள். அவற்றால் அவர்கள்
ேகபா,மிஸ்பாஆகயநகரங்கைளபலமுள்ளதாகக் கட்டினார்கள்.
௭ அப்ேபாது யூதாவன் அரசனான ஆசாவ டம் அனானி எனும்

ஞானதருஷ்டிக்காரன் வந்தான். அனானி அரசனிடம், “ஆசா, நீ உதவக்காக
ஆராம் நாட்டு அரசைனேய சார்ந்தருந்தாய். உனது ேதவனாகய கர்த்தைரச்
சார்ந்தருக்கவல்ைல. நீ உன் உதவக்காக கர்த்தைரச் சார்ந்தருக்கேவண்டும்.
ஆனால் உதவக்காகக் கர்த்தைரச் சாராததால் ஆராம் நாட்டு பைடயும்
உன் ைககளில் இருந்து வலக ப்ேபானது. ௮ எத்த ேயாப்ப யர்களிடமும்
லூபயர்களிடமும் வலிைமமிக்க ெபரிய பைட இருந்தது. அவர்களிடம்
ஏராளமான இரதங்களும் குதைர வீரர்களும் இருந்தனர். ஆனால் நீ
உதவக்கு கர்த்தைர நாடியேபாது அவர் இவர்கைள ெவல்லும்படி உதவனார்.
௯ கர்த்தருைடய கண்கள் பூமியல் உள்ள அைனவர் மீதும் சுற்றவரும். தனக்கு
உண்ைமயானவர்கைள அவர் ேதடி அவர்கைள பலமுள்ளவர் ஆக்குவார். ஆசா
நீ முட்டாள்தனமாக நடந்துக்ெகாண்டாய். எனேவஇப்ேபாதுமுதல் நீ ேபார்கைள
சந்த ப்பாய்” என்றான்.
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௧௦ஆசாவற்கு அனானி மீது அவன் ேபசய ெசாற்களுக்காக ேகாபம் வந்தது.
அவன் எந்தவத காரணமின்ற அனானிையச் சைறயல் அைடத்தான்.
இக்காலக்கட்டத்தல்ஆசா பலரிடம் ெகாடூரமாக நடந்துக்ெகாண்டான்.
௧௧ ெதாடக்கம் முதல் இறுதவைர ஆசா ெசய்த ெசயல்கள் யூதா மற்றும்

இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளன.
௧௨ஆசாவன் 39வது ஆட்சயாண்டில் அவன் காலில் ேநாய் வந்தது. இது மிக
ேமாசமான ேநாய். எனினும்கர்த்தருைடயஉதவையநாடவல்ைல. உதவக்காக
மருத்துவர்கைள நாடினான். ௧௩ஆசா தனது 41வதுஆட்சயாண்டில் மரித்தான்.
அவன் தன் முற்ப தாக்கேளாடு ேசர்க்கப்பட்டான். ௧௪ தாவீதன் நகரத்த ேல
ஆசா தனக்ெகன்று ஒரு கல்லைற அைமத்தருந்தான். ஜனங்கள் அவைன
அத ேலேயஅடக்கம்ெசய்தனர். அவைனவாசைனப்ெபாருட்களாலும்பலவைக
மணக்கலைவகளாலும் அைமக்கப்பட்ட ெமத்ைத மீது ைவத்தனர். ஆசாைவ
ெகௗரவ ப்பதற்காகஜனங்கள்ஒருெபரும்ெநருப்ைபஉண்டாக்கனார்கள்.

௧௭
யூதாவன்அரசனானேயாசபாத்
௧யூதாவன்புதயஅரசனாகஆசாவன்
இடத்த ேல அவனது மகனான ேயாசபாத் ஆனான். இவன் யூதாைவ

பலமுள்ளதாகஆக்கனான். இஸ்ரேவைலஎத ர்த்துப்ேபாரிடும்அளவுக்குஅவன்
யூதாைவ பலப்படுத்தனான். ௨ அவன் யூதாவன் அைனத்து நகரங்களிலும்
பைட வீரர்கள் அடங்கய குழுக்கைள நறுத்தனான். அந்நகரங்கள் எல்லாம்
யூதாவலும், அவன் தந்ைதயால் ைகப்பற்றப்பட்ட எப்ப ராயீம் நகரங்களிலும்
ேயாசபாத் ேகாட்ைடகைளக்கட்டினான்.
௩ கர்த்தர் ேயாசாபாத்ேதாடு இருந்தார். ஏெனன்றால் இவனது சறுவயதல்

இவன் தன் முற்ப தாவான தாவீைதப்ேபான்று நற்ெசயல்கைளச் ெசய்தான்.
இவன் பாகால் வக்க ரகங்கைளப் பன்பற்றவல்ைல. ௪ ேயாசபாத் தன்
முற்ப தாக்கைளப்ேபான்ேற ேதவைனப் பன்பற்றனான். அவன் ேதவனுைடய
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தான். இவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப்ேபான்று
வாழ்க்ைக நடத்தவல்ைல. ௫ ேயாசபாத்ைத யூதாவன் பலம் ெபாருந்தய
அரசனாககர்த்தர்ஆக்கனார். யூதாவலுள்ளஅைனத்துஜனங்களும்அவனுக்கு
அன்பளிப்புக்கைளக் ெகாண்டு வந்தனர். இதனால் ேயாசபாத் ெபருஞ்
ெசல்வமும் ெபருைமயும் அைடந்தான். ௬ ேயாசபாத்தன் மனம் கர்த்தருைடய
வழியல் மக ழ்ச்சையக் கண்டது. அவன் யூதா நாட்டில் ேமைடகைள
அகற்றனான். வக்க ரகங்கைளயும்அழித்தான்.
௭ ேயாசபாத் தன் தைலவர்கைள யூத நகரங்களில் கற்ப க்கச் ெசய்தான்.

இைவ இவனது மூன்றாவது ஆட்சயாண்டில் நடந்தது. ெபன்னாயல்,
ஒபதயா, சகரியா, ெநதெனேயல், மிகாயா, ஆகேயார் இவனால் அனுப்பப்பட்ட
தைலவர்கள். ௮இவர்கேளாடுேலவயர்கைளயும்அனுப்பனான். ேலவயர்களில்
ெசமாயா, ெநதனியா, ெசபதயா, ஆசேகல், ெசமிரா ேமாத், ேயானத்தான்,
அேதானியா, ெதாப யா, ேதாபத்ேதானியாஆக ேயார் இருந்தனர். இவர்கேளாடு
ஆசாரியர்களில் எலிஷாமா, ேயாராம் ஆக ேயாைரயும் அனுப்பனான்.
௯ இவர்கள் யூதாவலுள்ள ஜனங்களுக்குப் ேபாத த்தனர். அவர்களிடம்
'கர்த்தருைடய சட்டபுத்தகம்' இருந்தது. அவர்கள் யூதாவன் அைனத்து
நகரங்களுக்கும்ெசன்றுஅதைனப்ேபாத த்தனர்.
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௧௦யூதாவன்அருகலுள்ள மற்ற நாட்டினரும் கர்த்தருக்குப் பயந்தனர். எனேவ
அவர்கள் ேயாசபாத்துக்கு எத ராகப் ேபாைரத் ெதாடங்காமல் இருந்தனர்.
௧௧ ச ல ெபலிஸ்தய ஜனங்களும் ேயாசபாத்துக்கு அன்பளிப்புகைளக்
ெகாண்டுவந்தார்கள். அவர்கள் ேயாசபாத்துக்கு ெவள்ளிையயும்
ெகாண்டுவந்தார்கள். ஏெனன்றால், அவன்ஒருவலிைமமிக்க அரசெனன்பைத
அவர்கள் அற ந்தருந்தார்கள். ச ல அரபயர்கள் ஆடுகைளக் ெகாடுத்தனர்.
அவர்கள் 7,700 ஆட்டுக் கடாக்கைளயும், 7,700 ெவள்ளாட்டுக் கடாக்கைளயும்
ெகாடுத்தனர்.
௧௨ ேயாசபாத் மிக பலமுள்ளவனாக ஆனான். அவன் ேகாட்ைடகைளயும்,

ெபாருட்கள் ைவப்பதற்கான கருவூலங்கைளயும் யூதாவல் கட்டினான். ௧௩யூதா
நகரங்களில் ெபாருட்கைள வந ேயாம் ெசய்தான். எருசேலமில் ேயாசபாத்
பய ற்ச மிக்க பைட வீரர்கைள ைவத்தருந்தான். ௧௪ இவ்வீரர்கள் தம்
ேகாத்த ரங்களின்படி பட்டியலிடப்பட்டனர். இதுதான்அவர்கள்வபரம்:

யூதாவ ேல ஆய ரத்துக்கு அத பத களில் அத்னா தைலவனாக இருந்தான்.
3,00,000வீரர்களுக்குஅவன்தளபதயாகஇருந்தான்.

௧௫ேயாகனான்எனும்தளபதய டம் 2,80,000வீரர்கள்இருந்தனர்.
௧௬ அமசயா எனும் தளபதய டம் 2,00,000 வீரர்கள் இருந்தனர். அமசயா
ச க்ரியன் மகன். அமசயா, தன்ைன கர்த்தருைடய ேசைவயல்
ஈடுபடுத்துவதல்மக ழ்ச்ச யைடந்தான்.

௧௭ ெபன்யமீனின் ேகாத்த ரத்தல் இருந்து பன்வரும் ேசனாத பத கள்
இருந்தனர். எலியாதாவ டம் 2,00,000 வீரர்கள் இருந்தனர். இவர்கள் வல்,
அம்பு, ேகடயம்ஆகயவற்ைறப் பயன்படுத்தனார்கள். எலியாதா மிகப் பலம்
ெபாருந்தயவீரன்.

௧௮ ேயாசபாத்த டம் 1,80,000 வீரர்கள் ேபாருக்குத் தயாரானவர்களாக
இருந்தனர்.

௧௯அைனவரும் ேயாசபாத் அரசனுக்குச் ேசைவச் ெசய்துவந்தனர். அரசனுக்கு
யூதநாட்டு ேகாட்ைடகளில் பணிெசய்ய ேவறுவீரர்களும்இருந்தனர்.

௧௮
மிகாயாஆகாப்அரசைனஎச்சரிக்க றான்
௧ ேயாசபாத்துக்கு மிகுந்த ெசல்வமும், ச றப்பும் இருந்தது. இவன்

ஆகாப் அரசேனாடு ஒரு தருமண ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்டான்.
௨ ச ல ஆண்டுகளுக்குப் ப றகு ேயாசபாத் ஆகாைபப் பார்க்க சமாரியா
நகரத்த ற்குச் ெசன்றான். ஆகாப் பல ஆடுகைளயும் பசுக்கைளயும் பலி
ெகாடுத்தான். ேயாசபாத்துக்கும்அவேனாடுஉள்ளஜனங்களுக்கும்அவற்ைறக்
ெகாடுத்தான். ஆகாப் ேயாசபாத்த டம் ராேமாத் கலியாத்ைதத் தாக்கும்படி
உற்சாகப்படுத்தனான். ௩ ஆகாப் ேயாசபாத்த டம், “க ேலயாத்தலுள்ள
ராேமாத்துக்குஎன்ேனாடுவருகன்றீரா?” என்றுேகட்டான். ஆகாப்இஸ்ரேவலின்
அரசன். ேயாசபாத் யூதாவன் அரசன். ேயாசபாத் ஆகாப டம், “நான் உன்ைனப்
ேபான்றவன். என் ஜனங்களும் உன் ஜனங்கைளப் ேபான்றவர்கேள. நாங்கள்
உங்கேளாடு ேபாரிேல ேசர்ந்துக்ெகாள்ேவாம்” என்றான். ௪ ேயாசபாத் ேமலும்
ஆகாப டம், “ஆனால் முதலில், நாம் நமது கர்த்தரிடமிருந்து ெசய்தைய
எத ர்ப்பார்ப்ேபாம்” என்றான்.
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௫ எனேவ அரசன் ஆகாப் 400 தீர்க்கதரிச கைள அணித ரட்டினான். ஆகாப்
அவர்களிடம், “நம்மால் ராேமாத் கீேலயாத்துக்கு எத ராகப் ேபாக முடியுமா
அல்லதுமுடியாதா?” என்றுேகட்டான்.
தீர்க்கதரிச கேளா, “ேபாக முடியும், ராேமாத் கீேலயாத்ைதத் ேதாற்கடிக்க

ேதவன்உதவுவார்” என்றனர்.
௬ ஆனால் ேயாசபாத், “கர்த்தருைடய தீர்க்கதரிச யாராவது இங்ேக

இருக்க றார்களா? கர்த்தருைடய வருப்பத்ைத அவர்கள் மூலம் ேகட்க
வரும்புக ேறன்” என்றான்.
௭ ப றகு அரசன் ஆகாப் ேயாசபாத்த டம், “இன்னும் ஒருவன் இங்ேக

இருக்க றான். அவன்மூலமாக நாம் கர்த்தரிடம் ேகட்கலாம். ஆனால் நான்அந்த
மனிதைன ெவறுக்க ேறன். ஏெனன்றால் அவன் எனக்காக கர்த்தரிடமிருந்து
எந்த நல்லச்ெசய்தையயும்ெசால்லமாட்டான். எப்ெபாழுதும்அவன்எனக்காகக்
ெகட்ட ெசய்த கைளேய ைவத்தருப்பான். அவனது ெபயர் மிகாயா, அவன்
இம்லாவன்மகன்” என்றான். ஆனால்
ேயாசபாத்ேதா, “ஆகாப், நீஅப்படிச்ெசால்லக்கூடாது!” என்றான்.
௮ப றகுஅரசன்ஆகாப்தனதுஒருஅதகாரிையஅைழத்து, “ேவகமாகப் ேபாய்,

இம்லாவன்மகனானமிகாயாைவஅைழத்துவா” என்றான்.
௯ இஸ்ரேவலின் அரசனான ஆகாபும், யூதாவன் அரசனான ேயாசபாத்தும்

அரச உைட அணிந்து ெகாண்டனர். அவர்கள் தம் சங்காசனங்களில்
சமாரியாவன் ஒலிமுக வாசலுக்கு அருேக உள்ள களத்தல் அமர்ந்தருந்தனர்.
அந்த 400 தீர்க்கதரிச களும் இரு அரசர்களின் முன் தங்கள் ெசய்தையச்
ெசான்னார்கள். ௧௦ ெகனானாவன் மகனான ச ேதக்கயா தனக்கு இரும்பு
ெகாம்புகைளச் ெசய்தான். அவன், “இதுதான் கர்த்தர் ெசான்னது: நீ இந்த
இரும்பு ெகாம்புகைள அணிந்துக் ெகாண்டு அராமியைர அழிந்துேபாகும்வைர
தாக்குவாய்” என்றான். ௧௧ அைனத்து தீர்க்கதரிச களும் இதைனேய
ெசான்னார்கள். அவர்கள், “ராேமாத் கீேலயாத் நகரத்த ற்கு ெசல். நீ ெவற்ற
ெபறுவாய். அராமியஜனங்கைளெவல்லும்படிகர்த்தர்உதவுவார்” என்றனர்.
௧௨ மிகாயாைவ அைழத்துவரப்ேபான தூதுவன் அவனிடம் ேபாய், “மிகாயா!

கவனி. அைனத்து தீர்க்கதரிச களும் ஒேர மாத ரி கூறுகன்றனர். அரசன்
ெவற்றெபற முடியும் என அவர்கள் கூறுகன்றனர். எனேவ அவர்கள்
ெசால்வைதேயநீயும்கூறு. நீயும் நல்லெசய்தையக்கூறேவண்டும்” என்றான்.
௧௩ஆனால்மிகாயா, “கர்த்தருைடயஜீவைனக்ெகாண்டுெசால்க ேறன். எனது

ேதவன்ெசால்வைதேயநான்ெசால்லமுடியும்” என்றுபதலளித்தான்.
௧௪ ப றகு மிகாயா ஆகாப் அரசனிடம் வந்தான். அரசன் அவனிடம், “மிகாயா

நாங்கள் ராேமாத் கீேலயாத் நகரத்த ற்குப் ேபாரிடப் ேபாகலாமா ேவண்டாமா?”
என்றுேகட்டான்.
அதற்கு மிகாயா, “ேபா அவர்கேளாடு ேபார் ெசய். அந்த ஜனங்கைள ெவல்ல

கர்த்தர்துைணெசய்வார்” என்றான்.
௧௫ அரசன் ஆகாப் மிகாயாவ டம், “கர்த்தருைடய நாமத்தால் என்னிடம்

உண்ைமைய மட்டுேமகூற ேவண்டுெமன்று பலமுைற உன்ைன நான் சத்தயம்
ெசய்யைவத்ேதன்” என்றான்.
௧௬ ப றகு மிகாயா, “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் மைலப்பகுதயல்

ச தற ஓடுவைத நான் பார்த்ேதன். அவர்கள் ேமய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகைளப்
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ேபால்உள்ளனர். கர்த்தர், ‘அவர்களுக்குத் தைலவன்இல்ைல. ஒவ்ெவாருவரும்
பத்த ரமாகவீட்டிற்குப் ேபாகட்டும்’ என்றுகூறனார்” என்றான்.
௧௭ இஸ்ரேவல் அரசனான ஆகாப் ேயாசபாத்த டம், “கர்த்தரிடமிருந்து

எனக்கு மிகாயா நல்ல ெசய்தையச் ெசால்லமாட்டான் என்று ஏற்ெகனேவ
கூறயருக்க ேறன். அவன் எனக்கு ெகட்டச் ெசய்த கைள மட்டுேம கூறுவான்”
என்றான்.
௧௮ அதற்கு மிகாயா, “கர்த்தரிடமிருந்து வந்த ெசய்தையக் ேகள்: கர்த்தர்

தன் சங்காசனத்தல் அமர்ந்தருப்பைத நான் பார்த்ேதன். பரேலாகத்தன்
பைட அவரது வலதுபுறமும் இடதுபுறமும் உள்ளன. அைனத்து பைடகளும்
அவைரச் சுற்றலும் நன்றுக்ெகாண்டிருக்க றது. ௧௯கர்த்தர், ‘ராேமாத் கீேலயாத்
நகரின் ேமல் பைடெயடுக்குமாறு ெசய்து அப்ேபாரில் ஆகாப் மரிக்குமாறு
ெசய்ய, யாரால் தந்த ரமாய்ச் ெசயல்பட முடியும்?’ என்று ேகட்டார். அதற்கு
ஒவ்ெவாருவரும் ெவவ்ேவறானைதக் கூறனார்கள். ௨௦ ப றகு ஒரு ஆவ வந்து
கர்த்தருக்கு முன்பாக நன்றது. அந்த ஆவ ‘நான் ஆகாப டம் தந்த ரமாய்ச்
ெசயல்படுக ேறன்’ என்றுகூறயது. அதனிடம், ‘எப்படி?’ என்று கர்த்தர் ேகட்டார்.
௨௧ அதற்கு அது, ‘நான் ேபாய் ஆகாபன் தீர்க்கதரிச களின் வாயல் ெபாய்
ெசால்லும் ஆவயாக இருப்ேபன்’ என்றது. அதற்குக் கர்த்தர், ‘நீ ஆகாைப
ஏமாற்றுவதல்ெவற்ற ெபறுவாய். எனேவேபாய்அவ்வாேறெசய்’ என்றார்.
௨௨ “இப்ேபாது ஆகாப் கவனி. ெபாய் ெசால்லும் ஆவைய உன்

தீர்க்கதரிச களின் வாயல் கர்த்தர் இருக்கச் ெசய்துள்ளார். எனேவ கர்த்தர்
ெசான்னபடிஉனக்குதீைமேயஏற்படும்” என்றான்.
௨௩ ப றகு ச ேதக்கயா மிகாயாவன் அருகல் ெசன்று அவனது முகத்த ேல

அைறந்தான். ச ேதக்கயாவன் தந்ைத ெகனானா. ச ேதக்கயா, “மிகாயா,
கர்த்தருைடய ஆவ எந்த வழியாய் என்ைனவட்டு உன்னிடம் வந்து இவ்வாறு
ேபசைவத்தது?” என்றுேகட்டான்.
௨௪ அதற்கு மிகாயா, “ச ேதக்கயா! நீ உள்ளைறக்குள்ேள ஓடி பதுங்கும்

நாளிேலஅதைனக்காண்பாய்” என்றான்.
௨௫ ப றகு ஆகாப் அரசன், “மிகாயாைவ அைழத்துக் ெகாண்டு நகர

ஆளுநராக ய ஆேமானிடத்தலும் அரச குமாரனாகய ேயாவாச டத்தலும்
ெசல்லுங்கள். ௨௬ அவர்களிடம், இதுதான் அரசன் ெசான்னது: ‘மிகாயாைவச்
சைறய ேல அைடயுங்கள். நான் ேபாரிலிருந்து தரும்ப வரும்வைர ச றது
அப்பத்ைதயும், தண்ணீைரயும் தவ ர ேவறு எைதயும் தராதீர்கள்’ எனக்
கூறுங்கள்” என்றான்.
௨௭ அதற்கு மிகாயா, “ஆகாப்! நீ ேபார்களத்தலிருந்து பத்த ரமாகத் தரும்ப

வந்தால், ப றகு கர்த்தர் என் மூலமாகப் ேபசவல்ைல. ஜனங்கேள! நான்
ெசால்வைதக் ேகட்டுநைனவல்ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்!” என்றான்.

ராேமாத் கீேலயாத்தல்ஆகாப்ெகால்லப்படுக றான்
௨௮ இஸ்ரேவல் அரசனான ஆகாபும் யூதாவன் அரசனான ேயாசபாத்தும்

ராேமாத் கீேலயாத்ைதத் தாக்கனார்கள். ௨௯ ஆகாப் அரசன் ேயாசபாத்த டம்,
“நான்ேபார்க்களத்த ற்குள்நுைழயுமுன்என்ேதாற்றத்ைதமாற்ற க்ெகாள்ேவன்.
ஆனால் நீ உனது உைடையேய அணிந்துெகாள்” என்றான். எனேவ
இஸ்ரேவலின் அரசனாகய ஆகாப் தன் ஆைடைய மாற்ற க்ெகாண்டான்.
இருவரும்ேபார்க்களத்துக்குச்ெசன்றார்கள்.
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௩௦ஆராம் அரசன் தனது இதரப் பைடத் தளபதய டம் ஒரு கட்டைளய ட்டான்.
அவன் அவர்களிடம், “எவேராடும் சண்ைடய டேவண்டாம். அவன்
ெபரியவனாயனும் சரி, ச றயவனாயனும் சரிேய. ஆனால் இஸ்ரேவலின்
அரசனான ஆகாப டம் மட்டும் சண்ைடயடுங்கள்” என்றான். ௩௧இரதப் பைடத்
தளபத கள்ேயாசபாத்ைதக்கண்டதும் “இஸ்ரேவலின்அரசனானஆகாப்அங்ேக
இருக்க றான்!” என்றுஎண்ணினார்கள். எனேவேயாசபாத்ைதத்தாக்கஅவர்கள்
தரும்பனார்கள். ஆனால் ேயாசபாத் சத்தமிட்டு ேவண்டினபடியால் கர்த்தர்
அவனுக்குஉதவனார். ேதவன்இதரப்பைடத்தளபத கைளேயாசபாத்ைதவ ட்டு
வலகும்படி ெசய்தார். ௩௨அவர்களுக்கு இவன் இஸ்ரேவல் அரசனான ஆகாப்
இல்ைலஎன்றுெதரிந்ததும்துரத்துவைதவ ட்டுவ ட்டனர்.
௩௩ஆனால் ஒரு வீரன் எந்தவத குறயும் இல்லாமல் ஒரு அம்ைப வ ட்டான்,

அது இஸ்ரேவல் அரசனான ஆகாபன் மீது பாய்ந்தது. அது ஆகாபன் உடலில்
கவசம் இல்லாத பகுதயன் ேமல் பாய்ந்தது. ஆகாப் தன் இரதேவாட்டிய டம்,
“இரதத்ைதத் தருப்ப க் ெகாள். நான் காயப்பட்டிருக்க ேறன். என்ைன
ேபார்களத்துக்குெவளிேயெகாண்டுெசல்!” என்றான்.
௩௪ அன்று ேபார் மிகவும் ேமாசமாக நைட ெபற்றது. அன்று மாைலவைர

ஆகாப் ஆராமியருக்கு எத ராக இரதத்தல் நன்றுக்ெகாண்டிருந்தான். சூரியன்
மைறந்ததும்அவன்மரித்தான்.

௧௯
௧யூதாவன்அரசனானேயாசபாத்
எருசேலமிலுள்ள தன் வீட்டிற்குப் பாதுகாப்பாக வந்து ேசர்ந்தான். ௨ ெயகூ

என்னும் ஞானதருஷ்டிக்காரன் ேயாசபாத்ைத சந்த க்க வந்தான். அவனது
தந்ைதயன் ெபயர் அனானி. அவன் அரசனிடம், “ஏன் ெகட்டவர்களுக்கு
உதவனாய்? கர்த்தைர ெவறுப்பவர்கள் ேமல் ஏன் அன்பு ெசலுத்தனாய்.
அதனால் தான் கர்த்தர் உன் மீது ேகாபமாக இருக்க றார். ௩ ஆனால் உனது
வாழ்வல் சல நன்ைமகளும் உள்ளன. நீ வ க்க ரகங்கைள அழித்தாய்.
நீ மனப்பூர்வமாகத் ேதவைனப் பன்பற்றேவண்டும் என்று எண்ணினாய்”
என்றான்.

ேயாசபாத் நீத பத கைளத் ேதர்ந்ெதடுக்க றான்
௪ ேயாசபாத் எருசேலமில் வாழ்ந்தான். ெபயர் ெசபா நகரம் முதல்

எப்ப ராயீம் மைல நாடுவைர வாழும் ஜனங்களுடன் ேசர்ந்து வாழும் ெபாருட்டு,
மீண்டும் ேயாசபாத் ெவளிேயறனான். அந்த ஜனங்கைள அவன் அவர்கள்
முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய கர்த்தரிடம் தரும்பக் ெகாண்டுவந்தான்.
௫ ேயாசபாத் யூதாவல் நீத பத கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவன் ேதர்ந்ெதடுத்த
நீத பத கைள ஒவ்ெவாரு ேகாட்ைடயலும் இருக்கச் ெசய்தான். ௬ ேயாசபாத்
நீத பத களிடம், “நீங்கள் என்ன ெசய்க றீர்கள் என்பதல் கவனமாக இருங்கள்.
ஏெனன்றால் நீங்கள் ஜனங்களுக்காக நயாயந்தீர்க்கவல்ைல. கர்த்தருக்காக
நயாயந்தீர்க்க றீர்கள். நீங்கள் ஒரு முடிவு எடுக்கும்ேபாது கர்த்தர் உங்கேளாடு
இருக்க றார். ௭ இப்ேபாது உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் கர்த்தருக்குப்
பயப்படேவண்டும். நீங்கள் என்ன ெசய்யேவண்டும் என்பதல் கவனமாக
இருங்கள். ஏெனன்றால் நமது ேதவனாகய கர்த்தர் ந யாயமானவர்.
அவர் அநீதயானவற்ைற யாருக்கும் ெசய்யமாட்டார். ேமலும் தனது
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நயாயத்தீர்ப்புகைள மாற்ற க்ெகாள்ள பணத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்”
என்றான்.
௮ எருசேலமில், ேயாசபாத் சல ேலவயர்கைளயும் ஆசாரியர்கைளயும்,

இஸ்ரேவல் ேகாத்த ர தைலவர்களில் சலைரயும் நீத பத களாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். இவர்கள் எருசேலமில் உள்ள ஜனங்களின் ச க்கல்கைள
ேதவனுைடய சட்டத்தால் சரி ெசய்யேவண்டும். ௯ ேயாசபாத் அவர்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டான். அவன், “நீங்கள்உங்கள்மனப்பூர்வமாகவும்உண்ைமயாகவும்
ேசைவச்ெசய்யேவண்டும். நீங்கள்கர்த்தருக்குபயப்படேவண்டும் ௧௦உங்களிடம்
ெகாைல, சட்டப்ப ரச்சைனகள், கட்டைள, வதமுைற அல்லது ேவறு சல
சட்டங்கள் பற்றய வழக்குகள் வரும், அைனத்து வழக்குகளிலும் நீங்கள்
ஜனங்கைளக் கர்த்தருக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்யாதபடிக்கு எச்சரிக்ைக
ெசய்யேவண்டும். நீங்கள்உண்ைமயாக ேசைவ ெசய்யாவ ட்டால் கர்த்தருைடய
ேகாபம் உங்கள் ேமலும் உங்கள் சேகாதரர்கள் ேமலும் ஏற்படும். நீங்கள் இப்படி
ெசய்தால்குற்றவாளிகளாகமாட்டீர்கள்.
௧௧ “அமரியா தைலைம ஆசாரியன். கர்த்தைரப் பற்றய காரியங்களில்

அவன் உங்களுக்கு ேமலாக இருப்பான். அரசைனப் பற்றய வவகாரங்களில்
ெசபதயா உங்களுக்குஉயர்ந்தவனாக இருப்பான். ெசபதயாவன் தந்ைதயன்
ெபயர்இஸ்மேவல். ெசபதயாயூதா ேகாத்த ரத்தன் தைலவனாகஇருக்க றான்.
ேலவயர்கள் உங்களுக்கு எழுத்தாளர்களாக ேசைவ ெசய்வார்கள். நீங்கள்
ெசய்யும் அைனத்து ெசயல்களிலும் உறுதயாக இருங்கள். சரியானவற்ைறச்
ெசய்கன்றஜனங்கேளாடுகர்த்தர்துைணஇருப்பாராக” என்றான்.

௨௦
ேயாசபாத் ேபாைர எத ர் ேநாக்கயருக்க றான்
௧ ப றகு ேமாவாப ய ஜனங்களும், அம்ேமான் ஜனங்களும், ச ல மியூனிய

ஜனங்களும் ேயாசபாத்துக்கு எத ராகப் ேபாரிடத் ெதாடங்கனார்கள். ௨ ச லர்
ேயாசபாத்த டம் வந்து, “உங்களுக்கு எத ராகப் ேபாரிட ஏேதாமிலிருந்து
ஒரு ெபரும்பைட வந்துெகாண்டிருக்க றது. அவர்கள் மரணக் கடலின்
மறுகைரயல் இருந்து வருகறார்கள். அவர்கள் ஏற்ெகனேவ ஆசாேசான்
தாமாரில் உள்ளார்கள்!” என்றனர். (ஆசாேசான் தாமார் எங்ேகத என்றும்
அைழக்கப்படுக றது.) ௩ ேயாசபாத்துக்குப் பயம் ஏற்பட்டது. என்ன
ெசய்யேவண்டும் என்று கர்த்தரிடம் ேகட்கத் தீர்மானித்தான். யூதாவலுள்ள
எல்ேலாரும் உபவாசம் இருக்க ஒரு ேநரத்ைதக் குற த்தான். ௪ யூதாவலுள்ள
ஜனங்கள் ஒன்று கூடி கர்த்தரிடம் உதவ ேகட்டனர். யூதாவன் அைனத்து
நகரங்களிலிருந்தும்ஜனங்கள்வந்துகர்த்தருைடயஉதவையேவண்டினார்கள்.
௫ ேயாசபாத் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் இருந்தான். அங்கு புதுப்ப ரகாரத்த ற்கு
முன்னால் இருந்தான். யூதாவலிருந்தும் எருசேலமிலிருந்தும் வந்த ஜனங்கள்
கூட்டத்தன்முன்னர்நன்றுேபசனான். ௬அவன்ெசான்னதாவது:

“எங்கள்முற்ப தாக்களின்ேதவனாகயகர்த்தாேவநீர்பரேலாகத்தலிருக்கற
ேதவன். அைனத்து நாடுகளிலும் உள்ள அரசுகைள நீர் ஆண்டுவருகறீர்.
உமக்கு அதகாரமும் பலமும் உள்ளது. உமக்கு எத ராக எவராலும் ந ற்க
முடியாது. ௭ நீேர எங்களுைடய ேதவன். இந்த நலத்தலிருந்து ஜனங்கள்
ெவளிேயறுமாறு நீர் கட்டாயப்படுத்தனீர். இதைன உம்முைடய இஸ்ரேவல்
ஜனங்களின் முன்னிைலய ேலேய நீர் ெசய்தீர். நீர் இந்த நலத்ைத
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ஆப ரகாமின் சந்ததயனருக்கு எக்காலத்த ற்கும் உரியதாக்கனீர். ஆப ரகாம்
உமது நண்பர். ௮ஆப ரகாமின் சந்ததயனர் இந்த நலத்தல் வாழ்ந்தார்கள்.
உமது நாமத்தால் ஒரு ஆலயத்ைதக் கட்டினார்கள். ௯அவர்கள், ‘எங்களுக்கு
வாளாேலா, தண்டைனயாேலா, ேநாயாேலா, பஞ்சத்தாேலா துன்பங்கள்
வந்தால் நாங்கள் உமது ஆலயத்தன் முன்னால் உமக்கு முன் நற்ேபாம்.
உம்முைடய நாமம் இவ்வாலயத்தன் ேமல் உள்ளது. நாங்கள் துன்பத்தல்
இருக்கும்ேபாது உம்ைம ேநாக்க ச் சத்தமிடுேவாம். பன் நீர் அைதக் ேகட்டு
எங்கைளக்காப்பாற்றுவீர்.’
௧௦ “ஆனால் இப்ேபாது, இங்ேக அம்ேமான், ேமாவாப், ேசயீர் மைல ஆகய

ஜனங்கள் இருக்கன்றனர். இஸ்ரேவலர் எக ப்தலிருந்து ெவளிேயற
வந்தேபாதுஅவர்களது நலத்தன்வழியாகச் ெசல்ல நீர் அனுமதக்கவல்ைல.
எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இவர்கைள வ ட்டு வலக , அழிக்காமல்
ேபானார்கள். ௧௧ஆனால் பாரும் நாங்கள்அவர்கைளஅழிக்காமல் வ ட்டதற்கு
அவர்கள் எங்களுக்குத் தரும் ெவகுமதையப் பாரும். அவர்கள் உம்முைடய
நாட்ைட வ ட்டு ெவளிேயறுமாறு எங்கைளக் கட்டாயப்படுத்துகறார்கள். இந்த
நாட்ைட நீர் எங்களுக்கு ெகாடுத்தீர். ௧௨ எங்களுைடய ேதவேன, அந்த
ஜனங்கைளத் தண்டியும். எங்களுக்கு எத ராக வந்தருக்கும் இப்ெபரும்
பைடைய எத ர்க்க எங்களிடம் பலம் இல்ைல. என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று
எங்களுக்குத் ெதரியவல்ைல. அதனால் நாங்கள் உம்மிடம் உதவைய
ேவண்டுக ேறாம்!” என்றான்.

௧௩ யூதாவலுள்ள அைனத்து ஜனங்களும் தங்களுைடய மைனவ ,
குழந்ைதகள் மற்றும் பள்ைளகளுடன் கர்த்தருக்கு முன்னால் நன்றார்கள்.
௧௪ ப றகு கர்த்தருைடய ஆவ யகாச ேயல் என்பவன் மீது வந்தது. யகாச ேயல்
சகரியாவன் மகன். சகரியா ெபனாயாவன் மகன். ெபனாயா ஏெயலின்
மகன். ஏேயல் மத்தனியாவன் மகன். யகாச ேயல் ஒரு ேலவயன். இவன்
ஆசாபன்சந்ததயான். கூட்டத்தன்நடுவல் ௧௫யகாச ேயல், “நான்ெசால்வைதக்
ேகளுங்கள். ேயாசபாத் அரசேன, யூதா மற்றும் எருசேலமில் உள்ள ஜனங்கேள,
கர்த்தர் உங்களுக்கு இதைனக் கூறுகறார்: ‘இப்ெபரும் பைடையக்கண்டு
அஞ்சேவா, கவைலப்படேவா ேவண்டாம். ஏெனன்றால் இது உங்களுைடய
ேபாரல்ல. இது ேதவனுைடய ேபார். ௧௬ நாைள கீேழ இறங்க ப்ேபாய்
அவர்கேளாடு சண்ைடயடுங்கள். அவர்கள் சஸ் என்ற ேமட்டு வழியாக
வருகறார்கள். அவர்கைளநீங்கள்ெயருேவல்எனும்வனாந்தரத்த ற்குஎத ரான
பள்ளத்தாக்கன் முடிவல் சந்த ப்பீர்கள். ௧௭இப்ேபாரில் நீங்கள் சண்ைடய டேவ
ேவண்டாம். உங்கள் இடங்களில் உறுதயாக நல்லுங்கள். கர்த்தர் உங்கைளக்
காப்பாற்றுவைதக் காண்பீர்கள். யூதா நாட்டினேர! எருசேலமியர்கேள!
அஞ்சாதீர்கள். கவைலப்படாதீர்கள்! கர்த்தர் உங்கேளாடு இருக்க றார். எனேவ
நாைளஅவர்களுக்குஎத ராகச் ெசல்லுங்கள்’ என்றார்” என்றுெசான்னான்.
௧௮ ேயாசபாத் குனிந்து வணங்கனான். அவனதுமுகம் தைரையத் ெதாட்டது.

யூதாவல் வாழும் ஜனங்களும் எருசேலமில் வாழும் ஜனங்களும் கர்த்தருக்கு
முன்பாகதைரயல்வழுந்துவணங்கனார்கள். அவர்கள்அைனவரும்கர்த்தைர
ெதாழுதுெகாண்டனர். ௧௯ இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தைர, ேகாகாத்
மற்றம் ேகரா ஆகய ேகாத்த ரத்தல் உள்ள ேலவயர்கள் எழுந்து நன்று
துதத்தனர். அவர்கள்கர்த்தைரமிகச் சத்தமாகத்துத த்தனர்.
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௨௦ அதகாைலயல் ேயாசபாத்தன் பைடயானது ெதக்ேகாவா
வனாந்தரத்த ற்குப் ேபானது. அவர்கள் புறப்படும்ேபாது ேயாசபாத் நன்ற
வண்ணம், “யூதா மற்றும் எருசேலமில் உள்ள ஜனங்கேள! நான் ெசால்வைதக்
ேகளுங்கள். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர நம்புங்கள். வசுவாசத்தல்
உறுதயாயருங்கள். கர்த்தருைடய தீர்க்கதரிச கைள நம்புங்கள். அதனால்
ெவற்ற ெபறுவீர்கள்” என்றான்.
௨௧ ப றகு ேயாசபாத் ஜனங்கைள அறவுைரகளால் உற்சாகப்படுத்தனான்.

பன்னர் கர்த்தைரத் துத த்துப் பாடப் பாடகர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். கர்த்தர்
பரிசுத்தமும், அற்புதமும் ெகாண்டவர். இவைரத் துத த்துப் பாடிக் ெகாண்ேட
பாடகர்கள்பைடக்குமுன்னால்ெசன்றார்கள். அவர்கள்,

“கர்த்தைரத்துதயுங்கள்,
ஏெனன்றால் அவரது அன்பு என்ெறன்றும் நைலத்தருக்கும்!” என்று
பாடினார்கள்.

௨௨ ேதவைனஇவர்கள் பாடித் துத க்கத் ெதாடங்கயதும், கர்த்தர் அம்ேமானியர்,
ேமாவாப யர், ேசயீர் மைலநாட்டினர் ஆக ேயார் மீது ஒரு மைறமுகத் தாக்குதல்
நடத்தனார். இவர்கேள யூதா நகரின் ேமல் ேபார் ெதாடுத்து வந்தவர்கள்.
அவர்கள் அடிக்கப்பட்டார்கள். ௨௩ அம்ேமானியர்களும், ேமாவாப யர்களும்
ேசர்ந்து ேசயீர் மைல நாட்டினர் மீது ேபாரிடத் ெதாடங்கனார்கள்.
அம்ேமானியர்களும், ேமாவாப யர்களும் ேசயீர் மைல நாட்டினைரக் ெகான்று
அழித்தார்கள். ேசயீர் மைல நாட்டினைரக் ெகான்று முடித்த ப றகு
தமக்குள்ளாகேவ ேபாரிட்டுக்ெகால்லத்ெதாடங்கனார்கள்.
௨௪யூதா ஜனங்கள் வனாந்தரத்தல் பார்ப்பதற்கு வசதயான ஒரு இடத்த ற்கு

வந்தனர். அங்கருந்து அவர்கள் ெபரும் பைடையக் கவனித்தனர். அவர்கள்
ெசத்துப்ேபான பணங்கைளத்தான் பார்க்க முடிந்தது. எவரும்அங்குஉய ேராடு
இல்ைல. ௨௫ ேயாசபாத்தும் அவனது பைடயும் வந்து மரித்துப் ேபானவர்களிடம்
இருந்த வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைள எடுத்துச்ெசன்றார்கள். அவர்கள்
பல மிருகங்கைளயும், ெசல்வங்கைளயும், ஆைடகைளயும் வைலயுயர்ந்த
ெபாருட்கைளயும் ைகப்பற்றனார்கள். அவர்கள் அவற்ைறத் தமக்கு
எடுத்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள் இவ்வாறு வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைள
மூன்று நாட்களாக ெகாள்ைளய ட்டனர். ஏெனன்றால் அவற்றன் அளவு
அவ்வளவு மிகுதயாயருந்தது. ௨௬ நான்காவது நாள் ேயாசபாத்தும் அவனது
பைடகளும் ெபராக்கா பள்ளத்தாக்கல் கூடினார்கள். அந்த இடத்தல் அவர்கள்
கர்த்தைரத் துத த்தனர். எனேவ அந்த இடம் “ெபராக்கா பள்ளத்தாக்கு” என்று
இதுவைரயலும்அைழக்கப்படுக றது.
௨௭ ப றகு ேயாசபாத் யூதா மற்றும் எருசேலம் ஜனங்கைள எருசேலமிற்குத்

தரும்ப அைழத்துக் ெகாண்டு ேபானான். அவர்களின் பைகவர்கள்
அழிக்கப்பட்டதால் அவர்கைளக் கர்த்தர் மிகவும் மக ழ்ச்ச ேயாடு ைவத்தார்.
௨௮ அவர்கள் எருசேலமிற்குத் தம்புருக்கேளாடும், சுரமண்டலங்கேளாடும்,
எக்காளங்கேளாடும்வந்துகர்த்தருைடயஆலயத்த ற்குச்ெசன்றனர்.
௨௯ அைனத்து நாடுகளிலும் உள்ள அைனத்து அரசுகளும் கர்த்தருக்கு

அஞ்சனார்கள். ஏெனன்றால் அைவ இஸ்ரேவலின் எத ரிகேளாடு கர்த்தர்
ேபாரிட்டைதப் பற்ற ேகள்வப்பட்டனர். ௩௦அதனால் ேயாசபாத்தன் அரசாங்கம்
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சமாதானமாக இருந்தது. ேயாசபாத்தன் ேதவன் அவைனச் சுற்றலும்
சமாதானத்ைதத்தந்தார்.
ேயாசபாத்ஆட்சயன்முடிவு
௩௧ ேயாசபாத் யூதா நாடு முழுவைதயும் அரசாண்டான். இவன்

ஆளத்ெதாடங்கும்ேபாது இவனுக்கு வயது 35, இவன் எருசேலமில் 25
ஆண்டுகள் ஆண்டான். இவனது தாயன் ெபயர் அசுபாள். இவள் சல்கயன்
மகள். ௩௨ ேயாசபாத் தனது தந்ைத ஆசாைவப் ேபான்று சரியான வழியல்
வாழ்ந்தான். அவன்ஆசாவன்வழிையப்பன்பற்றுவதல்இருந்துமாறவல்ைல.
கர்த்தருைடய பார்ைவயல் நல்லவற்ைறேயச் ெசய்தான். ௩௩ ஆனால்
ேமைடகள் அகற்றப்படவல்ைல. தம் முற்ப தாக்கள் பன்பற்றய ேதவைனப்
பன்பற்றுவதற்காக ஜனங்கள் தங்களுைடய இருதயத்ைதத் தருப்பவல்ைல.
௩௪ ேயாசபாத் ெசய்த மற்ற ெசயல்கைளப் பற்ற ெதாடக்கம் முதல் இறுதவைர
உள்ளவற்ைறப் பற்ற ஆனானியன் மகனாகய ெயகூவன் ஆவணங்களில்
எழுதப்பட்டுள்ளன. ப ரத ெசய்யப்பட்டு, இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு
என்னும்புத்தகத்தல்இைவேசர்க்கப்பட்டன.
௩௫ ப றகு யூதாவன் அரசனான ேயாசபாத் இஸ்ரேவல் அரசனான

அகசயாேவாடு ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துக்ெகாண்டான். அகசயா தீைமச்
ெசய்தான். ௩௬ ேயாசபாத் அகச ேயாேவாடு ேசர்ந்து ெகாண்டு தர்ஷீசுக்குச்
ெசல்ல கப்பல் கட்டினான். அவர்கள் கப்பல்கைள எச ேயான் ேகேபரிேல
கட்டினார்கள். ௩௭ ப றகு எலிேயசர் ேயாசபாத்துக்கு எத ராகப் ேபசனான்.
எலிேயசரின் தந்ைத ெபயர் ெதாெதாவா. எலிேயசர் மேரசா ஊரினன். அவன்,
“ேயாசபாத், நீ அகசயாேவாடு ேசர்ந்துவ ட்டாய். அதனால்தான் கர்த்தர் உனது
ேவைலகைளஅழிப்பார்” என்றான். கப்பல்கள் ெநாறுங்க ப்ேபாயன. அதனால்
ேயாசபாத்தும், அகசயாவும் தம் ஆட்கைள தர்ஷீசுக்கு அனுப்பமுடியாமல்
ேபாய ற்று.

௨௧
௧ ேயாசபாத் மரித்ததும் தன் முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்.

அவன் தாவீதன் நகரிேல அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். ேயாராம் ேயாச பாத்தன்
இடத்தல் புதய அரசன் ஆனான். ேயாராம் ேயாசபாத்தன் மகன். ௨அசரியா,
ஏக ேயல், சகரியா, அசரியா, மிகாேவல், ெசப்பத்தயா எனும் சேகாதரர்கள்
ேயாராமிற்கு இருந்தனர். இவர்கள் ேயாசபாத்தன் மகன்கள். ேயாசபாத்
யூதாவன் அரசன் ஆவான். ௩ ேயாசபாத் தன் மகன்களுக்கு ெவள்ளி, ெபான்,
வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கள் என்று பல பரிசுகைளக் ெகாடுத்தான். பலமான
ேகாட்ைடகைளயும் அவர்களின் ெபாறுப்பல் வ ட்டான். ஆனால் அவன் தனது
ஆட்சையேயாராமிடம் ெகாடுத்தான். ஏெனன்றால்அவன்தான்மூத்தமகன்.
யூதாஅரசனானேயாராம்
௪ ேயாராம் தனது தந்ைதயன் அரைச ஏற்றுக் ெகாண்டதும் தன்ைன

பலப்படுத்த க்ெகாண்டான். ப றகுவாளால்தன்சேகாதரர்கள்Ԕஅைனவைரயும்
ெகான்றான். இஸ்ரேவல் தைலவர்கள் சலைரயும் இவன் ெகான்றான்.
௫ ேயாராம் ஆட்ச க்கு வந்தேபாது அவனுக்கு 32 வயது. அவன் எருசேலமில்
8 ஆண்டுகள் ஆண்டான். ௬ இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வழிய ேலேய அவனும்
ஆண்டான். ஆகாபன் குடும்பத்ைதப் ேபான்ேற அவனும் வாழ்ந்தான்.
ஏெனன்றால் அவன் ஆகாபன் மகைள மணந்தருந்தான். கர்த்தருைடய
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பார்ைவயல் ேயாராம் தீயவற்ைறச் ெசய்தான். ௭ ஆனால் கர்த்தர் தாவீதன்
வம்சத்ைத அழிக்க வரும்பவல்ைல. ஏெனன்றால் கர்த்தர் தாவீேதாடு
ஏற்ெகனேவ உடன்படிக்ைக ெசய்தருந்தார். தாவீத ற்கும் அவனது
குடும்பத்த ற்கும் என்ெறன்ைறக்கும் வளக்ேகற்ற ைவப்பதாகக் கர்த்தர்
வாக்களித்தருந்தார்.
௮ ேயாராமின் காலத்தல் யூதாவன் ஆட்ச க்குள்ளிருந்த ஏேதாம்

தனியாகப் ப ரிந்தது. அவர்கள் தங்களுக்ெகன்று ஒரு அரசைனயும்
ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டனர். ௯ எனேவ ேயாராம் தனது அைனத்து
தளபத கேளாடும் இரதங்கேளாடும் ஏேதாமிற்குச் ெசன்றான். ஏேதாமியப்
பைட ேயாராைமயும், அவனது இரதப்பைடையயும் சூழ்ந்துக்ெகாண்டனர்.
ஆனால் இரவல் ேயாராம் அவர்கைளமுறயடித்தான். ௧௦அந்த ேநரத்தலிருந்து
இன்றுவைர ஏேதாம் நாடு யூதாவற்கு எத ராகக் கலகம் ெசய்தவாறு உள்ளது.
லீப்னா ஊரிைனச் ேசர்ந்தவர்களும் ேயாராமுக்கு எத ராகத் தரும்பனார்கள்.
ேயாராம் ேதவனாகய கர்த்தைரவ ட்டு நீங்கயதால் இது நடந்தது. ேயாராமின்
முற்ப தாக்கள் பன்பற்றய ேதவன் அவேர. ௧௧ ேயாராமும் யூதாவன்
மைலப்பகுத களில் ேமைடகைள அைமத்தான். எருசேலம் ஜனங்கள் ேதவன்
வரும்புவைத ெசய்யாதவாறு ேயாராம் ஆண்டான். அவன் யூதாவன்
ஜனங்கைளக்கர்த்தைரவ ட்டுவலக்க வழிநடத்த ச் ெசன்றான்.
௧௨ எலியா தீர்க்கதரிச ய டமிருந்து ேயாராம் ஒரு ெசய்தையப் ெபற்றான்.

அந்தச்ெசய்த ெசான்னதாவது:

“ேதவனாகய கர்த்தர் ெசான்னது இது தான். உனது தந்ைதயான தாவீது
பன்பற்றயேதவன்இவர்தான். ‘ேயாராம்! நீஉனதுதந்ைதேயாசபாத்வாழ்ந்த
வழியல் வாழவல்ைல. யூதாவன் அரசனான ஆசா வாழ்ந்த வழியலும் நீ
வாழவல்ைல. ௧௩நீேயாஇஸ்ரேவலின்அரசர்கள்வாழ்ந்ததுேபான்றுவாழ்ந்து
வருகறாய். யூதா மற்றும் எருசேலம் ஜனங்கள் ேதவன் வரும்புக றைதச்
ெசய்யாதருக்க ெசய்துள்ளாய். ஆகாபும் அவன் குடும்பத்தனரும் ெசய்தது
இதுேவ. அவர்கள் ேதவனுக்கு நன்றயுைடயவர்களாக இல்ைல. நீ
உன்னுைடய சேகாதரர்கைளக் ெகான்றருக்க றாய். உனது சேகாதரர்கள்
உன்ைனவட நல்லவர்கள். ௧௪ எனேவ, இப்ேபாது கர்த்தர் வைரவல் உனது
ஜனங்கைளஅதக தண்டைன ெகாடுத்துத் தண்டிப்பார். உனதுகுழந்ைதகள்,
மைனவகள், உனக்குரிய ெசாத்துக்கள் ஆகய அைனத்ைதயும் கர்த்தர்
தண்டிப்பார். ௧௫ நீ ெகாடிய குடல் ேநாயால் அவத ப்படுவாய். இது நாளுக்கு
நாள் மிகுதயாகும். ப றகு உனது ெகாடூரமான ேநாயால் உனது குடல்
ெவளியல்வரும்’ என்றுகர்த்தர்கூறுகறார்.”

௧௬ கர்த்தர் ெபலிஸ்தய ஜனங்கைளயும், எத்த ேயாப்ப யர்களுக்கு அருகல்
வச த்த ஆராப் ஜனங்கைளயும் ேயாராமின் மீது ேகாபங்ெகாள்ளுமாறு
வைளவத்தார். ௧௭அவர்கள்யூதாநாட்ைடத்தாக்கனார்கள். அரசனதுவீட்டிற்குச்
ெசாந்தமான அைனத்துச் ெசல்வங்கைளயும் அவர்கள் எடுத்துச் ெசன்றார்கள்.
ேயாராமின் மைனவகைளயும் பள்ைளகைளயும் ைகப்பற்றனர். ேயாராமின்
இைளயமகன்மட்டும்வ டப்பட்டான். அவனதுெபயர் ேயாவாகாஸ்.
௧௮ இைவயைனத்தும் ந கழ்ந்த ப றகு கர்த்தர் ேயாராமிற்குக் குடல்ேநாய்

வரும்படிெசய்தார். அதுகுணப்படுத்தமுடியாதԔஅளவற்குஇருந்தது. ௧௯ப றகு
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இரண்டாண்டுகள் கழிந்து அவனது ேநாயன் காரணமாக குடல் ெவளியல்
வந்தது. அவன் மிகுந்த வலியால் மரித்துப்ேபானான். இவனது தந்ைதக்கு
வாசைன ெபாருட்கைள எரித்ததுேபால் இவனுக்கு ஜனங்கள் எரிக்கவல்ைல.
௨௦ேயாராம்அரசனானேபாது 32வயதுள்ளவனாயருந்து 8வருஷம்எருசேலமில்
அரசாண்டு மரித்துப் ேபானான். அவன் மரித்ததும் அவனுக்காக எவரும்
துக்கப்படவல்ைல. ஜனங்கள் ேயாராைம தாவீதன் நகரத்த ேல அடக்கம்
ெசய்தனர். ஆனால்அரசர்களுக்குரிய கல்லைறயல்அடக்கம்ெசய்யவல்ைல.

௨௨
யூதாவன்அரசனானஅகசயா
௧ ேயாராமின் இடத்த ற்கு எருசேலம் ஜனங்கள் அகசயாைவப் புதய

அரசனாகத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். அகசயா ேயாராமின் இைளய மகன் ஆவான்.
ேயாராமின் முகாைம அரபயர்களுடன் ேசர்ந்துெகாண்டு வந்தவர்கள்
தாக்கயேபாது, ேயாராமின் மூத்த மகன்கைளக் ெகான்றுவட்டனர். எனேவ
அகசயா மட்டுேம மீதயாகயருந்ததால் யூதாவன் அரசனானான். ௨ அகசயா
ஆட்ச க்கு வந்தேபாது அவனுக்கு 22 வயது. அகசயா எருசேலமில் ஓராண்டு
ஆட்ச ெசய்தான். அவனது தாயன் ெபயர் அத்தாலியாள். அவள் ஒம்ரியன்
மகள். ௩ அகசயாவும் ஆகாபன் குடும்பத்தனைரப்ேபாலேவ வாழ்ந்தான்.
இவன் இவ்வாறு வாழ்வதற்கு இவனது தாேய காரணமாக இருந்தாள்.
இவன் தவறு ெசய்ய அவள் தூண்டினாள். ௪ கர்த்தருைடய பார்ைவயல்
அகசயா தீைமச் ெசய்துவந்தான். இைதத்தான் ஆகாப் குடும்பத்தனரும்
ெசய்துவந்தனர். அகசயாவன் தந்ைத மரித்த ப றகு ஆகாபன் குடும்பத்தனர்
இவனுக்குதீயஅறவுைரகைளக்கூறவந்தனர். அைவஅவனுக்குமரணத்துக்கு
ஏதுவாயற்று, ௫ ஆகாபன் குடும்பத்தனர் தந்த அறவுைரகைள அகசயா
பன்பற்றனான். இவன் ேயாராேமாடு ேசர்ந்துெகாண்டு ஆராமின் அரசனான
ஆசேகலுக்குஎத ராகச் சண்ைடய ட ராேமாத்கீேலயாத்நகரத்த ற்குச்ெசன்றான்.
ேயாராமின் தந்ைதயன் ெபயர் ஆகாப். இவன் இஸ்ரேவலின் அரசன்.
ஆனால் ஆராமியர்கள் ேபாரில் ேயாராைமக் காயப்படுத்தனர். ௬ ேயாராம்
தன்ைனக் குணப்படுத்த க்ெகாள்ள ெயஸ்ெரேயல் நகரத்த ற்குத் தரும்ப ப்
ேபானான். இவன் ஆராம் அரசனான ஆசேகலுக்கு எத ராக ராேமாத்தல்
சண்ைடய ட்டேபாது இக்காயங்கைள அைடந்தான். ப றகு ேயாராைமப் பார்க்க
அகசயா ெயஸ்ெரேயல் நகரத்த ற்கு ெசன்றான். அகசயாவன் தந்ைதயன்
ெபயர் ேயாராம். இவன் யூதாவன் அரசன். ேயாராமின் தந்ைதயன் ெபயர்
ஆகாப். ேயாராம் காயம்பட்டதால்ெயஸ்ெரேயல்நகரத்தல்இருந்தான்.
௭ ேயாராைமப் பார்க்க அகசயா ெசன்றெபாழுது, ேதவன் அகசயாவற்கு

மரணத்ைத வைளவத்தார். அகசயா வந்ததும் ேயாராேமாடு ெயகூைவச்
சந்த க்கப்ேபானான். ெயகூவன் தந்ைத ந ம்ச . ஆகாபன்குடும்பத்ைத அழிக்க
கர்த்தர் ெயகூைவத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். ௮ ெயகூ ஆகாபன் குடும்பத்ைதத்
தண்டித்துக் ெகாண்டிருந்தான். அேதாடு அவன் அகசயாவற்கு ேசைவ ெசய்த
யூதாவன் தைலவர்கைளயும் அகசயாவன் உறவனர்கைளயும் கண்டுபடித்து
அவர்கைளக் ெகான்றான். ௯ ப றகு ெயகூ, அகசயாைவத் ேதடினான். அவன்
சமாரியா நகரத்த ேல ஒளிந்துெகாள்ள முயன்றேபாது ெயகூவன் ஆட்கள்
ப டித்துக்ெகாண்டனர். அவைன அவர்கள் ெயகூவடம் ெகாண்டுவந்தனர்.
அவர்கள் அவைனக் ெகான்று அடக்கம் ெசய்தனர். அவர்கள், “அகசயா



2 நாளாகமம்௨௨:௧௦ 858 2 நாளாகமம்௨௩:௭

ேயாசபாத்தன் சந்ததயான். ேயாசபாத் தன் முழுமனேதாடு கர்த்தைரப்
பன்பற்றனான்” என்று கூறனர். அகசயாவன் குடும்பத்தனருக்கு யூதா
முழுவைதயும்ஆள்வதற்குரிய ெபலன்இல்லாமல்ேபானது.

அத்தாலியாள்அரச
௧௦ அத்தாலியாள் அகசயாவன் தாய் ஆவாள். இவள் தன் மகன்

மரித்துப்ேபானைத அற ந்ததும், யூதாவல் உள்ள அரசர்களின் எல்லா
பள்ைளகைளயும் ெகான்றுேபாட்டாள். ௧௧ஆனால் ேயாேசப யாத் அகசயாவன்
மகனான ேயாவாைச எடுத்து மைறத்து ைவத்தாள். அவள் ேயாவாைசயும்
அவனது தாத கைளயும் படுக்ைகயைறக்குள்ேள ஒளித்தாள். ேயாேசப யாத்
ேயாராம் அரசனின் மகள். அவள் ேயாய்தாவன் மைனவ . ேயாய்தா
ஒரு ஆசாரியன். ேயாேசப யாத் அகசயாவன் சேகாதரி. அத்தாலியாள்
ேயாவாைசக் ெகால்லவல்ைல. காரணம் அவன் மைறக்கப்பட்டான்.
௧௨ேயாவாஸ்ஆசாரியர்கேளாடுேதவனுைடயஆலயத்தல்ஆறுஆண்டுகளுக்கு
மைறக்கப்பட்டான். அக்காலக்கட்டத்தல், அத்தாலியாள் அந்நாட்ைட
அரசையப்ேபாலஆண்டுவந்தாள்.

௨௩
ேயாய்தாஆசாரியனும்ேயாவாஸ்அரசனும்
௧ ஆறு ஆண்டுகளுக்குப் ப றகு ேயாய்தா தனது பலத்ைதக் காட்டினான்.

அவன் எல்லா பைடத்தைலவர்களுடனும் ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்டான்.
எேராகாமின் மகன் அசரியா, ேயாகனானின் மகன் இஸ்மேவல், ஓேபதன்
மகன் அசரியா, ஆதாயாவன் மகன் மாெசயா, ச க்ரியன் மகன் எலிஷாபாத்
ஆக ேயார் அந்த பைடத்தைலவர்கள். ௨ அவர்கள் யூதா முழுவதும் சுற்ற
யூதாவன் நகரங்களில் இருந்த ேலவயர்கைளக் கூட்டினார்கள். இஸ்ரேவல்
ேகாத்த ரங்களின் தைலவர்கைளயும் கூட்டினார்கள். ப றகு அவர்கள்
எருசேலமிற்குச் ெசன்றனர். ௩ அைனத்து ஜனங்களும் கூடி, ேதவனுைடய
ஆலயத்தல்அரசேனாடுஒருஒப்பந்தம்ெசய்துக்ெகாண்டனர்.
ேயாய்தா அவர்களிடம், “அரசனது மகன் ஆட்ச ெசய்வான். இதுதான்

தாவீதன் சந்ததயனைரக் குற த்துக் கர்த்தர் வாக்களித்தது. ௪ இப்ேபாது,
நீங்களும் ெசய்ய ேவண்டியது இதுதான். ஆசாரியர்களிலும் ேலவயர்களிலும்
மூன்றல் ஒரு பகுதயனர் ஓய்வு நாளில் கடைமயாற்றச் ெசல்லும்ெபாழுது
கதவுகைளக் காவல் காக்க ேவண்டும். ௫ அடுத்த மூன்றல் ஒரு பங்கனர்
அரசனின் இருப்ப டத்ைதக் காவல் காக்கேவண்டும். ேமலும் மூன்றல் ஒரு
பங்கனர் அஸ்தபார வாசைலக் காவல் காக்கேவண்டும். ஆனால் மற்றவர்கள்
அைனவரும் கர்த்தருைடய ஆலயப் ப ரகாரங்களில் இருக்கேவண்டும்.
௬ ஒருவைரயும் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள் அனுமதக்க ேவண்டாம்.
ஆசாரியர்கள் மற்றும் ேலவயர்கைள மட்டும் அனுமதக்கேவண்டும். அவர்கள்
கர்த்தருைடயஆலயத்தல்ேசைவச்ெசய்பவர்கள். அேதாடுபரிசுத்தமானவர்கள்.
மற்றவர்கள் தங்கள் பணிகைளச் ெசய்வார்களாக. ௭ ேலவயர்கள் அரசனுக்கு
அருகல்தங்கயருக்கேவண்டும். ஒவ்ெவாருவரும்தங்கள்வாைளத்தங்கேளாடு
ைவத்தருக்கேவண்டும். மற்றவர்கள் எவராவது ஆலயத்த ற்குள் நுைழய
முயன்றால் அவர்கைளக் ெகால்லேவண்டும். அரசன் எங்ேக ெசன்றாலும்
அவேனாடுநீங்கள்ெசல்லேவண்டும்” என்றான்.
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௮ ேலவயர்களும் யூதா ஜனங்களைனவரும் ேயாய்தா ஆசாரியன்
ெசான்னவற்றுக்ெகல்லாம் கீழ்ப்படிந்தனர். ேயாய்தா ஆசாரியக் குழுவலுள்ள
எவைரயும் வ ட்டுைவக்கவல்ைல. எனேவ ஒவ்ெவாரு தளபத களும் தங்கள்
ஆட்கேளாடு முைறப்படி ஓய்வு நாளில் வந்து முைறப்படி ஓய்வு நாளில்
ேபாய்க்ெகாண்டுஇருந்தனர். ௯தாவீதுஅரசனுக்குரிய ஈட்டிகைளயும், ச றயதும்
ெபரியதுமான ேகடயங்கைளயும் ேயாய்தா ஆசாரியன் அதகாரிகளுக்குக்
ெகாடுத்தான். இந்த ஆயுதங்கள் எல்லாம் ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்குள்
ைவக்கப்பட்டிருந்தன. ௧௦ ப றகு ேயாய்தா ஆட்களிடம் எங்ெகங்ேக ந ற்க
ேவண்டும் என்று கட்டைளய ட்டான். ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் ஆயுதங்கைளக்
ைகயல் ைவத்தருந்தனர். ஆலயத்தன் வலது பக்கத்தல் இருந்து
ஆலயத்தன் இடது பக்கம் வைர வரிைசயாக ஆட்கள் நன்றுெகாண்டிருந்தனர்.
அவர்கள் பலிபீடத்தன் அருகலும் ஆலயத்தலும், அரசன் அருகலும்
நன்றனர். ௧௧ அவர்கள் அரசனின் மகைன ெவளிேய அைழத்து வந்து
அவனுக்கு முடிச்சூட்டினார்கள். அவனுக்குச் சட்டப் புத்தகத்தன் ஒரு
ப ரதையக் ெகாடுத்தனர். ப றகு அவர்கள் ேயாவாைச அரசனாக்கனார்கள்.
ேயாய்தாவும்Ԕஅவனது மகன்களும் அவனுக்கு அப ேஷகம் ெசய்தனர்.
அவர்கள், “அரசன்பல்லாண்டுவாழ்க!” என்றுவாழ்த்தனார்கள்.
௧௨ ஜனங்கள் ஆலயத்ைத ேநாக்க ஓடுவைதயும் அங்ேக அவர்கள்

அரசைன வாழ்த்துவைதயும் அத்தாலியாள் ேகட்டாள். அவளும் கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்கு ஜனங்களிைடேய வந்தாள். ௧௩ அவள் அரசைனக்
கண்டாள், முன்வாயலுக்கு முன்னால் உள்ள தூணுக்கருகல் அரசன்
நன்றுெகாண்டிருந்தான். அதகாரிகளும் எக்காளம் ஊதுகறவர்களும்
அரசனுக்கருகல் நன்றுெகாண்டிருந்தனர். அந்த நாட்டு ஜனங்கள்
மக ழ்ச்ச ேயாடு எக்காளம் ஊதனார்கள். பாடகர்களும் இைசக்கருவகைள
இயக்கனார்கள். அவர்கள் ஜனங்கைளயும் துத த்துப் பாடும்படிச் ெசய்தனர்.
அத்தாலியாள் இதைனப் பார்த்து தன் ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு,
“துேராகம்துேராகம்” என்றுகத்தனாள்.
௧௪ ேயாய்தா ஆசாரியன் பைடத்தளபத கைள அைழத்தான். அவன்

அவர்களிடம், “அத்தாலியாைள ப டித்து ெவளிேய ெகாண்டுேபாங்கள்.
அவைள யாராவது பன்பற்றனால், அவர்கைளக் ெகால்ல உங்கள்
வாள்கைளப் பயன்படுத்துங்கள்” என்றான். அேதாடு ஆசாரியர் வீரர்களிடம்,
“அத்தாலியாைளக் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் ெகான்றுவடாதீர்கள்” என்று
எச்சரித்தான். ௧௫ அத்தாலியாள் அரசனின் வீட்டுக் குதைர வாயலுக்குள்
நுைழய முயன்றேபாது வீரர்கள் அவைளப் ப டித்தார்கள். ப றகு அவைள
அங்ேகேயெகான்றனர்.
௧௬ ப றகு ேயாய்தா அரசேனாடும், அைனத்து ஜனங்கேளாடும் ஒரு ஒப்பந்தம்

ெசய்துக்ெகாண்டான். அவர்கள்அைனவரும்கர்த்தருைடயஜனங்கள்என்பைத
ஒப்புக்ெகாண்டனர். ௧௭ ஜனங்கள் அைனவரும் பாகால் ஆலயத்த ற்குப்ேபாய்
அைத இடித்தனர். அவர்கள் பலிபீடங்கைளயும், வக்க ரகங்கைளயும்
ெநாறுக்கனார்கள். பாகாலின் பூசாரியான மாத்தாைனப் பலிபீடத்துக்கு
முன்பாகேவெகான்றுேபாட்டனர்.
௧௮ ப றகு கர்த்தருைடய ஆலயப் ெபாறுப்புக்கான ஆசாரியர்கைள ேயாய்தா

ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவர்கள் ேலவயர்களாகஇருந்தனர். தாவீேதஅவர்களுக்கு
கர்த்தருைடய ஆலயப் ெபாறுப்பைனக் ெகாடுத்துள்ளார். ேமாேசயன்
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சட்டத்தன்படிேய அவர்கள் கர்த்தருக்குத் தகனபலிகைளத் தந்தனர். தாவீதன்
கட்டைளபடிேய அவர்கள் மக ழ்ச்ச ேயாடு பாடியவண்ணம் காணிக்ைககைளத்
தந்தனர். ௧௯ேயாய்தாகர்த்தருைடயஆலயத்தலுள்ளஅைனத்துவாசல்களிலும்
காவலர்கைள நயமித்தான். அதனால் சுத்தமில்லாதவர்களும் ஆலயத்த ற்குள்
நுைழயாதபடிெசய்தான்.
௨௦ ேயாய்தா பைடத்தளபத கைளயும், ெபரியவர்கைளயும்,

ஆட்சயாளர்கைளயும், அந்த நாட்டில் வச த்த அைனவைரயும் ஒன்றாய்த்
த ரட்டினான். ப றகு கர்த்தருைடய ஆலயத்தலிருந்து அரசைன
ெவளிேய அைழத்து வந்து உயர்ந்த வாசல்வழியாக அரண்மைனக்கு
அைழத்துச்ெசன்றான். அங்ேக அவைனச் சங்காசனத்தன் ேமல்
அமரைவத்தனர். ௨௧ யூதாவலுள்ள ஜனங்கள் அைனவரும் மக ழ்ச்ச ேயாடு
இருந்தனர். எருசேலம் நகரம் சமாதானமைடந்தது. ஏெனன்றால் அத்தாலியாள்
வாளால்ெகால்லப்பட்டாள்.

௨௪
ேயாவாஸ்ஆலயத்ைதமீண்டும்கட்டுக றான்
௧ ேயாவாஸ் அரசனானேபாது அவனுக்கு 7 வயது. அவன் எருசேலமில் 40

ஆண்டுகள்ஆண்டான். அவனது தாயன் ெபயர் ச ப யாள். அவள் ெபயர்ெசபா
நகரத்தவள். ௨ ேயாய்தா ஆசாரியன் உய ேராடிருந்தவைர, ேயாவாஸ்
கர்த்தருைடய முன்னிைலயல் சரியானைதச் ெசய்துவந்தான். ௩ ேயாய்தா,
ேயாவாசுக்கு இரண்டு மைனவயைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவனுக்கு
மகன்களும்மகள்களும்இருந்தனர்.
௪பன்னர்,ேயாவாஸ்கர்த்தருைடயஆலயத்ைதமீண்டும்கட்டமுடிவுெசய்தான்.

௫ ேயாவாஸ் ஆசாரியர்கைளயும், ேலவயர்கைளயும் ஒன்றாகத் த ரட்டினான்.
அவன்அவர்களிடம், “யூதாவன்நகரங்களுக்குச் ெசன்றுஅைனத்துஇஸ்ரேவல்
ஜனங்களிடமிருந்தும் பணத்ைதச் ேசகரியுங்கள். ஆண்டுேதாறும் ேதவனுைடய
ஆலயத்ைதப்பழுதுபார்த்துேமலும்கட்டேவண்டும். ேவகமாகப்ேபாய்இதைனச்
ெசய்யுங்கள்” என்றான். ஆனால்ேலவயர்கள்அவசரப்படவல்ைல.
௬ எனேவ, அரசன் தைலைமஆசாரியனான ேயாய்தாைவ அைழத்தான்.

அவனிடம் அரசன், “ேயாய்தா, யூதாவலும் எருசேலமிலும் வரிைய வசூலிக்க
நீங்கள் ஏன் ேலவயர்கைளஅனுப்பவல்ைல? கர்த்தருைடயஊழியக்காரனான
ேமாேசயும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் அந்த வரிப்பணத்ைத பரிசுத்தக்
கூடாரத்த ற்குப் பயன்படுத்தனார்கேள” என்றான்.
௭ முற்காலத்தல் அத்தாலியாளின் மகன்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள்

உைடத்துக் ெகாண்டுெசன்றார்கள். அவர்கள் இங்குள்ள பரிசுத்தமானப்
ெபாருட்கைள எல்லாம் ெகாண்டுேபாய் பாகால் ஆலயத்தல்
பயன்படுத்தனார்கள். அத்தாலியாள்மிகவும்தீயப்ெபண்.
௮ ஒரு ெபட்டிையச் ெசய்து வாசலுக்கு ெவளியல் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்

ைவக்குமாறு ேயாவாஸ் அரசன் கட்டைளய ட்டான். ௯ ப றகு யூதாவலும்,
எருசேலமிலும் ேலவயர்கள் ஒரு அறவப்பு ெசய்தனர். கர்த்தருக்கு
வரிப்பணத்ைதக் ெகாண்டுவரும்படி அவர்கள் ஜனங்கைள ேவண்டிக்
ேகட்டுக்ெகாண்டனர். இஸ்ரேவலர்கள் பாைலவனத்தல் இருந்தேபாது,
ேதவனின் ஊழியனான ேமாேச எங்களிடம் ெகாடுக்கும்படி ேகட்டுக்ெகாண்ட
பணத்தன் அளவு தான் இவ்வரிப் பணம் ஆகும். ௧௦அைனத்து தைலவர்களும்
ஜனங்களும் மக ழ்ந்தனர். அவர்கள் தம் பணத்ைதக் ெகாண்டுவந்து ெபட்டியல்
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ேபாட்டனர். ெபட்டி ந ரம்பும்வைர அவர்கள் ேபாட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர்.
௧௧ பன்னர் ேலவயர்கள் அந்தப் ெபட்டிையஅரசனின் அதகாரிகளிடம் எடுத்துச்
ெசன்றார்கள். அப்ெபட்டி முழுவதும் பணம் இருப்பைத அவர்கள் கண்டனர்.
அரசனின் ெசயலாளரும் தைலைம ஆசாரியனின் அதகாரிகளும் வந்து
பணத்ைதப் ெபட்டிக்குள்ளிருந்து ெவளிேய எடுத்தனர். ப றகு அவர்கள்
அந்தப் ெபட்டிைய அதன் இடத்தல் ைவத்தனர். இைத அடிக்கடி அவர்கள்
ெசய்து நைறயப் பணம் ேசர்த்தார்கள். ௧௨ ப றகு ேயாவாஸ் அரசனும்,
ேயாய்தா ஆசாரியனும் அப்பணத்ைதக் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் ேவைலச்
ெசய்பவர்களுக்குக் ெகாடுத்தனர். கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதத் தரும்பக்
கட்டுவதற்காக மரம் குைடவதல் தறைம ெபற்றவர்கைளயும், தச்சர்கைளயும்
ேவைலக்கு அமர்த்தனார்கள். ேமலும் அவர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதத்
தரும்பக் கட்டுவதற்காக இரும்பலும் ெவண்கலத்தலும் ேவைலச் ெசய்வதல்
தறைமமிக்கவர்கைளயும் ேவைலக்குஅமர்த்தனார்கள்.
௧௩ ேவைலைய ேமற்பார்ைவ ெசய்பவர்கள் உண்ைமயானவர்கள்.

கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதப் புதுப்ப க்கும் ேவைல ெவற்றயைடந்தது.
அவர்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்ைத முன்பு இருந்தது ேபாலேவ அழகாகவும்,
பலமாகவும் கட்டினார்கள். ௧௪ எல்லா ேவைலகளும் முடிந்த ப றகு மீதயான
பணத்ைத அரசனிடமும், ேயாய்தா ஆசாரியனிடமும் ெகாண்டு வந்தனர்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குத் ேதைவயான ெபாருட்கைள வாங்குவதற்காக
அவர்கள் அப்பணத்ைதச் ெசலவுெசய்தனர். அப்ெபாருட்கள் ஆலயத்தல்
ேசைவச்ெசய்யவும் சர்வாங்கத் தகனபலிகள் ேபான்றவற்ைற ெசய்யவும்
பயன்பட்டன. அவர்கள்கலசங்கைளயும்,ேவறுெபாருட்கைளயும்ெபான்னாலும்,
ெவள்ளியாலும் ெசய்தனர். ேயாய்தா உய ேராடு இருக்கும்வைர ஆசாரியர்கள்
கர்த்தருைடயஆலயத்தல்தனந்ேதாறும்தகனபலிகைளக்ெகாடுத்துவந்தனர்.
௧௫ ேயாய்தா முதயவனானான். நீண்ட வாழ்க்ைக வாழ்ந்து பன்

மரித்துப்ேபானான். அவன் மரிக்கும்ேபாது அவனுக்கு 130 வயது.
௧௬ ேயாய்தாைவ தாவீதன் நகரத்த ேல அரசர்கைள அடக்கம் ெசய்யக் கூடிய
இடத்தல் ஜனங்கள் அடக்கம் ெசய்தனர். இஸ்ரேவலில் ேதவனுக்கும்
ேதலாயத்த ற்கும் ஏராளமான அளவல் நற்ேசைவ ெசய்தருக்க றான்
என்பதாேலேயஜனங்கள்அந்தஇடத்தல்அவைனஅடக்கம்ெசய்தனர்.
௧௭ ேயாய்தா மரித்தப் ப றகு, யூதாவன் தைலவர்கள் அரசன் ேயாவாச டம்

வந்து பணிந்து வணங்கனார்கள். அவர்கள் கூறுவைத அரசன் கவனித்தான்.
௧௮அரசனும்அந்ததைலவர்களும்ேதவனாகயகர்த்தருைடயஆலயத்ைதவ ட்டு
வலகனார்கள். இவர்களது முற்ப தாக்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர பன்பற்ற
வந்தனர். இவர்கேளா வ க்க ரகங்கைளயும், சைலகைளயும் வழிபட்டனர்.
அரசனும் தைலவர்களும் தவறு ெசய்ததால் ேதவன் யூதா மற்றும் எருசேலம்
ஜனங்கள் மீதுக் ேகாபங்ெகாண்டார். ௧௯ ேதவன் தீர்க்கதரிச கைள அனுப்ப
ஜனங்கைளத் தன்னிடம் தரும்ப அைழக்க முயன்றார். தீர்க்கதரிச கள்
ஜனங்கைளஎச்சரித்தனர். ஜனங்கள்ேகட்க மறுத்துவ ட்டனர்.
௨௦ ேதவனுைடய ஆவ சகரியா மீது வந்தது. சகரியாவன் தந்ைத

ஆசாரியனாகயேயாய்தாஆவான். சகரியாஜனங்களின்முன்புநன்று, “ேதவன்
ெசால்வது இதுதான்: ‘நீங்கள் ஏன் கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிய
மறுக்கன்றீர்கள்? நீங்கள் ெவற்றயைடயமாட்டீர்கள். நீங்கள் கர்த்தைரவ ட்டு
வலகவ ட்டீர்கள். எனேவகர்த்தரும்உங்கைளவ ட்டுவலகவ ட்டார்!’ ”என்றான்.
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௨௧ஆனால் ஜனங்கள் சகரியாவ ற்கு எத ராகத் த ட்டமிட்டனர். சகரியாைவக்
ெகால்லும்படி அரசன் கட்டைளய ட்டான். எனேவ அவன் மரிக்கும்வைர
ஜனங்கள் அவன் மீது கற்கைள எற ந்தார்கள். ஜனங்கள் இதைன ஆலய
ப ரகாரத்த ேலேய ெசய்தனர். ௨௨ ேயாய்தா தன் மீது காட்டிய கருைணைய
ேயாவாஸ் அரசன் நைனவுக்கூரவல்ைல. ேயாய்தா சகரியாவன் தந்ைத.
எனினும் ேயாவாஸ், ேயாய்தாவன் மகனாகய சகரியைவக் ெகான்றான்.
மரிப்பதற்குமுன்புசகரியா, “நீெசய்வைதகர்த்தர் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.
அவர்உன்ைனத்தண்டிப்பார்!” என்றான்.
௨௩ஆண்டுமுடிவல், ேயாவாசுக்கு எத ராக ஆராமியப்பைட வந்தது. அவர்கள்

யூதாைவயும் எருசேலைமயும் தாக்கனார்கள். ேமலும் அவர்கள் அந்த
ஜனங்களின் தைலவர்கள்அைனவைரயும் ெகான்றார்கள். தமஸ்குஅரசனுக்கு
வைலயுயர்ந்தப் ெபாருட்கள் அைனத்ைதயும் அனுப்பைவத்தனர். ௨௪ மிகவும்
குைறந்த எண்ணிைகயுள்ள வீரர்களுைடய குழுவுடேனேய ஆராமியப்பைட
வந்தது. ஆயனும் அது ெபரும் அளவுைடய யூதாவன் பைடைய ெவல்லுமாறு
கர்த்தர் அருளினார். யூதாவன் ஜனங்கள் தம் முற்ப தாக்கள் வழிபட்ட
ேதவனாகய கர்த்தைர வ ட்டு வலகயதால், கர்த்தர் இவ்வாறு ெசய்தார்.
எனேவ ேயாவாஸ் தண்டிக்கப்பட்டான். ௨௫ ஆராமியர்கள் ேயாவாைசவ ட்டுப்
ேபாகும்ேபாது அவன் ெபருத்த காயம் அைடந்தருந்தான். ேயாவாசன்
ெசாந்த ேவைலக்காரர்களும் அவனுக்ெகத ராகத் த ட்டமிட்டனர். அவன்
ேயாய்தா ஆசாரியனின் மகனான சகரியாைவக் ெகான்றான் என்பதனால்
அவர்கள் இைதச் ெசய்தார்கள். ேவைலக்காரர்கள் ேயாவாைச அவனுைடய
படுக்ைகய ேலேய ெகான்று ேபாட்டனர். ேயாவாஸ் மரித்ததும், அவைன
தாவீதன் நகரத்த ேலேய அடக்கம் ெசய்தனர். ஆனால் அரசர்கைள அடக்கம்
ெசய்யும்இடத்தல்அவைனஅடக்கம்ெசய்யவல்ைல.
௨௬ ேயாவாசுக்கு எத ராகத் த ட்டமிட்ட ேவைலக்காரர்கள் சாபாத்தும்,

ேயாசபாத்தும் ஆவார்கள். சாபாத்தன் தாயன் ெபயர் சீமாத் ஆகும். இவள்
அம்ேமானியப் ெபண் ஆவாள். ேயாசபாத்தன் தாயன் ெபயர் ச ம்ரீத் ஆகும்.
இவள் ேமாவாப ய ெபண் ஆவாள். ௨௭ ேயாவாசன் மகன்கைளப்பற்றயும்,
அவனுக்கு எத ரான தீர்க்கதரிசனங்கைளப் பற்றயும், ேதவனுைடயஆலயத்ைத
அவன் புதுப்ப த்தைதப்பற்றயும் அரசர்களின் சரித்த ரம் என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளது. ேயாவாசுக்குப் ப றகு அமத்சயா புதய அரசனானான்.
அமத்சயா ேயாவாசன்மகன்.

௨௫
யூதாவன்அரசனானஅமத்சயா
௧அரசனானேபாது அமத்சயாவுக்கு 25 வயது. அவன் எருசேலமிலிருந்து 29

ஆண்டுகள் அரசாண்டான். அவனது தாயன் ெபயர் ேயாவதானாள். இவள்
எருசேலமியப் ெபண். ௨கர்த்தர் என்னெசய்ய ேவண்டும்என்றுவரும்பனாேரா
அைதேய அமத்சயா ெசய்தான். ஆனால் அவன் அவற்ைற முழு மனேதாடு
ெசய்யவல்ைல. ௩ அமத்சயா பலமுள்ள அரசன் ஆனான். தன் தந்ைதையக்
ெகான்ற அதகாரிகைளக் ெகான்றான். ௪ஆனால் அவன்அந்த அத காரிகளின்
பள்ைளகைளக் ெகால்லவல்ைல. ஏெனன்றால் ேமாேசயன் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்ட சட்டங்களுக்கு அவன் அடிபணிந்தான். கர்த்தர், “பள்ைளகளின்
ெசயல்களுக்காகப் ெபற்ேறார்கள் ெகால்லப்படக்கூடாது. ெபற்ேறார்கள் ெசய்த
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ெசயல்களுக்காகப் பள்ைளகளும் ெகால்லப்படக்கூடாது. ஒருவன் தான் ெசய்த
பாவத்துக்காகமட்டுேமதண்டிக்கப்படேவண்டும்”என்றுகட்டைளய ட்டிருக்க றார்.
௫அமத்சயா யூதாவன் ஜனங்கைள அைனவைரயும் ஒன்றாகத் த ரட்டினான்.

ச ல குழுக்களாக அவர்கைள அவன் ப ரித்தான். ப றகு அக்குழுக்களுக்கு
தளபத கைளயும், தைலவர்கைளயும் நயமித்தான். அவர்கள் யூதா மற்றும்
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தன் வீரர்களுக்குத் தைலவர்களாக இருந்தனர்.
இருபதும் அதற்கு ேமலும் வயதுைடய வீரர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். இவர்கள்
ஈட்டியும் ேகடயமும் ெகாண்டு ேபாரிடும் வீரர்கள் 3,00,000 ேபர் இருந்தனர்.
௬ அமத்சயா இஸ்ரேவலில் இருந்து 1,00,000 வீரர்கைள அைழத்தான்.
அவர்களுக்கு 100 தாலந்து ெவள்ளிையக் கூலியாகக் ெகாடுத்தான். ௭ஆனால்
ஒரு ேதவமனிதன் (தீர்க்கதரிச ) ஒருவன் அமத்சயாவ டம் வந்தான். அவன்,
“அரசேன இஸ்ரேவல் வீரர்கைள உன்ேனாடு அைழத்துக் ெகாண்டு ேபாகாேத.
கர்த்தர் இஸ்ரேவலர்கேளாடு இல்ைல. எப்ப ராயீம் ஜனங்கேளாடும் கர்த்தர்
இல்ைல. ௮ உன்ைன நீேய பலப்படுத்த க்ெகாண்டு ேபாருக்கு தயாராகலாம்.
ஆனால் நீ ெவற்றெபறேவா அல்லது ேதால்வயைடயேவா ேதவன் உதவுவார்”
என்றான். ௯ அமத்சயா ேதவமனிதனிடம், “இஸ்ரேவல் பைடக்கு நான்
ஏற்ெகனேவ ெகாடுத்தப் பணத்துக்கு என்ன ெசய்ய?” என்று ேகட்டான். அதற்கு
ேதவ மனிதன், “கர்த்தரிடம் ஏராளமாக உள்ளது. அவர் உனக்கு அவற்ைறவ ட
மிகுதயாகக்ெகாடுப்பார்” என்றான்.
௧௦ எனேவ, அமத்சயா இஸ்ரேவல் பைடைய எப்ப ராயீமுக்குத் தருப்ப

அனுப்பவ ட்டான். அவர்களுக்கு அரசன் மீதும், யூதா ஜனங்கள் மீதும் ேகாபம்
மிகுந்தது. அவர்கள்ேகாபத்ேதாடுவீட்டிற்குத்தரும்பனார்கள்.
௧௧ ப றகு அமத்சயா மிகுந்த ைதரியத்ேதாடு தனது பைடைய ஏேதாம்

நாட்டிலுள்ள உப்புப் பள்ளத்தாக்குக்கு நடத்த ச் ெசன்றான். அங்ேக
அமத்சயாவன் பைடயானது 10,000 ேசயீர் ஆண்கைளக் ெகான்றது.
௧௨யூதாவன் பைட ேசயீரிலிருந்து 10,000ஆண்கைளயும் ப டித்தது. அவர்கைள
ஒரு மைல உச்ச க்குக் ெகாண்டுேபானார்கள். அந்த ஆட்கள் இன்னமும்
உயருடன் இருந்தார்கள். பன்னர் யூதாவன் பைட அவர்கைள மைலயுச்சயல்
இருந்து கீேழ வீச எற ந்தது. அவர்களது உடல்கள் கீேழயருந்த பாைறகளின்
ேமல்உைடந்தன.
௧௩அேத ேநரத்தல், இஸ்ரேவல் பைடயானது யூதா நகரங்கைளத் தாக்கயது.

அவர்கள் ெபத்ெதாேரான் முதல் சமாரியாவைரயுள்ள நகரங்கைள எல்லாம்
தாக்கனார்கள். அவர்கள் 3,000 ேபைர ெகான்று வைலமத ப்புள்ள
ெபாருட்கைளக் ைகப்பற்ற க் ெகாண்டனர். அவர்கைள அமத்சயா தன்ேனாடு
ேபாருக்குஅைழத்துேபாகாததால்அவர்கள்ேகாபமாகஇருந்தனர்.
௧௪ஏேதாமிய ஜனங்கைளெவன்ற பறகுஅமத்சயா வீட்டிற்குத் தரும்பனான்.

ேசயீர் ஜனங்கள் ெதாழுது ெகாண்ட ெதய்வ வக்க ரகங்கைள அவன் ெகாண்டு
வந்தான். அமத்சயா அவற்ைறத் ெதாழுதுெகாள்ள ஆரம்ப த்துவ ட்டான்.
அவற்றன்முன்னால்அவன்தைரயல்வழுந்துவணங்க அவற்றுக்குநறுமணப்
ெபாருட்கைள எரித்தான். ௧௫ அதனால் அமத்சயாவன் ேமல் கர்த்தருக்குக்
ேகாபம் உண்டானது. அவர் அவனிடம் ஒரு தீர்க்கதரிசைய அனுப்பனார்.
அத்தீர்க்கதரிச , “அமத்சயா,அந்தஜனங்கள்ெதாழுதுெகாண்டெதய்வங்கைள
நீ ஏன் ெதாழுதுெகாள்க றாய்? அத்ெதய்வங்களால் அவர்கைள உன்னிடம்
Ԕஇருந்துகாப்பாற்றமுடியவல்ைலேய!” என்றான்.
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௧௬ அவ்வாறு அந்த தீர்க்கதரிச ேபச முடித்ததும், அரசன் அவனிடம்,
“அரசனுக்கு ஆேலாசைன ெசால்லும்படி உன்ைன நயமிக்கவல்ைல! ஆகேவ
சும்மாயரு. இல்லாவ ட்டால் நீ ெகால்லப்படுவாய்” என்றான். தீர்க்கதரிச
அைமதயானான். ஆனால் பறகு, “ேதவன் உண்ைமயல் உன்ைன அழிக்க
ேவண்டும் என்று முடிவு ெசய்துவ ட்டார். ஏெனன்றால் நீ தீயவற்ைறச்
ெசய்தேதாடுஎனதுஆேலாசைனகைளயும் ேகட்கவல்ைல” என்றான்.
௧௭யூதாவன் அரசனான அமத்சயா, தனது ஆேலாசகர்கேளாடு ஆேலாசைன

ெசய்தான். ப றகு அவன் இஸ்ரேவலின் அரசனான ேயாவாசுக்குத் தூது
அனுப்பனான். அமத்சயா ேயாவாச டம், “நாம் இருவரும் ேநருக்குேநர்
சந்த ப்ேபாம்” என்று அைழத்தான். ேயாவாஸ் ேயாவாகாசன் மகன் ஆவான்.
ேயாவாகாஸ்ெயகூவன்மகன்ஆவான்.
௧௮ப றகுேயாவாஸ்தனதுபதைலஅமத்சயாவற்குஅனுப்பனான். ேயாவாஸ்

இஸ்ரேவலின்அரசன். அமத்சயா யூதாவன்அரசன். ேயாவாஸ், “லீபேனானில்
உள்ளமுட் ெசடியானதுலீபேனானில் உள்ள ேகதுரு மரத்த ற்குத்தூதுஅனுப்ப ,
‘நீஉன்மகைளஎன்மகனுக்குமணமுடித்துதருவாயா’என்றுேகட்டது. ஆனாலும்
ஒரு காட்டு மிருகம் அந்த வழியாகப் ேபாகும்ேபாதுஅந்தமுட்ெசடிைய மித த்துப்
ேபாட்டது. ௧௯ நீ உனக்குள்ேள, ‘நான் ஏேதாமியைர ெவன்றருக்க ேறன்’ என்று
கூறுகறாய். அதற்காகநீெபருைமப்படுக றாய். ஆனால்நீஉன்வீட்டிேலேயஇரு.
நீ துன்பத்தல் ச க்க க்ெகாள்ள ேவண்டிய ேதைவயல்ைல. என்னிடம் ேபாரிட
வந்தால் நீயும்,யூதாவும்அழிந்துப்ேபாவீர்கள்” என்றுெசால்லிஅனுப்பனான்.
௨௦ஆனால்அமத்சயாஅதைனக்ேகட்கவல்ைல. இதுேதவனால்உண்டானது.

ேதவன் இஸ்ரேவல் மூலம் யூதாைவத் ேதாற்கடிக்க எண்ணினார். அதற்கு
காரணம், யூதா நகர ஜனங்கள் ஏேதாமியரின் ெதய்வங்கைளப் பன்பற்ற
ெதாழுதுெகாண்டு வந்தனர் என்பதாகும். ௨௧ ஆைகயால் இஸ்ரேவல்
அரசனான ேயாவாஸ் யூதாவன் அரசனான அமத்சயாைவ ேநருக்கு
ேநராக ெபத்ஷேமச ேல சந்த த்தான். ெபத்ஷேமசு யூதாவ ேல உள்ளது.
௨௨இஸ்ரேவல்யூதாைவத் ேதாற்கடித்தது. யூதாைவச் ேசர்ந்த ஒவ்ெவாருவனும்
தன் வீட்டிற்கு ஓடிப்ேபானான். ௨௩ ேயாவாஸ் அமத்சயாைவப் ப டித்து
எருசேலமிற்குக் ெகாண்டு ேபானான். அமத்சயாவன் தந்ைதயன் ெபயர்
எேகாவஸ். இஸ்ரேவல் அரசன் எருசேலமின் அலங்கத்த ேல எப்ப ராயீம்
வாசல் முதல் மூைல வாசல்வைர 400 முழ நீளம் இடித்துப்ேபாட்டான். ௨௪ ப றகு
ேயாவாஸ் ேதவனுைடய ஆலயத்தல் இருந்த ெபான்ைனயும், ெவள்ளிையயும்,
இன்னும் பல ெபாருட்கைளயும் ெகாண்டுப் ேபானான். ஓேபத் ஏேதாம்
ஆலயத்தலுள்ள ெபாருட்களுக்குப் ெபாறுப்பாளியாக இருந்தான். ேயாவாஸ்
அரண்மைனயலுள்ள வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளயும் எடுத்துக் ெகாண்டான்.
ச லைரச் சைறப்ப டித்தான். பன்சமாரியாவ ற்குத்தரும்ப ப்ேபானான்.
௨௫ ேயாவாஸ் மரித்தப றகு அமத்சயா 15 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான்.

அமத்சயாவன்தந்ைதயூதாவன்அரசனான ேயாவாஸ்ஆவான். ௨௬அமத்சயா
ெதாடக்கத்தலிருந்தது முதல் இறுதவைர ெசய்த மற்ற ெசயல்கள்
எல்லாவற்ைறப் பற்றயும் யூதா மற்றும் இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு
என்ற புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளது. ௨௭அமத்சயா கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்து
நடப்பைத நறுத்தயதும் எருசேலமிலுள்ள ஜனங்கள் அரசனுக்கு எத ராகத்
த ட்டமிட்டனர். அமத்சயா லஈகீசுக்கு ஓடிப்ேபானான். ஜனங்கள் அங்கும்
ஆட்கைளஅனுப்ப அமத்சயாைவக் ெகான்றனர். ௨௮ ப றகு அமத்சயா உடைல
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அங்கருந்து குதைரயல் ைவத்துக் ெகாண்டு வந்தனர். அவைன யூதாவன்
நகரத்தல்அவனதுமுற்ப தாக்கேளாடுஅடக்கம்ெசய்தனர்.

௨௬
யூதாவன்அரசனானஉசயா
௧ யூதா ஜனங்கள் அமத்சயாவன் இடத்தல் உசயா என்பவைனப் புதய

அரசனாகத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். அமத்சயா, உசயாவன் தந்ைத ஆவான். இது
இவ்வாறு ந கழும்ேபாது உசயாவன் வயது 16. ௨ உசயா மீண்டும் ஏேலாத்
நகரத்ைத கட்டி யூதாவற்குத் தருப்ப க் ெகாடுத்தான். அமத்சயா மரித்த ப றகு
உசயா இதைனச் ெசய்தான். அம்த்சயாைவ அவனது முற்ப தாக்கேளாடு
அடக்கம்ெசய்தனர்.
௩ உசயா அரசனாகும்ேபாது அவனுக்கு 16 வயது. அவன் எருசேலமில்

52 ஆண்டுகள் அரசாண்டான். அவனது தாயன் ெபயர் எக்ேகாலியாள்.
இவள் எருசேலம் நகரத்தவள். ௪ கர்த்ததருைடய வருப்பம் ேபாலேவ உசயா
காரியங்கைளச் ெசய்தான். அவனது தந்ைத அமத்சயாைவப் ேபாலேவ
ேதவனுக்கு அடிபணிந்து வாழ்ந்து வந்தான். ௫ சகரியாவன் வாழ்நாளிேல
உசயா ேதவைனப் பன்பற்றனான். சகரியா அவனுக்கு எவ்வாறு ேதவனுக்கு
மரியாைத ெசலுத்துவது என்பைதப்பற்றயும் ேதவனுக்கு கீழ்ப்படிவது பற்றயும்
ெசால்லித்தந்தான். உசயா கர்த்தரிடம் கீழ்ப்படிந்து இருந்தவைர ேதவனும்
அவனுக்குெவற்றையத்தந்தார்.
௬உசயா ெபலிஸ்தர்களுக்கு எத ராகப் ேபாரிட்டான். காத், யப்ேன, அஸ்ேதாத்

ஆகய நகர சுவர்கைள இடித்து வீழ்த்தனான். அஸ்ேதாத் நகரத்தன் அருக ேல
இவன் புதய நகரங்கைளக் கட்டினான். ெபலிஸ்தய ஜனங்களுக்கைடயல்
ேவறுஇடங்களிலும்ஊர்கைள கட்டினான். ௭ெபலிஸ்தர்களுடனான ேபாரிலும்,
கூர்பாகாலில் இருந்த அரபயேராடான ேபாரிலும், ெமகுனியேராடான
ேபாரிலும் ெவற்றெபற உசயாவுக்கப் ெபருமளவல் ேதவன் உதவனார்.
௮அம்ேமானியர்கள் உசயாவற்கு காணிக்ைககைளக் ெகாடுத்தனர். எக ப்தன்
எல்ைலவைர உசயாவன் புகழ் பரவ இருந்தது. இவன் பலமிக்கவன்ஆதலால்
ெபரும்புகைழயும்ெபற்றான்.
௯ உசயா எருசேலமில் மூைலவாசலிலும் பள்ளத்தாக்கு வாசலிலும்

சுவர்களின் முடிவலும் ேகாபுரங்கைளக் கட்டினான். அவற்ைறப்
பலப்படுத்தனான். ௧௦ உசயா வனாந்தரத்த ேல ேகாபுரங்கைளக் கட்டினான்.
பல கணறுகைளத் ேதாண்டினான். இவனுக்கு மைலநாடுகளிலும்
சமெவளிகளிலும் ஏராளமான ஆடுகள் இருந்தன. உசயா மைல நாடுகளில்
வவசாய கைளப் ெபற்றருந்தான். பய ர்கள் நன்றாக வைளந்தன. த ராட்ைசத்
ேதாட்டத்ைதக் கவனிப்பவர்களும்இருந்தனர். உசயாவவசாயத்ைதப்ெபரிதும்
வரும்பனான்.
௧௧பய ற்ச ெபற்றவீரர்கள்நைறந்தபைடஉசயாவ டம்இருந்தது. அவ்வீரர்கள்

பலகுழுக்களாகப் ப ரிக்கப்பட்டனர். ெசயலாளனான ஏெயலியும்அதகாரியான
மாேசயாவும் இப்ப ரிவுகைளச் ெசய்தனர். அனனியாவும் அரசனின்
அதகாரிகளுள் ஒருவன். இவன் மற்ற அத காரிகளுக்குத் தைலவன். ௧௨இந்த
வீரர்களுக்கு 2,600 தைலவர்கள் இருந்தனர். ௧௩ இக்குடும்பத் தைலவர்கேள
மிகுந்த ஆற்றலுடன் ேபாரிடவல்ல 3,07,500 வீரர்களுக்கும் ெபாறுப்பாளர்களாக
இருந்தனர். வல்வீரர்கள் அைனவரும் பைகவர்களுக்கு எத ராக ெவல்ல
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அரசனுக்கு உதவனார்கள். ௧௪உசயா பைடக்குக் ேகடயங்கள், ஈட்டிகள், தைல
கவசங்கள், மார்க்கவசங்கள், வல்கள், கவண்களுக்குக் கற்கள்ஆகயவற்ைறக்
ெகாடுத்தான். ௧௫ எருசேலமில் உசயா, புத்த சாலிகளால் அைமக்கப்பட்ட
எந்த ரங்கைள ேகாபுரங்களின் ேமலும், சுவர்களின் ேமலும் ைவத்தான். இந்த
எந்த ரங்கள் அம்புகைளயும், கற்கைளயும் எற த்தன. இதனால் உசயா ெபரும்
புகழ்ெபற்றான். ெவகு ெதாைல நாடுகளிலுள்ள ஜனங்களும் இவைனப்பற்ற
அற ந்துெகாண்டனர். அதகமானஉதவையப்ெபற்றுஅவன்வலிைமமிக்கஒரு
அரசனானான்.
௧௬ ஆனால் உசயா பலமுள்ளவனாக ஆனதும் அவனது தற்ெபருைம

அவனுக்கு அழிைவ வைளவத்தது. அவன் தனது ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
உண்ைமயுள்ளவனாக இல்ைல. அவன் நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிக்கும்
பலிபீடத்தன் மீது நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிப்பதற்காக கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்குள் ெசன்றான். ௧௭ அசரியா என்ற ஆசாரியனும் கர்த்தருைடய
ஆசாரியர்களுள்ைதரியமிக்க 80ஆசாரியர்களும் உசயாைவப் பன்ெதாடர்ந்து
ஆலயத்த ற்குள் ெசன்றனர். ௧௮ அவர்கள் உசயாவன் தவறுகைள எடுத்துச்
ெசான்னார்கள். அவர்கள் அவனிடம், “உசயாேவ, கர்த்தருக்குத் தூபம்
காட்டுவது உனது ேவைலயல்ல. இவ்வாறு ெசய்வது உனக்கு நல்லதன்று.
இந்த ஆசாரியர்கள் பரிசுத்தமான நறுமணப்ெபாருட்கைள எரிப்பதற்குப்
பயற்ச ப் ெபற்றவர்கள். ஆசாரியர்களும் ஆேரானின் சந்ததயார் மட்டுேம
இதைனச் ெசய்யேவண்டும். மகா பரிசுத்தமான இடத்ைத வ ட்டு ெவளிேய
ேபா, நீ உண்ைமயுள்ளவனாக இல்ைல. இதற்காக ேதவனாகய கர்த்தர்
உம்ைம கனம் பண்ணமாட்டார்” என்றனர். ௧௯ இதனால் உசயா ேகாபம்
ெகாண்டான். அவன் தன் ைகயல் நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிப்பதற்காக
ஒரு கலசத்ைத ைவத்தருந்தான். அத்ேதாடு அவன் ஆசாரியர்கேளாடு
ேகாபமாகப் ேபச யேபாது அவன் ெநற்றயல் ெதாழுேநாய் ேதான்றயது.
இது ஆசாரியர்களுக்கு முன்பாக கர்த்தருைடய ஆலயத்தன் பலிபீடத்தன்
அருகல் நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிக்கும்ேபாது நடந்தது. ௨௦ தைலைம
ஆசாரியனாகய அசரியவும் மற்ற ஆசாரியர்களும் இதைனக் கண்டனர்.
அவர்கள் அவனது ெநற்றயல் ஏற்பட்ட ெதாழுேநாையயும் கண்டனர். உடேன
உசயாைவ ஆலயத்ைதவ ட்டு ெவளிேயறும்படி அவர்கள் கூறனார்கள்.
கர்த்தர் அவைனத் தண்டித்து வ ட்டதால் அவனும் ேவகமாக ஆலயத்ைதவ ட்டு
ெவளிேயறனான். ௨௧ உசயா எனும் அரசன் ெதாழு ேநாயாளியானான்.
அவனால் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள் நுைழய முடியவல்ைல. ஒரு தனி
வீட்டில் அவன் வச க்க ேவண்டியதாய ற்று. அவனது மகனான ேயாதாம்
அரண்மைனையக்கட்டுப்படுத்தனான். அவேனஜனங்களின்ஆளுநர்ஆனான்.
௨௨ ெதாடக்ககாலம் முதல் இறுதவைர உசயா ெசய்த ேவறு ெசயல்கள்,

ஆேமாத்சன் மகனான ஏசாயா எனும் தீர்க்கதரிச யால் எழுதப்பட்டுள்ளன.
௨௩ உசயா மரித்ததும் அவனது முற்ப தாக்கேளாடு அவனும் அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். அரசர்களின் கல்லைறகளுக்கு அருகல் உள்ள வயல்
ெவளிகளில்உசயாைவஅடக்கம்ெசய்தனர். ஜனங்கள், “உசயாவற்குத்ெதாழு
ேநாய் இருந்தது” என்றனர் என்பேத இதன் காரணம் ேயாதாம் புதய அரசனாக
உசயாவன்இடத்தல்அரேசற்றான். ேயாதாம்உசயாவன்மகன்ஆவான்.

௨௭
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யூதாவன்அரசனானேயாதாம்
௧ ேயாதாம் அரசனானேபாது அவனுக்கு 25 வயதுஆகும். இவன் எருசேலமில்

16 ஆண்டுகள் அரசாண்டான். இவனது தாயன் ெபயர் எருசாள் ஆகும்
இவள் சாேதாக்கன் மகள் ஆவாள். ௨ கர்த்தர் ெசய்ய வரும்பயைதேய,
ேயாதாம் ெசய்து வந்தான். அவன் தன் தந்ைத உசயாைவப் ேபாலேவ
ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து வந்தான். ஆனால் தன் தந்ைதையப் ேபால ேயாதாம்
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள் நுைழந்து நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிக்க
முயலவல்ைல. எனினும் ஜனங்கள் ெதாடர்ந்து தவறு ெசய்தனர். ௩ ேயாதாம்
மீண்டும் கர்த்தருைடய ஆலயத்தன் ேமல் வாசைலக் கட்டினான். ஓேபலின்
மதல்சுவர் மீது அேனக கட்டிடங்கைளக் கட்டினான். ௪யூதாவன் மைலநாட்டில்
புதய நகரங்கைளயும் கட்டினான். ேயாதாம் காடுகளில் ேகாட்ைடகைளயும்
ேகாபுரங்கைளயும் கட்டினான். ௫ ேயாதாம் அம்ேமானிய அரசர்களுக்கு
எத ராகப் ேபாரிட்டான். அவர்களது பைடகைள அவன் ேதாற்கடித்தான். எனேவ
ஆண்டுேதாறும் அம்ேமானியர்கள் அவனுக்கு 100 தாலந்து ெவள்ளிையயும்
பதனாய ரங்கலக் ேகாதுைமையயும் பதனாய ரங்கல வாற் ேகாதுைமையயும்
ெகாடுத்தார்கள். இவ்வாறுமூன்றுஆண்டுகள்ெகாடுத்தனர்.
௬ ேயாதாம் உண்ைமயாகேவ ேதவனாகய கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்ததால்,

பலமுள்ளவன்ஆனான். ௭ேயாதாம் ெசய்த மற்ற ெசயல்களும் ேபார்களும்யூதா
மற்றும்இஸ்ரேவல்அரசர்களின்வரலாறு என்ற புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளன.
௮ ேயாதாம் 25 வயதல் அரசனானான். அவன் எருசேலமில் 16 ஆண்டுகள்
அரசாண்டான். ௯ ப றகு ேயாதாம் மரிக்க அவைன அவனது முற்ப தாக்கேளாடு
அடக்கம் ெசய்தனர். அவன் தாவீது நகரத்த ேல அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்.
ேயாதாமின் இடத்த ேல புதய அரசனாகஆகாஸ்வந்தான். ஆகாஸ் ேயாதாமின்
மகன்.

௨௮
யூதாவன்அரசனானஆகாஸ்
௧ ஆகாஸ் அரசனானேபாது அவனுக்கு 20 வயது. அவன் எருசேலமில்

16 ஆண்டுகள் அரசாண்டான். தனது முற்ப தாவான தாவீைதப் ேபான்று
ஆகாஸ் சரியான வழியல் வாழவல்ைல. கர்த்தர் வரும்பயவற்ைற ஆகாஸ்
ெசய்யவல்ைல. ௨ இஸ்ரேவல் அரசர்களின் தவறான முன்மாத ரிகைள
கைடப டித்தான். அவன் பாகால் ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ள வார்ப்புச்
சைலகைளச் ெசய்தான். ௩ ஆகாஸ் ெபன்இன்ேனாம் பள்ளத்தாக்கல்
நறுமணப் ெபாருட்கைள எரித்தான். தன் ெசாந்த மகன்கைள ெநருப்பல்
எரித்துப் பலிக்ெகாடுத்தான். அந்நாடுகளில் வாழ்ந்ேதார் ெசய்த பயங்கரமான
பாவங்கைளேய அவனும் ெசய்தான். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அந்நாட்டுக்குள்
நுைழந்தேபாது ஏற்ெகனேவ அங்கருந்த பாவமிக்க ஜனங்கைள கர்த்தர்
ெவளிேய துரத்தயருந்தார். ௪ மைலகளில் இருந்த ேமைடகளிலும் ஒவ்ெவாரு
பசுைமயான மரத்தன் அடியலும் ஆகாஸ் பலிகைளக் ெகாடுத்து நறுமணப்
ெபாருட்கைளஎரித்தான்.
௫-௬ ஆகாஸ் பாவங்கைளச் ெசய்ததால், ஆராமின் அரசன் ஆகாைஸ

ெவல்லும்படி ேதவனாகய கர்த்தர் ெசய்தார். ஆராமின் அரசனும்
அவனது பைடகளும் ஆகாைஸத் ேதாற்கடித்து யூத ஜனங்களில் பலைரச்
சைறப டித்தனர். ஆராம்Ԕ அரசன், சைறக் ைகத கைள தமஸ்கு என்ற
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நகரத்த ற்கு அைழத்துச் ெசன்றான். ேமலும் கர்த்தர், இஸ்ரேவல் அரசனான
ெபக்கா ஆகாைஸ ெவல்லும்படிச் ெசய்தார். ெபக்காவன் தந்ைதயன் ெபயர்
ெரமலியாஆகும். ஒேர நாளில்ெபக்காவும்,அவனதுபைடயும்யூதாவல் 1,20,000
வீரர்கைளக் ெகான்றனர். ெபக்கா யூதா வீரர்கைள ெவன்றதற்குக் காரணம்
அவர்கள் தம் முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு அடிபணியவல்ைல
என்பது ஆகும். ௭ எப்ப ராயீமில் ச க்ரி என்பவன் பலமிக்க வீரன். அவன்
ஆகாஸ் அரசனின் மகனான மாேசயாைவயும், அரண்மைனத் தைலவனாகய
அஸ்ரிக்காைமயும் எல்க்கானாைவயும் ெகான்றான். எல்க்கானா அரசனுக்கு
இரண்டாவதுநைலயல்இருந்தார்.
௮இஸ்ரேவலிய பைடயானதுயூதாவல்வாழ்ந்த தம் ெசாந்தஉறவனர்களான

2,00,000 ேபைரச் சைறப டித்தனர். அவர்கள்ெபண்கைளயும்,குழந்ைதகைளயும்
அடிைமகளாகக் ெகாண்டுெசன்றார்கள். அவர்கள் யூதாவலிருந்து
பல வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைள அபகரித்துச் ெசன்றார்கள். அந்த
அடிைமகைளயும், அப்ெபாருட்கைளயும் இஸ்ரேவலர்கள் சமாரிய நகருக்குக்
ெகாண்டுவந்தார்கள். ௯ ஆனால் அங்ேக கர்த்தருைடய தீர்க்கதரிச ஒருவன்
இருந்தான். அவனது ெபயர் ஒேதத். சமாரியாவ ற்கு வந்த இஸ்ரேவல்
பைடைய ஒேதத் சந்த த்தான். ஒேதத் இஸ்ரேவல் பைடயனரிடம், “உங்கள்
முற்ப தாக்கள் பணிந்த ேதவனாகய கர்த்தர் நீங்கள் யூதாவன் ஜனங்கைளத்
ேதாற்கடிக்கவ ட்டார். ஏெனன்றால் அவர்கள் மீதுஅவர் ேகாபமாயருந்தார். மிக
ேமாசமானமுைறயல்நீங்கள்யூதாவன்ஜனங்கைளக்ெகான்றுதண்டித்தீர்கள்.
இப்ேபாது ேதவன் உங்கள் மீது ேகாபமாக இருக்க றார். ௧௦ நீங்கள் யூதாவன்
ஜனங்கைளயும்,எருசேலைமயும்அடிைமயாக்கத்த ட்டமிட்டுள்ளீர்கள். உங்களது
ேதவனாகய கர்த்தருக்கு எத ராக நீங்களும் பாவம் ெசய்தருக்க றீர்கள்.
௧௧இப்ேபாது நான் ெசால்வைதக் கவனியுங்கள். நீங்கள் ைகப்பற்றய உங்கள்
சேகாதர சேகாதரிகைளத் தருப்ப அனுப்புங்கள். கர்த்தருைடய கடுைமயான
ேகாபம் உங்கள் மீது உள்ளது. எனேவ நான் ெசான்னபடி ெசய்யுங்கள்” என்று
ெசான்னான்.
௧௨ப றகுஎப்ப ராயீம்தைலவர்கள்,இஸ்ரேவல்வீரர்கள்ேபார்க்களத்தலிருந்து

வீட்டிற்குத் தரும்புவைதப் பார்த்தனர். அந்தத் தைலவர்கள் இஸ்ரேவல்
வீரர்கைளச் சந்த த்து எச்சரிக்ைகச் ெசய்தனர். ேயாகனானின் மகன்
அசரியா, ெமஷேலேமாத்தன் மகனான ெபரகயா, சல்லூமின் மகனான
எகஸ்கயா,அத்லாயன்மகனானஅமாசாஆக ேயார்அந்தத் தைலவர்களாகும்.
௧௩ அவர்கள் இஸ்ரேவல் வீரர்களிடம், “யூதாவலிருந்து ைகத கைள இங்ேக
ெகாண்டுவராதீர்கள். அவ்வாறு ெசய்தால் அது கர்த்தருக்கு எத ராக நாம்
பாவம் ெசய்வது ேபால் ஆகும். நமது பாவங்கைளயும் குற்ற உணர்ைவயும்
அது ேமாசமாக்கும். கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்கு எத ராகக் ேகாபம் ெகாள்வார்”
என்றார்கள்.
௧௪ எனேவ, வீராகள் ைகத கைளயும், வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளயும்

தைலவர்களிடமும், ஜனங்களிடமும் ெகாடுத்தனர். ௧௫ உடேன அசரியா,
ெபரக்கயா, எகஸ்கயா, அமாசா, ஆகய தைலவர்கள் ைகத களுக்கு
உதவனார்கள். அந்நால்வரும் இஸ்ரேவல் பைட அபகரித்த ஆைடகைள
எடுத்து ந ர்வாணமாயருந்த ைகத களுக்குக் ெகாடுத்தனர். அவர்களுக்கு
பாதரட்ைசகைளக் ெகாடுத்தனர். உண்ணவும், குடிக்கவும் ைகத களுக்கு
உணவுப் ெபாருட்கைளக் ெகாடுத்தனர். அவர்களுக்கு எண்ெணய்
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தடவனார்கள். ப றகுஅந்தஎப்ப ராயீம்தைலவர்கள்பலவீனமானைகத கைளக்
கழுைதேமல்ஏற்ற எரிேகாவல்உள்ளஅவர்களதுவீட்டிற்குஅனுப்ப ைவத்தனர்.
எரிேகா ேபரீச்ச மரங்கள் நைறந்த பட்டணம். ப றகு அந்தத் தைலவர்கள்
நால்வரும்தம் நகரமானசமாரியாவ ற்குத்தரும்பனார்கள்.
௧௬-௧௭அேத ேநரத்தல் ஏேதாம் நாட்டு ஜனங்கள் யூதாைவத் ேதாற்கடித்தனர்.

ஏேதாமியர் ஜனங்கைளச் சைறப டித்து ைகத களாக ெகாண்டு ெசன்றார்கள்.
எனேவ ஆகாஸ் அரசன் அசீரியா அரசனிடம் உதவுமாறு ேவண்டினான்.
௧௮ெபலிஸ்தர்களும்மைலநாட்டுநகரங்கைளயும்யூதாவன்ெதன்பகுதையயும்
தாக்கனார்கள். இவர்கள் ெபத்ஷேமஸ், ஆயேலன், ெகெதேராத், ெசாக்ேகா,
த ம்னாமற்றம்க ம்ேசாஆகயஊர்கைளக்ைகப்பற்றனார்கள். ேமலும்அவர்கள்
அந்த ஊர்களுக்கு அருகலிருந்த க ராமங்கைளயும் ைகப்பற்றனார்கள் ப றகு
ெபலிஸ்தயர்கள் அந்த ஊர்களில் வாழ்ந்தார்கள். ௧௯ யூதா ஜனங்களுக்கு
கர்த்தர் கடுைமயான துன்பங்கைளத் தந்தார். ஏெனன்றால் ஆகாஸ் அரசன்
யூதா ஜனங்கள் பாவம் ெசய்யும்படி தூண்டினான். அவன் கர்த்தருக்கு
உண்ைம இல்லாதவனாக நடந்துக் ெகாண்டான். ௨௦ அசீரியாவன் அரசனான
தல்காத்பல் ேநசர் உதவுவதற்குப் பதலாகத் துன்பங்கைளத் தந்தார்.
௨௧ஆகாஸ் கர்த்தருைடயஆலயம், அரண்மைன, இளவரசர்களின் அரண்மைன
ஆகயவற்றல் இருந்து வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைள எடுத்துவந்தான்.
அவற்ைற அசீரியா அரசனுக்குக் ெகாடுத்தான். எனினும் அது ஆகாசுக்கு
உதவவல்ைல.
௨௨ இவ்வளவு இைடயூறுகளுக்கு நடுவலும் ஆகாஸ் ேமலும் ேமாசமான

பாவங்கைளேய ெதாடர்ந்து ெசய்தான். இதனால் கர்த்தருக்கு மிகவும்
உண்ைமயற்றவனாக இருந்தான். ௨௩ தமஸ்கு ஜனங்கள் ெதாழுதுெகாண்ட
ெதய்வங்களுக்ேக இவன் பலிகைளக் ெகாடுத்து வந்தான் தமஸ்கு ஜனங்கள்
ஆகாைஸத் ேதாற்கடித்தனர். அதனால் ஆகாஸ், “ஆராம் ஜனங்களுக்கு
அவர்கள் ெதாழுதுெகாண்ட ெதய்வங்கள் உதவுகன்றன. எனேவ நானும்
அத்ெதய்வங்களுக்குப் பலிய ட்டால் அத்ெதய்வங்கள் எனக்கும் உதவும்”
என்று எண்ணினான். ஆகாஸ் அத்ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாண்டான்.
இவ்வாறு இவன் தானும் பாவம் ெசய்து இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளயும் பாவம்
ெசய்யைவத்தான்.
௨௪ ஆகாஸ் ேதவனுைடய ஆலயத்தல் இருந்து ெபாருட்கைள எடுத்து

உைடத்துப் ேபாட்டான் ப றகு அவன் கர்த்தருைடய ஆலய கதவுகைள
மூடினான். அவன் பலிபீடங்கைளச் ெசய்து எருசேலமின் ஒவ்ெவாரு ெதரு
முைனயலும் ைவத்தான். ௨௫ ஆகாஸ் யூதாவன் ஒவ்ெவாரு நகரங்களிலும்
ேமைடகள் அைமத்து நறுமணப் ெபாருட்கைள எரித்து அந்நய ெதய்வங்கைள
ெதாழுதுெகாண்டான். ஆகாஸ் தன் முற்ப தாக்களால் ெதாழுதுெகாள்ளப்பட்ட
ேதவனாகயகர்த்தைர ேமலும்ேகாபமூட்டினான்.
௨௬ ஆகாஸ் ெதாடக்ககாலம் முதல் இறுதவைர ெசய்த மற்ற ெசயல்

எல்லாமும் யூதா மற்றம் இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு என்ற புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டுள்ளன. ௨௭ஆகாஸ் மரித்ததும்அவைனஅவனதுமுற்ப தாக்களுக்கு
அருகல் அடக்கம் ெசய்தனர். ஜனங்கள் அவைன எருசேலம் நகரிேலேய
அடக்கம்ெசய்தனர். ஆனால்அவைனஇஸ்ரேவல்அரசர்கைளஅடக்கம்ெசய்யும்
இடத்துக்கருகல்அடக்கம் ெசய்யவல்ைல. ஆகாசன்இடத்தல் புதயஅரசனாக
எேசக்கயாவந்தான். எேசக்கயாஆகாசன்மகன்.
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௨௯
யூதாவன்அரசனானஎேசக்கயா
௧ எேசக்கயா அவனது 25 வது வயதல் அரசன் ஆனான். அவன் எருசேலமில்

29 ஆண்டுகள் அரசாண்டான். அவனது தாயன் ெபயர் அபயாள். இவள்
சகரியாவன் மகள். ௨ அவன் ெசய்யேவண்டு ெமன கர்த்தர் வரும்பயபடிேய
எேசக்கயா ெசயல்கைளச் ெசய்து வந்தான். இவனது முற்ப தாவான
தாவீது சரியானைவ என்று எவற்ைறச் ெசய்தாேனா அவற்ைறேய இவனும்
ெசய்துவந்தான்.
௩ எேசக்கயா கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குக் கதவுகைளப் ெபாருத்தனான்.

அதைனப் பல முள்ளதாக ஆக்கனான். எேசக்கயா மீண்டும் ஆலயத்ைதத்
த றந்தான். அவன்அரசனான முதல்ஆண்டின்முதல் மாதத்த ேலேய இதைனச்
ெசய்தான். ௪-௫ எேசக்கயா ஆசாரியர்கைளயும் ேலவயர்கைளயும் ஒேர
மன்றத்தல் கூட்டினான். ஆலயத்தன் கழக்குப் பகுதயல் உள்ள தறந்த
ெவளி ப ரகாரத்தல் அவர்கேளாடுகூட்டம் ேபாட்டான். எேசக்கயா அவர்களிடம்,
“ேலவயர்கேள! நான் ெசால்வைதக் கவனியுங்கள். பரிசுத்தமான ேசைவக்கு
உங்கைளத் தயார் ெசய்துக்ெகாள்ளுங்கள். ேதவனாகய கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைதயும் பரிசுத்த ேசைவக்குரிய இடமாக ஆக்குங்கள். உங்கள்
முற்ப தாக்களால் ெதாழுதுெகாள்ளப்பட்ட ேதவன் அவர். ஆலயத்தற்குச்
ெசாந்தமில்லாத ெபாருட்கைள அங்கருந்து ெவளிேய எடுத்து வடுங்கள்.
அப்ெபாருட்கள் ஆலயத்ைதப் பரிசுத்தப்படுத்தமாட்டாது. ௬ நமது முற்ப தாக்கள்
கர்த்தைர வ ட்டு வலகனார்கள். தங்கள் முகங்கைள கர்த்தருைடய
ஆலயத்தலிருந்து தருப்ப க் ெகாண்டனர். ௭ அவர்கள் ஆலயக் கதவுகைள
மூடிவ ட்டனர். வளக்குகைள அைணத்தனர். இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு அவரது பரிசுத்தமான இடத்தல் நறுமணப் ெபாருட்கள்
எரிப்பைதயும் தகனபலியடுவைதயும் வ ட்டனர். ௮ எனேவ, யூதா மற்றும்
எருசேலம் ஜனங்கள் மீது கர்த்தர் ெபரும் ேகாபங்ெகாண்டார். கர்த்தர்
அவர்கைளத் தண்டித்தார். மற்றவர்கள் இதைனப் பார்த்து பயந்தனர்.
யூதா மற்றும் எருசேலம் ஜனங்களுக்குக் கர்த்தர் ெசய்தவற்ைறப் பார்த்து
தைகத்துவ ட்டனர். அவர்கள் எருசேலம் ஜனங்களுக்காக ெவறுப்புடனும்
ெவட்கத்துடனும் தைலைய அைசத்தார்கள். இைவயைனத்தும் உண்ைம
என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும். இவற்ைற உங்களது கண்களாேலேய நீங்கள்
பார்க்கலாம். ௯அதனால்தான் நமது முற்ப தாக்கள் ேபாரில் ெகால்லப்பட்டனர்.
நமது மகன்களும், மகள்களும், மைனவயரும் சைறப டிக்கப்பட்டனர்.
௧௦ எனேவ, இப்ெபாழுது நான், எேசக்கயா, இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தருடன் ஒரு உடன்படிக்ைக ெசய்துெகாள்ள முடிவு ெசய்துவ ட்ேடன்.
ப றகு அவர் நம்ேமாடு ேமற்ெகாண்டு ேகாபங்ெகாள்ளமாட்டார். ௧௧ எனேவ
என் மகன்கேள, ேசாம்ேபற களாக இராதீர்கள். ேநரத்ைத வீணாக்காதீர்கள்.
கர்த்தர் தனக்கு ேசைவெசய்ய உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றார். அவர்,
ஆலயத்தல் ேசைவெசய்யவும் நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிக்கவும் உங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்துஇருக்கறார்” என்றுெசான்னான்.
௧௨-௧௪ேவைலெசய்யஆரம்ப த்த ேலவயர்களின்பட்டியல்இது:

ேகாரா குடும்பத்தலிருந்து அமாசாயன் மகனான மாகாத்து என்பவனும்,
அசரியாவன்மகன்ேயாேவல்என்பவனும்,
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ெமராரி குடும்பத்தலிருந்து அப்தயன் மகன் கீசும் என்பவனும் எகேலலின்
மகன்அசரியா என்பவனும்,

ெகர்ேசானிய குடும்பத்தலிருந்து ச ம்மாவன் மகன் ேயாவாகு என்பவனும்
ேயாவாகன்மகன்ஏேதன்என்பவனும்,

எளச்சாப்பான்சந்ததயலிருந்துச ம்ரி, ஏெயல்என்பவர்களும்,
ஆசாப்பன்சந்ததயலிருந்துசகரியா,மத்தனியா என்பவர்களும்,
ஏமானின் சந்ததயலிருந்துஎக ேயல், ச மிய என்பவர்களும்,
எதுத்தானின் சந்ததயலிருந்துெசமாயா,ஊசேயல்என்பவர்களும்,

அந்தபட்டியலில்அடங்கும்.

௧௫ ப றகு இந்த ேலவயர்கள் தம் சேகாதரர்கைளயும் ேசர்த்துக் ெகாண்டு
தங்கைளக் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் பரிசுத்த ேசைவெசய்யத் தயார்
ெசய்துக்ெகாண்டார்கள். கர்த்தரிடமிருந்து வந்த அரசனின் கட்டைளக்கு
அவர்கள் பணிந்தனர். சுத்தம் ெசய்து பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காக அவர்கள்
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள் ெசன்றார்கள். ௧௬ஆசாரியர்கள் சுத்தம் ெசய்யும்
ெபாருட்டு ஆலயத்தன் உட்பகுத க்குள் ெசன்றனர். அவர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்குள் கண்ட சுத்தமில்லாத ெபாருட்கள் அைனத்ைதயும் ெவளிேய
எடுத்துப்ேபாட்டனர். அவற்ைற அவர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயப் ப ரகாரத்தல்
ெகாண்டுவந்துேபாட்டனர். ப றகுஅைவஅைனத்ைதயும்ேலவயர்கள்கீதேரான்
பள்ளத்தாக்குக்குக் ெகாண்டுச்ெசன்றனர். ௧௭முதல் மாதத்தன் முதல் நாளில்,
ேலவயர்கள் பரிசுத்தச் ேசைவெசய்ய தம்ைம தயார் ெசய்துக்ெகாண்டனர்.
அந்தமாதத்தன்எட்டாவதுநாள்ேலவயர்கள்கர்த்தருைடயஆலயமுற்றத்த ற்கு
வந்தார்கள். பரிசுத்தக் காரியங்களுக்குப் பயன்படுத்தத் தயார் ெசய்வதற்காக
அவர்கள் ேமலும் 8 நாட்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதச் சுத்தம் ெசய்தார்கள்.
முதல்மாதத்தல் 16வதுநாள்அைதச்ெசய்துமுடித்தார்கள்.
௧௮ ப றகு அவர்கள் எேசக்கயா அரசனிடம் ெசன்றனர். அவர்கள்

அவனிடம், “எேசக்கயா அரசேன! கர்த்தருைடய ஆலயம் முழுவைதயும்
சுத்தம் ெசய்துவ ட்ேடாம். தகனபலி ெகாடுக்க பலிபீடத்ைதயும் மற்ற
ெபாருட்கைளயும் தயார் ெசய்துவ ட்ேடாம். சமூகத்தப்பங்களின் ேமைஜையயும்
அதன் சகல பணிமூட்டுகைளயும் சுத்தம் ெசய்துவ ட்ேடாம். ௧௯ ஆகாஸ்
அரசாளும்ேபாது அவன் ேதவனுக்கு உண்ைமயுள்ளவனாக இல்லாமல்
ஆலயத்தல்உள்ளபலெபாருட்கைளெவளியல்எற ந்தான். இப்ேபாதுநாங்கள்
சுத்தப்படுத்த பரிசுத்தமாகப் பயன்படுகற அளவற்கு ஆலயத்தன் உள்ேளԔ
ைவத்துவ ட்ேடாம். இப்ேபாது அைவ கர்த்தருைடய பலி பீடத்தன் எத ரில்
உள்ளது” என்றனர்.
௨௦ எேசக்கயா அரசன் நகர அத காரிகைளக் கூட்டினான். மறுநாள்

காைலயல் அவர்களுடன் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள் நுைழந்தான்.
௨௧ அவர்கள் 7 காைளகைளயும், 7 ஆண் ஆட்டுக்கடாக்கைளயும், 7
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும் 7 ெவள்ளாட்டுக் கடாக்கைளயும், பாவப்பரிகாரப்
பலிக்காகக் ெகாண்டுவந்தனர். இதன் மூலம் அவர்கள் யூதா அரசாங்கம்,
பரிசுத்த இடம், யூதா ஜனங்கள் ஆக ேயாைரப் பரிசுத்தப்படுத்தனார்கள்.
கர்த்தருைடய பலிபீடத்தல் இவற்ைறப் பலியடுமாறு ஆசாரியர்களுக்கு
எேசக்கயா அரசன் கட்டைளய ட்டான். இவ்வாசாரியர்கள் ஆேரானின்
சந்ததயனர் ஆவார்கள். ௨௨ எனேவ, ஆசாரியர்கள் காைளகைளக் ெகான்று
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இரத்தத்ைதச் ேசகரித்தனர். ப றகு அதைனப் பலிபீடத்தன்ேமல் ெதளித்தனர்.
பன்னர் ெசம்மற ஆட்டுக்கடாக்கைளக் ெகான்று அவற்றன் இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்தன் ேமல் ெதளித்தனர். ௨௩-௨௪ பன்னர் ஆசாரியர்கள் ஆண் ஆட்டுக்
கடாக்கைள அரசனுக்கு முன்பு ெகாண்டு வந்தனர். ஜனங்களும் கூடினார்கள்.
இைவ பாவப் பரிகாரப் பலிக்குரியைவ. எனேவ ஆசாரியர்கள் தம் ைககைள
அவற்றன் தைலயல் ைவத்துவ ட்டு ெகான்றனர். ஆசாரியர்கள் அவற்றன்
இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன் ேமல் ெதளித்து பாவப்பரிகாரம் ெசய்தனர்.
அவர்கள் இவ்வாறு ெசய்ததால் ேதவன் இஸ்ரேவலர்களது பாவங்கைள
மன்னித்துவ ட்டார். அரசன் அந்த தகன பலிகளும் பாவப்பரிகாரப் பலிகளும்
இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்அைனவருக்கும்ெசய்யப்பட ேவண்டும்என்றான்.
௨௫ எேசக்கயா அரசன் ேலவயர்கைளக் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்

ைகத்தாளங்கள், தம்புருக்கள், சுரமண்டலங்கள் ஆகயவற்ேறாடு
ெதாண்டுெசய்யநயமித்தான். இதுதாவீதும்,அரசனின்ஞானதருஷ்டிக்காரனாகய
காத்தும், தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தானும் காட்டிய வழியாகும். இந்த ஆைணகள்
கர்த்தரிடமிருந்து தீர்க்கதரிச கள் மூலம் வந்தன. ௨௬ எனேவ ேலவயர்கள்
தாவீதன் இைசக்கருவகேளாடு தயாராக நன்றனர். ஆசாரியர்கள் தம்
ேபரிைககேளாடுதயாராகநன்றார்கள். ௨௭ப றகுஎேசக்கயா,பலிபீடத்தன்ேமல்
தகனபலிகளும்,காணிக்ைககளும்ெகாடுக்குமாறுகட்டைளய ட்டான். தகனபலி
ெதாடங்கயதும் கர்த்தருக்காகப் பாடுவதும் ெதாடங்கயது. எக்காளங்கள்
ஊதப்பட்டன. தாவீதன் இைசக்கருவகளும் இைசக்கப்பட்டன. ௨௮ அங்ேக
கூடியருந்தவர்கள் பணிந்து நன்றனர். இைசக் கைலஞர்கள் பாடினார்கள்.
எக்காளங்கைள இைசப்பவர்கள் அவற்ைற ஊதனார்கள். இது தகனபலி
முடியும்வைர ந கழ்ந்தது.
௨௯ பலிகள் முடிவுற்றதும் எேசக்கயா அரசனும், ஜனங்களும் குனிந்து

ெதாழுதுெகாண்டார்கள். ௩௦ எேசக்கயா அரசனும், அவனது அதகாரிகளும்
ேலவயர்கைள கர்த்தைரத் துத க்கும்படி கட்டைளய ட்டனர். அவர்கள், தாவீதும்
ஞானதருஷ்டிக்காரனாகய ஆசாபும் எழுதய பாடல்கைளப் பாடினார்கள்.
அவர்கள்ேதவைனத்துதத்துப்பாடிமக ழ்ந்தனர். அவர்கள்பணிந்துேதவைனத்
ெதாழுதுெகாண்டனர். ௩௧ எேசக்கயா, “இப்ேபாது யூதா ஜனங்களாகய
நீங்கள் உங்கைளேய கர்த்தருக்காகக் ெகாடுத்துவ ட்டீர்கள். அவரண்ைடக்கு
வாருங்கள். கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குத் தகனபலிகைளயும், ஸ்ேதாத்த ரப்
பலிகைளயும், ெகாண்டுவாருங்கள்” என்று ெசான்னான். ப றகு ஜனங்களும்
அவ்வாேற தகனபலிகைளயும் ஸ்ேதாத்த ரப் பலிகைளயும் ெகாண்டுவந்தனர்.
வடுப்பட்டவர்கள் எல்லாம் ெகாண்டுவந்தனர். ௩௨ கூடியருந்தவர்கள்
ெகாண்டுவந்ததகனபலிகளின்வபரம்: 70காைளகள், 100ஆட்டுக்கடாக்கள், 200
ஆட்டுக்குட்டிகள், இைவ அைனத்தும் கர்த்தருக்கு சர்வாங்க தகனபலிகளாகக்
ெகாடுக்கப்பட்டன. ௩௩ 600 காைளகளும் 3,000 ெசம்மற ஆடுகளும்
ஆட்டுக் கடாக்களும் பரிசுத்த பலிகளாகக் ெகாடுக்கப்பட்டன. ௩௪ எனினும்
ஆசாரியர்களின் எண்ணிக்ைக குைறவாய் இருந்ததால் அவர்களால் தகன
பலிகளின் மிருகங்கைள ெவட்டி ேதால் உரிக்க முடியாமல் ேபானது. எனேவ,
அவர்களின் உறவனர்களான ேலவயர்கள் அவர்களுக்கு உதவனார்கள்.
அவர்கள் ேவைலைய முடிக்கும்வைரயலும் மற்ற ஆசாரியர்கள் தம்ைமப்
பரிசுத்தம் ெசய்யும்வைரயலும் உதவனார்கள். ஆசாரியர்கைளவ ட
ேலவயர்கள் கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்தவற்குத் தங்கைளத் தயார் ெசய்துக்
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ெகாள்வதல் தீவ ரமாக இருந்தார்கள். ௩௫ தகனபலிகளும், சமாதானப்
பலிகளின் ெகாழுப்பும், பானங்களின் காணிக்ைககளும் மிகுதயாய ற்று.
இவ்வாறு மீண்டும் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் ேசைவ ஆரம்பமாய ற்று.
௩௬ எேசக்கயாவும் ஜனங்களும் ேதவன்தம் ஜனங்களுக்காக ஆலயத்ைதத்
தயார் ெசய்தைதப்பற்ற மக ழ்ந்தனர். இவ்வளவு வைரவாக கர்த்தர்
ெசய்துமுடித்ததால்அவர்கள்ேமலும்மக ழ்ந்தனர்.

௩௦
எேசக்கயா பஸ்காெகாண்டாடுக றான்
௧இஸ்ரேவல்மற்றும்யூதாஜனங்களுக்கு
எேசக்கயா அரசன் ெசய்த கைள அனுப்பனான். அவன் எப்ப ராயீம்

மற்றும் மனாேசயன் ஜனங்களுக்கும் கடிதம் எழுதனான். எருசேலமில்
உள்ள கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு ஜனங்கள் அைனவைரயும் எேசக்கயா
அைழத்தான். அவன் எல்லா ஜனங்கைளயும் வந்தருந்து இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தருக்குப் பஸ்கா பண்டிைகையக் ெகாண்டாட அைழத்தான்.
௨ எேசக்கயா அரசன் தனது அைனத்து அதகாரிகளிடமும் எருசேலமில்
உள்ள சைபயார்களிடமும் பஸ்காைவ இரண்டாம் மாதத்தல் ெகாண்டாட
ஒப்புக்ெகாண்டான். ௩அவர்கள் சரியான ேவைளயல் பஸ்காைவக் ெகாண்டாட
முடியவல்ைல. ஏெனன்றால் பரிசுத்த ேசைவெசய்வதற்குப் ேபாதுமான
ஆசாரியர்கள் தம்ைமச் சுத்தப்படுத்த க்ெகாள்ளவல்ைல. எருசேலமில்
ஜனங்கள்அைனவரும்ஒன்றாகக்கூடாததும்இன்ெனாருகாரணமாகும். ௪இந்த
ஒப்பந்தம் எேசக்கயா அரசைனயும் சைபேயாைரயும் தருப்த ப்படுத்தயது,
௫ எனேவ இஸ்ரேவலில் உள்ள ஒவ்ெவாரு இடத்தலும் ெபயர்ெசபா முதல்
தாண்நகரம்வைரஇது பற்ற அறவப்பு ெசய்தனர். இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தருக்குப் பஸ்கா பண்டிைக ெகாண்டாட அைனவைரயும் வரும்படி அவர்கள்
ஜனங்களிடம் ெசான்னார்கள். பஸ்கா பண்டிைகைய எவ்வாறு ெகாண்டாட
ேவண்டும்என்றுேமாேசெசான்னபடிநீண்டநாட்களாகெபரும்பகுத இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள்ெகாண்டாடவல்ைல. ௬எனேவதூதுவர்கள்இஸ்ரேவல் மற்றும்யூதா
முழுவதும் அரசனின் கடிதத்ைதக் ெகாண்டுேபாய் காட்டினார்கள். கடிதத்தல்
உள்ளெசய்த இதுதான்:

இஸ்ரேவல்பள்ைளகேள! ஆப ரகாம்,ஈசாக்குமற்றும்இஸ்ரேவல்ஆக ேயார்
அடிபணிந்த ேதவனாகய கர்த்தரிடம் தரும்புங்கள். பன்னர், அசீரியா
அரசர்களிடமிருந்துதப்ப இன்னும்உய ர்வாழ்க றஜனங்களாகயஉங்களிடம்
ேதவன் தரும்பவருவார். ௭உங்கள் தந்ைதயைரப்ேபாலவும் சேகாதரர்கைளப்
ேபான்றும் இராதீர்கள். கர்த்தேர அவர்களின் ேதவன். ஆனால்
அவர்கள் அவருக்கு எத ராகவ ட்டனர். எனேவ அவர்கைள மற்றவர்கள்
ெவறுக்கும்படியாகவும் அவர்களுக்கு எத ராகத் தீயைவகைளப் ேபசும்படியும்
கர்த்தர் ெசய்தார். இது உண்ைம என்பைத உங்கள் ெசாந்தக் கண்களால்
காணலாம்௮உங்கள்முற்ப தாக்கைளப்ேபான்றுப டிவாதமாகஇருக்காதீர்கள்.
மனப்பூர்வமான வருப்பத்ேதாடு கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். மகா
பரிசுத்தமான இடத்த ற்கு வாருங்கள். பன்பு மகா பரிசுத்தமான இடத்ைதக்
(ஆலயத்ைத) கர்த்தர் எக்காலத்த ற்கும் பரிசுத்தமாக்கயுள்ளார். உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்யுங்கள். ப றகு கர்த்தருைடய
அஞ்சத்தக்க ேகாபம் உங்கைளவ ட்டு வலகும் ௯ நீங்கள் தரும்ப வந்து
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கர்த்தருக்கு அடிபணிந்தால் ப றகு உங்கள் உறவனர்களும், பள்ைளகளும்
சைற ப டித்தவர்களிடம் இருந்து இரக்கத்ைதப் ெபறுவார்கள். உங்கள்
உறவனர்களும், பள்ைளகளும்இந்தநாட்டிற்குதரும்ப வருவார்கள். உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தர் அன்பும் இரக்கமும் ெகாண்டவர். நீங்கள் அவரிடம்
தரும்ப வந்தால்அவர்உங்கைளவ ட்டுவலக ப் ேபாகமாட்டார்.

௧௦ தூதுவர்கள் எப்ப ராயீம் மனாேச ஆகயவற்றல் உள்ள ஒவ்ெவாரு
நகரங்களுக்கும் ெசன்றனர். ெசபுேலான் நாடுவைரயுள்ள வழி எங்கும்
ேபாயனர். ஆனால் ஜனங்கள்அவர்கைளப் பார்த்து ச ரித்து ேகலிச் ெசய்தனர்.
௧௧ஆனால் ஆேசர், மனாேச, ெசபுேலான் ஆகய நாடுகளில் சலர் அவற்ைறக்
ேகட்டுப் பணிவுடன் எருசேலம் ெசன்றனர். ௧௨ ேமலும், யூதாவல் ஜனங்கள்
அரசனுக்கும், அவனது அதகாரிகளுக்கும் கீழ்ப்படியுமாறு ேதவனுைடய
வல்லைமஜனங்கைளஒன்றைணத்தது. இந்தவதமாகஅவர்கள்கர்த்தருைடய
வார்த்ைதக்குக்கீழ்ப்படிந்தார்கள்.
௧௩எருசேலமிற்குஏராளமானஜனங்கள்இரண்டாவதுமாதத்தல்புளிப்பல்லா

அப்பப் பண்டிைகையக் ெகாண்டாட வந்தார்கள். அது மிகப் ெபருங்
கூட்டமாக இருந்தது. ௧௪ அவர்கள் அங்குள்ள அந்நய ெதய்வங்களின்
பலிபீடங்கைள அகற்றனார்கள். அவற்றுக்கான நறுமணப்ெபாருட்கள்
எரிக்கும் பீடங்கைளயும் அகற்ற அவற்ைற கீதேரான் பள்ளத் தாக்க ேல
எற ந்தார்கள். ௧௫ பன்னர் அவர்கள் இரண்டாவது மாதத்தன் 14வது நாளன்று
பஸ்காவுக்கான ஆட்டுக்குட்டிைய ெகான்றார்கள். ஆசாரியரும் ேலவயரும்
ெவட்கப்பட்டனர். தங்கைள அவர்கள் பரிசுத்தச் ேசைவக்காகத் தயார்
ெசய்துெகாண்டனர். ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும் தகன பலிகைள
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள் ெகாண்டுவந்தனர். ௧௬ ேதவமனிதனாகய
ேமாேசயன் சட்டம் ெசான்னபடி அவர்கள் ஆலயத்தல் தங்களது வழக்கமான
இடத்தல் இருந்தார்கள். ேலவயர்கள் இரத்தத்ைத ஆசாரியர்களிடம்
ெகாடுத்தனர். ப றகு ஆசாரியர்கள் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன்ேமல்
ெதளித்தனர். ௧௭ அக்குழுவல் உள்ள ஏராளமான ஜனங்கள் பரிசுத்த
ேசைவக்குத் தம்ைம தயார் ெசய்துக்ெகாள்ளவல்ைல. எனேவ அவர்கள்
பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிகைளக் ெகால்ல அனுமதக்கப்படவல்ைல. அதனால்
தான் சுத்தமாக இல்லாத ஒவ்ெவாருவருக்காகவும் ேலவயர்கள் பஸ்கா ஆட்டுக்
குட்டிகைளக் ெகால்வதற்குப் ெபாறுப்ேபற்று, பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டிகைளக்
ெகான்றனர். ேலவயர்கள் ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக் குட்டிையயும் கர்த்தருக்குப்
பரிசத்தப்படுத்தனார்கள்.
௧௮-௧௯ எப்ப ராயீம், மனாேச, இசக்கார், ெசபுேலான் ஆகய நகரங்களிலுள்ள

ெபரும்பாலான ஜனங்கள் பஸ்கா பண்டிைகைய சரியான வழியல்
ெகாண்டாடத் தம்ைமத் தயார் ெசய்துக்ெகாள்ளவல்ைல. ேமாேசயன் சட்டம்
கூறயபடி அவர்கள் பஸ்காைவ முைறயாகக் ெகாண்டாடவல்ைல. ஆனால்
அவர்களுக்காக எேசக்கயா ெஜபம் ெசய்தான். எனேவ அவன், “ேதவனாகய
கர்த்தாேவ! நீர் நல்லவர். இந்த ஜனங்கள் உண்ைமய ேலேய உம்ைம சரியாக
ெதாழுதுெகாள்ள வரும்புக றார்கள். ஆனால் அவர்கள் தம்ைம சட்டப்படி
பரிசுத்தப்படுத்த க் ெகாள்ளவல்ைல. தயவுெசய்து அவர்கைள மன்னியும். நீர்
எங்கள்முற்ப தாக்கள்கீழ்ப்படிந்தேதவன். ச லர்மகாபரிசுத்தமானஇடத்த ற்குத்
தக்கவாறு தம்ைம பரிசுத்தப் படுத்த க்ெகாள்ளாவ ட்டாலும் அவர்கைள
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மன்னித்தருளும்” என்று ெஜப த்தான். ௨௦ எேசக்கயாவன் ெஜபத்ைதக் கர்த்தர்
ேகட்டார். அவர் ஜனங்கைள மன்னித்தார். ௨௧ இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள்
எருசேலமில் புளிப்ப ல்லாஅப்பப் பண்டிைகைய 7 நாட்கள்ெகாண்டாடினார்கள்.
அவர்கள்மக ழ்ச்ச அைடந்தனர். ேலவயர்களும்,ஆசாரியர்களும்தனந்ேதாறும்
கர்த்தைரத் தங்கள் முழுபலத்ேதாடு ேபாற்ற த் துத த்தனர். ௨௨ எேசக்கயா
அரசன், எவ்வாறு கர்த்தருக்குச் ேசைவெசய்ய ேவண்டும் என்பைத அற ந்த
ேலவயர்கைளஉற்சாகப்படுத்தனான். ஜனங்கள் 7 நாட்கள்இப்பண்டிைகையக்
ெகாண்டாடி சமாதானப் பலிகைளக் ெகாடுத்துவந்தனர். தம் முற்ப தாக்களின்
ேதவனாகயகர்த்தைரஅவர்கள்நன்றயுடன்ேபாற்ற த்துத த்தார்கள்.
௨௩ அைனத்து ஜனங்களும் இன்னும் 7 நாட்களுக்குத் தங்க ட

ஒப்புக்ெகாண்டனர். அவர்கள் ேமலும் 7 நாட்கள் பஸ்கா பண்டிைகையக்
ெகாண்டாடுவது குறத்து மக ழ்ச்ச அைடந்தனர். ௨௪ எேசக்கயா அரசன் 1,000
காைளகைளயும் 7,000 ெசம்மற ஆடுகைளயும் சைபேயாருக்குக் ெகாடுத்து
ெகான்று உண்ணச் ெசான்னான். தைலவர்கள் 1,000 காைளகைளயும்,
10,000 ஆடுகைளயும் சைபேயாருக்குக் ெகாடுத்தனர். பல ஆசாரியர்கள்
பரிசுத்தச் ேசைவெசய்வதற்குத் தம்ைமத் தயார் ெசய்துக்ெகாண்டனர்.
௨௫ யூதாவன் அைனத்து சைபேயார்களும் ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும்,
இஸ்ரேவலில்இருந்துவந்தசைபேயார்களும்,இஸ்ரேவலிலிருந்துயூதாவற்குப்
பயணிகளாகச் ெசல்ேவாரும் மிகவும் மக ழ்ந்தனர். ௨௬ எனேவ எருசேலம்
மிகுந்தமக ழ்ச்ச ேயாடுஇருந்தது. இஸ்ரேவலின்அரசனானதாவீதன்மகனான
சாெலாேமானின் காலத்தலிருந்து இதுேபான்ற ெகாண்டாட்டம் இதுவைர
நடந்ததல்ைல. ௨௭ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும் எழுந்து நன்று கர்த்தரிடம்
ஜனங்கைள ஆசீர்வத க்கும்படி ேவண்டினார்கள். ேதவன் அவற்ைறக் ேகட்டார்.
அவர்களின்ெஜபங்கள்கர்த்தருைடயபரிசுத்தவீடானபரேலாகத்த ற்குவந்தது.

௩௧
எேசக்கயாஅரசன்ெசய்தமுன்ேனற்றங்கள்
௧பஸ்கா பண்டிைகமுடிவைடந்தது.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எருசேலமிலிருந்து பஸ்கா முடிந்ததும் யூதாவன்

ஊர்களுக்கு ெவளிேயறனார்கள். அந்த நகரங்களில் இருந்த ெபாய்த்
ெதய்வங்களின் வக்க ரகங்கைள ெநாறுக்கனார்கள். அைவ ெபாய்த்
ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்வதற்கான இடங்களாயருந்தன. அவர்கள்
வக்க ரகத் ேதாப்புகைள அழித்தனர். அேதாடு ேமைடகைளயும்
பலிபீடங்கைளயும் அழித்தனர். யூதா மற்றும் ெபன்யமீன் நாட்டில் ெதாழுைக
இடங்கைளயும் பலி பீடங்கைளயும் அழித்தனர். ஜனங்கள் இல்லத்த ேலேய
எப்ப ராயீம் மற்றும் மனாேச நாடுகளிலும் ெபாய்யான ெதய்வங்கைள
ெதாழுதுெகாள்வதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட எல்லாப் ெபாருட்கைளயும்
அழிக்கும்வைரக்கும் ஜனங்கள் இவற்ைறச் ெசய்தார்கள். பன்னர் எல்லா
இஸ்ரேவலர்களும்தங்கள்ஊர்களிலுள்ளவீடுகளுக்குத்தரும்ப ச்ெசன்றனர்.
௨ ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும் குழுக்களாகப் ப ரிக்கப்பட்டார்கள்.

ஒவ்ெவாரு குழுவுக்கும் ச றப்பான பணி இருந்தது. எனேவ எேசக்கயா அரசன்
இக்குழுவனர்களிடம் தம் ேவைலகைள மீண்டும் ெசய்யுமாறு கூறனான்.
எனேவ ேலவயர்களும், ஆசாரியர்களும் தகனபலிகள் மற்றும் சமாதானப்
பலிகள் ெகாடுக்கும் ேவைலையச் ெசய்தனர். கர்த்தருைடய ஆலயத்தன்
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வாசலில் ேதவைனத் துதத்துப் பாடுவது என்றும் ஆலயத்தல் ேசைவெசய்வது
என்றும் நயமித்தான் அரசன். ௩ எேசக்கயா தனது ெசாந்த மிருகங்கைளயும்
தகனபலி இடுவதற்காகத் தந்தான். இம்மிருகங்கள் தனந்ேதாறும் காைல,
மாைல ேவைளகளில் ெசலுத்தப்படும் தகன பலிகளுக்குப் பயன்பட்டன.
இம்மிருகங்கள் ஓய்வு நாட்களிலும் பைறச் சந்த ரநாள் பண்டிைககளிலும் மற்ற
ச றப்புக்கூட்டங்களிலும் சர்வாங்க தகன பலிகள் ெசலுத்த பயன்பட்டன. இைவ
கர்த்தருைடய சட்டத்தல்எழுதப்பட்டபடிேய நடந்ேதறன.
௪ ஜனங்கள் தம் அறுவைடயலும் மற்ற ெபாருட்களிலும் ஒரு பகுதைய

ஆசாரியர்களுக்கும் ேலவயர்களுக்கும் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்று
இருந்தது. எனேவ எேசக்கயா அரசன் எருசேலம் நகர ஜனங்களிடம்
தம் பங்ைக அளிக்குமாறு கட்டைளய ட்டான். இவ்வாறு ஆசாரியர்களும்,
ேலவயர்களும் தங்களுக்கு என்னெசய்யேவண்டும் என்று சட்ட ெநற களின்படி
வத க்கப்பட்டுள்ளேதா அவ்வாறு ெசய்வத ேலேய தன் வாழ்நாைளச் ெசலவு
ெசய்தனர். ௫ நாடு முழுவதலும் உள்ள ஜனங்கள் இந்த கட்டைளையக்
ேகள்வப்பட்டார்கள். எனேவ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் முதல் பஸ்காவுக்காக தமது
அறுவைட, த ராட்ைச, எண்ெணய், ேதன், வயலில் வைளந்த மற்றெபாருட்கள்
ஆகயவற்றல் பத்தல் ஒரு பங்ைகக் ெகாடுத்தனர். ௬ யூதாவன் ஊர்களில்
வச த்த இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாவன் ஆண்கள் தமது கால் நைடகளிலும்
ெசம்மற ஆடுகளிலும் பத்தல் ஒரு பங்ைகக் ெகாண்டு வந்தனர். ேமலும்
கர்த்தருக்காக மட்டும் என்று ஒரு சறப்பான இடத்தல் ைவத்தருந்த
ெபாருட்களில் பத்தல் ஒரு பங்ைகயும் அவர்கள் ெகாண்டுவந்தார்கள். இைவ
அைனத்ைதயும் இவர்கள் தமது ேதவனாகய கர்த்தருக்குக் ெகாடுத்தனர்.
அவர்கள்இவற்ைறக்குவயலாகைவத்தனர்.
௭ இக்குவயல்கைள அவர்கள் மூன்றாம் மாதத்தல் (ேம/ஜுன்) ெதாடங்க

ஏழாவது மாதத்தல் (ெசப்டம்பர்/அக்ேடாபர்) முடித்தனர். ௮ எேசக்கயாவும்
தைலவர்களும் வந்த ேபாது ெதாகுக்கப்பட்ட குவயல்கைளக் கண்டனர்.
அவர்கள் கர்த்தைரயும் அவரது ஜனங்களாகய இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளயும்
ேபாற்றனார்கள்.
௯ ப றகு எேசக்கயா ஆசாரியர்களிடமும் ேலவயர்களிடமும்

குவயல்கைளப்பற்ற வ சாரித்தான். ௧௦ சாேதாக்கன் குடும்பத்ைத ேசர்ந்த
தைலைம ஆசாரியனாகய அசரியா என்பவன் எேசக்கயா அரசனிடம்,
“ஜனங்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குக் காணிக்ைக ெபாருட்கைளக்
ெகாண்டுவரத்ெதாடங்கய நாள்முதல்எங்களுக்குஉணவுஏராளமாய்உள்ளது.
நாங்கள் எவ்வளவுதான் அதகமாக தன்றாலும் ஏராளமாக மிகுதயாக உள்ளது.
கர்த்தர் உண்ைமயாகேவ தம் ஜனங்கைளஆசீர்வத த்துள்ளார். அதனால் தான்
இவ்வளவுமீதயாகஉள்ளது.” என்றுபதல்ெசான்னான்.
௧௧ பன்னர் எேசக்கயா கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்காக பண்டகச்சாைலகைள

அைமக்க கட்டைளய ட்டான். அவ்வாேற ஆயற்று. ௧௨ ப றகு ஆசாரியர்கள்
காணிக்ைககைளயும், பத்தல் ஒரு பாகத்ைதயும் கர்த்தருக்கு மட்டுேம
ெகாடுப்பதற்ெகன்று இருந்த மற்றப் ெபாருட்கைளயும் எடுத்து ைவத்தார்கள்.
இவ்வாறு ேசகரிக்கப்பட்ட அைனத்தும் ஆலயத்தன் ேசமிப்புԔஅைறயல்
ைவக்கப்பட்டது. இவற்றற்கு ெபாறுப்பாளனாக ெகானனியா என்ற
ேலவயன் இருந்தான். அவனது தம்பயாகய ச ேமயு இரண்டாவது நைல
ெபாறுப்பாளனாக இருந்தான். ௧௩ ெகானனியாவும் அவனது தம்ப ச ேமயயும்
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ெயக ேயல், அசசயா, நாகாத், ஆசேகல், ெயரிேமாத், ேயாசபாத், ஏலிேயல்,
இஸ்மகயா, மாகாத், ெபனாயாஆக ேயார் ேமற்பார்ைவ ெசய்தனர். எேசக்கயா
அரசனும் அசரியா எனும் ேதவனுைடய ஆலய அதகாரியும் இவர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தனர்.
௧௪ேதவனுக்குஜனங்கள்தாராளமாய்க்ெகாடுக்கப்பட்டகாணிக்ைககளுக்குக்

ேகாேர ெபாறுப்பாளியாக இருந்தான். கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட
காணிக்ைககைளத் தருப்ப வ ந ேயாக க்கும் ெபாறுப்பும் அவனுக்கு இருந்தது.
ேகாேர க ழக்கு வாசலுக்குக் காவல்காரனாக இருந்தான். ேலவயனாகய
இம்னா என்பவன் அவனது தந்ைத ஆவான். ௧௫ ஏேதான், மின்யமீன், ெயசுவா,
ெசமாயா,அமரியா,ெசக்கனியாஆக ேயார் ேகாேரவுக்குஉதவயாகஇருந்தனர்.
ஆசாரியர்கள்வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்கும் நகரங்களில்இவர்கள்உண்ைமயுடன்
ேசைவெசய்தனர். இவர்கள் வசூலித்த ெபாருட்கைளத் தம் உறவனர்களுக்கும்,
ஒவ்ெவாரு ஆசாரியர் குழுவுக்கும் ெகாடுத்தார்கள். அேத அளவு ெபாருட்கைள
அவன் முக்கயம் உள்ளவர்களுக்கும், முக்கயம் இல்லாதவர்களுக்கும்
ெகாடுத்தான்.
௧௬இவர்கள் வசூலிக்கப்பட்ட ெபாருட்கைள, ேலவயர் குடும்ப வரலாறுகளில்

தம் ெபயர்கைளக் ெகாண்டுள்ள மூன்றும் அதற்கு ேமற்பட்ட வயதும் ெகாண்ட
ஆண்களுக்குக் ெகாடுத்தான். இந்த ஆடவர்கள் அைனவரும் தங்கள்
ெபாறுப்பலுள்ள ேவைலகைளச் ெசய்வதற்காக தனசரி ேசைவக்காகக்
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள் நுைழயேவண்டியருந்தது. ஒவ்ெவாரு ேலவயக்
குழுவனருக்கும் அவர்களுக்ெகன்று ெபாறுப்புகள் இருந்தன. ௧௭ வசூலில்
ஒரு குற ப்ப ட்டப் பங்கானது ஆசாரியர்களுக்கும் ெகாடுக்கப்பட்டது. குடும்ப
வரலாறுகளில் பட்டியலின்படி வரிைசக்க ரமமாக ஒவ்ெவாரு குடும்பமும்
இப்படி ெகாடுத்தது. இருபதும் அதற்கு ேமற்பட்ட வயதும் ெகாண்ட
ேலவயர்களுக்கு பங்கு ெகாடுக்கப்பட்டது. இைவ அைனத்தும் அவரவரது
குழுவன் படியும் ெபாறுப்பன்படியும் ெகாடுக்கப்பட்டது. ௧௮ ேலவயர்களின்
குழந்ைதகள், மைனவயர், மகன்கள், மகள்கள் ஆக ேயாரும் தங்கள்
பங்கைனப் ெபற்றனர். இது அைனத்து ேலவயர்களுக்கும் அவர் தம்
குடும்ப வரலாற்று பட்டியலின்படிேய ெகாடுக்கப்பட்டது. ஏெனன்றால்
ேலவயர்கள் நம்ப க்ைக உள்ளவர்களாகவும் எப்ெபாழுதும் தம்ைம பரிசுத்தமாக
ைவத்துக்ெகாள்பவர்களாகவும்ேசைவக்குத்தயாரானவர்களாகவும்இருந்தனர்.
௧௯ ஆசாரியர்களாகய ஆேரானின் சந்ததயனர்களில் சலர் ேலவயர்கள்

குடியருக்க றநகரங்களின்அருகல்வயல்கைளைவத்தருந்தனர். நகரங்களில்
ஆேரானின் சந்ததயனர் ேமலும் சலர் வாழ்ந்தனர். இவர்களின் ெபயர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்து இந்த ஆேரானின் சந்ததயனருக்கும் அவர்களுக்குரிய
பங்குப் ெபாருள்கள் ெகாடுக்கப்பட்டது. ேலவயர்களில் அைனத்து
ஆண்பள்ைளகளுக்கும் அட்டவைணயல் எழுதப்பட்டவர்களுக்கும் பங்கு
ெகாடுக்கப்பட்டது.
௨௦ யூதா முழுவதலும் இத்தைகய நல்லச் ெசயல்கைள எேசக்கயா அரசன்

ெசய்தான். அவன் தனது ேதவனாகய கர்த்தருக்கு முன் எது நல்லேதா, எது
சரியானேதா, எது உண்ைமயுள்ளேதா அவற்ைறச் ெசய்தான். ௨௧ அவன்
ெதாடங்கய அைனத்து ேவைலகளிலும் ெவற்ற கரமாய்த் த கழ்ந்தான்.
ேதவனுைடய ஆலய ேசைவயலும் சட்டத்த ற்கும் கட்டைளகளுக்கும்
அடிபணிக றெசயலிலும்ேதவைனப்பன்பற்றும்முைறயலும்ெவற்ற கரமாய்த்
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த கழ்ந்தான். எேசக்கயா இவற்ைறெயல்லாம் தன் முழு இருதயத்ேதாடு
ெசய்தான்.

௩௨
அசீரியா நாட்டுஅரசன்எேசக்கயாவற்குத்துன்பம்ெகாடுக்க றான்
௧இைவயைனத்ைதயும்எேசக்கயா
உண்ைமயுடன் ெசய்து முடித்தப் ப றகு, சனெகரிப் எனும் அசீரியா

அரசன் யூதா நாட்ைடத் தாக்க வந்தான். சனெகரிப்பும் அவனது
பைடகளும் ேகாட்ைடக்கு ெவளிேய முகாமிட்டனர். அந்நகரங்கைளத்
ேதாற்கடிக்கத் த ட்டங்கள் தீட்டும்ெபாருட்டு அவன் இவ்வாறுச் ெசய்தான்.
அவன் அைனத்து நகரங்கைளயும் தாேன ெவன்றுவட வரும்பனான்.
௨ எருசேலைமத் தாக்குவதற்காக சனெகரிப் வந்தருக்கும் ெசய்தைய
எேசக்கயா அற ந்துெகாண்டான். ௩ப றகு எேசக்கயா தனதுஅதகாரிகேளாடும்
பைட அத காரிகேளாடும் கலந்தாேலாச த்தான். அவர்கள் அைனவரும்
நகரத்துக்கு ெவளிேய தண்ணீைர வந ேயாக க்கும் ஊற்றுக் கண்கைள
அைடத்துவ ட ஒப்புக் ெகாண்டனர். அந்த அத காரிகளும் அலுவலர்களும்
எேசக்கயாவற்கு உதவனார்கள். ௪ நாட்டின் நடுவல் ஓடிக்ெகாண்டிருந்த
ஓைடகைளயும்ஊற்றுகைளயும்எராளமானஜனங்கள்ேசர்ந்துவந்தைடத்தனர்.
அவர்கள், “அசீரியா அரசன் இங்கு வரும்ேபாது அவனுக்கு அதகம் தண்ணீர்
கைடக்காது!” என்றனர். ௫ எேசக்கயா எருசேலைமப் பலமுள்ளதாக
ஆக்கனான். இடிந்துேபான சுவர்கைள மீண்டும் கட்டினான். சுவர்களின்
ேமல் ேகாபுரங்கைளக் கட்டினான். முதல் சுவருக்கு அடுத்தாக இரண்டாம்
சுவைரயும் கட்டினான். எருசேலமின் பைழய பகுதயல் உள்ள கழக்கு
பாகத்ைதப் பலமுள்ளதாகக் கட்டினான். அவன் பல்ேவறு ஆயுதங்கைளயும்
ேகடயங்கைளயும் ெசய்தான். ௬-௭ஜனங்களுக்குத் தைலைமத் தாங்கும் ேபார்த்
தைலவர்கைள எேசக்கயா ேதர்ந்ெதடுத்தான். நகர வாசலுக்கருகல் அவன்
இந்த அத காரிகைள அைழத்துப் ேபசனான். எேசக்கயா அவர்கேளாடு
ேபச அவர்கைள உற்சாகப்படுத்தனான். அவன், “நீங்கள் பலமாகவும்,
ைதரியமாகவும் இருங்கள். அசீரியா அரசைனப்பற்ற ேயா, அவனது ெபரும்
பைடையப் பற்ற ேயா பயமும் கவைலயும் அைடயாதீர்கள். அசீரியா அரசனுக்கு
இருக்கற பலத்ைதவ ட மாெபரும் வல்லைம நமக்கு பலமாக இருக்க றது.
௮ அசீரியா அரசனிடம் மனிதர்கள் மட்டுேம உள்ளனர். ஆனால் நம்மிடேமா
நமது ேதவனாகய கர்த்தர் இருக்க றார்! நமது ேதவன் நமக்கு உதவுவார்.
நமது ேபார்களில் அவர் சண்ைடயடுவார்” என்று ேபசனான். இவ்வாறு
யூதா அரசனான எேசக்கயா ஜனங்கைள உற்சாகப்படுத்த அவர்கைளப்
பலமுள்ளவர்களாகஉணரச்ெசய்தான்.
௯ சனெகரிப்பும் அவனது பைடகளும் லாகீசுக்கு எத ராக முற்றுைக இட்டனர்.

அதைனத் ேதாற்கடிக்க முடியும் என்றும் எண்ணினர். சனெகரிப் தனது
ேவைலக்காரர்கைள யூதாவன் அரசனான எேசக்கயாவ டமும் எருசேலமில்
உள்ள யூதா ஜனங்களிடமும் அனுப்பனான். எேசக்கயாவற்கும், எருசேலமில்
உள்ள ஜனங்களுக்கும் எடுத்துச்ெசால்ல சனெகரிப்பன் ேவைலக்காரர்களிடம்
ஒருெசய்த இருந்தது.

௧௦அவர்கள், “அசீரியாவன்அரசனானசனெகரிப்ெசால்வதாவது, ‘முற்றுைக
இடப்பட்ட எருசேலமிற்குள் எந்த நம்ப க்ைகயன் ேபரில் நீங்கள் அைனவரும்
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இருக்கறீர்கள்? ௧௧ எேசக்கயா உங்கைள முட்டாளாக்குக றான். நீங்கள்
தந்த ரமாக எருசேலமிற்குள் தங்கைவக்கப்படுக றீர்கள். எனேவ நீங்கள்
பசயாலும் தாகத்தாலும் மரித்துப்ேபாவீர்கள். எேசக்கயா உங்களிடம், “நமது
ேதவனாகய கர்த்தர் அசீரியா அரசனிடமிருந்து நம்ைமக் காப்பாற்றுவார்”
என்று கூறுகறான். ௧௨ எேசக்கயாேவ கர்த்தருைடய ேமைடகைளயும்
பலிபீடங்கைளயும்அப்புறப்படுத்தனான். அவன்யூதாவுக்கும்எருசேலமிற்கும்
ஒேர பலிபீடத்ைதேய ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள், நறு மணப்ெபாருட்கைள
எரியுங்கள் என்று ெசான்னான். ௧௩ நானும் என் முற்ப தாக்களும் மற்ற
நாடுகளிலிருந்த அைனத்து ஜனங்களுக்கும் என்ன ெசய்ேதாம் என்பைத
நீங்கள் அறவீர்கள். மற்ற நாடுகளில் உள்ள ெதய்வங்களால் தம்
ஜனங்கைளேய காப்பாற்ற முடியாமல்ேபானது. அந்தத் ெதய்வங்களின்
ஜனங்கைள நான் அழிக்கும்ேபாதுகூட, அவர்களால் அைதத் தடுக்க
முடியவல்ைல. ௧௪ என் முற்ப தாக்கள் அந்நாடுகைள அழித்தார்கள். தனது
ஜனங்கைள அழிப்பதலிருந்து என்ைனத் தடுக்கும் ேதவன் யாரும் இல்ைல.
எனேவ, உங்கள் ெதய்வம் என்னிடமிருந்துஉங்கைளக் காப்பாற்றுவார் என்று
நைனக்கறீர்களா? ௧௫ எேசக்கயா உங்கைள முட்டாளாக்கேவா, உங்களிடம்
தந்த ரம்ெசய்யேவாஅனுமதக்காதீர்கள். அவைனநம்பாதீர்கள். ஏெனன்றால்
எந்த நாட்ைடயும், அரைசயும் என்னிடமிருந்தும், என்முற்ப தாக்களிடமிருந்தும்
எந்தத் ெதய்வமும் காப்பாற்றவல்ைல. எனேவ என்னுைடய தாக்குதலில்
இருந்துஉங்கள்ெதய்வம்உங்கைளக்காப்பாற்றுவார்என்றுஎண்ணாதீர்கள்’ ”
என்றார்கள்.

௧௬ அசீரியா அரசனின் ேவைலக்காரர்கள், ேதவனாகய கர்த்தருக்கும்,
அவரது ெதாண்டனான எேசக்கயாவுக்கும் எத ராக மிக ேமாசமாகப்
ேபசனார்கள். ௧௭ அசீரியா அரசன் ேமலும் ேதவனாகய கர்த்தைர ந ந்த த்து
கடிதங்கள் பல எழுதனான். அசீரியா அரசன் தம் கடிதத்தல் எழுதயருந்த
ெசய்த கள் பன் வருமாறு: “மற்ற நாடுகளில் உள்ள ெதய்வங்களால் தம்
ஜனங்கைளக்கூட என்னிடமிருந்து காப்பாற்ற முடியவல்ைல. இைதப்
ேபாலேவ எேசக்கயாவன் ெதய்வம் உங்கைள எனது தாக்குதலிலிருந்து
காப்பாற்ற முடியாது.” ௧௮ ப றகு அசீரியா அரசனின் ேவைலக்காரர்கள்
சுவர்களின் ேமேலஇருந்த எருசேலமின்ஜனங்கைளப் பார்த்து சத்தமிட்டார்கள்.
அப்ேபாது அவர்கள் எப ெரய ெமாழிையப் பயன்படுத்தனர். எருசேலம்
ஜனங்கள் அஞ்சேவண்டும் என்பதற்காகேவ இவ்வாறு நடந்துக்ெகாண்டனர்.
தாம் அந்நகரத்ைதக் ைகப்பற்றவடுேவாம் என்று நம்பனார்கள். ௧௯ உலக
ஜனங்கள்ெதாழுதுெகாண்டேதவனுக்குஎத ராகஅந்தேவைலக்காரர்கள்ெகட்ட
ெசய்த கைளக்கூறனார்கள். அந்தெதய்வங்கள்அந்தஜனங்களின்ைககளால்
ெசய்யப்பட்ட ெபாருட்கள் மட்டுேம. இைதப்ேபாலேவ எருசேலமின் ேதவனுக்கும்
அேதேபான்றதீைமகைளஅந்த ேவைலக்காரர்கள்ெசய்தார்கள்.
௨௦ இந்தப் ப ரச்சைனையப்பற்ற எேசக்கயா அரசனும், ஆேமாத்தன்

மகனாகயா ஏசாயா தீர்க்கதரிச யும் கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய்தார்கள்.
அவர்கள் பரேலாகத்ைத ேநாக்க மிகச் சத்தமாக ெஜபம் ெசய்தனர்.
௨௧ ப றகு கர்த்தர் அசீரியா அரசனின் முகாமிற்கு ஒரு ேதவ தூதைன
அனுப்பனார். ேதவதூதன்அசீரியாவன்பைடயல்உள்ளஎல்லாவீரர்கைளயும்,
தைலவர்கைளயும், அதகாரிகைளயும் ெகான்றான். எனேவ, அசீரியா
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அரசன் தனது ெசாந்த நாட்டிற்குத் தரும்ப ப் ேபானான். அவனது ஜனங்கள்
அவனுக்காக ெவட்கப்பட்டனர். அவன் தனது ெபாய்த் ெதய்வங்களின்
ேகாவலிற்குப் ேபானான். அங்ேக அவனது மகன்கள் அவைன வாளால்
ெகான்றனர். ௨௨இவ்வாறுகர்த்தர்,அசீரியாஅரசனாகய சனெகரிப டமிருந்தும்
மற்ற ஜனங்களிடமிருந்தும் எேசக்கயாைவயும், அவனது ஜனங்கைளயும்
காப்பாற்றனார். கர்த்தர் எேசக்கயா மீதும் எருசேலம் ஜனங்கள் மீதும்
அக்கைறக்ெகாண்டார். ௨௩ எருசேலமில் உள்ள கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு
பலரும் காணிக்ைககைளக் ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள் யூதா அரசனாகய
எேசக்கயாவுக்கும் வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளக் ெகாண்டுவந்தனர்.
அந்நாளிலிருந்துஅைனத்துநாடுகளும்எேசக்கயாைவமத த்தன.
௨௪ அந்நாட்களில் எேசக்கயா ேநாய்வாய்ப் பட்டு மரணப்படுக்ைகயல்

வழுந்தான். அவன்கர்த்தரிடம்ெஜப த்தான். கர்த்தர்எேசக்கயாவ டம்ேபசனார்.
அவனுக்கு ஒரு அைடயாளம் காட்டினார். ௨௫ஆனால் எேசக்கயாவன் மனதல்
கர்வ உணர்வு ேதான்றயது. எனேவ அவன் ேதவனுைடய கருைணக்காக
அவருக்கு நன்ற ெசலுத்தவல்ைல. இதனால் ேதவனுக்கு எேசக்கயாவன்
மீது ேகாபம் ஏற்பட்டது. அேதாடு யூதா மற்றும் எருசேலம் ஜனங்கள்
மீதும் ேகாபம் ஏற்பட்டது. ௨௬ ஆனால் எேசக்கயாவும் எருசேலமில் உள்ள
ஜனங்களும் தங்கள் இதயத்ைதயும், வாழ்ைவயும் மாற்ற க்ெகாண்டார்கள்.
அவர்கள் பணிவுள்ளவர்கள் ஆனார்கள். ெபருைம உணர்வுக்ெகாள்வைத
நறுத்தனார்கள். அவர்கள் ேமல் கர்த்தருக்கு எேசக்கயா உய ேராடு
இருந்தவைர ேகாபம்வரவல்ைல.
௨௭ எேசக்கயாவுக்கு ஏராளமான ெசல்வமும், ச றப்பும் இருந்தது. அவன்

ெவள்ளி, தங்கம், வைலமத ப்புள்ள நைககள், நறுமணப்ெபாருட்கள்,
ேகடயங்கள் மற்றும் அைனத்துப் ெபாருட்கைளப் பண்டக சாைலகள் கட்டி
ேசமித்தான். ௨௮ ஜனங்கள் அனுப்ப த் தரும் உணவு தானியங்கைளயும்,
புதய த ராட்ைசரசத்ைதயும், எண்ெணையயும் ேசகரித்து ைவக்கும் கட்டிடங்கள்
அவனிடம் இருந்தன. அவன் ஆடுகளுக்கும் மாடுகளுக்கும் ெதாழுவங்கைள
அைமத்தான். ௨௯ எேசக்கயா அேநக நகரங்கைளயும் கட்டினான். அவன்
ஏராளமான ஆட்டு மந்ைதகைளயும், மாட்டு மந்ைதகைளயுங்கூட ெபற்றான்.
கர்த்தர் அவனுக்கு ஏராளமான ெசல்வத்ைதக் ெகாடுத்தார். ௩௦ எேசக்கயா
கீேகான் என்னும் ஆற்ற ேல அைணையக் கட்டினான். அந்த நீைர
ேமற்ேகயருந்துதாழதாவீதன்நகரத்த ற்குத்தரும்பனான். அவனதுெசயல்கள்
அைனத்தலும்ெவற்றெபற்றான்.
௩௧ ஒருமுைற பாப ேலானில் உள்ள தைலவர்கள் எேசக்கயாவுக்குத்

தூதுவர்கைள அனுப்பனார்கள். அவர்கள் தம் நாட்டில் ஏற்பட்ட ஒரு
புதுவதமானஅைடயாளத்ைதப் பற்ற க் ேகட்டனர். அப்ேபாது ேதவன்அவைனத்
தனியாகவ ட்டார். அவன் இதயத்தல் உண்டான அத்தைனையயும் அறயும்படி
அவைனச்ேசாத த்தார்.
௩௨ எேசக்கயா ெசய்த மற்ற ெசயல்களும், அவன் எவ்வாறு கர்த்தைர

ேநச த்தான் என்ற வபரமும் 'ஆேமாத்தன் மகனாகய ஏசாயாவன் தரிசனம்'
என்ற புத்தகத்தலும் யூதா மற்றும் 'இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு' என்ற
புத்தகத்தலும் எழுதப்பட்டுள்ளன. ௩௩ எேசக்கயா மரித்தான். அவன்தன்
முற்ப தாக்கேளாடு அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். தாவீதன் முற்ப தாக்கள்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்ட கல்லைறகள் உள்ள மைலப் பகுதயல் அடக்கம்
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ெசய்யப்பட்டான். எேசக்கயா மரித்ததும் யூதா மற்றும் எருசேலமில் வாழ்ந்த
ஜனங்கள்அைனவரும்அவனுக்குமரியாைதச்ெசய்தார்கள். மனாேசஎன்பவன்
அவனுக்குப் ப றகு எேசக்கயாவன் இடத்தல் புதய அரசன் ஆனான். மனாேச
எேசக்கயாவன்மகன்.

௩௩
யூதாவன்அரசனானமனாேச
௧மனாேசயூதாவன்அரசனானேபாது
அவனுக்கு 12 வயது. அவன் எருசேலமில் 55 ஆண்டுகள் அரசாண்டான்.

௨ கர்த்தர் தவெறன்று ெசான்னவற்ைறேய மனாேச ெசய்தான். இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்கு முன்னதாக கர்த்தர் கட்டாயமாக ெவளிேயற்றய மற்ற
ேதசத்தவர்களின் பயங்கரமானதும், பாவமானதுமான வழிகைளேய
அவன் பன்பற்றனான். ௩ மனாேச மீண்டும் தன் தந்ைத உைடத்ெதற ந்த
ேமைடகைளக் கட்டினான். பாகால் ெதய்வத்துக்கு பலிபீடங்கைளயும்வக்க ரகத்
ேதாப்புகைளயும் அவன் கட்டினான். வானத்தன் ேசைனகைளயும், நட்சத்த ரக்
கூட்டங்கைள அவன் ெதாழுது ெகாண்டான். ௪ மனாேச கர்த்தருைடய
ஆலயத்தல் ெபாய் ெதய்வங்களுக்கும் பலிபீடங்கைளக் கட்டினான். கர்த்தர்,
ஆலயத்ைதப்பற்ற , “என் நாமம் எருசேலமில் எப்ெபாழுதும் இருக்கும்” என்றார்.
௫ மனாேச, கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் உள்ள இரண்டு ப ரகாரங்களிலும்
வானத்து நட்சத்த ரக் கூட்டங்களுக்ெகல்லாம் பலிபீடத்ைதக் கட்டினான்.
௬ மனாேச ெபன்இன்ேனாம் பள்ளதாக்க ேல தன் பள்ைளகைளேய ெநருப்பல்
எரித்துபலிெகாடுத்தான். இவன்நமித்தம்,குற பார்ப்பது,பல்லிசூனியங்கைள
அனுசரித்துமந்த ரவாத கைளயும்,குற ெசால்லுகறவர்கைளயும்அணுகனான்.
அவன் கர்த்தர் தவறு என்று ெசான்ன பலவற்ைறச் ெசய்தான். மனாேசயன்
பாவங்கள் கர்த்தருக்குக் ேகாபத்ைதத் தந்தது. ௭ அவன் ஒரு வக்க ரகத்தன்
உருவச் சைலையச் ெசய்துஅதைன ேதவனுைடயஆலயத்த ற்குள்ைவத்தான்.
ேதவன் ஆலயத்ைதப் பற்ற தாவீத டமும் அவனது மகன் சாெலாேமானிடமும்
ேபச யருக்க றார். அவர், “நான் எனது ெபயைர இவ்வாலயத்தலும்
எருசேலமிலும் என்ெறன்ைறக்கும் ைவத்தருப்ேபன். இஸ்ரேவலின் அைனத்து
ேகாத்த ரங்களிலிருந்தும் நான் எருசேலைமத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். ௮ நான்
இஸ்ரேவலர்களிடமிருந்து மீண்டும் அவர்களின் முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுத்த
நாட்ைட எடுத்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன். ஆனால் அவர்கள் எனது கட்டைளகளுக்கு
அடிபணிய ேவண்டும். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனத்து சட்டங்களுக்கும்,
வதகளுக்கும், கட்டைளகளுக்கும் கீழ்ப்படியேவண்டும். இவற்ைற நான்
ேமாேசக்குக்ெகாடுத்துள்ேளன்.” என்றார்.
௯ யூதா ஜனங்கைளயும், எருசேலமில் வாழ்ந்த ஜனங்கைளயும் மனாேச

தவறு ெசய்ய ஊக்குவத்தான். இஸ்ரேவலர்களுக்கு முன்னதாக அந்த
நலத்தல் வாழ்ந்து கர்த்தரால் அழிக்கப்பட்ட ேதசத்தவர்கைளவ ட அவர்கள்
ேமாசமானவர்களாகஇருந்தார்கள். பாவங்கைளச்ெசய்தனர்.
௧௦ மனாேச மற்றும் அவனது ஜனங்களிடமும் கர்த்தர் ேபசனார். ஆனால்

அவர்கள் அைதக் கவனிக்க மறுத்துவ ட்டனர். ௧௧ எனேவ கர்த்தர் அசீரியா
நாட்டுதளபத கைளஅைழத்துவந்துயூதாைவத்தாக்கனார். அந்தத்தளபத கள்
மனாேசையப் ப டித்துஅவனதுஉடலில் ெகாக்க கைள மாட்டினார்கள். அவனது
ைககளில் ெவண்கலச் சங்கலிகைளப் ேபாட்டார்கள். அவைனக் ைகதயாக
பாப ேலானுக்குெகாண்டுேபானார்கள்.
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௧௨ மனாேச கஷ்டப்பட்டான். அப்ேபாது அவன் ேதவனாகய கர்த்தரிடம்
ெஜப த்தான். தன் முற்ப தாக்களின் ேதவனிடம் மிகப்பணிவாக
நடந்துக்ெகாண்டான். ௧௩மனாேசகர்த்தரிடம்ெகஞ்ச தன்ைனக்காப்பாற்றும்படி
ெஜப த்தான். கர்த்தர் அவனது ேவண்டுேகாைள ேகட்டார். அவனுக்காக
வருத்தப்பட்டார். ப றகு கர்த்தர் அவைன எருசேலமிற்குத் தரும்ப தனது
சங்காசனத்தல் அமரும்படிச்ெசய்தார். பன்னர் கர்த்தர்தான் உண்ைமயான
ேதவன்என்பைதமனாேச ெதரிந்துெகாண்டான்.
௧௪ இது நடந்தப்ப றகு, மனாேச தாவீதன் நகரத்த ற்கு ஒரு ெவளிச்சுவைரக்

கட்டினான். இந்த ெவளிச்சுவர் க தரான் பள்ளத்தாக்கல் க ேயான்
நீரூற்றுக்கு ேமற்கலிருந்து மீன் வாசல் வைர இருந்தது. ஒேபைலச்
சுற்றலும் அதைன வைளத்துக் கட்டினான். அதைன மிக உயரமாகக்
கட்டினான். ப றகு அவன் யூதாவலுள்ள அைனத்து ேகாட்ைடகளுக்கும்
அதகாரிகைள நயமித்தான். ௧௫ மனாேச அந்நய ெதய்வங்கைளயும்,
வக்க ரகங்கைளயும் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் இருந்து ெவளிேய எடுத்தான்.
அவன் எருசேலமிலும், மைல நகரங்களிலும் அைமத்த பலிபீடங்கைளயும்
நீக்கனான். அவன்இைவஅைனத்ைதயும்எருசேலம்நகருக்குெவளிேயதூக்க
எற ந்தான். ௧௬ ப றகு அவன் கர்த்தருக்காக பலிபீடத்ைத அைமத்தான். அதல்
அவன் சமாதானப் பலிையயும், நன்றக்குரிய பலிையயும் ெசலுத்தனான்.
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தருக்குச் ேசைவ ெசய்யுமாறு யூதாவலுள்ள
ஜனங்களுக்ெகல்லாம் கட்டைளய ட்டான். ௧௭ ஜனங்கள் ெதாடர்ந்து
ேமைடகளிலும் பலிகள் ெகாடுத்துவந்தனர் ஆனாலும் அவர்கள் தங்கள்
ேதவனாகயகர்த்தருக்ெகன்ேறெசய்தனர்.
௧௮ மனாேச ெசய்த மற்ற ெசயல்களும், அவன் ேதவனிடம் ெசய்த

ெஜபங்களும், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தருைடய நாமத்தல் அவேனாடு
ஞானதருஷ்டிக்காரர்கள் ேபச ய ேபச்சும் 'இஸ்ரேவல் அரசர்களின் புத்தகத்தல்'
எழுதப்பட்டுள்ளன. ௧௯ மனாேசயன் ேவண்டுதல்களும், அதைனக் ேகட்டு
ேதவன் எப்படி வருத்தப்பட்டார் என்பதும் 'தீர்க்கதரிச களின் புத்தகத்தல்'
எழுதப்பட்டுள்ளது. இதல் பணிவதற்கு முன் அவன் ெசய்த தவறுகளும்,
பாவங்களும், அவன் கட்டிய ேமைடகளும், வக்க ரக ேதாப்புகைளபற்றயும்
எழுதப்பட்டுள்ளன. ௨௦ அவன் மரித்ததும் தனது முற்ப தாக்கேளாடு
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். எனேவ அவைன ஜனங்கள் அவனது ெசாந்த
அரண்மைனயேலேய அடக்கம் ெசய்தனர். மனாேசயன் இடத்தல் ஆேமான்
புதயஅரசன்ஆனான். அவன்மனாேசயன்மகன்ஆவான்.
யூதாவன்அரசனானஆேமான்
௨௧ஆேமான் அரசனாகும்ேபாது அவனுக்கு 22 வயது. அவன் எருசேலமில் 2

ஆண்டுகள் அரசனாக இருந்தான். ௨௨ஆேமான் கர்த்தருக்கு முன்பாக எல்லா
வைகயான தீயச் ெசயல்கைளயும் ெசய்தான். அவனது தந்ைத மனாேச
ெசய்ததுேபான்றுநல்லகாரியங்கைளஆேமான்ெசய்யேவண்டும்என்றுகர்த்தர்
வரும்பனார். ஆனால்ஆேமான், மனாேசைவத்தவக்க ரகங்களுக்குபலிகைள
ெகாடுத்தான். இவ்வக்க ரகங்கைள ஆேமான் வழிபட்டான். ௨௩ அவனது
தந்ைதயாகய மனாேச கர்த்தருக்கு முன்னால் பணிவாக இருந்ததுேபால
கர்த்தருக்கு முன்னால் ஆேமான் தன்ைனத்தாேன பணிவுைடயவனாக்க க்
ெகாள்ளவல்ைல. ஆனால் அவன் ேமலும் ேமலும் பாவங்கைளச்
ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தான். ௨௪ ஆேமானின் ேவைலக்காரர்கள் அவனுக்கு
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எத ராகத் த ட்டங்கள் தீட்டினார்கள். அவர்கள் அவைன அவனது ெசாந்த
வீட்டிேலேய ெகான்றனர். ௨௫ஆனால் யூதா ஜனங்கள் அவ்ேவைலக்காரர்கள்
அைனவைரயும்ெகான்றனர். ப றகுஜனங்கள்ேயாச யாைவப்புதயஅரசனாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தனர். ேயாச யாஆேமானின்மகன்.

௩௪
யூதாவன்அரசனானேயாச யா
௧ ேயாச யா அரசனாகும்ேபாது அவனுக்கு 8 வயது. அவன் எருசேலமில்

31 ஆண்டுகள் அரசனாக இருந்தான். ௨ ேயாச யா சரியான ெசயல்கைளேய
ெசய்தான். கர்த்தருைடய வருப்பப்படிேய நல்ல காரியங்கைளேய அவன்
ெசய்தான். அவன்தனதுமுற்ப தாவானதாவீைதப்ேபான்றுநல்லெசயல்கைளச்
ெசய்துவந்தான். ேயாச யா நல்ல காரியங்கைளச் ெசய்வதல் இருந்து
தரும்பேவ இல்ைல. ௩ ேயாச யா ஆட்ச ப் ெபாறுப்ேபற்ற எட்டாவது ஆண்டில்
அவன் தனது முற்ப தாவான தாவீது ேதவைனப் பன்பற்றயது ேபாலேவ
பன்பற்ற ஆரம்ப த்துவ ட்டான். ேயாச யா ேதவைனப் பன்பற்றும்ேபாது
மிகவும் இைளயவனாக இருந்தான். ேயாச யா அரசனானப் பன்னிரண்டாம்
ஆண்டில் அவன் ேமைடகைளயும், வக்க ரகங்கைளயும் அழித்தான். யூதா
மற்றும் எருசேலமில் உள்ள அந்நய வக்க ரகங்கைளயும் அகற்றனான்.
௪ பாகால் ெதய்வங்களான எல்லா பலி பீடங்கைளயும் ஜனங்கள் உைடத்தனர்.
அவர்கள் ேயாச யாவன் முன்னிைலய ேலேய இதைனச் ெசய்தனர். ப றகு
ஜனங்களின் முன்ேன உயரமாய் நன்றருந்த நறுமணப் ெபாருட்கைள
எரிக்கும் பீடங்கைள ேயாச யா இடித்தான். ெசதுக்கப்பட்ட வ க்க ரகங்கைளயும்,
வார்க்கப்பட்ட வ க்க ரகங்கைளயும்Ԕஅவன் உைடத்தான். அவன் அவற்ைறத்
தூளாக்க , பாகால் ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாண்டு மரித்துப்ேபானவர்களின்
கல்லைறகள்மீதுதூவனான். ௫ேயாச யா பாகால்ெதய்வத்துக்குேசைவெசய்த
ஆசாரியர்களின் எலும்புகைள அவர்கள் பலிபீடங்களிேலேய எரித்தான்.
இவ்வாறு ேயாச யா யூதா மற்றும் எருசேலமின் வக்க ரகங்கைளயும், வக்க ரக
ஆராதைனகைளயும் அழித்தான். ௬ மனாேச, எப்ப ராயீம், ச மிேயான் மற்றும்
நப்தலி ெசல்லும் வழி முழுவதுமான பகுத களில் இருந்த ஊர்களுக்கும்
ேயாச யா அைதேயச் ெசய்தான். அந்த ஊர்களுக்கு அருகாைமயலிருந்த
பாழைடந்த பகுத களுக்கும் அவன் அைதேய ெசய்தான். ௭ ேயாச யா
பலிபீடங்கைளயும், வக்க ரக ேதாப்புகைளயும் அழித்தான். அவன்
வக்க ரகங்கைளத் தூளாக்குமாறு உைடத்தான். இஸ்ரேவல் நாட்டில் பாகாைல
ெதாழுதுெகாள்ளைவத்தருந்தஅைனத்துபலிபீடங்கைளயும்ெநாறுக்கனான்.
ப றேகஅவன்எருசேலமிற்குத்தரும்பனான்.
௮ ேயாச யா ஆட்ச ப்ெபாறுப்ேபற்ற 18வது ஆண்டில், சாப்பான், மாெசயா

மற்றும் ேயாவா ஆக ேயாைர தனது ேதவனாகய கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத
மீண்டும் கட்டி அைமக்க அனுப்பனான். சாப்பானின் தந்ைத ெபயர் அத்சலியா.
மாெசயா என்பவன் நகரத் தைலவன் ஆவான். ேயாவாவன் தந்ைத ெபயர்
ேயாவாகாஸ் ஆகும். நடக்கும் ந கழ்ச்ச கைளெயல்லாம் எழுதுபவன் ேயாவா
ஆவான். (அவன்பதவுெசய்பவன்)
எனேவ ேயாச யா ஆலயம் பழுது பார்க்கப்படேவண்டும் என்று

கட்டைளய ட்டான். அதன்மூலம்யூதாைவயும்,ஆலயத்ைதயும்சுத்தப்படுத்தலாம்
என்று நம்பனான். ௯ அவர்கள் தைலைம ஆசாரியனான இல்க்கயாவ டம்
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வந்தனர். ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்காக ஜனங்கள் ெகாடுத்த பணத்ைத
அவர்கள் இலக்கயாவ டம் ெகாடுத்தனர். வாயற்காவலர்களான
ேலவயர்கள் இப்பணத்ைத மனாேச, எப்ப ராயீம் மற்றும் ெவளிேயறய
இஸ்ரேவலர் அைனவரிடமிருந்தும் வசூலித்தருந்தனர். அவர்கள் யூதா,
ெபன்யமீன் மற்றும் எருசேலமில் உள்ள அைனத்து ஜனங்களிடமிருந்தும்
பணத்ைத வசூலித்தருந்தனர். ௧௦ ப றகு ேலவயர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தல் ேவைலைய ேமற்பார்ைவ ெசய்பவர்களிடம் பணத்ைதக்
ெகாடுத்தனர். ேமற்பார்ைவயாளர்கேளா அப்பணத்ைதக் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தல் ேவைலச் ெசய்பவர்களுக்குக் ெகாடுத்தனர். ௧௧ அவர்கள்
அப்பணத்ைத மரத்தச்சர்களிடமும், ெகாத்தனார்களிடமும் ெகாடுத்தனர்.
சதுரக் கற்களும், மரப்பலைககளும் வாங்குவதற்காக அப்பணத்ைத
அவர்களிடம் ெகாடுத்தனர். மீண்டும் கட்டிடங்கைளக் கட்டவும் உத்த ரங்கைள
அைமக்கவும் பயன்பட்டன. முற்காலத்தல் யூதாவன் அரசர்கள் எவரும்
ஆலயக் கட்டிடத்ைதப்பற்ற அக்கைற ெகாள்ளவல்ைல. அக்கட்டிடங்கள்
பைழயதாக அழிந்துக்ெகாண்டிருந்தன. ௧௨-௧௩ எல்லா ஆட்களும் உண்ைமயாக
உைழத்தார்கள் யாகாத்தும், ஒபதயாவும் அவர்களின் ேமற்பார்ைவயாளர்கள்.
இவர்கள் ேலவயர்கள். இவர்கள் ெமராரியன் சந்ததயனர். சகரியாவும்
ெமசுல்லாமும் ேமற்பார்ைவயாளர்கள்தான். இவர்கள் ேகாகாத்தன்
சந்ததயனர். இைசக்கருவகைள இயக்குவதல் தறைம ெபற்ற ேலவயர்கள்
ேவைலச்ெசய்பவர்கைள ேமற்பார்ைவ பார்ப்பதும் மற்ற ேவைலகைளச்
ெசய்வதுமாய் இருந்தனர். ச ல ேலவயர்கள் ெசயலாளர்களாகவும்,
அதகாரிகளாகவும்வாயற்காவலர்களாகவும்இருந்தனர்.
சட்டப் புத்தகம் கண்டுபடிக்கப்படுக றது
௧௪ கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் இருக்கற பணத்ைத ேலவயர்கள் ெவளிேய

ெகாண்டு வந்தனர். அேத ேநரத்தல் இல்க்கயா எனும் ஆசாரியன்
கர்த்தருைடய சட்ட புத்தகத்ைதக் கண்டுபடித்தான். அது ேமாேசயால்
ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. ௧௫ இல்க்கயா காரியக்காரனான சாப்பானிடம்,
“சட்டப் புத்தகத்ைத கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் கண்டு எடுத்தருக்க ேறன்”
என்றான். இல்க்கயா அந்தப் புத்தகத்ைதச் சாப்பானிடம் ெகாடுத்தான்.
௧௬ சாப்பான் அந்தப் புத்தகத்ைத ேயாச யா அரசனிடம் எடுத்துவந்தான்.
அவன் அரசனிடம், “உங்கள் ேவைலக்காரர்கள் நீங்கள் ெசான்னது ேபாலேவ
அைனத்ைதயும் ெசய்து ெகாண்டிருக்க றார்கள். ௧௭ அவர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தல்இருந்தபணத்ைதேசகரித்துஅதைனேமற்பார்ைவயாளர்களுக்கும்,
ேவைலக்காரர்களுக்கும் ெகாடுக்கன்றனர்” என்றான். ௧௮ ேமலும் சாப்பான்
அரசனிடம், “ஆசாரியனான இல்க்கயா ஒரு புத்தகத்ைத என்னிடம்
ெகாடுத்தருக்க றான்” என்றான். ப றகு சாப்பான் அந்தப் புத்தகத்ைத
வாச த்துக் காட்டினான். அவன் வாச க்கும்ேபாது அரசனுக்கு முன்பு இருந்தான்.
௧௯ ேயாச யா அரசன் சட்டத்தன் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டேபாது அவன் தன்
ஆைடகைளக் க ழித்துக் ெகாண்டான். ௨௦ ப றகு அவன் இல்க்கயாவுக்கும்,
சாப்பானின் மகனான அகக்காமுக்கும், மீகாவன் மகனான அப்ேதானுக்கும்,
சம்ப ரத யாகய சாப்பானுக்கும், ராஜாவன்ஊழியக்காரனாகயஅசாயாவுக்கும்
கட்டைளய ட்டான். ௨௧ அரசன், “ெசல்லுங்கள் எனக்காக கர்த்தரிடம்
ேகளுங்கள். இஸ்ரேவலிலும், யூதாவலும் மிச்சமுள்ள ஜனங்களுக்காகக்
ேகளுங்கள். கண்டுபடிக்கப்பட்ட புத்தகத்தல் உள்ள ெசாற்கைளப்பற்ற
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ேகளுங்கள். நமதுமுற்ப தாக்கள்அவரதுவார்த்ைதகளுக்குஅடிபணியவல்ைல
என்பதால் கர்த்தர் நம் மீது ேகாபமாக இருக்க றார். இந்தப் புத்தகம் ெசய்ய
ெசான்னவற்ைறெயல்லாம்அவர்கள்ெசய்யவல்ைல!” என்றான்.
௨௨இல்க்கயாவும்,அரசனின்ேவைலக்காரர்களும்உல்தாள்எனும்தீர்க்கதரிச

ெபண்ணிடம் ெசன்றனர். உல்தாள் சல்லூமின் மைனவ . சல்லூம் தக்வாதன்
மகன். த க்வாத் அஸ்ராவன் மகன். அஸ்ரா அரசனின் ஆைடகளுக்குப்
ெபாறுப்பாளன். உல்தாள் எருசேலமின் புதய பகுதயல் வாழ்ந்து வருகறாள்.
இல்க்கயாவும், அரசனின் ேவைலக்காரர்களும் அவளிடம் நடந்தைத எல்லாம்
ெசான்னார்கள். ௨௩உல்தாள்அவர்களிடம், “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர்
கூறுவது இதுதான்: அரசனான ேயாச யாவ டம் கூறுங்கள்: ௨௪ ‘நான் இந்த
இடத்த ற்கும்,இங்குவாழும்ஜனங்களுக்கும்ெதாந்தரவுகைளத்தருேவன். யூதா
அரசனின் முன்னிைலயல் வாச க்கப்பட்ட புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ள எல்லா
ெகாடூரமானவற்ைறயும் ெகாண்டு வருேவன். ௨௫ ஜனங்கள் என்ைனவட்டு
வலக அந்நய ெதய்வங்களுக்கு நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிக்க ேபாய்வ ட்ட
காரணத்தால் நான் இவற்ைறச் ெசய்ேவன். தம்முைடய தீயச்ெசயல்களால்
அவர்கள் எனக்கு மிகுதயான ேகாபத்ைத மூட்டிவ ட்டார்கள். எனேவ நான்
இந்தஇடத்தல் எனதுேகாபத்ைதக்ெகாட்டுேவன். ெநருப்ைபப்ேபான்றுேகாபம்
அவயாது.’
௨௬ “ஆனால் யூதாவன் அரசனான ேயாச யாவ டம் கூறு. அவன் உங்கைளக்

கர்த்தைரக் ேகட்குமாறு அனுப்பயருக்க றான். சற்று ேநரத்த ற்கு முன்னர்
நீ ேகட்டவற்ைறப்பற்ற இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர் கூறுவது
இதுதான்: ௨௭ ‘ேயாச யா நீ மனம் இளக பணிந்துெகாண்டாய், உனது
ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டாய், எனக்கு முன்பு நீ அழுதாய். இவ்வாறு
உன் மனம் இளகயதால் ௨௮ உன் முற்ப தாக்களுடன் இருப்பதற்கு நான்
உன்ைன அைழத்துச் ெசல்ேவன். நீ உனது கல்லைறக்கு சமாதானத்ேதாடு
ேபாவாய். அதனால் நான் இந்த இடத்துக்கும், இங்குள்ள ஜனங்களுக்கும்
ெகாடுக்கப்ேபாகும் பயங்கரமான துன்பங்கைள நீ காணமாட்டாய்’ ” என்றார்.
இல்க்கயாவும், அரசனின் ேவைலக்காரர்களும் இந்த ெசய்தைய ேயாச யா
அரசனிடம்ெகாண்டுவந்தனர்.
௨௯ ப றகு ேயாச யா யூதா மற்றும் எருசேலமில் உள்ள மூப்பர்கைள அைழத்து

அவர்கைளச் சந்த த்தான். ௩௦அரசன் கர்த்தருைடயஆலயத்த ற்குள் ெசன்றான்.
யூதாவலுள்ள ஜனங்களும், எருசேலமில் உள்ள ஜனங்களும் ஆசாரியர்களும்,
ேலவயர்களும், முக்கயமானவர்களும் முக்கயமற்றவர்களும் அரசேனாடு
ெசன்றனர். 'உடன்படிக்ைகப் புத்தகத்தல்' உள்ள அைனத்ைதயும் அரசன்
அவர்களுக்கு வாச த்துக் காட்டினான். அப்புத்தகம் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
கண்ெடடுத்த புத்தகம் ஆகும். ௩௧ ப றகு அரசன் தனது இடத்தல் எழுந்து
நன்றான். ப றகு அவன் கர்த்தேராடு ஒரு உடன்படிக்ைகச் ெசய்தான்.
கர்த்தைரப் பன்பற்றுவதாகவும் அவரது கட்டைளகளுக்கும், சட்டங்களுக்கும்
அடிபணிவதாகவும் ெசான்னான். முழு இருதயத்ேதாடும் ஆத்துமாேவாடும்
அவன் கீழ்ப்படிவதற்கு ஒப்புக்ெகாண்டான். உடன்படிக்ைகப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்ட அைனத்துக்கும் அடிபணிவதாக ஒப்புக்ெகாண்டான். ௩௨ ப றகு
ேயாச யாஎருசேலம்மற்றும்ெபன்யமீன்நாட்டிலுள்ளஅைனத்துஜனங்கைளயும்
உடன்படிக்ைகைய ஒப்புக்ெகாள்க ற வைகயல் வாக்குறுத தரச் ெசய்தான்.
தமது முற்ப தாக்கள் கீழ்ப்படிந்த ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகைய எருசேலம்
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ஜனங்களும் கீழ்ப்படிந்தார்கள். ௩௩ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பல் ேவறு
நாடுகளிலிருந்துவக்க ரகங்கைளக்ெகாண்டுவந்துைவத்தருந்தனர். ஆனால்
ேயாச யா அந்த ெகாடூரமான வக்க ரகங்கைள எல்லாம் அழித்துவ ட்டான்.
அரசன் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவைரயும் ேதவனாகய கர்த்தருக்குச்
ேசைவெசய்யுமாறுச் ெசய்தான். ேயாச யா உய ேராடு இருந்தவைர ஜனங்கள்
தமதுமுற்ப தாக்களின் ேதவனாகயகர்த்தருக்குச் ேசைவெசய்தனர்.

௩௫
ேயாச யா பஸ்காைவக்ெகாண்டாடுக றான்
௧ எருசேலமில் கர்த்தருக்கு ேயாச யா அரசன் பஸ்காைவக் ெகாண்டாடினான்.

பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி முதல் மாதத்தல் 14வது நாளன்று ெகால்லப்பட்டது.
௨ேயாச யாஆசாரியர்கைளஅவர்தம்கடைமகைளச்ெசய்யத்ேதர்ந்ெதடுத்தான்.
அவன் ஆசாரியர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் ேசைவ ெசய்யும்ேபாது
உற்சாகப்படுத்தனான். ௩ ேயாச யா ேலவயர்கேளாடு ேபசனார். அந்த
ேலவயர்கள் இஸ்ரேவலர்களுக்குக் கற்ப க்க றவர்கள். கர்த்தருக்குச் ெசய்யும்
ேசைவகளால் பரிசத்தமானவர்களாக ஆக்கப்பட்டவர்கள். அவன் அவர்களிடம்,
“சாெலாேமான் கட்டிய ஆலயத்தல் பரிசுத்தப் ெபட்டிைய ைவயுங்கள்.
சாெலாேமான் தாவீதன் மகன். தாவீது இஸ்ரேவலின் அரசனாக இருந்தான்.
மீண்டும் நீங்கள் பரிசுத்தப் ெபட்டிைய உங்கள் ேதாளில் சுமந்து இடம்வ ட்டு
இடம் அைலயாதீர்கள். இப்ேபாது உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்குச் ேசைவ
ெசய்யுங்கள். ேதவனுைடய ஜனங்களான இஸ்ரேவலர்களுக்குச் ேசைவ
ெசய்யுங்கள். ௪ஆலயத்தல் உங்கள் ேகாத்த ரத்தன் சார்பாகச் ேசைவெசய்ய
தயாராகுங்கள். தாவீது அரசனும், சாெலாேமான் அரசனும் உங்களுக்கு
ஒதுக்கய ேவைலகைளச் ெசய்யுங்கள். ௫ ேலவயர்கள் குழுவுடன் பரிசுத்தமான
இடத்தல் நல்லுங்கள். நீங்கள் இதைன ெவவ்ேவறு ேகாத்த ரங்களினால்
ெசய்யுங்கள். இது அவர்களுக்கு உதவயாக இருக்கும். ௬ பஸ்கா
ஆட்டுக்குட்டிையக் ெகால்லுங்கள். கர்த்தருக்கு முன்பு பரிசத்தமாக இருங்கள்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்களாகய உங்கள் சேகாதரர்களுக்கு ஆட்டுக் குட்டிகைளத்
தயார் ெசய்யுங்கள். கர்த்தர் நமக்குகட்டைளய ட்டவற்ைறஎல்லாம்ெசய்யுங்கள்.
கர்த்தர் நமக்குேமாேசமூலம்பலகட்டைளகைளெகாடுத்தருக்க றார்”என்றான்.
௭ேயாச யா 30,000ெசம்மறயாடுகைளயும்,ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்இஸ்ரேவல்

ஜனங்களுக்கு பஸ்காவல் பலியாகக் ெகால்வதற்குக் ெகாடுத்தான். அவன்
ஜனங்களுக்கு 3,000 கால்நைடகைளயும் ெகாடுத்தான். இந்த வலங்குகள்
அைனத்தும் ேயாச யா அரசனின் ெசாந்த வலங்குகள். ௮ ேயாச யாவன்
அதகாரிகளும் இலவசமாக ஆடுகைளயும் ெபாருட்கைளயும் ஜனங்களுக்கும்,
ஆசாரியர்களுக்கும்,ேலவயர்களுக்கும்பஸ்காகாணிக்ைகக்காகெகாடுத்தனர்.
தைலைம ஆசாரியனான இல்க்கயா, சகரியா மற்றும் ெயச ேயல் ஆக ேயார்
ஆலயத்தன் ெபாறுப்பான அதகாரிகள். அவர்கள் ஆசாரியர்களுக்கு
2,600 ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், 300 காைளகைளயும் பஸ்கா பலியாகக்
ெகாடுத்தார்கள். ௯ ேமலும், தனது சேகாதரர்களான ெசமாயா மற்றும்
நத்தானிேயல் ஆகயவர்களுடனும் அசாப யா, ஏேயல் மற்றும் நத்தானிேயல்
ஆகயவர்களுடனும் இனணந்து ெகானானியா, 500 ெசம்மற ஆடுகைளயும்,
காைளகைளயும் பஸ்கா பலியாக ேலவயர்களுக்குக் ெகாடுத்தான். அவர்கள்
ேலவயர்களின்தைலவர்கள்.
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௧௦ பஸ்கா ேசைவத் ெதாடங்குவதற்கு அைனத்தும் தயாராக இருந்தெபாழுது
ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும் அவர்களின் இடத்த ற்குச் ெசன்றனர். இதுேவ
அரசனின் கட்டைளயாகும். ௧௧ பஸ்கா ஆடுகள் ெகால்லப்பட்டன. ப றகு
ேலவயர்கள் ேதாைல உரித்தனர். இரத்தத்ைத ஆசாரியர்களிடம் ெகாடுத்தனர்.
ஆசாரியர்கள் இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன்ேமல் ெதளித்தனர். ௧௨ ப றகு
அவர்கள் தகன பலிகளுக்காக ெவவ்ேவறு ேகாத்த ரங்களுக்கு மிருகங்கைளக்
ெகாடுத்தனர். ேமாேசயன் சட்டம் தகனபலிகள் எவ்வாறு அளிக்கப்பட
ேவண்டும்என்றுேபாத த்தேதாஅவ்வாேறஇதுெசய்யப்பட்டது. ௧௩ேலவயர்கள்
தங்களுக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய பஸ்கா பலிகைள தீயல் வறுத்தார்கள்.
அவர்கள் பரிசுத்தமான பலிகைளப் பாைனகளிலும், ெகாப்பைரகளிலும்
சட்டிகளிலும் சைமத்தனர். உடனடியாக அவர்கள் அவற்ைற ஜனங்களுக்குக்
ெகாடுத்தனர். ௧௪ இைவ முடிந்த ப றகு, ேலவயர்கள் தங்களுக்ெகன்று
இைறச்சையப் ெபற்றுக்ெகாண்டனர். ஆேரானின் சந்தத களான
ஆசாரியர்களும் ெபற்றுக்ெகாண்டனர். ஆசாரியர்கள் இருட்டுகறவைர
கடினமான ேவைலைய ெசய்தார்கள். அவர்கள் தகனபலிகைள எரிப்பதும்,
ெகாழுப்ைப எரிப்பதுமாக இருந்தார்கள். ௧௫ ஆசாப் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த
ேலவயப் பாடகர்கள் அரசன் தாவீது தங்களுக்கு ஒதுக்கய இடத்ைத
அைடந்தார்கள். அவர்கள் ஆசாப், ஏமான், அரசனின் தீர்க்கதரிச யான
எதுத்தானும் ெசான்னபடிேய தங்கள் இடங்களில் நன்றுக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
வாசல் காவலர்கள் ஒவ்ெவாரு வாசலிலும் நன்றார்கள். அவர்கள் தங்கள்
ேவைலையவ ட்டு வலகாமல் இருந்தார்கள். ஏெனன்றால் அவர்களுக்காக
அவர்களின் சேகாதரரான ேலவயர்கள் பஸ்காவல் அைனத்ைதயும் தயார்
ெசய்துவ ட்டனர்.
௧௬ எனேவ, ேயாச யா அரசனின் கட்டைளப்படி அன்று நைடெபற

ேவண்டிய ேவைலகள் அைனத்தும் நடந்ேதறன. கர்த்தருைடய பலிபீடத்தல்
தகனபலிகள் ெகாடுக்கப்பட்டு பஸ்கா பண்டிைக ெகாண்டாடப்பட்டது.
௧௭ அங்கருந்த இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பஸ்காைவயும், புளிப்ப ல்லா அப்பப்
பண்டிைகையயும் ஏழு நாட்களாகக் ெகாண்டாடினார்கள். ௧௮ தீர்க்கதரிச
சாமுேவல் காலத்தலிருந்து இன்றுவைர பஸ்கா பண்டிைக இதுேபால்
எப்ேபாதும் ெகாண்டாடப்படவல்ைல. எந்தெவாரு அரசனும் இஸ்ரேவலில்
இதுேபால் பஸ்காைவக் ெகாண்டாடவல்ைல. ேயாச யா அரசன், ஆசாரியர்கள்
ேலவயர்கள், யூதா ஜனங்கள். எருசேலமில் இருந்த இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவரும் பஸ்காைவச் ச றப்பான முைறயல் ெகாண்டாடினார்கள்.
௧௯ அவர்கள் ேயாச யா ஆட்ச ப் ெபாறுப்ேபற்ற 18வது ஆண்டில் இந்தப்
பஸ்காைவக்ெகாண்டாடினார்கள்.

ேயாச யாவன்மரணம்
௨௦ ேயாச யா ஆலயத்த ற்கு அைனத்து நல்ல ெசயல்கைளயும் ெசய்து

முடித்தான். ப றகு எக ப்து அரசனான ேநேகா தன் பைடகேளாடு ஐப ராத்து
ஆற்றன் கைரயலுள்ள கர்ேகமிஸ் நகரத்தன் மீது ேபார் ெசய்ய ெசன்றான்.
உடேன ேயாச யாஅரசனும்அவேனாடு ேபாரிடச் ெசன்றான். ௨௧ஆனால் ேநேகா
ேயாச யாவுக்குத்தூதுவர்கைளஅனுப்பனான். அவர்கள்,

“ேயாச யா அரசேன! இந்தப் ேபார் உங்களுக்கு எத ரானது அல்ல. நான்
உனக்கு எத ராகச் சண்ைட ெசய்ய வரவல்ைல. நான் என் பைகவர்களுக்கு
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எத ராகச் சண்ைட ெசய்ய வந்தருக்க ேறன். ேதவன் என்ைன வைரவாகச்
ெசல்லுமாறு ெசான்னார். ேதவன் என் பக்கத்தல் உள்ளார். எனேவ எனக்கு
எத ராகப்ேபாரிடேவண்டாம். நீஎனக்குஎத ராகப்ேபாரிட்டால்ேதவன்உன்ைன
அழிப்பார்!” என்றனர்.

௨௨ ஆனால் ேயாச யா அங்கருந்து வலகவல்ைல. அவன் ேநேகாேவாடு
ேபாரிட முடிவுெசய்தான். எனேவ அவன் உருவத்ைத மாற்ற க்ெகாண்டு ேபாரிட
களத்துக்குச்ெசன்றான். ேதவனுைடயகட்டைளையப்பற்ற ேநேகாெசான்னைத
ேயாச யா ஏற்றுக் ெகாள்ள மறுத்துவ ட்டான். ேயாச யா ேபாரிட ெமக ேதா
பள்ளத்தாக்குக்குச் ெசன்றான். ௨௩ ேபார்க்களத்தல் அரசன் ேயாச யாவன்ேமல்
அம்புகள் பாய்ந்தன. அவன் தன் ேவைலக்காரர்களிடம், “நான் பலமாகக்
காயப்பட்டிருக்க ேறன். நீங்கள்என்ைனத்தூக்க ச்ெசல்லுங்கள்!” என்றான்.
௨௪ எனேவ, ேவைலக்காரர்கள் ேயாச யாைவ அவனது இரதத்தலிருந்து

இறக்க , ேவெறாரு இரதத்தல் ஏற்றனார்கள். இரண்டாவது இரதமும்
அவனால் ேபார்க்களத்துக்குக் ெகாண்டுவரப்பட்டதுதான். பன் ேயாச யாைவ
எருசேலமிற்கு அைழத்துச் ெசன்றனர். அங்ேக அவன் மரித்தான். அவன்
முற்ப தாக்களின் கல்லைறகளுக்கு அருகல் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான்.
யூதா மற்றும் எருசேலமில் உள்ள ஜனங்கள் அைனவரும் ேயாச யாவன்
மரணத்தற்காகப் ெபரிதும் துக்கப்பட்டார்கள். ௨௫ ேயாச யாவற்காக
எேரமியா புலம்பல் பாடல்கைள எழுத ப் பாடினான். இன்றும் ஆண் ெபண்
பாடகர்கள் அப்பாடல்கைளப் பாடி வருகறார்கள். அைவ இன்றுவைர
இஸ்ரேவலில் வழங்கவருகறது. புலம்பல் பாடல்கள் என்ற புத்தகத்தல் அைவ
எழுதப்பட்டுள்ளன.
௨௬-௨௭ ேயாச யாவன் ெதாடக்க காலமுதல் முடிவுவைர அவன் ெசய்த

அைனத்து ெசயல்களும் யூதா மற்றும் இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வரலாறு
என்ற புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளது. கர்த்தரிடம் அவன் எவ்வளவு
உண்ைமயானவனாக இருந்தான் என்பைதயும், கர்த்தருைடய சட்டங்களுக்கு
எவ்வாறுஅடிபணிந்தான்என்பைதயும்அப்புத்தகம்வளக்குகறது.

௩௬
யூதாவன்அரசனானேயாவாகாஸ்
௧எருசேலமில்யூதாவன்புதயஅரசனாக
ேயாவாகாைச ஜனங்கள் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். ேயாவாகாஸ் ேயாச யாவன்

மகன். ௨ ேயாவாகாஸ் தனது 23வது வயதல் யூதாவன் அரசன் ஆனான்.
அவன் எருசேலமில் மூன்று மாதங்கேள அரசனாக இருந்தான். ௩ ப றகு எக ப்து
அரசனான ேநேகாேயா வாகாைசக் ைகதயாக்கனான். 3 1/4 டன் எைடயுள்ள
ெவள்ளியும், 75 பவுண்டு எைடயுள்ள தங்கமும் அபராதமாகச் ெசலுத்த
ேவண்டுெமன யூதா ஜனங்களிடம் எக ப்து அரசனான ேநேகா ெசான்னான்.
௪ ேயாவாகாசன் சேகாதரைன யூதா மற்றும் எருசேலமின் புதய அரசனாக
ேநேகா ேதர்ந்ெதடுத்தான். ேயாவாகாசன் சேகாதரனின் ெபயர் எலியாக்கீம்
ஆகும். அவனது ெபயைர ேயாயாக்கீம் என்று ேநாேகா மாற்றனான். ஆனால்
ேநேகா ேயாவாகாைச எக ப்த ற்குஅைழத்துச்ெசன்றான்.

யூதாவன்அரசனானேயாயாக்கீம்
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௫ ேயாயாக்கீம் யூதாவன் புதய அரசனான ேபாது அவனது வயது 25.
அவன் எருசேலமில் 11 ஆண்டுகள் ஆண்டான். கர்த்தர் ெசய்ய ேவண்டும்
என்று வரும்பயவற்ைற ேயாயாக்கீம் ெசய்யவல்ைல. அவன் ேதவனாகய
கர்த்தருக்குஎத ராக பாவம்ெசய்தான்.
௬ யூதாைவ பாப ேலானில் இருந்த ேநபுகாத்ேநச்சார் தாக்கனான்.

அவன் ேயாயாக்கீைம ைகது ெசய்து ெவண்கலச் சங்கலியால் கட்டினான்.
ப றகு அவைன பாப ேலானுக்கு இழுத்துச்ெசன்றான். ௭ ேநபுகாத்ேநச்சார்
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் இருந்து ெபாருட்கைள எடுத்துச்ெசன்றான்.
அவற்ைற பாப ேலானுக்கு எடுத்துச்ெசன்று தனது அரண்மைனயல்
ைவத்துக்ெகாண்டான். ௮ ேயாயாக்கீம் ெசய்த மற்ற ெசயல்களும் பாவங்களும்
அவனது பயங்கரமான தவறுகளும், இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா அரசர்களின்
வரலாறு என்ற புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளன. ேயாயாக்கீன் புதய அரசனாக
ேயாயாக்கீம்இடத்தல்ஆனான். இவன்ேயாயாக்கீமின்மகன்.

யூதாவன்மன்னனானேயாயாக்கீன்
௯ ேயாயாக்கீன் யூதாவன் அரசனாக ஆனேபாது அவனது வயது 18 ஆகும்.

அவன்எருசேலமின்அரசனாக 3 மாதங்களும் 10 நாட்களும்இருந்தான். கர்த்தர்
ெசய்யவரும்பயைத அவன் ெசய்யவல்ைல. அவன் கர்த்தருக்கு எத ராகப்
பாவம் ெசய்தான். ௧௦ வசந்தகாலத்தன் ெதாடக்கத்தல் ேநபுகாத்ேநச்சார்
ேவைலக்காரர்கைள அனுப்ப ேயாயாக்கீைன வரவைழத்தான். அவர்கள்
அவேனாடுகர்த்தருைடயஆலயத்தல்உள்ளவைலமத ப்பற்றெபாருட்கைளயும்
பாப ேலானுக்கு எடுத்துச்ெசன்றனர். ேநபுகாத் ேநச்சார் ச ேதக்கயாைவத்
ேதர்ந்ெதடுத்து யூதா மற்றும் எருசேலமின் அரசனாக்கனான். ச ேதக்கயா
ேயாயாக்கீனின்உறவனன்ஆவான்.

ச ேதக்கயா,யூதாவன்அரசன்
௧௧ ச ேதக்கயா யூதாவன் அரசனானேபாது அவனது வயது 21ஆகும். அவன்

எருசேலமில் 11ஆண்டுகள்அரசனாகஇருந்தான். ௧௨ச ேதக்கயா கர்த்தருைடய
வருப்பப்படி ெசயல்கைளச் ெசய்யவல்ைல. ச ேதக்கயா கர்த்தருக்கு எத ராகப்
பாவம் ெசய்தான். எேரமியா என்ற தீர்க்கதரிச கர்த்தரிடமிருந்து ெசய்தையச்
ெசான்னான். ஆனால் ச ேதக்கயா பணிவைடயாமல் எேரமியாவன் ேபச்ைசக்
ேகட்கவல்ைல.
எருசேலம்அழிக்கப்பட்டது
௧௩ ச ேதக்கயா ேநபுகாத்ேநச்சார் அரசனுக்கு எத ராக ஆனான். முன்பு

ேநபுகாத்ேநச்சார் ச ேதக்கயாவ டம் தனக்கு உண்ைமயாக நடந்துெகாள்ள
ேவண்டும் என்று வாக்குறுத வாங்கயருந்தான். ச ேதக்கயா ேதவன்
ேமல் ஆைணச் ெசய்தருந்தான். ஆனால் அவன் கடின மனதுள்ளவனாக
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தருைடய பக்கம் தரும்பாமல் இருந்தான்.
௧௪ஆசாரியர்களின் தைலவர்களும்,யூதாஜனங்களின் தைலவர்களும்ெகாடிய
பாவங்கைளச் ெசய்து கர்த்தருக்கு எத ராக ப்ேபானார்கள். அவர்கள் ப ற
நாடுகளின் தீயச்ெசயல்கைளப் பன்பற்றனார்கள். அவர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்ைதஅழித்தார்கள். கர்த்தர் எருசேலமில் தன்ஆலயத்ைதப் பரிசுத்தமாக
ைவத்தருந்தார். ௧௫ அவர்களது முற்ப தாக்களின் ேதவனாகய கர்த்தர்
அவர்கைள எச்சரிக்கப் பல்ேவறு தீர்க்கதரிச கைள மீண்டும் மீண்டும்
அனுப்பனார். கர்த்தர் அவர்களுக்காகவும், தமது ஆலயத்துக்காகவும்
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வருத்தப்பட்டார். அதனால் அவர் இவ்வாறுச் ெசய்தார். கர்த்தர் அவர்கைளயும்,
ஆலயத்ைதயும் அழித்துவ ட வரும்பவல்ைல. ௧௬ ஆனால் ேதவனுைடய
ஜனங்கள் ேதவனுைடய தீர்க்கதரிச கைளக் ேகலிச் ெசய்தனர். ேதவனுைடய
தீர்க்கதரிசனங்கைளக் ேகட்க அவர்கள் மறுத்தனர். அவர்கள் ேதவனுைடய
ெசய்த கைள ெவறுத்தார்கள். இறுதயல் ேதவனால் அவரது ேகாபத்ைத
அதற்கு ேமல் அடக்க முடியவல்ைல. ௧௭ எனேவ ேதவன் பாப ேலானின்
அரசைன யூதா மற்றும் எருசேலம் ஜனங்கைளத் தாக்க ட அைழத்து வந்தார்.
பாப ேலான்அரசன்இைளஞர்கைளஅவர்கள்ஆலயத்தல் இருந்த ேபாதுங்கூட
ெகான்றான். அவன் யூதா மற்றும் எருசேலம் ஜனங்களிடம் இரக்கம்
காட்டவல்ைல. பாப ேலானிய அரசன் இைளஞர்கள், முதயவர்கள், ஆண்கள்,
ெபண்கள், ேநாயாளிகள், ஆேராக்கயமுைடயவர்கள் என அைனவைரயும்
ெகான்றான். யூதா மற்றும் எருசேலம் ஜனங்கைளத் தண்டிக்கும்படி ேதவன்
ேநபுகாத்ேநச்சைரவ ட்டுவ ட்டார். ௧௮ேநபுகாத்ேநச்சார்ேதவனுைடயஆலயத்தல்
உள்ளஅைனத்துெபாருட்கைளயும்பாப ேலனுக்குஎடுத்துச்ெசன்றான். ஆலயம்,
அரசனது அரண்மைன, அதகாரிகளின் வீடு என எல்லா இடங்களிலும்
இருந்த வைலமத க்கமுடியாத ெபாருள்கைளயும் அவன் எடுத்துச் ெசன்றான்.
௧௯ ேநபுகாத்ேநச்சாரும் அவனது பைடயும் ஆலயத்ைத எரித்தனர். எருசேலம்
சுவர்கைள இடித்தனர். அரசன் மற்றும் அதகாரிகளின் வீடுகைள அடித்துச்
சைதத்துஎரித்தனர். அவர்கள்வைலயுயர்ந்தெபாருட்கைளஅழிப்பதும்,எடுத்து
ெசல்வதுமாய் இருந்தனர். ௨௦ ேநபுகாத்ேநச்சார் உய ேராடு மீதயாக உள்ள
ஜனங்கைள பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாய் அவர்கைளக் கட்டாயப்படுத்த
அடிைமயாக்கனான். ெபர்ச ய அரசு பாப ேலானிய அரைச அழிக்கும்வைர
அவர்கள் அங்கு அடிைமகளாகேவ இருந்தனர். ௨௧ எேரமியா தீர்க்கதரிச
மூலம் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக் கர்த்தர் ெசான்னது யாவும் நடந்தது.
கர்த்தர் ஏேரமியா மூலம் ெசான்னது: இந்த இடம் இன்னும் 70 ஆண்டுகளுக்கு
பாழாய் க டக்கும். நலங்களுக்கு ஜனங்களால் வழங்கப்படாமல் ேபான ஓய்வு
ஆண்டுகளுக்காக சரி ெசய்வதுேபால்இதுஇருக்கும்.
௨௨ ெபர்ச யா அரசனான ேகாேரசன் முதலாம் ஆண்டில் கர்த்தர் ேகாேரசன்

மூலமாகஒருஅறக்ைகையெவளிய ட்டார். அவன்இதைனச்ெசய்ததால்கர்த்தர்
எேரமியா தீர்க்கதரிச யன் மூலம் வாக்களித்ததும் நைறேவறும். ேகாேரசு தன்
அரசன் அைனத்து பகுத களுக்கும் தூதுவர்கைள அனுப்பனான். அவர்கள்
இந்தச்ெசய்தையஎடுத்துச்ெசன்றனர்.
௨௩ெபர்ச யாஅரசனாகய ேகாேரசுகூறுவது:

பரேலாகத்தன் ேதவனாகய கர்த்தர் என்ைன பூமி முழுவதற்கும் அரசன்
ஆக்கனார். எருசேலமில் அவர் தனக்ெகாரு ஆலயத்ைதக் கட்டும்படி
ெபாறுப்பளித் துள்ளார். இப்ெபாழுது ேதவனுைடய பள்ைளகளாகய நீங்கள்
எருசேலமிற்குப் ேபாகும்படி வடுவக்க ேறன். உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர்
உங்கேளாடுஇருப்பாராக.
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எஸ்றாவன்
புத்தகம்

சைறக்ைகத கள்தரும்ப ச்ெசல்லேகாேரசுஉதவுகறான்
௧ ெபர்ச யாவன் அரசனாக ேகாேரசு வீற்றருந்த முதல் ஆண்டில்,* கர்த்தர்

அவைன உற்சாகப்படுத்த ஓர் அறவப்பு ெகாடுக்கச் ெசான்னார். அவன் அந்த
அறவப்ைப எழுத்து மூலமாகேவ எழுத , தனது இராஜ்யத்தல் உள்ள எல்லா
இடங்களிலும் வாச க்கும்படி ெசய்தான். எேரமியாவன் மூலமாகக் கர்த்தர்
ெசான்னதுஉண்ைமயாகும்படிஇவ்வாறுந கழ்ந்தது. இதுதான்அந்தஅறவப்பு:

௨ெபர்ச யாவன்அரசனானேகாேரச டமிருந்து:
பரேலாகத்தன் ேதவனாகய கர்த்தர், எனக்கு பூமியலுள்ள

அரசுகைளெயல்லாம் ெகாடுத்தார். யூதா நாட்டிலுள்ளஎருசேலமில்,அவருக்கு
ஒரு ஆலயத்ைதக் கட்டும்படி கர்த்தர் என்ைனத் ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார்.
௩இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர், அவர் எருசேலமில் இருக்க ற ேதவன்.
உங்கேளாடு ேதவனுைடய மனிதர்கள் யாராவது இருப்பன், ேதவன்
அவர்கைள ஆசீர்வத க்கும் ெபாருட்டு நான் ெஜப க்க ேறன். அவர்கைள
நீங்கள் யூதா நாட்டிலுள்ள எருசேலமிற்கு அனுப்பேவண்டும். அவர்கள்
ெசன்று கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதக் கட்டவும் நீங்கள் அனுப்பேவண்டும்.
௪ பைழத்தருக்க ற இஸ்ரேவலர்கள் எங்ெகங்கு இருக்கறார்கேளா,
அங்குள்ளவர்கள் அவர்களுக்கு ஆதரவு தரேவண்டும். அந்த ஜனங்களுக்கு
ெவள்ளி, ெபான், பசுக்கள் மற்றும் மற்ற ெபாருட்கைளக் ெகாடுக்கேவண்டும்.
எருசேலமில் உள்ள ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்காக அன்பளிப்புகைள
அவர்களுக்குக்ெகாடுங்கள்என்பதாகும்.

௫ எனேவ, யூதா மற்றும் ெபன்யமீனின் ேகாத்த ரங்களின் தைலவர்களும்
ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும் எருசேலமிற்குச் ெசல்லத் தயாரானார்கள்.
எருசேலமில் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதக் கட்டுவதற்காக அவர்கள்
ேபானார்கள். ேதவன் உற்சாகமூட்டின ஒவ்ெவாருவரும் எருசேலமிற்குப்
ேபாகத் தயாரானார்கள். ௬ அவர்களின் அண்ைட வீட்டுக்காரர்கள் ஏராளமான
பரிசுகைளக் ெகாடுத்தனர். அவர்கள் ெவள்ளி, ெபான், பசுக்கள் மற்றும்
வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளக் ெகாடுத்தார்கள். இவற்ைறெயல்லாம் அவர்கள்
இலவசமாகக் ெகாடுத்தார்கள். ௭ ேகாேரசு அரசன் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
உள்ளெபாருட்கைளெயல்லாம் ெவளிேய ெகாண்டுவந்தான். ேநபுகாத்ேநச்சார்
அப்ெபாருட்கைள எருசேலமிலிருந்து ெவளிேய எடுத்தருந்தான். அவன்
அவற்ைற அவனது ெபாய்த் ெதய்வங்கள் இருக்கும் ஆலயத்தல்
ைவத்தருந்தான். ௮ ெபர்ச யாவன் அரசனான ேகாேரசு அப்ெபாருட்கைள
ெவளிேய ெகாண்டு வரும்படி கருவூலக்காரனிடம் ெசான்னான். அவனது
ெபயர் மித்த ேரதாத். அவன் அதைன எடுத்து வந்து யூதாவன் தைலவனான
ேசஸ்பாத்சாரிடத்தல்ெகாடுத்தான்.

* ௧:௧: முதல்ஆண்டுஅதாவதுக .மு 538ல்
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௯கர்த்தருைடயஆலயத்தல்இருந்துமித்த ேரதாத்எடுத்துவந்தெபாருட்களின்
வபரம்: தங்கத் தட்டுகள் 30 ெவள்ளித் தட்டுகள் 1,000 கத்த களும், சட்டிகளும்
29 ௧௦ ெபாற்கண்ணங்கள் 30 தங்கக் கண்ணங்கைளப் ேபான்ற ெவள்ளிக்
கண்ணங்கள் 410மற்றதட்டுகள் 1,000
௧௧ஆக ெமாத்தம், ெபான்னாலும் ெவள்ளியாலும் ெசய்யப்பட்டப் ெபாருட்கள்

5,400. ைகத கள் பாப ேலானில் இருந்து எருசேலமிற்குத் தரும்ப ப் ேபானேபாது
ேசஸ்பாத்சார்இப்ெபாருட்கைளக்ெகாண்டுவந்தான்.

௨
தரும்ப ச்ெசன்றைகத களின்பட்டியல்
௧ அடிைமத்தனத்தலிருந்து தரும்ப வந்த அப்பகுத ஜனங்கள் இவர்கள்.

முன்பு, பாப ேலானின் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார் இவர்கைளப்
பாப ேலானுக்குக் ைகத களாகக் ெகாண்டுேபாயருந்தான். இவர்கள் இப்ேபாது
எருசேலம் மற்றும் யூதாவற்குத் தரும்ப வந்தார்கள். ஒவ்ெவாருவரும் தமது
ெசாந்த ஊருக்குத் தரும்ப ச் ெசன்றார்கள். ௨ ெசருபாேபேலாடு தரும்பய
ஜனங்களின் வபரம்: ெயசுவா, ெநேகமியா, ெசராயா, ெரலாயா, ெமார்ெதகாய்,
பல்சான், மிஸ்பார், ப க்வாய், ேரகூம், பானா. இஸ்ரேவலில் இருந்துதரும்பய
ஜனங்களின்ெபயர்களும்எண்ணிக்ைகயும்கீழ்வருமாறு:

௩பாேராஷன்சந்ததயனர்#2,172
௪ெசபத்தயாவன்சந்ததயனர்#372
௫ஆராகன்சந்ததயனர்#775
௬ெயசுவா மற்றும் ேயாவாபன்
குடும்பத்தலிருந்துபாகாத்
ேமாவாபன்சந்ததயனர்#2,812
௭ஏலாமின் சந்ததயனர்#1,254
௮சத்தூவன்சந்ததயனர்#945
௯சக்காயன்சந்ததயனர்#760
௧௦பானியன்சந்ததயனர்#642
௧௧ெபபாயன்சந்ததயனர்#623
௧௨அஸ்காதன்சந்ததயனர்#1,222
௧௩அெதானிகாமின் சந்ததயனர்#666
௧௪ப க்வாயன்சந்ததயனர்#2,056
௧௫ஆதீனின்சந்ததயனர்#454
௧௬எேசக்கயாவன்குடும்பம்
வைரக்கும்அேதரின் சந்ததயனர்#98
௧௭ேபசாயன்சந்ததயனர்#323
௧௮ேயாராகன்சந்ததயனர்#112
௧௯ஆசூமின்சந்ததயனர்#223
௨௦க பாரின் சந்ததயனர்#95
௨௧ெபத்லேகமின்ஊரிலிருந்து#123
௨௨ெநத்ேதாபாவன்ஊரிலிருந்து#56
௨௩ஆனேதாத்தன்ஊரிலிருந்து#128
௨௪அஸ்மாேவத்தன்ஊரிலிருந்து#42
௨௫கீரியாத்யாரீம்,ெகப ரா,
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ேபேராத்ஆக ேயார்ஊரிலிருந்து#743
௨௬ராமா, காபாஆக ேயாரின்
ஊரிலிருந்து#621
௨௭மிக்மாசன்ஊரிலிருந்து#122
௨௮ெபத்ேதல்,ஆய ஊரிலிருந்து#223
௨௯ேநேபாவன்ஊரிலிருந்து#52
௩௦மக்பீஷன்ஊரிலிருந்து#156
௩௧ஏலாமின்ஊரிலிருந்து#1,254
௩௨ஆரீமின்ஊரிலிருந்து#320
௩௩ேலாத்,ஆதீத்,ஓேனா
ஊரிலிருந்து#725
௩௪எரிேகாவன்ஊரிலிருந்து#345
௩௫ேசனாகன்ஊரிலிருந்து#3,630

௩௬ பன்வரும் பட்டியல் ஆசாரியர்களுைடயைவ: ெயசுவாவன் குடும்பம்
வழியாய்ெயதாயாவன்

சந்ததயனர்#973
௩௭இம்ேமரின் சந்ததயனர்#1,052
௩௮பஸ்கூரின் சந்ததயனர்#1,247
௩௯ஆரீமின் சந்ததயனர்#1,017

௪௦கீேழகுற ப்ப டப்பட்டிருப்பவர்கள்ேலவயன்ேகாத்த ரத்ைதச்சார்ந்தவர்கள்:
ஒதாயாவன்குடும்பம்முடிய
ெயசுவா மற்றும்கத்மிேயல் சந்ததயனர்#74

௪௧பாடகர்கள்:
ஆசாபன்சந்ததயனர்#128

௪௨கீழ்வருபவர்கள்ஆலயவாசல்காவலாளர்களின் சந்ததயனர்:
சல்லூம்,அேதர், தல்ேமான்,
அக்கூப்,அததா, ேசாபா சந்ததயனர்#139

௪௩ஆலயச் ச றப்பு பணியாளர்களின் சந்ததயனர்:
சீகா,அசுபா, தபாேகாத்,
௪௪ேகேராஸ், சீயாகா, பாேதான்,
௪௫ெலபானாக்,அகாபா,அக்கூப்,
௪௬ஆகாப், சல்மாய்,ஆனான்,
௪௭க த்ேதல், காகார், ராயாக்,
௪௮ேரத்சீன்,ெநேகாதா, காசாம்,
௪௯ஊசா, பாெசயா, ேபசாய்,
௫௦அஸ்னா,ெமயூனீம்,ெநபுசீம்,
௫௧பக்பூக்,அகுபா,அர்கூர்,
௫௨பஸ்லூத்,ெமக தா,அர்ஷா,
௫௩பர்ேகாஸ், ச ெசரா, தாமா,
௫௪ெநத்ச யா,அதபா.
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௫௫சாெலாேமானின் ேவைலக்காரர்களதுசந்ததயனர்:
ேசாதாய்,ெசாெபேரத்,ெபருதா,
௫௬யாலாக், தர்ேகான், க த்ேதல்,
௫௭ெசபத்தயா,அத்தீல்,ெசபாயீமிலுள்ளெபாெகேரத் எசாபய ம்,ஆமி.
௫௮ஆலயப்பணியாட்களும்
சாெலாேமானின் ேவைலக்காரர்களும்
ெமாத்தம்#392

௫௯ எருசேலமிற்குச் சல ஜனங்கள் ெதல்ெமலாக், ெதல்அர்சாவ , ேகரூப்,
ஆேதான், இம்ேமர் ஆகய இடங்களில் இருந்து வந்தனர். ஆனால் இந்த
ஜனங்களால் தங்களுைடய குடும்பங்கள் இஸ்ரேவல் குடும்பத்தலிருந்து
வந்தைவஎனநரூப க்கமுடியவல்ைல.
௬௦ெதலாயா,ெதாப யா,ெநேகாதா சந்ததயனர்#652

௬௧ஆசாரியர்களின் குடும்பங்களில் இருந்து வரும் சந்ததயனரின் ெபயர்கள்
கீேழெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன:
அபாயா, ேகாஸ், பர்ச லாய் (ஒருவன் பர்சலாயன் மகள்களில் ஒருத்தையத்
தருமணம்ெசய்துெகாண்டான்.
அவனும்பர்சலாயன்சந்ததயனேராடு ேசர்த்துஎண்ணப்பட்டான்.)

௬௨ இந்த ஜனங்கள் தங்கள் குடும்ப வரலாற்ைறத் ேதடினார்கள், ஆனால்
கண்டுப்ப டிக்க முடியவல்ைல. தங்கள் முற்ப தாக்கள் ஆசாரியர்கள்,
என்பைத நரூப க்க முடியவல்ைல. எனேவ, ஆசாரியர்களாகச் ேசைவெசய்ய
முடியவல்ைல. ஆசாரியர்களின் ஜனங்கள் பட்டியலில், இவர்கள் இடம்ெபற
முடியவல்ைல. ௬௩ இவர்கள் பரிசுத்தமான உணவுப் ெபாருட்கள் எைதயும்
உண்ணக்கூடாது என்று ஆளுநர் கட்டைளய ட்டார். ஓர் ஆசாரியன்ஊரீைமயும்
தும்மீைமயும் பயன்படுத்த , ேதவனிடம் என்ன ெசய்யேவண்டும் என்பைதக்
ேகட்கும்வைரக்கும்அவர்களால்அந்தஉணவுஎைதயும்உண்ணமுடியவல்ைல.
௬௪-௬௫ ஆக ெமாத்தம், 42,360 ேபர் தரும்ப வந்த குழுவல் இருந்தார்கள்.

அவர்களின் ேவைலக்காரர்களான 7,337 ஆண்கள் மற்றும் ெபண்கைளயும்
ேசர்க்கவல்ைல. அவர்கேளாடு 200 பாடகர்கள், ஆண்களும் ெபண்களுமாய்
இருந்தனர். ௬௬-௬௭அவர்களிடம் 736 குதைரகள், 245 ேகாேவறு கழுைதகள், 435
ஒட்டகங்கள், 6,720 கழுைதகள்இருந்தன.
௬௮ இக்கூட்டம் எருசேலமிலுள்ள கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குப் ேபாய்ச்

ேசர்ந்தது. ப றகு குடும்பத் தைலவர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்காக
அன்பளிப்புகைளக் ெகாடுத்தனர். ஆலயம் அழிக்கப்பட்ட இடத்த ேலேய
புதய ஆலயத்ைதக் கட்ட எண்ணினார்கள். ௬௯ ஜனங்கள் தங்களால்
முடிந்தவைர ெகாடுத்தனர். அவர்கள் ஆலயத்ைதக் கட்டுவதற்காகக் ெகாடுத்த
ெபாருட்கள் வருமாறு: 61,000 தங்கக் காசுகள், 5,000 இராத்தல் ெவள்ளி, 100
ஆசாரியர்களுக்கானஆைடகள்.
௭௦எனேவஆசாரியர்களும், ேவைலயாட்களும், மற்றும் பலரும் எருசேலமிலும்

அைதச் சுற்றய இடங்களுக்கும் ேபானார்கள். இவர்கேளாடு ஆலயப்
பாடகர்களும், வாயல் காவலர்களும், ஆலயப் பணியாளர்களும் இருந்தனர்.
இஸ்ரேவலின்மற்றஜனங்கள்தங்கள்ெசாந்த நகரங்களில் தங்கனார்கள்.
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௩
பலிபீடத்ைதத்தரும்பவும்கட்டுதல்
௧ எனேவ ஏழாவது மாதத்த ேல, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்கள் ெசாந்த

நகரங்களுக்குப் ேபாய் ேசர்ந்தருந்தார்கள். அப்ேபாது, எருசேலமில் அைனத்து
ஜனங்களும்கூடினர். அவர்கள் அைனவரும் ஒேர இனமாகக் கூடினர். ௨ ப றகு
ேயாசதாக்கன் மகனாகய ெயசுவாவும், அவனுடனிருந்த ஆசாரியர்களும்,
ெசயல்த ேயலின் மகனான ெசருபாேபலும், அவனது ஆட்களும் இஸ்ரேவலின்
ேதவனுைடய பலிபீடம் கட்டினார்கள். அதன் மீது அவர்கள் பலிகைள
ெசலுத்தமுடியும் என்பதால், இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய பலிபீடத்ைதக்
கட்டினார்கள். ேமாேசயன் சட்டத்தல் உள்ளபடி அவர்கள் கட்டினார்கள். ேமாேச
ேதவனின்ச றப்புக்குரியஊழியன்ஆவான்.
௩ அந்த ஜனங்கள் தமக்கு அருகல் வாழும் மற்றவர்கைளக் கண்டு

பயந்தார்கள். ஆனால் அது அவர்கைள நறுத்தவல்ைல. அவர்கள்
பைழய பலிபீடத்தன் அஸ்தபாரத்தன் ேமேலேய கட்டி, அதல் கர்த்தருக்குத்
தகனபலிகைளக் ெகாடுத்தனர். அவர்கள் இப்பலிகைளக் காைலயலும்
மாைலயலும் ெகாடுத்தனர். ௪ ப றகு, ேமாேசயன் சட்டத்தல்
ெசால்லப்பட்டபடிேய அைடக்கலக் கூடாரப் பண்டிைகையக் ெகாண்டாடினர்.
பண்டிைகயன் ஒவ்ெவாரு நாளிலும் அவர்கள் குற ப்ப ட்ட கணக்கன்படி
தகனபலிகைளக் ெகாடுத்துவந்தனர். ௫ அதற்குப் ப றகு, கர்த்தர்
கட்டைளய ட்டபடிேய ஒவ்ெவாரு நாளும், பைறச்சந்த ர நாளிற்காகவும்,
அைனத்து பரிசுத்த பண்டிைககளுக்கும், வடுமுைறகளுக்கும் தகனபலிகைளக்
ெகாடுக்கத் ெதாடங்கனார்கள். ேமலும் இவற்ைறத் தவ ர கர்த்தருக்காக
ெகாடுக்கவரும்பயமற்றபரிசுகைளயும்ஜனங்கள்ெகாடுக்கதுவங்கனார்கள்.
௬ எனேவ, ஏழாவது மாதத்தன் முதல் நாளில் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் மீண்டும்
கர்த்தருக்குப் பலிகைளக் ெகாடுக்க ஆரம்ப த்தனர். ஆலயம் இன்னும்
கட்டப்படாவ ட்டாலுங்கூடஇதுநகழ்ந்தது.
ஆலயத்ைதத்தரும்பக் கட்டுதல்
௭ ப றகு அடிைமகளாக இருந்து தரும்ப வந்த அந்த ஜனங்கள்,

கல்தச்சர்களுக்கும், மரத்தச்சர்களுக்கும் பணம் ெகாடுத்தார்கள். அேதாடு
அந்த ஜனங்கள் உணவு, த ராட்ைசரசம், ஒலிவ எண்ெணய் ேபான்றவற்ைறயும்
ெகாடுத்தனர். இவற்ைற லீபேனானில் இருந்து ேகதுரு மரங்கைளக்
ெகாண்டு வருவதற்குத் தீரியர் மற்றும் சீேதான் ஜனங்களுக்குப் பணம்
ெகாடுக்கப் பயன்படுத்தனார்கள். அவர்கள் மரத் தடிகைளக் கப்பல் மூலமாக,
சாெலாேமான் முதலில் ஆலயம் கட்டும்ேபாது ெகாண்டுவந்தது ேபால, ேயாபா
துைறமுகப்பட்டணம்வைர ெகாண்டுவர வரும்பனார்கள். இவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்யெபர்ச யஅரசன்ேகாேரசுஅனுமதெகாடுத்தான்.
௮ எனேவ எருசேலமில் உள்ள ஆலயத்த ற்கு வந்த இரண்டாவது

ஆண்டின், இரண்டாவது மாதத்த ற்கு ப றகு ெசயல்த ேயலின் மகனாகய
ெசருபாேபலும், ேயாசதாக்கன் மகனாகய ெயசுவாவும் ஆலய ேவைலையத்
ெதாடங்கனார்கள். அவர்களின் சேகாதரர்களும், ஆசாரியர்களும்,
ேலவயர்களும் அடிைமத்தனத்தலிருந்து தரும்ப எருசேலமுக்கு வந்த
ஒவ்ெவாருவரும்அவர்கேளாடுேவைலச்ெசய்தனர். கர்த்தருைடயஆலயத்ைதக்
கட்டுவதற்கு ேலவயர்களில்இருபதுவயதுைடயவர்கைளயும்,அதற்கு ேமற்பட்ட
வயதுைடயவர்கைளயும் தைலவர்கள் ஆக்கனார்கள். ௯ கர்த்தருைடய ஆலய
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ேவைலகைள ேமற்பார்ைவய ட்டவர்கள் ெபயர்கள் வருமாறு: ெயசுவாவும்,
அவனது மகன்களும், கத்மிேயலும் அவனது மகன்களும், (இவர்கள் யூதாவன்
சந்ததயனர்) ேலவயர்களாகய எனாதாத்தன் மகன்களும், சேகாதரர்களும்.
௧௦ கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கான அஸ்தபாரத்ைத கட்டிடக்காரர்கள்
கட்டிமுடித்தனர். அஸ்தபார ேவைல முடிந்ததும், ஆசாரியர்கள் தங்கள்
ஆைடகைள அணிந்து ெகாண்டார்கள். ப றகு தமது எக்காளங்கைளப்
ெபற்றுக்ெகாண்டார்கள். ஆசாபன் பள்ைளகள் தாளங்கைளப்
ெபற்றார்கள். அவர்கள் கர்த்தைரத் துத ப்பதற்காக தங்கள் இடங்களில்
நன்றுக்ெகாண்டார்கள். முன்புதாவீதுெசய்தபடிேயயும்,கட்டைளய ட்டபடிேயயும்
இதுநடந்தது. ௧௧அவர்கள்மாற மாற துத ப்பாடல்கைளப்பாடினார்கள்.

“கர்த்தர் நல்லவர் எனேவஅவைரத்துதயுங்கள்,
எல்லாக் காலத்துக்கும்அவரதுஉண்ைமயானஅன்புெதாடர்ந்தருக்கும்.”

என்ற பாடல்கைளப் பாடினார்கள். ப றகு அவர்கள் பலமாகச் சத்தமிட்டு
ஆர்ப்பரித்து கர்த்தைரத் துத த்தார்கள். இதற்குக் காரணம் கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்கானஅஸ்தபாரம் ேபாடப்பட்டதுதான்.
௧௨ ஆனால் பல முதய ஆசாரியர்களும், ேலவயர்களும், குடும்பத்

தைலவர்களும், அழுதார்கள். ஏெனன்றால் முதயவர்கள் பைழய ஆலயத்ைத
ஏற்ெகனேவபார்த்தருந்தார்கள். அதன்அழைகஅவர்கள்நைனத்துபார்த்தனர்.
அவர்கள் புதய ஆலயத்ைத பார்த்ததும் சத்தமிட்டு அழுதனர். மற்றவர்கள்
மக ழ்ச்ச ேயாடு சத்தமாக ஆரவாரம் ெசய்யும்ேபாது இவர்கள் அழுதனர்.
௧௩ அவர்களின் ஆரவாரம் ெவகுதூரம் ேகட்டது. அவர்கள் மிகுந்த ஆரவாரம்
ெசய்ததால் எவராலும் அழுைகக்குரல் எது, ஆனந்தக்குரல் எதுெவன ப ரித்துக்
கூறமுடியவல்ைல.

௪
மீண்டும்ஆலயத்ைதக்கட்டுவதற்குஎத ராகவந்தவ ேராத கள்
௧-௨அப்பகுதயல் வாழ்ந்த பலரும், யூதா மற்றும் ெபன்யமீன் ஜனங்களுக்கு

எத ராக இருந்தனர். அந்த வ ேராத கள் அடிைமத்தனத்தலிருந்து தரும்ப
வந்தவர்கள். இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு ஆலயம் கட்டுவைதக்
ேகள்வப்பட்டார்கள். எனேவ அவர்கள் ெசருபாேபலிடமும், குடும்பத்
தைலவர்களிடமும் வந்து, “நாங்கள் உங்களுக்கு ஆலயம் கட்ட உதவட்டுமா?
நாங்களும் உங்கைளப் ேபான்றவர்கேள, உங்கள் ேதவனிடம் உதவ
ேவண்டுக ேறாம். அசீரியாவன் அரசனான எசரத்ேதான் எங்கைள இங்கு
அைழத்து வந்த நாள் முதலாக நாங்கள் உங்கள் ேதவனுக்குப் பலிெகாடுத்து
வருக ேறாம்” என்றனர்.
௩ ஆனால், ெசருபாேபல், ெயசுவா, மற்றும் மற்ற குடும்பத் தைலவர்கள்,

“இல்ைல,எங்கள்ேதவனுக்குஆலயம்கட்டஉங்களால்உதவமுடியாது. நாங்கள்
மட்டுேம கர்த்தருக்கு ஆலயம் கட்ட முடியும். அவர் இஸ்ரேவலின் ேதவன்.
இதைனேய, ெபர்ச யாவன் அரசனான ேகாேரசு எங்களுக்கு கட்டைளய ட்டது”
என்றனர்.
௪ இது அவர்களுக்குக் ேகாபத்ைத வரவைழத்தது. எனேவ அவர்கள்

யூதர்களுக்குத் ெதால்ைலக் ெகாடுக்க ஆரம்ப த்தனர். அவர்கைள
உற்சாகமிழக்கச் ெசய்து, ஆலயத்ைதக் கட்டவ டாமல் தடுக்க முயன்றனர்.
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௫ அந்த வ ேராத கள் அரசு அத காரிகைள வைலக்கு வாங்க யூதர்களுக்கு
எத ராக ேவைல ெசய்யைவத்தனர். யூதர்களின் ஆலயம் கட்டும் த ட்டத்ைதத்
தடுப்பதற்கான ெசயல்கைளத் ெதாடர்ந்து ெசய்தார்கள். இது ெபர்ச யாவன்
அரசனான ேகாேரசன் காலம்முழுவதும்ெதாடர்ந்தது. ெபர்ச யாவன்அரசனாக
தரியுஆகும்வைரக்கும்இதுெதாடர்ந்துஇருந்தது.
௬ அந்த வ ேராத கள் அரசனுக்குக் கடிதங்கள் எழுத யூதர்கைளத் தடுக்க

முயன்றனர். ெபர்ச யாவன் அரசனாக அகாஸ்ேவரு இருந்தேபாது
எழுதனார்கள்.
எருசேலைமமீண்டும்கட்டுவைதஎத ர்த்தவர்கள்
௭ ப றகு, ெபர்ச யாவன் புதய அரசனான அர்தசஷ்டாவுக்கு, அந்த

எத ரிகள் யூதர்கைளக் குைறக்கூற கடிதம் எழுதனார்கள். பஸ்லாம்,
மித்த ேரதாத், தாெபேயல், மற்றும் அவர்கள் குழுக்களில் உள்ள மற்ற
அைனவரும் ேசர்ந்து இக்கடிதத்ைத எழுதனார்கள். அரசன் அர்தசஷ்டாவுக்கு
எழுதப்பட்ட இக்கடிதம் அரமாய்க் ெமாழியலும், அரமாய்க் எழுத்தலும் ெமாழி
ெபயர்க்கப்பட்டுமிருந்தது. (பாப ேலான் ப ரேதசத்தல் ஆட்ச ெமாழியாக
அரமாய்க்இருந்தது)
௮ப றகுஆைணஅதகாரியானெரகூமும்,ெசயலாளரானச ம்சாவும்எருசேலம்

ஜனங்களுக்கு எத ராகக் கடிதம் எழுதனார்கள். அரசனாகய அர்தசஷ்டாவற்கு
அவர்கள் இக்கடிதத்ைத எழுதனார்கள். கடிதத்தல் எழுதப்பட்ட வ பரம்
பன்வருமாறு:

௯ தைலைம அதகாரி ெரகூம் மற்றும் ெசயலாளரான ச ம்சாவ டமிருந்தும்
தீனாவயர், அபற்சாத்தனர், தர்ேபலியர், அப்பார்ச யர், அற்ேகவயர்,
பாப ேலானியர், சூஷங்கயர், ெதகாவயர், ஆகேயார்களின்
நீத பத கள் மற்றும் அதகாரிகளிடமிருந்தும், சூசாவலிருந்து வந்த
ஏலாமியர்களிடமிருந்தும், ௧௦ மகத்தானவனும், வலிைம மிக்கவனுமான
அஸ்னாப்பார் அவ்வ டங்களிலிருந்து சமாரியா நகருக்கும் ஐப ராத்து
நத க்கு ேமற்கலுள்ள நாட்டின் மற்ற பகுத களுக்கும், நகர்த்தப்பட்ட மற்ற
ஜனங்களிடமிருந்தும்,

௧௧அர்தசஷ்டாஅரசனுக்கு,

ஐப ராத்து ஆற்றுக்கு ேமற்குப் பக்கம் வாழும் உங்கள் ேசவகர்களாகய
ஜனங்கள்எழுதக்ெகாள்வது.

௧௨ அர்தசஷ்டா அரேச, உங்களால் அனுப்பப்பட்ட யூதர்கள் இங்ேக
வந்தருக்க றார்கள். அவர்கள் இந்த நகரத்ைத மீண்டும் கட்ட முயல்கறார்கள்.
எருசேலம் ஒரு எத ர்ப்பு ெதரிவ க்கன்ற நகரம். இந்நகரிலுள்ள ஜனங்கள்
எப்ெபாழுதும் அரசர்களுக்கு எத ராகக் கலகம் ெசய்தருக்கன்றார்கள்.
இப்ேபாது அந்த யூதர்கள் அஸ்தபாரங்கைளப் ேபாட்டு சுவர்கைளக் கட்டி
ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
௧௩ ேமலும் அரசர் அர்தசஷ்டாேவ, எருசேலமும் அதன் சுவர்களும்

எழுப்பப்பட்டால், எருசேலம் ஜனங்கள் வரிக் ெகாடுப்பைத
நறுத்தவடுவார்கள் என்பைத நீர் அறய ேவண்டும். உங்களுக்குக்
ெகாடுக்க ற காணிக்ைககைளயும் நறுத்தவடுவார்கள். அவர்கள் கடைம
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வரிகைளயும் கட்டமாட்டார்கள். அரசன் அந்தப் பணம் முழுவைதயும்
இழந்துவடுவீர்கள்.
௧௪ நாங்கள் அரசனுக்குப் ெபாறுப்பு உள்ளவர்கள். இவ்வாறு நடப்பைத

நாங்கள்வரும்பவல்ைல. இைதஅரசனுக்குத்ெதரிவ க்கும்ெபாருட்ேடஇந்தக்
கடிதத்ைதஅனுப்புக ேறாம்.
௧௫அரசர்அர்தசஷ்டாேவ,உங்களுக்குமுன்னால்அரசாண்டஅரசர்கள்எழுத

ைவத்தவற்ைற நீங்கள் ேதடி எடுக்குமாறு ேகட்டுக் ெகாள்க ேறாம். அவற்றல்
எருசேலம் எப்ெபாழுதும் அரசர்களுக்கு எத ராகக் கலகம் ெசய்தருப்பைத
நீங்கள் காண முடியும். இதனால் பல நாடுகளுக்கும் அரசர்களுக்கும்
ெதால்ைலகள் ஏற்பட்டன. ஆரம்ப காலம் முதேல பல கலகங்கள் இங்ேக
நடந்தருக்கன்றன. அதனால்தான்எருசேலம்அழிக்கப்பட்டது.
௧௬ அரசர் அர்தசஷ்டாேவ, இந்த நகரமும் இதன் சுவர்களும் மீண்டும்

எழுப்பப்பட்டால், ஐப ராத்து ஆற்றுக்கு ேமற்கு பகுதயல் உள்ள உங்கள்
கட்டுப்பாட்ைட நீங்கள் இழப்பீர்கள் என்பைத உங்களுக்குத் ெதரிவ க்க
நாங்கள்வரும்புக ேறாம், என்றுஎழுதயருந்தார்கள்.

௧௭ப றகுஅரசர்அர்தசஷ்டாஇந்தப் பதைலஎழுதனான்:

தைலைம அதகாரியான ெரகூமுக்கும், ெசயலாளரான ச ம்சாய க்கும்,
சமாரியாவல் வாழ்கன்ற மற்ற ஜனங்களுக்கும் ஐப ராத்து ஆற்றன் ேமற்கு
பகுதயல்வாழ்கன்றஜனங்களுக்கும்,

வாழ்த்துக்கள்.

௧௮ நீங்கள் எனக்கு அனுப்பயக் கடிதம் ெமாழி ெபயர்க்கப்பட்டு எனக்கு
வாச க்கப்பட்டது. ௧௯ எனக்கு முன்னால் இருந்த அரசர்கள் எழுத ைவத்தைத
எல்லாம் ேதடிட கட்டைளய ட்ேடன். எழுதப்பட்டவற்ைற வாச த்ேதன்.
எருசேலமில் அரசர்களுக்கு எத ரான ஒரு நீண்ட கலக வரலாறு இருப்பைத
அற ந்ேதன். அடிக்கடி அங்கு கலகக்காரர்கள் கலகம் ெசய்வதற்கான இடமாக
உள்ளது. ௨௦ ஐப ராத்து ஆற்றுக்கு ேமற்கலுள்ள பகுத முழுவைதயும்
ஆட்ச ெசய்த வலிைமமிக்க அரசர்கைள எருசேலம் ெபற்றருந்தருக்க றது.
அரசர்கைளக் ெகௗரவக்க வரிகளும், பணமும் ெசலுத்தப்பட்டன ேமலும்
அவ்வரசர்களுக்குக்கப்பங்களும்கட்டப்பட்டன.
௨௧ இப்ேபாது, நீங்கள் அவர்களின் ேவைலைய நறுத்தும்படி கட்டைளய ட

ேவண்டும். நான் மீண்டும் கூறும்வைர ேவைலகள் நறுத்தப்பட ேவண்டும்.
௨௨ இந்த காரியத்தல் அசட்ைடயாய் இருக்காதீர்கள். எருசேலம் ேவைலகள்
ெதாடரக் கூடாது. அது ெதாடர்ந்தால், நான் எருசேலமில் இருந்து எவ்வதப்
பணமும்ெபறமுடியாது.

௨௩ எனேவ இக்கடிதத்தன் ப ரத ஒன்று ெரகூமுக்கும், காரியக்காரனான
ச ம்சாய க்கும், அவேனாடுஉள்ளமற்றஜனங்களுக்கும்வாச த்து காட்டப்பட்டது.
பன் அவர்கள் வைரவாக யூதர்களிடம் ெசன்று அவர்களது கட்டிடேவைலைய
நறுத்தனார்கள்.

ஆலயத்தன்ேவைலநறுத்தப்படுக றது
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௨௪ எனேவ எருசேலமில் ேதவனுைடய ஆலய ேவைல நறுத்தப்பட்டது.
ெபர்ச யாவன் அரசனாகய தரியு ஆட்ச ச் ெசய்த இரண்டாவது ஆண்டுவைர
ேவைலெதாடரப்படவல்ைல.

௫
௧ அப்ேபாது, ஆகாய் தீர்க்கதரிச யும், இத்ேதாவன் மகனாகய சகரியாவும்

ேதவனுைடய ெபயரால் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்ல ஆரம்ப த்தனர். அவர்கள்
யூதாவலும் எருசேலமிலும் யூதர்கைள உற்சாகப்படுத்தனார்கள். ௨ எனேவ
ெசயல்த ேயலின் மகனாகய ெசருபாேபலும், ேயாசதாக்கன் மகனாகய
ெயசுவாவும் மீண்டும் எழுந்து எருசேலமில் ஆலய ேவைலைய ஆரம்ப த்தனர்.
ேதவனுைடய தீர்க்கதரிச கள் அைனவரும் அவர்கேளாடு இருந்து, அவர்கள்
ேவைலக்கு பக்கப்பலமாக இருந்தார்கள். ௩ அப்ேபாது தத்னாய் ஐப ராத்து
ஆற்றுக்கு ேமற்குப் பகுத க்கு ஆளுநராக இருந்தான். தத்னாயும், ேசத்தார்
ெபாஸ்னாயும், அவர்களுடன் இருந்தவர்களும் ெசருபாேபலிடமும், ெயசுவா
மற்றும் அவர்கேளாடு இருந்தவர்களிடம் ெசன்றார்கள். தத்னாயும், அவேனாடு
வந்தவர்களும் ெசருபாேபல் மற்றும் அவனுடனிருந்தவர்களிடம், “இந்த
ஆலயத்ைத மீண்டும் புத தாகக் கட்ட உங்களுக்கு யார் அனுமத ெகாடுத்தது?”
என்று ேகட்டார்கள். ௪ ேமலும் அவர்கள் ெசருபாேபலிடம், “இக்கட்டிடத்த ற்காக
ேவைலச்ெசய்பவர்களின்ெபயர்கள்எல்லாம் என்ன?” என்றும்ேகட்டனர்.
௫ ஆனால் ேதவன் யூதத் தைலவர்கைளக் கவனித்துக் ெகாண்டு

இருந்தார். கட்டிடம் கட்டுபவர்கள், இந்தச் ெசய்த தரியுவனிடத்தல் ேபாய்
ேசருக றவைரக்கும் தம் ேவைலைய நறுத்தவல்ைல. ேகாேரசு அரசன் பதல்
ெசல்லுகறவைரக்கும்அவர்கள்ெதாடர்ந்து ேவைலச்ெசய்தனர்.
௬ ஐப ராத்து ஆற்றன் ேமற்குப்பகுத க்கு ஆளுநரான தத்னாயும், ேசத்தார்

ெபாஸ்னாயும், ேமலும் சல முக்கயமான ஜனங்களும் அரசனான தரியுவுக்குக்
கடிதம்அனுப்பனார்கள். ௭இதுதான்அக்கடிதத்தன்நகல்:

தரியுஅரசனுக்கு,வாழ்த்துக்கள்.

௮ தரியு அரசேன! நாங்கள் யூதா பகுத க்குப் ேபானது உமக்குத் ெதரியும்.
நாங்கள் மகா ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்குப் ேபாேனாம். யூதாவலுள்ள
ஜனங்கள்அவ்வாலயத்ைதப் ெபரிய கற்களால் கட்டிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
அவர்கள்அவர்களில்ெபரிய மரத்தடிகைளைவத்துக்ெகாண்டிருந்தனர். மிகக்
கவனமாக ேவைல நடந்துக்ெகாண்டிருந்தது. யூதா ஜனங்கள் கடுைமயாக
ேவைலச் ெசய்து ெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள் ேவைலைய வைரவாகச்
ெசய்கன்றனர்,அதுவைரவல்முடியும்.
௯ அவர்களின் தைலவர்களிடம் அவர்கள் ெசய்துெகாண்டிருந்த

ேவைலகைளக் குறத்து சல ேகள்வகைளக் ேகட்ேடாம். அவர்களிடம்,
“இவ்வாலயத்ைதப்புததுேபாலகட்டஉங்களுக்குயார்அனுமத ெகாடுத்தது?”
என்றுநாங்கள்ேகட்ேடாம். ௧௦அவர்களின்ெபயர்கைளயும்நாங்கள்ேகட்ேடாம்.
அவர்களின் தைலவர்கள் ெபயைர நீங்கள் ெதரிந்துக்ெகாள்ளும்படி எழுத
ைவக்கநாங்கள்வரும்ப ேனாம்.
௧௧அவர்கள்ெசான்னபதல்இதுதான்:
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நாங்கள் பூமிக்கும், பரேலாகத்த ற்கும் ேதவனுைடய ஊழியர்கள்.
இஸ்ரேவலின் மிகப் ெபரிய அரசன் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால்
கட்டிமுடித்த ஆலயத்ைத நாங்கள் தரும்பக் கட்டிக்ெகாண்டிருக்க ேறாம்.
௧௨ ஆனால் எங்கள் முற்ப தாக்கள் பரேலாகத்தன் ேதவனுக்கு ேகாபம்
வரும்படி நடந்துக்ெகாண்டார்கள். எனேவ ேதவன் எங்கள் முற்ப தாக்கைள
ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம் ெகாடுத்தார். அவன் இந்த ஆலயத்ைத அழித்தான்.
ஜனங்கைள பலவந்தமாக பாப ேலானுக்கு ைகத களாக அைழத்துச்
ெசன்றான். ௧௩ஆனால், ேகாேரசு பாப ேலானின் அரசனான முதல் ஆண்டில்,
ேதவனுைடய ஆலயத்ைத மீண்டும் கட்டும்படி கட்டைளய ட்டான். ௧௪ கடந்த
காலத்தல் ேதவனுைடய ஆலயத்தலிருந்து எடுத்துச் ெசல்லப்பட்ட ெபான்
மற்றும் ெவள்ளிப் ெபாருட்கைள, பாப ேலானில் உள்ள ேநபுகாத்ேநச்சாரின்
ஆலயத்தலிருந்து ேகாேரசு ெகாண்டு வந்தான். எருசேலமில் உள்ள
ஆலயத்தல் இருந்து ேநபுகாத்ேநச்சார் அவற்ைறப் பாப ேலானில் உள்ள
ஆலயத்த ற்கு எடுத்துச் ெசன்றான். அரசன் ேகாேரசு, அப்ெபான் மற்றும்
ெவள்ளிப் ெபாருட்கைள ெசஸ்பாத்சாரிடம் (ெசருபாேபலிடம்) ெகாடுத்தான்.
ேகாேரசுெசஸ்பாத்சாைரஆளுநராகத் ேதர்ந்ெதடுத்தான்.

௧௫ ப றகு ேகாேரசு ெசஸ்பாத்சாரிடம், “இந்தப் ெபான்ைனயும்
ெவள்ளிையயும் எடுத்து ேபாய் எருசேலமில் உள்ள ஆலயத்தல் தரும்ப ைவ.
முன்புஆலயம்இருந்தஅேதஇடத்தல்மீண்டும்ஆலயத்ைதக்கட்டு” என்றான்.
௧௬ எனேவ ெசஸ்பாத்சார் வந்து ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கு எருசேலமில்

அஸ்தவாரம் அைமத்தான். அன்றலிருந்து இன்று வைர ேவைலத்
ெதாடர்க றது. ஆனால்அதுஇன்னும்முடியவல்ைல.
௧௭ இப்ேபாது, அரசன் வரும்பனால் அரசனுைடய பைழய

அதகாரப்பூர்வமானப் பத்த ரங்கைளத் ேதடிப்பாருங்கள். ேகாேரசு அரசன்
எருசேலமில் ேதவனுக்காக ஆலயம் கட்ட கட்டைளய ட்டது உண்ைம என்றால்,
ப றகு ஒரு கடிதத்ைத எங்களுக்குஅனுப்புங்கள். அதல்இனி நாங்கள் என்ன
ெசய்வதுஎன்பதுபற்ற குற ப்படுங்கள்என்றுஎழுதயருந்தனர்.

௬
தரியுவன்கட்டைள
௧ எனேவ, தனக்கு முன் அரசாண்ட அரசர்களின் ஆவணங்கைளத் ேதடும்படி

அரசன்தரியுகட்டைளய ட்டான். பணம்ேசமித்துைவக்கபட்டிருந்தஇடத்த ேலேய
அத காரப்பூர்வமான பத்த ரங்களும் இருந்தன. ௨ ஒரு சுருள் அக்ேமதா நகர்
ேகாட்ைடயல் அகப்பட்டது. இது ேமதய மாகாணத்தல் உள்ளது. சுருளில்
எழுதப்பட்டிருந்தெசய்த இதுதான்:

அரசாங்கப் பூர்வமானகுற ப்பு: ௩ேகாேரசன்முதலாம்ஆட்ச ஆண்டில், அவன்
எருசேலமில் உள்ள ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கு ஓர் கட்டைளக் ெகாடுத்தான்.
அந்தகட்டைளெசால்வது:

ேதவனுைடயஆலயம் மீண்டும் கட்டப்படட்டும். இது பலி ெகாடுப்பதற்குரிய
இடமாக இருக்கும். இதற்குரிய அஸ்த பாரம் கட்டப்படட்டும். இந்த ஆலயம் 60
முழஉயரமும், 60முழஅகலமுமாய்இருக்கட்டும். ௪அைதச்சற்ற மூன்றுவரிைச
ெபரிய கற்களும், ஒரு வரிைசப் ெபரிய மரப்பலைககளும் இருக்கட்டும்.
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அரசனின் கருவூலத்தலிருந்து ஆலயம் கட்டப் பணம் ெகாடுக்கப்படும்.
௫ ேதவனுைடய ஆலயத்தல் உள்ள ெபான்னும் ெவள்ளியும் மீண்டும்
அங்ேகேய ைவக்கப்பட ேவண்டும். ேநபுகாத்ேநச்சார் அவற்ைற எருசேலமில்
உள்ள ஆலயத்தல் இருந்து எடுத்து பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டு ேபானான்.
அைவேதவனுைடயஆலயத்தல்தரும்பைவக்கப்பட ேவண்டும்.

௬ இப்ேபாது, தரியுவாகய நான், ஐப ராத்து ஆற்றுக்கு ேமற்குப் பகுதயன்
ஆளுநரான தத்னாயும், ேசத்தார் ெபாஸ்னாயுமாகய நீங்களும், அப்பகுதயல்
வச க்கும் எல்லா அத காரிகளும் எருசேலமிற்கு ெவளிேய தங்க இருங்கள்
என்று கட்டைள ெகாடுக்க ேறன். ௭ ேவைல ெசய்பவர்கைள ெதாந்தரவு
ெசய்யாதீர்கள். ேதவனுைடய ஆலய ேவைலையத் தடுக்க முயற்ச
ெசய்யாதீர்கள். யூதஆளுநர்களும்,யூதத்தைலவர்களும்ஆலயத்ைதமீண்டும்
கட்டட்டும். அவ்வாலயம்முன்புஇருந்தஅேதஇடத்த ேலேயஅவர்கள்கட்டட்டும்.
௮ இப்ேபாது இந்த கட்டைளைய இடுக ேறன். யூதத் தைலவர்கள்

ஆலயத்ைதக் கட்ட நீங்கள் கீழ்க்கண்டச் ெசயல்கைளச் ெசய்ய ேவண்டும்:
ஆலயம் கட்டுவதற்கான முழு பணத்ைதயும் நீங்கள் அரசனின் கருவூலத்தல்
இருந்து தர ேவண்டும். இப்பணம் ஐப ராத்து ஆற்றுக்கு ேமற்குப் பகுதயல்
உள்ள ஜனங்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்பட்ட வரிப்பணமாகும். இதைன
வைரவாகச் ெசய்யுங்கள். அதனால் ேவைல தைடப்படாமல் இருக்கும்.
௯ அந்த ஜனங்களுக்குத் ேதைவயான அைனத்ைதயும் ெகாடுங்கள்.
அவர்களுக்குஇளங்காைளகள்,ஆட்டுக்குட்டிகள்,ஆட்டுக்கடாக்கள்ஆகயைவ
பரேலாகத்தன் ேதவனாகய கர்த்தருக்குப் பலிய டத் ேதைவப்படுமானால்
அவற்ைறக் ெகாடுங்கள். எருசேலமில் உள்ள ஆசாரியர்கள் ேகாதுைம,
த ராட்ைசரசம், உப்பு, ஒலிவ எண்ெணய் ேபான்றனவற்ைறக் ேகட்டால்
ஒவ்ெவாரு நாளும் தவறாமல் ெகாடுக்கவும். ௧௦ இவற்ைற நீங்கள் யூத
ஆசாரியர்களுக்குக் ெகாடுத்தால் அவர்கள் பரேலாகத்தன் ேதவனாகய
கர்த்தருக்கு பலிகைளக் ெகாடுத்து அவைர மக ழ்ச்ச யைடயச் ெசய்வார்கள்.
இவற்ைறக் ெகாடுத்தால்ஆசாரியர்கள் எனக்கும் என் மகன்களுக்கும் ெஜபம்
ெசய்வார்கள்.
௧௧ அேதாடு, இந்தக் கட்டைளையயும் தருக ேறன்: யாராவது இந்தக்

கட்டைளைய மாற்றனால், அவனது வீட்டிலிருந்து ஒரு மரச்சட்டம்
படுங்கப்படும். பன்பு அம்மரச் சட்டம் அவனுைடய உடலில் ெசாருகப்படும்.
அவனதுவீடும்மண்ேமடாகும்வைரஅழிக்கப்படும்.
௧௨ ேதவன் தமது நாமத்ைத எருசேலமில் ைவத்தருக்க றார். இந்தக்

கட்டைளைய மாற்ற முயல்கற எந்த அரசர்கைளயும் அல்லது எந்த
ஜனங்கைளயும் ேதவன் ேதாற்கடிப்பார் என்று நம்புக ேறன். யாராவது
இந்த ஆலயத்ைத எருசேலமில் அழிக்க முயன்றால் ேதவன் அந்த நபைர
அழித்துவடுவார் என்றுநம்புக ேறன்.

தரியுவாகய நான், இந்தக் கட்டைளையத் தருக ேறன். இந்தக் கட்டைள
முழுைமயாகவும்,வைரவாகவும்ெசய்யப்பட ேவண்டும்!

ஆலயப்பணிமுடிவும்ப ரதஷ்ைடயும்
௧௩ எனேவ, ஐப ராத்து ஆற்றுக்கு ேமற்குப் பகுதயன் ஆளுநராக இருக்கும்

தத்னாய் என்பவரும், ேசத்தார்ெபாஸ்னாயும் அவர்கைளச் சார்ந்த மற்ற
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ஜனங்களும், அரசன் தரியுவன் கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிந்தனர். அவர்கள் அந்த
கட்டைளையமுழுைமயாகவும்வைரவாகவும்ெசயல்படுத்தனார்கள். ௧௪எனேவ
யூத மூப்பர்கள் கட்டிட ேவைலைய ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். ஆகாய்
தீர்க்கதரிச யும், இத்ேதாவன் மகனாகய சகரியாவும் ஊக்கப்படுத்தயதால்
அவர்கள் ெவற்றயுடன் ஆலயத்ைதக் கட்டி முடித்தனர். இஸ்ரேவலின்
ேதவனுைடய கட்டைளக்கு கீழ்ப்படிவதற்காகேவ இது கட்டப்பட்டது. ேகாேரசு,
தரியு மற்றும் ெபர்ச யாவன் அரசனான அர்தசஷ்டா ஆக ேயார்களின்
கட்டைளக்குக் கட்டுப்பட்டும் இவ்ேவைல முடிந்தது. ௧௫ ஆலயமானது
தரியு அரசாளும் ஆறாம் ஆண்டு ஆதார் மாதம் மூன்றாம் ேததயல் கட்டி
முடிக்கப்பட்டது.
௧௬ அப்ேபாது இஸ்ரேவல் ஜனங்களும், ஆசாரியரும், ேலவயரும்

அடிைமத்தனத்தலிருந்து வடுபட்டு வந்தவர்களும் ேதவனுைடய ஆலயப்
ப ரதஷ்ைடையச் ச றப்பாகக்ெகாண்டாடினார்கள்.
௧௭ இவ்வாறு தான் அவர்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்ைத ப ரதஷ்ைட

ெசய்தது: அவர்கள் 100 காைளகள், 200 ெசம் மறயாட்டுக் கடாக்கள் மற்றும்
400 ஆண் ஆட்டுக் குட்டிகள் ஆகயவற்ைறப் பலி ெகாடுத்தனர். அவர்கள்
இஸ்ரேவலர்களின் பாவப்பரிகார பலியாக 12 ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கைளப்
பலி ெகாடுத்தனர். அந்த 12 ெவள்ளாடுகள் இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு
ேகாத்த ரத்த ற்கும்ஒன்றுவீதம் ெகாடுக்கப்பட்டைவ. ௧௮ப றகுஅவர்கள் தங்கள்
குழுவல் ஆசாரியர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். ேலவயர்கைள அவர்களின்
குழுவலும் ேதர்ந்ெதடுத்து எருசேலமில் உள்ள ேதவனுைடயஆலய ேவைலக்கு
நயமித்தனர். ேமாேசயன் புத்தகத்தல் ெசான்னடிேய அவர்கள் ெசய்து
முடித்தார்கள்.

பஸ்கா
௧௯ யூதர்கள் அடிைமத்தனத்தலிருந்து வடுபட்டு எருசேலம் வந்த

முதலாம் மாதம் 14வது நாள், பஸ்காைவக் ெகாண்டாடினார்கள்.
௨௦ ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும் தம்ைமச் சுத்தப்படுத்த க்ெகாண்டு
பஸ்கா பண்டிைகைய ெகாண்டாடத் தயார் ஆனார்கள். ேலவயர்கள்
பஸ்கா ஆட்ைட அடிைமத்தனத்தலிருந்து வடுபட்டு வந்த அைனத்து
யூதர்களுக்காகவும் ெகான்றனர். அவர்கள் இதைனத் தம் சேகாதரர்களான
ஆசாரியர்களுக்காகவும், தங்களுக்காகவும் ெசய்தனர். ௨௧ எனேவ,
இஸ்ரேவலின் அடிைமத்தனத்தலிருந்து மீட்புப் ெபற்ற அைனத்து ஜனங்களும்
பஸ்கா வருந்ைத உண்டனர். அந்நாட்டிலுள்ள மற்றவர்கள் தம்ைமக்
கழுவ அந்நாட்டில் வச த்த ஜனங்களின் அசுத்தங்களிலிருந்து சுத்தம்
ெசய்துக்ெகாண்டார்கள். இவ்வாறு சுத்தமானவர்களும் பஸ்கா வருந்ைதப்
பங்க ட்டுக் ெகாண்டனர். அவர்கள் இவ்வாறு ெசய்தால் அவர்களால்
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தரிடம், உதவக்காகப் ேபாக முடியும்.
௨௨அவர்கள்புளிப்பல்லாஅப்பப்பண்டிைகையமிகமக ழ்ச்ச ேயாடுஏழுநாட்கள்
ெகாண்டாடினார்கள். கர்த்தர் ஜனங்கைள மிகவும் மக ழ்ச் ச க்குள்ளாக்கனார்.
ஏெனன்றால்அசீரியாஅரசனின்ேபாக்ைகயும்கர்த்தர்மாற்றயருந்தார். எனேவ
அசீரியாவன் அரசனும் ேதவனுைடய ஆலய ேவைலக்கு ெபரிதும் உதவயாக
இருந்தான்.
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௭
எஸ்றா எருசேலமிற்குவருகறான்
௧ெபர்ச யாவன்அரசனானஅர்தசஷ்டா
அரசாளும் காலத்தல், இைவெயல்லாம் நடந்து முடிந்த ப றகு, ெசராயாவன்

மகன் எஸ்றா, பாப ேலானில் இருந்து எருசேலமுக்கு வந்தான். இந்த
ெசராயா அசீரியாவன் மகன், அசீரியா இல்க்கயாவன் மகன், ௨ இல்க்கயா
சல்லூமின் மகன், சல்லூம் சாேதாக்கன் மகன், சாேதாக் அகதூபன் மகன்,
௩ அகதூப் அமரியாவன் மகன், அமரியா அசரியாவன் மகன், அசரியா
ெமராேயாதன்மகன், ௪ெமராேயாத் ேசராக யாவன்மகன்,ேசராக யாஊசயன்
மகன், ஊச புக்கயன் மகன். ௫ புக்க அப சுவாவன் மகன், அபசுவா
ப ெனகாசன் மகன், ப ெனகாசு எெலயாசாரின் மகன், எெலயாசார் தைலைம
ஆசாரியனான ஆேரானின் மகன். ௬ எஸ்றா எருசேலமிற்குப் பாப ேலானில்
இருந்து வந்தான். எஸ்றா ஒரு ேபாதகன். அவனுக்கு ேமாேசயன் சட்டங்கள்
நன்றாகத் ெதரியும். ேமாேசயன் சட்டங்கள் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தரால் ெகாடுக்கப்பட்டைவ. அரசனான அர்தசஷ்டா எஸ்றா ேகட்ட
எல்லாவற்ைறயும் ெகாடுத்தான். ஏெனன்றால், கர்த்தர் எஸ்றாேவாடுஇருந்தார்.
௭ ஏராளமானவர்கள் எஸ்றாேவாடு வந்தனர். அவர்கள் ஆசாரியர்கள்,
ேலவயர்கள், பாடகர்கள், வாயல் காவலர்கள், ஆலயப் பணியாளர்கள்
ஆவார்கள். இந்தஇஸ்ரேவல்ஜனங்கள் எருசேலமிற்குஅரசன்அர்தசஷ்டாவன்
ஏழாவதுஆட்சயாண்டில்வந்தனர். ௮அர்தசஷ்டாவன்ஏழாவதுஆட்சயாண்டின்
ஐந்தாவது மாதத்தல் எஸ்றா எருசேலமிற்கு வந்தான். ௯ எஸ்றாவும்
அவனது குழுவும் முதல் மாதத்தன் முதல் நாளில் பாப ேலாைன வட்டு
நீங்கனார்கள். அவன் எருசேலமிற்கு ஐந்தாம் மாதத்தன் முதல் நாளில்
வந்துேசர்ந்தான். ேதவனாகய கர்த்தர் எஸ்றாேவாடு இருந்தார். ௧௦ எஸ்றா
எப்ெபாழுதும் கர்த்தருைடயச் சட்டத்த ற்குக் கீழ்ப்படிவதலும் கற்பதலும்
கவனம் ெசலுத்தவந்தான். எஸ்றா இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு கர்த்தருைடய
கட்டைளகைளயும் வத கைளயும் கற்றுத்தர வரும்பனான். அச்சட்டங்கைளப்
பன்பற்றஇஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்குஉதவவும்வரும்பனான்.

அர்தசஷ்டா எஸ்றாவற்குஎழுதயகடிதம்
௧௧ எஸ்றா ஒரு ஆசாரியனும், ேபாத க்க றவனுமாய் இருந்தான்.

இஸ்ரேவலர்களுக்குக் கர்த்தர் ெகாடுத்த கட்டைளகைளப் பற்றயும்,
சட்டங்கைளப் பற்றயும் அத கம் ெதரிந்து ைவத்தருந்தான். அர்தசஷ்டா அரசன்
ஆசாரியனானஎஸ்றாவற்குக்ெகாடுத்த கடிதத்தன்ெசய்த இதுதான்:

௧௨அர்தசஷ்டா அரசனிடமிருந்து, ஆசாரியனும், பரேலாகத்தன் ேதவனுைடய
சட்டங்களின் ேபாதகனுமானஎஸ்றாவுக்கு,வாழ்த்துக்கள்!

௧௩ நான் பன்வருமாறு கட்டைளயடுக ேறன். எந்த ஒரு மனிதேனா,
ஆசாரியேனா, அல்லது அரசாங்கத்த ற்குள் வாழும் ேலவயர்களில்
யாராயனும், எஸ்றாேவாடுஎருசேலம் ேபாகவரும்பனால், ேபாகலாம்.
௧௪ எஸ்றா, நானும் எனது 7 ஆேலாசகர்களும் உன்ைன அனுப்புக ேறாம்.

நீ யூதாவற்கும் எருசேலமிற்கும் ேபாக ேவண்டும். உங்கள் ேதவனுைடய
சட்டங்களுக்குஉங்கள்ஜனங்கள்எவ்வாறுகீழ்ப்படிக றார்கள்என்பைதப் பார்.
உன்ேனாடுஅந்தச் சட்டங்கள்உள்ளன.
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௧௫ நானும் எனது ஆேலாசகர்களும் ெபான்னும், ெவள்ளியும் இஸ்ரேவலின்
ேதவனுக்குக் ெகாடுக்க ேறாம். ேதவன் எருசேலமில் வச க்க றார்.
இந்தப் ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் நீ எடுத்துச் ெசல்லேவண்டும்.
௧௬ பாப ேலானிய எல்ைலக்குட்பட்ட அைனத்து இடங்களுக்கும் நீ
ேபாகேவண்டும். உங்கள் ஜனங்களிடமிருந்து அன்பளிப்புகைளச்
ேசகரியுங்கள், ஆசாரியர்களிடமிருந்தும், ேலவயர்களிடமிருந்தும்
அன்பளிப்புகைளச் ேசகரியுங்கள். இைவ எருசேலமில் உள்ளஅவர்களுைடய
ேதவனுைடயஆலயத்த ற்குஉரியைவ.
௧௭ இப்பணத்தால் காைளகள், ஆட்டுக் குட்டிகள், ஆட்டுக்கடாக்கள்

ஆகயவற்ைற வாங்குங்கள். தானியக் காணிக்ைககைளயும், பானங்களின்
காணிக்ைககைளயும் வாங்க மற்ற பலிகேளாடுக் ெகாடுங்கள். எருசேலமில்
உள்ளஉங்கள் ேதவனுைடயஆலயப் பலிபீடத்தல் அவற்ைறப் பலியடுங்கள்.
௧௮ இதல் மிச்சமுள்ள ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும், நீயும் மற்ற
யூதர்களும் உங்கள் வருப்பம் ேபால் ெசய்யலாம். உங்கள் ேதவனுக்கு
வருப்பமானபடிஅவற்ைறச் ெசலவுெசய்யலாம். ௧௯இைவஎல்லாவற்ைறயும்
எருசேலமின் ேதவனிடத்தல் எடுத்துச் ெசல்லுங்கள். இைவ அைனத்தும்
உங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்தல் ஆராதைனக்கு உரியைவ. ௨௦ உங்கள்
ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்குத் ேதைவயான ேவறு எைதயும் நீங்கள் ேகட்டுப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம். உனக்குத் ேதைவயான எைதயும் வாங்க க் ெகாள்ள
அரண்மைனகருவூலத்தலுள்ளபணத்ைதப் பயன்படுத்தலாம்.

௨௧ இப்ேபாது, அரசனாகய அர்தசஷ்டா, இந்த கட்டைளையத் தருக ேறன்:
ஐப ராத்து ஆற்றுக்கு ேமற்குப் பகுதயல், அரசப் பணத்ைத ைவத்து
இருப்பவர்களுக்கு ஒரு கட்டைள இடுக ேறன். எஸ்றா ேகட்பவற்ைறக்
ெகாடுங்கள். எஸ்றா ஒரு ஆசாரியன், அேதாடு பரேலாகத்தன் ேதவனுைடய
சட்டங்கைளக் கற்ப க்கும் ேபாதகன். இதைனவைரவாகவும்முழுைமயாகவும்
ெசய்க. ௨௨ எஸ்றாவற்கு இவற்ைறக் ெகாடுங்கள்: 100 தாலந்து ெவள்ளி, 100
கலக்ேகாதுைம, 100கலம்த ராட்ைச ரசம், 100கலம்எண்ெணய்ேவறுஏதாவது
ேகட்டாலும் ெகாடுங்கள். ேதைவயான உப்ைபயும் ெகாடுங்கள். ௨௩ எஸ்றா
அைடயேவண்டுெமன்று பரேலாகத்தன் ேதவன் கட்டைளய ட்ட எைதயும்,
நீங்கள் எஸ்றாவற்கு வைரவாகவும், முழுவதுமாகவும் ெகாடுக்கேவண்டும்.
இதைன பரேலகத்தன் ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்காகச் ெசய்யுங்கள். எனது
அரசன் மீேதா, என் மகன்களின் மீேதா ேதவன் ேகாபமுறுவைத நான்
வரும்பவல்ைல.
௨௪ ஆலயத்தல் உள்ள ஆசாரியர்கள், ேலவயர்கள், பாடகர்கள், வாயல்

காவலர்கள், ஆலயப் பணியாளர்கள், மற்றும் ேதவனுைடய ஆலயத்தல்
உள்ள மற்ற ேவைலக்காரர்கள் ஆகயவர்கைள வரிெசலுத்த ைவப்பது
சட்ட வ ேராதமானது (சட்டத்த ற்குப் புறம்பானது) என்பைத நீங்கள்
ெதரிந்துக்ெகாள்ள ேவண்டும் என நான் வரும்புக ேறன். அவர்கள் வரி
ெசலுத்தத் ேதைவயல்ைல. அரசைனக் ெகௗரவப்படுத்தும் ெபாருட்டு பணம்
தரத் ேதைவயல்ைல. எந்த வதமான தைறயும் ெசலுத்த ேவண்டியதல்ைல.
௨௫ எஸ்றா, நீ ேதவன் ெகாடுத்த ஞானத்ைதப் பயன்படுத்த ப் ெபாதுத்துைற
நீத பத கைளயும், மத நீத பத கைளயும் ேதர்ந்ெதடுக்க ற அத காரத்ைத
உனக்குத் தருக ேறன். இவர்கள் ஐப ராத்து ஆற்றுக்கு ேமற்குப் புறத்தல்
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வாழுகன்ற ஜனங்களுக்கு நீத பத களாக இருப்பார்கள். அவர்கள்
உங்கள் ேதவனுைடய சட்டங்கைளத் ெதரிந்த அைனவருக்கும் நயாயம்
தீர்க்கேவண்டும். எவருக்காவது அந்தச் சட்டங்கள் ெதரியாமல் இருந்தால்
அவர்களுக்குஇந்த நீத பத கள்அவற்ைறக் கற்ப க்கேவண்டும். ௨௬எவராவது
உங்கள் ேதவனுைடய சட்டங்களுக்ேகா, அரசரின் சட்டங்களுக்ேகா
கீழ்ப்படியாமல் இருந்தால், அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள். அவர்களின்
குற்றங்களுக்குஏற்பஅவர்களுக்குமரணதண்டைன,நாடுகடத்துதல்,ெசாத்து
பறமுதல், சைறயடுதல்ேபான்றைவத்தரப்படும்.

எஸ்றா ேதவைனத்துதக்க றான்
௨௭ கர்த்தர் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர், நமது முற்ப தாக்களின் ேதவன்

ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர். எருசேலமில் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைதப்
ெபருைமப்படுத்தும்எண்ணத்ைதஅரசனின்மனத்தல்உருவாக்கயவர் ேதவன்.
௨௮என்மீதுகர்த்தர்தனதுெமய்யானஅன்ைபஅரசனின்முன்பும்,ஆேலாசகர்கள்
முன்பும் காட்டினார். ேதவனாகய கர்த்தர் என்ேனாடு இருந்தார், எனேவ
நான் ைதயரியமாக இருந்ேதன். எருசேலமிற்கு என்ேனாடு வர இஸ்ரேவல்
தைலவர்கைளநான்கூட்டிேனன்.

௮
எஸ்றாேவாடுதரும்பயதைலவர்கள்
௧பாப ேலானில்இருந்துஎருசேலமிற்கு
என்ேனாடுவந்தகுடும்பத் தைலவர்கள் மற்றும் மற்றஜனங்களின் ெபயர்கள்:

அர்தசஷ்டாவன்ஆட்சயன்ேபாது நாங்கள் எருசேலமிற்குவந்ேதாம். அப்ேபாது
வந்தவர்களின்ெபயர்ப்பட்டியல்:

௨ ப ெனகாசன் சந்ததயல் ெகர்ேசாம், இத்தமாரின் சந்ததயல் தானிேயல்,
தாவீதன்சந்ததயல்அத்தூஸ்:

௩ெசக்கனியாஎன்பவனின்சந்ததயல்பாேராஷ், சகரியா ேமலும் 150 ேபர்கள்;
௪ பாகாத் ேமாவாபன் சந்ததயல் ெசரக யாவன் மகனாகய எலிேயானாயும்,
அவேனாடு 200ஆண்களும்;

௫ ெசக்கனியாவன் சந்ததயல் யகச ேயலின் மகனும் அவேனாடு 300
ஆண்களும்;

௬ ஆதன் என்பவனின் சந்ததயல் ேயானத்தானின் மகனாகய ஏேபதும்
அவேனாடு 50ஆண்களும்;

௭ ஏலாம் என்பவனின் சந்ததயல் அதலியாவன் மகனாகய எஷாயாவும்,
அவேனாடு 70ஆண்களும்;

௮ெசப்பதயாஎன்பவனின்சந்ததயல்மிகேவலின்மகனாகயெசப்பதயாவும்,
அவேனாடு 80ஆண்களும்;

௯ ேயாவாப் என்பவனின் சந்ததயல் ெயக ேயலின் மகனாகய ஒபதயாவும்,
அவேனாடு 218ஆண்களும்;

௧௦ பானி என்பவனின் சந்ததயல் ெயாச ப யாவன் மகனான ெசேலாமித்
என்பவனும்,அவேனாடு 160ஆண்களும்;

௧௧ ெபயாய் என்பவனின் சந்ததயல் அவனது மகனான சகரியாவும்,
அவேனாடு 28ஆண்களும்;
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௧௨அஸ்காதன்சந்ததயல்காத்தானின்மகனாகயேயாகனானும்,அவேனாடு
110ஆண்களும்;

௧௩ அேதானிகாம் என்பவனின் கைடச சந்ததயல் எலிேபேலத், ஏேயல்,
ெசமாயா என்னும்ெபயர்கள்உள்ளவர்களும்,அவர்கேளாடு 60ஆண்களும்;

௧௪ ப க்வாய் என்பவனின் சந்ததயல் ஊத்தாயும், சபூதும் அவர்கேளாடு 70
ஆண்களும்ஆவார்கள்.
எருசேலமிற்குத்தரும்பயது
௧௫ நான், (எஸ்றா) அகாவாைவ ேநாக்க ஓடும் ஆற்றங்கைரயல்

எல்ேலாைரயும் ஒன்றாகக் கூட்டிேனன். நாங்கள் அங்ேக மூன்று நாட்கள்
தங்க ேனாம். அவர்களில் ஆசாரியர்கள் இருப்பைதப் பார்த்ேதன். ஆனால்
அங்கு ேலவயர்கள் இல்ைல. ௧௬ எனேவ நான் கீழ்க்கண்ட தைலவர்கைள
அைழத்ேதன்: எலிேயசர், அரிேயல், ெசமாயா, எல்நாத்தான், யாரிப்,
எல்நாத்தான், நாத்தான், சகரியா, மிசுல்லாம். அேதாடு ேயாயாரிப்,
எல்நாத்தான் என்னும் ேபாதகர்கைளயும் அைழத்ேதன். ௧௭ நான் அவர்கைள
இத்ேதாவுக்குஅனுப்ப ேனன். கஸ்பயாஎனும்நகரத்துக்குஇத்ேதாதைலவனாக
இருந்தான். நான் அவர்களிடம், இத்ேதா மற்றும் அவனது உறவனர்களிடம்
ேபச ேவண்டியைதப்பற்ற க் கூற ேனன். அவனது உறவனர்கள் ஆலயக்
கட்டிட ேவைலகைளச் ெசய்பவர்கள். நான் அவர்கைள இத்ேதாவ டம்
அனுப்பயதால் அவன் ேதவாலயக் கட்டிடக்காரர்கைள அனுப்ப ைவப்பான்.
௧௮ ஏெனன்றால் ேதவன் நம்ேமாடு இருந்ததால், இத்ேதாவன் உறவனர்கள்
கீழக்கண்டவர்கைள அனுப்ப ைவத்தனர்: மேகலி என்பவனின் சந்ததயல்
ஒருவனும், அறவாளியுமான ெசெரப யா: மேகலி ேலவயன் மகன்களில்
ஒருவன். ேலவ இஸ்ரேவலின்மகன்களில் ஒருவன். அவர்கள் ெசெரப யாவன்
மகன்கைளயும், சேகாதரர்கைளயும் அனுப்பனார்கள். அக்குடும்பத்தல்
ெமாத்தம் 18 ேபர் வந்தனர். ௧௯ அவர்கள் ெமராரி என்பவனின் சந்ததயல்
அஷபயாைவயும், எஷாயாைவயும் அனுப்பனார்கள் அதேனாடு அவர்களின்
மகன்கைளயும் சேகாதரர்கைளயும் அனுப்பனார்கள். ஆகெமாத்தம் அந்தக்
குடும்பத்தல் 20ேபர்இருந்தனர். ௨௦அவர்கள் 220ஆலயேவைலக்காரர்கைளயும்
அனுப்பனார்கள். தாவீதன் ஜனங்களான அவர்களது முற்ப தாக்களும்,
அவரதுமுக்கயஅதகாரிகளும் ேலவயர்களுக்குஉதவும்படி ேதர்ந்ெதடுத்தனர்.
அவர்களின்ெபயர்கள்பட்டியலில்எழுதப்பட்டுள்ளன.
௨௧ அகாவா ஆற்றன் அருகல் நான், (எஸ்றா) நாம் அைனவரும் உபவாசம்

இருக்கேவண்டும். ேதவனுக்கு முன்னால் நம்ைமப் பணிவாக்க க்ெகாள்ள
நாம் உபவாசம் இருக்க ேவண்டும். நமக்கும், நமது பள்ைளகளுக்கும், நமக்கு
உடைமயுமான எல்லாப் ெபாருட்களுக்கும் ஒரு பாதுகாப்பான பயணத்தற்காக
நாங்கள் ேதவனிடம் ேவண்டிக்ெகாள்ள வரும்ப ேனாம். ௨௨ நாங்கள்
பயணம் ெசய்யும்ேபாது எங்கள் பாதுகாப்புக்காக ேசவகர்கைளயும், குதைர
வீரர்கைளயும்அனுப்பும்படிஅரசனானஅர்தசஷ்டாவ டம்ேகட்கெவட்கப்பட்ேடன்.
வழியல் பைகவர்கள்இருந்தனர். நான்ெவட்கப்பட்டதற்கும் காரணம்இருந்தது.
நாங்கள் அரசனிடம், “எங்கள் ேதவன் அவைர நம்புக ற ஒவ்ெவாருவரிடமும்
இருக்க றார். ஆனால்ேதவைனவட்டுவலகுகறவர்களிடம்அவர்மிக ேகாபமாக
இருப்பார்” என்று ெசான்ேனாம். ௨௩ அதனால் நாங்கள் உபவாசம் இருந்து
எங்கள் பயணத்துக்கு உதவும்படி எங்கள் ேதவனிடம் ெஜப த்ேதாம். எங்கள்
ெஜபத்த ற்குஅவர் பதலளித்தார்.
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௨௪ ப றகு நான் 12 ஆசாரியர்கைளத் தைலவர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
நான் ெசெரப யாைவயும், அஷபயாைவயும், அவர்களது சேகாதரர்களில் 10
ேபைரயும் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். ௨௫ நான் ேதவாலயத்த ற்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட
ெபான், ெவள்ளி, மற்றுமுள்ள வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளயும் எைடேபாட்டு
பார்த்ேதன். நான் அவற்ைற ேதர்ந்ெதடுத்த அந்த 12 ஆசாரியர்களிடமும்
ெகாடுத்ேதன். அர்தசஷ்டா அரசனும், அவனது ஆேலாசகர்களும், முக்கயமான
அதகாரிகளும், பாப ேலானில் உள்ள இஸ்ரேவலர்களும் ேதவனுைடய
ஆலயத்த ற்காக அவற்ைறக் ெகாடுத்தருந்தார்கள். ௨௬ நான் எல்லாவற்ைறயும்
எைடேபாட்டுப் பார்த்ேதன். அவற்றல் 25 டன்கள் எைடயுள்ள ெவள்ளியும், 3
3/4 டன் எைடயுள்ள ெவள்ளிப் பாத்த ரங்களும், 3 3/4 டன் எைடயுள்ள தங்கமும்
இருந்தன. ௨௭ நான் அவர்களுக்கு 20 ெபாற் கண்ணங்கைளக் ெகாடுத்ேதன்.
அக்கண்ணங்கள் 1,000 தங்கக் காசு ெபறுமானம் உள்ளதாய் இருந்தது.
ேமலும் நான் தங்கத்ைதப் ேபான்று மத ப்பும், பளபளப்புமாக ெமருேகற்றப்பட்ட
ெவண்கலத்தாலான இரண்டு கண்ணங்கைளக் ெகாடுத்ேதன். ௨௮ ப றகு நான்
அந்த 12 ஆசாரியர்களிடமும், “நீங்களும் இந்தப் ெபாருட்களும் கர்த்தருக்கு
பரிசுத்தமானைவ. உங்கள் முற்ப தாக்களின் ேதவனான கர்த்தருக்கு,
ஜனங்கள் இப்ெபான்ைனயும், ெவள்ளிையயும் ெகாடுத்தனர். ௨௯ எனேவ
இவற்ைற எச்சரிக்ைகயாகப் பாதுகாத்துக்ெகாள்ளுங்கள். நீங்கேள இதற்கு,
இவற்ைற எருசேலமில் உள்ள ஆலயத் தைலவர்களுக்குக் ெகாடுக்கும்வைர
ெபாறுப்பானவர்கள். நீங்கள் இவற்ைற ேலவயர்களின் தைலவர்களுக்கும்,
இஸ்ரேவல் குடும்பத் தைலவர்களுக்கும் ெகாடுக்க ேவண்டும். அவர்கள்
அவற்ைற எைடேபாட்டு அவற்ைற எருசேலமில் உள்ள கர்த்தருைடய ஆலய
அைறகளில் பத்த ரமாகைவக்கேவண்டும்” என்ேறன்.
௩௦ எனேவ ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும் ெபான், ெவள்ளி மற்றும்

எஸ்றாவால் எைடப்ேபாட்டுக் ெகாடுக்கப்பட்ட வைலயுயர்ந்த ெபாருட்கைளப்
ெபற்றுக்ெகாண்டனர். அவர்கள் அவற்ைற எருசேலமில் உள்ள கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்குஎடுத்துச்ெசல்லும்படிெசால்லப்பட்டனர்.
௩௧ முதல் மாதத்தல் 12வது நாள் நாங்கள் அகாவா ஆற்ைறவ ட்டு

எருசேலைம ேநாக்க ப் புறப்பட்ேடாம். ேதவன் எங்கேளாடு இருந்தார்.
வழியல் பைகவர்களிடமிருந்தும் ெகாள்ைளக்காரர்களிடமிருந்தும் எங்கைளக்
காப்பாற்றனார். ௩௨ ப றகு நாங்கள் எருசேலம் வந்து ேசர்ந்ேதாம். அங்கு 3
நாட்கள் ஓய்ெவடுத்ேதாம். ௩௩ நான்காவது நாள், ஆலயத்தற்குப் ேபாேனாம்.
ெபான், ெவள்ளி, மற்றுமுள்ள சறப்பானப் ெபாருட்கைள எைட ேபாட்ேடாம்.
நாங்கள் உரியா ஆசாரியனின் மகனான ெமேரேமாத்த டம் ெகாடுத்ேதாம்.
ெமேரேமாத்ேதாடு, ப ெனகாசன் மகனான எெலயாசார் கூட இருந்தான்.
அவர்கேளாடு ேலவயர்களும், ெயசுவாவன் மகனான ேயாசபாத்தும்,
பன்னுயன் மகனான ெநாவதயாவும் இருந்தார்கள். ௩௪ எல்லாவற்ைறயும்
நாங்கள் எண்ணிக்ைகய ட்டும் எைடய ட்டும் பார்த்ேதாம். அப்ேபாது இருந்த
ெமாத்த எைடையயும்எண்ணிக்ைகையயும்எழுத ைவத்ேதாம்.
௩௫ ப றகு சைறயலிருந்து மீண்ட யூத ஜனங்கள் வந்து இஸ்ரேவலின்

ேதவனுக்குத் தகனபலிகைளக் ெகாடுத்தனர். அவர்கள் அைனத்து
இஸ்ரேவலர்களுக்கும் ேசர்த்து 12 காைளகள், 96 ெசம்மற ஆட்டுக்கடாக்கள், 77
ஆட்டுக்குட்டிகள், 12ஆட்டுக்கடாக்கள்ஆகயவற்ைறப்பாவப்பரிகாரப்பலியாகச்
ெசலுத்தனர். இைவஅைனத்தும்கர்த்தருக்கானத்தகனபலியாகும்.
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௩௬ ப றகு அவர்கள் அர்தசஷ்டாவன் கடிதத்ைத ஐப ராத்துஆற்றுக்கு ேமற்குப்
பகுத களுக்குரியஆளுநரிடமும்,தைலவர்களிடமும்ெகாடுத்தனர். ப றகுஅந்தத்
தைலவர்கள் தங்கள் ஆதரைவ இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் ஆலயத்த ற்கும்
ெகாடுத்தனர்.

௯

யூதரல்லாதவர்களுடன்ெசய்ததருமணங்கள்
௧ இைவ அைனத்ைதயும் ெசய்து முடிந்த ப றகு, இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்

தைலவர்கள் என்னிடம் வந்தனர். அவர்கள், “எஸ்றா, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
தம்ைமச் சுற்றயுள்ள ஜனங்களிடமிருந்து தங்கைளத் தனிேய ப ரித்து
ைவத்தருக்கவல்ைல. ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும் தங்கைளத் தனிேய
ப ரித்து ைவத்தருக்கவல்ைல. இவர்கள், கானானியர், ஏத்தயர், ெபர்ச யர்,
எபூசயர், அம்ேமானியர், ேமாவாப யர், எக ப்தயர், எம்ேமாரியர் ஆகய
ஜனங்களால் பாத ப்புக்குள்ளாக , அவர்களின் தீயச் ெசயல்களுக்கும்
ஆளானார்கள். ௨ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எங்கைளச் சுற்றயுள்ளவர்கைள
மணந்துக்ெகாண்டனர். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ச றப்புக்குரியவர்களாகக்
கருதப்படத்தக்கவர்கள். ஆனால் அவர்கள் இப்ேபாது தம்ேமாடு வாழும்
மற்றவர்கேளாடு கலந்துவ ட்டனர். இந்த வைகயல் இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்
தைலவர்களும் முக்கய அதகாரிகளும் ஒரு ேமாசமான உதாரணமாக
இருந்தனர்” என்றனர். ௩ நான் இைதப்பற்ற ேகள்வப்பட்டதும், நான்
கலக்கமைடந்தைதக் காட்ட எனது ஆைடகைளயும் சால்ைவகைளயும்
க ழித்துக்ெகாண்ேடன். என் தைலயலும் தாடியலும் உள்ள முடிையப்
படுங்க க்ெகாண்ேடன். அத ர்ச்ச யைடந்தும் கலக்கமைடந்தும் நான்
உட்கார்ந்துவ ட்ேடன். ௪ப றகு,ேதவனுைடயசட்டங்கள்மீதுமரியாைதக்ெகாண்ட
ஒவ்ெவாருவரும் அஞ்சனார்கள். அவர்கள், அடிைமத்தனத்தலிருந்து மீண்ட
இஸ்ரேவலர்கள்ேதவனுக்குஉண்ைமயுள்ளவர்கள்அல்லஎன்பைதஅற ந்ததால்
பயந்தார்கள். நான் அத ர்ச்ச யும் கலக்கமும் அைடந்ேதன். பலிக்கான மாைல
ேநரம்வைர நான் உட்கார்ந்தருந்ேதன். அந்த ஜனங்கள் என்ைனச் சுற்ற க்
கூடினார்கள்.
௫ ப றகு பலிக்குரிய மாைல ேநரம் வந்ததும் நான் எழுந்ேதன். அங்ேக

அமர்ந்தருந்தெபாழுது, பார்ப்பதற்கு ெவட்கப்படும்படியாக என்ைன நாேன
ஆக்க க் ெகாண்ேடன். எனது ஆைடயும் சால்ைவயும் க ழிந்தருந்தன.
நான் முழங்காலிட்டு, என் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு ேநராக ைககைள
வ ரித்தருந்ேதன். ௬ப றகுநான்இந்தெஜபத்ைதச்ெசய்ேதன்.

“எனது ேதவேன, உம்ைமப் பார்ப்பதற்கு நான் மிகவும் ெவட்கமும்
குழப்பமும் அைடக ேறன். எங்கள் தைலகைளவ ட எங்கள் பாவங்கள்
உயரமாகவ ட்டைத அற ந்து ெவட்கப்படுக ேறன். எங்கள் குற்றங்கள்
பரேலாகம்வைர எட்டியது. ௭ எங்கள் முற்ப தாக்களின் காலமுதல் இன்றுவைர
நாங்கள் பலவைகயான பாவங்கைளச் ெசய்து வருக ேறாம். நாங்கள் பாவம்
ெசய்ததனால் எங்களுைடய அரசர்களும் ஆசாரியர்களும் தண்டிக்கப்பட்டனர்.
ெவளிநாட்டு அரசர்கள் எங்கைளத் தாக்க , எங்கள் ஜனங்கைள இழுத்துச்
ெசன்றனர். எங்களுக்குரிய ெசல்வங்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு எங்கைள
அவமானத்த ற்குள்ளாக்கவ ட்டார்கள். இன்றும்கூடஅேத நைலதான்உள்ளது.
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௮ “ஆனால் இப்ேபாது, முடிவாக நீர் எங்கள் மீது இரக்கத்துடன் இருக்கறீர்.
அடிைமத்தனத்தலிருந்த எங்களில் சலைர வடுதைல ெசய்து, இந்தப்
பரிசுத்தமான இடத்த ற்கு அைழத்து வந்தீர், கர்த்தாேவ எங்களுக்குப் புதய
வாழ்வும், அடிைமத்தனத்தலிருந்து வடுதைலயும் தந்தீர். ௯ஆமாம், நாங்கள்
அடிைமகளாய் இருந்ேதாம். ஆனால் நீர் எங்கைள எப்ேபாதும் அடிைமகளாய்
இருக்கவ டவல்ைல. எங்கேளாடு நீர் இரக்கமாய் இருக்க றீர். ெபர்ச யா
அரசர்கைளயும் எங்கள் மீது கருைண காட்டுமாறு ெசய்தீர். உமது ஆலயம்
அழிக்கப்பட்டது. ஆனால் நீர் எங்களுக்குப் புதய வாழ்க்ைகையக் ெகாடுத்தீர்.
எனேவ, நாங்கள்உமதுஆலயத்ைதமீண்டும்புத தாகக்கட்டமுடிந்தது. ேதவேன,
யூதாைவயும்எருசேலைமயும்காப்பாற்றஒருசுவர் கட்ட நீர்உதவ ச்ெசய்தீர்.
௧௦ “இப்ேபாது, ேதவேன உமக்கு நாங்கள் என்ன ெசால்ல முடியும்? மீண்டும்

நாங்கள் உம்முைடய கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவைத நறுத்த க் ெகாண்ேடாம்.
௧௧ ேதவேன, நீர் உம்முைடய ஊழியக்காரர்கைளயும், தீர்க்கதரிச கைளயும்
பயன்படுத்த உமது கட்டைளகைளக் ெகாடுத்தீர். நீர், ‘நீங்கள் வாழப் ேபாக ற
நாடு அழிந்துேபான நாடு. அது, அங்குள்ள ஜனங்களின் தீயச் ெசயல்களால்
அழிந்து ேபானது. இந்த நாட்டிலுள்ள ஒவ்ெவாரு இடத்தலும் அங்குள்ள
ஜனங்கள்பாவம்ெசய்தனர். அவர்கள்இந்தத் ேதசத்ைதத்தங்கள்பாவங்களால்
அசங்கப்படுத்தவ ட்டனர். ௧௨ எனேவ, இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள, அவர்களது
பள்ைளகைள உங்கள் பள்ைளகள் மணந்துக்ெகாள்ள அனுமதக்கேவண்டாம்!
அவர்கேளாடு ேசராதீர்கள். அவர்களது ெபாருட்கைள வரும்பாதீர்கள்! எனது
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். எனேவ நீங்கள் பலமுள்ளவர்களாகவும்,
இந்த நாட்டிலுள்ள நல்லவற்ைற அனுபவப்பவர்களாகவும் இருப்பீர்கள். ப றகு
இந்த நலத்ைதஉமதுபள்ைளகளுக்குக்ெகாடுக்கலாம்’ என்றுெசான்னீர்.
௧௩ “எங்களுைடய ெசாந்தத் தவறுகளால் தான் எங்களுக்கு தீைமகள்

ஏற்பட்டன. நாங்கள் ெகட்டவற்ைறச் ெசய்தருக்க ேறாம், எங்களிடம்
நைறய குற்றங்கள் உள்ளன. ஆனால், எங்கள் ேதவனாகய நீர்
எங்களுக்குரிய தண்டைனகைளவடக் குைறவாகேவ தண்டித்தீர். நாங்கள்
பயங்கரமான பாவங்கைளச் ெசய்தருக்க ேறாம். நாங்கள் மிக ேமாசமாகத்
தண்டிக்கப்பட்டிருக்கேவண்டும். ஆனால்நீர் எங்கைளஅடிைமத்தனத்தலிருந்து
மீட்டிருக்கன்றீர். ௧௪ எனேவ, நாங்கள் உம்முைடய கட்டைளகைள
மீறக்கூடாது என்று ெதரிந்துக்ெகாண்ேடாம். அவர்கைள நாங்கள்
மணந்துக்ெகாள்ளக்கூடாது. அவர்கள் தீய பாவங்கைள ெசய்தனர். ேதவேன,
நாங்கள் அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து மணந்துக்ெகாண்டிருந்தால், எங்கைள நீர்
முழுவதும் அழித்துவடுவீர் என்பைத அற ேவாம்! ப றகு, இஸ்ரேவலர் எவரும்
உய ேராடுஇருக்கமாட்டார்கள்.
௧௫ “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தாேவ, நீர் நல்லவர்! நீர் இன்னும்

எங்களில் சலைர வாழ வ ட்டிருக்க றீர். ஆமாம், நாங்கள் குற்றவாளிகேள!
எங்கள் குற்றமனப்பான்ைமயால் எங்களில் ஒருவரும் உமது முன்னிைலயல்
நற்கஅனுமதக்கப்படக்கூடாது.”

௧௦
ஜனங்கள்தங்கள்பாவங்கைளஒப்புக்ெகாள்ளுதல்
௧ எஸ்றா ெஜபம் ெசய்து அறக்ைகய ட்டான். அழுதுக்ெகாண்ேட அவன்

ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கு முன்பு வழுந்தான். எஸ்றா இவ்வாறு
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ெசய்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இஸ்ரேவல் ஜனங்களில் ஆண், ெபண்,
குழந்ைதகள் என ஒரு ெபரிய கூட்டம் அவைரச் சுற்ற க்ெகாண்டது. அவர்களும்
அவேராடு ேசர்ந்து மிகப் பலமாக அழுதார்கள். ௨ அப்ேபாது ஏலாமின்
சந்ததயல் ஒருவனான, ெயக ேயலின் மகன் ெசக்கனியா எஸ்றாவ டம்
ேபசனான். ெசக்கனியா, “நான்நமதுேதவனிடம்உண்ைமயாகஇருக்கவல்ைல.
நம்ைம சுற்றயருப்பவர்கைள நாம் மணந்துக்ெகாண்ேடாம். ஆனால்
நாங்கள் இைதச் ெசய்தருந்தாலும், இஸ்ரேவலுக்கான நம்ப க்ைக இன்னும்
இருக்கறது. ௩ இப்ேபாது நாம் ேதவனுக்கு முன்னால் ஒரு உடன்படிக்ைக
ெசய்துக்ெகாள்ேவாம். அதன்படி அப்படிப்பட்ட நமது ெபண்கைளயும்
குழந்ைதகைளயும் அகற்றவடுேவாம். எஸ்றா மற்றும் நமது ேதவனுைடய
சட்டங்கைள மத க்கும் ஜனங்களின் அறவுைரையப் பன்பற்றுவதற்காக நாம்
அைதச் ெசய்ேவாம். நாம் ேதவனுைடய சட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படிேவாம். ௪எஸ்றா,
எழுந்தரும், இது உங்கள் ெபாறுப்பு, ஆனால் நாங்கள் உங்கைள ஆதரிப்ேபாம்.
எனேவைதரியமாகெசயல்படும்” என்றான்.
௫ எனேவ எஸ்றா எழுந்தான். தைலைம ஆசாரியர்கைளயும்,

ேலவயர்கைளயும், இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவைரயும் தன் ெசால்லுக்குக்
கட்டுப்படும்படி வாக்குறுத பண்ணச்ெசய்தான். ௬ ப றகு, எஸ்றா ேதவனுைடய
ஆலயத்தல் இருந்து ெவளிேயப் ேபானான். எலியாச பன் மகனான
ேயாகனானின்அைறக்குப் ேபானான். அங்ேக,அவன்அடிைமத்தனத்தலிருந்து
மீண்ட ஜனங்களுக்காக உணவு உண்ணாமலும், தண்ணீர் குடியாமலும்
இருந்தான். காரணம் அவன் இன்னும் ேசாகமாக இருந்தான். எருசேலமிற்குத்
தரும்ப வந்த ஜனங்கைளப் பற்ற மிகவும் ேசாகமாயருந்தான். ௭ யூதா
மற்றும் எருசேலமில் உள்ள அைனத்து இடங்களுக்கும் ஒரு ெசய்தைய
அனுப்பனான். அச்ெசய்த , அடிைமத்தனத்தலிருந்து மீண்டு எருசேலமிற்கு
வந்த இஸ்ரேவலர்கள் அைனவைரயும் எருசேலமில் கூடும்படிச் ெசான்னது.
௮ மூன்று நாட்களுக்குள் எந்த இஸ்ரேவலனும் எருசேலமிற்கு வராவ ட்டால்,
தம் ெசாத்துக்கைள இழக்க ேவண்டியதருக்கும். இந்த முடிைவ முக்கய
அதகாரிகளும், மூப்பர்களும் எடுத்தனர். கூட்டத்த ற்கு வராதவர்கள் அந்தக்
குழுவன்உறுப்பனராகஇல்லாமல் ேபாவார்கள்.
௯ எனேவ, எருசேலமில் மூன்று நாட்களுக்குள், யூதா மற்றும் ெபன்யமீனில்

உள்ள அைனவரும் வந்து கூடினார்கள். 9வது மாதத்தன் 20வது நாளில்
ஆலய ப ரகாரத்தல் அைனவரும் கூடினார்கள். இக்கூட்டத்தாலும் அப்ேபாது
ெபய்த ெபரு மைழயால் ஜனங்கள் மிகவும் கலக்கமைடந்தார்கள். ௧௦ ப றகு
ஆசாரியனான எஸ்றா எழுந்து ஜனங்களிடம் ேபசனான். “நீங்கள் ேதவனுக்கு
உண்ைமயானவர்களாக இல்ைல. நீங்கள் அயல்நாட்டுப் ெபண்கைள
மணந்துக்ெகாண்டீர்கள். இைதச் ெசய்ததன் மூலம் இஸ்ரேவலர்கைள
ேமலும் குற்றவாளிகளாக்கவ ட்டீர்கள். ௧௧ இப்ேபாது, நீங்கள் பாவம்
ெசய்தீர்கள் என்பைத கர்த்தரிடம் ஒப்புக்ெகாள்ளேவண்டும். கர்த்தர் உங்கள்
முற்ப தாக்களின் ேதவன். நீங்கள் கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிய
ேவண்டும். நீங்கள் உங்கைளச் சுற்றயுள்ள ஜனங்களிடமிருந்தும், உங்கள்
அயல்நாட்டுமைனவயரிடம்இருந்தும்தனித்தருங்கள்” என்றான்.
௧௨ ப றகு அங்கு கூடியுள்ள கூட்டம் முழுவதும் எஸ்றாவற்குப் பதல்

ெசான்னது. அவர்கள் உரத்த குரலில், “எஸ்றா, நீர் ெசால்வது சரி! நீர்
ெசால்லும் காரியங்கைள நாங்கள் ெசய்யேவண்டும். ௧௩ ஆனால் இங்ேக
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நைறய ேபர் இருக்க றார்கள். இது மைழ காலமாகவும் இருக்க றது. எனேவ
எங்களால் ெவளிேய தங்கமுடியாது. நாங்கள் மிக ேமாசமான பாவங்கைளச்
ெசய்துவ ட்ேடாம். எனேவ இந்தப் ப ரச்சைனைய ஒன்று அல்லது இரண்டு
நாட்களில் தீர்க்க முடியாது. ௧௪ இங்ேக கூடியுள்ள அைனவருக்காகவும்
எங்கள் தைலவர்கள் முடிவுச் ெசய்யட்டும். எங்கள் நகரங்களில் அயல்நாட்டுப்
ெபண்கைள மணந்துக்ெகாண்டவர்கள் எல்லாம் ஒரு த ட்டமிட்ட நாளில் இங்ேக
எருசேலமில்கூடட்டும். அவர்கள்இங்குமூப்பர்கேளாடும் நகர நீத பத கேளாடும்
வரட்டும். ப றகுஎங்கள்மீதுேதவன்ேகாபங்ெகாள்ளாமல்இருப்பார்” என்றனர்.
௧௫மிகச் ச லேரஇந்தத்த ட்டத்த ற்குஎத ராகஇருந்தனர். அவர்கள்ஆசேகலின்

மகனான ேயானத்தானும், த க்வாவன் மகனான யக்சயாவும் ஆவார்கள்.
ேலவயர்களில்ெமகல்லாவும், சப்ேபதாவும்இதற்குஎத ராகஇருந்தனர்.
௧௬ எனேவ எருசேலமிற்குத் தரும்ப வந்த இஸ்ரேவலர்கள் இத்த ட்டத்ைத

ஏற்றுக் ெகாண்டனர். ஆசாரியனாகய எஸ்றா, குடும்பத் தைலவர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். அவன் ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரங்களிலிருந்தும் ஒருவைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்தான். ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் ேபரால் அைழக்கப்பட்டனர்.
பத்தாவது மாதத்தன் முதல் நாளில் அவர்கள் கூடிய மர்ந்து, ஒவ்ெவாரு
வழக்ைகயும் ஆராய்ந்தனர். ௧௭ அடுத்த ஆண்டின் முதல் மாதத்தன் முதல்
நாளில்,அவர்கள்அயல்நாட்டுப்ெபண்கைளமணந்துெகாண்டவர்கைளப்பற்ற
வ சாரித்துமுடித்தனர்.

அயல்நாட்டுப்ெபண்கைளமணந்துக்ெகாண்டவர்களின்பட்டியல்
௧௮அயல்நாட்டுப் ெபண்கைள மணந்துக் ெகாண்டஆசாரியர் சந்ததயனரின்

ெபயர்கள்:
ேயாசதாக்கன் மகனாகய ெயசுவா என் பவனின் சந்ததயலும் ெயசுவாவன்
சேகாதரர்களும்; மாெசயா, எலிேயசர், யாரீப், ெகதலியா ஆக ேயார்.
௧௯ இவர்கள் அைனவரும் தம் மைனவயைர வவாகரத்து ெசய்வதாக
வாக்களித்தனர். தங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் மந்ைதயலிருந்து ஒரு
ெசம்மறயாட்டுக் கடாைவக் குற்றநவாரண பலியாகக் ெகாடுத்தார்கள்.
தங்கள்குற்றமனப்பான்ைமயால்அவர்கள்இவ்வாறுெசய்தனர்.

௨௦இம்ேமர் என்பவனின்சந்ததயல்,அனானியும்ெசபதயாவும்.
௨௧ஆரீம் என்பவனின் சந்ததயல், மாெசயா, எலியா, ெசமாயா, ெயக ேயல்,
உசயாஆக ேயார்.

௨௨ பஸ்கூர் என்பவனின் சந்ததயல் எலி ேயானாய், மாெசயா, இஸ்மேவல்,
ெநதெனேயல், ேயாசபாத், எலாசாஆக ேயார்.

௨௩ ேலவயரில் ேயாசபாத், ச ேமய , ெகலிதா (இவனுக்கு ெகலாயா என்ற
ேபருமுண்டு),ெபத்தகீயா,யூதா, எலிேயசர்

ஆக ேயார்அயல்ேதசத்துப்ெபண்கைளமணந்துக்ெகாண்டவர்கள்.
௨௪பாடகரில் எலியாச பும்,
வாசல்காவலாளரில் சல்லூம், ேதேலம்,ஊரி

ஆக ேயார்அயல்ேதசத்துப்ெபண்கைளமணந்துக்ெகாண்டவர்கள்.

௨௫ மற்ற இஸ்ரேவலருக்குள்ேள கீழ்க்கண்டவர்கள் அைனவரும் அயல்ேதசப்
ெபண்கைளமணந்துக்ெகாண்டவர்கள்.



எஸ்றா ௧௦:௨௬ 912 எஸ்றா ௧௦:௪௪

பாேராஷன் சந்ததயல்: ரமீயா, ெயசயா, மல்கயா, மியாமின், எெலயாசார்,
மல்கஜா,ெபனாயாஆக ேயார்.

௨௬ ஏலாமின் சந்ததயல் மத்தனியா, சகரியா, ெயக ேயல், அப்த , ெயரிேமாத்,
எலியாஆக ேயார்.

௨௭ சத்தூவன் சந்ததயல்: எலிேயானாய், எலியாச ப், மத்தனியா, ெயரிேமாத்,
சாபாத்,அச சாஆக ேயார்.

௨௮ ெபபாய் என்பவனின் சந்ததயல் ேயாகனான். அனனியா, சாபாய ,
அத்லாய ஆக ேயார்.

௨௯ பானி என்பவனின் சந்ததயல் ெமசுல்லாம், மல் லூக், அதாயா, யாசுப்,
ெசயால், ராேமாத்ஆக ேயார்.

௩௦ பாகாத்ேமாவாப் என்பவனின் சந்ததயல் அத்னா, ெகலால், ெபனாயா,
மாெசயா,மத்தனியா,ெபசெலேயல், பன்னூய ,மனாேசஆக ேயார்.

௩௧ சந்ததயல்; எலிேயசர், இஷயா, மல்கயா, ெசமாயா, ஷமிேயான்.
௩௨ெபன்யமீன்,மல்லூக்,ெசமரியாஆக ேயார்.

௩௩ஆசும் என்பவனின் சந்ததயல்; மத்னாய , மத்தத்தா, சாபாத், எலிெபேலத்,
எெரமாய ,மனாேச, ச ெமய ஆக ேயார்.

௩௪ பானி என்பவனின் சந்ததயல்; மாதாய , அம்ராம், ஊேவல், ௩௫ெபனாயா,
ெபதயா, ெகல்லூ, ௩௬ வனியா, ெமெரேமாத், எெலயாசீப், ௩௭ மத்தனியா,
மதனாய்,யாசாய்,

௩௮ பானிபன்னூய என்பவனின் சந்ததயல்; ச ெமய , ௩௯ ெசேலமியா,
நாத்தான், அதாயா, ௪௦ மக்நாத்பாய , சாசாய , சாராய , ௪௧ அசெரேயல்,
ெசேலமியா,ெசமரியா, ௪௨சல்லூம்,அமரியா ேயாேசப்ஆக ேயார்.

௪௩ ேநேபா என்பவனின் சந்தத யல் ஏெயல், மத்த த்தயா, சாபாத், ெசபனா,
யதாய், ேயாேவல்,ெபனாயாஆக ேயார்.

௪௪ இவர்கள் அைனவரும் அயல்நாட்டுப் ெபண்கைள மணந்தருந்தனர்.
ச லருக்குஅவர்கேளாடுகுழந்ைதகளும்இருந்தனர்.
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ெநேகமியாவன்
புத்தகம்

ெநேகமியாவன்ெஜபம்
௧இைவகள்ெநேகமியாவன்வார்த்ைதகள். ெநேகமியா அகலியாவன்மகன்.

ெநேகமியாவாகய நான் கஸ்ேலயு மாதத்தல் சூசான் என்னும் தைலநகரத்தல்
இருந்ேதன். இது அர்தசஷ்டா அரசனான இருபதாவது ஆண்டு. ௨ நான்
சூசானில் இருந்தேபாது என் சேகாதரர்களில் ஒருவனான ஆனானியும் ேவறு
சல மனிதர்களும் யூதாவலிருந்து வந்தனர். நான் அவர்களிடம் அங்கு வாழும்
யூதர்கைளப் பற்ற க் ேகட்ேடன். அந்த யூதர்கள் சைறவாசத்தலிருந்து தப்ப த்து
இன்னும் யூதாவல் வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருந்தனர். நான் அவர்களிடம் எருசேலம்
நகரத்ைதப்பற்றயும்வ சாரித்ேதன்.
௩ ஆனானியும் அவேனாடு இருந்த மனிதர்களும், “ெநேகமியா,

சைறவாசத்தலிருந்து தப்புவத்து யூதா நாட்டில் வாழ்க ற யூதர்கள் மிகுந்த
துன்பத்தல் இருக்கன்றனர். அந்த ஜனங்கள் மிகுந்த ெதால்ைலகளிலும்
அவமானத்தலும் இருக்கன்றனர். ஏெனன்றால் எருசேலமின் சுவர் உைடந்து
வழுந்தது. அதன்வாசல்கள்ெநருப்பால்எரிந்தன” என்றனர்.
௪ நான் எருசேலம் ஜனங்கைளப் பற்றயும் அதன் சுவைரப் பற்றயும்

ேகள்வப்பட்டதும் கவைலஅைடந்ேதன். நான்உட்கார்ந்து கதற ேனன். நான் பல
நாள் துக்கமாக இருந்ேதன். உண்ணாமல் இருந்து பரேலாகத்தன் ேதவனிடம்
ெஜபம்ெசய்ேதன். ௫ப றகுஇந்தெஜபத்ைதெஜப த்ேதன்:

“பரேலாகத்தன் ேதவனாகய கர்த்தாேவ, நீேர உயர்ந்தவர், வல்லைமயுள்ள
ேதவன். உம்ைம ேநச த்து உமது கட்டைளகளுக்கு கீழ்ப்படியும் ஜனங்கேளாடு
தான் ெசய்துெகாண்ட அன்பன் உடன்படிக்ைகைய நைறேவற்றும் ேதவன்
நீேர.
௬ “உமக்கு முன்னால் இரவும் பகலும் ெஜபம் ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க ற

உமது அடியானின் ெஜபத்ைதக் ேகட்கும்படி தயவுெசய்து உமது
கண்கைளயும் காதுகைளயும் தறவும். நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்களான
உமது அடியார்களுக்காக ெஜபம் ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். இஸ்ரேவல்
ஜனங்களாகய நாங்கள் உமக்கு எத ராகச் ெசய்த பாவங்கைள நான்
அறக்ைகயடுகன்ேறன். நான் உமக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்தருக்க ேறன்
என்றும்என்தந்ைதயன்வீட்டார்உமக்குஎத ராகப்பாவம்ெசய்தருக்க றார்கள்
என்றும் நான் அறக்ைகய ட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறன். ௭ இஸ்ரேவல்
ஜனங்களாகய நாங்கள் உமக்கு மிகவும் தீயவர்களாக இருந்ேதாம். நீர் உமது
அடியாரான ேமாேசக்குக் ெகாடுத்த கட்டைளகள், ேபாதைனகள், சட்டங்கள்
ஆகயவற்றற்குநாங்கள்அடிபணிந்தருக்கவல்ைல.
௮ உமது அடியாரான ேமாேசக்கு, நீர் ெகாடுத்த கட்டைளைய தயவுெசய்து

நைனவுக்கூரும். நீர் அவனிடம், “இஸ்ரேவல் ஜனங்களாகய நீங்கள்
உண்ைமயுள்ளவர்களாக இல்லாவ ட்டால் நான் உங்கைளப் பலவந்தமாக
மற்ற நாடுகளுக்குள் ச தறடிப்ேபன். ௯ நீங்கள் என்னிடம் தரும்பவந்து
எனது கட்டைளகளுக்கு அடிபணிவீர்களானால் ப றகு நான் ெசால்லுகற
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இது நடக்கும். ஜனங்கள் தம் வீடுகளிலிருந்து பலவந்தமாக ெவளிேய
அனுப்பப்பட்டு பூமியன் கைடச எல்ைலகளில் இருந்தாலும் அங்கருந்து
அவர்கைள நான் ஒன்றுேசர்ப்ேபன். எனது நாமத்ைத வளங்கும்படி நான்
ேதர்ந்ெதடுத்த இடத்த ற்கு நான் அவர்கைளத் தரும்பக்ெகாண்டுவருேவன்”
என்றுகூறனீர்.
௧௦ இஸ்ரேவலின் ஜனங்கள் உமது அடியவர்களாகவும் ஜனங்களாகவும்

இருக்கன்றனர். நீர் உமது வல்லைமயனாலும், உமது பலத்த கரத்தனாலும்
அந்த ஜனங்கைள மீட்டீர். ௧௧ எனேவ கர்த்தாேவ, எனது ெஜபத்ைதக்
ேகளும். நான் உமது அடியான். உமது நாமத்தல் மரியாைத ைவத்தருக்க ற
உமது அடியார்களின் ெஜபங்கைளக்ேகளும். கர்த்தாேவ, நான் அரசனது
த ராட்ைசரசப் பணியாள்* என்பது உமக்குத் ெதரியும். எனேவ இன்று
எனக்கு உதவும். அரசனிடத்தல் உதவ ேகட்க றேபாது நீர் எனக்கு
உதவும். என் காரியத்ைதக் ைககூடி வரப்பண்ணும். அரசனுக்கு நான்
வருப்பமுைடயவனாகஇருக்கும்படிஉதவும்.

௨
அர்தசஷ்டாஅரசன்ெநேகமியாைவஎருசேலமிற்குஅனுப்புக றான்
௧அர்தசஷ்டாஅரசனின்இருபதாம்
ஆட்சயாண்டில், ந சான் மாதத்தல் ெகாஞ்சம் த ராட்ைச ரசம் அரசனுக்கு

ெகாண்டுவரப்பட்டது. நான்த ராட்ைசரசத்ைத எடுத்துஅரசனுக்குெகாடுத்ேதன்.
நான் அரசேனாடு இருக்கும்ேபாது எப்ெபாழுதும் துக்கமாக இருந்ததல்ைல.
ஆனால் இப்ெபாழுது நான் துக்கமாய் இருந்ேதன். ௨ எனேவ அரசன் என்னிடம்,
“நீ ேநாயுற்றருக்க றாயா? ஏன் துக்கமாய் காணப்படுகறாய்? உனது இதயம்
துக்கத்தால்நைறந்தருப்பதுேபான்றுநான்எண்ணுகேறன்” என்றுேகட்டான்.
ப றகு நான் மிகவும் பயந்ேதன். ௩ பயந்தாலும் கூட நான் அரசனிடம், “அரசன்

என்ெறன்றும் வாழ்வாராக! நான் துக்கமாய் இருக்க ேறன். ஏெனன்றால் எனது
முற்ப தாக்களின் கல்லைறகள் உள்ள நகரம் பாழாய ற்று. அதன் வாசல்கள்
ெநருப்பால்எரிக்கப்பட்டன” என்ேறன்.
௪ ப றகு அரசன் என்னிடம், “நான் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று நீ

வரும்புகன்றாய்?” என்றுேகட்டான்.
நான்பதல்ெசால்வதற்குமுன்னால்நான்பரேலாகத்தல்இருக்கறேதவனிடம்

ெஜபம் ெசய்ேதன். ௫ப றகு நான்அரசனுக்கு, “இதுஅரசனுக்கு ப டித்தமானதாக
இருந்தால், நான் உமக்கு நல்லவனாக இருந்தருந்தால், தயவுெசய்து எனது
முற்ப தாக்கள் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டுள்ள யூதாவற்கு என்ைன அனுப்பும்.
யூதாவல்நான்ேபாய்எருசேலம்நகரத்ைதமீண்டும்கட்டவரும்புக ேறன்”என்று
பதல்ெசான்ேனன்.
௬அரச அரசனுக்குஅடுத்துஅமர்ந்துக்ெகாண்டிருந்தாள். அரசன்என்னிடம், “நீ

ேபாய்வர எவ்வளவுகாலம் எடுக்கும். நீஇங்ேக எப்ெபாழுதுதரும்ப வருவாய்?”
என்றுேகட்டான்.
அரசன்என்ைனஅனுப்புவதல் சந்ேதாஷப்பட்டான். எனேவநான்அவனுக்குக்

குற ப்ப ட்ட காலத்ைதச்ெசான்ேனன்.

* ௧:௧௧: த ராட்ைசரசப் பணியாள் இது முக்கயமான பணி. இந்த பணியாள் எப்ெபாழுதும் அரசனுடன்
ெநருக்கமாக இருப்பான். அவன் அரசன் குடிக்கும் த ராட்ைச ரசத்ைத சுைவப்பார்த்து எவரும் அவனுக்கு
வஷம்ெகாடுக்கமுயலவல்ைலஎன்பைதஉறுத ெசய்யேவண்டும்.
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௭ நான் அரசனிடம், “அரசனுக்கு வருப்பமானால் எனக்கு உதவலாம்.
நான் உதவ ேகட்கலாமா? ஐப ராத்து நத க்கு ேமற்கலுள்ள பகுத களின்
ஆளுநர்களிடம் காட்ட எனக்கு சல கடிதங்கைளத் தயவு ெசய்துக் ெகாடும்.
யூதாவற்கு ேபாகும் வழியல், அவர்களின் பகுத களின் வழியாகப்
ேபாவதற்கான அனுமதைய ஆளுநர்களிடம் ெபற இக்கடிதங்கள் எனக்குத்
ேதைவப்படுகன்றன. ௮வாசல்கள்,சுவர்கள்,ஆலயத்ைதச் சுற்றயுள்ளசுவர்கள்
மற்றும் எனது வீடு ஆகயவற்றற்குத் ேதைவயான மரத்தடிகள் எனக்குத்
ேதைவப்படுகன்றது. எனேவஉம்மிடமிருந்துஆசாப்ப ற்குஒரு கடிதம் எனக்குத்
ேதைவ. உமதுகாடுகளுக்குஆசாப்ெபாறுப்புஅத காரி” என்ேறன்.
அரசன் எனக்குக் கடிதங்கைளக் ெகாடுத்தான். நான் ேகட்டவற்ைறெயல்லாம்

கூடெகாடுத்தான். ஏெனன்றால் ேதவன்என்னிடம் கருைணேயாடுஇருந்ததால்,
அரசன்இவற்ைறச்ெசய்தான்.
௯ எனேவ, நான் ஐப ராத்து நதயன் ேமற்குப் பகுதயன் ஆளுநர்களிடம்

ெசன்ேறன். அரசனிடமிருந்து ெபற்ற கடிதங்கைள ஆளுநர்களிடம்
ெகாடுத்ேதன். அரசன்என்னுடன்பைடஅத காரிகைளயும்குதைரவீரர்கைளயும்
அனுப்பயருந்தான். ௧௦ நான் என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்கன்ேறன் என்பது
பற்ற சன்பல்லாத்தும் ெதாப யாவும் ேகள்வப்பட்டனர். அவர்கள் இடிந்து
ேபானார்கள். இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு உதவ ஒருவன் வந்தருக்க றான்
என்று அறந்து ேகாபமுற்றனர். சன்பல்லாத் ஓேரானியனிலிருந்தும் ெதாப யா
அம்ேமானியாவலிருந்தும்வந்தஅத காரிகள்.

ெநேகமியா எருசேலம்சுவர்கைளக்கண்காணிக்க றான்
௧௧-௧௨ நான் எருசேலமிற்குப் ேபாேனன். நான் அங்கு மூன்று நாட்கள்

தங்க ேனன். ப றகு இரவல் நான் சல மனிதர்கேளாடு புறப்பட்ேடன்.
எருசேலமிற்காக என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று ேதவன் என் இதயத்தல்
ைவத்தருக்க றார் என்பைதப்பற்ற நான் எவரிடமும் ெசால்லியருக்கவல்ைல.
நான் சவாரி ெசய்து வந்த குதைரையத் தவ ர ேவறு குதைரகள் என்னிடம்
இல்ைல. ௧௩இருட்டாகஇருக்கும்ேபாது நான் பள்ளத்தாக்கன்வாசல்வழியாகப்
ேபாய் வலுசர்ப்பத்துரவு மற்றும் குப்ைபேமட்டு வாசைல ேநாக்க ச் சவாரி
ெசய்ேதன். உைடக்கப்பட்டிருந்த எருசேலமின் சுவர்கைளயும், ெநருப்பால்
எரிக்கப்பட்டிருந்த சுவர்களிலுள்ள வாசல்கைளயும் நான் பார்ைவய ட்ேடன்.
௧௪ ப றகு நான் அங்கருந்து நீருற்று வாசலுக்கும் அரசனின் குளத்துக்கும்
ெசன்ேறன். ஆனால் நான் அருகல் ெநருங்கும்ேபாது எனது குதைர
ெசல்வதற்குப் ேபாத ய இடம் இல்ைல என்பைதக் கண்டுக்ெகாள்ள முடிந்தது.
௧௫ எனேவ, இருட்டில் நான் பள்ளத்தாக்க ற்குச் ெசன்ேறன். இறுதயாக
நான் தரும்ப , பள்ளத்தாக்கன் வாசல் வழியாகத் தரும்ப வந்ேதன்.
௧௬ இஸ்ரேவலின் முக்கய அதகாரிகளும் மற்ற ஜனங்களும் நான் எங்ேக
ேபாய் வந்ேதன் என்பைதயும், நான் என்ன ெசய்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்
என்பைதயும் அறயவல்ைல. யூதர்கள், ஆசாரியர்கள், அரச குடும்பத்தனர்,
அதகாரிகள், அந்தந்த ேவைலையச் ெசய்யேபாகும் ஜனங்களுக்கும் நான்
எதுவும்ெசால்லவல்ைல.
௧௭ப றகுநான்அந்தஜனங்களிடம், “இங்ேகநமக்குள்ளதுன்பத்ைதஉங்களால்

பார்க்க முடியும். எருசேலம் பாழாக யருக்க றது. இதன் வாசல்கள் ெநருப்பால்
எரிக்கப்பட்டிருக்கன்றன. வாருங்கள் மீண்டும் நாம் எருசேலமின் சுவர்கைளக்
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கட்டுேவாம். அதன் பன் ஒருேபாதும் நாம் அவமானமைடந்தவர்களாக
இருக்கமாட்ேடாம்” என்ேறன்.
௧௮ நான் அந்த ஜனங்களிடம் ேதவன் என்னிடம் கருைணேயாடு இருப்பைதப்

பற்றயும் ெசான்ேனன். அரசன் என்னிடம் ெசால்லியருந்தவற்ைறப் பற்றயும்
நான் அவர்களிடம் ெசான்ேனன். ப றகு அந்த ஜனங்கள், “இப்ெபாழுது
நாம் ேவைலைய ஆரம்ப க்கலாம்” என்று பதலுைரத்தனர். எனேவ இந்த
நல்ல ேவைலைய நாங்கள் ெதாடங்க ேனாம். ௧௯ ஆனால் ஓேரானியனான
சன்பல்லாத்தும் அம்ேமானியனான ெதாப யா என்னும் ேவைலக்காரனும்
அரபயனான ேகேஷமும் நாங்கள் மீண்டும் கட்டிக்ெகாண்டிருக்க ேறாம்
என்பைதக் ேகள்வப்பட்டனர். அவர்கள் மிக இழிவான வழியல் எங்கைளக்
ேகலிச் ெசய்தனர். அவர்கள், “நீங்கள் என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்கன்றீர்கள்.
நீங்கள்அரசனுக்குஎத ராக க்ெகாண்டிருக்க றீர்களா?” என்றுேகட்டனர்.
௨௦ ஆனால் நான் அந்த மனிதர்களிடம். “பரேலாகத்தல் உள்ள ேதவன்

எங்களுக்கு ைகக்கூடிவர உதவுவார். நாங்கள் ேதவனுைடய அடியார்கள்.
நாங்கள் இந்த நகரத்ைத மீண்டும் கட்டுேவாம். இந்த ேவைலக்கு நீங்கள்
எங்களுக்கு உதவ முடியாமல் ேபாகும். உங்கள் குடும்பத்தல் எவரும் இங்ேக
எருசேலமில் வாழவல்ைல. இந்த நாட்ைட நீங்கள் ெசாந்தம் ெகாள்ளவல்ைல.
இந்தஇடத்தல்உங்களுக்குஎவ்வதஉரிைமயும்இல்ைல” என்றுெசான்ேனன்.

௩
சுவைரக் கட்டுபவர்கள்
௧ தைலைம ஆசாரியரின் ெபயர் எலியாசீப். எலியாசீபும் அவனது

சேகாதரர்களாகய ஆசாரியர்களும் எழுந்துப் ேபாய் ஆட்டுவாசைலக்
கட்டினார்கள். அவர்கள் ெஜபம் ெசய்து அந்த வாசைலக் கர்த்தருக்குரிய
பரிசுத்தமானதாக ஆக்கனார்கள். அவர்கள் சுவரில் கதவுகைள ைவத்தனர்.
அந்த ஆசாரியர்கள் எருசேலமின் சுவரில் நூறு என்னும் ேகாபுரம்வைரயும்
அனெனேயலின்ேகாபுரம்வைரயும்ேவைலெசய்தனர். அவர்கள்ெஜபம்ெசய்து
தங்கள்ேவைலையக்கர்த்தருக்குரிய பரிசுத்தமானதாகஆக்கனார்கள்.
௨ எரிேகாவலிருந்து வந்த மனிதர்கள் ஆசாரியர்களுக்கு அருகல் சுவர்கள்

கட்டினார்கள். இம்ரியன் மகனாகய சக்கூர் எரிேகாவன் மனிதர்களுக்கு
அருகல்கட்டினான்.
௩ ெசனாவன் மகன்கள் மீன்வாசைலக் கட்டினார்கள். சரியான இடத்தல்

உத்த ரம் ைவத்தனர். அவர்கள் அந்தக் கட்டிடத்த ற்கு கதவுகைள ைவத்தனர்.
ப றகுஅந்தகதவற்குப்பூட்டுகைளயும்தாழ்ப்பாள்கைளயும் ேபாட்டார்கள்.
௪ உரியாவன் மகனான ெமெரேமாத் சுவரின் அடுத்தப் பகுதையப்

பழுதுபார்த்துகட்டினான். (ேகாசன்மகன்உரியா.)
ெபரக யாவன் மகனான ெமசுல்லாம் அதற்கு அடுத்த சுவைரப் பழுதுபார்த்து

கட்டினான் (ெமேஷசாெபேயலின்மகன்ெபரகயா.)
பானாவன் மகனாகய சாேதாக் அருகலுள்ள சுவைரப் பழுதுபார்த்து

கட்டினான்.
௫ெதக்ேகாவா ஊரார் அவர்கள் அருேக பழுதுபார்த்து கட்டினார்கள். ஆனால்

அவர்களது தைலவர்கேளா அவர்களின் ஆளுநரான ெநேகமியாவ ற்கு ேவைல
ெசய்யமறுத்துவ ட்டனர்.
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௬ ேயாய்தாவும் ெமசுல்லாமும் பைழய வாசைல பழுதுபார்த்து கட்டினார்கள்.
ேயாய்தா, பெசயாகன் மகன். ெமசுல்லாம், ேபேசாத யாவன் மகன். அவர்கள்
அதற்குதூண்கள் அைமத்தனர். அவர்கள் கதவுகைளயும் அதற்குரிய பூட்டுகள்
மற்றும்தாழ்ப்பாள்கைளயும்ெபாருத்தனார்கள்.
௭ க ப ேயான் மற்றும் மிஸ்பா ஊர்களின் மனிதர்கள் அடுத்த பகுதையப்

பழுதுபார்த்து கட்டினார்கள். அந்த ேவைலைய ெமலதீயா என்னும்
க ப ேயானியனும்,யாேதான்என்னும்ெமேராேனாத்தயனும்ெசய்தனர். மிஸ்பா
மற்றும் க ப ேயான் ஐப ராத்து நதயைடேய ேமற்கு பகுதயன் ஆளுநரின்
ஆட்ச க்குட்பட்டிருந்தது.
௮ அராயாவன் மகனான ஊச ேயல் அடுத்தப் பகுதையப் பழுதுபார்த்து

கட்டினான். ஊசேயல்ஒரு ெபாற்ெகால்லனாய்இருந்தான். ைதலக்காரர்களில்
ஒருவரான அனனியா அடுத்தப் பகுதையப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்.
அம்மனிதர்கள் அந்த அகன்ற மதல்வைரக்கும் எருசேலைமக் கட்டிப்
பழுதுபார்த்தனர்.
௯ஊரின் மகனான ெரப்பாயா அவர்கள் அருேக பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்.

ெரப்பாயா, எருசேலமின்பாத பகுத க்குரியஆளுநர்.
௧௦ அருமாப்பன் மகனான ெயதாயா அடுத்த சுவர் பகுதையக் கட்டினான்.

ெயதாயாதனதுெசாந்தவீட்டின்அருகலுள்ளவற்ைறப்பழுதுபார்த்துகட்டினான்.
ஆசாப் ெநயாவன் மகனான அத்தூஸ் அடுத்தப் பகுதையப் பழுதுபார்த்துக்
கட்டினான். ௧௧ ஆரீமின் மகனான மல்கஜாவும் பாகாத்ேமாவாபன் மகனான
அசூபும் அடுத்தப் பகுதையப் பழுது பார்த்துக் கட்டினார்கள். சூைளகளின்
ேகாபுரத்ைதயும்அவர்கள்பழுதுபார்த்தார்கள்.
௧௨அேலாேகசன்மகனானசல்லும்அடுத்தசுவர்பகுதையப் பழுதுபார்த்தான்.

அவனது மகள்கள் அவனுக்கு உதவனார்கள். சல்லூம் எருசேலமின் பாத
பகுத க்குஆளுநராகஇருந்தான்.
௧௩ ஆனூனும் சாேனாவாகன் குடிமக்களும் பள்ளத்தாக்கன் வாசைலப்

பழுதுபார்த்தனர். அவர்கள் அதைனக் கட்டி அதற்கு கதவுகைள அைமத்தனர்.
ப றகு அவர்கள் அதற்குப் பூட்டுகைளயும் தாழ்ப்பாைளயும் ெபாருத்தனர்.
அவர்கள்குப்ைபேமட்டுவாசல்வைரக்கும் 500ெகஜம்சுவைரக் கட்டினார்கள்.
௧௪ெரக்காவன் மகனான மல்கயா, குப்ைப ேமட்டு வாசைலப் பழுதுபார்த்துக்

கட்டினான். மல்கயா, ெபத்ேகேரமின் மாகாணத்து ஆளுநராக இருந்தான்.
அவன் வாசைலக் கட்டினான். அதற்குக் கதவுகைளப் ெபாருத்தனான். ப றகு
அதற்குரியபூட்டுகைளயும்தாழ்ப்பாள்கைளயும்ைவத்தான்.
௧௫ நீரூற்று வாசைல பழுதுபார்த்தான், ெகால்ேலாேசயன் மகனான

சல்லூம் மிஸ்பா மாகாணத்து ஆளுநர். அவன் வாசைல அைமத்து அதற்குக்
கூைரையயும் ேபாட்டான். ப றகுஅதற்கு கதவுகைளயும்ைவத்தான். அதற்குரிய
பூட்டுகைளயும் தாழ்ப்பாள்கைளயும் ேபாட்டு ைவத்தான். சல்லூம், கூட
சீேலாவாவன் குளத்து சுவைரயும் கட்டினான். அது அரசனுைடய ேதாட்டத்ைத
அடுத்து இருந்தது. தாவீது நகரத்தலிருந்து இறங்குகற படிக்கட்டுகைளயும்
அவன்கட்டிமுடித்தான்.
௧௬ அஸ்பூகன் மகனான ெநேகமியா அடுத்தப் பகுதையப் பழுதுபார்த்தான்.

இந்த ெநேகமியா ெபத்சூர் மாவட்டத்தன் பாத ப் பகுத க்கு ஆளுநராக
இருந்தான். இவன் தாவீதன் கல்லைறகளுக்கு எத ரான இடம்வைரயும்
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பழுதுபார்த்தான். அேதாடு ெவட்டப்பட்ட குளம் வைரயலும்,
பராக்க ரமசாலிகளின்வீடுவைரயலும்உள்ளவற்ைறப் பழுதுபார்த்தான்.
௧௭ ேலவயன் ேகாத்த ரத்தார் அடுத்தப் பகுதையப் பழுதுபார்த்தனர்.

ேலவயர்கள்பானியன்மகனானேரகூமிற்குக்கீழ் ேவைலபார்த்தனர். அடுத்தப்
பகுதைய அசபயா பழுதுபார்த்தான். அசபயா, ேககலா மாவட்டத்தன் பாத ப்
பகுத க்கு ஆளுநராக இருந்தான். அவன் தனது ெசாந்த மாவட்டத்த ற்ேக
பழுதுபார்த்தான்.
௧௮ அடுத்தப் பகுதைய அவனது சேகாதரர்கள் பழுதுபார்த்தனர். அவர்கள்

எனாதாதன் மகனான பன்னூவயன் கீழ் ேவைல பார்த்தனர். பன்னூவ ,
ேககலா மாவட்டத்தன்பாத ப் பகுத க்குஆளுநராகஇருந்தான்.
௧௯ ெயசுவாவன் மகனாகய ஏசர் அடுத்தப் பகுதையப் பழுது பார்த்தான்.

ஏசர், மிஸ்பாவன் ஆளுநராக இருந்தான். அவன் ஆயுத அைறயலிருந்து
சுவரின் மூைலவைரயுள்ள சுவர்ப் பகுதையப் பழுது பார்த்துக் கட்டினான்.
௨௦ சாபாயன் மகனான பாரூக் அடுத்தப் பகுதையப் பழுதுபார்த்தான். பாரூக்
மிகக் கடினமாக ேவைல ெசய்தான். அவன் அந்த மூைலயலிருந்து தைலைம
ஆசாரியனான எலியாச பன் வீட்டின் நுைழவாயல் வைர சுவைரக் கட்டினான்.
௨௧ேகாசன்மகன்உரியா. உரியாவன்மகன்ெமெரேமாத். அவன்எலியாச பன்
வாசற்படி முதல் அந்த வீட்டின் கைடசவைரயுள்ள சுவைரப் பழுதுபார்த்தான்.
௨௨அடுத்தப்பகுதயலுள்ளசுவர்கள்அந்தப்பகுதயல்வாழும்ஆசாரியர்களால்
பழுதுபார்த்துக்கட்டப்பட்டன.
௨௩ ெபன்யமீனும் அசூபும் தங்கள் வீட்டிற்கு எத ேரயுள்ள சுவைரப்

பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள். அனனியாவன் மகனாகய மாேசயாவன் மகன்
அசரியாஅவனதுவீட்டிற்குஅருேகஇருந்தசுவைரப் பழுதுபார்த்துக்கட்டினான்.
௨௪எனாதாதன்மகனானபன்னூவ அசரியாவன்வீட்டிலிருந்தசுவரின்ேகாடி

வைளவுவைரக்கும்உள்ளேவெறாருபங்ைகக்கட்டினான்.
௨௫ ஊசாயன் மகனான பாலால் வைளவுக்கு எத ேரயும் ேகாபுரத்த ற்கு

அருேகயும் உள்ளவற்ைறக் கட்டினான். இந்த ேகாபுரம் அரசனின் உயரமான
அரண்மைனயல் இருந்தது. அது அரசனது காவல் வீட்டின் முற்றத்ைத
அடுத்தருந்தது. பாலாலுக்கு அடுத்து (ப றகு) பாேராஷன் மகன் ெபதாயா
ேவைலச்ெசய்தான்.
௨௬ஆலய ேவைலக்காரர்கள் ஓேபல் மைலயல் குடியருந்தார்கள். அவர்கள்

கழக்ேகயருக்க ற தண்ணீர் வாசல்வைரயலும் ேகாபுரத்த ற்கு அருகலும்
கட்டினார்கள்.
௨௭ ெதக்ேகாவா ஊரார், ெபரிய ேகாபுரத்தலிருந்து ஓேபலின் மதல்வைரப்

பழுதுபார்த்துகட்டினார்கள்.
௨௮ குதைரவாசல் முதற்ெகாண்டு ஆசாரியர்கள் தம் பகுதைய

பழுதுபார்த்தார்கள். ஒவ்ெவாரு ஆசாரியரும் அவரது ெசாந்த வீட்டிற்கு
முன்னுள்ள சுவைரக் கட்டினார்கள். ௨௯ இம்ேமரின் மகனான சாேதாக் தன்
வீட்டிற்கு எத ேர இருக்க றைதப் பழுதுபார்த்தான். அவனுக்கு பன்னாக,
ெசக்கனியாவன் மகனான ெசமாயா பழுதுபார்த்துக் கட்டினான். ெசமாயா,
க ழக்குவாசலின்காவல்காரனாகஇருந்தான்.
௩௦ ெசல்மீயாவன் மகனான அனனியாவும் சாலாபன் மகனான ஆனூனும்

ேவெறாரு பங்ைகப் பழுது பார்த்துக் கட்டினார்கள். (ஆனூன், சாலாபன்
ஆறாவதுமகன்)



ெநேகமியா௩:௩௧ 919 ெநேகமியா ௪:௯

ெபரக்கயாவன் மகன் ெமசுல்லாம் அவனது வீட்டின் முன்னால் ஒரு
பகுதைய கட்டினான். ௩௧ மல்கயா, ஆலய ேவைலக்காரர்களும் வணிகர்களும்
குடியருப்புகள் வைரயுள்ளஅடுத்த பாகத்ைத பழுதுபார்த்தான். அது ேசாதைன
வாசலுக்கு எத ேரயுள்ளது. மல்கயா, ெபாற்ெகால்லனாய் இருந்தான்.
௩௨ ேகாடியன் ேமல்வீட்டிற்கும் ஆட்டு வாசலுக்கும் இைடேய இருக்க றைதப்
ெபாற்ெகால்லர்களும்மளிைகக்காரரும் பழுதுபார்த்துக்கட்டினார்கள்.

௪
சன்பல்லாத்தும்ெதாப யாவும்
௧நாங்கள்எருசேலம்சுவர்கைளக்
கட்டிக்ெகாண்டிருப்பைத சன்பல்லாத் ேகள்வப்பட்டான். அவன் மிகவும்

ேகாபம்ெகாண்டான்: எரிச்சல் அைடந்தான். அவன் யூதர்கைளக்
ேகலிச்ெசய்யத் ெதாடங்கனான். ௨ சன்பல்லாத் அவனது நண்பர்கேளாடும்
சமாரியாவலுள்ள பைடவீரர்கேளாடும் ேபச , “பலவீனமுள்ள இந்த யூதர்கள்
என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள்? அவர்கைள தனியாக வடுேவாம்
என்று நைனக்கறார்களா? அவர்கள் பலிய டலாம் என்று நைனக்கறார்களா?
ஒேர ஒரு நாளிேலேய கட்டி முடித்துவ டலாம் என்று நைனக்கறார்களா?
சாம்பல் ேமடுகளிலும் புழுத ேமடுகளிலும் உள்ள கற்களுக்கு உய ர்ெகாடுக்க
அவர்களால்முடியாது. இைவசாம்பல்மற்றும்புழுத க்குவயல்கேள” என்றான்.
௩ அம்ேமானியனாகய ெதாப யா சன்பல்லாத்தன் பக்கத்தல் நன்றான்.

அவன், “இந்தயூதர்கள் எைதக் கட்டுவதாக நைனத்துக் ெகாண்டிருக்க றார்கள்?
ஒரு சறு நரி இதன் ேமல் ஏறனாலும் சுவரிலுள்ள கற்கள் கீேழ வழுந்துவடும்”
என்றுெசான்னான்.
௪ ெநேகமியா ேதவனிடம் ெஜபம் ெசய்தான். அவன், “எங்கள் ேதவேன,

எங்கள் ெஜபத்ைதக் ேகளும். அந்த மனிதர்கள் எங்கைள ெவறுக்கறார்கள்.
சன்பல்லாத்தும் ெதாப யாவும் எங்கைள அவமத க்க றார்கள். அவர்களுக்ேக
அந்தத்தீயச்ெசயல்கள்ஏற்படும்படிெசய்யும். அவர்கைளைகத களாகெகாண்டு
ேபாகப்பட்டவர்கைளப் ேபால ெவட்க முறும்படிச் ெசய்யும். ௫ அவர்களது
குற்றங்கைள அகற்றேவண்டாம். அல்லது உமது கண்ணுக்கு முன்னால்
ெசய்தருக்க ற பாவங்கைள மன்னிக்கேவண்டாம். அவர்கள் கட்டிடம்
கட்டுேவார்கைள ந ந்தைன ெசய்தும் அைதரியப்படுத்தவும் ெசய்தனர்”
என்றான்.
௬ நாங்கள் எருசேலமின் சுவைரக் கட்டிேனாம். ஆனால் இச்சுவர்கள்

இருக்கேவண்டிய உயரத்த ற்கு பாத உயரம் தான் உள்ளது. நாங்கள் இதுவைர
ெசய்ேதாம். ஏெனன்றால்ஜனங்கள்தங்கள்முழுமனேதாடுேவைலச்ெசய்தனர்.
௭ ஆனால் சன்பல்லாத், ெதாப யா, அரபயர்கள், அம்ேமானியர்கள் மற்றும்

அஸ்ேதாத்தயரும் மிகவும் எரிச்சல் அைடந்தனர். அவர்கள், எருசேலம்
சுவர்களில் ஜனங்கள் ெதாடர்ந்து ேவைலச் ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள்
என்று ேகள்வப்பட்டனர். சுவர்களில் உள்ள துவாரங்கைள ஜனங்கள்
அைடக்கன்றனர் என்றும்அவர்கள் ேகள்வப்பட்டனர். ௮எனேவ, அம்மனிதர்கள்
கூடிஎருசேலமிற்குஎத ராகத்த ட்டங்கள்தீட்டுகன்றனர். அவர்கள்எருசேலமிற்கு
எத ராகத்தூண்டிவட த ட்டமிடுகன்றனர். அவர்கள்வந்து நகரத்த ற்கு எத ராகச்
சண்ைடய டவும் த ட்டமிட்டனர். ௯ஆனால் நாங்கள் எங்கள் ேதவனிடம் ெஜபம்
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ெசய்ேதாம். நாங்கள் சுவர்களில் இரவும் பகலும் கண்காணிக்க காவலர்கைள
ஏற்பாடுெசய்ேதாம். நாங்கள்அவர்கைளஎத ர்ெகாள்ளதயாராகஇருந்ேதாம்.
௧௦எனேவஅந்தேநரத்தல்யூதாவன்ஜனங்கள், “ேவைலக்காரர்கள்ேசார்வாக

இருக்க றார்கள். வழியல் எல்லாம் மண்ணும் ேமடுமாயும் இருக்க றது.
எங்களால் ெதாடர்ந்து சுவைரக் கட்ட முடியாது. ௧௧ எங்கள் பைகவர்கள், ‘யூதா
ஜனங்கள் அறந்துக் ெகாள்வதற்கும் எங்கைளப் பார்ப்பதற்கும் முன்னால்
நாங்கள் அவர்கள் மத்தயல் இருப்ேபாம். நாங்கள் அவர்கைளக் ெகால்ேவாம்.
அதுேவைலையநறுத்தும்’ என்கறார்கள்” என்றுகூறனர்.
௧௨ப றகு எங்கள் பைகவர்களின் மத்தயல்வாழும்யூதர்கள்வந்து எங்களிடம்

பத்துமுைற, “எங்கைளச் சுற்றலும் எங்கள் பைகவர்கள் உள்ளனர். நாங்கள்
தரும்பனாலும்,அங்ேகயும்இருக்க றார்கள்” என்றுெசான்னார்கள்.
௧௩ எனேவ நாம் ெகாஞ்சம் ேபைரச் சுவேராடுள்ள பள்ளமான

இடங்களில்வ ட்ேடன். சுவர்களில் உள்ள துவாரங்களில் அவர்கைள நற்க
ைவத்ேதன். நான் அவர்கைளக் அவர்களது குடும்பங்கேளாடு அருகல்
வாள்கள், ஈட்டிகள், மற்றும் வல்லுகேளாடு நறுத்த ேனன். ௧௪ நான் ெமாத்த
சூழ்நைலையயும் பார்த்ேதன். ப றகு நான் எழுந்து நன்று முக்கயமான
குடும்பங்களிடமும் அத காரிகளிடமும் மற்ற ஜனங்களிடமும் ேபச ேனன்.
நான் அவர்களிடம், “நமது பைகவர்களுக்குப் பயப்படேவண்டாம். நமது
ஆண்டவைர நைனவு ெகாள்ளுங்கள். கர்த்தர் ெபரியவராயும் வல்லைம
உைடயவராயும்இருக்க றார். நீங்கள்உங்கள் சேகாதரர்கள், மகன்கள், மகள்கள்
ஆக ேயாருக்காகச் சண்ைடய டேவண்டும். உங்கள் மைனவகளுக்காகவும்
வீடுகளுக்காகவும் ேபாரிடேவண்டும்” என்றுகூறேனன்.
௧௫ ப றகு நாங்கள் அவர்களின் த ட்டங்கைள அறந்துெகாண்டைத

எங்கள் பைகவர்கள் ேகள்வப்பட்டனர். அவர்களது த ட்டங்கைளத் ேதவன்
அழித்துவ ட்டைத அவர்கள் அற ந்தனர். எனேவ நாங்கள் அைனவரும்
சுவரில் ேவைல ெசய்வதற்குத் தரும்ப ப்ேபாேனாம். ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள்
ெசாந்த இடத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாய் தங்கள் ேவைலையச் ெசய்தனர்.
௧௬ அந்த நாளில் இருந்து, எனது பாத ஜனங்கள் சுவர்ேவைல ெசய்தனர்.
மீத பாத ஜனங்கள் ஈட்டிகள், ேகடயங்கள், வல்லுகள் மற்றும் கவசங்கள்
ஆகயவற்ேறாடு காவல் காத்தனர். பைட அத காரிகள் சுவைரக்கட்டும்
யூதாவன் ஜனங்களுக்குப் பன்னால் நன்றனர். ௧௭ கட்டிடம் கட்டுேவாரும்
அவர்களது உதவயாளர்களும் ஒரு ைகயல் கருவையயும், இன்ெனாரு
ைகயல் ஆயுதத்ைதயும் ைவத்தருந்தனர். ௧௮ கட்டிடம் கட்டும் ஒவ்ெவாருவரும்
ேவைல ெசய்யும்ேபாது தன் இடுப்பல் வாைள அணிந்தருந்தனர். எனக்கு
அடுத்தருந்தவன் எச்சரிக்ைக ெசய்வதற்கு எக்காளம்ஊதுபவனாகஇருந்தான்.
௧௯ ப றகு நான் ப ரதான குடும்பங்களிடமும், அதகாரிகளிடமும், மற்ற
ஜனங்களிடமும் ேபச ேனன். நான் அவர்களிடம், “இது மிகப் ெபரிய ேவைல.
நாம் சுவர் முழுவதும் பரவயருக்க ேவண்டும். நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர்
தூரமாக இருக்க ேறாம். ௨௦ எனேவ, நீங்கள் எக்காள சத்தத்ைதக் ேகட்டால்
அந்தஇடத்த ற்குஓடிப்ேபாங்கள். அங்ேக நாம்அைனவரும்கூடுேவாம். ேதவன்
நமக்காக ேபாரிடுவார்” என்றுெசான்ேனன்.
௨௧ எனேவ, நாங்கள் எருசேலம் சுவரில் ெதாடர்ந்து ேவைலச்

ெசய்துெகாண்டிருந்ேதாம். பாத ேபர் ஈட்டிகைள ைவத்தருந்தார்கள். நாங்கள்
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காைல ெவளிச்சம் வந்தது முதல் இரவல் நட்சத்த ரம் வரும்வைர ேவைலச்
ெசய்ேதாம்.
௨௨அந்த ேநரத்தல் நானும்ஜனங்களிடம், “கட்டிடம் கட்டுக ற ஒவ்ெவாருவரும்

தங்கள் உதவயாளர்கேளாடு இரவல் எருசேலமிற்குள்ேள தங்க ேவண்டும்.
ப றகு அவர்கள் இரவல் காவல் ெசய்யவும் பகலில் ேவைல ெசய்யவும் முடியும்”
என்று ெசான்ேனன். ௨௩ எனேவ நானாகலும் எனது சேகாதரராகலும் எனது
ேவைலக்காரராகலும் என்ைனப் பன்பற்ற காவல் காக்க ற ேசவகராகலும்
எங்கள்ஆைடகைளக் கழற்ற ேபாடாமல் இருந்ேதாம் எல்லா ேநரமும் எங்களிடம்
ஆயுதம் தயாராக இருந்தது. நாங்கள் தண்ணீர் எடுக்கப் ேபாகும்ேபாது கூட
ஆயுதம்தயாராகஇருந்தது.

௫

ெநேகமியா ஏைழஜனங்களுக்குஉதவுகறான்
௧ ஏைழ ஜனங்களுள் அேநகம் ேபர் தங்கள் யூத சேகாதரர்களுக்கு எத ராக

முைறய டத் ெதாடங்கனார்கள். ௨ ச லர், “எங்களுக்கு நைறய குழந்ைதகள்
இருக்கன்றனர். நாங்கள் சாப்ப ட்டு உய ேராடு இருக்க ேவண்டுமானால்
தானியங்கைளப்ெபறேவண்டும்” என்றனர்.
௩ மற்ற ஜனங்கள், “இது பஞ்சகாலம், நாங்கள் எங்கள் வயல்கைளயும்

த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளயும் வீடுகைளயும் தானியங்கைளப் ெபறுவதற்காக
அடமானமாகைவத்தருக்க ேறாம்” என்றுெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தனர்.
௪ ேமலும் சலர், “நாங்கள் எங்களது வயல்கள் மற்றும் த ராட்ைசத்

ேதாட்டங்களுக்கு அரசனிடம் வரி கட்ட ேவண்டியவர்களாக இருக்க ேறாம்.
ஆனால் எங்களால் வரிகட்ட முடியாது. எனேவ நாங்கள் வரி கட்டுவதற்குப்
பணத்ைத கடன் வாங்கேவண்டியவர்களாக இருக்க ேறாம். ௫அந்த பணக்கார
ஜனங்கைளப் பாருங்கள். நாங்களும் அவர்கைளப் ேபான்ேற நல்லவர்களாக
இருக்க ேறாம். எங்கள் மகன்களும் அவர்களது மகன்கைளப் ேபான்ேற
நல்லவர்களாக இருக்க றார்கள். ஆனால் நாங்கள் எங்கள் மகன்கைளயும்
மகள்கைளயும் அடிைமயாக வற்கும் நைலயல் உள்ேளாம். ஏற்ெகனேவ
எங்களில் சலர் தங்கள் மகள்கைளயும் அடிைமகளாக வற்றருக்கன்றனர்.
எங்களால் எதுவும் ெசய்யமுடியவல்ைல. நாங்கள் ஏற்கனேவ எங்கள்
வயல்கைளயும், த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளயும் இழந்துவ ட்ேடாம். இப்ெபாழுது
அவற்ைறமற்றவர்கள்ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டனர்” என்றனர்.
௬ நான் அவர்களது குற்றச்சாட்டுகைளக் ேகட்டதும் மிகவும் ேகாபமைடந்ேதன்.

௭ நான் என்ைன அைமத ப்படுத்த க் ெகாண்டு பறகு நான் பணக்காரக்
குடும்பங்களிடமும் அத காரிகளிடமும் ெசன்ேறன். நான் அவர்களிடம், “நீங்கள்
உங்கள் ெசாந்த ஜனங்களிைடேய உங்கள் பணத்துக்கு வட்டி தருமாறு
பலவந்தப்படுத்துகறீர்கள். இவ்வாறு ெசய்வைத நீங்கள் நறுத்தேவண்டும்”
என்ேறன். ப றகு நான் அைனத்து ஜனங்கைளயும் கூடும்படி அைழத்ேதன்.
௮ நான் அந்த ஜனங்களிடம், “நமது யூத சேகாதரர்கள் மற்ற நாடுகளுக்கு
அடிைமகளாக வற்கப்பட்டனர். நாங்கள் அவர்கைளத் தரும்ப வைலெகாடுத்து
வாங்க , அவர்கைள வடுதைலச்ெசய்ய எங்களால் இயன்றைதச் ெசய்ேதாம்.
இப்ெபாழுது, மீண்டும் நீங்கள் அவர்கைள அடிைமகைளப்ேபான்று
வற்றுக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்” என்ேறன்.
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அந்தப் பணக்காரர்களும் அதகாரிகளும் அைமதயாக இருந்தார்கள்.
அவர்களால் ெசால்வதற்கு எைதயும் கண்டுபடிக்க முடியவல்ைல.
௯ எனேவ நான் ெதாடர்ந்து ேபச ேனன். நான் அவர்களிடம், “நீங்கள்
ெசய்துெகாண்டிருப்பது சரிய ல்ைல. நீங்கள் ேதவனுக்குப் பயந்து அவருக்கு
மரியாைத ெசலுத்த ேவண்டும் என்பதுஉங்களுக்குத்ெதரியும். மற்றஜனங்கள்
ெசய்வதுேபான்ற ெவட்கப்படத்தக்கச் ெசயல்கைள நீங்கள் ெசய்யக்கூடாது.
௧௦ எனது ஜனங்கேள, எனது சேகாதரர்கேள, நானும் கூட அந்த ஜனங்களுக்குப்
பணத்ைதயும் தானியத்ைதயும் கடனாகக் ெகாடுத்தருக்க ேறன். அந்தக்
கடன்களுக்கு வட்டி ெகாடுக்குமாறு பலவந்தப்படுத்துவைத வ ட ேவண்டும்.
௧௧ நீங்கள் அவர்களது த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளயும், வயல்கைளயும், ஒலிவ
வயல்கைளயும், வீடுகைளயும் இப்ேபாேத தருப்ப க் ெகாடுக்கேவண்டும்.
நீங்கள் அவர்களிடமிருந்து ெபற்ற வட்டிையயும் தருப்ப க் ெகாடுக்கேவண்டும்.
நீங்கள் அவர்களிடம் பணம், தானியம், புதய த ராட்ைசரசம் மற்றும் எண்ெணய்
ஆகயவற்றுக்கு நூற்றுக்கு ஒன்று வீதம் வட்டி வசூலித்தருக்க றீர்கள். நீங்கள்
அவற்ைறஅவர்களுக்குத்தருப்ப க்ெகாடுக்கேவண்டும்” என்ேறன்.
௧௨ ப றகு அந்தப் பணக்காரர்களும் அதகாரிகளும், “நாங்கள் இவற்ைறத்

தருப்ப க் ெகாடுப்ேபாம். நாங்கள் அவர்களிடம் ேமலும் எைதயும்
ேகட்கமாட்ேடாம். ெநேகமியா, நீெசான்னபடிேயநாங்கள்ெசய்ேவாம்” என்றனர்.
ப றகு நான் ஆசாரியர்கைள அைழத்ேதன். நான் பணக்காரர்கைளயும்

அதகாரிகைளயும்தாங்கள்ெசான்னைதச்ெசய்வதாகேதவனுக்குஉறுதெமாழி
அளிக்கச்ெசய்ேதன். ௧௩ ப றகு நான் எனது ஆைடகளின் மடிப்புகைள
உதற ப்ேபாட்ேடன். நான், “தனது வாக்குறுதையக் காப்பாற்றாத எவைரயும்
ேதவன் இவ்வாேற உதற ப்ேபாடுவார். ேதவன் அவர்கைளத் தமது
வீடுகளிலிருந்து உதறுவார். அவர்கள் தமது சம்பாத்தயத்ைத எல்லாம்
இழப்பார்கள். அம்மனிதன்எல்லாவற்ைறயும்இழப்பான்” என்ேறன்.
நான் இவற்ைறச் ெசால்லி முடித்ேதன். அந்த ஜனங்கள் ஒத்துக்ெகாண்டனர்.

அவர்கள் அைனவரும் “ஆெமன்” என்றனர். அவர்கள் கர்த்தைர துத த்தனர்.
எனேவஜனங்கள்அவர்கள்வாக்குறுத ப்படிேயெசய்தனர்.
௧௪அந்தக் காலம்முழுவதும்நான்யூதாவன்ஆளுநராக நயமிக்கப்பட்டேபாது,

நானும் என் சேகாதரர்களும் ஆளுநருக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த உணைவ
உண்ணவல்ைல. எனது உணைவ வாங்குவதற்கான வரிையக் கட்டுமாறு
நான் ஜனங்கைளப் பலவந்தப்படுத்தவல்ைல. நான், அர்தசஷ்டா அரசனான
இருபதாம் ஆண்டு முதல் முப்பத்த ெரண்டாம் ஆண்டுவைர ஆளுநராக
இருந்ேதன். நான் 12ஆண்டுகள்யூதாவன்ஆளுநராக இருந்ேதன். ௧௫ஆனால்
எனக்கு முன்னால் ஆளுநராக இருந்தவர்கள் ஜனங்களது வாழ்க்ைகையக்
கடினமாக்கனார்கள். அந்த ஆளுநர்கள் ஒவ்ெவாருவைரயும் ஒரு பவுண்டு
ெவள்ளிெகாடுக்குமாறுபலவந்தப்படுத்தனர். அவர்கள்ஜனங்களிடம்உணவும்
த ராட்ைசரசமும் ெகாடுக்குமாறு ெசய்தனர். அந்த ஆளுநர்களுக்குக் கீேழ
இருந்ததைலவர்களும்ஜனங்களின்வாழ்க்ைகையஅதகாரம்ெசலுத்த ேமலும்
கடினமானதாகச் ெசய்தனர். ஆனால் நான் ேதவனுக்கு பயந்து மரியாைத
ெசலுத்தயதால் இைதப்ேபான்ற ெசயல்கைளச் ெசய்யவல்ைல. ௧௬ நான்
எருசேலம் சுவைரக் கட்டுவதல் கடினமாக ேவைல ெசய்ேதன். எனது ஜனங்கள்
அைனவரும் சுவரில் ேவைல ெசய்வதற்காக அங்ேக கூடினார்கள். நாங்கள்
எவரிடமிருந்தும்எந்த நலத்ைதயும்எடுத்துக்ெகாள்ளவல்ைல.
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௧௭ நான் ஒழுங்காக 150 யூதர்கைள எனது பந்தயல் உண்ண ைவத்ேதன்.
சுற்றயருந்த ேதசங்களிலிருந்து எங்களிடத்தல் வந்தவர்களுக்கு உணவு
ெகாடுத்ேதன். ௧௮ ஒவ்ெவாரு நாளும் நான் இவ்வளவு உணவு தான் எனது
பந்தயல் பரிமாறேவண்டும் என்று தீர்மானித்ேதன். ஒரு பசு, ஆறு நல்ல
ஆடு, பல வைக பறைவகள் ஆகயைவ. பத்து நாட்களுக்கு ஒருமுைற
எனது பந்தயல் எல்லாவைக த ராட்ைசரசமும் ெகாண்டு வரேவண்டும்.
எனினும் நான் ஆளுநருக்கு ஒதுக்கப்படேவண்டிய உணேவ ேவண்டுெமன
வற்புறுத்தயதல்ைல. எனது உணவுக்காகச் ெசலுத்த ேவண்டிய வரிையச்
ெசலுத்துமாறு நான் ஜனங்கைள எப்ெபாழுதும் வற்புறுத்தயதல்ைல.
ஜனங்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு ேவைலச் ெசய்க றார்கள் என்பைத நான்
அற ேவன். ௧௯ ேதவேன, இந்த ஜனங்களுக்காக நான் ெசய்த நல்லவற்ைற
எல்லாம் நைனத்துப்பாரும்.

௬
ேமலும்ப ரச்சைனகள்
௧ ப றகு சன்பல்லாத், ெதாப யா, அரபயனான ேகேஷமும் மற்றும் எங்களது

மற்ற பைகவர்களும் நான் சுவைரக் கட்டிவ ட்ேடன் என்பைதக் ேகள்வப்பட்டனர்.
நாங்கள் சுவரிலுள்ள அைனத்து துவாரங்கைளயும் அைடத்ேதாம். ஆனால்
நாங்கள் இன்னும் வாசலுக்குரிய கதவுகைளப் ேபாட்டிருக்கவல்ைல. ௨ எனேவ
சன்பல்லாத்தும் ேகேஷமும் எனக்கு, “ெநேகமியா வா, நாம் ஒன்றாகக்
கூடுேவாம். நாம் ஓேனா பள்ளத்தாக்கல் உள்ள ெகப்ப ரிம் எனும் பட்டணத்தல்
கூடிப்ேபசுேவாம்” என்னும் ெசய்தைய அனுப்பனார்கள். ஆனால் அவர்கள்
என்ைனத்தாக்கத் த ட்டமிட்டனர்.
௩எனேவநான்: “முக்கயமானேவைலையச்ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறன். நான்

அங்கு வர முடியாது. நான் கீேழ வந்து உங்கைளச் சந்த ப்பதால் இந்த ேவைல
தைடபடுவைத வரும்பவல்ைல” என்கற பத ேலாடு அவர்களிடம் தூதர்கைள
அனுப்ப ேனன்.
௪ சன்பல்லாத்தும் ேகேஷமும் அேத ெசய்தைய என்னிடம் நான்குமுைற

அனுப்பனார்கள். ஒவ்ெவாருமுைறயும் நான் அேத பதைலேய தரும்ப
அனுப்ப ேனன். ௫ப றகு, ஐந்தாவது தடைவ, சன்பல்லாத் தனதுஉதவயாளைன
என்னிடம் அேத ெசய்த ேயாடு அனுப்பனான். அேதாடு அவனது ைகயல்
முத்தைரய டப்படாதஒருகடிதமும்இருந்தது. ௬அக்கடிதத்தல்,

“ஒரு வதந்த சுற்ற க்ெகாண்டிருக்க றது. எங்ெகங்கும் ஜனங்கள்
அைதப்பற்ற ேய ேபச க்ெகாண்டிருக்க றார்கள். அேதாடு, ேகேஷம் இதைன
உண்ைம என்று கூறுகறான். நீயும் யூதர்களும் அரசனுக்கு எத ராகத்
தரும்ப த ட்டமிடுக றீர்கள் என்று ஜனங்கள் ேபச க்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
அதற்காகத் தான் நீங்கள் எருசேலம் சுவைரக் கட்டிக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.
நீ யூதர்களின் புதய அரசன் ஆவாய் என்றும் ஜனங்கள் ேபச க்
ெகாண்டிருக்க றார்கள். ௭ ‘யூதாவல் ஒரு அரசன் இருக்கறான்’ என்று
எருசேலமில் அற க்ைகயடுவதற்கு நீ தீர்க்கதரிச கைளத் ேதர்ந்ெதடுக்க றாய்
என்றும்வதந்த உள்ளது.

“ெநேகமியா, இப்ெபாழுது நான் உன்ைன எச்சரிக்க ேறன். இைதப்பற்ற
அர்தசஷ்டா அரசனும் ேகள்வப்படுவான். எனேவ வா, நாம்கூடிஇைதப் பற்ற
ேபசுேவாம்” என்றுஎழுதயருந்தது.
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௮ எனேவ நான் சன்பல்லாத்துக்கு இந்தப் பதைல அனுப்ப ேனன். அதல்,
“நீங்கள் ெசால்லிக்ெகாண்டிருப்பது எதுவும் நடக்கவல்ைல. உன் ெசாந்த
தைலக்குள் நீேய எல்லாவற்ைறயும் ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருக்க றாய்” என்று
எழுதயருந்ேதன்.
௯ எங்கள் பைகவர்கள் எங்கைளப் பயமுறுத்தேவ முயன்றனர். அவர்கள்

தங்களுக்குள், “யூதர்கள் பயப்படுவார்கள். ேவைலச் ெசய்துெகாண்டிருப்பதல்
ேசார்வு அைடவார்கள். ப றகு சுவர் ேவைல முடியாது” என்று
நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
ஆனால்நான், “ேதவேனஎன்ைனப்பலப்படுத்தும்” எனெஜபம்ெசய்ேதன்.
௧௦ ஒரு நாள் ெதலாயாவன் மகனாகய ெசமாயாவன் வீட்டிற்குப்

ேபாேனன். ெதலாயா, ெமகதாெபேயலின் மகன். ெசமாயா தன் வீட்டிேலேய
தங்கயருந்தான். ெசமாயா, “ெநேகமியா, நாம் ேதவனுைடய ஆலயத்தல்
சந்த ப்ேபாம். நாம் அந்த பரிசுத்தமான இடத்தன் உள்ேள ேபாய் கதவுகைள
மூடிக்ெகாள்ேவாம். ஏெனன்றால்மனிதர்கள்உன்ைனக்ெகால்லவருகன்றனர்.
இன்றுஇரவுஉன்ைனக்ெகால்லவருகன்றனர்” என்றான்.
௧௧ ஆனால் நான் ெசமாயாவ டம், “என்ைனப் ேபான்ற சாதாரண மனிதன்

ஓடலாமா? என்ைனப் ேபான்ற சாதாரண மனிதன் தன் உயைரக்
காப்பாற்ற க்ெகாள்ள பரிசுத்தமான இடத்த ற்கு ஓட முடியாது என்று நீ
அறவாய்.நான்ேபாகமாட்ேடன்!” என்றுெசான்ேனன்.
௧௨ெசமாயாைவ ேதவன்அனுப்பயருக்கவல்ைல என்பைத நான் அற ேவன்.

அவன் எனக்கு எத ராகப் ப ரச்சாரம் ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க றான் என்பைத
நான்அற ேவன். ஏெனன்றால்அவ்வாறுெசய்வதற்குஅவனுக்குத்ெதாப யாவும்
சன்பல்லாத்தும்சம்பளம்ெகாடுக்க றார்கள். ௧௩ெசமாயா, என்ைனப்பயங்காட்டி
அச்சமைடய ெசய்வதற்குக் கூலி ெபற்றருக்க றான். நான் ஆலயத்தன் அந்தப்
பாகத்த ற்குப் ேபாவதால் ஏற்படும் பாவத்ைத ெசய்ய அவர்கள் இத்தைகய
தீயகாரியங்கைள எனக்கு எத ராக த ட்டமிட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர். ப றகு எனது
பைகவர்களுக்குஎன்ைனநந்த க்கஒருகாரணம்கைடத்துவடும். அதன்மூலம்
எனக்குக்ெகட்ட ெபயைரத் தருவார்கள்.
௧௪ ேதவேன தயவுெசய்து ெதாப யாைவயும் சன்பல்லாத்ைதயும் அவர்கள்

ெசய்துள்ள தீயவற்ைறயும் நைனவுக்ெகாள்ளும். ெபண் தீர்க்கதரிச யான
ெநாவதயாளும் மற்ற தீர்க்கதரிச களும் என்ைனப் பயங்காட்ட முயன்றைத
நைனவுக்ெகாள்ளும்.
சுவர்முடிக்கப்படுக றது
௧௫ எனேவ, எருசேலம் சுவர் எலூல் மாதத்தன் 25வது நாளன்று கட்டி

முடிக்கப்பட்டது. சுவைரக் கட்டிமுடிக்க 52 நாட்கள் ஆயற்று. ௧௬ ப றகு எங்களது
பைகவர்கள் எல்லாம் சுவர் கட்டி முடிக்கப்பட்டது என்பைதக் ேகள்வப்பட்டனர்.
எங்கைளச் சுற்றலும் உள்ள நாட்டினர் சுவர் கட்டி முடிந்துவ ட்டது என்பைதப்
பார்த்தனர். எனேவ அவர்கள் தமது ைதரியத்ைத இழந்தனர். ஏெனன்றால்
இவ்ேவைலஎங்கள்ேதவனுைடயஉதவயால்ெசய்யப்பட்டிருக்க றதுஎன்பைதப்
புரிந்துெகாண்டனர்.
௧௭ சுவர் ேவைல முடிக்கப்பட்டிருந்த அந்த நாட்களில், யூதாவல் உள்ள

பணக்கார ஜனங்கள் ெதாப யாவற்குப் பல கடிதங்கைள அனுப்பனர்.
ெதாப யாவும்அவற்றுக்குப் பதல்அனுப்பனான். ௧௮அவர்கள்அக்கடிதங்கைள
அனுப்பனர். ஏெனன்றால், யூதாவலுள்ள பல ஜனங்கள் அவனுக்கு
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உண்ைமயாக இருப்பதாகச் சத்தயம் ெசய்துள்ளனர். இதற்கு காரணம்,
ெதாப யா ெசகனியாவற்கு மருமகனாக இருந்தான். ெசகனியா ஆராகன்
மகன். ெதாப யாவன் மகனான ேயாகனான் ெமசுல்லாமின் மகைள
மண முடித்தருந்தான். ெமசுல்லாம், ெபரக யாவன் மகனாக இருந்தான்.
௧௯ கடந்த காலத்தல் அந்த ஜனங்கள் ெதாப யாவற்கு ஒரு ச றப்பான
வாக்குறுதையச் ெசய்துக் ெகாடுத்தருந்தனர். எனேவ அந்த ஜனங்கள்
என்னிடம் ெதாப யா எவ்வளவு நல்லவன் என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு
இருந்தனர். நான் ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தைதயும் அவர்கள் ெதாப யாவ டம்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். ெதாப யா என்ைனப் பயங்காட்ட கடிதங்கைள
அனுப்ப க்ெகாண்டிருந்தான்.

௭
௧ எனேவ, நாங்கள் சுவர் கட்டுவைத முடித்ேதாம். ப றகு வாசல்களுக்குக்

கதவுகைளப் ேபாட்ேடாம். பன்னர் அவ்வாசல்கைளக் காக்க ஆட்கைளத் ேதர்ந்
ெதடுத்ேதாம். ஆலயத்தல் பாடவும் ஆசாரியர்களுக்கு உதவவும் ேதைவயான
ஆட்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதாம். ௨ அடுத்து, நான் எனது சேகாதரனான
ஆனானிையத் எருசேலமின் ெபாறுப்பாளனாக நயமித்ேதன். ேகாட்ைடயன்
தைலவனாக அனனியாைவத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். நான் ஆனானிையத்
ேதாந்ெதடுத்ேதன். ஏெனன்றால் அவன் மிகவும் ேநர்ைமயானவனாக
இருந்தான். அேநக மனிதர்கள் ெசய்வைதவ ட அவன் அதகமாக ேதவனுக்கு
பயந்தான். ௩ ப றகு நான் ஆனானிய டமும் அனனியாவ டமும், “ஒவ்ெவாரு
நாளும் சூரியன் ேமேல ஏறும்வைர எருசேலமின் வாசல் கதவுகைளத் தறக்க
காத்தருக்க ேவண்டும். சூரியன் அைடவதற்கு முன்னால் வாசல் கதைவ மூடித்
தாழ்ப்பாளிடேவண்டும். எருசேலமில் வாழ்கன்றவர்கைளக் காவலர்களாகத்
ேதர்ந்ெதடு. நகரத்ைதக் காவல் ெசய்ய முக்கயமான இடங்களில் அந்த
ஜனங்களில் சலைர நறுத்து. மற்ற மனிதர்கைள அவர்களது வீட்டின் அருகல்
நறுத்து” என்றுகூறேனன்.

தரும்ப வந்தைகத களின்பட்டியல்
௪ இப்ெபாழுது நகரம் ெபரியதாய் இருந்தது. அங்கு அதக இடம் இருந்தது.

ஆனால் அந்த நகரத்தல் மிகக்குைறவான ஜனங்கேள வச த்தனர். வீடுகள்
இன்னும் கட்டப்படவல்ைல. ௫ எனேவ என்னுைடய ேதவன் என் இதயத்தல்
அைனத்து ஜனங்களும் கூடேவண்டும் என்ற எண்ணத்ைத உண்டாக்கனார்.
முக்கயமான ஜனங்கைளயும் அதகாரிகைளயும் ெபாது ஜனங்கைளயும்
கூட்டத்த ற்கு நான் அைழத்ேதன். நான் இதைனச் ெசய்ேதன். அதனால்
அைனத்து குடும்பங்கைளயும் பற்ற ஒரு பட்டியல் ெசய்ய என்னால் முடிந்தது.
முன்னால் வந்தவர்களின் வம்ச பட்டியல் எனக்கு அப்ெபாழுது கைடத்தது.
இதுதான்நான்கண்டஎழுத்துக்கள்:
௬ அதல் ைகத களாக இருந்து தரும்ப வந்த அம்மாகாணத்தார்கள்

இருந்தார்கள். கடந்த காலத்தல் பாப ேலான் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார்
இந்த ஜனங்கைளப் பாப ேலானுக்கு ைகத களாகக் ெகாண்டு ேபானான்.அந்த
ஜனங்கள் எருசேலமிற்கும் யூதாவற்கும் தரும்ப வந்தனர். ஒவ்ெவாருவரும்
தங்கள் ெசாந்த நகரத்த ற்குச் ெசன்றனர். ௭இந்த ஜனங்கள் ெசருபாேபேலாடு
தரும்பயவர்கள். ெயசுவா, ெநேகமியா, அசரியா, ராமியா, நகமானி,
ெமார்ெதகாய், பல்சான், மிஸ்ெபேரத், ப க்வாய , ெநகூம், பானா ஆக ேயார்.
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நாடு கடத்தலிலிருந்து தரும்பய இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் எண்ணிக்ைகயும்
ெபயர்களும்ெகாண்டபட்டியல்.

௮பாேராஷன்சந்ததயனர் 2,172
௯ெசபத்தயாவன்சந்ததயனர் 372
௧௦ஆராகன்சந்ததயனர் 652
௧௧ெயசுவா, ேயாவாப் என்பவர்களின்
குடும்பத்தலிருந்த பாகாத்ேமாவாபன்
சந்ததயனர் 2,818
௧௨ஏலாமின் சந்ததயனர் 1,254
௧௩சத்தூவன்சந்ததயனர் 845
௧௪சக்காயன்சந்ததயனர் 760
௧௫பன்னூவன்சந்ததயனர் 648
௧௬ெபபாயன்சந்ததயனர் 628
௧௭அஸ்காதன்சந்ததயனர் 2,322
௧௮அேதானிகாமின் சந்ததயனர் 667
௧௯ப க்வாயன்சந்ததயனர் 2,067
௨௦ஆதீனின்சந்ததயனர் 655
௨௧எேசக்கயாவன்குடும்பத்தன்வழியாக
ஆேதரின் சந்ததயனர் 98
௨௨ஆசூமின்சந்ததயனர் 328
௨௩ேபசாயன்சந்ததயனர் 324
௨௪ஆரீப்பன்சந்ததயனர் 112
௨௫க ப ேயானின் சந்ததயனர் 95
௨௬ெபத்லேகம்ஊராரும்ெநத்ேதாபா
ஊராரும் 188
௨௭ஆனேதாத்தூர்மனிதர்கள் 128
௨௮ெபத்அஸ்மாேவத்ஊரார்கள் 42
௨௯கீரியாத்யாரீம்,ெகப ரா ேபேராத்ஊரார்கள் 743
௩௦ராமா, காபாஊரார்கள் 621
௩௧மிக்மாஸ்ஊரார்கள் 122
௩௨ெபத்ேதல்,ஆய ஊரார்கள் 123
௩௩ேவெறாரு ேநேபாஊரார்கள் 52
௩௪மற்ெறாருஏலாம்ஊரார்கள் 1,254
௩௫ஆரீம்ஊரார்கள் 320
௩௬எரிேகாஊரார்கள் 345
௩௭ேலாத்,ஆதீத்,ஓேனாஊரார்கள் 721
௩௮ெசனாகாஊரார்கள் 3,930

௩௯ஆசாரியரானவர்கள்:
ெயசுவாகுடும்பத்தானாகயெயதாயாவன்
சந்ததயனர் 973
௪௦இம்ேமரின் சந்ததயனர் 1,052
௪௧பஸ்கூரின் சந்ததயனர் 1,247
௪௨ஆரீமின் சந்ததயனர் 1,017
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௪௩ேலவயன்ேகாத்த ரத்தனர்:
ஓதயாவன்புத்த ரருக்குள்ேள
கத்மிேயல்மகனாகய
ெயசுவாவன்சந்ததயனர் 74

௪௪பாடகரானவர்கள்:
ஆசாபன்சந்ததயனர் 148

௪௫வாசல்காவலாளரானவர்கள்:
சல்லூம்,அேதர், தல்ேமான்,
அக்கூப்,அததா, ேசாபா
ஆக ேயாரின் சந்ததயனர் 138

௪௬இவர்கள்ஆலயபணியாளர்கள்:
சீகா,அசுபா, தபாேகாத்தன்சந்ததயனர்
௪௭ேகேராஸ், சீயா, பாேதான்,
௪௮ெலபனா,அகாபா, சல்மா,
௪௯ஆனான், க த்ேதல், காகார்,
௫௦ராயாக், ேரத்சீன்,ெநேகாதா,
௫௧காசாம்,ஊசா, பாெசயாக்,
௫௨ேபசாய்,ெமயுநீம்,ெநபஷசீம்,
௫௩பக்பூக்,அகுபா,அர்கூர்,
௫௪பஸ்லீ,ெமக தா,அர்ஷா,
௫௫பர்ேகாஷ், ச ெசரா, தாமா,
௫௬ெநத்ச யா,அதபா.

௫௭சாெலாேமானதுேவைலக்காரர்களின் சந்ததயனர்:
ேசாதா,ெசாெபேரத்,ெபரிதா,
௫௮யாலா, தர்ேகான், க த்ேதல்,
௫௯ெசபத்தயா,அத்தீல்,ெபாெகேரத்,ஆேமான்.
௬௦ ஆலய ேவைலக்காரர்களும், சாெலாேமானின் ேவைலக்காரர்களின்
சந்ததயனர்#392

௬௧ெதல்ெமலாக், ெதல்அர்சா, ேகருபல், ஆேதான், இம்ேமர் ஆகயஊர்களில்
இருந்து சல ஜனங்கள் எருசேலமிற்கு வந்தனர். ஆனால் இந்த ஜனங்கள்
தாங்கள் இஸ்ரேவலர் என்று தங்கள் தந்ைதகளின் வம்சத்ைத நரூப க்க
முடியாதவர்களாகஇருந்தார்கள்.

௬௨ெதலாயா,ெதாப யா,ெநேகதாஆக ேயாரின் சந்ததயனர்#642

௬௩ஆசாரியர்களின்குடும்பத்தலிருந்து
அபாயா, ேகாசு, பர்ச ல்லாய் சந்ததயனர் (க ேலயாைவச் ேசர்ந்த
பர்ச ல்லாயன்மகள்ஒருத்தையஒருமனிதன்மணந்ததால், அந்த மனிதன்
பர்சல்லாயன்சந்ததயானாக எண்ணப்பட்டான்.)
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௬௪இந்த ஜனங்கள் தமதுவம்சவரலாற்ைறத் ேதடினார்கள். ஆனால்அவர்கள்
அவற்ைறக் கண்டு படிக்கவல்ைல. அவர்களால் தங்கள் முற்ப தாக்கள்
ஆசாரியர்கள் என்று நரூப க்க முடியாமல் இருந்தனர். எனேவ அவர்களால்
ஆசாரியர்களாகச் ேசைவச் ெசய்ய முடியவல்ைல. அவர்களின் ெபயர்களும்
ஆசாரியர்களின் பட்டியலில் இடம் ெபறவல்ைல. ௬௫இந்த ஜனங்கள் மிகவும்
பரிசுத்தமான உணைவ உண்ணக்கூடாது என்று ஆளுநர் கட்டைளய ட்டார்.
ஊரீம், தும்மீம் என்பைவகைள உபேயாக த்து தைலைம ஆசாரியன் ேதவனிடம்
என்ன ெசய்யலாம் என்று ேகட்கும்வைர இவ்வைகயான எந்த உணைவயும்
அவர்களால்உண்ணமுடியவல்ைல.

௬௬-௬௭ எல்ேலாரும் ேசர்த்து, தரும்ப வந்த குழுவல் ெமாத்தம் 42,360 ேபர்
இருந்தனர். இைதத் தவ ர எண்ணப்படாமல் 7,337 ஆண் மற்றும் ெபண்
ேவைலக்காரர்களும் இருந்தனர். அேதாடு 245 ஆண் மற்றும் ெபண்
பாடகர்களும் இருந்தனர். ௬௮-௬௯ 736 குதைரகளும், 245 ேகாேவறு
கழுைதகளும், 435 ஒட்டகங்களும், 6,720 கழுைதகளும் அவர்களுக்கு
இருந்தன.

௭௦ வம்சத் தைலவர்களில் சலர் ேவைலக்ெகன்று ெகாடுத்ததாவது: ஆளுநர்
1,000 தங்கக் காசுகைளயும், 50 கலங்கைளயும், 530 ஆசாரிய ஆைடகைளயும்
கருவூலத்தற்குக் ெகாடுத்தான். ௭௧ வம்சத் தைலவர்களில் சலர் ேவைலயன்
கரூவூலத்தற்கு 20,000 தங்கக் காசுகைளயும், 2,200 ராத்தல் ெவள்ளிையயும்
ெகாடுத்தார்கள். ௭௨மற்ற ஜனங்கள் 20,000 தங்கக் காசுகைளயும், 2,200 ராத்தல்
ெவள்ளிையயும், 67ஆசாரியஆைடகைளயும்ெகாடுத்தனர்.
௭௩ ஆசாரியரும், ேலவயன் ேகாத்த ரத்தாரும், வாசல் காவலாளரும்,

பாடகரும், ஆலய ேவைலக்காரர்களும் தங்கள் ெசாந்தப் பட்டணங்களில்
குடிேயறனார்கள். இஸ்ரேவலின் மற்ற ஜனங்களும் தங்கள் ெசாந்தப்
பட்டணங்களில் குடிேயறனார்கள். ஆண்டில் ஏழாவது மாதத்தல் இஸ்ரேவலின்
அைனத்துஜனங்களும்தங்கள்ெசாந்தப் பட்டணங்களில்குடிேயற இருந்தனர்.

௮
எஸ்றா சட்டத்ைதவாச க்க றான்
௧ ஆண்டின் ஏழாவது மாதத்தல் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் ஒன்று

கூடினார்கள். அவர்கள் ஒன்றாயருந்தார்கள். அவர்கள் ஒருமனப்பட்டு
தண்ணீர் வாசலுக்கு முன்னால் தறந்தெவளியல் அைனவரும் கூடினார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் அைனவரும் எஸ்றா எனும் ேவதபாரகனிடம் ேமாேசயன்
சட்டப் புத்தகத்ைதக் ெகாண்டுவர ேவண்டுெமன்று ேகட்டார்கள். அதுதான்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக் கர்த்தரால் ெகாடுக்கப்பட்ட சட்டப் புத்தகம்.
௨ எனேவ, ஆசாரியனான எஸ்றா அங்ேக கூடியுள்ள ஜனங்களின் முன் சட்டப்
புத்தகத்ைதக் ெகாண்டுவந்தான். இதுேவ அம்மாதத்தன் முதல் நாளாகும்.
இது அந்த ஆண்டின் ஏழாவது மாதமாகும். அக்கூட்டத்தல் ஆண்களும்
ெபண்களுமாகக் கவனித்துக்ெகாள்ளவும் புரிந்துக்ெகாள்ளவும் ேபாத ய
வயதுைடயவர்களாக இருந்தனர். ௩எஸ்றா அத காைலயலிருந்து மதயம்வைர
சட்டப்புத்தகத்தலிருந்து உரத்த குரலில் வாச த்தான். அவன் ஆண்களும்
ெபண்களுமாய்கவனிக்கவும்புரிந்துெகாள்ளவும்ேபாத யவயதுைடயவர்களாக
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இருந்தவர்களிடம் வாச த்தான். அைனத்து ஜனங்களும் கவனமாகக் ேகட்டனர்.
சட்டப் புத்தகத்தல்கவனம்ைவத்தனர்.
௪ எஸ்றா மரத்தால் ஆன ேமைடயன் ேமல் நன்றான். அது இந்த

ச றப்பு ந கழ்ச்ச க்காக அைமக்கப்பட்டிருந்தது. எஸ்றாவன் வலது புறத்தல்
மத்த த்தயாவும், ெசமாவும், அனாயாவும், உரியாவும், இல்க்கயாவும்,
மாெசயாவும், நன்றனர். அவனது இடது புறத்தல் ெபதாயாவும், மீசேவலும்,
மல்கயாவும், அசூமும், அஸ்பதானாவும், சகரியாவும், ெமசுல்லாமும்
நன்றார்கள்.
௫ எனேவ எஸ்றா புத்தகத்ைதத் த றந்தான். ஜனங்கள் எல்ேலாரும்

அவைனப் பார்க்க முடிந்தது. ஏெனன்றால் அவன் உயர்ந்த ேமைடயல்
நன்றுக்ெகாண்டிருந்தான். எஸ்றா சட்ட புத்தகத்ைதத் த றந்ததும் ஜனங்கள்
எல்லாரும் எழுந்து நன்றனர். ௬ எஸ்றா உன்னத ேதவனாகய கர்த்தைரத்
துத த்தான். ஜனங்கள் அைனவரும் தங்கள் ைககைள உயர்த்த அதற்கு
மறுெமாழியாக “ஆெமன்! ஆெமன்!” என்று ெசான்னார்கள். ப றகு ஜனங்கள்
அைனவரும்குனிந்துமுகங்குப்புறவழுந்துகர்த்தைரெதாழுதுெகாண்டார்கள்.
௭ ேலவயர் ேகாத்த ரத்தலுள்ளஇம்மனிதர்கள்அங்ேக நன்றுக்ெகாண்டிருந்த

ஜனங்களிடம் சட்டத்ைதப் பற்ற ஜனங்களுக்குப் புரியும்படிச் ெசய்தனர்.
அவர்கள் ெயசுவா, பானி, ெசேரப யா, யாமின், அக்கூப், செபதாய ,
ஒதயா, மாெசயா, ேகலிதா, அசரியா, ேயாசபாத், ஆனான், ெபலாயா
ஆக ேயார்களாவார்கள். ௮அந்த ேலவயர்கள் ேதவனுைடய சட்டப்புத்தகத்ைத
வாச த்தனர். அவர்கள் அதைனப் புரியும்படிச் ெசய்தனர். அதன் ெபாருைளயும்
வளக்கனார்கள். அவர்கள் இதைனச் ெசய்ததால் ஜனங்கள் வாச க்கப்பட்டது
என்னெவன்றுபுரிந்துக்ெகாண்டனர்.
௯ ப றகு ஆளுநராக ய ெநேகமியா, ஆசாரியனுமான, ேவதபாரகனாகய

எஸ்றா மற்றும் ஜனங்களுக்குப் ேபாத த்த ேலவயர்களும் ஜனங்களிடம்,
“இந்நாள் ச றப்புக்குரிய நாளாக* உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு உள்ளது.
எனேவ துக்கப்படவும் அழவும் ேவண்டாம்” என்றனர். ஏெனன்றால் ஜனங்கள்
ேதவனுைடயச்ெசய்த கைளச் சட்டத்தல் ேகட்டதும்அழுதனர்.
௧௦ெநேகமியா, “ேபாங்கள்,நல்லஉணைவயும்இனியபானங்கைளயும்குடித்து

மகழுங்கள். ெகாஞ்சம் உணைவயும் பானத்ைதயும் உணவு எதுவும் தயார்
ெசய்யாதஜனங்களுக்குக்ெகாடுங்கள். இன்றுகர்த்தருக்குச றப்ப ற்குரியநாள்.
துக்கப்படேவண்டாம். ஏெனன்றால் கர்த்தருைடய மக ழ்ச்ச யானது உங்கைளப்
பலமுைடயவர்களாகச்ெசய்யும்” என்றான்.
௧௧ ேலவயன் ேகாத்த ரத்தாரும் ஜனங்கள் அைமதயைடய உதவனார்கள்.

அவர்கள், “அைமதயாக இருங்கள், இது சறப்ப ற்குரிய நாள், துக்கப்பட
ேவண்டாம்” என்றனர்.
௧௨ ப றகு ஜனங்கள் எல்லாரும் ச றப்பான உணைவ உண்ணச் ெசன்றனர்.

அவர்கள், தம் உணைவயும் பானங்கைளயும் பக ர்ந்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள்
சந்ேதாஷமாக இருந்தனர். அச்ச றப்பு நாைளக் ெகாண்டாடினார்கள்.
அவர்கள் ஆச ரியர்கள் அவர்களுக்கு கற்ப க்க முயற்ச ெசய்துக்ெகாண்டிருந்த
கர்த்தருைடய ேபாதைனகைளபுரிந்துக்ெகாண்டனர்.

* ௮:௯: ச றப்புக்குரிய நாள் ஒவ்ெவாரு மாதத்தன் முதலாம் நாளும், இரண்டாம் நாளும்
ெதாழுதுெகாள்வதற்குரிய ச றப்பான நாள்களாகும். ஜனங்கள் அன்று கூடி ச றப்பான உணைவப்
பக ர்ந்துெகாள்வார்கள்.
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௧௩ ப றகு அம்மாதத்தன் இரண்டாவது நாளில் அைனத்து குடும்பத்
தைலவர்களும் ேபாய் எஸ்றாைவயும், ஆசாரியர்கைளயும், ேலவயர்கைளயும்
சந்த த்தனர். அவர்கள் அைனவரும் ேவதபாரகனாகய எஸ்றாைவச் சுற்ற
சட்டத்தன்வார்த்ைதகைளக்கற்றுக்ெகாள்ளகூடினார்கள்.
௧௪-௧௫அவர்கள் கற்று சட்டத்தல் கட்டைளகள்இருப்பைதக் கண்டனர். கர்த்தர்

இந்தக் கட்டைளைய ேமாேச மூலம் ஜனங்களுக்குக் ெகாடுத்தார். ஆண்டின்
ஏழாவது மாதத்தல், இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஒரு வேஷச வடுமுைறைய
(கூடாரங்கள் வழா) ெகாண்டாட எருசேலமிற்குப் ேபாகேவண்டும். அவர்கள்
தற்காலிகமாக கூடாரங்களில் அங்ேக குடியருக்கேவண்டும். ஜனங்கள்
தங்களது சகல நகரங்களுக்கும் எருசேலமிற்கும் ேபாய் இவற்ைறக்
கூறேவண்டும்: “மைல நாடுகளுக்குப் ேபாங்கள். பலவைகயாக ஒலிவ
மரங்களிலிருந்து கைளகைள எடுங்கள். மிருதுச்ெசடிகளின் கைளகைளயும்,
ேபரீச்ச மரப்பட்ைடகைளயும்,அடர்ந்த மரக்கைளகைளயும்ெகாண்டுவாருங்கள்.
அக்கைளகைளக் ெகாண்டு தற்காலிகமாகக் கூடாரங்கைள அைமயுங்கள்.
சட்டம்ெசால்லுகறபடிச்ெசய்யுங்கள்.”
௧௬ எனேவ, ஜனங்கள் ெவளிேய ேபாய் அம்மரக் கைளகைள எடுத்தனர்.

ப றகு அவர்கள் தற்காலிகமான கூடாரங்கைளத் தங்களுக்காக அைமத்தனர்.
அவர்கள் தங்கள் ெசாந்த கூைரகள் ேமலும் முற்றங்களிலும் கூடாரங்கைள
அைமத்துக்ெகாண்டனர். ஆலயப் ப ரகாரங்களிலும், தண்ணீர் வாசல்
அருகலுள்ள தறந்த ெவளியலும், எப்ப ராயீம் வாசல் வீதயலும் தங்களுக்குக்
கூடாரங்கைளப் ேபாட்டார்கள். ௧௭ இவ்வாறு சைறயருப்பலிருந்து தரும்ப
வந்த இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் குழு முழுவதும் கூடாரங்கைளப் ேபாட்டார்கள்.
அவர்கள் அைமத்த கூடாரங்களிேலேய அவர்கள் குடி இருந்தார்கள்.
நூனின் மகனாகய ேயாசுவாவன் நாட்கள் முதல் அந்நாள்வைர இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் அைடக்கலக் கூடாரப் பண்டிைகைய இவ்வாறு ெகாண்டாடவல்ைல.
ஒவ்ெவாருவரும்மிகவும் சந்ேதாஷமாகஇருந்தனர்.
௧௮ வழாவன் ஒவ்ெவாரு நாளும் சட்டப் புத்தகத்தல் இருந்து எஸ்றா

வாச த்தான். வழாவன் முதல் நாளிலிருந்து கைடச நாள்வைர எஸ்றா சட்டப்
புத்தகத்ைத வாச த்தான். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இவ்வழாைவ ஏழு நாட்கள்
ெகாண்டாடினார்கள். ப றகு எட்டாவது நாள் ஜனங்கள் முைறப்படி ஒரு ச றப்புக்
கூட்டத்த ற்காகக்கூடினார்கள்.

௯
இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்தங்கள்பாவங்கைளஅறக்ைகயடுகறார்கள்
௧ ப றகு அேத மாதத்தன் 24வது நாள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ஒரு நாள்

உபவாசத்த ற்காகக் கூடினார்கள். அவர்கள் துக்கத்த ற்குரிய ஆைடைய
அணிந்தனர்; தங்கள் தைலயல் சாம்பைலப் ேபாட்டுக்ெகாண்டனர். இதன்
மூலம் தாங்கள் துக்கமாகவும், கலக்கமாகவும் இருப்பதாகக் காட்டினார்கள்.
௨ இஸ்ரேவல் சந்ததயனர் அயல் நாட்டினவர்களிடமிருந்து தங்கைளப்
ப ரித்துக்ெகாண்டனர். இஸ்ரேவலர்கள் ஆலயத்தல் எழுந்து நன்று தங்களது
பாவங்கைளயும் தங்கள் முற்ப தாக்களின் பாவங்கைளயும் அறக்ைகய ட்டனர்.
௩அவர்கள் மூன்று மணி ேநரம் எழுந்து நன்று, ஜனங்கள் தங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருைடய சட்டப்புத்தகத்ைத வாச த்தனர். ப றகு ேமலும் மூன்று மணிேநரம்
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தங்கள் பாவங்கைள அறக்ைகய ட்டனர். தங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர
குனிந்துெதாழுதுெகாண்டனர்.
௪ ெயசுவா, பானி, கத்மிேயல், ெசப்பனியா, புன்னி, ெசெரப யா, பானி,

ெகனானி என்பவர்கள் ேலவயர்களுைடய படிகளின் ேமல் நன்றார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் ேதவனாகய கர்த்தைர உரத்தக்குரலில் அைழத்தார்கள்.
௫ ப றகு ேலவயரான ெயசுவா, கத்மிேயல், பானி, ஆசாப்ெநயா, ெசெரப யா,
ஒதயா,ெசபனியா,ெபத்தகயாஆக ேயார்ஜனங்கைளப்பார்த்துேபசனார்கள்.
அவர்கள், “எழுங்கள்உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தைரதுதயுங்கள்!” என்றனர்.

“ேதவன்என்ெறன்றும்வாழ்க றார்!
ேதவன்என்ெறன்றும்வாழ்வார்!

ஜனங்கள்உமதுமகைமயுள்ளநாமத்ைதத்துத க்க ேவண்டும்!
உமதுநாமம்எல்லாத்துத க்கும்ேபாற்றுதலுக்கும்ேமலானதாகஇருப்பதாக!.

௬நீேர ேதவன்! கர்த்தாேவ, நீர்ஒருவேர ேதவன்!
நீர்வானத்ைதஉண்டாக்கனீர்!

நீர் மிக உயர்ந்த பரேலாகத்ைதயும் அதலுள்ள எல்லாவற்ைறயும்
உண்டாக்கனீர்!

நீர் பூமிையயும்அதலுள்ளஅைனத்ைதயும்உண்டாக்கனீர்!
நீர் கடல்கைளயும்அதலுள்ளஅைனத்ைதயும்உண்டாக்கனீர்!
நீர் எல்லாவற்றற்கும்உய ர்ெகாடுத்தீர்!

ேதவதூதர்கெளல்லாம்உம்ைமபணிந்துெதாழுதுெகாள்கன்றனர்!
௭நீேர ேதவனாகயகர்த்தர்.

நீர்ஆப ராைமத் ேதர்ந்ெதடுத்தீர்.
பாப ேலானிலுள்ளஊரிலிருந்துஅவைரவழிநடத்தனீர்.

அவனதுெபயைரஆப ரகாம் என்றுமாற்றனீர்.
௮ அவன் உமக்கு உண்ைமயாகவும் நம்ப க்ைகயுைடயவனாகவும் இருந்தைதக்

கண்டீர்.
நீர்அவேனாடுஒருஉடன்படிக்ைகெசய்துக்ெகாண்டீர்.

நீர்அவனுக்குகானானியர்.
ஏத்தயர், எேமாரியர்,ெபரிச யர்.
எபூசயர், க ர்காச யர்ஆக ேயாரதுநாடுகைளக்ெகாடுப்பதாகவாக்களித்தீர்.

ஆனால் நீர் அத்ேதசத்ைத ஆப ரகாமின் சந்ததயனருக்குக் ெகாடுப்பதாக
வாக்களித்தீர்.

உமதுவாக்குறுதையக்காப்பாற்றனீர்!
ஏன்? ஏெனன்றால்நீர் நல்லவர்!

௯எங்கள்முற்ப தாக்கள்எக ப்தல்துன்பப்படுவைதநீர் பார்த்தீர்.
ெசங்கடலில்அவர்கள்உதவக்காகக்கூப்ப ட்டைதக் ேகட்டீர்.

௧௦பார்ேவானிடத்தல்நீர்அற்புதங்கைளக்காட்டினீர்.
அவனதுஅதகாரிகளிடமும்ஜனங்களிடமும்அற்புதங்கைளெசய்தீர்.

நமது முற்ப தாக்கைளவ ட எக ப்தயர்கள் தம்ைமச் ச றந்தவர்களாக
நைனத்தனர் என்பதுஉமக்குத்ெதரியும்.

ஆனால் நீர் எவ்வளவு சறந்தவர் என நரூப த்தீர்! அவர்கள் இன்றும் கூட
அதைனநைனக்கன்றனர்!

௧௧அவர்களுக்குமுன்நீர்ெசங்கடைலப் ப ரித்தீர்.
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அவர்கள்காய்ந்த நலத்தன்வழியாக நடந்தனர்.
எக ப்தயவீரர்கள்அவர்கைளத்துரத்தனர்.

ஆனால் அவர்கைள நீர் கடலுக்குள் எற ந்தீர். அவர்கள் கடலுக்குள் பாைற
மூழ்குவதுேபான்றுமூழ்கனார்கள்.

௧௨ அந்த ேநரத்தல் அவர்கைள வழி நடத்த பகல் ேநரத்தல் நீர் உயர்ந்த
ேமகத்ைதப் பயன்படுத்தனீர்.

இரவல்நீர்அக்கனிதூைணப்பயன்படுத்தனீர்.
இவ்வாறுநீர்அவர்களின்பாைதையெவளிச்சமாக்கனீர்.

அவர்களுக்குஎங்ேக ேபாகேவண்டும்என்றும்வழிக்காட்டினீர்.
௧௩ப றகுநீர் சீனாய்மைலயலிருந்துஇறங்கனீர்.

நீர் பரேலாகத்தலிருந்துஅவர்கேளாடு ேபசனீர்.
நீர்அவர்களுக்குநல்லசட்டங்கைளயும்ெகாடுத்தீர்.

நீர் அவர்களுக்கு மிக நல்ல கட்டைளகளும் கற்பைனகளுமானவற்ைற
ெகாடுத்தீர்.

௧௪உமதுபரிசுத்தமானஓய்வுநாைளப்பற்றயும்ெசான்னீர்.
உமது தாசனாகய ேமாேசையப் பயன்படுத்த , நீர் அவர்களுக்கு
கற்பைனகைளயும் ேபாதைனகைளயும் சட்டங்கைளயும்ெகாடுத்தீர்.

௧௫அவர்கள்பச ேயாடுஇருந்தார்கள்.
எனேவ, பரேலாகத்தலிருந்துஅவர்களுக்குஉணைவக்ெகாடுத்தீர்.

அவர்கள்தாகமாய்இருந்தார்கள்.
எனேவ, பாைறயலிருந்துஅவர்களுக்குதண்ணீைரக்ெகாடுத்தீர்.

நீர்அவர்களிடம், ‘வாருங்கள்,இந்நாட்ைட எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்’ என்றீர்.
நீர் உமது வல்லைமையப் பயன்படுத்த அவர்களுக்காக நாட்ைட
எடுத்துக்ெகாண்டீர்.

௧௬ஆனால்எங்கள்முற்ப தாக்களானஅந்தஜனங்கள்ெபருைமெகாண்டனர்.
அவர்கள்ப டிவாதமானவர்களானார்கள்.
அவர்கள்உமதுகட்டைளகளுக்குகீழ்ப்படியமறுத்தனர்.

௧௭அவர்கள்கவனிக்க மறுத்தனர். நீர் ெசய்தஅற்புதங்கைளமறந்தனர்.
அவர்கள் எக ப்த ற்கு மீண்டும் ெசன்று அடிைமகளாகத் தைலவைர
அமர்த்தனார்கள்!

“ஆனால்நீர் மன்னிக்க ற ேதவன்!
நீர் கருைணயும்மிகுந்தஇரக்கமும்உைடயவர் .

நீர் ெபாறுைமயும்முழுஅன்பும்உைடயவர்.
எனேவநீர்அவர்கைளவ ட்டுவலகவல்ைல.
௧௮அவர்கள்தங்கத்தால்கன்றுக்குட்டிைகைளச்ெசய்து,

‘இைவதான்நம்ைமஎக ப்தலிருந்துெவளிேயெகாண்டுவந்தெதய்வங்கள்’
என்றுெசான்னேபாதுங்கூடநீர்அவர்கைளவ ட்டுவலகவல்ைல.

௧௯நீர் மிகவும்கருைணஉைடயவர்!
எனேவ, நீர்அவர்கைளவனாந்தரத்தல்ைகவ டவல்ைல.

பகலில்அவர்களிடமிருந்தஉயர்ந்த ேமகங்கைளஎடுக்கவல்ைல.
நீர்அவர்கைளத்ெதாடர்ந்துவழி காட்டினீர்.

இரவல்வளக்குத்தூைணஅவர்களிடமிருந்துஎடுக்கவல்ைல.
அவர்களதுபாைதக்குத்ெதாடர்ந்துெவளிச்சம் தந்தீர்.
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எந்தவழியல் ேபாக ேவண்டும்என்றுஅவர்களுக்குவழிகாட்டினீர்.
௨௦அவர்கைளஅறவாளிகளாக்கஉமதுநல்ஆவையக்ெகாடுத்தீர்.

அவர்களுக்குஉணவாகமன்னாைவக்ெகாடுத்தீர்.
நீர்அவர்களின்தாகத்த ற்குதண்ணீைரக்ெகாடுத்தீர்.

௨௧ 40ஆண்டுகளுக்குஅவர்கைளகவனித்துவந்தீர்!
வனாந்தரத்தல் அவர்களுக்குத் ேதைவயானவற்ைற அவர்கள்
ெபற்றுக்ெகாண்டார்கள்.

அவர்கள்ஆைடகள்பைழயதாய் ேபாகவல்ைல.
அவர்களின்பாதங்கள்வீங்கேவா புண்ணாகேவாஇல்ைல.

௨௨கர்த்தாேவ, நீர்அவர்களுக்குஇராஜ்யங்கைளயும்நாடுகைளயும்ெகாடுத்தீர்.
நீர் அவர்களுக்குக் குைறந்த அளவான ஜனங்கள் வாழ்க ற தூர
நாடுகைளயும்ெகாடுத்தீர்.

அவர்கள்எஸ்ேபானின்அரசனாகயசீேகான்நாட்ைடயும்ெபற்றனர்.
அவர்கள்பாசானின்அரசனாகயஓகன்நாட்ைடயும்ெபற்றனர்.

௨௩ வானத்தலுள்ள நட்சத்த ரங்கைளப் ேபான்று அவர்களது சந்ததயனைரப்
ெபருக்கனீர்.

அவர்களது முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்தபடி நாடுகைள அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தீர்.

அவர்கள்உள்ேளெசன்றுநாட்ைட எடுத்துக்ெகாண்டார்கள்.
௨௪அப்பள்ைளகளும்நாட்ைட எடுத்துக்ெகாண்டனர்.

அங்ேகவாழ்ந்த கானானியர்கைளஅவர்கள்ேதாற்கடித்தனர்.
நீர்அந்தஜனங்கைளேதாற்கடிக்கும்படிெசய்தீர்!

அந்நாடுகைளயும் ஜனங்கைளயும் அரசர்கைளயும் அவர்களது
வருப்பப்படிச் ெசய்யநீர்அனுமதத்தீர்!

௨௫அவர்கள்பலமிக்க நகரங்கைளத் ேதாற்கடித்தனர்.
அவர்கள்வளமானநலங்கைளஎடுத்தனர்.

அவர்கள்நல்லெபாருட்கள்நைறந்தவீடுகைளப்ெபற்றனர்.
அவர்கள்ஏற்ெகனேவேதாண்டப்பட்ட கணறுகைளப்ெபற்றனர்.

அவர்கள் த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கள், ஒலிவ மரங்கள் மற்றும் பழமரங்கைளப்
ெபற்றனர்!

அவர்கள்வயறுநைறயும்வைரஉண்டுக்ெகாழுத்தனர்.
நீர் ெகாடுத்தஅற்புதமானெபாருட்கைளஎல்லாம்அனுபவத்தனர்.
௨௬அவர்கள்உமக்குஎத ராகத் தரும்பனார்கள்!

அவர்கள்உமதுேபாதைனகைளத்தூரஎற ந்தனர்!
அவர்கள்உமதுதீர்க்கதரிச கைளக்ெகான்றனர்.

அத்தீர்க்கதரிச கள்மக்கைளஎச்சரித்தனர்.
அவர்கைளஉம்மிடம் தரும்பக்ெகாண்டுவரஅவர்கள்முயற்ச த்தனர்.
ஆனால்எங்களதுமுற்ப தாக்கள்உங்களுக்குஎத ராகஅக்க ரமம்ெசய்தனர்!

௨௭எனேவஅவர்கைளத்தம் பைகவர்கள்ைகக்ெகாள்ளவ ட்டீர்.
பைகவர்களுக்குத்துன்பங்கைளக்ெகாடுத்தனர்.

துன்பம்வந்ததும்,முற்ப தாக்கள்உம்ைமஉதவக்குஅைழத்தனர்.
பரேலாகத்தல்நீர் ேகட்டீர்.

நீர் மிகவும்இரக்கமுைடயவர்.
எனேவஅவர்கைளக்காக்கஜனங்கைளஅனுப்பனீர்.
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அந்தஜனங்கள்அவர்கைளப்பைகவரிடமிருந்துகாத்தனர்.
௨௮ப றகுஇைளப்பாறுதல்ெபற்றஉடேனேய

எங்கள் முற்ப தாக்கள் உமக்கு முன் மீண்டும் ெபால்லாப்புகைளச் ெசய்யத்
ெதாடங்கனார்கள்!

எனேவ அவர்கைளப் பைகவர் ேதாற்கடித்து தண்டிக்கும்படி வ ட்டுவ ட்டீர்.
அவர்கள்உம்ைமஉதவக்குஅைழத்தனர்.

பரேலாகத்தலிருந்துநீர்அதைனக்ேகட்டுஅவர்களுக்குஉதவனீர்.
நீர் மிகவும்இரக்கமுள்ளவர்!

அதுபலதடைவந கழ்ந்தது.
௨௯நீர்அவர்கைளஎச்சரித்தீர்.

அவர்கைளமீண்டும்வரும்படிெசான்னீர்.
ஆனால்அவர்கள்அகங்காரம்ெகாண்டனர்.

அவர்கள்உமதுகட்டைளையக் ேகட்க மறுத்தனர்.
ஜனங்கள் உமது சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் ப றகு அவர்கள் உண்ைமயல்

வாழ்வார்கள்.
ஆனால்எங்கள்முற்ப தாக்கள்உமதுசட்டங்கைளமீறனார்கள்.

அவர்கள்ப டிவாதமானவர்கள்.
அவர்கள்தமதுமுதுைகஉமக்குத்தருப்பனார்கள்.
அவர்கள்கவனிக்க மறுத்தனர்.

௩௦ “நீர் எங்கள்முற்ப தாக்கேளாடுமிகப் ெபாறுைமயாய்இருந்தீர்.
பலஆண்டுகள்உம்மிடம் தவறாக நடந்தனர்.

உமதுஆவயனால்அவர்கைளஎச்சரித்தீர்.
நீர்அவர்கைளஎச்சரிக்க தீர்க்கதரிச கைளஅனுப்பனீர்.

ஆனால்எங்கள்முற்ப தாக்கள்கவனிக்கவல்ைல.
எனேவநீர்அவர்கைளஅந்நயர்களிடம்ஒப்புக்ெகாடுத்தீர்.

௩௧ “ஆனால்நீர் மிகவும்இரக்கமுைடயவர்!
நீர்அவர்கைளமுழுைமயாகஅழிக்கவல்ைல.

நீர்அவர்கைளைகவ டவும்இல்ைல.
நீர்இத்தைகயஇரக்கமும்கருைணயும்ெகாண்டேதவன்!

௩௨ எங்கள் ேதவேன, நீேர ெபரிய ேதவன்; பயங்கரமும் வல்லைமயும் ெகாண்ட
வீரர்!

நீர்அன்பும்,உண்ைமயுமானவர்.
நீர்உமதுஉடன்படிக்ைகையக்காக்க றீர்!

நாங்கள் பல துன்பங்கைளப் ெபற்றருந்ேதாம். எங்கள் துன்பங்கள் உமக்கு
முக்கயமானைவ!

எங்கள் ஜனங்கள் அைனவருக்கும், அரசர்களுக்கும், தைலவர்களுக்கும்,
ஆசாரியர்களுக்கும், தீர்க்கதரிச களுக்கும்தீைமஏற்பட்டன.

அத்துன்பங்கள்அசீரியாஅரசரின்காலமுதல்இன்றுவைரஏற்பட்டன!
௩௩ஆனால்ேதவேன, எங்களுக்குஏற்பட்ட எல்லாவற்றலும்நீர் நீதயுள்ளவர்.

நீர் ேநர்ைமயானவர். நாங்கள்தவறானவர்கள்.
௩௪ எங்கள் அரசர்கள், தைலவர்கள், ஆசாரியர்கள் மற்றும் முற்ப தாக்கள் உமது

சட்டத்த ற்குகீழ்ப்படியவல்ைல.
அவர்கள்உம்முைடயகட்டைளகைளக்கவனிக்கவல்ைல.
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அவர்கள்உமதுஎச்சரிக்ைககைளப்புறக்கணித்தனர்.
௩௫எங்கள்முற்ப தாக்கள்உமக்குப் பணி ெசய்யவல்ைல.

அவர்கள்தம்ெசாந்தஇராஜ்யத்தல்இருந்தும்ெசய்யவல்ைல.
அவர்கள்தீைமெசய்வைதநறுத்தவல்ைல.

அவர்கள்நீர் ெசய்தஅைனத்துஅற்புதங்கைளயும்அனுபவத்தனர்.
அவர்கள் வளமான நலங்கைள அனுபவத்தனர். அவர்கள் ஏராளமான

இடத்ைதப்ெபற்றனர்.
ஆனால்அவர்கள்தம்தீச்ெசயல்கைளநறுத்தவல்ைல.

௩௬ இப்ெபாழுது நாங்கள் அடிைமகள். நாங்கள் இந்த நாட்டில் அடிைமகளாக
இருக்கன்ேறாம்.

இதுநீர் எமதுமுற்ப தாக்களுக்குெகாடுத்த நாடு.
எனேவஅவர்கள்இதன்பலைனயும்நன்ைமையயும்அனுபவக்கமுடிந்தது.

௩௭இந்நாட்டின்அறுவைடமிகப் ெபரியது. ஆனால்நாங்கள்பாவம்ெசய்ேதாம்.
எனேவ அறுவைட, எங்கைள ஆள உம்மால் நயமிக்கப்பட்ட அரசர்களுக்கு
ெசாந்தமாய ற்று.

அந்தஅரசர்கள்எங்கைளயும்எங்கள்ஆடுமாடுகைளயும்ஆளுகறார்கள்.
அவர்கள்வரும்புக றபடி எைதயும்ெசய்க றார்கள்.
நாங்கள்மிகுந்தஇக்கட்டில்உள்ேளாம்.

௩௮ “இைவஇப்படி இருக்க றபடியால், நாங்கள் மாற்ற முடியாத ஒரு ஒப்பந்தம்
ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க ேறாம். நாங்கள் இந்த ஒப்பந்தத்ைத எழுத்தல்
ைவக்க ேறாம். எங்கள் தைலவர்கள், ேலவயர்கள், ஆசாரியர்கள், ஆகேயார்
ஒப்பந்தத்தல் தங்கள் ைகெயழுத்ைத ேபாட்டனர். அதற்கு முத்தைரயும்
இட்டனர்.”

௧௦
௧முத்தைரய டப்பட்டஒப்பந்தத்தல்இந்தப்ெபயர்கள்இருந்தன:

ஆளுநரான ெநேகமியா, அகலியாவன் மகன் ச ேதக்கயா, ௨ ெசராயா,
அசரியா, எேரமியா, ௩ பஸ்கூர், அமரியா, மல்கஜா, ௪அத்தூஸ், ெசபனியா,
மல்லூக், ௫ஆரீம், ெமெரேமாத், ஒபதயா, ௬ தானிேயல், க ேநேதான், பாருக்,
௭ ெமசுல்லாம், அபயா, மீயாமின், ௮ மாச யா, பல்காய், ெசமாயா எனும்
ஆசாரியர்களும் தங்கள் ைகெயழுத்ைத முத்தைரய டப்பட்ட ஒப்பந்தத்தல்
இட்டனர்.

௯முத்தைரய டப்பட்டஒப்பந்தத்தல்உள்ளேலவயர்களின்ெபயர்கள்:

அசனியாவன் மகனான ெயசுவா, எனாதாதன் மகன்களில் ஒருவரான
பன்னூய , கத்மிேயல்ஆக ேயார், ௧௦அவர்களில் சேகாதரராக ய ெசபனியா,
ஒதயா, ேகலிதா, ெபலாயா, ஆனான், ௧௧மீகா, ேரகாப், அசபயா, ௧௨ சக்கூர்,
ெசெரப யா,ெசபனியா, ௧௩ஒதயா, பானி,ெபனினுஆக ேயார்.

௧௪ முத்தைரய டப்பட்ட ஒப்பந்தத்தல் உள்ள ஜனங்கள் தைலவர்களின்
ெபயர்கள்:
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பாேராஷ்,பாகாத்ேமாவாப்,ஏலாம், சத்தூ,பானி, ௧௫புன்னி,அஸ்காத்,ெபபாய ,
௧௬அேதானியா, ப க்வாய், ஆதன், ௧௭ஆேதர், இஸ்கயா, அசூர், ௧௮ஒதயா,
ஆசூம்,ெபத்சாய், ௧௯ஆரீப்,ஆனேதாத்,ெநபாய், ௨௦மக்ப யாஸ்,ெமசுல்லாம்,
ஏசீர், ௨௧ ெமெஷசாெபேயல், சாேதாக், யதுவா, ௨௨ ெபலத்தயா, ஆனான்,
ஆனாயா, ௨௩ ஓெசயா, அனனியா, அசூப், ௨௪ அல்ேலா, ேகஸ், பலகா,
ேசாேபக், ௨௫ ேரகூம், அஷபனா, மாெசயா, ௨௬அகயா, கானான், ஆனான்,
௨௭மல்லூக்,ஆரிம், பானாஆக ேயார்.

௨௮-௨௯ எனேவ இந்த ஜனங்கள் அைனவரும் ேதவனிடம் இந்த வ ேசஷ
வாக்குறுதைய அளித்தனர். அவர்கள் வாக்குறுதையக் கைடப டிக்காவ ட்டால்
தீைமகள் வரட்டும் என்று ேவண்டினர். ேதவனுைடய சட்டத்ைதக்
கைடப டிக்கேவண்டும் என்று ஜனங்கள் அைனவரும் வாக்குறுத ச்
ெசய்தனர். ேதவனுைடய சட்டம் அவரது தாசனாகய ேமாேசயன் மூலம்
எங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது. இந்த ஜனங்கள் நம்முைடய ேதவனாகய
கர்த்தருைடய கற்பைனகைளயும், சகல வத கைளயும், ேபாதைனகைளயும்
ைகக்ெகாள்ளேவண்டும் என்று வாக்குறுதக் ெகாடுத்தனர். இப்ெபாழுது
வாக்குறுத ச் ெசய்துக்ெகாண்ட ஜனங்கள் இவர்கள்தான்: ஜனங்களில்
மற்றவர்களான ஆசாரியரும், ேலவயரும், வாசல் காவலாளரும், பாடகரும்,
ஆலய ஊழியர்களும், ேதவனுைடய சட்டத்த ற்குக் கீழ்ப்படிவதற்காக மற்ற
ஜனங்களிடமிருந்து தங்கைள ப ரித்துக்ெகாண்ட இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அைனவரும் இருந்தனர். அவர்கள் மைனவகளும் அவர்கள் மகன்களும்
அவர்கள் மகள்களுமாகய அைனவரும் கவனித்து புரிந்துெகாள்பவர்களாக
இருந்தனர். இவர்கள் தங்கள் சேகாதரர்கள் மற்றும் முக்கயமானவர்கேளாடு
ேசர்ந்துக்ெகாண்டு ேதவனுைடய சட்டத்த ற்கு கீழ்ப்படிய ஒப்புக்ெகாள்ள
ைவத்தனர். ேதவனுைடய சட்டத்த ற்கு கீழ்ப்படியாவ ட்டால் தமக்குத் தீைமகள்
ஏற்படட்டும்என்றசாபத்ைதயும்அவர்கள்ஏற்றுக்ெகாண்டனர்.
௩௦ அவர்கள், “எங்கைளச் சுற்றயருக்கும் ப றர் மகன்களுக்கு எங்கள்

மகள்கைள ெகாடுக்கமாட்ேடாம். எங்கள் மகன்களுக்கு எங்கைளச்
சுற்றயருக்கும் ப றர் மகள்கைளக் ெகாள்ளமாட்ேடாம் என்று வாக்குறுத ச்
ெசய்தனர்.
௩௧ “நாங்கள் ஓய்வு நாளில் ேவைலச் ெசய்யமாட்ேடாம். எங்கைளச்

சுற்றயருப்பவர்கள் அந்நாளில் தானியங்கைளேயா மற்ற ெபாருட்கைளேயா
ெகாண்டுவந்து வற்றால் நாங்கள் அவற்ைற அச்ச றப்பான நாளிலும் மற்ற
ஓய்வு நாட்களிலும் வாங்கமாட்ேடாம். ஒவ்ெவாரு ஏழாவதுஆண்டிலும், நாங்கள்
எங்கள் பூமியல் நாத்து நடுதல்அல்லது ேவறு ேவைலகைளச் ெசய்யமாட்ேடாம்.
ஒவ்ெவாரு ஏழாவது ஆண்டிலும், மற்றவர்கள் எங்களுக்குத் தர ேவண்டிய
கடன்கைளத்தள்ளுபடிெசய்ேவாம்.
௩௨ “நாங்கள் எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயப் ெபாறுப்ைப ஏற்றுக்ெகாள்ளும்

கட்டைளக்குப் கீழ்ப்படிேவாம். எங்கள் ேதவைன மகைமப்படுத்த ஒவ்ெவாரு
ஆண்டும் ேசக்கலில் மூன்றல் ஒரு பங்ைகக் ெகாடுத்து ஆலயபணிக்கு
உதவுேவாம். ௩௩ இப்பணமானது ஆசாரியர்கள் ஆலயத்தல் ேமைஜயன்
ேமல் ைவக்கும் வ ேசஷ ெராட்டிக்கும் சமூகத்தப்பங்களுக்கும் ெகாடுக்கப்படும்.
இப்பணம்தானியக் காணிக்ைகக்கும், தகனப்பலிக்கும்ெகாடுக்கப்படும். ஓய்வு
நாட்களிலும், பைறச் சந்த ர நாட்களிலும் மற்றும் ச றப்புக் கூட்டங்களிலும்
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ெசலுத்தும் பலிகளுக்கும் ெகாடுக்கப்படும். இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப்
பரிசுத்தப்படுத்தும் பாவப்பரிகாரப் பலிகளுக்கும் ெகாடுக்கப்படும். இப்பணம்
ேதவாலயத்த ற்குத் ேதைவப்படும்எவ்வத ேவைலகளுக்கும்ெகாடுக்கப்படும்.
௩௪ “ஆசாரியரும்ேலவயர்களும்ஜனங்களுமாகயநாங்கள்சீட்டுப்ேபாட்ேடாம்.

ஏெனன்றால், ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் குற ப்ப ட்ட காலங்களில் நமது
ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கு எந்தக் குடும்பத்தார் வ றைக அன்பளிப்பாக
ெகாண்டுவரேவண்டும்என்றுதீர்மானிப்பதற்குவரும்பனர். நமதுேதவனாகய
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் வறகானது பலிபீடத்தல் எரிக்கப்பட்டது. சட்டத்தல்
எழுதப்பட்டபடி நாம்ெசய்ய ேவண்டும்.
௩௫ “நாம் நமது அறுவைடயல் கைடக்கும் ஒவ்ெவாரு பழ மரங்களில்

முதற்கனிகைளயும் ெகாண்டு வரும் ெபாறுப்ைப ஏற்றுக்ெகாண்ேடாம்.
நாங்கள் அப்பழங்கைள கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு ஒவ்ெவாரு ஆண்டும்
ெகாண்டுவருேவாம்.
௩௬ “சட்டத்தல் எழுதயுள்ளபடி நாம் ெசய்ய ேவண்டியது இதுதான்: எங்கள்

மகன்களில் முதல் மகன்கைளயும், எங்கள் ஆடுமாடுகளாகய மிருகங்களில்
முதலில் பறந்தைவகைளயும் நாங்கள் ெகாண்டு வருேவாம். நாங்கள் முதலில்
பறந்தவற்ைற எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்குள் ெகாண்டுவருேவாம்,
அங்ேக ஊழியஞ் ெசய்க ற ஆசாரியர்களிடம் ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் நாங்கள்
ெகாண்டுவருேவாம்.
௩௭ “நாங்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் உள்ள ேசமிப்பு அைறகளுக்கு

ஆசாரியர்களிடம் இவற்ைறக் ெகாண்டு வருேவாம்: எங்கள் பைசந்த
மாவல் முதல் பாகத்ைதயும், எங்களது முதல் தானியக் காணிக்ைககைளயும்,
எங்களது அைனத்து மரங்களிலிருந்து முதல் பழங்கைளயும், புதய
த ராட்ைசரசம் மற்றும் எண்ெணயன்முதல் பாகத்ைதயும் ெகாண்டு வருேவாம்.
அேதாடு எங்கள் வைளச்சலில் பத்தல் ஒரு பாகத்ைத ேலவயர்களுக்குக்
ெகாண்டு வருேவாம். ஏெனன்றால் நாம் ேவைலச் ெசய்க ற எல்லா
பட்டணங்களிலும் ேலவயர்கள் அவற்ைறச் ேசகரித்தனர். ௩௮ அவர்கள்
வைளச்சைலப் ெபறும்ேபாது ேலவயர்கேளாடு ஆேரானின் குடும்பத்தலுள்ள
ஒரு ஆசாரியர் இருக்கேவண்டும். ப றகு ேலவயர்கள் அப்ெபாருட்கைள
எங்கள் ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்குக் ெகாண்டுவரேவண்டும். ப றகு அவர்கள்
ஆலய கருவூலத்தல் அவற்ைற ேபாடேவண்டும். ௩௯ இஸ்ரேவல் ஜனங்களும்
ேலவயர்களும் அவர்களின் அன்பளிப்புகைளச் ேசமிப்பு அைறகளுக்குக்
ெகாண்டுவரேவண்டும். அவர்கள் தமது தானியம், புதய த ராட்ைசரசம்
எண்ெணய்ஆகயஅன்பளிப்புகைளக்ெகாண்டுவருவார்கள். ஆலயத்தற்குரிய
அைனத்துப் ெபாருட்களும் அச்ேசமிப்பு அைறகளில் ைவக்கப்படும்.
அங்ேக பணியலுள்ள ஆசாரியர்கள் தங்குவார்கள், பாடகர்களும், வாசல்
காவலாளர்களும்அங்ேகதங்குவார்கள்.

“எங்கள் ேதவனுைடயஆலயத்தன் ெபாறுப்ைப நாங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ேவாம்
என்றுநாங்கள்அைனவரும்வாக்குக்ெகாடுக்க ேறாம்” என்றனர்.

௧௧
புதயமக்கள்எருசேலமிற்குள்நுைழகன்றனர்
௧இஸ்ரேவல்ஜனங்களின்தைலவர்கள்
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இப்ெபாழுது எருசேலம் நகரத்த ற்குள் நுைழந்தனர். இஸ்ரேவலின் மற்ற
ஜனங்கள் இனி நகரத்த ற்குள் யார் நுைழயேவண்டும் என்று முடிெவடுத்தனர்.
எனேவ அவர்கள் சீட்டு குலுக்க ப்ேபாட்டனர். தங்களுக்குள் பத்து ேபரில்
ஒருவைனப் பரிசுத்த நகரமான எருசேலமில் வாழைவத்தனர். மற்ற ஒன்பது
ேபர் அவர்களது ெசாந்தப் பட்டணங்களில் வாழ முடிந்தது. ௨ ச ல ஜனங்கள்
எருசேலமில் குடியருக்கத் தாமாகேவ முன்வந்தனர். மற்ற ஜனங்கள்
அவர்களுக்குநன்ற ெசால்லிவாழ்த்தனர்.
௩ எருசேலமில் குடியருந்த தைலவர்கள் இத்தைகயவர்கள். (இஸ்ரேவல்

ஜனங்களில் சலர் ஆசாரியர்கள், ேலவயர்கள், ஆலயப் பணியாளர்கள்,
சாெலாேமானின் ேவைலக்காரர்களின் சந்ததயனர். இவர்கள் யூதாவன்
நகரங்களில் வாழ்ந்தனர். ஒவ்ெவாருவரும் தங்களுக்குச் ெசாந்தமான
ெவவ்ேவறு பட்டணங்களில் வாழ்ந்தனர். ௪ எருசேலம் நகரத்தல் யூதா மற்றும்
ெபன்யமீன்குடும்பத்தனரில் மற்றஜனங்கள்வாழ்ந்தனர்).

யூதாவன்சந்ததயனர்இவர்கள்எருசேலமிற்குள்நுைழந்தனர்.

உசயாவன் மகனான அத்தாயாவும், (உசயா சகரியாவன் மகன், அவன்
அமரியாவன் மகன், அவன் ெசபதயாவன் மகன், அவன் மகலாெலேயலின்
மகன், அவன் ேபேரசன் சந்ததயல் ஒருவன்). ௫ பாருக்கன் மகனான
மாெசயாவும், (பாருக் ெகால்ேலாேசயன் மகன், அசாயாவன் மகன்
ெகால்ேலாேச, அதாயாவன் மகன் அசாயா, ேயாயாரிப்புவன் மகன் அதாயா.
ேயாயாரிப்பு சகரியாவுக்கு மகன் அவன் சீேலானின் சந்ததயல் ஒருவன்).
௬ எருசேலமில் வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருந்த ேபேரசன் சந்ததயனர் 468 என்ற
எண்ணிக்ைகயுைடயவர்கள். அவர்கள்அைனவரும்ைதரியசாலிகள்.

௭இவர்கள்எருசேலமிற்குள்நுைழந்தெபன்யமீனின்சந்ததயனர்:

ெமசுல்லாமின் மகனான சல்லூ (ெமசுல்லாம் ேயாயத்தன் மகன், இவன்
ெபதாயாவுக்கு மகன், இவன் ெகாலாயாவுக்கு மகன், இவன் மாெசயாவுக்கு
மகன்,இவன்இத ேயலுக்குமகன்,இவன்எசாயாவுக்குமகன்) ௮எசாயாைவப்
பன்பற்றயவர்கள்கப்பாய்,சல்லாய்ஆக ேயார்அவர்கள்அைனவரும்ேசர்ந்து
928 ேபர். ௯ அவர்களுக்கு ச க்ரியன் மகன் ேயாேவல் ெபாறுப்பாளனாக
இருந்தான். எருசேலம் பட்டணத்தன் இரண்டாவது மாவட்டத்துக்கு
ெசனுவாவன்மகனானயூதாெபாறுப்பாளனாகஇருந்தான்.

௧௦இவர்கள்எருசேலமிற்குள்நுைழந்தஆசாரியர்கள்:

ேயாயாரிப், யாகன் மகன். ௧௧ இல்க்கயாவன் மகனான ெசராயா
(இல்க்கயா ெமசுலாமின் மகன், அவன் சாேதாக்கன் மகன், அவன்
ெமாராேயாத்தன் மகன், அவன் அகதூபன் மகன், இவன் ேதவனுைடய
ஆலயத்தன்ேமற்பார்ைவயாளன்.) ௧௨சேகாதரர்களாகய 822ேபர்ஆலயத்தல்
பணிவைடச் ெசய்தனர். எேராகாமுக்கு மகனான அதாயாவும் (எேராகாம்
ெபல்லியாவன் மகன், அவன் அம்சயன் மகன், அவன் சகரியாவன் மகன்,
அவன் பஸ்கூரின் மகன், அவன் மல்கயாவன் மகன்). ௧௩ மல்கயாவன்
சேகாதரர்களான 242 ேபர் (இவர்கள் அவர்களது குடும்பத் தைலவர்கள்.)
அசரிேயலின் மகனான அமாசாயும் (அசரிேயல் அெகசாயன் மகன், அவன்
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ெமசல்ேல ேமாத்தன் மகன், அவன் இம்ேமாரின் மகன்.) ௧௪ இம்ேமாரின்
சேகாதரர்களான 128 ேபர். (இவர்கள் ைதரியமான வீரர்கள். இவர்களின்
அதகாரியாகஅெகேதாலிமின்மகனானசப்த ேயல்இருந்தான்.)

௧௫எருசேலமிற்குள்நுைழந்த ேலவயர்கள்இவர்கள்:

அசூபன் மகனான ெசமாயா (அசூப் அஸ்ரிக்காமின் மகன், அவன்
அசபயாவன் மகன், அவன் புன்னியன் மகன்.) ௧௬ செபதாயும்
ேயாசபாத்தும் (இவ்வருவரும் ேலவயர்களின் தைலவர்கள் ேதவாலயத்தன்
ெவளிேவைலகளின் ெபாறுப்பாளர்களாக இருந்தனர்.) ௧௭ மத்தனியா
(மத்தனியா மீகாவன் மகன். அவன் சப்தயன் மகன். அவன் ஆசாபன்
மகன். அவன் பாடகர்கள் குழுவுக்கு இயக்குனர். ெஜபத்தல் துத ப்பாடைல
பாட ஜனங்கைள வழிநடத்தனான்.) பக்பூக்கயா (பக்பூக்கயா அவனது
சேகாதரனுக்குேமல்இரண்டாவதுெபாறுப்பாளனாகஇருந்தான்.) சமுவாவன்
மகனான அப்தா (சம்முவா, கலாலின் மகன் அவன் எதுத்தூனின் மகன்).
௧௮எனேவ 284 ேலவயர்கள்பரிசுத்த நகரமானஎருசேலமிற்குள்நுைழந்தனர்.

௧௯எருசேலமிற்குள்நுைழந்தவாசல்காவலர்கள்:

அக்கூப், தல்ேமான் மற்றும் 172 சேகாதரர்கள். நகரத்தன் வாசல்கைள
அவர்கள்காவல்காத்தனர்.

௨௦ மற்ற இஸ்ரேவல் ஜனங்கள், மற்ற ஆசாரியர்கள் மற்றும் ேலவயர்கள்
யூதாவன் அைனத்து நகரங்களிலும் வாழ்ந்தனர். ஒவ்ெவாருவனும் தனது
முற்ப தாவற்குச்ெசாந்தமானநாட்டில்வாழ்ந்தனர். ௨௧ஆலயேவைலக்காரர்கள்
ஓேபல் மைலயல் குடியருந்தார்கள். அவர்களின் ேமல் சீகாவும் கஸ்பாவும்
அத காரிகளாகஇருந்தார்கள்.
௨௨ எருசேலமில் ேலவயர்களின் அதகாரியாக ஊச இருந்தான். ஊச

பானியன் மகனாக இருந்தான். (பான் அசபயாவன் மகனாக இருந்தான்,
அவன் மத்தானியாவன் மகனாக இருந்தான், அவன் மீகாவன் மகனாக
இருந்தான்.) ஊச ஆசாபன் சந்ததயான். ஆசாபன் சந்ததயனர்
பாடகர்களாகவும், ேதவனுைடய ஆலயத்தல் பணிப் ெபாறுப்பாளர்களாகவும்
இருந்தனர். ௨௩ பாடகர்கள் அரசனின் ஆைணகளுக்குக் கீழ்ப்படிபவர்களாக
இருந்தனர். அரசனிடமிருந்து வரும்ஆைணகள் அப்பாடகர்களுக்கு ஒவ்ெவாரு
நாளும் என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று ெசால்லின. ௨௪ அரசன் ெசய்ய
வரும்புவைத ஜனங்களிடம் ெசால்பவனின் ெபயர் ெபத்தகயா. (ெபத்தகயா
ெமெசசாெபேயலின் மகன். அவன் ேசராக்கன் சந்ததயல் ஒருவன். ேசராக்
யூதாவன்மகன்.)
௨௫ இப்பட்டணங்களில் யூதாவன் ஜனங்கள் வாழ்ந்தனர். கீரியாத்

அர்பாவலும் அதைனச் சுற்றயுள்ள க ராமங்களிலும், தீேபானிலும்
அதைனச் சுற்றயுள்ள க ராமங்களிலும், எகாப்ெசேயலிலும் அதைனச்
சுற்றயுள்ள க ராமங்களிலும், ௨௬ ெயசுவாவலும், ேமாலாதாகலும்
ெபத்ெபேலதலும், ௨௭ ஆத்சார்சூகாவலும், ெபெயர்ெசபாவலும் அதன்
க ராமங்களிலும், ௨௮ ச க்லாகலும் ேமேகானாகலும் அதன் க ராமங்களிலும்
௨௯ என்ரிம்ேமானிலும், சாேரயாகலும், யர்மூத்தலும், ௩௦ சாேனாவாகலும்,
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அதுல்லாமிலும் அவற்றன் க ராமங்களிலும், லாகீசலும் அதன்
நாட்டுப்புறங்களிலும், அெசக்காவலும் அதன் க ராமங்களிலும், ெபெயர்ெசபா
ெதாடங்க இன்ேனாமீன்பள்ளத்தாக்குவைரகுடிேயறனார்கள்.
௩௧ேகபாவலிருந்துவந்தெபன்யமீன்சந்ததயனர்மிக்மாஸ்,ஆயா,ெபத்ேதல்

ஊர்களிலும் அதன் க ராமங்களிலும், ௩௨ ஆனேதாத், ேநாப், அனனியா,
௩௩ஆத்ேசார், ராமா, க த்தாய ம், ௩௪ஆதீத், ெசேபாய ம், ெநபலாத், ௩௫ ேலாத்,
ஓேனா, என்னும் ஊர்களிலும், ச ற்ப களின் பள்ளத்தாக்கலும் குடியருந்தனர்.
௩௬ேலவயரிேலா ச லப் ப ரிவனர்ெபன்யமீனிலும்இருந்தனர்.

௧௨
ஆசாரியர்களும்ேலவயர்களும்
௧யூதா நாட்டிற்குத்தரும்ப வந்த
ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும் இவர்கள். அவர்கள் ெசயல்த ேயலின்

மகனாகய ெசருபாேபேலாடும் ெயசுவாேவாடும் வந்தனர். இது தான்
அவர்களின்ெபயர் பட்டியல்:

ெசராயா, எேரமியா, எஸ்றா,
௨அமரியா,மல்லூக்,அத்தூஸ்,
௩ெசகனியா,ெரகூம்,ெமேரேமாத்,
௪இத்ேதா, க ேநேதா,அபயா,
௫மியாமின்,மாதயா, பல்கா,
௬ெசமாயா, ேயாயாரிப்,ெயதாயா,
௭சல்லு,ஆேமாக்,இல்க்கயா,ெயதாயா,ஆகேயார்.

இவர்கள் ெயசுவாவன் காலத்தல்ஆசாரியருக்கும் தங்கள் சேகாதரர்களுக்கும்
தைலவர்களாயருந்தார்கள்.
௮ ேலவயர்களானவர்கள்: ெயசுவா, பன்னூய , கத்மிேயல், ெசெரப யா, யூதா,

மத்தனியா, என்பவர்கள். இவனும் மத்தனியாவன் உறவனர்கள் ஆக ேயார்
ேதவனுக்குத்துத ப்பாடல்கைளப்பாடும்ெபாறுப்புைடயவர்களாகஇருந்தார்கள்.
௯ பக்புக்கயா, உன்னியும், ேலவயர்களின் உறவனர்கள். அவர்கள் இருவரும்
பணியல் அவர்களுக்கு எத ராக நன்றார்கள். ௧௦ெயசுவா ெயாயகீமின் தந்ைத.
ெயாயகீம் எலியாச பன்தந்ைத. எலியாச ப் ெயாயதாவன்தந்ைத. ௧௧ெயாயதா
ேயானத்தானின்தந்ைத. ேயானத்தான்யதுவாவன்தந்ைத.
௧௨ ெயாயகீமின் காலத்த ேல ஆசாரியர் குடும்பங்களின் தைலவர்களாக

கீழ்க்கண்டவர்கள்இருந்தனர்.

ெசேராயாவன்குடும்பத்தல்ெமராயா தைலவன்.
எேரமியாவன்குடும்பத்தல்அனனியா தைலவன்.
௧௩எஸ்றாவன்குடும்பத்தல்ெமசுல்லாம் தைலவன்.
அமரியாவன்குடும்பத்தல் ேயாகனான்தைலவன்.
௧௪ெமலிகுவன்குடும்பத்தல் ேயானத்தான்தைலவன்.
ெசபனியாவன்குடும்பத்தல் ேயாேசப்பு தைலவன்.
௧௫அத்னாதைலவன்.
ெமராேயாதன்குடும்பத்தல்எல்காய்தைலவன்.
௧௬இத்ேதாவன்குடும்பத்தல் சகரியா தைலவன்.
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க ெநேதானின்குடும்பத்தல்ெமசுல்லாம் தைலவன்.
௧௭அபயாவன்குடும்பத்தல் ச க்ரி தைலவன்.
மினியாமீன்ெமாவதயா என்பவர்களின்குடும்பங்களில் பல்தாய்தைலவன்.
௧௮பல்காவன்குடும்பத்தல் சம்முவா தைலவன்.
ெசமாயாவன்குடும்பத்தல் ேயானத்தான்தைலவன்.
௧௯ேயாயரிபன்குடும்பத்தல்மத்தனா தைலவன்.
ெயதாயாவன்குடும்பத்தல்ஊச தைலவன்.
௨௦சல்லாயன்குடும்பத்தல்கல்லாய்தைலவன்.
ஆேமாக்கன்குடும்பத்தல்ஏேபர் தைலவன்.
௨௧இல்க்கயாவன்குடும்பத்தல்அசபயா தைலவன்.
ெயதாயாவன்குடும்பத்தல்ெநதெனேயல்தைலவன்ஆக ேயார்.

௨௨ எலியாச ப், ெயாயதா, ேயாகனான், யதுவா, ஆகேயாரின்
காலங்களிலுள்ள ேலவயர், ஆசாரியர்களின் குடும்பத் தைலவர்களின்
ெபயர்கள், ெபர்ச யா அரசன் தரியுவன் ஆட்சயன்ேபாது எழுதப்பட்டன.
ெபர்ச யனாகய தரியுவன் இராஜ்யபாரமட்டும் இருந்த ஆசாரியர்களும்
அப்படிேய எழுதப்பட்டனர். ௨௩ ேலவயர்களாகய சந்ததயன் தைலவன்
எலியாச பன் மகனாகய ேயாகனானின் காலம் வைர நாளாகமப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டார்கள். ௨௪ இவர்கள் ேலவயர்களின் தைலவர்கள். அசபயா,
ெசெரப யா கத்மிேயலின் மகனான ெயசுவாவும் அவர்களின் சேகாதரர்களும்,
அவர்களின்சேகாதரர்கள்துத ப்பாடஅவர்களுக்குமுன்னால்நன்றுேதவனுக்கு
மகைமச் ெசலுத்தனார்கள். ஒரு குழு இன்ெனாரு குழுவற்குப் பதல்
ெசான்னது. அதுதான்ேதவமனிதனானதாவீதால்கட்டைளய டப்பட்டது.
௨௫ வாசல்களுக்கு அடுத்துள்ள ேசமிப்பு அைறகைளக் காத்து நன்ற

வாசல் காவலாளர்கள்: மத்தனியா, பக்புக்கயா, ஒபதயா, ெமசுல்லாம்,
தல்ேமான், அக்கூப். ௨௬ அவ்வாசல் காவலாளர்கள் ெயாயகீமின் காலத்தல்
பணிச்ெசய்தனர். ெயாயகீம் ெயசுவாவன் மகன். ெயசுவா ேயாத்சதாக்கன்
மகன். அந்த வாசல் காவலர்களும் ெநேகமியா ஆளுநராயருந்த காலத்தலும்
ஆசாரியனும், ேவதபாரகனுமானஎஸ்றாவன்காலத்தலும்பணிச்ெசய்தனர்.

எருசேலமின்சுவர் ப ரதஷ்ைட
௨௭ ஜனங்கள் எருசேலமின் சுவைரப் ப ரதஷ்ைட ெசய்தனர். அவர்கள்

அைனத்து ேலவயர்கைளயும் எருசேலமிற்குக் ெகாண்டுவந்தனர். ேலவயர்கள்
தாம் வாழ்ந்த பட்டணங்களிலிருந்து வந்தனர். அவர்கள் எருசேலமின் சுவைரப்
ப ரதஷ்ைடெசய்யும்வழாவற்கும்,ேலவயர்கள்ேதவனுக்குநன்ற ெசால்லியும்,
துதத்தும் பாடல்கைளப் பாட வந்தனர். அவர்கள் தமது ைகத்தாளம், தம்புரு,
சுரமண்டலம்ஆகயவற்ைறஇைசத்தனர்.
௨௮-௨௯ அைனத்துப் பாடகர்களும் எருசேலமிற்கு வந்தனர். அவர்கள்

எருசேலைமச் சுற்றயுள்ள பட்டணங்களிலிருந்து வந்தனர். அவர்கள்
ெநத்ேதாபாத்தயரின் க ராமங்களிலிருந்தும், ெபத்கல்காலிலும், ேகபா,
அஸ்மாேவத் ஊர்களின் நாட்டுப்புறங்களிலும் இருந்து வந்து கூடினார்கள்.
பாடகர்கள் எருசேலைமச் சுற்றயுள்ள பகுத களில் தங்களுக்காக சறு
ஊர்கைளக்கட்டியருந்தனர்.
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௩௦ஆசாரியரும்ேலவயரும்தங்கைளஒருசடங்கல்சுத்தம்பண்ணிக்ெகாண்டனர்.
ப றகு அவர்கள் ஜனங்கள், வாசல்கள், எருசேலமின் சுவர் ஆகயவற்ைற
சடங்கல்சுத்தம்பண்ணினார்கள்.
௩௧ நான் யூதாவன் தைலவர்களிடம் ேமேல ஏற சுவரின் உச்சயல்

ந ற்கேவண்டும் என்று ெசான்ேனன். ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துவதற்கு
இரண்டு பாடகர் குழுைவ நான் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். ஒரு குழு சுவரின் உச்ச க்கு
ேமேல ஏற வலது பக்கத்தல் சாம்பல்குவயல்வாயைல ேநாக்க ப்ேபானார்கள்.
௩௨ ஒசாயாவும் யூதாவன் தைலவர்களில் பாத ேபரும் அவர்கைளப்
பன்ெதாடர்ந்து ேபானார்கள். ௩௩ அசரியா, எஸ்றா, ெமசுல்லாம், ௩௪ யூதா,
ெபன்யமீன், ெசமாயா, எேரமியா ஆக ேயாரும் பன்ெதாடர்ந்துச் ெசன்றனர்.
௩௫ஆசாரியர்களில் சலர் எக்காளங்கேளாடு சுவர்வைரயலும் பன்ெதாடர்ந்துச்
ெசன்றனர். சகரியாவும் பன்ெதாடர்ந்து ெசன்றான். (சகரியா ேயானத்தானின்
மகன். அவன் ெசமாயாவன் மகன். அவன் மத்தனியாவன் மகன். அவன்
மீகாயாவன் மகன். அவன் சக்கூரின் மகன். அவன் அஸ்பாவன் மகன்.)
௩௬ அங்ேக அஸ்பாவன் சேகாதரர்களும் இருந்தனர். அவர்கள் ெசமாயா,
அசெரேயல், மிலாலாய், கலாலாய், மகாய், ெநதெனேயல், யூதா, அனானி
ஆக ேயாரும் ேபானார்கள். அவர்களிடம் ேதவமனிதனான தாவீது ெசய்த
இைசக்கருவகளும் இருந்தன. ேபாதகனான எஸ்றா அந்த குழுைவ நடத்த ச்
ெசன்று சுவைரப் ப ரதஷ்ைட ெசய்யச் ெசன்றான். ௩௭ அவர்கள் நீருற்றுள்ள
வாசலுக்குச்ெசன்றனர். தாவீதன்நகரத்துக்கானவழியலுள்ளபடிக்கட்டுகளில்
அவர்கள் நடந்துச் ெசன்றனர். அவர்கள் நகரச்சுவரின் ேமல் நன்றார்கள்.
அவர்கள்தாவீதன்வீட்டின்ேமல்நடந்துநீருற்றுவாசலுக்குக்ெசன்றனர்.
௩௮இரண்டாவது இைசக்குழு அடுத்தத் தைசயல் இடதுபுறமாகச் ெசன்றனர்.

நான் அவர்கைள பன் ெதாடர்ந்ேதன். அவர்கள் சுவரின் உச்ச க்குச் ெசன்றனர்.
ஜனங்களில் பாத ேபர் அவர்கைளப் பன் ெதாடர்ந்தனர். ேமல் சூைளகளின்
ேகாபுரத்ைதக் கடந்து அகல் சுவர் மட்டும் ேபானார்கள். ௩௯ ப றகு அவர்கள்
எப்ப ராயீம் வாசல், பைழய வாசல், மீன் வாசல், அனாெனேயல் ேகாபுரம்,
நூறு ேகாபுரம் மற்றும் ஆட்டு வாசல் மட்டும் புறப்பட்டு காவல் வீட்டு வாசலில்
நன்றார்கள். ௪௦ ப றகு இரு இைசக் குழுக்களும் ேதவனுைடயஆலயத்தலுள்ள
தங்களதுஇடத்த ற்குச் ெசன்றன. நான் எனதுஇடத்தல் நன்ேறன். ஆலயத்தல்
அதகாரிகளில் பாத ேபர் தங்கள் இடங்களில் நன்றார்கள். ௪௧ ப றகு இந்த
ஆசாரியர்கள்ஆலயத்தலுள்ளதங்களதுஇடங்களில் நன்றார்கள். எலியாக்கீம்,
மாெசயா, மினியாமீன், மிகாயா, எலிேயானாய், சகரியா, அனானியா, இந்த
ஆசாரியர்கள் தங்களுடன் எக்காளங்கைள ைவத்தருந்தனர். ௪௨ ப றகு
ஆலயத்தல் இந்த ஆசாரியர்கள் தங்கள் இடங்களில் நன்றார்கள்: மாெசயா,
ெசமாயா, எெலயாசார்,ஊச , ேயாகனான்,மல்கயா, ஏலாம், ஏேசர்.
ப றகு இரண்டு பாடகர் குழுக்களும் ெயஷரகயாவன் தைலைமயல் பாட

ஆரம்ப த்தனர். ௪௩ எனேவ அந்தச் ச றப்பு நாளில் ஆசாரியர்கள் ஏராளமான
பலிகைளச் ெசலுத்தனார்கள். ஒவ்ெவாருவரும் மிகவும் மக ழ்ச்ச யாக
இருந்தார்கள். ேதவன் ஒவ்ெவாருவைரயும் மக ழ்ச்ச யுடன் ைவத்தருந்தார்.
ெபண்களும் குழந்ைதகளுங்கூட மக ழ்ச்ச ேயாடு இருந்தார்கள். எருசேலமில்
இருந்து வருகன்ற மக ழ்ச்ச கரமான ஓைசகைள ெதாைலதூரத்தல் உள்ள
ஜனங்களால்கூட ேகட்கமுடிந்தது.
௪௪ அந்த நாளில் ேசமிப்பு அைறகளுக்கான ெபாறுப்பாளர்கைளத்
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ேதர்ந்ெதடுத்தனர். ஜனங்கள் தங்களது முதல் பழங்கைளயும், வைளச்சலில்
பத்தல்ஒருபங்ைகயும்ெகாண்டுவந்தனர். எனேவஅதற்குெபாறுப்பானவர்கள்
அப்ெபாருட்கைள ேசமிப்பு அைறகளில் ைவத்தனர். ஆசாரியர்களும்
ேலவயர்களும்தங்கள்கடைமயல்சரியாகஇருப்பைதப் பார்த்துயூதஜனங்கள்
மக ழ்ச்ச யைடந்தனர். எனேவ அவர்கள் ேசமிப்பு அைறகளில் ைவப்பதற்குப்
பலவற்ைறக் ெகாண்டுவந்தனர். ௪௫ ஆசாரியர்களும் ேலவயர்களும்
தங்கள் ேதவனுக்குச் ெசய்ய ேவண்டிய ேவைலகைளச் ெசய்தனர். அவர்கள்
ஜனங்கைள சுத்தமாக்கும் சடங்குகைளச் ெசய்தனர். பாடகர்களும் வாசல்
காவலர்களும்தங்கள்பங்ைககச்ெசய்தனர். அவர்கள்தாவீதும்சாெலாேமானும்
கட்டைளய ட்டபடிேய ெசய்தனர். ௪௬ (நீண்ட காலத்துக்கு முன்னால், தாவீதன்
காலத்தல் ஆசாப் இயக்குநராக இருந்தான். அவனிடம் ஏராளமான துத ப்
பாடல்கள்மற்றும் ேதவனுக்குநன்ற உைரக்கும்பாடல்களும்இருந்தன.)
௪௭ எனேவ ெசருபாேபலின் காலத்தலும் ெநேகமியாவன் காலத்தலும்

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும் பாடகர்களுக்கும், வாசல் காவலர்களுக்கும்
ஒவ்ெவாரு நாளும் உதவெசய்து வந்தனர். ஜனங்கள் மற்ற ேலவயர்களுக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டியைதக் ெகாடுக்க ஏற்பாடுச்ெசய்தனர். ேலவயர்கள்
ஆேரானின் (ஆசாரியர்) சந்தத க்ெகன்று உரிய பங்ைகக் ெகாடுக்க ஏற்பாடு
ெசய்தனர்.

௧௩
ெநேகமியாவன்இறுத கட்டைளகள்
௧ அந்த நாளில், ேமாேசயன் புத்தகம் உரக்க வாச க்கப்பட்டது. எனேவ,

அைனத்து ஜனங்களாலும் ேகட்கமுடிந்தது. அவர்கள் இந்தச் சட்டம் ேமாேசயன்
புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருப்பைத கண்டுக் ெகாண்டனர்: அம்ேமானியரும்
ேமாவாப யரும் ேதவசைபயல் ஒன்றுகூட அனுமதக்கக் கூடாது. ௨ அந்தச்
சட்டம் எழுதப்பட்டது. ஏெனன்றால், அந்த ஜனங்கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு
தண்ணீரும் உணவும் ெகாடுக்கவல்ைல. அந்த ஜனங்கள் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள சப க்கும்படி பலாமுக்குப் பணம் ெகாடுத்தனர். ஆனால் நமது
ேதவன் அச்சாபத்ைத ஆசீர்வாதமாக மாற்றனார். ௩ எனேவ, இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள்இச்சட்டம்இருப்பைதக்ேகட்டவுடன்அவர்கள்அதற்குக்கீழ்ப்படிந்தனர்.
அவர்கள் தம்ைம அயலவர்களின் சந்தத களிடமிருந்து தனிேய வலக்க க்
ெகாண்டனர்.
௪-௫ ஆனால் அது நகழும் முன்னால், ஆலயத்தன் அைறைய எலியாச ப்

ெதாப யாவுக்குக் ெகாடுத்தருந்தான். ேதவனுைடய ஆலயத்தல் எலியாச ப்
ேசமிப்பு அைறகளின் அதகாரியாக இருந்தான். எலியாச ப். ெதாப யாவன்
ெநருங்கய நண்பனாக இருந்தான். அந்த அைறயானது தானியக்
காணிக்ைககைளயும், நறுமணப்ெபாருட்கைளயும், ஆலயப் பாத்த ரங்கைளயும்
ெபாருட்கைளயும் ைவக்கப் பயன்பட்டது. அவர்கள் பத்தல் ஒரு பங்காக வந்த
தானியத்ைதயும் புதய த ராட்ைசரசத்ைதயும் ேலவயர் பாடகர் மற்றும் வாசல்
காவலர்களுக்கான எண்ெணையயும் அந்த அைறயல் ைவத்தருந்தனர்.
அவர்கள் ஆசாரியர்களுக்கான அன்பளிப்புகைளயும் அந்த அைறயல்
ைவத்தனர். ஆனால்அந்தஅைறையஎலியாச ப்ெதாப யாவுக்கக்ெகாடுத்தான்.
௬ இைவ அைனத்தும் ந கழும்ேபாது நான் எருசேலமில் இல்ைல. நான்

பாப ேலான் அரசனிடம் மறுபடியும் ேபாயருந்ேதன். பாப ேலான் அரசனான
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அர்தசஷ்டாவன் முப்பத்த ரண்டாவது ஆட்சயாண்டில் மறுபடியும் ேபாேனன்.
பன்னர் நான் அரசனிடம் எருசேலமிற்குத் தரும்ப ப் ேபாக அனுமத
ேகட்ேடன். ௭ எனேவ நான் எருசேலமிற்குத் தரும்ப வந்ேதன். எலியாச ப்
ெசய்தருந்த வருத்தத்த ற்குரிய ெசயைல நான் ேகள்வப்பட்ேடன். நமது
ேதவனுைடய ஆலயத்தல் உள்ள ஒரு அைறைய எலியாச ப் ெதாப யாவுக்குக்
ெகாடுத்தருந்தான். ௮ எலியாச ப் ெசய்தருந்த ெசயலுக்காக நான் மிகவும்
ேகாபமாக இருந்ேதன். எனேவ நான் அைறயலிருந்த ெதாப யாவன்
ெபாருட்கைள எல்லாம் எடுத்து ெவளிேய எற ந்ேதன். ௯ அந்த அைறையச்
சுத்தமும் பரிசுத்தமும் ெசய்யும்படி நான் கட்டைளய ட்ேடன். ப றகு நான்
ஆலயப் பாத்த ரங்கைளயும், ெபாருட்கைளயும், தானியக் காணிக்ைககைளயும்,
நறுமணப்ெபாருட்கைளயும்மீண்டும்அந்தஅைறயல்ைவத்ேதன்.
௧௦ ஜனங்கள் தங்களது பங்ைக ேலவயர்களுக்குக் ெகாடுக்கவல்ைல

என்பைதயும் நான் ேகள்வப்பட்ேடன். எனேவ ேலவயர்களும் பாடகர்களும்
தங்கள் வயல்களில் ேவைல ெசய்ய தரும்பப் ேபாயருந்தனர். ௧௧ எனேவ
நான் அதகாரிகளிடம் அவர்கள் தவறு ெசய்தனர் என்று கூறேனன்.
நான் அவர்களிடம், “நீங்கள் ேதவனுைடய ஆலயப் ெபாறுப்ைப ஏன்
கவனிக்கவல்ைல” என்று ேகட்ேடன். ப றகு நான் ேலவயர்கள் அைனவைரயும்
கூட்டிேனன். அவர்கள் ஆலயத்தல் தங்களுக்குரிய இடங்களுக்குச் ெசன்று
தங்கள் பணிையச் ெசய்யுமாறு நான் ெசான்ேனன். ௧௨ ப றகு யூதாவலுள்ள
ஒவ்ெவாருவரும்தங்கள்தானியவைளச்சலில்பத்தல்ஒருபாகத்ைதயும் புதய
த ராட்ைசரசத்ைதயும், ஆலயத்துக்கான எண்ெணையயும் ெகாண்டு வந்தனர்.
அைவேசமிப்புஅைறகளில்ைவக்கப்பட்டன.
௧௩ நான் ேசமிப்பு அைறகளின் ெபாறுப்பாளர்களாகக் கீழ்க்கண்டவர்கைள

நயமித்ேதன். ஆசாரியனாகய ெசேலமியா, ேவதபாரகனாகய சாேதாக்,
ேலவயரில் ெபதாயா, இவர்களுக்குத் துைணயாக மத்தனியாவன் மகனான
சக்கூரின் மகன் ஆனான் ஆக ேயாைர நயமித்ேதன். இவர்கைள நம்பமுடியும்
என்று நான் அறந்ேதன். எனேவ அவர்கள் உறவனர்களுக்குப் பங்க ட்டு
வழங்குகறெபாறுப்புஅவர்களுைடயது.
௧௪ ேதவேன நான் ெசய்தருப்பவற்ைற நைனத்துப் பாரும். ேதவனுைடய

ஆலயத்த ற்கும் அதன் ேசைவகளுக்கும் நான் உண்ைமேயாடு ெசய்தருப்பைத
மறக்கேவண்டாம்.
௧௫யூதாவல் அந்தக் காலத்தல், ஜனங்கள் ஓய்வு நாளில் ேவைல ெசய்வைத

நான் பார்த்ேதன். ஜனங்கள் த ராட்ைசரசத்ைதச் ெசய்ய த ராட்ைசகைள
மித ப்பைதப் பார்த்ேதன். ஜனங்கள் தானியங்கைளக் ெகாண்டு வந்து
கழுைதகள்மீதுசுைமஏற்றுவைதப் பார்த்ேதன். ஜனங்கள்த ராட்ைசப் பழங்கள்,
அத்த ப் பழங்கள் மற்றும் அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும் நகரத்தல் சுமந்து
ெசல்வைதப் பார்த்ேதன். ஓய்வுநாளில் அவர்கள் இைவ எல்லாவற்ைறயும்
எருசேலமிற்குள் ெகாண்டுவந்தனர். எனேவ, நான் இைதப்பற்ற அவர்கைள
எச்சரித்ேதன். நான் அவர்களிடம் ஓய்வுநாளில் உணைவ வற்கக்கூடாது என்று
ெசான்ேனன்.
௧௬ எருசேலமில் தீரு நகரத்தலுள்ள சல மனிதர்கள் வாழ்ந்து

ெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள் ஓய்வு நாளில் மீைனயும் மற்றும் சல
ெபாருட்கைளயும் எருசேலமிற்குள் ெகாண்டுவந்து வற்றனர். அவற்ைற
யூதர்கள் வாங்க க்ெகாண்டிருந்தனர். ௧௭ யூதாவல் உள்ள முக்கயமான
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ஜனங்களிடம் நான் அவர்கள் தவறு ெசய்துக் ெகாண்டிருக்க றார்கள் என்று
ெசான்ேனன். நான் அந்த முக்கய மனிதர்களிடம், “நீங்கள் மிக ேமாசமான
ெசயைலச்ெசய்க றீர்கள். நீங்கள்ஓய்வுநாைளஅழித்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.
நீங்கள் ஓய்வுநாைள மற்ற நாட்கைளப் ேபான்று ஆக்கவ ட்டீர்கள். ௧௮உங்கள்
முற்ப தாக்கள் இைதப் ேபான்ேற ெசய்தார்கள் என்று உங்களுக்குத் ெதரியும்.
அதனால்தான் நமது ேதவன் எல்லாத் துன்பங்கைளயும் அழிவுகைளயும்
நமக்கும் இந்த நகருக்கும் ெகாண்டுவந்தார். இப்ெபாழுது அைதேய நீங்கள்
ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். இைதவ ட அத கமாக இஸ்ரேவலருக்குத்
தீைமகள் ஏற்படும். ஏெனன்றால் நீங்கள் ஓய்வுநாைள அசுத்தம் ெசய்து, இது
ஒருமுக்கயமானநாளல்லஎனகருதுகறீர்கள்” என்ேறன்.
௧௯ எனேவ நான் இைதத்தான் ெசய்ேதன். ஒவ்ெவாரு ெவள்ளிக்க ழைம

மாைலயலும்இருட்டுவதற்குமுன்னால்,வாசல்காவலாளர்களிடம்எருசேலமின்
கதவுகைள மூடி தாழ்ப்பாள் ேபாடுமாறு கட்டைளய ட்ேடன். ஓய்வுநாள்
முடியும்வைர அவர்கள் கதைவத் த றக்கக்கூடாது. வாசல்களில் நான்
எனது ெசாந்த மனிதர்கள் சலைர நயமித்ேதன். அவர்களுக்கு உறுதயாக
ஓய்வுநாளில் எருசேலமிற்குள் எந்த சுைமையயும் ெகாண்டு வரக்கூடாது என்று
ஆைணயட்ேடன்.
௨௦ ஒன்று அல்லது இரண்டு தடைவ வயாபாரிகளும் வற்பைனயாளர்களும்

எருசேலமிற்கு ெவளிேய இரவல் தங்கும்படி ஏற்பட்டது. ௨௧ ஆனால் நான்
அந்த வயாபாரிகைளயும் வற்பைனயாளர்கைளயும் எச்சரிக்ைக ெசய்ேதன்.
அவர்களிடம் நான், “இரவல் சுவருக்கு முன்னால் தங்க ேவண்டாம். நீங்கள்
மீண்டும் இவ்வாறு ெசய்தால் நான் உங்கைளக் ைகது ெசய்ேவன்” என்று
கூறேனன். எனேவ அந்நாளிலிருந்து அவர்கள் ஓய்வு நாளில் தங்கள்
ெபாருள்கைளவற்கவருவதல்ைல.
௨௨ ப றகு நான் ேலவயர்களிடம் தங்கைள பரிசுத்தமாக்க கட்டைளய ட்ேடன்.

அதைனச் ெசய்தப றகு அவர்கள் வாயல்கைளக் காக்கச் ெசல்லேவண்டும்.
ஓய்வுநாள் பரிசுத்தமான நாளாக அனுசரிக்கப்பட்டது என்பைத உறுத ப்படுத்த
இது ெசய்யப்பட்டது. ேதவேன, நான் இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்ததற்காக
என்ைனநைனத்துப்பாரும், என்னிடம்இரக்கமாகஇரும். உமதுெபரும்அன்ைப
என்னிடம் காட்டும்.
௨௩ அந்நாட்களில், ச ல யூதர்கள் அஸ்ேதாத், அம்ேமான், ேமாவாப் ஆகய

நாடுகளில் உள்ள ெபண்கைள மணந்துெகாண்டைதக் கவனித்ேதன்.
௨௪ அத்தருமணங்களால் வந்த குழந்ைதகளில் பாத ேபருக்கு யூதெமாழிைய
எப்படி ேபசுவது என்று ெதரியவல்ைல. அக்குழந்ைதகள் அஸ்ேதாத்,
அம்ேமான் அல்லது ேமாவாப் ெமாழிகைளப் ேபசன. ௨௫ எனேவ நான் அந்த
மனிதர்களிடம் அவர்கள் தவறு ெசய்தார்கள் என்று ெசான்ேனன். நான்
அவர்களிடம் கடின வார்த்ைதகைளச் ெசான்ேனன். அத்தைகய மனிதர்
ச லைர நான் அடித்ேதன். நான் அவர்களின் தைல மயைரப் ப டித்து
இழுத்ேதன். நான் அவர்கைள ேதவனுைடய ேபரால் வாக்குறுதயளிக்குமாறு
பலவந்தப்படுத்த ேனன். நான் அவர்களிடம், “நீங்கள் அந்த ஜனங்களின்
ெபண்கைள மணந்து ெகாள்ளக் கூடாது. உங்கள் மகன்கைள அயல்நாட்டு
ஜனங்களின் ெபண்கள் மணந்துெகாள்ளும்படி வ டக்கூடாது. உங்கள்
மகள்கைள அயல்நாட்டு ஜனங்களின் மகன்கைள மணந்துெகாள்ளும்படிவ டக்
கூடாது. ௨௬ இது ேபான்ற தருமணங்கள் சாெலாேமாைனப் பாவம்
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ெசய்யும்படி ெசய்தது என்று உங்களுக்குத் ெதரியும். அைனத்து நாடுகளிலும்
சாெலாேமாைனப் ேபான்ற ேபரரசன் இல்ைல. ேதவன் சாெலாேமாைன
ேநச த்தார். ேதவன் சாெலாேமாைன இஸ்ரேவல் ேதசத்தன் முழுவதற்கும்
ேபரரசனாகச் ெசய்தார். ஆனாலும் சாெலாேமான் ெவளிநாட்டுப் ெபண்களால்
பாவம் ெசய்யும்படி ஆயற்று. ௨௭இப்ெபாழுது நீங்களும் இந்தப் பயங்கரமான
பாவத்ைதச் ெசய்வதாக நான் ேகள்வப்படுக ேறன். நீங்கள் ேதவனுக்கு
உண்ைமயுள்ளவர்களாக இல்ைல. நீங்கள் அயல்நாட்டுப் ெபண்கைள
மணந்துெகாண்டிருக்க றீர்கள்” என்ேறன்.
௨௮ெயாயதா, தைலைமஆசாரியனாகய எலியாச பன் மகன். ெயாயதாவன்

மகன்களில் ஒருவன் ஆரானிலுள்ள சன்பல்லாத்தன் மருமகனாக இருந்தான்.
நான் அவைன இந்த இடத்ைத வ ட்டுப் ேபாகும்படி வற்புறுத்த ேனன். அவைன
ஓடிவடும்படிவற்புறுத்த ேனன்.
௨௯ எனது ேதவேன, அந்த ஜனங்கைளத் தண்டியும். அவர்கள் ஆசாரிய

பதவைய அசுத்தம் ெசய்க றார்கள். அது முக்கயமில்ைல என்பது ேபால்
நடந்துெகாள்க றார்கள். நீர் ஆசாரியர்கேளாடும், ேலவயர்கேளாடும்
ெசய்த உடன்படிக்ைகக்கு அவர்கள் அடிபணிய மறுக்க றார்கள்.
௩௦ எனேவ, நான் ஆசாரியர்கைளயும் ேலவயர்கைளயும் சுத்தமாக்க ேனன்.
ெவளிநாட்டவர்கைளயும், அவர்களின் உபேதசங்கைளயும் எடுத்துப்ேபாட்ேடன்.
நான் ேலவயர்களுக்கும், ஆசாரியர்களுக்கும் அவர்களது கடைமககைளயும்,
ெபாறுப்புகைளயும் கற்றுக் ெகாடுத்ேதன். ௩௧ சரியான காலத்தல் ஜனங்கள்
அன்பளிப்பாக வறைகயும் முதற்பலன்கைளயும் ெகாண்டு வருவைத
உறுத படுத்த ேனன்.
எனது ேதவேன, இத்தைகய நல்ல காரியங்கைளச் ெசய்ததற்காக என்ைன

நைனவுக்ெகாள்ளும்.
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எஸ்தரின்
சரித்த ரம்

வஸ்த ராணிஅரசனுக்குகீழ்ப்படியமறுக்க றாள்
௧அகாஸ்ேவருஅரசனாகஇருந்த காலத்தல்இதுநைடெபற்றது. அகாஸ்ேவரு

இந்தயா முதல் எத்த ேயாப்ப யா வைரயுள்ள 127 நாடுகைள ஆண்டான்.
௨ அரசன் அகாஸ்ேவரு சூசான் என்ற தைலநகரில் சங்காசனத்தலிருந்து
அரசாண்டான்.
௩ அகாஸ்ேவருவன், மூன்றாவது ஆட்சயாண்டில், அவன் தனது

அதகாரிகளுக்கும், ப ரபுக்களுக்கும் வருந்து ெகாடுத்தான். பைட
அத காரிகளும், ெபர்ச யா மற்றும் ேமதயாவலுள்ள முக்கய தைலவர்களும்
அங்ேக இருந்தனர். ௪ வருந்தானது 180 நாட்களுக்குத் ெதாடர்ந்தன.
அந்தக் காலம் முழுவதும் அகாஸ்ேவரு அரசன் தனது இராஜ்யத்தன்
ெசல்வச் ச றப்ைபக் காட்டிக்ெகாண்டிருந்தான். அவன் ஒவ்ெவாருவரிடமும்
தன் அரண்மைனயன் கம்பீரமான அழைகயும், ெசல்வத்ைதயும் காட்டிக்
ெகாண்டிருந்தான். ௫ அந்த 180 நாட்களும் முடிந்தேபாது. அகாஸ்ேவரு
அரசன் இன்ெனாரு வருந்ைத ஏழு நாட்கள் ெதாடர்ந்து ெகாடுத்தான்.
அந்த வருந்து அரண்மைன ேதாட்டத்த ற்குள்ேள நைடெபற்றது. சூசான்
தைலநகரத்தல்உள்ளஅைனத்துமுக்கயமானவர்களும்,முக்கயமற்றவர்களும்
அைழக்கப்பட்டிருந்தனார். ௬ அந்த உள்ேதாட்டத்தல் அைறையச் சுற்ற
ெவள்ைளயும், நீலமுமான ெமல்லிய தைரகள் ெதாங்கன. அத்ெதாங்கல்கள்
ெவண்கலத் தூண்களிேல, ெவள்ளி வைளயங்களில், ெமல்லிய நூலும்,
சவப்பு நூலுமான கயறுகளால் கட்டப்பட்டிருந்தன. அங்ேக ெபான்னாலும்,
ெவள்ளியாலும் ெசய்யப்பட்ட இருக்ைககள் இருந்தன. அைவ சவப்பும்,
நீலமும், ெவள்ைளயும், கறுப்புமான கற்கள் பத த்தருந்த தளவரிைசயன் ேமல்
ைவக்கப்பட்டிருந்தன. ௭ெபாற்கண்ணங்களில்த ராட்ைசரசம்ெகாடுக்கப்பட்டது.
ஒவ்ெவாரு கண்ணமும் வத்தயாசமாக இருந்தது! அங்ேக முதல் தரமான
த ராட்ைசரசம் அரசர்களுக்கு ஏற்ற வைகயல் தாராளமாகக் ெகாடுக்கப்பட்டது.
௮அரசன்தனதுேவைலக்காரர்களுக்குஒருகட்டைளஇட்டிருந்தான். ஒவ்ெவாரு
வருந்தாளியும் அவரது வருப்பம்ேபால் த ராட்ைசரசத்ைதக் குடிக்கட்டும் என்று
ெசால்லியருந்தான். த ராட்ைசரசம் பரிமாறுபவன்அரசனுக்குக்கீழ்ப்படிந்தான்.
௯அரசனதுஅரண்மைனயல்இராணி வஸ்தயும் ெபண்களுக்குஒருவருந்து

ெகாடுத்தாள்.
௧௦-௧௧ வருந்தன் ஏழாவது நாளில், அகாஸ்ேவரு அரசன் த ராட்ைச

ரசத்தால் உச்சப் ேபாைதயல் இருந்தான். அவன் ஏழு ப ரதானிகளுக்குக்
கட்டைளய ட்டான். அந்த ப ரதானிகள், ெமகுமான், பஸ்தா, அற்ேபானா, ப க்தா,
அபக்தா, ேசதார், கர்காஸ் ஆக ேயார். அவன் இந்த ஏழு ேபரிடம் இராணி
வஸ்தைய இராஜக ரீடம் அணிவ த்து அைழத்துவருமாறு கட்டைளய ட்டான்.
அவள் அழைக முக்கயமான ஜனங்களுக்கும், தைலவர்களுக்கும்
காட்டேவண்டும் என்று அரசன் வரும்பனான். ஏெனன்றால் அவள் மிகவும்
அழகாகஇருந்தாள்.
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௧௨ஆனால், அந்த ேவைலக்காரர்கள் ேபாய் இராணி வஸ்தய டம் அரசனின்
கட்டைளையச் ெசான்னதும் அவள் வரமறுத்தாள். அதனால் அரசன்
மிகவும் ேகாபம்ெகாண்டான். ௧௩-௧௪ சட்டம் மற்றும் தண்டைனையப்பற்றய
ஆேலாசைனகைள ேதர்ந்தவர்களிடம் ேகட்பது ராஜாவன் வழக்கம். எனேவ,
அரசன் அகாஸ்ேவரு சட்டங்கைளப் புரிந்துெகாண்ட ஞானிகளிடம் ேபசனான்.
அந்த ஞானிகள் அரசனுக்கு ெநருக்கமானவர்களாக இருந்தனர். அவர்களின்
ெபயர்கள் வருமாறு: கர்ேஷனா, ேசதார், அத்மாதா, தர்ஷீஸ், ேமேரஸ்,
மர்ேசனா, ெமமுகான்ஆக ேயார். இவர்கள் ெபர்ச யா மற்றும் ேமதயாவலுள்ள
ஏழு முக்கயமான அதகாரிகள். அவர்களுக்கு அரசைனப் பார்க்கச் ச றப்பு
சலுைககள்உண்டு. அவர்கள்அரசாங்கத்தல்உயர்அத காரிகளாகஇருந்தனர்.
௧௫ அரசன் அவர்களிடம், “இராணி வஸ்தைய என்ன ெசய்யலாம் என்று
சட்டம் கூறுகறது? அரசன் அகாஸ்ேவருவன் கட்டைளைய ப ரதானிகள்
ெகாண்டுேபானேபாதுஅதற்குஅவள்அடிபணியவல்ைல” என்றுெசான்னான்.
௧௬ ப றகு, ெமமுகான் மற்ற அத காரிகள் கவனித்துக்ெகாண்டிருக்ைகயல்,

“இராணி வஸ்த தவறு ெசய்தாள். அவள் அரசனுக்கு எத ராகவும், எல்லா
தைலவர்களுக்கு எத ராகவும், அகாஸ்ேவரு அரசனது அரசாட்ச யல் உள்ள
எல்லா ஜனங்களுக்கு எத ராகவும் தவறு ெசய்தாள். ௧௭ மற்ற எல்லாப்
ெபண்களும் இராணி வஸ்த ெசய்தைத ேகள்வப்படுவார்கள். ப றகு
அவர்கள் தம் கணவர்களுக்கு அடிபணிவைத நறுத்துவார்கள். அவர்கள் தம்
கணவர்களிடம், ‘அரசன் அகாஸ்ேவரு இராணி வஸ்தைய அைழத்து வருமாறு
கட்டைளய ட்டான். ஆனால்அவள்வரமறுத்துவ ட்டாள்’ என்பார்கள்.
௧௮ “இன்ைறக்கு ெபர்ச யா மற்றும் ேமதயாவலுள்ள தைலவர்களின்

மைனவகளும் இராணி ெசய்தைதக் ேகள்வப்பட்டிருக்க றார்கள்.
அப்ெபண்களும்இராணியன்ெசயலால்தூண்டப்படுவார்கள். அப்ெபண்களும்
அரசனது முக்கய தைலவர்களுக்கு அவ்வாேற ெசய்வார்கள். அதனால்
மிகுதயானமத ப்பன்ைமயும் ேகாபமும்ப றக்கும்.
௧௯ “எனேவ அரசனுக்கு வருப்பமானால், நான் ஒரு கருத்ைதக் கூறுக ேறன்.

அரசன் ஒரு அரச கட்டைளையக் ெகாடுக்கலாம். அது ெபரிச யா மற்றும்
ேமதயாவற்குச் சட்டமாக எழுதப்படலாம். ெபர்ச யா மற்றும் ேமதயாவன்
சட்டங்கள் மாற்ற முடியாதைவ. வஸ்த மீணடும் அரசன் அகாஸ்ேவருவுக்கு
முன்னால் வரக்கூடாது என்பதுதான் அரச கட்டைளயாக இருக்கேவண்டும்.
அேதாடு அரசன் அவைளவடச் ச றந்த ெபண்ணுக்கு இராணியன் உயர்
இடத்ைதக் ெகாடுக்கேவண்டும். ௨௦ ப றகு அரசனது கட்டைள அவனது ெபரிய
நாடுமுழுவதும்அறவக்கப்படும்ேபாது,ெபரிேயார்முதல்ச ற ேயார்வைரயுள்ள
எல்லாப்ெபண்களும்தம்கணவர்கைளமத ப்பார்கள்”என்றுபதல்ெசான்னான்.
௨௧ அரசனும் அவனுைடய முக்கய அதகாரிகளும் இந்த ஆேலாசைனயால்

ெபரிதும் மக ழ்ந்தனர். எனேவ அகாஸ்ேவரு அரசன் ெமமுகானின்
ஆேலாசைனயன்படிச் ெசய்தான். ௨௨அரசன் அகாஸ்ேவரு தனது அரசலுள்ள
அைனத்து பகுத களுக்கும் கடிதம் அனுப்பனான். அவன் அக்கடிதங்கைள
ஒவ்ெவாரு பகுத க்கும் அதன் ெசாந்த ெமாழிய ேலேய எழுத அனுப்பனான்.
அவன் அக்கடிதங்கைள ஒவ்ெவாரு நாட்டிற்கும் அதன் ெமாழிய ேலேய
எழுத அனுப்பனான். அக்கடிதங்கள் ஒவ்ெவாரு மனிதனின் ெமாழியலும்
அறவக்கப்பட்டது. ஒவ்ெவாருவனும் தன் குடும்பத்ைத ஆள்பவனாக இருக்க
ேவண்டும்.
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௨
எஸ்தர்,இராணிஆகறாள்
௧ அகாஸ்ேவரு அரசன் தன்னுைடய ேகாபம் தணிந்த ப றகு, வஸ்த

ெசய்தருந்தைத நைனத்துப் பார்த்தான். அவன்அவைளப்பற்றயகட்டைளைய
நைனத்துப் பார்த்தான். ௨ ப றகு அரசனின் தனிப்பட்ட ேவைலக்காரர்களுக்கு
ஒரு கருத்து இருந்தது. அவர்கள், “அரசனுக்கு அழகான இளம் கன்னிகைளத்
ேதட ேவண்டும். ௩ அரசன் தனது அரசன் ஒவ்ெவாரு நாட்டிலும் ஒரு
தைலவைனத் ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும். ப றகு, ஒவ்ெவாரு தைலவனும்,
ஒவ்ெவாரு அழகான இளம் கன்னிப் ெபண்ைண சூசான் தைலநகரத்த ற்கு
அைழத்துக் ெகாண்டுவரேவண்டும். அப்ெபண்கள்அரசனின் ெபண்கள் எனும்
குழுவற்குள் ேசர்க்கேவண்டும். அவர்கள் ேயகாயன் வசத்தல் ஒப்புவக்கப்பட
ேவண்டும். அவன் அரசனின் ப ரதானி. அவேன ெபண்களுக்கான அதகாரி.
ப றகு அவர்களுக்கு அலங்காரப் ெபாருட்கைளக் ெகாடுக்கேவண்டும். ௪ ப றகு
அரசனின் கண்களுக்கு ஏற்றப் ெபண் வஸ்தக்குப் பதலாகப் பட்டத்து
ராணியாகேவண்டும்” என்றார்கள். அரசனும் இந்தக் கருத்ைத வரும்பனான்.
எனேவ,அதைனஒத்துக்ெகாண்டான்.
௫ இப்ெபாழுது அங்ேக ெமார்ெதகாய் என்னும் ெபயருள்ள ெபன்யமீன்

ேகாத்த ரத்தலுள்ள யூதன் ஒருவன் இருந்தான். அவன் யாவீரின் மகன்.
யாவீர், கீசன் மகன். ெமார்ெதகாய், தைலநகரான சூசானில் இருந்தான்.
௬ ெமார்ெதகாய் பாப ேலான் அரசன் ேநபுகாத்ேநச்சாரால் எருசேலமிலிருந்து
சைற ப டிக்கப்பட்டவன். அவன் யூத அரசனான எெகானியாைவச்
சைறப டித்தேபாது அக்குழுவல் இருந்தவன். ௭ ெமார்ெதகாய டம் அவனது
சறய தகப்பன்மகளாகயஅத்சாள்இருந்தாள். அவளுக்குதந்ைதேயாஅல்லது
தாேயாஇல்ைல. எனேவெமார்ெதகாய்அவைளக்கவனித்துவந்தான். அவளது
தந்ைதயும், தாயும் மரித்தேபாது, அவன் அவைள மகளாகத் தத்ெதடுத்தான்.
அத்சாள், எஸ்தர் என்றும் அைழக்கப்பட்டாள். எஸ்தருக்கு அழகான முகமும்,
பார்ப்பதற்குரூபவதயாகவும்இருந்தாள்.
௮ அரசனது கட்டைளைய ேகட்டேபாது பல ெபண்கள் தைலநகரமான

சூசானுக்குக் ெகாண்டு வரப்பட்டனர். அப்ெபண்கள் ேயகாயன் ெபாறுப்பல்
வ டப்பட்டனர். எஸ்தரும்அவர்களுள்ஒருத்த எஸ்தர்அரசனின்அரண்மைனக்கு
அைழத்து ெசல்லப்பட்டு ேயகாயன் ெபாறுப்பல் வ டப்பட்டாள். ேயகா,
அரசனது ெபண்களின் ெபாறுப்ைப ஏற்றருந்தான். ௯ ேயகாவுக்கு எஸ்தைரப்
ப டித்தது. அவள் அவனது வருப்பத்த ற்குரியவளானாள். எனேவ ேயகா
வைரவாக எஸ்தருக்கு அலங்கார ெபாருட்கைளயும், ச றப்பான உணைவயும்
ெகாடுத்தான். அரண்மைனயலிருந்து ேயகா ஏழு தாத ப் ெபண்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்து எஸ்தருக்குக் ெகாடுத்தான். அரசனது ெபண்கள் வாழ்க ற
ச றப்பான இடத்த ற்கு எஸ்தைரயும், அவளது ஏழு தாத ப் ெபண்கைளயும்
இருக்கச் ெசய்தான். ௧௦ எஸ்தர் யாரிடமும் தான் யூதகுலத்ைதச் ேசர்ந்தவள்
என்று ெசால்லவல்ைல. அவள் யாரிடமும் தனது குடும்பப் பன்னணிைய
பற்ற ச் ெசால்லவல்ைல. ஏெனன்றால், ெமார்ெதகாய் அவ்வாறு ெசால்லக்
கூடாது என்று ெசால்லியருந்தான். ௧௧ஒவ்ெவாரு நாளும் அரசனது ெபண்கள்
இருக்கும் இடத்த ற்கு அருகல் ெமார்ெதகாய் உலாவ வந்தான். எஸ்தர் எப்படி
இருக்க றாள்? அவளுக்கு என்ன நடக்க றது? என்பைத அற ந்துக்ெகாள்ளேவ
அவன்அவ்வாறுெசய்தான்.
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௧௨ அரசன் அகாஸ்ேவருவன் முன் ேபாவதற்கு முன்னால், ஒரு ெபண்
ெசய்யேவண்டியது இதுதான். அவள் பன்னிரண்டு மாதங்கள் அழகு
ச க க்ைச ெசய்யப்பட்டிருக்கேவண்டும். அதாவது, ஆறு மாதங்கள்
ெவள்ைளப்ேபாளத் ைதலத்தாலும், ஆறு மாதம் சுகந்தவர்க்கங்களினாலும்
பலவைக அலங்காரங்களாலும் அழகு ெசய்யப்பட்டிருக்க ேவண்டும். ௧௩ ஒரு
ெபண்இப்படிஅலங்கரிக்கப்பட்டு,அரசனிடம் ேபாவாள். கன்னிமாடத்தலிருந்து
தன்னுடன் அரசனின் அரண்மைனக்கு ேபாக தனக்கு ேவண்டுெமன்று
ேகட்டைவ எல்லாம் ெகாடுக்கப்படும். ௧௪ மாைலயல், அப்ெபண் அரசனின்
அரண்மைனக்குச்ெசல்லேவண்டும். காைலயல்அவள்இன்ெனாருபகுத க்குத்
தரும்பேவண்டும். ப றகு, அவள் சாஸ்காசுைடய ெபாறுப்பல்ைவக்கப்படுவாள்.
சாஸ்காஸ் அரசனுைடய ப ரதானி. அவன் அரசனது ஆைசப் ெபண்களின்
அதகாரி. அரசன் வரும்ப அைழத்தால் தவ ர எந்த ஒரு ெபண்ணும் மீண்டும்
அரசனிடம் ெசல்லக் கூடாது. ப றகு அரசன் அவளது ேபைரச் ெசால்லி தரும்ப
வரும்படிஅைழக்கலாம்.
௧௫எஸ்தருக்குஅரசனிடம் ேபாக ேவண்டியமுைறவந்தேபாது,அவள்எைதயும்

ேகட்கவல்ைல. அவள் ேயகா தன்னிடம் எைத எடுத்துச் ெசல்லேவண்டும் என்று
கூறனாேனாஅவற்ைற மட்டும் ேகட்டாள். அவன்அரசனின் ப ரதானி. அரசனது
ெபண்களின் ெபாறுப்பான அதகாரி. (எஸ்தர் ெமார்ெதகாயன் வளர்ப்பு
மகள். அவனது சறய தகப்பனான அபயாேயலின் மகள்) எஸ்தைரப் பார்க்க ற
ஒவ்ெவாருவரும்அவைளவரும்பனார்கள். ௧௬எனேவ,எஸ்தர்அரண்மைனக்கு
அரசன் அகாஸ்ேவருவ டம் அைழத்துச் ெசல்லப்பட்டாள். இது, அவனது ஏழாம்
ஆட்சயாண்டில்ேதேபத்மாதமாக ய பத்தாம் மாதத்தல்ந கழ்ந்தது.
௧௭ அரசன், மற்றப் ெபண்கைள வட எஸ்தைர மிகுதயாக ேநச த்தான்.

அவனுக்கு அவைளப் ப டித்துப்ேபானது. அவள் மற்ற ெபண்கைளவட அவைள
மிகுதயாக ஏற்றுக்ெகாண்டான். எனேவ, அகாஸ்ேவரு அரசன் எஸ்தரின்
தைலயல் க ரீடத்ைத அணிவ த்து வஸ்தயன் இடத்தல் அவைளப் புதய
அரச யாகச் ெசய்தான். ௧௮ அரசன் எஸ்தருக்காக ஒரு ெபரிய வருந்ைதக்
ெகாடுத்தான். இதுஅவனதுமுக்கய தைலவர்களுக்கும், அதகாரிகளுக்குமாக
இருந்தது. எல்லாநாடுகளுக்கும்அவன்அன்றுவடுமுைறவழங்கனான். அவன்
ஜனங்களுக்கு அன்பளிப்புகைளக் ெகாடுத்தான். ஏெனன்றால், அவன் ஒரு
தாராளமானகுணமுைடயஅரசன்.
ெமார்ெதகாய்ஒருதீயத ட்டத்ைதப் பற்ற அறக றான்
௧௯ெமார்ெதகாய்அரசனதுவாசலுக்குஅடுத்து,ெபண்கள்இரண்டாவதுமுைற

கூடியேபாது உட்கார்ந்தருந்தான். ௨௦ எஸ்தர் தான் யூதகுலத்ைத ேசர்ந்தவள்
என்பைதஅதுவைரஇரகச யமாகைவத்தருந்தாள். அவள்தனதுகுடும்பத்ைதப்
பற்ற யாரிடமும்கூறவல்ைல. அவ்வாறுெசய்யும்படிெமார்ெதகாய்அவளுக்குச்
ெசால்லியருந்தான். அவள்ெமார்ெதகாய்க்குக்கீழ்ப்படிந்தாள்.
௨௧ ெமார்ெதகாய் அரசனது வாசைல அடுத்து உட்கார்ந்தருந்தேபாது, இது

நடந்தது. ப க்தான், ேதேரசு எனும்இரண்டுஅரசனதுவாசல் காவல்அதகாரிகள்
அரசன் மீது ேகாபங்ெகாண்டனர். அவர்கள் அரசன் அகாஸ்ேவருைவ ெகால்ல
சத த் த ட்டமிடஆரம்ப த்தனர். ௨௨ஆனால், ெமார்ெதகாய்அவர்களதுத ட்டத்ைத
அற ந்துக்ெகாண்டுஎஸ்தர்அரச ய டம்கூறனான். ப றகு, அரச எஸ்தர்அதைன
அரசனிடம் கூறனாள். அவள் இத்தீய த ட்டத்ைத அற ந்து ெசான்னவன்
ெமார்ெதகாய் என்றும் கூறனாள். ௨௩ ப றகு இந்த காரியம் ேசாத க்கப்பட்டது.
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ெமார்ெதகாய் ெசான்னது உண்ைமெயன அறயப்பட்டது. அரசைனக் ெகால்ல
சத த்த ட்டமிட்ட இரு காவலர்களும் கம்பத்தல் தூக்கலிடப்பட்டனர். இைவ
அைனத்தும் அரசனுக்கு முன்பாக அரசனது வரலாற்றுப் புத்தகத்தல் எழுத
ைவக்கப்பட்டது.

௩
யூதர்கைளஅழிப்பதற்கானஆமானின்த ட்டம்
௧ இைவ நகழ்ந்த ப றகு, அகாஸ்ேவரு அரசன் ஆமாைனக் ெகௗரவத்தான்.

ஆமான், அம்ெமதாத்தாவன் மகன். இவன் ஆகாகயன். அரசன் ஆமானுக்குப்
பதவ உயர்வு ெகாடுத்து மற்ற அத காரிகைளவ ட உயர் அத காரியாகச்
ெசய்தான். ௨ அரசனின் வாசலில் உள்ள அைனத்து அதகாரிகளும்,
ஆமானுக்குப் பணிந்து வணங்க மரியாைதச் ெசய்தனர். அவ்வாறுதான்
ெசய்யேவண்டும்என்றுஅரசன்அவர்களுக்குக்கட்டைளய ட்டிருந்தான். ஆனால்
ெமார்ெதகாய் அவனுக்குப் பணிந்து மரியாைத அளிக்க மறுத்துவ ட்டான்.
௩ ப றகு, அரச வாசலில் உள்ள அரசனின் அதகாரிகள் அவனிடம், “நீ ஏன் அரச
கட்டைளபடிஆமானுக்குப்பணிந்துகீழ்ப்படிவதல்ைல?” என்றுேகட்டனர்.
௪ நாளுக்கு நாள் அந்த அரச அத காரிகள் ெமார்ெதகாய டம் ேபசனார்கள்.

ஆனால் ெமார்ெதகாய் கட்டைளயன்படி ஆமாைன வணங்க மறுத்துவ ட்டான்.
எனேவ, அந்த அத காரிகள் இைதப்பற்ற ஆமானிடம் ெசான்னார்கள்.
ஆமான், ெமார்ெதகாய் வஷயத்தல் என்ன ெசய்யப் ேபாக றான் என்பைத
அறய அவர்கள் வரும்பனார்கள். ெமார்ெதகாய் அவர்களிடம் நான் ஒரு
யூதன் என்று ெசால்லியருந்தான். ௫ ெமார்ெதகாய் தனக்கு பணிந்து
வணங்குவதல்ைல என்பைதயும், மரியாைத ெகாடுப்பதல்ைல என்பைதயும்,
ஆமான் அறந்தேபாது அவன் மிகவும் ேகாபங்ெகாண்டான். ௬ ெமார்ெதகாய்
ஒருயூதன்என்பைதஆமான்அறந்தருந்தான். ஆனால்அவன்ெமார்ெதகாைய
மட்டும் ெகான்றுவடுவதல் தருப்தயைடயவல்ைல. ஆமான், ெமார்ெதகாயன்
ஆட்கைளயும், அகாஸ்ேவருவன் இராஜ்ஜியம் முழுவதுமுள்ள யூதர்கைளயும்
அழிக்கஒருவழிேவண்டும்என்றுவரும்பனான்.
௭ அகாஸ்ேவருவன் பன்னிரண்டாவது ஆட்சயாண்டின் முதல் மாதமான

ந சானில்ஆமான்ஒருச றப்புமாதத்ைதயும்,நாைளயும்சீட்டுகுலுக்க எடுத்தான்.
பன்னிரண்டாவது மாதமான ஆதார் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டது. (அக்காலத்தல்
சீட்டுக் குலுக்கல் “பூர்” என்றுஅைழக்கப்பட்டது). ௮ ப றகு, ஆமான்அகாஸ்ேவரு
அரசனிடம் வந்தான். அவன், “அகாஸ்ேவரு அரேச, உமது ஆட்சயலுள்ள
நாடுகளில் எல்லாம் ஒருவத ஜனங்கள் ச தற க்க டக்க றார்கள். அவர்கள் மற்ற
ஜனங்களிடமிருந்து தங்கைளத் தனிேய ப ரித்து ைவத்துள்ளனர். அவர்களது
பழக்கவழக்கங்கள் மற்றவர்களிடமிருந்து ேவறுபட்டதாக உள்ளன. அவர்கள்
அரசனது சட்டங்களுக்குகீழ்ப்படிவதல்ைல. அவர்கள்உமதுஅரசாட்ச யல்வாழ
அனுமத ப்பதுஅரசனாகயஉமக்குநல்லதல்ல.
௯ “இது அரசனுக்கு வருப்பமானதாக இருந்தால், நான் ஒரு கருத்து

ெசால்க ேறன். அந்த ஜனங்கைள அழிப்பதற்கு எனக்கு ஒரு கட்டைளெகாடும்.
நான் 10,000 ெவள்ளிக் காசுகைள அரசனின் ெபாக்கஷதாரரிடம்
ெசலுத்தவடுக ேறன். அப்பணத்ைத இவ்ேவைலையச் ெசய்பவர்களுக்குக்
ெகாடுக்கலாம்” என்றான்.
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௧௦ எனேவ, அரசன் தனது வ ரலில் உள்ள முத்தைர ேமாத ரத்ைதக் கழற்ற
ஆமானிடம் ெகாடுத்தான். ஆமான் ஆகாகயனான அம்ெமதாத்தாவன்
மகன். ஆமான் யூதர்களின் எத ரி. ௧௧ ப றகு அரசன் ஆமானிடம், “பணத்ைத
ைவத்துக்ெகாள். அந்தஜனங்கைளஎன்னெசய்யேவண்டுேமாஅதைனச்ெசய்”
என்றான்.
௧௨ ப றகு முதல் மாதத்தன் 13வது நாள் அரசனின் ெசயலாளர்கள்

அைனவரும் அைழக்கப்பட்டனர். ஒவ்ெவாரு மாகாணத்தல் உள்ள
ெமாழிகளில் ஆமானின் கட்டைளகைள எழுதனார்கள். அவர்கள் அரசனது
நாட்டு அத காரிகளுக்கும், பல்ேவறு மாகாண ஆளுநர்களுக்கும், பல்வைக
ஜனங்களின் தைலவர்களுக்கும் எழுதனார்கள். அரசன் அகாஸ்ேவருவன்
அதகாரத்தன்படியும்,அவனதுெசாந்தேமாத ரத்தன்முத்தைரய ட்டும்அவர்கள்
கடிதம் எழுதனார்கள்.
௧௩ தூதுவர்கள் அரசனது அைனத்து மாகாணங்களுக்கும் கடிதங்கைளக்

ெகாண்டுெசன்றனர். அக்கடிதத்தல் யூதர்கள் அைனவைரயும் முழுைமயாக
அழிக்கவும், ெகால்லவும் அரசனது கட்டைளஇருந்தது. அதாவதுஇைளஞர்கள்,
முதயவர்கள், ெபண்கள், சறுபள்ைளகள் அைனவைரயும் அழிக்க ேவண்டும்.
ஒேர நாளில் யூதர்கள் அைனவைரயும் ெகால்லேவண்டும் என்று கட்டைள
இருந்தது. அந்நாளும்ஆதார்எனும்பன்னிரண்டாவதுமாதத்தன் 13வதுநாளாக
இருக்கேவண்டும். யூதர்களுக்குரிய உடைமகைள எடுத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும்
என்றும்கட்டைளஇருந்தது.
௧௪ கடிதத்தன் ஒரு ப ரத சட்டமாக்கப்படுவதற்குக் ெகாடுக்கப்பட்டு, அவனது

ஆட்ச க்குள்ளிருந்த அைனத்து மாகாணங்களிலும் சட்டமாக்கப்பட்டது.
அைனத்து ஜனங்களுக்கும் இது அறவக்கப்பட்டது. ப றகு அந்நாளுக்காக
ஜனங்கள் அைனவரும் தயாராக இருப்பார்கள். ௧௫ அரசனது கட்டைளேயாடு
தூதுவர்கள் வைரந்துக்ெகாண்டிருந்தனர். அந்த கட்டைள தைலநகரமான
சூசானில்ெகாடுக்கப்பட்டது. அரசனும்,ஆமானும்குடித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
ஆனால்சூசான்நகரம்குழம்ப க்ெகாண்டிருந்தது.

௪
ெமார்ெதகாய்உதவக்காக எஸ்தைரதூண்டுகறான்
௧நடந்தஅைனத்ைதயும்ெமார்ெதகாய்
ேகள்வப்பட்டான். யூதர்களுக்கு எத ரான அரசனது கட்டைளையக் ேகட்டதும்

அவன் தனது ஆைடையக் க ழித்தான். துக்கத்த ற்கு அைடயாளமான
ஆைடைய அணிந்து தைலயல் சாம்பைல ேபாட்டுக்ெகாண்டான். ப றகு
அவன் நகரத்த ற்குள் உரத்தக்குரலில் அழுதவண்ணம் ெசன்றான். ௨ஆனால்
ெமார்ெதகாய் அரசனது வாசல் வைரதான் ேபானான். துக்கத்த ற்குரிய
ஆைடையஅணிந்தருந்த எவைரயும்வாசலில்நுைழயஅனுமதக்கமாட்டார்கள்.
௩ எல்லா நாடுகளிலும் அரசனது கட்டைள ேபாய்ச் ேசர்ந்தது. அதனால்
யூதர்களிடம் அழுைகயும், துக்கமும், அதகரித்தன. அவர்கள் உரத்த
அழுைகயுடன் உபவாசத்ைத கைடப்ப டித்தனர். பல யூதர்கள் துக்கத்த ற்கான
ஆைடைய அணிந்தும் தைலகளில் சாம்பைலப் ேபாட்டுக்ெகாண்டும் தைரயல்
வழுந்துக டந்தனர்.
௪ எஸ்தரின் ெபண் ேவைலக்காரிகளும், ப ரதானிகளும் வந்து அவளிடம்

ெமார்ெதகாையப் பற்ற ச் ெசான்னார்கள். அது எஸ்தர் அரசையக் கலங்கவும்
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துக்கப்படவும் ைவத்தது. அவள் அவனுக்கு துக்கத்த ற்குரிய ஆைடைய
எடுத்துவ ட்டு அணிந்துெகாள்ள ேவறு ஆைடகைளக் ெகாடுத்து அனுப்பனாள்.
ஆனால் அவன் அந்த ஆைடகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. ௫ ப றகு, எஸ்தர்
ஆத்தாைக அைழத்தாள். ஆத்தாகு அரசனின் ப ரதானிகளுள் ஒருவன். அவன்
அவளுக்கு ேசைவச் ெசய்வதற்காகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான். ெமார்ெதகாைய
அழைவத்து துக்கப்படுத்தயது எதுெவன அறந்து வரும்படி அவள் அவனுக்கு
கட்டைளய ட்டாள். ௬ எனேவ, அவன் ெவளிேய ேபாய் வாசலுக்கு முன்னால்
தறந்த ெவளியல் ெமார்ெதகாய் இருக்கும் இடத்ைத அைடந்தான். ௭ ப றகு,
ெமார்ெதகாய்ஆத்தாக டம்அவனுக்குஏற்பட்டைதப்பற்ற ெசான்னான். அேதாடு
அவன்ஆத்தாக டம்ஆமான்யூதர்கைளக்ெகால்வதற்குஎவ்வளவுபணம்அரசன்
ெபாக்கஷ சாைலக்குக் ெகாடுப்பதாக வாக்களித்துள்ளான் என்பைதயும்
ெசான்னான். ௮ ெமார்ெதகாய் ஆத்தாக டம் யூதர்கைளக் ெகால்வதற்குரிய
அரசனது கட்டைளப் ப ரத கைளயும் ெகாடுத்தான். அக்கட்டைள சூசான்
தைலநகரம் முழுவதும் ேபாயருந்தது. அவன் ஆத்தாக டம், அதைன
எஸ்தருக்குக் காட்டி எல்லாவற்ைறயும் ெசால்லும்படி கூறனான். எஸ்தர்
அரசனிடம் ெசன்று, அரசனிடம் ெமார்ெதகாய்க்கும், அவளது ஜனங்களுக்கும்
இரக்கம்காட்டிக் காக்குமாறுேவண்டிக்ெகாள்ளச்ெசான்னான்.
௯ ஆத்தாகு எஸ்தரிடம் ேபாய் ெமார்ெதகாய் ெசான்னவற்ைறெயல்லாம்

ெசான்னான்.
௧௦ ப றகு எஸ்தர் ஆத்தாக டம், ெமார்ெதகாய டம் ெசால்லுமாறு

ெசால்லியனுப்பனது இதுேவ: ௧௧ “ெமார்ெதகாய் அரசனின் தைலவர்கள்
அைனவரும் அரசனது நாடுகளில் உள்ள ஜனங்கள் அைனவரும் இதைன
அறவார்கள். அரசனிடம் ஒரு சட்டம் உள்ளது. அதாவது, ஒரு ஆேணா,
ெபண்ேணா அைழக்கப்படாமல் அரசனிடம் ேபாகக்கூடாது. ேபானால், அவன்
மரணத்தற்குள்ளாவான். அந்த ஆள் மீது அரசனது ெபாற் ெசங்ேகால்
நீட்டப்பட்டால்ஒழியஅவன்அச்சட்டத்தலிருந்துதப்பமுடியாது. அரசன்அவ்வாறு
ெசய்தால், ப றகு அவனது உய ர் காப்பாற்றப்படும். 30 நாட்களாக நான்
அரசைனப்ேபாய் பார்க்கஅைழக்கப்படவல்ைல” என்றுெசால்லச்ெசான்னாள்.
௧௨-௧௩எஸ்தரின் ெசய்த ெமார்ெதகாய்க்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது. ெமார்ெதகாய்

அவளது ெசய்தையப் படித்து வ ட்டு, அவன் அவளுக்குப் பதல் அனுப்பனான்.
அதல், “எஸ்தர், நீ அரசனது அரண் மைனயல் வாழ்வதால் யூத ெபண்ணாகய
நீ மட்டும் தப்ப த்துக்ெகாள்ளலாம் என்று நைனக்காேத. ௧௪ நீ இப்ேபாது
அைமதயாக இருந்தால், யூதர்களுக்கான உதவயும் வடுதைலயும் ேவறு
இடத்தலிருந்து வரும், ஆனால் நீயும் உனது தந்ைதயன் குடும்பமும் அழியும்.
யாருக்குத் ெதரியும்? ஒருேவைள நீ இப்படிப்பட்ட காலத்தல் உதவுவதற்காகேவ
இராணியாகத் ேதாந்ெதடுக்கப்பட்டிருக்கலாம்” என்றுஎழுதயருந்தான்.
௧௫-௧௬ ப றகு, எஸ்தர் ெமார்ெதகாய்க்கு இந்த பதைல அனுப்பனாள்:

“ெமார்ெதகாய் சூசானிலுள்ள எல்லா யூதர்கைளயும் ஒன்றுேசர்த்து எனக்காக
உபவாசம் இருங்கள். மூன்று நாட்கள் இரவும் பகலும் உண்ணாமலும்
குடிக்காமலும் இருங்கள். நானும் உங்கைளப் ேபான்ேற உபவாசம் இருப்ேபன்.
என் ேவைலக்காரப் ெபண்களும் உபவாசம் இருப்பார்கள். நான் உபவாசம்
இருந்த ப றகு அரசனிடம் ெசல்ேவன். அரசன் அைழக்காமல் ேபாவது என்பது
சட்டத்த ற்கு எத ரானதுஎன்றுஎனக்குத்ெதரியும். ஆனால்நான்எவ்வாறாகலும்
ெசய்ேவன். நான்மரித்தால்மரிக்க ேறன்.”
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௧௭ எனேவ ெமார்ெதகாய் ெவளிேய ேபானான். அவன் எஸ்தர் ெசான்னபடி
எல்லாவற்ைறயும்ெசய்தான்.

௫
எஸ்தர்அரசனிடம் ேபசுக றாள்
௧ மூன்றாவது நாள், எஸ்தர் அவளுக்குரிய அரச உைடகைள

அணிந்துக்ெகாண்டாள். ப றகு, அவள் அரசனது அரண்மைன உட்பகுத க்குள்
ேபாய் நன்றாள். அப்பகுத அரசனது சைபக்கு முன்னால் இருந்தது.
அரசன் தனது சங்காசனத்தல் உட்கார்ந்தருந்தான். அவன் அரண்மைன
வாசலுக்கு எத ரான ெகாலுமண்டபத்தல் இருந்தான். ௨ ப றகு, அரசன் எஸ்தர்
அரச முற்றத்தல் ந ற்பைதப் பார்த்தான். அவன் அவைளப் பார்த்தேபாது
மக ழ்ச்சைடந்தான். அதனால் அவன் அவைள ேநாக்க தனது ைகயலுள்ள
ெசங்ேகாைல நீட்டினான். எனேவ, எஸ்தர் அந்த அைறக்குள் ெசன்று அரசன்
அருகல் ேபானாள். ப றகு அவள் அரசனது ெபாற் ெசங்ேகாலின் முைனையத்
ெதாட்டாள்.
௩ப றகுஅரசன், “எஸ்தர் அரச ேய, நீ வரும்புக றது என்ன? நீ என்னிடம் என்ன

ேவண்டுெமனேகட்க றாய்? நீஎன்னேகட்டாலும்நான்உனக்குத்தருேவன். எனது
பாத இராஜ்யம் ேகட்டாலும்தருேவன்” என்றான்.
௪ அதற்கு எஸ்தர், “நான் உங்களுக்கும் ஆமானுக்கும் ஒரு வருந்து ஏற்பாடு

ெசய்தருக்க ேறன். இன்றுஅந்தவருந்துக்குநீங்களும்ஆமானும்வரமுடியுமா?”
என்றுேகட்டாள்.
௫ ப றகு அரசன், “ஆமாைன வைரவாக அைழத்து வா. எனேவ எஸ்தர் என்ன

ேகட்க றாேளா,அதன்படிச்ெசய்ேவாம்” என்றான்.
எனேவ, அரசனும், ஆமானும் எஸ்தர் தயார் ெசய்தவருந்துக்குப் ேபானார்கள்.

௬ அவர்கள் த ராட்ைசரசம் குடித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது அரசன் மீண்டும்
எஸ்தரிடம், “இப்ேபாது எஸ்தேர, என்னிடம் நீ என்ன ேகட்க வருப்புக றாய்.?
நான் அதைன உனக்கு ெகாடுப்ேபன். நீ என்ன வரும்புக றாய்? நீ என்ன
வரும்பனாலும் அதைன நான் உனக்குக் ெகாடுப்ேபன். நான் எனது பாத
இராஜ்யம்வைர ெகாடுப்ேபன்.” என்றான். ௭ எஸ்தர், “இது தான் நான்
உம்மிடம் ேகட்க வரும்பயது. ௮அரசன், எனக்கு ஆதரவு ெகாடுத்தால், அரசன்
என்னிடம் தயவாக இருந்தால், அரசனும் ஆமானும் நாைளயும் வரேவண்டும்.
நாைள அரசனுக்கும், ஆமானுக்கும் இன்ெனாரு வருந்து ஏற்பாடு ெசய்ேவன்.
அப்ெபாழுது, நான் உண்ைமயல் என்ன வரும்புக ேறன் என்று ெசால்ேவன்”
எனப்பதலுைரத்தாள்.

ெமார்ெதகாய்மீதுஆமானின் ேகாபம்
௯ அவனது வீட்ைடவ ட்டு ஆமான் மிகவும் மக ழ்ச்ச ேயாடு ெசன்றான்.

அவன் நல்ல மனநைலயல் இருந்தான். ஆனால் அவன் ெமார்ெதகாைய
அரசனது வாசலில் பார்த்ததும் அவனுக்கு ெமார்ெதகாய் மீது ேகாபம்
வந்தது. ஆமான் ெமார்ெதகாய் மீது மிகுந்த ேகாபமைடந்தான். ஏெனன்றால்,
அவன் ஆமான் நடந்து வரும்ேபாது எவ்வத மரியாைதையயும் தரவல்ைல.
ெமார்ெதகாய் ஆமாைனக் கண்டு பயப்படவல்ைல. அது அவைன ேமலும்
ேகாபத்த ற்குள்ளாக்க ற்று. ௧௦ ஆனால் ஆமான் தனது ேகாபத்ைதக்
அடக்க க்ெகாண்டுவீட்டிற்குப்ேபானான். ப றகுஆமான்தனதுநண்பர்கைளயும்,
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மைனவ ச ேரைஷயும் அைழத்தான். ௧௧ தான் எவ்வளவு ெசல்வமுைடயவன்
என்ற ெபருைமேயாடு ேபச ஆரம்ப த்தான். அவன் தனது பல மகன்கைளப்
பற்றயும் அரசன் எவ்வழியல் எல்லாம் தன்ைன ெபருைமபடுத்துக்க றான்
என்பைதப் பற்றயும் ெபருைமேயாடு ேபசனான். மற்ற அத காரிகைளவ ட
தன்ைன எவ்வளவு உயர்ந்த பதவயல் ைவத்தருக்க றான் என்பைதயும்
ெபருைமேயாடு ேபசனான். ௧௨ ஆமான், “அதுமட்டுமல்ல, அரச எஸ்தர்
அரசனுக்குக் ெகாடுத்த வருந்தல் என்ைன மட்டுேம அைழத்தருந்தாள். அவள்
நாைள மீண்டும் வருந்துக்கு வருமாறு அைழத்தாள். ௧௩ஆனால் இைவ யாவும்
என்ைன மகழ்ச்ச யைடய ெசய்யவல்ைல. அந்த யூதனான ெமார்ெதகாய்
அரசனின் வாசலில் உட்கார்ந்தருப்பைதக் காணும்ேபாது உண்ைமயல் எனக்கு
மக ழ்ச்ச இல்ைல” என்றுெசான்னான்.
௧௪ ப றகு ஆமானின் மைனவ ச ேரஷ் மற்றும் நண்பர்கள் ஒரு கருத்ைதச்

ெசான்னார்கள். அவர்கள், “யாராவது ஒருவைர அவைனத் தூக்கலிட கம்பம்
கட்டச் ெசால். அதைன 75 அடி உயரமுள்ளதாகச் ெசய். ப றகு, காைலயல்
ெமார்ெதகாையஅதல்தூக்கல் ேபாடுமாறுஅரசைன ேகள். ப றகு, அரசேனாடு
வருந்துக்குப் ேபா. அப்ேபாது உன்னால் மக ழ்ச்ச ேயாடு இருக்கமுடியும்”
என்றனர்.
ஆமான் இக்கருத்ைத வரும்பனான். எனேவ, அவன் சலரிடம் தூக்கு மரக்

கம்பம்ெசய்யுமாறுகட்டைளய ட்டான்.

௬
ெமார்ெதகாய்ெகௗரவக்கப்படுக றான்
௧ அேத இரவல், அரசனால் தூங்க முடியவல்ைல. எனேவ, அவன் ஒரு

ேவைலக்காரனிடம் வரலாற்று புத்தகத்ைதக் ெகாண்டுவந்து வாச க்கும்படி
கட்டைளய ட்டான். (அரசர்களது வரலாற்று புத்தகத்தல் அரசர்களின் ஆட்சயல்
நைடெபற்றவற்றன் பட்டியல் இருந்தது.) ௨ ேவைலக்காரன் அரசனிடம்
அைத வாச த்தான். அவன் அரசன் அகாஸ்ேவருைவ ெகால்வதற்கான தீய
த ட்டத்ைதயும் வாச த்தான். அது ெமார்ெதகாய் கண்டுபடித்த ப க்தானா
மற்றும் ேதேரசன் த ட்டமாகும். அந்த இரண்டு ேபரும் அரசனது வாசல் கதைவ
காக்க ற அத காரிகள். அவர்கள் அரசைனக் ெகால்லேவண்டும் எனத் த ட்டம்
ேபாட்டனர். ஆனால் ெமார்ெதகாய் அத்த ட்டத்ைதப்பற்ற அற ந்து அதைன
யாேரா ஒருவரிடம் ெசான்னான்.
௩அதற்குஅரசன், “என்னசறப்பும்,ெபருைமயும்இதற்காகெமார்ெதகாய்க்குக்

ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது?” என்றேகட்டான்.
ேவைலக்காரர்கள்அரசனிடம், “ெமார்ெதகாய்க்குஎதுவும்ெசய்யப்படவல்ைல”

என்றனர்.
௪ அப்ேபாது, அரசனது அரண்மைனயல் ெவளிப் பகுதயல் ஆமான்

நுைழந்தான் அவன் தான் கட்டிய தூக்கு மரத்தல் ெமார்ெதகாய்ையத் தூக்கல்
ேபாடுவதற்காக அரசைனக் ேகட்க வந்தான். அவன் முற்றத்தல் வரும்ேபாது
அரசன், “இப்ேபாது முற்றத்தல் யார் இருக்க றார்கள்?” என்று ேகட்டான்.
௫அரசனதுேவைலக்காரர்கள் “முற்றத்தல்ஆமான்நன்றுக்ெகாண்டிருக்க றார்”
என்றார்கள்.
எனேவஅரசன், “அவைனஅைழத்துவாருங்கள்” என்றான்.
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௬ ஆமான் உள்ேள வந்தேபாது, அரசன் அவனிடம், “ஆமான், அரசன்
ெபருைமப்படுத்தவரும்புக றஒருவனுக்குஎன்னெசய்யலாம்?” என்றுேகள்வக்
ேகட்டான்.
ஆமான் தனக்குள் இப்படியாக நைனத்துக் ெகாண்டான், “என்ைனவட

அத கமாக ெபருைமப்படுத்தும்படி அரசன் வரும்புக றவன் யாராக இருக்க
முடியும்? அரசன் என்ைனெபருைமப் படுத்துவைதப் பற்ற ேய என்றுஉறுதயாக
நைனத்தான்.”
௭ ஆைகயால், ஆமான் அரசனுக்கு, “அரசன் ெபருைமப்படுத்தேவண்டும்

என வரும்புக றவனுக்கு இதைனச் ெசய்யும். ௮ அரசன் அணிக ற உயர்ந்த
ஆைடையக் ெகாண்டுவாருங்கள். அரசன் ஏற ச் ெசல்க ற குதைரையயும்
ெகாண்டு வாருங்கள். அவர் தைலயல் ைவக்கற அரசமுடிையயும் ெகாண்டு
வாருங்கள். ௯ப றகுஅந்தஆைடையயும்,குதைரையயும்அரசனதுமுக்கயமான
தைலவனின் ைகயல் ெகாடுக்கப்படேவண்டும். அரசன் ெபருைமப்படுத்த
வரும்புக ற மனிதைன அலங்கரித்து குதைரயன் ேமேலற்ற நகர வீதயல்
உலா வரும்படி வ டேவண்டும். அரசனின் முக்கய தைலவன் அந்த மனிதைன
குதைர மீது நகர வீதயல் அைழத்து வரும்ேபாது, ‘இதுேபாலேவ அரசன்
ெபருைமப்படுத்த வரும்புக றவன் நடத்தப்படேவண்டும் என்று அறவக்க
ேவண்டும்’ ” என்றபதல்ெசான்னான்.
௧௦அரசன் ஆமானிடம், “ேவகமாகப் ேபா” என கட்டைளய ட்டு, “ஆைடையயும்,

குதைரையயும் ெகாண்டுவா. இதைன நீ ெசான்னபடி யூதனான
ெமார்ெதகாய்க்குச் ெசய். ெமார்ெதகாய் அரசனது வாசலருகல்
உட்கார்ந்துக்ெகாண்டிருக்க றான். நீ ெசான்னபடி எல்லாவற்ைறயும் ெசய்”
என்றான்.
௧௧ எனேவ ஆமான் ஆைடையயும், குதைரையயும் எடுத்தான். ஆைடைய

ெமார்ெதகாய்க்குஅணிவத்தான். ப றகுஅவைனகுதைரயல்உட்காரைவத்து
நகர வீத களில் உலாெகாண்டுேபானான். ஆமான் ெமார்ெதகாய் பற்ற ,
“இதுேபால் தான் அரசன் ெபருைமப்படுத்த வரும்புக ற மனிதன் நடத்தப்பட
ேவண்டும்” என்றுஅறவத்தான்.
௧௨ ப றகு ெமார்ெதகாய் அரசனது வாசலுக்குத் தரும்ப ப்ேபானான்.

ஆனால் ஆமான் வீட்டிற்கு வைரவாகப் ேபானான். அவன் தன் தைலைய
மூடிக்ெகாண்டான். ஏெனன்றால், அவன் சஞ்சலமும்அவமானமும்அைடந்தான்.
௧௩ ப றகு ஆமான் தன் மைனவ ச ேரைஷயடமும் நண்பர்கள் அைனவரிடமும்
தனக்கு ஏற்பட்டைதெயல்லாம் ெசான்னான். ஆமானின் மைனவயும்,
ஆட்களும் அவனுக்கு ஆேலாசைனச் ெசான்னார்கள். அவர்கள், “ெமார்ெதகாய்
யூதனாக இருப்பன் நீ ெவல்ல முடியாது. நீ ஏற்ெகனேவ வீழ்ச்ச யைடய
ஆரம்ப த்துவ ட்டாய். உறுதயாக நீஅழிக்கப்படுவாய்” என்றனர்.
௧௪இவ்வாறு அவர்கள் ஆமானுடன் ேபச க் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது அரசனின்

ப ரதானிகள் ஆமானின் வீட்டிற்கு வந்தார்கள். எஸ்தர் ஏற்பாடு ெசய்த
வருந்துக்குவரும்படிஆமாைனஅவர்கள்வைரவுபடுத்தனார்கள்.

௭
ஆமான்தூக்கலிடப்படுக றான்
௧எனேவஅரசனும்,ஆமானும்அரச எஸ்தேராடுவருந்துஉண்ணச்ெசன்றனர்.

௨ ப றகு இரண்டாம் நாள் வருந்தல் அவர்கள் த ராட்ைசரசம் குடிக்கும்ேபாது,
அரசன் மீண்டும் அரசய டம் ேகள்வ ேகட்டான். அவன், “எஸ்தர் அரச ேய, நீ
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என்னிடம் என்ன ேகட்க வரும்புக றாய்? எைத ேவண்டுமானாலும் ேகள். அது
உனக்குக் ெகாடுக்கப்படும். உன்னுைடய வருப்பம் என்ன? எனது நாட்டில் பாத
ேவண்டுமானாலும்நான்உனக்குக்ெகாடுப்ேபன்” என்றான்.
௩ ப றகு, எஸ்தர் அரச , “அரேச, நீர் என்ைன வரும்பனால், இது

உமக்கு வருப்பமானால் என்ைன வாழவடுங்கள். எனது ஜனங்கைளயும்
வாழவடுங்கள் என்று ேகட்க ேறன். அதுதான் உம்மிடம் ேவண்டுக ேறன்.
௪ ஏெனன்றால், நானும் எனது ஜனங்களும் அழியவும், ெகால்லப்படவும்
வற்கப்பட்ேடாம். அடிைமகளாக வற்கப்பட்டால் கூட நான் ெமௗனமாக
இருப்ேபன். ஏெனன்றால் அது அரசைனத் துன்புறத்துகற ஒரு ப ரச்சைனயாக
இருக்கமுடியாது” என்றாள்.
௫ ப றகு அரசன் அகாஸ்ேவரு எஸ்தர் அரச ய டம், “இதைன உனக்குச்

ெசய்தவன் யார்? உனது ஜனங்களுக்கு இத்தைகய ெகாடுைமையச் ெசய்ய
துணிந்த மனிதன்எங்ேகஇருக்க றான்?” என்றுேகட்டான்.
௬ எஸ்தர், “எங்களுக்கு எத ரானவன் எங்கள் பைகவன் இந்த ெகட்ட

ஆமான்தான்” என்றாள்.
ப றகு, அரசன் மற்றும் அரச முன்னால் ஆமான் தகல் அைடந்தான்.

௭ அரசன் மிகவும் ேகாபம் அைடந்தான். அவன் எழுந்து த ராட்ைசரசம்
வருந்ைதவ ட்டு, ேதாட்டத்த ற்குள்ெசன்றான். ஆனால்ஆமான்உள்ேளஇருந்து
எஸ்தர் அரச ய டம் தன் உயைரக் காப்பாற்றுமாறு ெகஞ்சனான். அவன்
தன் உயருக்காக மன்றாடினான். ஏெனன்றால், அவைனக் ெகால்லுமாறு
ஏற்ெகனேவ அரசன் முடிவுச் ெசய்துவ ட்டைத அவன் அறந்தான். ௮ அரசன்
ேதாட்டத்தலிருந்து தரும்ப வருந்து அைறக்குள்ேள நுைழயும்ேபாது, அரச
எஸ்தர் உட்கார்ந்தருக்க ற ெமத்ைதயல் ஆமான் வழுந்து க டந்தான். அரசன்
மிகவும் ேகாபமான குரலில், “நான் இந்த வீட்டில் இருக்கும்ேபாேத நீ அரசையத்
தாக்குக றாேயா?” எனக் ேகட்டான்.
அரசன் இவ்வாறு ெசான்ன உடேனேய ேவைலக்காரர்கள் வந்து ஆமானின்

முகத்ைத மூடினார்கள். ௯ ப ரதானிகளில் ஒருவனான அரசனுக்கு ேசைவச்
ெசய்பவனின் ெபயர் அற்ேபானா. அவன் அரசனிடம், “ஆமானின் வீட்டின்
அருகல் 75 அடி உயரத்தல் ஒரு தூக்குமரம் கட்டப்பட்டுள்ளது. அதல்
ெமார்ெதகாையத் தூக்கலிடேவண்டும் என்ேற ஆமான் அைதக் கட்டினான்.
ெமார்ெதகாய் உமக்கு உதவ ச் ெசய்த ஆள், உம்ைம ெகால்லத் த ட்டமிட்டத்
தீயர்வர்கைளப்பற்ற உமக்குச்ெசான்னவன்” என்றான்.
அரசன், “ஆமாைனஅேதமரத்தல்தூக்கல்ேபாடுங்கள்” என்றான்.
௧௦ எனேவ, அவர்கள் ஆமாைன அவன் ெமார்ெதகாய்க்காக கட்டிய தூக்கு

மரத்தல் ேபாட்டனர். ப றகுஅரசன்தன்ேகாபத்ைதநறுத்தனான்.

௮
யூதர்களுக்குஉதவும்படியானஅரசக் கட்டைள
௧ அேத நாளில், அகாஸ்ேவரு அரசன், எஸ்தர் அரச ய டம் யூதரின் எத ரியாக

இருந்தஆமானின்அத்தைனஉடைமகைளயும்ெகாடுத்தான். எஸ்தர்,அரசனிடம்
ெமார்ெதகாய் தனது உறவனன் என்று ெசான்னாள். ப றகு ெமார்ெதகாய்
அரசைனப் பார்க்க வந்தான். ௨அரசன் ஆமானிடமிருந்து தனது ேமாத ரத்ைத
வாங்க ைவத்தருந்தான். அவன் தன் வ ரலிலிருந்து ேமாத ரத்ைத எடுத்து
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ெமார்ெதகாய டம் ெகாடுத்தான். ப றகு எஸ்தர், ஆமானுக்குச் ெசாந்தமான
அைனத்துக்கும்ெமார்ெதகாையப்ெபாறுப்பாளியாக ந யமித்தாள்.
௩ ப றகு எஸ்தர் மீண்டும் அரசனிடம் ேபசனாள். அவள் அரசனின்

காலில் வழுந்து, அழத்ெதாடங்கனாள். ஆகாகயான ஆமானின்
தீயத்த ட்டத்ைத நீக்கும்படி அவள் மன்றாடினாள். ஆமான் யூதர்கைள அழிக்கத்
த ட்டமிட்டிருந்தான்.
௪ ப றகு அரசன் தனது ெபாற்ெசங்ேகாைல எஸ்தரிடம் நீட்டினான். எஸ்தர்

எழுந்து அரசன் முன்னாள் நன்றாள். ௫ ப றகு எஸ்தர், “அரேச, நீர் என்ைன
வரும்புவதானால், உமக்கும் மக ழ்ச்ச யானால் எனக்காக இதைனச் ெசய்யும்.
இது நல்ல ேயாசைன என்று நீர் நைனத்தால் இதைனச் ெசய்யும். அரசன்
என்ேனாடு சந்ேதாஷமாக இருக்க றதானால், ஆமான் அனுப்பய கட்டைளைய
வலக்கும்படி ஒரு கட்டைள எழுத அனுப்பும். அரசனின்அைனத்து நாடுகளிலும்
உள்ள யூதர்கைள அழித்துவ ட ேவண்டுெமன்று ஆகாகயானான ஆமான்
ஒரு த ட்டம் ைவத்து அைத நடத்த ட கட்டைள அனுப்பனான். ௬ நான்
அரசைர மன்றாடிக் ேகட்க ேறன். ஏெனனில் என் ஜனங்களுக்கு இத்தைகய
பயங்கரம் ஏற்படுவைத என்னால் தாங்க க்ெகாள்ள முடியாது. எனது குடும்பம்
ெகால்லப்படுவைதஎன்னால்பார்க்கமுடியாது” என்றாள்.
௭ அகாஸ்ேவரு அரசன் எஸ்தர் அரச க்கும், யூதனான ெமார்ெதகாய்க்கும்

பதல் ெசான்னான். அரசன், “ஆமான் யூதர்களுக்கு எத ரியாக இருந்ததால்,
நான் அவனது ெசாத்துக்கைள எஸ்தருக்கு ெகாடுத்தருக்க ேறன். என் வீரர்கள்
ஆமாைனத் தூக்கு மரத்தல் ெதாங்கப்ேபாட்டனர். ௮ இப்ெபாழுது அரசனது
அதகாரப்படி இன்ெனாரு கட்டைளைய எழுதுங்கள். யூதர்களுக்கு உதவ எது
ச றப்பான வழியாகத் ேதான்றுகறேதா அப்படி எழுத , அந்த கட்டைளைய
அரசனது சறப்பு ேமாத ரத்தல் முத்தைரயடு. அரசனது அதகாரத்துடன்
எழுதப்பட்டுஅவனதுசறப்புேமாத ரம்முத்தைரெபாற க்கப்பட்டஎந்தக்கடிதமும்
ரத்துெசய்யப்படக்கூடாது” என்றான்.
௯ மிக வைரவாக அரசனின் ெசயலாளர்கள் அைழக்கப்பட்டனர். இது சீவான்

என்னும் மூன்றாவது மாதத்தன் 23வது நாளில் நடந்தது அச்ெசயலாளர்கள்
ெமார்ெதகாயன் அைனத்து கட்டைளகைளயும் யூதர்கள், தைலவர்கள்,
ஆளுநர்கள், 127 மாகாணங்களில் உள்ள அதகாரிகள் என அைனவருக்கும்
எழுதனார்கள். அம்மாகாணங்கள் இந்தயா முதல் எத்த ேயாப்ப யாவைர
இருந்தது. இந்த கட்டைள ஒவ்ெவாரு மாகாணத்தன் ெமாழியலும்
எழுதப்பட்டது. ஒவ்ெவாரு குழு ஜனங்களின் ெமாழியலும் இந்த கட்டைள
ெமாழி ெபயர்க்கப்பட்டது. இந்த கட்டைள யூதர்களின் ெசாந்த ெமாழியலும்
ெசாந்த எழுத்தலும் எழுதப்பட்டது. ௧௦ ெமார்ெதகாய் அரசன் அகாஸ்ேவருவன்
அதகாரத்தால் கட்டைளகைள எழுதனான். ப றகு அவன் அரசனது முத்தைர
ேமாத ரத்தால்கடிதங்கைளமுத்தைரய ட்டான். ப றகுதூதர்கைளகுதைரகளின்
ேமல் அனுப்பனான். அவர்கள் அரசனுக்காக வளர்க்கப்பட்ட குதைரகளில்
ேவகமாக ேபானார்கள்.
௧௧ அரசனது கட்டைளகளாகக் கடிதங்களில் ெசால்லப்பட்டைவ இதுதான்:

ஒவ்ெவாரு நகரங்களிலும் உள்ள யூதர்கள் அைனவரும் கூடி ேசர்ந்து தம்ைமக்
காப்பாற்ற க் ெகாள்கன்ற உரிைமயுைடயவர்கள். அவர்களுக்கு தங்கைளேயா,
தங்கள் ெபண்கைளேயா, பள்ைளகைளேயா தாக்கும் எத ரிகைளத்
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தாக்கேவா, ெகால்லேவா, அழிக்கேவா உரிைம உண்டு. யூதர்களுக்கு தங்கள்
பைகவர்களின்ெசாத்ைதஅபகரிக்கேவா,அழிக்கேவாஉரிைமஉண்டு.
௧௨இைதச் ெசய்வதற்காக யூதர்களுக்கு பன்னிரண்டாவது மாதமான ஆதார்

மாதத்தன் 13வது நாள் நயமிக்கப்பட்டிருந்தது. யூதர்கள் இதைனஅகாஸ்ேவரு
அரசனின் இராஜ்யத்தன் எல்லாப் பகுத களிலும் ெசய்ய அனுமதக்கப்பட்டனர்.
௧௩ அரசனின் கட்டைளப் ப ரத ஒன்று அனுப்பப்பட்டு அது சட்டமாய ற்று.
எல்லா மாகாணங்களிலும் அது சட்டமானது. இராஜ்யத்தலுள்ள எல்லா
நாடுகளின் ஜனங்களுக்கும் இது அறவக்கப்பட்டது. இது அறவக்கப்பட்டதால்
யூதர்கள் அந்த ச றப்பு நாளுக்காகத் தயாராக இருந்தனர். யூதர்கள் தம்
எத ரிகளுக்குத் தருப்ப க் ெகாடுக்க அனுமதக்கப்பட்டனர். ௧௪ தூதுவர்கள்
அரசனது குதைரயல் மிக ேவகமாகச் ெசன்றனர். அரசன் அவர்களிடம்
ேவகமாகச் ெசல்லும்படி கட்டைளய ட்டான். இந்த கட்டைள, தைலநகரமான
சூசானிலும்அறவக்கப்பட்டது.
௧௫ெமார்ெதகாய் அரசைனவட்டு ேபானான். அவன் அரசனிடமிருந்து ெபற்ற

ச றப்பான ஆைடைய அணிந்தருந்தான். அவனது ஆைட ெவண்ைமயும்,
நீலமுமாய் இருந்தது. ெபரிய ெபாற் க ரீடமும், ச றந்த பட்டும், இரத்தாம்பரமும்
அணிந்தருந்தான். சூசானின் ச றப்பு வழா நைடெபற்றது. ஜனங்கள் மிகவும்
மக ழ்ச்ச யாக இருந்தனர். ௧௬ யூதர்களுக்குத் தனி மக ழ்ச்ச யுைடய நாளாக
இருந்தது. இது மிகுந்த மக ழ்ச்ச க்கும், சந்ேதாஷத்த ற்கும் உரிய நாளாக
இருந்தது.
௧௭ அரசனது கட்டைள எந்ெதந்த நாடுகளுக்ெகல்லாம் ெசன்றனேவா,

அங்ெகல்லாம் மக ழ்ச்ச யும், உற்சாகமும் யூதர்களிைடேய ஏற்பட்டன. யூதர்
வருந்துடன் அதைனக் ெகாண்டாடினர். யூதர்களுக்குப் பயந்ததனால் மற்ற
குழுவலுள்ளஜனங்களும்யூதர்களாகனர்.

௯
யூதர்களுக்குெவற்ற
௧ ஆதார் என்னும் 12ஆம் மாதத்தன் 13வது நாள், ஜனங்கள் அரசனது

கட்டைளக்குக் கட்டுப்பட ேவண்டும். அன்றுதான் யூதர்களின் பைகவர்கள்
அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்க நம்பயருந்த நாள். இப்ெபாழுது அந்த நைலமாற
யூதர்கள் தம்ைம ெவறுத்த பைகவர்கைளவ ட பலமுள்ளவர்களானார்கள்.
௨யூதர்கள்அகாஸ்ேவருஅரசனின் நாடுகளில் எல்லாம் ஒன்றுகூடினர். நம்ைம
அழிக்க நைனத்தவர்கைளத் தாக்க ேபாதுமான பலமுைடயவர்களாயனர்.
எனேவ, அவர்களுக்கு எத ராக ந ற்க எவருக்கும் பலமில்ைல. அந்த
ஜனங்கள் யூதர்களுக்குப் பயந்தனர். ௩ எல்லா மாகாணங்களின்
அதகாரிகளும், தைலவர்களும், ஆளுநர்களும், யூதர்களுக்கு உதவனார்கள்.
ஏெனன்றால் அவர்கள் ெமார்ெதகாய்க்கும் பயந்தனர். ௪ அரசனது
அரண்மைனயல் ெமார்ெதகாய் மிக முக்கயமான நபராகவ ட்டான். அரசனது
மாகாணங்களிலுள்ள அைனவரும் அவனது ெபயைரயும், அவன் எவ்வளவு
முக்கயமானவன்என்பைதயும்அற ந்தருந்தனர். ெமார்ெதகாய் ேமலும் ேமலும்
அதகாரம்உள்ளவன்ஆனான்.
௫யூதர்கள் தம் பைகவர்கள் அைனவைரயும் ேதாற்கடித்தனர். அவர்கள் தம்

பைகவைரக்ெகான்றுஅழிக்கவாைளப்பயன்படுத்தனார்கள். தம்ைமெவறுத்த
ஜனங்கைளத் தம் வருப்பம்ேபால் யூதர்கள் ெசய்தார்கள். ௬ யூதர்கள் சூசான்
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தைலநகரில் 500 ேபைர ெகான்றழித்தார்கள். ௭யூதர்கள் கீழ்க்கண்டவர்கைளக்
ெகான்றனர்: பர்சர்ன்தாத்தா, தல்ேபான், அஸ்பாதா, ௮ ெபாராதா, அதலியா,
அரிதாத்தா, ௯பர்மஷ்டா, அரிசாய், அரிதாய், வாய்சாதா, ௧௦இவர்கள்ஆமானின்
10 மகன்கள். அம்ெமதாத்தாவன் மகனான ஆமான் யூதர்களின் பைகவன்.
யூதர்கள் இவர்கள் அைனவைரயும் ெகான்றனர். ஆனால் அவர்களது
ெபாருட்கள்எைதயும்ெகாள்ைளயடிக்கவல்ைல.
௧௧தைலநகரமானசூசானில் எத்தைன ேபர் ெகான்றுஅழிக்கப்பட்டனர் என்று

அரசன் ேகள்வப்பட்டான். ௧௨ எனேவ, அரசன் எஸ்தர் அரச ய டம், “யூதர்கள்
சூசானில் ஆமானின் 10 மகன்கைளயும் ேசர்த்து 500 ேபைர ெகான்றுள்ளனர்.
இப்ெபாழுது ேவறு மாகாணங்களில் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று நீ
வரும்புக றாய்? எனக்குச் ெசால், நான் அதைன நடத்துேவன். ெசால் நான்
அதைனச்ெசய்ேவன்” என்றான்.
௧௩ எஸ்தர், “அரசருக்கு வருப்பமானால், சூசானில் யூதர்கள் இைதப்ேபான்ேற

நாைளயும் ெசய்ய அனுமத ெகாடுக்கேவண்டும். ஆமானின் 10 மகன்களின்
உடைலயும்தூக்கல்ெதாங்கவ டஅனுமதக்க ேவண்டும்” என்றுேகட்டாள்.
௧௪ எனேவ, அரசன் அந்த கட்டைளையக் ெகாடுத்தான். அந்தச் சட்டம்

அடுத்த நாளும் இருந்தது. அவர்கள் ஆமானின் 10 மகன்களின் உடல்கைள
ெதாங்கவ ட்டனர். ௧௫சூசானிலுள்ளயூதர்கள்ஆதார் மாதத்தன் 14வது நாளில்
ஒன்று கூடினார்கள். அவர்கள் சூசானில் 300 ேபைரக் ெகான்றனர். ஆனால்
அவர்கள்ெகாள்ைளஅடிக்கவல்ைல.
௧௬அேத ேநரத்தல் ேவறு நாடுகளில்வாழ்ந்தயூதர்களும்ஒன்றுகூடினார்கள்.

அதனால் தம்ைமக் காத்துக்ெகாள்ளும் அளவு பலமுள்ளவர்களாக இருந்தனர்.
எனேவ, அவர்கள் பைகவர்கைளத் தாக்கமுடிந்தது. யூதர்கள் தம் பைகவரான
75,000 ேபைரக் ெகான்றனர். ஆனால் அவர்கள் ெகாள்ைள அடிக்கவல்ைல.
௧௭இது ஆதார் மாதத்தன் 13வது நாளில் நைடெபற்றது, 14 வது நாள் அவர்கள்
ஓய்வு எடுத்தனர். யூதர்கள் அந்நாைள மக ழ்ச்ச கரமான வடுமுைற நாளாக
ஆக்கனார்கள்.
பூரீம்வழா
௧௮ சூசானிலுள்ள யூதர்கள் ஆதார் மாதத்தன் 13 மற்றும் 14ஆம் நாட்களில்

ஒன்று கூடினார்கள். 15வது நாள் அவர்கள் ஓய்ெவடுத்தனர். அவர்கள்
15வது நாைள மக ழ்ச்ச கரமான வடுமுைறநாள் ஆக்கனர். ௧௯ எனேவ,
நகரங்களிலும் க ராமங்களிலும் வாழ்ந்த யூதர்கள் 14வது நாைள பூரீம்
வழாவாகக் ெகாண்டாடினார்கள். அதைன மகழ்ச்ச கரமான வடுமுைறநாள்
ஆக்கனார்கள். அன்று வருந்தும் ஒருவர்ெகாருவர் அன்பளிப்பும் ெகாடுத்து
மக ழ்ந்தனர்.
௨௦ ெமார்ெதகாய் ந கழ்ந்த எல்லாவற்ைறயும் எழுதனான். ப றகு அவன்

அகாஸ்ேவரு அரசனின் மாகாணங்களில் உள்ள அைனத்து யூதர்களுக்கும்
கடிதம் எழுதனான். அவன் அருகலும் ெதாைலவலும் உள்ள அைனவருக்கும்
கடிதம் அனுப்பனான். ௨௧ ெமார்ெதகாய் அதல் யூதர்கள் ஒவ்ெவாரு ஆண்டும்
ஆதார் மாதத்தன் 14 மற்றும் 15ஆம்நாட்களில் பூரீம்வழாைவெகாண்டாடும்படி
எழுதனான். ௨௨யூதர்கள் அந்நாட்கைளக் ெகாண்டாடினார்கள். ஏெனன்றால்,
அந்நாட்களில் அவர்கள் தம் பைகவர்கைள அழித்தனர். அம்மாதத்தல்
அவர்களின் துயரெமல்லாம் மக ழ்ச்ச யாக மாறயதால் அம்மாதத்ைதக்
ெகாண்டாடினார்கள். இம்மாதத்தல் அவர்களது அழுைக மாற குதூகலமாய்
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ெகாண்டாடும் மாதமாக மாற ற்று. ெமார்ெதகாய் அைனத்து யூதர்களுக்கும்
கடிதம் எழுதனான். அவன் அவர்களிடம் அந்நாைள மக ழ்ச்ச கரமான
வடுமுைறநாளாக ெகாண்டாடச் ெசான்னான். அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர்
வருந்தும்அன்பளிப்பும்ெகாடுத்து,ஏைழகளுக்குப்பரிசுெகாடுத்துஅந்தநாைள
ெகாண்டாடச் ெசான்னான்.
௨௩ எனேவ யூதர்கள் ெமார்ெதகாய் எழுதயவற்ைற ஏற்றுக்ெகாண்டனர்.

அவர்கள்ெதாடங்கயவழாைவெதாடரஒப்புக்ெகாண்டனர்.
௨௪ அம்ெமதாத்தாவன் மகனான ஆமான் என்னும் ஆகாகயன் யூதர்களின்

பைகவன். யூதர்கைள அழிக்க அவன் ஒரு தீய த ட்டத்ைத ைவத்தருந்தான்.
அவன் யூதர்கைள அழிக்கும் நாைள குலுக்கல் சீட்டு ேபாட்டு ேதர்ந்ெதடுத்து
ைவத்தருந்தான். அக்காலத்தல் குலுக்கல் சீட்டானது “பூர்” என்று
அைழக்கப்பட்டது. எனேவ, வடுமுைறநாளும் “பூரீம்” என அைழக்கப்பட்டது.
௨௫ஆமான்அவற்ைறச்ெசய்தான். ஆனால்எஸ்தர்அரசனிடம் ேபசச் ெசன்றாள்.
எனேவ, அவன் புதய கட்டைளகைள அனுப்பனான். அந்த கட்டைளகள்
ஆமானின் த ட்டத்ைத அழித்தேதாடு, ஆமானுக்கும் அவனது குடும்பத்த ற்கும்,
அேத தீைம ஏற்படும்படியும் ஆயற்று. எனேவ, ஆமானும் அவனது மகன்களும்
தூக்குமரத்தல்ெதாங்கனார்கள்.
௨௬-௨௭இப்ேபாது,குலுக்கல்சீட்டு “பூரீம்”என்றுஅைழக்கப்பட்டது. எனேவ,இந்த

வடுமுைற நாளும் “பூரீம்” என்றுஅைழக்கப்பட்டது. ெமார்ெதகாய் யூதர்களுக்கு
கடிதம்எழுத இந்நாைளக்ெகாண்டாடச்ெசான்னான். எனேவ,யூதர்கள்ஆண்டில்
இரண்டு நாைளக் ெகாண்டாடும் வழக்கத்ைதக்ெகாண்டனர். ௨௮இது அவர்கள்
தங்களுக்கு ேநர்ந்தைத நைனவுப்படுத்துவதாக இருந்தது. யூதர்களும் மற்ற
ஜனங்களும் ேசர்ந்து சரியான காலத்தல் சரியான முைறயல் ஒவ்ெவாரு
ஆண்டும் இரு நாட்கள் ெகாண்டாடினார்கள். ஒவ்ெவாரு தைலமுைறயல்
ஒவ்ெவாரு குடும்பமும் இந்த இரண்டு நாட்கைளயும் நைனவுபடுத்தனர்.
அவர்கள் இந்த வடுமுைறைய ஒவ்ெவாரு மாகாணத்தலும், ஒவ்ெவாரு
நகரிலும் ெகாண்டாடினார்கள் யூதர்கள் என்ெறன்றும் பூரீம் வழாைவக்
ெகாண்டாடுவைத நறுத்தக் கூடாது. யூதர்களின் சந்தத களும் எப்ெபாழுதும்
இவ்வடுமுைறையநைனத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.
௨௯ எனேவ அபயாேயலின் மகளான எஸ்தர் அரச யும், யூதனான

ெமார்ெதகாயும் பூரீம் பற்றய ஒரு அதகாரப் பூர்வமான கடிதத்ைத
எழுதனார்கள். இரண்டாவது கடிதம் உண்ைமயானது என்பைத நரூப க்க
அரசனின் முழு அதகாரத்தேதாடு கடிதம் எழுதனார்கள். ௩௦ எனேவ,
ெமார்ெதகாய் அகாஸ்ேவரு அரசனின் 127 மாகாணங்களுக்கும் கடிதம்
அனுப்பனான். அந்த வழா யூதர்களிடம் சமாதானத்ைதயும், ஒருவர்
மீது ஒருவருக்கு நம்ப க்ைகையயும் உருவாக்கும் என்று ெமார்ெதகாய்
எழுதனான். ௩௧ ெமார்ெதகாய் யூதர்களுக்குப் பூரீம் வழாைவ ெகாண்டாட
ஆரம்ப க்கும்படி எழுதனான். எப்ெபாழுது இப்புதய வடுமுைற நாைள
ெகாண்டாட ேவண்டும் என்றும் எழுதனான். யூதனான ெமார்ெதகாயும்
அரச யான எஸ்தரும் யூதர்களுக்கு இக்கட்டைளைய இட்டனர். அவர்கள்
இவ்வரு நாட்கைளயும் வடுமுைற ெகாண்டாட்டமாக தங்களுக்கும், தங்கள்
சந்தத களுக்கும் எற்படுத்தேவண்டும். அவர்கள் மற்ற வடுமுைற நாட்களில்
உபவாசம் இருந்து, அழுது, நடந்த தீைமகளுக்கு இரங்க நைனப்பதுேபான்று
இந்த இரு நாட்கைளயும் ெகாண்டாடுவார்கள். ௩௨ எஸ்தரின் கடிதம் பூரீம்
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வழாவன் வதகைள அதகாரப் பூர்வமானதாக ஆக்கற்று. இைவ ஒரு
புத்தகத்தல்எழுதப்பட்டன.

௧௦
ெமார்ெதகாய்ெகௗரவக்கப்டுக றான்
௧அகாஸ்ேவருஅரசன்ஜனங்கைளவரி
ெசலுத்தும்படி ெசய்தான். அவனது இராஜ்யத்தலுள்ள அைனத்து

ஜனங்களும்ெதாைலதூரத்தல்கடல்கடந்துவாழும்ஜனங்களும்,வரிெசலுத்த
வந்தனர். ௨ அரசன் அகாஸ்ேவரு ெசய்த அரும்ெபரும் ெசயல்கள் ேமதயா
மற்றும் ெபரிச யா அரசர்களின் வரலாற்றுப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டன. அந்த
வரலாற்றுப் புத்தகங்களில் ெமார்ெதகாய் ெசய்தைவயும் எழுதப்பட்டன. அரசன்
ெமார்ெதகாையப் ெபரிய மனிதனாக்கனான். ௩ யூதனான ெமார்ெதகாய்
அரசனுக்கு அடுத்த இரண்டாவது முக்கய மனிதனானான். யூதர்களில்
ெமார்ெதகாய் மிக முக்கய மனிதன் ஆனான். அவைன மற்ற யூதர்கள்
மிகவும் மத த்தனர். அவர்கள் ெமார்ெதகாைய மத த்தனர். ஏெனன்றால்,
அவன் தன் ஜனங்களின் நன்ைமக்காக கடினமான ேவைலகைளச் ெசய்தான்.
ெமார்ெதகாய்அைனத்துயூதர்களுக்கும் சமாதானத்ைதக்ெகாண்டுவந்தான்.
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ேயாபுைடய
சரித்த ரம்

நல்லமனிதனாகய ேயாபு
௧ ஊத்ஸ் என்னும் நாட்டில் ேயாபு என்னும் ெபயருள்ள மனிதன் வாழ்ந்து

வந்தான். ேயாபு நல்லவனும் உண்ைமயுள்ள மனிதனுமாக இருந்தான்.
ேதவனுக்கு பயந்து தீயக் காரியங்கைளச்ெசய்ய மறுத்தான். ௨ ேயாபுவுக்கு
ஏழு மகன்களும்மூன்றுமகள்களும்இருந்தனர். ௩ேயாபுவுக்கு 7,000ஆடுகளும்,
3,000 ஒட்டகங்களும், 1,000 காைளகளும், 500 ெபண் கழுைதகளும் இருந்தன.
அவனிடம் ேவைலயாட்கள் பலர் இருந்தனர். க ழக்குப் பகுதயல் ேயாபுேவ
ெபரிய ெசல்வந்தனாகஇருந்தான்.
௪ ேயாபுவன் மகன்கள் ஒருவருக்குப் பன் ஒருவராகத் தங்கள் வீடுகளில்

வருந்து ைவத்து, அவர்களின் சேகாதரிகைள அைழப்பது வழக்கம். ௫அவனது
பள்ைளகளின் வருந்து முடிந்தப்பன் ேயாபு அத காைலயல் எழுந்தான்.
ஒவ்ெவாரு பள்ைளக்காகவும் அவன் தகனபலிைய அளித்தான். அவன், “என்
பள்ைளகள் கவைலயீனமாக இருந்து, வருந்தன்ேபாது ேதவனுக்ெகத ராக
தங்கள் இருதயங்களில் தூஷப்பதனால் பாவம் ெசய்தருக்கக் கூடும்”
என்று எண்ணினான். அவனது பள்ைளகள் பாவங்களிலிருந்து மன்னிப்புப்
ெபறும்படியாக ேயாபு எப்ேபாதும்இவ்வாறுெசய்தான்.
௬ ேதவதூதர்கள்* கர்த்தைரச் சந்த க்கும் நாள் வந்தது. சாத்தானும்

ேதவதூதர்கேளாடுவந்தான்.
௭கர்த்தர் சாத்தானிடம், “நீ எங்கருந்துவருகறாய்?” என்று ேகட்டார். சாத்தான்

கர்த்தைர ேநாக்க , “நான்பூமிையச்சுற்ற ப் பார்த்துவந்ேதன்” என்றான்.
௮ அப்ேபாது கர்த்தர் சாத்தானிடம், “நீ எனது தாசனாகய ேயாபுைவக்

கண்டாயா? பூமியல் அவைனப் ேபான்ேறார் எவருமில்ைல. ேயாபு உத்தமனும்
உண்ைமயுள்ளவனுமாயருக்க றான். அவன் ேதவனுக்கு பயந்து தீயவற்ைற
வ ட்டுவலகயருக்க றான்” என்றார்.
௯ சாத்தான், “ஆம்! ஆனால் ேயாபு ேதவனுக்குப் பயப்படுவதற்கு தக்க

காரணங்கள்உள்ளன! ௧௦நீர்எப்ேபாதும்அவைனயும்,அவனதுகுடும்பத்ைதயும்,
அவனுக்கருக்கும் எல்லாவற்ைறயும் ேவலியைடத்துப் பாதுகாக்க றீர். அவன்
ெசய்கன்ற எல்லாவற்றலும் அவைன ெவற்ற காணச்ெசய்தீர். ஆம் நீர்
அவைன ஆசீர்வத த்தருக்க றீர். நாடு முழுவதும் அவனது மந்ைதகளும்
வலங்குகளும்ெபருக ,அவன்மிகுந்தெசல்வந்தனாகஇருக்க றான். ௧௧ஆனால்
அவனுக்கருப்பைவ அைனத்ைதயும் நீர் உமது ைகைய நீட்டி அழித்துவ ட்டால்
உம் முகத்த ற்கு ேநராக உம்ைம அவன் சப ப்பான் என்று உறுதயளிக்க ேறன்”
என்றுபதலளித்தான்.
௧௨ கர்த்தர் சாத்தானிடம், “அப்படிேய ஆகட்டும். ேயாபுக்குச் ெசாந்தமான

ெபாருள்களின் ேமல் உன் வருப்பப்படி எது ேவண்டுமானாலும் ெசய். ஆனால்
அவன் உடம்ைமத் துன்புறுத்தாேத” என்றார். பன்பு சாத்தான் கர்த்தருைடய
சந்ந தையவ ட்டுச்ெசன்றுவட்டான்.

* ௧:௬: ேதவதூதர்கள் “ேதவகுமாரர்கள்” எனப்ெபாருள்படும்
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ேயாபு எல்லாவற்ைறயும்இழக்க றான்
௧௩ஒருநாள், மூத்த சேகாதரனின் வீட்டில் ேயாபுவன் மகன்களும், மகள்களும்

உண்டு, த ராட்ைச ரசம் அருந்த க்ெகாண்டிருந்தார்கள். ௧௪ அப்ேபாது ஒருவன்
ேயாபுவ டம் வந்து, “காைளகள் உழுதுக்ெகாண்டிருந்தன, கழுைதகள் அருேக
புல் ேமய்ந்துக்ெகாண்டிருந்தன. ௧௫ஆனால் சேபயர் எங்கைளத் தாக்கவ ட்டு
உமது மிருகங்கைள கவர்ந்துக்ெகாண்டார்கள்! சேபயர் என்ைனத் தவ ர
எல்லா ேவைலயாட்கைளயும் ெகான்றுவட்டார்கள். உம்மிடம் ெசால்லும்படியாக
தப்பவரமுடிந்தவன்நான்மட்டுேம!” எனச்ெசய்தையக்கூறனான்.
௧௬அவன்இதைனக்கூறக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது மற்ெறாருவன் ேயாபுவ டம்

வந்தான். இரண்டாம்ஆள், “வானிலிருந்துமின்னல்மின்னிஉமதுஆடுகைளயும்
ேவைலயாட்கைளயும் எரித்துவ ட்டது. நான் ஒருவன் மட்டுேம தப்ப ேனன்.
உமக்குஅந்தச்ெசய்தையகூறும்படியாகவந்ேதன்!” எனக்கூறனான்.
௧௭அந்த ஆள் இவ்வாறு ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத, இன்ெனாருவன்

வந்தான். இந்த மூன்றாவது ஆள், “கல்ேதயர் மூன்று குழுக்கைள அனுப்ப ,
எங்கைளத் தாக்க , ஒட்டகங்கைளக் கவர்ந்து ெசன்றுவட்டார்கள்! அவர்கள்
ேவைலயாட்கைளயும் ெகான்றுவட்டார்கள். நான் மட்டுேம தப்ப ேனன் இந்தச்
ெசய்தையஉமக்குச்ெசால்லும்படியாகவந்ேதன்!” என்றுச்ெசான்னான்.
௧௮மூன்றாம் ஆள் ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத, மற்றும் ஒருவன் வந்தான்.

நான்காவது ஆள், “உமது மகன்களும் மகள்களும் மூத்த சேகாதரனின் வீட்டில்
உண்டு, த ராட்ைசரசம் பருக க்ெகாண்டிருந்தார்கள். ௧௯அப்ேபாது ஒரு பலத்தக்
காற்று பாைலவனத்தலிருந்துவீச ,வீட்ைடஅழித்தது,உமதுமகன்களின்மீதும்,
மகள்களின் மீதும் வீடு வீழ்ந்ததால், அவர்கள் மரித்துப்ேபானார்கள். நான்
ஒருவன் மட்டுேம தப்ப த்ேதன். எனேவ உம்மிடம் இந்த ெசய்தைய ெதரிவ க்க
வந்ேதன்!” என்றான்.
௨௦ேயாபுஇைதக்ேகட்டேபாது,அவனதுதுக்கத்ைதெவளிப்படுத்தும்ெபாருட்டு

ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டான், தைலைய மழித்துவ ட்டான். பன்பு ேயாபு
தைரயல்வழுந்து, ேதவைனஆராத த்தான்.

௨௧ “நான் இந்த உலகத்தல் ப றந்தேபாது ந ர்வாணமாக இருந்ேதன், என்னிடம்
எதுவும்இருக்கவல்ைல.

நான் மரித்து இந்த உலைக வ ட்டு நீங்க ச் ெசல்லும்ேபாது, நான்
ந ர்வாணமாக எதுவுமின்ற ெசல்லுேவன்.

கர்த்தர் ெகாடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்துக்ெகாண்டார்.
கர்த்தருைடயநாமத்ைதத்துதயுங்கள்!” என்றான்.

௨௨ இைவெயல்லாம் ந கழ்ந்தாலும், ேயாபு பாவம் ெசய்யவல்ைல. ேதவன்
தவறுெசய்தருந்தார் என்றுேயாபுகுைறெசால்லவுமில்ைல.

௨
சாத்தான்ேயாபுவுக்குமீண்டும்ெதால்ைலத்தருகறான்
௧ மற்ெறாருநாள், ேதவதூதர்கள் கர்த்தைர சந்த க்க வந்தார்கள். சாத்தானும்

கர்த்தைர சந்த ப்பதற்காகவந்தான்.
௨ கர்த்தர் சாத்தானிடம், “நீ எங்கருந்து வருகன்றாய்?” என்று ேகட்டார்.

சாத்தான் கர்த்தருக்கு, “நான் பூமிெயங்கும் சுற்ற த்த ரிந்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்”
என்றுபதல்கூறனான்.
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௩ அப்ேபாது கர்த்தர் சாத்தாைன ேநாக்க , “என் தாசனாகய ேயாபுைவக்
கண்டாயா? பூமியல் அவைனப் ேபான்ேறார் எவருமில்ைல. அவன்
உண்ைமயுள்ளவனுமாயருக்க றான். அவன் ேதவனுக்கு பயந்து
தீயவற்ைறவ ட்டு வலகுகறான். எக்காரணமுமின்ற அவனுக்குள்ளைவ
அைனத்ைதயும் அழிக்கும்படி நீ ேகட்டும் கூட, அவன் இன்னும்
உண்ைமயுள்ளவனாகஇருக்க றான்” என்றார்.
௪ சாத்தான், “ேதாலுக்குத் ேதால்!* என்று பதல் ெசான்னான். ஒருவன்

தன் உயைர காப்பதற்காக தன்னிடமுள்ள எல்லாவற்ைறயும் ெகாடுப்பான்.
௫ அவனது உடம்ைபத் துன்புறுத்தும்படி நீர் உமது ைகைய நீட்டு வீரானால்,
அப்ேபாதுஉமதுமுகத்த ற்குேநராகஅவன்உம்ைமசப ப்பான்!” என்றான்.
௬அப்ேபாதுகர்த்தர் சாத்தாைனப் பார்த்து, “அதுசரி, ேயாபுஉன்ஆற்றலுக்குக்

கீழ்ப்பட்டிருக்க றான். ஆனால் அவைனக் ெகால்வதற்குமட்டும் உனக்கு
அனுமதயல்ைல” என்றார்.
௭ பன்பு சாத்தான் கர்த்தரிடமிருந்து ெசன்று, ேயாபுவுக்கு ேவதைனமிக்க

புண்கைளக் ெகாடுத்தான். அவனது பாதங்களின் அடிப்பகுதயலிருந்து
தைலயன் உச்சவைரக்கும் ேவதைன தரும் அப்புண்கள் ேயாபுவன்
உடெலங்கும் காணப்பட்டன. ௮ எனேவ ேயாபு குப்ைபக் குவயலின்
அருேக உட்கார்ந்தான். அவனது புண்கைளச் சுரண்டுவதற்கு உைடந்த
மண்பாண்டத்தன்ஒருதுண்ைடப் பயன்படுத்தனான்.
௯ ேயாபுவன் மைனவ அவைன ேநாக்க , “நீ இன்னும் ேதவனுக்கு

உண்ைமயுள்ளவனாய் இருக்கறாயா? நீர் ேதவைன சப த்தவண்ணம்
மரித்துவடு?” என்றுேகட்டாள்.
௧௦ ப றகு ேயாபு தனது மைனவய டம், “நீ மூடத்தனமானவைளப்

ேபாலப் ேபசுக றாய்! ேதவன் நல்லவற்ைறக் ெகாடுக்கும்ேபாது, நாம்
அவற்ைற ஏற்க ேறாம். எனேவ நாம் ெதால்ைலகைளயும் ஏற்கேவண்டும்,
முைறய டக்கூடாது” என்று பதல் தந்தான். எல்லாத் ெதால்ைலகளின்ேபாதும்
ேயாபு பாவம்ெசய்யவல்ைல. அவன்ேதவனுக்குஎத ராக எதுவும் ேபசவல்ைல.

ேயாபுவன்மூன்றுநண்பர்கள்அவைனக்காணவருகறார்கள்
௧௧ேதமானிலிருந்துஎலிப்பாசும்,சூகயலிருந்துபல்தாதும்,நாகமாவலிருந்து

ேசாப்பாரும் ேயாபுவன் மூன்று நண்பர்கள். ேயாபுவுக்கு ேநரிட்ட எல்லா தீய
காரியங்கைளபற்ற ேகள்வப்பட்டார்கள். அம்மூவரும் தங்கள் வீடுகளிலிருந்து
புறப்பட்டு ஓரிடத்தல் சந்த த்தார்கள். அவர்கள் அவனிடம் ேபாய், தங்கள்
அனுதாபத்ைதத் ெதரிவ க்கவும் ஆறுதல் கூறவும் முடிெவடுத்தார்கள்
(தீர்மானித்தார்கள்).
௧௨ஆனால்அம்மூவரும் ேயாபுைவத்தூரத்தல் கண்டேபாது, (அவன்ேயாபுவா

என ஐயுற்றார்கள்) ேயாபு மிகவும் வத்தயாசமாகக் காணப்பட்டதால், அவன்
ேயாபு என நம்புவது ச ரமமாக இருந்தது! அவர்கள் சத்தமிட்டு அழுதார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டார்கள், துகைளக் காற்றலும்
தைலயலும் வீசெயற ந்து, தங்கள் துக்கத்ைதயும் மனக்கலக்கத்ைதயும்
ெவளிப்படுத்தனார்கள்.

* ௨:௪: ேதாலுக்குத் ேதால் இதற்கு ஒருவன் வலிையத் தவ ர்க்க எைத ேவண்டுமானாலும் ெசய்வான்
எனப்ெபாருள்படும்.
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௧௩ பன்பு அந்த மூன்று நண்பர்களும் ேயாபுேவாடு தைரயல் ஏழு
பகல்களும் ஏழு இரவுகளும் அமர்ந்தருந்தார்கள். ேயாபு மிகவும் துன்புற்றுக்
ெகாண்டிருந்ததால்,ஒருவரும்ேயாபுேவாடுஎைதயும் ேபசவல்ைல.

௩
ேயாபு தான்ப றந்தநாைளசப க்க றான்
௧பன்பு ேயாபு தன்வாையத்த றந்துதான்பறந்த
நாைளசப த்தான்.

௨-௩ அவன், “நான் ப றந்தநாள் என்ெறன்றும் இராதபடி அழிக்கப்படட்டும் என
நான்வரும்புக ேறன்.

‘அது ஒரு ஆண்’ என அவர்கள் கூறய இரவு, என்றும் இருந்தருக்கக்
கூடாெதனநான்வரும்புக ேறன்!

௪அந்நாள்இருண்டுேபாகவரும்புக ேறன்.
அந்நாைளேதவன்மறக்க ேவண்டுெமனவரும்புக ேறன்.
அந்நாளில்ஒளி ப ரகாச த்தருக்கக்கூடாெதனவரும்புக ேறன்.

௫ மரணம் எவ்வளவு இருட்ேடா அதுேபால், அந்நாள் அவ்வளவு இருளாயருக்க
ேவண்டுெமனநான்வரும்புக ேறன்.

இருண்ட ேமகங்கள் அந்நாைள மைறக்கட்டுெமனவும், நான் ப றந்த
நாளிலிருந்த இருண்ட ேமகங்கள் ஒளிைய அச்சுறுத்தட்டும் எனவும் நான்
வரும்புக ேறன்.

௬இருள்நான்பறந்தஅந்தஇரைவஆக்க ரமிக்கட்டும்.
நாள்காட்டியலிருந்துஅந்தஇரவுநீக்கப்படட்டும்.
எந்தமாதத்தலும்அந்தஇரைவச் ேசர்க்க ேவண்டாம்.

௭அந்தஇரவுஎைதயும்வைளவக்காதருக்கட்டும்.
அவ்வ ரவல்மக ழ்ச்ச யானஎந்தஒலியும் ேகளாதருக்கட்டும்.

௮ச லமந்த ரவாத கள்லிவயாதாைன* எழுப்பவரும்புக றார்கள்.
அவர்கள்சாபங்கள்இடட்டும்.
நான்ப றந்தநாைளஅவர்கள்சப க்கட்டும்.

௯அந்நாளின்வடிெவள்ளிஇருளாகட்டும்.
அந்த இரவு வடியலின் ஒளிக்காகக் காத்தருக்கட்டும், ஆனால் அந்த ஒளி
ஒருேபாதும்வராதருக்கட்டும்.

சூரியனின்முதல்கத ர்கைளஅதுபார்காதருக்கட்டும்.
௧௦ஏெனனில்,அந்தஇரவுநான்பறப்பைதத்தைடெசய்யவல்ைல.

இத்ெதால்ைலகைள நான் காணாதருக்கும்படி, அந்தஇரவு என்ைனத் தைட
ெசய்யவல்ைல.

௧௧நான்ப றந்தேபாேத ஏன்மரிக்கவல்ைல?
நான்ஏன்பறப்பல்மடியவல்ைல?

௧௨ஏன்என்தாய்என்ைனஅவளதுழுழங்காலில்தாங்க க்ெகாண்டாள்?
ஏன்என்தாயன்மார்புகள்எனக்குப்பாலூட்டின?

௧௩ நான் ப றந்தேபாேத மரித்தருந்தால், இப்ேபாது சமாதானத்ேதாடு
இருந்தருப்ேபன்.

* ௩:௮: லிவயாதான்இங்குஇதுஉண்ைமயல்கடல்மிருகமான ராட்சசனாகும். ச லஜனங்கள்இதுதான்
சூரியைனவழுங்கும்என்றுஎண்ணுகன்றனர்,இதுேவசூரிய க ரகணத்தற்குக்காரணம்.
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௧௪ முற்காலத்தல் பூமியல் வாழ்ந்த அரசர்கேளாடும் ஞானிகேளாடும் நான்
உறக்கமாக ஓய்வுக்ெகாண்டிருக்கவரும்புக ேறன்.

இப்ேபாது அழிக்கப்பட்டுக் காணாமற்ேபான இடங்கைளத் தங்களுக்காக
அவர்கள்கட்டிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

௧௫அவர்கள்தங்கள்வீடுகைளப்ெபான்னாலும்ெவள்ளியாலும்ந ரப்பனர்,
அவர்கேளாடுகூடபுைதக்கப்பட்டிருக்க ேவண்டுெமனநான்வரும்புக ேறன்.

௧௬ப றப்பல்மரித்துப் புைதக்கப்பட்டகுழந்ைதயாய் நான்ஏன்இருக்கவல்ைல?
பகலின்ஒளிையக்கண்டிராதகுழந்ைதையப்ேபான்றுஇருந்தருக்கமாட்ேடனா
எனவரும்புக ேறன்.

௧௭ கல்லைறயல் இருக்கும்ேபாது தீேயார், ெதால்ைல தருவைத
நறுத்துகறார்கள்.

ேசார்வுற்றஜனங்கள்கல்லைறயல்ஓய்ெவடுக்க றார்கள்.
௧௮சைறக்ைகத களும்கூடகல்லைறயல்சுகம்காண்கறார்கள்.

அவர்கைளக் காப்ேபார் அவர்கைள ேநாக்க க்கூக்குரல்இடுவைதஅவர்கள்
ேகட்பதல்ைல,

௧௯ முக்கயமானவர்களும் முக்கயமற்றவர்களும் எனப் பலவைக ஜனங்கள்
கல்லைறயல்இருக்கறார்கள்.

அடிைமயுங்கூடஎஜமானனிடமிருந்துவடுதைலப்ெபற்றருக்க றான்.

௨௦ “துன்புறும்ஒருவன்ஏன்ெதாடர்ந்துவாழ ேவண்டும்?
கசந்தஆன்மாவுைடயஒருவனுக்குஏன்கசந்துவாழேவண்டும்?

௨௧அம்மனிதன்மரிக்கவரும்புக றான்,ஆனால்மரணம்வருவதல்ைல.
துக்கமுள்ள அம்மனிதன் மைறந்த ெபாக்கஷத்ைதப் பார்க்கலும்
மரணத்ைதத் ேதடுக றான்.

௨௨ அந்த ஜனங்கள் தங்கள் கல்லைறகைளக் காண்பதல் மக ழ்ச்ச யாய்
இருக்க றார்கள்.

அவர்கள் தங்கள் புைத குழிையக் (கல்லைறைய) கண்டு
களிப்பைடக றார்கள்.

௨௩ஆனால்ேதவன்எத ர்காலத்ைதஇரகச யமாகைவத்தருக்க றார்.
அவர்கைளப்பாதுகாப்பதற்காகச் சுற்றலும்ஒருசுவைர எழுப்புக றார்.

௨௪சாப்படும் ேநரத்தல்நான்துன்பத்தால்ெபருமூச்சுவடுக ேறன்.
மக ழ்ச்ச யனால் அல்ல. என் முைறயீடுகள் தண்ணீைரப் ேபால
ெவளிப்படுகன்றன.

௨௫ஏேதா பயங்கரம் எனக்குந கழலாம் எனஅஞ்சயருந்ேதன்.
அதுேவஎனக்குந கழ்ந்துள்ளது!
நான்மிகவும்அஞ்சயதுஎனக்குேநரிட்டது!

௨௬நான்அைமதயுறமுடியவல்ைல.
என்னால்இைளப்பாறமுடியவல்ைல.

நான்ஓய்ெவடுக்கஇயலவல்ைல.
நான்மிகவும்கலங்க ப்ேபாயருக்க ேறன்!” என்றான்.

௪
எலிப்பாஸ்ேபசுக றான்
௧-௨ேதமானிலுள்ளஎலிப்பாஸ்,
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“யாராவதுஉன்னுடன்ேபசமுயன்றால்உன்ைனக்கலக்கமுறச்ெசய்யுமா?
ஆனாலும்ேபசாமல்அடக்க க்ெகாள்ளயாரால்கூடும்?

௩ேயாபுேவ, நீ பலருக்குக்கற்ப த்தாய்.
நீெபலவீனமானகரங்களுக்குெபலைனத்தந்தாய்.

௪வீழ்பவர்களுக்குஉன்ெசாற்கள்உதவன.
தாமாக ந ற்கமுடியாதவர்களுக்குநீெபலனளித்தாய்.

௫ஆனால்இப்ேபாதுஉனக்குத்ெதால்ைலகள்ேநர்கன்றன,
நீதுணிவழக்க றாய்.

ெதால்ைலகள்உன்ைனத்தாக்குகன்றன,
நீ கலங்க ப்ேபாக றாய்!

௬நீ ேதவைனகனம்பண்ணுகறாய்.
அவைரநம்புக றாய்.

நீ நல்லவன்.
எனேவ,அதுேவஉன்நம்ப க்ைகயாயருக்க ேவண்டுமல்லவா?

௭ேயாபுேவ,இைதச் ச ந்த த்துப்பார்:
களங்கமற்றவன்எவனும்அழிக்கப்பட்டதல்ைல.

௮ நான் தீைமைய வைளவப்ேபாைரயும் ெகாடுைமைய வைதப்பவைரயும்
கண்டிருக்க ேறன்.

அவர்கள் எைத வைதத்தார்கேளா அைதேய அறுவைடச் ெசய்வைதக்
கண்டிருக்கன்ேறன்!

௯ேதவனுைடயசுவாசம்அந்தஜனங்கைளக்ெகால்க றது.
ேதவனுைடயநாச யன்காற்றுஅவர்கைளஅழிக்க றது.

௧௦தீேயார் ெகர்ச்ச த்துச் சங்கங்கைளப்ேபால்முழங்குகறார்கள்.
தீேயார் அைமதயாயருக்கும்படி ேதவன் ெசய்க றார், ேதவன் அவர்களின்
பற்கைளெநாறுக்குகறார்.

௧௧ ஆம், அத்தீேயார், ெகால்வதற்கு மிருகங்கைளக் காணாத சங்கங்கைளப்
ேபான்றருக்க றார்கள்.

அவர்கள்இறக்க றார்கள்,அவர்கள்ஜனங்கள்அைலந்துத ரிக றார்கள்.

௧௨ “இரகசயமாக எனக்குஒருெசய்த தரப்பட்டது.
என்காதுகள்அதைனெமல்லியகுரலில்ேகட்டன.

௧௩இரவன்ெகட்ட கனவாய்,
அதுஎன்தூக்கத்ைதக்ெகடுத்தது.

௧௪நான்பயந்துநடுங்க ேனன்.
என்எலும்புகள்எல்லாம் நடுங்கன.

௧௫ஒருஆவ என்முகத்ைதக்கடந்தது.
என்உடலின்மய ர்கள்குத்த ட்டுநன்றன.

௧௬ ஆவ அைசயாது நன்றது, என்னால் அது என்னெவன்று பார்க்க
முடியவல்ைல.

என் கண்களின் முன்ேன ஒரு உருவம் நன்றது, அப்ேபாது
அைமதயாயருந்தது.

அப்ேபாதுமிகஅைமதயானஒருகுரைலக் ேகட்ேடன்:
௧௭ ‘மனிதன்ேதவைனவடநீத மானாகஇருக்கமுடியுமா?



ேயாபு௪:௧௮ 969 ேயாபு௫:௧௧

தன்ைன உண்டாக்கனவைரக் காட்டிலும் மனிதன் தூய்ைமயாக இருக்க
முடியுமா?

௧௮ பாரும், ேதவன் அவரது பரேலாகத்தன் பணியாட்களிடம்கூட நம்ப க்ைக
ைவப்பதல்ைல.

ேதவன்தனதுேதவதூதர்களிடமும்குற்றங்கைளக்காண்கறார்.
௧௯எனேவந ச்சயமாகஜனங்கள்மிகவும் ேமாசமானவர்கள்!

அவர்கள்களிமண்வீடுகளில்*வச க்க றார்கள்.
இக்களிமண்வீடுகளின்அஸ்தபாரங்கள்புழுத ேயயாகும்.

ெபாட்டுப்பூச்சையக் காட்டிலும் எளிதாக அவர்கள் நசுக்க க்
ெகால்லப்படுக றார்கள்.

௨௦ஜனங்கள்சூரியஉதயந்ெதாடங்க சூரியனின்மைறவுமட்டும்மரிக்க றார்கள்,
யாரும்அைதக்கவனிப்பதுங்கூடஇல்ைல.

அவர்கள்மரித்துஎன்ெறன்றும்இல்லாதபடி மைறந்துப்ேபாக றார்கள்,
௨௧அவர்கள்கூடாரங்களின்கயறுகள்இழுக்கப்பட்டன.

அந்தஜனங்கள்ஞானமின்ற மடிக றார்கள்.’

௫
௧ “ேயாபுேவ,வரும்பனால்கூப்படு,ஆனால்யாரும்பதல்தரமாட்டார்கள்!

நீ எந்த ேதவதூதனிடம் தரும்ப பார்ப்பீர்?
௨ஒருமூடனின்ேகாபம்அவைனக்ெகால்லும்,

ஒருமூடனின்வலியஉணர்வுகள்அவைனக்ெகால்லும்.
௩தான்பாதுகாப்பானவன்எனஎண்ணியஒருமூடைனக்கண்ேடன்.

ஆனால்த டீெரனஅவன்மாண்டான்.
௪யாரும்அவனதுஜனங்களுக்குஉதவமுடியவல்ைல.

நயாயச் சைபயல்அவர்களுக்குஆதரவளிப்பார் எவருமில்ைல.
௫அவர்களின்பய ர்கைளெயல்லாம் பச த்ேதார்உண்டனர்.

முட்களின்நடுேவவளரும்தானியங்கைளயும்கூடபசயுள்ளஅந்தஜனங்கள்
எடுத்துக்ெகாண்டனர்.

௬தூசகளிலிருந்துதீயக்காலங்கள்வருவதல்ைல.
பூமியலிருந்துெதால்ைலமுைளப்பதல்ைல.

௭ஆனால் மனிதேனா ெநருப்பலிருந்து ெபாற கள் ேமேல எழும்புவது எத்தைன
ந ச்சயேமா

அவ்வாேற,ெதால்ைலயனுபவக்கப் ப றந்தருக்க றான்.
௮ஆனால்ேயாபுேவ, நான்உன்ைனப்ேபால்இருந்தருந்தால்,

ேதவனிடம் தரும்ப என்கஷ்டங்கைளக்கூறயருப்ேபன்.
௯ ேதவன் ெசய்க ற அற்புதமான காரியங்கைள ஜனங்கள் புரிந்துெகாள்ள

முடியாது.
ேதவன்ெசய்க றஅத சயங்களுக்குமுடிேவயல்ைல.

௧௦ேதவன்பூமிக்குமைழையஅனுப்புக றார்.
அவர்வயல்களுக்குதண்ணீைரஅனுப்புக றார்.

௧௧எளிைமயானவைனத்ேதவன்உயர்த்துகறார்,
அவர்துயரமுள்ளவைனமகழ்ச்ச யாக்குக றார்.

* ௪:௧௯: களிமண்வீடுஇதற்குமனித சரீரம் எனப்ெபாருள்படும்.
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௧௨புத்த சாலித்தனமுள்ள, தீேயாரின்த ட்டங்கைள,
அவர்கள்ெவற்றயைடயமுடியாதபடி ேதவன்தடுக்க றார்.

௧௩ஞானமுள்ேளாைரயும்அவர்கள்கண்ணிகளிேலேயவழும்படிெசய்து
புத்த சாலித்தனமான அத்த ட்டங்கள் ெவற்றயைடய முடியாதபடி ேதவன்
ெசய்க றார்.

௧௪அத்தைகயதறைமசாலிகள்பகலிேலேயதடுமாறுகறார்கள்.
இருளில் தன் பாைதையக் காணத் தடுமாறுகன்றவைனப்ேபால, அவர்கள்
நண்பகலிலும்காணப்படுகறார்கள்.

௧௫ேதவன்ஏைழகைளக்காப்பாற்றுகறார்.
த றைமசாலிகளின்ைகக்கும்அவர் ஏைழகைளகப்பாற்றுகறார்.

௧௬எனேவஏைழகள்நம்ப க்ைகேயாடிருக்க றார்கள்.
நயாயமற்றதீயஜனங்கைளேதவன்அழிக்க றார்.

௧௭ “ேதவன்தருத்தும்மனிதன்பாக்கயவான்.
சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்உன்ைனத்தண்டிக்கும்ேபாதுமுைறய டாேத.

௧௮ேதவன்தான்ஏற்படுத்தும்காயங்கைளக்கட்டுக றார்.
அவர் சலருக்குக் காயமுண்டாக்கலாம், ஆனால்அவர்ைககேளஅவற்ைறக்
குணமாக்கும்.

௧௯ஆறுவைகெதால்ைலகளிலிருந்தும்அவர்உன்ைனக்காப்பாற்றுவார்.
ஆம், ஏழுெதால்ைலகளிலும்நீர் புண்படமாட்டீர்!

௨௦பஞ்சக்காலத்தலும்ேதவன்உன்ைனமரணத்தலிருந்துகாப்பாற்றுவார்.
ேபார்க் காலத்தலும்ேதவன்உன்ைனமரணத்தலிருந்துபாதுகாப்பார்!

௨௧ தங்கள் கூரிய நாவுகளால் ஜனங்கள் உங்கைளக் குறத்துத் தீயவற்ைறக்
கூறலாம்.

ஆனால்ேதவன்உன்ைனப்பாதுகாப்பார்.
தீயனநகழும்ேபாதுநீஅஞ்சத் ேதைவயல்ைல!

௨௨அழிைவக்கண்டும்பஞ்சத்ைதப் பார்த்தும்நீ நைகப்பாய்.
காட்டுமிருகங்கைளக்கண்டும்நீஅஞ்சமாட்டாய்.

௨௩ உன்னுைடய உடன்படிக்ைகயன்படி வயலின் பாைறகளும் கூட அந்த
உடன்படிக்ைகயல்பங்குெகாள்ளும்.

காட்டுமிருகங்களும்கூடஉன்ேனாடு சமாதானம்ெசய்துக்ெகாள்ளும்.
௨௪உனதுகூடாரம் பாதுகாப்பாகஇருப்பதால் நீ சமாதானத்ேதாடு (அைமதயாக)

வாழ்வாய்.
உனது ெகாத்துக்கைள எண்ணிப் பார்த்து ஒன்றும் காணாமல்
ேபாகாதருப்பைதக்காண்பாய்.

௨௫உனக்குப்பலகுழந்தைதகள்ப றப்பார்கள்.
அவர்கள்பூமியன்புற்கைளப்ேபான்றுபலராவார்கள்.

௨௬அறுவைடக்காலம்வைரக்கும்வளரும்ேகாதுைமையப்ேபால் நீர்இருப்பீர்.
ஆம், நீர்முத ர்வயதுவைரக்கும்வாழ்வீர்.

௨௭ “ேயாபுேவ,நாங்கள்இவற்ைறக்கற்று,உண்ைமெயன்றுஅறந்தருக்க ேறாம்.
எனேவ, ேயாபுேவ, நாங்கள் ெசால்வைதக் ேகட்டு, நீயாகேவ அைதக்
கற்றுக்ெகாள்” என்றுகூறனான்.
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௬
ேயாபு எலிப்பாசுக்குப் பதல்கூறுகறான்
௧அப்ேபாது ேயாபு,

௨ “என் துன்பங்கைள நறுத்துப் பார்க்கக் கூடுமானால், என் ெதால்ைலகள்
தராச ல்ைவக்கப்படக்கூடுமானால்,

நீ என்துயரத்ைதப் புரிந்துெகாள்வாய்.
௩கடற்கைரமணைலக்காட்டிலும்என்துயர் பாரமானது.

அதனால்தான் என் வார்த்ைதகள் மூடத்தனமானைவயாகத்
ேதான்றுகன்றன.

௪சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனுைடயஅம்புகள்என்னுள்ேளஇருக்கன்றன.
அந்தஅம்புகளின்வஷத்ைதஎன்ஆவ பருகுகன்றது!
ேதவனுைடய ெகாடிய ஆயுதங்கள் எனக்ெகத ராக அணிவகுத்து
நற்கன்றன.

௫எந்தத் தீைமயும்ந கழாதேபாதுநீகூறயவற்ைறச்ெசால்வதுசுலபம் (எளிது).
காட்டுக்கழுைதயும்தன்பதற்குப் புல்அகப்படும்ேபாதுமுைறய டாது.
பசுவும்தன்உணவுகைடக்கும்ேபாதுமுைறய டாது.

௬உப்பற்றஉணவுசுைவக்காது.
முட்ைடயன்ெவண்பகுதக்குச்சுைவயல்ைல.

௭நான்அைதத்ெதாட மறுக்க ேறன்;
அத்தைகயஉணவுஎனக்குச் சலிப்ைபத்தருகறது!
உனதுவார்த்ைதகளும்இப்ேபாதுஎனக்குஅவ்வாேறஉள்ளன.

௮ “நான்ேகட்பைவஎனக்குக்கைடக்கேவண்டுெமனவரும்புக ேறன்.
நான்வரும்பயவற்ைறத் ேதவன்எனக்குத்தருவார் எனவரும்புக ேறன்.

௯ேதவன்என்ைனநசுக்க ப் ேபாடேவண்டும்எனவரும்புக ேறன்.
அவருைடயகரத்தன்மூலமாக என்ைனஅழித்த டலாம்.

௧௦ அவர் என்ைனக் ெகான்றுவட்டால் நான் ஒரு காரியத்ைதக் குற த்து
ஆறுதலைடேவன்.

நான்ஒருகாரியத்ைதக்குற த்துமக ழ்ச்ச யைடேவன்.
இத்தைன ேவதைனகைள அனுபவத்துங்கூட பரிசுத்தமானவரின்
வார்த்ைதகைளகீழ்ப்படியநான்மறுக்கவல்ைல.

௧௧ “என் வலிைம குைறந்துப்ேபாய ற்று, எனேவ ெதாடர்ந்து வாழ்வதல் எனக்கு
நம்ப க்ைகஇல்ைல.

எனக்குஎன்னேநருெமனஅற ேயன்.
எனேவ, நான்ெபாறுைமயுடன்இருப்பதற்குகாரணமில்ைல.

௧௨நான்பாைறையப்ேபான்றுபலம்ெபாருந்தயவனா?
என்உடம்புெவண்கலத்தால்ஆனதா?

௧௩எனக்குநாேனஉதவும்ஆற்றல்எனக்கல்ைல.
ஏெனனில்,ெவற்ற ேயா என்னிடமிருந்துஎடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது.

௧௪ “ஒருவனுக்குத் ெதால்ைலகள் ேநர்ைகயல், அவனது நண்பர்கள் அவனிடம்
இரக்கமாயருக்கட்டும்.
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ஒருவன் அவனது நண்பனிடம், அவன் சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவனிடமிருந்து வலக ச்ெசன்றால் கூட, நம்ப க்ைகக்குரியவனாக
நடந்துக்ெகாள்ளட்டும்.

௧௫ஆனால்என்சேகாதரராக ய நீங்கேளா நம்ப க்ைகக்குரியவர்களாகஇல்ைல.
நான்உங்கைளச் சார்ந்தருக்கமுடியாது.
ச லகாலம் பாய்ந்தும், மற்ற சலகாலம் பாயாமலும் இருக்கன்ற
நீேராைடகைளப்ேபால நீங்கள்காணப்படுகறீர்கள்.

௧௬ பனிக் கட்டியாலும் உருகும் பனியாலும் ந ரம் பயருக்கன்ற
நீரூற்றுக்கைளப்ேபால, நீங்கள்ெபாங்க ப் பாய்க றீர்கள்.

௧௭உலர்ந்தெவப்பக்காலத்தல்தண்ணீர்பாய்வதுநன்றுவடுகறது,
நீரூற்றும்மைறந்துவடுகறது.

௧௮ வயாபாரிகள் பாைலவனத்தன் வைளவுகைளயும் ெநளிவுகைளயும்
பன்ெதாடர்ந்து,

காணாமல்ேபாய்வடுகறார்கள்.
௧௯ேதமாவன்வயாபாரிகள்தண்ணீைரத் ேதடுக றார்கள்.

ேசபாவன்ப ரயாணிகள் (பயணிகள்) நம்ப க்ைகேயாடுபார்க்க றார்கள்.
௨௦அவர்கள்தண்ணீைரக்கண்டைடவதல்நம்ப க்ைகேயாடுஇருக்க றார்கள்,

ஆனால்ஏமாற்றமைடக றார்கள்.
௨௧இப்ேபாது, நீங்கள்அந்த நீருற்றுகைளப் ேபால்இருக்க றீர்கள்.

என்ெதால்ைலகைளக்கண்டுஅஞ்சுகறீர்கள்.
௨௨நான்உங்களிடம்உதவையநாடிேனனா?

எனக்காக நீங்கள்யாரிடமாவதுெவகுமானம்ெகாடுக்க ேவண்டிேனனா?
௨௩ ‘பைகவனிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றுங்கள்!

ெகாடிேயாரிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றுங்கள்!’
என்றுநான்உங்களிடத்தல்கூற ேனனா?

௨௪ “எனேவஇப்ேபாதுஎனக்குக்கற்பயுங்கள், நான்அைமதயாகஇருப்ேபன்.
நான்ெசய்தவற்ைறச்சுட்டிக்காட்டுங்கள்.

௨௫ேநர்ைமயானவார்த்ைதகள்ஆற்றல்மிக்கைவ.
ஆனால்உங்கள்வவாதங்கள்எைதயும்நரூப க்கவல்ைல.

௨௬என்ைனவமர்ச க்கத் த ட்டமிட்டுள்ளீர்களா?
ேமலும் ேசார்வுதரும்வார்த்ைதகைளச்ெசால்லப் ேபாக றீர்களா?

௨௭ தந்ைதகளற்ற பள்ைளகளின் ெபாருள்கைளப் ெபற, நீங்கள் சூதாடவும்
ெசய்வீர்கள்.

உங்கள்ெசாந்த நண்பைனேயவற்பீர்கள்.
௨௮ஆனால்இப்ேபாது, என்முகத்ைதஆராயுங்கள்.

நான்உங்களிடம் ெபாய்கூறமாட்ேடன்.
௨௯எனேவஇப்ேபாதுஉங்கள்மனைதமாற்றுங்கள்.

அநீதயாய்ெசயல்படாதீர்கள்,மீண்டும்ச ந்த த்துப் பாருங்கள்.
நான்தவேறதும்ெசய்யவல்ைல.

௩௦நான்ெபாய்கூறவல்ைல.
நான்சரியானவற்ைறதவறுகளிலிருந்துப ரித்தற ேவன்” என்றான்.
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௭
௧ேயாபு மீண்டும், “பூமியல்மனிதனுக்குமிகுந்த கஷ்டங்களுண்டு

ேவைலக்ெகன வாங்கப்பட்ட பணியாளின் நாட்கைளப் ேபான்றது அவன்
நாட்கள்.

௨ ெவப்ப நாளில் மிகுந்த உைழப்ப ற்குப்பன் குளிர்ந்த ந ழைல நாடும்
அடிைமையப் ேபான்றவன்மனிதன்.

சம்பளநாளுக்காகக் காத்தருக்கும்அப்பணியாைளப் ேபான்றருக்க றான்.
௩ஏமாற்றந்தரும்மாதங்கள்ஒன்றன்பன்ஒன்றாய்கழிந்தன.

துன்பந்தரும்இரவுகைளஒன்றன்பன்ஒன்றாய்அனுபவத்ேதன்.
௪ நான் படுக்கும்ேபாது, ‘எழுவதற்கு எத்தைன சமயம் இருக்க றது?’ என்று

எண்ணுகேறன்.
ஆனால்இரவுநீண்டுக்ெகாண்ேடேபாக றது.
நான்தரும்பயும் புரண்டும்சூரியன்உதக்கும்வைர படுத்தருக்க ேறன்.

௫என்உடம்பல்புழுக்களும்அழுக்குகளும்படிந்தருக்கன்றன.
என்ேதால்உரிந்து புண்களால்ந ரம்பயருக்கன்றன.

௬ “ெநய்பவனின்நாடாைவக்காட்டிலும்என்நாட்கள் ேவகமாகக் கழிகன்றன.
என்வாழ்க்ைகநம்ப க்ைகயன்ற முடிவைடக றது.

௭ேதவேன, என்வாழ்க்ைகஒருமூச்ேச எனநைனவுகூறும்.
நான்இனிேமல் (மீண்டும்) நன்ைமையப்பார்க்கப்ேபாவதல்ைல.

௮நீங்கள்என்ைனமீண்டும்பார்க்கப்ேபாவதல்ைல.
என்ைனத்ேதடுவீர்கள்,ஆனால்நான்அழிந்துப்ேபாயருப்ேபன்.

௯ேமகம்மைறந்துகாணாமற்ேபாக றது.
அைதப் ேபான்று, ஒருவன் மரித்துக் கல்லைறயல் அடக்கம்
பண்ணப்படுகறான்,அவன்மீண்டும்வருவதல்ைல.

௧௦அவனதுபைழயவீட்டிற்குஅவன்மீண்டும்வரப்ேபாவதல்ைல.
அவன்வீடுஅவைனஇனிஒருேபாதும்அறயாது.

௧௧ “எனேவ, நான் அைமதயாக இருக்கமாட்ேடன்! நான் ெவளிப்பைடயாகப்
ேபசுேவன்!

என்ஆவ துன்புறுகறது!
என்ஆத்துமா கசந்து ேபாயருப்பதால் நான்முைறயடுேவன்.

௧௨ேதவேன, ஏன்எனக்குக்காவலாயருக்க றீர்?
நான்கடலா, கடல்அரக்கனா?

௧௩என்படுக்ைகஎனக்குஆறுதல்தருெமன்றுநம்ப க்ெகாண்டிருந்ேதன்.
என் கட்டில் எனக்கு ஓய்ைவயும் ந ம்மதையயும் தருெமன்று
எத ர்ப்பார்த்ேதன்.

௧௪ ஆனால் ேதவேன, நான் படுத்தருக்ைகயல் நீர் என்ைனக் கனவுகளால்
பயமுறுத்துகறீர்,

என்ைனத்தரிசனங்களால்அச்சுறுத்துகறீர்.
௧௫எனேவநான்வாழ்வைதக்காட்டிலும்

மூச்சைடத்துமரிப்பைதவரும்புக ேறன்.
௧௬நான்என்வாழ்க்ைகையெவறுக்க ேறன்.

நான்என்ெறன்றும்வாழவரும்பமாட்ேடன்.
என்ைனத்தனிைமயாகவ ட்டுவடுங்கள்!



ேயாபு ௭:௧௭ 974 ேயாபு௮:௧௦

ஏெனனில் என்வாழ்க்ைகெபாருளற்றது. (அர்த்தமற்றது)
௧௭ேதவேன,உமக்குமனிதன்ஏன்அத்தைனமுக்கயமானவன்?

ஏன்அவைனப்ெபருைமப்படுத்துகறீர்?
ஏன்அவைனக்கண்டுக்ெகாள்க றீர்?

௧௮ஏன்அவைனக்கரிசைனேயாடுகாைலேவைளகளில் சந்த த்து,
ஒவ்ெவாருவநாடியும் ேசாத க்க றீர்?

௧௯ேதவேன, என்ைனவட்டுத்தூரநீர் பார்ப்பதல்ைல.
என்ைனவட்டுஒருகணமும்நீர்வலகுவதல்ைல.

௨௦ேதவேன, நீர்ஜனங்கைளகவனித்துகாப்பாற்றுகறீர்.
நான்பாவம்ெசய்தருந்தால், நான்என்னெசய்யமுடியும்.

நீர் என்ைனஉமதுஇலக்காக ஏன்பயன்படுத்துகறீர்?
நான்உமக்குத்ெதால்ைலயாக ேபாேனனா?

௨௧ஏன்நீர் என்தவைறமன்னிக்கக்கூடாது?
என்பாவங்கைளநீர் ஏன்மன்னிக்கக்கூடாது?

நான்வைரவல்மடிந்துகல்லைறக்குள்ைவக்கப்படுேவன்.
அப்ேபாதுஎன்ைனத்ேதடுவீர்கள், நான்அழிந்துப்ேபாயருப்ேபன்” என்றான்.

௮
பல்தாத் ேயாபுவ டம் ேபசுக றான்
௧அப்ேபாதுசூகயனானபல்தாத் பதலாக,

௨ “எத்தைனகாலம்இவ்வாறுேபசுவீர்?
பலத்தகாற்ைறப்ேபான்றுஉமதுெசாற்கள்ெவளிப்படுகன்றன.

௩ேதவன்நயாயத்ைதமாற்றுவாேரா?
சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்சரியானவற்ைறமாற்றுவாேரா?

௪உமதுபள்ைளகள் ேதவனுக்ெகத ராகப் பாவம் ெசய்தேபாதுஅவர்அவர்கைள
தண்டித்தார்.

அவர்கள்தங்கள்பாவங்களுக்காகத் தண்டைனப்ெபற்றார்கள்.
௫ஆனால்இப்ேபாது ேயாபுேவ, ேதவைனப்பார்த்து

சர்வவல்லைமயுள்ளஅவரிடம் ெஜபம்ெசய்யும்.
௬நீர்தூய்ைமயும்உத்தமனாகவும்இருந்தால்,

அவர்வைரந்துஉமக்குஉதவவருவார்.
உமதுகுடும்பத்ைதமீண்டும்உமக்குத்தருவார்.

௭ெதாடக்கம்அற்பமாகஇருந்தாலும்
உமதுஎத ர்காலம்ஆசீர்வாதமானதாகஇருக்கும்.

௮ “வயதுமுத ர்ந்ேதாைரக் ேகளும்,
அவர்கள்முற்ப தாக்கள்அற ந்துெகாண்டைதத்ெதரிந்துெகாள்ளும்.

௯ஏெனனில் நாம் ேநற்றுப் ப றந்ேதாம்.
ஒன்றும்நாம்அற ேயாம், ஏெனனில்பூமியல் நம் நாட்கள்ந ழைலப்ேபான்று
மிகவும்குறுகயைவ.

௧௦முத ர்ந்ேதார்உமக்குக்கற்ப க்கக்கூடும்.
அவர்கள் அற ந்துக்ெகாண்டவற்ைற உமக்குச் ெசால்லக் கூடும்” என்று
கூறனான்.
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௧௧பல்தாத் ேமலும், “பாப்ப ரஸ்உலர்ந்தபூமியல்ஓங்க வளருேமா?
தண்ணீரின்ற ேகாைரப் புற்கள்வளரக்கூடுேமா?

௧௨இல்ைல, தண்ணீர்வற்ற ப்ேபாகும்ேபாதுஅைவஉலர்ந்துேபாகும்.
அவற்ைறெவட்டிப் பயன்படுத்தமுடியாதபடி ச றயனவாகஇருக்கும்.

௧௩ேதவைனமறப்ேபாரும்அப்புற்கைளப் ேபாலிருக்க றார்கள்.
ேதவைனமறக்கும்மனிதனுக்குஎத்தைகயநம்ப க்ைகயும்அழிந்துப்ேபாகும்.

௧௪அம்மனிதன்சாய்ந்துந ற்க எதுவுமில்ைல.
அவன்பாதுகாவல்ஒருசலந்த வைலையப் ேபான்றது.

௧௫ச லந்த வைலயல்ஒருவன்சாய்ந்தால்,அந்தவைலஅறுந்துப்ேபாகும்.
அவன் வைலையப் பற்ற க்ெகாள்வான், ஆனால் அது அவைனத்
தாங்க க்ெகாள்ளாது.

௧௬ அந்த மனிதேனா சூரிய ஒளி உத க்கும் முன் இருக்கற பச்ைச ெசடிையப்
ேபாலிருக்க றான்.

ேதாட்டம்முழுவதும்அதன்கைளகள்பரவ ந ற்கும்.
௧௭பாைறகைளச்சுற்றலும்அதன்ேவர்கள்படர்ந்தருக்கும்.

பாைறகளினூேடவளர்வதற்குஅதுஓர்இடம் ேதடும்.
௧௮ ஆனால் அத்தாவரத்ைத அவ்வ டத்தலிருந்து அகற்றனால் அது

வாடிப்ேபாகும்,
அதுஅங்கருந்ததுஎன்பைதயும்ஒருவரும்அறயமாட்டார்கள்.

௧௯ஆனால்,அத்தாவரம்மக ழ்ச்ச யைடந்தது.
அதுஇருந்தஇடத்தல்மற்ெறாருதாவரம்முைளத்தது.

௨௦ேதவன்களங்கமற்ேறாைரக்ைகவ டமாட்டார்.
அவர்ெகாடிேயாருக்குஉதவமாட்டார்.

௨௧ேதவன்இன்னும்உமதுவாையநைகப்பனாலும்
உதடுகைளமகழ்ச்ச ஆரவாரங்களினாலும்ந ரப்புவார்.

௨௨ஆனால்உனதுபைகவர்கள்ெவட்கத்ைதஆைடயாகஅணிந்துெகாள்வார்கள்.
தீயஜனங்களின்வீடுகள்அழிக்கப்படும்” என்றான்.

௯
ேயாபு பல்தாத்த ற்குப் பதல்கூறுகறான்.
௧அப்ேபாது ேயாபு,

௨ “ஆம்நீர்கூறுவதுஉண்ைமெயனஅற ேவன்.
ஆனால்ஒருமனிதன்எப்படி ேதவனுக்குமுன்நீதமானாயருக்கமுடியும்?

௩ஒருவன்ேதவனிடம்வாதாடமுடியாது!
ேதவன் 1,000 ேகள்வகைளக் ேகட்கமுடியும்,ஒருவனும்ஒருேகள்வக்குக்கூட
பதல்கூறமுடியாது!

௪ேதவன்மிகுந்தஞானமுள்ளவர்,அவரதுவல்லைமமிகப்ெபரியது!
ஒருவனும்ேதவேனாடு ேபாராடி, காயமுறாமலிருக்கமுடியாது.

௫ேதவன்ேகாபமாயருக்கும்ேபாதுபர்வதங்கைளஅைசக்க றார்,
அைவஅதைனஅறயாது.

௬பூமிையஅைசக்கும்படி ேதவன்பூமியத ர்ச்சையஅனுப்புக றார்.
ேதவன்பூமியன்அஸ்தபாரங்கைளஅைசக்க றார்.

௭ேதவன்சூரியனிடம் ேபசமுடியும்,அைதஉதயமாகாமல்ெசய்யமுடியும்.
அவர்வண்மீன்கைளஒளிவ டாதபடிபூட்டமுடியும்.
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௮ேதவன்மட்டுேமவானங்கைளஉண்டாக்கனார்,
அவர் சமுத்த ரத்தன்அைலகளின் ேமல்நடக்க றார்.

௯ “அவர் துருவச்சக்கர நட்சத்த ரங்கைளயும், மிருக சீரிஷத்ைதயும்,
அறுமீைனயும், தட்சணமண்டலங்கைளயும்உண்டாக்கனார்.

௧௦ மனிதர் புரிந்துெகாள்ள முடியாத அற்புதமான காரியங்கைள ேதவன்
ெசய்க றார்.

ேதவனுைடயஎண்ணிமுடியாதஅத சங்களுக்குமுடிேவயல்ைல!
௧௧ேதவன்என்ைனக்கடந்துச்ெசல்ைகயல்நான்அவைரப் பார்க்கமுடியாது.

ேதவன்என்ைனக்கடந்துச்ெசல்ைகயல்நான்அவைரக்கவனிப்பதல்ைல.
௧௨ேதவன்எைதயாவதுஎடுத்துக்ெகாண்டால்அவைரயாரும்தடுக்கமுடியாது.

‘நீர் என்னெசய்க றீர்?’
என்றுயாரும்அவைரக் ேகட்கமுடியாது.

௧௩ேதவன்தமதுேகாபத்ைதஅடக்க க்ெகாள்ளமாட்டார்.
ராகாபன்*உதவயாளருங்கூட ேதவனுக்குப்பயந்தருக்க றார்கள்.

௧௪எனேவநான்ேதவனுக்குபதல்ெகாடுக்கமுடியாது.
அவரிடம் என்னெசால்ேவெனன்பைதநான்அற ேயன்.

௧௫நான்களங்கமற்றவன்,ஆனால்என்னால்அவருக்குப் பதல்கூறமுடியாது.
என் நீத பதய டம் (ேதவனிடம்) இரக்கத்த ற்காக மன்றாடமட்டுேம
என்னாலாகும்.

௧௬நான்கூப்ப ட்டுஅவர் பதல்தந்தாலும்,
அவர் உண்ைமயாகேவ எனக்குச் ெசவெகாடுக்க றார் என்பைத நான் நம்ப
முடியாது.

௧௭ேதவன்என்ைனநசுக்குவதற்குப் புயல்கைளஅனுப்புக றார்.
எக்காரணமுமின்ற எனக்குஇன்னுமதகமானகாயங்கைளத்தருகறார்.

௧௮மீண்டும்இன்ெனாருமுைறசுவாச க்க ேதவன்என்ைனஅனுமதக்கமாட்டார்.
அவர் எனக்குஇன்னும்ெதல்ைலகைளத்தருகறார்.

௧௯ேதவன்மிகுந்தவல்லைமயுள்ளவர்!
யார் ேதவைன நயாயசைபக்கு அைழத்து வந்து, நயாயம் வழங்கும்படி
ெசால்லமுடியும்?

௨௦நான்களங்கமற்றவன்,ஆனால்நான்கூறுபைவஎன்ைனக்குற்றவாளியாகக்
காட்டக்கூடும்.

நான் உத்தமன், ஆனால் நான் ேபசனால் என் வாய் என்ைனக்
குற்றவாளியாக நரூப க்க றது.

௨௧நான்களங்கமற்றவன், நான்எைதச் ச ந்த ப்பெதனஅற ேயன்.
நான்என்ெசாந்தவாழ்க்ைகையேயெவறுக்க ேறன்.

௨௨நான்எனக்குள்ேள, ‘இேதமாத ரி எல்ேலாருக்கும்ந கழ்க றது’
களங்கமற்றவர்களும் குற்றவாளிகளும் முடிைவ காண்பார்கள் என்று
ெசால்லிக்ெகாள்க ேறன்.

௨௩ெகாடியெசயெலான்றுநகழ்ந்துகளங்கமற்றவன்ெகால்லப்பட்டால்
ேதவன்அவைரப் பார்த்துநைகப்பாரா?

௨௪தீயவன்ஒருவன்ஒருநலத்ைதத்தனதாக்க க்ெகாள்ளும்ேபாது,

* ௯:௧௩: ராகாப் ஒரு ராட்சசன் அல்லது கடல்மிருகம். ராகாப் கடைலக் கட்டுப்படுத்துவதாக ஜனங்கள்
நைனத்தனர். ராகாப் ேதவனின்பைகவரதுஅைடயாளம்அல்லதுதீைமக்குரிய ஏேதாஒன்று.
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ந கழ்வனவற்ைறத் தைலவர்கள் காணாதபடி ேதவன் ெசய்க றாரா?அது
உண்ைமயானால் ேதவன்யார்?

௨௫ “ஓர்ஓட்டக்காரைனக்காட்டிலும்என்நாட்கள் ேவகமாகக் கழிகன்றன.
என்நாட்கள்பறக்கன்றன,அவற்றல்சந்ேதாஷமில்ைல.

௨௬ேவகமாய்ஓடுகன்றகப்பல்கைளப் ேபாலவும்
இைரையப் ப டிக்க பாய்கன்ற கழுகுகைளப் ேபாலவும் என் நாட்கள்
கடந்துச்ெசல்கன்றன.

௨௭ “நான்முைறயடுவதல்ைல, ‘என்ேவதைனையமறப்ேபன்,
என்முகத்தல்புன்னைகெபாலிேவன்!’
என்றுநான்கூறனால்,

௨௮அதுஎந்தமாற்றத்ைதயும்உண்ைமயாக ஏற்படுத்துவதல்ைல!
துன்பங்கள்என்ைனஅச்சுறுத்துகன்றன.

௨௯நான்ஏற்ெகனேவகுற்றவாளியாக ந யாயந்தீர்க்கப்பட்ேடன்.
எனேவ, நான்ஏன்முயன்றுெகாண்டிருக்க ேவண்டும்?

‘அைதமறந்துவடு!’
எனநான்ெசால்க ேறன்.

௩௦பனியால்என்ைனக்கழுவனாலும்,
சவுக்காரத்தனால் (ேசாப்பனால்) என்ைககைளச்சுத்தம்ெசய்தாலும்,

௩௧ேதவன்என்ைனச்ேசற்றுக்குழியல்தள்ளுவார்.
அப்ேபாதுஎன்உைடகளும்என்ைனெவறுக்கும்.

௩௨ ேதவன் கூறும் குற்றங்களுக்கு பதல் கூற என்ைனப் ேபான்று மனிதன்
அல்ல,

நயாய சைபயல்நாங்கள்ஒருவருக்ெகாருவர் சந்த க்கமுடியாது.
௩௩ இரு பக்கங்களிலும் நயாயம் ேகட்க ஒருவர் இருந்தால், நல்லெதன நான்

வரும்புக ேறன்.
எங்கைள நயாயமாக (தக்க முைறயல்) நயாயந்தீர்க்க வல்லவர் ஒருவர்
இருக்கமாட்டாரா எனநான்வரும்புக ேறன்.

௩௪ ேதவனுைடய தண்டிக்கும் ேகாைல என்னிடத்தலிருந்து எடுத்துப்ேபாடுபவர்
ஒருவர்இருக்கமாட்டாரா எனவரும்புக ேறன்.

அப்ேபாதுஅவருைடயபயமுறுத்துதல்கள்என்ைனஅச்சுறுத்தாது.
௩௫ அப்ேபாது ேதவைனப்பற்ற ப் பயப்படாமல், நான் ெசால்ல

வரும்புவனவற்ைறக்கூறமுடியும்.
ஆனால்இப்ேபாதுநான்அவ்வாறுெசய்யமுடியாது” என்றான்.

௧௦
௧ “நான்என்ெசாந்தவாழ்க்ைகையெவறுக்க ேறன்.

எனேவநான்தாராளமாகமுைறயடுேவன்.
என்ஆத்துமா கசந்துேபாய ற்று, எனேவநான்இப்ேபாது ேபசுேவன்.

௨நான்ேதவனிடம், ‘என்ைனக்குற்றம்சாட்டாேதயும்!
நான்ெசய்தவற்ைறஎனக்குக்கூறும், எனக்ெகத ராகஉமதுகாரியம் என்ன?’
என்ேபன்.

௩ ‘ேதவேன, என்ைனத்துன்புறுத்துவதுஉமக்குமக ழ்ச்ச த் தருக றதா?
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நீர் உண்டாக்கனைதக் குறத்து நீர் கவைலப்பட்டதாகத் ெதரியவல்ைல.
அல்லதுதீேயார் ெசய்தத ட்டங்களில் நீர் மக ழ்ச்ச க்ெகாள்க றீரா?

௪ேதவேன,உமக்குமனிதரின்கண்கள்உண்டா?
மனிதர் காண்பதுேபால் நீர் காரியங்கைளப்பார்க்க றீரா?

௫எங்கைளப்ேபாலஉமதுவாழ்க்ைகயும்குறுகயதா?
மனிதனின் வாழ்க்ைகையப் ேபால் உமது வாழ்க்ைகயும் குறுகயதா?
இல்ைல!

எனேவஅதுஎப்படிப்பட்டதுஎன்பைதஎவ்வாறுஅறவீர்?
௬எனதுதவறுகைளப்பார்க்க றீர்,

என்பாவங்கைளத் ேதடுக றீர்.
௭நான்களங்கமற்றவன்என்பைதநீர்அற ந்தருந்தும்

உமதுஆற்றலிலிருந்துதப்ப த்துக்ெகாள்ளவழியல்ைல!
௮ேதவேன,உமதுைககள்என்ைனஉண்டாக்க , என்உடலுக்குவடிவளித்தன.

இப்ேபாதுஅைவஎன்ைனமூடிக்ெகாண்டுஅழிக்கன்றன.
௯ ேதவேன, என்ைனக் களிமண்ைணப் ேபால உருவாக்கனீர் என

நைனத்துப்பாரும்
என்ைனமீண்டும்களிமண்ணாகமாற்றுவீரா?

௧௦என்ைனப்பாைலப்ேபான்றுெவளிேயஊற்றனீர்.
தயைரக் கைடந்து ெவண்ெணய் எடுப்பவைனப் ேபான்று என்ைனக்
கைடந்துஉருமாற்றனீர்.

௧௧எலும்புகளாலும்தைசகளாலும்எனக்குஉருவளித்தீர்.
பன்னர் ேதாலாலும்தைசயாலும்உடுத்தனீர்.

௧௨எனக்குஉய ரளித்தீர், என்னிடம்இரக்கமாயருந்தீர்.
நீர் என்ைனபராமரித்தீர், என்ஆவையப்பாதுகாத்தீர்.

௧௩ஆனால்நீர்இைதஉமதுஇருதயத்தல்மைறத்தைவத்தருக்க றீர்.
நீர் இரகச யமாக உமது இருதயத்தல் த ட்டமிட்டது இது என்பைத நான்
அற ேவன்.

௧௪நான்பாவம்ெசய்தால், நீர்அைதக்கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தீர்,
எனேவநீர் என்தவறுகளுக்குஎன்ைனத்தண்டிக்கமுடியும்.

௧௫ நான் பாவம் ெசய்யும்ேபாது குற்றவாளியாக ேறன், அது எனக்குத்
தீைமயானது.

ஆனால் நான் களங்கமற்றவனாயருக்கும் ேபாதும், என் தைலைய
உயர்த்த ப்பார்க்கமுடியவல்ைல!

நான்ெவட்கப்பட்டுஅவமானமைடந்தருக்க ேறன்.
௧௬எனக்குெவற்ற கைடத்துநான்ெபருைமப்பட்டால்,

ஒருவன் சங்கத்ைத ேவட்ைடயாடுவைதப் ேபால என்ைன
ேவட்ைடயாடுக றீர்.

எனக்ெகத ராகஉமதுஆற்றைலமீண்டும்காட்டுக றீர்.
௧௭நான்தவறுெசய்ேதன்என்றுநறுவஉமக்குஎப்ேபாதும்யாேரனும்கைடப்பர்.

பலவழிகளில்உமதுேகாபத்ைதமீண்டும்மீண்டும்ெவளிப்படுத்துவீர்.
அைவ எனக்ெகத ராக ஒன்றன்பன் ஒன்றாக பைடகைள அனுப்புவது
ேபான்றருக்கும்.

௧௮எனேவ, ேதவேன, ஏன்என்ைனப்ப றக்கஅனுமதத்தீர்?
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யாேரனும்என்ைனக்காணும்முன்ேபநான்மரித்தருக்கேவண்டுெமனநான்
வரும்புக ேறன்.

௧௯நான்ஒருேபாதும்வாழ்ந்தருக்க ேவண்டாெமனவரும்புக ேறன்.
தாயன் கருவலிருந்து ேநேர கல்லைறக்கு என்ைனச் சுமந்துப் ேபாயருக்க
ேவண்டுெமனவரும்புக ேறன்.

௨௦என்வாழ்க்ைகஏறக்குைறயமுடிந்துவ ட்டது.
எனேவஎன்ைனத்தனித்துவடுங்கள்!

௨௧ யாரும் தரும்பவராத, இரளும் மரணமுமுள்ள இடத்த ற்கு நான் ேபாகும்
முன்பு,

மிஞ்சயுள்ள சல காலத்ைத நான் சந்ேதாஷமாய் அனுபவக்க
அனுமதயுங்கள்.

௨௨ யாரும் பார்க்கமுடியாத, இருளும் நழல்களும் குழப்பமும் ந ரம்பய
இடத்த ற்குநான்ேபாகும்முன்பு,

மிஞ்சயுள்ளசலகாலத்ைதநான்மக ழ்ந்தருக்கஅனுமதயுங்கள்.
அங்குஒளியும்கூடஇருளாகும்’ ” என்றான்.

௧௧
ேசாப்பார் ேயாபுவ டம் ேபசுக றான்
௧அப்ேபாதுநாகமாவன்ேசாப்பார் ேயாபுவுக்குப் பதல்கூறனான்.

௨ “இவ்வார்த்ைதப்ெபருக்குக்குப் பதல்தரப்பட ேவண்டும்!
இத்தைனேபச்சுக்களும்ேயாபுவுக்குநீத வழங்குகன்றனவா? இல்ைல?

௩ ேயாபுேவ, உனக்குச் ெசால்ல எங்களிடம் பதல் இல்ைல என்று
நைனக்கறாயா?

நீ நைகத்து ேபசும்ேபாது உன்ைன எச்சரிக்க ஒருவருமில்ைல என
நைனக்கறாயா?

௪ேயாபுேவ, நீ ேதவனிடம், ‘என்வவாதங்கள்சரியானைவ,
நான்தூயவன்எனநீர் காணமுடியும்’ என்கறாய்.

௫ேயாபுேவ, ேதவன்உனக்குப்பதல்ெசால்லி,
நீ கருதுவதுதவெறனஉனக்குச்ெசால்வார் எனவரும்புக ேறன்.

௬ேதவன்ஞானத்தன்இரகசயங்கைளஉனக்குச்ெசால்லமுடியும்.
ஏெனனில் ஞானத்த ற்கு இரண்டு பக்கங்கள் உண்டு என்பைத அவர்
உனக்குச்ெசால்வார்.

ேதவன்உன்ைனத்தண்டிக்க ேவண்டியஅளவற்குஅவர்தண்டிப்பதல்ைல.

௭ “ேயாபுேவ, நீ உண்ைமயாகேவ ேதவைனப் புரிந்துெகாண்டதாக
நைனக்கறாயா?

சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனுைடயஅறைவநீபுரிந்துெகாள்ளமுடியுேமா?
௮அதுபரேலாகத்த ற்கும்உயர்ந்தது.

மரணத்தன்இடத்ைதக்காட்டிலும்ஆழமானது.
அதுபற்ற நீர்அறயக்கூடுேமா?

௯ேதவனுைடயஅறவன்அளவுஉயர்ந்தது.
பூமிையக்காட்டிலும்கடல்கைளக்காட்டிலும்ெபரியது.

௧௦ “ேதவன்உன்ைனச்சைறப டித்துநயாய சைபக்குஅைழத்துவந்தால்,
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ஒருவனும்அவைரத்தடுக்கமுடியாது.
௧௧உண்ைமயாகேவ,யார் தகுதயற்றவெரன்றுேதவன்அறகறார்.

ேதவன்தீைமையப்பார்க்கும்ேபாதுஅைதநைனவுக்கூர்க றார்.
௧௨ஒருகாட்டுக்கழுைதமனிதைனஈன்ெறடுக்காது.

மூடனானமனிதன்ஒருேபாதும்ஞானம்ெபறமாட்டான்.
௧௩ ஆனால் ேயாபுேவ, உன் இருதயத்ைத ேதவனுக்கு ேநராக தயார்ப்படுத்த

ேவண்டும்.
உன் கரங்கைள அவருக்கு ேநராக உயர்த்த அவைரத் ெதாழுதுெகாள்ள
ேவண்டும்.

௧௪உன்வீட்டிலிருக்கும்பாவத்ைதநீஅகற்ற ப்ேபாட ேவண்டும்.
உன்கூடாரத்தல்தீைமதங்கயருக்கவ டாேத.

௧௫அப்ேபாதுநீ ேதவைனெவட்கமின்ற ப் பார்க்கக்கூடும்.
நீைதரியமாக நன்று,அச்சமில்லாதுஇருக்கமுடியும்.

௧௬அப்ேபாதுநீஉன்ெதால்ைலகைளமறக்கக்கூடும்.
வழிந்ேதாடும்ெவள்ளத்ைதப்ேபால்உன்ெதால்ைலகள்நீங்கவடும்.

௧௭ நண்பகலில் சூரியனின் ப ரகாசத்ைதக் காட்டிலும், உன் வாழ்க்ைக
ஒளிமயமாகஇருக்கும்.

வாழ்க்ைகயன் இருண்ட ேநரங்களும் காைல சூரியைனப் ேபான்று
ப ரகாச க்கும்.

௧௮அப்ேபாதுநீ பாதுகாவைலஉணர்வாய்.
ஏெனனில்,உனக்குநம்ப க்ைகஉண்டு.
ேதவன்உன்ைனக்கவனித்துஉனக்குஓய்வளிப்பார்.

௧௯ நீ ஓய்ெவடுக்கப் படுத்துக்ெகாள்வாய், யாரும் உனக்குத் ெதால்ைல
தரமாட்டார்கள்.

பலர்உன்னிடம்உதவ நாடிவருவார்கள்.
௨௦ தீேயார் உன்னிடம் உதவைய எத ர்பார்ப்பர், அவர்கள் தங்கள்

ெதால்ைலகளிலிருந்துதப்பமுடியாது.
அவர்களின் நம்ப க்ைக அவர்கைள மரணத்தற்கு ேநராக மட்டுேம
வழிநடத்தும்” என்றான்.

௧௨
ேயாபு ேசாப்பாருக்குப் பதலளிக்க றான்
௧பன்பு ேயாபு ேசாப்பாருக்குப் பதலாக,

௨ “நீங்கள் மட்டுேம ஞானவான் என நீங்கள் எண்ணுகன்றீர்கள் என நான்
உறுதயாகக் கருதுக ேறன்.

நீங்கள்மரிக்கும்ேபாதுஞானமும்உங்கேளாடுஅழிந்துப்ேபாகும்.
௩நானும்உன்ைனப்ேபான்ேற புத்த சாலி.

உங்களிலும்நான்தாழ்ந்தவன்அல்ல.
இப்படிப்பட்டைவகைளஅறயாதவர்கள்யார்?

௪ “என்நண்பர்கள்இப்ேபாதுஎன்ைனக்கண்டுநைகக்க றார்கள்.
அவர்கள், ‘அவன் ேதவனிடம் ெஜப த்தான், அவன் பதைலப் ெபற்றான்’
என்றுெசால்க றார்கள்.

உத்தமனாகயநீத மான்பரியாசம் பண்ணப்படுகன்றான்.
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௫ெதால்ைலகளற்ேறார் ெதால்ைலயுைடேயாைரக் கண்டுநைகக்க றார்கள்.
அவர்கள்வீழும்மனிதைனத்தாக்குக றார்கள்.

௬ஆனால்தருடரின்கூடாரங்கள்பாத க்கப்படவல்ைல.
ேதவைனேகாபங்ெகாள்ளச்ெசய்ேவார் சமாதானமாகவாழ்க றார்கள்.
அவர்களின்ெசாந்தவலிைமேயஅவர்களதுஒேர ேதவன்.

௭ “ஆனால்மிருகங்கைளக் ேகளுங்கள்,அைவஉங்களுக்குப் ேபாத க்கும்.
வானத்துப்பறைவகைளக் ேகளுங்கள்,அைவஉங்களுக்குச்ெசால்லும்.

௮அல்லதுபூமிய டம் ேபசுங்கள்,அதுஉங்களுக்குக்கற்ப க்கும்.
அல்லதுகடலின்மீன்கள்தங்கள்ஞானத்ைதஉங்களுக்குச்ெசால்லட்டும்.

௯ கர்த்தருைடய கரம் அவற்ைற உண்டாக்கனது என்பைத ஒவ்ெவாருவரும்
அறக ேறாம்.

௧௦வாழும்ஒவ்ெவாருமிருகமும்மூச்சுவடும்ஒவ்ெவாருமனிதனும்
ேதவனுைடயவல்லைமக்குக்கட்டுப்பட்டவர்கள்.

௧௧நாவுஉணைவச்சுைவப்பதுப்ேபால
காதுகள்ேகட்கும்ெசாற்கைளஆராய்ந்துபார்க்கும்.

௧௨முத ர்ந்ேதார்ஞானவான்கள்,
புரிந்துெகாள்ளும்ஆற்றைலயுைடயவருக்குநீண்டஆயுள்உண்டு.

௧௩ஞானமும்ஆற்றலும்ேதவனுக்குரியைவ.
ஆேலாசைனயும்புரிந்துெகாள்ளுதலும்அவருக்குரியைவ.

௧௪ ேதவன் எைதேயனும் கழித்து அழித்தால் ஜனங்கள் அைத மீண்டும்
உருவாக்கமுடியாது.

ேதவன் ஒருவைனச் சைறக்குள் அகப்படுத்தனால் ஜனங்கள் அவைன
வடுவக்கமுடியாது.

௧௫ேதவன்மைழையப்ெபய்யாதருக்கச்ெசய்தால்,பூமி உலர்ந்துேபாகும்.
ேதவன்மைழையத்தாராளமாகப்ெபய்யச்ெசய்தால்,அதுபூமியல்ெவள்ளப்
ெபருக்ெகடுக்கும்.

௧௬ேதவன்வல்லைமயுள்ளவரும்ெவற்ற ெபறுபவருமாவார்.
ஏமாந்தவரும்மற்றும்ஏமாற்றுகன்றவரும்அவருக்குகீழிருக்க றீர்கள்.

௧௭ேதவன்ஆேலாசைனக்கூறுேவாரின்ஞானத்ைதஅகற்றுகறார்,
அவர்தைலவர்கைளமூடர்கைளப்ேபால் நடக்கும்படிெசய்க றார்.

௧௮அரசர்கள்ஜனங்கைளச் சைறகளில்அைடக்கக்கூடும்,
ஆனால்ேதவன்அந்தஜனங்கைளவடுவத்துஆற்றலுள்ேளாராக்குக றார்.

௧௯ேதவன்ஆசாரியர்ஆற்றைலஅகற்றுகறார்.
அவர்ஆலயப்பணியாட்கைளமுக்க மற்ேறாராக்குக றார்.

௨௦ நம்ப க்ைகயுள்ள ஆேலாசகர்கைள அைமதயாயருக்கும்படி ேதவன்
ெசய்க றார்,

முத ர்ந்ேதாரின்ஞானத்ைதஅவர்அகற்றவடுகறார்.
௨௧ேதவன்தைலவர்கைளமுக்கயமற்ேறாராக்குக றார்,

தைலவர்களின்ஆற்றைலஅவர் நீக்கவடுகறார்.
௨௨இருண்டஇரகச யங்கைளயும்கூட ேதவன்அறகறார்,

மரணம்ேபான்றஇருளுள்ளஇடங்களிலும்அவர்ஒளிையப் பாய்ச்சுக றார்.
௨௩ேதவன்ேதசங்கைளப்ெபரிதாகவும்வல்லைமமிக்கதாகவும்ெசய்க றார்.

பன்புஅவர்அவற்ைறஅழிக்க றார்.
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அவர் ேதசங்கைளப்ெபரிதாகவளரும்படிெசய்க றார்,
பன்புஅவர்அங்குள்ளஜனங்கைளச் ச தறடிக்க றார்.

௨௪ேதவன்தைலவர்கைளமூடராக்குக றார்,
அவர்கள்குறக்ேகாளின்ற பாைலவனத்தல்அைலயும்படிச்ெசய்க றார்.

௨௫ அத்தைலவர்கள் இருளில் தடுமாற வழி ேதடுகன்றவைனப்ேபால்
இருக்க றார்கள்.

குடித்து ேபாகும்வழிைய அறயாது ெசல்க றவைனப்ேபால் இருக்க றார்கள்”
என்றான்.

௧௩
௧ேயாபு, “நான்இவற்ைறெயல்லாம்முன்னேர பார்த்தருக்க ேறன்.

நீங்கள்கூறுகன்றவற்ைறெயல்லாம் நான்ஏற்ெகனேவேகட்டிருக்க ேறன்.
அவற்ைறெயல்லாம் நான்புரிந்துெகாள்க ேறன்.

௨உங்களுக்குெதரிந்தவற்ைறநான்அற ேவன்.
நானும்உங்கைளப் ேபாலேவபுத்த சாலி.

௩ஆனால்நான்உங்கேளாடுவாதாடவரும்பவல்ைல.
சர்வவல்லைமயுள்ளேதவேனாடுநான்ேபசவரும்புக ேறன்.
என்ெதால்ைலகைளப்பற்ற நான்ேதவேனாடுவாதாடவரும்புக ேறன்.

௪ ஆனால் நீங்கள் மூவரும் உங்கள் அறயாைமையப் ெபாய்களால் மைறக்க
முயல்கறீர்கள்.

ஒருவைரயும் குணப்படுத்த முடியாத தகுதயற்ற மருத்துவர்கைளப்ேபால்
இருக்க றீர்கள்.

௫நீங்கள்அைமதயாயருக்க ேவண்டும்எனவரும்புக ேறன்.
நீங்கள்ெசய்யத்தக்கமிகுந்தஞானமுள்ளகாரியம்அதுேவயாகும்.

௬ “இப்ேபாதுஎன்வவாதத்த ற்கும்ெசவெகாடுங்கள்.
நான்ெசால்லேவண்டியவற்றற்குச்ெசவெகாடுங்கள்.

௭நீங்கள்ேதவனுக்காகப்ெபாய்கூறுவீர்களா?
நீங்கள் கூறும் ெபாய்கைள, நீங்கள் கூறேவண்டுெமன்று ேதவன்
வரும்பயதாக நீங்கள்உண்ைமயாகேவநம்புக றீர்களா?

௮எனக்ெகத ராக ேதவைனஆதரித்துப் ேபசமுயன்றுெகாண்டிருக்க றீர்களா?
ேதவனுக்காகவழக்குகள்ெகாண்டுவரமுடியுமா?

௯ உங்கைள ேதவன் கூர்ந்து ஆராய்ந்தால், நீங்கள் சரியானவர்கள் என
காண்பப்பாரா?

நீங்கள் ஜனங்கைள மூடராக்குவது ேபால் ேதவைன முட்டாளாக்க முடியும்
எனஉண்ைமயாகேவஎண்ணுகறீர்களா?

௧௦ ஒரு மனிதன் முக்கயமானவன் என்பதால் மட்டும் நீத மன்றத்தல்
இரகச யமாகஅவன்பக்கம் சாயமுடிவுெசய்தால்,

ேதவன்உங்கைளவசாரைணெசய்வார் என்பைதநீங்கள்அறவீர்கள்.
௧௧ேதவனுைடயமகத்துவம் (முக்கயத்துவம்)உங்கைளஅச்சுறுத்துகறது.

நீங்கள்அவைரக்கண்டுபயப்படுக றீர்கள்.
௧௨உங்கள்வாக்குவாதங்கள்சாம்பைலப் ேபால் எந்தப் பயனுமற்றைவ.

உங்கள்பதல்கள்ேசற்றுக்குவயல்கள்ேபாலப் பயனற்றைவ.

௧௩ “அைமதயாயருங்கள், என்ைனப்ேபசவடுங்கள்!
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ப றகுஎனக்குேநரிடும்அைனத்ைதயும்நான்ஏற்றுக்ெகாள்க ேறன்.
௧௪நான்என்ைனஆபத்த ற்குட்படுத்த

என்உயைர என்ைககளில் எடுப்ேபன்.
௧௫ேதவன்என்ைனக்ெகான்றாலும்நான்அவைரத்ெதாடர்ந்துநம்புேவன்.

அவருக்குமுன்பாக என்ெபாருட்டுவாதாடுேவன்.
௧௬ ேதவன் என்ைன வாழவ ட்டால்,அது நான் அவரிடம் துணிந்து ேபச யதன்

வைளவாகும்.
தீயவன்ஒருவனும்ேதவைனமுகத்துக்குமுகம்பார்க்கத்துணிவதல்ைல.

௧௭நான்ெசால்கன்றவற்றற்குக்கவனமாகச்ெசவ ெகாடுங்கள்.
நான்வவரித்துத்கூறஅனுமதயுங்கள்.

௧௮நான்எனக்காகவாதாட தயாராயருக்க ேறன்.
எனதுவாதங்கைளக்கவனமாகச்ெசால்ேவன்.
நான்குற்றமற்றவன்என்றுதீர்க்கப்படுேவெனன்றுஅற ேவன்.

௧௯நான்தவெறனயாேரனும்நரூப த்தால்
உடேனநான்வாய் ேபசாதருப்ேபன் (அைமதயாகஇருப்ேபன்)

௨௦ “ேதவேன, எனக்குஇரண்டுகாரியங்கைளத்தாரும்,
அப்ேபாதுஉம்மிடமிருந்துஒளிந்தருக்கமாட்ேடன்.

௨௧என்ைனத்தண்டிப்பைதநறுத்தும்,
பயங்கரங்களால்என்ைனஅச்சுறுத்துவைதநறுத்தும்.

௨௨பன்புஎன்ைனக்கூப்படும், நான்பதல்தருேவன்.
அல்லதுஎன்ைனப்ேபசவடும், நீர் எனக்குப் பதல்தாரும்.

௨௩நான்எத்தைனபாவங்கள்ெசய்துள்ேளன்?
நான்என்னதவறுெசய்ேதன்?
என்பாவங்கைளயும்எனதுதவறுகைளயும்எனக்குக்காட்டும்.

௨௪ேதவேன, ஏன்என்ைனவட்டுவலகுகறீர்?
ஏன்உமதுபைகவைனப்ேபால்என்ைனநடத்துகறீர்?

௨௫என்ைனஅச்சுறுத்தமுயன்றுக்ெகாண்டிருக்க றீரா?
நான்காற்றல்பறக்கும்ஒருஇைலமட்டுேமயாேவன்.
ஒருச றயகாய்ந்தைவக்ேகால்துண்டிைனநீர் தாக்குக றீர்.

௨௬ேதவேன, எனக்ெகத ராகக் கசப்பானவற்ைறக்கூறுகறீர்.
நான்இளைமயல்ெசய்த பாவங்களுக்காக என்ைனதுன்புறச்ெசய்க றீரா?

௨௭என்பாதங்களில் நீர்வலங்குகைளஇட்டீர்.
நான்எடுக்கும்ஒவ்ேவார்அடிையயும்நீர் கண்ேணாக்குகறீர்.
எனதுஒவ்ேவார்அைசைவயும்நீர் கண்ேணாக்குகறீர்.

௨௮அரித்துப்ேபாகன்றமரத்ைதப்ேபாலவும்,
அந்த பூச்ச களால் அரிக்கப்படும் துணிையப் ேபாலவும் நான் ேசார்ந்து
அழிந்துப்ேபாக ேறன்” என்றான்.

௧௪
௧ேயாபு, “நாெமல்ேலாரும்மனிதஜீவகேள.

நம்வாழ்க்ைககுறுகயதும்ெதால்ைலகள்ந ரம்பயதுமாகும்.
௨மனிதனின்வாழ்க்ைகஒருமலைரப் ேபான்றது.

அவன்வைரவாகவளருகறான், பன்புமடிந்துப் ேபாக றான்.
மனிதனின்வாழ்க்ைகஒருநழைலப் ேபான்றது.



ேயாபு ௧௪:௩ 984 ேயாபு ௧௪:௧௫

அதுகுறுகயகாலம்இருந்து, பன்புமைறந்துப்ேபாகும்.
௩ அது உண்ைமேய, ஆனால் ஒரு மனிதனாகய என்ைன ேதவன்

ேநாக்க ப்பார்ப்பாரா?
நீர் என்ேனாடுநயாய சைபக்குவருவீரா?

அங்குநாம்இருவரும்நம்வவாதங்கைளமுன்ைவப்ேபாம்.

௪ “ஆனால்அழுக்குப்படிந்தஒருெபாருளுக்கும்
தூய்ைமயான ஒரு ெபாருளுக்குமிைடேய இருக்கும் ஒற்றுைம என்ன?
ஒன்றுமில்ைல!

௫மனிதனின்வாழ்க்ைகஒருஎல்ைலஉைடயது.
ேதவேன, ஒரு மனிதன் எத்தைனக் காலம் வாழ்க றான் என்பைத நீர் முடிவு
ெசய்க றீர்.

ஒரு மனிதனுக்கு அந்த எல்ைலகைள நீர் முடிெவடுக்க றீர், எதுவும் அைத
மாற்றமுடியாது.

௬எனேவ, ேதவேனஎங்கைளக்கவனிப்பைதநறுத்தும்.
எங்கைளத்தனித்துவடும்.
எங்கள் காலம் முடியும் வைரக்கும் எங்கள் கடின வாழ்க்ைகைய நாங்கள்
வாழவடும்.

௭ “ஒருமரத்த ற்கும்நம்ப க்ைகஉண்டு.
அதுெவட்டப்பட்டால்,மீண்டும்வளரக்கூடும்.
அதுபுதுகைளகைளப்பரப்ப யபடி ந ற்கும்.

௮அதன்ேவர்கள்பலகாலம்மண்ணிற்குள்வளரும்,
அதன்அடிப்பகுத புழுதயல்மடியும்.

௯ஆனால்தண்ணீரினால்அதுமீண்டும்வளரும்.
புதுச்ெசடிையப்ேபான்றுஅதல்கைளகள்ேதான்றும்.

௧௦ஆனால்மனிதன்மரிக்கும்ேபாது,அவன்அழிந்து ேபாக றான்.
மனிதன்மரிக்கும்ேபாது,அவன்காணமற்ேபாக றான்.

௧௧ நத கள் வற்ற ப்ேபாகும்படியாகவும் கடல் தண்ணீர் முழுவதும்
வற்ற ப்ேபாகும்படியாக தண்ணீர்இைறத்தாலும்

மனிதன்மரித்தவனாகேவக டப்பான்.
௧௨ஒருவன்மரிக்கும்ேபாதுஅவன்படுத்தருக்க றான்,மீண்டும்எழுகறதல்ைல.

அவர்கள்எழும்முன்ேனவானங்கள்எல்லாம்மைறந்துேபாகும்.
ஜனங்கள்அந்தஉறக்கத்தலிருந்துஎழுவேதயல்ைல.

௧௩ “நீர் என்கல்லைறயல்என்ைனஒளித்துைவப்பீெரனவரும்புக ேறன்.
நீர் உமது ேகாபம் ஆறும்வைர என்ைன அங்கு ஒளித்து ைவப்பீெரன
வரும்புக ேறன்.

பன்புஎன்ைனநைனவுகூரும்காலத்ைதநீர் ேதர்ந்ெதடுக்கலாம்.
௧௪ஒருவன்இறந்தால்,அவன்மீண்டும்வாழ்வானா?

நான் வடுதைலயாகும்வைர எத்தைன காலமாயனும் காத்தருந்ேதயாக
ேவண்டும்!

௧௫ேதவேன, நீர் என்ைனக்கூப்படுவீர்,
நான்உமக்குப் பதல்தருேவன்,

நீர் என்ைனசருஷ்டித்தீர்,
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நான்உமக்குமுக்கயமானவன்.
௧௬நான்எடுக்கும்ஒவ்ேவார்அடிையயும்நீர் கண்ேணாக்குகறீர்.

ஆனால், நீர் என்பாவங்கைளநைனவுக்கூர்வதல்ைல.
௧௭நீர் என்பாவங்கைளஒருைபயல்கட்டிைவப்பீர்.

அைதமுத்தைரயடும்,அைதவீசெயற ந்துேபாடும்!

௧௮ “ெநாறுங்க ப்ேபாகும்.
ெபரும்பாைறகள்தளர்ந்துஉைடந்துவழும்.

௧௯கற்களின்மீதுபாயும்ெவள்ளம்அவற்ைறக்குைடயும்.
ெபருெவள்ளம்நலத்தன்ேமற்பரப்புத்துகைளஅடித்துச் (இழுத்து)ெசல்லும்.
ேதவேன,அவ்வாேறஒருவனின்நம்ப க்ைகையநீர்அழிக்க றீர்.

௨௦அவைனமுற்றலும்ேதாற்கடித்து, பன்புவலக ப் ேபாக றீர்.
அவைனத் துயரங்ெகாள்ளச் ெசய்து, மரணத்தன் இடத்த ற்கு
என்ெறன்ைறக்கும்அனுப்புக றீர்.

௨௧அவன்மகன்கள்ெபருைமயைடயும்ேபாது,அவன்அைதஅறயான்.
அவன்மகன்கள்தவறுெசய்யும்ேபாது,அவன்அைதக்காணான்.

௨௨அம்மனிதன்தனதுஉடம்பன்வலிையமட்டுேமஉணருகறான்,
அவன்தனக்காக மட்டுேமஉரக்கஅழுகறான்” என்றான்.

௧௫
எலிப்பாஸ்ேயாபுக்குப் பதல்கூறுகறான்
௧அப்ேபாது ேதமாைனச் சார்ந்த எலிப்பாஸ்ேயாபுக்குப் பதலாக,

௨ “ேயாபுேவ, நீ உண்ைமயாகேவ ஞான முள்ளவனாக இருந்தால், நீ
ப ரேயாஜனமற்றெவறும்வார்த்ைதகளால்பதல்கூறமாட்டாய்.

ெவப்பக் காற்றுந ரம்பயவனாகஞானவான்இருக்கமாட்டான்.
௩ெபாருளற்ற ேபச்சுக்களாலும்

தகுதயற்ற வார்த்ைதகளாலும் ஒரு ஞானவான் வவாத ப்பாெனன்று நீ
நைனக்கறாயா?

௪ேயாபுேவ, நீகூறும்படி நடந்தால்,
ஒருவனும்ேதவைனமத த்து,அவரிடம் ெஜப க்கமாட்டான்.

௫நீகூறும்காரியங்கள்உனதுபாவத்ைதத்ெதளிவாகக் காட்டுகன்றன.
ேயாபுேவ, உனது புத்த சாலித்தனமான ெசாற்களால் உனது பாவங்கைள நீ
மைறக்கமுயன்றுக்ெகாண்டிருக்க றாய்.

௬நீெசய்வதுதவெறனநான்உன்னிடம் நரூப க்கத் ேதைவயல்ைல.
உனது வாயனால் கூறும் ெசாற்கேள உனது தவற்ைறச்
சுட்டிக்காட்டுகன்றன.

உனதுெசாந்தஉதடுகேளஉனக்குஎத ராகப் ேபசுகன்றன.

௭ “ேயாபுேவ, ப றந்தவர்களில் நீதான்முதல்மனிதன்எனஎண்ணுகறாயா?
மைலகள்ேதான்றும்முன்ேனநீப றந்தாயா?

௮நீ ேதவனுைடயஇரகச யத ட்டங்களுக்குச்ெசவ சாய்த்தாயா?
நீ மட்டுேமஞானமுள்ளவெனனநைனக்கறாயா?

௯ேயாபுேவ,உன்ைனக்காட்டிலும்நாங்கள்மிகுதயாகஅற ேவாம்.
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உனக்குப்புரிகன்றக்காரியங்கைளநாங்கள்புரிந்துெகாள்க ேறாம்.
௧௦நைரமயருள்ேளாரும்வயதுமுத ர்ந்ேதாரும்எங்கேளாடுஒத்தருக்க றார்கள்.

ஆம்,உனதுதந்ைதையக்காட்டிலும்வயதுமுத ர்ந்ேதாரும்எங்கள்பக்கத்தல்
இருக்கறார்கள்.

௧௧ ேதவன் உனக்கு ஆறுதல் கூற முயற்ச க்க றார், ஆனால் அது உனக்குப்
ேபாதவல்ைல.

ேதவனுைடயெசய்தையநயமாக நாங்கள்உனக்குக்கூற ேனாம்.
௧௨ேயாபுேவ, ஏன்நீபுரிந்துெகாள்ளவல்ைல?

ஏன்நீஉண்ைமையக்காணஇயலவல்ைல?
௧௩நீ ேகாபமானஇந்தச்ெசாற்கைளப் ேபசும்ேபாது

நீ ேதவனுக்குஎத ராகஇருக்க றாய்.

௧௪ “ஒருமனிதன்உண்ைமயல்தூயவனாகஇருக்கமுடியாது.
ெபண்வயற்றல்ப றந்தஒருவன்நயாயமுள்ளவனாகஇருக்கமுடியாது.

௧௫ேதவன்அவரதுதூதர்கைளக்கூட* நம்புக றதல்ைல.
வானங்களும்அவரதுபார்ைவயல்துய்ைமயானைவஅல்ல.

௧௬மனிதன்இன்னும்ேகவலமானவன்,
மனிதன்அழுக்கானவனும்அழியக்கூடியவனும்ஆவான்.
தண்ணீைரப்ேபான்றுஅவன்ெகாடுைமையப்பருகுகறான்.

௧௭ “ேயாபுேவ, எனக்குச்ெசவெகாடு, நான்உனக்குவவரிப்ேபன்.
எனக்குத்ெதரிந்தைதநான்உனக்குக்கூறுேவன்.

௧௮ஞானவான்கள்எனக்குக்கூறயவற்ைறநான்உனக்குச்ெசால்ேவன்.
ஞானவான்களின்முற்ப தாக்கள்அவர்களுக்குஇவற்ைறக்கூறனார்கள்.
அவர்கள்எந்தஇரகச யங்கைளயும்என்னிடமிருந்துமைறக்கவல்ைல.

௧௯அவர்கள்மட்டுேமஅவர்களின்நாட்டில்வாழ்ந்தார்கள்.
கடந்துெசல்லும்ேபாதுஅந்நயர்கள்அங்குஇருக்கவல்ைல.
எனேவ ஒருவரும் அவர்களுக்கு ேவடிக்ைகயான கருத்துக்கைளச்
ெசால்லவல்ைல.

௨௦தீயவன்வாழ்க்ைகமுழுவதும்துன்புறுகறான்.
ெகாடியவன்வைரயறுக்கப்பட்டஅவன்ஆயுள்முழுவதும்துன்புறுகறான்.

௨௧ஒவ்ெவாரு சத்தமும்அவைனஅச்சுறுத்துகறது,
அவன் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக எண்ணும்ேபாது அவனது பைகவன்
அவைனத்தாக்குவான்.

௨௨தீயவன்நம்ப க்ைகயற்றுக்கலங்குகறான்,
மரணஇருளிலிருந்துதப்புவதற்குஅவனுக்குஎந்த நம்ப க்ைகயுமில்ைல.
அவைனக் ெகால்லக் காத்துக் ெகாண்டிருக்கும் வாள் ஒன்று எங்ேகா
உள்ளது.

௨௩அவன்அங்குமிங்கும்அைலந்துத்த ரிக றான்,
ஆனால்அவன்உடல்பருந்துகளுக்குஇைரயாகும்.
அவனதுமரணம்மிகஅருகாைமயலுள்ளதுஎன்பைதஅவன்அறகறான்.

௨௪கவைலயும்துன்பமும்அவைனஅச்சுறுத்தும்.

* ௧௫:௧௫: தூதர்கைளஎழுத்தன்ப ராகாரமாக, “பரிசுத்தமானஒன்று” எனப்ெபாருள்படும்.
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அவைனஅழிக்கத் தயாராயருக்க ற அரசைனப் ேபான்றுஅைவஅவைனத்
தாக்கும்.

௨௫ஏெனனில், தீயவன்ேதவனுக்குக்கீழ்ப்படியமறுக்க றான்.
அவன் தனது ைக முட்டிையத் ேதவனுக்கு எத ராக உயர்த்த , சர்வ
வல்லைமயுள்ள ேதவனுக்கு எத ராகச் ெசயல்படுகன்றான். ேதாற்கடிக்க
முயல்கறான்.

௨௬தீயவன்மிகவும்அடம்ப டிப்பவன்.
அவன் ெகட்டியான, வலிைமயான ேகடயத்தால் ேதவைனத் தாக்க
முயல்கறான்.

௨௭அவன்ெசல்வந்தனும்ெகாழுத்தவனாகவும்இருப்பான்,
௨௮ஆனால்அவன்ஊர்அழிக்கப்படும்,அவன்வீடுபாழாகும்,

அவன்வீடுெவறுைமயாகும்,
௨௯தீயவன்பலகாலம்ெசல்வனாகஇருக்கமாட்டான்.

அவன்ெசல்வம்நைலக்காது.
அவனதுபய ர்கள்ெசழிப்பாகவளராது.

௩௦தீயவன்இருளிலிருந்துதப்பமாட்டான்.
ேநாயனால்மடியும்இைலகைளயும்
காற்றனால் பறக்கடிக்கப்படும் இைலகைளயும் ெகாண்ட மரத்ைதப்
ேபாலிருப்பான்.

௩௧தீயவன்தகுதயற்றவற்ைறநம்ப தன்ைனமூடனாக்க க்ெகாள்ளக்கூடாது.
ஏெனனில்அவன்எைதயும்அைடயமாட்டான்.

௩௨அவன்வாழ்க்ைகமுடியும்முன்ேப, தீயவன்வயதாக வாடிப்ேபாவான்.
என்றும்பசுைமயுறமுடியாத,உலர்ந்த கைளையப் ேபாலஅவன்இருப்பான்.

௩௩ இன்னும் பழுக்காத த ராட்ைசக் கனிகைள இழக்கன்ற த ராட்ைசக்
ெகாடிையப்ேபான்றுதீயவன்இருப்பான்.

ெமாட்டுக்கைள இழக்கும் ஒலிவ மரத்ைதப் ேபான்று அம்மனிதன்
இருப்பான்.

௩௪ஏெனனில் ேதவனற்றமனிதர்களுக்குஎதுவுமில்ைல (ஒன்றுமில்ைல).
பணத்ைதேநச ப்ேபாரின்வீடுகள்ெநருப்பால்அழியும்.

௩௫ தீயனச் ெசய்து, ெதால்ைல வைளவப்பதற்குத் தீேயார் வழிகைளத்
த ட்டமிடுக றார்கள்.

ஜனங்கைள ஏமாற்றும் வழிகைளஅவர்கள் எப்ேபாதும் த ட்டமிடுக றார்கள்”
என்றுகூறனான்.

௧௬
ேயாபு எலிப்பாசுக்குப் பதலளிக்க றான்
௧அப்ேபாது ேயாபு பதலாக,

௨ “நான்இவற்ைறெயல்லாம்முன்ேப ேகட்டிருக்க ேறன்.
நீங்கள் மூவரும் எனக்குத் ெதால்ைலைய அல்லாமல் ஆறுதைலத்
தரவல்ைல.

௩உங்கள்நீண்டேபச்சுகளுக்குமுடிேவயல்ைல!
ஏன்ெதாடர்ந்துவவாத க்க றீர்கள்?

௪எனக்குவந்தெதால்ைலகள்உங்களுக்குஏற்பட்டால்
நீங்கள்ெசால்வைதேயநானும்ெசால்லக்கூடும்.
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நானும்ஞானமுள்ளகாரியங்கைளஉங்களுக்குச்ெசால்லி,
என்தைலையஉங்களுக்குேநர்அைசக்கக்கூடும்.

௫நான்கூறும்காரணங்களால்உங்களுக்குஉற்சாகமூட்டி
உங்களுக்குநம்ப க்ைகயளிக்கமுடியும்.

௬ “ஆனால்நான்கூறுபைவஎதுவும்என்ேவதைனையஅகற்றமுடியாது!
ஆயனும்ெமௗனமாய்இருப்பதலும்பயன்இல்ைல.

௭ேதவேன,உண்ைமயாகேவஎன்பலத்ைதஎடுத்துப்ேபாட்டீர்.
என்குடும்பம்முழுவைதயும்அழித்தீர்.

௮நீர் என்ைனஇைணத்துபலவீனமாக்கனீர்.
அதனால்நான்குற்றவாளிேய எனஜனங்கள்நைனக்கறார்கள்.

௯ “ேதவன், என்ைனத்தாக்குகறார்,
அவர் என்மீதுேகாபங்ெகாண்டு, என்உடம்ைபக்க ழித்ெதற க றார்.

ேதவன்எனக்ெகத ராகஅவரதுபற்கைளக்கடிக்க றார்.
என் பைகவனின் கண்கள் என்ைன ெவறுப்ேபாடு (பைகேயாடு)
பார்க்கன்றன.

௧௦ஜனங்கள்என்ைனச்சூழ்ந்துஒன்றுக்கூடி, என்ைனபார்த்துநைகத்து,
என்முகத்தல்அைறகறார்கள்.

௧௧ேதவன்என்ைனத்தீயஜனங்களிடம்ஒப்பைடத்தார்.
அத்தீயர் என்ைனக்காயப்படுத்தும்படிவ ட்டார்.

௧௨ எனக்கு எல்லாம் நல்லபடியாக இருந்தன, ஆனால், பன்பு ேதவன் என்ைன
நசுக்கனார்!

ஆம், அவர் என்ைனக் கழுத்தல் ப டித்து, என்ைனத் துண்டுகளாக
ெநாறுக்கனார்!

ேதவன்என்ைனஇலக்காகப் பயன்படுத்தனார்.
௧௩ேதவனுைடயவல்வீரர்கள்என்ைனச்சூழ்ந்துநற்க றார்கள்.

அவர் என்சறுநீரகங்கள்ேமல்அம்புகைளஎய்கறார்.
அவர்இரக்கம்காட்டவல்ைல.

என்ஈரலின்பத்ததண்ணீைரத்தைரயல்ச ந்தச்ெசய்க றார்.
௧௪மீண்டும்,மீண்டும்ேதவன்என்ைனத்தாக்குகறார்.

யுத்தம்ெசய்யும்வீரைனப் ேபால்அவர் என்ேமல்பாய்க றார்.

௧௫ “நான் மிகவும் துயரமுற்றருக்க ேறன், எனேவ துயரத்ைதக் காட்டும் இந்த
ஆைடகைளஅணிந்தருக்க ேறன்.

நான் இங்குத் துகளிலும் சாம்பலிலும் உட்கார்ந்து, நான்
ேதாற்கடிக்கப்பட்டதாய்உணருக ேறன்.

௧௬அழுதுஎன்முகம் சவந்தருக்க றது.
கருவைளயங்கள்என்கண்ைணச்சுற்றலும்காணப்படுகன்றன.

௧௭ நான் யாரிடமும் ெகாடுைமயாக நடந்துக்ெகாண்டதல்ைல, ஆனால் இத்தீய
காரியங்கள்எனக்குேநரிட்டுள்ளன.

என்ெஜபங்கள்தூய்ைமயும் ேநர்ைமயுமானைவ.

௧௮ “பூமிேய, எனக்குச்ெசய்யப்பட்டஅநீத கைளமைறக்காேத.
நயாயத்த ற்கானஎன்ேவண்டுதல் (நறுத்த) தடுக்கப்படாமல்இருக்கட்டும்.
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௧௯ இப்ேபாதும் பரேலாகத்தல் யாேரனும் இருந்தால், அவர்கள் எனக்காக
ேபசுவார்கள்,

ேமலிருந்துயாராவதுஎனக்காக சாட்ச கூறுவார்கள்.
௨௦என்கண்கள்ேதவனுக்குமுன்னால்கண்ணீைரச்ெசாரிைகயல்

என்நண்பர்கள்எனக்குஎத ராகப் ேபசுக றார்கள்.
௨௧நண்பனுக்காகவாதாடுகன்றஒருமனிதைனப் ேபான்று

எனக்காக ேதவைனேவண்டுகறஒருவன்எனக்குேவண்டும்!

௨௨ “இன்னும்சலஆண்டுகளில்
தரும்பமுடியாதஅந்தஇடத்த ற்கு, (மரணம்) நான்ேபாேவன்.”

௧௭
௧என்ஆவ ெநாறுங்க ப்ேபாய ற்று

நான்வ ட்டுவலகத்தயாராயருக்க ேறன்.
என்வாழ்க்ைகமுடியும்நைலயலுள்ளது.

கல்லைறஎனக்காகக் காத்துக்ெகாண்டிருக்க றது.
௨ஜனங்கள்என்ைனச்சூழ்ந்துநன்று, என்ைனப்பார்த்துநைகக்க றார்கள்.

அவர்கள் என்ைனக் ேகலிச்ெசய்து, அவமானப்படுத்துவைதப் பார்த்துக்
ெகாண்டிருக்க ேறன்.

௩ “ேதவேன, நீர் என்ைனஆதரிக்க றீர் என்பைதஎனக்குக்காட்டும்.
ேவெறவரும்என்ைனஆதரிக்கமாட்டார்கள்.

௪நீர் என்நண்பர்களின்மனத்ைதமூடிைவத்தருக்க றீர்,
அவர்கள்என்ைனபுரிந்துக்ெகாள்ளார்கள்.
தயவுெசய்துஅவர்கள்ெவற்றயைடயாதபடிச் ெசய்யும்.

௫ஜனங்கள்கூறுவைதநீர்அறவீர்:
‘ஒருவன் அவனது நண்பர்களுக்கு உதவுவதற்காகத் தன்
பள்ைளகைளக்கூடப்ெபாருட்படுத்தமாட்டான்’

ஆனால்என்நண்பர்கேளா எனக்ெகத ராகத் தரும்பயருக்க றார்கள்.
௬ எல்ேலாருக்கும் ஒரு ெகட்ட ெசால்லாக, ேதவன் என் ெபயைர

மாற்றயருக்க றார்.
ஜனங்கள்என்முகத்தல்உமிழ்க றார்கள்.

௭என்கண்கள்குருடாகும்நைலயல்உள்ளனஏெனனில்,நான்மிகுந்ததுக்கமும்
ேவதைனயும்உள்ளவன்.

என்உடம்புமுழுவதும்ஒருநழைலப் ேபாலெமலிந்துவ ட்டது.
௮நல்ேலார்இைதப்பற்ற க் கலங்க ப்ேபாயருக்க றார்கள்.

ேதவைனப்பற்ற க் கவைலயுறாத ஜனங்களுக்கு எத ராக, களங்கமற்ேறார்
கலக்கமைடந்துள்ளனர்.

௯ஆனால்நல்ேலார் நல்லவழியல்ெதாடர்ந்துவாழ்க றார்கள்.
களங்கமற்ேறார்இன்னும்வலிைமெபறுவார்கள்.

௧௦ “ஆனால் நீங்கள் எல்ேலாரும் வாருங்கள், இது எனது தவறால் வைளந்தேத
எனக்காட்டமுயலுங்கள்.

உங்களில்ஒருவரும்ஞானமுைடயவன்அல்லன்.
௧௧என்வாழ்க்ைககடந்து ேபாக றது, என்த ட்டங்கள்அழிக்கப்பட்டன.

என்நம்ப க்ைக ேபாய ற்று.
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௧௨ஆனால்என்நண்பர்கள்குழம்ப ப்ேபாயருக்க றார்கள்.
அவர்கள்இரைவப்பகெலன்றுநைனக்கறார்கள்.
அவர்கள்இருள்ஒளிையவ ரட்டிவடுெமனநைனக்கறார்கள்.

௧௩ “கல்லைறேயஎன்புதுவீடாகும்எனநான்எத ர்பார்க்கலாம்.
இருண்ட கல்லைறயல் என் படுக்ைகைய வ ரிக்கலாம் என நான்
எத ர்பார்க்கலாம்.

௧௪நான்கல்லைறய டம், ‘நீேய என்தந்ைத’ என்றும்,
புழுக்களிடம் ‘என்தாய்’அல்லது ‘என்சேகாதரி’ என்றும்கூறலாம்.

௧௫ ஆனால் அதுேவ என் ஒேர நம்ப க்ைகயாயருந்தால், அப்ேபாது எனக்கு
நம்ப க்ைகேயஇல்ைல!

அதுேவ என் ஒேர நம்ப க்ைகயாக இருந்தால், அந்த நம்ப க்ைக
நைறவுப்ெபறுவைதகாண்பவர்யார்?

௧௬என்நம்ப க்ைகஎன்ேனாடுமைறயுேமா?
அதுமரணத்தன்இடத்த ற்குக்கீேழ ேபாகுமா?
நாம்ஒருமித்துத்துகளில்இறங்குேவாமா?” என்றான்.

௧௮
பல்தாத் ேயாபுவுக்குப் பதல்கூறுகறான்
௧சூகயனானபல்தாத்அப்ேபாதுபதலாக:

௨ “ேயாபுேவ, நீ எப்ேபாது ேபசுவைதநறுத்துவாய்?
அைமதயாயருந்து ேகளும். நாங்கள் சலவற்ைறச் ெசால்ல வடும்
(அனுமதயும்).

௩நாங்கள்பசுக்கைளப்ேபால்மூடெரனநீநைனப்பேதன்?
௪ேயாபுேவ,உனதுேகாபம்உன்ைனேயதுன்புறுத்துகறது.

உனக்காகஜனங்கள்பூமிையவ ட்டுச்ெசல்லேவண்டுமா?
உன்ைனத் தருப்த ப்படுத்துவதற்காக ேதவன் பர்வதங்கைள அைசப்பார்
என்றுநைனக்கறாயா?

௫ “ஆம், தீயவனின்தீபம்அைணந்துப்ேபாகும்.
அவனதுெநருப்பு எரிவைதநறுத்தும்.

௬வீட்டின்ஒளிஇருளாகும்.
அவனருேகஒளிவடும்வளக்குஅைணந்துவடும்.

௭அவன்அடிகள்வலியதாகவும்வைரவாகவும்இராது.
ஆனால்அவன்ெமதுவாகவும் ேசார்வாகவும்நடப்பான்.
அவனதுெசாந்த தீயத ட்டங்கேளஅவைனவழச்ெசய்யும்.

௮அவனதுபாதங்கள்அவைனக்கண்ணிக்குள்வழிநடத்தும்.
அவன்கண்ணிக்குள்நடந்துஅத ேலஅகப்பட்டுக்ெகாள்வான்.

௯அவன்குதகாைலஒருகண்ணிப் ப டிக்கும்.
ஒருகண்ணிஅவைனஇறுகப் ப டிக்கும்.

௧௦தைரயலுள்ளஒருகயறுஅவைனஅகப்படுத்தும்.
அவன்வழியல்ஒருகண்ணிஅவனுக்காகக் காத்துத்ெகாண்டிருக்கும்.

௧௧சுற்றலும்பயங்கரம்அவனுக்காக காத்துக்ெகாண்டிருக்கும்.
அவன்எடுக்கும்ஒவ்ேவார்அடியலும்பயங்கள்அவைனத்ெதாடரும்.
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௧௨ெகட்ட ெதால்ைலகள்அவனுக்காகப் பச த்தருக்கும்.
அழிவும், ேகடும்அவன்வழும்ேபாதுஅவனுக்காகத் தயாராகஇருக்கும்.

௧௩ெகாடிய ேநாய்அவனதுேதாைலஅரிக்கும்.
அதுஅவனதுகரங்கைளயும்கால்கைளயும்அழுகச்ெசய்யும்.

௧௪தீயவன்அவனதுவீட்டின்பாதுகாப்பலிருந்துஅகற்றப்படுவான்.
பயங்கரங்களின்அரசைனச் சந்த க்கஅவன்அைழத்துச்ெசல்லப்படுவான்.

௧௫அவன்வீட்டில்ஒன்றும்மிஞ்சய ராது.
ஏெனனில்,அவன்வீடுமுழுவதும்எரியும் கந்தகம் ந ரம்பயருக்கும்.

௧௬கீேழயுள்ளஅவன்ேவர்கள்உலர்ந்துப் (காய்ந்து) ேபாகும்,
ேமேலயுள்ளஅவன்கைளகள்மடிந்துேபாகும்.

௧௭பூமியன்ஜனங்கள்அவைனநைனவுகூரமாட்டார்கள்.
ஒருவரும்இனிேமல்அவைனநைனத்துப்பார்க்கமாட்டார்கள்.

௧௮ஜனங்கள்அவைனஒளியலிருந்துஇருளுக்குள்தள்ளிவடுவார்கள்.
அவர்கள்அவைனஇந்தஉலகற்குெவளிேயதுரத்தவடுவார்கள்.

௧௯அவனுக்குப்பள்ைளகேளா, ேபரப்பள்ைளகேளாஇருக்காது.
அவன்குடும்பத்தல்எவரும்உய ேராடுவ ட்டுைவக்கப்படமாட்டார்கள்.

௨௦ேமற்கலுள்ளஜனங்கள்அத்தீயவனுக்குந கழ்ந்தைதக் ேகள்வப்படும்ேபாது,
அத ர்ச்ச யைடவார்கள்.

க ழக்கலுள்ளஜனங்கள்பயங்கர பீதயைடந்துவாயைடத்துப் ேபாவார்கள்.
௨௧தீயவனின்வீட்டிற்குஅதுஉண்ைமயாகேவநடக்கும்.

ேதவைனப்பற்ற க்கவைலப்படாதவனுக்குஇப்படிேய ந கழும்!” என்றான்.

௧௯
ேயாபு பதல்கூறுகறான்
௧அப்ேபாது ேயாபு பதலாக:

௨ “எத்தைனகாலம்நீங்கள்என்ைனத்துன்புறுத்த ,
உங்கள்வார்த்ைதகளால்என்ைனஉைடப்பீர்கள்?

௩நீங்கள்இப்ேபாதுஎன்ைனப்பத்துமுைறஇழிவுப்படுத்தயருக்க றீர்கள்.
நீங்கள்என்ைனத்தாக்கும்ேபாதுெவட்கமைடயவல்ைல.

௪நான்பாவம்ெசய்தருந்தாலும்அதுஎனதுெதால்ைலயாகும்.
அதுஉங்கைளத்துன்புறுத்தாது.

௫ என்ைனக் காட்டிலும் உங்கைளச் ச றந்தவர்களாகக் காட்ட நீங்கள்
வரும்புக றீர்கள்.

என் ெதால்ைலகள் என் ெசாந்தத் தவறுகளால் ேநர்ந்தைவ என்று நீங்கள்
கூறுகறீர்கள்.

௬ஆனால்ேதவேனஎனக்குத்தவறைழத்தார்.
என்ைனப்ப டிப்பதற்குஅவர்ஒருகண்ணிையைவத்தார்.

௭ ‘அவர் என்ைனத்துன்புறுத்தனார்!’ என நான் கத்துக ேறன். ஆனால் எனக்குப்
பத ேலதும்கைடக்கவல்ைல.

நான் உரக்க உதவக்காகக் கூப்ப ட்டாலும், நயாயத்த ற்காக ேவண்டும் என்
குரைலஒருவரும்ேகட்கவல்ைல.

௮ேதவன்என்வழிையஅைடத்ததால் நான்தாண்டிச்ெசல்லமுடியவல்ைல.
அவர் என்பாைதையஇருளால்மைறத்தருக்க றார்.

௯ேதவன்என்ெபருைமையஎடுத்துப்ேபாட்டார்.
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அவர் என்தைலயன்க ரீடத்ைத (முடிைய) எடுத்தார்.
௧௦ ேதவன் நான் அழியும்வைரக்கும் என்ைன எல்லா பக்கங்களிலுமிருந்து

தாக்குக றார்.
ேவேராடுவீழ்ந்தமரத்ைதப்ேபான்றுஅவர் என்நம்ப க்ைகையஅகற்றனார்.

௧௧ேதவனுைடய ேகாபம் எனக்ெகத ராக எரிக றது.
அவர் என்ைனத்தமதுபைகவன்என்றுஅைழக்க றார்.

௧௨ேதவன்தமதுபைடையஎன்ைனத்தாக்குவதற்குஅனுப்புக றார்.
என்ைனத் தாக்குவதற்கு என்ைனச் சுற்றலும் ேகாபுரங்கைள
எழுப்புக றார்கள்.

என்கூடாரத்ைதச்சுற்றலும்அவர்கள்முற்றுைகய ட்டிருக்க றார்கள்.

௧௩ “என்சேகாதரர்கள்என்ைனெவறுக்கும்படி ேதவன்ெசய்தார்.
என்நண்பர்களுக்குநான்ஒருஅந்நயனாேனன்.

௧௪என்உறவனர்கள்என்ைனவட்டுெசன்றார்கள்.
என்நண்பர்கள்என்ைனமறந்துப்ேபானார்கள்.

௧௫என்ைனஒருஅந்நயைனப்ேபாலவும்ெவளிநாட்டினைனப்ேபாலவும்
என் வீட்டிற்கு வரும் வருந்தனர்களும் பணிவைடப் ெபண்களும்
பார்க்க றார்கள்.

௧௬நான்என்பணியாைளக்கூப்படும்ேபாது,அவன்பதல்தருவதல்ைல.
நான்உதவக்காகக்ெகஞ்சும்ேபாதும்என்பணியாள்பதல்தரமாட்டான்.

௧௭என்மைனவ என்மூச்சன்வாசைனையெவறுக்கறாள்.
என்ெசாந்த சேகாதரர்கள்என்ைனெவறுக்கறார்கள்.

௧௮சறுகுழந்ைதகளும்என்ைனக்ேகலிச்ெசய்க றார்கள்.
நான் அவர்கள் அருேக வரும்ேபாது அவர்கள் ெகட்டவற்ைறச்
ெசால்க றார்கள்.

௧௯என்ெநருங்கயநண்பர்கள்என்ைனெவறுக்கறார்கள்.
நான்ேநச க்கும்ஜனங்கள்கூடஎனக்ெகத ராகத் தரும்பயருக்க றார்கள்.

௨௦ “நான்மிகவும்ெமலிந்துேபாேனன்.
என்ேதால்எலும்ேபாடுஒட்டித்ெதாங்குகறது.
எனக்குச் சற்ேறஉய ர் மீந்தருக்க றது.

௨௧ “என்நண்பர்கேள, எனக்குஇரங்குங்கள்!
எனக்குஇரங்குங்கள்!
ஏெனனில் ேதவன்எனக்குஎத ராகஇருக்க றார்.

௨௨ேதவன்ெசய்வைதப் ேபான்றுநீங்கள்ஏன்என்ைனத்தண்டிக்கறீர்கள்?
என்ைனத்துன்புறுத்துவதால்நீங்கள்தளர்ந்துப் ேபாகவல்ைலயா?

௨௩ “நான் ெசால்வைத யாேரனும் நைனவல் ைவத்து ஒரு புத்தகத்தல்
எழுதமாட்டீர்களா?

எனவரும்புக ேறன்.
என்வார்த்ைதகள்ஒருசுருளில் எழுதப்படாதா?

எனவரும்புக ேறன்.
௨௪நான்ெசால்பைவஎன்ெறன்றும்நைலக்கும்படி
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ஈயத்தன்ேமல் ஒரு இரும்புக் கருவயால் ெபாற க்கப்படேவா அல்லது
பாைறயல்ெசதுக்கப்படேவா ேவண்டுெமனவரும்புக ேறன்.

௨௫என்மீட்பர்உய ேராடுஇருக்க றார் என்றுஎனக்குத்ெதரியும்!
முடிவல்அவர்பூமியன்ேமல்எழுந்துநன்றுஎன்ைனக்காப்பாற்றுவார்!

௨௬ நான் என் உடைலவ ட்டுச் ெசன்றாலும் (நான் உய ர் நீத்தாலும்), என் ேதால்
அழிந்துப்ேபானாலும்,

பன்புநான்என்ேதவைனக்காண்ேபன்எனஅற ேவன்!
௨௭என்ெசாந்த கண்களால்நான்ேதவைனக்காண்ேபன்!

நாேன, ேவெறவருமல்ல, ேதவைனக்காண்ேபன்!
நான் எத்தைன உணர்ச்சவசப்பட்டவனாக உணருக ேறன் என்பைத
என்னால்உங்களுக்குச்ெசால்லமுடியாது.

௨௮ “நீங்கள், ‘நாம் ேயாபுைவத்துன்புறுத்துேவாம்.
அவைனக்குற்றம்சாட்டஒருகாரணத்ைதக்காண்ேபாம்’ என்றுகூறலாம்.

௨௯ஆனால்நீங்கேளஅஞ்சுவீர்கள்.
ஏெனனில், ேதவன்குற்றவாளிகைளத்தண்டிக்க றார்.

ேதவன்வாைளப்பயன்படுத்த உங்கைளத்தண்டிப்பார்.
அப்ேபாது நயாந்தீர்க்கும் காலம் ஒன்று உண்டு என்பைத நீங்கள்
அறவீர்கள்” என்றான்.

௨௦
ேசாப்பார் பதலளிக்க றான்
௧அப்ேபாதுநாகமாவன்ேசாப்பார் பதலாக:

௨ “ேயாபுேவ,உன்னிடம்குழப்பமானஎண்ணங்கள்மிகுந்துள்ளன.
எனேவநான்உனக்குப்பதல்கூறேவண்டும்.
நான்நைனத்துக்ெகாண்டிருப்பைதவைரந்துஉனக்குக்கூறேவண்டும்.

௩நீஉனதுபதல்களால்எங்கைளஅவமானப்படுத்தனாய்!
ஆனால் நான் ஞானமுள்ளவன் உனக்கு எவ்வாறு பதல் தரேவண்டும்
என்பைதநான்அற ேவன்.

௪-௫ “தீயவனின்மக ழ்ச்ச நீண்டகாலம்நைலக்காதுஎன்பைதநீஅறவாய்.
ஆதாம்,பூமியல்வந்தகாலம்முதல்அதுேவஉண்ைமயாகஉள்ளது.
ேதவைனப்பற்ற க் கவைலப்படாதவனின் மக ழ்ச்ச குறுகய காலேம
நைலக்கும்.

௬தீயவனின்ெபருைமவானத்ைதஎட்டலாம்.
அவன்தைலேமகங்கைளத்ெதாடலாம்.

௭அவன்தன்மலத்ைதப்ேபாலேவ, என்ெறன்றும்அழிக்கப்படுவான்.
அவைனஅறந்தஜனங்கள் ‘அவன்எங்ேக?’ என்பார்கள்.

௮கனைவப்ேபான்று,அவன்பறந்துப் ேபாவான்.
ஒருவனும்அவைனக்கண்டைடயமுடியாது.
அவன்துரத்தப்பட்டு,ஒருெகட்ட கனவாய்மறக்கப்படுவான்.

௯அவைனப்பார்த்தஜனங்கள்மீண்டும்அவைனக்காணமாட்டார்கள்.
அவன்குடும்பத்தனர்அவைனமீண்டும்பார்ப்பதல்ைல.
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௧௦ அவன் ஏைழகளிடமிருந்து எடுத்தைத அத்தீயவனின் பள்ைளகள் தரும்பக்
ெகாடுப்பார்கள்.

தீயவனின் ெசாந்தக் ைககேள அவனது ெசல்வத்ைதத் தருப்ப க்
ெகாடுக்கும்.

௧௧ அவன் இைளஞனாயருந்தேபாது, அவன் எலும்புகள் ெபலனுள்ளைவயாக
இருந்தன.

ஆனால், உடம்பன் பற பகுத கைளப்ேபான்று, அைவ வைரவல் துகளில்
க டக்கும்.

௧௨ “ெகட்ட மனிதனின்வாய்தீைமையஇனிைமயாகருச க்கும்.
அவன் அைத முழுவதும் சுைவப்பதற்காக அவனது நாவன் அடியல்
ைவப்பான்.

௧௩ெகட்ட மனிதன்தீைமயல்களிப்பான்.
அவன்அைதவ ட்டுவ டவரும்பமாட்டான்.
அதுஅவனதுவாய்க்குள்ளிருக்கும்இனிப்ைபப் ேபாலிருக்கும்.

௧௪ஆனால்அத்தீைமஅவன்வயற்றல்நஞ்சாகும்.
பாம்பன்வஷத்ைதப்ேபான்றுஅதுஅவனுள்கசப்பானவஷமாகமாறும்.

௧௫தீயவன்ெசல்வங்கைளவழுங்கயருக்க றான்.
ஆனால்அவன்அவற்ைறவாந்த ெயடுப்பான்.
தீயவன்அவற்ைறவாந்த ெயடுக்கும்படி ேதவன்ெசய்வார்.

௧௬பாம்புகளின்வஷத்ைதப்ேபான்று, தீயவன்பருகும்பானமும்இருக்கும்.
பாம்பன்நாக்குஅவைனக்ெகால்லும்.

௧௭ அப்ேபாது, அத்தீயவன் ேதனாலும் பாலாலும் ஓடுகற நத கைளக் கண்டு
களிக்கமாட்டான்.

௧௮ தீயவன், அவன் சம்பாத த்த ெசல்வங்கைளெயல்லாம் தருப்ப த் தரும்படி
கட்டாயப்படுத்தப்படுவான்.

தன்னுைடயஉைழப்பன்பலைனஅவன்அனுபவக்கஅனுமதக்கப்படமாட்டான்.
௧௯அவன்மற்றவர்கள்கட்டியருந்தவீடுகைளஅபகரித்துக்ெகாண்டான்.

௨௦ “தீயவன்ஒருேபாதும்தருப்தயைடவதல்ைல.
அவனதுெசல்வம்அவைனக்காப்பாற்றாது.

௨௧அவன்சாப்படுக றேபாது, எதுவும்மீதயாயருப்பதல்ைல.
அவன்ெவற்ற ெதாடராது.

௨௨ தீயவனுக்கு மிகுதயாக இருக்கும்ேபாது அவன் துன்பங்களால்
அழுத்தப்படுவான்.

அவனதுசக்கல்கள்அவன்ேமல்வந்துஅழுத்தும்!
௨௩தீயவன்அவனுக்குத் ேதைவயானவற்ைறெயல்லாம்உண்டபன்பு,

அவனுக்ெகத ராக ேதவன்அவரதுஎரியும் ேகாபத்ைதவீசுவார்.
தீயவன்ேமல்ேதவன்தண்டைனையப்ெபாழிவார்.

௨௪தீயவன்இரும்புவாளுக்குத்தப்ப ஓடிவ டலாம்,
ஆனால்ஒருெவண்கலஅம்புஅவைனஎய்துவீழ்த்தும்.

௨௫அவன்உடம்பன்வழியாகஅந்தெவண்கலஅம்புச்ெசன்றுமுதுகன்வழியாக
ெவளிவரும்.

அதன்ப ரகாச க்கும் (ஒளிவடும்)முைனஅவனதுஈரைலப்பளக்கும்.
அவன்பயங்கர பீத அைடவான்.
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௨௬அவன்ெபாக்கஷங்கள்அழிந்துேபாகும்.
எந்தமனிதனும்பற்றைவக்காதஒருெநருப்புஅவைனஅழிக்கும்.
அவன் வீட்டில் மீந்தருக்கும் ஒவ்ெவாரு ெபாருைளயும் அந்த ெநருப்பு
அழிக்கும்.

௨௭தீயவன்குற்றவாளி என்றுபரேலாகம் நரூப க்கும் (நறுவும்)
பூமிஅவனுக்ெகத ராக சாட்ச ச் ெசால்லும்.

௨௮ேதவனுைடய ேகாப ெவள்ளத்தல்
அவன்வீட்டிலுள்ளைவஎல்லாம்இழுத்துச்ெசல்லப்படும்.

௨௯தீேயாருக்குேதவன்இவற்ைறச்ெசய்யத்த ட்டமிடுக றார்.
அவர்களுக்குஅைதேயெகாடுக்க ேதவன்த ட்டமிடுக றார்” என்றான்.

௨௧
ேயாபு பதல்கூறுகறான்
௧அப்ேபாது ேயாபு பதலாக:

௨ “நான்ெசால்வதற்குச்ெசவெகாடும்.
அதுேவ, நீர் எனக்குஆறுதல்கூறும்வைகயாயருக்கும்.

௩நான்ேபசும்ேபாதுெபாறுைமயாயரும்.
நான்ேபச முடித்தபன்பு, நீங்கள்என்ைனக்ேகலிச்ெசய்யலாம்.

௪ “நான்ஜனங்கைளப்பற்ற க்குைறகூறவல்ைல.
நான்ெபாறுைமயாய ராததற்குத்தக்க காரணம்இருக்கறது.

௫என்ைனக்கண்டுஅத ர்ச்ச யைடயும்,
உம்ைகையவாயல்ைவத்து,அத ர்ச்ச யால்என்ைனப்பாரும்!

௬எனக்குேநர்ந்தைதப்பற்ற நான்எண்ணும்ேபாது,
நான்அஞ்சுக ேறன், என்உடம்பு நடுங்குகறது!

௭தீேயார் ஏன்நீண்டஆயுேளாடுவாழ்க றார்கள்?
அவர்கள் ஏன் நீண்டஆயுளுைடயவர்களாகவும் ெவற்றெபற்றவர்களாகவும்
இருக்க றார்கள்?

௮அவர்கள்பள்ைளகள்தங்கேளாடுவளர்வைதத்தீேயார் பார்க்க றார்கள்.
அவர்களின் ேபரப்பள்ைளகைளப்பார்க்கும்படித் தீேயார்வாழ்க றார்கள்.

௯அவர்கள்வீடுகள்பாதுகாப்பாகஉள்ளது,அவர்கள்பயப்படுவதல்ைல.
தீேயாைரத்தண்டிப்பதற்குேதவன்ஒருேகாைலயும்பயன்படுத்துவதல்ைல.

௧௦அவர்களின்காைளகள்புணரத்தவறுவதல்ைல.
அவர்களின் பசுக்கள் கன்றுகைள ஈனுகன்றன. அக்கன்றுகள்
பறக்கும்ேபாதுமடிவதல்ைல.

௧௧ ஆட்டுக்குட்டிகைளப்ேபால் வைளயாடுவதற்குத் தீேயார் அவர்கள்
குழந்ைதகைளஅனுப்புக றார்கள்.

அவர்கள்குழந்ைதகள்சுற்றலும்நடனமாடுக றார்கள்.
௧௨ தம்புறா, யாழ், குழல் ஆகயவற்றன் ஓைசக் ேகற்ப அவர்கள் பாடி,

நடனமாடுக றார்கள்.
௧௩தீேயார்அவர்கள்வாழ்க்ைகயல்ெவற்ற க்காண்கறார்கள்.

பன்பு, அவர்கள் மடிந்து துன்பமின்ற அவர்களின் கல்லைறக்குப்
ேபாக றார்கள்.

௧௪ஆனால்தீேயார் ேதவைனேநாக்க , ‘எங்கைளவ ட்டுவடும்!
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நாங்கள் ெசய்வதற்ெகன நீர் வரும்புவைதப்பற்ற நாங்கள்
கவைலப்படுவதல்ைல!’ என்கறார்கள்.

௧௫தீேயார், ‘சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்யார்?
நாம்அவருக்குேசைவெசய்யத் ேதைவயல்ைல!
அவரிடம் ெஜப ப்பதுஉதவாது,’ என்கறார்கள்!

௧௬ “அதுஉண்ைமேய, தீேயார்அவர்களாகெவற்ற க்காண்பதல்ைல.
அவர்கள்அறவுைரையநான்பன்பற்றமுடியாது.

௧௭ஆனால், ேதவன்தீேயாரின்ஒளிையஎத்தைனமுைறஅைணக்கறார்?
எத்தைனமுைறதீேயாருக்குத்துன்பம் ேநர்க றது?
எப்ேபாது ேதவன்அவர்களிடம் ேகாபங்ெகாண்டுஅவர்கைளத்தண்டித்தார்?

௧௮காற்றுபுல்ைலப்பறக்கடிப்பைதப் ேபாலவும்,
ெபருங்காற்று தானியத்தன் உமிையப் பறக்கடிப்பைதப்ேபாலவும், ேதவன்
தீேயாைரப் பறக்கடிக்க றாரா?

௧௯ஆனால் நீங்கள், ‘தந்ைதயன் பாவத்த ற்ெகன்று ேதவன் ஒரு பள்ைளையத்
தண்டிக்க றார்’ என்கறீர்கள்.

இல்ைல! ேதவன்தாேமதீேயாைனத்தண்டிக்கட்டும். அப்ேபாதுஅத்தீேயான்,
அவன்ெசய்த பாவங்களுக்குத்தண்டைனெபற்றைதஅறவான்!

௨௦பாவம்ெசய்தவன்தான்ெபற்றதண்டைனையப்பார்க்கட்டும்.
சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனின்ேகாபத்ைதஅவன்உணரட்டும்.

௨௧தீயவனின்வாழ்க்ைகமுடியும்ேபாது,அவன்மடிக றான்,
அவன் தன் பன்ேன வட்டுச் ெசல்லும் குடும்பத்ைதப்பற்ற கவைலப்பட
ேவண்டியதல்ைல.

௨௨ “ஒருவனும்ேதவனுக்குஅறைவப் ேபாத க்கமுடியாது.
உயர்ந்த இடங்களிலிருக்க ற ஜனங்கைளயும் கூட ேதவன்
நயாயந்தீர்க்க றார்.

௨௩ ஒரு முழுைமயும் ெவற்ற கரமுமான வாழ்க்ைகக்குப் பன் ஒருவன்
மரிக்க றான்.

அவன்முழுக்கபாதுகாப்பான,சுகமானவாழ்க்ைகவாழ்க றான்.
௨௪அவன்உடல்ேபாஷாக்குைடயதாகஉள்ளது.

அவன்எலும்புகள்இன்னும்வலிேவாடுகாணப்படுகன்றன.
௨௫ஆனால், மற்ெறாருவன் கடினவாழ்க்ைக வாழ்ந்து, கசப்பானஆன்மாேவாடு

மரிக்க றான்.
அவன்நல்லவற்றல்களிப்பைடந்ததல்ைல.

௨௬இறுதயல்,இருவரும்ஒருமித்துமண்ணில்க டப்பார்கள்.
அவர்கள்இருவைரயும்பூச்ச கள்சூழ்ந்துக்ெகாள்ளும்.

௨௭ “ஆனால், நீங்கள்நைனப்பைதநான்அற ேவன்,
என்ைனத்துன்புறுத்தநீங்கள்வரும்புக றீர்கள்எனஅற ேவன்.

௨௮நீங்கள், ‘நல்லவன்ஒருவனின்வீட்ைட எனக்குக்காட்டுங்கள்’
இப்ேபாது, தீேயார்வாழுமிடத்ைதஎனக்குக்காட்டுங்கள்என்கறீர்கள்.

௨௯ “நீங்கள்ந ச்சயமாக பயணிகளிடம் ேபச யருக்கலாம்.
ந ச்சயமாக நீங்கள்அவர்களின்கைதகைளஏற்கலாம்.
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௩௦அழிவுவரும்ேபாதுதீேயார் தவ ர்க்கப்பட்டுள்ளார்கள்.
ேதவன் தமது ேகாபத்ைதக் காட்டும்ேபாது, அவர்கள் அதற்குத்
தப்பயருக்க றார்கள்.

௩௧ யாரும் தீயவைன அவன் ெசய்த தவறுகளுக்காக அவெனத ேர
வமர்ச க்க றதல்ைல.

அவன்ெசய்ததீைமகளுக்காகஒருவரும்அவைனத்தண்டிக்கறதல்ைல.
௩௨அத்தீயவைனக்கல்லைறக்குச்சுமந்துச்ெசல்லும்ேபாது,

அவன்கல்லைறயருேகஒருகாவலாளி ந ற்க றான்.
௩௩எனேவபள்ளத்தாக்கன்மண்ணும்அத்தீயவனுக்குஇன்பமாயருக்கும்.

அவன் கல்லைறயன் அடக்கத்த ற்கு ஆய ரக்கணக்கான ஜனங்கள்
ெசல்வார்கள்.

௩௪ “நீங்கள் உங்கள் ெவறுைமயான வார்த்ைதகளால் எனக்கு ஆறுதல்
கூறமுடியாது.

உங்கள்பதல்கள்எனக்குஉதவமாட்டாது!” என்றான்.

௨௨
எலிப்பாஸ்பதல்கூறுகறான்
௧அப்ேபாது ேதமானின்எலிப்பாஸ்பதலாக,

௨ “ேதவனுக்குநமதுஉதவ ேதைவயா?
இல்ைல!

மிகுந்தஞானவானும்உண்ைமயாகேவ ேதவனுக்குப்பயன்படுவதல்ைல.
௩நீ தக்கெநறயல்வாழ்ந்ததுேதவனுக்குஉதவுமா?

இல்ைல! நீ ேதவைனப் பன்பற்றுவதால் சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனுக்கு
ஏேதனும்கைடக்குமா? இல்ைல!

௪ேயாபுேவ, ஏன்ேதவன்உன்ைனத்தண்டித்து,உன்னில்குைறகாண்கறார்?
நீஅவைரெதாழுதுெகாள்வதாலா?

௫இல்ைல! நீ மிகுதயாகப் பாவம்ெசய்தருப்பதால்தான்.
ேயாபுேவ, நீ பாவம்ெசய்வைதநறுத்துவதல்ைல!

௬நீஉன்சேகாதரன்ஒருவனுக்குக்ெகாஞ்சம் பணத்ைதக்கடனாகக்ெகாடுத்து,
அவன் உனக்குத் தருப்ப த் தருவதற்கு அைடயாளமாக எைதேயனும்
ெகாடுக்கவற்புறுத்தயருக்கலாம்.

நீகடனுக்குஈடாகஏேதனும்ஏைழமனிதனின்ஆைடகைளஎடுத்தருக்கலாம்.
இல்ைலெயனில், எக்காரணமுமின்ற அவ்வாறுெசய்தருக்கலாம்.

௭ ேசார்ந்த, பச த்த ஜனங்களுக்கு நீ தண்ணீரும், உணவும் ெகாடாது
இருந்தருக்கலாம்.

௮ேயாபுேவ,உனக்குமிகுதயானவைளநலங்கள்உண்டு,
ஜனங்கள்உன்ைனமதக்க றார்கள்.

௯வதைவகளுக்குஎதுவும்ெகாடாதுஅவர்கைளநீதுரத்தயருக்கலாம்.
ேயாபுேவ, நீஅநாைதகைளஏமாற்றயருக்கலாம்.

௧௦ஆகேவ,உன்ைனச்சுற்றலும்கண்ணிகள்அைமந்துள்ளன,
த டீர்பயம்உன்ைனஅஞ்சைவக்கறது.

௧௧ஆகேவ, நீ பார்க்கமுடியாதபடி மிகுந்தஇருள்சூழ்ந்தருக்க றது,
ெவள்ளப்ெபருக்குஉன்ைனமூடுகறது.
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௧௨ “ேதவன்பரேலகத்தன்மிகஉயர்ந்தஇடத்தல்வாழ்க றார்.
வண்மீன்கள்எத்தைனஉயரத்தல்உள்ளனஎனப்பாருங்கள்.
மிகஉயர்ந்த நட்சத்த ரத்ைத ேதவன்க ேழ ேநாக்க ப்பார்க்க றார்.

௧௩ஆனால்ேயாபுேவ, நீெசால்லலாம் ‘ேதவன்என்னஅறவார்?
இருண்ட ேமகங்கள் வழியாகப் பார்த்து, ேதவன் நம்ைம நயாயந்தீர்க்கக்
கூடுமா?

௧௪அடர்த்தயானேமகங்கள்அவைர நம்மிடமிருந்துமைறக்கன்றன,
எனேவ, அவர் வானத்தன் வளிம்ைபத் தாண்டி நடக்க றேபாது நம்ைமப்
பார்க்கமுடிவதல்ைல’ எனக்கூறுவாய்.

௧௫ “ேயாபுேவ, பலகாலம்முன்புதீேயார் நடந்தஅந்தப் பைழயபாைதயல்
நீநடந்துக்ெகாண்டிருக்க றாய்.

௧௬ அவர்கள் இறக்கேவண்டிய காலத்த ற்கு முன்னேர, அத்தீேயார்
அழிக்கப்பட்டார்கள்.

அவர்கள்ெவள்ளப்ெபருக்கல்அடித்துச்ெசல்லப்பட்டார்கள்.
௧௭அவர்கள்ேதவைனப்பார்த்து, ‘எங்கைளத்தனித்துவ ட்டுவடும்!

சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்எங்கைளஎன்னச்ெசய்யமுடியும்!’ என்பார்கள்.
௧௮நற்காரியங்களால்அவர்கள்வீடுகைளந ரப்ப யவர் ேதவேன!

இல்ைல, என்னால்தீேயாரின்அறவுைரையப் பன்பற்றமுடியாது.
௧௯அழிவைதநல்ேலார் காண்பார்கள்.

அந்தநல்லஜனங்கள்மக ழ்ச்ச யைடவார்கள்.
களங்கமற்றஜனங்கள்தீேயாைரக் கண்டுநைகப்பார்கள்,

௨௦ ‘உண்ைமயாகேவநம் பைகவர்கள்அழிக்கப்பட்டார்கள்.
ெநருப்புஅவர்களின்ெசல்வத்ைதத்ெகாளுத்துகறது!’

௨௧ “இப்ேபாது, ேயாபுேவ, உன்ைன ேதவனுக்குக் ெகாடுத்து அவேராடு
சமாதானம்ெசய்துக்ெகாள்.

இைதச்ெசய்,உனக்குநல்லைவபலவாய்க்கும்.
௨௨அவரதுேபாதைனையஏற்றுக்ெகாள்.

அவர்ெசால்வைதக்கவனமாகக் ேகள்.
௨௩ ேயாபுேவ, சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனிடம் தரும்ப வா, உன் பைழய

நைலக்குஅைழத்துச்ெசல்லப்படுவாய்.
ஆனால், நீஉனதுவீட்டிலிருந்துதீைமையஅகற்ற ேவண்டும்.

௨௪உனதுெபான்ைனநீதூசயாகக் கருதேவண்டும்.
பள்ளத்தாக்கன் பாைறகைளப் ேபால, உனது உயர்ந்த ெபான்ைனக்
கருதேவண்டும்.

௨௫சர்வவல்லைமயுள்ளேதவேன,உனக்குப்ெபான்னாகட்டும்.
அவேரஉனக்குெவள்ளிக்குவயல்ஆகட்டும்.

௨௬அப்ேபாதுநீ சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனில்களிகூருவாய்.
அப்ேபாதுநீ ேதவைனேநாக்க ப் பார்ப்பாய்.

௨௭நீஅவரிடம் ெஜப ப்பாய்,அவர்உன்ைனக்ேகட்பார்.
நீெசய்வதாகஉறுதயளித்த காரியங்கைள,அப்ேபாதுநீெசய்யமுடியும்.

௨௮நீ ஏேதனும்ெசய்யத்தீர்மானித்தால்,அதுெவற்றயைடயும்,
உனதுஎத ர்காலம்ஒளிமயமாகஇருக்கும்.
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௨௯ெபருைமயுள்ேளாைரெவட்கமைடயச்ெசய்க றார்.
ஆனால்ேதவன்எளிேயாருக்குஉதவுகறார்.

௩௦அப்ேபாதுநீதவறுெசய்யும்ஜனங்களுக்குஉதவமுடியும்.
நீ ேதவனிடம்ெஜப ப்பாய். அவர்அந்தஜனங்களுக்குமன்னிப்பார்.
ஏெனனில் நீஅத்தைனபரிசுத்தமாகஇருப்பாய்” என்றான்.

௨௩
ேயாபு பதல்கூறுகறான்
௧அப்ேபாது ேயாபு பதலாக:

௨ “நான்இன்ைறக்குஇன்னும்மனங்கசந்துமுைறயடுக ேறன்.
ஏெனனில் நான்இன்னும்துன்புற்றுக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

௩ எங்ேக ேதவைனப் பார்க்கக் கூடுெமன நான் அறந்தருக்க ேவண்டுெமன்று
வரும்புக ேறன்.

ேதவனிடம் ேபாகும்வழிையஅறயவரும்புக ேறன்.
௪நான்ேதவனிடம் என்நயாயத்ைதவளக்குேவன்.

நான் களங்கமற்றவெனனக் காட்டும் வவாதங்களால் என் வாய்
ந ரம்பயருக்கும்.

௫என்வவாதங்களுக்குேதவன்எவ்வாறுபதலளிப்பார் என்றுஅற ேவன்.
ேதவனுைடயபதல்கைளப்புரிந்துெகாள்ேவன்.

௬ேதவன்எனக்ெகத ராகஅவரதுவல்லைமையப்பயன்படுத்துவாரா?
இல்ைலஅவர் எனக்குச்ெசவெகாடுப்பார்!

௭நான்ஒருேநர்ைமயானமனிதன்.
என்கைதையநான்கூற, ேதவன்அனுமத ப்பார்.
அப்ேபாதுஎன்நீத பத என்ைனவடுதைலயாக்குவார்!

௮ “ஆனால்நான்கழக்ேக ேபானால்,அங்ேக ேதவன்இல்ைல.
நான்ேமற்ேக ேபானால்,அங்கும்நான்ேதவைனக்காேணன்.

௯ேதவன்வடக்ேக பணி ெசய்யும்ேபாது, நான்அவைரப் பார்க்கமுடியவல்ைல.
ேதவன்ெதற்ேக தரும்பும்ேபாதும், நான்அவைரக்காணவல்ைல.

௧௦ஆனால்ேதவன்என்ைனஅறவார்.
அவர் என்ைனப் பரிேசாத த்துக்ெகாண்டிருக்க றார், நான்
ெபான்ைனப்ேபான்றுதூயவெனனக்காண்பார்.

௧௧ேதவன்வரும்புக றபடிேய நான்எப்ேபாதும்வாழ்ந்தருக்க ேறன்.
நான்ேதவைனப்பன்பற்றுவைதநறுத்தயேதயல்ைல.

௧௨நான்ேதவனுைடயகட்டைளகளுக்குஎப்ேபாதும்கீழ்ப்படிக ேறன்.
என் உணைவக் காட்டிலும் அதகமாக ேதவனுைடய வாயலிருந்து வரும்
வார்த்ைதகைளநான்ேநச க்க ேறன்.

௧௩ “ஆனால்ேதவன்மாறுகறதல்ைல.
ஒருவனும்ேதவனுக்ெகத ராக ந ற்கமுடியாது.
ேதவன்தான்வரும்புகன்றவற்ைறெயல்லாம்ெசய்க றார்.

௧௪ேதவன்எனக்ெகன்றுஅவர்த ட்டமிட்டவற்ைறச்ெசய்வார்.
எனக்காக ேவறுபலத ட்டங்கைளயும்அவர்ைவத்தருக்க றார்.

௧௫அதனாேலநான்ேதவனுக்குப்பயந்தருக்க ேறன்.
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இக்காரியங்கைளநான்புரிந்துக்ெகாள்க ேறன்.
ஆைகயால்நான்ேதவனுக்குப்பயந்தருக்க ேறன்.

௧௬ ேதவன் என் இருதயத்ைத இைளக்கச் (ேசார்வைடய) ெசய்க றார், நான் என்
ைதரியத்ைதஇழக்க ேறன்.

சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்என்ைனஅஞ்சச்ெசய்க றார்.
௧௭என்முகத்ைதமூடும்கருேமகத்ைதப்ேபான்றுஎனக்குேநர்ந்ததீயகாரியங்கள்

உள்ளன.
ஆனால்அந்தஇருள்என்ைனஅடக்காது.

௨௪
௧ “சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன், ஜனங்களின் வாழ்வல் ேகடுகள் ந கழும்

காலத்ைதஅற ந்த ேபாதும்
அவர் அதற்குப் பரிகாரம் ெசய்யும் காலத்ைத அவைரப் பன்பற்றுேவார்
அறயமுடியாமலிருப்பதுஏன்?

௨ “அயலானின் நலத்தன் பகுதைய அைடவதற்காக ஜனங்கள் எல்ைலக்
குற ப்புகைளமாற்றுகறார்கள்.

ஜனங்கள் மந்ைதகைளத் தருடி, ேவறு ேமய்ச்சல் நலங்களுக்குஅைழத்துச்
ெசல்க றார்கள்.

௩ ெபற்ேறாரற்ற அனாைதப் பள்ைளகளுக்குச் ெசாந்தமான கழுைதைய
அவர்கள்தருடுகறார்கள்.

வதைவ தான் பட்ட கடைனத் தருப்ப ச் ெசலுத்தும்வைர அவளது பசுைவக்
கவர்ந்துெசன்றுவடுகறார்கள்.

௪ ஏைழகள் வீடின்ற ஓரிடத்தலிருந்து மற்ேறார் இடத்த ற்கு அைலயும்படி
வற்புறுத்துகறார்கள்.

தீேயாரிடமிருந்து அந்த ஏைழகள் தங்கைள ஒளித்துக்ெகாள்ளும்படி
கட்டாயப்படுத்தப்படுக றார்கள்.

௫ “பாைலவனத்தல் உணவு ேதடி அைலயும் காட்டுக் கழுைதகைளப்ேபால்
ஏைழகள்இருக்கறார்கள்.

அவர்கள்உணவுேதடுவதற்காகஅத காைலயல்எழுந்தருக்க றார்கள்.
அவர்களின் குழந்ைதகளுக்காக உணவு ெபறும் ெபாருட்டு அவர்கள்
மாைலயல்ெவகுேநரம்வைரஉைழக்க றார்கள்.

௬வயல்களில்ைவக்ேகாலும்புல்லும்ெவட்டியபடிஏைழகள்இரவல்ெவகுேநரம்
உைழக்க ேவண்டும்.

வயல்களில் த ராட்ைசப் பழங்கைளப் பற த்துச் ேசர்ப்பவர்களாய், அவர்கள்
ெசல்வந்தர்களுக்காகஉைழக்க ேவண்டும்.

௭இரவுமுழுவதும்ஆைடயன்ற ஏைழகள்தூங்கேவண்டும்.
குளிரிலிருந்துகாப்பதற்குஅவர்களுக்குப் ேபார்ைவகள்இல்ைல.

௮அவர்கள்பர்வதங்களில்மைழயால்நைனந்தருக்க றார்கள்.
குளிரிலிருந்துகாப்பதற்குஅவர்களுக்குஎதுவும்இல்ைல.
எனேவஅவர்கள்ெபரிய பாைறகளுக்குஅருேகஅண்டிக்ெகாள்க றார்கள்.

௯ தீேயார் பால் மணம் மாறாத குழந்ைதைய அதன் தாய டமிருந்து
ப ரிக்க றார்கள்.
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கடனுக்கு உறுத ப்ெபாருளாக அவர்கள் ஒரு ஏைழயன் குழந்ைதைய
எடுத்துக்ெகாள்க றார்கள். ௧௦ ஏைழகளுக்கு ஆைடயல்ைல. எனேவ
அவர்கள்ேவைலெசய்யும்ேபாதுந ர்வாணமாயருக்க றார்கள்.

தீேயாருக்குஅவர்கள்தானியக்கட்டுகைளச்சுமந்துச்ெசல்க றார்கள்.
ஆனால்அந்தஏைழகள்பச ேயாடிருக்க றார்கள்.

௧௧ஏைழகள்ஒலிவஎண்ெணையப்ப ழிந்ெதடுக்க றார்கள்.
த ராட்ைசரசம் ப ழியும் இடத்தல் அவர்கள் த ராட்ைசக்கனிகளின் ேமல்
நடக்க றார்கள்.

ஆனால்அவர்களுக்குப்பருகுவதற்குஎதுவுமில்ைல.
௧௨நகரத்தல்மரிப்ேபாரின்துயரக்குரல்கைளநீ ேகட்கமுடியும்.

துன்புறும்அந்தஜனங்கள்உதவக்காககுரெலழுப்புக றார்கள்.
ஆனால்ேதவன்ெசவ சாய்ப்பதல்ைல.

௧௩ “ச லர்ஒளிக்குஎத ராகக் கலகம்ெசய்க றார்கள்.
ேதவன்வரும்புவதுஎதுெவனஅவர்கள்அறயவரும்பமாட்டார்கள்.
ேதவன்வரும்புக றபடிஅவர்கள்வாழமாட்டார்கள்.

௧௪ ஒரு ெகாைலகாரன் அதகாைலயல் எழுந்து த க்கற்ற ஏைழகைளக்
ெகால்க றான்.

இரவல்அவன்ஒருதருடனாக றான்.
௧௫ வபச்சாரம் ெசய்பவன் (தகாத ெநறயல் ஒழுகுபவன்) இரவுக்காகக்

காத்தருக்க றான்.
‘யாரும்என்ைனப்பார்க்கமாட்டார்கள்’ எனஅவன்நைனக்கறான்.
ஆயனும்அவன்தனதுமுகத்ைதமூடிக்ெகாள்க றான்.

௧௬ இரவல் இருள் சூழ்ந்தருக்கும்ேபாது, தீேயார் ஜனங்களின் வீடுகைள
உைடத்துஉள்ேளநுைழகறார்கள்.

ஆனால் பகெலாளியல், அவர்கள் தங்கள் வீடுகளுக்குள்ேளேய
இருந்துெகாண்டுபூட்டிக்ெகாள்க றார்கள்.

அவர்கள்ஒளிையவ ட்டுவலகயருக்க றார்கள்.
௧௭தீேயாருக்குமிகஇருண்டஇரவுகள்காைலேநரத்ைதப் ேபான்றது.

ஆம்,அந்தமரணஇருளின்பயங்கரத்ைதஅவர்கள்நன்றாகஅறவார்கள்!

௧௮ “ெவள்ளப் ெபருக்கல் அடித்துச் ெசல்லப்படும் ெபாருள்கைளப்ேபான்று
தீேயார்அகற்றப்படுவார்கள்.

அவர்களுக்குச்ெசாந்தமானநலம் சப க்கப்பட்டது, எனேவஅவர்கள்தங்கள்
வயல்களிலிருந்துத ராட்ைசக் கனிகைளத்த ரட்டமாட்டார்கள்.

௧௯ குளிர் காலத்துப் பனியலிருந்து வரும் தண்ணீைர, ெவப்பமும்,
உலர்ந்ததுமானகாலம்கவர்ந்துவடும்.

எனேவஅந்தப் பாவ கள்கல்லைறக்குக்ெகாண்டுெசல்லப்படுவார்கள்.
௨௦தீயவன்மரிப்பான்,அவனதுெசாந்த தாயார்கூடஅவைனமறந்துவடுவார்.

அவன்உடைலத்தன்னும்புழுக்கேள,அவைனவரும்புக றவளாயருக்கும்.
ஜனங்கள்அவைனநைனவுகூரமாட்டார்கள்.

எனேவஅத்தீயவன்மரத்துண்ைடப்ேபான்றுஉைடந்துேபாவான்.
௨௧குழந்ைதகளற்றெபண்கைளத் (மலடிகைள) தீேயார்துன்புறுத்துவர்.
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கணவர்கைள இழந்த ெபண்களுக்கு (வதைவகளுக்கு) உதவ அவர்கள்
மறுக்க றார்கள்.

௨௨ ஆற்றலுள்ள மனிதர்கைள அழிக்க, தீேயார் தங்கள் ஆற்றைலப்
பயன்படுத்துகறார்கள்.

தீேயார் ஆற்றல் ெபறக்கூடும், ஆனால், அவர்களுக்குத் தங்கள் ெசாந்த
வாழ்க்ைகயன்மீதுந ச்சயமில்ைல.

௨௩தீேயார்குறுகயகாலம் பாதுகாப்பாகவும்ஆபத்தன்றயும்உணரலாம்.
ேதவன்அவர்கைளகவனித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.

௨௪தீேயார் ச லகாலம்ெவற்றயைடயலாம்.
ஆனால்அவர்கள்அழிந்துப்ேபாவார்கள்.

தானியத்ைதப்ேபான்றுஅவர்கள்அறுக்கப்படுவார்கள்.
அத்தீய ஜனங்கள் பறைரப் ேபாலேவ எல்ேலாராலும் ெவட்டி
வீழ்த்தப்படுவார்கள்.

௨௫ “இைவஉண்ைமெயனநான்வாக்குறுதயளிக்க ேறன்!
நான்ெபாய்கூறயதாகயார் நரூப க்கக்கூடும்?
நான்தவறைழத்ேதெனனயார் காட்டக்கூடும்?” என்றான்.

௨௫
பல்தாத் ேயாபுக்குப் பதல்கூறுகறான்
௧சூகயனானபல்தாத் பதலாக:

௨ “ேதவேனஅரசாள்பவர்.
ஒவ்ெவாருமனிதைனயும்அவருக்குபயந்துமத க்கச்ெசய்க றார்.

ேதவன்தமதுஉன்னதமானஇடத்தல் சமாதானமாகைவக்க றார்.
௩அவரதுநட்சத்த ரங்கைளஎவரும்எண்ணமுடியாது.

ேதவனுைடயெவளிச்சம் எல்ேலார்ேமலும்உத க்க றது.
௪ேதவனுக்குமுன்பாக நீத மான்யார்இருக்கமுடியும்?

மனிதஇனத்தல்ஒருவனும்உண்ைமயல்தூயவனாகஇருக்கமுடியாது.
௫ ேதவனுைடய கண்களுக்கு சந்த ரன் தூய்ைமயானேதா ஒளியுைடயேதா

அல்ல.
நட்சத்த ரங்களும்அவருைடயபார்ைவயல்தூயைவஅல்ல.

௬ஜனங்கள்இன்னும்தூய்ைமயல்குைறந்தவர்கள்.
பூச்சையப் ேபான்றும், புழுக்கைளப் ேபான்றும்பயனற்றவர்கள்!” என்றான்.

௨௬
ேயாபு பல்தாதுக்குப் பதல்தருகறான்
௧அப்ேபாது ேயாபு பதலாக:

௨ “பல்தாத், ேசாப்பார், எலிப்பாஸ் ஆக ேயாேர, ேசார்வுற்று நலிந்த
இம்மனிதனுக்குநீங்கள்எப்படிஉதவ ெசய்தீர்கள்?

ஆம், நீங்கள் உண்ைமய ேலேய நல்ல ஊக்கமூட்டுபவர்களாக
இருந்தருக்க றீர்கள்!

உண்ைமய ேலேய நீங்கள் என் தளர்ந்துப்ேபான கரங்கைள மறுபடியும்
ெபலப்படெசய்தீர்கள்.
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௩ ஆம், ஞானமற்றவனுக்கு நீங்கள் அற்புதமான அறவுைரையத்
தந்தருக்க றீர்கள்!

நீங்கள் எத்தைன ஞானவான்கள் என்பைத உண்ைமயாகேவ
காட்டியருக்க றீர்கள்!*

௪இவற்ைறச்ெசால்லஉங்களுக்குஉதவயவர்யார்?
யாருைடயஆவ உங்களுக்குஎழுச்சயூட்டியது?

௫ “பூமிக்கு அடியலுள்ள ெவள்ளங்களில் மரித்ேதாரின் ஆவகள் பயத்தால்
நடுங்குகன்றன.

௬ஆனால்ேதவனால்மரணத்தன்இடத்தல்ெதளிவாகப் பார்க்கமுடியும்.
மரணம்ேதவனிடமிருந்துமைறந்தருக்கவல்ைல.

௭ெவறுைமயானஇடத்தல் ேதவன்வடக்குவானத்ைதப் பரப்பனார்.
ெவற்ற டத்தன்ேமல் ேதவன்பூமிையத்ெதாங்கவ ட்டார்.

௮ேதவன்அடர்ந்த ேமகங்கைளதண்ணீரால்ந ரப்புக றார்.
மிகுந்த பாரம் ேமகங்கைளஉைடத்துத்த றக்காதபடி ேதவன்பார்க்க றார்.

௯முழுநலாவன்முகத்ைத ேதவன்மூடுகறார்.
அவர்தமதுேமகங்கைளஅதன்மீதுவ ரித்துஅைதப் ேபார்த்துக றார்.

௧௦ேதவன்ஒருஎல்ைலக் ேகாடுேபான்றவைளயத்ைதகடலில்வைரந்து
ஒளியும்,இருளும்சந்த க்கும்படிச்ெசய்தார்.

௧௧ேதவன்பயமுறுத்தும்ேபாது
வாைனத்தாங்கும்அஸ்தபாரங்கள்அச்சத்தால்நடுங்குகன்றன.

௧௨ேதவனுைடயவல்லைமகடைலஅைமத ப்படுத்துகறது.
ேதவனுைடயஞானம் ராகாபன்உதவயாளர்கைளஅழித்தது.

௧௩ேதவனுைடமூச்சுவானங்கைளத்ெதளிவாக்கும்.
தப்ப ச்ெசல்லமுயன்றபாம்ைப ேதவனுைடயைகஅழித்தது.

௧௪ேதவன்ெசய்க றவயக்கத்தக்க காரியங்களில்இைவசலேவ.
ேதவனிடமிருந்துஒருச றயஇரகச யஒலிையேயநாம் ேகட்க ேறாம்.
ேதவன் எத்தைன ேமன்ைமயானவரும் வல்லைமயுள்ளவரும் என்பைத
ஒருவனும்உண்ைமயாகப் புரிந்துெகாள்ளமுடியாது” என்றான்.

௨௭
௧பன்பு ேயாபு தன்வ ரிவுைரையத்ெதாடர்ந்தான். அவன்,

௨ “உண்ைமயாகேவ, ேதவன்உய ேராடிருக்க றார்.
ேதவன் உண்ைமயாக வாழ்வைதப்ேபால, அவர் உண்ைமயாக என்ேனாடு
அநீதயாய் நடக்க றார்.

ஆம், சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்என்வாழ்க்ைகையக்கசப்பாக்கனார்.
௩ஆனால்என்னில்உயருள்ளவைரயலும்

ேதவனுைடயஉய ர்மூச்சுஎன்மூக்கல்இருக்கும்மட்டும்
௪என்உதடுகள்தீயவற்ைறப் ேபசாது,

என்நாவுஒருேபாதும்ெபாய்கூறாது.
௫நீங்கள்ெசால்வதுசரிெயனநான்ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்ேடன்.
* ௨௬:௩: வாக்கயம் 2-3 ேயாபு இங்ேக ெசால்வைதப் ேபால் உண்ைமயல் அர்த்தம் ெகாள்ளவல்ைல.
ேயாபு பலிய டப்படுக றான். அவன் இதைன அவ்வாறு அர்த்தம் ெகாள்ளவல்ைல என்பைதப் ேபால்
ேபசுக றான்.
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நான் மரிக்கும் நாள் மட்டும், நான் களங்கமற்றவன் என்று ெதாடர்ந்து
ெசால்ேவன்.

௬நான்ெசய்த நல்லவற்ைறத்ெகட்டியாகப் (இறுகப்) ப டித்துக்ெகாள்ேவன்.
நயாயமாக நடப்பைதவ ட்டுவ டமாட்ேடன்.
நான்வாழும்வைர என்மனச்சாட்ச என்ைனஉறுத்தாது.

௭ஜனங்கள்எனக்ெகத ராக எழுந்துநற்க றார்கள்.
தீேயார் தண்டிக்கப்படுவைதப் ேபால என் பைகவர்கள் தண்டைன
ெபறுவார்கள்எனநம்புக ேறன்.

௮ ஒருவன் ேதவைனப்பற்ற க் கவைலப்படாவ ட்டால், அவன் மரிக்கும்ேபாது,
அவனுக்குஒருநம்ப க்ைகயுமில்ைல.

ேதவன் அவன் உயைர எடுக்கும்ேபாது, அம்மனிதனுக்கு நம்ப க்ைக
எதுவுமில்ைல.

௯அத்தீயவனுக்குத் ெதால்ைலகள் வைளயும், அவன் ேதவைன ேநாக்க உதவ
ேவண்டுவான்.

ஆனால்ேதவன்அவனுக்குச்ெசவ சாய்க்கமாட்டார்!
௧௦ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனிடம் ேபசுவதல் அவன் களிப்பைடந்தருக்க

ேவண்டும்.
எப்ேபாதும்அம்மனிதன்ேதவனிடம்ெஜபம்ெசய்தருக்க ேவண்டும்.

௧௧ “ேதவனுைடயவல்லைமையக்குறத்துநான்உங்களுக்குப் ேபாத ப்ேபன்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய த ட்டங்கைள நான் உங்களிடம்
மைறக்கமாட்ேடன்.

௧௨ உங்கள் ெசாந்தக் கண்களால் ேதவனுைடய வல்லைமையக்
கண்டிருக்கறீர்கள்.

எனேவஅந்தப் பயனற்றகாரியங்கைளநீங்கள்ஏன்ெசால்க றீர்கள்?
௧௩தீேயாருக்காக ேதவன்த ட்டமிட்டதுஇதுேவ

சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனிடமிருந்துெகாடிேயார்இைதேயெபறுவார்கள்.
௧௪ தீயவனுக்குப் பல பள்ைளகள் இருக்கலாம். ஆனால் அவனது பள்ைளகள்

மரிப்பார்கள்.
தீயவனின்பள்ைளகளுக்குஉண்பதற்குேபாத யஉணவுஇராது.

௧௫அவனதுஎல்லாப் பள்ைளகளும்மரிப்பார்கள்.
அவனதுவதைவஅவனுக்காகத்துக்கப்படமாட்டாள்.

௧௬தீேயானுக்குத்துகைளப்ேபான்றுமிகுதயானெவள்ளி கைடக்கலாம்.
களிமண்குவயைலப்ேபான்றுஅவனிடம் பலஆைடகள்இருக்கலாம்.

௧௭ஆனால்அவனதுஆைடகள்நல்லவனுக்குக்கைடக்கும்.
களங்கமற்றஜனங்கள்அவனதுெவள்ளிையப்ெபறுவார்கள்.

௧௮தீயவன்ஒருவீட்ைடக் கட்டலாம்,ஆனால்அதுநீண்டகாலம்நைலக்காது.
அது ஒரு சலந்த வைலையப்ேபான்றும், காவலாளியன்
கூடாரத்ைதப்ேபான்றும்இருக்கும்.

௧௯தீயவன்ஒருவன்படுக்ைகக்குப் ேபாகும்ேபாது,ெசல்வந்தனாகஇருக்கலாம்.
ஆனால்அவனதுகண்கைளஅவன்தறக்கும்ேபாது, எல்லா ெசல்வங்களும்
மைறந்தருக்கும்.

௨௦அவன்அச்சமைடவான்.
அதுெவள்ளப்ெபருக்ைகப்ேபான்றும்,புயல்வீச எல்லாவற்ைறயும்அடித்துச்
ெசல்வைதப்ேபான்றும்இருக்கும்.
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௨௧க ழக்குக்காற்றுஅவைனஅடித்துச்ெசல்லும்,அவன்அழிந்துேபாவான்.
புயல்அவன்வீட்டிலிருந்துஅவைனஇழுத்துச்ெசல்லும்.

௨௨புயலின்வல்லைமயலிருந்துதீயவன்ஓடிப்ேபாகமுயல்வான்
ஆனால்,இரக்கமின்ற புயல்அவைனத்தாக்கும்.

௨௩தீயவன்ஓடிப்ேபாகும்ேபாது,மனிதர்கள்ைகெகாட்டுவார்கள்.
தீயவன் வீட்ைடவ ட்டு ஓடுகறேபாது, அவர்கள் அவைனப் பார்த்து
சீட்டியடிப்பார்கள்.”

௨௮
The V a lu e of W is d o m

௧ “ெவள்ளிையஜனங்கள்ெபறும்சுரங்கங்கள்உண்டு,
ஜனங்கள்ெபான்ைனஉருக்க ப் புடமிடும் (தூயதாக்கும்)இடங்கள்உண்டு.

௨மனிதர்கள்நலத்தலிருந்துஇரும்ைபெவட்டிெயடுக்க றார்கள்,
ெசம்பு பாைறயலிருந்துஉருக்க எடுக்கப்படுக றது.

௩ேவைலயாட்கள்குைககளுக்குள்வளக்குகைளஎடுத்துச்ெசல்க றார்கள்.
அைவகைளகுைககளின்ஆழமானபகுத களில் ேதடுக றார்கள்.
ஆழ்ந்தஇருளில்அவர்கள்பாைறகைளத் ேதடிப்பார்க்க றார்கள்.

௪ தாது இருக்கும் பகுத கைளத் ேதடி, ேவைலயாட்கள் நலத்தனுள் ஆழமாகத்
ேதாண்டுகறார்கள்.

ஜனங்கள் வச க்காத (வாழாத) தூரமான இடங்களிலும், ஒருவரும்
ெசன்ற ராத இடங்களிலும், அவர்கள் நலத்தனுள் ஆழமாகப்
ேபாக றார்கள்.

மற்ற ஜனங்கைளக் காட்டிலும் ஆழமான இடங்களில், அவர்கள்
கயறுகளிலிருந்துெதாங்குகறார்கள்.

௫நலத்தன்ேமல்உணவுவைளகறது,
ஆனால் நலத்த ற்குக் கீேழ, அைனத்தும் ெநருப்பனால்
உருக்கப்பட்டதுேபால,அதுேவறுமாத ரியாகத் ேதான்றுகறது.

௬நலத்தன்கீேழஇந்த ர நீலக்கற்கள்காணப்படும்.
அங்குத்தூயப்ெபான்ெபாடிகள்உண்டு.

௭நலத்தன்கீழுள்ளபாைதகைளப்பற்ற க்காட்டுப் பறைவகள்கூடஅறயாது.
அந்தஇருண்டபாைதகைளவல்லூறும்பார்த்ததல்ைல.

௮காட்டுமிருகங்கள்அப்பாைதயல்நடந்ததல்ைல.
சங்கங்கள்அவ்வழியல்பயணம்ெசய்ததல்ைல.

௯ேவைலயாட்கள்மிகக் கடினமானபாைறகைளத் ேதாண்டுகறார்கள்.
அப்பணியாட்கள்பர்வதங்கைளேதாண்டிஅதைனெவட்டாந்தைரயாக்குக றார்கள்.

௧௦ேவைலயாட்கள்பாைறகளினூேட நீர்க் கால்கைளெவட்டுகறார்கள்.
எல்லா பாைறகளின்ெபாக்கஷங்கைளயும்அவர்கள்பார்க்க றார்கள்.

௧௧பணியாட்கள்தண்ணீைரத்தைடெசய்ய,அைணகைளக்கட்டுக றார்கள்.
அவர்கள்மைறெபாருைளெவளிச்சத்த ற்குக்ெகாண்டுவருகறார்கள்.

௧௨ “ஆனால்ஒருவன்ஞானத்ைதஎங்ேக காண்பான்?
நாம் எங்குபுரிந்துெகாள்ளுதைலக்காணமுடியும்?

௧௩ஞானம்எத்தைனவைலயுயர்ந்ததுஎனநாம்அற ேயாம்,
பூமியன் ஜனங்கள் நலத்ைதத் ேதாண்டி, ஞானத்ைதக் கண்டைடய
முடியாது.
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௧௪ஆழமானசமுத்த ரம், ‘ஞானம்இங்குஎன்னிடம்இல்ைல’ என்கறது.
கடல், ‘ஞானம்இங்குஎன்னிடம்இல்ைல’ என்கறது.

௧௫மிகத்தூயெபான்னாலும்கூட,உங்களால்ஞானத்ைதவாங்கமுடியாது!
ஞானத்ைதவாங்கப் ேபாதுமானஅளவுெவள்ளிஇவ்வுலகல்இராது!

௧௬ஓபீரின்தங்கத்தாேலா, ேகாேமதகத் தாேலா,இந்த ர நீலக்கல்லாேலா,
நீங்கள்ஞானத்ைதவாங்கமுடியாது.

௧௭ஞானம்ெபான்அல்லதுபடிகத்ைதக்காட்டிலும் ச றப்பானது!
ெபான்னில் பத க்கப்ெபற்ற வைலயுயர்ந்த கற்களால் ஞானத்ைத
வாங்கமுடியாது.

௧௮பவளம்,சூரியகாந்தம்ஆகயவற்றலும்ஞானம்உயர்ந்தது.
சவந்தக் கற்கைளக்காட்டிலும்ஞானம்வைலயுயர்ந்தது.

௧௯ எத்த ேயாப்ப யா நாட்டின் புஷ்பராகம் ஞானத்ைதப்ேபான்று
வைலமத ப்பபுைடயதல்ல.

தூயப்ெபான்னால்உங்களால்ஞானத்ைதவாங்கமுடியாது.

௨௦ “எனேவஞானம்எங்கருந்துவருகறது?
எங்குநாம் புரிந்துெகாள்ளுதைலக்காணமுடியும்?

௨௧பூமியன்உய ரினங்களுக்குஎல்லாம்ஞானம்மைறந்தருக்க றது.
வானத்துப்பறைவகள்கூடஞானத்ைதக்காணமுடியாது.

௨௨மரணமும்அழிவும், ‘நாங்கள்ஞானத்ைதக்கண்டதல்ைல.
நாங்கள் அைதக் குறத்த வதந்த கைளக் காதனால் மட்டும் ேகட்ேடாம்’
என்கன்றன.

௨௩ “ேதவன்மட்டுேமஞானத்தன்வழிையஅறகறார்.
ேதவன்மட்டுேமஞானம்இருக்குமிடத்ைதஅறகறார்.

௨௪பூமியன்இறுத ப் பகுத கைளயும் ேதவனால்பார்க்கமுடிக றது.
வானின்கீழுள்ளஎல்லாவற்ைறயும் ேதவன்பார்க்க றார்.

௨௫ேதவன்காற்ற ற்குஅதன்வல்லைமையஅளித்தார்.
கடல்கைள எத்தைன ெபரிதாக பைடக்க ேவண்டுெமன்று ேதவன்
முடிெவடுத்தார்.

௨௬எங்ேகமைழையஅனுப்புவெதன்றும்,
இடிமுழக்கங்கைளஎங்ேகெசலுத்துவெதன்றும்ேதவன்முடிெவடுக்க றார்.

௨௭ேதவன்ஞானத்ைதக்கண்டு,அைதப் பற்ற ேயாச த்தார்.
ஞானத்தன்மத ப்ைப ேதவன்கண்டு,அதைனஏற்றுக்ெகாண்டார்.

௨௮ேதவன்மனிதைர ேநாக்க , ‘கர்த்தருக்குபயப்படுங்கள்,அவைரமதயுங்கள்.
அதுேவ ஞானம் ஆகும், தீைமச் ெசய்யாதீர்கள் அதுேவ புரிந்து ெகாள்ளும்
தறன்ஆகும்!’ ” என்றார்.

௨௯
ேயாபுஅவனதுேபச்ைசத்ெதாடர்க றான்
௧ேயாபுஅவனுைடயேபச்ைசத்ெதாடர்ந்தான்.

௨ேயாபு: “ேதவன்என்ைனக்கண்காணித்துக்கவனித்துவந்தேபாது,
பல மாதங்களுக்கு முன்பு இருந்தாற்ேபான்று என் வாழ்க்ைக அைமயாதா
எனவரும்புக ேறன்.
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௩ அந்நாட்களில் ேதவனுைடய ஒளி என் மீது ப ரகாச த்ததால், நான் இருளின்
ஊேட நடக்கமுடிந்தது.

ேதவன்நான்வாழ ேவண்டியசரியானவழிையக்காண்பத்தார்.
௪ நான் ெவற்ற கரமானவனாகவும், ேதவன் எனக்கு ெநருங்கய நண்பராகவும்

இருந்த நாட்கைளநான்வரும்புக ேறன்.
அந்நாட்களில் ேதவன்என்வீட்ைடஆசீர்வத த்தார்.

௫ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன் என்ேனாடிருந்தும், என் பள்ைளகள் என்னருேக
இருந்ததுமானகாலத்ைதநான்வரும்புக ேறன்.

௬என்வாழ்க்ைகமிக நன்றாகஇருந்தகாலம்அது.
நான் பாேலட்டில் என் கால்கைளக் கழுவ ேனன், ச றந்த எண்ெணய்கள்
என்னிடம் ஏராளம்இருந்தன.

௭ “நான்நகரவாயலுக்குச்ெசன்று,
ெபாது ஜனங்கள் கூடும் இடத்தல் நகர மூப்பர்களுடன் வீற்றருந்த நாட்கள்
அைவ.

௮அங்குஎல்லாஜனங்களும்எனக்குமத ப்பளித்தார்கள்!
நான் வருவைதப் பார்க்கும்ேபாது இைளஞர்கள் என் பாைதயலிருந்து
(எனக்குவழிவ ட்டு)வலக நன்றார்கள்.

முத ேயார் எழுந்துநன்றனர்.
என்ைனஅவர்கள்மத த்தைதக்காட்டும்ெபருட்டுஅவர்கள்எழுந்தனர்.

௯ஜனங்களின்தைலவர்கள்ேபசுவைதநறுத்தனார்கள்.
ப றரும் அைமதயாயருக்கும்படி அவர்கள் தங்கள் ைககைள வாய்களில்
ைவத்தார்கள்.

௧௦ மிக முக்கயமான தைலவர்கள் கூட தங்கள் சத்தத்ைதக் குைறத்து (தாழ்ந்த
ெதானியல்) ேபசனார்கள்.

ஆம், அவர்கள் நாவு வாயன்ேமல் அன்னத்தல் ஒட்டிக்ெகாண்டாற்ேபாலத்
ேதான்றற்று.

௧௧ஜனங்கள்எனக்குச்ெசவெகாடுத்தார்கள்,
என்ைனப்பற்ற நல்லகாரியங்கைளச்ெசான்னார்கள்.

௧௨ஏெனனில், ஏைழஉதவக்காககூப்ப ட்டேபாது, நான்உதவ ேனன்.
நான் ெபற்ேறாரற்ற பள்ைளகளுக்கும், கவனிப்பாரற்ற பள்ைளகளுக்கும்
உதவ ேனன்.

௧௩ெகட்டுப்ேபானமனிதன்என்ைனஆசீர்வத த்தான்.
உதவ ேதைவப்பட்டவ தைவகளுக்குநான்உதவ ேனன்.

௧௪ேநர்ைமயானவாழ்க்ைகையநான்ஆைடயாகஉடுத்தயருந்ேதன்.
நயாயம் எனக்குஅங்கயாகவும், தைலப்பாைகயாகவும்அைமந்தது.

௧௫குருடர்களுக்குநான்கண்களாேனன்.
அவர்கள்ேபாகேவண்டியஇடத்த ற்குவழி நடத்த ேனன்.
முடவருக்குநான்காலாேனன்.
அவர்கள்ேபாகேவண்டியஇடத்த ற்குஅவர்கைளச்சுமந்துெசன்ேறன்.

௧௬நான்ஏைழகளுக்குத்தந்ைதையப் ேபான்றருந்ேதன்.
நான்அறந்த ராதஜனங்களுக்குஉதவ ேனன்.
நயாயசைபயல்அவர்களின்வழக்குெவற்ற ப்ெபறஉதவ ேனன்.

௧௭நான்தீேயாரின்ஆற்றைலஅழித்ேதன்.
அவர்களிடமிருந்துகளங்கமற்ேறாைரக் காப்பாற்ற ேனன்.
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௧௮ “என்குடும்பத்தனர் என்ைனச்சூழ்ந்தருக்க
வயதுமுத ர்ந்தவனாக நீண்டகாலம்வாழ்ேவன்எனஎண்ணியருந்ேதன்.

௧௯ பனிப்படர்ந்த கைளகளும் தண்ணீைர மிகுதயாகப் ெபற்ற
ேவர்கைளயுமுைடயஆேராக்கயமானெசடிையப்ேபால

நானும்ஆேரக்கயமாயருப்ேபன்எனஎண்ணியருந்ேதன்.
௨௦என்ெபலன்ெதாடர்ந்துபுதுப்ப க்கப்பட்டது.

என்ைகயலுள்ளவல்புதுப்ெபலன்ெகாண்டது.

௨௧ “கடந்தக் காலத்தல்,ஜனங்கள்எனக்குச்ெசவ ெகாடுத்தார்கள்.
அவர்கள் எனது அறவுைரக்காகக் காத்தருந்தேபாது அைமதயாக
இருந்தார்கள்.

௨௨நான்ேபச முடித்தப்பன்பு,எனக்குச்ெசவ ெகாடுத்தஜனங்கள்,அதற்குேமல்
எைதயும்கூறவல்ைல.

என்வார்த்ைதகைளஅவர்கள்மக ழ்சயாக ஏற்றுக்ெகாண்டனர்.
௨௩ மைழக்காக காத்தருப்பைதப்ேபால நான் ேபசுவதற்காக ஜனங்கள்

காத்தருந்தார்கள்.
வசந்த காலத்தல் தைர மைழைய உறஞ்சுவதுேபால, அவர்கள் என்
வார்த்ைதகைளகுடித்தார்கள்.

௨௪நான்அந்தஜனங்கேளாடு ேசர்ந்து ச ரித்ேதன்.
அவர்களால்அைதநம்பமுடியவல்ைல.
என்புன்னைகஅவர்களுக்குநல்லுணர்ைவக்ெகாடுத்தது.

௨௫ நான் ஜனங்களுக்குத் தைலவனாக இருந்தும் கூட, நான் அந்த
ஜனங்கேளாடிருப்பைதத் ேதர்ந் ெதடுத்ேதன்.

பாைளயத்தல்தனதுேசைனகேளாடுவீற்றருக்கும்அரசைனப் ேபான்று,
நான்துயரமுற்றஜனங்களுக்குஆறுதல்ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்ேதன்.

௩௦
௧ “ஆனால்இப்ேபாது, என்ைனக்காட்டிலும்
இைளஞர்கள்கூடஎன்ைனக்ேகலிச்ெசய்க றார்கள்.

அவர்களின் தந்ைதகைள நான் என் மந்ைதையக் காக்கும் நாய்கேளாேட
ைவக்கவும்ெவட்கப் பட்டிருப்ேபன்.

௨ அந்த இைளஞர்களின் தந்ைதகள் எனக்கு உதவ முடியாதபடிச்
ேசார்ந்தருக்க றார்கள்.

அவர்கள் வயது முத ர்ந்தவர்கள், அவர்களின் கைளத்துப்ேபான
தைசநார்கள்வலிைமயும்ஆற்றலுமற்றுக்காணப்படுகன்றன.

௩ அவர்கள் மரித்தவர்கைளப் ேபாலிருக்க றார்கள், அவர்கள் உண்பதற்கு
எதுவுமில்லாமல்பட்டினியாயருக்க றார்கள்.

எனேவஅவர்கள்பாைலவனத்தன்உலர்ந்தஅழுக்ைகஉண்கறார்கள்.
௪அவர்கள்பாைலவனத்தலுள்ளஉப்புத்தாவரங்கைளப்பற த்ெதடுக்க றார்கள்.

மரத்தன்ேவர்கைளஅவர்கள்தன்றார்கள்.
௫அவர்கள்ப றஜனங்களிடமிருந்துதுரத்தப்பட்டார்கள்.

அவர்கள் கள்ளர் என ஜனங்கள் அவர்கைள உரத்தக் குரலில்
சத்தமிட்டார்கள்.

௬அவர்கள்உலர்ந்தஆற்றுப்படுைககளிலும்,
மைலப்பக்கத்துக்குைகளிலும்நலத்தன்துவாரங்களிலும்வாழேவண்டும்.
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௭அவர்கள்புதர்களில்ஊைளயடுகறார்கள்.
முட்புதர்களின்கீேழஅவர்கள்ஒதுங்கயருக்க றார்கள்.

௮தங்கள்நாட்ைடவ ட்டுவ ரட்டியடிக்கப்பட்ட,ெபயரற்ற,
தகுதயல்லாதஒருகூட்டம்ஜனங்கள்அவர்கள்!

௯ “இப்ேபாது அந்த மனிதர்களின் மகன்கள் என்ைனக் ேகலிச் ெசய்யும்
பாடல்கைளபாடுக றார்கள்.

என்ெபயர்அவர்களுக்குஒருெகட்டவார்த்ைதஆயற்று.
௧௦ அந்த இைளஞர்கள் என்ைன ெவறுக்கறார்கள், அவர்கள் என்னிலிருந்து

தூரத்தல் ேபாய் ந ற்க றார்கள்.
அவர்கள்என்ைனக்காட்டிலும் ச றந்தவர்கள்எனநைனக்கறார்கள்.
அவர்கள்என்முகத்தல்உமிழவும்ெசய்க றார்கள்!

௧௧ேதவன்என்வல்லின்நாைணஅறுத்துப் ேபாட்டுஎன்ைனத்தளர்ச்ச யைடயச்
ெசய்தார்.

அந்த இைளஞர்கள் நறுத்தாது, எனக்ெகத ராகத் தங்கள்
ேகாபத்ைதெயல்லாம் காட்டினார்கள்.

௧௨அவர்கள்என்வலதுபக்கத்தல்தாக்குக றார்கள்.
அவர்கள்என்பாதங்கைளஅகலதள்ளிவ ட்டார்கள்.

நான்தாக்கப்படும்நகரத்ைதப்ேபால்இருக்க ேறன்.
என்ைனத் தாக்க அழிப்பதற்கு அவர்கள் என் சுவர்களுக்ெகத ராக
அழுக்குகைளக்கட்டுக றார்கள்.

௧௩அவர்கள்என்பாைதையெகடுத்தார்கள்.
அவர்கள்என்ைனஅழிப்பதல்ெவற்றயைடக றார்கள்.
அவர்களுக்குஉதவுவதற்குயாரும் ேதைவயல்ைல.

௧௪அவர்கள்சுவரில்துைளயடுகறார்கள்.
அவர்கள்அதன்வழியாகவைரந்துவருகறார்கள்.
உைடயும்கற்கள்என்மீதுவழுகன்றன.

௧௫நான்பயத்தால்நடுங்குக ேறன்.
காற்று ெபாருள்கைளப் பறக்கடிப்பைதப்ேபால அந்த இைளஞர்கள் என்
மகைமையத்துரத்தவடுகறார்கள்.

என்பாதுகாப்புஒருேமகத்ைதப்ேபான்றுமைறகறது.

௧௬ “இப்ேபாதுஎன்உய ர் நீங்கும்நைலயல்உள்ளது.
நான்வைரவல்மடிேவன்.
துன்பத்தன்நாட்கள்என்ைனப்பற்ற க்ெகாண்டன.

௧௭என்எலும்புகள்எல்லாம்இரவல்வலிக்கன்றன.
என்ைனக்கடித்துக்குதறும் ேவதைனநற்கேவயல்ைல.

௧௮ேதவன்என்ேமற்சட்ைடயன்கழுத்துப்பட்ைடையப் பற்றயழுத்து
என்ஆைடகைளஉருவன்ற சைதத்தார்.

௧௯ேதவன்என்ைனச்ேசற்றனுள்தள்ளினார்.
நான்அழுக்ைகப் ேபான்றும்சாம்பைலப் ேபான்றும்ஆேனன்.

௨௦ “ேதவேன, உம்மிடம் உதவக்காக ேவண்டுக ேறன், ஆனால் நீர்
பதலளிப்பதல்ைல.
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நான் எழுந்து நன்று ெஜபம் ெசய்க ேறன், ஆனால் நீர் என்னிடம்
பாராமுகமாயருக்க றீர்.

௨௧ேதவேன, நீர் என்னிடம்ெகாடுைமயாக நடந்தீர்.
என்ைனத்தாக்குவதற்குநீர்உமதுவல்லைமையப்பயன்படுத்தனீர்.

௨௨ேதவேன, பலத்தகாற்றுஎன்ைனப்பறக்கடிக்குமாறுெசய்தீர்.
புயலில்நீர் என்ைனெவளிேயவீசனீர்.

௨௩நீர் என்ைனமரணத்தற்குவழி நடத்துவீர் எனஅற ேவன்.
ஒவ்ெவாருமனிதனும்மடிய (மரிக்க) ேவண்டும்.

௨௪ “ஆனால், ஏற்ெகனேவஅழிந்தவைன
மீண்டும்ந ச்சயமாய்ஒருவனும்தாக்கமாட்டான்.

௨௫ேதவேன,ெதால்ைலகளுள்ளஜனங்களுக்காக நான்அழுேதன்என்பைத நீர்
அறவீர்.

ஏைழகளுக்காக என்இருதயம்துயருற்றதுஎன்பைதநீர்அறவீர்.
௨௬நான்நல்லவற்ைறஎத ர்பார்த்தேபாது, தீயைவேநர்ந்தன.

நான்ஒளிையத் ேதடியேபாது,இருள்வந்தது.
௨௭நான்உள்ேளகழிந்துேபாேனன், என்துன்பம்ந ற்கவல்ைல.

இன்னும்வரப்ேபாகும்துன்பங்கள்மிகுத .
௨௮ நான் எப்ேபாதும் துக்கமாயருக்க ேறன், அதனால் நான் எந்த ஆறுதலும்

ெபறவல்ைல.
நான்சைபயல்எழுந்துநன்று,உதவக்காகக்கூக்குரலிட்ேடன்.

௨௯நான்காட்டு நாய்கைளப்ேபாலவும்
ெநருப்புக் ேகாழிகைளேபாலவும்தனித்தவனாேனன்.

௩௦என்ேதால்ெநருப்பனால்எரிந்துஉரிந்துகழன்றுேபாக றது.
என்உடல்காய்ச்சலால்சுடுகறது.

௩௧துக்கமானபாடல்கைளப்பாட என்தம்புருமீட்டப்பட்டுள்ளது.
துக்கமானஅழுைகையப் ேபான்றுஎன்புல்லாங்குழலின்குரல்ஒலிக்கறது.

௩௧
௧ “என்ைனக்கவர்கன்றஒருகன்னிப் ெபண்ைணப்பாராதருக்கும்படி

என்கண்கேளாடுநான்ஒருஒப்பந்தம்ெசய்துக்ெகாண்ேடன்.
௨சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்ஜனங்களுக்குஎன்னெசய்க றார்?

உயரத்தலுள்ள பரேலாகத்தன் வீட்டிலிருந்து எவ்வாறு ேதவன்
ஜனங்களுக்குத்தரும்பக்ெகாடுக்க றார்?

௩ேதவன்ெதால்ைலையயும்அழிைவயும்ெகட்டஜனங்களுக்குஅனுப்புக றார்.
தவறுெசய்ேவார்க்குஅழிைவஅனுப்புக றார்.

௪நான்ெசய்க றஒவ்ெவான்ைறயும் ேதவன்அறகறார்.
நான்எடுக்கும்ஒவ்ேவார்அடிையயும் ேதவன்காண்கறார்.

௫ “நான்ெபாய்களாலானவாழ்க்ைகவாழ்ந்தருந்தால்
அல்லதுநான்ெபாய்ெசால்லவும்ஜனங்கைளஏமாற்றவும்ஓடியருந்தால்,

௬அப்ேபாது, ேதவன் என்ைனச் சீர்தூக்க ப் பார்ப்பதற்குத் தக்க அளவு ேகாைலப்
பயன்படுத்தட்டும்.

அப்ேபாதுநான்களங்கமற்றவன்என்பைத ேதவன்அறவார்!
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௭நான்சரியானபாைதக்குப் புறம்ேப நடந்தால்,
என்கண்கள்என்இருதயத்ைததீைமக்குேநேர நடத்தனால்,
என் ைககளில் பாவத்தன் அழுக்குப் படிந்தருந்தால், அப்ேபாது ேதவன்
அறவார்,

௮அப்ேபாதுநான்நட்ட பய ர்கைளப்ப றர்உண்ணட்டும்,
என்பய ர்கள்படுங்கப்படட்டும்.

௯ “நான்ெபண்களிடம் காமஇச்ைச (ேமாகம்)ெகாண்டிருந்தால்.
அயலானின் மைனவேயாடு தகாத ெநறயல் நடக்கும்படி அவன் கதவருேக
காத்தருந்தால்.

௧௦அப்ேபாது, எனதுமைனவ மற்ெறாருவனின்உணைவச் சைமக்கட்டும்,
ப றமனிதன்அவேளாடுபடுத்தருக்கட்டும்.

௧௧ஏெனனில்உடலுறவால்வைளயும்பாவம்அவமானத்த ற்குரியது.
அதுதண்டைனெபறக்கூடியக்பாவமாகும்.

௧௨ பாலின உறவு சம்மந்தமான பாவம் அைனத்ைதயும் அழிக்கும்வைர எரியும்
ெநருப்ைபப் ேபான்றது.

நான் இதுவைரச் ெசய்த அைனத்ைதயும், எனது உடைமகள் யாவற்ைறயும்
அதுஅழித்துவடும்!

௧௩ “என்அடிைமகளுக்குஎன்னிடம் ஏேதாகுைறபாடுஏற்பட்டேபாது
அவர்களிடம் ந யாயமாயருக்க நான்மறுத்தருந்தால்,

௧௪நான்ேதவைனச் சந்த க்கும்ேபாதுஎன்னெசய்ேவன்?
நான் ெசய்தைதக் குற த்து ேதவன் வளக்கம் ேகட்டால் நான் என்ன
ெசால்ேவன்?

௧௫ என் தாயன் கர்ப்பத்தல் ேதவன் என்ைன உண்டாக்கனார், ேதவன் என்
அடிைமகைளயும்உண்டாக்கனார்,

நம்முைடயதாயன்கருவல்ேதவன்நமக்குஉருவம்ெகாடுத்தார்.

௧௬ “நான்ஏைழகளுக்குஉதவஒருேபாதும்மறுத்ததல்ைல.
வதைவகளுக்குத் ேதைவயானவற்ைறநான்எப்ேபாதும்ெகாடுத்ேதன்.

௧௭நான்உணைவப்ெபாறுத்தமட்டில்சுயநலம்பாராட்டியதல்ைல.
நான்எப்ேபாதும்அநாைதகளுக்குஉணவளித்ேதன்.

௧௮ தந்ைதயற்ற பள்ைளகளுக்கு என் வாழ்க்ைக முழுவதும், நான் ஒரு
தந்ைதையப் ேபான்றருந்ேதன்.

என்வாழ்க்ைகமுழுவதும், நான்வதைவகைளஆதரித்துவந்தருக்க ேறன்.
௧௯ஆைடயல்லாததால்ஜனங்கள்துன்புறுவைதக்கண்டேபாதும்,

ேமற்சட்ைடயல்லாத ஏைழையக்கண்டேபாதும்,
௨௦நான்அவர்களுக்குஎப்ேபாதும்ஆைடகைளக்ெகாடுத்ேதன்.

என் ஆடுகளின் மயைரப் பயன்படுத்த , அவர்கள் குளிர் நீங்கச் ெசய்ேதன்.
அவர்கள்தங்கள்முழுஇருதயத்ேதாடுஎன்ைனஆசீர்வத த்தார்கள்.

௨௧வாயலில்ஒருஅநாைதவந்துஉதவ ேவண்டிநற்கும்ேபாது
நான்என்ைகமுட்டிையஒருேபாதும்ஆட்டியதல்ைல.*

* ௩௧:௨௧: 21ஆம் வசனம் நயாயசைபயல் எனக்கு ஆதரவு இருந்தேபாதும் நான் ஒரு அநாைதையப்
பயமுறுத்தயதல்ைல.
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௨௨ நான் எப்ேபாேதனும் அப்படிச் ெசய்தருந்தால், அப்ேபாது என் கரம்
ேதாளிலிருந்துவழுந்தருக்கும்எனநான்நம்புக ேறன்!

என் கரம் எலும்புக் குழியலிருந்து அகற்றப்பட்டிருக்கும் என நான்
நம்புக ேறன்!

௨௩ஆனால்நான்அத்தைகயதீயகாரியங்கள்எைதயும்ெசய்யவல்ைல.
நான்ேதவனுைடயதண்டைனக்குஅஞ்சயருக்க ேறன்.
அவரதுமகத்துவம்என்ைனஅச்சுறுத்துகறது.

௨௪ “நான்என்ெசல்வங்களில் நம்ப க்ைகைவத்ததல்ைல.
எனக்குஉதவுவதற்காக நான்எப்ேபாதும் ேதவைனேயநம்பயருந்ேதன்.
தூயெபான்னிடம், ‘நீேய என்நம்ப க்ைக’ என்றுநான்கூறயதல்ைல,

௨௫நான்ெசல்வந்தனாகஇருந்ேதன்.
ஆனால்அதுஎன்ைனப்ெபருைமக்காரனாக்கவல்ைல!

நான்மிகுதயானெபாருைளச் சம்பாத த்ேதன்.
ஆனால், என்ைனச் சந்ேதாஷப்படுத்தயதுஅதுவல்ல!

௨௬நான்ஒளிவடும்சூரியைனேயா,அழகய சந்த ரைனேயா
ஒருேபாதும்ெதாழுதுெகாண்டதல்ைல.

௨௭சூரியன்அல்லதுசந்த ரைனெதாழுதுெகாள்ளுமளவற்கு
நான்ஒருேபாதும்மூடனாகஇருந்ததல்ைல.

௨௮அதுவும்தண்டிக்கப்படேவண்டியபாவம்ஆகும்.
நான் அப்ெபாருள்கைள ெதாழுதுெகாண்டிருந்தருப்ேபனாகல் சர்வ
வல்லைமயுள்ளேதவனிடம்உண்ைமயற்றவனாேவன்.

௨௯ “என்பைகவர்கள்அழிந்தேபாதுநான்மக ழ்ச்ச யைடந்ததல்ைல.
தீயைவ என் பைகவர்களுக்கு ேநரிட்டேபாது, நான் அவர்கைளக் கண்டு
நைகத்ததல்ைல.

௩௦ என் பைகவர்கைள சப ப்பதாேலா, அவர்கள் மரிக்க ேவண்டும் என
வரும்ப ேயா

என்வாய்பாவம்ெசய்யநான்ஒருேபாதும்அனுமதத்ததல்ைல.
௩௧நான்அந்நயருக்குஎப்ேபாதும்உணவளித்ேதன்என்பைத

என்வீட்டிலுள்ேளார் எல்ேலாரும்அறவார்கள்.
௩௨அந்நயர்கள்இரவல்ெதருக்களில்தூங்காதபடி

நான்எப்ேபாதும்அவர்கைளவீட்டினுள்ேளவரேவற்ேறன்.
௩௩ப றர் தங்கள்பாவங்கைளமைறக்கமுயல்கறார்கள்.

ஆனால்நான்என்குற்றத்ைதமைறத்ததல்ைல.
௩௪ஜனங்கள்என்னெசால்வார்கேளா?

என்றுநான்அஞ்சயதல்ைல.
அந்தஅச்சம் என்ைனஅைமதயாயருக்கச்ெசய்ததல்ைல.

நான்ெவளிேய ேபாகாமலிருக்கஅதுதைடயாயருக்கவல்ைல.
என்ைன ஜனங்கள் ெவறுப்பதற்கு (ஜனங்களின் ெவறுப்புக்கு) நான்
அஞ்சவல்ைல.

௩௫ “ஓ! யாேரனும்எனக்குச்ெசவெகாடுக்க ேவண்டுெமனவரும்புக ேறன்!
நான்எனதுநயாயத்ைதவளக்கட்டும்.

சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்எனக்குப்பதல்தருவார் எனவரும்புக ேறன்.
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நான்ெசய்தவற்றல்தவெறனஅவர்நைனப்பைதஅவர்எழுத ைவக்கட்டும்
என்றுநான்வரும்புக ேறன்.

௩௬ அப்ேபாது என் கழுத்ைதச் சுற்றலும் அந்த அைடயாளத்ைத
அணிந்துெகாள்ேவன்.

ஒருக ரீடத்ைதப்ேபான்றுஅைதஎன்தைலேமல்ைவப்ேபன்.
௩௭ேதவன்அைதச்ெசய்தால்.

நான்ெசய்தஒவ்ெவான்ைறயும்வளக்க க்கூறமுடியும்.
தைல நமிர்ந்தபடிேய ஒரு தைலவைனப்ேபான்று நான் ேதவனிடம் வர
முடியும்.

௩௮ “மற்ெறாருவனிடமிருந்து நான் என் நலத்ைதத் (அபகரிக்கவல்ைல)
தருடவல்ைல.

நலத்ைததருடியதாகஒருவனும்என்மீதுகுற்றம் சாட்டமுடியாது.
௩௯ நலத்தலிருந்து நான் ெபற்ற உணவற்காக எப்ேபாதும் உழவர்களுக்கு

ஊதயம்ெகாடுத்துள்ேளன்.
ஒருவருக்குச் ெசாந்தமான நலத்ைத ைகப்பற்ற நான் ஒருேபாதும்
முயன்றதல்ைல.

௪௦நான்அத்தீயக்காரியங்கைளஎப்ேபாேதனும்ெசய்தருந்தால்
அப்ேபாது என் வயல்களில் ேகாதுைம, பார்லி ஆகயவற்றற்குப் பதலாக
முள்ளும்கைளகளும்முைளக்கட்டும்!” என்றான்.

ேயாபன்வார்த்ைதகள் (ெசாற்கள்)முடிவைடந்தன.

௩௨
எலிகூவவாதத்தல்பங்குக்ெகாள்க றான்
௧ அப்ேபாது ேயாபுவன் நண்பர்கள் மூவரும் ேயாபுவுக்குப் பதல் கூற

முயல்வைத வ ட்டுவ ட்டார்கள். தான் உண்ைமயாகேவ களங்கமற்றவன் என
ேயாபு உறுதயாக இருந்ததால், அவர்கள் தங்கள் முயற்சையக் ைகவ ட்டார்கள்.
௨ ஆனால், அங்கு எலிகூ என்னும் ெபயருள்ள ஒரு இைளஞன் இருந்தான்.
அவன் பரெகேயலின் மகன். அவன் பூசு என்னும் ெபயருள்ள ஒரு மனிதனின்
சந்ததயல் வந்தவன். எலிகூ ராம் குடும்பத்தனன். எலிகூ ேயாபுவ டம்
மிகுந்தக் ேகாபமைடந்தான். ஏெனனில், ேயாபு தாேன சரியாக நடந்துக்
ெகாண்டான் எனச் ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தான். ேதவைனக் காட்டிலும் தாேன
நயாயமானவன் என்று ேயாபு ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தான். ௩ ேயாபுவன்
நண்பர்கள் மூவரிடமும் எலிகூ ேகாபங்ெகாண்டான். ஏெனனில், ேயாபுவன்
ேகள்வகளுக்கு அம்மூவரும் பதல் கூற முடியவல்ைல. ேயாபு தவறு
ெசய்தாெனனஅவர்களால் நறுவமுடியவல்ைல. ௪எலிகூஅங்கருந்தவர்களில்
வயதல் இைளயவனாயருந்தான். அதனால், ப றர் ஒவ்ெவாருவரும் ேபச
முடிக்கும்வைர காத்தருந்தான். அப்ேபாது அவன் ேபசத் ெதாடங்கலாம் என
உணர்ந்தான். ௫ ேயாபுவன் மூன்று நண்பர்களும் ெசால்வதற்கு இனி ஏதும்
இல்ைல என அப்ேபாது எலிகூ கண்டான். அதனால் அவன் ேகாபமைடந்தான்.
௬எனேவ,அவன்ேபசத்ெதாடங்கனான். அவன்:

“நான்இைளஞன், நீங்கள்முதயவர்கள்.
ஆகேவதான்நான்நைனப்பைதஉங்களுக்குச்ெசால்லஅஞ்ச ேனன்.



ேயாபு௩௨:௭ 1014 ேயாபு௩௨:௨௨

௭நான்எனக்குள், ‘முத ேயார்முதலில்ேபச ேவண்டும்.
முத ேயார் பலஆண்டுகள்வாழ்ந்தருக்க றார்கள்.
எனேவ அவர்கள் பல காரியங்கைளக் கற்றருக்க றார்கள்’ என்று
ச ந்த த்ேதன்.

௮ஆனால்ேதவனுைடயஆவ ஒருவைனஞானமுள்ளவனாக்குகறது.
சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனுைடயமூச்சுஜனங்கைளப்புரியைவக்க றது.

௯முத ேயார் மட்டுேமஞானவான்கள்அல்லர்.
சரியானைதப் புரிந்துெகாள்ேவார்முத ேயார் மட்டுமல்லர்.

௧௦ “எனேவதயவுெசய்துஎனக்குச்ெசவ ெகாடுங்கள்!
நான்நைனப்பைதஉங்களுக்குச்ெசால்ேவன்.

௧௧நீங்கள்ேபசும்ேபாதுநான்ெபாறுைமயாகக் காத்தருந்ேதன்.
ேயாபுவுக்குநீங்கள்கூறயபதல்கைளக் ேகட்ேடன்.

௧௨நீங்கள்கூறயவற்ைறநான்கவனமாகக் ேகட்ேடன்.
உங்களில்ஒருவரும் ேயாபுைவகுற்றம்கூறவல்ைல.
அவனுைடயவவாதத்த ற்குஉங்களில்ஒருவரும்பதல்கூறவல்ைல.

௧௩நீங்கள்மூவரும்ஞானத்ைதத்கண்டைடந்ததாகக்கூறமுடியாது.
மனிதரல்ல, ேதவன்ேயாபுவன்வவாதங்களுக்குப்பதல்கூறேவண்டும்.

௧௪ேயாபுஅவனதுவவாதங்கைளஎன்னிடம்முன்ைவக்கவல்ைல.
எனேவ நீங்கள் மூவரும் பயன்படுத்தய வவாதங்கைள நான்
பயன்படுத்தமாட்ேடன்.

௧௫ “ேயாபுேவ,இம்மனிதர்கள்தங்கள்வவாதத்தல் ேதாற்றார்கள்.
அவர்கள்ேமலும்கூறஎதுவுமில்ைல.
அவர்களிடம் ேவறுபதல்கள்இல்ைல.

௧௬ேயாபுேவ,இம்மனிதர்கள்உமக்குப் பதல்கூறும்படி நான்காத்தருந்ேதன்.
ஆனால்இப்ேபாதுஅவர்கள்அைமதயாயருக்க றார்கள்.
அவர்கள்உம்ேமாடுவவாத ப்பைதநறுத்தயருக்க றார்கள்.

௧௭எனேவஇப்ேபாதுஎன்பதைலநான்உமக்குச்ெசால்ேவன்.
ஆம், நான்நைனப்பைதஉமக்குக்கூறுேவன்.

௧௮நான்ெசால்வதற்குந ரம்பஇருக்க றது.
நான்அவற்ைறக்ெகாட்டிவ டப் ேபாக ேறன்.

௧௯த றக்கப்படாத புதுத ராட்ைசரசம் ந ரம்ப ய புட்டிையப் ேபாலிருக்க ேறன்.
உைடத்துத் த றப்பதற்கு தயாராயருக்க ற புது த ராட்ைசரசம் உைடய
ேதால்ைபையேபாலிருக்க ேறன்.

௨௦எனேவநான்ேபசேவண்டும்,அப்ேபாதுநான்நலமைடேவன்.
நான் ேபசேவண்டும், நான் ேயாபுவன் வவாதத்த ற்குப் பதல்
கூறேவண்டும்.

௨௧ப றைர நடத்துவைதப்ேபால், நான்ேயாபுைவயும்நடத்தேவண்டும்.
அவனிடம் நல்லவற்ைறச்ெசால்லநான்முயலமாட்ேடன்.
நான்ெசால்லேவண்டியைதச்ெசால்ேவன்.

௨௨நான்ஒருவைனமற்ெறாருவைனக்காட்டிலும் ச றப்பாக நடத்தமுடியாது.
நான்அவ்வாறுெசய்தால்,அப்ேபாது ேதவன்என்ைனத்தண்டிப்பார்!
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௩௩
௧ “இப்ேபாது, ேயாபுேவ, என்ைனக்கவனித்துக் ேகளும்:

நான்ெசால்க றவற்றற்குச்ெசவெகாடும்.
௨நான்ேபச தயாராயருக்க ேறன்.
௩ என் இருதயம் ேநர்ைமயானது, எனேவ ேநர்ைமயான வார்த்ைதகைளப்

ேபசுேவன்.
எனக்குத்ெதரிந்தவற்ைறக்குற த்துநான்உண்ைமயாக ேபசுேவன்.

௪ேதவனுைடயஆவ என்ைனஉண்டாக்க ற்று.
என்உய ர் சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனிடமிருந்துவந்தது.

௫ேயாபுேவ, நான்ெசால்வைதக் ேகளும்,முடிந்தால்எனக்குப் பதல்ெசால்லும்.
உனது பதைலத் தயாராக ைவத்தரும், அப்ேபாது நீ என்ேனாடு வவாத க்க
முடியும்.

௬ேதவனுக்குமுன்பாக நீயும் நானும்சமமானவர்கேள.
ேதவன்மண்ைணப்பயன்படுத்த நம்மிருவைரயும்உண்டாக்கனார்.

௭ேயாபுேவ, எனக்குஅஞ்சாமல்இரும்.
நான்உன்னிடம் கடினமாயருக்கமாட்ேடன்.

௮ “ஆனால்ேயாபுேவ, நீெசான்னைதநான்ேகட்ேடன்.
௯நீ, ‘நான்பரிசுத்தமானவன்நான்களங்கமற்றவன்.

நான்தவேறதும்ெசய்யவல்ைல.
நான்குற்றமற்றவன்.

௧௦நான்தவேறதும்ெசய்யவல்ைல.
ஆனால்ேதவன்எனக்குஎத ராகஇருக்க றார்.
ேதவன்என்ைனஒருபைகவைனப்ேபால் நடத்தனார்.

௧௧ேதவன்என்கால்களில்வலங்க ட்டார்.
நான் ெசய்க ற ஒவ்ெவான்ைறயும் ேதவன் கண்ேணாக்குகறார்’ என்று
ெசான்னாய்.

௧௨ “ஆனால்ேயாபுேவ, நீஇவ்வஷயத்தல்தவறயருக்க றாய்.
நீ தவறுெசய்க றாய் என்பைதநான்நரூப ப்ேபன்.
ஏெனனில் ேதவன் எல்லா மனிதர்கைளயும்வ ட அத கமாக
அற ந்தருக்க றார்.

௧௩ேயாபுேவ, நீ ேதவேனாடுவவாத க்க றாய்.
ேதவன்எல்லாவற்ைறயும்உனக்குவளக்கேவண்டுெமனநீநைனக்கறாய்.

௧௪ேதவன்தாம்ெசய்க ற எல்லாவற்ைறயும்வளக்கலாம்.
ெவவ்ேவறு வைககளில் ேதவன் ேபசலாம், ஆனால் ஜனங்கள்
புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள்.

௧௫-௧௬ ேதவன் கனவல் ஜனங்கேளாடு ேபசலாம், அல்லது இரவல் அவர்கள்
ஆழ்ந்த ந த்தைரக்ெகாள்ளும்ேபாதுதரிசனம்தந்துேபசலாம்,

அவர்கள் ேதவனுைடய எச்சரிக்ைகையக் ேகட்கும்ேபாது மிகவும்
அச்சம்ெகாள்ளலாம்.

௧௭ஜனங்கள்தவறுெசய்வைதநறுத்தவும்
ெபருைமெகாள்வைதவ டவும் ேதவன்எச்சரிக்ைகெசய்க றார்.

௧௮ மரணத்தன் இடத்த ற்குப் ேபாகாதபடி அவர்கைளக் காப்பதற்காக ேதவன்
ஜனங்கைளஎச்சரிக்க றார்.
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ஒருவன்அழியாதபடி காப்பதற்குேதவன்அவ்வாறுெசய்க றார்.

௧௯ “அல்லது ஒருவன் படுக்ைகயல் க டந்து ேதவனுைடய தண்டைனைய
அனுபவக்கும்ேபாதுஒருவன்ேதவனுைடயசத்தத்ைதக் ேகட்கக்கூடும்.

ேவதைனயால்அம்மனிதைனேதவன்எச்சரிக்க றார்.
எலும்ெபல்லாம்ெநாறுங்கும்படிஅம்மனிதன்ேநாைவஅனுபவக்க றான்.

௨௦அப்ேபாதுஅம்மனிதன்உண்ணமுடியாது.
மிகச் ச றந்த உணைவயும் ெவறுக்கும்படி அவன் மிகுந்த ேநாைவ
அனுபவக்க றான்.

௨௧அவன்மிகவும்ெமலிந்துஎலும்புகள்ெவளித் ேதான்றும்வைர
அவன்உடம்புெமலிந்துேபாகும்.

௨௨அம்மனிதன்மரணத்தன்இடத்த ற்குஅருேகஇருக்க றான்.
அவன்வாழ்க்ைகமரணத்தற்குஅருகாைமயல்உள்ளது.

௨௩ேதவனிடம்ஆய ரக்கணக்காகதூதர்கள்இருப்பார்கள்.
அத்தூதர்களுள் ஒருவன் அம்மனிதைனக் கண்ேணாக்க க்
ெகாண்டிருக்கலாம். அந்ததூதன்அம்மனிதனுக்காகப் பரிந்துேபச அவன்
ெசய்த நற்ெசயல்கைளஎடுத்துைரக்கலாம்.

௨௪அந்ததூதன்அம்மனிதனிடம்இரக்கம் காட்டலாம்.
அத்தூதன் ேதவனிடம், ‘மரணத்தன் இடத்தலிருந்து அம்மனிதைனக்
காப்பாற்றும்.

அவன் பாவத்த ற்குப் பரிகாரமாக நான் ஒரு வழிையக் கண்டு
படித்தருக்க ேறன்’ எனலாம்.

௨௫அப்ேபாதுஅம்மனிதனின்உடல்மீண்டும்இளைமயும்,வலிைமயும்ெபறும்.
அவன்இளைமயலிருந்தாற்ேபான்றுஇருப்பான்.

௨௬ேதவனிடம்ெஜப ப்பான், ேதவன்அவனுைடயெஜபத்த ற்குப் பதல்தருவார்.
அம்மனிதன்களிப்பால்ஆரவாரித்து, ேதவைனத்ெதாழுதுெகாள்வான்.
அப்ேபாதுஅம்மனிதன்மீண்டும்நல்வாழ்க்ைகவாழ்வான்.

௨௭அப்ேபாதுஅம்மனிதன்ஜனங்களிடம்அற க்ைகயடுவான்.
அவன், ‘நான்பாவம்ெசய்ேதன்.
நான்நல்லைதக்ெகட்டதாக்க ேனன்.
ஆனால்ேதவன்என்ைனத்தண்டிக்க ேவண்டியஅளவுதண்டிக்கவல்ைல.

௨௮ மரணத்தன் இடத்த ற்குப் ேபாகாதபடி, ேதவன் என் ஆத்துமாைவக்
காப்பாற்றனார்.

இப்ேபாதுமீண்டும்என்வாழ்க்ைகையநான்அனுபவக்கமுடியும்’ என்பான்.

௨௯ “அம்மனிதனுக்காக மீண்டும், மீண்டும் ேதவன் எல்லாவற்ைறயும்
ெசய்க றார்.

௩௦ ஏெனன்றால், அம்மனிதைன எச்சரித்து, அவனது ஆத்துமாைவ மரணத்தன்
இடத்தலிருந்துகாப்பதால்

அம்மனிதன் வாழ்க்ைகைய அனுபவக்க முடியும் என்பதற்காக இைதச்
ெசய்க றார்.

௩௧ “ேயாபுேவ, என்ைனகவனியும்.
நான்கூறுவைதக் ேகளும்.
அைமதயாகஇரும், என்ைனேபசவடும்.
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௩௨ஆனால் ேயாபுேவ, நீர் என்ேனாடு கருத்து ேவறுபாடு ெகாள்ளவரும்பனால்,
அப்ேபாதுநீர் ேபசத்ெதாடங்கும்.

உமது வவாதத்ைதக் கூறும், ஏெனனில், நான் உம்ைமத் தருத்த
வரும்புக ேறன்.

௩௩ ஆனால் ேயாபுேவ, நீர் கூற எதுவுமில்ைலெயனில், நான் ெசால்வைதக்
ேகளும்.

அைமதயாகஇரும்,உமக்குஞானத்ைதப் ேபாத ப்ேபன்” என்றான்.

௩௪
௧பன்புஎலிகூெதாடர்ந்து ேபசனான். அவன்:

௨ “நான்கூறுபவற்ைறேகளுங்கள்,ஞானிகேள,
நான்ெசால்வைதக்கவனியுங்கள்,அறஞர்கேள.

௩உங்கள்நாவு,அதுெதாடுக றஉணைவருச க்க றது.
உங்களதுகாது,அதுேகட்க றவார்த்ைதகைளச் ேசாத க்க றது.

௪ எனேவ நாம் அந்த வவாதங்கைளச் ேசாத ப்ேபாம், எது சரிெயன நாேம முடிவு
ெசய்ேவாம்.

எதுநல்லெதனநாம்ஒருமித்தருந்துகற்ேபாம்.
௫ேயாபு, ‘ேயாபாக ய நான்களங்கமற்றவன்,

ேதவன்என்னிடம் நயாயமுைடயவராயருக்கவல்ைல.
௬நான்களங்கமற்றவன்,ஆனால்நீத எனக்ெகத ராகவழங்கப்பட்டது,அதுநான்

ெபாய்யெனனக்கூறுகறது.
நான்களங்கமற்றவன்,ஆனால்மிக ேமாசமாகக் காயமுற்ேறன்’ என்கறான்.

௭ “ேயாைபப்ேபால ேவெறவனாகலும்இருக்கறானா?
நீங்கள்அவமானப்படுத்தனால் ேயாபுஅைதப்ெபாருட்படுத்துவதல்ைல.

௮ேயாபு தீேயாேராடு நட்புைடயவனாயருந்தான்.
ேயாபு ெகட்டஜனங்கேளாடிருக்கவரும்புக றான்.

௯ஏன்நான்அவ்வாறுெசால்க ேறன்?
ஏெனனில் ேயாபு, ‘ஒருவன் ேதவைனத் தவறான வழிகளில்
சந்ேதாஷப்படுத்த முயற்ச ெசய்தால் அதனால் அவனுக்கு நன்ைமேயதும்
வாய்க்காது’ என்கறான்.

௧௦ “உங்களால்புரிந்துெகாள்ளமுடியும், எனேவநான்ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்.
ேதவன்தீயவற்ைறஒருேபாதும்ெசய்யமாட்டார்!
சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்தவறைழக்கமாட்டார்!

௧௧ஒருவன்ெசய்யும்காரியங்களுக்ேகற்றபடிேய ேதவன்பலனளிப்பார்.
ஒருவனுக்குஉரியைத ேதவன்அவனுக்குக்ெகாடுக்க றார்.

௧௨இதுேவஉண்ைம, ேதவன்தவறைழக்கமாட்டார்,
சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்எப்ேபாதும்நயாயந்தீர்ப்பார்.

௧௩ பூமிக்குப் ெபாறுப்பாக இருக்கும்படி ேதவைன எந்த மனிதனும்
ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல,

உலகம் முழுவதற்கும் ெபாறுப்ைப ேதவனுக்கு ஒருவனும்
ெகாடுக்கவல்ைல.

ேதவன்எல்லாவற்ைறயும்பைடத்தார்.
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எல்லாம்அவரதுஆதக்கத்தன்கீழ்இருக்கன்றன.
௧௪ேதவன்மனிதனதுஆவையஎடுக்கமுடிெவடுத்தால்,

அவனதுமூச்ைசநீக்கவ டமுடிெவடுத்தால்,
௧௫அப்ேபாதுபூமியன்ஜனங்கள்எல்ேலாரும்மரிப்பார்கள்.

எல்லாஜனங்களும்மீண்டும்மண்ணாவார்கள்.

௧௬ “நீங்கள்ஞானிகளாயருந்தால்,
நான்ெசால்வதற்குச்ெசவெகாடுப்பீர்கள்.

௧௭ ஒருவன் நயாயஞ்ெசய்வைத ெவறுத்தால், அவன் அரசனாக
இருக்கமுடியாது.

ேயாபுேவ, ேதவன்வல்லவரும்நல்லவருமானவர்.
அவைரக்குற்றவாளியாக ந யாயந்தீர்க்கமுடியும்என்றுநைனக்கறீர்களா?

௧௮ேதவேனஅரசர்களிடம், ‘நீங்கள்தகுதயற்றவர்கள்’ என்கறார்.
ேதவேனதைலவர்களிடம் ‘நீங்கள்தீயவர்கள்’ என்கறார்!

௧௯ேதவன்ஜனங்கைளக்காட்டிலும்தைலவர்கைளேநச ப்பதல்ைல.
ேதவன்ஏைழகைளக்காட்டிலும்ெசல்வந்தைர ேநச ப்பதல்ைல.
ஏெனனில், ேதவேனஒவ்ெவாருவைரயும்உண்டாக்கனார்.

௨௦ஜனங்கள்நள்ளிரவல்த டீெரனமரிக்கமுடியும்.
ஜனங்கள்ேநாயுற்றுமடிவார்கள்.
ெதளிவானகாரணமின்ற வலிைமயானஜனங்களும்கூடமரிப்பார்கள்.

௨௧ “ஜனங்கள்ெசய்வைத ேதவன்கண்ேணாக்குகறார்.
ஒருவன்ைவக்கறஒவ்ேவார்அடிையயும் ேதவன்அறகறார்.

௨௨ேதவனிடமிருந்துஒளிப்பதற்ேகற்றஇருள்ந ரம்பயஇடம்
எதுவும்தீேயாருக்குக்கைடப்பதல்ைல.

௨௩ ஜனங்கைளச் ேசாத த்துப் பார்க்கும் ேநரத்ைத ேதவன் ேதர்ந்ெதடுக்க
ேவண்டியதல்ைல.

ேதவன், நயாயந்தீர்ப்பதற்குத் தனக்கு முன்னிைலயல் ஜனங்கைளக்
ெகாண்டுவர ேதைவயல்ைல.

௨௪ வல்லைமயுள்ள ஜனங்கள் தீய காரியங்கைளச் ெசய்யும்ேபாது, ேதவன்
ேகள்வகைளக் ேகட்கத் ேதைவயல்ைல.

ேதவன் அந்த ஜனங்கைள அழித்துவடுவார், ேவறு ஜனங்கைளத்
தைலவர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுப்பார்.

௨௫எனேவஜனங்கள்ெசய்வதுஎன்னஎன்பைத ேதவன்அறகறார்.
அதனால் வைரவல் ேதவன் தீேயாைரத் ேதாற்கடித்து அவர்கைள ஒேர
இரவல்அழித்துவடுவார்.

௨௬ ெகட்ட ஜனங்கள் ெசய்த தீய காரியங்களுக்காக, ேதவன் அவர்கைளத்
தண்டிப்பார்.

ப றஜனங்கள்காணும்படியாகஅந்தஜனங்கைளேதவன்தண்டிப்பார்.
௨௭ஏெனனில்,ெகட்டஜனங்கள்ேதவனுக்குக்கீழ்ப்படிவைதநறுத்தவ ட்டார்கள்.

ேதவன் வரும்புக றபடிேய ெசய்வதற்கும் அந்த ஜனங்கள்
கவைலப்படுவதல்ைல.

௨௮அந்தக்ெகட்டஜனங்கள்ஏைழகைளத்துன்புறுத்துகறார்கள்.
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ேதவைன ேநாக்க அவர்கள் உதவ ேவண்டி அழும்படிச் ெசய்க றார்கள்.
ஏைழகள்உதவ ேகட்டுஅழுவைதேதவன்ேகட்க றார்.

௨௯ஆனால் ஏைழகளுக்கு உதவ ேவண்டாெமன்று ேதவன் முடிவுச் ெசய்தால்,
ஒருவரும்ேதவைனக்குற்றவாளியாக ந யாயந்தீர்க்கமுடியாது.

ேதவன்ஜனங்களிடமிருந்துதன்ைனமைறத்துெகாண்டாரானால்அப்ேபாது
அவைரஒருவரும்பார்க்கமுடியாது.

ேதவேனஜனங்களுக்கும்ேதசங்களுக்கும்அரசர்.
௩௦ ஒரு அரசன் தீயவனாக இருந்து பறர் பாவம் ெசய்யும்படி பண்ணினால்,

அப்ேபாது, ேதவன்அவைனஅரசாளும்படிஅனுமதக்கமாட்டார்.

௩௧ “ஒருமனிதன்ேதவனிடம்,
‘நான்குற்றவாளி,இனிேமல்பாவம்ெசய்யமாட்ேடன்.

௩௨ ேதவேன, நான் உம்ைமப் பார்க்க முடியாவ ட்டாலும் தக்க ெநறயல் வாழும்
வைகையத்தயவுெசய்துஎனக்குப் ேபாத யும்.

நான் தவறு ெசய்தருந்தால், மீண்டும் அைதச் ெசய்யமாட்ேடன்’ என்று
கூறலாம்.

௩௩ ேயாபுேவ, ேதவன் உனக்குப் பரிசளிக்க (பலன்தர) ேவண்டுெமன நீ
வரும்புக றாய்.

ஆனால்நீேயாஉன்ைனமாற்ற க்ெகாள்ளமறுக்க றாய்.
ேயாபுேவ,இதுஉம்முடிவு, என்னுைடயதல்ல,

நீ நைனப்பைதஎனக்குச்ெசால்லு.
௩௪ஒருஞானி நான்ெசால்வைதக் ேகட்பான்.

ஒருஞானி,
௩௫ ‘ேயாபுஅறயாைமயுைடயவைனப்ேபாலப் ேபசுக றான்.

ேயாபு ெசால்கன்றைவெபாருள்தருவனஅல்ல,’ என்பான்.
௩௬ ேயாபு இன்னும் அதகமாகத் தண்டிக்கப்பட ேவண்டுெமன்று நான்

நைனக்க ேறன்.
ஏெனனில் ஒரு தீயவன் பதல் ெசால்க றாற்ேபால, ேயாபுவும் எங்களுக்குப்
பதல்ெசால்க றான்.

௩௭ேயாபு தனதுபறபாவங்கேளாடுஇன்னும்பாவங்கைளஅதகமாக்கனான்.
எங்களுக்கு முன்பாக ேயாபு அமர்ந்தருக்க றான், அவன் எங்கைள
அவமானப்படுத்துகறான், ேதவைனக்ேகலிச்ெசய்க றான்!” என்றான்.

௩௫
௧எலிகூேபசுவைதத்ெதாடர்ந்தான்அவன்,

௨ “ ‘ேயாபுேவ, நான் ேதவைனக் காட்டிலும் நயாயமானவன்’ எனக் கூறுவது
சரியல்ல.

௩ ேயாபுேவ, நீ ேதவைன, ‘ஒருவன் ேதவைனச் சந்ேதாஷப்படுத்த வரும்பனால்
அவனுக்குலாபம் என்ன?

நான் பாவம் ெசய்யாதருந்தால், அது எனக்கு என்ன நம்ைமையத் தரும்?’
என்றுேகளும்.
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௪ “ேயாபுேவ, நான் (எலிகூ) உனக்கும், உன்ேனாடு இங்கருக்கும் உமது
நண்பர்களுக்கும்பதல்கூறவரும்புக ேறன்.

௫ேயாபுேவ,வானத்ைத ேநாக்க ப்பாரும்,
உனக்கும்ேமல்உயர்ந்தருக்க ற ேமகங்கைளஅண்ணாந்துபாரும்.

௬ேயாபுேவ, நீ பாவஞ்ெசய்தால்,அதுேதவைனத்துன்புறுத்தாது.
ேயாபுேவஉன்னிடம்பாவங்கள்மிகுதயாயருந்தால்,அதுேதவைனஒன்றும்
ெசய்யாது.

௭ேயாபுேவ, நீ நல்லவனாகஇருந்தால்,அதுேதவனுக்குஉதவாது.
ேதவன்உன்னிடமிருந்துஎைதயும்ெபறமாட்டார்.

௮ ேயாபுேவ, நீ ெசய்யும் நல்ல காரியங்கேளா, தீயகாரியங்கேளா உன்ைனப்
ேபான்றப றைரமட்டுேம பாத க்கும்.

அைவேதவனுக்குஉதவேவா,அவைரத்துன்புறுத்தேவாெசய்யாது.

௯ “தீேயார்துன்புறுத்தப்பட்டால்,அவர்கள்உதவக்காககூக்குரலிடுவார்கள்.
அவர்கள் வல்லைமயுள்ள ஜனங்களிடம் ெசன்று உதவக்காக ெகஞ்ச
ேகட்பார்கள்.

௧௦ஆனால்அத்தீேயார் ேதவனிடம்உதவக் ேகட்கமாட்டார்கள்.
அவர்கள், ‘என்ைன உண்டாக்கன ேதவன் எங்ேக? ஜனங்கள்
மனக்கவைலேயாடிருக்ைகயல்ேதவன்அவர்களுக்குஉதவுவார்.

எனேவஅவர் எங்கருக்க றார்?
௧௧ேதவன்நம்ைமபறைவகள்,மிருகங்கைளக்காட்டிலும்ஞானமுள்ளவராக்குக றார்.

எனேவஅவர் எங்கருக்க றார்?’ என்றுேகட்பார்கள்.

௧௨ “அல்லது,அத்தீேயார்ேதவனிடம்உதவ ேவண்டினால்ேதவன்அவர்களுக்குப்
பதலளிக்கமாட்டார்.

ஏெனனில்அவர்கள்மிகவும்ெபருைம (அகந்ைத)உைடயவர்கள்.
அவர்கள்மிகவும்முக்கயமானவர்கெளன்றுஇன்னமும்நைனக்கறார்கள்.
௧௩ ேதவன் அவர்களின் தகுதயற்ற ெகஞ்சுதலுக்குச் ெசவ சாய்க்கமாட்டார்

என்பதுஉண்ைம.
சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்அவர்கைளக்கவனிக்கமாட்டார்.

௧௪எனேவ ேயாபுேவ, நீ ேதவைனப் பார்க்கவல்ைல என்றுகூறும்ேபாது ேதவன்
உனக்குச்ெசவ சாய்க்கமாட்டார்.

ேதவைனச் சந்த க்கும் வாய்ப்ைப எத ர்பார்த்து நீ களங்கமற்றவெனன்று
நரூப க்கக் காத்துக்ெகாண்டிருப்பதாகக்கூறுகறாய்.

௧௫ “ேயாபுேவ, ேதவன்தீேயாைரத் தண்டிப்பதல்ைலஎனவும்,
ேதவன்பாவங்கைளக்கவனிப்பதல்ைலஎனவும்நீ நைனக்கறாய்.

௧௬எனேவேயாபுஅவனதுதகுதயற்ற ேபச்ைசத்ெதாடருக றான்.
ேயாபு தான்முக்கயமானவனாக பாவ த்துக்ெகண்டிருக்கறான்.
ேயாபு தான் ேபச க் ெகாண்டிருப்பைதப்பற்ற அறயான் என்பைத எளிதாகக்
காணமுடியும்” என்றான்.

௩௬
௧எலிகூதன்ேபச்ைசத்ெதாடர்ந்தான். அவன்,

௨ “என்ேனாடுஇன்னும்ெகாஞ்சம்ெபாறுைமயாயரும்.
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இன்னும்சலவார்த்ைதகைளக்கூடநான்ேபச ேதவன்வரும்புக றார்.
௩நான்எனதுஅறைவஎல்ேலாேராடும் பக ர்ந்துக்ெகாள்ேவன், ேதவன்என்ைன

உண்டாக்கனார்,
ேதவன்நயாயமானவெரனநான்நரூப ப்ேபன்.

௪ேயாபுேவ, நான்உண்ைமையக்கூறக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
நான்எைதக்குற த்துப் ேபசுக ேறன்என்றுநான்அற ேவன்.

௫ “ேதவன் மிகுந்த வல்லைமயுள்ளவர், ஆனால் அவர் ஜனங்கைள
ெவறுப்பதல்ைல.

ேதவன்மிகுந்தவல்லைமயுள்ளவர்,ஆனால்அவர்மிகுந்தஞானமுள்ளவர்.
௬ேதவன்தீயஜனங்கைளவாழவ டமாட்டார்,

ேதவன்ஏைழகைளஎப்ேபாதும்நயாயமாக நடத்துகறார்.
௭தக்கவழியல்நடப்ேபாைரத் ேதவன்கண்ேணாக்குகறார்.

அவர் நல்ேலாைரஅரசர்களாயருக்கஅனுமதக்க றார்.
ேதவன்நல்ேலாருக்குஎன்ெறன்றும்மகைமையக்ெகாடுக்க றார்.

௮ எனேவ ஜனங்கள் தண்டிக்கப்பட்டால், அவர்கள் வலங்குகளினாலும்
கயறுகளினாலும்கட்டப்பட்டால்,

அப்ேபாதுஅவர்கள்தவறுெசய்தவர்களாயருப்பார்கள்.
௯அவர்கள்ெசய்ததுஎன்னெவன்பைத ேதவன்ெசால்வார்.

அவர்கள்பாவம்ெசய்தார்கள்என்பைத ேதவன்ெசால்வார்.
அவர்கள்ெபருைமயாயருந்தார்கள்என்பைத ேதவன்ெசால்வார்.

௧௦ ேதவன் தனது எச்சரிக்ைகக்குச் ெசவ சாய்க்குமாறு அந்த ஜனங்கைளக்
கட்டாயப்படுத்துவார்.

அவர்கள்பாவம்ெசய்வைதநறுத்துமாறுேதவன்கட்டைளயடுவார்.
௧௧ அந்த ஜனங்கள் ேதவனுக்குச் ெசவ ெகாடுத்து அவருக்குக் கீழ்ப்படிந்தால்,

ேதவன்அவர்கள்ெவற்ற க்காணச்ெசய்வார்.
அவர்கள்மக ழ்ச்ச யானவாழ்க்ைகையவாழ்வார்கள்.

௧௨ ஆனால் அந்த ஜனங்கள் ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்தால், அப்ேபாது
அவர்கள்அழிக்கப்படுவார்கள்.

அவர்கள்,அறயாைமயுைடயவர்களாகமரித்துப்ேபாவார்கள்.

௧௩ “ேதவைனப்பற்ற க்கவைலப்படாதஜனங்கள்எப்ேபாதும்கசப்பானவர்கள்,
ேதவன் அவர்கைளத் தண்டிக்க றேபாதும் கூட, அவர்கள் ேதவனிடம்
உதவக்காகெஜபம்ெசய்யமறுக்க றார்கள்.

௧௪அவர்கள்ஆண்வபசாரிகைளப்ேபால
இளைமய ேலேயமரித்துப்ேபாவார்கள்.

௧௫ ஆனால் ேதவன் ஜனங்கள் ெபறும் ெதால்ைலகளால் அவர்கைளத்
தாழ்ைமயானவர்களாக்குவார்.

ஜனங்கள் எழுந்து அவருக்குச் ெசவெகாடுப்பதற்காக ேதவன்
அத்ெதால்ைலகைளப்பயன்படுத்துகறார்.

௧௬ “ேயாபுேவ, ேதவன்உனக்குஉதவவரும்புக றார்.
ெதால்ைலகளிலிருந்துஉன்ைனவடுவக்க ேதவன்வரும்புக றார்.
உனக்குவாழ்க்ைகையஎளிதாக்க ேதவன்வரும்புக றார்.
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உன் ேமைசயல் மிகுதயான உணவு இருக்கும்படியாகச் ெசய்ய ேதவன்
வரும்புக றார்.

௧௭ஆனால்இப்ேபாது ேயாபுேவ, நீகுற்றவாளியாக ந யாயந்தீர்க்கப்பட்டாய்.
எனேவஒருதீயவைனப்ேபான்றுநீதண்டிக்கப்பட்டாய்.

௧௮ேயாபுேவ,ெசல்வங்கள்உன்ைனமூடனாக்கவ டாேதயும்.
பணம்உனதுமனைதமாற்றவ டாேதயும்.

௧௯உனதுபணம்இப்ேபாதுஉனக்குஉதவாது.
வல்லைமயுள்ேளார்உமக்குஉதவவும்முடியாது.

௨௦இரவன்வருைகையவரும்பாேதயும்.
ஜனங்கள்இரவல்மைறந்துேபாகமுயல்கறார்கள்.
அவர்கள் ேதவனிடமிருந்து ஒளிந்துக்ெகாள்ள முடியும் என்று
நைனக்கறார்கள்.

௨௧ேயாபுேவ, நீ மிகவும்துன்புற்றருக்க றாய்.
ஆனால்தீைமையத் ேதர்ந்துெகாள்ளாேதயும்.
தவறுெசய்யாதபடி எச்சரிக்ைகயாயரும்.

௨௨ “ேதவன்தமதுவல்லைமயனால் ேமன்ைமயுற்றருக்க றார்.
ேதவன்எல்ேலாரினும்மிகவும் ச றந்த ேபாதகர்!

௨௩ ேதவன் ெசய்ய ேவண்டுவெதன்ன என்று ஒருவனும் ேதவனுக்குக் கூற
முடியாது.

‘ேதவேன, நீர் தவறுெசய்க றீர்’ என்றுஒருவனும்ேதவனிடம்கூறமுடியாது!
௨௪ ேதவன் ெசய்த காரியங்களுக்காக அவைரத் துத க்க ேவண்டுெமன

நைனவுகூருங்கள்.
ேதவைனத்துதக்கும்பலபாடல்கைளஜனங்கள்எழுதயருக்க றார்கள்.

௨௫ேதவன்ெசய்தவற்ைறஒவ்ெவாருவனும்காணமுடியும்.
தூரத்துநாடுகளின்ஜனங்களும்அவற்ைறப் பார்க்கஇயலும்.

௨௬ஆம், ேதவன்ேமன்ைனமயானவர்.
ஆனால் அவரது ேமன்ைமைய நாம் புரிந்து ெகாள்ள முடியாது, எத்தைன
காலமாக ேதவன்வாழ்ந்தருக்க றார் என்பைதயும்நாம்அறயமுடியாது.

௨௭ “ேதவன்பூமியலிருந்துதண்ணீைர, ேமேலஎடுத்து,
அைதப் பனியாகவும்மைழயாகவும்மாற்றுகறார்.

௨௮ஆைகயால் ேமகங்கள்தண்ணீைரப்ெபாழிகன்றன.
மைழபலர் மீதுெபய்க றது.

௨௯ேதவன்ேமகங்கைளஎவ்வாறுபரப்புக றார் என்பைதயும்
வானத்தல் இடி முழக்கம் எவ்வாறு ஏற்படுக றது என்பைதயும் ஒருவனும்
புரிந்துெகாள்ளமுடியாது.

௩௦பாரும்! ேதவன்பூமியன்மீதுமின்னைலப்பரப்ப ,
சமுத்த ரங்களின்ஆழமானபகுத கைளமூடினார்.

௩௧ேதசங்கைளஅடக்கயாள்வதற்கும்
அங்கு மிகுதயான உணவுப் ெபாருட்கைளக் ெகாடுப்பதற்கும், ேதவன்
அவற்ைறப் பயன்படுத்துகறார்.

௩௨ேதவன்அவரதுைககளால்மின்னைலப்ப டிக்க றார்,
அவருக்கு வருப்பமான இடங்களில் தாக்குமாறு அதற்குக்
கட்டைளயடுகறார்.
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௩௩புயல்வந்துெகாண்டிருப்பைதஇடிஎச்சரிக்க றது.
அதுவந்துெகாண்டிருப்பைதஆடு,மாடுகள்கூடஅறகன்றன” என்றான்.

௩௭
௧ “இடியும்,மின்னலும்என்ைனஅச்சுறுத்துகன்றன.

இதயம்என்ெநஞ்சத்தல்துடிக்க றது.
௨ஒவ்ெவாருவரும்ெசவெகாடுங்கள்!

ேதவனுைடயசத்தம்இடிையப்ேபாலமுழங்குகறது.
ேதவனுைடய வாயலிருந்து வரும் இடிையப்ேபான்ற சத்தத்த ற்குச்
ெசவெகாடுங்கள்.

௩ முழுவானத்தற்கும் குறுக்காக மின்னும்படி, ேதவன் அவரது மின்னைல
அனுப்புக றார்.

அதுபூமிழுழுவதும்ஒளிர்ந்தது.
௪ மின்னல் ஒளிவீச மைறந்த ப றகு, ேதவனுைடய முழங்கும் சத்தத்ைதக்

ேகட்கமுடியும்.
ேதவன்அவரதுஅற்புதமானசத்தத்தால்முழங்குகறார்!

மின்னல்மின்னும்ேபாது, ேதவனுைடயசத்தம்முழங்குகறது.
௫ேதவனுைடயமுழங்கும்சத்தம்அற்புதமானது!

நாம் புரிந்துெகாள்ள முடியாத, ேமன்ைமயான காரியங்கைள அவர்
ெசய்க றார்.

௬ேதவன்பனிய டம், ‘பூமியன்ேமல்ெபய்’ என்கறார்.
ேமலும் ேதவன்மைழய டம், ‘பூமியன்ேமல்ெபாழி’ என்கறார்.

௭ேதவன்உண்டாக்கனஎல்லாமனிதர்களும்
அவர் என்ன ெசய்யமுடியும் என்பைத அறயுமாறு ேதவன் அைதச்
ெசய்க றார்.

அதுஅவரதுசான்று.
௮மிருகங்கள்அவற்றன்குைககளுக்குள்புகுந்துஅங்ேகேயதங்கும்.
௯ெதற்ேகயருந்துசூறாவளிவரும்.

வடக்ேகயருந்துகுளிர் காற்றுவரும்.
௧௦ேதவனுைடயமூச்சு பனிக்கட்டிையஉண்டாக்கும்,

அதுசமுத்த ரங்கைளஉைறயச்ெசய்யும்.
௧௧ேதவன்ேமகங்கைளதண்ணீரினால்ந ரப்புக றார்,

அவர்இடிேமகங்கைளச் ச தறடிக்க றார்.
௧௨ பூமியல் எங்கும் ச தற ப்ேபாகும்படி ேதவன் ேமகங்களுக்குக்

கட்டைளயடுகறார்.
ேதவன்கட்டைளயடுகன்றவற்ைறேமகங்கள்ெசய்யும்.

௧௩ெபருெவள்ளத்ைதவரச்ெசய்துஜனங்கைளத்தண்டிக்கேவா,
அல்லது ெவள்ளத்ைத வருவத்து அவரது அன்ைப ெவளிப்படுத்தேவா,
ேதவன்ேமகங்கைளஉருவாக்குகறார்.

௧௪ “ேயாபுேவ,ஒருநமிடம் நன்றுகவனித்துக்ேகள்.
ேதவன் ெசய்க ற அற்புதமான காரியங்கைளக் குறத்துச் சற்று நன்று
எண்ணிப்பார்.
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௧௫ ேயாபுேவ, ேதவன் எவ்வாறு ேமகங்கைள அடக்கயாள்க றார் என்பது
உனக்குத்ெதரியுமா?

அவரதுமின்னைலஎவ்வாறுேதவன்ஒளிவ டைவக்க றார்என்பதுஉனக்குத்
ெதரியுமா?

௧௬ேமகங்கள்வானில் எவ்வாறுெதாங்குகன்றனஎன்பதுஉனக்குத்ெதரியுமா?
ேதவன் ெசய்த அற்புதமான காரியங்களுக்கு ேமகங்கள் ஒரு எடுத்து காட்டு
மட்டுேமயாகும்!

அவற்ைறப்பற்றயயாவும் ேதவனுக்குத்ெதரியும்.
௧௭ஆனால்ேயாபுேவ,உனக்குஇக்காரியங்கள்ெதரியாது.

நீ வயர்க்க றாய் என்பதும், உன் ஆைடகள் உடம்பல் ஒட்டிக்ெகாள்கன்றன
என்பதும், ெதற்கலிருந்து ெவப்பமான காற்று வீசும்ேபாது, எல்லாம்
அைசயாமல்இருக்கன்றனஎன்பதுமட்டுேமஉனக்குத்ெதரியும்.

௧௮ேயாபுேவ,வாைனப்பரப்புவதற்குநீ ேதவனுக்குஉதவமுடியுமா?
ேதய்த்த பளபளப்பான கண்ணாடிையப்ேபால அது ஒளிரும்படி ெசய்யக்
கூடுமா?

௧௯ “ேயாபுேவ, நாங்கள்ேதவனுக்குஎன்னெசால்லேவண்டும்என்றுகூறு!
எங்களுக்குச் சரிவரத் ெதரியாததால் ெசால்வது குறத்து எண்ண
இயலாமலிருக்க ேறாம்.

௨௦நான்அவரிடம் ேபசேவண்டும்என்றுேதவனிடம்கூறமாட்ேடன்.
அழிவு ேவண்டும்என்றுேகட்கமாட்ேடன்.

௨௧ஒருமனிதன்சூரியைனஏெறடுத்துப் பார்க்கமுடியாது.
காற்று ேமகங்கைள அடித்துச் ெசன்றபன் அது வானில் மிகப் ப ரகாசமாக
ஒளி தருக றது.

௨௨ேதவனும்அவ்வாேறஇருக்க றார்!
பரிசுத்த மைலயலிருந்து ேதவனுைடய ெபான்னான மகைம
ப ரகாச க்க றது. ேதவைனச்சுற்றலும்ப ரகாசமானஒளிஇருக்க றது.

௨௩சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்ேமன்ைமயானவர்!
நாம் ேதவைனப்புரிந்துெகாள்ளமுடியாது!

ேதவன்மிகுந்தவல்லைமஉள்ளவர்.
ஆனால்அவர் நமக்குநல்லவரும்நயாயமானவரும்ஆவார்.

ேதவன்நம்ைமத்துன்புறுத்தவரும்பமாட்டார்.
௨௪ஆகேவதான்ஜனங்கள்ேதவைனமத க்க றார்கள்.

ஆனால் தங்கைள ஞானிகளாக நைனக்கற அகங்காரம் உள்ளவர்கைள
ேதவன்மத க்கமாட்டார்” என்றான்.

௩௮
ேதவன்ேயாபுவ டம் ேபசுக றார்
௧அப்ேபாதுகர்த்தர்சூறாவளியலிருந்து
ேயாபுவ டம் ேபசனார். ேதவன்:

௨ “மூடத்தனமானவற்ைறக்கூறக்ெகாண்டிருக்கும்,
இந்தஅறயாைமயுள்ளமனிதன் (அஞ்ஞானி)யார்?

௩ேயாபுேவ, நீஇைடையக்கட்டிக்ெகாள்
நான்ேகட்கப்ேபாகும் ேகள்வகளுக்குப்பதல்ெசால்வதற்குஆயத்தமாகு.
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௪ “ேயாபுேவ, நான்பூமிையஉண்டாகனேபாது, நீ எங்ேகஇருந்தாய்?
நீஅத்தைனெகட்டிக்காரனானால், எனக்குப் பதல்கூறு.

௫ நீ அத்தைன ெகட்டிக்காரனானால், உலகம் எவ்வளவு ெபரிதாக இருக்க
ேவண்டுெமனயார்முடிெவடுத்தவர்?

அளவுநூலால்யார்உலைகஅளந்தார்?
௬பூமியன்அஸ்தபாரம் எங்குநைலத்தருக்க றது?

அதன்முதற்கல்ைல (ேகாடிக் கல்ைல)ைவத்தவர்யார்?
௭காைலநட்சத்த ரங்கள்ேசர்ந்துபாடின,

அதுநகழ்ந்தேபாது ேதவதூதர்கள்மக ழ்ச்ச யால்ஆர்ப்பரித்தனர்!

௮ “ேயாபுேவ, கடல்பூமியன்ஆழத்தலிருந்துபாய்ந்தேபாது,
கடைலத்தைடெசய்யும்ெபாருட்டுவாயல்கைளஅைடத்ததுயார்?

௯அப்ேபாதுநான்அதைனேமகங்களால்மூடி,
அதைனஇருளால்ெபாத ந்துைவத்ேதன்.

௧௦நான்கடலுக்குஎல்ைலையவகுத்து,
அைதஅைடத்தவாயலுக்குபன்ேனநறுத்த ேனன்.

௧௧நான்கடலிடம், ‘நீஇதுவைரவரலாம்,இதற்குஅப்பால்அல்ல,
உனதுெபருைமயானஅைலகள்இங்ேக நன்றுவடும்’ என்ேறன்.

௧௨ “ேயாபுேவ, உன் வாழ்க்ைகயல் என்ைறக்காவது நீ காைலைய
ஆரம்ப க்கேவா,

ஒருநாைளத்ெதாடங்கேவாகூறமுடியுமா?
௧௩ ேயாபுேவ, பூமிையப் ப டித்து, தீேயாைர அவர்கள் மைறவ டங்களிலிருந்து

ெவளிவருமாறுஉதறவ ட
காைலெயாளிக்குநீகூறமுடியுமா?

௧௪மைலகைளயும்பள்ளத்தாக்ைகயும்எளித ல்காைலெயாளியல்காணலாம்.
பகெலாளி பூமிக்கு வரும்ேபாது அங்கயன் மடிப்புக்கைளப்ேபால இந்த
இடங்களின்அைமப்புக்கள் (வடிவங்கள்)ெவளித்ேதான்றும்.

முத்தைரய டப்பட்ட களிமண்ைணப் ேபால அவ்வ டங்கள்
வடிவங்ெகாள்ளும்.

௧௫தீேயார் பகெலாளிையவரும்பார்கள்.
ப ரகாசமாக அது ஒளிவடும்ேபாது, அவர்கள் தீயக் காரியங்கைளச்
ெசய்யாதபடி தடுக்கும்.

௧௬ “ேயாபுேவ, கடல் புறப்படும் கடலின்ஆழமான பகுத களுக்குநீ எப்ேபாதாவது
ெசன்றருக்க றாயா?

சமுத்த ரத்தன்அடிப்பகுதயல்நீஎப்ேபாதாவதுநடந்தருக்க றாயா?
௧௭மரித்ேதாரின் உலகத்த ற்கு வழிகாட்டும் வாயற் கதவுகைள நீ எப்ேபாதாவது

பார்த்தருக்க றாயா?
மரணத்தன் இருண்ட இடத்த ற்கு வழிகாட்டும் வாயற்கதவுகைள நீ
எப்ேபாதாவதுபார்த்தருக்க றாயா?

௧௮ ேயாபுேவ, பூமி எவ்வளவு ெபரிய ெதன்று நீ உண்ைமயல்
அறந்தருக்க றாயா?

நீஇவற்ைறஅற ந்தருந்தால், எனக்குக்கூறு.
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௧௯ “ேயாபுேவ,ஒளி எங்கருந்துவருகறது?
எங்கருந்துஇருள்வருகறது?

௨௦ ேயாபுேவ, ஒளிையயும், இருைளயும் அைவ புறப்படும் இடத்த ற்கு நீ தரும்ப
ெகாண்டுெசல்லமுடியுமா?

அந்தஇடத்த ற்குப் ேபாகும்வைகையநீஅறவாயா?
௨௧ேயாபுேவ, நீ ந ச்சயமாகஇக்காரியங்கைளஅறவாய்.

நீவயதுமுத ர்ந்தவனும்ஞானியுமானவன்.
நான்அவற்ைறஉண்டாக்கயேபாதுநீஉய ேராடிருந்தாய்அல்லவா?

௨௨ “ேயாபுேவ, பனிையயும் கல்மைழையயும் ைவத்தருக்கும்
பண்டகசாைலக்குள்

நீஎப்ேபாதாவதுெசன்றருக்க றாயா?
௨௩ ெதால்ைலகள் மிக்க காலங்களுக்காகவும், ேபாரும் யுத்தமும் ந ரம்பய

காலங்களுக்காகவும்,
நான்பனிையயும், கல்மைழையயும் ேசமித்துைவக்க ேறன்.

௨௪ ேயாபுேவ, சூரியன் ேமெலழுந்து வருமிடத்த ற்கு, அது கழக்குக் காற்ைறப்
பூமிெயங்கும்வீசச்ெசய்யுமிடத்த ற்கு

நீ எப்ேபாதாவதுெசன்றருக்க றாயா?
௨௫ ேயாபுேவ, மிகுந்த மைழக்காக வானத்தல் பள்ளங்கைளத் ேதாண்டியவர்

யார்?
இடிமுழக்கத்த ற்குப் பாைதையஉண்டாகயவர்யார்?

௨௬ேயாபுேவ,ஜனங்கள்வாழாதஇடங்களிலும்,
மைழையப்ெபய்யப்பண்ணுகறவர்யார்?

௨௭பாழானஅந்நலத்த ற்குமைழமிகுந்த தண்ணீைரக்ெகாடுக்க றது,
புல்முைளக்கஆரம்ப க்க றது.

௨௮ேயாபுேவ,மைழக்குத்தகப்பன் (தந்ைத)உண்டா?
பனித்துளிகள்எங்கருந்துேதான்றுகன்றன?

௨௯ேயாபுேவ, பனிக்கட்டிக்குதாய்உண்டா?
வானிலிருந்துவழும்உைறபனிையப் ப றப்ப க்க றவர்யார்?

௩௦பாைறையப் ேபால்கடினமாக நீர்உைறகறது.
சமுத்த ரத்தன்ேமற்பரப்பும்உைறந்துேபாக றது!

௩௧ “நட்சத்த ரகூட்டங்கைளநீஇைணக்கக்கூடுமா?
மிருக சீரிஷத்தன்கட்ைட நீஅவழ்க்கமுடியுமா?

௩௨ ேயாபுேவ, நீ சரியான ேநரங்களில் வன்மீன்கூட்டங்கைள ெவளிக்ெகாணர
முடியுமா?

(துருவச்சக்கர நட்சத்த ரமும் அைதச் சார்ந்த நட்சத்த ரங்களும்) கரடிைய
அதன்குட்டிகேளாடுநீெவளி நடத்தஇயலுமா?

௩௩ேயாபுேவ,வாைனஆளுகறவத கைளநீஅறவாயா?
பூமிையஅைவஆளும்படிச்ெசய்யஉன்னால்முடியுமா?

௩௪ “ேயாபுேவ, நீ ேமகங்கைளஉரக்கக்கூப்ப ட்டு
உன்ைனமைழயல்மூடும்படி கட்டைளய டமுடியுமா?

௩௫மின்னல்களுக்குநீகட்டைளபறப்ப க்கக்கூடுமா?
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அைவஉன்னிடம்வந்து, ‘நாங்கள்இங்குஇருக்க ேறாம்,ஐயா,உனக்குஎன்ன
ேவண்டும்’ எனக்கூறுமா?

அைவ எங்ெகங்குப் ேபாகேவண்டுெமன்று நீ வரும்புக றாேயா,
அங்ெகல்லாம்அைவெசல்லுமா?

௩௬ “ேயாபுேவ,யார்ஜனங்கைளஞானிகளாக்குகறார்?
அவர்களுக்குள்ேளஆழமாகஞானத்ைதைவப்பவன்யார்?

௩௭ேயாபுேவ, ேமகங்கைளஎண்ணுமளவற்கும்
அவற்றன் மைழையப் ெபாழியத் தூண்டும்படியும் ஞானம் பைடத்தவன்
யார்?

௩௮அதனால்துகள்கள்ேசறாக மாற ,
அழுக்குகள்ஒன்ேறாெடான்றுஒட்டிக்ெகாள்கன்றன.

௩௯ “ேயாபுேவ, நீ சங்கங்களுக்குஇைர ேதடமுடியுமா?
அவற்றன்பச த்தகுட்டிகளுக்குநீஉணவுக்ெகாடுக்க றாயா?

௪௦அச்சங்கங்கள்அவற்றன்குைககளில் படுத்தருக்கன்றன.
அவற்றன் இைரையத் தாக்குவதற்கு அைவ புல்லினுள்ேள
பதுங்க க்ெகாள்கன்றன.

௪௧ காக்ைகக் குஞ்சுகள் ேதவைன ேநாக்க க் கத்தும்ேபாதும், உணவன்ற
அங்குமிங்கும்அைலயும்ேபாதும்

ேயாபுேவ,அவற்றற்குஉணவுஊட்டுபவன்யார்? என்றார்.

௩௯
௧ “ேயாபுேவ,மைலயாடுகள்எப்ேபாது
ப றக்கன்றனஎன்பதுஉனக்குத்ெதரியுமா?

ெபண்மான்குட்டிையஈனுவைதக்கவனித்தருக்க றாயா?
௨ேயாபுேவ,மைலயாடுகளும்,ெபண்மான்களும்எத்தைனமாதங்கள்அவற்றன்

குட்டிகைளச்சுமக்க ேவண்டுெமன்பைதநீஅறவாயா?
அைவபறப்பதற்ேகற்ற ேநரெமப்ேபாெதனஅறவாயா?

௩ அம்மிருகங்கள் கீேழ படுத்துக்ெகாள்ளும், அவற்றன் ப ரசவ வலிைய
உணரும்ேபாது,குட்டிகள்ப றந்துவடும்.

௪அக்குட்டிமிருகங்கள்வயல்களில்வலிைமயாகவளரும்.
அைவ தங்கள் தாய் வலங்குகைள வ ட்டுச் ெசல்லும், பன்பு அைவ
தரும்பவராது.

௫ “ேயாபுேவ, காட்டுக்கழுைதகைளச்சுதந்த ரமாகஅைலயவ ட்டவர்யார்?
அவற்றன்கயறுகைளஅறுத்துவ ட்டவர்யார்?

௬ பாைலவனம் காட்டுக் கழுைதயன் இருப்ப டமாகும்படி நான் (ேதவன்)
ெசய்ேதன்.

உவர்நலத்ைதஅைவவாழுமிடமாகக்ெகாடுத்ேதன்.
௭காட்டுக்கழுைதகள்இைரச்சலானஊர்கைளேநாக்க ச ரிக்கும்.

ஒருவனும்அவற்ைறஅடக்கயாளமுடியாது.
௮காட்டுக்கழுைதகள்மைலகளில்வாழும்.

அைவஅவற்றன்ேமய்ச்சலிடம். அங்குஅைவஉண்பதற்குஇைரத் ேதடும்.
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௯ “ேயாபுேவ, காட்டுக்காைளஉனக்குச் ேசைவபுரியச் சம்மத க்குமா?
அதுஉன்ெதாழுவத்தல்இரவல்தங்குமா?

௧௦ேயாபுேவ, நீஉன்வயல்கைளஉழுவதற்குக்
காட்டுக்கழுைதயன்மீதுகயறுகைளக்கட்டஅைவஅனுமதக்குமா?

௧௧காட்டுக்காைளமிகவும் பலம்வாய்ந்தது!
உன்ேவைலகைளச்ெசய்யநீஅதைனநம்பக்கூடுமா?

௧௨உன்தானியத்ைதச் ேசகரித்து
உன்களஞ்சயத்த ற்குக்ெகாண்டுவரும்எனஅைதநம்புவாயா?

௧௩ “தீக்ேகாழி வயப்புற்றுஅதன்சறகுகைளஅடிக்கும்.
ஆனால்தீக் ேகாழியால்பறக்கமுடியாது,தீக்ேகாழியன்ச றகுகள்ெகாக்கன்
ச றகுகைளப் ேபான்றைவஅல்ல.

௧௪தீக்ேகாழி ந லத்தல்அதன்முட்ைடகைளஇடும்,
அைவமணலினுள்ெவப்பமுறும்.

௧௫யாேரனும்அதன்முட்ைடகளின்ேமல்நடக்கக்கூடும்என்பைதேயா,
ச லகாட்டுவலங்குகள்அவற்ைறஉைடக்கக்கூடும்என்பைதேயா தீக்ேகாழி
மறந்துவடுகறது.

௧௬தீக்ேகாழி அதன்குஞ்சுகைளவ ட்டுச்ெசல்க றது.
அைவ தனக்குரியனவல்ல என்பைதப்ேபால் அவற்ைறக் கருதுகறது
(நடத்துகறது).

அதன்குஞ்சுகள்மரித்துப்ேபானால்,அதுவருந்துவதல்ைல.
அதன்உைழப்புவீணானதுதான்.

௧௭ஏெனனில், நான் (ேதவன்) தீக்ேகாழிக்குஞானத்ைதக்ெகாடுக்கவல்ைல.
தீக்ேகாழிமுட்டாள்தனமானது,நான்அதைனஅவ்வாறுபைடத்தருக்க ேறன்.

௧௮ஆனால்தீக்ேகாழி ஓடுவதற்ெகனஎழுந்தருக்கும்ேபாது,அதுகுதைரையயும்
அதல்சவாரி ெசய்பவைனயும்பார்த்துச் ச ரிக்கும்.

ஏெனனில் எந்தக்குதைரையயும்வ டஅதனால் ேவகமாகஓடஇயலும்.

௧௯ “ேயாபுேவ, நீகுதைரக்குஅதன்வலிைமையக்ெகாடுத்தாயா?
அதன்ப டரிய ல் ப டரி மயைரவளரச்ெசய்தாயா?

௨௦ ேயாபுேவ, நீ குதைரைய ஒரு ெவட்டுக் களிையப்ேபால, ெவகுதூரம் தாண்ட
ைவப்பாயா?

குதைரஉரக்க கைனக்கறது,அதுஜனங்கைளப்பயப்படுத்துகறது.
௨௧குதைரஅதன்மிகுந்தவலிைமயால் சந்ேதாஷப்படும்.

அதுபூமிையத்தன்பாதங்களால்கீற ,வைரந்துேபாருக்ெகனஓடிநுைழயும்.
௨௨அச்சத்ைதப் பார்த்துக்குதைர நைகக்கும்அதுஅஞ்சுவதல்ைல!

அதுயுத்தத்த ற்கஞ்ச (யுத்தத்தலிருந்து)ஓடுவதல்ைல.
௨௩குதைரயன்புறத்ேதவீரனின்அம்பறாத்தூணிஅைசயும்.

அதைனசவாரிச் ெசய்பவன்ஏந்தும்ஈட்டியும்ேபார்க்கருவகளும்சூரியனின்
ஒளியல்ப ரகாச க்கும்.

௨௪குதைரமிகவும்உணர்ச்சவசப்படுக றது!
அது பூமியல் மிக வைரந்ேதாடுக றது. எக்காள சத்தத்ைதக் குதைர
ேகட்கும்ேபாதுஅதனால்அைமதயாகஇருக்கஇயலாது.

௨௫எக்காளம்ஒலிக்கும்ேபாது,குதைரஆர்ப்பரிக்கும்.
அதுயுத்தத்ைதத்தூரத்த ேலேயநுகரும்!
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அது அதகாரிகளின் கட்டைளகைளயும் யுத்தத்தன் பற ஒலிகைளயும்
ேகட்கும்.

௨௬ “ேயாபுேவ, ராஜாளி அதன்ெசட்ைடகைளவ ரித்துத் ெதற்கு ேநாக்க ப் பறக்க
நீ கற்ப த்தாயா?

௨௭ேயாபுேவ, நீ தான்கழுக டம்உயேரவானத்தல்பறக்கச்ெசான்னாயா?
மைலகளின்உயரமானஇடங்களில்அதன்கூட்ைடக்கட்டச் ெசான்னாயா?

௨௮கழுகுமைலமுகப்பல்வாழ்க றது.
மைலச்ச கரேம கழுகன்ேகாட்ைட.

௨௯அதன்உயரமானேகாட்ைடயலிருந்துகழுகுஅதன்இைரையேநாக்கும்.
மிகுந்ததூரத்தலிலுள்ளஇைரையயும்கழுகால்பார்க்கமுடியும்.

௩௦பணங்கள்இருக்குமிடத்தல்கழுகுகள்கூடும்.
அதன்குஞ்சுகள்இரத்தத்ைதக்குடிக்கும்” என்றான்.

௪௦
கர்த்தர் ேயாபுைவேநாக்க :
௧-௨ “ேயாபுேவ,

“நீ சர்வவல்லைமயுள்ளேதவேனாடுவவாத த்தாய்.
தவறைழத்தகுற்றமுைடயவனாக என்ைனநீநயாயந்தீர்த்தாய்!
நீ தவறுெசய்தாெயனஇப்ேபாதுநீஒப்புக்ெகாள்வாயா?
நீ எனக்குப் பதல்கூறுவாயா?” என்றார்.

௩அப்ேபாது ேயாபு, ேதவனுக்குப்பதலுைரத்தான். அவன்:

௪ “நான்ேபசுவதற்கும்தகுதயற்றவன்!
நான்உம்மிடம் என்னகூறமுடியும்?

நான்உமக்குபதல்கூறமுடியாது!
நான்என்ைககைளவாயன்மீதுைவப்ேபன்.

௫நான்ஒருமுைறேபச ேனன்,ஆனால்நான்மீண்டும்ேபசமாட்ேடன்.
நான் இருமுைற ேபச ேனன், ஆனால், இனிேமல் எதுவும் கூறமாட்ேடன்”
என்றான்.

௬அப்ேபாதுபுயலிலிருந்துகர்த்தர் மீண்டும்ேயாபுவ டம் ேபசனார். கர்த்தர்,

௭ “ேயாபுேவ,உன்இைடையக்கட்டிக்ெகாண்டு
நான்உன்னிடம் ேகட்கப்ேபாகும் ேகள்வகளுக்குப்பதல்கூறு,

௮ “ேயாபுேவ, நான்நயாயமற்றவெனன்றுநீநைனக்கறாயா?
என்ைன தவறைழக்கும் குற்றவாளியாகக் கூறுவதால், நீ
களங்கமற்றவெனனக்காட்ட நைனக்கறாய்!

௯ ேயாபுேவ, உன் கரங்கள் ேதவனுைடய கரங்கைளப்ேபான்று
வலிைமயுைடயனவா?

இடிேபால முழங்க வல்ல ேதவனுைடய குரைலப்ேபான்ற குரல் உனக்கு
உள்ளதா?
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௧௦ நீ ேதவைனப் ேபாலிருந்தால், ெபருைமயைடந்து உன்ைன நீேய
மகைமப்படுத்த க்ெகாள்ளமுடியும்.

நீ ேதவைனப் ேபாலிருந்தால், ஆைடையப்ேபான்று மகைமையயும்,
ேமன்ைமையயும்நீஉடுத்த க்ெகாள்ளமுடியும்.

௧௧ நீ ேதவைனப் ேபாலிருந்தால், உன் ேகாபத்ைத ெவளிப்படுத்த
அகங்காரமுள்ளஜனங்கைளத்தண்டிக்கமுடியும்.

அந்தஅகங்காரமுள்ளஜனங்கைளத்தாழ்ைமயுள்ேளாராக்கமுடியும்.
௧௨ஆம், ேயாபுேவ, அந்த அகங்காரம் ந ரம்ப ய ஜனங்கைளப் பார், அவர்கைளத்

தாழ்ைமயுள்ேளாராக்கு.
தீேயார் ந ற்குமிடத்த ேலேயஅவர்கைளநசுக்கவடு.

௧௩அகங்காரமுள்ளஜனங்கள்எல்ேலாைரயும்மண்ணுக்குள்புைதத்துவடு.
அவர்கள் உடைல துணியால் சுற்ற அவர்களின் கல்லைறக்குள்
ைவத்துவடு.

௧௪ ேயாபுேவ, உன்னால் இக்காரியங்கைளெயல்லாம் ெசய்ய முடிந்தால்,
அப்ேபாதுநான்கூடஉன்ைனவாழ்த்துேவன்.

உன்ெசாந்தஆற்றலால்உன்ைனநீ காப்பாற்ற க்ெகாள்ளக்கூடும் என்பைத
நான்ஒப்புக்ெகாள்ேவன்.

௧௫ “ேயாபுேவ, ப ெகேமாத்ைதநீகவனித்துப்பார்.
நான் (ேதவன்) ப ெகேமாத்ைத* உண்டாக்க ேனன், உன்ைனயும்
உண்டாக்க ேனன்.

ப ெகேமாத் பசுைவப்ேபால, புல்ைலத்தன்கறது.
௧௬ப ெகேமாத்தன்உடம்புமிகுந்தவல்லைமெபாருந்தயது.

அதன்வயற்றன்தைசகள்வல்லைமமிக்கைவ.
௧௭ப ெகேமாத்தன்வால்ேகதுருமரத்ைதப்ேபால்ஆற்றேலாடுகாணப்படுகறது.

அதன்கால்தைசகள்மிகுந்த பலமுள்ளைவ.
௧௮ப ெகேமாத்தன்எலும்புகள்ெவண்கலம்ேபான்றுபலமுள்ளைவ.

அதன்கால்கள்இரும்புக்கம்ப கைளப் ேபான்றைவ.
௧௯ நான் (ேதவன்) உண்டாக்கய மிருகங்களுள் பெகேமாத் மிகவும்

வயக்கத்தக்கது.
ஆனால்நான்அைதெவல்ல (ேதாற்கடிக்க)முடியும்.

௨௦காட்டுமிருகங்கள்வைளயாடும்மைலகளில்வளரும்புல்ைலப்
ப ெகேமாத் தன்கறது.

௨௧தாமைரக்ெகாடிகளின்கீேழ ப ெகேமாத் படுத்தருக்க றது.
அதுஉைளயலுள்ள (ேசற்றலுள்ள)நாணல்களின்கீழ்மைறந்துக்ெகாள்ளும்.

௨௨தாமைரக்ெகாடிகள்அவற்றன்நழலில்பெகேமாத்ைதமைறக்கும்.
நதயருேகவளரும்அலரி மரங்களின்கீேழஅதுவாழும்.

௨௩நதயல்ெவள்ளம்ெபருக்ெகடுத்தால், ப ெகேமாத்ஓடிப்ேபாய்வ டாது.
ேயார்தான்நதயன்தண்ணீர்அதன்முகத்தல்அடித்தாலும்அதுஅஞ்சாது.

௨௪ ப ெகேமாத்தன் கண்கைள ஒருவனும் குருடாக்க அதைன வைலயல்
அகப்படுத்தவும்முடியாது.

* ௪௦:௧௫: ப ெகேமாத் இது என்ன வலங்கு என்று உறுதயாக நமக்குத் ெதரியாது. இது
காண்டாமிருகமாகேவாஅல்லதுயாைனயாகேவாஇருக்கலாம்.
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௪௧
௧ “ேயாபுேவ,உன்னால்லிவயாதாைனஒருதூண்டிலினால்ப டிக்கமுடியுமா?

அதன்நாைவஉன்னால்ஒருகயற்றனால்கட்டமுடியுமா?
௨ேயாபுேவ,லிவயாதானின்மூக்கல்ஒருகயற்ைறநுைழக்கமுடியுமா?

அல்லது,அதன்தாைடயல்ஒருஆணிையச்ெசருகமுடியுமா?
௩ ேயாபுேவ, அதைன வடுதைலச் ெசய்யுமாறு லிவயாதான் உன்ைன இரந்து

ேவண்டுமா?
ெமன்ைமயானெசாற்களால்அதுஉன்ேனாடு ேபசுமா?

௪ேயாபுேவ,லிவயாதான்உன்ேனாடுஒருஒப்பந்தம்ெசய்துெகாண்டு
என்ெறன்றும்உனக்குச் ேசைவபுரியவாக்குறுத தருமா?

௫ ேயாபுேவ, நீலிவயாதாேனாடு ஒரு பறைவய டம் வைளயாடுவைதப்ேபான்று
வைளயாடுவாயா?

உன்பணிப்ெபண்கள்அதேனாடுவைளயாடுமாறுஅதைனஒருகயற்றால்
கட்டுவாயா?

௬ ேயாபுேவ, மீன் ப டிப்ேபார் உன்னிடமிருந்து லிவயாதாைன வாங்க
முயல்வார்களா?

அவர்கள்அைதத்துண்டுகளாக்க ,வயாபாரிகளுக்குஅைதவற்பார்களா?
௭ ேயாபுேவ, நீ லிவயாதானின் ேதாேலா அல்லது தைலய ேலா ஈட்டிைய எறய

(வீச)முடியுமா?

௮ “ேயாபுேவ, நீ லிவயாதாைனத் தாக்க ஒரு முைற முயன்றால், பன்பு
ஒருேபாதும்அதைனச்ெசய்யமாட்டாய்!

எத்தைகயயுத்தம் நடக்கும்என்பைதச் சற்ேற ேயாச த்துப்பார்!
௯நீலிவயாதாைனத்ேதாற்கடிக்கமுடியுெமனஎண்ணினால்அைதமறந்துவடு!

எந்த நம்ப க்ைகயும்இல்ைல!
(நம்ப க்ைகயற்றுப்ேபாவாய்)!

அைதப் பார்த்தாேல பீத (அச்சம்)வைளயும்!
௧௦அதைனஎழுப்ப க் ேகாபமுறுத்த

எந்தமனிதனுக்கும்ைதரியம் (துணிவு)இல்ைல.

“ஒருவனும்என்ைனஎத ர்த்துந ற்கமுடியாது!
௧௧நான் (ேதவன்)ஒருவனுக்கும்கடைமப்பட்டவன்அல்லன்.

பரேலாகத்தன்கீழ்உள்ளைவஅைனத்தும்எனக்குரியன.

௧௨ “ேயாபுேவ, லிவயாதானின் கால்கைளப் பற்றயும் அதன் வலிைம, அழகய
வடிவம்ஆகயற்ைறப் பற்றயும்

நான்உனக்குக்கூறுேவன்.
௧௩ஒருவனும்அதன்ேதாைலக்குத்த ப் பளக்கமுடியாது.

அதன்ேதால்ஒருேகடயத்ைதப் ேபான்றது!
௧௪ லிவயாதானின் தாைடையத் த றக்குமாறு ெசய்ய ஒருவனும் அதைன

வற்புறுத்தமுடியாது.
அதன்வாயலுள்ளபற்கள்ஜனங்கைளப்பயமுறுத்தும்.

௧௫லிவயாதானின்முதுகல்இறுக்கமாகஇைணக்கப்பட்டுள்ள
ேகடயவரிைசகள்காணப்படும்.

௧௬அக்ேகடயங்கள்காற்றும்நுைழயமுடியாதபடி
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இறுகப் பைணந்தருக்கும்,
௧௭ேகடயங்கள்ஒன்ேறாெடான்றுஇைணந்தருக்கும்.

அைவ ப ரிக்க முடியாதபடி ஒன்ேறாெடான்று இறுக்கமாக
இைணக்கப்பட்டிருக்கும்.

௧௮லிவயாதான்தும்மும்ேபாது,மின்னல்மின்னுவைதப் ேபான்றருக்கும்.
அதன்கண்கள்உதயகாலஒளிேபால் ப ரகாச க்கும்.

௧௯அதன்வாயலிருந்துதீப்பந்தங்கள்ெவளிவரும்.
ெநருப்புப்ெபாற கள்ெவளிப்படும்.

௨௦ெகாத க்கும்பாைனயன்அடியல்எரியும் புதைரப்ேபால்
லிவயாதானின்மூக்கலிருந்துபுைககளம்பும்.

௨௧லிவயாதானின்மூச்சுநலக்கரிையஎரிக்கும்,
அதன்வாயலிருந்துெநருப்பு எழும்பும்.

௨௨லிவயாதானின்கழுத்துமிகுந்தவல்லைமெகாண்டது.
ஜனங்கள்பயந்துஅதனிடமிருந்துஓடிப்ேபாக றார்கள்.

௨௩அதன்ேதாலில்மிருதுவானபகுத கைடயாது.
அதுஇரும்ைபப்ேபாலகடினமானது.

௨௪லிவயாதானின்இருதயம்பாைறையப் ேபான்றது.
அதற்குஅச்சம் கைடயாது.

(அதுஅஞ்சுவதல்ைல).
அதுஎந்த ரத்தன்அடிக்கல்ைலப்ேபால்கடினமாயருக்கும்.

௨௫லிவயாதான்எழுைகயல்வலிேயார்அஞ்சுவார்.
லிவயாதான்வாைலவீசும்ேபாதுஅவர்கள்ஓடிவடுவர்.

௨௬வாட்கள், ஈட்டிகள்,மற்றும்வல்லயம்லிவயாதாைனத்தாக்கும்.
ஆனால்அைவேயஎக றவழும்.
அக்கருவகள்அைதக்காயப்படுத்துவேதயல்ைல!

௨௭லிவயாதான்இரும்ைபப் புல்ைலப் ேபால்உைடக்கும்.
உளுத்துப்ேபான (அரித்துப்ேபான) மரத்ைதப்ேபான்று அது ெவண்கலத்ைத
உைடக்கும்.

௨௮அம்புகள்லிவயாதாைனஓடச்ெசய்யாது,
உலர்ந்த புல்லாய் பாைறகள்அதனின்றுவலகவீழும்.

௨௯ ெபருந்தடிகள் லிவயாதாைனத் தாக்கும்ேபாது, அவற்ைற அது புல்லாய்
உணரும்.

மனிதர்அதன்மீதுஈட்டிகைளஎறயும்ேபாது,அதுச ரிக்கும்.
௩௦ கடினமாக, கூரிய, உைடந்த, மட்பாண்டத்தன் துண்டுகைளப்ேபால்,

லிவயாதானின்உடம்பன்அடியலுள்ளேதால்இருக்கும்.
தாற்றுக்ேகாைலப் ேபான்றுஅதுேசற்றன்மீதுஅைடயாளமிட்டுச்ெசல்லும்.

௩௧ெகாத க்கும்பாைனையப்ேபான்றுலிவயாதான்தண்ணீைரக்கலக்குகறது.
பாைனயன் ெகாத க்கும் எண்ெணையப் ேபான்று அது குமிழிகைள
எழுப்பும்.

௩௨லிவயாதான்நீந்தும்ேபாது,அதன்பன்ேனஒருபாைதையவ ட்டுச்ெசல்லும்.
அது தண்ணீைரக் கலக்கும், அதன் பன்ேன ெவண்ைமயான நுைரையத்
தள்ளிச் ெசல்லும்.

௩௩லிவயாதாைனப்ேபான்றுஉலகல்ேவெறந்தமிருகமும்இல்ைல.
அச்சமின்ற பைடக்கப்பட்ட மிருகம்அது.



ேயாபு௪௧:௩௪ 1033 ேயாபு௪௨:௮

௩௪கர்வம்மிக்க மிருகங்கைளயும்லிவயாதான்நைகப்ேபாடு பார்க்கும்.
அதுஎல்லா காட்டுமிருகங்களுக்கும்அரசன்.
கர்த்தராக ய நான்லிவயாதாைனப்பைடத்ேதன்!” என்றார்.

௪௨
ேயாபு கர்த்தருக்குப் பதல்கூறுகறான்
௧அப்ேபாது ேயாபு கர்த்தருக்குப் பதலளித்தான். ேயாபு,

௨ “கர்த்தாேவ! Ԕநீர் எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ய வல்லவர் என்பைத நான்
அற ேவன்.

நீர் த ட்டமிடுக றீர், எதனாலும் உமது த ட்டங்கைள மாற்றேவா, தடுக்கேவா
முடிவதல்ைல.

௩ கர்த்தாேவ, நீர் இக்ேகள்வையக் ேகட்டீர்: ‘இம்மூடத்தனமான காரியங்கைள
ெசால்லிெகாண்டிருக்கும்இந்தஅஞ்ஞானி யார்?’

கர்த்தாேவ, நான்புரிந்துெகாள்ளாதவற்ைறக்குறத்துப் ேபச ேனன்.
என்னால் புரிந்துெகாள்ள முடியாத மிகுந்த வயக்கத்தக்க காரியங்கைளப்
பற்ற ப் ேபச ேனன்.

௪ “கர்த்தாேவ, நீர் என்னிடம், ‘ேயாபுேவகவனி,
நான் உன்ேனாடு ேபசுேவன், நான் உன்னிடம் ேகள்வகைளக் ேகட்ேபன், நீ
எனக்குப் பதல்கூறுவாய்’ என்றீர்.

௫கர்த்தாேவ,முன்பு, நான்உம்ைமக்குறத்துக் ேகள்வப்பட்டிருக்க ேறன்.
இப்ேபாதுஎன்ெசாந்தக் கண்களாேலேயஉம்ைமப் பார்க்க ேறன்!

௬கர்த்தாேவ, நான்என்ைனக்குறத்துெவட்கமுறுக ேறன்.
கர்த்தாேவ, நான்மன்னிப்புக் ேகட்க ேறன்.

நான்தூசயலும்சாம்பலிலும்உட்கார்ந்துெகாண்ேட,
என் இருதயத்ைதயும் என் வாழ்க்ைகையயும் மாற்ற க்ெகாள்ள
உறுதயளிக்க ேறன்” என்றான்.

கர்த்தர் ேயாபுவன்ெசல்வத்ைதமீண்டும்அளிக்க றார்
௭ கர்த்தர் ேயாபுவ டம் ேபசமுடித்த பன்பு, அவர் ேதமானிலிருந்து வந்த

எலிப்பாச டம் ேபசனார். கர்த்தர் எலிப்பாைச ேநாக்க , “நான் உன்னிடமும்
உனது இரண்டு நண்பர்களிடமும் ேகாபமாயருக்க ேறன். ஏெனனில், நீங்கள்
என்ைனப்பற்றய சரியான கருத்துக்கைளக்கூறவல்ைல. ேயாபுேவ என்ைனப்
பற்றய சரியான ெசய்த கைளச் ெசான்னான். ஆனால் ேயாபு எனது தாசன்.
ேயாபு என்ைனப் பற்றய சரியான ெசய்த கைளச் ெசான்னான். ௮ எனேவ
இப்ேபாது எலிப்பாேச, ஏழு காைளகைளயும் ஏழு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும்
ெகாண்டுவா. அவற்ைற எனதுதாசன் ேயாபுவ டம் ெகாண்டுெசல். அவற்ைறக்
ெகான்று, உனக்காக தகனபலியாகச் ெசலுத்து. என் தாசன் ேயாபு உனக்காக
ெஜபம் ெசய்வான். நான் அவன் ெஜபத்த ற்குப் பதலளிப்ேபன். உனக்குரிய
தண்டைனைய அப்ேபாது நான் உனக்கு அளிக்கமாட்ேடன். நீ மிகுந்த மூடனாக
இருந்ததால் நீ தண்டிக்கப்படேவண்டும். நீ என்ைனப்பற்றய சரியான
தகவைலக் கூறவல்ைல. ஆனால் என் தாசனாகய (பணியாளாகய) ேயாபு
என்ைனப்பற்றய சரியானகருத்துக்கைளக்கூறனான்.” என்றார்.
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௯ எனேவ ேதமானின் எலிப்பாசும், சூகயனான பல்தாதும், நாகமாவன்
ேசாப்பாரும் கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்தார்கள். அப்ேபாது கர்த்தர் ேயாபுவன்
ெஜபத்த ற்குப் பதலளித்தார்!
௧௦ ேயாபு அவனது நண்பர்களுக்காக ெஜபம் ெசய்தான். ேதவன் ேயாபுைவ

மீண்டும் ெவற்றெபறச் ெசய்தார். கர்த்தர் ேயாபுவுக்கு முன்பருந்தைதக்
காட்டிலும் இரண்டு மடங்காக எல்லாவற்ைறயும் ெகாடுத்தார். ௧௧ ேயாபுவன்
எல்லா சேகாதரர்களும், சேகாதரிகளும் அவைன அறந்த அைனத்து
ஜனங்களும் ேயாபுவன் வீட்டிற்கு வந்தார்கள். அவர்கள் ேயாபுேவாடு கூட
ஒரு ெபரிய வருந்துணைவ உட்ெகாண்டார்கள். அவர்கள் ேயாபுவுக்குஆறுதல்
கூறனார்கள். கர்த்தர் ேயாபுவுக்கு மிகுந்த ெதால்ைலகைளக் ெகாடுத்ததற்காக
அவர்கள் வருந்தனார்கள். ஒவ்ெவாருவரும் ஒரு ெவள்ளிக் காசும், ஒரு ெபான்
ேமாத ரமும் ேயாபுவுக்குக்ெகாடுத்தார்கள்.
௧௨ ேயாபுவன் வாழ்க்ைகயன் முதல் பகுதையக் காட்டிலும் இரண்டாம்

பகுதையக் கர்த்தர் ஆசீர்வத த்தார்! ேயாபுவுக்கு 14,000 ஆடுகளும்,
6,000 ஒட்டகங்களும், 2,000 பசுக்களும், 1,000 ெபண் கழுைதகளும்
ெசாந்தமாக இருந்தன. ௧௩ ேயாபுவுக்கு ஏழு மகன்களும் மூன்று மகள்களும்
இருந்தனர். ௧௪ ேயாபு, முதல் மகளுக்கு எமீமாள் என்று ேபரிட்டான். ேயாபு,
இரண்டாவது மகளுக்குக் ெகத்சீயாள் என்று ெபயரிட்டான். மூன்றாவது
மகளுக்குக் ேகேரனாப்புக் என்று ெபயர் ெகாடுத்தான். ௧௫ ேதசத்தல்
ேயாபுவன் மகள்கேள மிகுந்த அழக களாக இருந்தார்கள்! ேயாபு, அவனது
மகள்களுக்கும் ெசாத்தலுள்ள பாகத்ைதக் ெகாடுத்தான். அவர்களின்
சேகாதரர்கைளப்ேபாலேவெசாத்தல்அவர்களும்பங்ைகப்ெபற்றார்கள்.
௧௬ அவ்வாறு ேயாபு இன்னும் 140 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தான். அவனது

பள்ைளகைளயும், ேபரப்பள்ைளகைளயும், ேபரர்களின் பள்ைளகைளயும்,
ேபரர்களின் ேபரர்கைளயும் பார்க்கும்படி அவன் வாழ்ந்தான். ௧௭ பன்பு ேயாபு
மரித்தான். ேயாபு ஒரு நல்ல வாழ்க்ைகைய வாழ்ந்தான். அவன் மிகவும்
முத ர்ந்தவனாகும்வைரவாழ்ந்தான்.
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சங்கீத
புத்தகம்

௧
புத்தகம் 1 (சங்கீதம் 1-41)

சங்கீதம்
௧ தீய ஜனங்களின் அறவுைரையக் ேகளாமலும், பாவ கைளப்ேபான்று

வாழாமலும்,
ேதவைன மத க்காத ஜனங்கேளாடு ேசராமலும், இருக்கற மனிதன்
உண்ைமய ேலேயமக ழ்ச்ச யாகஇருப்பான்.

௨ஒருநல்லமனிதன்கர்த்தருைடய ேபாதைனகைளேநச க்க றான்.
அவற்ைறக்குறத்துஅவன்இரவும்பகலும்தயானிக்க றான்.

௩ அம்மனிதன் நீேராைடகளின் கைரயல் நடப்பட்ட ஒரு மரத்ைதப்ேபான்று
வலிைமயுள்ளவனாகஇருக்க றான்.

தக்கசமயத்தல்பலன்தருகறமரத்ைதப்ேபால்அவன்காணப்படுகறான்.
உத ராமலிருக்கறஇைலகைளக்ெகாண்டமரத்ைதப்ேபால்அவன்இருக்கறான்.

அவன்ெசய்கன்றெசயல்கள்எல்லாவற்றலும்அவன்ெவற்ற ெபறுவான்.

௪ஆனால்தீேயார்அப்படிய ரார்கள்.
அத்தீயஜனங்கள்காற்றல்பறக்க றஉமிையப் ேபான்றவர்கள்.

௫ ஒரு நீத மன்றத்தன் வழக்ைக முடிவுகட்டுவதற்காக நல்ல ஜனங்கள்
கூடியருக்கும்ேபாதுதீேயார்குற்றவாளிகளாக நரூப க்கப்படுவார்கள்.

அந்தப் பாவ கள்குற்றமற்றவர்களாகக் கருதப்படமாட்டார்கள்.
௬ஏன்? கர்த்தர் நல்லஜனங்கைளக்காப்பாற்றுகறார்.

தீேயாைரஅவர்அழிக்க றார்.

௨
௧யூதரல்லாதமனிதர்கள்ஏன்இவ்வளவுேகாபமாயருக்க றார்கள்?

ஏன்அந்தத் ேதசங்கள்மதயீனமானத ட்டங்கைளவகுக்கன்றன?
௨அவர்களுைடயஅரசர்களும், தைலவர்களும்கர்த்தைரயும்,

கர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டஅரசைனயும்எத ர்க்கஒன்றுகூடினார்கள்.
௩ அந்நாடுகளின் தைலவர்கள், “நாம் ேதவைனயும், அவர் ேதர்ந்ெதடுத்த

அரசைனயும்எத ர்த்துக்கலகம்ெசய்ேவாம்.
அவரிடமிருந்துநம்ைமவடுவத்துக்ெகாள்ேவாம்!” என்றார்கள்.

௪ஆனால்என்ஆண்டவர் பரேலாகத்தன்அரசர்,
அவர்அந்தஜனங்கைளப்பார்த்துநைகக்க றார்.

௫-௬ேதவன்ேகாபமைடந்துஅந்தஜனங்கைளேநாக்க ,
“நான்இம்மனிதைனஅரசனாகத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்!

அவன்சீேயான்மைலயல்அரசாளுவான்.
சீேயான்என்னுைடயபரிசுத்த மைல” என்கறார்.

அதுமற்றதைலவர்கைளபயமுறுத்தும்.
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௭இப்ேபாதுகர்த்தருைடயஉடன்படிக்ைகையஉனக்குக்கூறுேவன்.
கர்த்தர் என்னிடம், “இன்றுநான்உனக்குத்தந்ைதயாேனன்!
நீ எனக்குமகன்.

௮நீ என்ைனக்ேகட்டால், நான்உனக்குத் ேதசங்கைளெயல்லாம்ெகாடுப்ேபன்.
பூமியன்ஜனங்கெளல்லாம்உன்னுைடயவர்களாவார்கள்!

௯இரும்புத்தடியால்மண்குடத்ைதஉைடப்பைதப்ேபால
நீஅத்ேதசங்கைளஅழிக்கமுடியும்” என்றார்.

௧௦எனேவஅரசர்கேள,ஞானமுள்ளவர்களாய்இருங்கள்.
அரசாளுபவர்கேள,இப்பாடத்ைதகற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.

௧௧மிகுந்தஅச்சத்ேதாடுகர்த்தருக்குக்கீழ்ப்படியுங்கள்.
௧௨ ேதவனுைடய குமாரனுக்கு நீங்கள் உண்ைமயானவர்கள் என்பைதக்

காட்டுங்கள், நீங்கள் இவ்வாறு ெசய்யாவ ட்டால் ஆண்டவர் உங்கைள
அழிக்க தன்ேகாபத்ைதக்காட்டத் தயாராகஇருக்க றார்.

கர்த்தைர நம்பும்ஜனங்கள்சந்ேதாஷமாயருப்பார்கள்.
ஆனால்மற்றஜனங்கள்கவனமாகஇருக்கேவண்டும்.

கர்த்தர் தமதுேகாபத்ைதெவளிப்படுத்தத் தயாராகஇருக்க றார்.

௩
தன் குமாரனாகய அப்சேலாமிடமிருந்து தப்ப ச் ெசன்றேபாது தாவீது பாடிய

பாட்டு
௧கர்த்தாேவ, எனக்குப்பைகவர்கள்அேநகர்,

பலஜனங்கள்எனக்ெகத ராக எழும்புகன்றனர்.
௨ பலர் என்ைனக் குறத்து, “ேதவன் அவைனத் ெதால்ைலயலிருந்து

மீட்கமாட்டார்!” என்றுேபசுகன்றனர்.

௩ஆனால்கர்த்தாேவ, நீேர எனக்குக் ேகடகம். நீேர என்மகைம.
கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனப ரதானமானவனாக்குகறீர்!

௪நான்கர்த்தரிடம் ெஜப ப்ேபன்.
அவரதுபரிசுத்த மைலயலிருந்துஅவர் எனக்குப் பதல்தருவார்.

௫ நான் படுத்து ஓய்ெவடுக்க முடியும், நான் எழும்புேவன் என்பதும் எனக்குத்
ெதரியும்.

இைதநான்எப்படிஅற ேவன்? கர்த்தர் என்ைனமூடிப் பாதுகாக்க றார்!
௬ஆயரம்வீரர்கள்என்ைனச்சூழக்கூடும்.

ஆனால்நான்அப்பைகவர்களுக்குஅஞ்ேசன்!

௭கர்த்தாேவ, எழும்பும்!
எனதுேதவேன,வந்துஎன்ைனப்பாதுக்காப்பீராக!

நீர்வல்லைமயுள்ளவர்!
என் தீய பைகவைரக் கன்னத்தல் நீர்அைறந்தால்அவர்கள் பற்கெளல்லாம்
ெநாறுங்கும்.

௮கர்த்தேர தம்ஜனங்கைளப்பாதுக்காக்க றார்.
கர்த்தாேவ,உம்முைடயஜனங்களுக்குநல்லவராயரும்.
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௪
தாவீதன் சங்கீதம். இைசக்குழுவன் தைலவனுக்கு நரம்புக் கருவகளால்

இைசக்கப்பட்டது
௧என்நல்லேதவேன, நான்உம்மிடம் ெஜப க்ைகயல்ெஜபத்ைதக் ேகட்டருளும்.
என்வண்ணப்பத்ைதக் ேகளும், என்னிடம்இரக்கமாயரும்!

என்ெதால்ைலகளிலிருந்துஎனக்குசற்றுவடுதைலதாரும்!

௨ஜனங்கேள, எத்தைனநாள்என்ைனக்குறத்துஅவதூறுேபசுவீர்கள்?
என்ைனப்பற்ற ச் ெசால்ல புதுப்புதுப் ெபாய்கைளத் ேதடிக்
ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.

நீங்கள்அப்ெபாய்கைளச்ெசால்லவரும்புக றீர்கள்.

௩கர்த்தர் தம் நல்லஜனங்களின்ெஜபத்ைதக் ேகட்க றார்.
கர்த்தைரேநாக்க ெஜப க்கும்ேபாது,எனக்குச்ெசவெகாடுக்க றார்என்பைத
நீங்கள்அறவீர்கள்.

௪உங்கைள ஏேதா ஒன்றுதுன்புறுத்துவதனால், நீங்கள் ேகாபங்ெகாண்டாலும்,
பாவம்ெசய்யாதீர்கள்.

படுக்ைகக்குச் ெசல்ைகயல் அவற்ைறப் பற்ற ச் ச ந்தயுங்கள், அப்ேபாது
அைமத அைடவீர்கள்.

௫ேதவனுக்குநல்லபலிகைளக்ெகாடுத்துக்
கர்த்தர் ேமல்நம்ப க்ைகைவயுங்கள்!

௬ “நமக்கு ேதவனுைடயநன்ைமையக்காட்டுவதுயார்?
கர்த்தாேவ! ப ரகாசமானஉமதுமுகத்ைதநாங்கள்காணட்டும்!”
என்றுபலர்கூறுகறார்கள்.

௭கர்த்தாேவ! நீர் எனக்குமக ழ்ச்ச யுண்டாக்கனீர்!
தானியமும் த ராட்ைசரசமும் ெபருகய பண்டிைக நாட்களாகய அறுவைடக்
காலத்ைதக்காட்டிலும்இப்ேபாதுநான்மக ழ்க ேறன்.

௮நான்படுக்ைகக்குச்ெசன்றுசமாதானமாய்உறங்குக ேறன்.
ஏெனனில், கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனப்பாதுகாப்பாய்தூங்கச்ெசய்க றீர்.

௫
புல்லாங்குழலில் வாச க்க இைசக்குழுவன் தைலவனிடம் அளிக்கப்பட்ட

தாவீதன்சங்கீதம்
௧கர்த்தாேவ, என்வார்த்ைதகைளக் ேகளும்.

நான்ெசால்லமுயற்ச ப்பைதபுரிந்துெகாள்ளும்.
௨எனதுேதவனாகயஅரசேன,

என்ெஜபத்ைதக் ேகளும்.
௩கர்த்தாேவ, என்அன்பளிப்புகைளகாைலேதாறும்உமக்குபைடக்க ேறன்.

உம்ைமஉதவக்காக ேநாக்குக ேறன், நீர் என்ெஜபங்கைளக் ேகளும்.

௪ேதவேன, தீயஜனங்கள்உம்மருேகவருவைதநீர்வரும்புக றதல்ைல.
தீயஜனங்கள்உம்ைமஆராத க்கமுடியாது.

௫மூடர்உம்மிடம்வரஇயலாது,
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தீைமெசய்யும்ஜனங்கைளநீர்ெவறுக்கறீர்.
௬ெபாய்கூறும்ஜனங்கைளநீர்அழிக்க றீர்.

ப றைரத் தாக்குவதற்காக இரகச யமாகத் த ட்டமிடுேவாைரக் கர்த்தர்
ெவறுக்க றார்.

௭கர்த்தாேவ,உமதுமிகுந்தஇரக்கத்தனால்நான்உமதுஆலயத்த ற்குவருேவன்.
உமது பரிசுத்த ஆலயத்ைத ேநாக்க த் தைல தாழ்த்த அச்சத்ேதாடும்,
மரியாைதேயாடும்உம்ைமவணங்குேவன்.

௮கர்த்தாேவ, சரியானவாழ்க்ைகவாழஉமதுவழிையக்காட்டும்.
ஜனங்கள்எனதுகுைறகைளத் ேதடுக றார்கள்.
எனேவ நான் எவ்வாறு வாழ நீர் வரும்புக றீேரா, அவ்வழிைய எனக்குக்
காட்டும்.

௯ அந்த ஜனங்கள் உண்ைம ேபசுவதல்ைல அவர்கள் உண்ைமையப் புரட்டும்
ெபாய்யர்கள்.

அவர்கள்வாய்கள்தறந்த கல்லைறகைளப் ேபான்றைவ.
அவர்கள்ப றரிடம் நயமானெமாழிகைளச்ெசால்வார்கள்.

ஆனால், அவர்கள் கண்ணியல் ச க்கைவப்பதற்காகேவ அவ்வாறு
ெசய்வார்கள்.

௧௦ேதவேன,அவர்கைளத்தண்டியும்.
அவர்கள்தங்கள்வைலய ேலேயவழட்டும்.

அந்தஜனங்கள்உமக்ெகத ராகத் தரும்புக றார்கள்.
எனேவ அவர்களின் எண்ணிக்ைகயற்ற குற்றங்களுக்காக அவர்கைளத்
தண்டியும்.

௧௧ஆனால்ேதவைனநம்பும்ஜனங்கள்களிகூரட்டும்.
என்ெறன்றும்அவர்கள்மக ழ்ச்ச யைடயட்டும்.
ேதவேன,உமதுநாமத்ைதேநச க்கும்ஜனங்கைளப்பாதுகாத்து,ெபலைனத்
தாரும்.

௧௨கர்த்தாேவ, நல்ேலாருக்குநீர் நன்ைமெசய்தால்
அவர்கைளக்காக்கும்ெபருங்ேகடகமாவீர்.

௬
ெசமினீத்தால் நரம்புக் கருவகைள இைசப்ேபாரின் இராகத் தைலவனுக்கு

தாவீதுதந்த பாடல்
௧கர்த்தாேவ, ேகாபத்தல்என்ைனக்கண்டிக்காதரும்.

என்மீதுேகாபமைடயாமலும்என்ைனத்தண்டியாமலும்இரும்.
௨கர்த்தாேவ, என்னிடம் தயவாயரும். நான்ேநாயுற்றுத்தளர்ந்ேதன்.

என்ைனக்குணமாக்கும்!
என்எலும்புகள்நடுங்குகன்றன.

௩என்முழுஉடம்பும் நடுங்குகறது.
கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனக்குணப்படுத்த எவ்வளவுகாலம்நீடிக்கும்?

௪கர்த்தாேவ, என்ைனவலிைமயாக்கும்.
நீர் தயவுள்ளவர், என்ைனக்காப்பாற்றும்.

௫கல்லைறயலுள்ளமரித்த மனிதர்கள்உம்ைமநைனயார்கள்.
மரணத்தன்இடத்தலுள்ளஜனங்கள்உம்ைமத்துத க்கமாட்டார்கள்.
எனேவஎன்ைனநீர்குணமாக்கும்!
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௬கர்த்தாேவ,இரவுமுழுவதும்நான்உம்மிடம் ெஜபம்ெசய்ேதன்.
என்கண்ணீரால்என்படுக்ைகநைனந்தது.

என்படுக்ைகயலிருந்துகண்ணீர்ச ந்துகன்றது.
உம்ைமேநாக்க அழுவதால்நான்ெபலனற்றுப்ேபாக ேறன்.

௭எனதுபைகவர்கள்எனக்குத்துன்பம்பலெசய்தனர்.
வருத்தத்தால்என்துயரம்ெபருகற்று.
ெதாடர்ந்துஅழுவதனால்என்கண்கள்ேசார்ந்தன.

௮தீேயாேரஅகன்றுேபாங்கள்!
ஏெனனில்கர்த்தர் என்வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டார்.

௯கர்த்தர் என்வண்ணப்பத்ைதக் ேகட்டார்.
கர்த்தர் என்ெஜபத்ைதக் ேகட்டு பதல்தந்தார்.

௧௦எனதுஎத ரிகள்எல்ேலாரும்மனமுைடந்துகலங்கனார்கள்.
ஏேதா த டீெரனந கழும்,அவர்கள்ெவட்கமுற்றுத்தரும்ப ச்ெசல்வார்கள்.

௭
கர்த்தைர ேநாக்க தாவீது பாடிய பாடல், ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைத ேசர்ந்த

கீசன்மகனாகய சவுைலப்பற்றயதுஇந்தப் பாடல்
௧எனதுேதவனாகயகர்த்தாேவ, நான்உம்ைமநம்புக ேறன்.

என்ைனத்துரத்தும்மனிதரிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
என்ைனமீட்டுக்ெகாள்ளும்!

௨ நீர் எனக்கு உதவாவ ட்டால், சங்கத்தால் ப டிக்கப்பட்ட மிருகத்ைதப்
ேபாலாேவன்.

என்ைனக்கவர்ந்துெசல்ைகயல்யாரும்என்ைனக்காப்பாற்றஇயலாது!

௩எனதுேதவனாகயகர்த்தாேவ, நான்தவறுஒன்றும்ெசய்யவல்ைல.
நான்தவறைழக்கவல்ைலெயன்றுஉறுதயளிக்க ேறன்!

௪என்நண்பர்களுக்குநான்தீங்ேகதும்ெசய்யவல்ைல.
என்நண்பர்களின்பைகவர்க்குஉதவவுமில்ைல.

௫ஆனால்ஒருபைகவன்என்ைனத்துரத்துகறான்.
அவன்என்ைனக்ெகால்லஆவலாயருக்க றான்.

அவன் என் ஜீவைனத் தைரயல் வீழ்த்த நசுக்க வரும்ப அழுக்குக்குள் என்
ஆத்துமாைவஅழுத்துகறான்.

௬கர்த்தாேவஎழுந்துஉமதுேகாபத்ைதக்காட்டும்!
என் பைகவன் ேகாபங்ெகாண்டிருக்க றான், எழுந்து அவேனாடு ேபார்
புரியம்.

கர்த்தாேவ, எழுந்துநீத ெசய்யும்.
௭கர்த்தாேவ,ஜனங்கைளநயாயந்தீரும்.

உம்ைமச்சுற்றலும்ேதசங்கைளஒன்றுேசரும்.
௮கர்த்தாேவஎனக்குநயாயம்வழங்கும்.

எனதுேநர்ைமையயும், நான்களங்கமற்றவன்என்பைதயும்நரூபயும்.
௯தீேயாைரத் தண்டியும், நல்ேலாருக்குஉதவும்.

ேதவேன, நீர் நல்லவர்.
நீர்ஜனங்களின்இருதயங்கைளப்பார்க்கவல்லவர்.
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௧௦ேநர்ைமயானஇருதயம்ெகாண்டஜனங்களுக்குத் ேதவன்உதவுகறார்.
ேதவன்என்ைனப்பாதுகாப்பார்.

௧௧ேதவன்ஒருநல்லநீத பத ,
எந்ேநரமும்அவர் தீைமக்குஎத ராக தன்ேகாபத்ைதக்காட்டுவார்.

௧௨ேதவன்ஒருமுடிெவடுத்தால்அவர்அதலிருந்துமாறுவதல்ைல.
௧௩தீயஜனங்கைளத்தண்டிக்க ேதவன்ஆயத்தமாயருக்க றார்.*

௧௪ச லஜனங்கள்எப்ேபாதும்தீயவற்ைறத்த ட்டமிடுவார்கள்.
அவர்கள்இரகச யமாய்த ட்டமிடுவார்கள்,ெபாய்யுைரப்பார்கள்.

௧௫அவர்கள்ப றைரவைலக்குட்படுத்த த்துன்புறுத்தமுயல்வார்கள்.
ஆனால்தங்கள்வைலகளில் தாங்கேள ச க்க த்துன்புறுவார்கள்.

௧௬அவர்கள்தங்களுக்கானதண்டைனையப்ெபறுவார்கள்.
அவர்கள்ப றரிடம் ெகாடுைமயாய்நடந்துெகாண்டனர்.
ஆனால்அவர்களுக்குத்தகுதயானைதப்ெபறுவார்கள்.

௧௭கர்த்தர் நல்லவராயருப்பதால்அவைரத்துத ப்ேபன்.
மகாஉன்னதமானகர்த்தருைடயநாமத்ைதத்துத ப்ேபன்.

௮
க த்தீத் என்ற இைசக் கருவயல் வாச க்க இராகத் தைலவனுக்குத் தந்த

தாவீதன்சங்கீதம்
௧ எங்கள்ஆண்டவராக ய கர்த்தாேவ, உமது நாமம் பூமியன் எல்லா இடத்தலும்

மிகுந்தஅற்புதமானது!
வண்ணுலகலும்உமதுநாமம்உமக்குத்துத கைளக்ெகாண்டுவருகறது.

௨ பள்ைளகள், குழந்ைதகள் வாயலுமிருந்து உம்ைமத் துத க்கும் பாடல்கள்
ெவளிப்படும்.

உம் பைகவைர அைமத ப்படுத்த இவ்வல்லைமயான பாடல்கைளக்
ெகாடுத்தீர்.

௩கர்த்தாேவ,உமதுைககளால்நீர் ெசய்தவானங்கைளநான்கண்ேடன்.
நீர் பைடத்த நலாைவயும், நட்சத்த ரங்கைளயும் நான் கண்டு
ஆச்சரியமைடந்ேதன்.

௪ஏன்மனிதர்கள்உமக்குமுக்கயமாயனர்?
ஏன்அவர்கைளநீர் நைனவுகூருகறீர்?
ஏன்அவர்கைளக்கவனிக்க றீர்?

௫ஆனால்மனிதர்கள்உமக்குமுக்கயமாயனர்!
அவர்கைளஏறக்குைறயேதவர்கைளப் ேபாலேவஉண்டாக்கனீர்.
மனிதைர மகைமயாலும், ேமன்ைமயாலும்முடிசூட்டினீர்.

௬நீர்உண்டாக்கனஎல்லாவற்றற்கும்அவர்கைளஅதகாரிகளாகைவத்தீர்.
௭ஆடுகள்,பசுக்கள், காட்டுமிருகங்கள்அைனத்ைதயும்மனிதர்கள்ஆண்டனர்.
௮வானத்துப்பறைவகைளயும்

* ௭:௧௩: ேதவன்...ஆயத்தமாயருக்க றார் எழுத்தன் ப ரகாரம் “அவர் தரும்பவ டமாட்டார். அவர்
தன் வாைளக் கூர்ைமபடுத்துவார். தம் வல்ைல வைளத்து குற பார்ப்பார். மரண ஆயுதத்ைதத்
தயாரித்தருக்க றார். ெநருப்புஅம்புகைளச்ெசய்தருக்க றார்” எனப்ெபாருள்படும்.
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சமுத்த ரத்தல்நீந்தும்மீன்கைளயும்அவர்கள்ஆண்டனர்.
௯ எங்கள் ஆண்டவராக ய கர்த்தாேவ, உமது நாமம் உலகத்தல் எங்கும் மிகவும்

மிகவும்அற்புதமானது!

௯
முத்லேபன் என்ற இைசக்கருவயல் வாச க்க இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது

தந்த பாடல்
௧என்முழுஇருதயத்ேதாடும் நான்கர்த்தைரத்துத ப்ேபன்.

கர்த்தாேவ, நீர் ெசய்த எல்லாஅற்புதமான காரியங்கைளயும் நான் எடுத்துக்
கூறுேவன்.

௨நீர் என்ைனமிகவும் சந்ேதாஷப்படுத்துகறீர்.
உன்னதமானேதவேன, நான்உமதுநாமத்ைதத்துத ப்ேபன்.

௩என்பைகவர்கள்உம்மிடமிருந்துஓடமுயன்றார்கள்.
ஆனால்அவர்கள்வழுந்துஅழிந்தார்கள்.

௪நீர் நல்லநீத பத . உமதுசங்காசனத்தல்நீத பதயாகஅமர்ந்தீர்.
கர்த்தாேவ, என்வழக்ைகக் ேகட்டீர்.
எனக்குரிய நீதயானமுடிைவஅளித்தீர்.

௫ப றஜனங்கைளநீர் கண்டித்தீர் கர்த்தாேவ, நீர்அந்தத் தீேயாைரஅழித்தீர்.
உயருள்ள ஜனங்களின் பட்டியலிலிருந்து என்ெறன்றும் அவர்கள் ெபயைர
அகற்றனீர்.

௬பைகவன்ஒழிக்கப்பட்டான்!
கர்த்தாேவ, அவர்கள் நகரங்கைள அழித்தீர், அழிந்த கட்டிடங்கேள இன்று
உள்ளன.

அத்தீேயாைர நைனவுபடுத்தஎதுவும்இன்றுஇல்ைல.

௭ஆனால்கர்த்தர் என்ெறன்றும்அரசாளுவார்.
கர்த்தர்அவர்அரைசவலுவாக்குவார்.
உலகற்குநயாயத்ைதவழங்கஅவர்இைதச்ெசய்தார்.

௮ உலகல் உள்ள எல்லா ஜனங்களுக்கும் கர்த்தர் ந யாயமான தீர்ப்பு
வழங்குவார்.

எல்லா நாடுகளுக்கும்நீத ேயாடுதீர்ப்புவழங்குவார்.
௯பலகுழப்பங்கள்இருப்பதால் பலஜனங்கள்அகப்பட்டுக்காயமுற்றனர்.

அவர்கள்தங்கள்துன்பங்களின்பாரத்தால் நசுங்குண்டுேபாயனர்.
கர்த்தாேவ, நீர்அவர்களுக்குஅைடக்கலமாயரும்.

௧௦உமதுநாமத்ைதஅற ந்தஜனங்கள்உம்ைமநம்பேவண்டும்.
கர்த்தாேவ,ஜனங்கள்உம்மிடம்வந்தால்அவர்களுக்குஉதவாதுவ டமாட்டீர்.

௧௧சீேயானில்வாழும்ஜனங்கேளகர்த்தைரத்துத த்துப் பாடுங்கள்.
கர்த்தர் ெசய்தெபரிய காரியங்கைளப்ப ற ேதசங்களில்கூறுங்கள்.

௧௨உதவநாடிப் ேபாேனாைரக் கர்த்தர் நைனவுகூருவார்.
அந்தஏைழஜனங்கள்உதவக்காகஅவரிடம் ெசன்றனர்.
கர்த்தர்அவர்கைளமறக்கவல்ைல.

௧௩நான்ேதவனிடம்இந்தெஜபத்ைதக்கூற ேனன்:
“கர்த்தாேவ, என்னிடம் தயவாயரும்.
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பாரும், என்பைகவர்கள்என்ைனத்தாக்குகறார்கள்.
‘மரணவாசலில்’இருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

௧௪அப்ேபாது கர்த்தாேவ, எருசேலமின் வாசல்களில் நான் உம்ைமத் துத த்துப்
பாடக்கூடும்.

என்ைனநீர் காப்பாற்றயதால்நான்மிகவும்மக ழ்ச்ச ெகாள்ேவன்.”

௧௫ப றைரஅகப்படுத்தயூதரல்லாதஜனங்கள்குழிகைளத் ேதாண்டினார்கள்.
அக்குழிகளில்அவர்கேளவீழ்ந்தனர்.
ப றைர அகப்படுத்த வைலகைள வ ரித்தனர். அவ்வைலகளில் அவர்கேள
ச க்குண்டனர்.

௧௬கர்த்தர்அத்தீேயாைரப் ப டித்தார்.
தீயைவ ெசய்ேவாைரக் கர்த்தர் தண்டிப்பாெரன அந்த ஜனங்கள்
அறந்துெகாண்டனர்.

௧௭ேதவைனமறக்கும்ஜனங்கள்தீேயார்கள்.
அந்தஜனங்கள்மரணத்தன்இடங்களுக்குச்ெசல்வார்கள்.

௧௮ துன்பப்பட்ட ஜனங்கைள ேதவன் மறந்துவ ட்டாெரன சல ேநரங்களில்
ேதான்றும்.

அந்தஏைழகள்நம்ப க்ைகயழக்கும்நைலவந்தெதன்றுேதான்றும்.
ஆனால்ேதவன்அவர்கைளஎன்ெறன்றும்மறப்பதல்ைல.

௧௯கர்த்தாேவ, எழுந்துேதசங்கைளநயாந் தீரும்.
தாங்கள் வல்லைம மிகுந்ேதாெரன ஜனங்கள் தங்கைள நைனயாதபடி
ெசய்யும்.

௨௦ஜனங்களுக்குப்பாடம் கற்பயும்.
அவர்கள்தாங்கள்சாதாரணமனிதப் பைடப்பு மட்டுேம என்றறயச்ெசய்யும்.

௧௦
௧கர்த்தாேவ, ஏன்தூரத்தல்தங்கயருக்க றீர்?

ெதால்ைலக்குள்ளானமனிதர்கள்உம்ைமக்காணஇயலாது.
௨ெபருைமயும்தீைமயும்நைறந்தஜனங்கள்தீயத ட்டங்கைளவகுக்கறார்கள்.

அவர்கள்ஏைழஜனங்கைளத்துன்புறுத்துகறார்கள்.
௩தீயஜனங்கள்தங்களுைடயஇச்ைசகைளக்குறத்துெபருைமெகாள்வார்கள்.

ேபராைச மிக்க அந்த ஜனங்கள் ேதவைன சப ப்பார்கள். இவ்வைகயாகக்
கர்த்தைரத் தாங்கள்ெவறுப்பைதத்தீேயார் ெவளிக்காட்டுவார்கள்.

௪ தீேயார் ேதவைனப் பன்பற்றக்கூடாத அளவற்கு அதகப் ெபருைம
பாராட்டுவார்கள். அவர்கள்தீயத ட்டங்கைளேயவகுப்பார்கள்.

ேதவேனஇல்ைலஎன்பதுேபாலஅவர்கள்நடந்துெகாள்வார்கள்.
௫தீேயார் எப்ேபாதும் ேகாணலானவற்ைறேயெசய்வார்கள்.

அவர்கள் ேதவனுைடய சட்டங்கைளயும், நல்ல ேபாதகத்ைதயும்
கவனிப்பதல்ைல.*

ேதவனுைடயபைகவர்கள்அவரதுேபாதைனகைளஅசட்ைடெசய்வார்கள்.
௬தீயைவஅவர்கைளஒருேபாதும்அணுகுவதல்ைலஎனநைனப்பார்கள்.

அவர்கள், “நாம் களிகூருேவாம், நமக்குத்தண்டைனயல்ைல” என்பார்கள்.
* ௧௦:௫: அவர்கள்...கவனிப்பதல்ைல எழுத்தன் ப ரகாரமாக, “உமது நீத அவைன காட்டிலும்
உயரமாயருக்க றது” எனப்ெபாருள்படும்.
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௭அந்தஜனங்கள்எப்ேபாதும் சப ப்பார்கள்.
அவர்கள் ப றைரக் குற த்து எப்ேபாதும் தீைமேய ேபசுவார்கள். அவர்கள்
தீயவற்ைறேயத ட்டமிடுவார்கள்.

௮ அந்த ஜனங்கள் மைறவ டங்களில் இருந்து ஜனங்கைளப் ப டிக்கக்
காத்தருப்பார்கள்.

ஜனங்கைளக்காயப்படுத்தமைறந்தருப்பார்கள்.
ஒன்றும்அறயாதஜனங்கைளஅவர்கள்ெகால்லுவார்கள்.

௯ மிருகங்கைள உண்பதற்காய் ெகால்லக் காத்தருக்கும் சங்கங்கைளப்
ேபாலாவார்கள்.

ஏைழகைளஅவர்கள்தாக்குவார்கள். தீேயார்வ ரிக்கும்வைலயல்அவர்கள்
ச க்குவார்கள்.

௧௦மீண்டும்மீண்டும்ஏைழகைளயும்ப றைரயும்துன்புறுத்துவார்கள்.
௧௧ எனேவ, “ேதவன் எங்கைள மறந்தார். என்ெறன்றும் ேதவன் நம்மிடமிருந்து

வலக ச்ெசன்றார்.
நமக்குஏற்படும்தீைமையேதவன்பாரார்!”
என்றுஅந்தஏைழகள்எண்ணத்ெதாடங்குவார்கள்.

௧௨கர்த்தாேவ, எழுந்துெசயல்படும்!
ேதவேன,அத்தீேயாைரத் தண்டியும்!
ஏைழகைளமறவாேதயும்!

௧௩தீேயார் ேதவனுக்குஎத ராவார்கள்.
ஏெனன்றால் ேதவன்தங்கைளத்தண்டியாெரன்றுஎண்ணுவார்கள்.

௧௪ கர்த்தாேவ, தீேயார் ெசய்யும் ெகாடுைமகைளயும் தீைமகைளயும் நீர்
காண்கறீர்.

அவற்ைறப் பார்த்துஏேதனும்ெசய்யும்!
ெதால்ைலக்குள்ளானஜனங்கள்உதவ ேகட்டுஉம்மிடம்வருவார்கள்.

கர்த்தாேவ, நீேரஅனாைதகளுக்குஉதவுகறவர்.
எனேவஅவர்களுக்குஉதவும்!

௧௫கர்த்தாேவ, தீேயாைரஅழித்துவடும்.
௧௬உமதுநாட்டிலிருந்துஅவர்கைளஅகற்றும்.

அப்ெபாழுது ஆண்டவராக ய நீேர ந த்தய ராஜா என்பைத எல்ேலாரும்
உணருவார்கள்.

௧௭கர்த்தாேவ, ஏைழஜனங்களின் ேதைவையக் ேகட்டற ந்தீர்.
அவர்கள்ெஜபங்கைளக் ேகட்டு,அதன்படிெசய்யும்.

௧௮கர்த்தாேவ,ெபற்ேறாரற்ற பள்ைளகைளக்காப்பாற்றும்.
துயரப்பட்டுக் ெகாண்டிருக்கும் ஜனங்கைள ேமலும் ெதால்ைலகளால்
வருந்தவ டாதரும்.

தீேயார்இங்குவாழாதபடிஅவர்கைளஅச்சுறுத்தும்.

௧௧
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்

௧கர்த்தைர, நான்நம்பயருக்க ேறன்.
ஏன்என்ைனஓடிஒளிந்துெகாள்ளச்ெசால்லுகறீர்கள்?
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நீங்கள் என்னிடம், “உன் மைலக்குப் பறைவையப்ேபால் பறந்து ெசல்!”
என்றீர்கள்.

௨தீேயார் ேவட்ைடக்காரைனப் ேபான்ேறார். இருளில்அவர்கள்ஒளிவார்கள்.
அவர்கள்வல்ைலவைளத்துஅம்ைபக்குறைவப்பார்கள்.
நல்ல, ேநர்ைமயானஇருதயமுள்ளஜனங்களின் ேமல்எய்வார்கள்.

௩நல்லவற்ைறஅவர்கள்அழித்தால் என்னநகழும்?
நல்ேலார்அப்ேபாதுஎன்னெசய்வார்கள்?

௪கர்த்தர்அவரதுபரிசுத்தஆலயத்தல்இருக்கறார்.
பரேலாகத்தல்தனதுசங்காசனத்தல்கர்த்தர்வீற்றருக்க றார்.

நடப்பவற்ைறகர்த்தர் கண்காணிக்க றார்.
கர்த்தருைடயகண்கள்ஜனங்கைளநல்ேலாரா, தீேயாரா எனக்கண்டறயும்.

௫கர்த்தர் நல்ேலாைரத் ேதடுக றார்.
கர்த்தர் தீயவைரயும்,ெகாடிேயாைரயும்,ெவறுக்கறார்.

௬ தீேயார்ேமல் ெவப்பமான நலக்கரிையயும், எரியும் கந்தகத்ைதயும்
மைழயாய்ப்ெபாழியச் ெசய்வார்.

ெவப்பமானஎரியும் காற்ைறமட்டுேமஅத்தீேயார்அனுபவப்பார்கள்.
௭ஆனால்கர்த்தர் நல்லவர்.

நல்லைதச்ெசய்யும்ஜனங்கைளஅவர் ேநச க்க றார்.
நல்ேலார்அவருடன்இருப்பார்கள்,அவர்முகத்ைதக்காண்பார்கள்.

௧௨
ெசமினீத்என்னும்இைசக்கருவயல்வாச க்கஇராகத்தைலவனுக்குதாவீது

தந்த பாடல்
௧கர்த்தாேவ, என்ைனக்காப்பாற்றும்.

நல்ேலார் மடிந்துேபாயனர்.
பூமியலுள்ள ஜனங்களிைடேய உண்ைமயான நம்ப க்ைகயுள்ேளார்
எவருமில்ைல.

௨அண்ைடவீட்டாரிடம்ஜனங்கள்ெபாய் ேபசுக றார்கள்.
ெபாய்களால்அயலாைனப்புகழ்ந்துேபசுக றார்கள்.

௩ெபாய்கூறும்நாைவக்கர்த்தர்அறுத்ெதறவார்.
தங்கைளேயபுகழ்ேவாரின் நாக்குகைளக்கர்த்தர்துண்டித்ெதறவார்.

௪ அந்த ஜனங்கள், “நாங்கள் தக்க ெபாய்யுைரப்ேபாம் எங்கள் நாக்குகளின்
மூலமாக, நாங்கள்ெபரியவர்களாேவாம்.

யாரும்எங்கள்எஜமானராகஇயலாது!” என்கறார்கள்.

௫ஆனால்கர்த்தேரா, “தீேயார் ஏைழகளின்ெபாருள்கைளத்தருடுவார்கள்.
உதவயற்றஜனங்களின்ெபாருள்கைளஅபகரிப்பார்கள்.

கைளப்புற்ேறாைரஇப்ேபாதுநான்எழுந்துபாதுகாப்ேபன்” என்கறார்.

௬கர்த்தருைடயெசாற்கள்உண்ைமயும்தூய்ைமயுமானைவ.
ெநருப்பல்உருக்கப்பட்ட ெவள்ளிையப்ேபால்அைவதூய்ைமயானைவ.
ஏழுமுைற உருக்க த் தூய்ைமயாக்கப்பட்ட ெவள்ளிையப் ேபால் அைவ
தூய்ைமயானைவ.
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௭கர்த்தாேவ,உதவயற்றஜனங்கைளப்பாதுகாத்தருளும்.
இப்ேபாதும்எப்ேபாதும்அவர்கைளப்பாதுகாப்பீராக.

௮அத்தீேயார்முக்கயமானவர்கைளப் ேபான்றுநடிப்பார்கள்.
உண்ைமயல்அவர்கள்ேபாலிநைககைளப் ேபான்றவர்கள்.
அைவவைலயுயர்ந்ததாய் ேதான்றும்ஆனால்அைவமலிவானைவ.

௧௩
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்

௧கர்த்தாேவ, எத்தைனகாலம்என்ைனமறப்பீர்?
என்ெறன்றும்மறந்தருப்பீேரா? என்ைனஏற்கஎத்தைனக்காலம்மறுப்பீர்?

௨எவ்வளவுகாலத்துக்குநீர் என்ைனமறந்தருப்பீர்.
என்இருதயத்தல்எத்தைனக்காலம்துக்கம்அனுபவக்கட்டும்?
எத்தைனக்காலம்என்பைகவன்என்ைனெவற்ற ெகாள்வான்?

௩எனதுேதவனாகயகர்த்தாேவ, என்ைனப்பாரும்!
எனக்குப்பதல்தாரும்! என்பதைலநான்அறயட்டும்!
இல்ைலெயனில் நான்மடிேவன்.

௪அதுநடந்தால்என்பைகவன், “நான்அவைனெவன்ேறன்” என்பான்.
என்ைனத்ேதாற்கடித்தால்என்பைகவன்மகழ்வான்.

௫கர்த்தாேவ, எனக்குஉதவும்உம்அன்பல்நான்நம்ப க்ைகைவத்ேதன்.
நீர் என்ைனக்காத்துஎன்ைனமகழச்ெசய்தீர்.

௬ கர்த்தர் நல்லைத எனக்குச் ெசய்ததால் சந்ேதாஷப் பாடைல கர்த்தருக்காய்
பாடுேவன்.

௧௪
தாவீதுஇராகத் தைலவனுக்குஅளித்த பாடல்

௧ “ேதவன்இல்ைல” என்றுமூடன்தன்உள்ளத்தல்ெசால்லிக்ெகாள்வான்.
ெகாடிய, சீர்ெகட்ட காரியங்கைளமூடர்கள்ெசய்வார்கள்.
அவர்களுள்ஒருவனும்நல்லைதச்ெசய்வதல்ைல.

௨கர்த்தர் பரேலாகத்தலிருந்துகீேழஜனங்கைளப்பார்ப்பார்.
ஞானவாைனப்பார்க்க கர்த்தர்முயன்றார்.

(ஞானமுள்ளவன்ேதவனிடம்உதவ ேகட்பான்.)
௩ஆனால்எல்ேலாரும் ேதவைனவட்டுவலக ப் ேபானார்கள்.

எல்லா ஜனங்களும் தீேயாராய் மாறனார்கள். ஒருவன் கூட நல்லைதச்
ெசய்யவல்ைல.

௪தீேயார் என்ஜனங்கைளஅழித்தனர்.
அத்தீேயார் ேதவைனஅறயார்கள்.

தீேயாருக்குமிகுதயாய்உணவுஉண்டு.
கர்த்தைரஅவர்கள்ஆராத ப்பதல்ைல.

௫-௬ஏைழயன்அறவுைரையஅத்தீேயார் ேகளார்கள்.
ஏெனனில் ஏைழ ேதவைனநம்ப வாழ்வான்.

ேதவன்நல்லவர்கேளாடுஇருப்பார்.
எனேவதீேயார் மிகவும்அச்சம்ெகாள்வார்கள்.
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௭சீேயான் (மைல) ேமல்உள்ளவேரஇஸ்ரேவைலக்காப்பாற்றமுடியும்.
கர்த்தர் தாேமஇஸ்ரேவைலக்காப்பவர்!

கர்த்தருைடய ஜனங்கள் அைழத்துச் ெசல்லப்பட்டுச் சைறக்
ைகத களாக்கப்பட்டனர்.

ஆனால்கர்த்தேரா தம்ஜனங்கைளத்தரும்பஅைழத்துவருவார்.
அப்ேபாதுயாக்ேகாபுக்கு (இஸ்ரேவல்)மிகவும்மக ழ்ச்ச யுண்டாகும்.

௧௫
தாவீதன்பாடல்

௧கர்த்தாேவ,உமதுபரிசுத்தகூடாரத்தல்யார்வாழக்கூடும்?
உமதுபரிசுத்த மைலகளில்யார்வாழக்கூடும்?

௨தூயவாழ்க்ைகவாழ்ந்து, நற்ெசயல்கைளெசய்பவனும்,
உள்ளத்தலிருந்து உண்ைமையப் ேபசுபவனும் உமது மைலயல்
வாழமுடியும்.

௩அம்மனிதன்பறைரக்குற த்துத்தீைமகூறான்.
அம்மனிதன்அயலானுக்குத்தீங்குெசய்யான்.
அம்மனிதன் அவன் குடும்பத்ைதக் குற த்து ெவட்கம் தரும் ெமாழிகைளச்
ெசால்லான்.

௪ேதவைனெவறுப்ேபாைரஅவன்மதயான்.
ஆனால்கர்த்தைரச் ேசவ ப்ேபாைரெயல்லாம்அம்மனிதன்மத ப்பான்.

அவன்அயலானுக்குவாக்களித்தால்
அவற்ைறச் சரியாகக் கைடப்ப டிப்பான்.

௫அவன்கடன்ெகாடுத்தால்,வட்டி ேகளான்.
குற்றமற்றமனிதருக்குத்தீங்கைழப்பதற்குஅவன்பணம்ெபறான்.

அந்த நல்ல மனிதைனப்ேபால வாழும் ஒருவன் எப்ேபாதும் நீங்காது
ேதவனுைடயஅருேகஇருப்பான்.

௧௬
தாவீதன்மிக்தாம் என்னும்பாடல்

௧ேதவேன, நாம்உம்ைமச் சார்ந்தருப்பதால்என்ைனக்காத்துக்ெகாள்ளும்.
௨நான்கர்த்தைர ேநாக்க , “கர்த்தாேவ, நீர் என்ஆண்டவர்,

என்னிடமுள்ள நற்காரியம் ஒவ்ெவான்றும் உம்மிடமிருந்து வருகறது”
என்ேறன்.

௩பூமியலுள்ளதன்சீடருக்குக்கர்த்தர்அற்புதமானவற்ைறச்ெசய்க றார்.
அந்தஜனங்கைளஉண்ைமயாய் ேநச ப்பைதக்கர்த்தர் காட்டுக றார்.

௪ ப ற ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ள ஓடும் ஜனங்கேளா ேவதைனக்கு
ஆளாவார்கள்.

அவ்வக்க ரகங்களுக்கு அவர்கள் பைடக்கும் இரத்த பலிகளில் நான் பங்கு
ெகாள்ளமாட்ேடன்.

அவ்வக்க ரகங்களின்ெபயர்கைளயும்கூடநான்கூறமாட்ேடன்.
௫என்பங்கும்பாத்த ரமும்கர்த்தரிடமிருந்ேதவரும்.

கர்த்தாேவ, எனக்குஉதவும், என்பங்ைகஎனக்குத்தாரும்.
௬என்பரம்பைரச்ெசாத்துஅற்புதமானது.
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நான்ெபற்ற பங்குமிகஅழகானது.
௭எனக்குநன்குேபாத த்த கர்த்தைரத்துத ப்ேபன்.

இரவல் என் உள்ளத்தன் ஆழத்தலிருந்து இந்த ஆேலாசைனகள்
வருகன்றன.

௮என்கர்த்தைர எப்ெபாழுதும்எனக்குமுன்பாகைவத்தருக்க ேறன்.
அவர் என்வலதுபுறத்தலிருப்பதால்ந ச்சயமாய்வலகமாட்ேடன்.

௯என்இருதயமும்ஆத்துமாவும்மிகவும்மகழும்.
என்உடலும்பாதுகாப்பாய்வாழும்.

௧௦ ஏெனனில் கர்த்தாேவ, என் ஆத்துமாைவ மரணத்தன் இடத்தல்
இருக்கவ டமாட்டீர்.

உம்மீது நம்ப க்ைக ைவத்த ஒருவைரயும் கல்லைறயல் அழுக ப்ேபாக
அனுமதக்கமாட்டீர்.

௧௧சரியானவழியல்வாழ நீர் எனக்குப் ேபாத ப்பீர்.
கர்த்தாேவ,உம்ேமாடிருப்பேத எனக்குப்பூரணஆனந்தம்தரும்.
உமதுவலதுபுறத்தல்தங்குவேத என்ெறன்றும்இன்பம்தரும்.

௧௭
தாவீதன்ஒருெஜபம்

௧கர்த்தாேவ, நயாயத்த ற்கானஎன்ெஜபத்ைதக் ேகளும்.
எனதுெஜபப் பாடலுக்குச்ெசவெகாடுத்தருளும்.
எனதுேநர்ைமயானெஜபத்ைதக் ேகளும்.

௨என்ைனப்பற்றய சரியானமுடிவுஎடுப்பீர்.
உம்மால்உண்ைமையக்காணமுடியும்.

௩நீர் என்இருதயத்தன்ஆழத்ைதப் பார்த்தீர்.
இரவுமுழுவதும்என்ேனாடிருந்தீர்.

என்இருதயத்ைதஆராய்ந்துஎன்னில்ஒருகுற்றத்ைதயும்நீர் காணவல்ைல.
நான்எந்தத் தீயெசயல்கைளயும்த ட்டமிடவல்ைல.

௪ உமது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கு என்னால் இயன்றமட்டும்
முயன்ேறன்.

௫உமதுவழிமுைறகைளபன்பற்ற ேனன்.
உமதுவாழ்க்ைகவழிகளிலிருந்துஎன்பாதங்கள்வலகவல்ைல.

௬ேதவேன,உம்ைமக்கூப்ப ட்டேபாெதல்லாம், எனக்குப்பதலளித்தீர்.
எனேவ,இப்ேபாதும்எனக்குச்ெசவெகாடும்.

௭ ேதவேன, உம்ைம நம்புக ற உமது வலது பக்கத்தலிருக்கும் ஜனங்களுக்கு
உதவுகறீர்.

உம்ைமப் பன்பற்றுகறவனின்இந்தெஜபத்த ற்குச்ெசவெகாடும்.
௮கண்ணின்மணிையப்ேபாலஎன்ைனப்பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.

உமதுச றகுகளின்ந ழலில்என்ைனமைறத்துக்ெகாள்ளும்.
௯ கர்த்தாேவ, என்ைன அழிக்க நைனக்கற தீேயாரிடமிருந்து என்ைன

மீட்டருளும்.
என்ைனத் தாக்க முயல்கற ஜனங்களிடமிருந்து என்ைனப்
பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.

௧௦ தங்கைளப் பற்ற ப் ெபருைமபாராட்டுக ற அத்தீேயார் ேதவனுக்குச்
ெசவ சாய்க்கமுடியாதபடி
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ெபருைமயுைடேயாராய்இருக்க றார்கள்.
௧௧அந்தஜனங்கள்என்ைனத்துரத்தனார்கள்.

இப்ேபாதுஅவர்கள்என்ைனச்சூழ்ந்தருக்க றார்கள்.
என்ைனத்தாக்குவதற்குத்தயாராகஇருக்க றார்கள்.

௧௨ப ற வலங்குகைளக் ெகான்று சாப்ப டக் காத்தருக்கும் சங்கத்ைதப்ேபான்று
அத்தீேயார் காணப்படுகறார்கள்.

தாக்கக் காத்தருக்கும் சங்கத்ைதப்ேபால்மைறந்தருக்க றார்கள்.

௧௩கர்த்தாேவ, எழுந்துபைகவரிடம் ெசன்று,அவர்கள்சரணைடயச்ெசய்யும்.
உமதுவாளால்அத்தீேயாரிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

௧௪கர்த்தாேவ,உயருள்ேளார்வாழும் ேதசத்தலிருந்துஅத்தீேயாைர
உமதுவல்லைமயால்அப்புறப்படுத்தும்.

கர்த்தாேவ,பலர்உம்மிடம்உதவக்காகவருவார்கள். இவ்வாழ்க்ைகயல்அதகம்
பலனில்ைல.

அவர்களுக்குஅதகஉணவளியும்.
ேவண்டுவனவற்ைறஅவர்கள்பள்ைளகளுக்குக்ெகாடும்.
அவர்களின்பள்ைளகளுக்கும்மிகுந்தருக்கும்படியாகஅப்பள்ைளகளுக்குத்
தருப்தயாய்உணவளியும்.

௧௫நான்நீத க்காகெஜப க்க ேறன்.
கர்த்தாேவ,உமதுமுகத்ைதக்காண்ேபன்.
கர்த்தாேவ,உம்ைமப் பார்ப்பதால்முழுைமயானதருப்தெகாள்ேவன்.

௧௮
இைசத் தைலவனுக்கு கர்த்தருைடய ஊழியனாகய தாவீது எழுதய

பாடல். சவுலிடமிருந்தும் ப ற பைகவர்களிடமிருந்தும் கர்த்தர் அவைனத்
தப்புவத்தப்ேபாதுஇப்பாடைலஎழுதனான்.
௧ “எனதுெபலனாகயகர்த்தாேவ,

நான்உம்ைமேநச க்க ேறன்!”

௨ கர்த்தர் என் பாைறயாகவும், ேகாட்ைடயாகவும், எனக்குப் பாதுகாப்பான
இடமாகவும்இருக்க றார்.

பாதுகாப்ப ற்காகஓடும்பாைறயாக என்ேதவன்இருக்கறார்.
ேதவன்எனக்குக் ேகடகம். அவரதுவல்லைமஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

உயர்ந்தமைலகளில்மைறவ டமாக கர்த்தர் எனக்குவளங்குகறார்.

௩எனதுவேராத கள்என்ைனகாயப்படுத்தமுயன்றனர்.
ஆனால் நான் கர்த்தருைடய உதவைய நாடிேனன், நான் என்
பைகவரிடமிருந்துகாப்பாற்றப்பட்ேடன்.

௪என்பைகவர்கள்என்ைனக்ெகால்லமுயன்றுெகாண்டிருந்தார்கள்!
மரணத்தன்கயறுகள்என்ைனச்சூழ்ந்தருந்தன.

மரணத்தன்இடங்களுக்குஎன்ைனக்ெகாண்டுெசல்லும்ெபருெவள்ளத்தல்
நான்அகப்பட்ேடன்.

௫கல்லைறயன்கயறுகள்என்ைனச்சுற்றலுமிருந்தன.
மரணக்கண்ணிகள்என்முன்க டந்தன.

௬ெநருக்கத்தல்கர்த்தருைடயஉதவையநாடிேனன்.
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ஆம், என்ேதவைனநான்கூப்ப ட்ேடன்.
ேதவன்அவரதுஆலயத்தல்இருந்தார்.

என்குரைலக் ேகட்டார். என்அபயக்குரல்அவர் காதல்வழுந்தது.
௭பூமிஅத ர்ந்துநடுங்கற்று. வண்ணின்அஸ்தபாரங்கள்அத ர்ந்தன.

ஏெனனில்கர்த்தர் ேகாபமாயருந்தார்!
௮ேதவனுைடயமூக்கல்புைககளம்ப ற்று.

ேதவனுைடயவாயல்ெநருப்புக்ெகாழுந்துகள்ேதான்றன.
அவரிடமிருந்துஎரியும்ஜூவாைலகள்பறந்தன.

௯கர்த்தர்வானத்ைதக்க ழித்துக்கீழிறங்கனார்!
த ரண்டகாரிருளின் ேமல்நன்றார்!

௧௦கர்த்தர் காற்றன்ேமல்எழுந்து
பறக்கும் ேகருபீன்கள்ேமேலற ப் பறந்துக்ெகாண்டிருந்தார்.

௧௧ அவைரச் சுற்ற கூடாரம்ேபால் சூழ்ந்தருந்த கருேமகங்களுக்குள் கர்த்தர்
மைறந்தருந்தார்.

இடிேமகங்களினுள்அவர்ஒளிந்தருந்தார்.
௧௨ அப்ேபாது ேதவனுைடய ப ரகாச க்கும் ஒளி ேமகங்கைளக் க ழித்து

ெவளிவந்தது.
புயலும்மின்னலும்ேதான்றன.

௧௩கர்த்தர்வானத்தலிருந்துஇடிஇடித்தார்.
உன்னதமான ேதவன் அவரது குரைலக் ேகட்கச் ெசய்தார். கல்மைழயும்,
மின்னல்ஒளியும் ேதான்றன.

௧௪கர்த்தர்அம்புகைளச்*ெசலுத்த ப் பைகவைரச் ச தறடித்தார்.
கர்த்தர் மின்னைல அனுப்பனார் ஜனங்கள் குழப்பத்தல்
ச தறடிக்கப்பட்டனர்.

௧௫கர்த்தாேவ, நீர்வல்லைமயாகப் ேபசனீர்,
உமது வாயலிருந்து வல்லைமயுள்ள காற்று வீச ற்று, தண்ணீரானது
பன்ேனதள்ளப்பட்டது.

கடலின்அடிப்பகுதையப் பார்க்கமுடிந்தது.
பூமியன்அஸ்தபாரங்கள்எங்கள்கண்களுக்குப்புலப்பட்டன.

௧௬கர்த்தர் ேமலிருந்துகீழிறங்க என்ைனக்காப்பாற்றனார்.
கர்த்தர் என்ைனப்ப டித்துஆழமானதண்ணீரிலிருந்துெவளிேய எடுத்தார்.

௧௭எனதுபைகவர்கள்என்னிலும்பலவான்கள்.
அவர்கள்என்ைனப்பைகத்தார்கள்.

என்ைனக்காட்டிலும்என்பைகவர்கள்பலசாலிகள்.
எனேவேதவன்என்ைனக்காப்பாற்றனார்.

௧௮ நான் ெதால்ைலயல் ச க்குண்டேபாது என் பைகவர்கள் என்ைனத்
தாக்கனார்கள்.

ஆனால்கர்த்தேரா எனக்குஆதரவளித்தார்.
௧௯கர்த்தர் என்ைனேநச க்க றார், எனேவஎன்ைனக்காப்பாற்றனார்.

என்ைனப்பாதுகாப்பானஇடத்த ற்குஅைழத்துச்ெசன்றார்.
௨௦நான்ஒன்றும்அறயாதவன்எனேவகர்த்தர் எனக்குரிய பலைனத்தருவார்.

* ௧௮:௧௪: அம்புகள்அது “மின்னல்.”
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நான் தவேறதும் ெசய்யவல்ைல, எனேவ எனக்காக அவர் நன்ைமகைளச்
ெசய்வார்.

௨௧ஏெனனில் நான்கர்த்தருக்குக்கீழ்ப்படிந்ேதன்.
என்ேதவனுக்குஎத ராகப் பாவம்ெசய்யவல்ைல.

௨௨கர்த்தருைடயமுடிவுகைளநான்நைனவுகூர்ந்ேதன்.
அவர் சட்டங்களுக்குக்கீழ்ப்படிந்ேதன்!

௨௩அவருக்குமுன்என்ைனத்தூய்ைமயாகவும்
களங்கமின்றயும்ைவத்துக்ெகாண்ேடன்.

௨௪அதனால்கர்த்தர் எனக்குெவகுமத ெகாடுப்பார்.
ஏெனனில் நான்கபடமற்றவன்.

ேதவனுைடயபார்ைவயல்நான்தவறைழக்கவல்ைல.
அவர் எனக்குநன்ைமகள்ெசய்வார்.

௨௫ கர்த்தாேவ! ஒருவன் உம்ைம உண்ைமயாய் ேநச த்தால் நீர் உமது
உண்ைமயானஅன்ைபஅவனுக்குக்காண்பப்பீர்.

ஆண்டவேர ஒருவன் உமக்கு உண்ைமயாய் இருந்தால் நீரும் அவனுக்கு
உண்ைமயாய்இருப்பீர்.

௨௬கர்த்தாேவ, நல்ேலாருக்கும்தூேயாருக்கும்நீர் நல்லவர்,தூயவர்.
ஆனால்இழிவானவர்கைளயும், கபடதாரிகைளயும்நீர் மிக நன்குஅறவீர்.

௨௭கர்த்தாேவ, நீர் தாழ்ைமயுள்ேளாருக்குஉதவுகறீர்.
அகந்ைதயுள்ேளாைரத் தாழ்த்துவீர்.

௨௮கர்த்தாேவ, என்வளக்ைகஏற்றுகறீர்.
என்ேதவனுைடயெவளிச்சம் என்ைனச்சூழ்ந்தஇருைளேபாக்குக றது!

௨௯கர்த்தாேவ,உமதுஉதவயால், நான்வீரேராடுஓடுேவன்.
ேதவனுைடயஉதவயால், பைகவரின்சுவர்களில் ஏறுேவன்.

௩௦ேதவனுைடயவல்லைமமுழுைமயானது.
கர்த்தருைடயவார்த்ைதகள்புடமிடப்பட்டிருக்க றது.
அவைரநம்பும்ஜனங்கைளஅவர் பாதுகாக்க றார்.

௩௧கர்த்தைரத் தவ ர ேதவன்எவருமில்ைல.
நமதுேதவைனத்தவ ர ேவறுபாைறஇல்ைல.

௩௨ேதவன்எனக்குெபலன்தந்து
தூயவாழ்க்ைகவாழஉதவுவார்.

௩௩மாைனப்ேபாலஓடுவதற்குத் ேதவன்உதவுகறார்.
உயர்ந்தஇடங்களில் என்ைனஉறுதயாக நைலநறுத்துகறார்.

௩௪ேதவன்என்ைனயுத்தங்களுக்குப்பழக்குகறார்.
எனேவஎனதுகரங்கள்பலமானவல்ைலவைளக்கும்.

௩௫ேதவேன, நீர் என்ைனப்பாதுகாத்துெவற்றயைடயச்ெசய்தீர்.
உமதுவலதுகரத்தால்என்ைனத்தாங்கனீர்.
என்சத்துருக்கைளநான்ெவல்லஉதவ ெசய்தீர்.

௩௬நான்தடுமாறாமல்வைரந்துநடக்கும்படிக்குஉதவ ெசய்தீர்.
எனதுகால்கைளயும்,மூட்டுக்கைளயும்பலப்படுத்தனீர்.

௩௭நான்என்பைகவர்கைளத்துரத்த ப் ப டிக்கமுடியும்.
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அவர்கள்அழியும்வைர நான்தரும்ேபன்.
௩௮எனதுபைகவைரத் ேதாற்கடிப்ேபன்.

அவர்கள்மீண்டும்எழுந்த ரார்கள்.
என்பைகவர்கள்என்பாதங்களுக்குக்கீழிருப்பார்கள்.

௩௯ேதவேன, என்ைனயுத்தங்களில் பலவான்ஆக்கனீர்.
என்பைகவர்கள்என்முன்ேனவழும்படிெசய்தீர்.

௪௦என்பைகவரின்கழுத்ைதமுறக்கப் பண்ணி,
அவர்கைளஅழிக்கச் ெசய்தீர்.

௪௧என்பைகவர்கள்உதவ ேவண்டினார்கள்.
அவர்கைளக்காப்பவர் எவருமில்ைல.

கர்த்தைர ேநாக்க முைறய ட்டனர்,
அவர் பதலளிக்கவல்ைல.

௪௨நான்என்பைகவைரத்துண்டிப்ேபன்.
அவர்கள்காற்றல்பறக்கும்தூைளப்ேபாலாவார்கள்.

அவர்கைளத்துண்டாக நசுக்குேவன்.

௪௩என்னிடம் ேபார் ெசய்க றஜனங்களிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
என்ைனஅத்ேதசங்களின்தைலவனாக்கும்.
எனக்குத்ெதரியாதஜனங்களும்என்ைனச்ேசவ ப்பார்கள்.

௪௪அந்த ஜனங்கள் என்ைனக் குறத்துக் ேகள்வப்படுவார்கள். எனக்கு உடேன
கீழ்ப்படிவார்கள்.

அந்த அயலார்கள் என்ைனக் கண்டுஅஞ்சுவார்கள். அந்த அயலார் நடுங்க
வீழ்வார்கள்.

௪௫அவர்கள்ைதரியமிழந்து
தங்கள்மைறவ டங்களிலிருந்துநடுங்க க்ெகாண்ேடெவளிவருவார்கள்.

௪௬கர்த்தர்உய ேராடிருக்க றார்!
நான்என்பாைறைய (ேதவைன)துத ப்ேபன்!
ேதவன்என்ைனக்காப்பாற்றுகறார்.
அவர் ேமன்ைமயானவர்.

௪௭ேதவன்எனக்காக என்பைகவர்கைளத்தண்டித்தார்.
என்கட்டுப்பாட்டின்கீழ்ஜனங்கைளக்ெகாண்டுவந்தார்.

௪௮கர்த்தாேவ, நீர் என்பைகவரிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றனீர்.

எனக்குஎத ரானஜனங்கைளத்ேதாற்கடிக்கஉதவனீர்.
ெகாடிேயாரிடமிருந்துஎன்ைனமீட்டீர்.

௪௯கர்த்தாேவ, ேதசங்களுக்குமுன்பாகஉம்ைமத்துத ப்ேபன்.
உமதுநாமத்ைதக்குற த்துப் பாடல்கள்இைசப்ேபன்.

௫௦ தான் ஏற்படுத்தன அரசன் யுத்தங்கள் பலவற்றல் ெவல்ல கர்த்தர்
உதவுகறார்!

தான் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசனுக்குத் தன் உண்ைமயான அன்ைப
உணர்த்துகறார்.

அவர் தாவீதுக்கும் அவன் சந்ததயனருக்கும் என்ெறன்றும்
உண்ைமயுள்ளவராகஇருக்க றார்.



சங்கீதம்௧௯:௧ 1052 சங்கீதம்௧௯:௧௩

௧௯
இைசத்தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்

௧வானங்கள்ேதவனுைடயமகைமையக்கூறுகன்றன.
ேதவனுைடய கரங்கள் ெசய்த நல்ல ெசயல்கைள ஆகாயங்கள்
அறவக்கன்றன.

௨ஒவ்ெவாருபுதுநாளும்அந்தக்கைதையேமலும்கூறும்.
ஒவ்ெவாருஇரவும் ேதவனுைடயவல்லைமையேமலும்ேமலும்உணர்த்தும்.

௩உண்ைமயல்ேபச்ைசேயா,வார்த்ைதையேயா ேகட்கமுடியாது.
நாம் ேகட்கவல்லசத்தத்ைதஅைவஎழுப்புவதல்ைல.

௪ஆனால்அவற்றன் “குரல்”உலகெமங்கும்ெசல்க றது.
அவற்றன் “வார்த்ைதகள்”பூமியன்இறுதையஎட்டுகன்றன.

ஆகாயம்சூரியனின்வீட்ைடப் ேபான்றருக்கும்.
௫ படுக்ைகயைறயலிருந்து ெவளிவரும் மக ழ்ச்ச யான மணமகைனப்ேபால்

சூரியன்ெவளிப்படும்.
பந்தயத்த ற்கு ஆைசயாய் காத்தருக்கும் ஓட்ட வீரைனப் ேபால் சூரியன்
வானத்தன்குறுக்ேக தன்வழியல்ெசல்லும்.

௬ஆகாயத்தன்ஒருமுைனயல்ெதாடங்க அதன்மறுமுைனவைரக்கும்சூரியன்
எங்கும்ஓடும்.

அதன்ெவப்பத்த ற்குஎதுவும்தப்பஇயலாது. கர்த்தருைடய ேபாதைனகளும்
அப்படிப்பட்டைவேய.

௭கர்த்தருைடய ேபாதைனகள்குைறயற்றைவ.
அைவேதவனுைடயஜனங்களுக்குப்ெபலைனக் (ஆற்றைல)ெகாடுக்கும்.

கர்த்தருைடயஉடன்படிக்ைகநம்பத்தக்கது.
அறவற்ேறார்ஞானமைடவதற்குஅதுஉதவும்.

௮கர்த்தருைடய சட்டங்கள்நயாயமானைவ.
அைவஜனங்கைளசந்ேதாஷப்படுத்தும்.

கர்த்தருைடயகட்டைளகள்நல்லைவ.
வாழத்தக்கவழிையஅைவஜனங்களுக்குக்காட்டும்.

௯ கர்த்தைரத் ெதாழுதுெகாள்வது எப்ேபாதும் ெவளிச்சமாய் ப ரகாச க்க ற ஒளி
ேபான்றது.

கர்த்தருைடய நயாயத்தீர்ப்புகள் நல்லைவ, ெசம்ைமயானைவ. அைவ
முற்றலும்சரியானைவ.

௧௦ கர்த்தருைடய ேபாதைனகள் சுத்தமான ெபான்ைனக்காட்டிலும்
ெபருமத ப்புைடயைவ.

ேதனைடயலிருந்து வரும் உயர்ந்த ேதைனக் காட்டிலும் அைவ
இனிைமயானைவ.

௧௧கர்த்தருைடய ேபாதைனகள்அவர் ேவைலயாைளஎச்சரிக்கன்றன.
அவருக்குக்கீழ்ப்படிவதால்நல்லைவந கழும்.

௧௨கர்த்தாேவ,ஒருவனும்தன்எல்லா பைழகைளயும்காணமுடியாது.
எனேவமைறவானபாவங்கள்நான்ெசய்யாதருக்கஉதவும்.

௧௩கர்த்தாேவ, நான்ெசய்யவரும்பும் பாவங்களிலிருந்துஎன்ைனவலக்கும்.
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அப்பாவங்கள்என்ைனஆளஅனுமதயாதரும்.
நீர்உதவனால்

நான்பாவங்களிலிருந்துவலக தூயவனாய்இருக்கமுடியும்.
௧௪என்வார்த்ைதகளும்எண்ணங்களும்உமக்குஏற்றதாய்இருக்கட்டும்.

கர்த்தாேவ, நீர் என்பாைற. நீேர என்ைனவடுவப்பவர்.

௨௦
இைசத்தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்

௧ ெதால்ைலகள் சூழ்ந்தருக்ைகயல் நீ கர்த்தைர ேநாக்க க் கூப்படும்ேபாது
கர்த்தர் பதலளிக்கட்டும்.

யாக்ேகாபன்ேதவன்உன்ெபயைரமுக்கயமாக்கட்டும்.
௨அவரதுபரிசுத்தஇடத்தலிருந்துேதவன்உதவ அனுப்பட்டும்.

சீேயானிலிருந்துஅவர்உனக்குத்துைணநற்கட்டும்.
௩நீஅளித்தஅன்பளிப்புகைளேதவன்நைனவுகூரட்டும்.

உன்பலிகைளெயல்லாம்அவர் ஏற்றுக்ெகாள்ளட்டும்.
௪ேதவன்உனக்குத் ேதைவயானஎல்லாவற்ைறயும்தருவார் எனநம்புக ேறன்.

உன்எல்லாத் த ட்டங்கைளயும்நைறேவற்றுவார் எனநம்புக ேறன்.
௫ேதவன்உனக்குஉதவும்ேபாதுநாம் மக ழ்வைடேவாம்.

நாம் ேதவனுைடயநாமத்ைதத்துத ப்ேபாம்.
நீ ேகட்பவற்ைறெயல்லாம் கர்த்தர் தருவார் என்றுநான்நம்புக ேறன்.

௬ கர்த்தர் தான் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசனுக்கு உதவுகறார் என இப்ேபாது
அறக ேறன்.

ேதவன்அவரதுபரிசுத்த பரேலாகத்தல்இருந்தார்.
அவர் ேதர்ந்ெதடுத்தஅரசனுக்குப்பதல்தந்தார்.

அவைனப் பாதுகாக்க ேதவன் தன் உயர்ந்த வல்லைமையப்
பயன்படுத்தனார்.

௭ச லர் தங்கள்இரதங்கைளநம்புகன்றனர்.
மற்ேறார் தங்கள்வீரர்கைளநம்புகன்றனர்.

ஆனால்நாங்கேளா எங்கள்ேதவனாகயகர்த்தைர நைனக்கன்ேறாம்.
அவரின்நாமத்ைதச்ெசால்லிக்கூப்படுேவாம்.

௮அவர்கள்ேதாற்கடிக்கப்பட்டனர்.
அவர்கள்யுத்தத்தல்மடிந்தனர்.

ஆனால்நாங்கள்ெவன்ேறாம்!
நாங்கள்ெவற்றெபற்றவர்கள்.

௯கர்த்தர் தாம் ேதர்ந்ெதடுத்தஅரசைனமீட்டார்!
ேதவன்ேதர்ந்ெதடுத்தஅரசன்உதவ ேவண்டினான். ேதவன்பதல்தந்தார்!

௨௧
இைசத்தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்

௧கர்த்தாேவ,உமதுெபலன்அரசைனமகழ்வக்க றது.
நீர்அவைனமீட்கும்ேபாதுஅவன்மிகவும் சந்ேதாஷமைடக றான்.

௨நீர்அரசனுக்குேவண்டியவற்ைறக்ெகாடுத்தீர்.
அரசன்சலவற்ைறக் ேகட்டான்.
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கர்த்தாேவ,அவன்ேகட்டவற்ைறநீர் ெகாடுத்தீர்.

௩கர்த்தாேவ, நீர்உண்ைமயாகேவஅரசைனஆசீர்வத த்தீர்.
அவன்தைலயல்ெபாற்க ரீடத்ைதச்சூட்டினீர்.

௪ ேதவேன அரசன் உம்மிடம், ஆயுைளக் ேகட்டான். நீர் அைத அவனுக்குக்
ெகாடுத்தீர்.

நீர் அவனுக்கு என்ெறன்றும் நைலத்துத் ெதாடரும் நீண்ட ஆயுைளக்
ெகாடுத்தீர்.

௫ெவற்ற க்குேநராக நீர்அரசைனவழிநடத்தனீர்.
அவனுக்குப்ெபரும் ேமன்ைமையத்தந்தீர்.
அவனுக்குப்ெபருைமையயும், புகைழயும்தந்தீர்.

௬ ேதவேன, நீர் உண்ைமயாகேவ என்ெறன்ைறக்கும் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசைன
ஆசீர்வத த்தீர்.

உமதுஉயர்ந்தவல்லைமையஉபேயாக த்துஅரசைனப்பாதுகாத்தீர்.
அரசன்உம்முகத்ைதப் பார்க்கும்ேபாதுஅதுஅவைனமகழச்ெசய்யும்.

௭அரசன்கர்த்தைர நம்புக றான்.
உன்னதமானேதவனாகயநீர்அவைனஏமாற்றமாட்டீர்.

௮ேதவேன,உமதுபைகவர்க்குஉம்ெபலைனஉணர்த்துவீர்.
உம்ைமப் பைகக்க றஅந்தஜனங்கைளஉமதுவல்லைமெவல்லும்.

௯ கர்த்தாேவ, நீர் அரசேனாடு இருக்கும் ேபாது, அவர் எல்லாவற்ைறயும்
ெகாளுத்தவடும்உைலையப்ேபால்இருப்பார்.

அவர்தன்பைகவர்கைளஅழிப்பார்.
௧௦அவரதுபைகவர்களின்குடும்பங்கள்அழிக்கப்படும்.

அவர்கள்பூமியலிருந்துஅகற்றப்படுவார்கள்.
௧௧ ஏெனனில் கர்த்தாேவ, அந்த ஜனங்கள் தீயவற்ைற உமக்ெகத ராய்

த ட்டமிட்டார்கள்.
அவர்கள்தீயனெசய்யத்த ட்டமிட்டும்ெவற்ற ெபறவல்ைல.

௧௨கர்த்தாேவ,அந்தஜனங்கைளஅடிைமகைளப் ேபாலாக்கனீர்.
நீர்அவர்கைளக்கயறுகளால்கட்டினீர்.

அவர்களின்கழுத்துக்கைளச்சுற்ற கயறுகளால்வைளத்தீர்.
அடிைமகைளப் ேபால்உம்ைமக்குனிந்துவணங்கச்ெசய்தீர்.

௧௩கர்த்தாேவ,உமதுமகத்துவத்தல்நீர்உயர்ந்தரும்.
கர்த்தருைடய ேமன்ைமையப்பாடல்களால்பாடிஇைசப்ேபாம்!

௨௨
“உதயத்தன் மான்” என்னும் இராகத்தல் இைசப்பதற்கு இைசத்

தைலவனுக்குதாவீதுதந்த பாடல்
௧என்ேதவேன, என்ேதவேன!

ஏன்என்ைனக்ைகவ ட்டீர்?
என்ைனமீட்பதற்குஇயலாதபடிெவகுதூரத்த ற்குச்ெசன்றீர்

உதவ ேவண்டிக் கதறும் என் குரைலக் ேகளாதபடி ெவகு தூரத்தல்
இருக்கறீர்!

௨என்ேதவேன, பகல்ெபாழுதல்உம்ைமக்கூப்ப ட்ேடன்.
நீர் எனக்குப் பதல்தரவல்ைல.
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இரவலும்ெதாடர்ந்துஉம்ைமக்கூப்ப ட்ேடன்.

௩ேதவேன,நீர் பரிசுத்தர்.
நீர்அரசைனப்ேபால்அமர்க றீர்.
கர்த்தாேவ,உமதுசங்காசனம்இஸ்ரேவலின்துதகளின்மத்தயல்உள்ளது.

௪எங்கள்முற்ப தாக்கள்உம்ைமநம்பனார்கள்.
ஆம்ேதவேன,அவர்கள்உம்ைமநம்பனார்கள்.
நீர்அவர்கைளமீட்டீர்.

௫ேதவேன, எங்கள்முற்ப தாக்கள்உதவக்காய்உம்ைமஅைழத்தனர்.
அவர்கள்பைகவர்களிடமிருந்துதப்ப த்தனர்.
அவர்கள்உம்ைமநம்பனார்கள். அவர்கள்ஏமாந்து ேபாகவல்ைல.

௬நான்மனிதனன்ற , புழுவா?
ஜனங்கள்என்ைனக்கண்டுெவட்கனார்கள்.
ஜனங்கள்என்ைனப்பழித்தனர்.

௭என்ைனப்பார்ப்ேபார் பரிகாசம்ெசய்தனர்.
அவர்கள்தைலையஅைசத்து,உதட்ைடப்பதுக்கனர்.

௮அவர்கள்என்ைனேநாக்க , “நீ கர்த்தரிடம்உதவ ேகள்.
அவர்உன்ைனமீட்கக்கூடும்.
உன்ைன அவர் மிகவும் ேநச த்தால், அவர் உன்ைன ந ச்சயம்
காப்பாற்றுவார்!” என்றார்கள்.

௯ேதவேன, நான்உம்ைமமுற்றலும்சார்ந்தருக்க ேறன்என்பேதஉண்ைம.
நான்ப றந்த நாளிலிருந்ேத என்ைனக்காப்பாற்ற வருகறீர்.
என் தாய டம் பால் பருகும் காலத்தலிருந்ேத நீர் உறுதயான நம்ப க்ைகைய
தந்துஎனக்குஆறுதல்அளித்தீர்.

௧௦நான்ப றந்த நாளிலிருந்ேத நீேர என்ேதவன்.
என் தாயன் உடலிலிருந்து ெவளி வந்தது முதல் உமது பாதுகாப்பல் நான்
வாழ்க ேறன்.

௧௧எனேவ, ேதவேன, என்ைனவட்டுநீங்காதரும்!
ெதால்ைலஅருேகஉள்ளது, எனக்குஉதவுவார் எவருமில்ைல.

௧௨ஜனங்கள்என்ைனச்சூழ்ந்துள்ளனர்.
முரட்டுக்காைளகள்ேபால்என்ைனச்சுற்றலும்இருக்கன்றனர்.

௧௩ெகர்ச்ச த்துக்ெகாண்டுவலங்ைகக்க ழித்துண்ணும்சங்கத்ைதப்ேபால்
அவர்கள்வாய்கள்தறந்தருக்கன்றன.

௧௪நலத்தல்ஊற்றப்பட்ட நீைரப்ேபான்றுஎன்வலிைமஅகன்றது.
என்எலும்புகள்ப ரிக்கப்பட்டிருந்தன. என்ைதரியம் மைறந்தது.

௧௫ உைடந்த மண்பாண்டத்தன் துண்ைடப் ேபான்று என் வாய் உலர்ந்து
ேபாய ற்று.

என்வாயன்ேமலண்ணத்தல்என்நாவுஒட்டிக்ெகாண்டது.
“மரணத்தூளில்” நீர் என்ைனப்ேபாட்டீர்.

௧௬ “நாய்கள்” என்ைனச்சூழ்ந்தருக்கன்றன.
தீேயார்கூட்டத்தன்கண்ணியல்வழுந்ேதன்.
சங்கத்ைதப்ேபான்று என் ைககைளயும் கால்கைளயும் அவர்கள்
க ழித்ெதற ந்தார்கள்.
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௧௭என்எலும்புகைளநான்காண்க ேறன்.
ஜனங்கள்என்ைனமுைறத்தனர்!
அவர்கள்என்ைனக்கவனித்துக்ெகாண்ேடயருக்க றார்கள்!

௧௮அந்தஜனங்கள்என்ஆைடகைளத்தங்களுக்குள்பக ர்ந்துெகாள்க றார்கள்.
என்அங்கயன்ெபாருட்டுசீட்ெடழுத ப் ேபாடுகன்றார்கள்.

௧௯கர்த்தாேவ, என்ைனவட்டுவலகாேதயும்.
நீேர என்வலிைம. வைரந்துஎனக்குஉதவும்!

௨௦கர்த்தாேவ, என்உயைரவாளுக்குத்தப்புவயும்.
அந்தநாய்களிடமிருந்துஅருைமயானஎன்உயைரமீட்டருளும்.

௨௧சங்கத்தன்வாயலிருந்துஎன்ைனவடுவயும்.
காைளயன்ெகாம்புகளுக்குஎன்ைனத்தப்புவயும்.

௨௨கர்த்தாேவ, என்சேகாதரர்களுக்குஉம்ைமப் பற்ற ச்ெசால்லுேவன்.
ெபரும் சைபகளில் நான்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.

௨௩கர்த்தைரத்துதயுங்கள். ஜனங்கேள!
அவைரத்ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.

இஸ்ரேவலின்சந்ததயனேர, கர்த்தைரமகைமப்படுத்துங்கள்.
இஸ்ரேவலின்எல்லாஜனங்கேள,கர்த்தருக்குப்பயந்துஅவைரமதயுங்கள்.

௨௪ெதால்ைலகளில்உழலும்ஏைழகளுக்குகர்த்தர்உதவுகறார்.
கர்த்தர்அவர்கைளக்குறத்துெவட்கப்படுவதல்ைல.

கர்த்தர்அவர்கைளெவறுப்பதல்ைல.
கர்த்தரிடம் ஜனங்கள் உதவ ேகட்ைகயல் அவர்கைளக் கண்டு அவர்
ஒளிப்பதல்ைல.

௨௫ கர்த்தாேவ, மகாசைபயல் எனது வாழ்த்துதல்கள் உம்மிடமிருந்ேத
வருகன்றன.

உம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்ேவார் முன்பாக, நான் உமக்குச் ெசான்ன
வாக்குறுதயானபலிகைளச்ெசலுத்துேவன்.

௨௬ஏைழகள்உண்டுதருப்தயுறுவார்கள்.
கர்த்தைரத் ேதடிவரும்ஜனங்கேள,அவைரத்துதயுங்கள்.
உங்கள்இருதயம்என்ெறன்றும்மக ழ்வதாக!

௨௭ தூரத்து நாடுகளின் ஜனங்கள் கர்த்தைர நைனத்து அவரிடம் மீண்டும்
வரட்டும்.

எல்லாஅயல்நாடுகளின்ஜனங்களும்கர்த்தைரத்ெதாழுதுெகாள்ளட்டும்.
௨௮ஏெனனில்கர்த்தேரஅரசர்.

அவர் எல்லா ேதசங்கைளயும்ஆளுகறார்.
௨௯ ெபலமுள்ள, ஆேராக்கயமான ஜனங்கள் உண்டு, ேதவனுக்குமுன்

வணங்கயருக்க றார்கள்.
எல்லா ஜனங்களும், ஏற்ெகனேவ இறந்தவரும், மரிக்கப் ேபாேவாரும்
ேதவனுக்குமுன்பாக நாம்ஒவ்ெவாருவரும்குனிந்துவணங்குேவாம்.

௩௦வருங்காலத்தல், நம் சந்ததயனர்கர்த்தருக்குச் ேசைவெசய்வார்கள்.
என்ெறன்றும்ஜனங்கள்அவைரக்குற த்துச்ெசால்வார்கள்.

௩௧ ப றக்கவருக்கும் பள்ைளகளுக்கு அவர்கள் ேதவனுைடய நன்ைமையச்
ெசால்வார்கள்.
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ேதவன்உண்ைமயாகச்ெசய்தநல்லகாரியங்கைளஅவர்கள்ெசால்வார்கள்.

௨௩
தாவீதன்பாடல்

௧கர்த்தர் என்ேமய்ப்பர்.
எனக்குத் ேதைவயானைவஎப்ேபாதும்என்னிடமிருக்கும்.

௨அவர் பசுைமயானபுல்ெவளிகளில் என்ைனஇைளப்பாறச்ெசய்க றார்.
குளிர்ந்த நீேராைடகளருேகஅவர் என்ைனவழிநடத்துக றார்.

௩ அவர் நாமத்தன் நன்ைமக்ேகற்ப, என் ஆத்துமாவற்குப் புது வலிைமையத்
தருகறார்.

அவர் நல்லவெரனக் காட்டும்படி, நன்ைமயன் பாைதகளில் என்ைன
நடத்துகறார்.

௪மரணத்தன்இருண்டபள்ளத்தாக்குகளில் நான்நடந்தாலும் எந்தத் தீைமக்கும்
பயப்படமாட்ேடன்.

ஏெனனில்கர்த்தாேவ, நீர் என்ேனாடிருக்க றீர்.
உமதுேகாலும்தடியும்எனக்குஆறுதல்நல்கும்.

௫ கர்த்தாேவ, என் பைகவர்களின் முன்னிைலயல் என் பந்தைய
ஆயத்தமாக்கனீர்.

என்தைலயல்எண்ெணையஊற்றனீர். என்பாத்த ரம் ந ரம்ப வழிக றது.
௬என்ஆயுள்முழுவதும்உமதுநன்ைமயும்இரக்கமும்என்ேனாடிருக்கும்.

ந த்தயகாலமாக நான்கர்த்தருைடயஆலயத்தல்அமர்ந்தருப்ேபன்.

௨௪
தாவீதன்பாடல்

௧பூமியும்அதலுள்ளஎல்லாப்ெபாருள்களும்கர்த்தருைடயைவ.
உலகமும்அதன்ஜனங்களும்அவருக்ேகஉரிைமயாம்.

௨கர்த்தர்பூமிையதண்ணீரின்ேமல்உண்டாக்கனார்.
ஆறுகளின்மீதுஅைதஉண்டாக்கனார்.

௩கர்த்தருைடயமைலகளின் ேமல்யார் ஏறக்கூடும்?
கர்த்தருைடயபரிசுத்தஆலயத்தல்யார் ந ற்கக்கூடும்?
யார்அங்குவழிபடமுடியும்?

௪தீயைவெசய்யாதஜனங்களும்,
பரிசுத்தஇருதயம்உைடேயாரும்,

ெபாய்ையஉண்ைமெயனக்கூறுவதற்குஎன்ெபயைரப்* பயன்படுத்தாேதாரும்,
ெபாய்யும்,

ெபாய்யான வாக்குறுதகளும் அளிக்காேதாரும், மட்டுேம அங்கு
ெதாழுதுெகாள்ளமுடியும்.

௫நல்லஜனங்கள்கர்த்தரிடம் மற்றஜனங்கைளஆசீர்வத க்கச்ெசால்வார்கள்.
அந்த நல்ல ஜனங்கள் தங்கள் இரட்சகராக ய ேதவைன நல்லக்
காரியங்கைளச்ெசய்யச்ெசால்வார்கள்.

௬அந்தநல்ேலார் ேதவைனப்பன்பற்றமுயல்வார்கள்.
யாக்ேகாபன்ேதவனிடம்உதவ ேவண்டிஅவர்கள்ெசல்வார்கள்.

* ௨௪:௪: என்ெபயர் எழுத்தன்ப ரகாரமாக “என்ஆத்துமா” எனப்ெபாருள்படும்.
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௭வாசல்கேள,உங்கள்தைலகைளஉயர்த்துங்கள்!
பைழைமயானகதவுகேள! த றவுங்கள்!
மகைமவாய்ந்தஅரசர்உள்ேளவருவார்.

௮யார்இந்தமகைமமிக்கஅரசர்?
கர்த்தேரஅந்தஅரசர். அவேரவல்லைமயுள்ளவீரர்.
கர்த்தேரஅந்தஅரசர். அவேர ேபாரின் நாயகன்.

௯வாசல்கேள,உங்கள்தைலகைளஉயர்த்துங்கள்!
பைழைமயானகதவுகேள, த றவுங்கள்!
மகைமமிக்கஅரசர்உள்ேளவருவார்.

௧௦யார்அந்தமகைமமிக்கஅரசர்?
சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தேரஅந்தஅரசர்.
அவேர மகைமமிக்கஅரசர்.

௨௫
தாவீதன்பாடல்

௧கர்த்தாேவ, நான்என்ைனஉமக்குஅளிக்க ேறன்.
௨என்ேதவேன,நான்உம்ைமநம்புக ேறன். நான்ெவட்கப்பட்டுப்ேபாகமாட்ேடன்.

என்பைகவர்கள்என்ைனக்கண்டுநைகப்பதல்ைல.
௩ஒருவன்உம்ைமநம்பனால்அவன்ெவட்கப்பட்டுப் ேபாகமாட்டான்.

ஆனால்வஞ்சகர் ஏமாந்து ேபாவார்கள்.
அவர்களுக்குஎதுவும்கைடப்பதல்ைல.

௪கர்த்தாேவ,உமதுவழிகைளக்கற்றுக்ெகாள்ளஉதவும்.
உமதுவழிகைளஎனக்குப் ேபாத யும்.

௫எனக்குவழிகாட்டிஉமதுஉண்ைமகைளப் ேபாத யும்.
நீேர என்ேதவன், என்மீட்பர்.
அனுதனமும்நான்உம்ைமநம்புக ேறன்.

௬கர்த்தாேவ, என்னிடம் தயவாயருக்க நைனவுகூரும்.
எப்ேபாதுமுள்ளஉமதுெமன்ைமயானஅன்ைபஎனக்குக்காட்டும்.

௭ எனது பாவங்கைளயும் என் சறுவயதன் தீய ெசயல்கைளயும் நைனவல்
ெகாள்ளாேதயும்.

கர்த்தாேவ, உமது நல்ல நாமத்த ற்ேகற்ப, என்ைன அன்ப ேல
நைனத்தருளும்.

௮கர்த்தர்உண்ைமயாகேவநல்லவர்.
பாவ களுக்குவாழ்வதற்குரியவழிையஅவர் ேபாத க்க றார்.

௯தாழ்ைமப்பட்டவர்களுக்குஅவர்தம்வழிையப் ேபாத க்க றார்.
அவர்அந்தஜனங்கைளநயாயமாக நடத்துகறார்.

௧௦ அவரது உடன்படிக்ைகையயும், வாக்குறுதகைளயும் பன்பற்றும்
ஜனங்களுக்குக்

கர்த்தர் தயவுள்ளவரும்,உண்ைமயுமானவர்.
௧௧கர்த்தாேவ, நான்பைழயானகாரியங்கள்பலவற்ைறச்ெசய்ேதன்.

ஆனால்உம்நன்ைமெவளிப்படும்ெபாருட்டுநான்ெசய்தவற்ைறெயல்லாம்
மன்னித்தீர்.
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௧௨கர்த்தைரப் பன்பற்றுவைதஒருவன்ெதரிந்துெகாண்டால்
அவன்வாழ்வதற்குரிய நல்வழிைய ேதவன்காட்டுவார்.

௧௩அம்மனிதன்நல்லவற்ைறஅனுபவப்பான்.
ேதவன்வாக்களித்த ேதசத்ைதஅவன்பள்ைளகள்ெபறுவார்கள்.

௧௪தன்ைனப்பன்பற்றுேவாருக்குக்கர்த்தர் தன்இரகச யங்கைளச்ெசால்வார்.
அவைரப் பன்பற்றுேவாருக்குத்தமதுஉடன்படிக்ைகையக்கற்ப க்க றார்.

௧௫உதவக்காக நான்எப்ேபாதும்கர்த்தைர ேநாக்கயருக்க ேறன்.
ெதால்ைலகளிலிருந்துஅவர் எப்ேபாதும்முடிவுஉண்டாக்குகறார்.

௧௬கர்த்தாேவ, நான்காயமுற்றுத்தனித்தருக்க ேறன்.
என்னிடம் தரும்ப எனக்குஇரக்கத்ைதக்காட்டும்.

௧௭என்ெதால்ைலகளிலிருந்துஎன்ைனவடுவயும்.
என்ச க்கல்கைளத்தீர்க்க எனக்குஉதவும்.

௧௮கர்த்தாேவ, என்ெதால்ைலகைளயும்,துன்பத்ைதயும்பாரும்.
நான்ெசய்த பாவங்கைளெயல்லாம்மன்னியும்.

௧௯என்பைகவர்கைளெயல்லாம் பாரும்.
அவர்கள்என்ைனப்பைகத்துத்தாக்கவரும்புக றார்கள்.

௨௦ேதவேன, என்ைனப்பாதுகாத்துமீட்டருளும்.
நான்உம்ைமநம்புக ேறன், என்ைனஏமாற்றமைடயச்ெசய்யாேதயும்.

௨௧ேதவேன, நீர்உண்ைமயாகேவநல்லவர்.
நான்உம்ைமநம்புவதால்என்ைனப்பாதுகாத்தருளும்.

௨௨ேதவேன,இஸ்ரேவல்ஜனங்கைள
அவர்களதுபைகவர்கள்எல்ேலாரிடமிருந்தும்மீட்டுக்ெகாள்ளும்.

௨௬
தாவீதன்பாடல்

௧கர்த்தாேவ, என்ைனநயாயந்தீரும்.
நான்தூயவாழ்க்ைகவாழ்ந்தைதநரூபயும்.
கர்த்தைர நம்புவைதஎன்றும்நான்நறுத்தயதல்ைல.

௨கர்த்தாேவ, என்ைனேசாத த்துப்பாரும்.
என்இருதயத்ைதயும்,மனைதயும்கவனமாகப் பாரும்.

௩நான்எப்ேபாதும்உமதுெமன்ைமயானஅன்ைபக்காண்க ேறன்.
உமதுஉண்ைமகளால்நான்வாழ்க ேறன்.

௪நான்ெபாய்யேராடும் ேமாசடிக்காரேராடும்ஒருேபாதும் ேசர்ந்ததல்ைல.
அவ்வைகயானபயனற்றஜனங்கேளாடுஒருேபாதும் ேசர்ந்ததல்ைல.

௫அத்தீயகூட்டத்தாைர நான்ெவறுக்க ேறன்.
தீங்குெசய்யும்அக்கூட்டத்தாேராடு நான்ேசரமாட்ேடன்.

௬கர்த்தாேவ, நான்தூய்ைமயானவன்என்றுகாண்பக்க
என்ைககைளக்கழுவக்ெகாண்டுஉமதுபலிபீடத்த ற்குவருக ேறன்.

௭கர்த்தாேவ,உம்ைமத்துத த்துப் பாடல்கைளப்பாடுக ேறன்.
நீர் ெசய்தஅற்புதமானகாரியங்கைளப்பற்ற ப் பாடுக ேறன்.

௮கர்த்தாேவ,உமதுஆலயத்ைத ேநச க்க ேறன்.
மகைமெபாருந்தயஉமதுகூடாரத்ைத ேநச க்க ேறன்.
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௯கர்த்தாேவ,அந்தப் பாவ கேளாடுஎன்ைனச்ேசர்க்காேதயும்.
அக்ெகாைலக்காரர்கேளாடுஎன்ைனக்ெகால்லாேதயும்.

௧௦அந்தஜனங்கள்பறைர ஏமாற்றக்கூடும்.
தீைமெசய்வதற்குஅவர்கள்பணம்ெபறக்கூடும்.

௧௧ஆனால்நான்களங்கமற்றவன்.
எனேவ, ேதவேன, என்னிடம் தயவாயருந்துஎன்ைனமீட்டுக்ெகாள்ளும்.

௧௨ேநர்ைமயானவழியல்நான்ெதாடர்க ேறன்.
கர்த்தாேவ, உம்ைமப் பன்பற்றுேவார் சந்த க்ைகயல் நான் உம்ைமத்
துத க்க ேறன்.

௨௭
தாவீதன்பாடல்

௧கர்த்தாேவ, நீேர என்ஒளியும்இரட்சகருமானவர்.
யாருக்கும்நான்பயப்படமாட்ேடன்!

கர்த்தர் என்வாழ்க்ைகயன்பாதுகாப்பானவர்.
எந்தமனிதனுக்கும்நான்அஞ்ேசன்.

௨தீயஜனங்கள்என்ைனத்தாக்கக்கூடும்.
என்ைனத்தாக்க என்சரீரத்ைதஅழிக்க என்பைகவர்கள்முயலக்கூடும்.

௩ஒருபைடேயஎன்ைனச்சூழ்ந்தாலும்நான்அஞ்சமாட்ேடன்.
ேபாரில்ஜனங்கள்என்ைனத்தாக்கனாலும்நான்பயப்பேடன்.
ஏெனனில் நான்கர்த்தைர நம்புக ேறன்.

௪எனக்குத்தருமாறுஒன்ைறேயநான்கர்த்தரிடம் ேகட்ேபன்.
இதுேவஎன்ேகாரிக்ைக:

“என்வாழ்க்ைகமுழுவதும்கர்த்தருைடயஆலயத்தல்தங்க
கர்த்தருைடய அழைகக்கண்டு அவர் அரண்மைனைய தரிச க்க
அனுமதயும்.”

௫ஆபத்தல்நான்இருக்ைகயல்கர்த்தர் என்ைனக்காப்பார்.
அவரதுகூடாரத்தல்என்ைனஒளித்துைவப்பார்.
அவரதுபாதுகாப்ப டம்வைரக்கும்என்ைனஅைழத்துச்ெசல்வார்.

௬என்பைகவர்கள்என்ைனச்சூழ்ந்துள்ளனர்.
அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்கக் கர்த்தர் எனக்குஉதவுவார்.

அப்ேபாதுஅவரதுகூடாரத்தல்பலிகைளச்ெசலுத்துேவன்.
மக ழ்ச்ச ஆரவாரத்ேதாடு என்பலிகைளஅளிப்ேபன்.
கர்த்தைர,மகைமப்படுத்தும்பாடல்கைளஇைசத்துப் பாடுேவன்.

௭ கர்த்தாேவ, என் குரைலக் ேகட்டு எனக்குப் பதல் தாரும், என்னிடம்
தயவாயரும்.

௮கர்த்தாேவ,உம்ேமாடு ேபசவரும்புக ேறன்.
என்இருதயத்தலிருந்துஉம்மிடம் ேபசவாஞ்ச க்க ேறன்.
கர்த்தாேவ,உம்மிடம் ேபசுவதற்காகஉமக்குமுன்பாகவருக ேறன்.

௯கர்த்தாேவ, என்னிடமிருந்துவலகாேதயும்!
உமது ஊழியனாகய என்னிடம் ேகாபங்ெகாண்டு, என்ைனவட்டு
வலகாேதயும்!

எனக்குஉதவும்! என்ைனத்தூரத்தள்ளாதரும்.
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என்ைனவட்டுவ டாதரும்!
என்ேதவேன, நீேர என்இரட்சகர்!

௧௦என்தந்ைதயும்தாயும் என்ைனைகவ ட்டனர்.
ஆனால்கர்த்தர் என்ைனஎடுத்துதமக்குரியவன்ஆக்கனார்.

௧௧கர்த்தாேவ, எனக்குப்பைகவருண்டு.
எனேவஉமதுவழிகைளஎனக்குப் ேபாத யும்.

சரியானகாரியங்கைளச்ெசய்வதற்குஎனக்குப் ேபாத யும்.
௧௨எனதுசத்தருக்கள்என்ைனத்தாக்கனார்கள்.

என்ைனப்பற்ற ெபாய்யுைரத்தனர்.
என்ைனத்துன்புறுத்தெபாய்கூறனர்.

௧௩நான்மரிக்கும்முன்னர்
கர்த்தருைடய நன்ைமையக் காண்ேபன் என நான் உண்ைமயாகேவ
நம்புக ேறன்.

௧௪கர்த்தருைடயஉதவக்குக்காத்தரு.
ெபலத்ேதாடும்ைதரியத்ேதாடும்இருந்து, கர்த்தருக்குக்காத்தரு.

௨௮
தாவீதன்ஒருபாடல்

௧கர்த்தாேவ, நீர் என்பாைற.
உதவக்காகஉம்ைமஅைழத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

என்ெஜபங்களுக்குஉமதுகாதுகைளமூடிக்ெகாள்ளாதரும்.
உதவ ேகட்கும் என்கூக்குரலுக்குநீர் பதலளிக்காதருந்தால் கல்லைறக்குச்
ெசன்ற பணத்ைதக் காட்டிலும் நான் ேமலானவனில்ைல என
எண்ணுேவன்.

௨ கர்த்தாேவ, என் கரங்கைள உயர்த்த , உமது மகா பரிசுத்த இடத்த ற்கு ேநராக
ெஜபம்ெசய்ேவன்.

உம்ைம ேநாக்க நான் கூப்படும்ேபாது ெசவெகாடும். எனக்கு இரக்கம்
காட்டும்.

௩கர்த்தாேவ, தீைமெசய்யும்தீேயாைரப் ேபால என்ைனஎண்ணாேதயும்.
“ஷாேலாம்” என்றுஅவர்கள்தங்கள்அயலாைரவாழ்த்துவார்கள்.
ஆனால் அவர்கைளக் குறத்துத் தீயவற்ைறத் தங்கள் இருதயங்களில்
எண்ணுகறார்கள்.

௪கர்த்தாேவ,அவர்கள்ப றருக்குத்தீயகாரியங்கைளச்ெசய்வார்கள்.
எனேவஅவர்களுக்குத்தீங்குவரச்ெசய்யும்.
அவர்களுக்குத்தக்க தண்டைனையநீர்ெகாடுத்தருளும்.

௫கர்த்தர் ெசய்யும்நல்லவற்ைறத்தீேயார் புரிந்துெகாள்வதல்ைல.
ேதவன்ெசய்யும்நல்லகாரியங்கைளஅவர்கள்பார்ப்பதல்ைல.

அவர்கள்அைதப் புரிந்துெகாள்வதல்ைல.
அவர்கள்அழிக்க மட்டுேமமுயல்வார்கள்.

௬கர்த்தைரத்துத ப்ேபன்,
இரக்கம்காட்டுமாறு ேகட்ட என்ெஜபத்ைதஅவர் ேகட்டார்.

௭கர்த்தேர என்ெபலன்,அவேர என்ேகடகம்.
அவைரநம்ப ேனன்.
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அவர் எனக்குஉதவனார்.
நான்மிகவும்மக ழ்க ேறன்!
அவைரத்துத த்துப் பாடல்கைளப்பாடுேவன்.

௮கர்த்தர் தாம் ேதர்ந்ெதடுத்தவைனக்காக்க றார்.
கர்த்தர்அவைனமீட்க றார். கர்த்தேரஅவன்ெபலன்.

௯ேதவேன,உம்ஜனங்கைளமீட்டருளும்.
உமதுஜனங்கைளஆசீர்வதயும்!

அவர்கைளவழி நடத்த என்ெறன்றும்Ԕ கனப்படுத்தும்!

௨௯
தாவீதன்பாடல்

௧ேதவனுைடயபுத்த ரேர, கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
அவரதுமகைமையயும்வல்லைமையயும்துதயுங்கள்.

௨கர்த்தைரத்துத த்துஅவர் நாமத்ைதகனப்படுத்துங்கள்!
உங்கள்வ ேசஷஆைடகைளஅணிந்துஅவைரத்ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.

௩கடலின்ேமல்கர்த்தர் தமதுகுரைலஎழுப்புக றார்.
மகைமெபாருந்தய ேதவனுைடய குரல் ெபரும் சமுத்த ரத்தன்ேமல்
இடியாய்முழங்கும்.

௪கர்த்தருைடயகுரல்அவர்வல்லைமையக்காட்டும்.
அவரதுகுரல்அவர்மகைமையக்காட்டும்.

௫ கர்த்தருைடய குரல் ெபரிய ேகதுரு மரங்கைளயும் சன்னஞ்சறு
துண்டுகளாக்கும்.

லீபேனானின்ெபரிய ேகதுருமரங்கைளகர்த்தர்உைடத்ெதற க றார்.
௬கர்த்தர்லீபேனாைனக்குலுக்குகறார்.

இளங்கன்றுநடனமாடினாற்ேபான்றுஅதுேதான்றுகறது.
எர்ேமான்மைலநடுங்குகறது.

இளைமயானெவள்ளாடுகுத ப்பைதப்ேபான்றுஅதுேதான்றுகறது.
௭கர்த்தருைடயகுரல்மின்னைலப்ேபால்ஒளிவ ட்டுத்தாக்குக றது.
௮கர்த்தருைடயகுரல்பாைலவனத்ைதக்குலுக்குகறது.

கர்த்தருைடயகுரலால்காேதஸ்பாைலவனம்நடுங்குகறது.
௯கர்த்தருைடயகுரல்மாைனஅஞ்சச்ெசய்யும்.

கர்த்தர் காடுகைளஅழிக்க றார்.
அவரதுஅரண்மைனயல்,ஜனங்கள்அவரதுமகைமையப்பாடுக றார்கள்.

௧௦ெவள்ளப்ெபருக்கன்ேபாதுகர்த்தர்அரசராயருந்தார்.
என்ெறன்றும்கர்த்தேரஅரசர்.

௧௧கர்த்தர்தாேமஅவரதுஜனங்கைளப்பாதுகாப்பாராக.
கர்த்தர்அவரதுஜனங்கைளசமாதானத்ேதாடுவாழும்படிஆசீர்வத ப்பாராக.

௩௦
தாவீது பாடிய பாடல்களுள் ஒன்று. ஆலயத்தன்அர்ப்பணிப்புக்காகப் பாடிய

பாடல்.
௧கர்த்தாேவ, என்ெதால்ைலகளினின்றுஎன்ைனவடுவத்தீர்.
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எனது பைகவர்கள் என்ைனத் ேதாற்கடித்து என்ைன ேநாக்க நைகக்காமல்
இருக்கச்ெசய்தீர்.

எனேவநான்உம்ைமகனப்படுத்துேவன்.
௨என்ேதவனாகயகர்த்தாேவ, நான்உம்மிடம் ெஜப த்ேதன்.

நீர் என்ைனக்குணமாக்கனீர்.
௩கல்லைறயனின்றுஎன்ைனவடுவத்தீர்.

என்ைனவாழவ ட்டீர்.
குழிகளில்இருக்கும்பணங்கேளாடுநான்தங்கயருக்க ேநரவல்ைல.

௪ேதவைனப்பன்பற்றுேவார் கர்த்தருக்குத்துத கைளப்பாடுவார்கள்!
அவரதுபரிசுத்த நாமத்ைதத்துதயுங்கள்!

௫ேதவன்ேகாபங்ெகாண்டார். அதன்முடிவு “மரணேம”.
ஆனால் அவர் அன்ைப ெவளிப்படுத்தனார், எனக்கு “உயைரக்”
ெகாடுத்தார்.

இரவல்அழுதபடி படுத்தருந்ேதன்.
மறுநாள்காைலயல்மக ழ்ச்ச ேயாடு பாடிக்ெகாண்டிருந்ேதன்!

௬இப்ேபாதுஇவ்வாறுநான்கூறமுடியும்.
அதுஉண்ைமெயனந ச்சயமாய் நான்அற ேவன்.
“நான்ஒருேபாதும் ேதாற்கடிக்கப்படமாட்ேடன்!”

௭கர்த்தாேவ, என்னிடம் தயவாயருந்தீர்.
எதுவும்என்ைனெவல்லமுடியாதுஎனஉணர்ந்ேதன்.

ச லகாலம், நீர் என்ைனவட்டுவலகனீர்,
நான்மிகவும் பயந்ேதன்.

௮ேதவேன, நான்உம்மிடம் தரும்ப ெஜப த்ேதன்.
எனக்குஇரக்கம்காட்டுமாறு ேவண்டிேனன்.

௯ நான், “ேதவேன, நான் மரித்துக் கல்லைறக்குள் அடக்கம் பண்ணப்பட்டால்
என்னபயன்?

மரித்ேதார் புழுதயல்க டப்பார்கள்.
அவர்கள்உம்ைமத்துத ப்பதல்ைல!

என்ெறன்றும்ெதாடரும்உம்நன்ைமையஅவர்கள்ேபசார்கள்” என்ேறன்.
௧௦கர்த்தாேவஎன்ெஜபத்ைதக் ேகளும்.

என்னிடம் தயவாயரும்!
கர்த்தாேவ, எனக்குஉதவும்.

௧௧நான்ெஜப த்ேதன், நீர் எனக்குஉதவனீர்!
என்அழுைகையநடனக்களிப்பாய்மாற்றனீர்.

அழுைகயன்ஆைடகைளநீர்அகற்ற ப்ேபாட்டீர்.
மக ழ்ச்ச யால்என்ைனப்ெபாத ந்துைவத்தீர்.

௧௨எனதுேதவனாகயகர்த்தாேவ,உம்ைமஎன்ெறன்றும்நான்துத ப்ேபன்.
ஒருேபாதும்அைமதயாய ராமல்நான்இைதச்ெசய்ேவன்.
எப்ேபாதும்யாராவதுஒருவர்உம்ைமகனப்படுத்த க்ெகாண்டிருப்பார்கள்.

௩௧
இைசத்தைலவனுக்காக தாவீதுபாடிய பாடல்

௧கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமநம்பயருக்க ேறன்.



சங்கீதம்௩௧:௨ 1064 சங்கீதம்௩௧:௧௫

என்ைனஏமாற்றாேதயும். என்னிடம் தயவாயருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
௨ேதவேன, எனக்குச்ெசவெகாடும்.

வைரந்துவந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
எனதுபாைறயாய்இரும். எனக்குப்பாதுகாப்பானஇடமாயரும்.

எனக்குக் ேகாட்ைடயாயரும். என்ைனப்பாதுகாத்தருளும்.
௩ேதவேன, நீேர என்பாைற.

எனேவ,உமதுநாமத்தன்நன்ைமயால்என்ைனநடத்த ,வழி காட்டும்.
௪என்பைகவர்கள்எனக்குமுன்ேனகண்ணிையைவத்தார்கள்.

அவர்கள் கண்ணிக்கு என்ைனக் காப்பாற்றும். நீேர என் பாதுகாப்ப டம்
ஆவீர்.

௫கர்த்தாேவ, நான்நம்பவல்லேதவன்நீேர.
என்உயைரஉமதுகரங்களில் நான்ைவத்ேதன். என்ைனக்காப்பாற்றும்!

௬ ெபாய்த் ெதய்வங்கைளத் ெதாழுது ெகாள்ளும் ஜனங்கைள நான்
ெவறுக்க ேறன்.

கர்த்தைரமட்டுேம நான்நம்புக ேறன்.
௭ேதவேன,உமதுதயவுஎனக்குமிகுந்த களிப்பூட்டுக றது.

நீர் எனதுெதால்ைலகைளக்கண்டுள்ளீர்.
என்ெதால்ைலகைளநீர்அற க றீர்.

௮எனதுபைகவர்கள்என்ைனெவற்றெகாள்ளவ டமாட்டீர்.
அவர்கள்கண்ணிகளிலிருந்துஎன்ைனவடுவயும்.

௯ கர்த்தாேவ, எனக்குத் ெதால்ைலகள் பல உண்டு, எனேவ என்னிடம்
தயவாயரும்.

என்மனத்துன்பத்தனால்என்கண்கள்ேநாகன்றன.
என்ெதாண்ைடயும்வயறும்வலிக்கன்றன.

௧௦என்வாழ்க்ைகத்துயரத்தல்முடிந்துெகாண்டிருக்க றது.
ெபருமூச்சால்என்வயதுகழிந்து ேபாக றது.

என்ெதால்ைலகள்என்வலிைமையஅழிக்கன்றன.
என்ஆற்றல்என்ைனவட்டுவலக க்ெகாண்டிருக்க றது.

௧௧என்பைகவர்கள்என்ைனெவறுக்கறார்கள்.
என்அக்கம் பக்கத்தாரும்என்ைனெவறுக்கறார்கள்.

என்உறவனர்கள்ெதருவல்என்ைனப்பார்க்க றார்கள்.
அவர்கள்எனக்குப்பயந்துஎன்ைனவட்டுவலகுகறார்கள்.

௧௨காணாமற்ேபானகருவையப் ேபாலாேனன்.
ஜனங்கள்என்ைனமுற்றலும்மறந்தார்கள்.

௧௩ஜனங்கள்என்ைனக்குறத்துப்ேபசும்ெகாடியகாரியங்கைளநான்ேகட்ேடன்.
அந்தஜனங்கள்எனக்குஎத ராகத் தரும்பனார்கள்.
அவர்கள்என்ைனக்ெகால்லத்த ட்டமிடுக றார்கள்.

௧௪கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமநம்புக ேறன்.
நீேர என்ேதவன்.

௧௫என்உய ர்உமதுைககளில்உள்ளது.
என்பைகவரிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

ச லஜனங்கள்என்ைனத்துரத்துகறார்கள்.
அவர்களிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
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௧௬உமதுேவைலயாைளவரேவற்றுஏற்றுக்ெகாள்ளும்.
என்னிடம் தயவாயருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்!

௧௭கர்த்தாேவ,உம்மிடம் ெஜப த்ேதன்.
எனேவநான்ஏமாந்து ேபாகமாட்ேடன்.

தீேயார் ஏமாந்து ேபாவார்கள்.
அைமதயாக கல்லைறக்குச்ெசல்வார்கள்.

௧௮அத்தீேயார் நல்ேலாைரக்குற த்துத்தீைமயும்ெபாய்யும்உைரப்பார்கள்.
அத்தீேயார் ெபருைமக்காரர்.
ஆனால்அவர்களின்ெபாய்கூறும்உதடுகள்அைமதயாகவடும்.

௧௯ ேதவேன, உம்ைமப் பன்பற்றுேவாருக்காக பல அத சயமான காரியங்கைள
நீர் மைறவாய்ைவத்தருக்க றீர்.

உம்ைம நம்பும் ஜனங்களுக்கு எல்ேலார் முன்பாகவும் நற்காரியங்கைளச்
ெசய்க றீர்.

௨௦தீேயார் நல்ேலாைரத் தாக்கஒருமித்துக்கூடுகறார்கள்.
அத்தீேயார் சண்ைடய டமுயல்கறார்கள்.

ஆனால்அந்நல்ேலாைரமைறத்துஅவர்கைளக்காப்பாற்றும்.
உமதுஅைடக்கலத்தல்ைவத்துஅவர்கைளப்பாதுகாத்தருளும்.

௨௧கர்த்தருக்குஸ்ேதாத்த ரம்.
நகரம் பைகவர்களால் சூழப்பட்டேபாது அவர் தம் உண்ைமயான அன்ைப
அத சயமாக எனக்குெவளிப்படுத்தனார்.

௨௨ நான் அஞ்ச ேனன், “ேதவன் பார்க்கமுடியாத இடத்தல் நான் இருக்க ேறன்”
என்ேறன்.

ஆனால்ேதவேன, நான்உம்மிடம் ெஜப த்ேதன்.
உதவக்கானஎன்உரத்தெஜபங்கைளநீர் ேகட்டீர்.

௨௩ேதவைனப்பன்பற்றுேவாேர, நீங்கள்கர்த்தைர ேநச யுங்கள்.
தம்மிடம்வசுவாசமுள்ளஜனங்கைளகர்த்தர் காக்க றார்.

ஆனால் தங்கள் வல்லைமையக் குறத்துப் ெபருைம பாராட்டுேவாைர கர்த்தர்
தண்டிக்க றார்.

அவர்களுக்கானதண்டைனையேதவன்அளிக்க றார்.
௨௪கர்த்தருைடயஉதவக்காகக் காத்துக்ெகாண்டிருக்க றஜனங்கேள,

வலிைமயும்துணிவும்உைடேயாராயருங்கள்!

௩௨
மஸ்கீல், என்னும்தாவீதன்பாடல்

௧பாவங்கள்மன்னிக்கப்பட்ட மனிதன்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.
பாவங்கள்முடப்பட்ட மனிதன்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.

௨குற்றமற்றவன்எனக்கர்த்தர்கூறும்மனிதன்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.
இரகசயமான பாவங்கைள மைறக்க முயலாதருக்க றவன்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.

௩ேதவேன, நான்மீண்டும்மீண்டும்உம்மிடம் ெஜப த்ேதன்.
ஆனால்என்இரகசயமானபாவங்கைளக்குறத்துநான்ேபசவல்ைல.
நான்ெஜப த்தஒவ்ெவாருமுைறயும்என்வலிைமகுன்றப்ேபாய ற்று.
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௪ேதவேன,இரவும்பகலும்என்வாழ்க்ைகையெமன்ேமலும்கடினமாக்கனீர்.
ேகாைடக் காலத்தல்உலர்ந்துகாய்ந்துேபானநலத்ைதப் ேபாலாேனன்.

௫என்பாவங்கைளெயல்லாம்கர்த்தரிடம்அற க்ைகய டத் தீர்மானித்ேதன்.
கர்த்தாேவ,உம்மிடம் என்பாவங்கைளப்பற்ற க்கூற ேனன்.
என் குற்றங்கள் எைதயும் நான் மறக்கவல்ைல. என் பாவங்கைள எல்லாம்
நீர் எனக்குமன்னித்தீர்.

௬ இதற்காக, ேதவேன, உம்ைமப் பன்பற்றுேவார் உம்மிடம் ெஜபம்
ெசய்யேவண்டும்.

ெவள்ளப் ெபருக்ைகப்ேபால் ெதால்ைலகள் வந்தாலும் உம்ைமப்
பன்பற்றுேவார் ெஜப க்கேவண்டும்.

௭ேதவேன, நீர் எனக்குமைறவ டமாயருக்க றீர்.
என்ெதால்ைலகளிலிருந்துநீர் என்ைனக்காக்க றீர்.

நீர் என்ைனச்சூழ்ந்துஎன்ைனக்காக்க றீர்.
எனேவநீர் என்ைனப்பாதுகாத்தவைகையநான்பாடுக ேறன்.

௮கர்த்தர், “நீவாழேவண்டியவழிையஉனக்குேபாத த்துவழிநடத்துேவன்.
உன்ைனக்காத்துஉனக்குவழிகாட்டியாயருப்ேபன்என்றுகூறுகறார்.

௯எனேவகுதைரையஅல்லதுகழுைதையப் ேபால்மூடனாகாேத.
அம்மிருகங்கைள வழி நடத்துேவார் கடிவாளங்கைளயும் பயன்படுத்தாமல்
அவற்ைறகட்டுப்படுத்தஇயலாது” என்கறார்.

௧௦தீேயாருக்குேவதைனகள்ெபருகும்.
கர்த்தைர நம்புேவாைர ேதவனுைடய உண்ைமயான அன்பு
சூழ்ந்துெகாள்ளும்.

௧௧நல்ேலாேர, கர்த்தருக்குள்மக ழ்ந்துகளிகூருங்கள்.
பரிசுத்தஇருதயமுள்ளஜனங்கேள! களிப்பைடயுங்கள்.

௩௩
௧நல்ேலாேர, கர்த்தருக்குள்களிப்பைடயுங்கள்!

நல்லேநர்ைமயானஜனங்கேள,அவைரத்துதயுங்கள்!
௨சுரமண்டலத்ைதஇைசத்துக்கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

பத்துநரம்புவீைணையஇைசத்துகர்த்தைரப் பாடுங்கள்.
௩புதுப்பாட்ைடஅவருக்குப் பாடுங்கள்!

மக ழ்ச்ச யானஇராகத்ைதஇனிைமயாய்மீட்டுங்கள்.
௪ேதவனுைடயவாக்குஉண்ைமயானது!

அவர்ெசய்பவற்ைறஉறுதயாக நம்புங்கள்!
௫நன்ைமையயும் ேநர்ைமையயும் ேதவன்ேநச க்க றார்.

கர்த்தர்பூமிையஅவரதுஅன்பனால்ந ப்பயுள்ளார்.
௬கர்த்தர் கட்டைளய ட,உலகம்உருவாயற்று.

ேதவனுைடயவாயன்மூச்சுபூமியலுள்ளஅைனத்ைதயும்உருவாக்க ற்று.
௭கடலின்தண்ணீைரஒேரஇடத்தல் ேதவன்ஒன்றுத ரட்டினார்.

அவர் சமுத்த ரத்ைதஅதற்குரியஇடத்தல்ைவக்கறார்.
௮பூமியலுள்ேளார்யாவரும்கர்த்தருக்குப் பயந்துஅவைரமத க்கேவண்டும்.

உலகல்வாழும்ஜனங்கள்எல்ேலாரும்அவருக்குஅஞ்ச ேவண்டும்.
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௯ஏெனனில் ேதவன்கட்டைளய ட,அக்காரியம் நைறேவறுகறது.
அவர் “நல்!” எனக்கூறஅக்காரியம் நன்றுவடும்.

௧௦எல்ேலாருைடயஅறவுைரையயும்பயனற்றுப்ேபாகச் ெசய்யகர்த்தராலாகும்.
அவர்கள்த ட்டங்கைளகர்த்தர்அழிக்கக்கூடும்.

௧௧கர்த்தருைடயஅறவுைர என்ெறன்றும்நல்லது.
தைலமுைறதைலமுைறக்கும்அவர் த ட்டங்கள்நன்ைமதரும்.

௧௨கர்த்தைர ேதவனாக ஏற்றுக்ெகாண்டஜனங்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
ேதவன்தனதுெசாந்தஜனங்களாகஅவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

௧௩பரேலாகத்தலிருந்துகர்த்தர் கீேழ பார்த்து,
எல்லாஜனங்கைளயும்கண்டார்.

௧௪அவரதுஉயர்ந்த சங்காசனத்தலிருந்து
பூமியல்வாழும்மனிதர்கைளெயல்லாம் பார்த்தார்.

௧௫ஒவ்ெவாருவனின்மனைதயும் ேதவன்பைடத்தார்.
ஒவ்ெவாருவனின்எண்ணத்ைதயும் ேதவன்அறகறார்.

௧௬அரசன்தனதுெசாந்தவல்லைமயால்காப்பாற்றப்படுவதல்ைல.
ஒருவீரன்தனதுமிகுந்தெபலத்தால்காப்பாற்றப்படுவதல்ைல.

௧௭ேபாரில்குதைரகள்உண்ைமயானெவற்றையத்தருவதல்ைல.
அவற்றன்ஆற்றல்நம்ைமதப்புவக்கவைகெசய்வேதயல்ைல.

௧௮கர்த்தர்அவைரப் பன்பற்றுேவாைர கவனித்துக்காப்பாற்றுகறார்.
அவரதுேபரன்புஅவைரெதாழுதுெகாள்ேவாைரக் காக்கும்.

௧௯ேதவன்அந்தஜனங்கைளமரணத்தனின்றுகாக்க றார்.
அவர்கள்பச த்தருக்ைகயல்அவர்ெபலனளிக்க றார்.

௨௦எனேவநாம் கர்த்தருக்காகக் காத்தருப்ேபாம்.
அவேர நமக்குஉதவயும் ேகடகமுமாயருக்க றார்.

௨௧ேதவன்என்ைனமகழ்ச்ச யைடயச்ெசய்க றார்.
அவரதுபரிசுத்த நாமத்ைதநான்உண்ைமயாக நம்புக ேறன்.

௨௨கர்த்தாேவ, நாங்கள்உம்ைமஉண்ைமயாகெதாழுதுெகாள்க ேறாம்!
உமதுேபரன்ைபஎங்களுக்குக்காண்பயும்.

௩௪
தாவீதன் ேவஷத்ைதக் கண்டு அபெமேலக்கு அவைனத் துரத்தயேபாது

தாவீதுபாடியது. இவ்வாறுதாவீதுஅவைனவட்டுப் ப ரிந்தான்.
௧நான்எந்த காலத்தலும்கர்த்தைரஸ்ேதாத்தரிப்ேபன்.

என்உதடுகள்எப்ேபாதும்அவைரத்துத க்கும்.
௨தாழ்ைமயானஜனங்கேள,ெசவக்ெகாடுத்துமகழுங்கள்.

என்ஆத்துமா கர்த்தைரக்குற த்துப்ெபருைமெகாள்ளும்.
௩ேதவனுைடய ேமன்ைமையஎனக்குக்கூறுங்கள்.

அவரதுநாமத்ைதஎன்ேனாடு ேசர்ந்துதுதயுங்கள்.
௪உதவ ேவண்டிேதவனிடம் ேபாேனன்.

அவர்ேகட்டார்,நான்அஞ்சயஎல்லாக்காரியங்களிலிருந்தும்அவர்என்ைன
மீட்டார்.

௫உதவக்காக ேதவைனநாடுங்கள்.
அவர்உங்கைளஏற்றுக்ெகாள்ளுவார். ெவட்கமைடயாதீர்கள்.

௬இந்தஏைழஉதவக்காகக் கர்த்தைரக்கூப்ப ட்டான்.
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கர்த்தர் எனக்குச்ெசவெகாடுத்தார்.
என்ெதால்ைலகளிலிருந்துஎன்ைனமீட்டார்.

௭ கர்த்தைர நம்புேவாைரச் சுற்றலும் கர்த்தருைடய தூதன் ஒரு
பாைளயமிடுக றான்.

கர்த்தருைடய தூதன் அவர்கைளக் காத்து அவர்களுைடய
துன்பங்களிலிருந்துவடுதைலஅளிக்க றான்.

௮கர்த்தைர நல்லவர் என்றுருச த்துஅறயுங்கள்.
கர்த்தைரச் சார்ந்துவாழும்மனிதன்உண்ைமயாகேவ சந்ேதாஷமைடவான்.

௯கர்த்தருைடயபரிசுத்தஜனங்கள்அவைரத்ெதாழுதுெகாள்ளட்டும்.
கர்த்தைரப் பன்பற்றுேவாருக்குேவெறந்தஅைடக்கலமும் ேதைவயல்ைல.

௧௦வல்லைமயுள்ளஜனங்கள்ேசார்ந்துபசயைடவார்கள்.
ஆனால் ேதவனிடம் உதவ ேவண்டிச் ெசல்ேவார் நல்லவற்ைறெயல்லாம்
அைடவார்கள்.

௧௧பள்ைளகேள, எனக்குச்ெசவெகாடுங்கள்.
கர்த்தைர எப்படி மத க்கேவண்டுெமன்றுஉங்களுக்குப் ேபாத ப்ேபன்.

௧௨தன்வாழ்க்ைகையேநச த்து, நீண்டஆயுைளவரும்பும்,
௧௩மனிதன்தீயவற்ைறப் ேபசக்கூடாது.

அம்மனிதன்ெபாய் ேபசக்கூடாது.
௧௪தீைமெசய்வைதஅவன்வட்டுவ ட ேவண்டும்.

நல்லவற்ைறச்ெசய். சமாதானத்த ற்காகப் பாடுபடு.
அைதஅைடயும்வைரஅதற்ெகனமுயற்ச ெசய்.

௧௫நல்ேலாைரக் கர்த்தர் பாதுகாக்க றார்.
அவர்கள்ெஜபங்கைளஅவர் ேகட்க றார்.

௧௬கர்த்தர் தீேயாருக்குஎத ரானவராயருந்து
அவர்கைளமுற்றலும்அழிக்க றார்.

௧௭கர்த்தரிடம் ெஜபயுங்கள்.
அவர்உங்கள்வண்ணப்பங்கைளக் ேகட்பார்.
உங்கள்எல்லாத்ெதால்ைலகளிலிருந்தும்உங்கைளக்காப்பார்.

௧௮ ச லருக்குத் ெதால்ைலகள் மிகுதயாகும்ெபாழுது அவர்கள் ெபருைமைய
வ ட்ெடாழிப்பர்.

கர்த்தர் அவர்களருேக இருந்து தாழ்ைமயான அந்த ஜனங்கைளக்
காக்க றார்.

௧௯நல்ேலாருக்குத்ெதால்ைலகள்பலேநரிட்டாலும்
அவர்கள்ெதால்ைலகளிலிருந்துகர்த்தர்அவர்கைளமீட்பார்.

௨௦அவர்கள்எலும்புகளில்ஒன்றும்முறந்துேபாகாதபடி
கர்த்தர்அவற்ைறப் பாதுகாப்பார்.

௨௧தீேயாைரத்ெதால்ைலகள்ெகால்லும்.
நல்ேலாரின் பைகவர்கள்அழிக்ப்படுவார்கள்.

௨௨தமதுஊழியர்களின்ஆத்துமாக்கைளக்கர்த்தர் மீட்க றார்.
அவைரச் சார்ந்தருக்கும்ஜனங்கைளஅழியவ டமாட்டார்.

௩௫
தாவீதன்பாடல்
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௧கர்த்தாேவ, என்யுத்தங்கைளயும்
என்ேபார்கைளயும்நீேர நடத்தும்.

௨கர்த்தாேவ, ச றயதும்ெபரியதுமானேகடகத்ைதஎடுத்துக்ெகாள்ளும்.
எழுந்தருந்துஎனக்குஉதவும்.

௩ஈட்டிையஎடுத்துஎன்ைனத்துரத்தும்ஜனங்கேளாடு ேபாரிடும்.
கர்த்தாேவ, என் ஆத்துமாைவ ேநாக்க , “நான் உன்ைனக் காப்பாற்றுேவன்”
என்றுகூறும்.

௪ச லர் என்ைனக்ெகால்லமுயல்கறார்கள்.
அவர்கள் ஏமாறவும் ெவட்கமைடயவும் ெசய்யும். அவர்கள் தரும்ப ஓடிவ டச்
ெசய்யும்.

அவர்கள்என்ைனக்காயப்படுத்தத் த ட்டமிடுக றார்கள்.
அவர்கைளெவட்கமைடயச்ெசய்யும்.

௫காற்றால் பறக்கடிக்கும்பதைரப்ேபால்அவர்கைளமாற்றும்.
கர்த்தருைடயதூதன்அவர்கைளத்துரத்தட்டும்.

௬ கர்த்தாேவ, அவர்களின் பாைத இருளாகவும், வழுக்கலுைடயதாகவும்
ஆகட்டும்.

கர்த்தருைடயதூதன்அவர்கைளத்துரத்தட்டும்.
௭நான்பைழேயதும்ெசய்யவல்ைல.

ஆனால் அவர்கள் என்ைனத் தங்கள் கண்ணியல் ச க்கைவக்க
முயல்கறார்கள்.

காரணமின்ற அவர்கள்என்ைனச்ச க்கைவக்கமுயல்கறார்கள்.
௮எனேவகர்த்தாேவ,அவர்கேளதங்கள்கண்ணிகளில்வழட்டும்.

அவர்கள்தங்கள்வைலகளில் தடுமாறட்டும்.
அறயாத தீங்குஅவர்கைளப்ப டிக்கட்டும்.

௯அப்ேபாதுநான்கர்த்தரில் களிகூருேவன்.
அவர் என்ைனமீட்கும்ேபாதுநான்சந்ேதாஷம்ெகாள்ேவன்.

௧௦ “கர்த்தாேவ,உம்ைமப் ேபான்ேறார் யாருமில்ைல.
கர்த்தாேவ, பலமானஜனங்களிடமிருந்துநீர் ஏைழையக்காப்பாற்றுகறீர்.

ஏைழயனும்கீழ்ப்பட்ட ஏைழகளின்ெபாருள்கைளக்கவரும்கயவர்களிடமிருந்து
அவர்கைளக்காப்பாற்றுகறீர்” என்றுஎன்முழுமனேதாடும்கூறுேவன்.

௧௧சாட்ச கள் சலர் என்ைனத்துன்புறுத்தத்த ட்டமிடுகன்றனர்.
அந்தஜனங்கள்ேகள்வகள்எழுப்புகன்றனர்.
அவர்கள்ேபசுவைதக்குற த்துநான்அற ேயன்.

௧௨நான்நற்காரியங்கைளேயெசய்தருக்க ேறன்.
ஆனால்அந்தஜனங்கள்எனக்குத்தீயகாரியங்கைளச்ெசய்கன்றனர்.
கர்த்தாேவ, தகுதயானநற்காரியங்கைளஎனக்குத்தாரும்.

௧௩அந்தஜனங்கள்ேநாயுற்றேபாது,அவர்களுக்காகவருந்த ேனன்.
உணவுஉண்ணாமல்என்துக்கத்ைதெவளிப்படுத்த ேனன்.
அவர்களுக்காகெஜப த்ததனால்நான்ெபறும்பலன்இதுவா?

௧௪அந்தஜனங்களுக்காகத்துக்கத்தன்ஆைடகைளஉடுத்த க்ெகாண்ேடன்.
அந்த ஜனங்கைள என் நண்பர்கைளப் ேபாலவும், என்
சேகாதரர்கைளப்ேபாலவும்நடத்த ேனன்.

தாையஇழந்தமனிதன்அழுவைதப்ேபான்றுநான்துக்கமுற்ேறன்.
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அந்த ஜனங்களுக்காக என்துக்கத்ைத ெவளிப்படுத்துவதற்குக் கறுப்பு ந ற
ஆைடகைளஉடுத்த க்ெகாண்ேடன்.

துக்கத்தால்தைலகுனிந்துநடந்ேதன்.
௧௫ஆனால்என்தவற்றுக்குஅந்தஜனங்கள்நைகத்தனர்.

அந்தஜனங்கள்உண்ைமநண்பர்கள்அல்ல.
ஜனங்கைளநான்அறந்தருக்கவல்ைல.

அந்தஜனங்கள்என்ைனச்சூழ்ந்துதாக்கனார்கள்.
௧௬அவர்கள்தீயெமாழிகைளப் ேபச என்ைனப்பரிகச த்தார்கள்.

அவர்கள்பற்கைளக்கடித்துத்தங்கள்ேகாபத்ைதெவளிப்படுத்தனார்கள்.

௧௭ என் ஆண்டவேர, அத்தீய காரியங்கள் நடப்பைத எத்தைனக் காலம்
ெபாறுத்தருப்பீர்?

அந்தஜனங்கள்என்ைனஅழிக்கமுயலுகறார்கள்.
கர்த்தாேவ, என் உயைரக் காப்பாற்றும் குரூரமான சங்கம்
ேபான்றவர்களாகயஅத்தீேயாரிடமிருந்துஎன்ஆருயைரக்காப்பாற்றும்.

௧௮கர்த்தாேவ,ெபரும் சைபயல்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.
வல்லைமமிக்கஜனங்கள்மத்தயல்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.

௧௯ ெபாய் ேபசுக ற என் பைகவர்கள் எப்ேபாதும் நைகத்துக்ெகாண்டிருக்க
முடியாது.

தங்களின் இரகச ய த ட்டங்களுக்காக என் பைகவர்கள் கண்டிப்பாகத்
தண்டைனெபறுவார்கள்.

௨௦ என் பைகவர்கள் சமாதானத்த ற்கான த ட்டங்கைள ந ச்சயமாக
வகுக்கவல்ைல.

இந்நாட்டிலுள்ள சமாதானமான ஜனங்களுக்குத் தீைமகள் ெசய்வதற்கு
இரகச யத ட்டங்கைளஅவர்கள்வகுக்க றார்கள்.

௨௧என்பைகவர்கள்என்ைனக்குறத்துத்தீயகாரியங்கைளேய ேபசுக றார்கள்.
அவர்கள்மக ழ்ச்ச யைடந்து “ஆஹா!
நீ என்னெசய்க றாய் என்பைதநாங்கள்அற ேவாம்” என்கறார்கள்.

௨௨கர்த்தாேவ,உண்ைமயல்நடப்பவற்ைறநீர் ந ச்சயமாகப் பார்க்கமுடியும்.
எனேவசும்மாஇராேதயும்.
என்ைனவட்டுவலகாேதயும்.

௨௩கர்த்தாேவவழித்ெதழும், எழுந்தரும்.
என்ேதவேன, என்ஆண்டவேர, எனக்காகப் ேபாரிட்டு நயாயமளியும்.

௨௪எனதுேதவனாகயகர்த்தாேவ, தக்கமுைறயல்என்ைனநயாயந்தீரும்.
அந்தஜனங்கள்என்ைனப்பார்த்துநைகக்கவ டாேதயும்.

௨௫அந்தஜனங்கள், “ஆஹா!
எங்களுக்குேவண்டியைதப்ெபற்ேறாம்” எனக்கூறவ டாேதயும்.
கர்த்தாேவ, “நாங்கள்அவைனஅழித்ேதாம்!”
எனஅவர்கள்கூறவ டாேதயும்.

௨௬என்பைகவர்கள்ெவட்க , நாணுவார்கள்எனநம்புக ேறன்.
எனக்குத் தீயக் காரியங்கள் ந கழ்ந்தேபாது அந்த ஜனங்கள்
மக ழ்ச்ச யைடந்தார்கள்.

என்ைனக்காட்டிலும்தாங்கள்ச றந்தவர்கள்என்றுஅவர்கள்எண்ணினார்கள்.
எனேவஅந்தஜனங்கள்ெவட்கத்தனாலும்இழிவனாலும்மூடப்படட்டும்.
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௨௭எனக்குநல்லகாரியங்கள்ந கழட்டுெமன்றுசலஜனங்கள்வரும்புக றார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் மிகுந்த மக ழ்ச்ச ேயாடு வாழுவார்கள் என நான்
நம்புக ேறன்.

அந்தஜனங்கள்எப்ேபாதும், “கர்த்தர் ேமன்ைமயானவர்!
அவரது ேவைலயாளுக்கு நல்லது எதுேவா அைதேய அவர் வரும்புவார்”
என்றுகூறுகறார்கள்.

௨௮ எனேவ கர்த்தாேவ, நீர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பைத ஜனங்களுக்குக்
கூறுேவன்.

ஒவ்ெவாருநாளும்நான்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.

௩௬
இராகத்தைலவனுக்கு,கர்த்தருைடயஊழியனாகயதாவீதுெகாடுத்தபாடல்

௧ தீயவன் ஒருவன் தனக்குள், “நான் ேதவனுக்கு பயப்படேவா, அவைர
மத க்கேவாமாட்ேடன்” எனக்கூறும்ேபாது

அவன்மிகத்தீைமயானகாரியத்ைதச்ெசய்க றான்.
௨அம்மனிதன்தனக்குத்தாேனெபாய் ேபசுக றான்.

அம்மனிதன்தனதுெசாந்த தவறுகைளப்பார்ப்பதல்ைல.
எனேவஅவன்மன்னிப்பும் ேகட்பதல்ைல.

௩அவன்வார்த்ைதகள்பயனற்றெபாய்களாகும்.
அவன்ஞானம்ெபறவுமில்ைல,நல்லைதச்ெசய்யக்கற்றுக்ெகாள்ளவுமில்ைல.

௪இரவல்,அவன்தீயெசயல்கைளத்த ட்டமிடுக றான்.
எழுந்து, நல்லவற்ைறச்ெசய்வதல்ைல.
ஆனால்தீயவற்ைறச்ெசய்வதற்குஅவன்மறுப்பதல்ைல.

௫கர்த்தாேவ,உமதுஉண்ைமஅன்புவானத்தலும்உயர்ந்தது.
உம்ேநர்ைம ேமகங்களிலும்உயர்ந்தது.

௬கர்த்தாேவ,உமதுநன்ைமஉயரமானமைலகைளக்காட்டிலும்உயர்ந்தது.
உமதுநயாயம்ஆழமானசமுத்த ரத்தலும்ஆழமானது.
கர்த்தாேவ, நீர் மனிதைனயும்மிருகங்கைளயும்காப்பாற்றுகறீர்.

௭உமதுஅன்பானஇரக்கத்ைதக்காட்டிலும்வைலயுயர்ந்ததுஎதுவுமில்ைல.
ஜனங்கள்உம்மிடத்தல்அைடக்கலம்புகுகன்றனர்.
உமதுகருைணயானபாதுகாப்பல்மக ழ்க றார்கள்.

௮ கர்த்தாேவ, உம் வீட்டின் நற்காரியங்களால் அவர்கள் புதுவலிைம
ெபறுகறார்கள்.

அற்புதமானநதயலிருந்துஅவர்கைளப்பருகப்பண்ணுவீர்.
௯கர்த்தாேவ,ஜீவஊற்றுஉம்மிடமிருந்துபுறப்படுக றது.

உமதுெவளிச்சம் நாங்கள்ஒளிையக்காணஉதவுகறது.
௧௦கர்த்தாேவ,உம்ைமஉண்ைமயல்அறயும்ஜனங்கைளத்ெதாடர்ந்துேநச யும்.

உமக்கு உண்ைமயாயருக்க ற அந்த ஜனங்களுக்கு உமது நன்ைம
எப்ேபாதும்இருக்கட்டும்.

௧௧கர்த்தாேவ,ெபருைமந ரம்ப ேயார் என்ைனஅகப்படுத்தாதருக்கட்டும்.
தீயவர்கள்என்ைனப்ப டிக்கவ டாதரும்.

௧௨ “துன்மார்க்கர்இங்ேகவழுந்துநசுக்கப்பட்டனர்.
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அவர்கள்மீண்டும்எழுந்தருப்பதல்ைல”என்பைதஅவர்கள்கல்லைறகளில்
ெபாற த்துைவயுங்கள்.

௩௭
தாவீதன்பாடல்

௧தீேயாைரக் கண்டுகலங்காேத,
தீயகாரியங்கைளச்ெசய்ேவாைரக்கண்டுெபாறாைமெகாள்ளாேத.

௨வைரவல்வாடிமடிந்துேபாகும் புல்ைலப்ேபான்று
தீேயார் காணப்படுகறார்கள்.

௩கர்த்தைர நம்ப நல்லவற்ைறச்ெசய்தால்,
பூமி ெகாடுக்கும்பலநற்பலன்கைளநீங்கள்அனுபவத்துவாழுவீர்கள்.

௪கர்த்தருக்குச் ேசைவெசய்வதல்மகழுங்கள்.
அவர்உங்களுக்குத் ேதைவயானவற்ைறக்ெகாடுப்பார்.

௫கர்த்தைரச் சார்ந்தருங்கள்,அவைரநம்புங்கள்,
ெசய்யேவண்டியைதஅவர்ெசய்வார்.

௬நண்பகல்சூரியைனப்ேபான்று
உன்னுைடயநற்குணத்ைதயும்நீதையயும்ப ரகாச க்கெசய்வாராக.

௭கர்த்தைர நம்பு,அவர்உதவக்காகக் காத்தரு.
தீேயார் ெவற்றயைடயும்ேபாதுகலங்காேத.
தீய ஜனங்கள் ெகாடிய த ட்டங்கைள வகுக்கும்ேபாதும், அதல் அவர்கள்
ெவற்றயைடயும்ேபாதும்கலங்காேத.

௮ேகாபமைடயாேத!
மனக்குழப்பமைடயாேத. தீயகாரியங்கைளச்ெசய்யமுடிெவடுக்குமளவற்கு
நீகலக்கமைடயாேத!

௯ஏெனனில்தீேயார்அழிக்கப்படுவார்கள்.
ஆனால் கர்த்தருைடய உதவைய நாடும் ஜனங்கள் ேதவன் வாக்களித்த
ேதசத்ைதப்ெபறுவார்கள்.

௧௦இன்னும்சலகாலத்த ற்குப்பன்தீேயார்இரார்.
அந்தஜனங்கைளத்ேதடிப்பார்க்ைகயல்அவர்கள்அழிந்துேபாயருப்பார்கள்.

௧௧ேதவன்வாக்களித்த ேதசத்ைததாழ்ைமயானஜனங்கள்ெபறுவார்கள்.
அவர்கள்சமாதானத்ைதஅனுபவப்பார்கள்.

௧௨தீேயார் நல்ேலாருக்ெகத ராக தீயகாரியங்கைளத்த ட்டமிடுவார்கள்.
நல்ேலாைரேநாக்க ப்பற்கடித்துதங்கள்ேகாபத்ைதெவளிப்படுத்துவார்கள்.

௧௩ஆனால்நம்ஆண்டவர்அத்தீேயாைரக் கண்டுநைகப்பார்.
அவர்களுக்குேநரிடவருப்பைதஅவர் காண்கறார்.

௧௪தீேயார்வாைளஎடுக்க றார்கள்,வல்ைலக்குற பார்க்க றார்கள்,
இயலாத ஏைழகைளயும், ேநர்ைமயானவர்கைளயும் ெகால்ல
வரும்புக றார்கள்.

௧௫அவர்கள்வல்முறயும்.
அவர்கள்வாள்கள்அவர்கள்இதயங்கைளேயதுைளக்கும்.

௧௬ஒருகூட்டம் தீேயாைரக்காட்டிலும்
நல்ேலார் ச லேர ச றந்ேதாராவர்.

௧௭ஏெனனில்தீேயார்அழிக்கப்படுவார்கள்.
கர்த்தர் நல்ேலாைரத் தாங்குகறார்.
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௧௮தூய்ைமயுள்ேளாரின்வாழ்நாள்முழுவைதயும்கர்த்தர் பாதுகாக்க றார்.
கர்த்தர்அவர்களுக்குத்தரும்பரிசு என்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௧௯ெதால்ைலெநருங்குைகயல்நல்ேலார்அழிக்கப்படுவதல்ைல.
பஞ்சகாலத்தல்நல்ேலாருக்குமிகுதயானஉணவுகைடக்கும்.

௨௦ஆனால்தீேயார் கர்த்தருைடயபைகவர்கள்.
அவர்களின்பள்ளத்தாக்குகள்வறண்டுஎரிந்து ேபாகும்.
அவர்கள்முற்றலும்அழிக்கப்படுவார்கள்.

௨௧தீயமனிதன்பணத்ைதக்ககடனாகப்ெபற்றுத்தரும்பச்ெசலுத்துவதல்ைல.
ஆனால்ஒருநல்லமனிதன்பறருக்குத்தாராளமாகக்ெகாடுக்க றான்.

௨௨ நல்லவன் ஒருவன் பறைர ஆசீர்வத த்தால் ேதவன் வாக்களித்த நலத்ைத
அவர்கள்ெபறுவார்கள்.

ஆனால் அவன் தீைம ந கழும்படி ேகட்டால் அந்த ஜனங்கள்
அழிக்கப்படுவார்கள்.

௨௩ஒருவீரன்கவனமாக நடப்பதற்குக்கர்த்தர்உதவுகறார்.
அவன்வழாதபடிக் கர்த்தர்வழி நடத்துக றார்.

௨௪வீரன்ஓடிபைகவைனஎத ர்த்தால்
கர்த்தர் வீரனின் ைககைளப் ப டித்து அவன் வழாதபடி தாங்க க்
ெகாள்க றார்.

௨௫நான்இைளஞனாகஇருந்ேதன்.
இப்ேபாதுவயதுமுத ர்ந்தவன்.

நல்ேலாைரத் ேதவன்ைகவடுவடுவைதநான்பார்த்ததல்ைல.
நல்ேலாரின் பள்ைளகள் உணவற்காக ப ச்ைசெயடுப்பைத நான்
பார்த்ததல்ைல.

௨௬ஒருநல்லமனிதன்பறருக்குத்தாராளமாகக்ெகாடுக்க றான்.
நல்லமனிதனின்பள்ைளகள்ஆசீர்வாதமாகஇருப்பார்கள்.

௨௭தீைமெசய்யமறுத்துநல்லவற்ைறேயநீெசய்தால்
என்ெறன்றும்நீவாழ்வாய்.

௨௮கர்த்தர் நீதையவரும்புக றார்.
அவைரப் பன்பற்றுேவாைரஉதவயன்றக்ைகவ ட்டதல்ைல.

கர்த்தர்அவைரப் பன்பற்றுேவாைர எப்ேபாதும் பாதுகாக்க றார்.
ஆனால்ெகட்டஜனங்கைளஅவர்அழித்துவடுவார்.

௨௯ேதவன்வாக்களித்த ேதசத்ைதநல்ேலார் ெபறுவார்கள்.
அங்குஅவர்கள்எந்நாளும்வாழ்வார்கள்.

௩௦ஒருநல்லமனிதன்நல்லேபாதைனையெகாடுக்க றான்.
அவன்முடிவுகள்ஒவ்ெவாருவருக்கும்நயாயமுள்ளைவகள்.

௩௧கர்த்தருைடய ேபாதைனகள்அவன்இருதயத்தல்இருக்கும்.
அவன்நல்வழியல்வாழ்வைதவ ட்டுவலகான்.

௩௨தீேயார் நல்ேலாைரத்துன்புறுத்தும்வழிகைளநாடுவார்கள்.
தீேயார் நல்ேலாைரக்ெகால்லமுைனவார்கள்.

௩௩அவர்கள்அவ்வாறுெசயல்பட ேதவன்வடார்.
நல்ேலார் தீேயாெரனநயாயந்தீர்க்கப்பட கர்த்தர்வ டார்.

௩௪கர்த்தருைடயஉதவக்காகக் காத்தருங்கள், கர்த்தைரப் பன்பற்றுங்கள்.
தீேயார்அழிக்கப்படுவார்கள்.
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ஆனால் கர்த்தர் உனக்கு முக்கயத்துவமளிப்பார், ேதவன் வாக்களித்த
ேதசத்ைதநீெபறுவாய்.

௩௫வல்லைமமிக்க தீேயாைர நான்கண்ேடன்.
அவன்பசுைமயான,வலியமரத்ைதப் ேபாலிருந்தான்.

௩௬ஆனால்அவன்மடிந்தான்,
அவைனநான்ேதடியேபாதுஅவன்காணப்படவல்ைல.

௩௭ தூய்ைமயாகவும், உண்ைமயாகவும் இருங்கள். ஏெனனில் அது
சமாதானத்ைதத்தரும்.

சமாதானத்ைதவரும்பும்ஜனங்களுக்குபலசந்ததயனர்இருப்பார்கள்.
௩௮சட்டத்ைதமீறுகறஜனங்கள்அழிக்கப்படுவார்கள்.

அவர்களின் சந்தத நாட்ைடவ ட்டுெவளிேயற ேநரிடும்.
௩௯கர்த்தர் நல்ேலாைரமீட்க றார்.

நல்ேலார் ேவதைனப்படும்ேபாதுகர்த்தர்அவர்களின்ெபலனாவார்.
௪௦கர்த்தர் நல்ேலாருக்குஉதவெசய்துஅவர்கைளப்பாதுகாக்க றார்.

நல்ேலார் கர்த்தைரச் சார்ந்தருப்பார்கள்.
அவர்அவர்கைளத்தீேயாரிடமிருந்துகாக்க றார்.

௩௮
நைனவுகூரும்நாளுக்கானதாவீதன்பாடல்.

௧கர்த்தாேவ, நீர் ேகாபத்த ேலஎன்ைனக்கடிந்துெகாள்ளாேதயும்.
என்ைனஒழுங்குபடுத்துைகயல்ேகாபமைடயாேதயும்.

௨கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனத்துன்புறுத்துகறீர்.
உமதுஅம்புகள்என்ைனஆழமாகத் தாக்கயுள்ளன.

௩நீர் என்ைனத்தண்டித்தீர்.
இப்ேபாதுஎன்உடல்முழுவதும்புண்களாயருக்கன்றன.

நான்பாவம்ெசய்ததனால், நீர் என்ைனத்தண்டித்தீர்.
என்எலும்புகள்எல்லாம்வலிக்கன்றன.

௪தீயகாரியங்கைளச்ெசய்ததனால்நான்குற்றவாளியாேனன்.
என்ேதாளில்அக்குற்றங்கள்பாரமாகஉள்ளன.

௫நான்அறவல்லாத காரியெமான்ைறச்ெசய்ேதன்.
இப்ேபாதுஆறாத காயங்கள்என்னில்உள்ளன.

௬நான்குனிந்துவைளந்ேதன்.
நாள்முழுவதும்நான்வருத்தமைடந்தருக்க ேறன்.

௭காய்ச்சலினாலும்வலியனாலும்
என்உடல்முழுவதும்துன்புறுகறது.

௮நான்ெபரிதும் தளர்ந்து ேபாக ேறன்.
வலியனால்முனகவும்,அலறவும்ெசய்க ேறன்.

௯என்ஆண்டவேர, என்அலறலின்சத்தத்ைதக் ேகட்டீர்.
என்ெபருமூச்சுஉமக்குமைறவாயருக்கவல்ைல.

௧௦என்காய்ச்சலினால்என்ெபலன்மைறந்தது.
என்பார்ைவெபரிதும்மங்க ப் ேபாய ற்று.

௧௧ என் ேநாயனிமித்தம் என் நண்பர்களும், அயலகத்தாரும் என்ைனச்
சந்த ப்பதல்ைல.
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என்குடும்பத்தாரும்என்ைனெநருங்குவதல்ைல.
௧௨என்பைகவர்கள்என்ைனக்குறத்துத்தீயகாரியங்கைளச்ெசால்க றார்கள்.

ெபாய்ையயும்,வதந்த கைளயும்அவர்கள்பரப்புக றார்கள்.
என்ைனக்குறத்துஎப்ேபாதும் ேபசுக றார்கள்.

௧௩நான்ேகட்கமுடியாதெசவ டைனப் ேபாலாேனன்.
நான்ேபசமுடியாதஊைமையப் ேபாலாேனன்.

௧௪ நான், ஒருவைனக் குறத்தும் ப றர் கூறுபவற்ைறக் ேகட்க முடியாத
மனிதைனப் ேபாலாேனன்.

என் பைகவர்கள் தவறு ெசய்க றார்கள் என்பைத நரூப க்க என்னால்
இயலவல்ைல.

௧௫கர்த்தாேவஎனக்குஆதரவளியும்.
எனதுேதவனாகயஆண்டவேர, நீர் எனக்காகப் ேபச ேவண்டும்.

௧௬நான்ஏேதனும்ேபசனால்,என்பைகவர்கள்என்ைனப்பார்த்துநைகப்பார்கள்.
நான்ேநாயுற்றருப்பைதஅவர்கள்காண்பார்கள்.
ெசய்ததவற்றற்குநான்தண்டைனஅனுபவப்பதாகஅவர்கள்கூறுவார்கள்.

௧௭தீயக்காரியங்கைளச்ெசய்தகுற்றவாளி நான்என்பைதஅற ேவன்.
என்ேநாைவஎன்னால்மறக்கஇயலாது.

௧௮கர்த்தாேவ, நான்ெசய்ததீயக்காரியங்கைளக்குறத்துஉம்மிடம் ேபச ேனன்.
என்பாவங்களுக்காகக் கவைலயைடக ேறன்.

௧௯என்பைகவர்கள்உய ேராடும்ஆேராக்கயத்ேதாடும்இருக்க றார்கள்.
அவர்கள்பலபலெபாய்கைளக்கூறயுள்ளார்கள்.

௨௦என்பைகவர்கள்எனக்குத்தீயக்காரியங்கைளச்ெசய்தனர்.
ஆனால்நான்அவர்களுக்குநல்லவற்ைறேயெசய்ேதன்.
நான் நல்லவற்ைற மட்டுேம ெசய்ய முயன்ேறன், ஆனால் அந்த ஜனங்கள்
எனக்ெகத ராகத் தரும்பனார்கள்.

௨௧கர்த்தாேவ, என்ைனவட்டுவலகாேதயும்.
என்ேதவேன, என்அருேகதங்கயரும்.

௨௨வைரந்துவந்துஎனக்குஉதவும்!
என்ேதவேன, என்ைனமீட்டருளும்.

௩௯
எதுதூன்என்னும்தைலவனுக்குதாவீதன்பாடல்

௧நான், “நான்கூறும்காரியங்களில் கவனமாகஇருப்ேபன்.
என் நாவனால் நான் பாவம் ெசய்யாதபடி நான் தீய ஜனங்களின் அருேக
இருக்ைகயல்வாய்மூடிெமௗனமாகஇருப்ேபன்” என்ேறன்.

௨நான்ேபச மறுத்ேதன்.
நான்எைதயும்கூறவல்ைல.
ஆனால்உண்ைமயல்கலங்க ப் ேபாேனன்.

௩நான்மிகவும் ேகாபமைடந்ேதன்.
அைதநைனக்கும்ேபாெதல்லாம்என்ேகாபம்ெபருகயபடியால்,நான்ஏேதா
கூற ேனன்.

௪கர்த்தாேவ, எனக்குஎன்னேநரிடும்?
எத்தைனகாலம்நான்வாழ்ேவன்எனஎனக்குச்ெசால்லும்.
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என்ஆயுள்எவ்வளவுகுறுகயெதனஎனக்குத்ெதரியப்படுத்தும்.
௫கர்த்தாேவ, எனக்குஅற்பஆயுைளக்ெகாடுத்தீர்.

என்ஆயுள்உமக்குப்ெபாருட்டல்ல.
ஒவ்ெவாருவனின்ஆயுளும்ேமகத்ைதப் ேபான்றது.
ஒருவனும்ந ரந்தரமாகவாழ்வதல்ைல!

௬நாம்வாழும்வாழ்க்ைககண்ணாடியல்காணும்ேதாற்றத்ைதப் ேபான்றது.
நமதுெதால்ைலகளுக்குக்காரணேமதுமில்ைல.

நாம்ெபாருள்கைளச் ேசர்த்துைவக்க ேறாம்.
ஆனால்யார்அைதஅனுபவப்பாெரன்பைதநாம்அற ேயாம்.

௭எனேவ,ஆண்டவேர, நான்ேவறுஎதலும்நம்ப க்ைகைவக்கவல்ைல.
நீேர என்நம்ப க்ைக!

௮கர்த்தாேவ, நான்ெசய்ததீயெசயல்களிலிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
ஒருதுன்மார்க்கைனப் ேபால நான்நடத்தப்படஅனுமதயாதரும்.

௯நான்என்வாையத்த றந்து, எைதயும்கூறப்ேபாவதல்ைல.
கர்த்தாேவ,ெசய்ய ேவண்டியைதநீர் ெசய்தீர்.

௧௦ேதவேன, என்ைனத்தண்டிப்பைதநறுத்தும்.
நீர் நறுத்தாவ ட்டால் நான்அழிந்துேபாேவன்.

௧௧கர்த்தாேவ,ஜனங்கள்தவறுெசய்வதனால்நீர் தண்டிக்க றீர்.
ேநர்ைமயானவாழ்க்ைகவாழ ேபாத க்க றீர்.

பூச்ச துணிையஅரிப்பதுேபால்ஜனங்கள்ேநச க்க றவற்ைறஅழிக்க றீர்.
எங்களுைடயவாழ்க்ைகவைரவல்மைறயும் சறுேமகம் ேபான்றது.

௧௨கர்த்தாேவ, என்ெஜபத்ைதக் ேகளும்.
நான்உம்ைமேநாக்க க்கூப்படும்வார்த்ைதகைளக்கவனியும்.

என்கண்ணீைரப் பாரும்.
உம்ேமாடு வாழ்க்ைகையத் தாண்டிச் ெசல்க ற ஒரு பயணியாகேவ நான்
இருக்க ேறன்.

என்முற்ப தாக்கைளப்ேபால சலகாலம்மட்டுேமஇங்குநான்வாழ்க ேறன்.
௧௩கர்த்தாேவ, என்ைனத்தனித்துவ ட்டுவடும்.

நான்மரிக்கும்முன்புமக ழ்ச்ச யாகஇருக்கட்டும்.

௪௦
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதன்பாடல்

௧கர்த்தைரக்கூப்ப ட்ேடன்,அவர் என்ைனக்ேகட்டார்.
அவர் என்கூப்படுதைலக் ேகட்டார்.

௨அழிவன்குழியலிருந்துகர்த்தர் என்ைனத்தூக்கெயடுத்தார்.
ேசற்றலிருந்துஎன்ைனத்தூக்கனார்.

என்ைனத்தூக்கெயடுத்துப்பாைறயன்மீதுைவத்தார்.
என்பாதங்கைளஉறுதயாக்கனார்.

௩ேதவைனவாழ்த்த ப் பாடும் புதுப்பாடைலக்கர்த்தர் என்வாயல்ைவத்தார்.
எனக்குந கழ்ந்த காரியங்கைளப்பலர் காண்பார்கள்.
அவர்கள் ேதவைனத் ெதாழுதுெகாள்வார்கள். அவர்கள் கர்த்தைர
நம்புவார்கள்.
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௪ஒருவன்கர்த்தைரநம்பனால்அவன்உண்ைமயாகேவமக ழ்ச்ச ேயாடிருப்பான்.
ப சாசுகளிடமும், ெபாய்த்ெதய்வங்களிடமும் உதவ ேகட்டு ெசல்லாத
ஒருவன்உண்ைமயாகேவமக ழ்ச்ச ேயாடிருப்பான்.

௫ எனது ேதவனாகய கர்த்தாேவ, நீர் அற்புதமான காரியங்கள் பலவற்ைறச்
ெசய்தருக்க றீர்!

எங்களுக்காகஅற்புதமானத ட்டங்கைளவகுத்தருக்க றீர்!
கர்த்தாேவ,உம்ைமப் ேபான்ேறார் ேவெறவருமில்ைல!

நீர் ெசய்தகாரியங்கைளக்குறத்துநான்மீண்டும்மீண்டும்கூறுேவன்.
அைவஎண்ணிலடங்காதைவ.

௬கர்த்தாேவ, நீர்இவற்ைறஎனக்குத்ெதளிவாக்கனீர்!
உமக்குப் பலிகேளா, தானியக் காணிக்ைககேளா ேதைவயல்ைல.
உமக்குத்தகனபலிகேளா, பாவப்பரிகார பலிகேளா ேதைவயல்ைல.

௭எனேவநான், “இேதா, நானிருக்க ேறன்என்ைனஏற்றுக்ெகாள்ளும்.
நான்வருக ேறன்புத்தகத்தல்என்ைனக்குறத்துஇதுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.

௮என்ேதவேன, நீர்வரும்புவைதச்ெசய்யநான்வரும்புக ேறன்.
உமதுேபாதைனகைளநான்படித்தருக்க ேறன்.

௯ பலர் கூடிய சைபயல் உமது நன்ைமயன் நற்ெசய்தைய நான்
எடுத்துைரப்ேபன்.

நான்வாய்மூடிெமௗனியாயருப்பதல்ைல.
கர்த்தாேவ, நீர்அைதஅறவீர்.

௧௦கர்த்தாேவ,உமதுநன்ைமகைளநான்கூறுேவன்.
அவற்ைறஎன்இருதயத்தல்மைறத்துைவக்கமாட்ேடன்.

கர்த்தாேவ, மீட்பைடவதற்கு ஜனங்கள் உம்ைம நம்பலாெமன நான்
அவர்களுக்குக்கூறுேவன்.

சைபயன் ஜனங்களுக்கு நான் உமது தயைவயும் உண்ைமையயும்
மைறக்கமாட்ேடன்.

௧௧கர்த்தாேவ, என்னிடமிருந்துஉமதுஇரக்கத்ைதமைறக்காேதயும்.
உமது தயவும் உண்ைமயும் என்ைன எப்ெபாழுதும் பாதுகாக்கட்டும்”
என்ேறன்.

௧௨தீேயார் என்ைனச்சூழ்ந்தருக்க றார்கள்.
அவர்கள்எண்ணிக்ைகக்கடங்காதவர்கள்.

என்பாவங்கள்என்ைனப்ப டித்தன, நான்அவற்றனின்றுதப்பஇயலாது.
என்தைலமுடிையக்காட்டிலும்அதக பாவங்கள்என்னில்உள்ளன.
என்ைதரியத்ைதஇழந்துேபாேனன்.

௧௩கர்த்தாேவ, என்னிடம்ஓடிவந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்!
கர்த்தாேவ,வைரந்துவந்துஎனக்குஉதவும்.

௧௪அத்தீேயார் என்ைனக்ெகால்லமுயலுகறார்கள்.
கர்த்தாேவ,அவர்கள்அவமானமும்ஏமாற்றமும்அைடயச்ெசய்யும்.

அவர்கள்என்ைனக்காயப்படுத்தவரும்புக றார்கள்.
அவர்கள்அவமானத்தால்ஓடிப்ேபாகட்டும்.

௧௫அத்தீேயார் என்ைனக்ேகலிெசய்க றார்கள்.
அவர்கள்ேபசமுடியாதபடி தடுமாறச்ெசய்யும்.
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௧௬ஆனால் உம்ைம ேநாக்க ப் பார்க்கும் ஜனங்கள் மக ழ்ச்ச அைடயட்டும், அந்த
ஜனங்கள்எப்ேபாதும், “கர்த்தைரத்துத ப்ேபாம்” என்றுகூறட்டும்.

உம்மால்காப்பாற்றப்பட்டதால்அந்தஜனங்கள்உம்ைமேநச க்க றார்கள்.

௧௭ஆண்டவேர, நான்ஏைழயும்உதவயற்றவனுமானமனிதன்.
எனக்குஉதவும், என்ைனக்காப்பாற்றும்.

என்ேதவேன,மிகவும்தாமதயாேதயும்.

௪௧
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதன்பாடல்

௧ ஏைழகள் ெவற்றெபற உதவ ெசய்யும் ஒருவன் பல ஆசீர்வாதங்கைளப்
ெபறுவான்.

ெதால்ைலகள்வரும்ேபாதுகர்த்தர்அவைனமீட்பார்.
௨கர்த்தர்அவைனக்காத்துஅவன்வாழ்ைவமீட்பார்.

பூமியல்அவன்ஆசீர்வத க்கப்பட்டிருப்பான்.
அவைனஅழிக்கஅவனுைடயபைகவர்கைளேதவன்அனுமதக்கமாட்டார்.

௩ அவன் ேநாயுற்றுப் படுக்ைகயல் வழும்ேபாது கர்த்தர் அவனுக்குப்
பலமளிப்பார்.

அவன் ேநாயுற்றுப் படுக்ைகயல் இருக்கலாம், ஆனால் கர்த்தர் அவைனக்
குணப்படுத்துவார்.

௪நான், “கர்த்தாேவ, என்னிடம்இரக்கமாயரும்.
நான்உமக்ெகத ராகப் பாவம்ெசய்ேதன்.
ஆனால்என்ைனமன்னித்துஎன்ைனக்குணப்படுத்தும்!” என்ேறன்.

௫என்பைகவர்கள்என்ைனக்குறத்துத்தீைமயானவற்ைறப் ேபசனார்கள்.
அவர்கள், “அவன்எப்ேபாதுமரித்து,மறக்கப்படுவான்?” என்றார்கள்.

௬ச லர் என்ைனச்சந்த க்கவந்தார்கள்.
ஆனால்அவர்கள்உண்ைமயல்நைனப்பைதஎன்னிடம்கூறவல்ைல.

அவர்கள்என்ைனப்பற்றயச்ெசய்த கைளெதரிந்துெகாள்ளவந்தார்கள்.
அதன்பறகுஅவர்கள்ெசன்றுவதந்த கைளபரப்புக றார்கள்.

௭ என்ைனப்பற்றய தீயெசாற்கைள என் பைகவர்கள் இரகச யமாக
முணுமுணுக்கறார்கள்.

அவர்கள்எனக்ெகத ராகத் த ட்டமிடுக றார்கள்.
௮அவர்கள், “அவன்ஏேதா தவுறுெசய்தான், எனேவேநாயுற்றான்.

அவன்குணப்படப் ேபாவதல்ைல” என்கறார்கள்.
௯என்ச றந்த நண்பன்என்ேனாடு சாப்ப ட்டான்.

நான்அவைனநம்ப ேனன்.
ஆனால்இப்ேபாதுஅவனும்எனக்ெகத ராகத் தரும்பவ ட்டான்.

௧௦எனேவகர்த்தாேவ, என்னிடம்இரக்கமாயரும்.
நான்குணமாக எழுந்தருக்கட்டும்,அவர்களுக்குப்பதல்அளிப்ேபன்.

௧௧கர்த்தாேவ, என்பைகவர்கள்என்ைனகாயப்படுத்தாதருக்கட்டும்.
அப்ேபாதுநீர் என்ைனஏற்றுக்ெகாண்டீர் என்பைதஅற ேவன்.

௧௨நான்களங்கமற்றருந்ேதன். நீர் எனக்குஆதரவளித்தீர்.
என்ைன எழுந்தருக்கப் பண்ணி, என்ெறன்றும் உமக்குச் ேசைவ
ெசய்யப்பண்ணும்.
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௧௩இஸ்ரேவலின்ேதவனாகயகர்த்தைரவாழ்த்துங்கள்.
இவர்இருந்தவரும்இருக்கறவருமானவர்.

ஆெமன்! ஆெமன்!

௪௨
புத்தகம் 2

ேகாராகன் குடும்பத்தன் மஸ்கீல் என்னும் இராகத் தைலவனிடம்
ெகாடுக்கப்பட்ட தாவீதன்பாடல்
௧நீரூற்றன்தண்ணீருக்காக மானானதுதாகங்ெகாள்ளுகறது.

அவ்வாேற என்ஆத்துமா ேதவேனஉமக்காகத் தாகமைடக றது.
௨என்ஆத்துமாஜீவனுள்ளேதவனுக்காகத் தாகமைடக றது.

அவைரச் சந்த க்க நான்எப்ேபாது ேபாேவன்?
௩என்பைகவன்எப்ேபாதும்என்ைனக்ேகலிெசய்து, “உன்ேதவன்எங்ேக?

உன்ைனக் காப்பாற்றுவதற்காக அவர் இன்னமும் வரவல்ைலயா?” என்று
ேகட்க றபடியால்இரவும்பகலும்என்கண்ணீேரஎன்உணவாயற்று.

௪ேதவனுைடயஆலயத்த ற்குக்கூட்டத்தனைரவழிநடத்த நடந்தைதயும்,
பலேராடுஓய்வுநாைளக்ெகாண்டாடியைதயும்,

துதத்துப் பாடல்கைளப்பாடி மக ழ்ந்தைதயும்,
நான்நைனவுகூரும்ேபாதுஎன்உள்ளம்உைடந்துேபாக றது.

௫ஏன்நான்மிகவும்துக்கமாயருக்க ேவண்டும்?
ஏன்நான்மிகவும்கலங்க ப்ேபாக ேவண்டும்?

நான்ேதவனுைடயஉதவக்காகக் காத்தருப்ேபன்.
அவைரத்துத க்கும்வாய்ப்புஇன்னும்எனக்குக்கைடக்கும்.
அவர் என்ைனமீட்பார்.

௬என்ேதவேன, நான்மிகவும்துக்கமாயருக்க ேறன்.
எனேவநான்உம்ைமக்கூப்ப ட்ேடன்.

ேயார்தான்பள்ளத்தாக்கலிருந்துஎர்ேமான்மைலவைரக்கும்
பன்மிசார் மைல (சறுமைல)வைரக்கும் ேபாேனன்.

௭ பூமியன் ஆழங்களிலிருந்து ெபாங்கெயழும் தண்ணீைரப் ேபான்றும்,
கடலிலிருந்து அைலகள் ெதாடர்ந்து எழும்புவைதப் ேபான்றும், மீண்டும்
மீண்டும்ெதால்ைலகள்என்ைனச்சூழ்ந்தன.

கர்த்தாேவ,உமதுஅைலகள்என்ைனச்சூழ்ந்துதாக்குகன்றன.

௮ஒவ்ெவாருநாளும்கர்த்தர்தமதுஉண்ைமஅன்ைபெவளிப்படுத்துகறதனால்
ஒவ்ெவாருஇரவும்அவரதுபாடல்கைளநான்பாடுக ேறன்.

ஜீவனுள்ளேதவனிடம் நான்ெஜப க்க ேறன்.
௯என்பாைறயானேதவனிடம் நான்ேபசுேவன்.

நான், “கர்த்தாேவ, ஏன்என்ைனமறந்தீர்?
என் பைகவரிடமிருந்து தப்பும் வழிைய எனக்கு நீர் ஏன் காட்டவல்ைல”
என்ேபன்.

௧௦என்பைகவர்கள்என்ைனஇைடவ டாது ேகலிெசய்து, “உன்ேதவன்எங்ேக?
உன்ைனக்காப்பாற்றஇன்னமும்அவர்வரவல்ைலயா?”
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என்றுஎன்ைனக்ேகட்டுஅவர்களின்ெவறுப்ைபக்காட்டுக றார்கள்.

௧௧ஏன்நான்துக்கமாயருக்க ேவண்டும்?
ஏன்நான்கலக்கம்ெகாள்ளேவண்டும்?

நான்ேதவனுைடயஉதவக்காகக் காத்தருப்ேபன்.
அவைரத்துத க்கும்வாய்ப்புஇன்னும்எனக்குக்கைடக்கும்.
அவர் என்ைனமீட்பார்!

௪௩
௧ேதவேன,உம்ைமப் பன்பற்றாதவன்ஒருவன்இருக்கறான்.

அவன்வஞ்சகன்,ெபாய்யன்.
ேதவேன, நான்நீத மான்என்பைதநரூபயும், என்ைனப்பாதுகாத்தருளும்.

அம்மனிதனிடமிருந்துஎன்ைனத்தப்புவயும்.
௨ேதவேன, நீர் என்பாதுகாப்ப டம்.

ஏன்என்ைனக்ைகவ ட்டீர்?
பைகவரிடமிருந்துதப்பும்வழிையநீர் ஏன்எனக்குக்காட்டவல்ைல?

௩ேதவேன,உமதுஒளியும்உண்ைமயும்என்ேமல்ப காச ப்பதாக.
உமதுபரிசுத்த மைலக்குஅைவவழிகாட்டும்.
உமதுவீட்டிற்குஅைவஎன்ைனவழிநடத்தும்.

௪நான்ேதவனுைடயபலிபீடத்த ற்குவருேவன்.
என்ைனமிகவும்மக ழ்ச்ச யைடயச்ெசய்க ற ேதவனிடம் நான்வருேவன்.
ேதவேன, என்ேதவேன,உம்ைமச்சுரமண்டலத்தால்வாழ்த்துேவன்.

௫ஏன்நான்துக்கமாயருக்க ேவண்டும்?
ஏன்நான்கலக்கம்ெகாள்ளேவண்டும்?

நான்ேதவனுைடயஉதவக்காகக் காத்தருப்ேபன்.
அவைரத்துத க்கும்வாய்ப்புஇன்னும்எனக்குகைடக்கும்.
அவர் என்ைனமீட்பார்.

௪௪
ேகாராகன் குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்த இராகத் தைலவனுக்கு ஒப்புவக்கப்பட்ட

‘மஸ்கீல்’ என்னும்பாடல்
௧ேதவேன, நாங்கள்உம்ைமக்குறத்துக் ேகள்வப்பட்டிருக்க ேறாம்.

எங்கள் முற்ப தாக்கள் அவர்களுைடய வாழ்நாளில் நீர் ெசய்தவற்ைற
எங்களுக்குக்கூறயருக்க றார்கள்.

கடந்தகாலத்தல் நீர் ெசய்தவற்ைற அவர்கள் எங்களுக்குக்
கூறயருக்க றார்கள்.

௨ேதவேன,உமதுமிகுந்தவல்லைமயனால்
ப றரிடமிருந்துஇந்த ேதசத்ைதஎடுத்துஎங்களுக்குநீர்ெகாடுத்தீர்.

அந்நயர்கைளஅழித்தீர்.
இத்ேதசத்தனின்றுஅவர்கைளத்துரத்த வலக்கனீர்.

௩எங்கள்முற்ப தாக்களின்வாள்கள்ேதசத்ைதக்ைகப்பற்றவல்ைல.
அவர்களின்பலமானகரங்கள்அவர்கைளெவற்ற வீரர்களாக்கவல்ைல.

நீர் எங்கள்முன்ேனாேராடிருந்ததால்அவ்வாறுந கழ்ந்தது.
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ேதவேன, உமது ெபரிய வல்லைம எங்கள் முற்ப தாக்கைளக் காத்தது.
ஏெனனில் நீர்அவர்கைளேநச த்தீர்.

௪என்ேதவேன, நீர் என்அரசர்.
நீர் கட்டைளயடும், யாக்ேகாபன் ஜனங்கைள ெவற்ற க்கு ேநராக
வழிநடத்தும்.

௫என்ேதவேன,உமதுஉதவயால்பைகவர்கைளத்துரத்துேவாம்.
உமதுெபயரின்உதவ ேயாடுபைகவர்கள்மீதுநடப்ேபாம்.

௬நான்என்வல்லுகைளயும்,அம்புகைளயும்நம்பமாட்ேடன்.
என்வாள்என்ைனக்காப்பாற்றாது.

௭ேதவேன, நீர் எங்கைளஎக ப்தலிருந்துமீட்டீர்.
எங்கள்பைகவர்கைளெவட்கமைடயச்ெசய்தீர்.

௮ேதவைனநாங்கள்எப்ெபாழுதும்துத ப்ேபாம்.
உமதுநாமத்ைதஎந்நாளும்துத ப்ேபாம்!

௯ஆனால், ேதவேன, நீர் எங்கைளவ ட்டுவலகனீர்.
நீர் எங்கைளெவட்கமைடயச்ெசய்க றீர்.
யுத்தத்த ற்குநீர் எங்கேளாடுவரவல்ைல.

௧௦எங்கள்பைகவர்கள்எங்கைளத்துரத்தச்ெசய்தீர்.
எங்கள்பைகவர்கள்எங்கள்ெசல்வத்ைதஎடுத்துக்ெகாண்டனர்.

௧௧உணவாகும்ஆடுகைளப்ேபால்எங்கைளக்ெகாடுத்துவ ட்டீர்.
ேதசங்களில் எல்லாம் எங்கைளச் ச தறடித்தீர்.

௧௨ேதவேன,உமதுஜனங்கைளஎந்தப் பயனுமின்ற வற்றுப்ேபாட்டீர்.
நீர் எங்கைளவைலேபசவுமில்ைல.

௧௩எங்கள்அயலாரிடம் எங்கைளந ந்ைதயாக்கனீர்.
அயலார்கள்எங்கைளப்பார்த்துநைகத்துஎங்கைளக் ேகலிெசய்க றார்கள்.

௧௪ஜனங்கள்கூறும்ேவடிக்ைகக்கைதகளில்ஒன்றாேனாம்.
தங்களுக்ெகன நாடற்ற ஜனங்கள் கூட எங்கைளப் பார்த்து நைகத்துத்
தைலையக்குலுக்குகறார்கள்.

௧௫நான்நாணத்தால்மூடப்பட்ேடன்.
நான்முழுவதும்ெவட்கத்தால்நாணுகேறன்.

௧௬என்பைகவர்கள்என்ைனஅவமானப்படச் ெசய்தனர்.
என் பைகவர்கள் என்ைனக் ேகலி ெசய்வதன் மூலம் பழிவாங்க முயற்ச
ெசய்க றார்கள்.

௧௭ேதவேன, நாங்கள்உம்ைமமறக்கவல்ைல.
ஆயனும்நீர்இவற்ைறெயல்லாம் எங்களுக்குச்ெசய்க றீர்.
உம்ேமாடு உடன்படிக்ைக ெசய்து ெகாண்டேபாது நாங்கள்
ெபாய்யுைரக்கவல்ைல.

௧௮ேதவேன, நாங்கள்உம்ைமவ ட்டுவலக ச்ெசல்லவல்ைல.
உம்ைமப் பன்பற்றுவைதநறுத்தவல்ைல.

௧௯ஆனால்ேதவேன,ஓநாய்கள்வாழும்இடத்தல்எங்கைளத்தள்ளினீர்.
மரணஇருைளப் ேபான்றஇடத்தல்எங்கைளைவத்தீர்.

௨௦ேதவனுைடயநாமத்ைதநாங்கள்மறந்ேதாமா?
ப றெதய்வங்களிடம் ெஜப த்ேதாமா? இல்ைல!

௨௧உண்ைமயாகேவ, ேதவன்இவற்ைறஅறகறார்.
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எங்கள்ஆழ்ந்தஇரகச யங்கைளயும்அவர்அற ந்தருக்க றார்.
௨௨ேதவேன,உமக்காகஒவ்ெவாருநாளும்நாங்கள்ெகால்லப்படுக ேறாம்.

ெகால்லப்படுவதற்குஅைழத்துச்ெசல்லப்படும்ஆடுகைளப் ேபாலாேனாம்.
௨௩என்ஆண்டவேர, எழுந்தரும்!

ஏன்ந த்தைரெசய்க றீர்? எழுந்தரும்!
எப்ெபாழுதும்எங்கைளக்ைகவ ட்டுவ டாேதயும்.

௨௪ேதவேன, எங்களிடமிருந்துஏன்ஒளிந்துெகாண்டிருக்க றீர்?
எங்கள்ேவதைனகைளயும்,ெதால்ைலகைளயும்நீர் மறந்துவ ட்டீரா?

௨௫நாங்கள்புழுதயல்தள்ளப்பட்ேடாம்,
தைரயன்ேமல்தைலகுப்புறப் படுத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறாம்.

௨௬ேதவேன, எழுந்தருந்துஎங்களுக்குஉதவும்.
உமதுஉண்ைமயானஅன்பனால்எங்கைளப்பாதுகாத்தருளும்.

௪௫
“ேசாஷனீம்” என்னும் இைசக்கருவயல் வாச க்க ேகாரா குடும்பத்தனரின்

இராகத் தைலவனுக்குஒப்புவக்கப்பட்ட,ஒருேநசத்தன்பாடல்
௧அரசனுக்குஇவற்ைறஎழுதுைகயல்அழகுெசாற்கள்என்இதயத்ைதந ரப்பும்.

ேதர்ந்த எழுத்தாளனின் எழுதுேகால் ெவளிப்படுத்தும் ெசாற்களாய் என்
நாவலிருந்துெசாற்கள்ெவளிப்படுகன்றன.

௨நீேர யாவரினும்அழகானவர்!
நீர் ேபச்ச ல்வல்லவர், எனேவேதவன்உம்ைமஎன்ெறன்றும்ஆசீர்வத ப்பார்.

௩வாைளஎடும்.
ேமன்ைமயானஆைடகைளஅணியும்.

௪நீர்அற்புதமாகக் காட்ச யளிக்க றீர்!
நன்ைமக்காகவும், நீத க்காகவும்ெசன்றுேபாரில் ெவல்லும்.
அத சயங்கைளச் ெசய்வதற்கு வல்லைமமிக்க உமது வலக்கரத்ைதப்
பயன்படுத்தும்.

௫உமதுஅம்புகள்ஆயத்தமாயுள்ளன.
நீர் பலைரத் ேதாற்கடிப்பீர். உமதுபைகவர்கள்மீதுஅரசனாயரும்.

௬ேதவேன,உமதுஆட்ச என்ெறன்றும்ெதாடரும்.
நன்ைமேயஉமதுெசங்ேகாலாகும்.

௭நீர் நன்ைமையவரும்ப த்தீைமையப்பைகக்க றீர்.
எனேவஉமதுேதவன்உம்நண்பர்களுக்குேமலாகஉம்ைமஅரசனாக்கனார்.

௮ ெவள்ைளப்ேபாளம், இலவங்கம், சந்தனம் ஆகயவற்றன் நறுமணம் உம்
ஆைடகளில்வீசும்.

தந்தத்தால் மூடப்பட்ட அரண்மைனகளிலிருந்து உம்ைம மக ழ்வூட்டும் இைச
பரவும்.

௯மணத்ேதாழியேரஅரசனின்குமாரத்த கள்ஆவர்.
உமதுவலப்பக்கத்தல்மணப்ெபண்ெபான்க ரீடம்சூடிந ற்க றாள்.

௧௦மகேள, ேகள்,
கவனமாகக் ேகள், நீ புரிந்துெகாள்வாய்.

உன்ஜனங்கைளயும்,உன்தந்ைதயன்குடும்பத்ைதயும்மறந்துவடு.
௧௧அரசர்உன்அழைகவரும்புக றார்.
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அவர்உன்புதுமணமகன்.
நீஅவைரப்ெபருைமப்படுத்துவாய்.

௧௨தீருவன்ெசல்வந்தர்கள்ஜனங்கள்உனக்குப்பரிசுகள்தருவார்கள்.
அவர்கள்உன்ைனக்காணவரும்புவார்கள்.

௧௩அரசகுமாரத்த
ெபான்னில்பத க்கப்ெபற்றவைலயுயர்ந்தஅழகயமணிையப்ேபான்றவள்.

௧௪மணமகள்அழகயஆைடயணிந்துஅரசனிடம்அைழத்துவரப்பட்டாள்.
மணத்ேதாழியர்அவைளத்ெதாடர்ந்தனர்.

௧௫அவர்கள்மக ழ்ச்ச ெபாங்கவந்தனர்.
மனமக ழ்ேவாடுஅரண்மைனக்குள்நுைழந்தனர்.

௧௬அரேச,உம்மகன்கள்உமக்குப் பன்ஆட்ச ெசய்வார்கள்.
ேதசம்முழுவதும்அவர்கைளஆளச்ெசய்வீர்.

௧௭உமதுநாமத்ைதஎன்ெறன்றும்புகழ்ெபறச்ெசய்ேவன்.
என்ெறன்றும்ஜனங்கள்உம்ைமத்துத ப்பார்கள்.

௪௬
அலேமாத் என்னும் கருவயல் வாச க்கும்படி ெகாடுக்கப்பட்ட ேகாராகன்

குடும்பத்தன்இராகத் தைலவனுக்கு,ஒருபாடல்
௧ேதவன்நம்வல்லைமயன்ஊற்றாயருக்க றார்.

ெதால்ைலகள் சூழ்ைகயல் நாம் அவரிடமிருந்து எப்ெபாழுதும் உதவ
ெபறலாம்.

௨எனேவபூமி நடுங்கனாலும்,
மைலகள்கடலில்வீழ்ந்தாலும்நாம்அஞ்ேசாம்.

௩கடல்ெகாந்தளித்துஇருள்சூழ்ந்தாலும்
பர்வதங்கள்நடுங்க அத ர்ந்தாலும்நாம்அஞ்ேசாம்.

௪உன்னதேதவனுைடயபரிசுத்த நகரத்த ற்கு,
மக ழ்ச்ச அளிக்க றஓைடகைளயுைடயநத ஒன்றுஇருக்கறது.

௫அந்நகரம்அழியாதபடி ேதவன்அங்கருக்க றார்.
சூரியஉதயத்த ற்குமுன்ேதவன்அதற்குஉதவுவார்.

௬ேதசங்கள்பயத்தால்நடுங்கும்.
கர்த்தர் சத்தமிடுைகயல்அந்தஇராஜ்யங்கள்வழும்,பூமி சீர்குைலயும்.

௭சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர் நம்ேமாடிருக்க றார்.
யாக்ேகாபன்ேதவன்நமதுபாதுகாப்ப டம்.

௮கர்த்தர் ெசய்யும்வல்லைமமிக்க காரியங்கைளப்பாருங்கள்.
அவர்பூமியன்ேமல்ெசய்துள்ளபயத்த ற்குரிய காரியங்கைளப்பாருங்கள்.

௯பூமியல்எவ்வ டத்தல் ேபார் ந கழ்ந்தாலும்கர்த்தர்அைதநறுத்தவல்லவர்.
வீரர்களின் வல்லுகைள அவர் முறத்து அவர்கள் ஈட்டிகைளச்
ச தறடிக்க றார்.

இரதங்கைளெநருப்பனால்அழிக்க ேதவன்வல்லவர்.

௧௦ ேதவன், “நீங்கள் சண்ைடயடுவைத நறுத்த அைமதயாயருந்து நாேன
ேதவன்எனஉணருங்கள்!
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நான் பூமியல் ெபருைமயுற்று ேதசங்களில் வாழ்த்தப்படுேவன்” என்று
கூறனார்.

௧௧சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர் நம்ேமாடிருக்க றார்.
யாக்ேகாபன்ேதவன்நமதுபாதுகாப்ப டம்.

௪௭
ேகாராகன்குடும்பத்தன்இராகத் தைலவனுக்குஅளிக்கப்பட்டஒருபாடல்

௧சகலஜனங்கேள,ைககைளத்தட்டுங்கள்,
ேதவைனேநாக்க மக ழ்ச்ச யால் சத்தமிடுங்கள்.

௨உன்னதமானகர்த்தர் நமதுபயத்த ற்குரியவர்.
பூமிெயங்கும்அவர் ேபரரசர்.

௩ப றைரத் ேதாற்கடிக்கஅவர் நமக்குஉதவுகறார்.
அத்ேதசங்கைளநம்ஆளுைகக்குட்படுத்துகறார்.

௪ேதவன்நம் ேதசத்ைதநமக்காகத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
தான்ேநச த்தயாக்ேகாப ற்காகஅந்தஅத சய ேதசத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

௫எக்காளமும்ெகாம்பும்முழங்க,
கர்த்தர்அவரதுசங்காசனத்தல்ஏறுகறார்.

௬ேதவைனத்துதத்துப் பாடுங்கள்,துதத்துப் பாடுங்கள்.
நம்அரசைரத்துத த்துப் பாடுங்கள்,துதத்துப் பாடுங்கள்.

௭அகலஉலகத்த ற்கும் ேதவேனஅரசர்.
துத ப் பாடல்கைளப்பாடுங்கள்.

௮பரிசுத்த சங்காசனத்தல் ேதவன்அமருகறார்.
எல்லாத் ேதசங்கைளயும் ேதவன்ஆளுகறார்.

௯ஆப ரகாமின் ேதவனுைடயஜனங்கைளத்
ேதசங்களின்தைலவர்கள்சந்த ப்பார்கள்.

எல்லாத் ேதசங்களின்எல்லாத் தைலவர்களும்ேதவனுக்குரியவர்கள்.
ேதவேனஎல்ேலாரிலும் ேமன்ைமயானவர்.

௪௮
ேகாராகன்புத்த ரருக்குஅளிக்கப்பட்டஒருதுதயன்பாடல்

௧கர்த்தர் ேமன்ைமயானவர்.
ேதவன்தமதுபரிசுத்த நகரில்துத க்குரியவர்.

௨ேதவனுைடயபரிசுத்த நகரம்அழகானது.
அது உலைக சுற்றயுள்ள அைனத்து ஜனங்கைளயும் மக ழ்ச்ச யைடச்
ெசய்யும்.

சீேயான்மைலஉயர்ந்த, பரிசுத்த மைல.
அதுேவேபரரசரின் நகரமாகும்.

௩அந்நகரத்துஅரண்மைனகளில்
ேதவேனேகாட்ைட என்றுஎண்ணப்படுவார்.

௪ஒருமுைற, ச லஅரசர்கள் சந்த த்து,
இந்நகைரத் தாக்கத் த ட்டமிட்டார்கள்.

அவர்கள்ஒருமித்துநகைர ேநாக்க அணிவகுத்தார்கள்.
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௫அவ்வரசர்கள் அந்நகைரக் கண்டதும், ஆச்சரியமைடந்து, பயந்து, தரும்ப
ஓடினார்கள்.

௬அச்சம்அவர்கைளஆட்ெகாண்டது.
அவர்கள்பயத்தால்நடுங்கனார்கள்.

௭ேதவேன, நீர்வலியகழக்குக்காற்றால்
ெபருங்கப்பல்கைளஉைடத்தீர்.

௮ஆம்,உமதுவல்லைமயானகாரியங்கைளநாங்கள்ேகள்வப்பட்ேடாம்.
ஆனால், சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தருைடய நகரில், எங்கள் ேதவனுைடய
நகரில்அதுந கழக்கண்ேடாம்.

ேதவன்அந்நகைர என்றும்வலிைமயுள்ளநகராக்கனார்.

௯ேதவேன,உமதுஆலயத்தல்உமதுஅன்பானதயைவக்கவனமாகநைனத்துப்
பார்த்ேதாம்.

௧௦ேதவேன, நீர் புகழ்வாய்ந்தவர்,
பூமிெயங்கும்ஜனங்கள்உம்ைமத்துத க்கன்றனர்.
நீர் மிக நல்லவர் என்பைதஅைனவரும்அற ேவாம்.

௧௧ேதவேன,உமதுநல்லமுடிவுகளால்சீேயான்மைலமக ழ்க றது.
யூதாவன்ஊர்கள்களிகூருகன்றன.

௧௨சீேயாைனச்சுற்ற நட.
நகைரப் பார். ேகாபுரங்கைளஎண்ணிப்பார்.

௧௩அந்தஉயர்ந்தசுவர்கைளப்பார்.
சீேயானின்அரண்மைனகைளவயப்புடன்பார்.
வரும்தைலமுைறக்குஅைதப்பற்ற நீகூறலாம்.

௧௪இந்த ேதவன்என்ெறன்றும்உண்ைமயாகேவநமதுேதவன்.
அவர் என்ெறன்றும்நம்ைமவழி நடத்துவார்.

௪௯
ேகாராகன்புத்த ரரின்,இராகத் தைலவனுக்குஅளிக்கப்பட்டஒருபாடல்

௧எல்லா ேதசங்கேள,இைதக் ேகளுங்கள்.
பூமியல்வாழும்ஜனங்கேள, எல்ேலாரும்இைதக் ேகளுங்கள்.
௨ஏைழயும்பணக்காரருமானஒவ்ெவாருவரும் ேகட்கேவண்டும்.

௩ ஞானமும் புத்த சாலித்தனமுமான சல ெசய்த கைள நான் உங்களுக்குக்
கூறுேவன்.

௪நான்உவைமயானகைதகைளக் ேகட்ேடன்.
இப்ேபாது என் சுரமண்டலத்ைத இைசத்து அக்கைதகளின் பாடல்கைள
உங்களுக்குப்பாடுேவன்.

௫ெதால்ைலகள்வரும்ேபாதுநான்ஏன்அஞ்ச ேவண்டும்?
தீேயார் என்ைனச் சூழ்ந்து அகப்படுத்த முயலும்ேபாது நான் ஏன்
அஞ்சேவண்டும்?

௬பலமும்ெசல்வமும்தங்கைளப்பாதுகாக்குெமன்றுசலர் நைனக்கறார்கள்.
ஆனால்அந்தஜனங்கள்மூடர்கேள.

௭மனிதனானஎந்த நண்பனும்உன்ைனமீட்கஇயலாது.
நீ ேதவனுக்குலஞ்சம்தரமுடியாது.

௮ஒருவன்தனதுஜீவைனமீட்டுக்ெகாள்வதற்குரிய பணத்ைத
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ஒருேபாதும் சம்பாத த்துவ டமுடியாது.
௯என்ெறன்றும்வாழும்உரிைமையப்ெபறவும்,

கல்லைறயல் தன் உடல் அழியாமல் காக்கவும், ேதைவயான பணத்ைத
ஒருவன்ஒருேபாதும்அைடயமுடியாது.

௧௦ பாருங்கள், மூடரும் அறவீனரும் மடிவைதப் ேபாலேவ, ஞானிகளும்
இறக்க றார்கள்.

ப றர்அவர்களின்ெசல்வத்ைதப்ெபறுகறார்கள்.
௧௧கல்லைறேயஎன்ெறன்றும்ஒருவனதுபுதுவீடாகும்.

அவர்களுக்குச் ெசாந்தமான பல நலங்கள் எந்த மாற்றத்ைதயும்
ஏற்படுத்துவதல்ைல.

௧௨ச லர் ெசல்வந்தராயருந்தாலும்இங்ேக ந ரந்தரமாகவாழ்ந்துவ டமுடியாது.
எல்ேலாரும்மிருகங்கைளப்ேபாலேவமடிவார்கள்.

௧௩மூடரானமனிதருக்கும்,
தங்கள் ெசல்வங்களினால் தருப்தயைடந்தருக்க ற அைனவருக்கும்
இதுேவசம்பவக்க றது.

௧௪எல்லாஜனங்களும்ஆட்டுமந்ைதையப் ேபான்ேறஇருக்கன்றனர்.
கல்லைறேயஅவர்கள்வாசஸ்தலம்,மரணேமஅவர்கள்ேமய்ப்பன்.
அவர்கள்சரீரங்கள்அழிந்துகல்லைறக்குள்நாறும்.

௧௫ஆனால்ேதவன்எனக்காகவைலையக்ெகாடுத்துஎன்உயைரமீட்பார்.
கல்லைறயன்வலிைமயலிருந்துஎன்ைனஅவர்மீட்பார்!

௧௬ச லர் ெசல்வந்தராயருப்பதனால்அவர்களுக்குஅஞ்சாதீர்கள்.
ச லர் ெபரிய அழகய மாளிைககளில் வச ப்பதால் அவர்களுக்கு
அஞ்சாதீர்கள்.

௧௭ அவர்கள் இறக்கும்ேபாது தங்கேளாடு எந்தப் ெபாருைளயும் எடுத்துச்
ெசல்லமாட்டார்கள்.

அந்தஅழகயெபாருட்களில் எைதயும்அவர்கள்எடுத்துச்ெசல்லமுடியாது.
௧௮மனிதர்கள்வாழ்நாளின்ேபாது ேதவைனவாழ்த்தேவண்டும்.

ேதவன் மனிதருக்கு நல்லவற்ைறச் ெசய்ைகயல் அவர்கள் ேதவைன
வாழ்த்தேவண்டும்.

௧௯அந்தஜனங்கள்தங்கள்முற்ப தாக்கேளாடுெசன்றுஅைடயுங்காலம்வரும்.
அவர்கள்மீண்டும்பகலின்ஒளிையக்காண்பதல்ைல.

௨௦ஜனங்கள்ெசல்வத்ைதத்தங்களுக்ெகனைவத்துக்ெகாள்ளமுடியாது.
மிருகங்கைளப் ேபாலேவஒவ்ெவாருவனும்மரிப்பான்.

௫௦
ஆசாபன்பாடல்களில்ஒன்று

௧ெதய்வங்களுக்ெகல்லாம் ேதவனாகயகர்த்தர் ேபசுக றார்.
சூரியன் உதக்குமிடத்தலிருந்து அது மைறகற இடம் வைரக்குமுள்ள
பூமியன்எல்லாஜனங்கைளயும்அைழக்க றார்.

௨சீேயானிலிருந்துப ரகாச க்கும் ேதவன்அழகானவர்.
௩நம் ேதவன்வருகறார்,அவர்அைமதயாகஇரார்.

அவருக்குமுன்ேனெநருப்பு எரியும். அவைரச்சூழ்ந்துபுயல்வீசும்.
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௪தமதுஜனங்கைளநயாயந்தீர்ப்பதற்கு
நமதுேதவன்பூமிையயும்வானத்ைதயும்அைழக்க றார்.

௫ேதவன்கூறுகறதாவது, “என்ைனப்பன்பற்றுகறவர்கேள,
என்ைனச்சூழ்ந்துநல்லுங்கள்.

என்ைனவணங்குகறவர்கேள,வாருங்கள்.
நாம்ஒருவருக்ெகாருவர்ஒருஉடன்படிக்ைகெசய்துள்ேளாம்.”

௬ேதவேனநயாயாத பத ,
வானங்கள்அவரதுநன்ைமகைளக்கூறும்.

௭ “எனதுஜனங்கேள, நான்கூறுவைதக் ேகளுங்கள்!
இஸ்ரேவலின் ஜனங்கேள, உங்களுக்கு எத ரான எனது சாட்சையக்
காட்டுேவன்.

நாேனஉங்கள்ேதவன்.
௮உங்கள்பலிகைளக்குறத்துநான்குைறகூறமாட்ேடன்.

எப்ேபாதும் இஸ்ரேவலராக ய நீங்கள் உங்கள் தகனபலிகைள என்னிடம்
ஒவ்ெவாருநாளும்ெகாண்டுவந்தீர்கள்.

௯உங்கள்வீட்டின்எருதுகைளேயா
உங்கள்மந்ைதயன்ஆடுகைளேயா நான்எடுத்துக்ெகாள்வதல்ைல.

௧௦எனக்குஅம்மிருகங்கள்ேதைவயல்ைல.
காட்டின்மிருகங்கள்எனக்குச்ெசாந்தமானைவ.
மைலகளிலுள்ள பல்லாய ரம் மிருகங்கள் எல்லாம் எனக்குச்
ெசாந்தமானைவ.

௧௧உயர்ந்தமைலயன்ஒவ்ெவாருபறைவையயும்நான்அற ேவன்.
மைலயன்ேமல்அைசயும்ெபாருட்கெளல்லாம் என்னுைடயைவ.

௧௨ எனக்குப் பச யல்ைல! எனக்குப் பச த்தாலும் உணவுக்காக உன்ைனக்
ேகட்கமாட்ேடன்.

உலகமும்அதன்அைனத்துப்ெபாருள்களும்எனக்குச்ெசாந்தமானைவ.
௧௩எருதுகளின்மாமிசத்ைதநான்புச ப்பதல்ைல.

ஆடுகளின்இரத்தத்ைதநான்குடிக்கமாட்ேடன்” என்றுேதவன்கூறுகறார்.

௧௪ எனேவ ஸ்ேதாத்த ர பலிகைள ேதவனுக்குக் ெகாண்டுவந்து அவேராடு
இருக்கும்படிவாருங்கள்.

நீங்கள்மிகஉன்னதமானேதவனுக்குவாக்குறுத பண்ணினீர்கள்.
எனேவவாக்களித்தெபாருள்கைளஅவருக்குக்ெகாடுங்கள்.

௧௫ ேதவன், “இஸ்ரேவலேர, துன்பம் ேநர்ைகயல் என்னிடம் வண்ணப்பம்
ெசய்யுங்கள்!

நான்உங்களுக்குஉதவுேவன்.
நீங்கள்அப்ேபாதுஎன்ைனமகைமப்படுத்தமுடியும்” என்றுகூறுகறார்.

௧௬ ேதவன் தீேயாைரப் பார்த்து, “நீங்கள் எனது சட்டங்கைளக் குறத்துப்
ேபசுக றீர்கள்.

எனதுஉடன்படிக்ைகையக்குறத்துப் ேபசுக றீர்கள்.
௧௭ஆனால்நான்உங்கைளத்தருத்தும்ேபாதுஅைதஏன்ெவறுக்கறீர்கள்?

நான்கூறும்காரியங்கைளஏன்புறக்கணிக்க றீர்கள்?
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௧௮ நீங்கள் ஒரு தருடைனப் பார்க்க றீர்கள், அவேனாடு ேசர்வதற்காக
ஓடுகறீர்கள்.

வபச்சாரமாக ய பாவத்ைதச் ெசய்க றவர்கேளாடு நீங்களும் படுக்ைகயல்
குதக்க றீர்கள்.

௧௯நீங்கள்தீயவற்ைறப் ேபச ப்ெபாய்கைளச்ெசால்க றீர்கள்.
௨௦ உங்கள் ெசாந்த சேகாதரைரயும் ப றைரயும் குற த்து எப்ேபாதும்

தீயவற்ைறேயெசால்க றீர்கள்.
௨௧ நீங்கள் இத்தீய ெசயல்கைளச் ெசய்க றீர்கள், நான் அைமதயாக இருப்ேபன்

என்றுநைனக்கறீர்கள்.
நீங்கள் எைதயும் ெசால்லாதருக்க றீர்கள், நானும் அைமதயாக இருப்ேபன்
என்றுநைனக்கறீர்கள்.

ஆனால்நான்அைமதயாகஇேரன்!
நீங்கள்அைதத்ெதளிவாகஉணரும்படி நான்ெசய்ேவன்.
உங்கள்முகத்த ற்ெகத ராகஉங்கைளவமர்ச ப்ேபன்!

௨௨நீங்கள்ேதவைனமறந்தருக்க றீர்கள்.
உங்கைளக்க ழித்ெதறயும்முன்னர்

நீங்கள்அைதநன்குபுரிந்துெகாள்ளுங்கள்!
அதுநகழந்தால்உங்கைளமீட்பவர் எவருமில்ைல!

௨௩ எனேவ ஒருவன் ஸ்ேதாத்த ர காணிக்ைக ெசலுத்தனால் அவன் என்ைன
உண்ைமய ேலேயமகைமப்படுத்துகறான்.

ஒருவன் அவனது வாழ்க்ைகைய மாற்றயைமத்தால் அப்ேபாது நான்
அவனுக்குேதவனுைடயகாக்கும்வல்லைமையக்காட்டுேவன்”என்கறார்.

௫௧
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது எழுதய பாடல்.பத்ேசபாேளாடு தாவீது ெசய்த

பாவத்த ற்குப் ப றகு தீர்க்கதரிச யாக ய நாத்தான் தாவீத டம் ெசன்ற காலத்தல்
இதுபாடப்பட்டது.
௧ ேதவேன உமது மிகுந்த அன்பான தயவனாலும் மிகுந்த இரக்கத்தனாலும்

என்னிடம்இரக்கமாயரும்.
என்பாவங்கைளஅழித்துவடும்.

௨ேதவேன, எனதுகுற்றத்ைதத்துைடத்துவடும்.
என்பாவங்கைளக்கழுவவடும்.
என்ைனமீண்டும்தூய்ைமப்படுத்தும்!

௩நான்பாவம்ெசய்ேதெனனஅற ேவன்.
அப்பாவங்கைளஎப்ேபாதும்நான்காண்க ேறன்.

௪நீர் தவெறனக்கூறும்காரியங்கைளச்ெசய்ேதன்.
ேதவேன, நான்உமக்குவ ேராதமாக பாவம்ெசய்ேதன்.

நான் தவறு ெசய்தவன் என்பைதயும், நீர் ந யாயமானவர் என்பைதயும்,
ஜனங்கள்அறயும்ெபாருட்டுஇவற்ைறஅறக்ைகயடுக ேறன்.

உமதுமுடிவுகள்நயாயமாைனைவ.
௫நான்பாவத்தல்ப றந்ேதன்.

என்தாய்என்ைனப்பாவத்தல்கருவுற்றாள்.
௬ேதவேன! நான்உண்ைமயும் ேநர்ைமயும்உள்ளவனாகவரும்பனால்

உண்ைமயானஞானத்ைதஎன்னுள்ேளைவயும்.
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௭ஈேசாப்பு ெசடியால்என்ைனத்தூய்ைமயாக்கும்.
பனிையக்காட்டிலும்நான்ெவண்ைமயாகும்வைர என்ைனக்கழுவும்!

௮ என்ைன மகழ்ச்ச யாக்கும். மீண்டும் மக ழ்ச்ச யாக இருக்கும் வைகையக்
கூறும்.

நீர் ெநாறுக்கனஎன்எலும்புகள்மீண்டும்மக ழ்ச்ச யைடயட்டும்.
௯எனதுபாவங்கைளப்பாராேதயும்!

அவற்ைறெயல்லாம் நீக்கவடும்
௧௦ேதவேன, எனக்குள்ஒருபரிசுத்தஇருதயத்ைதச் சருஷ்டியும்!

எனதுஆவையமீண்டும்பலமாக்கும்.
௧௧என்ைனத்தூரத்தள்ளாேதயும்!

என்னிடமிருந்துஉமதுபரிசுத்தஆவையஎடுத்துவ டாேதயும்!
௧௨உமதுஉதவ என்ைனமகழ்வக்க றது!

மீண்டும்அந்தச் சந்ேதாஷத்ைதஎனக்குக்ெகாடும்.
எனது ஆவையப் பலப்படுத்த உமக்குக் கீழ்ப்படிவதற்குத் தயாராக
இருக்கச்ெசய்யும்.

௧௩நீர்கூறும்வாழ்க்ைகெநறையப் பாவ களுக்குப் ேபாத ப்ேபன்,
அவர்கள்உம்மிடம் தரும்புவார்கள்.

௧௪ேதவேன, என்ைனக்ெகாைலக்குற்றவாளியாக்காேதயும்.
என்ேதவேன, நீேர எனதுமீட்பர்.

நீர் எவ்வளவுநல்லவர் என்பைதநான்பாடச் ெசய்யும்.
௧௫ என் ஆண்டவேர, நான் என் வாையத் த றந்து உம்ைமத் துத த்துப்
பாடுேவன்!

௧௬நீர் பலிகைளவரும்பவல்ைல.
நீர்வரும்பாத பலிகைளநான்ெகாடுக்கத் ேதைவயல்ைல!

௧௭ேதவன்வரும்பும் பலிபணிவானஆவேய.
ேதவேன,உைடந்துெநாறுங்க ப்ேபானஇருதயத்ேதாடுஉம்மிடம்வருபவைர
நீர் தள்ளிவ டமாட்டீர்.

௧௮ேதவேன, சீேயானிடம் நல்லவராகவும்இரக்கமுைடயவராகவும்இரும்.
எருசேலமின்சுவர்கைளஎழுப்பும்.

௧௯ அப்ேபாது நீர் நல்ல பலிகைளயும் தகன பலி முழுவைதயும் ஏற்று
மக ழமுடியும்.

ஜனங்கள்மீண்டும்உமதுபலிபீடத்தல்காைளகைளப்பலியடுவார்கள்.

௫௨
இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த மஸ்கீல் என்னும் பாடல் “தாவீது

அபெமேலக்கன் வீட்டில் இருக்கறான் என்று ஏேதாமியனாகய ேதாேவக்
சவுலிடம் ேபாய்கூறயசமயத்தல்பாடப்பட்ட பாடல்.
௧ ெபரிய மனிதேன, நீ ெசய்யும் தீய ெசயல்கைளக் குறத்து ஏன் ெபருைம

ெகாள்க றாய்?
நீ ேதவனுக்குமுன்மத ப்பற்றவனாவாய்.

நாள்முழுவதும்தீைமெசய்யேவத ட்டமிடுக றாய்.
௨நீமூடத்தனமானத ட்டங்கைளவகுக்கறாய்.

உன்நாவுதீட்டப்பட்ட சவரக்கத்தையப் ேபான்றுஆபத்தானது.
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நீ எப்ேபாதும்ெபாய் ேபச ,யாைரேயனும்ஏமாற்றமுயல்கறாய்.
௩நீ நன்ைமையப்பார்க்கலும்தீைமையவரும்புக றாய்.

உண்ைமையக்காட்டிலும்ெபாய்ேபசமுயல்கறாய்.

௪நீயும்உனதுெபாய்கூறும்நாவும்ஜனங்கைளத்துன்புறுத்தவரும்பும்.
௫எனேவேதவன்உன்ைனஎன்ைறக்கும்அழிப்பார்!

அவர்உன்ைனஉனதுவீட்டிலிருந்து*இழுத்துஎறவார்.
அவர்உன்ைனக்ெகால்வார்,உனக்குச் சந்தத இராது.

௬நல்ேலார்இதைனக்காண்பார்கள்.
ேதவனுக்குப்பயந்துஅவைரமத த்துவாழஅவர்கள்கற்பார்கள்.

அவர்கள்உன்ைனப்பார்த்துநைகத்து,
௭ “ேதவைனச் சார்ந்துவாழாத மனிதனுக்குந கழ்ந்தைதப் பாருங்கள்.
அம்மனிதன் தனது ெசல்வமும், ெபாய்களும் தன்ைனக் காக்கும் என்று
நம்ப க்ெகாண்டிருந்தான்” என்பார்கள்.

௮ஆனால் நான் ேதவனுைடய ஆலயத்தல், ெநடுங்காலம் வாழும் பச்ைசயான
ஒலிவமரத்ைதப்ேபாலிருப்ேபன்.

ேதவனுைடயஅன்ைபநான்என்ெறன்றும்நம்புேவன்.
௯ேதவேன, நீர் ெசய்தகாரியங்களுக்காக நான்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.

நான்உமதுநாமத்ைதஉம்சீடர்களுக்குமுன்பாகப் ேபசுேவன்.
ஏெனனில்அதுமிகவும் நல்லதாகஇருக்க றது.

௫௩
மகலாத் என்னும் கருவைய இைசக்கும் இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது

அளித்தஒருமஸ்கீல்என்னும்பாடல்.
௧ேதவன்இல்ைலஎன்றுமூடன்மட்டுேம நைனப்பான்.

அத்தைகய மனிதர்கள் ெகட்டவர்களாகவும் தீயவர்களாகவும்
அருவருப்பானவர்களாகவும்இருக்க றார்கள்.

அவர்கள்நல்லகாரியங்கைளச்ெசய்வதல்ைல.
௨ேதவனுக்காக எத ர்ேநாக்கயருக்கும்ஞானமுள்ளவர்கள்உண்ேடா என்று

பரேலாகத்தலிருந்துேதவன்நம்ைமக்கவனித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.
௩ஆனால்ஒவ்ெவாருவரும் ேதவைனவட்டுவழி வலக ப் ேபானார்கள்.

ஒவ்ெவாருமனிதனும்தீயவன்.
நன்ைமயானகாரியத்ைதச்ெசய்பவன்

ஒருவன்கூடஇல்ைல.

௪ேதவன்: “அத்தீேயார் ந ச்சயமாகஉண்ைமையஅறவர்!
ஆனால்அவர்கள்என்னிடம்ெஜப ப் பதல்ைல.
தங்கள் உணைவ உண்பைதப் ேபால் தீேயார் வைரந்து என் ஜனங்கைள
அழிக்கக் காத்தருக்க றார்கள்” என்கறார்.

௫ ஆனால் அந்த தீேயார்கள் முன்பு ஒருேபாதும் அஞ்சாத அளவுக்கு
அஞ்சுவார்கள்.

அத்தீேயார்இஸ்ரேவலரின் பைகவர்கள்.
* ௫௨:௫: வீடு இது சரீரத்ைதக் குற க்கும். ேதவன் ஒருவைன அழிப்பார் என்பைதக் கவைதயல்
ெசால்லும்வைகஇது.
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அத்தீேயாைரக் ேதவன்தள்ளிவ ட்டார்.
எனேவேதவனுைடயஜனங்கள்அவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பார்கள்.

அத்தீேயாரின் எலும்புகைளேதவன்ச தறடிப்பார்.

௬சீேயானிலிருந்துஇஸ்ரேவலருக்குெவற்ற வருவதாக.
ேதவன்,அவர்கள்ெவற்றெபறஉதவுவார்.

அடிைமத்தனத்தலிருந்து ேதவன் தமது ஜனங்கைள மீட்கும்ேபாது யாக்ேகாபு
களிகூருவான்.

இஸ்ரேவல்மிகுந்தமக ழ்ச்ச ெகாள்வான்.

௫௪
இைசக் கருவகைள இைசக்கும் இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த

மஸ்கீல் என்னும் பாடல்களுள் ஒன்று. சீப்பூரார் சவுலிடம் வந்து, “எங்கள்
ஜனங்கள் மத்தயல் தாவீது ஒளிந்தருக்க றார்” எனக் கூறய காலத்தல்
பாடியது.
௧ ேதவேன, உமது வல்லைமயான நாமத்ைதப் பயன்படுத்த என்ைனக்

காப்பாற்றும்.
உமதுவல்லைமையபயன்படுத்த என்ைனவடுதைலயாக்கும்.

௨ேதவன், என்ெஜபத்ைதக்ேகளும்.
நான்கூறும்காரியங்கைளக் ேகளும்.

௩ ேதவைன ெதாழுதுெகாள்ளாத அந்நயர்கள் எனக்கு எத ராகத்
தரும்புக றார்கள்.

அந்தபலசாலிகள்என்ைனக்ெகால்லமுயல்கறார்கள்.

௪பாருங்கள், என்ேதவன்எனக்குஉதவுவார்.
என்ஆண்டவர் எனக்குத்துைணநற்பார்.

௫எனக்குஎத ராகத் தரும்பயுள்ளஜனங்கைளஎன்ேதவன்தண்டிப்பார்.
ேதவன்எனக்குஉண்ைமயானவராகஇருப்பார்.
அவர்அந்தஜனங்கைளஅறேவஅழிப்பார்.

௬ேதவேன, நான்மனவருப்பத்தன்படிகாணிக்ைககைளஉமக்குத்தருேவன்.
கர்த்தாேவ, நான்உமதுநாமத்ைதத்துத ப்ேபன்.

௭என் எல்லாத் ெதால்ைலகளிலுமிருந்து என்ைனவடுவக்கும்படி நான்உம்ைம
ேவண்டுக ேறன்.

எனதுபைகவர்கள்ேதாற்கடிக்கப்படுவைதநான்பார்க்கட்டும்.

௫௫
இைசக்கருவகைள இைசக்கும் இராகத் தைலவனுக்குத் தாவீது அளித்த

மஸ்கீல்என்னும்பாடல்.
௧ேதவேன, என்ெஜபத்ைதக் ேகளும்.

இரக்கத்த ற்கானஎன்ெஜபத்ைதஒதுக்காதரும்.
௨ேதவேன, எனக்குச்ெசவ சாய்த்துப் பதலளியும்.

என்குைறகைளஉம்மிடம் நான்முைறயடுேவன்.
௩என்பைகவன்என்னிடம் தீயகாரியங்கைளக்கூறனான்.
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ெகட்ட மனிதர்கள்என்ைனேநாக்க க்கூக்குரலிட்டார்கள்.
என்பைகவர்கள் ேகாபங்ெகாண்டுஎன்ைனத்தாக்கனார்கள்.

என்ைனவீழ்த்தும்படிெதால்ைலகைளஎனக்குச்ெசய்தார்கள்.
௪என்இருதயம்எனக்குள்நடுங்க த்துன்புறுகறது.

நான்மரணபயம்அைடந்ேதன்.
௫நான்அஞ்ச நடுங்க ேனன்.

பயத்தால்தாக்குண்ேடன்.
௬ஒருபுறாைவப்ேபால் ச றகுகள்எனக்குேவண்டுெமனவரும்ப ேனன்.

அப்ேபாதுநான்பறந்துேபாய்ஓய்வுெகாள்ளும்இடத்ைதத் ேதடியருப்ேபன்.
௭நான்தூரத்த ற்குப் ேபாய், பாைலவனத்தற்குச்ெசல்ேவன்.

௮நான்ஓடிதப்ப த்துக்ெகாள்ேவன்.
துன்பங்களாகயபுயலிலிருந்துஓடிவடுேவன்.

௯-௧௦என்ஆண்டவேர,அவர்கள்ெபாய்கைளநறுத்தும்.
இந்நகரில் அத கமான ெகாடுைமகைளயும், சண்ைடகைளயும் நான்
காண்க ேறன்.

என்ைனச் சுற்றலும் இரவும் பகலும் ஊரின் ஒவ்ெவாரு பகுதயலும்
குற்றங்களும்,ெகாடுைமகளும்ந ரம்பயுள்ளன.

இந்தஊரில் பயங்கரமானகாரியங்கள்ந கழ்கன்றன.
௧௧ெதருக்களில்ெபருங்குற்றங்கள்ேநரிடுகன்றன.

ஜனங்கள்ெபாய்கைளக்கூற , எங்கும்ஏமாற்றுகறார்கள்.

௧௨ஒருபைகவன்என்ைனத்தாக்கனால்நான்ெபாறுத்துக்ெகாள்ேவன்.
என்பைகவர்கள்என்ைனத்தாக்கனால்நான்ஒளிந்துக்ெகாள்ேவன்.

௧௩ஆனால்எனக்குச் சமமானவனும், என்னுடன்வாழ்பவனும்,
என்நண்பனுமாகயநீேயஎனக்குத்ெதால்ைலகைளத்தந்துெகாண்டிருக்க றாய்.

௧௪நாங்கள்எங்கள்இரகச யங்கைளப்பக ர்ந்துெகாண்ேடாம்.
ேதவனுைடயஆலயத்தல்நாங்கள்ஒருமித்துவழிப்பட்ேடாம்.

௧௫ என் பைகவர்கள் அவர்கள் காலத்த ற்கு முன்ேன மரிப்பார்கள் என
நம்புக ேறன்.

அவர்கள்உய ேராேட புைதக்கப்படுவார்கள்எனநம்புக ேறன்!
ஏெனனில்அவர்கள் தங்கள்வீடுகளில் மிகப் பயங்கரமான காரியங்கைளத்
த ட்டமிடுக றார்கள்.

௧௬உதவக்காக நான்ேதவைனக்கூப்படுேவன்.
கர்த்தர் எனக்குப் பதல்தருவார்.

௧௭நான்ேதவேனாடுமாைல, காைல, நடுப்பகல் ேவைளகளில் ேபசுேவன்.
என்முைறயீடுகைள ேதவனுக்குச் ெசால்ேவன். அவர் நான்கூறுபவற்ைறக்
ேகட்க றார்!

௧௮நான்பலயுத்தங்களில் ேபாரிட்டுள்ேளன்.
ஆனால் ேதவன் எல்லாவற்றலும் என்ைனக் காப்பாற்ற , என்ைனப்
பத்த ரமாகத் தரும்பவும்அைழத்துவந்தார்.

௧௯ேதவன்நான்கூறுவைதக் ேகட்க றார்.
ந த்தயஅரசர் எனக்குஉதவுவார்.
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௨௦என்பைகவர்கள்தங்கள்வாழ்க்ைகையமாற்றமாட்டார்கள்.
அவர்கள்ேதவனுக்குப்பயப்படேவா,அவைரமத க்கேவாமாட்டார்கள்.

௨௧என்பைகவர்கள்தங்கள்ெசாந்த நண்பர்கைளத்தாக்குக றார்கள்.
அவர்கள்ெசய்வதாகஒப்புக்ெகாள்ளும்காரியங்கைளச்ெசய்யமாட்டார்கள்.

என்பைகவர்கள்ெமன்ைமயாகப் ேபசுக றார்கள்.
அவர்கள்சமாதானத்ைதக்குற த்துப் ேபசுக றார்கள்.

ஆனால்உண்ைமயல்யுத்தங்களுக்குத்த ட்டமிடுக றார்கள்.
அவர்கள்ெசாற்கள்எண்ெணையப் ேபால்மிருதுவானைவ.
ஆனால்அைவகத்தையப்ேபால்ஊடுருவக்கூடியைவ.

௨௨உங்கள்கவைலகைளக்கர்த்தரிடம்ஒப்பைடத்துவடுங்கள்.
அவர் உங்கைள ஆதரிப்பார். நல்ல ஜனங்கள் ேதால்வ காண்பதற்குக்
கர்த்தர்அனுமதயார்.

௨௩ உடன்படிக்ைகயன் உமது பங்காக, ேதவேன அந்தப் ெபாய்யர்கைளயும்,
ெகாைலக்காரர்கைளயும் அவர்களின் பாத வாழ்க்ைக கழியும் முன்ேப
அவர்கைளக்கல்லைறக்குஅனுப்பவடும்!

உடன்படிக்ைகயன்எனதுபங்காக நான்உம்ேமல்நம்ப க்ைகைவப்ேபன்.

௫௬
“தூரத்து ஓக் மரத்தன் புறா” என்னும் இைசயல் வாச க்க

இைசத்தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த மிக்தாம் என்ற பாடல். ெபலிஸ்தர்
தாவீைதகாத் என்னும்இடத்தல்ப டித்தேபாதுபாடியது.
௧ேதவேன,ஜனங்கள்என்ைனத்தாக்குகறார்கள், நீர் என்ேமல்இரக்கமாயரும்.

அவர்கள் என்ைனப் பன்ெதாடர்ந்து வந்து பகலும் இரவும் என்ேனாடு
ேபாரிடுக றார்கள்.

௨என்பைகவர்கள்ெதாடர்ந்துஎன்ைனத்தாக்குகறார்கள்.
என்ேனாடு ேபாரிடுபவர்கள்எண்ணிக்ைகக்குஅடங்காதவர்கள்.

௩நான்அஞ்சும்ேபாது,
உம்மிடம் நம்ப க்ைகைவத்ேதன்.

௪ நான் ேதவைன நம்புக ேறன், எனேவ அஞ்ேசன். ஜனங்கள் என்ைனத்
துன்புறுத்தமுடியாது!

ேதவன்எனக்குத்தந்தவாக்குறுதக்காக ேதவைனத்துத ப்ேபன்.
௫என்பைகவர்கேளா என்வார்த்ைதகைளஎப்ேபாதும் புரட்டுக றார்கள்.

அவர்கள்எப்ேபாதும்எனக்ெகத ராகத் த ட்டங்கைளவகுக்கறார்கள்.
௬என்ைனக்ெகால்லும்வைகேதடி,

அவர்கள் ஒருமித்து ஒளிந்தருந்து என் ஒவ்ெவாரு அைசைவயும்
கண்காணிக்க றார்கள்.

௭ேதவேன,அவர்கைளத்தப்பவ டாேதயும்.
அவர்கள் ெசய்த தீய காரியங்களுக்காக அவர்கைள அந்நய ேதசத்தாரிடம்
அனுப்ப அவர்களின் ேகாபத்தால்துன்புறச்ெசய்யும்.

௮என்வருத்தத்ைதநீர்அற க றீர்.
என்ஓயாதஅழுைகையநீர்அற க றீர்.
என்கண்ணீைரநீர் ந ச்சயமாகக் கணக்க ட்டுைவத்தருக்க றீர்.
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௯ எனேவ நான் உம்மிடம் உதவ ேவண்டும்ேபாது, என் பைகவர்கைளத்
ேதால்வயைடயச்ெசய்யும்.

நீர்அைதச்ெசய்யக்கூடுெமன்பைதஅற ேவன். நீேர ேதவன்!
௧௦ேதவன்தந்தவாக்குறுதக்காக நான்அவைரத்துத ப்ேபன்.

கர்த்தர் எனக்களித்தவாக்குறுதக்காக நான்அவைரத்துத ப்ேபன்.
௧௧நான்ேதவைனநம்பயருப்பதால்அஞ்ேசன்.

ஜனங்கள்என்ைனத்துன்புறுத்தமுடியாது!

௧௨ேதவேன, நான்உமக்குவ ேசஷெபாருத்தைனகைளப்பண்ணிேனன்.
நான்ெசான்னெபாருத்தைனகைளநைறேவற்றுேவன்.
என்ஸ்ேதாத்த ரபலிையஉமக்குச்ெசலுத்துேவன்.

௧௩ஏெனனில் நீர் என்ைனமரணத்தனின்றுகாத்தீர்.
ப றரிடம் நான்ேதால்வயைடயாதவாறுெசய்தீர்.

எனேவநான்ேதவைனஒளியல்ெதாழுதுெகாள்ேவன்.
அைதஜீவனுள்ேளார் மட்டும் பார்க்கமுடியும்.

௫௭
“அழிக்காேத” என்னும் பாடலின் இைசத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த

மிக்தாம் என்னும் பாடல். சவுலிடமிருந்து தப்ப தாவீது குைகயல்
ஒளிந்தருந்தேபாதுபாடியது.
௧ேதவேன, என்னிடம்இரக்கமாயரும்.

என்ஆத்மாஉம்ைமநம்புவதால்என்னிடம்இரக்கமாயரும்.
துன்பங்கள்என்ைனக்கடந்துெசல்ைகயல்,

பாதுகாப்ப ற்காக நான்உம்மிடம்வந்துள்ேளன்.
௨மிகஉன்னதமானேதவனிடம்உதவ ேவண்டிநான்ெஜப க்க ேறன்.

ேதவன்என்ைனமுற்றலும்கண்காணித்துக்ெகாள்க றார்.
௩பரேலாகத்தலிருந்துஅவர்எனக்குஉதவ ெசய்து,என்ைனக்காப்பாற்றுகறார்.

எனக்குத்ெதால்ைலதரும்ஜனங்கைளேதால்வ காணச்ெசய்க றார்.
ேதவன்தனதுஉண்ைமயானஅன்ைபஎனக்குக்காட்டுக றார்.

௪என்வாழ்க்ைகஆபத்தல் ச க்கயருக்க றது.
என்பைகவர்கள்என்ைனச்சூழ்ந்தருக்க றார்கள்.

அவர்கள்மனிதைரஉண்ணும்சங்கங்கைளப் ேபாலிருக்க றார்கள்.
அவர்கள்பற்கள் ஈட்டிகைளப் ேபாலவும்.
அம்புகைளப் ேபாலவும்கூர்ைமயானைவ.
அவர்கள்நாவுகள்வாைளப் ேபான்றுகூரியைவ.

௫ேதவேன, நீர்வானங்களின்ேமல்மிகஉயரத்தல்இருக்க றீர்.
உமதுமகைமபூமிையமூடிக்ெகாள்க றது.

௬அவர்கள்எனக்குகண்ணிைவத்துப்ப டிக்கவரும்புகன்றனர்.
நான்வழுவதற்காகஅவர்கள்ஒருஆழமானகுழிையெவட்டினார்கள்.
ஆனால்தாங்கேளஅக்கண்ணியல்வழுந்தார்கள்.

௭ஆனால்ேதவன்என்ைனப்பத்த ரமாக காப்பார்.
அவர் என்ைனத்துணிவுடனிருக்கச்ெசய்க றார்.
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நான்அவைரத்துத த்துப் பாடுேவன்.
௮என்ஆத்துமாேவ, எழுந்தரு.

வீைணேய, சுரமண்டலேம இைசக்கத் ெதாடங்குங்கள். அதகாைலைய
வழித்ெதழச்ெசய்ேவாமாக!

௯என்ஆண்டவேர,ஒவ்ெவாருவரிடமும்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.
ஒவ்ெவாரு ேதசத்தலும்உம்ைமப்பற்றயத்துத ப்பாடல்கைளப்பாடுேவன்.

௧௦உமதுஉண்ைமயானஅன்பு
வானத்தன்உயர்ந்த ேமகங்கைளக்காட்டிலும்உயர்ந்தது.

௧௧ேதவன்வானங்களுக்குேமலாக எழுந்தருளியருக்க றார்.
அவரதுமகைமபூமிையமூடிக்ெகாள்க றது.

௫௮
“அழிக்காேத” என்னும் பாடலின் இைசத்தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த

மிக்தாம் என்னும்ஒருபாடல்.
௧ நயாயாத பத களாகய நீங்கள் உங்கள் தீர்ப்புகளில் நயாயமானவர்களாக

இருக்கவல்ைல.
நீங்கள்ஜனங்களுக்குச் சரியானநீத வழங்கவல்ைல.

௨நீங்கள்தீயகாரியங்கைளச்ெசய்வைதக்குற த்ேத எண்ணுகறீர்கள்.
இந்நாட்டில்நீங்கள்ெகாடியகுற்றங்கைளச்ெசய்க றீர்கள்.

௩அத்தீேயார்அவர்கள்ப றந்தஉடேனேயதவறுகைளச்ெசய்யஆரம்ப த்தார்கள்.
ப றந்ததுமுதேலஅவர்கள்ெபாய்யர்களாகவாழ்க றார்கள்.

௪அவர்கள்பாம்புகைளப்ேபான்றுஆபத்தானவர்கள்.
காதுேகளாத வ ரியன் பாம்புகைளப் ேபான்று, அவர்கள் உண்ைமையக்
ேகட்க மறுக்க றார்கள்.

௫ பாம்பாட்டிகளின் இைசையேயா, பாடல்கைளேயா, வ ரியன் பாம்புகளால்
ேகட்கமுடிவதல்ைல.

அத்தீேயாரும்அப்பாம்புகைளப் ேபான்றவர்கேள.

௬கர்த்தாேவ,அந்தஜனங்கள்சங்கங்கைளப் ேபான்றவர்கள்.
எனேவகர்த்தாேவ,அவர்கள்பற்கைளஉைடத்துவடும்.

௭வழிந்ேதாடுக றதண்ணீைரப்ேபான்றுஅந்தஜனங்கள்மைறந்துேபாகட்டும்.
பாைதயன்கைளகைளப்ேபால்அவர்கள்சைதக்கப் படட்டும்.

௮ அவர்கள், அைசயும்ேபாெதல்லாம் கைரந்து ேபாக ற நத்ைதையப்
ேபாலாகட்டும்.

அவர்கள் பகலின் ஒளிையக் காணாமல் ப றக்கும்ேபாேத மரித்துப்ேபான
குழந்ைதையப்ேபாலஇருக்கட்டும்.

௯ெநருப்பல்ைவக்கப்படும் பாைனையச்சூேடற்றுவதற்காக
வைரந்துஎரியும்முட்கைளப்ேபான்றுஅவர்கள்வைரவல்அழியட்டும்.

௧௦ நல்லவனுக்குத் தீைமெசய்த ஜனங்கள் தண்டிக்கப்படுவைத, அவன்
பார்க்ைகயல்மக ழ்ச்ச யைடவான்.

அக்ெகட்ட மனிதர்களின் இரத்தத்தால் அவன் தனது பாதங்கைளக்
கழுவுவான்.
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௧௧ அவ்வாறு ந கழும்ேபாது, ஜனங்கள், “நல்ேலார் உண்ைமய ேலேய
பயன்ெபறுவர்,

உலைக நயாயந்தீர்க்கும் ேதவன் உண்ைமயாகேவ இருக்க றார்”
என்பார்கள்.

௫௯
“அழிக்காேத” என்னும் பாடலின் இைசத்தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த

மிக்தாம்என்னும்ஒருபாடல். தாவீைதக்ெகல்வதற்காகசவுல்தாவீதன்வீட்ைடக்
கண்காணிப்பதற்காகஆட்கைளஅனுப்பயேபாதுபாடியது.
௧ேதவேன, என்பைகவரிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

என்ேனாடு ேபாரிட வந்துள்ளஜனங்கைளெவல்வதற்குஎனக்குஉதவும்.
௨தீைமெசய்யும்ஜனங்களிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

அக்ெகாைலக்காரரிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
௩பாரும், பலவான்கள்எனக்காகக் காத்தருக்க றார்கள்.

அவர்கள்என்ைனக்ெகால்லக்காத்தருக்க றார்கள்.
ஆனால்நான்பாவேமாகுற்றேமா ெசய்யவல்ைல.

௪அவர்கள்என்ைனத்துரத்துகறார்கள்.
ஆனால்நாேனா தவேறதும்ெசய்யவல்ைல.
கர்த்தாேவ, நீேரவந்துஅைதப் பாரும்.

௫நீர்இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய, சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனாகயகர்த்தர்.
எழுந்துஅந்தஜனங்கைளத்தண்டியும்.
அத்தீயஏமாற்றுக்காரருக்குஇரக்கம்காட்டாேதயும்.

௬அத்தீேயார்,ஊரினுள்மாைலயல்நுைழந்து
ஊைளய ட்டுஅைலயும்நாய்கைளப் ேபான்றவர்கள்.

௭அவர்களின்பயமுறுத்தல்கைளயும்ந ந்தைனையயும் ேகளும்.
அவர்கள்ெகாடியவற்ைறச்ெசால்க றார்கள்.
அவற்ைறயார் ேகட்டாலும்அவர்கள்கவைலப்படமாட்டார்கள்.

௮கர்த்தாேவ,அவர்கைளப்பார்த்துநைகத்தருளும்.
அந்தஜனங்கைளெயல்லாம் ேகலிக்குள்ளாக்கும்.

௯ேதவேன, நீேர என்ெபலன், நான்உமக்காகக் காத்தருக்க ேறன்.
ேதவேன,உயர்ந்தமைலகளில் நீேர என்பாதுகாப்பானஇடமாவீர்.

௧௦ ேதவன் என்ைன ேநச க்க றார். நான் ெவற்றைய காண அவர் எனக்கு
உதவுவார்.

என்பைகவர்கைளத் ேதாற்கடிக்கஅவர் எனக்குஉதவுவார்.
௧௧ ேதவேன, அவர்கைள ெவறுமேன ெகான்று வடுவீரானால், என் ஜனங்கள்

அதைனமறந்துவடுவார்கள்.
என் ஆண்டவரும் பாதுகாவலருமானவேர, உமது வல்லைமயால்
அவர்கைளச் ச தறடித்துத் ேதால்வையகாணச்ெசய்யும்.

௧௨அத்தீேயார் சப த்துப்ெபாய்க்கூறுவர்.
அவர்கள்கூறயவற்றற்காகஅவர்கைளத்தண்டியும்.
அவர்கள்அகந்ைதேயஅவர்களுக்குக்கண்ணியாகட்டும்.

௧௩உமதுேகாபத்தல்அவர்கைளஅழியும்.
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அவர்கைளமுற்றலுமாகஅழியும்!
யாக்ேகாபன்ஜனங்கைளயும்,உலகம்முழுைமையயும்,

ேதவன்ஆளுகறார் என்பைதஅப்ேபாதுஜனங்கள்அறவார்கள்!

௧௪ ஊர் முழுவதும் உறுமியவாேற சுற்றயைலயும் நாய்கைளப்ேபான்று
அத்தீேயார்இரவல்ஊருக்குள்வந்தனர்.

௧௫ அவர்கள் உணவுக்காகத் ேதடியைலவார்கள், ஆனால் உணேவதும்
அவர்களுக்குஅகப்படுவதல்ைல.

அவர்களுக்குஉறங்கஇடமும்இராது.
௧௬ஆனால்நான்உம்ைமப் பாடல்களால்வாழ்த்த த்துத ப்ேபன்.

ஒவ்ெவாருகாைலயும்உமதுஅன்பல்நான்களிகூருேவன்.
ஏெனனில் நீேரஉயர்ந்த மைலகளில் எனதுபாதுகாப்பாயருக்க றீர்.

ெதால்ைலகள்வரும்ெபாழுதுநான்உம்மிடம்ஓடிவரலாம்.
௧௭உம்ைமவாழ்த்தும்என்பாடல்கைளநான்பாடுேவன்.

ஏெனனில் நீேரஉயர்ந்த மைலகளில் எனதுபாதுகாப்பாயருக்க றீர்.
நீேர என்ைனேநச க்கும் ேதவன்.

௬௦
“உடன்படிக்ைகயன் லில்லி” என்ற பாடலின் இைசத்தைலவனுக்கு தாவீது

அளித்த பாடல். இது ேபாத ப்பதற்குரியது. தாவீது ஆராம் நகராயீம்,
ஆராம் ேசாபா ஆகய நாட்டினேராடு யுத்தம் பண்ணிய காலத்தல், ேயாவாப்
தரும்பவந்து 12,000 ஏேதாமிய வீரர்கைள உப்புப் பள்ளத்தாக்கல் ெவட்டிக்
ெகான்றேபாதுபாடியது.
௧ ேதவேன, எங்கேளாடு சனங்ெகாண்டீர், எனேவ எங்கைள ந ராகரித்து

அழித்தீர்.
தயவாய்எங்களிடம் தரும்ப வாரும்.

௨நீர் பூமிையஅைசத்துஅைதப் பளக்கப் பண்ணினீர்.
நம்உலகம் ப ரிந்துவழுந்தது.
அருள்கூர்ந்துஅவற்ைறஒன்றாகஇைணத்துவடும்.

௩நீர்உமதுஜனங்களுக்குப்பலெதால்ைலகைளஅனுமதத்தீர்.
நாங்கேளா தள்ளாடிவழுகன்றகுடிெவறயர்கைளப் ேபாலாேனாம்.

௪உம்ைமத்ெதாழுதுெகாள்ளும்ஜனங்கைளநீர் எச்சரித்தீர்.
அவர்கள்இப்ேபாதுபைகவனிடமிருந்துதப்ப ச்ெசல்லமுடியும்.

௫உமதுமிகுந்தவல்லைமையப்பயன்படுத்த எங்கைளக்காப்பாற்றும்!
என்ெஜபத்த ற்குப் பதல்தாரும், நீர் ேநச க்க றஜனங்கைளக்காப்பாற்றும்.

௬ேதவன்அவரதுஆலயத்தல்ேபசனார்:
“நான்யுத்தத்தல்ெவன்று,அவ்ெவற்றயால்மக ழ்ேவன்!

இந்நாட்ைட எனதுஜனங்கேளாடுபக ர்ந்துெகாள்ேவன்.
அவர்களுக்குசீேகைமக்ெகாடுப்ேபன்.
அவர்களுக்குசுக்ேகாத் பள்ளத்தாக்ைகயும்ெகாடுப்ேபன்.

௭கீேலயாத்தும்,மனாேசயும் என்னுைடயைவ.
எப்ப ராயீம் எனதுதைலக்குப்ெபலன்.
யூதா என்நயாயத்தன்ேகால்.
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௮ேமாவாப் என்பாதங்கைளக்கழுவும்பாத்த ரம்
ஏேதாம் என்மித யடிகைளச்சுமக்கும்அடிைம.
நான்ெபலிஸ்தைரெவன்றுஎன்ெவற்றையமுழக்கமிடுேவன்!”

௯-௧௦ேதவேனநீர் எங்கைளவ ட்டுவலகனீர்!
வலிய, பாதுகாவலானநகரத்த ற்குள்யார் என்ைனஅைழத்துச்ெசல்வார்?

ஏேதாமிற்குஎத ராகப் ேபார் ெசய்யயார் என்ைனவழி நடத்துவார்?
ேதவேன, நீர் மட்டுேம எனக்குஉதவக்கூடும்.

ஆனால்நீேரா எங்கைளவ ட்டுவலகனீர்!
நீர் எங்கள்ேசைனேயாடுெசல்லவல்ைல.

௧௧ேதவேன, எங்கள்பைகவைரெவல்லஎங்களுக்குஉதவும்!
மனிதர்கள்எங்களுக்குஉதவமுடியாது!

௧௨ேதவன்மட்டுேம எங்கைளப்பலப்படுத்தமுடியும்.
ேதவன்எங்கள்பைகவர்கைளெவல்லமுடியும்.

௬௧
நரம்புக் கருவகைள இைசக்கும் இைசத் தைலவனுக்கு தாவீது அளித்த

பாடல்களில்ஒன்று.
௧ேதவேன, என்ெஜபப் பாடைலக் ேகட்டருளும்.

என்ெஜபத்ைதக் ேகளும்.
௨நான்எங்கருந்தாலும்,எப்படிச்ேசார்ந்துேபானாலும்நான்உம்ைமஉதவக்குக்

கூப்படுேவன்.
எட்டாதஉயரத்தன்பாதுகாவலானஇடத்த ற்குஎன்ைனச்சுமந்துெசல்லும்.

௩நீேர எனக்குப் பாதுகாப்பானஇடம்!
நீேர என்பைகவரிடமிருந்துஎன்ைனக்காக்கும்பலமானேகாபுரம்.

௪நான்என்ெறன்றும்உம்முைடயகூடாரத்தல்வாழ்ந்தருப்ேபன்.
நீர் என்ைனப்பாதுகாக்கத்தக்கஇடத்தல்நான்ஒளிந்தருப்ேபன்.

௫ேதவேன, நான்உமக்குப் பண்ணினெபாருத்தைனையக் ேகட்டீர்.
உம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்ேவாரின் ஒவ்ெவாரு ெபாருளும் உம்மிடமிருந்து
வருவேதயாகும்.

௬அரசனுக்குநீண்டஆயுைளக்ெகாடும்.
அவர் என்ெறன்றும்வாழட்டும்!

௭அவர் என்ெறன்றும்ேதவேனாடுவாழட்டும்!
உமதுஉண்ைமயானஅன்பால்அவைரப் பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.

௮நான்என்ைறக்கும்உமதுநாமத்ைதத்துத ப்ேபன்.
நான் உமக்குக் கூறய உறுத ெமாழியன்படிேய, ஒவ்ெவாரு நாளும்
ெசய்ேவன்.

௬௨
எதுதூன்என்னும்இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுஅளித்த பாடல்களில்ஒன்று

௧ என்ன நடந்தாலும் பரவாயல்ைல என் ஆத்துமா ெபாறுைமேயாடு ேதவன்
என்ைனமீட்கும்படி காத்தருக்க றது.

என்இரட்ச ப்புஅவரிடத்தலிருந்துமட்டுேமவருகறது.
௨எனக்குஅேநகவ ேராத கள்இருக்கறார்கள்.

ஆனால்ேதவேனஎனக்குஅரணாகஇருக்க றார்.
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ேதவன்என்ைனக்காப்பாற்றுகறார்.
உயரமானமைலகளில் ேதவேனஎன்பாதுகாவலானஇடம்.
ெபரும்பைடகளும்என்ைனத்ேதாற்கடிக்கஇயலாது.

௩எத்தைனகாலம்என்ைனத்தாக்குவீர்.
நாேனா சாய்ந்த சுவைரப் ேபாலவும், வீழும் நைலயலுள்ள ேவலிையப்
ேபாலவும்இருக்க ேறன்.

௪ேமன்ைமயானஎன்நைலையஎண்ணி
அந்தஜனங்கள்என்ைனக்ெகால்லத்த ட்டமிடுக றார்கள்.

அவர்கள் என்ைனக் குறத்துப் ெபாய்கைளக் கூறுவதல் மக ழ்ச்ச
அைடக றார்கள்.

ெவளிப்பைடயாக அவர்கள் என்ைனப்பற்ற நல்லவற்ைறப் ேபசனாலும்
இரகச யமாக என்ைனசப க்க றார்கள்.

௫ ேதவன் என்ைன மீட்க ேவண்டுெமன்று ெபாறுைமேயாடு என் ஆத்துமா
காத்தருக்க றது.

ேதவன்ஒருவேர என்நம்ப க்ைக.
௬ேதவேனஎன்அரண்.

ேதவன்என்ைனக்காப்பாற்றுகறார்.
உயரமானமைலகளில் ேதவேனஎன்பாதுகாவலானஇடம்.

௭என்ெபருைமயும்ெவற்றயும் ேதவனிடமிருந்துவருகறது.
அவர் எனக்குப்பலமானஅரண்.
ேதவன்எனக்குப்பாதுகாவலானஇடம்.

௮ஜனங்கேள, எப்ேபாதும் ேதவைனநம்புங்கள்!
ேதவனிடம்உங்கள்ெதால்ைலகைளக்கூறுங்கள்!
ேதவேனநமக்குப் பாதுகாவலானஇடம்.

௯மனிதர்கள்உண்ைமயாகேவஉதவமுடியாது.
உண்ைமயானஉதவக்குநீங்கள்அவர்கைளநம்பமுடியாது.

ேதவேனாடுஒப்படுைகயல்அவர்கள்ேலசானகாற்ைறப்ேபால்
ஒன்றுமில்லாதவர்களாயருக்க றார்கள்.

௧௦கட்டாயமாகப்ெபாருைளப்பற க்கும்வல்லைமையநம்பாதீர்கள்.
தருடுவதால்ெபாருைளப்ெபறமுடியுெமனநைனக்காதீர்கள்.

நீங்கள்ெசல்வந்தரானால்
அச்ெசல்வங்கள்உங்களுக்குஉதவுெமனநம்பாதீர்கள்.

௧௧நீங்கள்உண்ைமய ேலேய சார்ந்து ந ற்கவல்லெபாருள்ஒன்றுஉண்டுஎன்று
ேதவன்ெசால்க றார்.

வல்லைமேதவனிடமிருந்துவருகறது.

௧௨என்ஆண்டவேர,உமதுஅன்புஉண்ைமயானது.
ஒருவன் ெசய்யும் காரியங்களுக்ேகற்ப நீர் மனிதைனத் தண்டிக்கேவா,
அவனுக்குஉதவேவாெசய்க றீர்.

௬௩
யூதாவன்பாைலவனத்தல்இருந்தேபாதுதாவீதுபாடியஒருபாடல்

௧ேதவேன, நீேர என்ேதவன்.
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நீர் எனக்குமீகவும் ேதைவயானவர்.
நீரற்றுஉலர்ந்துபாழாய்ேபானேதசத்ைதப்ேபான்று

என்ஆத்துமாவும் சரீரமும்உமக்காகத் தாகமாயருக்க றது.
௨உமதுஆலயத்தல்நான்உம்ைமக்கண்ேடன்.

நான்உமதுவல்லைமையயும்மகைமையயும்கண்ேடன்.
௩ஜீவைனக்காட்டிலும்உமதுஅன்புச றந்தது.

என்உதடுகள்உம்ைமத்துத க்கும்.
௪என்வாழ்நாளில் நான்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.

உமதுநாமத்ைதக்கூற ெஜபத்ேதாடுஎன்ைககைளஉயர்த்துேவன்.
௫சுைவயானஉணவுவைககைளஉண்டதுேபால்நான்தருப்தயைடேவன்.

மக ழ்ச்ச நைறந்தஉதடுகளுள்ளஎன்வாய்உம்ைமத்துத க்கும்.
௬என்படுக்ைகயல்நான்உம்ைமநைனவுகூருேவன்.

நள்ளிரவலும்உம்ைமநான்நைனவுகூருேவன்.
௭நீர்உண்ைமயாகேவஎனக்குஉதவனீர்!

நீர் என்ைனப்பாதுகாத்ததால் நான்மக ழ்க ேறன்.
௮என்ஆத்துமாஉம்ைமப் பற்ற க்ெகாள்க றது.

நீர் என்ைககைளப்ப டித்துக்ெகாள்க றீர்.

௯ச லஜனங்கள்என்ைனக்ெகால்லமுயல்கறார்கள்.
ஆனால்அவர்கள்அழிக்கப்படுவார்கள்.

அவர்கள்தங்கள்கல்லைறக்குள்ேளேபாவார்கள்.
௧௦அவர்கள்பட்டயத்தால்ெகால்லப்படுவார்கள்.

அவர்கள்பணங்கைளக்காட்டு நாய்கள்தன்னும்.
௧௧ஆனால்அரசேனாஅவரதுேதவேனாடுமக ழ்ச்ச யாயருப்பார்.

அவருக்குக்கீழ்ப்படிவதாகஉறுத தந்தஜனங்கள்ேதவைனத்துத ப்பார்கள்.
ஏெனனில்அவர் எல்லாப்ெபாய்யர்கைளயும் ேதாற்கடித்தார்.

௬௪
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதன்ஒருபாடல்.

௧ேதவேனநான்கூறுவைதக்ேகளும். நான்என்பைகவர்களுக்குஅஞ்சுக ேறன்.
என்ஜீவைனப்பைகவரிடமிருந்துகாத்தருளும்.

௨என்பைகவரின்இரகச யத ட்டங்களிலிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
அத்தீயஜனங்களிடமிருந்துஎன்ைனமைறத்துைவயும்.

௩அவர்கள்என்ைனக்குறத்துஇழிவானெபாய்கள்பலவற்ைறக்கூறனார்கள்.
அவர்கள்நாவுகேளாகூரியவாள்கைளப் ேபான்றைவ.
அவர்களின்கசப்பானவார்த்ைதகள்அம்புகளுக்குஒப்பானைவ.

௪அவர்கள்ஒளிந்தருந்துஉடனடியாகஎவ்வதபயமுமின்ற த்தங்கள்அம்புகைள
ேநர்ைமயான,

சாதாரணஒருமனிதைனேநாக்க எய்க றார்கள்.
௫ அவர்கள் ஒவ்ெவாருவரும் தீங்கு ெசய்வதற்கு தங்கைளத் தாங்கேள

உற்சாகப்படுத்த க்ெகாண்டனர்.
அவர்கள்ெபாய்கைளக்கூற , கண்ணிகைளைவக்கறார்கள்.
அவர்கள் ஒவ்ெவாருவைரயும் ேநாக்க “நாம் கண்ணி ைவப்பைத யாரும்
பார்க்கமாட்டார்கள்” என்றுெசால்லிக்ெகாள்க றார்கள்.

௬அவர்கள்கண்ணிகைளமைறத்துைவத்தருக்க றார்கள்.



சங்கீதம்௬௪:௭ 1101 சங்கீதம்௬௫:௮

அவர்கள்பலிையஎத ர் ேநாக்க க்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
ஜனங்கள்நைனப்பைதஅறவதுகடினமானது.
௭ஆனால்ேதவனும்தமது “அம்புகைள” எய்யக்கூடும்!

தீேயார்அைதஅற ந்துெகாள்ளும்முன்னேமகாயமுற்றருப்பார்கள்.
௮தீேயார் ப றருக்குத்தீயவற்ைறச்ெசய்யநைனப்பார்கள்.

ஆனால்ேதவனால்அவர்கள்த ட்டத்ைதஅழிக்கமுடியும்.
அத்தீயகாரியங்கள்அவர்களுக்ேக ந கழுமாறுெசய்யஇயலும்.

அவர்கைளக் காணும் ஒவ்ெவாருவரும்ஆச்சரியத்தால் தங்கள் தைலகைள
அைசப்பார்கள்.

௯ேதவன்ெசய்தைதஜனங்கள்அறந்துெகாள்வார்கள்.
அவைரக்குற த்துஅந்தஜனங்கள்பறருக்குச்ெசால்வார்கள்.

அப்ேபாதுஒவ்ெவாருவரும் ேதவைனக்குறத்துஅதகமாகஅறவார்கள்.
ேதவனுக்குஅஞ்ச ,அவைரமத க்கஅவர்கள்கற்றுக்ெகாள்வார்கள்.

௧௦நால்ேலார் கர்த்தருக்குள்மக ழ்ச்ச யாயருப்பார்கள்.
அவர்கள்ேதவனில் நம்ப க்ைகக்ெகாள்வார்கள்.
நல்ேலாராக ய நீங்கள்எல்ேலாரும்கர்த்தைரத்துதயுங்கள்.

௬௫
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுஅளித்தஒருதுத ப் பாடல்.

௧சீேயானின் ேதவேன, நான்உம்ைமத்துத க்க ேறன்.
நான்வாக்குறுத பண்ணினவற்ைறஉமக்குத்தருேவன்.

௨நீர் ெசய்தகாரியங்கைளக்குறத்துநாங்கள்கூறுேவாம்.
நீர் எங்கள்ெஜபங்கைளக் ேகட்க றீர்.
உம்மிடம்வருகறஒவ்ெவாருவரின்ெஜபத்ைதயும்நீர் ேகட்க றீர்.

௩எங்கள்பாவங்கள்மிகுந்த பாரமாயருக்ைகயல்
அப்பாவங்கைளநீர் மன்னித்தருளும்.

௪ேதவேன, நீர்உம்ஜனங்கைளத்ேதர்ந்ெதடுத்தீர்.
நாங்கள் உமது ஆலயத்தல் வந்து ெதாழுதுெகாள்ளுமாறு நீர் எங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தீர்.

நாங்கள்மிகவும்மக ழ்ச்ச யைடக ேறாம்!
உமது பரிசுத்த இடமாக ய உமது ஆயலயத்தல் எல்லா அத சயக்
காரியங்கைளயும்நாங்கள்ெபற்ேறாம்.

௫ேதவேன, நீர் எங்கைளக்காப்பாற்றும்.
நல்ேலார் உம்மிடம் ெஜபம் ெசய்வார்கள், நீர் அவர்கள் ெஜபத்த ற்குப்
பதலளிப்பீர்.

அவர்களுக்குப்பலஅத சயமானகாரியங்கைளச்ெசய்வீர்.
உலகத்தன்பலபாகங்களில்வாழ்ேவார்உம்ைமநம்புவார்கள்.

௬ேதவன்தமதுவல்லைமயால்மைலகைளஉண்டாக்கனார்.
அவரதுவல்லைமையநம்ைமசுற்றலும்நாம் காண்க ேறாம்.

௭சீறும்கடைலத் ேதவன்அைமதயாக்கனார்.
“சமுத்த ரம்” ேபாலஜனங்கைளத்ேதவன்பூமியல்உண்டாக்கனார்.

௮ நீர் ெசய்யும் அத சயமான காரியங்கைளக் கண்டு உலகெமங்கும் வாழும்
ஜனங்கள்வயப்பைடவார்கள்.

சூரியஉதயமும்,சூரியன்மைறவும்எங்களுக்குமிகுந்தமக ழ்ச்சயூட்டும்.
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௯நீர் நலத்ைதப் பாதுகாக்க றீர்.
நீருற்ற , தாவரங்கள்வளரவைகெசய்க றீர்.

ேதவேன, நீர் நீருற்றுகளில் தண்ணீைரந ரப்ப , பய ர்கைளவளரச்ெசய்க றீர்.
இவ்வாறுநீர்இதைனச்ெசய்க றீர்:

௧௦உழுதநலங்களில்மைழதண்ணீைரஊற்றுகறீர்.
வயல்கைளதண்ணீரால்நைனயப்பண்ணுகறீர்.

நலத்ைதமைழயால்மிருதுவாக்குகறீர்.
இளம்பய ர்கள்வளர்ந்ேதாங்கச்ெசய்க றீர்.

௧௧நல்லஅறுவைடயால்புத்தாண்ைடஆரம்ப க்க றீர்.
பய ர்களால்வண்டிகளில் பாரேமற்றுகறீர்.

௧௨பாைலவனங்களும்மைலகளும்புற்களால்ந ரம்பன.
௧௩புல்ெவளிகளில்ஆட்டுமந்ைதகள்ந ரம்பன.

பள்ளத்தாக்குகளில் தானியங்கள்ந ரம்பன.
ஒவ்ெவாருவரும்மக ழ்ச்ச யால்ஆடிப்பாடிக்ெகாண்டிருந்தனர்.

௬௬
இராகத் தைலவனுக்கு,ஒருதுத ப்பாடல்.

௧பூமியலுள்ளஅைனத்தும்ேதவைனேநாக்க மக ழ்ச்ச யால்ஆர்ப்பரிக்கும்.
௨அவரதுமகைமமிக்க நாமத்ைதத்துதயுங்கள்!

துத ப்பாடல்களால்அவைரப்ெபருைமப்படுத்துங்கள்!
௩ அவரது ேவைலப்பாடுகள் எவ்வளவு அத சயமானைவ என்று ேதவனுக்குக்

கூறுங்கள்!
ேதவேன,உமதுவல்லைமமிகப்ெபரியது!

உமதுபைகவர்கள்குனிந்துவணங்குவார்கள்.
அவர்கள்உம்ைமக்கண்டுஅஞ்சுவார்கள்.

௪உலகம்முழுவதும்உம்ைமெதாழுதுெகாள்ளட்டும்.
ஒவ்ெவாருவரும்உமதுநாமத்ைததுத த்துப் பாடட்டும்.

௫ேதவன்ெசய்தகாரியங்கைளப்பாருங்கள்!
அக்காரியங்கள்நம்ைமவயக்கைவக்கும்.

௬ேதவன்கடைலவறண்டநலமாக்கனார்.
மக ழ்ச்ச யுைடயஅவரதுஜனங்கள்நதையக்கடந்து ேபானார்கள்.

௭ேதவன்,அவரதுமிகுந்தவல்லைமயயால்உலகத்ைதஆளுகறார்.
எல்லாஇடங்களிலுமுள்ளஜனங்கைளேதவன்கண்ேணாக்குகறார்.
ஒருவனும்அவைரஎத ர்த்துப் ேபாராடமுடியாது.

௮ஜனங்கேள, நம் ேதவைனத்துதயுங்கள்,
உரத்தகுரலில்துத ப்பாடல்கைளஅவருக்குப்பாடுங்கள்.

௯ேதவன்நமக்குஉயைரத் தந்தார்.
ேதவன்நம்ைமக்காப்பாற்றுகறார்.

௧௦ ஜனங்கள் ெவள்ளிைய ெநருப்பலிட்டுப் பரிேசாத ப்பைதப்ேபால ேதவன்
நம்ைமப் பரிேசாத த்தார்.

௧௧ேதவேன, நீர் எங்கைளக்கண்ணியல்வழச்ெசய்தீர்.
கனமானபாரத்ைதநீர் எங்கள்ேமல்ைவக்கறீர்.

௧௨எங்கள்பைகவர்கள்எங்கள்மீதுநடக்க நீர்அனுமத த்தீர்.
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ெநருப்பன் வழியாகவும் தண்ணீரின் வழியாகவும் நடக்குமாறு எங்கைள
வழி நடத்தனீர்.

ஆனால்ஒருபத்த ரமானஇடத்த ற்குஎங்கைளஅைழத்துவந்தீர்.
௧௩-௧௪எனேவநான்உமதுஆலயத்த ற்குப் பலிகைளக்ெகாண்டுவருேவன்.
நான்ெதால்ைலயல்ச க்குண்டேபாதுஉதவக்காகஉம்ைமக் ேகட்ேடன்.

உமக்குப் பலெபாருத்தைனகைளப்பண்ணிேனன்.
இப்ேபாது, நான்ெபாருத்தைனப்பண்ணினைதஉமக்குக்ெகாடுக்க ேறன்.

௧௫நான்பாவப்பரிகார பலிகைளஉமக்குக்ெகாடுக்க ேறன்.
நான்ஆட்டுக்கடாக்கேளாடுநறுமணப்ெபாருட்கைளப்புைகயடுேவன்.

நான்உமக்குக்காைளகைளயும்ெசம்மற ஆடுகைளயும்தருேவன்.
௧௬ேதவைனத்ெதாழுதுக்ெகாள்க றஎல்லாஜனங்கேள,வாருங்கள்.

ேதவன்எனக்குச்ெசய்தவற்ைறஉங்களுக்குக்கூறுேவன்.
௧௭நான்அவரிடம் ெஜப த்ேதன், நான்அவைரத்துத த்ேதன்.
௧௮என்இருதயம்தூய்ைமயாயருந்தது.

எனேவஎன்ஆண்டவர் நான்கூறயவற்ைறக் ேகட்டார்.
௧௯ேதவன்நான்கூறயவற்ைறக் ேகட்டார்.

ேதவன்என்ெஜபத்ைதக் ேகட்டார்.
௨௦ேதவைனத்துதயுங்கள்,

ேதவன் என்னிடம் பாராமுகமாக இருக்கவல்ைல, அவர் என் ெஜபத்ைதக்
ேகட்டார்.

ேதவன்அவரதுஅன்ைபஎன்னிடம் காட்டியருளினார்.

௬௭
இைசக்கருவகைளஇைசக்கும்இராகத் தைலவனுக்குஒருதுத ப் பாடல்.

௧ேதவேன, என்னிடம்இரக்கம் காட்டி என்ைனஆசீர்வதயும்.
தயவாய்எங்கைளஏற்றுக்ெகாள்ளும்!

௨ ேதவேன, பூமியலுள்ள ஒவ்ெவாருவனும் உம்ைமக் குறத்துத்
ெதரிந்துக்ெகாள்க றான்எனநம்புக ேறன்.

நீர் எவ்வாறுஜனங்கைளமீட்க றீெரன்றுஒவ்ெவாரு ேதசமும்பார்க்கட்டும்.
௩ேதவேன,ஜனங்கள்உம்ைமத்துத க்கட்டும்!

எல்லாஜனங்களும்உம்ைமத்துத க்கட்டும்.
௪எல்லா ேதசங்களும்களிக்கூர்ந்துமக ழட்டும்!

ஏெனனில் நீர்ஜனங்கைளத்தகுதயாக நயாயந்தீர்க்க றீர்.
நீர்ஒவ்ெவாரு ேதசத்ைதயும்அரசாளுகறீர்.

௫ேதவேன,ஜனங்கள்உம்ைமத்துத க்கட்டும்.
எல்லாஜனங்களும்உம்ைமத்துத க்கட்டும்.

௬ேதவேன, எங்கள்ேதவேன, எங்கைளஆசீர்வதயும்.
எங்கள்ேதசம் நல்லஅறுவைடையஎங்களுக்குக்ெகாடுக்கட்டும்.

௭ேதவன்நம்ைமஆசீர்வத க்கட்டும்.
பூமியலுள்ளஎல்லாமனிதரும் ேதவனுக்குப்பயந்துஅவைரமத க்கட்டும்.

௬௮
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுஅளித்ததுத ப்பாடல்களுள்ஒன்று.

௧ேதவேன, எழுந்துஉமதுபைகவர்கைளச் ச தறடிக்கச்ெசய்யும்.
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அவனதுபைகவர்கள்எல்ேலாரும்அவைனவட்டுஓடிப் ேபாகட்டும்.
௨காற்றால்ச தறடிக்கப்படும்புைகையப்ேபான்றுஉமதுபைகவர்கள்ச தறுண்டு

ேபாகட்டும்.
ெநருப்பல் உருகும் ெமழுைகப்ேபான்று உமது பைகவர்கள்
அழிந்துேபாகட்டும்.

௩ஆனால்நல்ேலார் மக ழ்ச்ச யாயருப்பார்கள்.
நல்ேலார் ேதவேனாடுகூடமக ழ்ச்ச யாய்காலம்கழிப்பார்கள்.
நல்ேலார் களிப்பைடந்துமிகவும்மக ழ்ச்ச க்ெகாள்வார்கள்.

௪ேதவைனேநாக்க ப் பாடுங்கள்.
அவர் நாமத்ைததுத த்துப் பாடுங்கள்.

ேதவனுக்குவழிையஉண்டுபண்ணுங்கள்.
அவர் பாைலவனத்தல்அவரதுஇரதத்ைதச்ெசலுத்துகறார்.

அவர் நாமம் ேயேகாவா
அவரதுநாமத்ைதத்துதயுங்கள்.

௫ அவரது பரிசுத்த ஆலயத்தல், ேதவன் அநாைதகளுக்குத் தந்ைதையப்
ேபான்றவர்.

ேதவன்வதைவகைளக்கவனித்துக்ெகாள்க றார்.
௬ேதவன்தனிைமயல்வாழும்ஜனங்களுக்குவீட்ைடக்ெகாடுக்க றார்.

ேதவன்அவரதுஜனங்கைளச் சைறயலிருந்துதப்புவக்க றார்.
அவர்கள்மிகுந்தமக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.

ஆனால் ேதவனுக்கு எத ராகத் தரும்பும் ஜனங்கேளா ெகாடிய சைறய ேல
உழல்வார்கள்.

௭ேதவேன,உமதுஜனங்கைளஎக ப்தலிருந்துவழிநடத்தனீர்.
நீர் பாைலவனத்தன்குறுக்காகக் கடந்துெசன்றீர்.

௮பூமிஅத ர்ந்தது,
இஸ்ரேவலின்ேதவன்சீனாய்மைலக்குவந்தார்,வானம்உருகற்று.

௯ேதவேன, பயனற்றபாழ்நலத்ைதமீண்டும்பலன்ெபறும்படிெசய்வதற்காக
மைழையப்ெபய்யப்பண்ணினீர்.

௧௦உமதுஜனங்கள்அத்ேதசத்த ற்குத்தரும்பன.
ேதவேன, அங்கு ஏைழகளுக்குப் பல நல்ல ெபாருள்கள் கைடக்கும்படி
ெசய்தீர்.

௧௧ேதவன்கட்டைளய ட்டார்,
பலர் நற்ெசய்தையக்கூறச்ெசன்றனர்.

௧௨ “வல்லைமயுள்ளஅரசர்களின்பைடகள்ஓடிப்ேபாயன!
வீரர் ேபாருக்குப்பன்தந்தெபாருள்கைளவீட்டில்ெபண்கள்பங்க ட்டனர்.
வீட்டில்தங்கயருந்ேதார் ெசல்வத்ைதப் பக ர்ந்துெகாண்டனர்.

௧௩அவர்கள்ெவள்ளியால்மூடப்பட்ட (வைலஉயர்ந்த நைககள்.)
புறாக்களின் ச றகுகைளெபறுவார்கள்.
அச்ச றகுகள்ெபான்னால்பளபளத்துஒளிரும்.”

௧௪சல்ேமான்மைலயல், பைகயரசர்கைளேதவன்ச தறடித்தார்.
அவர்கள்வழும்பனிையப் ேபாலானார்கள்.

௧௫பாசான்மைலபலச கரங்கைளயுைடயெபரிய மைல.
௧௬பாசான்மைலேய, ஏன்சீேயான்மைலையஇழிவாகப் பார்க்க றாய்?
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ேதவன்அம்மைலைய (சீேயான்) ேநச க்க றார்.
என்ெறன்றும்வாழும்படி கர்த்தர்அம்மைலையத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

௧௭பரிசுத்த சீேயான்மைலக்குக்கர்த்தர்வருகறார்.
அவைரஇலட்சக்கணக்கானஇரதங்கள்பன்ெதாடருகன்றன.

௧௮உயர்ந்தமைலயல்அவர் ஏறனார்.
சைறப்பட்ேடாரின்கூட்டத்ைதஅவர்வழிநடத்தனார்.

எத ராகத் தரும்பயவர்கள்உட்பட,மனிதரிடமிருந்துஅவர் பரிசுகைளஏற்றார்.
ேதவனாகயகர்த்தர்அங்குவச ப்பதற்குஏற ச்ெசன்றார்.

௧௯கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
ஒவ்ெவாரு நாளும் நாம் சுமக்கேவண்டிய பாரங்கைளச் சுமப்பதற்கு அவர்
உதவுகறார்.

ேதவன்நம்ைமமீட்க றார்.

௨௦அவேர நமதுேதவன்அவேர நம்ைமமீட்கும் ேதவன்.
நமதுேதவனாகயகர்த்தர் நம்ைமமரணத்தலிருந்துகாப்பாற்றுகறார்.

௨௧ேதவன்அவரதுபைகவர்கைளத் ேதாற்கடிக்க றார் என்பைதக்காட்டுக றார்.
அவைரஎத ர்த்தஜனங்கைளேதவன்தண்டிக்கறார்.

௨௨என்ஆண்டவர், “பாசானிலிருந்துபைகவைனவரவைழப்ேபன்.
ேமற்கலிருந்துபைகவைனவரவைழப்ேபன்.

௨௩நீஅவர்களின்இரத்தத்தல்நடப்பாய்,
உன்நாய்கள்அவர்களின்இரத்தத்ைதநக்கும்” என்றார்.

௨௪ெவற்ற ஊர்வலத்ைத ேதவன்நடத்த ச்ெசல்வைதபாருங்கள்.
என்அரசராக ய பரிசுத்த ேதவன் ெவற்ற ஊர்வலத்ைத நடத்த ச் ெசல்வைத
ஜனங்கள்காண்பார்கள்.

௨௫பாடகர்முன்னால்வீர நைடய ட்டுச்ெசல்வார்கள்.
பன்னர்தம்புருமீட்டும்இளம்ெபண்கள்வருவார்கள்.
இைசக்கைலஞர்கள்பன்ேனவீர நைடயடுவார்கள்.

௨௬சைபக்கூடும்கூட்டத்தல் ேதவைனத்துதயுங்கள்!
இஸ்ரேவலின்ஜனங்கேள, கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

௨௭சன்னெபன்யமீன்அவர்கைளவழிநடத்த ச் ெசல்க றான்.
அங்குயூதாவன்ெபரியகுடும்பமும்இருக்கறது.

அங்குெசபுேலான், நப்தலியன்தைலவர்களும்உள்ளனர்.

௨௮ேதவேன, எங்களுக்குஉமதுவல்லைமையக்காட்டும்!
கடந்த காலத்தல் எங்களுக்காய் பயன்படுத்தன உமது வல்லைமையக்
காட்டும்.

௨௯எருசேலமிலுள்ளஉமதுஅரண்மைனக்கு,
அரசர்கள்தங்கள்ெசல்வத்ைதஉமக்காகக்ெகாண்டுவருவார்கள்.

௩௦ நீர் வரும்புவைத அந்த “மிருகங்கள்” ெசய்யும்படி உமது ேகாைலப்
பயன்படுத்தும்.

அத்ேதசங்களின் “காைளகளும்” “பசுக்களும்”உமக்குக்கீழ்ப்படியச்ெசய்யும்.
ேபாரில்அத்ேதசங்கைளநீர்ெவன்றீர்.

இப்ேபாதுஅவர்கள்ெவள்ளிையஉம்மிடம் ெகாண்டுவரச்ெசய்யும்.
௩௧எக ப்தலிருந்துஅவர்கள்ெசல்வத்ைதக்ெகாண்டுவரச்ெசய்யும்.



சங்கீதம்௬௮:௩௨ 1106 சங்கீதம்௬௯:௭

ேதவேன, எத்த ேயாப்ப யர்கள் அவர்களது ெசல்வத்ைத உம்மிடம் ெகாண்டு
வரச்ெசய்யும்.

௩௨பூமியலுள்ளஅரசர்கேள, ேதவைனப்பாடுங்கள்!
நமதுஆண்டவருக்குதுத ப் பாடல்கைளப்பாடுங்கள்!

௩௩ ேதவைனப் பாடுங்கள்! பைழய வானங்களினூேட அவர் தமது இரதத்ைதச்
ெசலுத்துகறார்.

அவரதுவல்லைமயானகுரலுக்குச்ெசவக்ெகாடுங்கள்!
௩௪உங்கள்ெதய்வங்கைளப்பார்க்கலும் ேதவன்மிகவும்வல்லைமயுள்ளவர்.

இஸ்ரேவலரின் ேதவன் தமது ஜனங்கைள ெபலுமும், வல்லைமயும்
உள்ேளாராக்குக றார்.

௩௫ேதவன்அவரதுஆலயத்தல்அத சயமானவர்.
இஸ்ரேவலரின் ேதவன் அவரது ஜனங்களுக்கு ெபலத்ைதயும்,
வல்லைமையயும்ெகாடுக்க றார்.

ேதவைனத்துதயுங்கள்!

௬௯
“லீலிப் பூக்கள்” என்ற இைசயல் பாடும்படி இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது

அளித்த பாடல்.
௧ேதவேன, எல்லாத்ெதால்ைலகளிலுமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

என்வாய்வைரெவள்ளம்ந ரம்பயுள்ளது.
௨நான்நற்பதற்குஇடமில்ைல.

ேசற்றுக்குள்அமிழ்ந்துெகாண்டிருக்க ேறன்.
ஆழமானதண்ணீரினுள்இருக்க ேறன்.

அைலகள்என்ைனச்சுற்றலும்ேமாத க்ெகாண்டிருக்கன்றன.
நான்அமிழும் நைலயல்உள்ேளன்.

௩உதவ ேவண்டிக்கூப்படுவதால்நான்ேசார்ந்து ேபாக ேறன்.
என்ெதாண்ைடபுண்ணாகவ ட்டது.

நான்காத்தருக்க ேறன், என்கண்கள்ேநாகும்வைர
உமதுஉதவக்காக ேநாக்கயருக்க ேறன்.

௪ என் தைலயன் முடிகைளக் காட்டிலும் எனக்கு அதகமான பைகவர்கள்
இருக்கறார்கள்.

எக்காரணமுமின்ற அவர்கள்என்ைனெவறுக்கறார்கள்.
என்ைனஅழிப்பதற்குஅவர்கள்மிகவும்முயன்றார்கள்.

என்பைகவர்கள்என்ைனக்குறத்துப்ெபாய்கைளப் ேபசுக றார்கள்.
நான்தருடியதாகஅவர்கள்ெபாய்கைளக்கூறனார்கள்.

நான் தருடாத ெபாருள்களுக்கு அபராதம் ெசலுத்தும்படி அவர்கள் என்ைன
வற்புறுத்தனார்கள்.

௫ேதவேன, என்பாவங்கைளநீர்அறவீர்.
நான்உம்மிடமிருந்துஎனதுபாவங்கைளமைறக்கமுடியாது.

௬ என் ஆண்டவேர, சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தேர, உம்ைமப் பன்பற்றுேவார்
என்ைனக்கண்டுெவட்கப்படாதபடிெசய்யும்.

இஸ்ரேவலின் ேதவேன, உம்ைமத் ெதாழுதுெகாள்ேவார் என்னால்
அவமானப்படாதபடிச் ெசய்யும்.

௭என்முகம்ெவட்கத்தால்மூடப்பட்டிருக்க றது.



சங்கீதம்௬௯:௮ 1107 சங்கீதம்௬௯:௨௧

உமக்காகஇவ்ெவட்கத்ைதநான்சுமக்க ேறன்.
௮என்சேகாதரர்கள்என்ைனஒருஅந்நயைனப்ேபால நடத்துகறார்கள்.

என் தாயன் பள்ைளகள் என்ைன ஒரு அயல் நாட்டவைனப்ேபால
நடத்துகறார்கள்.

௯உமதுஆலயத்தன்மீதுெகாண்டஎன்ஆழ்ந்தஉணர்ச்ச கள்என்ைனஅழித்துக்
ெகாண்டிருக்கன்றன.

உம்ைமக் ேகலிெசய்யும்ஜனங்களின்அவதூறுகைளநான்ஏற்க ேறன்.
௧௦நான்அழுது,உபவாசம் ேமற்ெகாண்ேடன்.

அவர்கள்என்ைனக்ேகலிெசய்தார்கள்.
௧௧துக்கத்ைதெவளிப்படுத்துவதற்குமுரட்டுஆைடகைளஉடுத்துக ேறன்.

ஜனங்கள்என்ைனக்குறத்துேவடிக்ைக ேபசுக றார்கள்.
௧௨ெபாதுஇடங்களில்அவர்கள்என்ைனப்பற்ற ப் ேபசுக றார்கள்.

குடிக்காரர்கள்என்ைனப்பற்ற ப் பாடல்கைளப்பாடுக றார்கள்.
௧௩ஆனால்இதுகர்த்தராக யஉம்ைமேநாக்க நான்உமக்காகெஜப க்கும்ெஜபம்.

நீர் என்ைனஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டுெமனவரும்புக ேறன்.
ேதவேன,அன்ேபாடுநீர் எனக்குப்பதல்அளிப்பீெரனஎத ர்ப்பார்க்க ேறன்.

நான் மீட்பைடவதற்கு உம்மீது நம்ப க்ைக ைவக்க முடியுெமன நான்
அற ேவன்.

௧௪என்ைனச்ேசற்றலிருந்துஇழுத்துெவளிேயற்றும்.
நான்ேசற்றல்அமிழ்ந்து ேபாகாதபடிெசய்யும்.

என்ைனப்பைகக்கும்ஜனங்களிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
ஆழமானதண்ணீரிலிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

௧௫அைலகள்என்ைனஅமிழ்த்தாதபடிச் ெசய்யும்.
ஆழத்தன்குழி என்ைனவழுங்காதபடிச் ெசய்யும்.
கல்லைறஎன்மீதுதன்வாையஅைடத்துக்ெகாள்ளாதபடிச் ெசய்யும்.

௧௬கர்த்தாேவ, உமதுஅன்பு நல்லது. உமதுமுழுைமயானஅன்பனால் எனக்குப்
பதலளியும்.

உமதுமிகுந்த தயவனால்என்னிடம் தரும்ப எனக்குஉதவும்!
௧௭உமதுபணியாளிடமிருந்துவலக ப் ேபாய்வ டாேதயும்.

நான்ெதால்ைலயல்ச க்கயருக்க ேறன்!
வைரந்துஎனக்குஉதவும்.

௧௮வந்து, என்ஆத்துமாைவக்காப்பாற்றும்.
என்பைகவரிடமிருந்துஎன்ைனமீட்டுக்ெகாள்ளும்.

௧௯நான்அைடந்தெவட்கத்ைதநீர்அற ந்தருக்க றீர்.
என்பைகவர்கள்என்ைனஅவமானப்படுத்தயைதநீர்அற க றீர்.
அவர்கள்எனக்குஅக்காரியங்கைளச்ெசய்தைதநீர் கண்டீர்.

௨௦ெவட்கம் என்ைனநசுக்க ற்று!
ெவட்கத்தால்நான்இறக்கும்நைலக்குஆளாேனன்.

எனக்காகப் பரிதப ப்பவர்களுக்காகக் காத்தருந்ேதன்.
ஆனால்ஒருவைரயும்நான்பார்க்கமுடியவல்ைல.

எனக்குஆறுதல்கூறுேவாருக்காக நான்காத்தருந்ேதன்.
ஆனால்ஒருவரும்வரவல்ைல.

௨௧அவர்கள்எனக்குஉணைவயல்ல,வஷத்ைதக்ெகாடுத்தார்கள்.
அவர்கள்எனக்குத்த ராட்ைச ரசத்ைதயல்ல, காடிையக்ெகாடுத்தார்கள்.
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௨௨அவர்கள்ேமைசகள்உணவால்ந ரம்பயருந்தன.
ஐக்கயபந்த க்கானஉணவுவைககள்ந ரம்பயருந்தன.
அந்தஉணவுகேளஅவர்கைளஅழிக்குெமனநம்புக ேறன்.

௨௩ அவர்கள் குருடாக , அவர்கள் முதுகுகள் தளர்ந்துேபாகும் என நான்
நம்புக ேறன்.

௨௪உமதுேகாபத்ைதஅவர்கள்உணரட்டும்.
௨௫அவர்கள்வீடுகள்ெவறுைமயைடயச்ெசய்யும்.

யாரும்அங்குவாழவ டாேதயும்.
௨௬அவர்கைளத்தண்டியும்,அவர்கள்ஓடிப் ேபாவார்கள்.

அப்ேபாது அவர்கள் ேபச க்ெகாள்ளும்படியாக அவர்களுக்கு வலியும்
காயங்களும்உண்டாகும்.

௨௭அவர்கள்ெசய்ததீயகாரியங்களுக்காகஅவர்கைளத்தண்டியும்.
நீர் எவ்வளவுநல்லவர் என்பைதஅவர்களுக்குக்காட்டாேதயும்.

௨௮ஜீவபுத்தகத்தலிருந்துஅவர்கள்ெபயர்கைளஎடுத்துப்ேபாடும்.
நல்ேலாரின் ெபயர்கேளாடு அவர்கள் ெபயர்கைள அப்புத்தகத்தல்
எழுதாேதயும்.

௨௯நான்கவைலயும்புண்பட்டவனுமாேனன்.
ேதவேன, என்ைனத்தூக்கவடும், என்ைனக்காப்பாற்றும்.

௩௦நான்ேதவனுைடயநாமத்ைதப் பாடல்களால்துத ப்ேபன்.
நான்அவைர நன்ற நைறந்த பாடல்களால்துத ப்ேபன்.

௩௧இதுேதவைனசந்ேதாஷப்படுத்தும்!
ஒரு காைளையக் ெகான்று, அதைன முழுைமயாகப் பலி ெசலுத்துவைதக்
காட்டிலும்இதுசறந்தது.

௩௨ஏைழஜனங்கேள, நீங்கள்ேதவைனத்ெதாழுதுெகாள்ளவந்தீர்கள்.
நீங்கள்இக்காரியங்கைளஅறந்துக்ெகாண்டுமகழ்வீர்கள்.

௩௩கர்த்தர் ஏைழகளுக்கும்த க்கற்ேறாருக்கும்ெசவ சாய்க்க றார்.
சைறப்பட்டஜனங்கைளயும்கர்த்தர்வரும்புக றார்.

௩௪பரேலாகமும்,பூமியும் ேதவைனத்துதக்கட்டும்.
கடலும்அதலுள்ளஅைனத்தும்கர்த்தைரத்துத க்கட்டும்.

௩௫கர்த்தர் சீேயாைனமீட்பார்.
கர்த்தர்யூதாவன்நகரங்கைளகட்டிெயழுப்புவார்.

நலத்தன்ெசாந்தக்காரர்கள்அங்குமீண்டும்வாழ்வார்கள்.
௩௬ அவரது பணியாட்களின் தைலமுைறயனர் அத்ேதசத்ைதப்
ெபறுவார்கள்.

அவரதுநாமத்ைத ேநச க்கும்ஜனங்கள்அங்குவாழ்வார்கள்.

௭௦
ஜனங்கள் நைனவுக்கு உதவும்படியாக இராகத் தைலவனுக்கு தாவீது

அளித்த பாடல்களில்ஒன்று.
௧ேதவேன, என்ைனமீட்டருளும்!

ேதவேனவைரந்துஎனக்குஉதவும்!
௨ஜனங்கள்என்ைனக்ெகால்லமுயல்கறார்கள்.

அவர்கள்ஏமாற்றமைடயச்ெசய்யும்!
௩ஜனங்கள்என்ைனஏளனம்ெசய்தார்கள்.
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அவர்கள்வழுந்துெவட்கமைடவார்கள்எனநம்புக ேறன்.
௪உம்ைமத்ெதாழுதுெகாள்ளும்ஜனங்கள்மிகவும்மக ழ்ச்ச க்ெகாள்வார்கள்என

நம்புக ேறன்.
உமதுஉதவையேவண்டும் (நாடும்)ஜனங்கள்எப்ேபாதும்உம்ைமத்துத க்க
முடியும்எனநம்புக ேறன்.

௫நான்ஏைழயான,உதவயற்றமனிதன்.
ேதவேன,வைரந்துவந்துஎன்ைனமீட்டருளும்!

ேதவேன, நீர் மட்டுேம என்ைனக்காப்பாற்றமுடியும்.
மிகவும்தாமதயாேதயும்!

௭௧
௧கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமநம்புக ேறன்,

எனேவநான்என்றும்ஏமாற்றமைடயமாட்ேடன்.
௨உமதுநல்லெசயலினால், நீர் என்ைனமீட்பீர். நீர் என்ைனக்காப்பாற்றுவீர்.

நான்ெசால்வைதக் ேகளும், என்ைனமீட்டருளும்.
௩பாதுகாப்ப ற்காகஓடிவரக்கூடியபுகலிடமானஅரணாகநீர் எனக்குஇரும்.

நீர் என்கன்மைலஎன்பாதுகாப்ப டம்.
எனேவஎன்ைனக்காப்பதற்குரியஆைணையக்ெகாடும்.
௪என்ேதவேன,ெகட்டஜனங்களிடமிருந்துஎன்ைனமீட்டருளும்.

ெகாடிேயாரும்தீேயாருமானஜனங்களிடமிருந்துஎன்ைனமீட்டருளும்.
௫என்ஆண்டவேர, நீேர என்நம்ப க்ைக.

நான்சறுவனாகஇருந்தேபாேதஉம்ைமநம்ப ேனன்.
௬நான்ப றப்பதற்குமுன்பருந்ேதஉம்ைமேய சார்ந்தருக்க ேறன்.

என்தாயன்கருவல்இருந்தேபாேத நான்உம்ைமச் சார்ந்தருந்ேதன்.
நான்உம்மிடம் எப்ேபாதும்ெஜபம் பண்ணிேனன்.

௭நீேர என்ெபலத்தன்இருப்ப டம்.
எனேவநான்பறஜனங்களுக்குஒருஎடுத்துக்காட்டாேனன்.

௮ நீர் ெசய்யும் அற்புதமான காரியங்கைளக் குறத்து நான் எப்ேபாதும்
பாடிக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

௯நான்வயதுமுத ர்ந்தவனாகவ ட்டதால்என்ைனத்தள்ளிவ டாேதயும்.
என்ெபலைனநான்இழக்ைகயல்என்ைனவட்டுவ டாேதயும்.

௧௦என்பைகவர்கள்எனக்ெகத ராகத் த ட்டங்கள்வகுத்தார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் உண்ைமய ேலேய ஒருமித்துச் சந்த த்தார்கள், அவர்கள்
என்ைனக்ெகால்லத்த ட்டமிட்டார்கள்.

௧௧என்பைகவர்கள், “ேபாய்அவைனப்ப டியுங்கள்!
ேதவன்அவைனக்ைகவ ட்டார்.
அவனுக்குஒருவரும்உதவமாட்டார்கள்” என்றனர்.

௧௨ேதவேன, நீர் என்ைனவட்டுவலகாேதயும்!
ேதவேன,வைரயும்! வந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்!

௧௩என்பைகவர்கைளத் ேதாற்கடியும்!
அவர்கைளமுழுைமயாகஅழித்துவடும்.

அவர்கள்என்ைனத்தாக்கமுயல்கறார்கள்.
அவர்கள்ெவட்கமும்இகழ்ச்ச யும்அைடவார்கள்எனநான்நம்புக ேறன்.
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௧௪பன்நான்உம்ைமஎப்ேபாதும்நம்புேவன்.
நான்உம்ைமெமன்ேமலும்துத ப்ேபன்.

௧௫நீர் எவ்வளவுநல்லவர் என்பைதநான்ஜனங்களுக்குக்கூறுேவன்.
நீர் என்ைனமீட்ட காலங்கைளக்குறத்துநான்ஜனங்களுக்குக்கூறுேவன்.
எண்ணமுடியாத பலகாலங்கள்உள்ளன.

௧௬என்ஆண்டவராக யகர்த்தாேவ,உமதுெபருைமையப்பற்ற நான்கூறுேவன்.
உம்ைமயும்உமதுநற்குணங்கைளயும்நான்ேபசுேவன்.

௧௭ேதவேன, நான்சறுவனாகஇருக்ைகய ேலேயநீர் எனக்குப் ேபாத த்துள்ளீர்.
இன்றுவைர நீர் ெசய்துள்ள அற்புதமான காரியங்கைளக் குறத்து நான்
ஜனங்களுக்குக்கூறயுள்ேளன்.

௧௮இப்ேபாதுநான்வயதுமுத ர்ந்தவன், என்தைலமுடிநைரத்துவ ட்டது.
ஆனாலும்ேதவேன,நீர்என்ைனவட்டுவ டமாட்டீர்என்பைதநான்அற ேவன்.
உமது வல்லைமையயும், ெபருைமையயும் ஒவ்ெவாரு புதய
தைலமுைறயனருக்கும்நான்ெசால்லுேவன்.

௧௯ேதவேன,உமதுநன்ைமவானங்களுக்கும்ேமலாக எட்டுக றது.
ேதவேன,உம்ைமப் ேபான்ற ேதவன்ேவெறாருவருமில்ைல.
நீர்அற்புதமானகாரியங்கைளச்ெசய்தருக்க றீர்.

௨௦ெதால்ைலகைளயும்தீயகாலங்கைளயும்நான்காணச்ெசய்தீர்.
ஆனாலும் அைவ எல்லாவற்றனின்றும் நீர் என்ைன மீட்டு, உய ேராடு
ைவத்தீர்.

எத்தைனஆழத்தல் மூழ்கயும் ெதால்ைலகளிலிருந்து நீர் என்ைனத்தூக்க
நறுத்தனீர்.

௨௧முன்னிலும்ெபரியக் காரியங்கைளச்ெசய்ய, நீர் எனக்குஉதவும்.
ெதாடர்ந்துஎனக்குஆறுதல்அளியும்.

௨௨வீைணையமீட்டி, நான்உம்ைமத்துத ப்ேபன்.
என்ேதவேன, நீர் நம்ப க்ைகக்குரியவர் என்பைதப் பாடுேவன்.

இஸ்ரேவலின்பரிசுத்தருக்காக,
என்சுரமண்டலத்தல்பாடல்கைளஇைசப்ேபன்.

௨௩நீர் என்ஆத்துமாைவக்காத்தீர். என்ஆத்துமா மக ழ்ந்தருக்கும்.
என்உதடுகளால்துத ப்பாடல்கைளநான்பாடுேவன்.

௨௪எப்ேபாதும்உமதுநன்ைமையஎன்நாவுபாடும்.
என்ைனக் ெகால்ல வரும்பய ஜனங்கள், ேதாற்கடிக்கப்பட்டு இகழ்ச்ச
அைடவார்கள்.

௭௨
சாெலாேமானுக்கு

௧ ேதவேன, அரசனும் உம்ைமப்ேபான்று ஞானமுள்ள முடிவுகைள எடுக்க
அவருக்குஉதவும்.

உமதுநல்லியல்ைபஅரசனின்மகனும்அறந்துெகாள்ளஉதவும்.
௨அரசன்உமதுஜனங்களுக்குத்தகுதயானநீத வழங்கஉதவும்.

உமது ஏைழ ஜனங்களுக்காக ஞானமுள்ள முடிவுகைள எடுக்க அவனுக்கு
உதவும்.

௩ேதசம்முழுவதும்சமாதானமும்நீதயும்நலவட்டும்.
௪ஏைழகளுக்குஅரசன்நல்லவனாகஇருக்கட்டும்.
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த க்கற்ேறாருக்குஅவன்உதவட்டும்.
அவர்கைளத்தாக்குேவாைரஅவன்தண்டிக்கட்டும்.

௫ சூரியன் ஒளிவடும் மட்டும், சந்த ரன் வானிலுள்ள மட்டும் ஜனங்கள்
அரசனுக்குப்பயந்துஅவைனமத ப்பார்கள்எனநான்நம்புக ேறன்.

என்ெறன்றும்ஜனங்கள்அவனுக்குப்பயந்துஅவைனமத பார்கள்எனநான்
நம்புக ேறன்.

௬வயலில்வழும்மைழையப்ேபான்றருக்கஅரசனுக்குஉதவும்.
பூமியல்வழும்தூறைலப் ேபான்றருக்கஅவனுக்குஉதவும்.

௭அவன்அரசனாகஇருக்கும்ேபாதுநன்ைமமலரட்டும்.
சந்த ரன்இருக்கும்மட்டும் சமாதானம்நலவட்டும்.

௮ஐப ராத்துநதயலிருந்துபூமியன்தூரத்துஎல்ைலவைரக்கும்,
கடலிலிருந்துகடல்வைரக்கும்அவன்அரசுெபருகட்டும்.

௯ பாைலவனத்தல் வாழும் எல்லா ஜனங்களும் அவனுக்குத் தைல
வணங்குவார்கள்.

புழுதயல் முகத்ைதப் புைதத்து அவன் பைகவர்கள் அவனுக்கு முன்பாக
வழுந்துவணங்கட்டும்.

௧௦ தர்ஷீசன் அரசர்களும் தூரத்துத் ேதசங்களின் அரசர்களும் அவனுக்குப்
பரிசுகைளக்ெகாண்டுவரட்டும்.

ேஷபாவலும், ேசபாவலுமுள்ள அரசர்கள் தங்கள் கப்பத்ைத அவனுக்குக்
ெகாண்டுவரட்டும்.

௧௧எல்லாஅரசர்களும்நமதுஅரசைனவழுந்துவணங்கட்டும்.
எல்லா ேதசங்களும்அவனுக்குச் ேசைவெசய்யட்டும்.

௧௨நமதுஅரசன்த க்கற்ேறாருக்குஉதவுகறார்.
ஏைழயானத க்கற்றஜனங்களுக்குநம்அரசன்உதவுகறார்.

௧௩ஏைழயானத க்கற்றஜனங்கள்நம்அரசைனச் சார்ந்தருப்பார்கள்.
அரசன்அவர்கைளஉய ேராடுவாழச்ெசய்க றார்.

௧௪அவர்கைளத்துன்புறுத்தமுயலும்ெகாடிேயாரிடமிருந்துஅரசன்அவர்கைளக்
காப்பாற்றுகறார்.

அந்தஏைழஜனங்களின்உய ர்கள்அரசனுக்குமிகமுக்கயமானைவ.
௧௫அரசன்நீடூழி வாழ்க!

அவர் ேசபாவன்ெபான்ைனப்ெபறட்டும்.
எப்ேபாதும்அரசனுக்காகெஜபம்ெசய்யுங்கள்.

ஒவ்ெவாருநாளும்அவைரஆசீர்வதயுங்கள்.
௧௬வயல்நலங்கள்மிகுதயானதானியத்ைதவைளவக்கட்டும்.

மைலகளும்பய ர்களால்ந ரம்பட்டும்.
நலங்களில் புல்வளர்வதுேபான்று

நகரங்கள்ஜனங்களால்ந ரம்பட்டும்.
௧௭அரசன்என்ெறன்றும்புகழ்ெபறட்டும்.

சூரியன்ஒளிவடும்மட்டும்ஜனங்கள்அவர் நாமத்ைதநைனவுகூரட்டும்.
ஜனங்கள்அவரால்ஆசீர்வத க்கப்படட்டும்.

அவர்கள்எல்ேலாரும்அவைரவாழ்த்தட்டும்.

௧௮இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய, கர்த்தராக ய ேதவைனத்துதயுங்கள்.
ேதவன்ஒருவேரஅத்தைகயஅற்புதமானகாரியங்கைளச்ெசய்யமுடியும்.
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௧௯அவரதுமகைமெபாருந்தயநாமத்ைதஎன்ெறன்றும்துதயுங்கள்!
அவரதுமகைமமுழுஉலகத்ைதயும்ந ரப்பட்டும்! ஆெமன்,ஆெமன்!

௨௦ஈசாயன்மகனாகயதாவீதன்ெஜபங்கள்இங்குமுடிகன்றன.

புத்தகம் 3
௭௩

(சங்கீதம் 73-89)
ஆசாபன்துத ப்பாடல்

௧ேதவன்உண்ைமயாகேவஇஸ்ரேவலுக்குநல்லவர்.
பரிசுத்தஇருதயமுள்ளஜனங்களுக்குேதவன்நல்லவர்.

௨நான்தவற வீழ்ந்து,
பாவம்ெசய்யத்ெதாடங்கும்நைலயல்இருந்ேதன்.

௩ெகட்டஜனங்கள்ெவற்றயைடந்தைதக்கண்ேடன்.
ெபருைமபாராட்டும் அந்த ஜனங்கைளக் கண்டு ெபாறாைமெகாள்ள
ஆரம்ப த்ேதன்.

௪அந்தஜனங்கள்ஆேராக்கயமுள்ளவர்கள்.
வாழ்வதற்குஅவர்கள்ேபாராட ேவண்டாம்.

௫எங்கைளப்ேபாலஅந்தப்ெபருைமக்காரர்கள்ெதால்ைலப்படுவதல்ைல.
ப றைரப்ேபான்றுஅவர்களுக்குத்ெதால்ைலகள்இல்ைல.

௬ எனேவ அவர்கள் ெபருைமமிக்கவர்களாய், ெவறுக்கத்தக்கவர்களாய்
உள்ளனர்.

அவர்கள் அணியும் அணிகலன்கைளயும் அழகய ஆைடகைளயும் ேபான்று
அதுவைரவல்கண்டுெகாள்ளத்தக்கது.

௭ தாங்கள் பார்க்கும் எைதயும் அந்த ஜனங்கள் வருப்பனால் ேபாய்
தங்களுக்ெகனஅைதஎடுத்துக்ெகாள்கன்றனர்.

தாங்கள்ெசய்யநைனப்பவற்ைறஅவர்கள்ெசய்துமுடிக்க றார்கள்.
௮ப றைரப்பற்ற க்ெகாடிய, தீயகாரியங்கைளஅவர்கள்கூறுகறார்கள்.

அவர்கள்ெபருைமயும்ப டிவாதமும்உைடயவர்கள்.
அவர்கள் எப்ேபாதும் மற்றவர்களிடமிருந்து அனுகூலம் ெபறும் வழிகைளத்
த ட்டமிடுக றார்கள்.

௯தங்கைளத்ெதய்வங்கெளன்றுஅப்ெபருைமக்காரர்கள்நைனத்துக்ெகாள்க றார்கள்.
பூமியன்அரசர்கெளன்றுஅவர்கள்தங்கைளக்கருத க்ெகாள்க றார்கள்.

௧௦எனேவேதவஜனங்கள்கூடஅவர்களிடம் ெசன்று
அவர்கள்கூறுபவற்ைறச்ெசய்க றார்கள்.

௧௧அத்தீேயார், “நாங்கள்ெசய்துெகாண்டிருப்பவற்ைறேதவன்அறயார்!
உன்னதமானேதவன்அறயார்! என்கறார்கள்.

௧௨அப்ெபருைமக்காரர்கள்துர்க்குணம்மிக்கவர்கள்.
ஆனால் அவர்கள் ெசல்வந்தராகவும், நாளுக்கு நாள் ெசல்வத்ைத
ெபறுேவாராகவும்காணப்படுகறார்கள்.

௧௩எனேவநான்ஏன்என்இருதயத்ைதத்தூயதாக்க ேவண்டும்?
ஏன்நான்எனதுைககைளச்சுத்தமாகைவத்தருக்கேவண்டும்?

௧௪ேதவேன, நான்நாள்முழுவதும்துன்புறுக ேறன்,
ஒவ்ெவாருநாள்காைலயலும்நீர் என்ைனத்தண்டிக்கறீர்.
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௧௫ேதவேன, நான்இவற்ைறக்குறத்துப் ப றரிடம் ேபசவரும்ப ேனன்.
அப்படிச்ெசய்தால்உமதுஜனங்களுக்குநான்துேராகம்ெசய்தவனாேவன்.

௧௬-௧௭இக்காரியங்கைளப்புரிந்துெகாள்ளநான்மிகவும்முயன்ேறன்.
ஆனால் நான் உமது ஆலயத்த ற்குச் ெசல்லும்வைர இைவயைனத்தும்
எனக்குமிகவும்கடினமாயருந்தன.

நான்ேதவனுைடயஆலயத்த ற்குப் ேபாேனன்,
அப்ேபாதுஅைதநான்உணர்ந்துக்ெகாண்ேடன்.

௧௮ேதவேன, நீர்அந்தஜனங்கைளஆபத்தானநைலயல்ைவத்தருக்க றீர்.
வழுந்துஅழிவெதன்பதுஅவர்களுக்குமிகவும்சுலபமானது.

௧௯ ெதால்ைலகள் த டீெரன ேநரும், அப்ேபாது அப்ெபருைமக்காரர்கள்
அழிந்துவடுவார்கள்.

ெகாடியக் காரியங்கள் அவர்களுக்கு ேநரிடும், அப்ேபாது அவர்கள்
அழிந்துப்ேபாவார்கள்.

௨௦கர்த்தாேவ, நாங்கள்வழித்ெதழும்ேபாதுமறந்துவடும்கனைவப்ேபாலஅந்த
ஜனங்கள்இருப்பார்கள்.

எங்கள் கனவல் வரும் ெபரும் வலங்குகைளப்ேபால் அந்த ஜனங்கள்
மைறந்துேபாகும்படி நீர் ெசய்வீர்.

௨௧-௨௨நான்மூடனாகஇருந்ேதன்.
நான் ெசல்வத்ைதக் குற த்தும் ெகட்ட ஜனங்கைளக் குறத்தும் எண்ணிக்
கலங்க ேனன்.

ேதவேன, நான்மனங்கலங்க ,உம்மிடம் ேகாபங்ெகாண்ேடன்.
மூடத்தனமும்அறயாைமயுமுள்ளமிருகத்ைதப் ேபால் நடந்துெகாண்ேடன்.

௨௩எனக்குத் ேதைவயானைவஎல்லாம் என்னிடம்உள்ளன.
நான்எப்ேபாதும்உம்ேமாடிருக்க ேறன்.
ேதவேன, நீர் என்ைகையப்ப டித்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்.

௨௪ேதவேன, நீர் என்ைனவழிநடத்த , எனக்குநல்லேபாதைனையத்தருவீர்.
பன்புஎன்ைனமகைமக்குேநராகவழி நடத்துவீர்.

௨௫ேதவேன, பரேலாகத்தல்நீர் எனக்காகஇருக்க றீர்.
நான்உம்ேமாடிருக்ைகயல்இப்பூமியல்எனக்குஎன்னேவண்டும்?

௨௬என்மனமும்சரீரமும்அழிந்துப்ேபாகலாம்,
ஆனால்நான்ேநச க்கும்கன்மைலயாகய ேதவன்எனக்காகஇருக்க றீர்.
என்ெறன்றும்எனக்காக ேதவன்இருக்கறீர்.

௨௭ேதவேன,உம்ைமவ ட்டுவலகும்ஜனங்கள்அழிந்துேபாவார்கள்.
உமக்குஉண்ைமயாயல்லாதஜனங்கைளநீர்அழித்துவடுவீர்.

௨௮ என்ைனப் ெபாருத்தமட்டும், நான் ேதவனிடம் வந்தருக்க ேறன், அதுேவ
எனக்குநலமானது.

என்ஆண்டவராக யகர்த்தைர என்பாதுகாப்ப டமாகைவத்தருக்க ேறன்.
ேதவேன, நீர் ெசய்துள்ள எல்லாவற்ைறயும் குறத்துக் கூற நான்
வந்துள்ேளன்.

௭௪
ஆசாபன்ஒருமஸ்கீல்

௧ேதவேன, என்ெறன்றும்நீர் எங்கைளவ ட்டுவலகனீரா?
உமதுஜனங்களிடம் நீர்இன்னும்ேகாபமாயருக்க றீரா?
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௨பல்லாண்டுகளுக்குமுன்நீர்வாங்கயஉமதுஜனங்கைளநைனவுகூரும்.
நீர் எங்கைளமீட்டீர். நாங்கள்உமக்குச்ெசாந்தமானவர்கள்.

நீர்வாழ்ந்தஇடமாக ய சீேயான்மைலையநைனவுகூரும்.
௩ேதவேன, பைழைமயானஇந்தஇடிபாடுகளுக்குமத்தயல்நீர் நடந்துவாரும்.

பைகவன்அழித்த பரிசுத்தஇடத்த ற்குத்தரும்பவாரும்.

௪ஆலயத்தல்பைகவர்கள்தங்கள்யுத்தஆரவாரத்ைதச்ெசய்தார்கள்.
ேபாரில் தங்கள் ெவற்றையக் குற ப்பதற்கு ஆலயத்தல் அவர்கள் தங்கள்
ெகாடிகைளஏற்றனார்கள்.

௫பைகப்பைடவீரர்கள்
ேகாடரியால்கைளகைளஅழிக்கும்ஜனங்கைளப் ேபான்றருந்தார்கள்.

௬ேதவேன,அவர்கள்தங்கள்ேகாடாரிகைளயும், சம்மட்டிகைளயும்பயன்படுத்த ,
உமது ஆலயத்தல் மரத்தனாலான ச த்த ர ேவைலப்பாடுகைள நாசம்
ெசய்தார்கள்.

௭அந்தவீரர்கள்உமதுபரிசுத்தஇடத்ைதஎரித்துவ டடார்கள்.
அந்தஆலயம்உமதுநாமத்தன்மகைமக்காகக் கட்டப்பட்டது.
அவர்கள்அைதத்தைரயல்வழும்படிஇடித்துத்தள்ளினார்கள்.

௮பைகவன்எங்கைளமுழுைமயாகஅழிக்கமுடிவுெசய்தான்.
ேதசத்தன்ஒவ்ெவாருபரிசுத்தஇடத்ைதயும்அவர்கள்எரித்தார்கள்.

௯எங்களுக்கானஅைடயாளங்கள்எைதயும்நாங்கள்காணமுடியவல்ைல.
எந்தத் தீர்க்கதரிச களும்இங்குஇல்ைல.
யாருக்கும்என்னெசய்வெதன்றுெதரியவல்ைல.

௧௦ ேதவேன, எத்தைனக் காலம்வைரக்கும் பைகவன் எங்கைளப் பரிகாசம்
பண்ணுவான்?

உமதுநாமத்ைதஅவர்கள்என்ெறன்றும்இழிவுபடுத்த நீர்அனுமத ப்பீரா?
௧௧ேதவேன, நீர் ஏன்எங்கைளக்கடுைமயாகத் தண்டிக்க றீர்?

நீர் உமது மிகுந்த வல்லைமையப் பயன்படுத்த , எங்கைள முற்றலும்
அழித்துவ ட்டீர்.

௧௨ேதவேன, நீணடகாலம் நீேர எங்கள்அரசராகஇருந்தீர்.
இத்ேதசத்தல்பல ேபார்களில்ெவல்லநீர் எங்களுக்குஉதவனீர்.

௧௩ேதவேன, நீர் மிகுந்தவல்லைமையப்பயன்படுத்த
ெசங்கடைலப் பளக்கச்ெசய்தீர்.

௧௪கடலின்ெபரியவலங்குகைளநீர் ேதாற்கடித்தீர்!
லிவயாதானின்தைலகைளநீர் சைதத்துப்ேபாட்டீர்.
ப றவலங்குகள்உண்ணும்படிஅதன்உடைலவ ட்டுவ ட்டீர்.

௧௫நீர் நீரூற்றுக்களும்நத களும்பாயும்படிெசய்க றீர்.
நத கள்உலர்ந்துேபாகும்படியும்ெசய்க றீர்.

௧௬ேதவேன, நீர் பகைலஆளுகறீர்.
நீர்இரைவயும்ஆளுகறீர். நீர் சந்த ரைனயும்சூரியைனயும்உண்டாக்கனீர்.

௧௭பூமியலுள்ளஒவ்ெவான்றற்கும்நீர் எல்ைலையவகுத்தீர்.
நீர் ேகாைடையயும்குளிர் காலத்ைதயும்உண்டாக்கனீர்.

௧௮ ேதவேன, இவற்ைற நைனவுகூரும். பைகவன் உம்ைம இழிவுபடுத்தனான்
என்பைதநைனவுகூரும்.

அம்மூடர்கள்உமதுநாமத்ைதெவறுக்கறார்கள்.
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௧௯அக்ெகாடியவலங்குகள்உமதுபுறாைவஎடுத்துக்ெகாள்ளவ டாேதயும்!
என்ெறன்றும்உமதுஏைழஜனங்கைளமறந்துவ டாேதயும்.

௨௦நமதுஉடன்படிக்ைகையநைனவுகூரும்!
இத்ேதசத்தன்ஒவ்ெவாருஇருண்டஇடத்தலும்ெகாடுைமந கழ்க றது.

௨௧ேதவேன,உமதுஜனங்கள்ேமாசமாக நடத்தப்பட்டார்கள்.
இனிேமலும்அவர்கள்துன்புறாதபடிபாரும். உமதுதக்கற்ற,ஏைழஜனங்கள்
உம்ைமத்துத ப்பார்கள்.

௨௨ேதவேன, எழுந்துேபாரிடும்!
அம்மூடர்கள்உம்ேமாடு ேபாட்டியடுகறார்கள்என்பைதநைனவுகூரும்.

௨௩உமதுபைகவர்களின்கூக்குரைலமறவாேதயும்.
மீண்டும்மீண்டும்அவர்கள்உம்ைமஇழிவுப்படுத்தனார்கள்.

௭௫
“அழிக்காேத” என்னும் பாடலின் இைசத்தைலவனுக்கு ஆசாப் அளித்த

துத ப்பாடல்களுள்ஒன்று
௧ேதவேன, நாங்கள்உம்ைமத்துத க்க ேறாம்.

நாங்கள்உம்ைமத்துத க்க ேறாம்.
நீர் அருகாைமயல் இருக்க, ஜனங்கள் நீர் ெசய்யும் அற்புதமான
காரியங்கைளக்குறத்துகூறுகறார்கள்.

௨ேதவன்கூறுகறார்:
“நயாயத்தீர்ப்பன்காலத்ைதநான்ெதரிந்ெதடுத்தருக்க ேறன்.
நான்தகுந்தபடி நயாயந்தீர்ப்ேபன்.

௩பூமியும்அதலுள்ளஅைனத்தும்நடுங்க வழும்நைலயல்இருக்கும்.
ஆனால்நான்அைதத்த டமாகஇருக்கச்ெசய்ேவன்”.

௪-௫ “ச லர் அத கமாக ெபருைமயுள்ளவர்கள், தாங்கள் வலிைம மிக்கவர்கள்
என்றும்முக்கயமானவர்கள்என்றும்அவர்கள்நைனக்கறார்கள்.

ஆனால்நான்அவர்களிடம் ‘வீம்பு ேபசாதீர்கள்!’
‘ெபருைமபாராட்டாதீர்கள்!’ என்றுகூறுேவன்” என்கறார்.

௬ஒருவைனமுக்கயமானவனாக்கும்வல்லைம
எதுவும்இப்பூமியல்இல்ைல.

௭ேதவேனநீத பத ,யார்முக்கயமானவர் என்பைத ேதவன்முடிெவடுக்க றார்.
ேதவன்ஒருவைனஉயர்த்த அவைனமுக்கயமானவனாக்குகறார்.
ேதவன்மற்ெறாருவைனத்தாழ்த்த அவைனமுக்கயமற்றவனாக்குகறார்.

௮ேதவன்தீேயாைரத் தண்டிக்கத்தயாராய்இருக்க றார்.
கர்த்தர் ைகயல் ஒரு ேகாப்ைப உள்ளது, அக்ேகாப்ைப வஷம் கலந்த
த ராட்ைசரசத்தால் ந ரம்பயுள்ளது.

அவர்அத்த ராட்ைசரசத்ைத (தண்டைனைய)ஊற்றுவார்,
கைடச த்துளிமட்டும்ெகட்டஜனங்கள்அதைனக்குடிப்பார்கள்.

௯நான்எப்ேபாதும்ஜனங்களுக்குஇவற்ைறப்பற்ற க்கூறுேவன்.
இஸ்ரேவலரின் ேதவனுக்குநான்துத ப்பாடுேவன்.

௧௦ெகட்டஜனங்களிடமிருந்துநான்வல்லைமையஅகற்றவடுேவன்.
நான்நல்லஜனங்களுக்குவல்லைமையஅளிப்ேபன்.
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௭௬
இைசக் கருவகைள இைசக்கும் இைசத் தைலவனுக்கு ஆசாப் அளித்த

துத ப்பாடல்
௧யூதாவன்ஜனங்கள்ேதவைனஅறவார்கள்.

இஸ்ரேவலின்ஜனங்கள்ேதவனுைடயநாமத்ைதமத க்க றார்கள்.
௨ேதவனுைடயஆலயம்சாேலமில்*இருக்கறது.

ேதவனுைடயவீடுசீேயான்மைலயல்இருக்கறது.
௩அவ்வடத்தல் ேதவன்வல்கள்,அம்புகள், ேகடயங்கள்,வாள்கள்,

மற்றும் ேபார்க்கருவகைளெயல்லாம்உைடத்ெதற ந்தார்.
௪ேதவேன, நீர்உமதுபைகவர்கைளமுறயடித்த ேபாது

மைலகளிலிருந்துமகைமெபாருந்தயவராய்ெவளிப்பட்டீர்.
௫அவர்கள்வலிைமயுள்ளவர்கள்எனஅந்தவீரர்கள்நம்பனார்கள்.

ஆனால் இப்ேபாது அவர்கள் களங்களில் (வயல்களில்)
மரித்துக்க டக்க றார்கள்.

அவர்கள் அணிந்தருந்தைவெயல்லாம் அவர்கள் உடம்பலிருந்து
அகற்றப்பட்டன.

அவ்வலிய வீரர்களில் எவரும் தங்கைள பாதுகாத்துக்ெகாள்ள
முடியவல்ைல.

௬யாக்ேகாபன்ேதவன்அவ்வீரர்களிடம்குரல்உயர்த்த க் கண்டித்தார்.
இரதங்கேளாடும்குதைரகேளாடும்கூடியஅப்பைடயனர்மரித்துவீழ்ந்தனர்.

௭ேதவேன, நீர் பயங்கரமானவர்!
நீர் சனமைடயும்ேபாதுஒருவனும்உமக்ெகத ராக ந ற்கமுடிவதல்ைல.

௮-௯கர்த்தர் நீத பதயாகஇருந்து,அவரதுமுடிைவஅறவக்க றார்.
ேதசத்தன்எளியஜனங்கைளேதவன்மீட்டார்.

பரேலாகத்தலிருந்துஅவர்இம்முடிைவத்தந்தார்.
பூமிமுழுவதும்அைமதயாகப் பயத்ேதாடுகாணப்பட்டது.

௧௦ேதவேன,நீர்தீேயாைரத்தண்டிக்கும்ேபாதுஜனங்கள்உம்ைமமத க்க றார்கள்.
நீர்உமதுேகாபத்ைதெவளிப்படுத்தும்.
தப்ப த்துவாழ்பவர்கள்வலிைமயுள்ேளாராவர்கள்.

௧௧ஜனங்கேள,உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தருக்குவாக்குறுத ப் பண்ணினீர்கள்.
இப்ேபாது,வாக்குறுத ப்பண்ணினவற்ைறநீங்கள்அவருக்குக்ெகாடுங்கள்.

எல்லாஇடங்களிலும்ஜனங்கள்ேதவனுக்குப்பயந்துஅவைரமத க்க றார்கள்.
அவர்கள்அவருக்குப் பரிசுகைளக்ெகாண்டுவருகறார்கள்.

௧௨ேதவன்ெபருந்தைலவர்கைளத் ேதாற்கடிக்க றார்.
பூமியன்எல்லாஅரசர்களும்அவருக்குப்பயப்படுக றார்கள்.

௭௭
எதுதூன்என்னும்இராகத் தைலவனுக்குஆசாபன்பாடல்களுள்ஒன்று

௧ேதவேனேநாக்க உதவக்காக நான்உரக்கக்கூப்படுக ேறன்.
ேதவேன, நான்உம்மிடம் ெஜப க்க ேறன்.
நான்ெசால்வைதக் ேகளும்.

௨என்ஆண்டவேர,ெதால்ைலகள்வரும்ேபாதுநான்உம்மிடம்வருக ேறன்.

* ௭௬:௨: சாேலாம்இதுஎருசேலமுக்குமற்ெறாருெபயர். இப்ெபயருக்கு “சமாதானம்”எனப்ெபாருள்படும்.
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இரவுமுழுவதும்நான்உம்ைமெநருங்கமுயன்ேறன்.
என்ஆத்துமாஆறுதல்அைடயமறுத்தது.

௩நான்ேதவைனப்பற்ற நைனக்க ேறன்,
நான் உணரும் வதத்ைத அவருக்குச் ெசால்ல முயல்க ேறன், ஆனால்
என்னால்முடியவல்ைல.

௪நீர் என்ைனஉறங்கெவாட்டீர்.
நான்ஏேதா ெசால்லமுயன்ேறன்,ஆனால்மிகவும்வருத்தமைடந்ேதன்.

௫நான்நீண்டகாலத்தல்நடந்தைதப்பற்ற நைனத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்.
முற்காலத்தல்ந கழ்ந்தவற்ைறப்பற்ற நைனத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்.

௬இரவல், எனதுபாடல்கைளப்பற்ற நைனக்கமுயல்க ேறன்.
நான்என்ேனாடு ேபச , புரிந்துெகாள்ளமுயல்க ேறன்.

௭நான், “எங்கள்ஆண்டவர் என்ைறக்கும்எங்கைளவ ட்டுவலகவ ட்டாரா?
மீண்டும்அவர் எப்ேபாதும்நம்முடன்மக ழ்ச்ச ேயாடுஇருப்பாரா?

௮ேதவனுைடயஅன்புஎன்ெறன்றும்வலகவ ட்டதா?
அவர் நம்ேமாடுமீண்டும்ேபசுவாரா?

௯இரக்கம் என்ெனெவன்பைத ேதவன்மறந்துவ ட்டாரா?
அவரதுநீடியெபாறுைமேகாபமாய ற்றா?” என்றுவயக்க ேறன்.

௧௦பன்புநான், “என்ைனஉண்ைமய ேலேயபாத ப்பதுஇது.
‘மிக உன்னதமான ேதவன்’ அவரது வல்லைமைய இழந்துவ ட்டாரா?” என
எண்ணிேனன்.

௧௧கர்த்தர் ெசய்தவற்ைறநான்நைனவுகூருக ேறன்.
ேதவேன, நீர் முற்காலத்தல் ெசய்த அற்புதமான காரியங்கைள நான்
நைனவுகூருக ேறன்.

௧௨நீர் ெசய்தவற்ைறக்குறத்துேயாச த்ேதன்.
அக்காரியங்கைளநான்நைனத்ேதன்.

௧௩ேதவேன,உமதுவழிகள்பரிசுத்தமானைவ.
ேதவேன,உம்ைமப்ேபான்றுஉயர்ந்தவர் (ேமன்ைமயானவர்) எவருமில்ைல.

௧௪அற்புதமானக்காரியங்கைளச்ெசய்த ேதவன்நீேர.
நீர்ஜனங்களுக்குஉமதுமிகுந்தவல்லைமையக்காண்பத்தீர்.

௧௫உமதுவல்லைமயால்உமதுஜனங்கைளக்காத்தீர்.
நீர்யாக்ேகாைபயும் ேயாேசப்பன்சந்ததயனைரயும்காத்தீர்.

௧௬ேதவேன, தண்ணீர்உம்ைமக்கண்டுபயந்தது.
ஆழமானதண்ணீர்பயத்தால்நடுங்கற்று.

௧௭கருேமகங்கள்தண்ணீைரப்ெபாழிந்தன.
உயர்ந்த ேமகங்களில்உரத்தஇடிமுழக்கத்ைதஜனங்கள்ேகட்டார்கள்.
அப்ேபாதுமின்னல்களாகயஉமதுஅம்புகள்ேமகங்களினூேடப ரகாச த்தன.

௧௮உரத்தஇடிமுழக்கங்கள்உண்டாயன.
உலகத்ைதமின்னல்ஒளியால் ந ரப்ப ற்று.
பூமிஅத ர்ந்துநடுங்கற்று.

௧௯ேதவேன, நீர்ஆழமானதண்ணீரில் (ெவள்ளத்தல்) நடந்துெசன்றீர்.
நீர்ஆழமானகடைலக்கடந்தீர்.
ஆனால்உமதுபாதச்சுவடுகள்அங்குப்பதயவல்ைல.
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௨௦உமதுஜனங்கைளமந்ைதகைளப்ேபால்வழி நடத்துவதற்கு
நீர் ேமாேசையயும்ஆேராைனயும்பயன்படுத்தனீர்.

௭௮
ஆசாபன்ஒருமஸ்கீல்

௧என்ஜனங்கேள, என்ேபாதைனகளுக்குெசவக்ெகாடுங்கள்.
நான்கூறுவனவற்ைறக்கவனித்துக் ேகளுங்கள்.

௨நான்உங்களுக்குஇந்தக்கைதையக்கூறுேவன்.
நான்உங்களுக்குஇப்பழங்கைதையக்கூறுேவன்.

௩நாங்கள்இக்கைதையக் ேகட்ேடாம்,அைதநன்றாகஅற ந்ேதாம்.
எங்கள்தந்ைதயர்இக்கைதையக்கூறனார்கள்.

௪நாங்கள்இக்கைதையமறக்கவும்மாட்ேடாம்.
இறுத தைலமுைற வைரக்கும் எங்கள் ஜனங்கள் இக்கைதையச்
ெசால்லிக்ெகாண்ேடயருப்பார்கள்.

நாம்அைனவரும்கர்த்தைரத்துத ப்ேபாம்.
அவர்ெசய்தஅற்புதமானகாரியங்கைளக்குறத்துச்ெசால்ேவாம்.

௫கர்த்தர்யாக்ேகாேபாடுஒருஉடன்படிக்ைகையச்ெசய்தார்.
ேதவன்இஸ்ரேவலருக்குச் சட்டத்ைத (நீதமுைறைய)ெகாடுத்தார்.

நம்முற்ப தாக்களுக்குேதவன்கட்டைளகைளஅளித்தார்.
தமது பன் சந்ததயனருக்கு அந்தச் சட்டங்கைளப் ேபாத க்குமாறு அவர் நம்
முற்ப தாக்களுக்குக்கூறனார்.

௬புதுகுழந்ைதகள்ப றப்பார்கள்,அவர்கள்இைனஞராகவளருவார்கள்.
அவர்கள்அக்கைதகைளத்தங்கள்குழந்ைதகளுக்குச்ெசால்வார்கள்.
இவ்வைகயல் கைடச தைலமுைறயனர் வைரக்கும் எல்ேலாரும் சட்டத்ைத
அற ந்தருப்பார்கள்.

௭எனேவஅந்தஜனங்கள்எல்ேலாரும் ேதவைனநம்புவார்கள்.
ேதவன்ெசய்தவற்ைறஅவர்கள்மறக்கமாட்டார்கள்.
அவர்கள்கவனமாகஅவரதுகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிவார்கள்.

௮ தங்கள் ேதவனுைடய கட்டைளகைள ஜனங்கள் அவர்கள் குழந்ைதகளுக்குச்
ெசால்வார்களானால், அந்தக் குழந்ைதகள் அவர்களின்
முற்ப தாக்கைளப்ேபால்இருக்கமாட்டார்கள்.

அவர்கள்முற்ப தாக்கள் ேதவனுக்குஎத ராகத் தரும்பனார்கள்.
அவர்கள்அவருக்குக்கீழ்ப்படியமறுத்தார்கள்.

அந்தஜனங்கள்ப டிவாதமாகஇருந்தார்கள்.
அவர்கள்ேதவஆவயானவருக்குஉண்ைமயாகஇருக்கவல்ைல.

௯எப்ப ராயீமின்மனிதர்கள்ஆயுதங்கைளத்தாங்கயருந்தார்கள்,
ஆனால்அவர்கள்யுத்தத்தலிருந்துஓடிப்ேபானார்கள்.

௧௦அவர்கள்ேதவேனாடுெசய்தஉடன்படிக்ைகையப்பன்பற்றவல்ைல.
அவரதுேபாதைனகளுக்குக்கீழ்ப்படியஅவர்கள்மறுத்தார்கள்.

௧௧ ேதவன் ெசய்த ெபரிய காரியங்கைள எப்ப ராயீமின் மனிதர்கள்
மறந்துவ ட்டார்கள்.

அவர்காட்டியஅற்புதமானகாரியங்கைளஅவர்கள்மறந்துப்ேபானார்கள்.
௧௨எக ப்தன்ேசாவானில் ேதவன்
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அவர்களின் தந்ைதயருக்குத் தனது மிகுந்த வல்லைமைய
ெவளிப்படுத்தனார்.

௧௩ேதவன்ெசங்கடைலப் பளந்துஜனங்கைளஅதனூேட நடத்த ச்ெசன்றார்.
இருபுறங்களிலும்தண்ணீரானதுஉறுதயானசுவராய் எழுந்துநன்றது.

௧௪ ஒரு உயர்ந்த ேமகத்தனால் ேதவன் அவர்கைள ஒவ்ெவாரு பகலிலும்
வழிநடத்தனர்.

ஒவ்ேவார் இரவும் ஒரு ெநருப்புத்தூணின் ஒளியனால் ேதவன்அவர்கைள
வழிநடத்தனர்.

௧௫பாைலவனத்தன்பாைறையேதவன்பளந்தார்.
நலத்தன் ஆழத்தலிருந்து அவர் அந்த ஜனங்களுக்கு தண்ணீைரக்
ெகாடுத்தார்.

௧௬கன்மைலயலிருந்து
ஆறாகப்ெபருக்ெகடுக்கும்தண்ணீைரேதவன்வரவைழத்தார்!

௧௭ஆனால்ஜனங்கள்ேதவனுக்ெகத ராகத்ெதாடர்ந்துபாவம்ெசய்தனர்.
பாைலவனத்தலும் அவர்கள் மிக உன்னதமான ேதவனுக்ெகத ராகத்
தரும்பனார்கள்.

௧௮பன்அந்தஜனங்கள்ேதவைனேசாத க்கவரும்பனார்கள்.
தங்கள் இச்ைசைய நைறேவற்ற க் ெகாள்வதற்காக அவர்கள் ேதவனிடம்
உணைவக்ேகட்டார்கள்.

௧௯அவர்கள்ேதவைனக்குறத்துமுைறய ட்டு,
“பாைலவனத்தல்ேதவன்நமக்குஉணைவக்ெகாடுக்கக்கூடுமா?

௨௦ேதவன்பாைறையஅடித்தார்,ெபருெவள்ளம்ெவளிப்பட்டது.
ந ச்சயமாக, அவர் நமக்கு ெராட்டியும் (அப்பமும்) இைறச்சயும் ெகாடுக்க
முடியும்” என்றார்கள்.

௨௧அந்தஜனங்கள்கூறயவற்ைறகர்த்தர் ேகட்டார்.
யாக்ேகாப டம் ேதவன்ேகாபமைடந்தார்.
ேதவன்இஸ்ரேவலிடம் ேகாபமைடந்தார்.

௨௨ஏெனனில்ஜனங்கள்அவைர நம்பவல்ைல.
ேதவன்அவர்கைளக்காக்கக்கூடுெமனஅவர்கள்நம்பவல்ைல.

௨௩-௨௪ஆனால்ேதவன்ேமேலயுள்ளேமகங்கைளத்தறந்தார்.
உணவுக்கானமன்னாஅவர்கள்மீதுெபாழிந்தது.

வானில் கதவுகள்தறக்கப்பட்டுவானிலுள்ளக டங்கலிருந்து
தானியங்கள்கீேழெகாட்டினாற்ேபாலகாட்ச தந்தது.

௨௫ேதவதூதர்களின்உணைவஜனங்கள்உண்டார்கள்.
அவர்கள் தருப்தயைடயும்வைர ேதவன் மிகுதயான உணைவ
அனுப்பனார்.

௨௬-௨௭ேதவன்கழக்கலிருந்துஒருெபருங்காற்றுவீசுமாறுெசய்தார்.
காைடகள்மைழையப்ேபான்றுஅவர்கள்மீதுவீழ்ந்தன.

ேதமானிலிருந்துேதவன்காற்ைறவீசச்ெசய்தார்.
பறைவகள்மிகுதயாகஇருந்தைமயால்நீலவானம்இருண்டது.

௨௮பாைளயத்தன்நடுேவ
கூடாரங்கைளச்சுற்றலும்அப்பறைவகள்வீழ்ந்தன.

௨௯அவர்களுக்குஉண்பதற்குமிகுதயானஉணவுஇருந்தது.
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ஆனால் தங்களின் பசயால் தாங்கேள பாவம் ெசய்யும்படி தங்கைள
அவர்கள்ஆட்படுத்த க்ெகாண்டார்கள்.

௩௦அவர்கள்தங்கள்பசையஅடக்க க்ெகாள்ளவல்ைல.
எனேவ அவர்கள் பறைவகளின் இரத்தம் வடிந்து ேபாகும்வைர காத்த ராது
அக்காைடகைளஉண்டார்கள்.

௩௧ேதவன்அந்தஜனங்களிடம் மிகவும் ேகாபங்ெகாண்டார்.
அவர்களில் பலைரக்ெகான்றுேபாட்டார்.
பலஆேராக்கயமானஇைளஞர்கள்இறக்கும்படிெசய்தார்.

௩௨ஆனால்ஜனங்கேளாஇன்னும்பாவம்ெசய்தார்கள்!
ேதவன் ெசய்ய வல்ல அற்புதமான காரியங்கைள அவர்கள்
சார்ந்தருக்கவல்ைல.

௩௩எனேவேதவன்அவர்கள்பயனற்றவாழ்க்ைகையச்
சலஅழிவுகளினால்முடிவுறச்ெசய்தார்.

௩௪ேதவன்சலைரக்ெகான்றேபாதுமற்ேறார்அவைரப் பன்பற்றனார்கள்.
அவர்கள்ேதவனுக்குப்பன்ேனவைரந்ேதாடிவந்தார்கள்.

௩௫ேதவேனஅவர்கள்கன்மைலெயன்றுஅந்தஜனங்கள்நைனவுக்கூர்ந்தார்கள்.
மிகஉன்னதமானேதவன்அவர்கைளக்காப்பாற்றனார்என்பைதநைனத்து
பார்த்தார்கள்.

௩௬அவர்கள்அவைர ேநச த்ததாககூறனார்கள்,ஆனால்ெபாய்கூறனார்கள்.
அவர்கள்உறுதயாகஇருக்கவல்ைல.

௩௭அவர்கள்இருதயங்கள்உண்ைமயாகேவ ேதவேனாடுஇருக்கவல்ைல.
ஆண்டவர்அவர்கேளாடுெசய்தஉடன்படிக்ைகக்குநம்ப க்ைகக்குரியவர்களாக
நடந்துக்ெகாள்ளவல்ைல.

௩௮ஆனால்ேதவன்இரக்கமுள்ளவராயருந்தார்.
அவர்கள்பாவங்களுக்காகஅவர்அவர்கைளமன்னித்தார்.

அவர் அவர்கைள அழிக்கவல்ைல. பலமுைற ேதவன் அவரது ேகாபத்ைத
அடக்க க்ெகாண்டார்.

ேதவன்தாம்மிகுந்த ேகாபமைடயாதபடி பார்த்துக்ெகாண்டார்.
௩௯அவர்கள்ஜனங்கேளஎன்பைத ேதவன்நைனவுக்கூர்ந்தார்.

ஜனங்கள்வீசும்காற்ைறப் ேபான்றவர்கள், பன்புஅதுமைறந்துப்ேபாகும்.
௪௦ ஓ! அந்த ஜனங்கள் பாைலவனத்தல் ேதவனுக்கு மிகவும் வருத்தத்ைத

ஏற்படுத்தனார்கள்!
அவருக்குமிகுந்தவ சனமைடயச்ெசய்தார்கள்.

௪௧ மீண்டும் மீண்டும் அந்த ஜனங்கள் ேதவனுைடய ெபாறுைமைய
ேசாத த்தார்கள்.

இஸ்ரேவலின்பரிசுத்தைரஅவர்கள்உண்ைமயாகேவபுண்படுத்தனார்கள்.
௪௨ேதவனுைடயவல்லைமையஅந்தஜனங்கள்மறந்துவ ட்டார்கள்.

பைகவரிடமிருந்து பலமுைற ேதவன் அவர்கைளக் காத்தார் என்பைத
அவர்கள்மறந்தார்கள்.

௪௩எக ப்தல்ஆண்டவர் நடத்தயஅற்புதங்கைளயும்,
ேசாவானின் களங்களில் (வயல்களில்) நடந்த அற்புதங்கைளயும் அவர்கள்
மறந்தார்கள்.

௪௪ேதவன்ஆறுகைளஇரத்தமாக்கனார்.
எக ப்தயர்கள்அந்ததண்ணீைரப் பருகமுடியவல்ைல.
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௪௫ ேதவன் கூட்டமாக வண்டுகைள அனுப்பனார், அைவ எக ப்தயைரக்
கடித்தன.

ேதவன் தவைளகைள அனுப்பனார். அைவ எக ப்தயரின் வாழ்க்ைகையக்
ெகடுத்தன.

௪௬ேதவன்அவர்கள்பய ர்கைளப்புழுபூச்ச களுக்குக்ெகாடுத்தார்.
அவர்களின்ப றதாவரங்கைளெவட்டுக்களிகளுக்குக்ெகாடுத்தார்.

௪௭ேதவன்அவர்களின்த ராட்ைசக்ெகாடிகைளக்கல்மைழயால்அழித்தார்.
அவர்களின்மரங்கைளஅழிக்கப்ெபருங்கல்மைழையப்பயன்படுத்தனார்.

௪௮கல்மைழயால் ேதவன்அவர்கள்வலங்குகைளக்ெகான்றார்.
அவர்கள்மந்ைதகள் (ஆடு,மாடுகள்)மின்னலால்தாக்குண்டுமடிந்தன.

௪௯ேதவன்எக ப்தயருக்குஅவரதுேகாபத்ைதக்காண்பத்தார்.
அவர்களுக்குஎத ராகஅழிக்கும் ேதவதூதர்கைளஅனுப்பனார்.

௫௦ேதவன்தமதுேகாபத்ைதக்காட்டஒருவழிையக்கண்டார்.
அவர்அந்தஜனங்கள்வாழஅனுமதக்கவல்ைல.
ெகாடிய ேநாயால்அவர்கள்மடியச்ெசய்தார்.

௫௧எக ப்தன்முதற்ேபறானஆண்குழந்ைதகைளேதவன்ெகான்றார்.
காமின்குடும்பத்தல்முதற்ேபறானஎல்லாவற்ைறயும்அவர்ெகான்றார்.

௫௨அப்ேபாது ேதவன்இஸ்ரேவலைரஒருேமய்ப்பைனப்ேபால்வழிநடத்தனார்.
அவர் தமது ஜனங்கைள மந்ைதகைளப் ேபால் பாைலவனத்தனூேட
வழிநடத்த ச் ெசன்றார்.

௫௩அவர்தமதுஜனங்கைளப்பத்த ரமாகவழி காட்டி நடத்தனார்.
ேதவனுைடயஜனங்கள்அஞ்ச ேவண்டியதுஎதுவுமில்ைல.
ேதவன்அவர்களதுபைகவர்கைளச்ெசங்கடலில்அமிழச் ெசய்தார்.

௫௪ேதவன்அவரதுஜனங்கைளஅவரதுபரிசுத்த ேதசத்த ற்குவழிநடத்தனார்.
தமது வல்லைமயால் எடுத்துக்ெகாண்ட மைலக்கு அவர்கைள அைழத்துச்
ெசன்றார்.

௫௫ ப ற ேதசத்தனைர அந்நாட்டிலிருந்து ேபாகும்படியாக ேதவன்
கட்டாயப்படுத்தனார்.

ேதவன்ஒவ்ெவாருகுடும்பத்தனருக்கும்ேதசத்தல்அவரவர்களின்பங்ைகக்
ெகாடுத்தார்.

ேதவன்ஒவ்ெவாருஇஸ்ரேவல்ேகாத்த ரத்தனருக்கும்வச ப்பதற்குவீட்ைடத்
தந்தார்.

௫௬ ஆனால் அவர்கள் மிக உன்னதமான ேதவைன ேசாத த்து அவைர
வ சனத்தற்குள்ளாக்கனார்கள்.

அந்தஜனங்கள்ேதவனுைடயகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படியவல்ைல.
௫௭இஸ்ரேவலர் ேதவனிடமிருந்து வலக ச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் தந்ைதயர்

ெசய்தாற்ேபான்றுஅவர்கள்அவருக்ெகத ராகத் தரும்பனார்கள்.
எறயும் வல்ைலப்ேபான்று அவர்கள் தங்கள் ேபாக்கைன
மாற்ற க்ெகாண்டார்கள்.

௫௮ இஸ்ரேவலர் உயர்ந்த பீடங்கைளக் கட்டி, ேதவைன ேகாபமைடயச்
ெசய்தார்கள்.

அவர்கள் ெபாய் ெதய்வங்களுக்குச் சைலகைள எழுப்ப , ேதவைன
ெபாறாைமஅைடயச்ெசய்தார்கள்.

௫௯ேதவன்இைதக் ேகட்டுமிகுந்த ேகாபமைடந்தார்.
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அவர்இஸ்ரேவலைரமுற்றலும்தள்ளினார்.
௬௦ேதவன்சீேலாவலுள்ளபரிசுத்தக்கூடாரத்ைதவ ட்டுநீக்கனார்.

ஜனங்கேளாடுகூட ேதவன்அக்கூடாரத்தல்வாழ்ந்தருந்தார்.
௬௧ப ற ேதசங்கள்அவரதுஜனங்கைளச் சைறப டிக்க, ேதவன்அனுமதத்தார்.

பைகவர்கள்ேதவனுைடய “அழகயநைகைய” எடுத்துக்ெகாண்டார்கள்.
௬௨ேதவன்அவரதுஜனங்களுக்ெகத ராகத் தமதுேகாபத்ைதக்காட்டினார்.

அவர்கள்ேபாரில் ெகால்லப்படும்படியாகஅனுமதத்தார்.
௬௩இைளஞர்கள்மரணமைடயும்படியாக எரிக்கப்பட்டார்கள்.

அவர்கள் மணக்க ேவண்டிய இளம் ெபண்கள் தருமணப்பாடல் எைதயும்
பாடவல்ைல.

௬௪ஆசாரியர்கள்ெகால்லப்பட்டார்கள்.
ஆனால்அவர்களின்வதைவகள்அவர்களுக்காகஅழவல்ைல.

௬௫ இறுதயாக, தூக்கத்தலிருந்து வழித்ெதழும் ஒரு மனிதைனப்ேபால நம்
ஆண்டவர் எழுந்தருந்தார்.

அவர் மிகுதயாகத் த ராட்ைசரசத்ைதப் பருகய வீரைனப்ேபால
காணப்பட்டார்.

௬௬ேதவன்தமதுபைகவர்கைளபன்வாங்கச்ெசய்து,அவர்கைளமுறயடித்தார்.
ேதவன் தமது பைகவர்கைளத் ேதாற்கடித்து, என்ெறன்றும் அவர்கள்
அவமானமுறும்படிெசய்தார்.

௬௭ஆனால்ேதவன்ேயாேசப்பன்குடும்பத்ைதந ராகரித்தார்.
எப்ப ராயீமின்குடும்பத்தாைர ேதவன்ஏற்கவல்ைல.

௬௮இல்ைல, ேதவன்யூதாவன்ேகாத்த ரத்தனைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
ேதவன், தாம் ேநச க்கும்சீேயான்மைலையத் ேதர்ந்துக்ெகாண்டார்.

௬௯ அம்மைலயன் ேமல் உயரத்தல் ேதவன் அவரது பரிசுத்த ஆலயத்ைதக்
கட்டினார்.

பூமிையப் ேபால என்ெறன்றும் இருக்கும்படியாக ேதவன் அவரது பரிசுத்த
ஆலயத்ைதக்கட்டினார்.

௭௦தனதுவேசஷபணியாளாக ேதவன்தாவீைதத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
தாவீதுஆட்டுத்ெதாழுவங்கைளக்காத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
ஆனால்ேதவன்அவைனஅப்பணியலிருந்துஅகற்றனார்.

௭௧தாவீதுமந்ைதஆடுகைளேமய்த்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
ஆனால்ேதவன்அவைனஅவ்ேவைலயலிருந்துஅகற்றனார்.

ேதவன் அவரது ஜனங்கைளக் கவனிக்கும் ேவைலைய தாவீதுக்குக்
ெகாடுத்தார்.

ேதவனுைடய ெசாத்தாக ய யாக்ேகாபன் ஜனங்கைளயும் இஸ்ரேவலரின்
ஜனங்கைளயும்கவனிக்கும்ெபாறுப்ைபஅவனுக்குஅளித்தார்.

௭௨தாவீதுஅவர்கைளபரிசுத்தஇருதயத்ேதாடும்,
மிகுந்தஞானத்ேதாடும்வழிநடத்தனான்.

௭௯
ஆசாபன்துத ப் பாடல்களுள்ஒன்று

௧ ேதவேன, ச ல ஜனங்கள் மற்ற நாடுகளிலிருந்துஉமது ஜனங்கேளாடு ேபாரிட
வந்தார்கள்.

அந்தஜனங்கள்உமதுபரிசுத்தஆலயத்ைதஅழித்தார்கள்.
அவர்கள்எருசேலைமப் பாழக்க ச்ெசன்றார்கள்.
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௨ காட்டுப் பறைவகள் உண்ணும்படி பைகவர்கள் உமது ஊழியக்காரனின்
சரீரங்கைளக்ெகாடுத்தார்கள்.

உம்ைமப்பன்பற்றுேவாரின்சரீரங்கைளக்காட்டுவலங்குகள்உண்ணும்படி
வ ட்டுச்ெசன்றார்கள்.

௩ ேதவேன, இரத்தம் தண்ணீராகப் ெபருக்ெகடுத்ேதாடும் வைரக்கும் பைகவன்
உமதுஜனங்கைளக்ெகான்றான்.

மரித்த உடல்கைளப் புைதப்பதற்ெகன ஒருவனும் வ ட்டு
ைவக்கப்படவல்ைல.

௪எங்கைளச்சுற்றலுமுள்ளநாடுகள்எங்கைளஇழிவுப்படுத்தன.
எங்கைளச்சூழவாழ்ந்தஜனங்கள்எங்கைளமனம்ேநாகச்ெசய்தனர்.

௫ேதவேன, என்ெறன்றும்எங்கேளாடு ேகாபம்ெகாள்வீரா?
உமதுஆழ்ந்தஉணர்ச்ச கள்ெதாடர்ந்துெநருப்ைபப் ேபால் எரியுமா?

௬ேதவேன,உம்ைமஅறயாத ேதசங்களின்மீதுஉமதுேகாபத்ைதத்தருப்பும்.
உமது நாமத்ைத ெதாழுதுெகாள்ளாத ேதசங்களின்மீது உமது ேகாபத்ைதத்
தருப்பும்.

௭அத்ேதசங்கள்யாக்ேகாைபஅழித்தன.
அவர்கள்யாக்ேகாபன்நாட்ைடஅழித்தார்கள்.

௮ ேதவேன, எங்கள் முற்ப தாக்களின் பாவத்த ற்காக எங்கைளத்
தண்டியாேதயும்.

வைரயும், எங்களுக்குஉமதுஇரக்கத்ைதக்காட்டும்!
நீர் எங்களுக்குமிகவும் ேதைவயானவர்!

௯எங்கள்மீட்பராக ய ேதவேன, எங்களுக்குஉதவும்!
எங்களுக்குஉதவும்! எங்கைளக்காப்பாற்றும்!

உமதுநாமத்துக்குஅதுமகைமையதரும்.
உமதுநாமத்தன்நன்ைமக்காக எங்கள்பாவங்கைளஅழித்துவடும்.

௧௦ப றேதசங்கள்எங்களிடம், “உங்கள்ேதவன்எங்ேக?
அவர்உங்களுக்குஉதவக்கூடாதா?” என்றுேகட்கவ டாேதயும்.

ேதவேன, நாங்கள்பார்க்கும்படிஅவர்கைளத்தண்டியும்.
உமதுபணியாட்கைளக்ெகான்றதற்காகஅவர்கைளத்தண்டியும்.

௧௧சைறப்பட்டவர்களின்துன்பக்குரைலநீர் ேகளும்!
ேதவேன, உமது மிகுந்த வல்லைமையப் பயன்படுத்த மரணத்தற்ெகன்று
ேதர்ந்துெகாண்டஅந்தஜனங்கைளக்காப்பாற்றும்.

௧௨ ேதவேன, எங்கைளச் சுற்றலும் வாழும் ஜனங்கள் எங்களுக்குச் ெசய்தைதப்
பார்க்கலும்

ஏழுமடங்குஅவர்கைளத்தண்டியும்.
உம்ைமஅவமானப்படுத்தயதற்காய்அவர்கைளத்தண்டியும்.

௧௩நாங்கள்உமதுஜனங்கள். நாங்கள்உமதுமந்ைதயன்ஆடுகள்.
நாங்கள்உம்ைமஎன்ெறன்றும்துத ப்ேபாம்.
ேதவேன, என்ெறன்றும்எப்ேபாதும்நாங்கள்உம்ைமத்துத ப்ேபாம்.

௮௦
“உடன்படிக்ைகயன் அல்லிகள்” என்னும் பாடைல இைசக்கும் இராகத்

தைலவனுக்குஆசாப்அளித்ததுத ப் பாடல்களுள்ஒன்று
௧இஸ்ரேவலின்ேமய்ப்பேர, என்ைனக்ேகளும்.
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நீர் ேயாேசப்பன்ஆடுகைள (ஜனங்கைள)வழி நடத்துக றீர்.
ேகருபீன்கள்ேமல்அரசராக நீர்வீற்றருக்க றீர்.

நாங்கள்உம்ைமப் பார்க்கட்டும்.
௨ இஸ்ரேவலின் ேமய்ப்பேர, உமது ெபருைமைய எப்ப ராயீமுக்கும்

ெபன்யமீனுக்கும்,மனாேசக்கும்காட்டும்.
வந்துஎங்கைளக்காப்பாற்றும்.

௩ேதவேன, எங்கைளமீண்டும்ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.
எங்கைளஏற்றருளும், எங்கைளக்காப்பாற்றும்.

௪ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தாேவ, எப்ேபாது நீர் எங்கள்
ெஜபங்கைளக் ேகட்பீர்?

என்ெறன்ைறக்கும்எங்கேளாடு ேகாபமாயருப்பீேரா?
௫உமதுஜனங்களுக்குநீர் கண்ணீைரேயஉணவாகக்ெகாடுத்தீர்.

உமது ஜனங்களின் கண்ணீர் ந ரம்பய பாத்த ரத்ைதேய உமது
ஜனங்களுக்குநீர்ெகாடுத்தீர்.

அதுேவஅவர்கள்பருகும்தண்ணீராயற்று.
௬எங்கள்சுற்றத்தனர் சண்ைடயடுவதற்கானெபாருளாக எங்கைளமாற்றனீர்.

எங்கள்பைகவர்கள்எங்கைளப்பார்த்துநைகக்க றார்கள்.
௭சர்வவல்லைமயுள்ளேதவேன, எங்கைளமீண்டும்ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.

எங்கைளஏற்றருளும், எங்கைளக்காப்பாற்றும்.
௮ கடந்த காலத்தல் எங்கைள முக்கயமான ஒரு தாவரத்ைதப்ேபான்று நடத்த

வந்தீர்.
நீர்உமது “த ராட்ைசக்ெகாடிைய” எக ப்தலிருந்துெகாண்டுவந்தீர்.

இத்ேதசத்தலிருந்துபறர்வலக ப்ேபாகுமாறுகட்டாயப்படுத்தனீர்.
உமது “த ராட்ைசக்ெகாடிைய” நீர்இங்குநட்டுைவத்தீர்.

௯ “த ராட்ைசக்ெகாடிக்காக” நீர் நலத்ைதப் பண்படுத்தனீர்.
அதன்ேவர்கள் ேவரூன்ற ச்ெசல்வதற்குநீர்உதவனீர்.
உடேனஅத் “த ராட்ைசக்ெகாடி” ேதசெமங்கும்படர்ந்தது.

௧௦அதுபர்வதங்கைளமூடிற்று.
அதன்இைலகள்ெபரும் ேகதுருமரங்களுக்குநழல்தந்தன.

௧௧அதன்ெகாடிகள்மத்தயதைரக் கடல்வைரக்கும்படர்ந்தது.
அதன்கைளகள்ஐப ராத்துநதவைரக்கும்ெசன்றது.

௧௨ ேதவேன, உமது “த ராட்ைசக்ெகாடி”ையப் பாதுகாக்கும் சுவர்கைள ஏன்
இடித்துத்தள்ளினீர்?

இப்ேபாது வழிநடந்து ெசல்பவன்ஒவ்ெவாருவனும் த ராட்ைசக் கனிகைளப்
பற த்துச்ெசல்க றான்.

௧௩ காட்டுப்பன்றகள் வந்து உமது “த ராட்ைசக் ெகாடியன்” மீது நடந்து
ெசல்கன்றன.

காட்டுமிருகங்கள்வந்துஅதன்இைலகைளத்தன்கன்றன.
௧௪சர்வவல்லைமயுள்ளேதவேன,மீண்டும்வாரும்.

பரேலாகத்தலிருந்துகீேழஉமது “த ராட்ைசக்ெகாடி”ையப்பார்த்துஅதைனப்
பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.

௧௫ேதவேன,உமதுைககளால்நட்ட “த ராட்ைசக்ெகாடிையப்” பாரும்.
நீர்வளர்த்ெதடுத்தஇளைமயானெசடிையநீர் பாரும்.

௧௬உலர்ந்தசருைகப்ேபால்உமது “த ராட்ைசக்ெகாடி”ெநருப்பல்எரிக்கப்பட்டது.
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நீர்அதனிடம் ேகாபங்ெகாண்டு,அதைனஅழித்தீர்.

௧௭ேதவேன,உமதுவலதுபக்கத்தல்நன்றஉமதுமகைனெநருங்கும்.
நீர்வளர்த்ெதடுத்தஉமதுமகனிடம்ெநருங்க வாரும்.

௧௮அவர்மீண்டும்உம்ைமவ ட்டுச்ெசல்லமாட்டார்.
அவர்வாழட்டும்,அவர்உமதுநாமத்ைதத்ெதாழுதுெகாள்வார்.

௧௯சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனாகயகர்த்தேர, எங்களிடம் மீண்டும்வாரும்.
எங்கைளஏற்றுக்ெகாள்ளும், எங்கைளக்காப்பாற்றும்.

௮௧
க த்தீத் என்னும் இைசக்கருவைய வாச க்கும் இராகத் தைலவனுக்குஆசாப்

அளித்த பாடல்களுள்ஒன்று
௧நமதுெபலனாகய ேதவைனப்பாடி மக ழ்ச்ச யாயருங்கள்.

இஸ்ரேவலரின் ேதவைனேநாக்க மக ழ்ச்ச யால்ஆர்ப்பரியுங்கள்.
௨இைசையத்ெதாடங்குங்கள், தம்புராைவவாச யுங்கள்.

வீைணையயும்சுரமண்டலத்ைதயும்இைசயுங்கள்.
௩மாதப்ப றப்பு நாளில் எக்காளம்ஊதுங்கள்.

முழுநலவன்நாளில் எக்காளம்ஊதுங்கள்.
அப்ேபாதுநம்வடுமுைறஆரம்பமாக றது.

௪அதுஇஸ்ரேவலருக்குசட்டமாகவகுக்கப்பட்டிருந்தது.
ேதவன்அக்கட்டைளையயாக்ேகாப ற்குக்ெகாடுத்தார்.

௫ ேதவன் ேயாேசப்ைப* எக ப்தலிருந்து அைழத்துச் ெசன்றேபாது அவேனாடு
இந்தஉடன்படிக்ைகையச்ெசய்தார்.

எக ப்தல், எங்களால் புரிந்துெகாள்ள முடியாத ெமாழிைய நாங்கள்
ேகட்ேடாம்.

௬ேதவன், “உனதுேதாள்களிலிருந்துபாரத்ைதஇறக்கயருக்க ேறன்.
உன்னிடமிருந்துபணியாட்களின்கூைடையவழப்பண்ணிேனன்.

௭நீங்கள்ெதால்ைலகளில் ச க்குண்டிருந்தீர்கள்.
நீங்கள்உதவக்காகக்கூப்ப ட்டீர்கள், நான்உங்கைளவடுவத்ேதன்.

புயல் ேமகங்களில்மைறந்தருந்துஉங்களுக்குப்பதலளித்ேதன்.
ேமரிபாவன்தண்ணீரண்ைடயல்நான்உங்கைளேசாத த்ேதன்.”

௮ “எனதுஜனங்கேள, நான்ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்.
அப்ேபாதுஎன்உடன்படிக்ைகையஉங்களுக்குத்தருேவன்.
இஸ்ரேவேல, நான்ெசால்வைததயவாய்க்ேகள்!

௯ேவற்றுநாட்டார் ெதாழுதுெகாள்ளும்ெபாய்ெதய்வங்கைள
நீெதாழுதுெகாள்ளாேத.

௧௦கர்த்தராக ய நாேனஉன்ேதவன்.
நான்உன்ைனஎக ப்தலிருந்துவரவைழத்ேதன்.

இஸ்ரேவேல,உன்வாையத்த ற,
நான்உன்ைனப்ேபாஷப்ேபன்.

௧௧ “ஆனால்என்ஜனங்கள்எனக்குச்ெசவ சாய்க்கவல்ைல.
இஸ்ரேவல்எனக்குக்கீழ்ப்படியவல்ைல.

* ௮௧:௫: ேயாேசப்புஇங்குஇதுேயாேசப்பன்குடும்பம் என்றுஅர்த்தம்,இவர்கள்இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்.
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௧௨எனேவஅவர்கள்ெசய்யவரும்பயைதச்ெசய்யுமாறுஅனுமதத்ேதன்.
இஸ்ரேவலர்அவர்கள்வரும்பயவற்ைறெயல்லாம்ெசய்தார்கள்.

௧௩என்ஜனங்கள்நான்கூறுவைதக் ேகட்டு,
என்வருப்பப்படிேயவாழ்ந்தால்,

௧௪அப்ேபாதுநான்அவர்கள்பைகவர்கைளத் ேதாற்கடிப்ேபன்.
இஸ்ரேவலருக்குத்ெதால்ைலதரும்ஜனங்கைளத்தண்டிப்ேபன்.

௧௫கர்த்தருைடயபைகவர்கள்அச்சத்தால் நடுங்குவார்கள்.
அவர்கள்என்ெறன்ைறக்கும்தண்டிக்கப்படுவார்கள்.

௧௬ேதவன்அவரதுஜனங்களுக்குச் ச றந்த ேகாதுைமையெகாடுப்பார்.
அவர்கள்தருப்தயைடயும்வைரகன்மைலயானவர்அவரதுஜனங்களுக்குத்
ேதைனக்ெகாடுப்பார்”.

௮௨
ஆசாபன்துத ப் பாடல்களுள்ஒன்று.

௧ேதவன்ேதவர்களின் சைபயல்* ந ற்க றார்.
ேதவர்களின்கூட்டத்தல்அவேர நீத பத .

௨ ேதவன், “எத்தைனக் காலம் நீங்கள் ஜனங்கைளத் தகாதபடி
நயாயந்தீர்ப்பீர்கள்?

தீயவர்கைளத் தண்டைன இல்லாமல் எவ்வளவு காலம் தப்ப க்கச்
ெசய்வீர்கள்?”

௩ “ஏைழகளுக்கும்அநாைதகளுக்கும்ஆதரவளியுங்கள்.
அந்தஏைழகளின்உரிைமகளுக்குப்பாதுகாப்பளியுங்கள்.

௪ஏைழகளுக்கும்த க்கற்ேறாருக்கும்உதவுங்கள்.
அவர்கைளத்தீேயாரிடமிருந்துகாப்பாற்றுங்கள்.

௫ “அவர்கள்ந கழ்வதுஎன்னெவன்றுஅறயார்கள்.
அவர்கள்புரிந்துெகாள்ளார்கள்!

அவர்கள்ெசய்துெகாண்டிருப்பைதஅவர்கள்அறயார்கள்.
அவர்கள் உலகம் அவர்கைளச் சுற்றலும் வீழ்ந்து ெகாண்டிருக்க றது!”
என்கறார்.

௬நான் (ேதவன்),
“நீங்கள்ேதவர்கள். மிகஉன்னதமானேதவனுைடயமகன்கள்.

௭ஆனால்நீங்கள்எல்லாஜனங்களும்மடிவைதப்ேபாலமடிவீர்கள்.
ப ற எல்லாத் தைலவர்கைளயும்ேபால நீங்களும் மடிவீர்கள்” என்று
ெசால்லுக ேறன்.

௮ேதவேன! எழுந்தருளும்! நீேர நீத பதயாயரும்!
ேதவேன, ேதசங்களுக்ெகல்லாம் நீேர தைலவராயரும்!

* ௮௨:௧: ேதவர்களின்சைபேதவனும்அந்நயெதய்வங்களும்சந்த த்துப்பூமியல்உள்ளஜனங்களுக்குச்
ெசய்ய ேவண்டிய காரியங்கைளத் தீர்மானித்தனர் என்று பற ேதசத்தார் ேபாத த்தனர். பல ேவைளகளில்
தைலவர்களும் அரசர்களும் கூட ெதய்வங்கள் என அைழக்கப்பட்டனர். எனேவ இச்சங்கீதம் இஸ்ரேவல்
தைலவர்களுக்குேதவன்ெகாடுத்த எச்சரிக்ைகயாகஇருக்கலாம்.
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௮௩
ஆசாபன்துத ப் பாடல்களுள்ஒன்று.

௧ேதவேன,அைமதயாய்இராேதயும்!
உமதுெசவகைளமூடிக்ெகாள்ளாேதயும்!
ேதவேனதயவாய்எைதயாவதுேபசும்.

௨ேதவேன,உமதுபைகவர்கள்உமக்ெகத ராகத் த ட்டங்கள்வகுக்க றார்கள்.
உமதுபைகவர்கள்உடேனதாக்குதல்ஆரம்ப க்கக்கூடும்.

௩உமதுஜனங்களுக்குஎத ராகஅவர்கள்இரகச யத ட்டஙகைளவகுக்கறார்கள்.
நீர் ேநச க்கும் ஜனங்களுக்கு எத ராக உமது பைகவர்கள் த ட்டங்கைள
கலந்துஆேலாச க்க றார்கள்.

௪ பைகவர்கள் இவ்வாறு ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்: “வாருங்கள், நாம்
பைகவர்கைளமுற்றலும்அழிப்ேபாம்.

பன்பு ஒருநாளும் ஒருவனும் ‘இஸ்ரேவல்’ என்னும் ெபயைர நைனவு
கூரமாட்டான்.”

௫ேதவேன,அந்தஜனங்கள்எல்ேலாரும்உமக்கும்
நீர் எங்கேளாடு ெசய்த உமது உடன்படிக்ைகக்கும் எத ராகப் ேபாராட
ஒருமித்துக்கூடினார்கள்.

௬-௭அப்பைகவர்கள்எங்கைளஎத ர்க்கஒருமித்துச் ேசர்ந்தார்கள்.
இஸ்மேவலராக ய ஏேதாமியரும், ேமாவாப யரும், ஆகாரின் சந்ததயனரும்,
ேகபாலரும், அம்ேமானியரும், அமேலக்கயரும், ெபலிஸ்தரும், தீருவல்
வச க்கும் ஜனங்களும், ஆகய எல்ேலாரும் எங்கைள எத ர்க்க ஒருமித்துக்
கூடினார்கள்.

௮அசீரியரும்கூடஅந்தஜனங்கேளாடு ேசர்ந்தார்கள்.
ேலாத்தன்சந்ததயனர்மிகுந்தவல்லைமெபறும்படிச்ெசய்தார்கள்.

௯ேதவேன,மீதயானியைரத் ேதாற்கடித்தைதப் ேபாலவும்
கீேசான் நதயருேக ச ெசரா மற்றும் யாபீன் ஜனங்கைளத்
ேதாற்கடித்தைதப்ேபாலவும்பைகவைனத்ேதாற்கடியும்.

௧௦நீர்அவர்கைளஎந்ேதாரில் ேதாற்கடித்தீர்.
அவர்கள்சரீரங்கள்நலத்தல்வழுந்துஅழிந்தன.

௧௧ேதவேன, பைகவனின்தைலவர்கைளத் ேதாற்கடியும்.
ஓேரபுக்கும் ேசபுக்கும்ெசய்தபடிேயெசய்யும்.
ேசபாவுக்கும் சல்முனாவுக்கும்ெசய்தபடிேயெசய்யும்.

௧௨ேதவேன,அந்தஜனங்கள்
உமது ேதசத்ைத வ ட்டுப் ேபாகும்படியாக எங்கைள வற்புறுத்த
வரும்பனார்கள்!

௧௩ேதவேன,அந்தஜனங்கைளக்காற்றல்பறக்கும்பதராகப் பண்ணும்.
காற்றுப் பறக்கடிக்கும்புல்ைலப்ேபால்அந்தஜனங்கைளச் ச தறடியும்.

௧௪ெநருப்பு காட்ைடஅழிப்பைதப்ேபாலவும்
ெபருெநருப்பு மைலகைளச் சுடுவது ேபாலவும் பைகவைன
அழித்துப்ேபாடும்.

௧௫ ேதவேன, புயலில் அைலக்கழிக்கப்படும் துகைளப்ேபால அந்த ஜனங்கைள
துரத்தவடும்.

அவர்கைள அைசயும், அவர்கைளப் ெபருங்காற்ைறப்ேபால நன்று
பறக்கடியும்.
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௧௬ ேதவேன அவர்கள் உண்ைமய ேலேய ேசார்வுைடயவர்கள் என்பைத அந்த
ஜனங்கள்அறயும்படிஅவர்களுக்குப் ேபாத யும்.

அப்ேபாதுஅவர்கள்உமதுநாமத்ைதெதாழுதுெகாள்ளவரும்புவார்கள்!
௧௭ ேதவேன, அந்த ஜனங்கைள அச்சுறுத்த , அவர்கள் என்ெறன்றும்

ெவட்கமைடயச்ெசய்யும்.
அவர்கைளஇழிவுப்படுத்த ,அழித்துப்ேபாடும்.

௧௮அப்ேபாதுநீேர ேதவெனன்றுஅவர்கள்அறவார்கள்.
உமதுநாமம் ேயேகாவா என்பைதயும்அவர்கள்அறவார்கள்.

மிகஉன்னதமானேதனாகயநீர்
உலகம்முழுவதற்கும் ேதவன்என்பைதயும்அவர்கள்அறவார்கள்.

௮௪
கீத்த த் என்னும் வாத்தயத்தல் இைசக்கும் இராகத் தைலவனுக்குக்

ேகாராகன்குடும்பம்அளித்தஒருதுத ப் பாடல்.
௧ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவேன, உமது ஆலயம் உண்ைமய ேலேய

இனிைமயானது.
௨ கர்த்தாேவ, உமது ஆலயத்த ற்குள் நுைழவதற்கு என்னால் காத்தருக்க

முடியாது.
ஏெனனில் நான்மிகுந்தஆவலாய்இருக்க ேறன்.

என் அவயவங்கள் ஒவ்ெவான்றும் ஜீவனுள்ள ேதவேனாடு இருப்பைதேய
வரும்புக றது.

௩என்அரசேர, என் ேதவேன, சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தாேவ,குருவகளுக்கும்,
அைடக்கலான்குருவகளுக்கும்உம்முைடயஆலயத்தல்வீடுகள்உண்டு.

உமது பலிபீடத்தருேகஅப்பறைவகள் தங்கள்கூடுகைளஅைமக்கும், அங்கு
அவற்றன்குஞ்சுகைளப்ெபறும்.

௪ உமது ஆலயத்தல் வாழும் ஜனங்கள் மிகுந்த பாக்கயமுள்ளவர்களாக
இருக்க றார்கள்.

அவர்கள்எப்ேபாதும்உம்ைமத்துத த்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

௫தங்கள்இருதயத்தல்கீதங்கைளப்பாடிக்ெகாண்டு
ஆலயத்தற்குவருகறஜனங்கள்மிகுந்த சந்ேதாஷமாயருக்க றார்கள்.

௬அவர்கள்அழுைகயன்பள்ளத்தாக்கன்வழியாகப் பயணம்ெசய்க றார்கள்.
ேதவன்அைதஒருநீரூற்றாகச் ெசய்க றார்.
இைலயுத ர்காலமைழயன்தண்ணீரால்குளங்கள்ேதான்றும்.

௭ேதவைனச் சந்த ப்பதற்காக சீேயானுக்குச்ெசல்லும்வழியல்
ஜனங்கள்ஒருஊரிலிருந்துமற்ெறாருஊருக்குபயணமாக றார்கள்.

௮சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனாகயகர்த்தாேவ, என்ெஜபத்ைதக்ேகளும்.
யாக்ேகாபன்ேதவேன, எனக்குச்ெசவெகாடும்.

௯ேதவேன, எங்கள்பாதுகாவலைரப் (ேகடகத்ைதப்) பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.
நீர் ேதர்ந்ெதடுத்தஅரசன்மீதுஇரக்கமாயரும்.

௧௦ேவற டங்களில்ெசலவடும்ஆய ரம் நாட்கைளக்காட்டிலும்உமதுஆலயத்தல்
இருக்கும்ஒேர நாள்நல்லது.

எனது ேதவனுைடய வீட்டின் வாசலில் நற்பேதா தீயவனின் வீட்டில்
வாழ்வைதக்காட்டிலும்நல்லது.
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௧௧கர்த்தர் நமதுேகடகமும்மகைமவாய்ந்தஅரசருமானவர்.*
தயவனாலும்மகைமயாலும் ேதவன்நம்ைமஆசீர்வத க்க றார்.

அவைரப் பன்பற்ற க்கீழ்ப்படிக றஜனங்களுக்கு
ேதவன்எல்லா நல்லெபாருள்கைளயும்தருகறார்.

௧௨சர்வவல்லைமயுள்ளேதவேன,
உம்ைமநம்புக றஜனங்கள்உண்ைமயாகேவ சந்ேதாஷமானவர்கள்.

௮௫
ேகாராகன்குடும்பம்இராகத் தைலவனுக்குஅளித்தஒருதுத ப் பாடல்

௧கர்த்தாேவ,உமதுேதசத்தன்ேமல்தயவாயரும்.
யாக்ேகாபன்ஜனங்கள்ஒருஅந்நய ேதசத்தல்அடிைமகளாகஇருக்க றார்கள்.

அடிைமப்பட்டவர்கைளமீண்டும்அவர்கள்ேதசத்த ற்குஅைழத்துவாரும்.
௨கர்த்தாேவ,உமதுஜனங்கைளமன்னியும்!

அவர்கள்பாவங்கைளேபாக்கவடும்!

௩கர்த்தாேவ, சனமாயருப்பைதநீர் நறுத்தும்.
கடுங்ேகாபமாகஇராேதயும்.

௪எங்கள்ேதவனும்இரட்சகருமானவேர,
எங்களிடம் ேகாபமாயருப்பைத வ ட்டு வ ட்டு எங்கைள மீண்டும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.

௫நீர் என்ெறன்றும்ேகாபங்ெகாள்வீேரா?
௬தயவுகூரும், எங்கைளமீண்டும்வாழச்ெசய்யும்.

உமதுஜனங்கைளசந்ேதாஷப்படுத்தும்.
௭கர்த்தாேவ, எங்கைளக்காப்பாற்றும்.

நீர் எங்கைளேநச ப்பைதஎங்களுக்குக்காட்டும்.

௮ேதவனாகயகர்த்தர்கூறயைதநான்ேகட்ேடன்.
அவரது ஜனங்களுக்கும், உண்ைமயான சீடர்களுக்கும் சமாதானம்
உண்டாகுெமன்றுகர்த்தர்கூறனார்.

எனேவ மூடத்தனமான வாழ்க்ைக முைறக்கு அவர்கள் மீண்டும் தரும்ப ச்
ெசல்லக்கூடாது.

௯ேதவன்தம்ைமப் பன்பற்றுேவாைரவைரவல்மீட்பார்.
நமதுேதசத்தல்நாம்ெபருைமேயாடுவைரவல்வாழுேவாம்.

௧௦ேதவனுைடயஉண்ைமயானஅன்புஅவைரபன்பற்றுேவாைரவந்ைதைடயும்.
நன்ைமயும் சமாதானமும்முத்தமிட்டுஅவர்கைளவாழ்த்தும்.

௧௧பூமியன்ஜனங்கள்ேதவனிடம் ேநர்ைமயானவர்களாயருப்பார்கள்.
பரேலாகத்தன்ேதவனும்அவர்களுக்குநல்லவராகஇருப்பார்.

௧௨கர்த்தர் நமக்குப் பலநல்லெபாருள்கைளத்தருவார்.
நலம் பலநல்லபய ர்கைளவைளவக்கும்.

௧௩நன்ைமேதவனுக்குமுன்பாகச்ெசல்லும்.
அதுஅவருக்குவழிையஆயத்தப்படுத்தும்.

* ௮௪:௧௧: ேகடகமும்...அரசனுமானவர் “சூரியனும்ேகடகமும்” எனப்ெபாருள்படும்.
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௮௬
தாவீதன்வண்ணப்பம்

௧நான்ஒருஏைழ,உதவயற்றமனிதன்.
கர்த்தாேவ, தயவாய் எனக்குச் ெசவெகாடுத்து என் ெஜபத்த ற்குப் பதல்
தாரும்.

௨கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமப் பன்பற்றுபவன்.
தயவாய்என்ைனப்பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்! நான்உமதுபணியாள்.

நீேர என்ேதவன். நான்உம்ைமநம்புக ேறன்.
எனேவஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

௩என்ஆண்டவேர, என்னிடம் தயவாயரும்.
நாள்முழுவதும்நான்உம்மிடம் ெஜப த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

௪ஆண்டவேர,உமதுைககளில் என்ஜீவைனைவக்க ேறன்.
என்ைனமகழ்ச்ச யாக்கும். நான்உமதுபணியாள்.

௫ஆண்டவேர, நீர் நல்லவர், கருைபயுள்ளவர்.
உமதுஜனங்கள்உதவக்காகஉம்ைமக்கூப்படுவார்கள்.
நீர்உண்ைமயாகேவஅந்தஜனங்கைளேநச க்க றீர்.

௬கர்த்தாேவ, என்ெஜபத்ைதக்ேகளும்.
இரக்கத்த ற்கானெஜபத்த ற்குச்ெசவெகாடும்.

௭கர்த்தாேவ,ெதால்ைலமிக்ககாலத்தல்நான்உம்மிடம்ெஜப த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
நீர் பதலளிப்பீர் என்பைதநான்அற ேவன்.

௮ேதவேன,உம்ைமப் ேபான்ேறார் ேவெறவருமில்ைல.
நீர் ெசய்தவற்ைறேவெறவரும்ெசய்யமுடியாது.

௯ஆண்டவேர, நீர்ஒவ்ெவாருவைரயும்உண்டாக்கனீர்.
அவர்கள் எல்ேலாரும் வந்து உம்ைம ெதாழுதுெகாள்வார்கள் என்றும்,
அவர்கள் எல்ேலாரும்உமது நாமத்ைத ெபருைமப்படுத்துவார்கள் என்றும்
நான்நம்புக ேறன்.

௧௦ேதவேன, நீர் ேமன்ைமயானவர்!
நீர்அற்புதமானகாரியங்கைளச்ெசய்க றீர்.
நீேர, நீர் மட்டுேம ேதவன்!

௧௧கர்த்தாேவ,உமதுவழிகைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
நான்வாழ்ந்துஉமதுசத்தயங்களுக்குக்கீழ்ப்படிேவன்.

உமதுநாமத்ைதத்ெதாழுதுெகாள்வைதேய
என்வாழ்க்ைகயன்மிகமுக்கயமானகாரியமாகக்ெகாள்ளஎனக்குஉதவும்.

௧௨ என் ஆண்டவராக ய ேதவேன, என் முழு இருதயத்ேதாடும் உம்ைமத்
துத க்க ேறன்.

உமதுநாமத்ைதஎன்ெறன்றும்துத ப்ேபன்.
௧௩ேதவேன, என்னிடம் மிகுந்தஅன்புகாட்டுக றீர்.

கீேழமரணத்தன்இடத்தலிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
௧௪ேதவேன,ெபருைமமிக்க மனிதர்கள்என்ைனத்தாக்குகறார்கள்.

ெகாடியமனிதர்களின்கூட்டம் என்ைனக்ெகால்லமுயல்கறது.
அம்மனிதர்கள்உம்ைமமத ப்பதல்ைல.

௧௫ஆண்டவேர, நீர் தயவும்இரக்கமும்உள்ளேதவன்.
நீர் ெபாறுைமயுைடயவர்,உண்ைமயும்அன்பும்நைறந்தவர்.



சங்கீதம்௮௬:௧௬ 1131 சங்கீதம்௮௮:௪

௧௬ ேதவேன, நீர் எனக்குச் ெசவெகாடுப்பைத எனக்குக் காண்பத்து, என்மீது
தயவாயரும்.

நான்உமதுபணியாள்.
எனக்குப்ெபலைனத்தாரும்.

நான்உமதுபணியாள்.
என்ைனக்காப்பாற்றும்.
௧௭ேதவேன, நீர் எனக்குஉதவுவீர் என்பதற்குஒருஅைடயாளத்ைதத்தாரும்.

என்பைகவர்கள்அந்தஅைடயாளத்ைதக்கண்டு, ஏமாற்றம்ெகாள்வார்கள்.
நீர் என்ெஜபத்ைதக் ேகட்டுஎனக்குஉதவுவீர் என்பைதஅதுகாட்டும்.

௮௭
ேகாராகன்குடும்பம்அளித்தஒருதுத ப் பாடல்

௧எருசேலமின்பரிசுத்த மைலகளில் ேதவன்தமதுஆலயத்ைதக்கட்டினார்.
௨ இஸ்ரேவலின் ேவெறந்த இடத்ைதக் காட்டிலும் சீேயானின்
வாசற்கதவுகைளக்கர்த்தர் ேநச க்க றார்.

௩ ேதவனுைடய நகரேம, ஜனங்கள் உன்ைனக் குறத்து ஆச்சரியமான
காரியங்கைளக்கூறுகறார்கள்.

௪ேதவன்தமதுஎல்லாஜனங்களின்பட்டியைலயும்ைவத்தருக்க றார்.
அவர்களுள்சலர் எக ப்தலும்பாப ேலானிலும்வச க்க றார்கள்.
அவர்களுள் சலர் ெபலிஸ்தயாவலும், தீருவலும், எத்த ேயாப்ப யாவலும்
ப றந்தார்கள்.

௫சீேயானில் ப றந்தஒவ்ெவாருவைரயும் ேதவன்அறகறார்.
மிகஉன்னதமானேதவன்அந்நகரத்ைதக்கட்டினார்.

௬ேதவன்தமதுஎல்லாஜனங்களின்பட்டியைலயும்ைவத்தருக்க றார்.
ஒவ்ெவாருவனும்எங்ேக ப றதான்என்பைதயும் ேதவன்அறகறார்.

௭ வேசஷ ஓய்வு நாட்கைளக் ெகாண்டாடுவதற்கு ேதவனுைடய ஜனங்கள்
எருசேலமுக்குப் ேபாக றார்கள்.

அவர்கள்மிக மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.
அவர்கள்பாடிக்ெகாண்டும்ஆடிக்ெகாண்டுமிருக்க றார்கள்.

அவர்கள், “எல்லா நல்லைவயும் எருசேலமிலிருந்து வருகன்றன”
என்றார்கள்.

௮௮
ேகாராகன் குடும்பம் இராகத் தைலவனுக்கு அளித்த துத ப் பாடல். இது

ேவதைன தரும் ஒரு ேநாையப் பற்றயது. இது எஸ்ராகயனாகய ஏமானின்
மஸ்கீல்என்னும்ஒருபாடல்.
௧ேதவனாகயகர்த்தாேவ, நீேர எனதுமீட்பர்.

இரவும்பகலும்நான்உம்ைமேநாக்க ெஜபம்பண்ணிக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
௨தயவாய்என்ெஜபங்கைளக்கவனித்துக் ேகளும்.

இரக்கத்த ற்காய் ேவண்டும்என்ெஜபங்களுக்குச்ெசவெகாடும்.
௩இந்த ேநாயனால்என்ஆத்துமாதுயரமாயருக்க றது,

நான்வைரவல்மரிப்ேபன்.
௪ஏற்ெகனேவஜனங்கள்என்ைனமரித்தவைனப்ேபான்றும்

வாழெபலனற்றமனிதைனப் ேபான்றும்கருத நடத்துகறார்கள்.
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௫மரித்ேதாரிடம் என்ைனத்ேதடிப்பாருங்கள்.
உங்களிடமிருந்தும் உங்கள் பாதுகாப்பலிருந்தும் ெதாடர்ப ழந்த நீங்கள்
மறந்து ேபான மரித்த ஜனங்களில் ஒருவைனப் ேபாலவும், கல்லைறயல்
க டக்கும்பணத்ைதப்ேபாலவும்நான்இருக்க ேறன்.

௬பூமியலுள்ளஅந்தத்துவாரத்தல்நீர் என்ைனைவத்தீர்.
ஆம், நீர் என்ைனஇருண்டஇடத்தல்ைவத்தீர்.

௭ேதவேன, நீர் என்னிடம் ேகாபமாயருந்தீர், என்ைனத்தண்டித்தீர்.

௮என்நண்பர்கள்என்ைனவட்டுப் ப ரிந்தார்கள்.
யாரும் ெதாடவரும்பாத ஒருவைனப் ேபான்றும் அவர்கள் என்ைனவட்டு
வலகனார்கள்.

நான்வீட்டில்அைடக்கப்பட்ேடன், நான்ெவளிேயெசல்லமுடியவல்ைல.
௯என்எல்லாத்துன்பங்களுக்காகவும்அழுவதால்என்கண்கள்புண்படுகன்றன.
ேதவேன,உம்மிடம் ெதாடர்ந்துெஜபம்ெசய்க ேறன்!

ெஜபத்தல்என்கரங்கைளஉமக்குேநராகஉயர்த்துக ேறன்.
௧௦கர்த்தாேவ,மரித்தவர்களுக்காகஅற்புதங்கள்ந கழ்த்துவீரா?

ஆவகள்எழுந்துஉம்ைமத்துத க்குமா? இல்ைல!

௧௧ கல்லைறகளில் இருக்கும் மரித்ேதார் உமது அன்ைபக் குறத்துப்
ேபசமுடியாது.

மரித்ேதாரின் உலகத்தலுள்ளவர்கள் உமது உண்ைமையக் குறத்துப்
ேபசமுடியாது.

௧௨ இருளில் க டக்கும் மரித்ேதார் நீர் ெசய்யும் அற்புதமான காரியங்கைளப்
பார்க்கமுடியாது.

மறக்கப்பட்ேடாரின் உலகலுள்ள மரித்ேதார் உமது நன்ைமையக் குறத்துச்
ெசால்லமுடியாது.

௧௩கர்த்தாேவ,நீர்எனக்குஉதவேவண்டுெமனஉம்ைமக்ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறன்!
ஒவ்ெவாருநாளும்அதகாைலயல்நான்உம்மிடம் ெஜபம்ெசய்க ேறன்.

௧௪கர்த்தாேவ, ஏன்என்ைனக்ைகவ ட்டீர்?
ஏன்எனக்குச்ெசவெகாடுக்கமறுக்க றீர்?

௧௫என்இளைமப்பருவத்தலிருந்ேத நான்ேசார்ந்து ேநாயாளியாயருக்க ேறன்.
உமதுேகாபத்தால்துன்புற்ேறன், நான்த க்கற்றவன்.

௧௬கர்த்தாேவ, நீர் என்னிடம் ேகாபம்ெகாண்டிருந்தீர்.
உமதுதண்டைனஎன்ைனக்ெகான்றுெகாண்டிருக்க றது.

௧௭வலியும்ேநாயும் எப்ேபாதும்என்ைனவருத்துகன்றன.
என் வலியலும் ேநாயலும் நான் அமிழ்ந்துெகாண்டிருப்பதாக
உணருக ேறன்.

௧௮ கர்த்தாேவ, என் நண்பர்கைளயும், அன்பர்கைளயும், என்ைன வட்டு
வலகுமாறுெசய்தீர்.

இருள்மட்டுேம என்னிடம் நைலெகாண்டது.

௮௯
எஸ்ராக யனாகயஏத்தானின்ஒருமஸ்கீல்

௧கர்த்தருைடயஅன்ைபக்குறத்துஎன்ைறக்கும்நான்பாடுேவன்.
என்ெறன்றுமுள்ளஅவரதுஉண்ைமையப்பற்ற நான்பாடுேவன்.
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௨ கர்த்தாேவ, உமது அன்பு என்ெறன்றும் நைலக்கும் என்று உண்ைமயாகேவ
நான்நம்புக ேறன்.

உமதுஉண்ைமவானத்ைதப்ேபாலத்ெதாடர்க றது.

௩ ேதவன், “நான் ேதர்ந்ெதடுத்த அரசேனாடு ஒரு உடன்படிக்ைக
ெசய்துெகாண்ேடன்.

௪தாவீேத,உன்குடும்பம் என்ெறன்றும்நைலத்தருக்கும்படிச்ெசய்ேவன்.
என்ெறன்ைறக்கும்உமதுஅரசுெதாடருமாறுெசய்ேவன்” என்றார்.

௫கர்த்தாேவ, நீர்வயக்கத்தக்க காரியங்கைளச்ெசய்க றீர்.
வன்ணுலகம்இதற்காகஉம்ைமத்துத க்கும்.

ஜனங்கள்உம்ைமச் சார்ந்தருக்கமுடியும்.
பரிசுத்தரின்கூட்டம்இைதப்பற்ற ப் பாடும்.

௬பரேலாகத்தல்கர்த்தருக்குந கரானவர் எவருமில்ைல.
“ெதய்வங்களில்” எவைரயும்கர்த்தேராடுஒப்ப டமுடியாது.

௭ேதவன்பரிசுத்தமானவைரச் சந்த க்க றார்.
அவருைடயதூதர்கள்அவைரச் சுற்றயருப்பார்கள்.

அவர்கள்ேதவனுக்குப்பயந்துஅவைரமத ப்பார்கள்.
அவைரக்கண்டுபயபக்த ேயாடுந ற்பார்கள்.

௮ சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தாேவ, உம்ைமப் ேபான்ேறார்
ேவெறவருமில்ைல.

உம்ைமநாங்கள்முழுைமயாக நம்பமுடியும்.
௯நீர் ெபருமிதத்ேதாடுகடைலஆளுகறீர்.

அதன்ேகாபமானஅைலகைளநீர்அைமத ப்படுத்தமுடியும்.
௧௦ேதவேன, நீர் ராகாைபத் ேதாற்கடித்தீர்.

உமது ெசாந்த வல்லைமைமமிக்க கரங்களால் நீர் உமது பைகவர்கைளச்
ச தறடித்தீர்.

௧௧ேதவேன, பரேலாகத்தலும்,பூமியலுமுள்ளஅைனத்தும்உமக்குரியைவ.
உலைகயும்அதலுள்ளஅைனத்ைதயும்நீேரஉண்டாக்கனீர்.

௧௨வடக்கு,ெதற்கு,அைனத்ைதயும்நீர் பைடத்தீர்.
தாேபார் மைலயும்எர்ேமான்மைலயும்உமதுநாமத்ைதத்துத த்துப் பாடும்.

௧௩ேதவேன,உமக்குவல்லைமஉண்டு!
உமதுவல்லைமேமன்ைமயானது! ெவற்றயும்உமக்குரியேத!

௧௪உண்ைமயலும்நீதயலும்உமதுஅரசுகட்டப்பட்டது.
அன்பும்நம்ப க்ைகயும்உமதுசங்காசனத்த ற்குமுன்புந ற்கும்பணியாட்கள்.

௧௫ ேதவேன, உம்ைம ேநர்ைமயாகப் பன்பற்றுேவார் உண்ைமய ேலேய
மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.

அவர்கள்உமதுதயவன்ஒளியல்வாழ்க றார்கள்.
௧௬உமதுநாமம்அவர்கைளஎப்ேபாதும்மக ழ்ச்ச யாக்கும்.

அவர்கள்உமதுநன்ைமையத்துத க்க றார்கள்.
௧௭நீேரஅவர்களின்வயக்கத்தக்கெபலன்.

அவர்களுைடயவல்லைமஉம்மிடமிருந்துவரும்.
௧௮கர்த்தாேவ, நீேர எமதுபாதுகாவலர்.

இஸ்ரேவலின்பரிசுத்தமானவேர எங்கள் ராஜா.
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௧௯ உம்ைமப் பன்பற்றுேவாருக்குத் தரிசனம் தந்த நீர், “கூட்டத்தலிருந்து ஒரு
இைளஞைனநான்ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.

அந்த இைளஞைன முக்கயமானவனாக்க ேனன். அந்த இளம் வீரைன
ஆற்றலுைடயவனாக்க ேனன்.

௨௦நான்எனதுபணியாளாகயதாவீைதக்கண்ெடடுத்ேதன்.
வேசஷமானஎண்ெணயால்அவைனஅப ேஷகம்ெசய்ேதன்.

௨௧என்வலதுகரத்தால்தாவீைதத்தாங்க ேனன்.
எனதுவல்லைமயால்,அவைனவலிைமயுள்ளவனாக்க ேனன்.

௨௨ேதர்ந்ெதடுத்தஅந்தஅரசைனப்பைகவன்ேதாற்கடிக்கமுடியாமற்ேபாய ற்று.
தீேயார்அவைனத்ேதாற்கடிக்கஇயலவல்ைல.

௨௩அவனதுபைகவர்கைளநான்அழித்ேதன்.
நான்ேதர்ந்ெதடுத்தஅரசைனப்பைகத்தவர்கைளநான்ேதாற்கடித்ேதன்.

௨௪நான்ேதர்ந்ெதடுத்தஅரசைனஎப்ேபாதும் ேநச த்துஅவைனத்தாங்குேவன்.
அவைனஎப்ேபாதும்ஆற்றல்ெபறச்ெசய்ேவன்.

௨௫நான்ேதர்ந்ெதடுத்தஅரசைனக்கடலுக்குஅதகாரியாகைவத்ேதன்.
அவன்ஆறுகைளக்கட்டுப்படுத்துவான்.

௨௬அவன்என்ைனேநாக்க , ‘நீேர என்தந்ைத.
நீர் என்ேதவன், என்பாைற, என்மீட்பர்’ என்பான்.

௨௭நான்அவைனஎன்முதற்ேபறானமகனாக்குேவன்.
அவன்பூமியன்முதன்ைமயானஅரசனாகஇருப்பான்.

௨௮நான்ேதர்ந்ெதடுத்தஅரசைனஎன்அன்புஎன்ெறன்றும்பாதுகாக்கும்.
அவேனாடுநான்ெசய்தஉடன்படிக்ைகஒருேபாதும்மாறாது.

௨௯அவன்குடும்பம் என்ெறன்றும்ெதாடரும்,
அவன்அரசுவானங்களிருக்கும்வைர நைலக்கும்.

௩௦அவனதுசந்ததயனர் என்சட்டத்ைதப் பன்பற்றாதுவலகும்ேபாதும்,
அவர்கள் என் கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படியாது மீறும்ேபாதும் நான்
அவர்கைளத்தண்டிப்ேபன்.

௩௧நான்ேதர்ந்ெதடுத்தஅரசனின் சந்ததயனர் எனதுசட்டங்கைளமீற ,
என்கட்டைளகைளஉதாசீனப்படுத்தனால்,

௩௨அப்ேபாதுநான்அவர்கைளக்கடுைமயாகத் தண்டிப்ேபன்.
௩௩ஆனால்அந்தஜனங்களிடமிருந்துஎன்அன்ைபவலக்கமாட்ேடன்.

நான்அவர்களிடம் எப்ேபாதும் ேநர்ைமயாகஇருப்ேபன்.
௩௪நான்தாவீேதாடுெசய்தஉடன்படிக்ைகையமீறமாட்ேடன்.

நான்எனதுஉடன்படிக்ைகையமாற்றமாட்ேடன்.
௩௫எனதுபரிசுத்தத்தனால்நான்அவனுக்குஒருவாக்குறுத அளித்ேதன்.

நான்தாவீத டம்ெபாய்கூறமாட்ேடன்!
௩௬தாவீதன்குடும்பம் என்ெறன்றும்நைலத்தருக்கும்.

சூரியன்இருக்கும்வைரஅவன்அரசு நைலக்கும்.
௩௭சந்த ரன்இருக்கும்வைர என்ெறன்றும்அதுெதாடரும்.

வானங்கள்அந்தஉடன்படிக்ைகக்குசான்று.
அந்தஉடன்படிக்ைகையநம்பலாம்” என்றீர்.

௩௮ஆனால்ேதவேன, நீர் ேதர்ந்ெதடுத்தஅரசனிடம் ேகாபங்ெகாண்டு,
அவைனத்தன்னந்தனியாகவ ட்டீர்.
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௩௯நீர்உமதுஉடன்படிக்ைகையத்தள்ளினீர்.
நீர்அரசனின்க ரீடத்ைதத்தைரய ேலவீசனீர்.

௪௦அரசனின்நகரத்தன்சுவர்கைளநீர் கீேழவீழ்த்தனீர்.
அவனதுேகாட்ைடகைளெயல்லாம்அழித்தீர்.

௪௧கடந்துெசல்லும்ஜனங்கள்அவனிடமிருந்தெபாருட்கைளத்தருடினார்கள்.
அவனதுஅயலார்அவைனக்கண்டுநைகத்தனர்.

௪௨நீர்அரசனின்பைகவர்கள்அைனவைரயும்மக ழ்ச்ச யைடயச்ெசய்தீர்.
அவனதுபைகவர்கள் ேபாரில்அவைனெவற்ற க்ெகாள்ளஅனுமதத்தீர்.

௪௩ேதவேன,அவர்கள்தங்கைளப்பாதுகாத்துக்ெகாள்ளஉதவனீர்.
உமதுஅரசன்யுத்தத்தல்ெவல்லநீர்உதவவல்ைல.

௪௪நீர்அவைனெவல்லவ டவல்ைல.
நீர்அவனதுசங்காசனத்ைததைரயல்வீசனீர்.

௪௫நீர்அவனதுஆயுைளக்குைறத்தீர்.
நீர்அவைனஅவமானப்படுத்தனீர்.

௪௬கர்த்தாேவ,இதுஎத்தைனகாலம்ெதாடரும்?
எதுவைரக்கும்நீர் எங்கைளஉதாசீனப்படுத்துவீர்?
என்ெறன்றும்உமதுேகாபம்ெநருப்ைபப் ேபால் எரியுமா?

௪௭என்ஆயுள்எத்தைனகுறுகயதுஎன்பைதநைனவுகூரும்.
குைறந்தகாலங்கள்வாழ்ந்து,மடியும்படி நீர் எங்கைளப்பைடத்தீர்.

௪௮ஒருவனும்வாழ்ந்து, பன்மடியாமல்இருப்பதல்ைல.
ஒருவனும்கல்லைறக்குத்தப்புவதல்ைல.

௪௯ேதவேன, கடந்த காலத்தல்நீர் காட்டியஅன்புஎங்ேக?
நீர் தாவீதன் குடும்பத்த ற்கு ேநர்ைமயாக இருப்பதாக அவனுக்கு
வாக்குப்பண்ணினீர்.

௫௦-௫௧ ஆண்டவேர, உமது பணியாைள எவ்வாறு ஜனங்கள்
அவமானப்படுத்தனார்கள்என்பைதத்தயவாய்நைனவுகூரும்.

கர்த்தாேவ, உமது பைகவரின் எல்லா அவமானச் ெசாற்களுக்கும் நான்
ெசவெகாடுக்க ேநரிட்டது.

நீர் ேதர்ந்ெதடுத்தஅரசைனஅந்தஜனங்கள்அவமானப்படுத்தனார்கள்.

௫௨கர்த்தருக்ேக என்ெறன்றும்ஸ்ேதாத்த ரம்!
ஆெமன்,ஆெமன்!

புத்தகம் 4
௯௦

(சங்கீதம் 90-106)

ேதவனுைடயமனிதனாகய ேமாேசயன்ெஜபம்
௧ஆண்டவேர, என்ெறன்றும்எப்ேபாதும்நீேர எங்கள்புகலிடம்.
௨ ேதவேன, பர்வதங்கள் பறக்கும்முன்பும், பூமியும் உலகமும் உருவாக்கப்படும்

முன்பும்நீேர ேதவன்.
ேதவேன, நீர் எப்ேபாதும்இருந்தவர், நீர் எப்ேபாதும்இருக்கும் ேதவன்!
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௩நீர்உலகல்ஜனங்கைளக்ெகாண்டுவந்தீர்,
நீர்அவர்கைளமீண்டும்தூளாகமாற்றுகறீர்.

௪ஓராய ரம்ஆண்டுகள்உமக்குமுந்தயநாைளப் ேபாலவும்
கடந்தஇரைவப் ேபாலவும்இருக்கும்.

௫நீர் எங்கைளப்ெபருக்க த் தள்ளுகறீர்.
எங்கள்வாழ்க்ைக ஒரு கனைவப் ேபான்றது, காைலயல் நாங்கள் மைறந்து
ேபாக ேறாம்.

நாங்கள்புல்ைலப் ேபான்றவர்கள்.
௬காைலயல்புல்வளரும்,மாைலயல்அதுகாய்ந்து,வாடிப்ேபாகும்.

௭ேதவேன, நீர் ேகாபமாயருக்கும்ேபாதுநாங்கள்அழிக்கப்படுேவாம்.
உமதுேகாபம் எங்கைளஅச்சுறுத்துகறது!

௮எங்கள்பாவங்கள்அைனத்ைதயும்நீர்அற க றீர்.
ேதவேன, எங்கள்இரகச ய பாவங்கள்ஒவ்ெவான்ைறயும்நீர் காண்கறீர்.

௯உமதுேகாபம் எங்கள்வாழ்க்ைகையமுடிவுறச்ெசய்யும்.
காதல் இரகச யமாகச் ெசால்லும் ெசால்ைலப்ேபான்று எங்கள் உய ர்கள்
மைறந்துேபாகும்.

௧௦நாங்கள்எழுபதுஆண்டுகள்வாழக்கூடும்.
பலமுைடயவர்களாயன்எண்பதுஆண்டுகள்வாழலாம்.

எங்கள்வாழ்க்ைககடும்உைழப்பனாலும், ேநாயனாலும்ந ரம்பயைவ.
த டீெரன, எங்கள்வாழ்க்ைகமுடிவுறும்!
நாங்கள்பறந்துமைறேவாம்.

௧௧ேதவேன,உமதுேகாபத்தன்முழுவல்லைமையயும்ஒருவரும்அறயார்.
ஆனால்ேதவேன,எங்கள்பயமும்,உம்மிடம்நாங்கள்ெகாண்டுள்ளமத ப்பும்
உமதுேகாபத்ைதப்ேபான்றுெபரியைவ.

௧௨நாங்கள்உண்ைமய ேலேயஞானமுைடயவர்களாகும்படி
எங்கள்வாழ்க்ைகஎத்தைனகுறுகயதுஎன்பைதஎங்களுக்குக்கற்பயும்.

௧௩கர்த்தாேவ, எங்களிடம் எப்ேபாதும்தரும்ப வாரும்.
உமதுபணியாட்களிடம்இரக்கமாயரும்.

௧௪ஒவ்ெவாருகாைலயலும்உமதுஅன்பால்எங்கைளந ரப்பும்.
நாங்கள்மக ழ்ந்துஎங்கள்வாழ்க்ைகயல்களிகூரச்ெசய்யும்.

௧௫எங்கள்வாழ்க்ைகயல்மிகுந்ததுன்பத்ைதயும்குழப்பங்கைளயும்தந்தீர்.
இப்ேபாதுஎங்கைளசந்ேதாஷப்படுத்தும்.

௧௬நீர் ெசய்யும்அற்புதச்ெசய்லகைளஉமதுஊழியர்கள்காணச்ெசய்யும்
உம்முைடயமகைமையஅவர்களின்பள்ைளகள்காணச்ெசய்யும்.

௧௭எங்கள்ேதவனாகயஆண்டவேர, எங்களிடம் தயவாயரும்.
நாங்கள்ெசய்யும்ஒவ்ெவான்ைறயும்ெசம்ைமப்படுத்தும்.
ேதவேனநாங்கள்ெசய்யும்எல்லாவற்றலும்நன்ைமையவழங்குவீராக.

௯௧
௧மிகஉன்னதமானேதவனிடம் மைறந்துெகாள்ளநீ ேபாகமுடியும்.

சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனிடம் பாதுகாப்ப ற்காக நீ ேபாகமுடியும்.
௨நான்கர்த்தைர ேநாக்க , “நீேர என்பாதுகாப்ப டம், என்ேகாட்ைட,

என்ேதவேன, நான்உம்ைமநம்புக ேறன்” என்றுகூறுக ேறன்.
௩மைறவானஆபத்துக்களிலிருந்தும்



சங்கீதம்௯௧:௪ 1137 சங்கீதம்௯௨:௩

ஆபத்தானேநாய்களிலிருந்தும் ேதவன்உன்ைனக்காப்பாற்றுகறார்.
௪நீ ேதவைனப்பாதுகாப்ப ற்காகஅணுகமுடியும்.

அவர் உன்ைன ஒரு பறைவ சறைக வ ரித்துத் தன் குஞ்சுகைளக்
காப்பைதப்ேபான்றுகாப்பார்.

ேதவன் ஒரு ேகடகத்ைதப் ேபான்றும் சுவைரப் ேபான்றும் உன்ைனப்
பாதுகாக்க றார்.

௫இரவல்நீஅஞ்சத்தக்கதுஎதுவுமில்ைல.
நீ பகலில்பைகவரின்அம்புக்கும்பயப்படமாட்டாய்.

௬இருளில்வரும்ெகாடிய ேநாய்களுக்கும்,
நடுப் பகலில்வரும்ெகாடிய ேநாய்களுக்கும்நீஅஞ்சமாட்டாய்.

௭நீஆய ரம் பைகவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பாய்.
உன்ெசாந்தவலதுைகபதனாய ரம் பைகவீரர்கைளத் ேதாற்கடிக்கும்.
உன்பைகவர்கள்உன்ைனத்ெதாடக்கூடமாட்டார்கள்.

௮சற்றுப்பார்,
அத்தீேயார் தண்டிக்கப்பட்டைதநீ காண்பாய்!

௯ஏெனனில் நீ கர்த்தைர நம்புக றாய்.
மிகஉன்னதமானேதவைனநீஉன்பாதுகாப்ப டமாகக்ெகாண்டாய்.

௧௦தீயைவஉனக்குந கழாது,
உன்வீட்டில்எந்தவதமானேநாய்களும்இருப்பதல்ைல.

௧௧ேதவன்அவரதுதூதர்கைளஉனக்காகக் கட்டைளயடுவார்.
நீ ேபாகுமிடங்களிெலல்லாம்அவர்கள்உன்ைனப்பாதுகாப்பார்கள்.

௧௨உன்கால்பாைறயல்ேமாதாதபடிக்கு
அவர்கள்ைககள்உன்ைனப்ப டித்துக்ெகாள்ளும்.

௧௩சங்கங்களின் ேமலும்
வஷம்ந ரம்பயபாம்புகளின்ேமலும்நடக்கும்வல்லைமஉனக்குவாய்க்கும்.

௧௪கர்த்தர்: “ஒருவன்என்ைனநம்பனால், நான்அவைனமீட்ேபன்.
என் நாமத்ைத ெதாழுது ெகாண்டு என்ைனப் பன்பற்றுேவாைர நான்
கப்பாற்றுேவன்” என்கறார்.

௧௫என்ைனப்பன்பற்றுேவார்உதவக்காக என்ைனஅைழப்பார்கள்.
நான்அவர்களுக்குப்பதல்ெகாடுப்ேபன்.

அவர்களுக்குத்ெதால்ைலேநரும்ேபாதுநான்அவர்கேளாடுஇருப்ேபன்.
நான்அவர்கைளக்காப்பாற்ற ப்ெபருைமப்படுத்துேவன்.

௧௬என்ைனப்பன்பற்றுேவாருக்குநான்நீண்டஆயுைளக்ெகாடுப்ேபன்.
நான்அவர்கைளக்காப்பாற்றுேவன்.

௯௨
ஓய்வுநாளின்துத ப்பாடல்

௧மிகஉன்னதமானேதவனாகயகர்த்தைரத்துத ப்பதுநல்லது.
உமதுநாமத்ைதத்துத ப்பதுநல்லது.

௨காைலயல்உமதுஅன்ைபப்பற்றயும்
இரவல்உமதுநம்ப க்ைகையப்பற்றயும் பாடுவதுநல்லது.

௩ ேதவேன பத்து நரம்பு வாத்தயங்களாலும், வீைணயனாலும்,
தம்புருவனாலும்,

இைசமீட்டிஉம்ைமப் பாடுவதுநல்லது.
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௪ கர்த்தாேவ, நீர் ெசய்த காரியங்களால் எங்கைள உண்ைமயாகேவ
மக ழ்ச்ச ப்படுத்துகறீர்.

அக்காரியங்கைளக்குறத்துநாங்கள்சந்ேதாஷமாகப் பாடுேவாம்.
௫கர்த்தாேவ, நீர் ேமன்ைமயானகாரியங்கைளச்ெசய்தீர்.

உமதுஎண்ணங்கைளஎங்களால்புரிந்துெகாள்ளமுடியாது.
௬ உம்ேமாடு ஒப்படுைகயல் ஜனங்கள் மூடமிருகங்கைளப்ேபால்

இருக்க றார்கள்.
நாங்கள் எைதயும் புரிந்துெகாள்ள முடியாத மூடர்கைளப்ேபால்
இருக்க ேறாம்.

௭கைளகைளப்ேபால்தீேயார்வாழ்ந்துமைறகறார்கள்.
அவர்கள்ெசய்யும்பயனற்றகாரியங்கேளஎன்ெறன்றும்அழிக்கப்படும்.

௮ஆனால்ேதவேன, நீர் என்ெறன்றும்மகைமப்படுத்தப்படுவீர்.
௯கர்த்தாேவ,உமதுபைகவர்கள்எல்ேலாரும்அழிக்கப்படுவார்கள்.

தீயைவெசய்யும்எல்லாஜனங்களும்அழிக்கப்படுவார்கள்.
௧௦ஆனால்நீர் என்ைனப்ெபலனுைடயவனாகச்ெசய்க றீர்.

பலத்தெகாம்புகைளயுைடயஆட்ைடப் ேபாலாேவன்.
வேசஷேவைலக்காக நீர் என்ைனத்ேதர்ந்ெதடுத்தீர்.

உமதுபுதுஎண்ெணையஎன்மீதுஊற்றனீர்.
௧௧என்பைகவர்கைளஎன்ைனச்சுற்றலும்காண்க ேறன்.

என்ைனத் தாக்க வருகற ெபருங்காைளகைளப் ேபால அவர்கள்
காணப்படுகறார்கள்.

அவர்கள்என்ைனக்குறத்துச்ெசால்பவற்ைறநான்ேகட்க ேறன்.

௧௨-௧௩ெசழிப்பாகவளருகன்றபைனமரத்ைதப் ேபால் நீத மான்இருப்பான்.
லீபேனானின்ேகதுருமரத்ைதப்ேபால் நல்லவன்இருப்பான்.

கர்த்தருைடயஆலயத்தல் நடப்பட்ட மரங்கைளப்ேபால் நல்ேலார் வலிைமயுடன்
இருப்பார்கள்.

ேதவனுைடயஆலயமுற்றத்தல்அவர்கள்வலிைமேயாடுவளருவார்கள்.
௧௪வயதுமுத ர்ந்தேபாதும்அவர்கள்ெதாடர்ந்துகனிகைளத்தருவார்கள்.

அவர்கள்ெசழுைமயும், பசுைமயுமானமரங்கைளப்ேபால்இருப்பார்கள்.
௧௫கர்த்தர் நல்லவர் என்பைதஎல்ேலாருக்கும்காண்பப்பார்கள்.

அவர் என்பாைறஅவர்ஒருேபாதும்தீைமெசய்வதல்ைல.

௯௩
௧கர்த்தர்அரசர்.

அவர் மகத்துவத்ைதயும் வல்லைமையயும் ஆைடையப்ேபால்
அணிந்தருக்க றார்.

அவர்ஆயத்தமாயருப்பதால்உலகம் பாதுகாப்பாய்உள்ளது,
அதுஅைசக்கப்படுவதல்ைல.

௨ேதவேன,உமதுஅரசுஎன்ெறன்றும்ெதாடருக றது.
ேதவேன, நீர் என்ெறன்ைறக்கும்வாழ்க றீர்!

௩கர்த்தாேவ,ஆறுகளின்ஒலிமிகுந்தஇைரச்சலுைடயது.
ேமாதும்அைலகள்இைரச்செலழுப்புகன்றன.

௪கடலின்ேமாதும்அைலகள்ஒலிமிகுந்துவல்லைமமிகுந்தைவயாகஉள்ளன.
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ஆனால்ேமேலயுள்ளகர்த்தர்இன்னும்மிகுந்தவல்லைமயுள்ளவர்.
௫கர்த்தாேவ,உமதுசட்டங்கள்என்ெறன்றும்ெதாடரும்.

உமதுபரிசுத்தஆலயம்ெவகுகாலம் நைலநற்கும்.

௯௪
௧கர்த்தாேவ, நீர்ஜனங்கைளத்தண்டிக்கும் ேதவன்.

நீர் வருகறவரும் ஜனங்களுக்குத் தண்டைனையத் தருகறவருமான
ேதவன்.

௨நீர்முழுபூமிக்கும் நீத பத .
ெபருைமயுைடய ஜனங்களுக்கு, அவர்களுக்குரிய தண்டைனையக்
ெகாடும்.

௩ கர்த்தாேவ, எத்தைன காலம் தீயவர்கள் ேகளிக்ைககளில்
தைளத்தருப்பார்கள்?

௪எதுவைரக்கும்அக்குற்றவாளிகள்
அவர்கள்ெசய்ததீயகாரியங்கைளப்பற்ற ப்ெபருைமபாராட்டுவார்கள்?

௫கர்த்தாேவ,அவர்கள்உமதுஜனங்கைளத்தாக்குக றார்கள்.
உமதுஜனங்கள்துன்புறும்படிஅவர்கள்ெசய்க றார்கள்.

௬ அத்தீேயார் வ தைவகைளயும் இத்ேதசத்ைதப் பார்க்க வருேவாைரயும்
ெகால்க றார்கள்.

ெபற்ேறாரில்லாத பள்ைளகைளஅவர்கள்ெகாைலெசய்க றார்கள்.
௭அவர்கள்அத்தீயக்காரியங்கைளச்ெசய்வைதக்கர்த்தர் பார்ப்பதல்ைலஎன்று

அவர்கள்ெசால்க றார்கள்.
ந கழ்வைத இஸ்ரேவலின் ேதவன் அறயார் என்று அவர்கள்
ெசால்க றார்கள்.

௮தீயஜனங்களாகயநீங்கள்மூடர்கள்.
நீங்கள்எப்ேபாதுஉங்கள்பாடத்ைதக்கற்பீர்கள்?

ெகாடியஜனங்களாகயநீங்கள்அறவல்லாதவர்கள்!
நீங்கள்புரிந்துெகாள்ளமுயலேவண்டும்.

௯ேதவன்நமதுகாதுகைளஉண்டாகனார்.
ந ச்சயமாகஅவருக்கும்காதுகள்உள்ளன.

அவரால்ந கழ்வைதக் ேகட்கமுடியும்!
ேதவன்நமதுகண்கைளஉண்டாக்கனார்.

ந ச்சயமாகஅவருக்கும்கண்கள்உள்ளன.
அவரால்ந கழ்வைதக்காணமுடியும்!

௧௦ேதவன்அந்தஜனங்கைளஒழுங்குபடுத்துவார்.
ேதவன்அவர்கள்ெசய்ய ேவண்டியவற்ைறஅவர்களுக்குக்கற்ப ப்பார்.

௧௧ஜனங்கள்நைனப்பைத ேதவன்அறகறார்.
ெவளிப்படும் ச றய அளவு காற்ைறப்ேபான்றவர்கள் ஜனங்கள் என்பைத
ேதவன்அறகறார்.

௧௨கர்த்தர்ஒழுங்குபடுத்தும்மனிதன்மக ழ்ச்ச யாயருப்பான்.
சரியானவழியல்வாழ்வதற்குேதவன்அவனுக்குக்கற்ப ப்பார்.
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௧௩ ேதவேன, குழப்பம் ேநருைகயல் அவன் அைமதயாயருக்க நீர் அவனுக்கு
உதவுவீர்.

தீேயார் கல்லைறக்குள் ைவக்கப்படும்வைர அவன் அைமதயாயருக்க நீர்
அவனுக்குஉதவுவீர்.

௧௪கர்த்தர்அவரதுஜனங்கைளவ ட்டுவலகுவதல்ைல.
உதவயன்ற அவரதுஜனங்கைளஅவர்வ ட்டுவடுவதல்ைல.

௧௫நீத தரும்பும்,அதுநயாயத்ைதக்ெகாண்டுவரும்,
அப்ேபாதுநல்ல,உண்ைமயானஜனங்கள்வாழ்வர்கள்.

௧௬தீேயாைர எத ர்ப்பதற்குஒருவனும்உதவவல்ைல.
தீைம ெசய்ேவாைர எத ர்க்கும்ேபாது ஒருவனும் எனக்குத்
துைணவரவல்ைல.

௧௭கர்த்தர் எனக்குஉதவய ராவ ட்டால்
நான்மரணத்தனால்ெமௗனமாக்கப்பட்டிருப்ேபன்!

௧௮நான்வழத்தயாராயருப்பைதஅறக ேறன்,
ஆனால்கர்த்தர் தம்ைமப் பன்பற்றுபவனுக்குஉதவுகறார்.

௧௯நான்கவைலயைடந்துகலங்கயருந்ேதன்.
ஆனால்கர்த்தாேவ, நீர் எனக்குஆறுதல்கூற எனக்குமக ழ்ச்ச யளித்தீர்.

௨௦ேதவேன, நீர்அநீதயுள்ளநீத பத களுக்குஉதவுவதல்ைல.
ஜனங்களின் வாழ்க்ைக கடினமாவதற்கு அத்தீய நீத பத கள் சட்டங்கைளப்
பயன்படுத்துகறார்கள்.

௨௧அந்நீத பத கள்நல்ேலாைரத் தாக்குக றார்கள்.
களங்கமற்ற ஜனங்கைளக் குற்றவாளிகள் எனக் கூற , அவர்கைளக்
ெகால்க றார்கள்.

௨௨ஆனால்உயரமானபர்வதங்களில் கர்த்தர் எனக்குப் பாதுகாப்ப டம்.
என்கன்மைலயானேதவன்என்பாதுகாப்ப டம்.

௨௩ அத்தீய நீத பத கள் ெசய்த தீய காரியங்களுக்காக ேதவன் அவர்கைளத்
தண்டிப்பார்.

அவர்கள்பாவம்ெசய்ததால் ேதவன்அவர்கைளஅழிப்பார்.
எங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்அத்தீயநீத பத கைளஅழிப்பார்.

௯௫
௧வாருங்கள், நாம் கர்த்தைரத்துத ப்ேபாம்!

நம்ைமக் காப்பாற்றுகன்ற பாைறைய ேநாக்க துத கைள உரக்கக்
கூறுேவாம்.

௨கர்த்தருக்குநன்ற கூறும்பாடல்கைளப்பாடுேவாம்.
அவருக்குமக ழ்ச்ச யானதுத பாடல்கைளப்பாடுேவாம்.

௩ஏெனனில்கர்த்தர் ேமன்ைமயானேதவன்!
ப ற “ெதய்வங்கைள” எல்லாம்ஆளுகன்றேபரரசர்ஆவார்.

௪ஆழமானகுைககளும்உயரமானபர்வதங்களும்கர்த்தருக்குஉரியைவ.
௫சமுத்த ரம்அவருைடயது. அவேரஅைதப் பைடத்தார்.

ேதவன்உலர்ந்த நலத்ைதத்தமதுெசாந்தைககளால்உண்டாக்கனார்.
௬வாருங்கள், நாம் தாழ்ந்துகுனிந்துஅவைரத்ெதாழுதுெகாள்ேவாம்.
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நம்ைமஉண்டாக்கனேதவைனநாம்துத ப்ேபாம்.
௭அவேர நமதுேதவன்!

நாம்அவரதுஜனங்கள்.
அவரது சத்தத்த ற்கு நாம் ெசவெகாடுத்தால் இன்று நாம் அவரது
ஆடுகளாயருப்ேபாம்.

௮ ேதவன்: “பாைலவனத்தல் ேமரிபாவல் ெசய்தது ேபாலவும், மாசாவல்
ெசய்ததுேபாலவும்அடம்ப டிக்காதீர்கள்” என்றுகூறனார்.

௯உங்கள்முற்ப தாக்கள்என்ைனேசாத த்தார்கள்.
அவர்கள் என்ைன ேசாத த்தேபாது நான் ெசய்யக்கூடியவற்ைறக்
கண்டார்கள்.

௧௦நாற்பதுஆண்டுகள்அந்தஜனங்களிடம் நான்ெபாறுைமயாகஇருந்ேதன்.
அவர்கள்உண்ைமயல்லாதவர்கள்எனநான்அற ேவன்.
அந்தஜனங்கள்என்ேபாதைனகைளப்பன்பற்றமறுத்தார்கள்.

௧௧எனேவநான்ேகாபமைடந்ேதன்,
எனது இைளப்பாறுதலின் ேதசத்தல் அவர்கள் நுைழவதல்ைல என
ஆைணயட்ேடன்.

௯௬
௧கர்த்தர் ெசய்த புதுகாரியங்கைளப்பற்ற ஒருபுதுப்பாடைலப் பாடுங்கள்!

உலகம்முழுவதும்கர்த்தைர ேநாக்க ப் பாடட்டும்.
௨கர்த்தைர ேநாக்க ப் பாடுங்கள்!

அவரதுநாமத்ைதஸ்ேதாத்தரியுங்கள்!
ஒவ்ெவாருநாளும்அவர் நம்ைமபாதுகாப்பைதப் பற்ற ச்ெசால்லுங்கள்!

௩ ேதவன் உண்ைமய ேலேய அற்புதமானவர் என்பைத ஜனங்களுக்குக்
கூறுங்கள்.

ேதவன் ெசய்க ற வயப்ப ற்குரிய காரியங்கைள எங்குமுள்ள
ஜனங்களுக்குச்ெசால்லுங்கள்.

௪கர்த்தர் ேமன்ைமயானவர்,துதகளுக்குரியவர்.
ேவெறந்த “ெதய்வங்கைளக்” காட்டிலும்அவர்அஞ்சத்தக்கவர்.

௫ப ற ேதசங்களின் “ெதய்வங்கள்” எல்லாரும்ெவறும்சைலகேள.
ஆனால்கர்த்தேராவானங்கைளஉண்டாகனவர்.

௬அவருக்குமுன்ேனஅழகயமகைமஒளிவீசும்.
ேதவனுைடயபரிசுத்தஆலயத்தல்ெபலனும்அழகும்வளங்கும்.

௭குடும்பங்களும்ேதசங்களும்
கர்த்தருக்குமகைமயும்,துதயும்ந ரம்பய பாடல்கைளப்பாடுவார்கள்.

௮கர்த்தருைடயநாமத்ைதத்துதயுங்கள்.
உங்கள்காணிக்ைககேளாடுஆலயத்த ற்குச்ெசல்லுங்கள்.
௯கர்த்தருைடயஅழகானஆலயத்தல்அவைரத்ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.

கர்த்தைரப்பூமியலுள்ளஒவ்ெவாருவரும்ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.
௧௦கர்த்தேரஅரசெரன்றுேதசங்களுக்ெகல்லாம்அறவயுங்கள்!

அதனால்உலகம்அழிக்கப்படுவதல்ைல.
கர்த்தர்ஜனங்கைளநயாயமாகஅரசாளுவார்.

௧௧வண்ணுலகங்கேள!
மக ழ்ச்ச ெகாள்ளுங்கள்.
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பூமிேய! களிகூரு.
கடலும்அதலுள்ளைவயும்களிப்பால்குரல்எழுப்பட்டும்!

௧௨வயல்களும்அதல்வைளந்துள்ளஅைனத்தும்மக ழ்ச்ச ெகாள்ளட்டும்!
வனத்தன்மரங்கேள, பாடி மகழுங்கள்!

௧௩கர்த்தர்வருகறார்ஆதலால்மக ழ்ச்ச யைடயுங்கள்.
கர்த்தர்உலைகஆளுைகெசய்யவந்துெகாண்டிருக்க றார்.

நீத ேயாடும் நயாயத்ேதாடும்
அவர்உலைகஆளுைகெசய்வார்.

௯௭
௧கர்த்தர்ஆளுகறார்,பூமி மகழும்.

தூரத்துத் ேதசங்கள்எல்லாம்மக ழ்கன்றன.
௨அடர்ந்தஇருண்டேமகங்கள்கர்த்தைரச்சூழும்.

நன்ைமயும்நீதயும்அவர்அரைசவலிைமயாக்கும்.
௩கர்த்தருக்குமுன்ேனஒருஅக்கனி ெசல்க றது,

அதுபைகவைரஅழிக்க றது.
௪வானத்தல்அவரதுமின்னல்மின்னுகறது.

ஜனங்கள்அைதக்கண்டுஅஞ்சுகறார்கள்.
௫கர்த்தருக்குமுன்புமைலகள்ெமழுகுேபாலஉருகும்.

பூமியன்ஆண்டவருக்குமுன்பாகஅைவஉருகும்.
௬வானங்கேள,அவரதுநம்ைமையக்கூறுங்கள்!

ஒவ்ெவாருவரும் ேதவனுைடயமகைமையக்காணட்டும்!

௭ஜனங்கள்அவர்களதுவக்க ரகங்கைளெதாழுதுெகாள்க றார்கள்.
அவர்கள்தங்கள் “ெதய்வங்கைளப்” பற்ற ப்ெபருைமப்படுக றார்கள்.

ஆனால்அந்தஜனங்கள்ெவட்கமைடவார்கள்.
அவர்கள் “ெதய்வங்கள்” குனிந்து வணங்க கர்த்தைரத்
ெதாழுதுெகாள்வார்கள்.

௮சீேயாேன,ெசவக்ெகாடுத்துமக ழ்வாயாக!
யூதாவன்நகரங்கேள,மக ழ்ச்ச க்ெகாள்ளுங்கள்!
ஏெனனில்கர்த்தர்ஞானமுள்ளமுடிவுகைளஎடுக்க றார்.

௯மகாஉன்னதமானேதவேன,ெமய்யாகேவநீேர பூமியன்அரசர்.
ப றெதய்வங்கைளக்காட்டிலும்நீர் மகத்துவமுள்ளவர்.

௧௦கர்த்தைர ேநச க்கும்ஜனங்கள்தீைமையெவறுப்பார்கள்.
எனேவேதவன்தம்ைமப் பன்பற்றுேவாைரக் காப்பாற்றுகறார்.
தீேயாரிடமிருந்து ேதவன்தம்ைமப் பன்பற்றுேவாைரக் காப்பாற்றுகறார்.

௧௧நல்ேலார் மீதுஒளியும்,மக ழ்ச்ச யும் ப ரகாச க்கும்.
௧௨நல்ேலாேர, கர்த்தருக்குள்மக ழ்ச்ச யாயருங்கள்!

அவரதுபரிசுத்த நாமத்ைதெபருைமப்படுத்துங்கள்!

௯௮
ஒருதுத ப்பாடல்

௧புதயவயக்கத்தக்க காரியங்கைளச்ெசய்ததால்
கர்த்தருக்குபுதுப்பாட்ைடப் பாடுங்கள்.
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அவரதுபரிசுத்தவலதுைக
மீண்டும்அவருக்குெவற்றையத்தரும்.

௨கர்த்தர் தமதுமீட்பன்வல்லைமையேதசங்களுக்குக்காட்டினார்.
கர்த்தர்அவர்களுக்குத்தமதுநன்ைமையக்காட்டினார்.

௩ இஸ்ரேவலரிடம் ேதவன் காட்டிய உண்ைமைய அவைரப் பன்பற்றுேவார்
நைனவுகூர்ந்தனர்.

தூரேதசத்துஜனங்கள்நம்ேதவனுைடயமீட்பன்வல்லைமையக்கண்டனர்.
௪பூமியலுள்ளஒவ்ெவாருவரும்கர்த்தைரேநாக்க க்களிப்ேபாடுசத்தமிடுங்கள்.

துத ப்பாடல்கைளப்பாடத்ெதாடங்குங்கள்.
௫சுரமண்டலங்கேள, கர்த்தைரத்துதயுங்கள்.

சுரமண்டலங்களின்இைசேய,அவைரத்துதயுங்கள்.
௬எக்காளங்கைளயும்மற்றும்ெகாம்புகைளயும்ஊதுங்கள்.

எங்கள்அரசராக யகர்த்தைரக் களிப்ேபாடுஆர்ப்பரியுங்கள்.
௭கடலும்,பூமியும்

அவற்றலுள்ளைவயாவும்உரக்கப் பாடட்டும்.
௮ஆறுகேள,ைககைளத்தட்டுங்கள்.

எல்லா மைலகளும்இைணந்துபாடுங்கள்!
௯கர்த்தர்உலைகஆளுைகெசய்யவருவதால்அவருக்குமுன்பாகப் பாடுங்கள்.

அவர்உலைகநயாயமாகஆளுைகெசய்வார்.
அவர்ஜனங்கைளநன்ைமேயாடுஅரசாள்வார்.

௯௯
௧கர்த்தர்அரசர்.

எனேவேதசங்கள்அச்சத்தால் நடுங்கட்டும்.
ேகருபீன்தூதர்களுக்குேமேல ேதவன்அரசராகவீற்றருக்க றார்.

எனேவஉலகம்அச்சத்தால் நடுங்கட்டும்.
௨சீேயானில் கர்த்தர் ேமன்ைமயானவர்.

ஜனங்கள்எல்ேலாருக்கும்அவர்ெபரிய தைலவர்.
௩எல்லாஜனங்களும்உமதுநாமத்ைதத்துத க்கட்டும்.

ேதவனுைடயநாமம்அஞ்சத்தக்கது.
ேதவன்பரிசுத்தர்.

௪வல்லைமயுள்ளஅரசர் நீதையேநச க்க றார்.
ேதவேன, நீேர நன்ைமையஉண்டாக்கனீர்.
யாக்ேகாப ற்கு (இஸ்ரேவல்) நீர் நன்ைமையயும்நயாயத்ைதயும்தந்தீர்.

௫நமதுேதவனாகயகர்த்தைரத்துதயுங்கள்.
அவரதுபரிசுத்த பாதப்படியல்ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.

௬ேமாேசயும்ஆேரானும்அவரதுஆசாரியர்களில்இருவர்.
அவர் நாமத்ைதஅைழத்தமனிதர்களில் சாமுேவலும்ஒருவன்.

அவர்கள்கர்த்தரிடம் ெஜப த்தேபாது
அவர்அவர்களுக்குப்பதல்தந்தார்.

௭உயர்ந்த ேமகத்தலிருந்துேதவன்ேபசனார்.
அவர்கள்அவரதுகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிந்தார்கள்.
ேதவன்அவர்களுக்குச் சட்டத்ைதக்ெகாடுத்தார்.

௮எங்கள்ேதவனாகயகர்த்தாேவ, நீர்அவர்கள்ெஜபங்களுக்குப்பதல்தந்தீர்.
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ஜனங்கள் ெசய்யும் தீய காரியங்களுக்கு அவர்கைளத் தண்டிப்பவர்
என்பைதயும்,

மன்னிக்கும் ேதவன்நீேர என்பைதயும்அவர்களுக்குநீர் காட்டினீர்.
௯நமதுேதவனாகயகர்த்தைரத்துதயுங்கள்.

அவரது பரிசுத்த மைலைய ேநாக்க வழுந்து வணங்க அவைரத்
ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.

நமதுேதவனாகயகர்த்தர்உண்ைமய ேலேயபரிசுத்தர்.

௧௦௦
நன்ற கூறும்பாடல்

௧பூமிேய, கர்த்தைரப் பாடு.
௨கர்த்தருக்குப் பணிவைடெசய்யும்ேபாதுமகழுங்கள்!

மக ழ்ச்ச யானபாடல்கேளாடுகர்த்தருக்குமுன்பாகவாருங்கள்!
௩கர்த்தேர ேதவெனன்றுஅறயுங்கள்.

அவேர நம்ைமஉண்டாக்கனார்.
நாம்அவரதுஜனங்கள். நாம்அவரதுஆடுகள்.

௪நன்ற நைறந்த பாடல்கேளாடுஅவரதுநகரத்தனுள்நுைழயுங்கள்.
துத ப் பாடல்கேளாடுஅவரதுஆலயத்த ற்குள்வாருங்கள்.
அவைரப்ெபருைமப்படுத்த ,அவர் நாமத்ைதத்துதயுங்கள்.

௫கர்த்தர் நல்லவர்.
அவர்அன்புஎன்ெறன்றும்உள்ளது.
என்ெறன்ைறக்கும்எப்ேபாதும்நாம்அவைர நம்பமுடியும்.

௧௦௧
தாவீதன்ஒருசங்கீதம்

௧நான்அன்ைபயும்நயாயத்ைதயும்பற்ற ப் பாடுேவன்.
கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமேநாக்க ப் பாடுேவன்.

௨நான்கவனமாகப் பரிசுத்தவாழ்க்ைகவாழுேவன்.
என்வீட்டில்நான்பரிசுத்தவாழ்க்ைகவாழுேவன்.
கர்த்தாேவ, நீர் எப்ேபாதுஎன்னிடம்வருவீர்.

௩என்முன்னால்நான்வக்க ரகங்கைளைவக்கமாட்ேடன்.
ஜனங்கள்அப்படிஉமக்குஎத ராகத் தரும்புவைதநான்ெவறுக்க ேறன்.
நான்அைதச்ெசய்யமாட்ேடன்!

௪நான்ேநர்ைமயாகஇருப்ேபன்.
நான்தீயக்காரியங்கைளச்ெசய்யமாட்ேடன்.

௫ யாராவது ஒருவன் தனது அயலாைனக் குறத்து இரகச யமாகத் தீயக்
காரியங்கைளக்கூறனால்நான்அவைனத்தடுத்துவடுேவன்.

நான் ப றைரப் ெபருைமப்படேவா, தாங்கள் ப றைர காட்டிலும் ச றந்தவர்கள்
என்றுஎண்ணேவாவ டமாட்ேடன்.

௬நம்பத்தக்கஜனங்கைளத் ேதசம்முழுவதும்ேதடிப்பார்ப்ேபன்.
அவர்கள்மட்டுேம எனக்குேசைவச்ெசய்யஅனுமத ப்ேபன்.
பரிசுத்தவாழ்க்ைகவாழும்ஜனங்கள்மட்டுேம என்பணியாட்களாகமுடியும்.

௭ெபாய்யர்கள்என்வீட்டில்வாழ நான்அனுமதக்கமாட்ேடன்.
என்அருேகெபாய்யர்கள்தங்கவும்அனுமத ேயன்.
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௮இந்நாட்டில்வாழும்தீேயாைர நான்எப்ேபாதும்அழிப்ேபன்.
கர்த்தருைடயநகைரவ ட்டுத்தீேயார் நீங்குமாறுநான்வற்புறுத்துேவன்.

௧௦௨
துன்பப்படும் ஒரு மனிதனின் ெஜபம். அவன் ேசார்வைடயும்ேபாது தனது

குைறகைளக்கர்த்தரிடம் ெசால்லிக்ெகாள்வதாகஉள்ளது.
௧கர்த்தாேவ, என்ெஜபத்ைதக் ேகளும்.

உதவக்காக நான்கதறும்ேபாதுகவனியும்.
௨ கர்த்தாேவ, ெதால்ைலகள் எனக்கு ேநரும்ேபாது என்ைனவட்டு உம்ைம

தருப்ப க்ெகாள்ளாமலிரும்.
உதவக்காக நான் ேவண்டிக் ேகட்கும்ேபாது, வைரந்து எனக்குப் பதல்
தாரும்.

௩என்வாழ்க்ைகபுைகையப்ேபால்மாய்ந்துெகாண்டிருக்க றது.
எரிந்துேபாகும்ெநருப்ைபப்ேபால் என்வாழ்க்ைகஉள்ளது.

௪என்வலிைமேபாய ற்று.
நான்உலர்ந்துமடியும் புல்ைலப் ேபாலிருக்க ேறன்.
நான்என்உணைவஉட்ெகாள்வதற்கும்மறந்துேபாக ேறன்.

௫என்துயரத்தனால்என்எைடகுைறந்துெகாண்டிருக்க றது.
௬பாைலவனத்தல்வாழும்ஆந்ைதையப்ேபால்தனித்தருக்க ேறன்.

பாழைடந்த பைழய கட்டிடங்களில் வாழும் ஆந்ைதையப் ேபால் நான்
தனித்தருக்க ேறன்.

௭என்னால்தூங்கஇயலவல்ைல.
கூைரயன்ேமலிருக்கும்தனித்த பைறைவையப் ேபால்உள்ேளன்.

௮என்பைகவர்கள்என்ைனஎப்ேபாதும்அவமானப்படுத்துகறார்கள்.
அவர்கள்என்ைனக்ேகலிபண்ணி சாபமிடுக றார்கள்.

௯என்மிகுந்ததுயரம்மட்டுேம எனக்குஉணவாக றது.
என்பானங்களில் என்கண்ணீர்வழுகறது.

௧௦ஏெனனில்கர்த்தாேவ, நீர் என்னிடம் ேகாபமாயருக்க றீர்.
நீர் என்ைனத்தூக்கெயடுத்தீர், பன்புநீர் என்ைனத்தூரஎற ந்துவ ட்டீர்.

௧௧பகலின்இறுதயல்ேதான்றும்நீளமானநழல்கைளப்ேபான்றுஎன்வாழ்க்ைக
முடிவைடயும்நைலயல்உள்ளது.

நான்உலர்ந்துமடியும் புல்ைலப்ேபால்இருக்க ேறன்.
௧௨ஆனால்கர்த்தாேவ, நீர் என்ெறன்றும்வாழ்வீர்!

உமதுநாமம் என்ெறன்றும்எப்ேபாதும்ெதாடரும்!
௧௩நீர் எழுந்துசீேயானுக்குஆறுதலளிப்பீர்.

நீர் சீேயானிடம்இரக்கமாயருக்கும்காலம்ெநருங்க க்ெகாண்டிருக்க றது.
௧௪உமதுபணியாட்கள்அதன் (சீேயானின்) கற்கைளேநச க்க றார்கள்.

அவர்கள்எருசேலமின்தூசையக்கூட ேநச க்க றார்கள்.
௧௫ஜனங்கள்கர்த்தருைடயநாமத்ைதத்ெதாழுதுெகாள்வார்கள்.

ேதவேன,பூமியன்எல்லாஅரசர்களும்உம்ைமப்ெபருைமப்படுத்துவார்கள்.
௧௬கர்த்தர் மீண்டும்சீேயாைனக்கட்டுவார்.

ஜனங்கள்மீண்டும்அதன்மகைமையக்காண்பார்கள்.
௧௭தாம்உய ேராடுவ ட்டஜனங்களின்ெஜபங்களுக்குேதவன்பதல்தருவார்.

ேதவன்அவர்கள்ெஜபங்களுக்குச்ெசவெகாடுப்பார்.
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௧௮வரும்தைலமுைறயனருக்காகஇக்காரியங்கைளஎழுது.
எத ர்காலத்தல்அந்தஜனங்கள்கர்த்தைரத்துத ப்பார்கள்.

௧௯ேமேலயுள்ளதமதுபரிசுத்தஇடத்தலிருந்துகர்த்தர் கீேழ பார்ப்பார்.
பரேலாகத்தலிருந்துகர்த்தர்பூமிையக்கீேழ ேநாக்க ப் பார்ப்பார்.

௨௦சைறப்பட்ேடாரின்ெஜபங்கைளஅவர் ேகட்பார்.
மரணதண்டைனெபற்றஜனங்கைளஅவர்வடுவப்பார்.

௨௧அப்ேபாதுசீேயானின்ஜனங்கள்கர்த்தைரக்குற த்துக்கூறுவார்கள்.
அவர்கள்அவர் நாமத்ைதஎருசேலமில்துத ப்பார்கள்.

௨௨ேதசங்கள்ஒருமித்துச் ேசரும்.
அரசுகள்கர்த்தருக்குேசைவச்ெசய்யவரும்.

௨௩என்ஆற்றல்என்ைனவட்டகன்றது.
என்ஆயுள்குைறந்தது.

௨௪எனேவநான், “இைளஞனாயருக்கும்ேபாேத நான்மரிக்கவ டாேதயும்.
ேதவேன, நீர் என்ெறன்றும்எப்ேபாதும்வாழ்வீர்.

௨௫பலகாலத்த ற்குமுன்பு, நீர்உலைகஉண்டாக்கனீர்.
உமதுெசாந்தக்ைககளால்நீர்வானத்ைதஉண்டாக்கனீர்!

௨௬உலகமும்வானமும்ஒழிந்துேபாகும்ஆனால்நீேரா என்ெறன்றும்வாழ்வீர்.
அைவஆைடையப்ேபான்றுகழிந்து ேபாகும்.

ஆைடையப் ேபான்றுநீர்அவற்ைறமாற்றுகறீர்.
அைவெயல்லாம்மாற ப்ேபாகும்.

௨௭ஆனால்ேதவனாகயநீர் என்றும்மாறுவதல்ைல.
நீர் என்ெறன்றும்வாழ்வீர்!

௨௮நாங்கள்இன்றுஉமதுபணியாட்கள்.
நம் பள்ைளகள்இங்குவாழ்வார்கள்.
அவர்களின் சந்ததயனரும் கூட இங்கு வந்து உம்ைமத்
ெதாழுதுெகாள்வார்கள்” என்ேறன்.

௧௦௩
தாவீதன்ஒருபாடல்

௧என்ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத்துத !
என்ஒவ்ெவாருஅவயவங்கேளஅவரதுபரிசுத்த நாமத்ைதத்துதயங்கள்.

௨என்ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத்துத !
அவர்உண்ைமய ேலேயதயவுள்ளவர் என்பைதமறக்காேத.

௩நாம்ெசய்யும் பாவங்கைளெயல்லாம் ேதவன்மன்னிக்க றார்.
அவர் நமதுேநாய்கைளெயல்லாம்குணமாக்குகறார்.

௪ேதவன்கல்லைறயலிருந்துநம்உயைரமீட்க றார்.
அவர் நமக்குஅன்ைபயும்தயைவயும்தருகறார்.

௫ேதவன்நமக்குமிகுதயானநல்லெபாருட்கைளத்தருகறார்.
அவர் நம்ைமக்கழுைகப் ேபான்றுஇளைமயாக்குகறார்.

௬கர்த்தர் ந யாயமானவர்.
ப றரால் புண்படுத்தப் பட்டிருக்க றவர்களுக்கு ேதவன் நயாயத்ைதக்
ெகாண்டுவருகறார்.

௭ேதவன்அவரதுசட்டங்கைளேமாேசக்குக்கற்ப த்தார்.
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அவர் ெசய்யத்தக்க வல்லைமயுள்ள காரியங்கைள இஸ்ரேவல் காணுமாறு
ேதவன்ெசய்தார்.

௮கர்த்தர் தயவும்இரக்கமும்உள்ளவர்.
ேதவன்ெபாறுைமயும்மிகுந்தஅன்பும்உைடயவர்.

௯கர்த்தர் எப்ேபாதும்குற்றங்காண்பதல்ைல.
கர்த்தர் என்ெறன்றும்நம்மிடம் ேகாபங்ெகாண்டிருப்பதல்ைல.

௧௦நாங்கள்ேதவனுக்குஎத ராகப் பாவம்ெசய்ேதாம்,
ஆனால்நமக்குரிய தண்டைனையத்ேதவன்வழங்கவல்ைல.

௧௧வானம்பூமிக்குஎவ்வளவுஉயரத்தல்உள்ளேதா,
அைதப்ேபான்று தம்ைமப் பன்பற்றுேவாரிடம் ேதவன் காட்டும் அன்பும் மிக
ேமலானது.

௧௨ேமற்கலிருந்துகழக்குஎவ்வளவுதூரேமா
அந்த அளவு ேதவன் நமது பாவங்கைள நம்ைம வ ட்டு ெவகுதூரத்த ற்கு
வலக்கவ ட்டார்.

௧௩தந்ைததனதுபள்ைளகளிடம்இருப்பைதப் ேபான்று
கர்த்தரும்,அவைரப் பன்பற்றுேவாரிடம்இரக்கமாகஇருக்க றார்.

௧௪ேதவன்நம்ைமப்பற்றயஎல்லாவற்ைறயும்அற ந்தருக்க றார்.
நாம்மண்ணிலிருந்துபைடக்கப்பட்டவர்கள்என்பைதயும்ேதவன்அறகறார்.

௧௫நம்வாழ்க்ைககுறுகயதுஎன்பைத ேதவன்அறகறார்.
நம்வாழ்க்ைகபுல்ைலப்ேபான்றதுஎன்பைதஅவர்அறக றார்.

௧௬நாம் ச றயகாட்டுப்பூக்கைளப் ேபான்றவர்கள்என்பைத ேதவன்அறகறார்.
அம்மலர் சீக்க ரம் மலர்க றது.

ெவப்பமானகாற்றுவீசும்ேபாது,அம்மலர் மடிக றது.
பன்னர்அம்மலர்இருந்தஇடத்ைதக்கூடஉன்னால்கூறமுடியாது.

௧௭ஆனால்ேதவன்எப்ேபாதும்தம்ைமப் பன்பற்றுேவாைர ேநச க்க றார்.
என்ெறன்ைறக்கும்எப்ேபாதும்அவர்தம்ைமப்பன்பற்றுேவாைர ேநச ப்பார்.
ேதவன் அவர்களுைடய பள்ைளகளுக்கும், அவர்களின் பள்ைளகளின்
பள்ைளகளுக்கும்நல்லவர்.

௧௮அவரதுஉடன்படிக்ைகக்குக்கீழ்ப்படிக றஜனங்களுக்குேதவன்நல்லவர்.
அவரதுகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிக றஜனங்களுக்குேதவன்நல்லவர்.

௧௯பரேலாகத்தல் ேதவனுைடயசங்காசனம்உள்ளது.
அவர் எல்லாவற்றன்மீதும்அரசாள்க றார்.

௨௦ேதவதூதர்கேள, கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
ேதவ தூதர்களாகய நீங்கள் ேதவனுைடய கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிக ற
வல்லைமவாய்ந்தவீரர்களாவீர்கள்.

நீங்கள் ேதவனுக்குச் ெசவ ெகாடுத்து அவர் கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படியங்கள்.

௨௧அவரதுஎல்லா ேசைனகேள, கர்த்தைரத்துதயுங்கள்.
நீங்கள்அவரதுபணியாட்கள்.
ேதவன்வரும்புக றகாரியங்கைளநீங்கள்ெசய்யுங்கள்.

௨௨எல்லாஇடத்தலுமுள்ளஎல்லாவற்ைறயும்கர்த்தர்உண்டாக்கனர்.
எல்லாஇடத்தலுமுள்ளஎல்லாவற்ைறயும் ேதவன்ஆளுகறார்.
அைவஅைனத்தும்கர்த்தைரத்துத க்கேவண்டும்.

என்ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத்துத .
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௧௦௪
௧என்ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத்துத !

என்ேதவனாகயகர்த்தாேவ, நீர் மிக ேமன்ைமயானவர்!
நீர் மகைமையயும், கனத்ைதயும்அணிந்தருக்க றீர்.

௨ ஒருவன் அங்கையத் தரித்தருப்பைதப் ேபால நீர் ஒளிைய
அணிந்துெகாண்டிருக்க றீர்.

நீர்வானங்கைளத்தைரச் சீைலையப்ேபாலவ ரிக்க றீர்.
௩ேதவேனநீர்அவற்றற்குேமலாகஉமதுவீட்ைடக் கட்டியருக்க றீர்.

அடர்த்தயானேமகங்கைளஇரதமாக நீர் பயன்படுத்த க்
காற்றன்சறகுகளின்மீதுஅமர்ந்துவானத்தன்குறுக்காகச்ெசல்க றீர்.

௪ேதவேன,உமதுதூதர்கைளக்காற்ைறப் ேபால்உண்டாக்கனீர்.*
உமதுஊழியக்காரைரஅக்கனிப்ேபால்உருவாக்கனீர்.

௫ேதவேன, நீர் பூமிையஅதன்அஸ்தபாரங்களின்மீதுஸ்தாப த்தீர்.
எனேவஅதுஒருேபாதும்அழிக்கப்படுவதல்ைல.

௬நீர்அதைனத்தண்ணீரால் ேபார்ைவையப் ேபான்றுமூடினீர்.
தண்ணீர்மைலகைளமூடிற்று.

௭நீர் கட்டைளய ட்டேபாது, தண்ணீர்வலக ேயாடிற்று.
ேதவேன, நீர் தண்ணீைரப் பார்த்துச் சத்தமிட்டீர்,அதுவலக ேயாடிற்று.

௮தண்ணீர்பர்வதங்களிலிருந்துகீேழ பாய்ந்துபள்ளத்தாக்குகளில்ெசன்று,
பன்புநீர்அவற்றற்ெகனைவத்தஇடங்களுக்ெகல்லாம்ெசன்றது.

௯நீர் கடல்களுக்குஎல்ைலையைவத்தீர்.
தண்ணீர்மீண்டும்ஒருேபாதும்பூமிையமூடுவதற்ெகனஎழும்பாது.

௧௦ேதவேன, நீரூற்றுகளிலிருந்துநீேராைடகளாக நீர்ஓடும்படிெசய்தீர்.
பர்வதங்களின்நீேராைடகளினூேடஅதுகீேழ பாய்க றது.

௧௧நீேராைடகள்எல்லா காட்டுமிருகங்களுக்கும்தண்ணீைரத்தருகன்றன.
காட்டுக்கழுைதகளும்அங்குவந்துதண்ணீைரப் பருகுகன்றன.

௧௨வனத்தன்பறைவகள்குளங்களின்அருேகவாழவரும்.
அருேகயுள்ளமரங்களின்கைளகளில்அைவபாடும்.

௧௩மைலகளின்ேமல் ேதவன்மைழையப்ெபய்யப்பண்ணுகறார்.
ேதவன் ெசய்த ெபாருட்கள் பூமிக்குத் ேதைவயான எல்லாவற்ைறயும்
ெகாடுக்கன்றன.

௧௪ மிருகங்கள் உண்ணும்படியாக ேதவன் புல்ைல முைளத்ெதழச் ெசய்க றார்.
அவர் நமக்குத்தாவரங்கைளத்தருகறார்.

நம்உைழப்பல்அவற்ைறவளர்க்க ேறாம்.
அத்தாவரங்கள்பூமியலிருந்துநமக்குஉணைவத்தருகன்றன.

௧௫நம்ைமமக ழ்வக்கும்த ராட்ைசரசத்ைதயும்
நமதுேதாைலமிருதுவாக்கும்எண்ெணையயும்,
நம்ைமவலுவாக்கும்உணைவயும்ேதவன்நமக்குத்தருகறார்.

௧௬லீபேனானின்ெபரிய ேகதுருமரங்கள்கர்த்தருக்குரியைவ.
கர்த்தர் அம்மரங்கைள நாட்டி, அவற்றற்குத் ேதைவயான தண்ணீைரக்
ெகாடுக்க றார்.

* ௧௦௪:௪: ேதவேன...உண்டாக்கனீர்அல்லது “உமதுதூதர்கைளஆவயாகஉருவாக்கனீர்” எனப்படும்.
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௧௭அம்மரங்களில் பறைவகள்தங்கள்கூடுகைளக்கட்டும்.
ெபரிய ெகாக்குகள்ேதவதாருமரங்களில்வாழும்.

௧௮காட்டுஆடுகளுக்குஉயர்ந்த பர்வதங்கள்இருப்ப டமாகும்.
குழிமுயல்களுக்குக்கன்மைலகள்மைறவ டமாகும்.

௧௯ ேதவேன, வடுமுைற காலம் ெதாடங்குவைத அறவக்கும்படி எங்களுக்கு
சந்த ரைனத்தந்தீர்.

எப்ேபாதுமைறயேவண்டுெமன்பைதசூரியன்எப்ேபாதும்அறயும்.
௨௦எல்லா காட்டுமிருகங்களும்ெவளிேயவந்து

சுற்ற த்த ரிக ற காலமாகயஇரவாகும்படிஇருைளநீர்உண்டாக்கனீர்.
௨௧ேதவன்ெகாடுக்க றஉணவற்காக ேவண்டுகறதுேபால

தாக்கும் சங்கங்கள்ெகர்ச்ச க்கும்.
௨௨அப்ேபாதுசூரியன்எழும்பும்,

மிருகங்கள்தங்கள்இருப்ப டங்களுக்குப் ேபாய்ஓய்ெவடுக்கும்.
௨௩அப்ேபாதுஜனங்கள்தங்கள்ேவைலகளுக்காகச்ெசல்வார்கள்,

அவர்கள்மாைலவைர பணிபுரிவார்கள்.

௨௪கர்த்தாேவ, நீர் பலஅற்புதமானகாரியங்கைளச்ெசய்தருக்க றீர்.
பூமி, நீர்உண்டாக்கனபலெபாருள்களால்ந ரம்பயருக்க றது.
நீர் ெசய்யும்ஒவ்ெவான்றலும்உமதுஞானத்ைதக்காண்க ேறாம்.

௨௫சமுத்த ரத்ைதப் பாருங்கள்,அதுஎவ்வளவுெபரியது!
பலஉய ர்கள்அங்குவாழ்கன்றன!
எண்ணமுடியாத ச றயதும் ெபரியதுமான உய ரினங்கள் அங்கு
வாழ்கன்றன.

௨௬நீர்உண்டாக்கனகடல்வலங்கானலிவயாதான்கடலில்வைளயாடும்ேபாது
கப்பல்கள்சமுத்த ரத்தன்ேமல்பயணம்ெசய்கன்றன.

௨௭ேதவேன, எல்லாக்காரியங்களும்உம்ைமச் சார்ந்தருக்கன்றன.
தக்கேநரத்தல்நீர்அவற்றற்குஉணைவக்ெகாடுக்க றீர்.

௨௮ ேதவேன, எல்லா உய ரினங்களுக்கும் அைவ உண்ணும் உணைவ நீர்
ெகாடுக்க றீர்.

நல்ல உணவால் ந ரம்பய உமது ைககைள நீர் த றக்க றீர், அைவ வயறு
ந ரம்பும்வைரஅவற்ைறஉண்ணும்.

௨௯நீர்அவற்ைறவ ட்டுவலகும்ேபாதுஅைவஅஞ்சும்.
அவற்றன்சுவாசம்அவற்ைறவ ட்டுநீங்கும்.

அைவேசார்ந்துமரிக்கும்.
அவற்றன்உடல்கள்மீண்டும்புழுதயாகவடும்.

௩௦ஆனால் கர்த்தாேவ, நீர் உமதுஆவையஅனுப்பும்ேபாதுஅைவஆேராக்கயம்
ெபறும்!

நீர் மீண்டும்நலத்ைதப் புத தாகமாற்றுவீர்.

௩௧கர்த்தருைடயமகைமஎன்ெறன்றும்ெதாடரட்டும்!
கர்த்தர் தாம்உண்டாக்கனெபாருள்கைளக்கண்டுகளிப்பைடயட்டும்.

௩௨கர்த்தர்பூமிையச்சற்ேற பார்த்தால்அதுஅதரும்.
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அவர் மைலகைளத் ெதாட ேநர்ந்தால் அவற்றலிருந்து புைகெயழத்
ெதாடங்கும்.

௩௩என்ஆயுள்முழுவதும்நான்கர்த்தைரப் பாடுேவன்.
நான்வாழும்வைரகர்த்தைரத்துத த்துப் பாடுேவன்.

௩௪நான்கூறுபைவஅவைரமக ழ்ச்ச யாக்கும்எனநம்புக ேறன்.
நான்கர்த்தருக்குள்மக ழ்ச்ச யாயருக்க ேறன்.

௩௫பூமியலிருந்துபாவம்மைறந்துேபாகட்டும்.
தீேயார் என்ெறன்றும்அழிந்து ேபாவார்களாக.

என்ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத்துத !
கர்த்தைரதுதயுங்கள்!

௧௦௫
௧கர்த்தருக்குநன்ற கூறுங்கள்.

அவர் நாமத்ைதத்ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்.
அவர்ெசய்யும்அற்புதங்கைளத் ேதசங்களுக்குக்கூறுங்கள்.

௨கர்த்தைர ேநாக்க ப் பாடுங்கள்.
அவருக்குத்துத கைளப்பாடுங்கள்.
அவர்ெசய்யும்வயக்கத்தக்க காரியங்கைளக்குறத்துக்கூறுங்கள்.

௩கர்த்தருைடயபரிசுத்த நாமத்ைதக்குற த்துப்ெபருைமெகாள்ளுங்கள்.
ஜனங்களாகயநீங்கள்கர்த்தைரத் ேதடிவந்தீர்கள். சந்ேதாஷமாயருங்கள்!

௪வல்லைமக்காகக் கர்த்தரிடம் ேபாங்கள்.
உதவக்காக எப்ேபாதும்அவரிடம் ேபாங்கள்.

௫அவர்ெசய்யும்வயப்ப ற்குரிய காரிங்கைளநைனவுகூருங்கள்.
அவர் ெசய்த அத சயங்கைள யும் ஞானமுள்ள முடிவுகைளயும் எண்ணிப்
பாருங்கள்.

௬நீங்கள்அவரதுபணியாளாகயஆப ரகாமின் சந்ததயனர்.
நீங்கள்ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டயாக்ேகாபன்சந்ததயனர்.

௭கர்த்தேர நமது ேதவன்.
கர்த்தர்உலகம்முழுவைதயும்ஆளுகறார்.

௮ேதவனுைடயஉடன்படிக்ைகையஎன்ெறன்றும்நைனவுகூருங்கள்.
ஆயரம்தைலமுைறவைரயலும்அவரதுகட்டைளகைளநைனவுகூருங்கள்.

௯ேதவன்ஆப ரகாேமாடுஒருஉடன்படிக்ைகெசய்தார்.
ேதவன்ஈசாக்ேகாடுஒருவாக்குறுத ையச்ெசய்தார்.

௧௦பன்புஅவர்அதைனயாக்ேகாப ற்குஒருசட்டமாகச் ெசய்தார்.
ேதவன்இஸ்ரேவேலாடுஒருஉடன்படிக்ைகெசய்தார்.
அதுஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்!

௧௧ேதவன்: “நான்கானானின் ேதசத்ைதஉனக்குக்ெகாடுப்ேபன்.
அத்ேதசம்உனக்குச்ெசாந்தமாகும்” என்றார்.

௧௨ ஆப ரகாமின் குடும்பம் ச றயதாயருந்தேபாது ேதவன் அவ்வாக்குறுதைய
அளித்தார்.

அவர்கள்அங்குஅந்நயராகச் சலகாலத்ைதக்கழித்தனர்.
௧௩அவர்கள்ஒருஅரசலிருந்துமற்ேறார்அரச ற்கும்,
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ஒருேதசத்தலிருந்துமற்ெறாரு ேதசத்த ற்கும்பயணம்ெசய்தார்கள்.
௧௪ ஆனால் ஜனங்கள் அவர்கைளத் தகாதபடி நடத்த ேதவன்

அனுமதக்கவல்ைல.
அவர்கைளத்துன்புறுத்தாதபடிக்கு ேதவன்அரசர்கைளஎச்சரித்தார்.

௧௫ேதவன், “நான்ேதர்ந்ெதடுத்தஜனங்களுக்குத்தீைமெசய்யாதீர்கள்.
எனதுதீர்க்கதரிச களுக்குஎந்தத் தீைமயும்ெசய்யாதீர்கள்” என்றார்.

௧௬ேதவன்ேதசத்தல்பஞ்சம்வரப்பண்ணினார்.
ஜனங்களுக்குஉண்பதற்குத் ேதைவயானஉணவுஇருக்கவல்ைல.

௧௭ ஆனால் அவர்களுக்கு முன்ேன ேதவன் ேயாேசப்பு என்ற மனிதைன
அனுப்பனார்.

ேயாேசப்புஒருஅடிைமயாகவற்கப்பட்டான்.
௧௮ேயாேசப்பன்கால்கைளஅவர்கள்ஒருகயற்றால்கட்டினார்கள்.

அவன்கழுத்ைதச்சுற்றலும்ஒருஇரும்புவைளயத்ைதஅணிவத்தார்கள்.
௧௯அவர் ெசான்ன காரியங்கள்அப்படிேய ந கழும்வைர ேயாேசப்பு அடிைமயாக

இருந்தான்.
ேயாேசப்பு ேநர்ைமயானவன்என்பைதக்கர்த்தருைடயெசய்த நரூப த்தது.

௨௦எனேவஎக ப்தயஅரசன்அவைனவடுதைலெசய்தான்.
ேதசத்தன்தைலவன்அவைனச்சைறயனின்றுவடுவத்தான்.

௨௧அவர்அவனுக்குத்தமதுவீட்டின்ெபாறுப்ைபக்ெகாடுத்தார்.
அவருக்குச் ெசாந்தமான அைனத்ைதயும் ேயாேசப்பு கண்காணித்து
வந்தான்.

௨௨ப ற தைலவர்களுக்குேயாேசப்புஆைணகள்அளித்தான்.
ேயாேசப்புமுதயவர்களுக்குக்கற்ப த்தான்.

௨௩பன்புஇஸ்ரேவல்எக ப்த ற்குவந்தான்.
யாக்ேகாபு காமின்நாட்டில்வாழ்ந்தான்.

௨௪யாக்ேகாபன்குடும்பம்ெபருகற்று.
அவர்களின்பைகவர்கைளக்காட்டிலும்அவர்கள்பலவான்களானார்கள்.

௨௫ எனேவ எக ப்தயர்கள் யாக்ேகாபன் குடும்பத்ைதப் பைகக்கத்
ெதாடங்கனார்கள்.

அவர்களின்அடிைமகளுக்குஎத ரானத ட்டங்கள்வகுத்தார்கள்.
௨௬எனேவேதவன்தமதுதாசனாகய ேமாேசையஅனுப்பனார்.

ேதவன்ேதர்ந்ெதடுத்தஆசாரியனாகஆேரான்இருந்தான்.
௨௭காமின்நாட்டில் பலஅத சயங்கைளச்ெசய்வதற்கு

ேதவன்ேமாேசையயும்ஆேராைனயும்பயன்படுத்தனார்.
௨௮ேதவன்மிகக் கடும்இருைளஅனுப்பனார்.

ஆனால்எக ப்தயர்கள்அவருக்குச்ெசவ சாய்க்கவல்ைல.
௨௯எனேவேதவன்தண்ணீைரஇரத்தமாக்கனார்.

எல்லா மீன்களும்மடிந்தன.
௩௦அவர்கள்நாடுதவைளகளால்ந ரம்ப ற்று.

அரசனின்படுக்ைகயைறயல்கூடதவைளகள்இருந்தன.
௩௧ேதவன்கட்டைளய ட்டார்.

ஈக்களும்ேபன்களும்வந்தன.
அைவஎங்கும்ந ரம்பன.

௩௨ேதவன்கல்மைழையப்ெபய்யப்பண்ணினார்.
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நாடுமுழுவைதயும்மின்னல்பாத த்தது.
௩௩ ேதவன் அவர்களது த ராட்ைசக் ெகாடிகைளயும் அத்த மரங்கைளயும்

அழித்தார்.
அந்நாட்டின்ஒவ்ெவாருமரத்ைதயும் ேதவன்அழித்தார்.

௩௪ேதவன்கட்டைளய ட்டார்,ெவட்டுக்களிகளும்புல்புழுக்களும்வந்தன.
அைவஎண்ணமுடியாதஅளவுஇருந்தன!

௩௫ெவட்டுக்களிகளும்பச்ைசப்புழுக்களும்நாட்டின்எல்லா தாவரங்கைளயும்,
வயலின்எல்லா பய ர்கைளயும்தன்றன.

௩௬பன்பு ேதவன்நாட்டின்முதற்ேபறானஒவ்ெவான்ைறயும்ெகான்றார்.
ேதவன்முதலில்பறந்தமகன்கைளக்ெகான்றார்.

௩௭ பன்பு ேதவன் தமது ஜனங்கைள எக ப்தலிருந்து ெவளிேய அைழத்துச்
ெசன்றார்.

அவர்கள்ெபான்ைனயும்ெவள்ளிையயும்எடுத்துச்ெசன்றனர்.
ேதவனுைடயஜனங்கள்எவரும்தடுக்கவழவல்ைல.

௩௮ேதவனுைடயஜனங்கள்ெசல்வைதக்கண்டுஎக ப்துமக ழ்ந்தது.
ஏெனனில்அவர்கள்ேதவனுைடயஜனங்களுக்குஅஞ்சனார்கள்.

௩௯ேதவன்தமதுேமகத்ைதஒருேபார்ைவயாகப் பரப்பனார்.
தமதுஜனங்களுக்குஇரவல்ஒளி தரும்படிஒருெநருப்புத்தூைணத்ேதவன்
பயன்படுத்தனார்.

௪௦ ஜனங்கள் உணவுக்காக ேவண்டினார்கள், ேதவன் காைடகைளக்
ெகாணர்ந்தார்.

ேதவன்பரேலாகத்தலிருந்துமிகுதயானஉணைவக்ெகாடுத்தார்.
௪௧ேதவன்கன்மைலையப்பளந்தார், தண்ணீர்ெகாப்பளித்துெவளிேயற ற்று.

பாைலவனத்தல்ஒருநத ஓடஆரம்ப த்தது.

௪௨ேதவன்அவரதுபரிசுத்தவாக்குறுதையநைனவுக்கூர்ந்தார்.
ேதவன் அவரது தாசனாகய ஆப ரகாமுக்குக் ெகாடுத்த வாக்குறுதைய
நைனவுக்கூர்ந்தார்.

௪௩ேதவன்அவரதுஜனங்கைளஎக ப்தலிருந்துெவளிேயவரவைழத்தார்.
மக ழ்ச்ச யான பாடல்கைளப் பாடிக்ெகாண்டு ஜனங்கள் களிப்ேபாடு
எக ப்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டுவந்தார்கள்!

௪௪ப றஜனங்கள்வாழ்ந்துெகாண்டிருந்தநாட்ைடேதவன்தமதுஜனங்களுக்குக்
ெகாடுத்தார்.

ப ற ஜனங்கள் உைழத்துப் ெபற்ற ெபாருட்கைள ேதவனுைடய ஜனங்கள்
ெபற்றனர்.

௪௫ஏன்ேதவன்இைதச்ெசய்தார்?
அப்ேபாதுதான் அவரது ஜனங்கள் அவரளித்த சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிய
முடியும்.

அவர்கள்கவனமாகஅவரதுேபாதைனகளுக்குக்கீழ்ப்படியமுடியும்.

கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

௧௦௬
௧கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
கர்த்தர் நல்லவர், எனேவஅவருக்குநன்ற கூறுங்கள்!
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ேதவனுைடயஅன்புஎன்ெறன்ைறக்குமுள்ளது!
௨உண்ைமயாகேவ கர்த்தர் எவ்வளவு ெபரியவர் என்பைத ஒருவரும் வவரிக்க

முடியாது.
ஒருவரும்ேபாதுமானஅளவுேதவைனதுதத்துவ டஇயலாது.

௩ேதவனுைடயகட்டைளகளுக்குக்கீழ்படிக றஜனங்கள்மக ழ்ச்ச யானவர்கள்.
எப்ேபாதும்அந்தஜனங்கள்நல்லகாரியங்கைளேயெசய்க றார்கள்.

௪கர்த்தாேவ,உம்முைடயஜனங்களிடம்இரக்கமாயருக்கும்ேபாது
என்ைனநைனவுகூர்ந்துஇரட்ச யும்.

௫கர்த்தாேவ, நீர் ேதர்ந்ெதடுத்தஉமதுஜனங்களுக்கு
நீர்ெசய்யும்நன்ைமகைளநானும்பக ர்ந்துக்ெகாள்ளச்ெசய்யும்.

என்ைனயும்உம்ஜனங்கேளாடுமக ழ்ச்ச யாய்இருக்கும்படிெசய்யும்.
உம்ைமப் புகழ்வதல்என்ைனயும்உம்ஜனங்கேளாடுஇைணயச்ெசய்யும்.

௬எங்கள்முற்ப தாக்கள்பாவம்ெசய்ததுப்ேபால் நாங்களும்பாவம்ெசய்ேதாம்.
நாங்கள்தவறுெசய்ேதாம், நாங்கள்தீயவற்ைறச்ெசய்ேதாம்.

௭ கர்த்தாேவ எக ப்தலுள்ள எங்கள் முற்ப தாக்கள் நீர் ெசய்த
அத சயங்களிலிருந்துஎைதயும்கற்கவல்ைல.

ெசங்கடலின் அருேக எங்கள் முற்ப தாக்கள் உமக்ெகத ராகத்
தரும்பனார்கள்.

௮ஆனால்ேதவன்நம்முற்ப தாக்கைளஅவரதுெசாந்த நாமத்தன்காரணமாகக்
காப்பாற்றனார்.

அவரது மிகுந்த வல்லைமையக் காட்டும் ெபாருட்டு ேதவன் அவர்கைளக்
காப்பாற்றனார்.

௯ேதவன்கட்டைளய ட்டார்,ெசங்கடல்வறண்டுேபானது.
ஆழமான கடலினூேட, பாைலவனத்ைதப் ேபான்ற உலர்ந்த தைரயன்ேமல்
ேதவன்நம்முற்ப தாக்கைளவழிநடத்தனார்.

௧௦ ேதவன் நமது முற்ப தாக்கைள அவர்கள் பைகவர்களிடமிருந்து
காப்பாற்றனார்.

அவர்கள்பைகவரிடமிருந்து ேதவன்அவர்கைளப்பாதுகாத்தார்.
௧௧ேதவன்அவர்கள்பைகவர்கைளக்கடலால்மூடினார்.

அவர்கள்பைகவர்களில்ஒருவன்கூடதப்பவல்ைல.

௧௨அப்ேபாதுநம்முற்ப தாக்கள் ேதவைனநம்பனார்கள்.
அவர்கள்அவருக்குத்துத கைளப்பாடினார்கள்.

௧௩ ஆனால் நம் முற்ப தாக்கள் ேதவன் ெசய்த காரியங்கைள வைரவல்
மறந்துேபானார்கள்.

அவர்கள்ேதவனுைடயஅறவுைரக்குச்ெசவ சாய்க்கவல்ைல.
௧௪பாைலவனத்தல்நம்முற்ப தாக்களுக்குப்பச யுண்டாயற்று.

மனிதர்களில்லாதஇடத்தல்அவர்கள்ேதவைனப்பரிேசாத த்தார்கள்.
௧௫ஆனால் ேதவேனா நம் முற்ப தாக்களுக்கு அவர்கள் ேகட்ட ெபாருள்கைளக்

ெகாடுத்தார்.
ெகாடிய ேநாையயும் ேதவன்அவர்களுக்குக்ெகாடுத்தார்.

௧௬ஜனங்கள்ேமாேசய டம்ெபாறாைமெகாண்டார்கள்.
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அவர்கள் கர்த்தருைடய பரிசுத்த ஆசாரியனாகய ஆேரானிடம் ெபாறாைம
ெகாண்டார்கள்.

௧௭எனேவேதவன்ெபாறாைமயுள்ளஅந்தஜனங்கைளத்தண்டித்தார்.
தைர பளந்துதாத்தாைனவழுங்கயது.
தைரஒன்றுேசர்ந்தேபாதுஅப ராமின்கூட்டத்தாைரமூடிக்ெகாண்டது.

௧௮பன்புஜனங்கள்கூட்டத்ைதெநருப்பு எரித்தது.
அத்தீேயாைரெநருப்பு எரித்தது.

௧௯ ஓேரப் மைலயல் அந்த ஜனங்கள் ெபான்னினால் ஒரு கன்றுக்குட்டிையச்
ெசய்தார்கள்.

அவர்கள்ஒருசைலையத்ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.
௨௦அந்தஜனங்கள்புல்தன்னும்காைளயன்சைலக்காக

மகைமெபாருந்தயதங்கள்ேதவைனவட்டுவ ட்டார்கள்.
௨௧ேதவன்நமதுமுற்ப தாக்கைளக்காப்பாற்றனார்.

ஆனால்அவர்கள்அவைரமுற்றலும்மறந்துேபானார்கள்.
எக ப்தல்அத சயங்கள்ெசய்த ேதவைனஅவர்கள்மறந்துேபானார்கள்.

௨௨காமின் ேதசத்தல் ேதவன்வயக்கத்தக்கக் காரியங்கைளச்ெசய்தார்.
ெசங்கடலின்அருேகஆச்சரியமானகாரியங்கைளேதவன்ெசய்தார்.

௨௩ேதவன்அந்தஜனங்கைளஅழிக்கவரும்பனார்.
ஆனால்அவர் ேதர்ந்ெதடுத்த ேமாேசஅவைரத் தடுத்தான்.

ேமாேச ேதவன்ேதர்ந்ெதடுத்த பணியாள்.
ேதவன் மிகுந்த ேகாபங்ெகாண்டார், ஆனால் ேமாேச தடுத்து, ேதவன்
ஜனங்கைளஅழிக்காதபடிெசய்தான்.

௨௪ஆனால்பன்புஅந்தஜனங்கள்அற்புதமானகானான் ேதசத்த ற்குள்நுைழய
மறுத்தார்கள்.

ேதவன் அத்ேதசத்தல் வாழும் ஜனங்கைள முறயடிப்பதல் அவர்களுக்கு
உதவுவார் என்பைதஅவர்கள்நம்பவல்ைல.

௨௫அவர்களின்கூடாரங்களிலிருந்துஆண்டவருக்குஎத ராகக்குைறகூற
ேதவனுக்குக்கீழ்ப்படியமறுத்தனர்.

௨௬எனேவஅவர்கள்பாைலவனத்தல்மடிவார்கள்
என்றுேதவன்சபதமிட்டார்.

௨௭ அவர்கள் சந்ததயனைர அந்நயர் ேதாற்கடிக்க அனுமத ப்பதாக ேதவன்
கூறனார்.

ேதசங்களிெலல்லாம் நம் முற்ப தாக்கைளச் ச தறடிப்பதாக ேதவன்
ஆைணயட்டார்.

௨௮ பன்பு பாகால்ேபேயாரில், ேதவனுைடய ஜனங்கள் பாகாைலத்
ெதாழுதுெகாள்ளகூடினார்கள்.

ேதவனுைடய ஜனங்கள் தீய வருந்துகளில் கலந்து மரித்ேதாைரப்
ெபருைமப்படுத்தும்பலிகைளஉண்டார்கள்.

௨௯தமதுஜனங்களிடம் ேதவன்மிகுந்த ேகாபமைடந்தார்.
ேதவன்அவர்கைளமிகவும் ேநாயுறச்ெசய்தார்.

௩௦ஆனால்பெனகாஸ்ேதவனிடம்ெஜபம்ெசய்தான்.
ேதவன்அந்ேநாையத்தடுத்தார்.
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௩௧ப ெனகாஸ்ெசய்ததுமிக நல்லகாரியம் என்பைத ேதவன்அறந்தார்.
ேதவன்ேநாையத்தடுத்தார்.
ேதவன்இைதஎன்ெறன்ைறக்கும்நைனவுக்கூருவார்.

௩௨ேமரிபாவல்ஜனங்கள்ேகாபமைடந்தனர்.
ேமாேச தவறுெசய்வதற்குஜனங்கள்காரணமாயனர்.

௩௩ேமாேச மிகவும்குழப்பமைடயும்படிஅந்தஜனங்கள்ெசய்தனர்.
எனேவசரியாக ச ந்த க்காமல் ேமாேச ேபசனான்.

௩௪ கானானில் வாழும் ப ற ேதசத்தனைரத் ேதாற்கடிக்குமாறு கர்த்தர்
ஜனங்களுக்குக்கூறனார்.

ஆனால்இஸ்ரேவல்ஜனங்கேளா ேதவனுக்குக்கீழ்ப்படியவல்ைல.
௩௫அவர்கள்ப றஜனங்கேளாடுகலந்தார்கள்.

அந்தஜனங்கள்ெசய்தவற்ைறெயல்லாம்ெசய்தார்கள்.
௩௬ேதவனுைடயஜனங்களுக்குஅவர்கள்கண்ணியாகஅைமந்தார்கள்.

ப றஜனங்கள் ெதாழுதுெகாண்ட ெதய்வங்கைள அவர்களும்
ெதாழுதுெகாள்ளத்ெதாடங்கனார்கள்.

௩௭ேதவனுைடயஜனங்கள்தங்கள்ெசாந்த பள்ைளகைளேயெகான்று
ப சாச ற்குக்காணிக்ைகயாக்கனார்கள்.

௩௮ேதவனுைடயஜனங்கள்களங்கமற்ேறாைரக்ெகான்றார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் ெசாந்த பள்ைளகைளேயக் ெகான்று அவர்கைளப் ெபாய்
ெதய்வங்களுக்குக்காணிக்ைகயாக்கனார்கள்.

௩௯ எனேவ ேதவனுைடய ஜனங்கள் பற ஜனங்களின் பாவங்களால்
அழுக்கைடந்தார்கள்.

ேதவனுைடயஜனங்கள் தங்கள் ேதவனிடம் அவநம்ப க்ைக ெகாண்டு, ப றர்
ெசய்தகாரியங்கைளேயச்ெசய்தார்கள்.

௪௦ேதவன்அவரதுஜனங்களிடம் ேகாபங்ெகாண்டார்.
ேதவன்அவர்களிடம் ெவறுப்பைடந்தார்.

௪௧ேதவன்அவரதுஜனங்கைளப்ப ற ேதசத்தாரிடம் ெகாடுத்தார்.
ேதவன்அவர்களதுபைகவர்கள்அவர்கைளஆளுமாறுெசய்தார்.

௪௨ேதவனுைடயஜனங்களின்பைகவர்கள்அவர்கைளஅடக்கயாண்டு
அவர்களின்வாழ்க்ைககடினமாகும்படிெசய்தார்கள்.

௪௩ேதவன்அவரதுஜனங்கைளப்பலமுைறகாப்பாற்றனார்.
ஆனால் அவர்கள் ேதவனுக்ெகத ராகத் தரும்ப , தாங்கள்
வரும்பயவற்ைறெயல்லாம்ெசய்தார்கள்.

ேதவனுைடயஜனங்கள்பற்பலதீயகாரியங்கைளச்ெசய்தார்கள்.
௪௪ஆனால்ேதவனுைடயஜனங்கள்துன்பத்தலிருந்தேபாெதல்லாம் ேதவனிடம்

உதவக்காகெஜப த்தனர்.
ஒவ்ெவாருமுைறயும் ேதவன்அவர்கள்ெஜபங்களுக்குச்ெசவெகாடுத்தார்.

௪௫ேதவன்எப்ேபாதும்அவரதுஉடன்படிக்ைகையநைனவுக்கூர்ந்து
தமதுமிகுந்தஅன்பனால்அவர்களுக்குஆறுதல்அளித்தார்.

௪௬ப ற ேதசத்தார்அவர்கைளச் சைறவாச களாக்கனார்கள்.
ஆனால்தம்ஜனங்களிடம்அவர்கள்இரக்கம்காட்டும்படி ேதவன்ெசய்தார்.

௪௭நம் ேதவனாகயகர்த்தர் நம்ைமக்காப்பாற்றனார்!
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ேதவன்அத்ேதசங்களிலிருந்துமீண்டும்நம்ைமஅைழத்துவந்தார்.
எனேவநாம்அவரதுபரிசுத்த நாமத்ைதத்துத ப்ேபாம்,

எனேவநாம்அவருக்குத்துத கைளப்பாடுேவாம்.
௪௮ இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர் ஆசீர்வத க்கப்படட்டும் ேதவன்

எப்ேபாதும்வாழ்க றவர்.
அவர் என்ெறன்றும்வாழ்வார்.

எல்லாஜனங்களும், “ஆெமன்!
கர்த்தைரத்துதயுங்கள்” என்றுெசால்லக்கடவர்கள்.

௧௦௭
புத்தகம் 5
(P s a lm s 107-150)

௧கர்த்தர் நல்லவர், எனேவஅவருக்குநன்ற கூறுங்கள்!
அவரதுஅன்புஎன்ெறன்ைறக்கும்உள்ளது!

௨கர்த்தரால்மீட்கப்பட்டஒவ்ெவாருமனிதனும்இைதத்தான்ெசால்லேவண்டும்.
கர்த்தர் பைகவரிமிருந்துஅவர்கைளக்காப்பாற்றனார்.

௩ கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைளப் பல்ேவறு வத்தயாசமான நாடுகளிலுமிருந்து
ஒருமித்துக்கூடும்படிச்ெசய்தார்.

அவர்கைளக் க ழக்கலும் ேமற்கலுமிருந்தும் வடக்கலும் ெதற்கலுமிருந்தும்
வரச்ெசய்தார்.

௪அவர்களுள்சலர் பாைலவனத்தல்அைலந்துத ரிந்தார்கள்.
அவர்கள்வாழஒருஇடம் ேதடினார்கள்.
ஆனால்அவர்களால்ஒருநகரத்ைதக்கண்டுபடிக்கமுடியவல்ைல.

௫அவர்கள்பசயாலும்தாகத்தாலும்வருந்த ,
ேசார்வைடந்துேபானார்கள்.

௬எனேவஅவர்கள்உதவக்காகக் கர்த்தைரக்கூப்ப ட்டார்கள்.
அவர்அவர்களின்ெதால்ைலகளிலிருந்துஅவர்கைளமீட்டார்.

௭ ேதவன் அந்த ஜனங்கைள அவர்கள் வாழவருக்கும் நகரத்த ற்கு ேநராக
நடத்தனார்.

௮அவர்ஜனங்களுக்காகச்ெசய்தவயக்கத்தகுகாரியங்களுக்காகவும்
அவரதுஅன்பற்காகவும்கர்த்தருக்குநன்ற கூறுங்கள்.

௯ேதவன்தாகமைடந்தஆத்துமாைவத்தருப்த ப்படுத்துகறார்.
பச யுள்ளஆத்துமாைவநன்ைமகளால் ேதவன்ந ரப்புக றார்.

௧௦ேதவனுைடயஜனங்களில் சலர் சைறவாச களாகஇருந்தார்கள்.
அவர்கள் இருண்ட சைறகளுக்குள் கம்ப களுக்குப்பன்ேன
அைடக்கப்பட்டார்கள்.

௧௧ஏெனனில்அவர்கள்ேதவன்ெசான்னவற்றற்குஎத ராகப் ேபாராடினார்கள்.
மிகஉன்னதமானேதவனுைடயஅறவுைரக்குச்ெசவ சாய்க்கமறுத்தார்கள்.

௧௨அவர்கள்ெசய்தகாரியங்களால்
ேதவன்அந்தஜனங்களின்வாழ்க்ைகையக்கடினமாக்கனார்.

அவர்கள்இடற வீழ்ந்தார்கள்.
அவர்களுக்குஉதவஒருவனும்இருக்கவல்ைல.

௧௩ அந்த ஜனங்கள் துன்பத்தல் ச க்குண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் கர்த்தரிடம்
உதவ ேவண்டினார்கள்.
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ேதவன்அவர்கள்துன்பங்களிலிருந்துஅவர்கைளக்காப்பாற்றனார்.
௧௪அவர்கைளஇருண்டசைறகளிலிருந்துேதவன்ெவளிேயற்றனார்.

அவர்கைளக்கட்டியருந்தகயறுகைளேதவன்அறுத்ெதற ந்தார்.
௧௫ அவரது அன்பற்காகவும் அவர் ஜனங்களுக்காகச் ெசய்க ற வயக்கத்தக்க

காரியங்களுக்காகவும்
கர்த்தருக்குநன்ற கூறுங்கள்.

௧௬நாம் நமதுபைகவைரமுறயடிப்பதற்குேதவன்உதவுகறார்.
அவர்களின்ெவண்கலக்கதவுகைளேதவனால்உைடக்கமுடியும்.
அவர்களின்வாயற் கதவுகளின்இரும்புக் கம்ப கைள ேதவனால் ச தறடிக்க
முடியும்

௧௭ச லர் தங்கள்பாவங்களின்காரணமாகஅறவற்றவர்களாகமாறனார்கள்.
தங்களுைடயகுற்றங்களுக்காகஅவர்கள்மிகவும்துன்பப்பட்டார்கள்.

௧௮அந்தஜனங்கள்உண்ணமறுத்தார்கள்.
அவர்கள்மரிக்கும் நைலையஅைடந்தார்கள்.

௧௯அவர்கள்துன்பத்தல் ச க்குண்டிருந்தார்கள்.
கர்த்தைர ேநாக்க உதவக்ெகனேவண்டினார்கள்.
அவர்அவர்கைளத்துன்பங்களினின்றுவடுவத்தார்.

௨௦ ேதவன் தமது வார்த்ைதயனால் கட்டைளய ட்டு, அவர்கைளக்
குணமாக்கனார்.

எனேவஅந்தஜனங்கள்கல்லைறயலிருந்துகாப்பாற்றப்பட்டார்கள்.
௨௧அவரதுஅன்பற்காகவும்,

அவர் ஜனங்களுக்காகச் ெசய்க ற வயக்கத்தக்க காரியங்களுக்காகவும்
கர்த்தருக்குநன்ற கூறுங்கள்.

௨௨அவர்ெசய்தஎல்லாவற்றற்காகவும்பலிகைளச்ெசலுத்த கர்த்தருக்குநன்ற
கூறுங்கள்.

கர்த்தர் ெசய்தவற்ைறமக ழ்ச்ச ேயாடுகூறுங்கள்.

௨௩ச லஜனங்கள்கடைலக்கடந்துபடகுகளில்ெசன்றார்கள்.
ெபருங்கடலின்குறுக்ேக ேவைலகளின்ெபாருட்டுஅவர்கள்ெசன்றார்கள்.

௨௪கர்த்தர் ெசய்யக்கூடியைதஅந்தஜனங்கள்கண்டார்கள்.
கடலில்அவர்ெசய்தவயக்கத்தக்க காரியங்கைளஅவர்கள்கண்டார்கள்.

௨௫ேதவன்கட்டைளய ட்டார்,ஒருெபருங்காற்றுவீசஆரம்ப த்தது.
அைலகள்உயரமாக, ேமலும்உயரமாக எழும்பன.

௨௬ அைலகள் அவர்கைள வானத்தற்கு ேநராகத் தூக்க , மீண்டும் கீேழ வழச்
ெசய்தது.

மனிதர்கள்தங்கள்ைதரியத்ைதஇழக்கும்படிஆபத்தாக புயல்வீச ற்று.
௨௭அவர்கள்நைலதளர்ந்துகுடிெவறயர்கைளப் ேபாலவீழ்ந்தார்கள்.

மாலுமிகளாகயஇவர்களுைடயதறைமவீணாய்ேபாய ற்று.
௨௮அவர்கள்துன்பத்தல்இருந்தார்கள்.

எனேவஉதவக்காகக் கர்த்தைரக்கூப்ப ட்டார்கள்.
அவர்கள்துன்பங்களிலிருந்துஅவர்அவர்கைளக்காப்பாற்றனார்.

௨௯ேதவன்புயைலநறுத்தனார்.
அவர்அைலகைளஅைமத ப்படுத்தனார்.

௩௦கடல்அைமதயுற்றைதக்கண்டுமாலுமிகள்மக ழ்ந்தார்கள்.
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அவர்கள் ேபாக ேவண்டிய இடத்த ற்கு ேதவன் அவர்கைளப் பாதுகாப்பாகக்
ெகாண்டுேசர்த்தார்.

௩௧அவரதுஅன்பற்காகவும்,
அவரது ஜனங்களுக்காகச் ெசய்க ற வயக்கத்தக்க காரியங்ளுக்காகவும்
கர்த்தருக்குநன்றகூறுங்கள்.

௩௨ெபரியகூட்டத்தல் ேதவைனவாழ்த்துங்கள்.
முதயதைலவர்கள்ஒன்றுகூடும்ேபதுஅவைரவாழ்த்துங்கள்.

௩௩ேதவன்நத கைளப்பாைலவனமாக்கனார்.
நீரூற்றுக்கள்ெபருக்ெகடுப்பைத ேதவன்நறுத்தனார்.

௩௪ேதவன்வளமிக்க ேதசத்ைதமாற்றனார்.
அது பயனற்ற உப்பு நலமாக மாற ற்று. ஏெனனில் அங்குத் தீேயார்
வாழ்ந்தனர்.

௩௫ேதவன்பாைலவனத்ைதமாற்றனார்.
அதுகுளங்களுள்ளநலம்ஆயற்று.
ேதவன் உலர்ந்த நலத்தலிருந்து நீரூற்றுக்களில் தண்ணீர் புறப்படச்
ெசய்தார்.

௩௬ேதவன்பசயுள்ளஜனங்கைளஅந்தநல்லேதசத்த ற்குவழிநடத்தனார்.
அவர்கள்அங்குவாழஒருநகரத்ைதஅைமத்தார்கள்.

௩௭அவர்கள்வயல்களில்வைதகைளநட்டார்கள்.
அவர்கள்வயல்களில் த ராட்ைசகைளநட்டார்கள்.
அவர்கள்நல்லஅறுவைடெசய்தார்கள்.

௩௮ேதவன்அந்தஜனங்கைளஆசீர்வத த்தார்.
அவர்கள் குடும்பங்கள் ெபருகன. அவர்களுக்குப் பற்பல மிருகங்கள்
இருந்தன.

௩௯த டீெரனஏற்பட்ட ேபரிழப்பனாலும்,துன்பங்களினாலும்,
அவர்கள்குடும்பங்கள்குறுக ெபலவீனமாயன.

௪௦ேதவன்அவர்கள்தைலவர்கைளஅவமானப்படுத்த ,ெவட்கப்படச் ெசய்தார்.
பாைதகளற்ற பாைலவனத்தன் வழியாக அவர்கள் அைலயும்படி ேதவன்
ெசய்தார்.

௪௧ பன்பு ேதவன் அந்த ஏைழ ஜனங்கைள அவர்களது துயரங்களிலிருந்து
மீட்டார்.

இப்ேபாது அவர்கள் குடும்பங்கள் ஆட்டு மந்ைதகைளப் ேபால்
ெபருகயுள்ளன.

௪௨நல்லஜனங்கள்இைதக்கண்டுமகழ்ச்ச யைடவார்கள்.
ஆனால் தீய ஜனங்கேளா இைதக் காணும்ேபாது, என்ன ெசால்வெதன்று
அறயார்கள்.

௪௩ ஒருவன் ஞானமுள்ளவனாக இருந்தால் இக்காரியங்கைள
நைனவுகூருவான்.

அப்ேபாது ேதவனுைடய அன்பு உண்ைமயாகேவ இத்தைகயெதன்று
புரிந்துெகாள்ளத்ெதாடங்குவான்.

௧௦௮
தாவீதன்துத ப் பாடல்களுள்ஒன்று

௧ேதவேன, நான்ஆயத்தமாகஇருக்க ேறன்.
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எனது இருதயமும் ஆத்துமாவும் துத ப் பாடல்கைளப் பாடவும் இைசக்கவும்
தயாராகஇருக்க றது.

௨சுரமண்டலங்கேள,வீைணகேள, நாம்சூரியைனஎழச்ெசய்ேவாம்.
௩கர்த்தாேவ, நாங்கள்உம்ைமஎல்லா ேதசங்களிலும்துத ப்ேபாம்.

ப றஜனங்கள்மத்தயல்நாங்கள்உம்ைமத்துத ப்ேபாம்.
௪கர்த்தாேவ,உமதுஅன்புவானங்கைளக்காட்டிலும்உயர்ந்தது.

உமதுசத்தயம்உயரமானேமகங்கைளக்காட்டிலும்உயர்ந்தது.
௫ேதவேன,வண்ணிற்குேமல்எழும்பும்!

உலகெமல்லாம்உமதுமகைமையக்காணட்டும்.
௬ேதவேன,உமக்குேவண்டியவர்கைளக்காப்பாற்றஇைதச்ெசய்யும்.

எனதுெஜபத்த ற்குப் பதல் தாரும்,உமதுமிகுந்தவல்லைமையமீட்பதற்குப்
பயன்படுத்தும்.

௭ேதவன்அவரதுஆலயத்தலிருந்துேபச ,
“நான்ேபாரில் ெவன்றுஅவ்ெவற்றையக்குறத்துமக ழ்ச்ச யைடேவன்!

என்ஜனங்களுக்குஇத்ேதசத்ைதப் பங்கடுேவன்.
அவர்களுக்குச் சீேகைமக்ெகாடுப்ேபன்.
அவர்களுக்குச்சுக்ேகாத் பள்ளத்தாக்ைகக்ெகாடுப்ேபன்

௮கீேலயாத்தும்மனாேசயும் எனக்குரியனவாகும்.
எப்ப ராயீம் என்தைலக்குப்ெபலனானஅணியாகும்.
யூதா என்நயாயம்அறவக்கும் ேகால்

௯ேமாவாப் என்பாதங்கைளக்கழுவும்பாத்த ரம்.
ஏேதாம் என்மித யடிகைளச்சுமக்கும்அடிைம.
நான்ெபலிஸ்தயைரத் ேதாற்கடித்துெவற்ற ஆரவாரம்ெசய்ேவன்.”

௧௦-௧௧யார் என்ைனப்பைகவனின்ேகாட்ைடக்குள்வழி நடத்துவான்?
யார் என்ைனஏேதாேமாடு ேபாராடஅைழத்துச்ெசல்வான்?

ேதவேன,இக்காரியங்கைளச்ெசய்யநீேரஉதவமுடியும்.
ஆனால்நீர் எங்கைளவ ட்டுவலகனீர்.
நீர் எங்கள்ேசைனகேளாடுெசல்லவல்ைல!

௧௨ேதவேன, நாங்கள்பைகவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பதற்குத்தயவாய்உதவும்!
ஜனங்கள்எங்களுக்குஉதவமுடியாது!

௧௩ேதவன்மட்டுேம எங்கைளவலிைமயுைடயவர்களாக்கமுடியும்.
ேதவன்எங்கள்பைகவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பார்.

௧௦௯
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுஅளித்ததுத ப் பாடல்களில்ஒன்று

௧ேதவேன, என்ெஜபத்த ற்குஉமதுகாதுகைளமூடிக்ெகாள்ளாேதயும்.
௨தீேயார் என்ைனப்பற்ற ப்ெபாய்கைளக்கூறுகறார்கள்.

உண்ைமயற்றகாரியங்கைளஅவர்கள்ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
௩ என்ைனப்பற்ற ஜனங்கள் ெவறுப்பைடயும் காரியங்கைளச்

ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
எந்தக் காரணமுமின்ற அவர்கள்என்ைனத்தாக்குகறார்கள்.

௪நான்அவர்கைளேநச த்ேதன்,அவர்கேளா என்ைனப்பைகக்க றார்கள்.
எனேவஇப்ேபாது, ேதவேன,உம்ைமேநாக்க ெஜபம்ெசய்க ேறன்.
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௫நான்அந்தஜனங்களுக்குநன்ைமயானகாரியங்கைளச்ெசய்ேதன்.
ஆனால்அவர்கேளா எனக்குத்தீயகாரியங்கைளச்ெசய்க றார்கள்.

நான்அவர்கைளேநச த்ேதன்.
ஆனால்அவர்கேளா, என்ைனப்பைகத்தார்கள்.

௬அவன்ெசய்ததீயக்காரியங்களுக்காக எனதுபைகவைனத்தண்டியும்.
அவன்தவறானவெனன்றுநரூப க்கும்ஒருவைனக்கண்டுபடியும்.

௭என் பைகவன் தவறுெசய்தைதயும், அவேனகுற்றவாளி என்பைதயும் நீத பத
முடிவுெசய்யட்டும்.

என் பைகவன் கூறுபைவ யாவும் அவனுக்ேக ேமலும் தீைமையத்
ேதடித்தரட்டும்.

௮என்பைகவன்உடேனமடியட்டும்.
அவன்பதவையமற்ெறாருவன்ெபறட்டும்.

௯ என் பைகவனின் குழந்ைதகள், அநாைதகளாக , அவன் மைனவ
வதைவயாகட்டும்.

௧௦அவர்கள்தங்கள்வீட்ைடஇழந்துப ச்ைசக்காரர்களாகட்டும்.
௧௧ என் பைகவனிடம் கடன்பட்டிருக்க ற ஜனங்கள் அவனுக்குச் ெசாந்தமான

ெபாருட்கைளஎடுத்துக்ெகாள்ளட்டும்.
அவன்உைழத்தஎல்லாப்ெபாருட்கைளயும்எவராவதுஎடுத்துக்ெகாள்ளட்டும்.

௧௨என்பைகவனுக்குஒருவனும்இரக்கம்காட்டமாட்டான்எனநான்நம்புக ேறன்.
ஒருவனும் அவனது குழந்ைதகளுக்குக் கருைப காட்டமாட்டான் எனவும்
நான்நம்புக ேறன்.

௧௩என்பைகவைனமுற்றலும்அழியும்.
அடுத்த தைலமுைறயனர் அவன் ெபயைர எல்லாவற்றலிருந்தும்
அகற்ற ப்ேபாடட்டும்.

௧௪ என் பைகவனின் தந்ைதயன் பாவங்கைள கர்த்தர் நைனவல்ெகாள்வார்
என்றுநான்நம்புக ேறன்.

அவனது தாயன் பாவங்கள் என்றும் நீக்கப்படுவதல்ைல என நான்
நம்புக ேறன்.

௧௫ கர்த்தர் அப்பாவங்கைள என்ெறன்றும் நைனவு கூருவார் என நான்
நம்புக ேறன்.

ஜனங்கள் என் பைகவைன முற்றலும் மறந்துப்ேபாகும்படி அவர்
ஜனங்கைளவற்புறுத்துவார் எனநான்நம்புக ேறன்.

௧௬ஏெனனில்அத்தீயமனிதன்ஒருேபாதும்நன்ைமெசய்ததல்ைல.
அவன்ஒருேபாதும்எவைரயும் ேநச த்ததல்ைல.
அவன் ஏைழகள், த க்கற்ேறார் ஆக ேயாரின் வாழ்க்ைக கடினமாகும்படி
ெசய்தான்.

௧௭ ப றருக்குத் தீயைவ ந கழ ேவண்டுெமனக் ேகட்பதல் அத்தீயவன்
ஆர்வமுைடயவனாகஇருந்தான்.

எனேவஅத்தீைமகள்அவனுக்குேநரிடட்டும்.
அத்தீயமனிதன்ஒருேபாதும்ஜனங்களுக்குநல்லைவநகழேவண்டுெமனக்
ேகட்டதல்ைல.

௧௮சாபங்கள்அவன்ஆைடகளாகட்டும்.
சாபங்கள்அவன்பருகும்தண்ணீராகட்டும்.
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சாபங்கள்அவன்சரீரத்தன்மீதுஎண்ெணயாகட்டும்.
௧௯சாபங்கள்அத்தீேயாைனச்சுற்றயருக்கும்ஆைடகளாகட்டும்.

சாபங்கள்அவன்இடுப்ைபச்சுற்றயருக்கும்கச்ைசயாகட்டும்.

௨௦ என் பைகவனுக்கு அக்காரியங்கள் அைனத்ைதயும் கர்த்தர் ெசய்வார் என
நான்நம்புக ேறன்.

என்ைனக் ெகால்ல முயன்றுக்ெகாண்டிருக்க ற எல்லா ஜனங்களுக்கும்
கர்த்தர்அவற்ைறச்ெசய்வார் எனநான்நம்புக ேறன்.

௨௧கர்த்தாேவ, நீேர என்ஆண்டவர்.
எனேவஉமதுநாமத்துக்குப்ெபருைமதரும்வழியல்என்ைனக்கவனியும்.

உமக்குமிகுதயானஅன்புஉண்டுஎனேவஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
௨௨நான்ஏைழயும்த க்கற்றவனுமானமனிதன்.

நான்உண்ைமய ேலேயகவைலயைடக ேறன்.
என்இருதயம்ெநாறுங்க ப்ேபாக றது.

௨௩என்வாழ்க்ைகபகலின்முடிைவஅறவக்கும்நீண்டந ழைலப்ேபான்றதுஎன
நான்உணர்க ேறன்.

ச லர் தள்ளிவடும்பூச்சையப்ேபால்உணருக ேறன்.
௨௪நான்பசயாயருப்பதால்என்முழங்கால்கள்ேசார்ந்துள்ளன.

நான்எைடகுைறந்துெமலிந்துேபாக ேறன்.
௨௫தீயஜனங்கள்என்ைனஅவமானப்படுத்துகறார்கள்.

அவர்கள்என்ைனப்பார்த்துத்தைலையக்குலுக்க க்ெகாள்க றார்கள்.
௨௬என்ேதவனாகயகர்த்தாேவ, எனக்குஉதவும்!

உமதுஉண்ைமயானஅன்ைபெவளிப்படுத்த , என்ைனக்காப்பாற்றும்!
௨௭நீர் எனக்குஉதவனீெரன்றுஅப்ேபாதுஅந்தஜனங்கள்அறவார்கள்.

உமது வல்லைம எனக்கு உதவற்று என்பைதயும் அவர்கள் அப்ேபாது
அறவார்கள்.

௨௮ அத்தீேயார் என்ைனச் சப த்தனர். ஆனாலும் கர்த்தாேவ, நீர் என்ைன
ஆசீர்வத க்கமுடியும்.

அவர்கள்என்ைனத்தாக்கனார்கள்,அவர்கைளத் ேதாற்கடியும்.
அப்ேபாதுஉமதுஊழியனாகயநான்சந்ேதாஷமைடேவன்.

௨௯என்பைகவர்கைளெவட்கப்படுத்தும்!
அவர்கள் தங்கள் ெவட்கத்ைத ஒரு ேமலாைடையப் ேபால்
அணிந்துெகாள்ளட்டும்.

௩௦நான்கர்த்தருக்குநன்றக்கூறுக ேறன்.
பலர்முன்னிைலயல்நான்அவைரத்துத ப்ேபன்.

௩௧ஏெனனில்கர்த்தர் த க்கற்ேறாருக்குசார்பாகஇருக்க றார்.
அவர்கைள மரணத்தற்ெகன்று குற்றம்சாட்ட முயல்ேவாரிடமிருந்து ேதவன்
அவர்கைளக்காப்பாற்றுகறார்.

௧௧௦
தாவீதன்துத ப் பாடல்களுள்ஒன்று

௧கர்த்தர் என்ஆண்டவைர ேநாக்க ,
“என் வலது பக்கத்தல் அமரும், நான் உமது பைகவர்கைள உமது
ஆளுைகயன்கீழ்ைவப்ேபன்” என்றார்.

௨உமதுஅரசுெபருககர்த்தர்உதவுவார்.
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உமதுஅரசு சீேயானில்ஆரம்ப க்கும்.
ப ற நாடுகளிலும்நீர்உமதுபைகவர்கைளஆளும்வைரக்கும்அதுெபருகும்.

௩நீர்உமதுபைடையஒன்றுத ரட்டும்ேபாது
உமதுஜனங்கள்தாங்கேளவருப்பத்துடன்வருவார்கள்

அவர்கள்ச றப்புஆைடகைளஅணிவார்கள்.
அவர்கள்அதகாைலயல்சந்த ப்பார்கள்.

அந்தஇைளஞர்கள்
தைரேமல்உள்ளபனித்துளிையப்ேபால்உம்ைமச்சுற்ற இருப்பார்கள்.

௪கர்த்தர்ஒருவாக்குறுத அளித்தார்.
அவர்மனம்மாறமாட்டார்.

“நீர் என்ெறன்றும்ஆசாரியராயருப்பீர்.
ெமல்க ேசேதக்ைகப் ேபான்றஆசாரியராயருப்பீர்.”

௫என்ஆண்டவர்உமதுவலதுபக்கம்இருக்க றார்.
அவர் ேகாபமைடயும்ேபாதுமற்றஅரசர்கைளத் ேதாற்கடிப்பார்.

௬ேதவன்ேதசங்கைளநயாயந்தீர்ப்பார்.
பூமி ப ேரதங்களால்ந ரப்பப்படும்.
ேதவன்வல்லைமயுள்ளநாட்டின்தைலவர்கைளதண்டிப்பார்.

௭வழியன்நீரூற்றல்அரசர் தண்ணீைரபருகுகறார்.
அவர் உண்ைமயாகேவ அவரது தைலைய உயர்த்த , மிகுந்த ஆற்றேலாடு
காணப்படுவார்!

௧௧௧
௧கர்த்தைரத்துதயங்கள்!

நல்ேலார் கூடிச் சந்த க்கும் கூட்டங்களில் நான் கர்த்தருக்கு முழு
இருதயத்ேதாடும் நன்ற ெசலுத்துேவன்.

௨கர்த்தர்அற்புதமானகாரியங்கைளச்ெசய்க றார்.
ேதவனிடமிருந்துவரும்நல்லகாரியங்கைளஜனங்கள்வரும்புக றார்கள்.

௩ உண்ைமய ேலேய மகைமயும் அற்புதமுமான காரியங்கைள ேதவன்
ெசய்க றார்.

அவரதுநன்ைமஎன்ெறன்ைறக்கும்ெதாடருக றது.
௪கர்த்தர் தயவும்இரக்கமுமுள்ளவர் என்பைதநாம் நைனவுக்கூரும்படி

ேதவன்வயக்கத்தக்க காரியங்கைளச்ெசய்க றார்.
௫ேதவன்அவைரப் பன்பற்றுேவாருக்குஉணவளிக்க றார்.

அவரதுஉடன்படிக்ைகையேதவன்என்ெறன்றும்நைனவுகூருகறார்.
௬அவர்தமதுேதசத்ைதத்தமதுஜனங்களுக்குக்ெகாடுக்கப்ேபாக றார்என்பைத

ேதவன்ெசய்தவல்லைமயானகாரியங்கள்காட்டும்.
௭ேதவன்ெசய்பைவஒவ்ெவான்றும்நல்லைவயும்நயாயமுள்ளைவயும்ஆகும்.

அவரதுகட்டைளகள்நம்பத்தக்கைவ.
௮ேதவனுைடயகட்டைளகள்என்ெறன்றும்ெதாடரும்.

அக்கட்டைளகைள ேதவன் ெகாடுப்பதற்கான காரணங்கள் ேநர்ைமயும்
தூய்ைமயானைவயுமாகும்.

௯ேதவன்தம்ஜனங்கைளக்காப்பாற்றஒருவைரஅனுப்புக றார்.
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ேதவன் அவர்களுடன் உடன்படிக்ைக என்ெறன்றும் ெதாடருமாறு ெசய்தார்.
ேதவனுைடயநாமம்அஞ்சத்தக்கதும்பரிசுத்தமானதுமாகும்.

௧௦ ேதவனுக்குப் பயப்படுவதும் அவைர மத ப்பதுேம ஞானத்தன்
ெதாடக்கமாயருக்க றது.

ேதவனுக்குக்கீழ்ப்படிக றஜனங்கள்மிகுந்தஞானமுள்ளவர்கள்.
என்ெறன்றும்ேதவனுக்குத்துத கள்பாடப்படும்.

௧௧௨
௧கர்த்தைரதுதயுங்கள்!
கர்த்தருக்குப் பயந்துஅவைரமத க்க றமனிதன்சந்ேதாஷமாயருப்பான்.

அவன்ேதவனுைடயகட்டைளகைளேநச க்க றான்.
௨அவன்சந்ததயனர்பூமியல்ெபரிேயாராயருப்பார்கள்.

நல்ேலாரின் சந்ததயனர் ந ச்சயமாகஆசீர்வத க்கப்படுவார்கள்.
௩அம்மனிதனின்குடும்பம்ெசல்வத்தல் ச றந்தருக்கும்.

அவன்நன்ைமஎன்ெறன்ைறக்கும்ெதாடரும்.
௪ேதவன்நல்ேலாருக்குஇருளில் ப ரகாச க்கும்ஒளிையப் ேபான்றவர்.

ேதவன்நன்ைமயும், தயவும்,இரக்கமுமுள்ளவர்.
௫தயவும், தயாளகுணமும்ெபற்றருப்பதுஒருவனுக்குநல்லது.

தனதுவயாபாரத்தல்நயாயமாயருப்பதுஒருவனுக்குநல்லது.
௬அவன்வழமாட்டான்,

ஒருநல்லமனிதன்என்ெறன்றும்நைனவுக்கூரப்படுவான்.
௭அவன்தீயெசய்த க்குப் பயப்படமாட்டான்.

அவன்கர்த்தைர நம்புக றதால்தன்னம்ப க்ைகேயாடிருப்பான்.
௮அவன்தன்னம்ப க்ைகயுள்ளவன். அவன்பயப்படமாட்டான்.

அவன்தனதுபைகவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பான்.
௯அவன்ஏைழகளுக்குஇலவசமாகப்ெபாருள்கைளக்ெகாடுக்க றான்.

அவனதுநன்ைமஎன்ெறன்ைறக்கும்ெதாடரும்.
௧௦தீேயார்இைதக்கண்டுேகாபமைடவார்கள்.

அவர்கள்ேகாபத்தால்தங்கள்பற்கைளக்கடிப்பார்கள்.
பன்புஅவர்கள்மைறந்துேபாவார்கள்.

தீேயார்அவர்கள்மிகவும்வரும்புவைதப்ெபறுவதல்ைல.

௧௧௩
௧கர்த்தைரத்துதயுங்கள்.
கர்த்தருைடயஊழியர்கேள,அவைரத்துதயுங்கள்!

கர்த்தருைடயநாமத்ைதத்துதயுங்கள்.
௨கர்த்தருைடயநாமம் என்ெறன்றும்ஆசீர்வத க்கப்படுவதாக.
௩சூரியன்உதக்கும்க ழக்கலிருந்துசூரியன்மைறகற ேமற்குவைர

கர்த்தருைடயநாமம்துத க்கப்படுவதாக.
௪எல்லா ேதசங்களிலும்கர்த்தர்உயர்ந்தவர்.

வானங்கள்மட்டும்அவரதுமகைமஎழும்புக றது.
௫எங்கள்ேதவனாகயகர்த்தைரப் ேபான்ேறார் எவருமில்ைல.

ேதவன்பரேலாகத்தன்உயரத்தல்வீற்றருக்க றார்.
௬வானத்ைதயும்பூமிையயும்கீேழகுனிந்து ேநாக்கும்வண்ணம்
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ேதவன்நமக்குேமேலமிகஉயரத்தல்இருக்க றார்.
௭தூசயலிருந்துஏைழகைளேதவன்தூக்கவடுகறார்.

குப்ைபக்குவயலிலிருந்துேதவன்ப ச்ைசக்காரர்கைளெவளிேயற்றுகறார்.
௮அந்தஜனங்கைளேதவன்முக்கயமானவர்களாக்குகறார்.

அந்தஜனங்கைளேதவன்முக்கயமானதைலவர்களாக்குகறார்.
௯ஒருெபண்ணிற்குக்குழந்ைதகள்இல்லாமல்இருக்கலாம்,

ஆனால் ேதவன் அவளுக்குக் குழந்ைதகைளத் தந்து அவைள
மகழ்ச்ச யாகுவார்.

கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

௧௧௪
௧இஸ்ரேவல்எக ப்ைதவ ட்டுநீங்கனான்.

யாக்ேகாபுஅந்நயநாட்ைடவ ட்டுச்ெசன்றான்.
௨யூதா ேதவனுக்குவேஷசமானஜனங்களானார்கள்.

இஸ்ரேவல்அவருைடயஇராஜ்யமானது.
௩ெசங்கடல்இைதக்கண்டுவலக ஓடிற்று.

ேயார்தான்நத ேயா தரும்ப ஓடிப்ேபாய ற்று.
௪ஆட்டுக்கடாக்கைளப்ேபால்மைலகள்நடனமாடின.

ஆட்டுக்குட்டிகைளப் ேபால்மைலகள்நடனமாடின.
௫ெசங்கடேல, நீ ஏன்ஓடிப்ேபானாய்?

ேயார்தான்நத ேய, நீ ஏன்தரும்ப ஓடிப் ேபானாய்?
௬மைலகேள, நீங்கள்ஏன்ஆட்டுக்கடாக்கைளப்ேபால் நடனமாடினீர்கள்?

மைலகேள, நீங்களும்ஏன்ஆட்டுக்குட்டிகைளப்ேபால் நடனமாடினீர்கள்?
௭யாக்ேகாபன்ேதவனும்கர்த்தருமாகயஆண்டவருக்குமுன்ேன

பூமி நடுங்க அத ர்ந்தது.
௮கன்மைலயலிருந்துதண்ணீர்ெபருக ஓடச்ெசய்தவர் ேதவேனயாவார்.

ெகட்டியான பாைறயலிருந்து நீரூற்றன் ெவள்ளத்ைதப் பாய்ந்ேதாடச்
ெசய்தவர் ேதவேனயாவார்.

௧௧௫
௧கர்த்தாேவ, நாங்கள்எந்தமகைமையயும்ஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல.

மகைமஉமக்ேகஉரியது.
உமது அன்பனாலும் நாங்கள் உம்ைம நம்பக்கூடும் என்பதாலும் மகைம
உமக்ேகஉரியது.

௨எங்கள்ேதவன்எங்ேக என்று
ஏன்ேதசங்கள்ஆச்சரியப்பட ேவண்டும்?

௩ேதவன்பரேலாகத்தல்இருக்கறார்.
அவர்தாம்வரும்புகன்றவற்ைறெயல்லாம்ெசய்க றார்.

௪அத்ேதசங்களின் “ெதய்வங்கள்” ெபான்னாலும் ெவள்ளியாலும் ெசய்யப்பட்ட
சைலகள்மட்டுேம.

அைவசலமனிதர்கள்ெசய்த சைலகள்மட்டுேம.
௫அச்சைலகளுக்குவாய்உண்டு,ஆனால்ேபசஇயலாது.

அவற்றற்குக்கண்கள்உண்டு,ஆனால்காணஇயலாது.
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௬அவற்றற்குக்காதுகளுண்டு,ஆனால்ேகட்கஇயலாது.
அவற்றற்குமூக்குகள்உண்டு,ஆனால்முகரஇயலாது.

௭அவற்றற்குக்ைககள்உண்டு,ஆனால்உணரஇயலாது.
அவற்றற்குக்கால்கள்உண்டு,ஆனால்நடக்கஇயலாது.
அவற்றன் ெதாண்ைடயலிருந்து எந்தவதமான சத்தமும்
ெவளிவருவதல்ைல.

௮அச்சைலகைளச்ெசய்து,
அவற்றல்நம்ப க்ைகைவக்கறஜனங்களும்அவற்ைறப் ேபாலாவார்கள்.

௯இஸ்ரேவலின்ஜனங்கேள, கர்த்தைர நம்புங்கள்!
கர்த்தர்அவர்களின்ெபலனும், ேகடகமுமானவர்.

௧௦ஆேரானின்குடும்பத்தாேர, கர்த்தைர நம்புங்கள்!
கர்த்தர்அவர்களின்ெபலனும்ேகடகமுமானவர்.

௧௧கர்த்தைரப் பன்பற்றுகறவர்கேள, கர்த்தைர நம்புங்கள்!
கர்த்தர்அவர்களின்ெபலனும்ேகடகமுமானவர்.

௧௨கர்த்தர் நம்ைமநைனவுக்கூருகறார்,
கர்த்தர் நம்ைமஆசீர்வத ப்பார்.

கர்த்தர்இஸ்ரேவைலஆசீர்வத ப்பார்.
கர்த்தர்ஆேரானின்குடும்பத்தாைரஆசீர்வத ப்பார்.

௧௩கர்த்தர் தம்ைமப் பன்பற்றும்
உயர்ந்ேதாைரயும்தாழ்ந்ேதாைரயும்ஆசீர்வத ப்பார்.

௧௪கர்த்தர்உங்களுக்கும்உங்கள்குழந்ைதகளுக்கும்
அதகமத கமாகக்ெகாடுப்பார் என்றுநான்நம்புக ேறன்.

௧௫கர்த்தர் பரேலாகத்ைதயும்பூமிையயும்உண்டாக்கனார்.
கர்த்தர்உங்கைளவரேவற்க றார்!

௧௬பரேலாகம் கர்த்தருக்குச்ெசாந்தமானது.
ஆனால்பூமிையஜனங்களுக்குக்ெகாடுத்தார்.

௧௭மரித்தவர்களும்,
கல்லைறக்குச்ெசல்பவர்களும்கர்த்தைரத்துத ப்பதல்ைல.

௧௮நாம் கர்த்தைரதுத ப்ேபாம்.
இதுமுதல்என்ெறன்ைறக்கும்நாம்அவைரதுத ப்ேபாம்.

அல்ேலலூயா! கர்த்தைரத்துத ப்ேபாம்.

௧௧௬
௧கர்த்தர் எனதுெஜபங்கைளக் ேகட்பைத

நான்ேநச க்க ேறன்.
௨நான்உதவக்காகக்கூப்படும்ேபாதுஅவர் எனக்குச்ெசவெகாடுப்பைத

நான்ேநச க்க ேறன்.
௩நான்மரித்தவன்ேபாலாேனன்!

மரணக் கயறுகள் என்ைனச் சூழ்ந்துக்ெகாண்டன, கல்லைற என்ைன
மூடிற்று.

நான்அஞ்சக்கலங்க ேனன்.
௪அப்ேபாதுநான்கர்த்தருைடயநாமத்ைதக்கூப்ப ட்ேடன்.

நான்: “கர்த்தாேவ, என்ைனக்காப்பாற்றும்!” என்றுகூறேனன்.
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௫கர்த்தர் நல்லவரும்,இரக்கம் நைறந்தவருமாவார்.
ேதவன்தயவுள்ளவர்.

௬கர்த்தர் த க்கற்றஜனங்கைளக்கவனித்துக்ெகாள்க றார்.
நான்உதவயற்றவனாேனன், கர்த்தர் என்ைனக்காப்பாற்றனார்.

௭என்ஆத்துமாேவ, நீஇைளப்பாறு!
கர்த்தர்உன்ைனக்கவனித்துக்ெகாள்க றார்.

௮ேதவேன, நீர் என்ஆத்துமாைவமரணத்தலிருந்துகாப்பாற்றனீர்.
நீர் என்கண்ணீைரநறுத்தனீர்.
நான்வழாதபடி பார்த்துக்ெகாண்டீர்.

௯நான்உயருள்ேளாரின் ேதசத்தல்
ெதாடர்ந்துகர்த்தருக்குச் ேசைவெசய்ேவன்.

௧௦ “நான்அழிந்துேபாேனன்!”
என்றுகூறயேபாதும்நான்ெதாடர்ந்துநம்ப க்ைகைவத்ேதன்.

௧௧நான்பயப்பட்டேபாதும்
“மனிதர்கள்எல்ேலாரும்ெபாய்யர்கேள!” என்ேறன்.

௧௨நான்கர்த்தருக்குஎைதக்ெகாடுக்கமுடியும்?
என்னிடம்இருக்கும்எல்லாவற்ைறயும்கர்த்தேர ெகாடுத்தார்.

௧௩அவர் என்ைனக்காப்பாற்றனார்.
எனேவநான்அவருக்குஒருபானங்களின்காணிக்ைகையஅளிப்ேபன்.
நான்கர்த்தருைடயநாமத்ைதக்கூப்படுேவன்.

௧௪நான்வாக்குறுத அளித்தவற்ைறக்கர்த்தருக்குக்ெகாடுப்ேபன்.
இப்ேபாதுஅவரதுஜனங்கள்எல்ேலாருக்கும்முன்பாக நான்ேபாேவன்.

௧௫ கர்த்தைரப் பன்பற்றுபவர்களில் ஒருவனின் மரணம் கர்த்தருக்கு மிக
முக்கயமானது!

கர்த்தாேவ, நான்உமதுஊழியர்களில்ஒருவன்!
௧௬நான்உமதுபணியாள்.

உமதுபணிப்ெபண்ஒருத்தயன்பள்ைளகளுள்ஒருவன்நான்.
கர்த்தாேவ, நீேர என்னுைடயமுதல்ேபாதகர்.

௧௭நான்உமக்குஒருநன்றயற தலின்காணிக்ைகையக்ெகாடுப்ேபன்.
நான்கர்த்தருைடயநாமத்ைதக்கூப்படுேவன்.

௧௮நான்வாக்குறுத அளித்தவற்ைறக்கர்த்தருக்குக்ெகாடுப்ேபன்.
நான்இப்ேபாதுஅவரதுஎல்லாஜனங்களுக்கும்முன்பாகப் ேபாேவன்.

௧௯நான்எருசேலமின்ஆலயத்த ற்குப் ேபாேவன்.

கர்த்தைரத்துத ப்ேபாம்!

௧௧௭
௧எல்லா ேதசங்கேள, கர்த்தைரத்துதயுங்கள்.

ஜனங்கள்எல்ேலாரும்கர்த்தைரத்துதயுங்கள்.
௨ேதவன்நம்ைமஅதகமாக ேநச க்க றார்!

என்ெறன்ைறக்கும் ேதவன்நமக்குஉண்ைமயாகஇருப்பார்.

கர்த்தைரத்துத ப்ேபாம்!
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௧௧௮
௧கர்த்தேர ேதவன்என்பதால்அவைரமகைமப்படுத்துங்கள்.

அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்ைறக்கும்ெதாடரும்!
௨இஸ்ரேவேல,இைதக்கூறு,

“அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்!”
௩ஆசாரியர்கேள,இைதக்கூறுங்கள்:

“அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்!”
௪கர்த்தைரத்ெதாழுதுெகாள்க றஜனங்கேள,இைதக்கூறுங்கள்:

“அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்!”

௫நான்ெதால்ைலயல்உழன்ேறன்.
எனேவஉதவக்காகக் கர்த்தைரக்கூப்ப ட்ேடன்.

கர்த்தர் எனக்குப் பதலளித்துஎன்ைனவடுவத்தார்.
௬கர்த்தர் என்ேனாடிருப்பதால்நான்பயப்படமாட்ேடன்.

என்ைனத்துன்புறுத்தஜனங்கள்எைதயும்ெசய்யமுடியாது.
௭கர்த்தர் எனக்குஉதவ ெசய்க றவர்.

என்பைகவர்கள்ேதால்வயுறுவைதநான்காண்ேபன்.
௮ஜனங்கைளநம்புவைதக்காட்டிலும்

கர்த்தைர நம்புவதுநல்லது.
௯உங்கள்தைலவர்கைளநம்புவைதக்காட்டிலும்

கர்த்தைர நம்புவதுநல்லது.

௧௦பலபைகவர்கள்என்ைனச்சூழ்ந்தருக்க றார்கள்,
ஆனால்கர்த்தருைடயவல்லைமயால்நான்அவர்கைளத் ேதாற்கடிப்ேபன்.

௧௧பைகவர்கள்பலர் என்ைனமீண்டும்மீண்டும்சூழ்ந்துெகாண்டார்கள்.
கர்த்தருைடயவல்லைமயால்நான்அவர்கைளத் ேதாற்கடித்ேதன்.

௧௨ ேதனீக்களின் கூட்டத்ைதப்ேபால பைகவர்கள் என்ைனச்
சூழ்ந்துெகாண்டார்கள்.

ஆனால் ேவகமாக எரியும் பதைரப்ேபால் அவர்கள் சீக்க ரமாக
அழிந்துேபானார்கள்.

கர்த்தருைடயவல்லைமயால்நான்அவர்கைளத் ேதாற்கடித்ேதன்.
௧௩என்பைகவர்கள்என்ைனத்தாக்க அழிக்கமுயன்றனர்.

ஆனால்கர்த்தர் எனக்குஉதவனார்.
௧௪கர்த்தர் எனக்குப்ெபலனும்ெவற்றயன்பாடலுமாயருக்க றார்.

கர்த்தர் என்ைனக்காப்பாற்றுகறார்!
௧௫நல்ேலாரின்வீடுகளில்ெவற்றயன்ெகாண்டாட்டத்ைதநீங்கள்ேகட்கமுடியும்.

கர்த்தர் தமதுமிகுந்தவல்லைமையமீண்டும்காட்டினார்.
௧௬கர்த்தருைடயகரங்கள்ெவற்றயால்உயர்த்தப்பட்டன.

கர்த்தர் தமதுமிகுந்தவல்லைமையமீண்டும்காட்டினார்.

௧௭நான்வாழ்ேவன்,மரிக்கமாட்ேடன்.
கர்த்தர் ெசய்தவற்ைறநான்கூறுேவன்.

௧௮கர்த்தர் என்ைனத்தண்டித்தார்,
ஆனால்அவர் என்ைனமரிக்கவ டமாட்டார்.

௧௯நல்லவாயற்கதவுகேள, எனக்காகத் த றவுங்கள்,
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நான்உள்ேளவந்துகர்த்தைரத்ெதாழுதுெகாள்ேவன்.
௨௦அைவகர்த்தருைடயகதவுகள்,

நல்ேலார் மட்டுேமஅவற்றன்வழியாகச் ெசல்லமுடியும்.
௨௧ கர்த்தாேவ, என் ெஜபத்த ற்குப் பதலளித்ததற்காக நான் உமக்கு நன்றக்

கூறுேவன்.
நீர் என்ைனக்காப்பாற்றயதற்காக நான்உமக்குநன்றக்கூறுேவன்.

௨௨கட்டிடம் கட்டுேவார் ேவண்டாெமனத்தள்ளிய
கல்ேலமூைலக்குதைலக்கல்லாயற்று.

௨௩கர்த்தேரஇைதச்ெசய்தார்,
அதுஅற்புதமானெதனநாங்கள்நைனக்க ேறாம்.

௨௪இந்நாள்கர்த்தர் ெசய்த நாள்.
இன்றுநாம் களிப்ேபாடுமக ழ்ச்ச யாயருப்ேபாம்!

௨௫ஜனங்கள், “கர்த்தைரத்துத ப்ேபாம்!
கர்த்தர் நம்ைமக்காப்பாற்றனார்!

௨௬ கர்த்தருைடய நாமத்தால் வருகற மனிதைன வரேவற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்”
என்றார்கள்.

ஆசாரியர்கள், “நாங்கள்உங்கைளக்
கர்த்தருைடயவீட்டிற்குவரேவற்க ேறாம்!

௨௭கர்த்தேர ேதவன்,அவர் எங்கைளஏற்றுக்ெகாள்க றார்.
பலிக்காக ஆட்டுக்குட்டிையக் கட்டி, பலிபீடத்தன் ெகாம்புகளுக்கு சுமந்து
ெசல்லுங்கள்” என்றார்கள்.

௨௮கர்த்தாேவ, நீேர என்ேதவன், நான்உமக்குநன்றக்கூறுக ேறன்.
நான்உம்ைமத்துத க்க ேறன்.

௨௯கர்த்தர் நல்லவர், எனேவஅவைரத்துதயுங்கள்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்ைறக்கும்நைலக்கும்.

௧௧௯
ஆெலப

௧பரிசுத்தவாழ்க்ைகவாழும்ஜனங்கள்மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.
அந்தஜனங்கள்கர்த்தருைடய ேபாதைனகைளப்பன்பற்றுகறார்கள்.

௨ கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகக்குக் கீழ்ப்படிக ற ஜனங்கள்
மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.

அவர்கள்தங்கள்முழுஇருதயத்ேதாடும்கர்த்தருக்குக்கீழ்ப்படிக றார்கள்.
௩அந்தஜனங்கள்தீயவற்ைறச்ெசய்வதல்ைல.

அவர்கள்கர்த்தருக்குக்கீழ்ப்படிக றார்கள்.
௪கர்த்தாேவ, நீர் எங்களுக்குஉமதுகட்டைளகைளக்ெகாடுத்தீர்.

அந்தக்கட்டைளகளுக்குமுற்றலுமாகக் கீழ்ப்படியுமாறுகூறனீர்.
௫கர்த்தாேவ, நான்எப்ேபாதும்உமதுசட்டங்களுக்குக்

கீழ்ப்படிந்தால்ஒருேபாதும்அவமானப்படமாட்ேடன்.
௬நான்உமதுகட்டைளகைளப்படிக்கும்ேபாது

நான்ஒருேபாதும்அவமானத்த ற்குஉள்ளாக்கப்படுவதல்ைல.
௭உமதுநயாயத்ைதயும்நன்ைமையயும்குறத்துப் படிக்கும்ேபாது
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உம்ைமஉண்ைமயாகேவமகைமப்படுத்தமுடியும்.
௮கர்த்தாேவ, நான்உமதுகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிேவன்.

எனேவதயவுெசய்துஎன்ைனவட்டுவலகாேதயும்!
ேபத்

௯ஒருஇைளஞன்எவ்வாறுபரிசுத்தவாழ்க்ைகவாழமுடியும்?
உமதுவழிகாட்டுதலின்படிநடப்பதால்மட்டுேம.

௧௦நான்என்முழுஇருதயத்ேதாடும் ேதவனுக்குேசைவெசய்யமுயல்ேவன்.
ேதவேன,உமதுகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படியஎனக்குஉதவும்.

௧௧நான்மிகவும்கவனமாகஉமதுேபாதைனகைளக்கற்றுக்ெகாள்ளுக ேறன்.
ஏெனனில்அப்ேபாதுநான்உமக்ெகத ராகப் பாவம்ெசய்யமாட்ேடன்.

௧௨ஆண்டவேர நீர்ஸ்ேதாத்தரிக்கப்பட்டவர்.
உமதுசட்டங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.

௧௩உமதுஞானமானமுடிவுகைளப்பற்ற நான்ேபசுேவன்.
௧௪ேவெறைதக்காட்டிலும்உமதுஉடன்படிக்ைகையக்

கற்பதல்களிப்பைடேவன்.
௧௫நான்உமதுசட்டவ த கைளகலந்துஆேலாச ப்ேபன்.

உமதுவாழ்க்ைகமுைறகைளப்பன்பற்றுேவன்.
௧௬நான்உமதுசட்டங்களில் களிப்பைடக ேறன்.

உமதுவார்த்ைதகைளநான்மறக்கமாட்ேடன்.
க ெமல்

௧௭உமதுஊழியனாகயஎன்னிடம் நல்லவராயரும்.
அதனால்நான்வாழ்ந்துஉமதுகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படியமுடியும்.

௧௮கர்த்தாேவ, எனதுகண்கைளத்தறவும்.
நான்உமதுேபாதைனகைளப்பார்க்கட்டும்,
நீர் ெசய்தஅற்புதமானகாரியங்கைளப்பற்ற ப் படிக்கட்டும்.

௧௯நான்இத்ேதசத்தல்ஒருஅந்நயன்.
கர்த்தாேவ, என்னிடமிருந்துஉமதுேபாதைனகைளமைறக்காேதயும்.

௨௦நான்எப்ேபாதும்உமதுநயாயங்கைளக்
கற்கவரும்புக ேறன்.

௨௧கர்த்தாேவ, நீர் ெபருைமக்காரர்கைளக்குைறகூறுகறீர்.
அவர்களுக்குத்தீைமகள்ேநரிடும்.
அவர்கள்உமதுகற்பைனகளுக்குக்கீழ்ப்படியமறுக்க றார்கள்.

௨௨நான்ெவட்கமுற்றுஅவமானப்படச் ெசய்யாேதயும்.
நான்உமதுஉடன்படிக்ைகக்குக்கீழ்ப்படிக ேறன்.

௨௩தைலவர்களும்கூடஎன்ைனப்பற்ற த்தீயவற்ைறக்கூறனார்கள்.
ஆனால் கர்த்தாேவ, நான் உமது பணியாள், நான் உமது சட்டங்கைளக்
கற்றுக்ெகாள்க ேறன்.

௨௪உமதுஉடன்படிக்ைகஎன்நல்லநண்பைனப்ேபாலஉள்ளது.
அதுநல்லஅறவுைரையஎனக்குத்தருகறது.
டாெலத்

௨௫நான்வைரவல்மரிப்ேபன்.
கர்த்தாேவ, கட்டைளயடும், என்ைனவாழவடும்.

௨௬நான்என்வாழ்க்ைகையப்பற்ற உமக்குக்கூற ேனன்.
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நீர் எனக்குபதலளித்தீர்.
இப்ேபாது,உமதுசட்டங்கைளஎனக்குக்கற்பயும்.

௨௭கர்த்தாேவ,உமதுசட்டங்கைளநான்புரிந்துெகாள்ளஎனக்குஉதவும்.
நீர் ெசய்தஅற்புதமானகாரியங்கைளநான்படிக்கட்டும்.

௨௮நான்வருத்தமைடந்துகைளத்துப்ேபாேனன்.
நீர் கட்டைளயடும், என்ைனமீண்டும்பலப்படுத்தும்.

௨௯கர்த்தாேவ, நான்ெபாய்யாகவாழாதபடிச் ெசய்யும்.
உமதுேபாதைனகளால்என்ைனவழிநடத்தும்.

௩௦கர்த்தாேவ, நான்உம்மிடம் ேநர்ைமயாயருப்பைதத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
உமதுஞானமுள்ளமுடிவுகைளநான்கவனமாகக் கற்க ேறன்.

௩௧கர்த்தாேவ, நான்உமதுஉடன்படிக்ைகயல்உறுதயாயருக்க ேறன்.
நான்ெவட்கமைடயவ டாதரும்.

௩௨நான்மக ழ்ச்ச ேயாடுஉமதுகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிேவன்.
கர்த்தாேவ,உமதுகட்டைளகள்என்ைனமகழ்ச்ச யாக்கும்.
எ

௩௩கர்த்தாேவ,உமதுசட்டங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்,
நான்அவற்ைறப் பன்பற்றுேவன்.

௩௪நான்புரிந்துெகாள்ளஉதவும்.
நான்உமதுேபாதைனகளுக்குக்கீழ்ப்படிேவன்.
நான்அவற்றற்குமுற்றலும்கீழ்ப்படிேவன்.

௩௫கர்த்தாேவ, என்ைனஉமதுகட்டைளகளின்பாைதயல்வழிநடத்தும்.
நான்அவ்வாழ்க்ைகமுைறையஉண்ைமயாகேவ ேநச க்க ேறன்.

௩௬ெசல்வந்தனாவைதப்பற்ற நைனப்பைதப் பார்க்கலும்உமது
உடன்படிக்ைகையப்பற்ற நைனக்கஎனக்குஉதவும்.

௩௭கர்த்தாேவ, பயனற்றகாரியங்கைளப்பார்க்கவ டாேதயும்,
உமதுவழியல்வாழ எனக்குஉதவும்.

௩௮ஜனங்கள்உம்ைமமத க்கும்படிஉமது
ஊழியனுக்குஉறுதயளித்தபடிேயெசய்யும்.

௩௯கர்த்தாேவ, நான்அஞ்சும்ெவட்கத்ைதஎடுத்துப்ேபாடும்.
உமதுஞானமுள்ளமுடிவுகள்நல்லைவ.

௪௦பாரும், நான்உமதுகட்டைளகைளேநச க்க ேறன்.
எனக்குநல்லவராகஇருந்து, என்ைனவாழவடும்.
ெவௗ

௪௧கர்த்தாேவ,உமதுஉண்ைமஅன்ைபக்காட்டும்.
நீர்வாக்களித்தபடி என்ைனக்காப்பாற்றும்.

௪௨ அப்ேபாது என்ைன அவமானப்படுத்தய ஜனங்களுக்கு நான்
பதலளிக்கமுடியும்.

கர்த்தாேவ, நீர்கூறும்காரியங்கைளநான்உண்ைமயாகேவநம்புக ேறன்.
௪௩உமதுஉண்ைமயானேபாதைனகைளநான்எப்ேபாதும் ேபசட்டும்.

கர்த்தாேவ, நான்உமதுஞானமுள்ளமுடிவுகைளசார்ந்தருக்க ேறன்.
௪௪ கர்த்தாேவ, என்ெறன்ைறக்கும் எப்ேபாதும் உமது ேபாதைனகைளப்

பன்பற்றுேவன்.
௪௫நான்வடுதைலயாேவன், ஏெனனில் நான்உமது

சட்டங்களுக்குக்கீழ்ப்படியமிகவும்முயல்க ேறன்.
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௪௬நான்உமதுஉடன்படிக்ைகையஅரசர்கேளாடுகலந்துஆேலாச ப்ேபன்.
அவர்கள்என்ைனஒருேபாதும்அவமானப்படுத்தமாட்டார்கள்.

௪௭கர்த்தாேவ,உமதுகட்டைளகைளக்கற்பதல்களிப்பைடக ேறன்.
நான்அக்கட்டைளகைளேநச க்க ேறன்.

௪௮கர்த்தாேவ, நான்உமதுகட்டைளகைளத்துத க்க ேறன்.
அவற்ைறேநச க்க ேறன். நான்அவற்ைறக்கற்ேபன்.
சாயீன்

௪௯கர்த்தாேவ, நீர் எனக்குத்தந்தவாக்குறுதையநைனவுக்கூரும்.
அவ்வாக்குறுத எனக்குநம்ப க்ைகையத்தருகறது.

௫௦நான்கஷ்டப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்ேதன், நீர் எனக்குஆறுதல்கூறனீர்.
உமதுவார்த்ைதகள்என்ைனமீண்டும்வாழச்ெசய்தன.

௫௧ என்ைனவட உயர்ந்ேதாராகக் கருத க்ெகாள்ேவார் என்ைனத் ெதாடர்ந்து
அவமானப்படுத்த க்ெகாண்டிருந்தனர்.

ஆனால்நான்உமதுேபாதைனகைளப்பன்பற்றுவைதநறுத்தவல்ைல.
௫௨உமதுஞானமுள்ளமுடிவுகைளநான்எப்ேபாதும்நைனவுக்கூருக ேறன்.

கர்த்தாேவ,உமதுஞானமுள்ளமுடிவுகள்எனக்குஆறுதல்தருகன்றன.
௫௩தீேயார்உமதுேபாதைனகைளப்பன்பற்றுவைதவ ட்டுவடுகன்றனர்.

அைதப் பார்க்கும்ேபாதுநான்ேகாபமைடக ேறன்.
௫௪உமதுசட்டங்கள்எனதுவீட்டின்* பாடல்களாகன்றன.
௫௫கர்த்தாேவ, நான்உமதுநாமத்ைதநைனவுக்கூருக ேறன்.

நான்உமதுேபாதைனகைளநைனவுக்கூருக ேறன்.
௫௬ நான் உமது கட்டைளகளுக்குக் கவனமாகக் கீழ்ப்படிவதால் இவ்வாறு

ந கழ்க றது.
ேகத்

௫௭ கர்த்தாேவ, உமது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவேத என் கடைம என நான்
முடிவுெசய்ேதன்.

௫௮கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமமுற்றலும்சார்ந்தருக்க ேறன்.
நீர்வாக்குறுதயாளித்தபடிேய என்னிடம் தயவாயரும்.

௫௯என்வாழ்க்ைகையப்பற்ற மிகவும்கவனமாக ச ந்த த்ேதன்.
உமதுஉடன்படிக்ைகக்குேநராகத் தரும்ப வந்ேதன்.

௬௦தாமதமின்ற
உமதுகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிவதற்ெகனவைரந்துவந்ேதன்.

௬௧தீேயார்களின்கூட்டெமான்றுஎன்ைனப்பற்ற தீயவற்ைறக்கூறன.
ஆனால்கர்த்தாேவ, நான்உமதுேபாதைனகைளமறக்கவல்ைல.

௬௨உமதுநல்லமுடிவுகளுக்காக நன்ற கூறும்படி நள்ளிரவல்நான்எழுக ேறன்.
௬௩உம்ைமத்ெதாழுதுெகாள்க றஒவ்ெவாருவருக்கும்நான்நண்பன்.

உமதுகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிக றஒவ்ெவாருவருக்கும்நான்நண்பன்.
௬௪கர்த்தாேவ,உமதுஉண்ைமஅன்புபூமிையந ரப்புக றது.

உமதுசட்டங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
ேதத்

௬௫கர்த்தாேவ, நீர்உமதுபணியாளாகயஎனக்குநல்லவற்ைறச்ெசய்தீர்.
நீர் ெசய்வதாக எனக்குஉறுதயளித்தபடிேயெசய்தீர்.

* ௧௧௯:௫௪: வீட்டில்அல்லது “நான்வாழுகன்றஆலயத்தல்.”
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௬௬ கர்த்தாேவ, ஞானமுள்ள முடிவுகைள எடுப்பதற்குரிய அறைவ எனக்குத்
தாரும்.

உமதுகட்டைளகைளநான்நம்புக ேறன்.
௬௭நான்துன்புறும்முன்பு, பலதவறுகைளச்ெசய்ேதன்.

ஆனால் இப்ேபாது, நான் உமது கட்டைளகளுக்குக் கவனமாகக்
கீழ்ப்படிக ேறன்.

௬௮ேதவேன, நீர் நல்லவர், நீர் நல்லகாரியங்கைளச்ெசய்க றீர்.
உமதுசட்டங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.

௬௯என்ைனக்காட்டிலும்உயர்ந்ேதாெரனத்தங்கைளக்கருதயவர்கள்என்ைனப்
பற்ற த்தீயெபாய்கைளக்கூறனார்கள்.

ஆனால் கர்த்தாேவ, நான் என் முழு இருதயத்ேதாடும் உமது
கட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிவைதத்ெதாடர்ந்ேதன்.

௭௦அந்தஜனங்கள்மூடர்கள்,ஆனால்நாேனா
உமதுேபாதைனகைளக்கற்பதல்களிப்பைடக ேறன்.

௭௧துன்புறுவதுஎனக்குநல்லது.
நான்உமதுசட்டங்கைளக்கற்றருக்க ேறன்.

௭௨கர்த்தாேவ,உமதுேபாதைனகள்எனக்குநல்லைவ.
ஆயரம்ெபான்ைனயும்ெவள்ளிையயும்பார்க்கலும்அைவநல்லைவ.
ேயாட்

௭௩கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனஉருவாக்கனீர்.
உமதுைககளால்நீர் என்ைனத்தாங்குகறீர்.
உமதுகட்டைளகைளக்கற்கவும்புரிந்துெகாள்ளவும்நீர் எனக்குஉதவும்.

௭௪கர்த்தாேவ,உம்ைமப் பன்பற்றுேவார் என்ைனப்பார்க்க றார்கள்,
என்ைனமத க்க றார்கள்.
நீர் ெசால்வைதநான்நம்புவதால்அவர்கள்மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.

௭௫கர்த்தாேவ,உமதுமுடிவுகள்நயாயமானைவஎன்பைதநான்அறக ேறன்.
நீர் என்ைனத்தண்டிப்பதும்நயாயேமயாகும்.

௭௬இப்ேபாதும்,உமதுஉண்ைமஅன்பனால்எனக்குஆறுதலளியும்.
நீர்உறுதயளித்தபடிேய எனக்குஆறுதல்தாரும்.

௭௭கர்த்தாேவ, எனக்குஆறுதல்தந்துஎன்ைனவாழவடும்.
நான்உண்ைமயாகேவஉமதுேபாதைனகளில் களிப்பைடக ேறன்.

௭௮என்னிலும்உயர்ந்ேதாராகத் தங்கைளக்கருதும்ஜனங்கள்என்ைனப்பற்ற ப்
ெபாய்கூறனார்கள்.

அந்தஜனங்கள்ெவட்கமைடந்தார்கள்எனநான்நம்புக ேறன்.
கர்த்தாேவ, நான்உமதுசட்டங்கைளக்கற்க ேறன்.

௭௯உமதுஉடன்படிக்ைகையஅறயும்படிஉம்ைமப் பன்பற்றுேவார்
என்னிடம் தரும்ப வருவார்கள்எனநான்நம்புக ேறன்.

௮௦கர்த்தாேவ, நான்உமதுகட்டைளகளுக்குச் ச றதும்ப சகாதுகீழ்ப்படியச்
ெசய்யும், எனேவநான்ெவட்கப்படமாட்ேடன்.
கப்

௮௧நீர் என்ைனமீட்கும்படி காத்தருந்துசாகும்தறுவாயல்உள்ேளன்.
ஆனால்கர்த்தாேவ, நீர்கூறயவற்ைறநான்நம்புக ேறன்.

௮௨நீர்உறுதயளித்தவற்றற்காக நான்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
என்கண்கேளா தளர்ந்து ேபாகன்றன.
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கர்த்தாேவ, நீர் எப்ேபாதுஎனக்குஆறுதலளிப்பீர்?
௮௩குப்ைப ேமட்டில்க டக்கும்காய்ந்த ேதால்ைபப்ேபால

ஆனாலும்நான்உமதுசட்டங்கைளமறக்கமாட்ேடன்.
௮௪எத்தைனகாலம்நான்உய ேராடிருப்ேபன்?

கர்த்தாேவ, என்ைனத் துன்பப்படுத்துகற ஜனங்கைள நீர் எப்ேபாது
தண்டிப்பீர்?

௮௫ச லெபருைமக்காரர்கள்தங்கள்ெபாய்களால்என்ைனக்குத்தனார்கள்.
அதுஉமதுேபாதைனகளுக்குஎத ரானது.

௮௬கர்த்தாேவ,ஜனங்கள்உமதுகட்டைளகைளெயல்லாம் நம்பமுடியும்.
அவர்கள்என்ைனத்தவறாகத்துன்புறுத்துகறார்கள், எனக்குஉதவும்!

௮௭அந்தஜனங்கள்ஏறக்குைறயஎன்ைனஅழித்துவ ட்டார்கள்.
ஆனால்நான்உமதுகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிவைதநறுத்தவல்ைல.

௮௮கர்த்தாேவ,உமதுஉண்ைமஅன்ைபக்காட்டி என்ைனவாழவடும்.
நீர்கூறயகாரியங்கைளநான்ெசய்ேவன்.
லாேமட்

௮௯கர்த்தாேவ,உமதுவார்த்ைதஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.
உமதுவார்த்ைதஎன்ெறன்றும்பரேலாகத்தல்ெதாடரும்.

௯௦நீர் என்ெறன்றும்எப்ேபாதும் ேநர்ைமயானவர்.
கர்த்தாேவ, நீர் பூமிையஉண்டாக்கனீர்,அதுஇன்னும்நைலத்தருக்க றது.

௯௧உமதுசட்டங்களாலும்,அவற்றற்குஒருஅடிைமையப்ேபான்றுபூமி
கீழ்ப்படிவதாலும்அதுஇன்றுவைரநைலத்தருக்க றது.

௯௨உமதுேபாதைனகள்நண்பர்கைளப் ேபால்எனக்குஇல்லாவ ட்டால்
எனதுதுன்பங்கேளஎன்ைனஅழித்தருக்கும்.

௯௩கர்த்தாேவ, நான்உமதுகட்டைளகைளஎன்ைறக்கும்மறக்கமாட்ேடன்.
ஏெனனில்அைவஎன்ைனவாழைவக்கன்றன.

௯௪கர்த்தாேவ, நான்உம்முைடயவன், எனேவஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
ஏெனனில் நான் உம்முைடய கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கு மிகவும்
முயல்க ேறன்.

௯௫தீேயார் என்ைனஅழிக்கமுயன்றார்கள்.
ஆனால்உமதுஉடன்படிக்ைகஎன்ைனஞானமுள்ளவனாக்க ற்று.

௯௬உமதுசட்டங்கைளத்தவ ர,
எல்லாவற்றற்கும்ஒருஎல்ைலஉண்டு.
ேமம்

௯௭கர்த்தாேவ, நான்உமதுேபாதைனகைளேநச க்க ேறன்.
எல்லா ேவைளகளிலும்நான்அவற்ைறக்குறத்துப் ேபசுக ேறன்.

௯௮ கர்த்தாேவ, உமது கட்டைளகள் என்ைன என் பைகவைரக் காட்டிலும்
ஞானமுள்ளவனாக்கும்.

உமதுசட்டம் எப்ேபாதும்என்ேனாடிருக்கும்.
௯௯உமதுஉடன்படிக்ைகையநான்கற்பதால்என்

ஆச ரியர்கைளககாட்டிலும்நான்ஞானமுள்ளவன்.
௧௦௦நான்உமதுகட்டைளகளின்படி நடப்பதால்,

முதயத்தைலவர்கைளக்காட்டிலும்அதகமாகப் புரிந்துக்ெகாள்க ேறன்.
௧௦௧ வழியல் ஒவ்ெவாரு அடியலும் நான் தவறான பாைதயல் ெசல்லாதபடி

காக்க றீர்.
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எனேவ, கர்த்தாேவ, நீர்கூறுகன்றவற்ைறநான்ெசய்யமுடிக றது.
௧௦௨கர்த்தாேவ, நீேர என்ஆச ரியர்.

ஆைகயால்உமதுசட்டங்களுக்குக்கீழ்ப்படிவைதநறுத்தமாட்ேடன்.
௧௦௩என்வாயலுள்ளேதைனக்காட்டிலும்உமதுவார்த்ைதகள்சுைவயானைவ.
௧௦௪உமதுேபாதைனகள்என்ைனஞானமுள்ளவனாகமாற்றன.

எனேவநான்தவறானேபாதைனகைளெவறுக்க ேறன்.
நூன்

௧௦௫கர்த்தாேவ,உமதுவார்த்ைதகள்
என்பாைதக்குஒளி காட்டும்வளக்காகும்.

௧௦௬உமதுசட்டங்கள்நல்லைவ.
நான்அவற்றற்குக்கீழ்ப்படிேவெனனஉறுதயளிக்க ேறன்.
நான்என்வாக்குறுதையநைறேவற்றுேவன்.

௧௦௭கர்த்தாேவ, நான்நீண்டகாலம்துன்பமைடந்ேதன்.
தயவுெசய்துநான்மீண்டும்வாழும்படி கட்டைளயடும்.

௧௦௮கர்த்தாேவ, என்துதையஏற்றுக்ெகாள்ளும்.
உமதுசட்டங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.

௧௦௯என்வாழ்க்ைகஎப்ேபாதும்ஆபத்துள்ளதாயருக்க றது.
ஆனால்நான்உமதுேபாதைனகைளமறக்கவல்ைல.

௧௧௦தீேயார் என்ைனக்கண்ணியல்ச க்கைவக்கப் பார்க்க றார்கள்.
ஆனால்நான்உமதுகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படியாமலிருந்ததல்ைல.

௧௧௧ கர்த்தாேவ, நான் உமது உடன்படிக்ைகைய என்ெறன்ைறக்கும்
பன்பற்றுேவன்.

அதுஎன்ைனமிகவும்மக ழ்ச்ச க்குள்ளாக்குகறது.
௧௧௨ உமது சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிவதற்கு நான் எப்ேபாதும் கடினமாக

முயல்ேவன்.
சாெமக்

௧௧௩ கர்த்தாேவ, உம்மிடம் முற்றலும் ேநர்ைமயாக இராத ஜனங்கைள நான்
ெவறுக்க ேறன்.

ஆனால்நான்உமதுேபாதைனகைளேநச க்க ேறன்.
௧௧௪என்ைனமூடிமைறத்துப் பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.

கர்த்தாேவ, நீர்கூறுகறஒவ்ெவான்ைறயும்நான்நம்புக ேறன்.
௧௧௫கர்த்தாேவ, தீயஜனங்கள்என்னருேகவரவ டாேதயும்.

நான்என்ேதவனுைடயகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிேவன்.
௧௧௬கர்த்தாேவ, நீர் வாக்குறுதயளித்தபடிேய என்ைனத் தாங்க உதவும். நானும்

வாழ்ேவன்.
நான்உம்ைமநம்புக ேறன், நான்ஏமாற்றமைடயாதபடிச் ெசய்யும்.

௧௧௭கர்த்தாேவ, எனக்குஉதவும், நான்காப்பாற்றப்படுேவன்.
நான்உமதுகட்டைளகைளஎன்ெறன்ைறக்கும்கற்ேபன்.

௧௧௮ கர்த்தாேவ, உமது சட்டங்கைள மீறுகற ஒவ்ெவாருவைரயும் நீர்
தள்ளிவடுக றீர்.

ஏெனனில் அந்த ஜனங்கள் உம்ைமப் பன்பற்ற சம்மத த்தேபாது ெபாய்
கூறனார்கள்.

௧௧௯கர்த்தாேவ,நீர்பூமியலுள்ளதீேயாைரக்களிம்ைபப்ேபால்அகற்றவடுகறீர்.
எனேவநான்உமதுஉடன்படிக்ைகையஎன்ெறன்ைறக்கும் ேநச ப்ேபன்.
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௧௨௦கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமக்கண்டுபயப்படுக ேறன்.
நான்உமதுசட்டங்களுக்குப்பயந்துஅவற்ைறமத க்க ேறன்.

ஆயன்
௧௨௧நான்நயாயமும்நல்லதுமானவற்ைறச்ெசய்க ேறன்.

கர்த்தாேவ, என்ைனத் துன்புறுத்த வரும்புேவாரிடம் என்ைன
ஒப்புவயாேதயும்.

௧௨௨என்னிடம் நல்லவராகஇருக்கஉறுதயளியும்.
நான் உமது ஊழியன். கர்த்தாேவ, அந்தப் ெபருைமக்காரர்கள் என்ைனத்
துன்புறுத்தவ டாேதயும்.

௧௨௩ கர்த்தாேவ, உம்மிடமிருந்து உதவைய எத ர் ேநாக்கயும், ஒரு நல்ல
வார்த்ைதையஎத ர்பார்த்தும்,

என்கண்கள்தளர்ந்துேபாய்வ ட்டன.
௧௨௪நான்உமதுஊழியன்.

உமதுஉண்ைமஅன்ைபஎனக்குக்காட்டும்.
உமதுசட்டங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.

௧௨௫நான்உமதுஊழியன்.
உமது உடன்படிக்ைகைய நான் அறந்துெகாள்ளும்படியான
புரிந்துெகாள்ளுதைலப்ெபற எனக்குஉதவும்.

௧௨௬கர்த்தாேவ, நீர் ஏேதனும்ெசய்வதற்குஇதுேவதக்கேநரம்.
ஜனங்கள்உமதுசட்டத்ைதமீறவ ட்டார்கள்.

௧௨௭கர்த்தாேவ,மிகவும்தூய்ைமயானெபான்ைனக்காட்டிலும்
நான்உமதுகட்டைளகைளேநச க்க ேறன்.

௧௨௮நான்உமதுகட்டைளகளுக்ெகல்லாம் கவனமாகக் கீழ்ப்படிக ேறன்.
தவறானேபாதைனகைளநான்ெவறுக்க ேறன்.

ேப
௧௨௯கர்த்தாேவ,உமதுஉடன்படிக்ைகஅற்புதமானது.

அதனால்நான்அைதப் பன்பற்றுக ேறன்.
௧௩௦ ஜனங்கள் உமது வார்த்ைதையப் புரிந்துெகாள்ளத் ெதாடங்கும்ேபாது அது

சரியானபடிவாழ்வதற்குவழிகாட்டும்ஒளிையப் ேபான்றருக்க றது.
உமதுவார்த்ைத சாதாரணஜனங்கைளயும்ஞானமுள்ேளாராக்கும்.

௧௩௧ கர்த்தாேவ, நான் உண்ைமயாகேவ உமது கட்டைளகைளக் கற்க
வரும்புக ேறன்.

நான் ச ரமமாய் மூச்சுவ ட்டுக்ெகாண்டு ெபாறுைமயன்றக் காத்தருக்கும்
மனிதைனப் ேபால்இருக்க ேறன்.

௧௩௨ேதவேன, என்ைனப்பாரும், என்னிடம் தயவாயரும்.
உமது நாமத்ைத ேநச க்கும் ஜனங்களுக்குத் தகுந்தைவயான
காரியங்கைளச்ெசய்யும்.

௧௩௩கர்த்தாேவ, நீர்வாக்குறுத அளித்தபடி என்ைனவழிநடத்தும்.
தீைமேயதும்எனக்குந கழாதபடி பார்த்துக்ெகாள்ளும்.

௧௩௪கர்த்தாேவ, என்ைனத்துன்புறுத்துேவாரிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
நான்உமதுகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிேவன்.

௧௩௫கர்த்தாேவ,உமதுஊழியைனஏற்றுக்ெகாள்ளும்.
உமதுசட்டங்கைளஎனக்குப் ேபாத யும்.
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௧௩௬ஜனங்கள்உமதுேபாதைனகளுக்குக்கீழ்ப்படியாததால்
என்கண்ணீர்ஆற்ைறப்ேபாலெபருக்ெகடுத்துஓடுகறது.
த்சாேத

௧௩௭கர்த்தாேவ, நீர் நல்லவர்,
உமதுசட்டங்கள்நயாயமானைவ.

௧௩௮நீர்உமதுஉடன்படிக்ைகயல்எங்களுக்குநல்லசட்டங்கைளத்தந்தீர்.
நாங்கள்அவற்ைறஉண்ைமயாகேவநம்பமுடியும்.

௧௩௯என்ஆழமானஉணர்வுகள்என்ைனேசார்வைடயச்ெசய்கன்றன.
என் பைகவர்கள் உமது கட்டைளகைள மறந்தபடியால் நான் மிகவும்
கலங்கயருக்க ேறன்.

௧௪௦ கர்த்தாேவ, உமது வார்த்ைதகைள நாங்கள் நம்பமுடியும் என்பதற்கு
சான்றுகள்இருக்கறது.

நான்அைதேநச க்க ேறன்.
௧௪௧நான்ஒருஇைளஞன்,ஜனங்கள்என்ைனமத ப்பதல்ைல.

ஆனால்நான்உமதுகட்டைளகைளமறக்கமாட்ேடன்.
௧௪௨கர்த்தாேவ,உமதுநன்ைமஎன்ெறன்ைறக்கும்இருக்கும்.

உமதுேபாதைனகள்நம்பக்கூடியைவ.
௧௪௩எனக்குத்ெதால்ைலகளும்ெகாடியகாலங்களும்இருந்தன.

ஆனால்நான்உமதுகட்டைளகளில் களிப்பைடக ேறன்.
௧௪௪உமதுஉடன்படிக்ைகஎன்ெறன்ைறக்கும்நல்லது.

நான்வாழும்படி,அைதப் புரிந்துக்ெகாள்ளஎனக்குஉதவும்.
ேகாப்

௧௪௫கர்த்தாேவ, என்முழுஇருதயத்ேதாடும்உம்ைமக்கூப்படுக ேறன்.
எனக்குப்பதல்தாரும்! நான்உமதுகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிக ேறன்.

௧௪௬கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமக்கூப்படுக ேறன். என்ைனக்காப்பாற்றும்!
நான்உமதுஉடன்படிக்ைகக்குக்கீழ்ப்படிேவன்.

௧௪௭நான்உம்மிடம் ெஜபம்ெசய்வதற்குஅதகாைலயல்எழுந்ேதன்.
நீர் ெசால்பவற்ைறநான்நம்புக ேறன்.

௧௪௮உமதுவார்த்ைதகைளக்கற்பதற்கு
இரவல்ெவகுேநரம் நான்வழித்தருந்ேதன்.

௧௪௯உமதுமுழுஅன்பனாலும்எனக்குச்ெசவ ெகாடும்.
கர்த்தாேவ, நீர் சரிெயனக் கூறும் காரியங்கைளச் ெசய்து, என்ைன
வாழவடும்.

௧௫௦ஜனங்கள்எனக்ெகத ராக ெகாடியத ட்டங்கைளவகுக்கறார்கள்.
அந்தஜனங்கள்உமதுேபாதைனகைளப்பன்பற்றவல்ைல.

௧௫௧கர்த்தாேவ, நீர் எனக்குெநருக்கமானவர்.
உமதுகட்டைளகள்நம்பக்கூடியைவ.

௧௫௨பலகாலத்த ற்குமுன்புநான்உமதுஉடன்படிக்ைகயன்மூலம்,
உமதுேபாதைனகள்என்ெறன்றும்ெதாடரும்என்பைதகற்ேறன்.
ேரஷ்

௧௫௩கர்த்தாேவ, என்துன்பங்கைளக்கண்டு, என்ைனவடுவயும்.
நான்உமதுேபாதைனகைளமறக்கவல்ைல.

௧௫௪கர்த்தாேவ, எனக்காக நீர் ேபாரிட்டு, என்ைனக்காப்பாற்றும்.
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நீர்வாக்குறுத அளித்தபடி என்ைனவாழவடும்.
௧௫௫தீேயார்உமதுசட்டங்கைளப்பன்பற்றாததால்

அவர்கள்ெவற்றெபறமாட்டார்கள்.
௧௫௬கர்த்தாேவ, நீர் மிகுந்த தயவுள்ளவர்.

நீர் சரிெயனநைனப்பவற்ைறச்ெசய்யும, என்ைனவாழவடும்.
௧௫௭என்ைனத்துன்புறுத்தமுயலும்பலபைகவர்கள்எனக்குண்டு.

ஆனால்நான்உமதுஉடன்படிக்ைகையப்பன்பற்றுவைதநறுத்தவல்ைல.
௧௫௮நான்அந்தத்துேராக கைளப்பார்க்க ேறன்.

கர்த்தாேவ,அவர்கள்உமதுவார்த்ைதகளுக்குக்கீழ்ப்படிவதல்ைல.
நான்அைதெவறுக்க ேறன்.

௧௫௯பாரும், நான்உமதுகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படியமிகவும்முயல்க ேறன்.
கர்த்தாேவ,உமதுமுழுைமயானஅன்பனால், என்ைனவாழவடும்.

௧௬௦ கர்த்தாேவ, துவக்கம் முதலாகேவ உமது வார்த்ைதகள் எல்லாம்
நம்பக்கூடியைவ.

உமதுநல்லசட்டம் என்ெறன்றும்நைலத்தருக்கும்.
ஷீன்

௧௬௧எக்காரணமுமின்ற வல்லைமயுள்ளதைலவர்கள்என்ைனத்தாக்கனார்கள்.
ஆனால்நான்உமதுசட்டத்த ற்குமட்டுேம பயந்து,அைதமத க்க ேறன்.

௧௬௨கர்த்தாேவ,மிகுந்தெபாக்கஷத்ைதக்கண்ெடடுத்தமனிதன்ெபறும்
சந்ேதாஷத்ைதப்ேபாலஉமதுவார்த்ைதகள்என்ைனமகழ்வக்கன்றன.

௧௬௩நான்ெபாய்கைளெவறுக்க ேறன்!
நான்அவற்ைறஅருவருக்க ேறன்!
ஆனால்கர்த்தாேவ, நான்உமதுேபாதைனகைளேநச க்க ேறன்.

௧௬௪உமதுநல்லசட்டங்களுக்காக
ஒருநாளில் ஏழுமுைறஉம்ைமத்துத க்க ேறன்.

௧௬௫ உமது ேபாதைனகைள ேநச க்கும் ஜனங்கள் உண்ைமயான
சமாதானத்ைதக்காண்பார்கள்.

அந்தஜனங்கைளவீழ்த்த எதனாலும்முடியாது.
௧௬௬கர்த்தாேவ,நீர்என்ைனக்காப்பாற்றுவீெரனக்காத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

நான்உமதுகட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிந்ேதன்.
௧௬௭நான்உமதுஉடன்படிக்ைகையப்பன்பற்ற ேனன்.

கர்த்தாேவ, நான்உமதுசட்டங்கைளமிகவும் ேநச க்க ேறன்.
௧௬௮நான்உமதுஉடன்படிக்ைகக்கும்கட்டைளகளுக்கும்கீழ்ப்படிக ேறன்.

கர்த்தாேவ, நான்ெசய்தவற்ைறெயல்லாம் நீர்அற ந்தருக்க றீர்.
ெதௗ

௧௬௯கர்த்தாேவ, என்மக ழ்ச்ச யானபாடலுக்குச்ெசவெகாடும்.
நீர்வாக்குறுத தந்தபடிேயஎன்ைனஞானமுள்ளவானாக்கும்.

௧௭௦கர்த்தாேவ, என்ெஜபத்த ற்குச்ெசவெகாடும்.
நீர்வாக்களித்தபடி என்ைனக்காப்பாற்றும்.

௧௭௧நான்துத ப் பாடல்கைளப்பாடிக்களிப்பைடக ேறன்.
ஏெனனில் நீர்உமதுசட்டங்கைளஎனக்குப் ேபாத த்தீர்.

௧௭௨ உமது வார்த்ைதகளுக்கு மறு உத்தரவு ெகாடுக்க எனக்கு உதவும், எனது
பாடல்கைளநான்பாடட்டும்.
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கர்த்தாேவ,உமதுஎல்லா சட்டங்களும்நல்லைவ.
௧௭௩என்னருகல்வந்துஎனக்குஉதவும்.

ஏெனனில் நான்உமதுகட்டைளகைளப்பன்பற்றுவெதனத்தீர்மானித்ேதன்.
௧௭௪கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனக்காப்பாற்றேவண்டுெமனவரும்புக ேறன்.

ஆனால்உமதுேபாதைனகள்என்ைனமகழ்வக்கன்றன.
௧௭௫கர்த்தாேவ, நான்வாழ்ந்துஉம்ைமத்துத க்கட்டும்.

உமதுசட்டங்கள்எனக்குஉதவட்டும்.
௧௭௬காணாமற்ேபானஆட்ைடப்ேபான்றுநான்அைலந்துத ரிந்ேதன்.

கர்த்தாேவ, என்ைனத்ேதடிவாரும்.
நான்உமதுஊழியன்,

நான்உமதுகட்டைளகைளமறக்கவல்ைல.

௧௨௦
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடும் பாடல்

௧நான்ெதால்ைலகளில் ச க்குண்டிருந்தேபாது,
உதவக்காக கர்த்தைரக்கூப்ப ட்ேடன்,அவர் என்ைனக்காப்பாற்றனார்!

௨ கர்த்தாேவ, என்ைனப்பற்ற ப் ெபாய் கூறயவர்களிடமிருந்து என்ைனக்
காப்பாற்றும்.

உண்ைமயல்லாதவற்ைறஅந்தஜனங்கள்கூறனார்கள்.

௩ெபாய்யேர, நீங்கள்ெபறப்ேபாவைதஅறவீர்களா?
நீங்கள்அைடயப்ேபாவைதஅறவீர்களா?

௪வீரனின்கூரியஅம்புகளும்,
சுடும்தழலும்உன்ைனத்தண்டிக்கும்.

௫ெபாய்யர்களின்அருேகவாழ்வதுேமேசக்கல்வாழ்வைதப் ேபான்றதும்
ேகதாரின்கூடாரங்களண்ைடயல்வாழ்வைதப் ேபான்றதுமாகும்.

௬சமாதானத்ைதெவறுக்கறஜனங்கேளாடு
நான்நீண்டகாலம்வாழ்ந்தருக்க ேறன்.

௭நான்சமாதானம் ேவண்டும்என்ேறன்.
ஆனால்அவர்கள்ேபாைரவரும்புக றார்கள்.

௧௨௧
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடும் பாடல்

௧நான்மைலகளுக்குேநராகப் பார்க்க ேறன்.
ஆனால்எனக்குஉதவ உண்ைமயாகேவஎங்கருந்துவரப்ேபாக றது?

௨எனக்குஉதவ பரேலாகத்ைதயும்பூமிையயும்
பைடத்த கர்த்தரிடமிருந்துவரும்.

௩ேதவன்உன்ைனவழவ டமாட்டார்.
உன்ைனப்பாதுகாப்பவர்தூங்கமாட்டார்.

௪இஸ்ரேவலின்பாதுகாவலர்தூங்குவதல்ைல.
ேதவன்ஒருேபாதும்உறங்கார்.

௫கர்த்தர்உன்பாதுகாவலர்.
அவரதுமிகுந்தவல்லைமயால்உன்ைனப்பாதுகாக்க றார்.

௬பகல் ேவைளயல்சூரியன்உன்ைனத்துன்புறுத்தாது.
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இரவல்சந்த ரன்உன்ைனத்துன்புறுத்தாது.
௭எல்லாஆபத்துக்களிலிருந்தும்கர்த்தர்உன்ைனக்காப்பாற்றுவார்.

கர்த்தர்உன்ஆத்துமாைவக்காப்பாற்றுவார்.
௮நீவரும்ேபாதும் ேபாகும்ேபாதும்கர்த்தர்உனக்குஉதவுவார்.

இப்ேபாதும்என்ெறன்றும்கர்த்தர்உனக்குஉதவுவார்.

௧௨௨
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடும்படி தாவீதுஅளித்த பாடல்

௧ஜனங்கள், “கர்த்தருைடயஆலயத்த ற்குப் ேபாேவாம்” என்றுகூறயேபாது
நான்மிகவும்மக ழ்ந்ேதன்.

௨இேதா, நாங்கள்எருசேலமின்வாசல்கள்அருேக நன்றுெகாண்டிருக்க ேறாம்.
௩இதுபுதயஎருசேலம்.

ஒேர நகரமாகஇதுமீண்டும்கட்டிெயழுப்பப்பட்டிருக்க றது.
௪இங்ேகஇஸ்ரேவலின்ேகாத்த ரங்கள்ேபாவதுண்டு.

கர்த்தருைடய நாமத்ைதத் துத ப்பதற்கு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அங்ேக
ெசல்வார்கள்.

அைவகர்த்தருக்குரிய ேகாத்த ரங்கள்ஆகும்.
௫அங்குஅரசர்கள்ஜனங்கைளநயாயந்தீர்ப்பதற்குத்தங்கள்சங்காசனங்கைள

நறுவனார்கள்.
தாவீதன் குடும்பத்து அரசர்கள் அங்குத் தங்கள் சங்காசனங்கைள
அைமத்தார்கள்.

௬எருசேலமின் சமானத்த ற்காகெஜபம்ெசய்யுங்கள்.
“உம்ைம ேநச க்கும் ஜனங்கள் அங்கு சமாதானத்ைதக் காண்பார்கள் என
நான்நம்புக ேறன்.

௭உங்கள்வீடுகளின்உள்ேளசமாதானம்நலவும்எனநான்நம்புக ேறன்.
உங்கள்ெபரிய கட்டிடங்களில் பாதுகாப்புஇருக்கும்எனநான்நம்புக ேறன்.”

௮என்சேகாதரர்கள்,சுற்றத்தனர்ஆக ேயாரின் நன்ைமக்காக,
இங்குசமாதானம்நலவேவண்டுெமனநான்ெஜப க்க ேறன்.

௯நமதுேதவனாகயகர்த்தருைடயஆலயத்தன்நன்ைமக்காக,
இந்நகரில் நன்ைமகள்ந கழ ேவண்டுெமனநான்ெஜபம்ெசய்க ேறன்.

௧௨௩
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடும் பாடல்

௧ேதவேன, நான்ேமேல ேநாக்க ,உம்மிடம் ெஜபம்ெசய்க ேறன்.
நீர் பரேலாகத்தல்அரசராகவீற்றருக்க றீர்.

௨தங்களுக்குத் ேதைவயானெபாருள்களுக்காக
அடிைமகள்தங்களின்எஜமானைர சார்ந்தருக்க றார்கள்.

அவ்வாேற, நாமும்நமதுேதவனாகயகர்த்தைர சார்ந்தருக்க ேறாம்.
நம்மிடம்இரக்கம் காட்டுமாறுநாம் ேதவனுக்காகக் காத்தருக்க ேறாம்.

௩கர்த்தாேவ, எங்களிடம்இரக்கமாயரும்.
நாங்கள் நீண்டகாலம் அவமானப்படுத்தப்பட்டதால் எங்களிடம்
கருைபயாயரும்.
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௪நாங்கள்ெவறுப்பைடயும்அளவுக்குஇழிவுைரகைளயும்அவமானங்கைளயும்,
ேசாம்ேபற ஜனங்களாகயெபருைமக்காரர்களினால்ெபற்றருந்ேதாம்.

ப றைரக் காட்டிலும் தாங்கள் ேமலானவர்கள் என்று அவர்கள்
நைனக்கறார்கள்.

௧௨௪
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடுவதற்ெகன்றுதாவீதுஅளித்த பாடல்

௧கர்த்தர் நமதுசார்ப ல்இருந்த ராவ ட்டால், நமக்குஎன்னேநர்ந்தருக்கும்?
இஸ்ரேவேல, எனக்குப்பதல்கூறு.

௨ஜனங்கள்நம்ைமத்தாக்கயேபாது, கர்த்தர் நமதுசார்ப ல்
இருந்த ராவ ட்டால் நமக்குஎன்னேநர்ந்தருக்கும்?

௩ேகாபம்வந்தேபாெதல்லாம் நம் பைகவர்கள்நம்ைம
உய ேராடுவழுங்கயருப்பார்கள்.

௪நம்ைமஅடித்துச்ெசல்லும்ெபருெவள்ளத்ைதப் ேபான்றும்,
நம்ைமஅமிழ்த்துவடும்நதையப் ேபான்றும்
நம் பைகவர்களின் ேசைனகள்நம்மிடம் நடந்துெகாண்டிருக்கும்.

௫நம்வாய்மட்டும்எழுந்துநம்ைமஅமிழ்த்தவடும்
தண்ணீைரப்ேபான்றுஅப்ெபருைமக்காரர்கள்நடந்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள்.

௬கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
நம் பைகவர்கள் நம்ைமப் ப டித்துக்ெகால்வதற்குக் கர்த்தர்
அனுமத க்கவல்ைல.

௭ வைலயல் அகப்பட்டுப் பன்னர் தப்ப ச்ெசன்ற பறைவையப் ேபால நாம்
இருக்க ேறாம்.

வைலஅறுந்தது, நாம் தப்ப ேனாம்.
௮நமக்குஉதவ கர்த்தரிடமிருந்துவந்தது.

கர்த்தேர பரேலாகத்ைதயும்பூமிையயும்உண்டாக்கனார்.

௧௨௫
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடும் பாடல்

௧ கர்த்தருக்குள் நம்ப க்ைக ைவக்கறவர்கள் சீேயான் மைலையப்
ேபான்றருப்பார்கள்.

அவர்கள்அைசக்கப்படுவதல்ைல.
அவர்கள்என்ெறன்ைறக்கும்நைலத்தருப்பார்கள்.

௨ எருசேலைமச் சுற்றலும் மைலகள் உள்ளது ேபால, கர்த்தர் அவரது
ஜனங்கைளச்சுற்றலும்இருக்கறார்.

என்ெறன்ைறக்கும்எப்ேபாதும்அவர் தமதுஜனங்கைளக்காப்பார்.
௩ நல்ல ஜனங்களின் நாட்ைடக் ெகாடிய ஜனங்கள் ந ரந்தரமாக

ஆளப்ேபாவதல்ைல.
அவ்வாறு ந கழ்ந்தால் நல்ேலாரும் கூட தீய காரியங்கைளச் ெசய்ய
ஆரம்ப ப்பார்கள்.

௪கர்த்தாேவ, நல்ேலாருக்குநல்லவராகஇரும்.
பரிசுத்தஇருதயம்உள்ேளாரிடம் நல்லவராகஇரும்.
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௫ெகாடியஜனங்கள்தவறானகாரியங்கைளச்ெசய்க றார்கள்.
அக்ெகாடிேயாைரக் கர்த்தர் தண்டிப்பார்.

இஸ்ரேவலில்சமாதானம்நலவட்டும்!

௧௨௬
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடும் பாடல்

௧கர்த்தர் நம்ைமமீண்டும்வடுவக்கும்ேபாது
அதுஒருகனைவப் ேபான்றருக்கும்.

௨நாம் ச ரித்துக்ெகாண்டும்மக ழ்ச்ச யுடன்பாடல்கைளப்
பாடிக்ெகாண்டும்இருப்ேபாம்! ப ற ேதசத்துஜனங்கள்,
“இஸ்ரேவலின் ஜனங்களுக்குக் கர்த்தர் ஒரு அற்புதமான காரியத்ைதச்
ெசய்தார்!” என்பார்கள்.

௩ஆம், கர்த்தர்அந்தஅற்புதமானகாரியத்ைதநமக்குச்ெசய்ததால்
நாம் மக ழ்ச்ச யைடய ேவண்டும்.

௪கர்த்தாேவ, பாைலவனநீரூற்றுக்கள்மீண்டும்ஓடிவரும்ெவள்ளத்தன்
தண்ணீரால்ந ரம்புவைதப்ேபாலஎங்கைளமீண்டும்வடுவயும்.

௫ஒருவன்வைதகைளவைதக்கும்ேபாதுதுக்கமாயருக்கலாம்.
ஆனால் அவன் பய ர்களின் பலைன அறுவைட ெசய்யும்ேபாது
மக ழ்ச்ச ேயாடிருப்பான்.

௬அவன்வைதகைளவயலுக்குஎடுத்துச்ெசல்லும்ேபாதுஅழக்கூடும்,
ஆனால்அறுவைடையக்ெகாண்டுவரும்ேபாதுஅவன்மகழ்ச்ச ேயாடிருப்பான்.

௧௨௭
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடுவதற்கானசாெலாேமானின்பாடல்

௧ கர்த்தர் ஒரு வீட்ைடக் கட்டாவ ட்டால் அைதக் கட்டுக றவன் காலத்ைத
வீணாக்குகறான்.

கர்த்தர் ஒரு நகரத்ைதக் கண்காணிக்காவ ட்டால் அைதக் காப்ேபார்
காலத்ைதவீணாக்குகறார்கள்.

௨ வாழ்க்ைக வாழ்வதற்காக காைலயல் எழுவதும் இரவல் ெவகுேநரம்
வழித்தருப்பதும்ெபாழுைதவீணாக்குவதாகும்.

ேதவன் தாம் ேநச க்க ற ஜனங்கைள அவர்கள் உறங்கும்ேபாது கவனித்துக்
காக்க றார்.

௩பள்ைளகள்கர்த்தரால்வரும்பரிசாகும்.
குழந்ைதகள்ஒருதாயன்சரீரத்தலிருந்துவரும்ெவகுமதயாகும்.

௪ஒருஇைளஞனின்மகன்கள்
ஒரு வீரன் அம்புகைள ைவத்தருக்கும் ைபயலுள்ள அம்புகளுக்கு
ஒப்பாவார்கள்.

௫ தன் அம்புகள் ைவக்கும் ைபைய மகன்களால் ந ரப்பும் மனிதன் மிகவும்
மக ழ்ச்ச யைடவான்.

அம்மனிதன்ஒருநாளும்ேதாற்கடிக்கப்படமாட்டான்.
அவனது பைகவர்களுக்கு எத ராகப் ெபாது இடங்களில் ேபாராடி அவனது
மகன்கள்அவைனக்காப்பார்கள்.
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௧௨௮
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடும் பாடல்

௧கர்த்தைரப் பன்பற்றுகறவர்கள்எல்ேலாரும்மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.
ேதவன்வரும்புக றபடிேயஅவர்கள்வாழ்க றார்கள்.

௨நீங்கள்உைழத்துப்ெபறுகறெபாருள்களால்களிப்பைடவீர்கள்.
நீங்கள்மக ழ்ச்ச யாயருப்பீர்கள்,உங்களுக்குநல்லைவநகழும்.

௩வீட்டில்உன்மைனவ பலன்தரும்த ராட்ைசக்ெகாடிையப்ேபால்இருப்பாள்.
ேமைசையச் சுற்றலும் உன் பள்ைளகள் நீ வளர்க்கும் ஒலிவ
மரங்கைளப்ேபான்றுஇருப்பார்கள்.

௪ கர்த்தர் தம்ைமப் பன்பற்றுேவாைர உண்ைமயாகேவ இவ்வாறு
ஆசீர்வத ப்பார்.

௫கர்த்தர்உங்கைளசீேயானிலிருந்துஆசீர்வத ப்பார்.
வாழ்க்ைக முழுவதும் எருசேலமின் ஆசீர்வாதங்களால் நீ களிப்பைடவாய்
எனநான்நம்புக ேறன்.

௬நீஉன்ேபரப்பள்ைளகைளகாணும்படிவாழ்வாய்எனநான்நம்புக ேறன்.

இஸ்ரேவலில்சமாதானம்நலவட்டும்!

௧௨௯
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடும் பாடல்

௧என்வாழ்க்ைகமுழுவதும்எனக்குப்பைகவர்கள்பலர்இருந்தனர்.
இஸ்ரேவேல,அந்தப் பைகவர்கைளப்பற்ற ச்ெசால்.

௨என்வாழ்க்ைகமுழுவதும்எனக்குப்பைகவர்கள்பலர்இருந்தனர்.
ஆனால்அவர்கள்என்ைனேமற்ெகாள்ளவல்ைல.

௩ என் முதுகல் ஆழமான காயங்கள் ஏற்படும்வைர அவர்கள் என்ைன
அடித்தார்கள்.

எனக்குநீளமான,ஆழமானகாயங்கள்ஏற்பட்டன.
௪ஆனால்நல்லவராக யக்கர்த்தர் கயறுகைளஅறுத்துக்

ெகாடிேயாரிடமிருந்துஎன்ைனவடுவத்தார்.
௫சீேயாைனெவறுத்தஜனங்கள்ேதாற்கடிக்கப்பட்டார்கள்.

அவர்கள்ேபாரிடுவைதநறுத்த ,ஓடிப்ேபாய்வ ட்டார்கள்.
௬அவர்கள்கூைரயன்ேமலுள்ளபுல்ைலப் ேபான்றவர்கள்.

வளரும்முன்ேனஅப்புல்வாடிப்ேபாகும்.
௭ஒருேவைலயாளுக்குஒருைகந ரம்பஅந்த புல்கைடக்காது.

ஒருகுவயல்தானியமும்கைடப்பதல்ைல.
௮அவர்களருேகநடக்கும்ஜனங்கள், “கர்த்தர்உங்கைளஆசீர்வத க்கட்டும்”என்று

கூறமாட்டார்கள்.
ஜனங்கள், “கர்த்தருைடயநாமத்தல்நாங்கள்உங்கைளஆசீர்வத க்க ேறாம்”
என்றுஅவர்களிடம்வாழ்த்துக்கூறமாட்டார்கள்.

௧௩௦
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடும் பாடல்

௧கர்த்தாேவ, நான்மிகுந்ததுன்பத்த ற்குள்ளாயருக்க ேறன்,
எனேவநான்உதவக்காகஉம்ைமக்கூப்ப ட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
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௨என்ஆண்டவேர, எனக்குச்ெசவெகாடும்.
உதவக்காக எழுப்பும் என்குரைலக் ேகளும்.

௩கர்த்தாேவ,ஜனங்கள்ெசய்க றஎல்லாப் பாவங்களுக்காகவும்
நீர்அவர்கைளத்தண்டித்தால்ஒருவனும்உய ேராடிருக்கமாட்டான்.

௪கர்த்தாேவ,உமதுஜனங்கைளமன்னியும்.
அப்ேபாதுஉம்ைமத்ெதாழுதுெகாள்வதற்குஜனங்கள்இருப்பார்கள்.

௫கர்த்தர் எனக்குஉதவும்படி, நான்காத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
என் ஆத்துமா அவருக்காகக் காத்தருக்க றது. கர்த்தர் கூறுவைத நான்
நம்புக ேறன்.

௬நான்என்ஆண்டவருக்காகக் காத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
காைல ேவைளக்ெகனக் காத்து ந ற்கும் காவலாளைரப்ேபால் நான்
இருக்க ேறன்.

௭இஸ்ரேவேல, கர்த்தைர நம்பு. கர்த்தரிடம் மட்டுேம உண்ைமயான அன்ைபக்
காணமுடியும்.

கர்த்தர் நம்ைமமீண்டும்மீண்டும்காப்பாற்றுகறார்.
௮ கர்த்தர் இஸ்ரேவைல அவர்களின் எல்லாப் பாவங்களுக்காகவும்
மன்னிப்பார்.

௧௩௧
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடும் பாடல்

௧கர்த்தாேவ, நான்ெபருைமயுைடயவன்அல்ல.
நான்முக்கயமானவனாக நடிக்கமுயலவல்ைல.

நான்ெபரியக் காரியங்கைளச்ெசய்யமுயலவல்ைல.
எனக்கு மிகவும் கடினமான காரியங்கைளக் குறத்து நான்
கவைலப்படமாட்ேடன்.

௨நான்அைமதயாகஇருக்க ேறன்.
என்ஆத்துமாஅைமதயாகஇருக்க றது.

தாயன்கரங்களில்இருக்கும்தருப்தயானகுழந்ைதையப்ேபான்று
என்ஆத்துமா சமாதானமாகவும்அைமதயாகவும்இருக்க றது.

௩இஸ்ரேவேல, கர்த்தைர நம்பு.
அவைரஇப்ேபாதுநம்பு,அவைரஎன்ெறன்ைறக்கும்நம்பு.

௧௩௨
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடும் சங்கீதம்

௧கர்த்தாேவ, தாவீதுதுன்புற்றவைகையநைனத்துப்பாரும்.
௨தாவீதுகர்த்தருக்குஒருவாக்குறுத அளித்தான்.

யாக்ேகாபன் வல்லைமயுள்ள ேதவனுக்கு தாவீது ஒரு வேசஷ வாக்குறுத
அளித்தான்.

௩தாவீது, “நான்என்வீட்டிற்குள்ேபாகமாட்ேடன்,
நான்என்படுக்ைகயல்படுக்கமாட்ேடன்,

௪நான்தூங்கமாட்ேடன்,
என்கண்கள்ஓய்ெவடுக்கவ டமாட்ேடன்,

௫கர்த்தருக்குஒருவீட்ைட நான்கண்டுபடிக்கும்மட்டும்,
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யாக்ேகாபன் வல்லைமயுள்ள ேதவனுக்குரிய வீட்ைட நான் காணும்மட்டும்,
இக்காரியங்களில்ஒன்ைறயும்நான்ெசய்யமாட்ேடன்!” என்றான்.

௬எப்ப ராத்தாவல்நாங்கள்இைதப்பற்ற க் ேகள்வப்பட்ேடாம்.
கீரியாத்யாரீமில்உடன்படிக்ைகப்ெபட்டிையநாங்கள்கண்ேடாம்.

௭நாம் பரிசுத்தக்கூடாரத்த ற்குச்ெசல்ேவாம்.
ேதவன் பாதங்கைள ஓய்வாக ைவக்கும் பாதப்படியல் நாம்
ெதாழுதுெகாள்ேவாம்.

௮கர்த்தாேவநீர்ஓய்வுக்ெகாள்ளும்இடத்தலிருந்துஎழும்பும்.
கர்த்தாேவ,உமதுவல்லைமயுள்ளெபட்டிேயாடுஎழும்பும்.

௯கர்த்தாேவ,உமதுஆசாரியர்கள்நன்ைமையஅணிந்தருக்க றார்கள்.
உம்ைமப் பன்பற்றுேவார் மிகவும்மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.

௧௦உமதுபணியாளகயதாவீதன்நன்ைமக்காக,
நீர் ேதர்ந்ெதடுத்தஅரசைனத்தள்ளிவ டாேதயும்.

௧௧கர்த்தர் தாவீதுக்குஒருவாக்குறுதையஅருளினார்.
தாவீத டம் ேநர்ைமேயாடிருப்பதாகக் கர்த்தர் வாக்களித்தார். தாவீதன்
குடும்பத்தலிருந்து அரசர்கள் வருவார்கள் என்று கர்த்தர் வாக்குறுத
அளித்தார்.

௧௨ கர்த்தர், “தாவீேத, உனது பள்ைளகள் என் உடன்படிக்ைகக்கும் நான்
கற்ப க்கும் சட்டங்களுக்கும்கீழ்ப்படிந்தால்,

உன் குடும்பத்தல் யாேரனும் ஒருவர் என்ெறன்றும் அரசராக இருப்பார்கள்”
என்றார்.

௧௩ அவரது ஆலயத்த ற்குரிய இடமாக வரும்ப கர்த்தர் சீேயாைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

அந்தஇடத்ைதேயதம்முைடயஆலயத்த ற்காகவரும்பனார்.
௧௪கர்த்தர், “என்ெறன்ைறக்கும்எப்ேபாதும்இதுேவஎன்இடமாகஇருக்கும்.

நான்இருக்கப்ேபாகும்இடமாகஇதைனத்ேதர்ந்ெதடுக்க ேறன்.
௧௫நான்இந்நகைரமிகுதயானஉணவனால்ந ரப்ப ஆசீர்வத ப்ேபன்.

ஏைழகளுக்கும்உண்ணும்உணவுமிகுதயாகக் கைடக்கும்.
௧௬மீட்பனால்ஆசாரியர்கைளநான்உடுத்துவப்ேபன்.

என்ைனப்பன்பற்றுேவார்இங்குமிகுந்தமக ழ்ச்ச யைடவார்கள்.
௧௭இங்குநான்தாவீைதப் பலப்படுத்துேவன்.

நான்ேதர்ந்ெதடுத்தஅரசனுக்குஒருவளக்ைகஅளிப்ேபன்.
௧௮தாவீதன்பைகவர்கைளெவட்கத்தால்மூடுேவன்.

ஆனால்நான்தாவீதன்அரைசப்ெபருகும்படிெசய்ேவன்” என்றார்.

௧௩௩
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாது பாடுவதற்ெகன தாவீது அளித்த பாடல்களுள்

ஒன்று
௧சேகாதரர்கள்ஒருமித்துஉட்கார்ந்துஉண்ைமயாகேவஒன்றுபடுவது

மிகவும் நல்லதும்இன்பமுமானது.
௨அதுஆேரானின்தைலயலிருந்துஊற்றபட்டு,

கீேழஅவன்தாடியலும்ப றகுஅவன்வேசஷஆைடகளிலும்
வழிந்ேதாடும்வாசைனயுள்ளஎண்ெணையப்ேபான்றது.
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௩ எர்ேமான் மைலயலிருந்து சீேயான் மைலயல் வீழும் ெமன்ைமயான
மைழையப்ேபான்றுமிருக்கும்.

ஏெனனில் சீேயானில் இருந்துதான் ந த்தய வாழ்க்ைகக்கான
ஆசீர்வாதத்ைதகர்த்தர் தந்தருளினார்.

௧௩௪
ஆலயத்தற்குப் ேபாகும்ேபாதுபாடும் பாடல்

௧கர்த்தருைடயஎல்லாஊழியர்களும்கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
இரவுமுழுவதும்ஊழியர்களாகயநீங்கள்ஆலயத்தல்ேசைவெசய்தீர்கள்.

௨ஊழியர்கேள,உங்கள்கரங்கைளஉயர்த்த
கர்த்தைரப் ேபாற்றுங்கள்.

௩கர்த்தர்உங்கைளசீேயானிலிருந்துஆசீர்வத ப்பாராக.
கர்த்தர் பரேலாகத்ைதயும்பூமிையயும்உண்டாக்கனார்.

௧௩௫
௧கர்த்தைரத்துத ப்ேபாம்! கர்த்தருைடயநாமத்ைதத்துத ப்ேபாம்!

கர்த்தருைடயஊழியர்கேள,அவைரத்துதயுங்கள்!
௨ேதவனுைடயஆலயமுற்றத்தல்,

கர்த்தருைடயஆலயத்தல்ந ற்கும்ஜனங்கேள,அவைரத்துதயுங்கள்.
௩கர்த்தர் நல்லவர், எனேவஅவைரத்துதயுங்கள்.

அவரதுநாமத்ைதத்துதயுங்கள், ஏெனனில்அதுஇன்பமானது.

௪கர்த்தர்யாக்ேகாைபத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
இஸ்ரேவல்ேதவனுக்குஉரியது.

௫கர்த்தர்உயர்ந்தவர் எனநான்அறக ேறன்!
நமதுஆண்டவர் எல்லாெதய்வங்களிலும் ேமன்ைமயானவர்!

௬பரேலாகத்தலும்,பூமியலும், கடல்களிலும்ஆழமான.
சமுத்த ரங்களிலும், கர்த்தர் அவருக்கு ேவண்டியவற்ைறெயல்லாம்
ெசய்க றார்.

௭பூமியன்ேமல் ேமகங்கைளேதவன்உண்டாக்குகறார்.
ேதவன்மின்னைலயும்மைழையயும்உண்டாக்குகறார்.
ேதவன்காற்ைறயும்உண்டாக்குகறார்.

௮எக ப்தன்எல்லாமுதற்ேபறானஆண்கைளயும்,
எல்லாமுதற்ேபறானமிருகங்கைளயும் ேதவன்அழித்தார்.

௯எக ப்தல் ேதவன்பலஅற்புதங்கைளயும்அத சயங்கைளயும்ந கழ்த்தனார்.
பார்ேவானுக்கும் அவனது அதகாரிகளுக்கும் ேதவன் அக்காரியங்கைள
ந கழப்பண்ணினார்.

௧௦ேதவன்பலேதசங்கைளமுறயடித்தார்.
ேதவன்வல்லைமயுைடயஅரசர்கைளக்ெகான்றார்.

௧௧எேமாரியரின்அரசனாகயசீேகாைனேதவன்ேதாற்கடித்தார்.
பாஷானின்அரசனாகயஓைகயும் ேதவன்ேதாற்கடித்தார்.
கானானின்எல்லா ேதசங்கைளயும் ேதவன்ேதாற்கடித்தார்.

௧௨ேதவன்இஸ்ரேவலருக்குஅவர்களின் ேதசத்ைதக்ெகாடுத்தார்.
அவரதுஜனங்களுக்குேதவன்அத்ேதசத்ைதக்ெகாடுத்தார்.
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௧௩கர்த்தாேவ,உமதுநாமம் என்ெறன்றும்புகழ்வாய்ந்ததாயருக்கும்.
கர்த்தாேவ, ஜனங்கள் உம்ைம என்ெறன்ைறக்கும் எப்ேபாதும்
நைனவுக்கூருவார்கள்.

௧௪கர்த்தர் ேதசங்கைளத்தண்டித்தார்.
ஆனால்கர்த்தர்அவரதுஊழியரிடம் தயவுைடயவராயருந்தார்.

௧௫ ப ற ஜனங்களின் ெதய்வங்கள் ெவறும் ெபான்னாலும் ெவள்ளியாலுமாகய
சைலகள்மட்டுேம.

அவர்களின்ெதய்வங்கள்ஜனங்கள்ெசய்தெவறும்சைலகள்மட்டுேம.
௧௬சைலகளுக்குவாய்கள்இருந்தன,ஆனால்ேபசமுடியவல்ைல.

சைலகளுக்குக்கண்கள்இருந்தன,ஆனால்பார்க்கமுடியவல்ைல.
௧௭சைலகளுக்குக்காதுகள்இருந்தன,ஆனால்ேகட்கமுடியவல்ைல.

சைலகளுக்குமூக்குகள்இருந்தன,ஆனால்முகர்ந்துபார்க்கமுடியவல்ைல.
௧௮அச்சைலகைளச்ெசய்தஜனங்களும்அவற்ைறப் ேபாலாவார்கள்.

ஏெனனில் அச்சைலகள் அவர்களுக்கு உதவ ேவண்டுெமன்று அவர்கள்
நம்பனார்கள்.

௧௯இஸ்ரேவலின்குடும்பேம, கர்த்தைரஸ்ேதாத்த ரியுங்கள்!
ஆேரானின்குடும்பேம, கர்த்தைரஸ்ேதாத்த ரியுங்கள்!

௨௦ேலவயன்குடும்பேம, கர்த்தைரஸ்ேதாத்த ரியுங்கள்!
கர்த்தைரப் பன்பற்றுேவாேர, கர்த்தைரஸ்ேதாத்த ரியுங்கள்!

௨௧கர்த்தர் சீேயானிலிருந்தும்,
அவரதுவீடாகயஎருசேலமிலிருந்தும் ேபாற்றப்படுக றார்.

கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

௧௩௬
௧கர்த்தர் நல்லவர், எனேவஅவைரத்துதயுங்கள்.

அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.
௨ேதவாத ேதவைனத்துதயங்கள்!

அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.
௩கர்த்தாத கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.
௪ ஒருவராய் அற்புதமான அத சயங்கைளச் ெசய்க றவராக ய ேதவைனத்

துதயங்கள்!
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௫ வானங்கைள உண்டாக்குவதற்கு ஞானத்ைதப் பயன்படுத்தய ேதவைனத்
துதயங்கள்!

அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.
௬ேதவன்கடலின்ேமல்உலர்ந்த தைரையஉண்டாக்கனார்.

அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.
௭ேதவன்ெபரியஒளிகைள (சூரிய, சந்த ர, நட்சத்த ரங்கைள)உண்டாக்கனார்.

அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.
௮ேதவன்பகைலஆளச்சூரியைனஉண்டாக்கனார்.

அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.
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௯ேதவன்இரைவஆளச் சந்த ரைனயும்நட்சத்த ரங்கைலயும்உண்டாக்கனார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௧௦எக ப்தல்முதற்ேபறானஆண்கைளயும்வலங்குகைளயும்ேதவன்ெகான்றார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௧௧ேதவன்இஸ்ரேவலைர எக ப்தலிருந்துஅைழத்துச்ெசன்றார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௧௨ேதவன்அவரதுமிகுந்தவல்லைமையயும்,ெபலத்ைதயும்காட்டினார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௧௩ேதவன்ெசங்கடைலஇரண்டாகப் பளந்தார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௧௪ேதவன்இஸ்ரேவலைரக் கடலின்வழியாகஅைழத்துச்ெசன்றார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௧௫ேதவன்ெசங்கடலில்பார்ேவாைனயும்அவனதுபைடையயும்அமிழ்த்தனார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௧௬ேதவன்ஜனங்கைளவனாந்தரத்தன்வழியாக நடத்த ச் ெசன்றார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௧௭ேதவன்வல்லைமயுள்ளஅரசர்கைளத் ேதாற்கடித்தார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௧௮ேதவன்பலமுள்ளஅரசர்கைளத் ேதாற்கடித்தார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௧௯ேதவன்எேமாரியரின்அரசனாகயசீேகாைனத்ேதாற்கடித்தார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௨௦ேதவன்பாஷானின்அரசனாகயஓைகத் ேதாற்கடித்தார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௨௧ேதவன்அவர்களதுேதசத்ைதஇஸ்ரேவலருக்குக்ெகாடுத்தார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௨௨இஸ்ரேவலருக்குப் பரிசாக ேதவன்அத்ேதசத்ைதக்ெகாடுத்தார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௨௩நாம் ேதாற்டிக்கப்பட்டேபாது ேதவன்நம்ைமநைனவுக்கூர்ந்தார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௨௪ேதவன்நமதுபைகவர்களிடமிருந்துநம்ைமவடுவத்தார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௨௫ேதவன்ஒவ்ெவாருவருக்கும்உணவளிக்க றார்.
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௨௬பரேலாகத்தன்ேதவைனத்துதயுங்கள்!
அவரதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.

௧௩௭
௧பாப ேலானின்நத களின்அருேக நாங்கள்அமர்ந்து

சீேயாைனநைனத்தவாேறஅழுேதாம்.
௨அருேகயருந்தஅலரிச்ெசடிகளில் எங்கள்

கன்னரங்கைளத்ெதாங்கவ ட்ேடாம்.
௩பாப ேலானின்எங்கைளப்ப டித்தவர்கள்எங்கைளப்பாடச் ெசான்னார்கள்.

அவர்கள்எங்களிடம் மக ழ்ச்ச யானபாடல்கைளப்பாடச் ெசான்னார்கள்.
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சீேயாைனக்குறத்துப் பாடல்கைளப்பாடச் ெசான்னார்கள்.
௪ஆனால்ெவளிநாட்டில் நாங்கள்கர்த்தருைடய

பாடல்கைளப்பாடமுடியவல்ைல!
௫எருசேலேம, நான்உன்ைனஎப்ேபாேதனும்மறந்தால்,

நான்என்றும்பாடைலபாடமாட்ேடன்என்றுநம்புக ேறன்.
௬எருசேலேம, நான்உன்ைனஎப்ேபாேதனும்மறந்தால்,

நான்என்றும்பாேடன்.
நான்உன்ைனஒருேபாதும்மறக்கமாட்ேடெனனவாக்களிக்க ேறன்.

௭ஆண்டவேர ஏேதாமியர்கைளநைனயும்.
எருசேலம் வீழ்ந்த நாளில் அவர்கள், “அைதத் தைரமட்டமாக இடித்து
அழித்துவடுங்கள்”

என்றுெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
௮பாப ேலாேனநீஅழிக்கப்படுவாய்!

நீெபறேவண்டியதண்டைனையஅளிக்கும்மனிதன்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.
எங்கைளநீதுன்புறுத்தயைதப்ேபால்உன்ைனயும்துன்புறுத்துகறமனிதன்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.

௯உனதுகுழந்ைதகைளஇழுத்துச்ெசன்று,
அவர்கைளப்பாைறயல்ேமாத அழிக்க றமனிதன்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.

௧௩௮
தாவீதன்ஒருபாடல்

௧ேதவேன, என்முழுஇருதயத்ேதாடும்உம்ைமத்துத க்க ேறன்.
எல்லாெதய்வங்களின்முன்பாகவும்நான்உமதுபாடல்கைளப்பாடுேவன்.

௨ேதவேன,உமதுபரிசுத்தஆலயத்த ற்குேநராக நான்குனிந்துவணங்குேவன்.
நான் உமது நாமத்ைதயும், உண்ைம அன்ைபயும் ேநர்ைம ையயும்
துத ப்ேபன்.

உமதுவார்த்ைதயன்வல்லைமயால்நீர்புகழ்ெபற்றவர். இப்ேபாதுநீர்அைத
இன்னமும்ேமன்ைமயாகச்ெசய்தீர்.

௩ேதவேன,உதவக்காக நான்உம்ைமக்கூப்ப ட்ேடன்.
நீர் எனக்குப் பதல்தந்தீர்! நீர் எனக்குப்ெபலன்அளித்தீர்.

௪கர்த்தாேவ, நீர் ெசால்கன்றவற்ைறக் ேகட்கும்ேபாது
பூமியன்எல்லாஅரசர்களும்உம்ைமத்துத ப்பார்கள்.

௫அவர்கள்கர்த்தருைடயவழிையக்குற த்துப் பாடுவார்கள்.
ஏெனனில்கர்த்தருைடயமகைமமிக ேமன்ைமயானது.

௬ேதவன்மிகமுக்கயமானவர்.
ஆனால்அவர்தாழ்ைமயானஜனங்களுக்காக கவைலப்படுக றார்.
ெபருைமக்காரர்கள் ெசய்வைத ேதவன் அறகறார். ஆனால் அவர்
அவர்களிடமிருந்துெவகுதூரம்வலகயருக்க றார்.

௭ேதவேன, நான்ெதால்ைலயல்ச க்குண்டால், என்ைனஉயேராடுவாழவடும்.
என் பைகவர்கள் என்னிடம் ேகாபமாயருந்தால், அவர்களிடமிருந்து
என்ைனக்காப்பாற்றும்.

௮கர்த்தாேவ, நீர்வாக்களித்தவற்ைறஎனக்குத்தாரும்.
கர்த்தாேவ,உமதுஉண்ைமஅன்புஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.
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கர்த்தாேவ, நீர் எங்கைள உண்டாக்கனீர், எனேவ எங்கைள
வ ட்டுவ டாேதயும்!

௧௩௯
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுஅளித்ததுத ப் பாடல்களுள்ஒன்று

௧கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனேசாத த்தீர்.
என்ைனப்பற்றயஎல்லாவற்ைறயும்நீர்அற க றீர்.

௨நான்உட்காரும்ெபாழுதும்எழும்ெபாழுதும்நீர்அற க றீர்.
ெவகுதூரத்தலிருந்ேத எனதுஎண்ணங்கைளநீர்அற க றீர்.

௩கர்த்தாேவ,நான்ேபாகுமிடத்ைதயும்நான்படுக்கும்இடத்ைதயும்நீர்அற க றீர்.
நான்ெசய்யும்ஒவ்ெவான்ைறயும்நீர்அற க றீர்.

௪கர்த்தாேவ, நான்ெசால்லவரும்பும்வார்த்ைதகள்
என்வாயலிருந்துெவளிவரும்முன்ேப நீர்அற க றீர்.

௫ கர்த்தாேவ, என்ைனச் சுற்றலும், எனக்கு முன் புறமும் பன்புறமும் நீர்
இருக்க றீர்.

நீர்உமதுைககைளஎன்மீதுெமன்ைமயாகைவக்க றீர்.
௬நீர்அற கன்றவற்ைறக்கண்டுநான்ஆச்சரியப்படுக ேறன்.

நான்புரிந்துக்ெகாள்வதற்குமிகவும்அத கமானதாகஅதுஉள்ளது.
௭நான்ேபாகுமிடெமல்லாம்உமதுஆவ உள்ளது.

கர்த்தாேவ, நான்உம்மிடமிருந்துதப்ப ச் ெசல்லமுடியாது.
௮கர்த்தாேவ, நான்பரேலாகத்த ற்குஏற ச்ெசன்றாலும்நீர்அங்குஇருக்கறீர்.

மரணத்தன் இடத்த ற்கு நான் கீழிறங்க ச் ெசன்றாலும் நீர் அங்கும்
இருக்கறீர்.

௯ கர்த்தாேவ, சூரியன் உதக்கும் க ழக்க ற்கு நான் ெசன்றாலும் நீர் அங்ேக
இருக்க றீர்.

நான்ேமற்ேக கடலுக்குச்ெசன்றாலும்நீர்அங்ேகயும்இருக்க றீர்.
௧௦அங்கும்உமதுவலதுைகஎன்ைனத்தாங்கும்,

என்ைககைளப்ப டித்துநீர்வழிநடத்துக றீர்.

௧௧கர்த்தாேவ, நான்உம்மிடமிருந்துஒளிந்துக்ெகாள்ளமுயன்றாலும்,
பகல்இரவாக மாற ப்ேபாய ற்று.
“இருள்கண்டிப்பாக என்ைனமைறத்துக்ெகாள்ளும்” என்ேபன்.

௧௨ஆனால்கர்த்தாேவ,
இருளும்கூடஉமக்குஇருளாகஇருப்பதல்ைல.
இரவும்பகைலப்ேபாலஉமக்குெவளிச்சமாயருக்கும்.

௧௩கர்த்தாேவ, நீேர என்முழுசரீரத்ைதயும்உண்டாக்கனீர்.
என் தாயன் கருவல் நான் இருக்கும்ேபாேத நீர் என்ைனப் பற்றய
எல்லாவற்ைறயும்அற ந்தருக்க றீர்.

௧௪கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமத்துத க்க ேறன்!
நீர் என்ைனவயக்கத்தக்க,அற்புதமானவைகயல்உண்டாக்கயருக்க றீர்.
நீர் ெசய்தைவஅற்புதமானைவஎன்பைதநான்நன்குஅற ேவன்!

௧௫நீர் என்ைனப்பற்றயஎல்லாவற்ைறயும்அறகறீர்.
என் தாயன் கருவல் மைறந்தருந்து என் சரீரம் உருெவடுக்கும்ேபாது என்
எலும்புகள்வளர்வைதநீர் கவனித்தருக்க றீர்.



சங்கீதம்௧௩௯:௧௬ 1190 சங்கீதம்௧௪௦:௭

௧௬என்சரீரத்தன்அங்கங்கள்வளர்வைதநீர் கவனித்தீர்.
உமதுபுத்தகத்தல்நீர்அைவகள்எல்லாவற்ைறயும்பட்டியல்இட்டீர்.
நீர் என்ைன ஒவ்ெவாரு நாளும் கவனித்தீர். அவற்றல் ஒன்றும்
காணாமற்ேபாகவல்ைல.

௧௭உமதுஎண்ணங்கள்எனக்கு
முக்கயமானைவேதவேன,
உமக்குமிகுதயாகத்ெதரியும்.

௧௮ நான் அவற்ைற எண்ண ஆரம்ப த்தால் அைவ மணைலக்காட்டிலும்
அதகமாயருக்கும்.

நான்வழிக்கும்ேபாதுஇன்னும்உம்ேமாடுகூடஇருக்க ேறன்.

௧௯ேதவேன,ெகட்டஜனங்கைளக்ெகால்லும்.
அக்ெகாைலக்காரைர என்னிடமிருந்துஅகற்றவடும்.

௨௦அத்தீேயார்உம்ைமக்குற த்துத்தீயவற்ைறக்கூறுகறார்கள்.
அவர்கள்உம்நாமத்ைதகுறத்துத்தீயவற்ைறக்கூறுகறார்கள்.

௨௧கர்த்தாேவ,உம்ைமெவறுப்ேபாைர நான்ெவறுக்க ேறன்.
உமக்ெகத ராகத் தரும்புேவாைர நான்ெவறுக்க ேறன்.

௨௨அவர்கைளமுற்றலும்நான்ெவறுக்க ேறன்.
உம்ைமப் பைகப்பவர்கள்எனக்கும்பைகவர்கேள.

௨௩கர்த்தாேவ, என்ைனப்பார்த்துஎன்இருதயத்ைதஅற ந்துெகாள்ளும்.
என்ைனச்ேசாத த்துஎன்நைனவுகைளஅறந்துெகாள்ளும்.

௨௪என்னிடம்ெகாடிய எண்ணங்கள்உள்ளனவாஎனப்பாரும்.
ந த்தயத்த ற்குரிய பாைதயல்என்ைனவழிநடத்தும்.

௧௪௦
இராகத் தைலவனுக்குதாவீதுஅளித்ததுத ப் பாடல்

௧கர்த்தாேவ, என்ைனப்ெபால்லாதவர்களிடமிருந்துகாப்பாற்றும்.
ெகாடிேயாரிடமிருந்துஎன்ைனப்பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.

௨அந்தஜனங்கள்ெபால்லாதவற்ைறச்ெசய்யத்த ட்டமிடுக றார்கள்.
அவர்கள்எப்ேபாதும் சண்ைடய டஆரம்ப க்க றார்கள்.

௩அவர்களதுநாவுகள்வஷமுள்ளபாம்புகைளப் ேபான்றைவ.
அவர்களதுநாவுகளின்கீழ் பாம்பன்வஷம்இருக்கும்.

௪கர்த்தாேவ,ெகட்டஜனங்களிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
ெகாடிேயாரிடமிருந்துஎன்ைனப்பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்.
அவர்கள்என்ைனத்துரத்த என்ைனக்காயப்படுத்தமுயல்கறார்கள்.

௫அப்ெபருைமக்காரர்கள்எனக்காகஒருகண்ணிையைவத்தார்கள்.
என்ைனப்ப டிக்கஅவர்கள்ஒருவைலையவ ரித்தார்கள்.
அவர்கள்என்பாைதயல்ஒருகண்ணிையைவத்தார்கள்.

௬கர்த்தாேவ, நீேர என்ேதவன்.
கர்த்தாேவ, நீர் என்ெஜபத்த ற்குச்ெசவெகாடும்.

௭கர்த்தாேவ, நீர் என்ெபலனானஆண்டவர்.
நீேர என்மீட்பர்.
ேபாரில் என்தைலையக்காக்கும்கவசத்ைதப்ேபான்றுஇருக்கறீர்.
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௮ கர்த்தாேவ, அந்தத் தீய ஜனங்கள் ெபற வரும்புகன்றவற்ைற ெபற
அனுமதக்காதரும்.

அவர்கள்த ட்டங்கள்ெவற்றயைடயாமல் ேபாகச் ெசய்யும்.

௯கர்த்தாேவ, என்பைகவர்கள்ெவற்ற ப்ெபறவ டாேதயும்.
அந்தஜனங்கள்தீயகாரியங்கைளத்த ட்டமிடுக றார்கள்.
ஆனால்அத்தீைமகள்அவர்களுக்ேக ேநரிடுமாறுெசய்யும்.

௧௦ெநருப்புத் தழைலஅவர்கள்தைலயன்மீதுஊற்றும்.
என்பைகவர்கைளெநருப்பல்வீசும்.
அவர்கைளக்குழியல்தள்ளும்,
அவர்கள்மீண்டும்ெவளிேயற வராதபடிெசய்யும்.

௧௧கர்த்தாேவ,அப்ெபாய்யர்கைளவாழவ டாேதயும்.
அத்தீேயாருக்குத்தீைமகள்ந கழச்ெசய்யும்.

௧௨கர்த்தர் ஏைழகைளத்தக்கபடி நயாயந்தீர்ப்பார் எனநான்அற ேவன்.
ேதவன்தக்கற்ேறாருக்குஉதவுவார்.

௧௩கர்த்தாேவ, நல்ேலார்உமதுநாமத்ைதத்துத ப்பார்கள்.
நல்ேலார்உம்ைமத்ெதாழுதுெகாள்வார்கள்.

௧௪௧
தாவீதன்துத ப் பாடல்களுள்ஒன்று

௧கர்த்தாேவ, நான்உதவக்காகஉம்ைமக்கூப்படுக ேறன்.
நான்உம்மிடம் ெஜபம்ெசய்யும்ேபாது, எனக்குச்ெசவெகாடும்.
வைரவாக எனக்குஉதவும்!

௨கர்த்தாேவ, என்ெஜபத்ைதஏற்றுக்ெகாள்ளும்.
எரியும் நறுமணப் ெபாருள்களின் பரிைசப் ேபாலவும், மாைலயன்
பலியாகவும்அதுஇருக்கட்டும்.

௩கர்த்தாேவ, நான்கூறுபவற்றல்கட்டுப் பாட்ேடாடிருக்க எனக்குஉதவும்.
நான்கூறுபவற்றல்கவனமாகஇருக்கஎனக்குஉதவும்.

௪தீயவற்ைறெசய்யநான்வரும்பாதருக்கும்படி பாரும்.
தீேயார் தவறுகைளச் ெசய்யும்ேபாது அவர்கேளாடு ேசராதருக்குமாறு
என்ைனத்தடுத்துவடும்.

தீேயார்களிப்ேபாடுெசய்யும்காரியங்களில்நான்பங்குெகாள்ளாதருக்கும்படி
ெசய்யும்.

௫நல்லவன்ஒருவன்என்ைனத்தருத்தமுடியும்.
அதுஅவன்நற்ெசயலாகும்.

உம்ைமப் பன்பற்றுேவார் என்ைனவமர்ச க்கட்டும்.
அதுஅவர்கள்ெசய்யத்தக்க நல்லகாரியமாகும்.
நான்அைதஏற்றுக்ெகாள்ேவன்.
ஆனால் தீேயார் ெசய்யும் தீயவற்றற்ெகத ராக நான் எப்ேபாதும் ெஜபம்
ெசய்க ேறன்.

௬அவர்களின்அரசர்கள்தண்டிக்கப்படட்டும்.
அப்ேபாதுநான்உண்ைமேபச ேனன்என்பைதஜனங்கள்அறவார்கள்.

௭ஜனங்கள்நலத்ைதத் ேதாண்டிஉழுவார்கள், ேசற்ைறஎங்கும்பரப்புவார்கள்.
அவ்வாேற கல்லைறயல்எங்கள்எலும்புகளும்எங்கும்பரந்துக டக்கும்.
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௮ என் ஆண்டவராக ய கர்த்தாேவ, நான் உதவக்காக உம்ைம ேநாக்க ப்
பார்ப்ேபன்.

நான்உம்ைமநம்புக ேறன்.
தயவுெசய்துஎன்ைனமரிக்கவ டாேதயும்.

௯தீேயார் எனக்குக்கண்ணிகைளைவத்தார்கள்.
அவர்கள்கண்ணிகளில் நான்வழாதபடிெசய்யும்.
அவர்கள்என்ைனக்கண்ணிக்குள்அகப்படுத்தாதபடி பாரும்.

௧௦நான்பாத க்கப்படாதுநடந்துெசல்ைகயல்ெகட்ட
ஜனங்கள்தங்கள்கண்ணிக்குள்தாங்கேளவழட்டும்.

௧௪௨
தாவீதன்பாடல்களில்ஒன்று. அவன்குைகயலிருந்தேபாதுெசய்தெஜபம்

௧நான்கர்த்தைரஉதவக்காகக்கூப்படுேவன்.
நான்கர்த்தரிடம் ெஜபம்ெசய்ேவன்.

௨நான்கர்த்தரிடம் என்ச க்கல்கைளச்ெசால்ேவன்.
நான்கர்த்தரிடம் என்ெதால்ைலகைளச்ெசால்ேவன்.

௩என்பைகவர்கள்எனக்குக்கண்ணிைவத்தருக்க றார்கள்.
நான்எல்லாவற்ைறயும்வ ட்டுவ டத் தயாராயருக்க ேறன்.
ஆனால்கர்த்தர் எனக்குநடக்கன்றவற்ைறஅற ந்தருக்க றார்.

௪நான்சுற்றலும்பார்த்ேதன், என்நண்பர்கைளக்காணவல்ைல.
எனக்கு ஓடிச் ெசல்ல இடமில்ைல. என்ைனக் காப்பாற்ற முயல்பவர்
எவருமில்ைல.

௫எனேவநான்கர்த்தரிடம்உதவக்காகஅழுேதன்.
கர்த்தாேவ, நீேர என்பாதுகாப்ப டம்.
கர்த்தாேவ, என்ைனத்ெதாடர்ந்துவாழவ டஉம்மால்ஆகும்.

௬ கர்த்தாேவ, என் ெஜபத்ைதக் ேகளும். நீர் எனக்கு மிகுதயாகத்
ேதைவப்படுக றீர்.

என்ைனத்துரத்த வருகறஜனங்களிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
அவர்கள்என்ைனக்காட்டிலும்மிகுந்த பலவான்கள்.

௭இந்தக்கண்ணியலிருந்துதப்ப ச்ெசல்லஎனக்குஉதவும்.
அப்ேபாதுநான்உமதுநாமத்ைதத்துத ப்ேபன்.
நீர் என்ைனக் கவனித்து வந்ததால் நல்ேலார் என்ேனாடு ேசர்ந்து
ெகாண்டாடுவார்கள்.

௧௪௩
தாவீதன்துத ப் பாடல்களுள்ஒன்று

௧கர்த்தாேவ, என்ெஜபத்ைதக்ேகளும்.
என்ெஜபத்த ற்குச்ெசவெகாடும்.
நீர் என்ெஜபத்த ற்குப் பதல்தாரும்.
நீர் உண்ைமயாகேவ நல்லவரும் ேநர்ைமயானவருமானவர் என்பைத
எனக்குக்காட்டும்.

௨உமதுஊழியனாகயஎன்ைனநயாயந்தீர்க்காேதயும்.
என் ஆயுள் முழுவதும் ஒருேபாதும் களங்கமற்றவன் என நான்
நயாயந்தீர்க்கப்படமாட்ேடன்.
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௩ஆனாலும்என்பைகவர்கள்என்ைனத்துரத்துகறார்கள்.
அவர்கள்என்உயைர புழுத க்குள்தள்ளிவ ட்டார்கள்.
அவர்கள் நீண்டகாலத்த ற்குமுன்மரித்ேதாைரப்ேபான்றுஎன்ைனஇருண்ட
கல்லைறக்குள்தள்ளுகறார்கள்.

௪நான்எல்லாவற்ைறயும்வ ட்டுவ டத்துணிக ேறன்.
என்ைதரியத்ைதநான்இழந்துெகாண்டிருக்க ேறன்.

௫ ஆனால் பல்லாண்டுகளுக்கு முன் நகழ்ந்த காரியங்கைள நான்
நைனவுக்கூருக ேறன்.

நீர் ெசய்த பலக்காரியங்கைளயும்நான்நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
உமது மிகுந்த வல்லைமயால் நீர் ெசய்தக் காரியங்கைளக் குறத்து நான்
ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன்!

௬கர்த்தாேவ, நான்என்கரங்கைளத்தூக்க ,உம்மிடம் ெஜபம்ெசய்க ேறன்.
வறண்ட நலம் மைழக்காக எத ர் ேநாக்கயருப்பைதப்ேபால நான் உமது
உதவக்காகக் காத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

௭வைரயும், கர்த்தாேவ, எனக்குபதல்தாரும்.
நான்என்ைதரியத்ைதஇழந்ேதன்.
என்னிடமிருந்துஅகன்றுதரும்பவ டாேதயும்.
கல்லைறயல் மாண்டுக டக்கும் மரித்ேதாைரப்ேபான்று நான்
மரிக்கவ டாேதயும்.

௮கர்த்தாேவ,இக்காைலயல்உமதுஉண்ைமஅன்ைபஎனக்குக்காட்டும்.
நான்உம்ைமநம்புக ேறன்.
நான்ெசய்யேவண்டியவற்ைறஎனக்குக்காட்டும்.
நான்என்உயைரஉமதுைககளில் தருக ேறன்.

௯கர்த்தாேவ, நான்பாதுகாப்பு நாடிஉம்மிடம்வருக ேறன்.
என்பைகவர்களிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

௧௦நான்ெசய்யேவண்டுெமனநீர்வரும்புகன்றவற்ைறஎனக்குக்காட்டும்.
நீேர என்ேதவன்.

௧௧கர்த்தாேவ, என்ைனவாழவடும்.
அப்ேபாதுஜனங்கள்உமதுநாமத்ைதத்துத ப்பார்கள்.

நீர்உண்ைமயாகேவநல்லவெரன்பைதஎனக்குக்காட்டும்.
என்பைகவர்களிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

௧௨கர்த்தாேவ,உமதுஅன்ைபஎனக்குக்காட்டும்.
என்ைனக்ெகால்லமுயல்கறஎன்பைகவர்கைளத் ேதாற்கடியும்.
ஏெனனில் நான்உமதுஊழியன்.

௧௪௪
தாவீதன்ஒருபாடல்

௧கர்த்தர் என்கன்மைல.
கர்த்தைரப் ேபாற்றுங்கள்.

கர்த்தர் என்ைனப்ேபாருக்குப் பழக்கப்படுத்துகறார்.
கர்த்தர் என்ைனயுத்தத்த ற்குப் பழக்குவக்க றார்.

௨கர்த்தர் என்ைனேநச த்துஎன்ைனப்பாதுக்காக்க றார்.
மைலகளின்உயரத்தல்கர்த்தேர என்பாதுகாப்ப டம்.

கர்த்தர் என்ைனவடுவக்கறார்.
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கர்த்தர் எனதுேகடகம்.
நான்அவைர நம்புக ேறன்.

நான்என்ஜனங்கைளஆள்வதற்குக்கர்த்தர்உதவுகறார்.

௩கர்த்தாேவ, நீர் ஏன்ஜனங்கைளமுக்கயமானவர்களாகக் கருதுகறீர்?
நீர் ஏன்அவர்கைளக்கண்ேணாக்க க்ெகாண்டுஇருக்கறீர்?

௪ஊதும்காற்ைறப்ேபான்றுஒருவனின்வாழ்க்ைகஉள்ளது.
மைறயும்ந ழைலப் ேபான்றதுமனிதவாழ்க்ைக.

௫கர்த்தாேவ,வானங்கைளக்க ழித்துக்கீேழவாரும்.
மைலகைளத்ெதாடும்,அவற்றலிருந்துபுைகஎழும்பும்.

௬கர்த்தாேவ,மின்னைலஅனுப்ப என்பைகவர்கைளஓடிவ டச்ெசய்யும்.
உமது “அம்புகைளச்”ெசலுத்த அவர்கள்ஓடிப்ேபாகச் ெசய்யும்.

௭கர்த்தாேவ, பரேலாகத்தலிருந்துஇறங்க வந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்!
பைகவர்களின்கடலில்நான்அமிழ்ந்துேபாகவ டாேதயும்.
இந்தஅந்நயர்களிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.

௮இப்பைகவர்கள்ெபாய்யர்கள்.
அவர்கள்உண்ைமயல்லாதவற்ைறக்கூறுகறார்கள்.

௯ கர்த்தாேவ, நீர் ெசய்யும் அற்புதமான காரியங்கைளப்பற்ற நான் ஒரு புதய
பாடைலப் பாடுேவன்.

நான்உம்ைமத்துத ப்ேபன். பத்துநரம்புவீைணையநான்மீட்டுேவன்.
௧௦அரசர்கள் ேபார்களில்ெவற்ற காண, கர்த்தர்உதவுகறார்.

பைகவர்களின்வாள்களிலிருந்து கர்த்தர் அவரதுஊழியனாகய தாவீைதக்
காப்பாற்றனார்.

௧௧இந்தஅந்நயர்களிடமிருந்துஎன்ைனக்காப்பாற்றும்.
இப்பைகவர்கள்ெபாய்யர்கள்.
அவர்கள்உண்ைமயல்லாதவற்ைறக்கூறுகறார்கள்.

௧௨நம்இளமகன்கள்பலத்தமரங்கைளப் ேபான்றவர்கள்.
நம் இளமகள்கள் அரண்மைனயன் அழகய அலங்கார ஒப்பைனகைளப்
ேபான்றருக்க றார்கள்.

௧௩நம் களஞ்சயங்கள்பலவைகதானியங்களால்ந ரம்பயருக்கன்றன.
நம்வயல்களில்ஆய ரமாய ரம்ஆடுகள்உள்ளன.

௧௪நம்வீரர்கள்பாதுகாப்பாயருக்க றார்கள்.
எந்தப் பைகவனும்உள்ேளநுைழயமுயலவல்ைல.
நாங்கள்ேபாருக்குச்ெசல்லவல்ைல.
ஜனங்கள்நம்ெதருக்களில்கூக்குரல்எழுப்பவல்ைல.

௧௫இத்தைகயகாலங்களில்ஜனங்கள்மிகவும்மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.
கர்த்தர் அவர்கள் ேதவனாக இருக்கும்ேபாது ஜனங்கள் மிகவும்
மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.

௧௪௫
தாவீதன்ெஜபங்களுள்ஒன்று
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௧என்ேதவனும்அரசருமாகயஉம்ைமத்துத க்க ேறன்.
உமதுநாமத்ைதநான்என்ெறன்றும்எப்ேபாதும் ேபாற்றுக ேறன்.

௨நான்ஒவ்ெவாருநாளும்உம்ைமத்துத க்க ேறன்.
நான்உமதுநாமத்ைதஎன்ெறன்றும்எப்ேபாதும்துத க்க ேறன்.

௩கர்த்தர் ெபரியவர்.
ஜனங்கள்அவைரஅத கம்துத க்க றார்கள்.
அவர்ெசய்க றெபருங்காரியங்கைளநாம் எண்ணமுடியாது.

௪ கர்த்தாேவ, நீர் ெசய்யும் காரியங்களுக்காக ஜனங்கள் உம்ைம என்ெறன்றும்
எப்ேபாதும்துத ப்பார்கள்.

நீர் ெசய்யும்உயர்ந்த காரியங்கைளக்குறத்துஅவர்கள்ெசால்வார்கள்.
௫உமதுெபருைமக்குரிய ேதாற்றமும்மகைமயும்அற்புதமானைவ.

உமதுஅத சயங்கைளப்பற்ற நான்ெசால்ேவன்.
௬ கர்த்தாேவ, நீர் ெசய்யும் வயக்கத்தக்க காரியங்கைளப்பற்ற ஜனங்கள்

ெசால்வார்கள்.
நீர் ெசய்யும் ேமன்ைமயானகாரியங்கைளப்பற்ற நான்ெசால்ேவன்.

௭நீர் ெசய்யும்நல்லகாரியங்கைளப்பற்ற ஜனங்கள்ெசால்வார்கள்.
உமதுநன்ைமையப்பற்ற ஜனங்கள்பாடுவார்கள்.

௮கர்த்தர் தயவும்இரக்கமுமுள்ளவர்.
கர்த்தர் ெபாறுைமயும்மிகுந்தஅன்புமுள்ளவர்.

௯கர்த்தர் எல்ேலாருக்கும்நல்லவர்.
ேதவன் தாம் உண்டாக்கன எல்லாவற்றற்கும் அவரது இரக்கத்ைதக்
காட்டுக றார்.

௧௦கர்த்தாேவ, நீர் ெசய்பைவயாவும்உமக்குத்துத கைளக்ெகாண்டுவரும்.
உம்ைமப் பன்பற்றுேவார்உம்ைமஆசீர்வத க்க றார்கள்.

௧௧உமதுஅரசு எவ்வளவுேமன்ைமயானதுஎனஅவர்கள்ெசால்வார்கள்.
நீர் எவ்வளவுேமன்ைமயானவர் என்பைதஅவர்கள்ெசால்வார்கள்.

௧௨ கர்த்தாேவ, அப்ேபாது ப றர் நீர் ெசய்யும் உயர்ந்த காரியங்கைளப்பற்ற
அற ந்துெகாள்க றார்கள்.

உமது அரசு எவ்வளவு ேமன்ைமயும் அற்புதமுமானது என்பைத அவர்கள்
அற ந்துெகாள்க றார்கள்.

௧௩கர்த்தாேவ,உமதுஅரசு என்ெறன்றும்ெதாடரும்.
நீர் என்ெறன்றும்அரசாளுவீர்.

௧௪கர்த்தர்வீழ்ந்துக டக்கன்றஜனங்கைளத்தூக்கவடுகறார்.
கர்த்தர் ெதால்ைலயல்ச க்குண்டஜனங்களுக்குஉதவுகறார்.

௧௫ கர்த்தாேவ, தங்கள் உணவுக்காக எல்லா உய ரினங்களும் உம்ைம
ேநாக்கயருக்கன்றன.

அவற்றற்குத்தக்க ேநரத்தல்நீர்உணவளிக்க றீர்.
௧௬கர்த்தாேவ, நீர்உமதுைககைளத்தறந்து,

ஒவ்ெவாருஉய ரினத்த ற்கும் ேதைவயானஎல்லாவற்ைறயும்ெகாடுக்க றீர்.
௧௭கர்த்தர் ெசய்கன்றஎல்லாம் நல்லைவேய.

அவர்ெசய்பைவஎல்லாம்அவர் எவ்வளவுநல்லவர் என்பைதக்காட்டும்.
௧௮கர்த்தரிடம்உதவ ேகட்க றஒவ்ெவாருவனிடமும்அவர்ெநருக்கமுள்ளவராயருக்க றார்.

உண்ைமயாகேவ அவைரத் ெதாழுதுெகாள்க ற ஒவ்ெவாருவரிடமும் அவர்
ெநருக்கமுள்ளவராயருக்க றார்.
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௧௯கர்த்தர் தம்ைமப் பன்பற்றுேவார்வரும்புகன்றவற்ைறச்ெசய்க றார்.
கர்த்தர் தம்ைமப் பன்பற்றுேவாருக்குச்ெசவெகாடுக்க றார்.
அவர்களின் ெஜபங்களுக்கு அவர் பதலளித்து அவர்கைளக்
காப்பாற்றுகறார்.

௨௦கர்த்தர் தம்ைம ேநச க்க றஒவ்ெவாருவைரயும்காப்பாற்றுகறார்.
ஆனால்கர்த்தர் தீேயாைரஅழிக்க றார்.

௨௧நான்கர்த்தைரத்துத ப்ேபன்!
என்ெறன்ைறக்கும் எப்ேபாதும் அவரது பரிசுத்த நாமத்ைத ஒவ்ெவாருவரும்
துத க்கேவண்டுெமனநான்வரும்புக ேறன்.

௧௪௬
௧கர்த்தைரதுத !

என்ஆத்துமாேவ, கர்த்தைரத்துத !
௨என்வாழ்க்ைகமுழுவதும்நான்கர்த்தைரத்துத ப்ேபன்.

என்வாழ்க்ைகமுழுவதும்நான்அவருக்குத்துத கைளப்பாடுேவன்.
௩உதவக்காகஉங்கள்தைலவர்கைளசார்ந்த ராதீர்கள்.

ஜனங்கைள நம்பாதீர்கள். ஏெனனில் ஜனங்கள் உங்கைளக்
காப்பாற்றமுடியாது.

௪ஜனங்கள்மரித்தபன்புைதக்கப்படுவார்கள்.
அப்ேபாது உதவ ெசய்வதற்கான அவர்கள் த ட்டங்கள் எல்லாம்
மைறந்துேபாகும்.

௫ஆனால்ேதவனிடம்உதவ ேவண்டுகறஜனங்கள்மக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்கள்.
அந்தஜனங்கள்அவர்களின் ேதவனாகயகர்த்தைர சார்ந்தருக்க றார்கள்.

௬கர்த்தர் பரேலாகத்ைதயும்,பூமிையயும்உண்டாக்கனார்.
கர்த்தர் கடைலயும்அதலுள்ளஎல்லாவற்ைறயும்உண்டாக்கனார்.
கர்த்தர்அவற்ைறஎன்ெறன்றும்பாதுகாப்பார்.

௭ஒடுக்கப்பட்டஜனங்களுக்குஆண்டவர் நீத வழங்குகறார்.
ேதவன்ஏைழகளுக்குஉணவளிக்க றார்.

சைறகளில்பூட்டிைவக்கப்பட்டஜனங்கைளக்கர்த்தர்வடுவக்க றார்.
௮குருடர் மீண்டும்காண்பதற்குக்கர்த்தர்உதவுகறார்.

ெதால்ைலயல்ச க்குண்டஜனங்களுக்குக்கர்த்தர்உதவுகறார்.
கர்த்தர் நல்ேலாைர ேநச க்க றார்.

௯நம் நாட்டிலுள்ளஅந்நயர்கைளக்கர்த்தர் காப்பாற்றுகறார்.
வதைவகைளயும்அநாைதகைளயும்கர்த்தர் கவனித்துக்காக்க றார்.
ஆனால்கர்த்தர் தீேயாைரஅழிக்க றார்.

௧௦கர்த்தர் என்ெறன்றும்அரசாளுவார்!
சீேயாேன,உன்ேதவன்என்ெறன்றும்எப்ேபாதும்அரசாளுவார்!

கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

௧௪௭
௧கர்த்தர் நல்லவர், எனேவஅவைரத்துதயுங்கள்.

எங்கள்ேதவனுக்குதுதகைளப்பாடுங்கள்.
அவைரத்துத ப்பதுநல்லதும்களிப்புமானது.
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௨கர்த்தர் எருசேலைமக்கட்டினார்.
சைறப் ப டித்துச் ெசல்லப்பட்ட இஸ்ரேவலைர ேதவன் மீண்டும் அைழத்து
வந்தார்.

௩ேதவன்அவர்களின்உைடந்தஇருதயங்கைளக்குணமாக்க ,
அவர்கள்காயங்கைளக்கட்டுக றார்.

௪ேதவன்நட்சத்த ரங்களின்எண்ணிக்ைகையஅறகறார்.
ஒவ்ெவான்றன்ெபயைரயும்ெதரிந்தருக்க றார்.

௫நம்ஆண்டவர்மிகவும் ேமன்ைமயானவர்.
அவர்மிகவும்வல்லைமயுள்ளவர்.
அவர்அறக றகாரியங்களுக்குஎல்ைலயல்ைல.

௬கர்த்தர் எளிேயாைரத் தாங்க உதவுகறார்.
ஆனால்அவர்தீேயாைரஅவமானப்படுத்துகறார்.

௭கர்த்தருக்குநன்ற ெசால்லுங்கள்.
கன்னரங்களால்நமதுேதவைனத்துதயுங்கள்.

௮ேதவன்வானத்ைத ேமகங்களால்ந ரப்புக றார்.
ேதவன்பூமிக்காக மைழையப்ெபய்யப்பண்ணுகறார்.
ேதவன்மைலகளின் ேமல்புல்வளரும்படிெசய்க றார்.

௯ேதவன்மிருகங்களுக்குஉணவளிக்க றார்.
ேதவன்பறைவக்குஞ்சுகளுக்குஉணவூட்டுகறார்.

௧௦ேபார்க்குதைரகளும்
வல்லைமயுள்ளவீரர்களும்அவைரமக ழ்ச்ச ப்படுத்தமாட்டார்கள்.

௧௧கர்த்தைரத்ெதாழுதுெகாள்க றஜனங்கள்அவைரமக ழ்ச்ச யாக்குக றார்கள்.
அவரது உண்ைம அன்ைப நம்புக ற ஜனங்கைளக் கண்டு அவர்
சந்ேதாஷமைடக றார்.

௧௨எருசேலேம, கர்த்தைரத்துத !
சீேயாேன,உன்ேதவைனத்துத !

௧௩எருசேலேம, ேதவன்உன்கதவுகைளஉறுத யாக்குகறார்.
ேதவன்உன்நகரத்தன்ஜனங்கைளஆசீர்வத க்க றார்.

௧௪உன்நாட்டிற்கு ேதவன்சமாதானத்ைதக்ெகாண்டுவந்தார்.
எனேவ பைகவர்கள் ேபாரில் உன் நாட்டுத் தானியத்ைதக் கவர்ந்து
ெசல்லவல்ைல.

உனக்குஉணவற்குத் ேதைவயானதானியம்மிகுதயாகஇருக்க றது.
௧௫பூமிக்கு ேதவன்கட்டைளயடுகறார்.

அதுஉடேனகீழ்ப்படிக றது.
௧௬ நலம் கம்பளிையப்ேபான்று ெவண்ைமயாகும்வைர ேதவன் பனிைய

வழப்பண்ணுகறார்.
உைறந்த பனி காற்றனூேடதூசையப்ேபாலவீசும்படி ேதவன்ெசய்க றார்.

௧௭ ேதவன் வானத்தலிருந்து கற்கைளப்ேபால கல்மைழைய ெபய்யப்
பண்ணுகறார்.

அவர்அனுப்பும்குளிைரத் தாங்க க்ெகாள்ளஒருவனாலும்ஆகாது.
௧௮அப்ேபாது, ேதவன் மற்ெறாரு கட்டைளையத் தருகறார், உடேன ெவப்பமான

காற்றுமீண்டும்வீசுகறது.
பனிஉருகுகறது, தண்ணீர்பாய்ந்ேதாடத்ெதாடங்குகறது.

௧௯ேதவன்யாக்ேகாப ற்குத்தமதுகட்டைளகைளக்ெகாடுத்தார்.
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ேதவன்இஸ்ரேவலுக்குஅவரதுசட்டங்கைளக்ெகாடுத்தார்.
௨௦ேதவன்ேவெறந்த ேதசத்த ற்கும்இைதச்ெசய்யவல்ைல.

ேதவன்ேவெறந்தஜனங்களுக்கும்தனதுசட்டங்கைளப் ேபாத க்கவல்ைல.

கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

௧௪௮
௧கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
ேமேலயுள்ளேதவதூதர்கேள,

பரேலாகத்தலிருந்துகர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
௨ேதவதூதர்கள்எல்ேலாரும்கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

அவரதுேசைனகள்* எல்ேலாரும்அவைரத்துதயுங்கள்!
௩சூரியனும்சந்த ரனும்கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

நட்சத்த ரங்களும்வானின்வளக்குகளும்அவைரத்துதயுங்கள்!
௪மிகஉயரத்தலுள்ளபரேலாகேம கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

வானின்ேமலுள்ளெவள்ளங்கேள,அவைரத்துதயுங்கள்!
௫கர்த்தருைடயநாமத்ைதத்துத .

ஏெனனில்ேதவன்கட்டைளய ட்டேபாது,நாெமல்ேலாரும்பைடக்கப்பட்ேடாம்!
௬இைவயைனத்தும்என்ெறன்றும்ெதாடருமாறுேதவன்ெசய்தார்.

என்றும்முடிவைடயாத சட்டங்கைளேதவன்உண்டாக்கனார்.
௭பூமியலுள்ளஅைனத்தும்கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

சமுத்த ரத்தன்ெபரியவலங்குகேள, கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
௮ேதவன்ெநருப்ைபயும்கல்மைழையயும்பனிையயும்

புைகையயும்எல்லாவதமானபுயற்காற்ைறயும்உண்டாக்கனார்.
௯மைலகைளயும்குன்றுகைளயும்கனிதரும்மரங்கைளயும்

ேகதுருமரங்கைளயும் ேதவன்உண்டாக்கனார்.
௧௦எல்லாக் காட்டுமிருகங்கைளயும்நாட்டுமிருகங்கைளயும்

ஊர்வனவற்ைறயும்பறைவகைளயும் ேதவன்உண்டாக்கனார்.
௧௧பூமியன்ேதசங்கைளயும்அரசர்கைளயும் ேதவன்உண்டாக்கனார்.

தைலவர்கைளயும்நீத பத கைளயும் ேதவன்உண்டாக்கனார்.
௧௨இைளஞர்கைளயும்இளம்ெபண்கைளயும்ேதவன்உண்டாக்கனார்.

முத ேயாைரயும்இைளேயாைரயும் ேதவன்உண்டாக்கனார்.
௧௩கர்த்தருைடயநாமத்ைதத்துதயுங்கள்!

அவர் நாமத்ைதஎன்ெறன்றும்
மகைமப்படுத்துங்கள்!
பரேலாகத்தலும்,பூமியலுமுள்ளஅைனத்தும்அவைரத்துத க்கட்டும்!

௧௪ேதவன்அவரதுஜனங்கைளப்பலப்படுத்துகறார்.
ேதவைனப்பன்பற்றுேவாைரஜனங்கள்வாழ்த்துவார்கள்.
ஜனங்கள்இஸ்ரேவைலவாழ்த்துவார்கள்.
ேதவன்அவர்களுக்காகப் ேபாராடுக றார்.
கர்த்தைரத்துதயுங்கள்.

* ௧௪௮:௨: அவரதுேசைனகள் “ேதவதூதர்கள்”அல்லது “நட்சத்த ரங்களும்க ரகங்களும்”அல்லது “பைட
வீரர்கள்” எனப்ெபாருள்தரும்.
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௧௪௯
௧கர்த்தைரத்துதயுங்கள்.
கர்த்தர் ெசய்த புதயகாரியங்களுக்காகஒருபுதுப்பாடைலப் பாடுங்கள்!

அவைரப் பன்பற்றுேவார் ஒருமித்துக் கூடும் சைபயல் அவைரத்
துத த்துப்பாடுங்கள்.

௨தங்கைளப்பைடத்தவேராடுஇஸ்ரேவல்களிப்பைடவார்களாக.
சீேயானின்ஜனங்கள்அவர்களின்அரசேராடுமக ழ்ந்துகளிப்பார்களாக.

௩தம்புருக்கைளயும்வீைணகைளயும்மீட்டுவேதாடுஆடிப்பாடி
அந்தஜனங்கள்ேதவைனத்துதக்கட்டும்.

௪கர்த்தர்அவரதுஜனங்கேளாடுமக ழ்ச்ச யாயருக்க றார்.
அவரது எளிய ஜனங்களுக்கு ேதவன் ஒரு அற்புதமான காரியத்ைதச்
ெசய்தார்.

அவர்அவர்கைளமீட்டார்!
௫ ேதவைனப் பன்பற்றுேவாேர, உங்களது ெவற்றயால் மக ழ்ந்து

களிப்பைடயுங்கள்!
படுக்ைகக்குப் ேபானபன்னரும்மக ழ்ச்ச யாயருங்கள்.

௬ஜனங்கள்ேதவைனத்துதத்துக்குரெலழுப்பட்டும்.
அவர்களதுைககளில்வாள்கைளஏந்தட்டும்.

௭அவர்கள்ேபாய் பைகவர்கைளத்தண்டிக்கட்டும்.
அந்தஜனங்களிடம் ெசன்றுஅவர்கைளத்தண்டிக்கட்டும்.

௮ேதவனுைடயஜனங்கள்அந்தஅரசர்களுக்கும்அங்குள்ளமுக்கயமான
ஜனங்களுக்கும்வலங்குகைளப்பூட்டுவார்கள்.

௯ ேதவன் கட்டைளய ட்டபடி ேதவனுைடய ஜனங்கள் அவர்கைளத்
தண்டிப்பார்கள்.

ேதவைனப்பன்பற்றுேவார் எல்ேலாரும்அவைரமகைமப்படுத்துவார்கள்.

கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!

௧௫௦
௧கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
ேதவைனஅவரதுஆலயத்தல்துதயுங்கள்!

பரேலாகத்தல்அவரதுவல்லைமையத்துதயுங்கள்!
௨அவர்ெசய்க றெபரிய காரியங்களுக்காக ேதவைனத்துதயுங்கள்!

அவரதுஎல்லா ேமன்ைமகளுக்காகவும்அவைரத்துதயுங்கள்!
௩எக்காளத்ெதானிேயாடு ேதவைனத்துதயுங்கள்!

வீைணகேளாடும்சுரமண்டலத்ேதாடும்அவைரத்துதயுங்கள்!
௪ேதவைனத்தம்புருக்கேளாடும்நடனத்ேதாடும்துதயுங்கள்!

நரம்புக் கருவகேளாடும் புல்லாங்குழேலாடும்அவைரத்துதயுங்கள்!
௫ஓைசெயழுப்பும்தாளங்கேளாடும் ேதவைனத்துதயுங்கள்!

ேபேராைசெயழுப்பும்தாளங்கேளாடும்அவைரத்துதயுங்கள்!

௬எல்லாஉய ரினங்களும்கர்த்தைரத்துத க்கட்டும்!

கர்த்தைரத்துத ப்ேபாம்!
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நீத ெமாழிகள்

முகவுைர
௧ இைவ தாவீதன் மகனான சாெலாேமான் கற்ப த்த ஞான

ேபாதைனகள். சாெலாேமான் இஸ்ரேவலின் அரசனாக இருந்தான்.
௨ ஜனங்கள் புத்த சாலிகளாக இருக்கும்ெபாருட்டும், ெசய்யத்தக்க
ேநர்ைமயான காரியங்கைளச் ெசய்யும்ெபாருட்டும் இந்த ஞானவார்த்ைதகள்
எழுதப்பட்டுள்ளன. இந்த வார்த்ைதகள், ஜனங்கள் ஞான ேபாதைனகைளப்
புரிந்துெகாள்ள உதவும். ௩ இந்த ஞானவார்த்ைதகள் ஜனங்களுக்குத்
தங்களுைடய மனம் ேநர்ைமயான வழியல் ெசல்ல ேபாத க்கும். ஜனங்கள்
ேநர்ைமேயாடும், நயாயத்ேதாடும் நல்லவர்களாகவும் தங்கள் புத்தையச்
சரியானவழியல்ெசலுத்தஇந்தஞானவார்த்ைதகள் ேபாத க்கும். ௪ஞானத்ைத
அைடய வரும்பும் ஜனங்களுக்கு இந்த ஞானவார்த்ைதகள் ேபாத க்கும்.
இந்த ஞானவார்த்ைதகள் இளந்தைலமுைறயனருக்கு அவர்கள் அறய
ேவண்டியவற்ைறயும் அைத எப்படி உபேயாகப்படுத்த ேவண்டும் என்பைதக்
குற த்தும் ேபாத க்கும். ௫ அறவாளிகள்கூட இந்த வார்த்ைதகைளக்
கவனிக்கேவண்டும். இைத அவர்கள் கற்று ேமலும் ஞானிகளாவார்கள்.
ப ரச்சைனகைளச் சரிெசய்துெகாள்ளும் தறைமெகாண்ட ஜனங்கள்
இவற்றன்மூலம் ேமலும் புரிந்துெகாள்ளும் தறைமையப் ெபறலாம்.
௬ பன்னர் நீத க்கைதகைளயும், அதன் அர்த்தங்கைளயும் அந்த ஜனங்களால்
புரிந்துெகாள்ள முடியும். அறவாளிகள் ெசால்வைத அந்த ஜனங்களால்
புரிந்துெகாள்ளமுடியும்.
௭ ஒருவன் ெசய்யேவண்டிய முதலாவது காரியம், கர்த்தருக்கு கனம்

ெசலுத்துவைதயும் அவருக்குக் கீழ்ப்படிவைதயும் கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்.
அது தம்ைம உண்ைமயான ஞானத்ைதப்ெபற வழிநடத்தும். ஆனால், தீய
ஜனங்கள்உண்ைமயானஞானத்ைதயும்ஒழுக்கத்ைதயும்ெவறுக்கறார்கள்.
சாெலாேமான்தன்மகனுக்குச்ெசான்னஅறவுைர
௮ என் மகேன! உன் தந்ைத உன்ைன தருத்தும்ேபாது கீழ்ப்படியேவண்டும்.

நீ உன் தாயன் ேபாதைனகைளயும் தள்ளிவ டேவண்டாம். ௯ உனது தாயும்
தந்ைதயும் ெசால்லுகற வார்த்ைதகள் உன் தைலக்கு அலங்காரமான க ரீடமாக
இருக்கும். அைவஉன்கழுத்துக்குஅழகானமாைலயாகவளங்கும்.
௧௦ என் மகேன! பாவத்ைத வரும்புக றவர்கள், அவர்கள் உன்ைனயும்

தீயெசயல்கைள ெசய்யும்படி தூண்டுவார்கள். நீ அவர்கைளப் பன்பற்றக்
கூடாது. ௧௧அந்தப்பாவ கள்உன்னிடம், “எங்கேளாடுவா,நாம்ஒளித்தருப்ேபாம்.
ஒன்றும் அறயாதவர்கைளக் ெகால்லும்படிக் காத்தருப்ேபாம். ௧௨ நாம்
அவர்கைள மரண இடத்த ற்கு அனுப்புேவாம். நாம் அவர்கைள அழித்து
கல்லைறக்கு அனுப்புேவாம். ௧௩ நாம் வைலமத ப்புள்ள உயர்ந்த
ெபாருட்கைளெயல்லாம் தருடுேவாம். நாம் இவற்றால் நம் வீடுகைள
ந ரப்புேவாம். ௧௪ எனேவ எங்கேளாடு வா. இவற்ைறச் ெசய்ய உதவு. இதல்
கைடப்பைதநாம் பங்க ட்டுக்ெகாள்ேவாம்” என்பார்கள்.
௧௫ என் மகேன அவர்கைளப் பன்பற்ற ச் ெசல்லாேத. அவர்கள் வாழ்க ற

வாழ்க்ைக முைறயல் ஒரு அடிகூட எடுத்து ைவக்காேத. ௧௬அந்தத் தீயவர்கள்
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எப்ெபாழுதும் தீைம ெசய்யேவ தயாராக இருப்பார்கள். எப்ெபாழுதும் அவர்கள்
ஜனங்கைளக்ெகால்வைதேயவரும்புவார்கள்.
௧௭ ஜனங்கள் வைலைய வ ரித்துப் பறைவகைளப் ப டிக்க றார்கள். ஆனால்

பறைவகள் கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது அதைனப் ப டிக்க வைலைய
வ ரிப்பது வீண். ௧௮ அந்தத் தீயவர்கள் மைறந்துெகாண்டு மற்றவர்கைளக்
ெகால்லவைலவ ரிப்பார்கள். ஆனால்அவர்கள்உண்ைமயல்தங்களுக்காகேவ
வைலைய வ ரிக்க றார்கள். அவர்கள் தம் ெசாந்த வைலயாேலேய அழிந்து
ேபாவார்கள். ௧௯ ேபராைச உைடயவர்கள் எப்ெபாழுதும் அதனாேலேய
அழிந்துேபாவார்கள்.

நல்லெபண்மணியானஞானம்
௨௦ கவனியுங்கள்! ஞானம் ஜனங்களுக்குப் ேபாத க்க முயற்ச ெசய்க றாள்.

வீதகளிலும் சந்ைதயலும் நன்று அவள் (ஞானம்) சத்தமிடுக றாள். ௨௧அவள்
ெநரிசலான ெதருமுைனகளில் நன்று கூப்படுகறாள். நகர வாசல் அருகல்
நன்றுெகாண்டுஜனங்கள்தன்ைனக்கவனிக்கும்படிமுயற்ச ெசய்க றாள்.
௨௨ ஞானம் ெசால்க றதாவது, “நீங்கள் முட்டாள்கள், நீங்கள் ெதாடர்ந்து

எவ்வளவுகாலம் முட்டாள்தனமாக ெசயல்படுவீர்கள்? நீங்கள் எவ்வளவு
காலம் ஞானத்ைதக் ேகலிச் ெசய்வீர்கள்? நீங்கள் ெதாடர்ந்து எவ்வளவு
காலத்துக்கு அறைவ ெவறுப்பீர்கள்? ௨௩ நீங்கள் எனதுஆேலாசைனகைளயும்,
ேபாதைனகைளயும்ேகட்டிருக்கேவண்டும். எனக்குத்ெதரிந்தஎல்லாவற்ைறயும்
நான் உங்களுக்குச் ெசால்லியருந்தருப்ேபன். என் அறைவெயல்லாம்
உங்களுக்குவழங்கயருந்தருப்ேபன்.
௨௪ “நான் ெசால்வைதக் கவனிக்க நீங்கள் மறுத்துவ ட்டீர்கள். நான்

உதவ முயன்ேறன். நான் ைகெகாடுக்க வந்ேதன். ஆனால் என் உதவைய
ஏற்க மறுத்துவ ட்டீர்கள். ௨௫ எனது அறவுைரகைளக் ேகட்காமல் நீங்கள்
தரும்ப க்ெகாண்டீர்கள். என் வார்த்ைதகைள ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுத்தீர்கள்.
௨௬ எனேவ, உங்கள் துன்பத்ைதக் கண்டு நான் ச ரிப்ேபன். உங்களுக்குத்
துன்பம் வருவைதப் பார்த்து நான் மக ழ்ச்ச அைடேவன். ௨௭ ஒரு ெகாடிய
புயைலப்ேபான்றுெபருந்துன்பம்உங்களுக்குவரும். ெபருங்காற்ைறப்ேபான்று
அது உங்கள் ேமல் ேமாதும். உங்கள் துன்பமும் கவைலகளும் உங்கள் ேமல்
சுைமயாகஅழுத்தும்.
௨௮ “இைவெயல்லாம் நடக்கும்ேபாது நீங்கள் என்ைன உதவக்காக

அைழப்பீர்கள். ஆனால் நான் உதவெசய்யமாட்ேடன். என்ைன நீங்கள்
ேதடுவீர்கள்,ஆனால்உங்களால் என்ைனக்கண்டுபடிக்கமுடியாது. ௨௯நீங்கள்
என்அறைவவரும்பாததால்நான்உதவ ெசய்யமாட்ேடன். நீங்கள்கர்த்தருக்குப்
பயப்படவும் அவைர மத க்கவும், கனப்படுத்தவும் மறுத்தீர்கள். ௩௦ நீங்கள்
என்னுைடயஅறவுைரகைளக் ேகட்க மறுத்தீர்கள். நான்உங்களுக்குச் சரியான
பாைதையக் காட்டியேபாது நீங்கள் ேகட்கவல்ைல. ௩௧ நீங்கள் உங்கள்
ெசாந்த வழிய ேலேய ெசயல்கைளச் ெசய்தீர்கள். நீங்கள் உங்கள் ெசாந்த
ஆேலாசைனையப் பன்பற்றனீர்கள். உங்கள் ெசாந்த ெசய்ைககளினால் வந்த
வைளவுகைளநீங்கள்இப்ெபாழுதுஏற்றுக்ெகாள்ளத்தான்ேவண்டும்.
௩௨ “முட்டாள்கள் அறைவப் பன்பற்ற மறுப்பதால் மரணமைடவார்கள்.

தங்கள்முட்டாள்தனமான பாைதயல் ெதாடர்ந்து ெசல்வதல்அவர்கள் மக ழ்ச்ச
அைடக றார்கள். இது அவர்கைள அழித்துவடும். ௩௩ ஆனால் எனக்குக்



நீத ெமாழிகள்௨:௧ 1202 நீத ெமாழிகள்௨:௨௧

கீழ்ப்படிக றவன்பாதுகாப்பாகஇருப்பான். அவன்வசதயாகஇருப்பான். அவன்
தீைமக்குப் பயப்படேவண்டியதல்ைல.”

௨
ஞானத்தன்உைரையக் ேகளுங்கள்
௧ என் மகேன நான் ெசால்லுகன்றவற்ைற ஏற்றுக்ெகாள். என்

கட்டைளகைள நைனவல்ெகாள். ௨ ஞானத்தன் குரைலக் ேகட்டு உன்னால்
முடிந்தவைர புரிந்துெகாள்ள முயற்ச ெசய். ௩ ஞானத்ைதக் கூப்படு.
புரிந்துெகாள்ளுவதற்காகச் சத்தமிடு. ௪ ஞானத்ைத ெவள்ளிையப்ேபால்
ேதடு, மைறந்துள்ள புைதயல்கைளத் ேதடுவதுேபான்று ேதடு. ௫ நீ இவற்ைறச்
ெசய்தால், கர்த்தைர மத க்கக் கற்றுக்ெகாள்வாய். நீ உண்ைமய ேலேய
ேதவைனப்பற்ற க்கற்றுக்ெகாள்ளலாம்.
௬ கர்த்தர் ஞானத்ைதக் ெகாடுக்க றார். அவரது வாயலிருந்து

அறவும் புரிந்துெகாள்ளுதலும் வருகன்றன. ௭ நல்லவர்களுக்கும்
ேநர்ைமயானவர்களுக்கும் அவர் உதவ ெசய்க றார். ௮ மற்றவர்களிடம்
ேநர்ைமயாக நடந்துெகாள்பவர்கைள அவர் காப்பாற்றுகறார். அவர் தனது
பரிசுத்தமானஜானங்கைளக்காக்க றார்.
௯ கர்த்தர் உனக்கு ஞானத்ைதக் ெகாடுப்பார். அப்ேபாது நீ நல்லவற்ைறயும்,

ேநர்ைமயானவற்ைறயும், சரியானவற்ைறயும் புரிந்துெகாள்ளுவாய். ௧௦ஞானம்
உனதுஇருதயத்த ற்குள்வரும். உனதுஆத்துமாஅறவால்மக ழ்ச்ச அைடயும்.
௧௧ ஞானம் உன்ைனக் காப்பாற்றும். புரிந்துெகாள்ளுதல் உன்ைனப்

பாதுகாக்கும். ௧௨ ஞானமும் புரிந்துெகாள்ளுதலும் ெகட்டவர்கைளப் ேபான்று
தீயவழியல் ெசல்வைதத் தடுக்கும். அந்த ஜனங்களின் வார்த்ைதகளில்கூட
தீைம இருக்கும். ௧௩ அவர்கள் ேநர்ைமையயும், நன்ைமையயும் வ ட்டுவ ட்டு
பாவத்தன் இருளில் வாழ்க றார்கள். ௧௪ அவர்கள் தீைம ெசய்வதல் மக ழ்ச்ச
அைடக றார்கள். ெகட்ட வழிகளில் ெசல்வதல் சந்ேதாஷம் அைடக றார்கள்.
௧௫ அவர்கள் நம்ப க்ைகக்குரியவர்களல்ல. அவர்கள் ெபாய் ெசால்லுவார்கள்,
ஏமாற்றுவார்கள். ஆனால் உனது ஞானமும் புரிந்துெகாள்ளுதலும் இைவ
அைனத்தலுமிருந்துஉன்ைனவலக்க ைவக்கும்.
௧௬ அந்நய ெபண்ணிடமிருந்து ஞானம் உன்ைனப் பாதுகாக்கும்.

ெமன்ைமயான வார்த்ைதகைளப் ேபச உன்ைனத் தன்ேனாடு ேசர்ந்து
பாவம்ெசய்யத் தூண்டும் அவளிடமிருந்து ஞானம் உன்ைனக் காக்கும்.
௧௭ அப்ெபண் இளைமயல் தருமணமாக த் தன் கணவைனவட்டு
வலகயருக்கலாம். அவள் ேதவனுக்கு முன் ெசய்த தனது தருமண
ஒப்பந்தத்ைத மறந்தாள். ௧௮ அவளுைடய வீட்டிற்குள் ெசல்வது மரணத்தற்கு
வழிவகுக்கும். ெதாடர்ந்து அவைளப் பன்பற்ற நீ ெசன்றால் அவள் உன்ைனக்
கல்லைறக்குஅைழத்துச்ெசல்வாள். ௧௯அவள்ஒருகல்லைறையப்ேபான்றவள்.
அவளிடத்தல் ெசல்பவன் ஒருேபாதும் தரும்ப வருவதல்ைல. அவன் தன்
வாழ்ைவஇழப்பான்.
௨௦ஞானம் நீ நல்லவர்கைள முன்மாத ரியாகக் ெகாண்டு பன்பற்ற ச் ெசல்ல

உதவெசய்யும். நல்லவர்களின் வழியல் நீ வாழ ஞானம் உதவ ெசய்யும்.
௨௧ சரியான வழியல் வாழ்க றவர்கள் தங்கள் நாட்டிேலேய வாழ்வார்கள்.
எளிைமயானவர்களும் ேநர்ைமயானவர்களும் தம் ெசாந்த ஊரில் ெதாடர்ந்து
வாழலாம்.
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௨௨ ஆனால் ெபாய்ேபசுக றவர்களும் ஏமாற்றுகறவர்களும் தம் நாட்ைட
இழப்பார்கள். தீயவர்கள்தம்ெசாந்த நாட்டிலிருந்துெவளிேயற்றப்படுவார்கள்.

௩
௧என் மகேன! என் ேபாதைனகைள மறவாேத. நான் ெசய்யச் ெசால்பவற்ைற

நைனத்துக்ெகாள். ௨நான்ேபாத க்கும்பாடங்கள்உனக்குநீண்ட,மக ழ்ச்ச யான,
அதக சமாதானமுள்ளவாழ்ைவத்தரும்.
௩அன்புெசலுத்துவைதவ ட்டுவ டாேத. எப்ெபாழுதும்உண்ைமயுள்ளவனாகவும்,

நம்ப க்ைகக்குரியவனாகவும் இரு. நீ இவற்ைற உன்னில் ஒரு பகுதயாக
ைவத்துக்ெகாள். இவற்ைற உன் கழுத்ைதச் சுற்ற அணிந்துெகாள். இதைன
உன்இதயத்தல் எழுத க்ெகாள். ௪ ேதவனும், ஜனங்களும்உன்ைனஞானவான்
என்றுஎண்ணுவார்கள். ேதவனுக்கும்,மனிதருக்கும்நீ நல்லவனாகஇருப்பாய்.
௫ கர்த்தைர முழுைமயாக நம்பு. உன் ெசாந்த அறைவச் சார்ந்து இருக்காேத.

௬நீ ெசய்க ற எல்லாவற்றலும் ேதவனுைடய ச த்தத்ைத அற ந்த ட முயற்ச ெசய்.
அப்ேபாது அவர் உனக்கு உதவுவார். ௭ உன் ெசாந்த ஞானத்ைதச் சார்ந்து
இருக்காேத. ஆனால் கர்த்தைர மத த்து தீயவற்றல் இருந்து வலகயரு. ௮ நீ
இதைனச் ெசய்தால், இது உன் உடலுக்கு மருந்ைதப் ேபான்றது. இது உன்ைன
பலப்படுத்தும்புத்துணர்ச்சயானபானத்ைதப் ேபான்றது.
௯ உனது ெசல்வத்தால் கர்த்தைர மகைமப்படுத்து. உன்னிடம் இருப்பதல்

ச றப்பானைத அவருக்குக் ெகாடு. ௧௦ அப்ேபாது உனக்குத் ேதைவயான
அைனத்ைதயும் நீ ெபறுவாய் உனது களஞ்சயங்கள் தானியங்களால் ந ரம்பும்.
உனதுபாத்த ரங்கள்த ராட்ைசரசத்தால் ந ரம்பும்.
௧௧ என் மகேன! ச ல ேநரங்களில் நீ தவறு ெசய்துவ ட்டதாகக் கர்த்தர்

அறவுறுத்தலாம். ஆனால் இந்தத் தண்டைனகளுக்காகக் ேகாபப்படாேத.
அதலிருந்து கற்றுக்ெகாள்ள முயற்ச ெசய். ௧௨ ஏெனன்றால் கர்த்தர் தான்
ேநச க்க றஜனங்கைளச்ெசம்ைமப்படுத்துகறார். ஆம்ேதவன்ஒருதந்ைதையப்
ேபான்றுதாம் ேநச க்கும்மகைனத்தண்டிக்க றார்.
௧௩ஞானத்ைத அைடக ற மனிதன் மிகவும் மக ழ்ச்ச யாக இருப்பான். அவன்

புரிந்துக்ெகாள்ளத் ெதாடங்கும்ேபாதுஆசீர்வத க்கப்படுக றான். ௧௪ஞானத்தால்
வருகற இலாபமானது ெவள்ளிையவ ட உயர்வானது. ஞானத்தால் வருகற
இலாபமானது சுத்தத் தங்கத்ைதவ ட உயர்வானது. ௧௫ ஞானமானது
நைககைளவ ட மத ப்புமிக்கது. ஞானத்ைதப்ேபான்று வைலமத ப்புைடயது
ேவெறான்றும்உனக்குத் ேதைவயாகாது.
௧௬ஞானமானதுஉனக்குநீண்டவாழ்நாைளயும்ெசல்வத்ைதயும்மத ப்ைபயும்

தரும். ௧௭ ஞானமுைடயவர்கள் சமாதானத்ேதாடும் மக ழ்ச்ச ேயாடும்
வாழ்கன்றனர். ௧௮ ஞானமானது வாழ்வளிக்கும் மரம் ேபான்றது. அதைன
ஏற்றுக்ெகாள்பவர்களுக்கு முழு வாழ்க்ைகையயும் தருகன்றது. ஞானத்ைதப்
ெபற்றவர்கள்உண்ைமயல்மக ழ்ச்ச ேயாடுஇருக்க றார்கள்.
௧௯ இப்பூமிைய உருவாக்கக் கர்த்தர் ஞானத்ைதப் பயன்படுத்தனார்.

வானத்ைத உருவாக்கக் கர்த்தர் தன் அறவாற்றைலப் பயன்படுத்தனார்.
௨௦ கடைலயும் மைழையக் ெகாடுக்கும் ேமகத்ைதயும் உருவாக்கக் கர்த்தர் தன்
அறவாற்றைலப் பயன்படுத்தனார். ஞானத்தன் மூலம் வானம் மைழையப்
ெபாழிந்தது.
௨௧ என் மகேன, எப்ேபாதும் உனது ஞானத்ைதயும், புரிந்துெகாள்ளும்

சக்தையயும் பாதுகாத்துக்ெகாள். உனது ச ந்தைனையயும், ஆற்றைலயும்,
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அறவுப்பூர்வமாகத் த ட்டமிடும் த றைமையயும் காத்துக்ெகாள். ௨௨ஞானமும்,
அறவும்உனக்குவாழ்க்ைகையக்ெகாடுத்துஅதைனஅழகுள்ளதாக்கும்.
௨௩ அதனால் நீ பாதுகாப்பாக வாழலாம். நீ வழாமல் இருக்கலாம். ௨௪ நீ

படுத்தருந்தாலும் பயப்படேவண்டாம். நீ ஓய்வாக இருந்தால் உன் தூக்கம்
சமாதானமாக இருக்கும். ௨௫-௨௬ த டீெரன உனக்கு ஏற்படுகன்ற அழிவுக்கு
பயப்படாேத. தீய ஜனங்கள் என்ன ெசய்வார்கேளா என்று பயப்படாேத.
ஏெனன்றால் கர்த்தர் உனக்குப் ெபலன் தந்து கண்ணியலிருந்து உன்ைன
வலக்க க்காப்பார்.
௨௭ உன்னால் முடிந்த எல்லா ேநரத்தலும், உன் உதவையத்

ேதைவயானவர்களுக்குச் ெசய். ௨௮ உன் அயலான் உன்னிடம் இருப்பதல்
ஏதாவது ேகட்டால் அவனுக்கு அதைன உடேனேய ெகாடுத்துவடு; “நாைள
மீண்டும்வா” என்றுெசால்லாேத.
௨௯ உன் அண்ைடவீட்டானுக்கு எத ராக எந்தத் த ட்டங்கைளயும் ேபாடாேத.

பாதுகாப்புக்காக நீங்கள்ஒருவருக்ெகாருவர்ெநருங்க வாழுங்கள்.
௩௦ சரியான காரணமின்ற ஒருவைன நீ நீத மன்றத்துக்குஇழுக்காேத. அவன்

உனக்குத்தீைமெசய்யாத பட்சத்தல்நீஅவ்வாறுெசய்யாேத.
௩௧ ச ல ஜனங்கள் வைரவ ேல ேகாபங்ெகாண்டு உடேன தீைம ெசய்வார்கள்.

நீ அவ்வாறு இராேத. ௩௨ ஏெனன்றால் ெகட்டவர்கைளக் கர்த்தர் ெவறுக்க றார்.
ேமலும் கர்த்தராக ய ேதவன் நல்லவர்கைளயும், ேநர்ைமயானவர்கைளயும்
ஆதரிக்க றார்.
௩௩ தீயவர்களின் குடும்பங்களுக்குக் கர்த்தர் எத ராக உள்ளார். ஆனால்

நல்லவர்களின்குடும்பத்ைதஅவர்ஆசீர்வத க்க றார்.
௩௪ ஒருவன் ெபருைமக்ெகாண்டு மற்றவர்கைள இகழ்ச்ச ெசய்தால்

கர்த்தர் அவைனத் தண்டிப்பார். அேதாடு அவைனக் ேகலிக்குள்ளாக்குவார்.
தாழ்ைமயுள்ளவர்களிடம் கர்த்தர் தயேவாடுஇருக்க றார்.
௩௫ஞானமுள்ளஜனங்கள் வாழும் வாழ்க்ைக ெபருைமையக் ெகாண்டுவரும்.

மூடர்வாழும்வாழ்க்ைகஅவமானத்ைதக்ெகாண்டுவரும்.

௪
௧ பள்ைளகேள, உங்கள் தந்ைதயன் ேபாதைனகைளக் கவனமுடன்

ேகளுங்கள். அப்ெபாழுது தான் நீங்கள் புரிந்துக்ெகாள்வீர்கள். ௨ ஏெனன்றால்
நான் உங்களுக்குப் ேபாத ப்பைவெயல்லாம் மிக முக்கயமானைவ, நல்லைவ.
எனேவஎனதுேபாதைனகைளஎக்காலத்தலும்மறக்கேவண்டாம்.
௩ ஒரு காலத்தல் நானும் இளைமயாக இருந்ேதன். நான் என் தந்ைதயன்

சறய ைபயனாகவும், என் தாயன் ஒேர மகனாகவும் இருந்ேதன். ௪ என்
தந்ைதஇவற்ைற எனக்குக் கற்றுத்தந்தார். அவர், “நான் ெசால்லுகன்றவற்ைற
நைனவல் ைவத்துக்ெகாள். எனது கட்டைளகளுக்கு அடிபணி. அப்ேபாது நீ
வாழ்வாய். ௫ஞானத்ைதயும் புரிந்துெகாள்ளுதைலயும் ெபற்றுக்ெகாள். என்
வார்த்ைதகைள மறக்காேத. எப்ெபாழுதும் என் அறவுைரகைளப் பன்பற்று.
௬ ஞானத்தலிருந்து வலகாேத. ப றகு ஞானம் உன்ைனக் காப்பாற்றும்.
ஞானத்ைதேநச ,ஞானம்உன்ைனப்பாதுகாக்கும்” என்றார்.
௭நீ ஞானத்ைதப் ெபற வரும்பும்ேபாேத உன்னில்ஞானம்துவங்கும். எனேவ,

ஞானத்ைதப் ெபற உனக்குச் ெசாந்தமான எல்லாவற்ைறயும் பயன்படுத்து.
பன்னர் நீ ஞானத்ைதப் ெபறுவாய். ௮ ஞானத்ைத ேநச , ஞானம் உன்ைனப்
ெபரியவனாக்கும். ஞானத்ைதமுக்கயமுள்ளதாக்கு. ஞானம்உனக்குமத ப்ைபக்
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ெகாண்டுவரும். ௯ உன் வாழ்வல் ந கழும் அைனத்தலும் ஞானேம மிக
உயர்ந்ததாகஇருக்கும்.
௧௦மகேன,நான்ெசால்வைதக்கவனி. நான்ெசால்லுகறபடிெசய்தால்நீநீண்ட

காலம் வாழலாம். ௧௧ நான் உனக்கு ஞானத்ைதப் பற்ற ப் ேபாத த்தருக்க ேறன்.
நான் ேநரான பாைதயல் உன்ைன வழிநடத்த ச் ெசன்றருக்க ேறன்.
௧௨ இப்பாைதயல் ெதாடர்ந்து ெசல், உனது கால்கள் எந்த வைலக்குள்ளும்
அகப்படாது. இடறவழாமல் உன்னால் ஓடமுடியும். நீ ெசய்ய முயலுகற
ெசயல்களில் எல்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்கலாம். ௧௩ எப்ேபாதும் இந்த
அறவுைரகைள நைனவல் ைவத்துக்ெகாள். அவற்ைற மறக்காேத. அைவ
உனதுஜீவனாகும்.
௧௪ தீயவர்கள் நடந்துெசல்லுகற பாைதயல் நீ ேபாக ேவண்டாம்.

அவர்கைளப்ேபால வாழாேத. அவர்கைளப் ேபான்று இருக்கவும்
முயலேவண்டாம். ௧௫ பாவத்தலிருந்து வலக இரு. அதன் அருகல் ேபாகாேத.
ேநராகக் கடந்துெசல். ௧௬ தீைமையச் ெசய்துமுடிக்கும்வைர ெகட்டவர்களால்
தூங்கமுடியாது. அடுத்தவைனப் புண்படுத்தாமல் அவர்களால்தூங்கமுடியாது.
௧௭ அவர்களால் மற்றவர்களுக்குத் தீைம ெசய்யாமலும் மற்றவர்கைளப்
புண்படுத்தாமலும்வாழமுடியாது.
௧௮ நல்லவர்கள் அதகாைல ெவளிச்சத்ைதப் ேபான்றவர்கள். சூரியன்

உதக்கும்ேபாது நாளானது ப ரகாசமும், மக ழ்ச்ச யும்அைடகன்றது. ௧௯ஆனால்
தீயவர்கேளா இருண்ட இரைவப் ேபான்றவர்கள். அவர்கள் இருளில்
காணாமற்ேபாவார்கள். அவர்கள் தங்களால் பார்க்க முடியாதவற்றல்
வழுந்துவடுவார்கள்.
௨௦ என் மகேன, நான் ெசால்லுகன்றவற்ைறக் கவனி. என் வார்த்ைதகைள

ஜாக்க ரைதயுடன் ேகள். ௨௧ என் வார்த்ைதகள் உன்ைனவட்டுப் ேபாகாதபடி
பார்த்துக்ெகாள். நான் ெசால்லுகன்றவற்ைற நைனவுபடுத்த க்ெகாள்.
௨௨ என்ைனக் கவனிக்கன்றவர்களுக்கு எனது ேபாதைனகள் வாழ்ைவத்
தரும். எனது வார்த்ைதகள் உடலுக்கு நல்ல ஆேராக்கயத்ைதத் தரும். ௨௩உன்
எண்ணங்களில் எச்சரிக்ைகயாக இருப்பது உனக்கு மிக முக்கயமானதாகும்.
உன்எண்ணங்கள்உன்வாழ்ைவக்கட்டுப்படுத்தும்.
௨௪ உண்ைமைய வைளக்காேத. சரிய ல்லாதவற்ைறச் சரிெயன்று

ெசால்லாேத. ெபாய்கைளச் ெசால்லாேத. ௨௫ நல்ல மற்றும் ஞானமுள்ள
உன் குறக்ேகாள்களிலிருந்து வலகவ டாேத. ௨௬ நீ ெசய்கன்றவற்றல்
எச்சரிக்ைகயாக இரு. நல்ல வாழ்க்ைகைய நடத்து. ௨௭ ேநரான பாைதயல்
இருந்து வலகாேத. அப்பாைதேய நல்லதும் சரியானதும் ஆகும். ஆனால்
எப்ெபாழுதும்தீைமயல்இருந்துவலகயரு.

௫
வபச்சாரத்ைதவ ட்டுவலக்கும்ஞானம்
௧ என் மகேன, எனது ஞானமுள்ள ேபாதைனையக் கவனமுடன் ேகள்.

அறைவப்பற்றயஎன்வார்த்ைதகளில்கவனம்ெசலுத்து. ௨ப றகுஞானத்ேதாடு
வாழ்வதற்கு நைனவுெகாள்வாய். நீ என்ன ெசால்வாேயா அதல் கவனமாக
இருப்பாய். ௩அடுத்தவனின் மைனவயனுைடய வார்த்ைதகள் இனிைமயாகத்
ேதான்றலாம். அவளது வார்த்ைதகள் இனிப்பாகவும், கவர்ச்ச யாகவும்
ேதான்றலாம். ௪ஆனால் முடிவல் அவள் உனக்குக் கசப்ைபயும் ேவதைனயுேம
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தருவாள். அந்த ேவதைனயானதுவஷத்ைத ேபான்று ெகாடுைமயானதாகவும்,
வாைளப் ேபான்று கூர்ைமயானதாகவும் இருக்கும். ௫ அவளது கால்கள்
மரணத்ைத ேநாக்க ப் ேபாகும். அவள் உன்ைன ேநரடியாகக் கல்லைறக்ேக
அைழத்துச் ெசல்வாள். ௬அவைளப் பன்பற்ற ச் ெசல்லாேத. அவள் சரியான
பாைதையத் தவறவ ட்டவள். அவளுக்கு அைதப்பற்றயும் ெதரியாது.
எச்சரிக்ைகயாகஇரு. வாழ்வுக்கானவழிையபன்பற்ற ச்ெசல்.
௭ என் பள்ைளகேள! இப்ெபாழுது நான் ெசால்வைதக் கவனியுங்கள்.

நான் ெசால்லுகன்றவற்ைற மறந்துவ டாதீர்கள். ௮ வபச்சாரம் என்னும்
பாவத்ைதச் ெசய்கன்ற ெபண்ணிடமிருந்து வலக நல். அவளது வீட்டுக்
கதவன்அருகல்ேபாகாேத. ௯நீஅவற்ைறெசய்தால்நீெபறேவண்டியமத ப்ைப
மற்ற ஜனங்கள் ெபறுவார்கள். நீ வருடக்கணக்கல் உைழத்துப் ெபற்றப்
ெபாருட்கைளஅந்நயன்ஒருவன்ெபறுவான். முடிவல்உன்வாழ்ைவஇழப்பாய்.
தீயவர்கள் உன்னிடமிருந்து அதைன எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். ௧௦ உனக்குத்
ெதரியாதவர்கள் வந்து உன் ெசல்வத்ைத எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். உனது
உைழப்பன் பலைன மற்றவர்கள் அைடவார்கள். ௧௧ உன் வாழ்வன் முடிவல்
நீ உனது ெசயைலக்குறத்து வருத்தப்படுவாய். உன் வாழ்க்ைகைய நீேய
அழித்துக்ெகாள்க றாய். ஆேராக்கயமும் உனக்குச் ெசாந்தமான அைனத்தும்
அழியும். ௧௨-௧௩ப றகுநீ, “நான்ஏன்என்ெபற்ேறார்கள்ெசான்னைதக்ேகட்காமல்
ேபாேனன். என் ேபாதகர்கள் ெசான்னைத ஏன் ேகட்காமல் ேபாேனன். நான்
ஒழுக்கமாய் இருக்க மறுத்ேதன். நான் தருத்தப்படமறுத்ேதன். ௧௪ இப்ேபாது
ஏறக்குைறய எல்லாவத ப ரச்சைனகளிலும் அகப்பட்ட எனக்கு ேநர்ந்த
அவமானத்ைதஜனங்கள்அைனவரும்பார்க்கன்றனர்” என்றுெசால்லுவாய்.
௧௫-௧௬ உன் ெசாந்த கணற்றல் ஊறுகற தண்ணீைர மட்டும் குடி. உனது

தண்ணீர் ெதருக்களில் வழிந்து ஓடும்படி வ ட்டுவ டாேத. நீ உன் மைனவய டம்
மட்டும் பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். உன் ெசாந்த வீட்டுக்கு
ெவளிேய உள்ள பள்ைளகளுக்கும் தந்ைத ஆகாேத. ௧௭ உனது பள்ைளகள்
உனக்கு மட்டுேம உரியவர்களாக இருக்க ேவண்டும். உன் வீட்டுக்கு ெவளிேய
உள்ளவர்கேளாடு உன் பள்ைளகைளப் பக ர்ந்துெகாள்ளாேத. ௧௮ எனேவ உன்
ெசாந்த மைனவேயாடு மக ழ்ச்ச யாக இரு. நீ இளைமயாக இருக்கும்ேபாது
மணந்துெகாண்ட மைனவேயாடு மக ழ்ச்ச யாக இரு. ௧௯அவள் ஒரு அழகான
மாைனப் ேபான்றவள். அன்பான ெபண்ணாடு ேபான்றவள். அவளதுஅன்பால்
தருப்த அைடவாய். அவளது அன்பு உன்ைனக் கவரட்டும். ௨௦ஆனால் அந்நய
ெபண்ணின் கரங்களுள் நீ தடுமாற வழாேத. இன்ெனாருவனது மைனவயன்
அன்புஉனக்குத் ேதைவயல்ைல.
௨௧நீெசய்க றஅைனத்ைதயும்கர்த்தர்ெதளிவாகப்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.

நீ எங்ேக ேபாக றாய் என்று கவனிக்க றார். ௨௨ ெகட்டவர்களின் பாவங்கள்
அவர்கைளச் ச க்கைவக்கும்,அப்பாவங்கள்அவர்கைளக்கயறுகைளப்ேபான்று
கட்டிக்ெகாள்ளும். ௨௩அத்தீயவன்மரித்துப்ேபாவான், ஏெனன்றால்ஒழுக்கமாய்
இருக்க அவன் மறுத்துவ ட்டான். அவன் தன் ெசாந்த ஆைசகளிேலேய ச க்க
அழிவான்.

௬
ஒருவனுக்குகடன்வாங்க க்ெகாடுக்கஉதவுவதால்வரும்ஆபத்து
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௧என் மகேன! அடுத்தவனது கடனுக்கு நீ ெபாறுப்பாளி ஆகாேத. அடுத்தவன்
தன் கடைனச் ெசலுத்த முடியாதேபாது நீ அக்கடைனச் ெசலுத்துவதாக
வாக்குறுத அளித்தருக்க றாயா? அடுத்தவன் வாங்கும் கடனுக்கு
உன்ைனப் ெபாறுப்பாளியாக ஆக்க க் ெகாண்டாயா? ௨ அப்படியானால்
நீ அகப்பட்டுக்ெகாண்டாய். உன் ெசாந்த வார்த்ைதகளாேலேய நீ
அகப்பட்டுக்ெகாண்டாய். ௩ நீ அடுத்தவனது அதகாரத்தன் கீழ் இருக்க றாய்.
எனேவ அவனிடம் ேபாய் உன்ைன வடுவத்துக்ெகாள். உன்ைன
அக்கடனிலிருந்து வடுவக்கும்படி ேவண்டிக்ெகாள். ௪ அதுவைர தூங்காேத,
ஓய்வுக்ெகாள்ள எண்ணாேத. ௫ ேவட்ைடக்காரனிடமிருந்து மான் தப்ப
ஓடுவதுேபான்று, நீ அந்த வைலயலிருந்து தப்ப ஓடு. வைலயலிருந்து பறைவ
தப்புவதுேபான்றுதப்பவடு.
ேசாம்ேபறயாகஇருப்பதல்உள்ளஆபத்து
௬ ேசாம்ேபற ேய! நீ எறும்ைபப்ேபால இருக்க ேவண்டும். எறும்பு என்ன

ெசய்க றது என்று பார். அதனிடமிருந்து கற்றுக்ெகாள். ௭ அந்த எறும்புக்கு
ஒரு அரசேனா, தைலவேனா, எஜமாேனா இல்ைல. ௮ஆனால் அது ேகாைடக்
காலத்தல் தனக்கு ேவண்டியஉணைவச் ேசகரித்துக்ெகாள்ளும். தன்உணைவ
அது பாதுகாக்க றது. மைழக்காலத்தல் ேபாதுமான அளவுக்கு அதனிடத்தல்
உணவுஉள்ளது.
௯ ேசாம்ேபற ேய! எவ்வளவு நாட்கள் அங்ேகேய படுத்துக்ெகாண்டு க டப்பாய்.

உனது ஓய்ைவ முடித்துக்ெகாண்டு நீ எப்ேபாது எழப்ேபாக றாய்? ௧௦ அந்தச்
ேசாம்ேபற , “எனக்கு ச றது தூக்கம் ேவண்டும். நான் இங்ேக ச றதுேநரம்
படுத்து ஓய்வு எடுப்ேபன்” என்பான். ௧௧ ஆனால் அவன் மீண்டும் மீண்டும்
தூங்கக்ெகாண்டிருக்க றான். அவன் ேமலும் ேமலும் வறுைமக்குள்ளாவான்.
வைரவல் அவனிடம் ஒன்றுேமயல்லாமற்ேபாகும். ஒரு தருடன் வந்து
அைனத்ைதயும்அபகரித்துக்ெகாண்டுேபானதுேபாலஇருக்கும்.
தீயமனிதன்
௧௨ ஒன்றுக்கும் உதவாத தீயமனிதன் ெபாய்ையயும் தீயவற்ைறயும்

கூறுகறான். ௧௩ அவன் தன் கண்ைணச் சமிட்டி, ைககளாலும் கால்களாலும்
ைசைகக்காட்டி ஜனங்கைள ஏமாற்றுகறான். ௧௪ அவன் ெகட்டவன். அவன்
எப்ெபாழுதும்ெதால்ைலெசய்யேவத ட்டமிடுவான். அவன்எல்லாஇடங்களிலும்
ெதால்ைல ெசய்வான். ௧௫ஆனால் அவன் தண்டிக்கப்படுவான். எத ர்பாராத
ேநரத்தல் த டீெரன்று அவனுக்குத் துன்பம் வரும். அவன் வைரவல்
அழிந்துப்ேபாவான். எவராலும்அவனுக்குஉதவெசய்யமுடியாது.
கர்த்தரால்ெவறுக்கப்படும்ஏழுகாரியங்கள்

௧௬கர்த்தர்இந்தஆறுஅல்லதுஏழுகாரியங்கைளயும்ெவறுக்கறார்.
௧௭ கர்வம் ெகாண்ட கண்கள், ெபாய்கைளக் கூறும் நாவுகள், அப்பாவ
ஜனங்கைளக்ெகால்லும்ைககள்.

௧௮ தீயவற்ைறச் ெசய்யத் த ட்டமிடும் மனது, ெகட்டவற்ைறச் ெசய்ய ஓடும்
கால்கள்,

௧௯வழக்குமன்றத்தல்ெபாய்ையச்ெசால்லுபவன்,உண்ைமயல்லாதவற்ைறக்
கூறுபவன், வவாதங்கைளத் ெதாடங்க ைவத்து அடுத்தவர்களுக்குள்
சண்ைடமூட்டுபவன்.

Warning Against Adultery
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௨௦ என் மகேன, உன் தந்ைதயன் கட்டைளகைள நைனவுபடுத்த க்ெகாள்.
உன் தாயன் ேபாதைனக ைளயும் மறக்காேத. ௨௧அவர்களது வார்த்ைதகைள
எப்ேபாதும் நைனவுபடுத்த க்ெகாள். அவற்ைற உன் கழுத்ைதச் சுற்றலும்
கட்டிக்ெகாள். அைவகைள உன் இருதயத்தன்ேமல் ைவத்துக்ெகாள். ௨௨ நீ
எங்ேக ெசன்றாலும் அவர்களின் ேபாதைனகள் உனக்கு வழிகாட்டும். நீ
தூங்கும்ேபாதும் அைவ உன்ைனக் கவனித்துக்ெகாள்ளும். நீ வழித்து
எழுந்ததும்அைவஉன்ேனாடு ேபச உனக்குவழிகாட்டும்.
௨௩ உன் ெபற்ேறார்களின் கட்டைளகளும் ேபாத ைனகளும் உனக்குச்

சரியான பாைதையக் காட்டும் வளக்குகைளப் ேபான்றைவ. அைவ
உன்ைனத் தருத்தும்; வாழ்க்ைகக்கான பாைதயல் நீ ெசல்ல உனக்குப்
பயற்ச தரும். ௨௪ பாவமுள்ள ெபண்ணிடம் உன்ைனப் ேபாகவ டாமல்
தடுக்கும். அவர்களது ேபாதைனகள், தன் கணவைன வட்டு வலக வந்த
ெபண்களின் ெமன்ைமயான வார்த்ைதகளிலிருந்து உன்ைனக் காப்பாற்றும்.
௨௫ அப்ெபண் அழகுள்ளவளாக இருக்கலாம். ஆனால், அந்த அழகு உன்
உள்ளத்ைத அழித்து உன்ைனத் தூண்டாமல் பார்த்துக்ெகாள். அவளது
கண்கள் உன்ைனக் கவர்ந்துக்ெகாள்ளவ டாேத. ௨௬ ேவசயானவள் ஒரு
ெராட்டித்துண்டுக்குரிய வைலையேய ெபறுவாள். ஆனால் அடுத்தவன்
மைனவேயா உனது வாழ்க்ைகையேய இழக்கச் ெசய்வாள். ௨௭ ஒருவன் தன்
மடிய ேல ெநருப்ைப ைவத்தருந்தால் அது அவனது ஆைடகைள எரித்துவடும்.
௨௮ ஒருவன் ெநருப்புக்குள் இறங்க நடந்தால் அவனது பாதங்கள் எரிந்து
கருகும். ௨௯ இது ேபாலேவ இன்ெனாருவனது மைனவேயாடு படுப்பவன்
துன்பப்படுவான்.
௩௦-௩௧ பச யன் காரணமாக ஒருவன் உண்பதற்காக உணைவத் தருடலாம்.

அகப்பட்டுக் ெகாண்டால், தருடியைதப்ேபால ஏழு மடங்குக்கு அதகமாக
அபராதம் ெசலுத்தேவண்டும். அது அவனுைடய அைனத்துப் ெபாருட்களுக்கும்
ஈடானதாக இருக்கும். ஆனால் மற்றவர்கள் அவைனப் புரிந்துக் ெகாள்வார்கள்.
அவனது மரியாைதையக் குைறத்துக் ெகாள்ள மாட்டார்கள். ௩௨ ஆனால்
ஒருவன் முட்டாள்தனமாக வ பச்சாரமாக ய பாவத்ைதச் ெசய்தால், அவன்
தன்ைனேய அழித்துக்ெகாள்க றான். அவனது அழிவ ற்கு அவேன காரணம்.
௩௩ஜனங்களிடம் அவன் தனது மத ப்பு முழுவைதயும் இழந்துவடுவான். இந்த
அவமானத்ைத அவனால் எப்ெபாழுதும் நீக்க முடியாது. ௩௪ அப்ெபண்ணின்
கணவன் ெபாறாைம ெகாள்ளுவான். அவன் ேகாபமாகவும் இருப்பான். அவன்
இவைனத் தண்டிக்க எைதயாவது ெசய்வான். ௩௫அவனது ேகாபத்ைதத் தடுக்க
எந்தப்ெபாருைளயும்எவ்வளவுெதாைகையயும்தரஇயலாது.

௭
ஞானம்உன்ைனவபச்சாரத்தலிருந்துகாக்கும்
௧ என் மகேன! எனது வார்த்ைதகைள நைனவுப்படுத்த க்ெகாள். நான்

உனக்குத் தந்த கட்டைளகைள மறக்காேத. ௨ எனது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படி.
உனக்கு வாழ்வு கைடக்கும். உனது வாழ்க்ைகயல் எனது ேபாதைனகைள
மிக முக்கயமானதாக ைவத்துக்ெகாள். ௩ எனது ேபாதைனகைளயும்
கட்டைளகைளயும் நீ எப்ெபாழுதும் உன்ேனாேடேய ைவத்தரு. அவற்ைற உன்
வ ரல்கைளச் சுற்ற அணிந்துெகாள். அவற்ைறஉன்இதயத்தல் எழுத க்ெகாள்.
௪ஞானத்ைத உன் சேகாதரிையப் ேபான்று நடத்து. புரிந்துெகாள்ளுதைல உன்
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குடும்பத்தலுள்ளஒருபாகமாகநைனத்துக்ெகாள். ௫அப்ேபாதுஅைவஉன்ைன
அந்நய ெபண்களிடமிருந்து காப்பாற்றும். பாவத்துக்கு வழிநடத்த ச் ெசல்லும்
ப றெபண்களின்ெமன்ைமயானவார்த்ைதகளிலிருந்துஉன்ைனக்காக்கும்.
௬ ஒரு நாள் ஜன்னல் வழிேய நான் ெவளிேய பார்த்ேதன். ௭ பல முட்டாள்

இைளஞர்கைளயும் பார்த்ேதன். அவர்களில் ஒரு இைளஞன் மிகவும்
அறவீனனாக இருந்தான். ௮ அவன் ஒரு ேமாசமான ெபண்ணின் வீடு
இருக்கும் ெதருவுக்குப் ேபானான். அவன் அவளது வீட்டின் அருகல்
ேபானான். ௯ அது ஏறக்குைறய இருட்டும் ேநரம். சூரியன் மைறந்து,
இரவு ெதாடங்கவ ட்டது. ௧௦ அந்தப் ெபண் அவைனச் சந்த க்க ெவளிேய
வந்தாள். அவள் ஒரு ேவசையப்ேபான்று ஆைடயணிந்தருந்தாள். அவள்
அவேனாடு பாவம் ெசய்யத் த ட்டமிட்டாள். ௧௧ அவள் அடங்காதவளாகவும்
எத ர்ப்பவளாகவும் இருந்தாள். அவள் எப்ெபாழுதும் வீட்டில் தங்குவதல்ைல.
௧௨ அதனால் அவள் ெதருக்களில் நடந்து அைலவாள். ப ரச்சைனக்காக
இங்கும் அங்கும் அைலந்து ெகாண்டிருந்தாள். ௧௩அவள் அந்த இைளஞைனத்
தழுவ முத்தமிட்டாள். அவள் ெவட்கமில்லாமல், ௧௪ “என்னிடம் சமாதானப்
பலிகளின் வருந்து உள்ளது. நான் ெகாடுப்பதாக வாக்களித்தவற்ைறக்
ெகாடுத்துவ ட்ேடன். ௧௫ இன்னும் என்னிடம் வருந்து மீதமுள்ளது. எனேவ,
என்ேனாடு உன்ைனச் ேசர்த்துக்ெகாள்ள அைழப்பதற்காக ெவளிேய
வந்துள்ேளன். நான் உனக்காகேவ காத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். இப்ேபாது
நான் உன்ைனக் கண்டு படித்ேதன். ௧௬ என் படுக்ைகயன்ேமல் சுத்தமான
வ ரிப்ைப வ ரித்துள்ேளன். அது எக ப்தலுள்ள அழகான வ ரிப்பு. ௧௭ நான் என்
படுக்ைகயன் ேமல் மணப்ெபாருட்கைளத்தூவயுள்ேளன். ெவள்ைளப்ேபாளம்,
சந்தனம், இலவங்கப்பட்ைட ஆகயவற்றால் என் படுக்ைகைய மணம்
வீசச்ெசய்தருக்க ேறன். ௧௮வா,நாம்வ டியும்வைரஅன்ேபாடுேசர்ந்தருப்ேபாம்.
இரவு முழுவதும் ஒருவருக்ெகாருவர் மக ழ்ச்ச ேயாடு இருப்ேபாம். ௧௯ என்
கணவன் ெவளிேய ெசன்றருக்க றான். அவன் வயாபாரத்த ற்காகத்
தூரேதசங்களுக்குச் ெசன்றருக்க றான். ௨௦ அவன் நீண்ட பயணத்துக்குப்
ேபாதுமான பணத்ைத எடுத்துப் ேபாயருக்க றான். அவன் இரண்டு
வாரங்களுக்குவீட்டிற்குவரமாட்டான்” என்றாள்.
௨௧ அவள் இப்படிப்பட்ட வார்த்ைதகைளச் ெசால்லி அந்த இைளஞனுக்கு

ஆைசகாட்டினாள். அவளதுெமன்ைமயானவார்த்ைதகள்அவைனத்தூண்டின.
௨௨ அந்த இைளஞன் அவளது வைலக்குள் வழுந்தான். பலிய டப்ேபாகும்
காைளையப் ேபான்று அவன் ெசன்றான். அவன் வைலைய ேநாக்க ப்ேபாகும்
மாைனப்ேபான்று ெசன்றான். ௨௩ ேவட்ைடக்காரன் அந்த மானின் ெநஞ்சல்
அம்ைப வீசத்தயாராக இருந்தான். அவன் வைலக்குள் பறந்துேபாகும்
பறைவையப்ேபான்று இருந்தான். அவன் தனக்கு வரப்ேபாகும் ஆபத்ைத
அற ந்துெகாள்ளவல்ைல.
௨௪ மகன்கேள! இப்ேபாது கவனியுங்கள். நான் ெசால்லும் வார்த்ைதகைளக்

ேகளுங்கள். ௨௫ ஒரு ேமாசமான ெபண் உன்ைன அைழத்துச் ெசல்லும்படி
ைவத்துக்ெகாள்ளாேத. அவளது வழிகைள பன்பற்ற ச் ெசல்லாேத. ௨௬ பல
ஆண்கள் வழுவதற்குக் காரணமாக அவள் இருந்தருக்க றாள். அவள் பல
ஆண்கைள அழித்தருக்க றாள். ௨௭அவளது வீடு மரணத்தற்குரிய இடமாகும்.
அவளதுபாைதயானதுமரணத்தற்குேநரடியாகஅைழத்துப்ேபாகும்.
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௮
ஞானம்ஒருநல்லெபண்

௧கவனியுங்கள்! ஞானமும்,அறவும்
கவனிக்கும்படிஉங்கைளஅைழக்கன்றன.

௨அைவ,மைலயன்உச்ச மீதுந ற்கன்றன.
சாைலயன்பக்கத்தல், பாைதகள்சந்த க்கும்இடத்தல்ந ற்கன்றது.

௩அைவநகரவாசல்களின்அருகல்உள்ளன.
த றந்த கதவுகளின்ெவளிேயஅைவஅைழக்கன்றன.

௪ஞானம்ெசால்க றதாவது: “ஜனங்கேள,உங்கைளேநாக்க அைழக்க ேறன்.
நான்எல்லாஜனங்கைளயும்அைழக்க ேறன்.

௫நீங்கள்முட்டாள்களாகஇருந்தால்,ஞானவான்களாகக் கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
முட்டாள்மனிதர்கேள, புரிந்துெகாள்ளகற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.

௬கவனியுங்கள், நான்கற்றுத்தருபைவமுக்கயமானைவ
நான்சரியானவற்ைறேயஉங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்.

௭எனதுவார்த்ைதகள்உண்ைமயானைவ.
நான்ெபாய்யானபாவங்கைளெவறுக்க ேறன்.

௮நான்ெசால்வெதல்லாம் சரியானைவ.
என்வார்த்ைதகளில் தவேறா ெபாய்ேயாஇல்ைல.

௯புரிந்துெகாள்ளும்தறைமஉைடயவர்களுக்கு என்வார்த்ைதகள்அைனத்தும்
ெதளிவானைவ.

அறவுள்ளஒருவன்இதைனப்புரிந்துெகாள்வான்.
௧௦ஒழுக்கத்ைதஏற்றுக்ெகாள்,இதுெவள்ளிையவ டவைலமத ப்புைடயது.

இதுசறந்தெபான்ைனவடமத ப்ப ற்குரியது.
௧௧ஞானமானதுமுத்துக்கைளவ டமத ப்புமிக்கது.

ஒருவன் வரும்புக ற அைனத்துப் ெபாருட்கைளயும்வ ட இது மிகவும்
மத ப்புைடயது”

என்றுஞானம்கூறுகறது.
The Value of Wisdom

௧௨நான்ஞானம். நான்நல்லதீர்ப்புகேளாடுவாழ்க ேறன்.
நீ என்ைனஅறவாலும்நல்லதீர்மானங்களாலும்கண்டுக்ெகாள்ளமுடியும்.

௧௩ஒருவன்கர்த்தைரமத க்கும்ேபாதுஅவன்தீயைவகைளெவறுக்கறான்.
ஞானமாகயநான்ெபருைமையெவறுக்க ேறன்.

மற்றவர்கைளவ ட தன்ைனப் ெபரியவனாக நைனப்பவர்கைளயும் நான்
ெவறுக்க ேறன்.

நான்தீயவழிகைளயும்,ெபாய்ெசால்லும்வாய்கைளயும்ெவறுக்க ேறன்.
௧௪ ஆனால் ஞானமாகய நான் ஜனங்களுக்கு நல்ல முடிவுகைள எடுக்கும்

த றைமகைளயும்நல்லதீர்ப்புகைளயும்வழங்குக ேறன்.
நான்புரிந்துெகாள்ளும்வல்லைமயும்ெகாடுக்க ேறன்.

௧௫அரசர்கள்ஞானமாகயஎன்ைனஆட்ச க்குப் பயன்படுத்துவார்கள்.
ஆளுபவர்கள் என்ைன நயாயமான சட்டங்கைள ஏற்படுத்தப்
பயன்படுத்துவார்கள்.

௧௬பூமியல்உள்ளஒவ்ெவாருநல்லஆட்சயாளனும்என்ைனப்பயன்படுத்த
தனக்குக்கட்டுப்பட்டஜனங்கைளஆளுகறான்.
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௧௭என்ைனேநச க்க றஜனங்கைளஞானமாகயநான்ேநச க்க ேறன்.
என்ைன கண்டுக்ெகாள்ள ஜனங்கள் கடுைமயாக முயற்ச த்தால் அவர்கள்
கண்டுக்ெகாள்வார்கள்.

௧௮ஞானமாகயஎன்னிடமும்ெகாடுப்பதற்ெகன்றுெசல்வமும்மத ப்பும்உள்ளன.
நான்உண்ைமயானெசல்வத்ைதயும்ெவற்றையயும்தருேவன்.

௧௯நான்தருகன்றெபாருட்கள்ச றந்தெபான்ைனவடஉயர்ந்தைவ.
எனதுஅன்பளிப்புகள்சுத்தமானெவள்ளிையவ டஉயர்ந்தைவ.

௨௦ஞானமாகயநான்ஜனங்கைளநல்வழிய ேலேயநடத்த ச்ெசல்ேவன்.
நான்அவர்கைளச் சரியானநயாயத்தீர்ப்பன்வழியல்நடத்த ச்ெசல்ேவன்.

௨௧என்ைனேநச க்கன்றவர்களுக்குநான்ெசல்வத்ைதத்தருேவன்.
ஆம்,அவர்களின்வீட்ைடக் களஞ்சயத்தால்ந ரப்புேவன்.

௨௨நீண்டகாலத்துக்குமுன்,துவக்கத்தல்
முதலாவதாகஞானமாகயநாேனபைடக்கப்பட்ேடன்.

௨௩ஞானமாகயநான்துவக்கத்தல்உருவாக்கப்பட்ேடன்.
உலகம்பைடக்கப்படும்முன்ேனநான்பைடக்கப்பட்ேடன்.

௨௪ஞானமாகயநான்கடல்களுக்குமுன்ேபஉருவாக்கப்பட்ேடன்.
நான்தண்ணீருக்குமுன்னேமபைடக்கப்பட்ேடன்.

௨௫ஞானமாகயநான்மைலகளுக்குமுன்னேமப றந்தவள்.
நான்குன்றுகளுக்குமுன்னேமப றந்ேதன்.

௨௬கர்த்தர்பூமிையப் பைடப்பதற்குமுன்னேமஞானமாகயநான்பறந்ேதன்.
நான் வயல் ெவளிகளுக்கு முன்னேம ப றந்ேதன். உலகல் முதல் மண்
உருவாக்கப்படும்முன்னேம ேதவனால்ப றப்ப க்கப்பட்ேடன்.

௨௭கர்த்தர்வானத்ைதப் பைடக்கும்ேபாதுஞானமாகயநான்அங்கருந்ேதன்.
கர்த்தர் கடலின் எல்ைலகைள நலத்ைதச்சுற்ற வட்டங்களாக
வைரந்தேபாதும்ஞானமாகயநான்அங்கருந்ேதன்.

௨௮ கர்த்தர் வானத்தல் ேமகங்கைள ைவப்பதற்கு முன்னேர நான்
ப றப்ப க்கப்பட்ேடன்.

கர்த்தர் கடலில்தண்ணீைரஊற்றும்ேபாேத நான்அங்கருந்ேதன்.
௨௯ கடல்களில் தண்ணீரின் அளைவக் கர்த்தர் ந ர்ணயத்தேபாேத நான்

அங்கருந்ேதன்.
தண்ணீரானதுகர்த்தருைடயஅனுமதயன்ற உயர்ந்த டமுடியாது.

கர்த்தர்உலகத்தன்அஸ்தபாரத்ைதஉண்டாக்கய ேபாதுநான்அங்கருந்ேதன்.
௩௦நான்அவரதுஅருகல்தறைமயுள்ளேவைலக்காரனாகஇருந்ேதன்.

கர்த்தர் என்னால்ஒவ்ெவாருநாளும்மக ழ்ச்ச அைடந்தார்.
நான்அவைரஎப்ெபாழுதும்மக ழ்ச்ச ேயாடு ச ரிக்கச் ெசய்ேதன்.

௩௧தான்பைடத்தஉலகத்ைதப் பார்த்துகர்த்தர் மக ழ்ந்தார்.
அவர்அதலுள்ளஜனங்கைளப்பார்த்துமக ழ்ந்தார்.

௩௨ “குழந்ைதகேள! இப்ெபாழுதுநான்ெசால்வைதகவனியுங்கள்.
நீங்களும்மக ழ்ச்ச யாகஇருக்கலாம்.
ஆனால்எனதுவழிகைளப்பன்பற்ற ேவண்டும்.

௩௩எனதுேபாதைனகைளக்ேகட்டுஞானம்ெபறுங்கள்.
அைதக்கவனிக்க மறுக்காதீர்கள்.

௩௪என்ைனக்கவனிக்க ற எவனும்மக ழ்ச்ச யாகஇருப்பான்.
அவன்ஒவ்ெவாருநாளும்என்வழிகைளக்கவனிப்பான்.
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அவன்என்வழியருகல்காத்தருப்பான்.
௩௫என்ைனக்கண்டுக்ெகாள்க றவன்வாழ்ைவக்கண்டுக்ெகாள்க றான்.

அவன்கர்த்தரிடமிருந்துநல்லவற்ைறப்ெபறுவான்.
௩௬ ஆனால் எனக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்க றவன் தன்ைனேய

புண்படுத்த க்ெகாள்க றான்.
என்ைனெவறுக்கறஅைனவரும்மரணத்ைதவரும்புக றார்கள்.”

௯
௧ ஞானம் தனது வீட்ைடக் கட்டி அதல் ஏழு தூண்கைளயும்

அைமத்துக்ெகாண்டாள். ௨ ஞானம் இைறச்சையச் சைமத்து, த ராட்ைச
ரசத்ைதத் தயாரித்து அைவகைள ேமைஜமீது ைவத்தாள். ௩ ப றகு
தன் ேவைலக்காரர்கைள அனுப்ப நகரத்தலிருந்து ஜனங்கைள
மைலக்கு வந்து தன்ேனாடு உணவருந்தும்படி அைழத்தாள். ௪ அவள்,
“வாருங்கள், கற்க அவசயமுள்ளவர்கேள வாருங்கள்” என்று அைழத்தாள்.
அறவல்லாதவர்கைளயும் அவள் வரவைழத்தாள். ௫ “வாருங்கள், ஞானமாகய
உணைவ உண்ணுங்கள். நான் தயாரித்த த ராட்ைசரசத்ைதப் பருகுங்கள்.
௬ உங்கள் பைழய முட்டாள்தனமான வழிகைள வ ட்டுவடுங்கள். உங்களுக்கு
வாழ்க்ைக இருக்க றது. புரிந்துெகாள்ளுதலின் வழிையப் பன்பற்றுங்கள்”
என்றாள்.
௭ ெபருைம ெகாண்டவனிடம் ெசன்று அவன் வழிகள் தவறானைவ என்று நீ

ெசால்ல முயற்ச த்தால், அவன் உன்னிடேம குற்றம் கண்டுபடித்து இழிவாகப்
ேபசுவான். அவன் ேதவனுைடய ஞானத்ைதயும் ேகலிச் ெசய்வான். ஒரு
ெகட்டவனிடம் அவன் தவறானவன் என்று நீ ெசான்னால் அவன் உன்ைனயும்
ேகலிச் ெசய்வான். ௮ எனேவ ஒருவன் மற்றவர்கைளவ ட தான் ேமலானவன்
எனஎண்ணிக்ெகாண்டிருந்தால், அவன்வழிகள் தவறானைவஎன்றுஅவனிடம்
ெசால்லேவண்டாம். இதற்காக அவன் உன்ைன ெவறுப்பான். ஆனால் நீ
ஒரு புத்த சாலிக்கு உதவ ெசய்தால் அவன் உன்ைன மதத்துப் ேபாற்றுவான்.
௯ நீ அறவாளிக்குப் ேபாத த்தால் அவன் ேமலும் ஞானத்ைதப் ெபறுகறான். நீ
நல்லவனுக்குப் ேபாத த்தால்அவன்ேமலும்கற்றுக்ெகாள்வான்.
௧௦ கர்த்தைர மத ப்பதுதான் ஞானம் ெபறுவதற்கான முதல் படியாகும்.

கர்த்தைரப் பற்றய அறைவப் ெபறுவதுதான் அறைவப் ெபறுவதற்கான முதல்
படியாகும். ௧௧நீஞானம்உைடயவனாகஇருந்தால்,உன்ஆயுள்காலம்நீண்டதாக
இருக்கும். ௧௨ நீ ஞானம் உைடயவனாக ஆனால் உனது ெசாந்த நன்ைமக்கு
நீ ஞானம் உைடயவனாக றாய். ஆனால் நீ வீண்ெபருைம ெகாண்டவனாக
மற்றவர்கைளக் ேகலி ெசய்தால், உனது துன்பங்களுக்கு நீேய ெபாறுப்பாளி
ஆகறாய்.

Foolishness—the Other Woman
௧௩ஒருமுட்டாள் சத்தமாகப் ேபசும் தீய ெபண்ைணப் ேபான்றவன். அவளுக்கு

அறவல்ைல. ௧௪ அவள் தன் வீட்டுக் கதவருகல் உட்கார்ந்தருப்பாள்.
நகரத்து மைல மீது இருக்ைக ேபாட்டு அமர்ந்தருப்பாள். ௧௫ அவ்வழியாக
ஜனங்கள் ேபாகும்ேபாது அவள் அவர்கைள அைழக்க றாள். அவர்களுக்கு
அவைளப் பற்ற எந்த ஆர்வமும் இல்லாவ ட்டாலும் அவள், ௧௬ “கற்றுக்ெகாள்ள
ேவண்டியவர்கள் எல்லாரும் வாருங்கள்” என்பாள். அவள் முட்டாள்
ஜனங்கைளயும் அைழக்க றாள். ௧௭ஆனால் முட்டாள்தனமாகய அந்தப் ெபண்,
“நீங்கள் தண்ணீைரத் தருடினால் அது உங்கள் ெசாந்தத் தண்ணீைரவ டச்
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சுைவயானதாக இருக்கும். நீங்கள் ெராட்டிையத் தருடினால், அது நீங்களாக
சைமத்த ெராட்டிையவ டச் சுைவயானதாக இருக்கும்” என்பாள். ௧௮ அவள்
வீடு முழுவதும் ெகட்ட ஆவகளால் நைறந்தருக்கும் என்று முட்டாள்களுக்குத்
ெதரிந்தருக்கவல்ைல. அவள்அவர்கைளமரணத்தன்ஆழமானபகுத களுக்கு
அைழத்துச்ெசல்வாள்.

௧௦
சாெலாேமானின்நீத ெமாழிகள்
௧இைவஅைனத்தும்சாெலாேமானின்நீத ெமாழிகள் (ஞானவார்த்ைதகள்):
ஒரு ஞானமுள்ள மகன் தன் தந்ைதக்கு மக ழ்ச்சையத் தருகறான். ஆனால்

ஒருமுட்டாள்மகேனா தன்தாையத்துன்பப்படுத்துகறான்.
௨ ஒருவன் தீயச் ெசயல்கள் மூலம் ெபாருள் சம்பாத த்தருந்தால்

அைவ பயனற்றைவ. ஆனால் நல்ல ெசயல்கைளச் ெசய்வது உன்ைன
மரணத்தலிருந்துகாப்பாற்றும்.
௩ கர்த்தர் நல்லவர்கைளப் பற்ற ேய அக்கைறெகாள்க றார். அவர்

அவர்களுக்குத் ேதைவயான உணைவக் ெகாடுக்க றார். தீய ஜனங்கள்
வரும்புக றவற்ைறகர்த்தர்அவர்களிடமிருந்துஎடுத்துக்ெகாள்க றார்.
௪ ஒரு ேசாம்ேபற ஏழ்ைமயாக இருப்பான். ஆனால் கடினமாக உைழக்க ற

ஒருவன்ெசல்வந்தனாக றான்.
௫ சுறுசுறுப்பானவன் சரியான ேநரத்தல் அறுவைட ெசய்துெகாள்க றான்.

ஆனால் அறுவைடக் காலத்தல் தூங்கவ ட்டு, பய ர்கைளச் ேசகரிக்காமல்
இருப்பவன்,ெவட்கத்த ற்குரியவனாவான்.
௬ நல்லவர்கைள ஆசீர்வத க்கும்படி ஜனங்கள் ேதவைன ேவண்டுகன்றனர்.

தீயவர்களும் நல்லவற்ைறப் பற்ற க்கூறலாம். ஆனால்அது, அவர்களின் ெகட்ட
ெசயல்களுக்கானத ட்டங்கைளமைறப்பதாகஇருக்கும்.
௭ நல்லவர்கள் நல்ல நைனவுகைள வட்டுவ ட்டுச் ெசல்கன்றனர். தீயவர்கள்

வைரவல்மறக்கப்படுகன்றனர்.
௮ யாராவது நல்லவற்ைறச் ெசய்யேவண்டும் எனக்கூறனால் அறவாளி

அதற்குக் கீழ்ப்படிக றான். ஆனால் அறவல்லாதவேனா வீண்வவாதம் ெசய்து
தனக்குத்துன்பத்ைதத் ேதடிக்ெகாள்க றான்.
௯ ஒரு நல்ல ேநர்ைமயான மனிதன் பாதுகாப்பாக இருக்க றான். ஆனால்

ேகாணல்வழியல்ெசல்பவன்ப டிபடுவான்.
௧௦ உண்ைமைய மைறக்க றவன் துன்பங்களுக்குக் காரணமாக றான்.

ெவளிப்பைடயாகப் ேபசுபவன்சமாதானத்ைதஉருவாக்குகறான்.
௧௧ நல்லவனின் வார்த்ைதகள் வாழ்ைவச் ச றப்புள்ளதாக்கும்.

ஆனால் தீயவனின் வார்த்ைதகள் அவனுக்குள்ளிருக்கும் தீயவற்ைறேய
ெவளிக்காட்டும்.
௧௨ ெவறுப்பு வவாதங்களுக்குக் காரணமாகும். ஆனால் அன்பானது

ஜனங்கள்ெசய்க றதவறுகைளமன்னித்துவடும்.
௧௩ அறவுள்ளவர்கள் ேகட்கத்தக்கவற்ைறப் ேபசுக றார்கள். ஆனால்

அறவல்லாதவர்கேளா பாடம் கற்றுக்ெகாள்வதற்கு முன்னதாகேவ
தண்டிக்கப்படேவண்டும்.
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௧௪ அறவுள்ளவர்கள் அைமதயாக இருந்து புதயவற்ைறக்
கற்றுக்ெகாள்க றார்கள். ஆனால் அறவல்லாதவர்கள் வீணாகப் ேபச
தமக்குத்தாேமதுன்பத்ைதவரவைழத்துக்ெகாள்க றார்கள்.
௧௫ ெசல்வமானது ெசல்வந்தர்கைளக் காப்பாற்றுகறது. வறுைமேயா

ஏைழகைளஅழிக்க றது.
௧௬ ஒருவன் நன்ைம ெசய்தால் அதற்காகப் பாராட்டப்படுவான். அவனுக்கு

வாழ்க்ைக ெகாடுக்கப்படுக றது. தீைமேயா தண்டைனைய மட்டுேம ெபற்றுத்
தருகறது.
௧௭ ஒருவன் தனது தண்டைனகளிலிருந்து கற்றுக்ெகாண்டால் அது

மற்றவர்களின் வாழ்க்ைகக்கு உதவும். ஆனால் கற்றுக் ெகாள்ள மறுக்க றவன்
ஜனங்கைளத்தவறானவழிய ேலேயஅைழத்துச்ெசல்வான்.
௧௮ ெவறுப்ைப மைறக்க றவனால் ெபாய் ெசால்ல முடியும். ஆனால் ஒரு

முட்டாளால்வதந்தையமட்டுேம பரப்பமுடியும்.
௧௯ அதகமாகப் ேபசுக ற ஒருவன் துன்பத்த ற்கு ஆளாக றான். ஞானம்

உள்ளவன்அைமதயாகஇருக்கக்கற்றுக்ெகாள்க றான்.
௨௦ நல்லவனின் வார்த்ைதகள் சுத்தமான ெவள்ளிையப் ேபான்றைவ.

தீயவனின்எண்ணங்கேளா பயனற்றைவ.
௨௧ நல்லவனின் வார்த்ைதகள் பலருக்கு உதவயாக இருக்கும். ஆனால்

முட்டாள்கேளாஅறவீனத்தால்அழிந்துேபாவார்கள்.
௨௨ கர்த்தருைடய ஆசீர்வாதம் உனக்கு உண்ைமயான ெசல்வத்ைதக்

ெகாண்டுவரும். அதுதுன்பத்ைதக்ெகாண்டுவராது.
௨௩ அறவல்லாதவர்கேளா தவறு ெசய்வதல் மக ழ்ச்ச அைடவார்கள்.

அறவுள்ளவேனாஞானத்தால்மக ழ்ச்ச அைடக றான்.
௨௪ தீயவர்கள் தாங்கள் அஞ்சுகறவற்றாேலேய ேதாற்கடிக்கப்படுவார்கள்.

ஆனால்நல்லவர்கேளா தாங்கள்வரும்புவைதப்ெபறுவார்கள்.
௨௫தங்களுக்குேநரும்ப ரச்சைனகளாேலேயதீயவர்கள்அழிவார்கள். ஆனால்

நல்லவர்கேளா எல்லாக் காலங்களிலும்உறுதயாக ந ற்பார்கள்.
௨௬ ஒரு ேசாம்ேபறைய உனக்காக எதுவும் ெசய்ய அனுமதக்காேத.

ஏெனன்றால் அவர்கள் பற்களுக்குக் காடிையப் ேபான்றும் கண்களுக்குப்
புைகையப் ேபான்றும்இருப்பார்கள்.
௨௭ நீ கர்த்தைர மத த்தால் நீண்டகாலம் வாழலாம். ஆனால் தீயவர்கேளா தம்

வாழ் நாளில் பலஆண்டுகைளஇழப்பார்கள்.
௨௮ நல்லவர்கள் நம்புக றைவ மக ழ்ச்சையக் ெகாண்டுவரும். ெகட்டவர்கள்

நம்புக றைவேயாஅழிைவக்ெகாண்டுவரும்.
௨௯ கர்த்தர் நல்லவர்கைளப் பாதுகாக்க றார். ஆனால் தவறு

ெசய்பவர்கைளேயா கர்த்தர்அழிக்க றார்.
௩௦ நல்ல மனிதர்கள் எப்ெபாழுதும் பாதுகாக்கப்படுவார்கள். தீயவர்கள்

ேதசத்ைதவ ட்டுப் ேபாகக் கட்டாயப்படுத்தப்படுவார்கள். ஆண்டவர் நல்ல
ஜனங்கைள பாதுகாப்பார். அவர் தீய ெசயல்கைளச் ெசய்யும் ஜனங்கைள
அழிப்பார்.
௩௧ நல்லவர்கள் ஞானமுள்ளவற்ைறப் ேபசுவார்கள். ெதால்ைல உண்டாக்கும்

காரியங்கைளப் ேபசுபவர்களின் வார்த்ைதகைள ஜனங்கள் ேகட்காமல்
நறுத்தவடுவார்கள்.
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௩௨ நல்லவர்கள் சரியானவற்ைறச் ெசால்ல அற ந்துள்ளனர். ஆனால்
ெகட்டவர்கேளாெதால்ைலதருவைதேய ேபசுகன்றனர்.

௧௧
௧ ெபாருள்கைளச் சரியாக எைட ேபாடாத தராசுகைளச் சலர்

பயன்படுத்துகன்றனர். அவர்கள் அவற்ைற ஜனங்கைள ஏமாற்றேவ
பயன்படுத்துகன்றனர். கர்த்தர் அப்ெபாய் அளவுகைள ெவறுக்கறார்.
கர்த்தருக்குவருப்பமானதுசரியானஅளவுகேள.
௨ வீண்ெபருைமயும் அகந்ைதயும் உைடயவர்கள் முக்கயமற்றுப்

ேபாக றார்கள். ஆனால்அடக்கமாகஇருக்க றஜனங்கள்ஞானம்ெபறுகறார்கள்.
௩ நல்ல குணமும் உத்தம குணமும் ெகாண்டவர்கள் உத்தமத்தால்

வழிநடத்தப்படுவர். ஆனால் ெகட்டவர்கேளா மற்றவர்கைள ஏமாற்றுவதால்
தங்கைளஅழித்துக்ெகாள்க றார்கள்.
௪ேதவனுைடயநயாயத்தீர்ப்புநாளில்பணம்பயனற்றதாகப்ேபாகும். ஆனால்

நன்ைமஜனங்கைளமரணத்தலிருந்துகாப்பாற்றும்.
௫ நல்லவன் உத்தமனாகவும் இருந்தால் அவனது வாழ்க்ைக எளிதானதாக

இருக்கும். ஆனால் தீயவேனா தான் ெசய்க ற ெகட்ட ெசயல்களால்
அழிக்கப்படுக றான்.
௬ நன்ைம உத்தமைனக் காப்பாற்றுகறது. ஆனால் தீயவர்கேளா தாம்

வரும்புக றெகட்ட ெசயல்களால் ச க்க க்ெகாள்கன்றனர்.
௭ தீயவன் மரித்துப்ேபான ப றகு அவனுக்கு எந்த நம்ப க்ைகயும் இல்ைல.

அவன்நம்பயைவஎல்லாம் ேபாகும்;ஒன்றுமில்லாமல்பயனற்றுப்ேபாகும்.
௮ துன்பங்களில் இருந்து நல்லவன் தப்ப த்துக்ெகாள்க றான்.

அத்துன்பமானதுதீயவர்களுக்குப் ேபாய்ச ேசரும்.
௯ தீயவன், தன் ெசாற்களால் ப றைரப் புண்படுத்துவான். ஆனால்

நல்லவர்கேளா தங்களுைடயஞானத்தால்காப்பாற்றப்படுவார்கள்.
௧௦நல்லவர்கள் ெவற்றெபறும்ேபாது, நகரம் முழுவதும் மகழும். ெகட்டவர்கள்

அழியும் ேபாதுஜனங்கள்மக ழ்ச்ச ேயாடு சத்தமிடுவார்கள்.
௧௧உத்தமமானவர்கள் இருந்து ஆசீர்வத ப்பதால் நகரம் ச றப்புைடயதாக றது.

தீயவர்களின் ேபச்சால் நகரம்அழிந்துேபாக றது.
௧௨ ஒருவன் நல்லுணர்வு இல்லாதவனாக இருந்தால் பக்கத்தல்

உள்ளவர்கைளப்பற்ற அவதூறாகப் ேபசுக றான். ஆனால்ஞானம்உள்ளவேனா
எப்ேபாதுஅைமதயாகஇருக்க ேவண்டும்என்பைதத்ெதரிந்துெகாள்க றான்.
௧௩ அடுத்தவனது இரகசயங்கைளச் ெசால்லும் யாைரயும் நம்ப இயலாது.

ஆனால்நம்பத் தகுந்தஒருவன்ெபாய்ச்ெசய்த கைளப்பரப்பமாட்டான்.
௧௪ பலவீனமான தைலவர்கைள உைடய நாடு வீழ்ந்துேபாகும். ஆனால் பல

நல்லஆேலாசைனஉைடயவர்கள்நாட்ைடக் காப்பாற்றுகறார்கள்.
௧௫ நீ அடுத்தவனது கடைனத் தீர்ப்பதாக வாக்களித்தருந்தால் அதனால்

வருத்தப்படுவாய். நீ இத்தைகய ெசயல்கைள மறுத்துவ ட்டால் பாதுகாப்பாக
இருப்பாய்.
௧௬ கருைணயும் ஒழுக்கமும் உள்ள ெபண் மதக்கப்படுவாள்.

வல்லைமயுள்ளவர்கேளாெசல்வத்ைதமட்டுேமெபறுவார்கள்.
௧௭ இரக்கமுள்ள மனிதன் நன்ைமைய அைடக றான். ஆனால் ேமாசமான

மனிதேனா தன்ைனத்தாேனஅழித்துக்ெகாள்க றான்.
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௧௮ தீயவேனா ஜனங்கைள ஏமாற்ற ெபாருைளக் கவர்ந்துெகாள்க றான்.
ஆனால்நல்லவனாகவும்ேநர்ைமயானவனாகவும்இருக்க றவன்உண்ைமயான
பரிசைனப்ெபறுகறான்.
௧௯ உண்ைமயல் நன்ைமயானது வாழ்ைவக் ெகாண்டுவரும். ஆனால்

தீயவர்கேளா தீைமையப்பன்ெதாடர்ந்துமரணத்ைதஅைடகன்றனர்.
௨௦தீைமெசய்யவரும்புக றவர்கைளக்கர்த்தர்ெவறுக்க றார். ஆனால்நன்ைம

ெசய்யமுயல்பவர்களில் மக ழ்ச்ச அைடக றார்.
௨௧ தீயவர்கள் தண்டைன ெபறுவது உண்ைம. நல்லவர்கேளா

வடுவக்கப்படுக றார்கள்.
௨௨அழகான ெபண் முட்டாளாக இருப்பது, பன்றயன் மூக்கல் உள்ள ெபான்

மூக்குத்த க்குச் சமம்.
௨௩ நல்லவர்கள் தாம் வரும்புவைதப் ெபறுவார்களானால் அதனால் மிகுந்த

நன்ைம வைளயும். தீயவர்கள் தாம் வரும்புவைதப் ெபறுவார்களானால்
அதனால்ெதால்ைலகேளவைளயும்.
௨௪ ஒருவன் தாராளமாகக் ெகாடுத்தால் அவன் ேமலும் ேமலும் ெபறுவான்.

ஆனால்ஒருவன்ெகாடுக்கமறுத்தால் ப றகுஅவன்ஏழ்ைமயாவான்.
௨௫ ஒருவன் தாராளமாகக் ெகாடுத்தால் அவன் லாபம் அைடக றான். நீ

அடுத்தவர்களுக்குஉதவனால்நீயும்நன்ைமெபறுவாய்.
௨௬தானியங்கைளக் கட்டிைவத்து வற்க மறுப்பவர்கள்மீது ஜனங்கள் ேகாபம்

அைடக றார்கள். ஆனால் தானியங்கைள மற்றவர்களுக்கு வற்பவர்கள்ேமல்
ஜனங்கள்மக ழ்ச்ச அைடகன்றனர்.
௨௭ நன்ைம ெசய்ய முயலுகற ஒருவைன ஜனங்கள் மத க்கன்றனர். ஆனால்

தீைமெசய்க றவேனாதுன்பத்ைதத்தவ ர ேவறுஎைதயும்ெபறுவதல்ைல.
௨௮ தன் ெசல்வத்ைத மட்டும் நம்புக றவன் காய்ந்த இைலையப் ேபான்று

உத ர்ந்து வழுகறான். ஆனால் நல்லவேனா பச்ைசயான இைலையப்ேபான்று
வளர்க றான்.
௨௯ ஒருவன் தன் குடும்பத்தன் துன்பத்துக்குக் காரணமாக இருந்தால்,

அவன் எைதயும் ெபறமாட்டான். அேதாடு அறவல்லாதவன் முடிவல் ஞான
முள்ளவனுக்குச் ேசைவெசய்யகட்டாயப்படுத்தப்படுவான்.
௩௦ நல்லவன் ெசய்க ற ெசயல்கள் எல்லாம் வாழ்வுதரும் மரம் ேபான்றைவ.

ஞானமுள்ளவன்ஜனங்களுக்குப்புதயவாழ்க்ைகையக்ெகாடுக்க றான்.
௩௧ பூமியல் நல்லவர்கள் தமக்குரிய ெவகுமதையப் ெபறும்ேபாது,

தீயவர்களும்தங்களுக்குப்ெபாருத்தமானைதப்ெபறுவார்கள்.

௧௨
௧ஒருவன்ஞானமுள்ளவனாகவரும்பனால்,அவனதுதவறைனமற்றவர்கள்

சுட்டிக் காட்டும்ேபாது ேகாபம் ெகாள்ளாமல் இருக்க ேவண்டும். அைத
ெவறுக்கறவேனாமுட்டாளாகக் கருதப்படுக றான்.
௨ நல்லவர்களில் கர்த்தர் மக ழ்ச்ச அைடக றார். ஆனால் தீயவன் தண்டைன

ெபறும்படி கர்த்தர் தீர்ப்பளிக்க றார்.
௩ தீயவர்கள் என்ெறன்றும் பாதுகாப்பாக இருக்க முடியாது. ஆனால்

நல்லவர்கேளா பாதுகாப்பாகஇருக்கன்றனர்.
௪ நல்ல மைனவைய அைடந்த கணவன் மகழ்ச்ச யாகவும் ெபருைம

உைடயவனாகவும் இருக்க றான். ஆனால் ஒருெபண் தன் கணவைன
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அவமானப்பட ைவத்தால், அவள் அவனது உடம்ைப உருக்கும் ேநாய் ேபான்று
கருதப்படுக றாள்.
௫ நல்லவர்கள் தாம் ெசய்யத் த ட்டமிட்டவற்ைறச் சரியாகவும் ேநர்ைமயாகவும்

ெசய்துவடுகன்றனர். ஆனால் தீயவர்கள் ெசால்லுகன்றவற்ைற மட்டும்
நம்பாேத.
௬ தீயவர்கள் தம் வார்த்ைதகளால் ப றைரப் புண்படுத்துவார்கள். ஆனால்

நல்லவர்களின்வார்த்ைதகள்மற்றவர்கைளஆபத்தலிருந்துகாப்பாற்றும்.
௭தீயவர்கள்அழிக்கப்படுவார்கள்;அவர்களில் எதுவும் மிச்சம்இராது. ஆனால்

நல்லவர்கைள ஜனங்கள் அவர்கள் காலத்த ற்குப் பன்பும் நீண்ட காலம்
நைனவுகூருவார்கள்.
௮ ஞானமுள்ளவர்கைள ஜனங்கள் ேபாற்றுவார்கள். ஆனால்

அறவல்லாதவர்கைளஜனங்கள்மத ப்பதல்ைல.
௯ ஒருவன் ஆகாரமில்லாதவனாக இருந்தும் தன்ைன முக்கய மனிதனாகக்

காட்டுவைதக்காட்டிலும்கடினமாகஉைழக்கும்சாதாரணமனிதனாகஇருப்பேத
நல்லதாகும்.
௧௦ நல்லவன் தன் மிருகங்கைளக் கவனித்துக்ெகாள்க றான். ெகட்டவேனா

கருைணஉள்ளவனாகஇருக்கமாட்டான்.
௧௧ தன் நலத்தல் ேவைலெசய்க ற வவசாய தனக்குரிய உணைவப்

ெபறுகறான். ஆனால் பயனற்ற ச ந்தைனகளில் ேநரத்ைத வீணாக்குகறவன்
முட்டாளாக றான்.
௧௨ தீயவர்கள் எப்ேபாதும் தவறானவற்ைறச் ெசய்யேவ வரும்புவார்கள்.

ஆனால் நல்லவர்கள் ேவர்கைளப்ேபான்று ஆழமாகப் ேபாகும் ஆற்றல்
ெகாண்டுள்ளனர்.
௧௩ தீயவன் முட்டாள்தனமானவற்ைறச் ெசால்லி அவ்வார்த்ைதகளாேலேய

அகப்பட்டுக்ெகாள்க றான். ஆனால் நல்லவன் இத்தைகய துன்பங்களிலிருந்து
தப்ப த்துக்ெகாள்க றான்.
௧௪ ஒருவன் தான் ெசால்க ற நல்லவற்றுக்காகப் பரிசுெபறுகறான்.

இதுேபாலேவஅவன்ெசய்க ற ேவைலயும்பலனளிக்க றது.
௧௫ அறவல்லாதவன் தனது வழிையேய ச றந்த வழி என்று

நைனத்துக்ெகாள்க றான். ஆனால் ஞானமுள்ளவேனா மற்றவர்கள்
ெசால்லுவைதக்கவனிக்க றான்.
௧௬ அறவல்லாதவன் சுலபமாகக் கவைலயைடக றான். ஆனால்

அறவுள்ளவேனாமற்றவர்கள்தவறாகப் ேபசுவைதமன்னித்துவடுகறான்.
௧௭ ஒருவன் உண்ைமையப் ேபசுபவனாக இருந்தால் அவன் ெசால்பவற்றல்

ேநர்ைம இருக்கும். ஆனால் ஒருவன் ெபாய் ெசான்னால் அது அவைனத்
துன்பத்த ற்ேகஅைழத்துச்ெசல்லும்.
௧௮ ஒருவன் ச ந்த க்காமல் ேபசனால் அவ்வார்த்ைதகள் வாைளப்ேபான்று

மற்றவர்கைளதுன்புறுத்தும். ஆனால்ஞானமுள்ளவேனா தான்ெசால்பவற்றல்
எச்சரிக்ைகயாக இருப்பான். அவனது வார்த்ைதகள் புண்ைணக்
குணப்படுத்தும்.
௧௯ஒருவன்ெபாய்ெசான்னால்அவ்வார்த்ைதகள்வீணாக ப்ேபாகும். ஆனால்

உண்ைமஎன்ெறன்ைறக்கும்வாழும்.
௨௦ தீயவர்கள் எப்ெபாழுதும் துன்பம் ெசய்யேவ எண்ணுவார்கள். ஆனால்

சமாதானத்த ற்காக ேவைலெசய்பவர்கள்மக ழ்ச்ச யாகஇருப்பார்கள்.
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௨௧ நல்லவர்கள் கர்த்தரால் பாதுகாப்பாக ைவக்கப்படுவார்கள். ஆனால்
தீயவர்களுக்ேகா நைறயதுன்பங்கள்இருக்கும்.
௨௨ கர்த்தர் ெபாய் ெசால்லுபவர்கைள ெவறுக்கறார். ஆனால் கர்த்தர்

உண்ைமெசால்பவர்களில்மக ழ்ச்ச யாகஇருக்க றார்.
௨௩ அறவுள்ளவன் தனக்குத் ெதரிந்த எல்லாவற்ைறயும் ெசால்லமாட்டான்.

ஆனால்அறவல்லாதவேனா எல்லாவற்ைறயும்ெசால்லிதன்ைனமுட்டாளாகக்
காட்டிக்ெகாள்வான்.
௨௪ கடினமாக உைழக்க றவர்கள் மற்ற உைழப்பாளிகளுக்கு ெபாறுப்பாளி

ஆவார்கள். ேசாம் ேபற ேயா அடிைமையப்ேபான்று மற்றவர்களின் கீழ்
ேவைலெசய்வான்.
௨௫ கவைலயானது ஒருவனின் மக ழ்ச்சைய எடுத்துவடும். ஆனால்

இரக்கமானவார்த்ைதகள்ஒருவைனமகழ்ச்ச ப்படுத்தும்.
௨௬ தான் ேதர்ந்ெதடுக்க ற நண்பர்கைளப் பற்ற நல்லவன் மிகுந்த

எச்சரிக்ைகயாக இருப்பான். ஆனால் தீயவர்கேளா ெகட்ட நண்பர்கைளேய
ேதர்ந்ெதடுப்பார்கள்.
௨௭ ேசாம்ேபற தான் வரும்பயவற்ைற ெசய்து முடிப்பதல்ைல. ஆனால்

கடினமாகஉைழக்க றவனிடம்ெசல்வம்வந்துேசரும்.
௨௮ நீ சரியாக வாழ்ந்தால் உண்ைமயான வாழ்க்ைகைய அைடவாய். அதுேவ

என்ெறன்றும்வாழ்வதற்குரியவாழ்வாகும்.

௧௩
௧ ஒரு ஞானமுள்ள மகன், தான்ெசய்யேவண்டியது என்னெவன்று தன்

தந்ைத கூறும்ேபாது அவன் அதைனக் கவனமாகக் ேகட்பான். ஆனால்
வீண் ெபருைமயுள்ளவேனா, ஜனங்கள் தன்ைனத் தருத்த முயலும்ேபாது
கவனிப்பதல்ைல.
௨ நல்லவர்கள், தாம் ெசால்லுகற நல்லவற்றுக்காகத் தகுந்த ெவகுமத கைள

அைடக றார்கள். ஆனால் தீயவர்கேளா எப்ெபாழுதும் தவறானவற்ைறச் ெசய்ய
வரும்புகன்றனர்.
௩ ஒருவன் தான் ெசால்லுகன்றவற்றல் எச்சரிக்ைகேயாடு இருந்தால்

அது அவன் வாழ்ைவக் காப்பாற்றும். ஆனால் ச ந்த த்துப் பார்க்காமல்
ேபசுகன்றவர்களின்வாழ்க்ைகஅழிந்துப்ேபாகும்.
௪ ேசாம்ேபற பலவற்ைற வரும்புவான், ஆனால் அவனால் அவற்ைற அைடய

முடிவதல்ைல. ஆனால்கடினமாகஉைழக்க றவர்கள்தாம்வரும்புவைதப்ெபற்
றுக்ெகாள்வார்கள்.
௫ நல்லவர்கள் ெபாய்ைய ெவறுக்கறார்கள். தீயவர்கேளா

அவமானமைடவார்கள்.
௬ நல்ல குணமானது ேநர்ைமயானவர்கைளக் காப்பாற்றுகறது. ஆனால்

தீைமேயா பாவங்கைளேநச க்க றவர்கைளத் ேதாற்கடிக்கும்.
௭ ச லர் ெசல்வந்தர்கைளப்ேபான்று நடிக்க றார்கள். ஆனால் அவர்களிடம்

எதுவுமில்ைல. மற்றும் சலேரா ஏைழையப் ேபான்று நடிக்க றார்கள். ஆனால்
அவர்கள்உண்ைமயல்ெசல்வந்தர்களாகஇருப்பார்கள்.
௮ ெசல்வமுள்ளவன் சல சமயங்களில் தன் உயைரக் காப்பாற்ற ஒரு

ெதாைகையச் ெசலுத்த ேவண்டியதாயருக்கும். ஆனால் ஏைழக்கு இதுேபான்ற
மிரட்டல்கள்எதுவும்ஏற்படாமல்இருக்கும்.
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௯ஒரு நல்லவன் ப ரகாசமாக எரிக ற வளக்ைகப் ேபான்றவன். ெகட்டவேனா
இருண்டுேபாக றவளக்ைகப்ேபான்றவன்.
௧௦ மற்றவர்கைளவ ட தம்ைமச் ச றந்தவர்களாக நைனப்பவர்கள்

துன்பத்ைதேய உருவாக்குகறார்கள். ஆனால் மற்றவர்கள் ெசால்வைதக்
கவனிப்பவர்கள்ஞானம்உைடயவர்கள்.
௧௧ ஒருவன் பணம் ெபறுவதற்காக மற்றவைன ஏமாற்றலாம். ப றகு

அப்பணமும் அவைன வட்டு உடனடியாகப் ேபாய்வடும். ஆனால் கடினமாக
சம்பாத க்க றவனின்பணமானதுெமன்ேமலும்வளர்ந்துெபருகும்.
௧௨ நம்ப க்ைக எதுவும் இல்லாவ ட்டால் மனம் ேசார்வைடயும். நீ

வரும்புவதுேபாலஎல்லாம் நடந்தால் நீமக ழ்ச்ச யால்ந ரப்பப்படுவாய்.
௧௩ மற்றவர்கள் உதவெசய்ய முயற்ச க்கும் ேபாது ஒருவன் அவர்களது

வார்த்ைதகைளக்கவனிக்காமல்புறக்கணித்தால்,ப றகுஅவன்தனக்குத்தாேன
துன்பத்ைத வர வைழத்துக்ெகாள்க றான். ஆனால் மற்றவர்கள் ெசால்வைதக்
கவனிக்க றவன்அதற்குதகுந்தெவகுமதையப்ெபறுகறான்.
௧௪ஞானம்உள்ளவனின் ேபாதைனகள்வாழ்ைவத் தரும். அந்தவார்த்ைதகள்

துன்பகாலத்தல்உதவும்.
௧௫புரிந்துெகாள்ளும் நல்லஉணர்வுள்ளவர்கைளஜனங்கள்வரும்புவார்கள்.

ஆனால்நம்பமுடியாதவர்கள்வாழ்வுகடினமாக ப்ேபாக றது.
௧௬ஞானமுள்ளவர்கள் எைதயும் ெசய்வதற்கு முன் ச ந்த க்க றார்கள். ஆனால்

அறவல்லாதவர்கேளா, தம் ெசயல்கள் மூலம் தமது முட்டாள்தனத்ைதக்
காட்டிக்ெகாள்வார்கள்.
௧௭ ஒரு தூதுவைன நம்ப முடியாவ ட்டால் அவைனச் சுற்றலும் துன்பங்கேள

ஏற்படும். ஆனால் ஒருவன் நம்ப க்ைகக்கு உரியவனாக இருந்தால் சமாதானம்
உண்டாகும்.
௧௮ஒருவன் தன் தவறுகளிலிருந்து பாடம் கற்றுக்ெகாள்ள மறுத்தால், அவன்

ஏைழயாகவும் அவமானத்துக்குரியவனாகவும் இருப்பான். ஆனால் தான்
வமர்ச க்கப்படும்ேபாதும் தண்டைனக்குட்படும் ேபாதும் கவனிக்க றவன் பயன்
அைடக றான்.
௧௯ஒருவன்ஒன்ைறவரும்ப ,அதைனப்ெபற்றுக்ெகாண்டால்அவன்மகழ்ச்ச

அைடக றான். ஆனால்முட்டாள்கேளா தீயைதவரும்ப ,மாறமறுக்க றார்கள்.
௨௦ஞானமுள்ளவர்கேளாடு நட்பாக இரு, நீயும் ஞானம் அைடவாய். ஆனால் நீ

முட்டாள்கைளநண்பர்களாக்கனால்உனக்குத்துன்பங்கள்ஏற்படும்.
௨௧ பாவ கள் எங்ேக ேபானாலும் துன்பங்கள் அவர்கைளத் துரத்தும். ஆனால்

நல்லவர்களுக்குநல்லைவேயநடக்கும்.
௨௨ நல்லவர்களுக்குத் தம் பள்ைளகளுக்கும் ேபரப்பள்ைளகளுக்கும்

ெகாடுக்க ற அளவற்குச் ெசல்வம் இருக்கும். தீயவர்களிடம் உள்ள
அைனத்ைதயும்முடிவல்நல்லவர்கள்ெபற்றுக்ெகாள்வார்கள்.
௨௩ ஒரு ஏைழ, ஏராளமான வைளச்சைலத் தரும் நல்ல நலத்ைத

ைவத்தருக்கலாம், ஆனால் அவன் தவறான தீர்மானங்கள் ெசய்தால்
பட்டினியாகஇருப்பான்.
௨௪ஒருவன்உண்ைமயாகேவ தன் பள்ைளகைள ேநச த்தால், அவர்கள் தவறு

ெசய்யும் ேபாது அவற்ைறத் தருத்தேவண்டும். நீ உன் மகைன ேநச த்தால்
அவனுக்குச் சரியானபாைதையப் ேபாத க்க ேவண்டும்.
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௨௫நல்லவர்கள், தமக்கு எது ேதைவேயா அவற்ைறப் ெபற்றுக்ெகாள்வார்கள்.
ஆனால்தீயவர்கேளா,முக்கயமானவற்ைறப்ெபறாமேலேயஇருப்பார்கள்.

௧௪
௧ஞானமுள்ளெபண்தன்ஞானத்தால்ஒருவீடுஎவ்வாறுஅைமயேவண்டுேமா

அவ்வாறு உருவாக்குகறாள். ஆனால் அறவற்ற ெபண்ேணா தன்
முட்டாள்தனமானெசயலால்தன்வீட்ைடேயஅழித்துவடுகறாள்.
௨ சரியான வழியல் வாழ்க றவர்கள் கர்த்தைர மத க்க றார்கள். ஆனால்

ேநர்ைமயாகஇல்லாதவன்கர்த்தைரெவறுக்கறான்.
௩அறவற்றவனின்வார்த்ைதகள்அவனதுதுன்பத்த ற்குக்காரணமாகன்றன.

ஆனால்ஞானமுள்ளவனின்வார்த்ைதகள்அவைனக்காக்கும்.
௪ ேவைல ெசய்வதற்கு எருதுகள் இல்லாவ ட்டால் களஞ்சயங்கள்

ெவறுைமயாகஇருக்கும். எருதுகளின்பலத்ைதப்பயன்படுத்த ஜனங்கள்அதக
வைளச்சைலப்ெபறமுடியும்.
௫உண்ைமயானவன் ெபாய் ெசால்வதல்ைல. அவேன ஒரு நல்ல சாட்ச யாக

இருக்க முடியும். ஆனால் நம்பத் தகாதவேனா உண்ைமையச் ெசால்வதல்ைல.
அவன்ஒருெபாய் சாட்ச க்காரன்.
௬ ேதவைனக் ேகலிச்ெசய்பவர்கள் ஞானத்ைதத் ேதடலாம். ஆனால் அவர்கள்

அதைனக் கண்டைடயமாட்டார்கள். ேதவைன நம்புக றவர்கள் உண்ைமயான
ஞானமுைடயவர்கள். அவர்களுக்குஅறவுஎளிதாகவரும்.
௭முட்டாேளாடு நட்புெகாள்ளாேத. உனக்கு ேபாத க்கும் அளவுக்கு அவனிடம்

எதுவும்இல்ைல.
௮ புத்த சாலிகள் அறவுள்ளவர்கள். ஏெனன்றால் அவர்கள் தாம்

ெசய்யப்ேபாவைதப் பற்ற எச்சரிக்ைகேயாடு ச ந்த க்க றார்கள். ஏமாற்ற ப்
பைழத்துவ டலாம் என்று நைனக்கற காரணத்தால் அறவீனர்கள்
முட்டாள்களாகஇருக்க றார்கள்.
௯மூடர்கள் தாம் ெசய்யும் தவறான ெசயல்களுக்கு தண்டைன வழங்கப்படும்

என்ற கருத்ைத ஏளனம் ெசய்கன்றனர். ஆனால் அறவாளிகேளா
ஏற்புைடயவர்கள்ஆவதற்குப்ெபரும்முயற்ச ெசய்வார்கள்.
௧௦ ஒருவன் வருத்தமாயருந்தால் அந்த வருத்தத்ைத அவனால் மட்டுேம

உணர்ந்துெகாள்ளமுடியும். இதுேபாலேவஒருவனதுமகழ்ச்சையயும்அவனால்
மட்டுேமஉணர்ந்துெகாள்ளமுடியும்.
௧௧தீயவனின்வீடுஅழிக்கப்படும். நல்லவனின்வீடுஎன்றும்வாழும்.
௧௨ஜனங்கள்சலவழிகைளச்சரியானதுஎன்றுஎண்ணிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

ஆனால்அவ்வழி மரணத்தற்ேகஅைழத்துச்ெசல்லும்.
௧௩ ஒருவன் ெவளிேய ச ரித்துக்ெகாண்டிருந்தாலும் உள்ள ேசாகமாக

இருக்கலாம். அச்ச ரிப்புக்குப் ப றகும்கூட, அத்துயரமானது அவேனாேடேய
இருக்க றது.
௧௪ தீயவர்கள் தாம் ெசய்யும் தவறுகளுக்குத் தண்டைன ெபறுவார்கள்.

நல்லவர்கள்தாம்ெசய்யும்நற்ெசயல்களுக்காகவருதுெபறுகறார்கள்.
௧௫ முட்டாள் தான் ேகட்க ற அைனத்ைதயும் நம்புக றான். ஆனால்

அறவுள்ளவேனா எல்லாவற்ைறப் பற்றயும்ஆழமாகச் ச ந்த க்க றான்.
௧௬ அறவுள்ளவன் கர்த்தைர மத த்து, தீயவற்றலிருந்து வலக இருப்பான்.

ஆனால் அறவற்றவேனா எைதயும் ச ந்த க்காமல் ெசய்வான்; எச்சரிக்ைகயாக
இருக்கமாட்டான்.
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௧௭ வைரவல் ேகாபம்ெகாள்க றவன் முட்டாள்தனமான ெசயல்கைளேய
ெசய்வான். ஆனால்அறவுள்ளவேனாெபாறுைமயாகஇருப்பான்.
௧௮ அறவற்றவர்கள் தங்கள் மூடத்தனத்தற்காகத் தண்டிக்கப்படுவார்கள்.

ஆனால்அறவாளிகேளாஞானத்ைதேயெவகுமதயாகப்ெபறுவார்கள்.
௧௯ நல்லவர்கள் தீயவர்களுக்கு எத ராக ெவற்ற ப் ெபறுவார்கள். தீயவர்கள்

அவர்களின்உதவக்காகக்ெகஞ்சும்படி கட்டாயப்படுத்தப்படுவார்கள்.
௨௦ ஏைழகளுக்கு அவர்களுைடய பக்கத்து வீட்டாரும்கூட நண்பர்களாக

இருப்பதல்ைல. ஆனால்ெசல்வர்களுக்ேகா ஏராளமானநண்பர்கள்.
௨௧ உனது பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கைளப் பற்ற ெகட்டவற்ைற நைனயாேத.

நீ மக ழ்ச்ச யாக இருக்க ேவண்டும் என்று நைனத்தால், ஏைழ ஜனங்களிடம்
இரக்கமாகஇரு.
௨௨ தீைமபுரியத் த ட்டமிடும் எவனுேம தவறு ெசய்தவனாக றான். ஆனால்

ஒருவன் நன்ைம ெசய்ய முயல்வதால் நைறய நண்பர்கைளப் ெபறுகறான்.
எல்ேலாரும்அவைனேநச த்துநம்புகன்றனர்.
௨௩நீகடினமாகஉைழத்தால்உனக்குத்ேதைவயானைதநீெபறுவாய். ஆனால்

நீஎைதயும்ெசய்யாமல் ேபச க்ெகாண்ேடஇருந்தால்ஏைழயாவாய்.
௨௪ அறவுள்ளவர்கள் ெசல்வத்தால் ெவகுமத கைளப் ெபறுவர். ஆனால்

அறவற்றவர்கேளாமுட்டாள்தனத்ைதேயெபறுகன்றனர்.
௨௫ உண்ைமையப் ேபசுக றவர்கள் மற்றவர்களுக்கு உதவயாக

இருக்க றார்கள். ெபாய் ெசால்லுகறவன் மற்றவர்களின் மனைதப்
புண்படுத்துகறான்.
௨௬கர்த்தைர மத க்க றவன்பாதுகாப்பாகஇருப்பான். அவனதுபள்ைளகளும்

பாதுகாப்பாகவாழ்வார்கள்.
௨௭ கர்த்தைர மத ப்பது உண்ைமயான வாழ்ைவத் தரும். அது அவன்

மரணவைலயல்வழாமல்அவைனக்காப்பாற்றும்.
௨௮ஒரு அரசன் ஏராளமான ஜனங்கைள ஆட்ச ெசய்தால் அவன் ெபரியவன்

ஆகறான். ஆனால் ஆளுவதற்கு ஜனங்கள் இல்லாதவேனா ஒன்றும்
இல்லாதவன்ஆகறான்.
௨௯ ெபாறுைமயுள்ளவன் மிகவும் புத்த சாலி. வைரவல் ேகாபப்படுபவன்

முட்டாள்என்பைதக்காட்டிக்ெகாள்க றான்.
௩௦மனதல்சமாதானம்உள்ளஒருவன்,உடலிலும்ஆேராக்கயமாகஇருப்பான்.

ஆனால்ெபாறாைமேயா ேநாய்களுக்குக்காரணமாக றது.
௩௧ஏைழகளுக்குத்துன்பம்ெசய்க றவன்ேதவனுக்குமரியாைதெசய்யாதவன்

எனக் காண்பத்துக் ெகாள்க றான். ஏெனன்றால் இருவைரயும் ேதவேன
பைடத்துள்ளார். ஆனால் ஒருவன் ஏைழகளிடம் தயவாக இருந்தால் அவன்
ேதவைனயும்மகைமப்படுத்துகறான்.
௩௨ தீய மனிதன் தன்னுைடய துன்மார்க்கத்தனால் ேதாற்கடிக்கப்படுவான்.

ஆனால்நல்லமனிதேனாமரணகாலத்தலும்கூடஅைடக்கலம்ெபறுவான்.
௩௩ அறவுள்ளவன் அறவுள்ளைவகைளேய ச ந்த க்க றான். ஆனால்

அறவற்றவர்கேளாஅறைவப்பற்ற க்ெகாஞ்சமும்அற ந்துெகாள்ளமாட்டார்கள்.
௩௪ நல்ல குணம் நாட்ைடப் ெபருைமக்குரியதாக்கும். ஆனால் பாவேமா

ஜனங்கைளெவட்கப்படைவக்கும்.
௩௫ அறவுள்ள தைலவர்கள் இருந்தால் அரசன் மக ழ்ச்ச ேயாடு இருப்பான்.

ஆனால்முட்டாள்தனமானதைலவர்கள்ேமல்அரசன்ேகாபப்படுவான்.
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௧௫
௧ ஒரு சமாதானமான பதல் ேகாபத்ைத மைறயச்ெசய்யும். ஆனால்

கடுைமயானபத ேலா ேகாபத்ைதஅத கப்படுத்தும்.
௨ அறவுள்ளவன் ேபசும்ேபாது மற்றவர்கள் அைதக் ேகட்க வரும்புவார்கள்.

ஆனால்அறவற்றவன்முட்டாள்தனமாகேவ ேபசுவான்.
௩ எல்லா இடங்களிலும் என்ன நைட ெபறுகறது என்று கர்த்தர்

பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றார். நல்லவர்கள் தீயவர்கள் அைனவைரயும் கர்த்தர்
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.
௪தயவானவார்த்ைதகள்வாழ்வளிக்கும்மரம்ேபான்றது. ஆனால்ெபாய்யான

வார்த்ைதகள்மனிதனின்ஆவையஅழித்துவடும்.
௫ முட்டாள்தனமான மனிதன் தன் தந்ைதயன் அறவுைரகைளக் ேகட்க

மறுத்துவடுவான். ஆனால் அறவுள்ளவேனா, ஜனங்கள் தனக்குப்
ேபாத க்கவரும்ேபாதுகவனித்துக் ேகட்க றான்.
௬ நல்லவர்கள் பலவற்றல் ெசல்வந்தர்களாக இருக்க றார்கள். ஆனால் தீய

மனிதனிடத்தலுள்ளைவஅவைனத்துன்பத்த ற்குக்காரணமாக்குகன்றன.
௭அறவுள்ளவர்கள்ேபசும்ேபச்சுஉனக்குப்புதயதகவல்கைளத்தருபைவயாக

இருக்கும். அறவல்லாதவர்கள் ேபசுவேதா ேகட்கப் பயனில்லாததாகஇருக்கும்.
௮ தீயவர்கள் ெகாடுக்க ற பலிகைளக் கர்த்தர் ெவறுக்க றார். ஆனால்

நல்லவர்களின்ெஜபங்கைளக் ேகட்பதல்கர்த்தர் மக ழ்க றார்.
௯தீயவர்களின் வாழ்க்ைகமுைறையக் கர்த்தர் ெவறுக்க றார். நல்லவற்ைறச்

ெசய்யமுயல்கறவர்கைளக்கர்த்தர் ேநச க்க றார்.
௧௦ ஒருவன் தவறாக வாழத்ெதாடங்கனால் அவன் தண்டிக்கப்படுவான்.

கண்டிக்கப்படுவைதெவறுப்பவன்அழிக்கப்படுவான்.
௧௧ கர்த்தருக்கு எல்லாம் ெதரியும். மரண இடத்தலும் என்ன நடக்கும்

என்பைதயும் அவர் அறவார். எனேவ கர்த்தர் ஜனங்களின் மனதலும்
இருதயத்தலும்என்னஇருக்கறதுஎன்பைதந ச்சயமாகேவஅறவார்.
௧௨ அறவற்றவன் தவறு ெசய்யும்ேபாது தான் சுட்டிக் காட்டப்படுவைத

ெவறுக்கறான். அவன் அறவுள்ளவர்களிடம் அறவுைரக் ேகட்பைத
ெவறுக்கறான்.
௧௩ ஒருவன் மகழ்ச்ச யாக இருந்தால் அவனது முகம் அதைனக் காட்டிவடும்.

ஆனால் ஒருவன் தன் இருதயத்தல் துக்கம் உைடயவனாக இருந்தால் அைத
அவனதுஆவ ெவளிப்படுத்தும்.
௧௪ அறவுள்ளவன் ேமலும் அறைவப் ெபற வரும்புக றான்.

அறவல்லாதவேனா ேமலும்முட்டாள்ஆவைதவரும்புக றான்.
௧௫ ச ல ஏைழகள் எப்ேபாதும் துக்கமாக இருக்க றார்கள். ஆனால் மனதல்

மக ழ்ச்ச ெகாண்டஜனங்களுக்குவாழ்க்ைகஒருவருந்தாகும்.
௧௬ ஒருவன் ஏைழயாக இருந்து கர்த்தைர மத ப்பது ச றந்ததாகும். ஒருவன்

ெசல்வனாகஇருந்துதுன்பப்படுவைதவ டஇதுேமலானதாகும்.
௧௭ ெவறுப்புள்ள இடத்தல் ஏராளமாக உண்பைதவ ட அன்புள்ள இடத்தல்

ெகாஞ்சம்உண்பேத நல்லது.
௧௮ எளித ல் ேகாபப்படுக றவர்கள் துன்பங்களுக்குக் காரணமாக

இருக்க றார்கள். ெபாறுைமயுள்ளவர்கேளா சமாதானத்துக்குரியவர்கள்.
௧௯ எல்லா இடங்களிலும் ேசாம்ேபற துன்பம் அைடக றான். ஆனால்

ேநர்ைமயானவனுக்குவாழ்வுஎளிதாகஇருக்கும்.
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௨௦ அறவுள்ள மகன் தந்ைதக்கு மக ழ்ச்சையத் தருகறான். ஆனால்
அறவற்றவேனா தாய்க்குஅவமானத்ைதத்தருகறான்.
௨௧ முட்டாள்தனமானவற்ைறச் ெசய்வதல் அறவற்றவன் மகழ்க றான்.

அறவுள்ளவேனா சரியானவற்ைறச்ெசய்வதல்எச்சரிக்ைகயாகஇருக்க றான்.
௨௨ ஒருவன் ேபாதுமான அறவுைரையப் ெபறாவ ட்டால் அவனது த ட்டங்கள்

ேதால்வயுறும். ஆனால் அறவுள்ளவர்களின் அறவுைரகைளக் கவனமுடன்
ேகட்க றவன்தன்ெசயல்களில்ெவற்றெபறுகறான்.
௨௩ நல்ல பதைலத் தருபவன் மகழ்ச்ச அைடக றான். சரியான ேநரத்தல்

சரியானவார்த்ைதகள்ெசால்வதுமிகவும் நல்லது.
௨௪ வாழ்வக்கும் வழிையக் கைடப டித்துத் வாழ்வைடயும் நல்லவன், கீழ்

ேநாக்க ச்ெசல்லும்மரணத்தன்பாைதையத்தவ ர்த்துவடுகறான்.
௨௫ வீண் ெபருைம ெகாண்ட ஒருவனுக்குரிய எல்லாவற்ைறயும் கர்த்தர்

அழிப்பார். ஒருவதைவக்குரியஅைனத்ைதயும்கர்த்தர் பாதுகாக்க றார்.
௨௬கர்த்தர் ெகட்ட எண்ணங்கைள ெவறுக்கறார். ஆனால் கர்த்தர் தயவுமிக்க

வார்த்ைதகளில்மக ழ்க றார்.
௨௭ ஏமாற்ற ப் ெபாருட்கைளப் ெபற்றுக்ெகாள்பவன், தன் குடும்பத்துக்குத்

தாேன துன்பத்ைத வரவைழத்துக் ெகாண்டவனாவான். ேநர்ைமயாக
இருப்பவனுக்ேகாதுன்பம்இல்ைல.
௨௮ நல்லவர்கள் பதல் ெசால்லுமுன் ச ந்த க்க றார்கள். ஆனால் தீயவர்கள்

ச ந்த க்கும்முன்னேர ேபசுகன்றனர். அைவஅவர்களுக்குத்துன்பம்தரும்.
௨௯ தீயவர்களிடமிருந்து கர்த்தர் ெவகு தூரத்தல் உள்ளார். ஆனால்

நல்லவர்களின்ெஜபங்கைளஎப்ேபாதும் ேகட்க றார்.
௩௦ஒருவனின் புன்னைக மற்றவர்கைள மக ழச் ெசய்க றது. நல்ல ெசய்த கள்

ஜனங்கைளநல்லுணர்வுக்ெகாள்ளச்ெசய்கன்றன.
௩௧ நீ தவறு ெசய்க றாய் என்று ெசால்பவர்கைளக் கவனிப்பவன் மிகவும்

புத்த சாலிஆகறான்.
௩௨ ஒருவன் கற்றுக்ெகாள்ள மறுத்தால், அவன் தன்ைனத்தாேன

அழித்துக்ெகாள்க றான். தன் தவறுகைளச் சுட்டிக்காட்டுக றவனின் ேபச்ைசக்
கவனிப்பவன்ேமலும்புரிந்துெகாள்க றான்.
௩௩கர்த்தைரமத க்க றவன்அறவுள்ளவனாகக்கற்றுக்ெகாள்க றான். ஒருவன்

உண்ைமயாகேவ கர்த்தைர மத ப்பதற்கு முன்பு அவன் பணிவுள்ளவனாக
இருக்கேவண்டும்.

௧௬
௧ ஜனங்கள் த ட்டமிடுகன்றனர். ஆனால் காரியங்கைள நைறேவறச்

ெசய்பவேரா கர்த்தர்.
௨ ஒருவன் தான் ெசய்வெதல்லாம் சரி என்று நைனத்துக்

ெகாண்டிருக்கன்றான். ஆனால் கர்த்தர் ெசயல்களின் காரணங்கைள நயாயம்
தீர்க்கன்றார்.
௩நீ ெசய்க ற அைனத்து ெசயல்களுக்கும் கர்த்தரிடம் உதவக்குஅணுகனால்

நீெவற்ற அைடவாய்.
௪ஒவ்ெவாரு காரியத்த ற்க்கும் கர்த்தரிடம் ஒரு த ட்டம் உள்ளது. கர்த்தருைடய

த ட்டத்தல்தீயவர்கள்அழிக்கப்படுக றார்கள்.
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௫ மற்றவர்கைளவ டத் தான் ச றந்தவன் என்று நைனப்பவர்கைளக் கர்த்தர்
ெவறுக்க றார். இவ்வாறுெபருைமெகாள்கன்றவர்கைளஎல்லாம்கண்டிப்பாகக்
கர்த்தர் தண்டிப்பார்.
௬உண்ைமயான அன்பும் ேநர்ைமயும் உன்ைனப் பரிசுத்தமாக்கும். கர்த்தைர

மத த்துதீயவற்றலிருந்துவலகயரு.
௭ ஒருவன் நல்ல வாழ்க்ைக வாழ்ந்து, கர்த்தருக்குப் ப ரியமானவற்ைறச்

ெசய்தால்,அவனதுபைகவன்கூடஅவனுடன்சமாதானமாகவாழ்வான்.
௮ஒருவன்பறைரஏமாற்ற அத கப்ெபாருள்சம்பாத ப்பைதவ டநல்லவழியல்

ெகாஞ்சம்ெபாருள்சம்பாத ப்பதுநல்லது.
௯ ஒருவன் தான் வரும்புக றபடிெயல்லாம் ெசய்வதற்குத் த ட்டமிடலாம்.

ஆனால்எதுநடக்க ேவண்டுெமனமுடிவுெசய்பவர் கர்த்தேர.
௧௦அரசன்ேபசும்ேபாது,அவனதுவார்த்ைதகள்சட்டமாகும். அவனதுமுடிவுகள்

எப்ெபாழுதும் சரியாகஇருக்கேவண்டும்.
௧௧எல்லாஅளவுக்கருவகளும்சரியாகஇருக்க ேவண்டும்என்றும்,அைனத்து

வயாபார ஒப்பந்தங்களும் ேநர்ைமயாக இருக்கேவண்டும் என்றும் கர்த்தர்
வரும்புகன்றார்.
௧௨ தீைம ெசய்பவர்கைள அரசர்கள் ெவறுக்கன்றனர். நன்ைம அவனது

அரசாங்கத்ைதவலுவுள்ளதாக்கும்.
௧௩ அரசர்கள் உண்ைமையக் ேகட்க வரும்புகன்றனர். ஜனங்கள் ெபாய்

ெசால்லாமல்இருப்பைதஅரசர்கள்வரும்புகன்றனர்.
௧௪ அரசனுக்குக் ேகாபம் வந்தால் அவன் ஒருவைனக் ெகால்லலாம்.

அறவுள்ளவர்கள் அரசைன எப்ெபாழுதும் மக ழ்ச்ச உைடயவர்களாகச்
ெசய்வார்கள்.
௧௫ அரசன் மக ழ்ச்ச யாக இருக்கும்ேபாது, அைனவரின் வாழ்வும் நன்றாக

இருக்கும். உன் காரியங்களால் அரசன் மக ழ்ச்ச ெகாண்டாெனனில், அது
ேமகத்தல்இருந்துவசந்தகாலமைழெபாழிவதற்குஒப்பாகும்.
௧௬தங்கத்ைதவ டஅறவுமத ப்புமிக்கது. புரிந்துெகாள்ளுதல்ெவள்ளிையவ ட

மத ப்புைடயது.
௧௭ நல்லவர்கள் தம் வாழ்ைவத் தீைமயல் இருந்து வலக்க ைவப்பார்கள்.

தன் வாழ்வல் கவனமாக இருக்க ற ஒருவன், தன் ஆத்துமாைவக்
காப்பாற்ற க்ெகாள்க றான்.
௧௮ ஒருவன் கர்வம் ெகாண்டவனாக இருந்தால் அவன் அழிவன் ஆபத்தல்

இருக்கறான். மற்றவர்கைளவ டத் தான் ச றந்தவன் என்று நைனப்பவன்
ேதால்வயன்ஆபத்தல்இருக்கறான்.
௧௯ மற்றவர்கைளவ டத் தம்ைமச் ச றந்தவர்களாக நைனப்பவர்கேளாடு

ெசல்வத்ைதப் பங்க ட்டு வாழ்வைதவ ட பணிவாகவும், ஏைழ ஜனங்கேளாடும்
ேசர்ந்துவாழ்வதுச றந்ததாகும்.
௨௦ஜனங்களின் ேபாதைனகைளக் கவனமாகக் ேகட்பவன் பயன் அைடவான்.

கர்த்தர் ேமல்நம்ப க்ைகைவப்பவன்ஆசீர்வத க்கப்படுக றான்.
௨௧ ஒருவன் அறவுள்ளவனாக இருப்பைத ஜனங்கள் அறந்துெகாள்வார்கள்.

வார்த்ைதகைளத் ேதர்ந் ெதடுத்து கவனமாகப் ேபசுபவன் நரூப க்கும் ஆற்றல்
உைடயவனாகஇருக்கமுடியும்.
௨௨அறவானதுஜனங்களுக்குஉண்ைமயானவாழ்க்ைகையத்தரும். ஆனால்

அறவற்றவர்கேளா ேமலும்முட்டாள்ஆவைதேயவரும்புவார்கள்.
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௨௩ அறவுள்ளவர்கள் எப்ெபாழுதும் ேபசுவதற்கு முன்பு ச ந்த ப்பார்கள்.
அவர்கள் ெசால்லும் வார்த்ைதகள் நல்லைவயாகவும் உயர்வானைவயாகவும்
இருக்கும்.
௨௪ கருைணமிக்க வார்த்ைதகள் ேதைனப் ேபான்றைவ. அைவ

ஏற்றுக்ெகாள்ளஎளிைமயானைவ,உடல்நலத்த ற்கும்நல்லது.
௨௫ ஜனங்களுக்குச் சல வழிகள் சரியானதாக ேதான்றும். அவ்வழிகள்

மரணத்துக்ேகஅைழத்துச்ெசல்லும்.
௨௬ உைழப்பாளியன் பச தான் அவைனத் ெதாடர்ந்து உைழக்க ைவக்க றது.

உண்ணும்ெபாருட்டு ேவைலெசய்யும்தூண்டுதைலப்பச ேயெகாடுக்க றது.
௨௭ பயனற்றவன் ெகட்ட ெசயல்கைளச் ெசய்யேவ த ட்டமிடுவான். அவனது

அறவுைரெநருப்ைபப்ேபான்றுஅழிக்கும்.
௨௮ ெதால்ைலைய உருவாக்குகறவன் எப்ெபாழுதும் ப ரச்சைனகைள

உண்டுபண்ணுகறான். ெபாய்ச் ெசய்த கைளப் பரப்புக றவன் ெநருங்கய
நண்பர்களுக்குள்துன்பத்ைதஏற்படுத்துவான்.
௨௯ ெதால்ைலைய உருவாக்குகறவன் பல ெதால்ைலகளுக்குக்

காரணமாக றான். தனது நண்பர்களுக்கு நன்ைம தராத வழிகளில் அவர்கைள
அைழத்துச் ெசல்க றான். ௩௦அவன்தன் கண்களால் ஜாைட ெசய்து சலவற்ைற
அழிக்கத் த ட்டமிடுக றான். தனது பக்கத்து வீட்டுக்காரைனத் துன்புறுத்த
ச ரித்துக்ெகாண்ேட த ட்டமிடுக றான்.
௩௧ நல் வாழ்க்ைக வாழ்பவர்களின் நைர முடியானது க ரீடத்ைதப் ேபான்று

உயர்வானது.
௩௨ வலிைமமிக்க வீரனாக இருப்பைதவ ட ஒருவன் ெபாறுைம மிக்கவனாக

இருப்பது நல்லது. ஒரு நகரத்ைத அடக்க ஆள்வைதவ ட உன் ேகாபத்ைத
அடக்குவதுநல்லது.
௩௩ஜனங்கள்குலுக்கல்சீட்டுமூலம்முடிெவடுக்கன்றனர். ஆனால்அைனத்து

முடிவுகளும்ேதவனிடமிருந்ேதவருகன்றன.

௧௭
௧ எப்ெபாழுதும் வாதமிடுக றவர்களின் வீட்டில் முழுச்சாப்பாடு உண்பைதவ ட,

ஒருதுண்டுகாய்ந்தெராட்டிையசமாதானத்ேதாடுதன்பதுநல்லது.
௨அறவுத்த றமுள்ள ேவைலக்காரன் தன்எஜமானின்மூட மகைனயும்அடக்க

ஆள்வான். அவ்ேவைலக்காரன் மகைனப் ேபால நடத்தப்பட்டு, பரம்பைரச்
ெசாத்தல்பங்கும்ெபறுவான்.
௩ ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் தூய்ைமப்படுத்தேவ ெநருப்பல்

ேபாடுக றார்கள். ஆனால் ஜனங்கள் இதயங்கைள கர்த்தர் ஒருவேர சுத்தம்
ெசய்க றார்.
௪ தீயவர்கள் மற்றவர்கள் ெசால்லும் தீயவற்ைறேய கவனிக்கன்றனர்.

ெபாய்யர்கள்ெபாய்ையேயகவனிக்கன்றனர்.
௫ ச லர் ஏைழ ஜனங்கைளக் ேகலிச் ெசய்வார்கள். ெதால்ைலகளுக்கு

உள்ளானவர்கைளப் பார்த்து அவர்கள் ச ரிப்பார்கள். தம்ைமப் பைடத்த
ேதவைன அவர்கள் மத ப்பதல்ைல என்பைதேய இது காட்டுக றது. அத்தீய
ஜனங்கள்தண்டிக்கப்படுவார்கள்.
௬ ேபரப்பள்ைளகள் முதயவர்கைள மக ழ்ச்ச ப்படுத்துகறார்கள். பள்ைளகள்

தம்ெபற்ேறார்கைளப்பற்ற ப்ெபருைமப்படுக றார்கள்.
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௭அறவற்றவன்அதகமாகப்ேபசுவதுஅறவுள்ளெசயல்அல்ல. இதுேபாலேவ,
ஆள்பவன்ெபாய்ெசால்லுவதும்அறவுள்ளெசயல்அல்ல.
௮ ச லர், லஞ்சத்ைதஇனிைமயானஅத ர்ஷ்டப் ெபாருளாக நைனக்கறார்கள்.

அவர்கள் எங்கு ேபானாலும் அது பணிையச் ெசய்துமுடிக்கப் பயன்படுவதாக
நைனக்கறார்கள்.
௯ஒருவன்ெசய்த தவைற நீ மன்னித்துவ ட்டால் நீங்கள் நண்பர்கள்ஆகலாம்.

ஆனால் அவன் ெசய்த தவைறேய ெதாடர்ந்து நீ நைனத்துக்ெகாண்டிருந்தால்
உங்கள்நட்ைபஅதுஅழித்துவடும்.
௧௦சுறுசுறுப்பானவன்தன்தவறுகளிலிருந்தும் கற்றுக்ெகாள்க றான். ஆனால்

அறவல்லாதவேனா, எைதயும் கற்றுக்ெகாள்ளமாட்டான். நூறுபாடங்களுக்குப்
ப றகும்கற்றுக்ெகாள்ளமாட்டான்.
௧௧ தீயவன் தவறுகைளச் ெசய்யேவ வரும்புக றான். முடிவல் ேதவன் தன்

தூதைனஅனுப்ப அவைனத்தண்டிப்பார்.
௧௨ தன் குட்டிகைளப் பறெகாடுத்த ேகாபம் ெகாண்ட ெபண் கரடிைய

எத ர்ெகாள்வது, மிகவும் ஆபத்தானது. ஆனால் எப்ெபாழுதும் மூடத்தனமான
ெசயல்கைளச் ெசய்யும் அறவல்லாதவைனச் சந்த ப்பைதக் காட்டிலும் அது
எளிதானது.
௧௩ உனக்கு நன்ைம ெசய்க றவர்களுக்கு, நீ தீைம ெசய்யாேத. அவ்வாறு

ெசய்தால்நீஉனதுஎஞ்சயவாழ்க்ைகமுழுவதும்துன்பம்அைடவாய்.
௧௪ வாதம் ெசய்ய ஆரம்ப ப்பது, ெபரிய அைணக்கட்டில் துைள வழுந்தது

ேபான்றாகும். அதுமிகப் ெபரிதாகஆவதற்குமுன்வாதத்ைதநறுத்து.
௧௫ தவேற ெசய்யாதவர்கைளத் தண்டிப்பதும், குற்றம் ெசய்தவர்கைள

தப்பவடுவதுமானஇரண்டுகாரியங்களும்கர்த்தரால்ெவறுக்கப்படும்.
௧௬ அறவற்றவனிடம் ெசல்வம் இருந்தால் அது பயனற்றது. ஏெனன்றால்

அவன்தன்ெசல்வத்ைதஅறைவப்ெபறுவதற்குப் பயன்படுத்தமாட்டான்.
௧௭ ஒரு நண்பன் எப்ெபாழுதும் ேநச க்க றான். உண்ைமயான சேகாதரன்

உனக்கு எப்ெபாழுதும் உதவுகறான். துன்ப காலங்களிலும்கூட உதவ
ெசய்க றான்.
௧௮ அடுத்தவன் கடனுக்கு தான் ெபாறுப்பாளிெயன அறவற்றவேன

வாக்குறுத ெகாடுப்பான்.
௧௯ வாதம் ெசய்வதல் மக ழ்ச்ச அைடக றவன், பாவம் ெசய்வதலும்

மக ழ்ச்ச யைடக றான். நீ உன்ைனேய ெபருைமப்படுத்த ப் ேபசனால் நீேய
துன்பங்கைளவரவைழத்துக்ெகாள்க றாய்.
௨௦தீயவன்நன்ைமெபறமட்டான். ெபாய்யன்துன்பமைடவான்.
௨௧ அறவற்றவனின் தந்ைத மிகவும் ேசாகம் அைடவான். அறவற்றவனின்

தந்ைதயால்மக ழ்ச்ச யாகஇருக்கமுடியாது.
௨௨மக ழ்ச்ச என்பதுநல்லமருந்ைதப்ேபான்றது. ஆனால்துக்கேமா ேநாையப்

ேபான்றது.
௨௩ தீயவன் மற்றவர்கைள ஏமாற்றுவதற்காக இரகச யமாகப் பணத்ைதப்

ெபறுகறான்.
௨௪ அறவுள்ளவன் மிகச்ச றந்த ெசயல்கைளச் ெசய்வைதப்பற்ற ேய

எண்ணிக்ெகாண்டுஇருப்பான். ஆனால்அறவற்றவேனாதூரத்துஇடங்கைளப்
பற்ற ேயகனவுகாண்பான்.
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௨௫ ஒரு அறவற்ற மகன் தந்ைதக்குத் துக்கத்ைதத் தருகறான். அவன்
தன்ைனப்ெபற்ெறடுத்தத் தாய்க்கும்துன்பத்ைதத்தருகறான்.
௨௬ தவறு ெசய்யாதவைனத் தண்டிப்பதுதப்பாகும். தைலவர்கள்

ேநர்ைமயானவர்களாகஇருக்கும்ேபாதுஅவர்கைளத்தண்டிப்பதும்தவறாகும்.
௨௭ அறவுள்ளவன் தன் வார்த்ைதகைளக் கவனமாகக் ைகயாளுகறான்.

அறவுள்ளவன்எளித ல் ேகாபம்ெகாள்ளமாட்டான்.
௨௮ அறவற்றவனும் அைமதயாக இருந்தால் அறவாளிையப்ேபான்று

ேதான்றுவான். அவன் எைதயும் ேபசாவ ட்டால், ஜனங்கள் அவைன
அறவாளியாக நைனத்துக்ெகாள்வார்கள்.

௧௮
௧ ச லர் மற்றவர்கைளச் சுற்ற இருப்பைத வரும்பமாட்டார்கள். அவர்கள் தாம்

ெசய்ய வரும்புவைதேய ெசய்வார்கள். யாேரனும் இவர்களுக்கு அறவுைர
ெசால்லப்ேபானால்,அதுஇவர்கைளக் ேகாபமைடயச்ெசய்யும்.
௨ மற்றவர்களிடமிருந்து கற்றுக்ெகாள்வைத அறவற்றவர்கள்

வரும்பமாட்டார்கள். அவர்கள் தம் ெசாந்த எண்ணங்கைளச் ெசால்வைதேய
வரும்புகன்றனர்.
௩ ஜனங்கள் தீயவர்கைள வரும்பமாட்டார்கள். ஜனங்கள் அந்த

அறவற்றவர்கைளக் ேகலிச்ெசய்வார்கள்.
௪ ஞானமுள்ளவனின் வார்த்ைதகள் ஆழமான ஞானக் கணற்றலிருந்து

ெவளிேயறும்நீேராட்டத்ைதப் ேபான்றது.
௫ஜனங்கைளநயாயந்தீர்ப்பதல்ேநர்ைமயாகஇரு. நீகுற்றம்ெசய்தவர்கைள

வ ட்டுவடுவாயானால்அதுநல்லவர்களுக்குநன்ைமெசய்ததாகஇராது.
௬அறவற்றவன் தான் ேபசும் வார்த்ைதகளாேலேய துன்பத்ைதஅைடக றான்.

அவனதுவார்த்ைதகள்சண்ைடையமூட்டும்.
௭ அறவற்றவன் ேபசும்ேபாது, அவன் தன்ைனேய அழித்துக்ெகாள்வான்.

அவனதுெசாந்தவார்த்ைதேயஅவைனஆபத்துக்குள்ளாக்கும்.
௮ ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும் வம்புகைள வரும்ப க் ேகட்பார்கள். இது

அவர்களுக்குநல்லஉணவுவயற்றுக்குள்ேபாவைதப் ேபான்றருக்கும்.
௯ ஒருவன் ெகட்ட ெசயல்கைளச் ெசய்வது, ெபாருட்கைள அழிப்பது

ேபான்றதாகும்.
௧௦ கர்த்தருைடய நாமத்தல் மிகுந்த பலம் உண்டு. இது உறுதயான

ேகாபுரத்ைதப் ேபான்றது. நல்லவர்கள் அவரிடம் ஓடிச் ெசன்று பாதுகாப்ைபப்
ெபறுகன்றனர்.
௧௧ெசல்வந்தர்கள்,தங்கள்ெசல்வம்தங்கைளக்காக்குெமன்றுநம்புகன்றனர்.

அதுவலிைமயானேகாட்ைடையப்ேபான்றதுஎனஎண்ணுகன்றனர்.
௧௨ ெபருைமெகாண்ட ஒருவன் வைரவல் அழிந்துேபாவான். பணிவாக

இருப்பவன்கனத்ைதப்ெபறுகறான்.
௧௩ நீ பதல் ெசால்வதற்குமுன்பு, மற்றவர் ேபச முடிக்கவடு. இது உனக்கு

அவமானத்ைதத் தராது. உன்ைன முட்டாளாகவும் ஆக்காது. அப்படியானால் நீ
ச க்கலில்மாட்டிக்ெகாள்ளவும்,மூடனாகக் காணப்படவும்மாட்டாய்.
௧௪ நம்ப க்ைகயுைடய ஒருவன் ேநாயலிருந்து வடுபடமுடியும். ஆனால்

ஒருவன் தன்ைன இழந்து ேபானவனாக எண்ணினால் அைனத்து
நம்ப க்ைககளும்ேபாய்வடும்.
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௧௫அறவுள்ளவன் ேமலும் கற்றுக்ெகாள்ள வரும்புவான். அவன் மிகுதயான
அறவுக்காகக் கவனமாகக் ேகட்பான்.
௧௬ நீ முக்கயமான மனிதர்கைளச் சந்த க்கச் ெசன்றால் அவர்களுக்குப் பரிசு

ெகாண்டுேபா. அப்ேபாதுநீஅவர்கைளஎளித ல் சந்த க்கலாம்.
௧௭இன்ெனாருவன்வந்து ேகள்வ ேகட்கும்வைர ஒருவன் ேபசுவது சரியானது

ேபாலேவ ேதான்றும்.
௧௮ வலிைமயான இரண்டுேபர் வாதம் ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தால், குலுக்கல்

சீட்டுமூலேமவாதமுடிைவத் ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும்.
௧௯ நீ உன் நண்பைன அவமானப்படுத்தனால், அவைன வசப்படுத்துவது

வலிைமயான சுவர்கைள உைடய நகரத்ைத ெவல்வைதவ டக்
கடினமானதாகவடும். குறுக்குக் கம்ப கள்ெகாண்ட அரண்மைனக் கதவுகளின்
தடுப்ைபப் ேபாலவவாதங்கள்ஜனங்கைளப்ப ரிக்கன்றன.
௨௦ நீ ெசால்பைவ உன் வாழ்ைவப் பாத க்கும். நீ நன்ைமையச் ெசான்னால்

உனக்குநன்ைமஏற்படும். நீதீயவற்ைறச்ெசான்னால்உனக்கும்தீைமஏற்படும்.
௨௧ மரணம் அல்லது வாழ்வு ேநரும்படியாக நாவால் ேபசமுடியும். எனேவ

ேபசுவைத ேநச க்க றவர்கள் அதன் பலைனயும் ஏற்றுக்ெகாள்ளத் தயாராக
இருக்கேவண்டும்.
௨௨ மைனவையக் கண்டுபடிப்பது நன்ைமையக் கண்டுபடித்ததற்குச்

சமமாகும். கர்த்தர்உன்ேனாடுமக ழ்ச்ச யாய்இருப்பைதஅவள்காட்டுக றாள்.
௨௩ ஒரு ஏைழ உதவக்காகக் ெகஞ்சுகறான். ஆனால் ெசல்வந்தேனா

கடினமாகப் பதல்ெசால்க றான்.
௨௪ ேபச ச் ச ரிக்க நல்லவர்களாக சல நண்பர்கள் இருப்பார்கள். ஆனால் ஒரு

நல்லநண்பன்ெசாந்த சேகாதரைனவடச் ச றந்தவன்.

௧௯
௧ ஒரு முட்டாளாக இருந்து பறைர ஏமாற்ற ப் ெபாய் ெசால்க றவனாக

இருப்பைதவ ட ஏைழயாகவும் ேநர்ைமயானவனாகவும்இருப்பதுநல்லது.
௨ ச லவற்ைறப்பற்ற பரவசப்படுவது ேபாதாது. நீ ெசய்வது என்ன என்று

உனக்குத் ெதரியேவண்டும். எைதயாவது அவசரமாகச் ெசய்வாயானால்
அைதத்தவறாகச் ெசய்துவடுவாய்.
௩ஒருவனதுெசாந்தமுட்டாள்தனம்அவனதுவாழ்ைவஅழித்துவடும். ஆனால்

அவன்கர்த்தர் மீதுபழி ெசால்லுவான்.
௪ஒருவன் ெசல்வந்தனாக இருந்தால், அவனது ெசல்வம் பல நண்பர்கைளத்

தரும். ஆனால் ஒருவன் ஏைழயாக இருந்தால் எல்லா நண்பர்களும்
அவைனவட்டுவலகுவார்கள்.
௫ இன்ெனாருவனுக்கு எத ராகப் ெபாய் ெசால்பவன் தண்டிக்கப்படுவான்.

ெபாய்ெசால்பவனுக்குப்பாதுகாப்பல்ைல.
௬ஆள்பவேராடு நட்புக்ெகாள்ளேவ பலரும் வரும்புகன்றனர். ேமலும், பரிசு

தருபவேராடு நட்புக்ெகாள்ளஒவ்ெவாருவரும்வரும்புகன்றனர்.
௭ ஒருவன் ஏைழயாக இருந்தால், அவனது குடும்பம் கூட அவனுக்கு எத ராக

இருக்கும். அவனது நண்பர் களும்கூட அவைன வட்டு வலகுவார்கள்.
அந்த ஏைழ அவர்களிடம் உதவ ேகட்கலாம். எனினும் அவனருகல் அவர்கள்
ேபாகமாட்டார்கள்.
௮ ஒருவன் உண்ைமய ேலேய தன்ைன ேநச த்தால், அறைவப்ெபறக்

கடுைமயாக உைழக்கேவண்டும். அவன் கடினமாக முயற்ச ெசய்து



நீத ெமாழிகள்௧௯:௯ 1229 நீத ெமாழிகள்௧௯:௨௩

புரிந்துெகாள்ளுதைல அைடயேவண்டும். அவன் அதற்குரிய ெவகுமதையப்
ெபறுவான்.
௯ ெபாய்சாட்ச ெசால்பவன் தண்டிக்கப்படுவான். ெதாடர்ந்து

ெபாய்ெசால்பவன்அழிக்கப்படுவான்.
௧௦ ஒரு முட்டாள் ெசல்வந்தனாகக் கூடாது. இது ஒரு அடிைம இளவரசைன

ஆள்வைதப் ேபான்றது.
௧௧ ஒருவன் அறவுள்ளவனாக இருந்தால், அந்த அறவு அவனுக்குப்

ெபாறுைமையத் தரும். அவனுக்குத் தீைம ெசய்தவர்கைள மன்னிப்பது
அருைமயானது.
௧௨ ஒரு அரசன் ேகாபத்ேதாடு இருக்கும் ேபாது, அது சங்கத்தன் ெகர்ச்ச ப்பு

ேபான்று இருக்கும். ஆனால் அவன் உன்ேனாடு மக ழ்ச்ச யாக இருப்பது,
ெமன்ைமயாகமைழெபாழிவதுேபான்றுஇருக்கும்.
௧௩ ஒரு முட்டாள் மகன் தன் தந்ைதக்கு ெவள்ளம் ேபால

நைறயத் ெதால்ைலகைளக் ெகாண்டு வருகறான். ஓயாது
குைறகைளச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ற மைனவ ெசாட்டுச்ெசாட்டாக
ஒழுக க்ெகாண்டிருக்கும்தண்ணீர்ேபான்றவள். அதுமிகவும்துன்புறுத்தும்.
௧௪ ஜனங்கள் தம் ெபற்ேறார்களிடமிருந்து வீட்ைடயும் ெசல்வத்ைதயும்

ெபறுகறார்கள். ஆனால் ஒரு நல்ல மைனவ கர்த்தரிடமிருந்து கைடக்கும்
ெவகுமத ஆகும்.
௧௫ ஒரு ேசாம்ேபற மிகுந்த உறக்கத்ைதப் ெபறலாம். ஆனால் அவனுக்கு

மிகுந்த பச இருக்கும்.
௧௬ ஒருவன் சட்டத்த ற்குப் பணிந்தருந்தால், அவன் தன்ைனத்தாேன

காத்துக்ெகாள்க றான். ஆனால் ஒருவன் அதைன முக்கயமில்ைல என்று
கருதனால், பன்அவன்ெகால்லப்படுவான்.
௧௭ ஏைழகளுக்குப் பண உதவ ெசய்வது கர்த்தருக்குக் கடன் ெகாடுப்பது

ேபான்றதுஆகும். அவர்கள் மீது தயவாய் இருந்ததற்காகக் கர்த்தர் அவற்ைறத்
தருப்ப த் தருவார்.
௧௮ உன் மகனுக்குக் கற்றுக்ெகாடு, அவன் தவறு ெசய்யும்ேபாது

தண்டைனெகாடு. அதுதான் ஒேர நம்ப க்ைக. இதைன நீ ெசய்ய மறுத்தால்,
ப றகுஅவன்தன்ைனேயஅழித்துக்ெகாள்ளநீஉதவுவதாகஇருக்கும்.
௧௯ஒருவன் மிக எளித ல் ேகாபம் ெகாண்டால், அதற்குரிய வைலைய அவன்

ெகாடுக்க ேவண்டியதருக்கும். அவைன நீ துன்பத்தலிருந்து தப்புவத்தால்,
அவன்அதைனேயமீண்டும்மீண்டும்ெசய்வான்.
௨௦அறவுைரகைளக்ேகள்;ஒழுக்கத்ைதஏற்றுக்ெகாள். அப்ேபாதுநீஅறவாளி

ஆவாய்.
௨௧ஜனங்களுக்குபலவதஎண்ணங்கள்ேதான்றலாம். எனினும்கர்த்தருைடய

த ட்டங்கேளநைறேவறும்.
௨௨ ஜனங்கள் உண்ைமயாகவும் ேநர்ைமயாகவும் இருப்பவைன

வரும்புக றார்கள். எனேவ ஜனங்களால் நம்பப்படாதவனாக இருப்பைதவ ட
ஏைழயாகஇருப்பேத ேமல்.
௨௩ கர்த்தைர மத க்க றவன் நல்ல வாழ்ைவப் ெபறுகறான். அவன் தன்

வாழ்வல் தருப்தயைடக றான். அவன் துன்பங்கைளப் பற்ற க் கவைலப்பட
ேவண்டியதல்ைல.
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௨௪ ேசாம்ேபற , தன் உணவற்குத் ேதைவயான ேவைலகைளக் கூடச்
ெசய்யமாட்டான். தட்டிலிருந்து உணைவ எடுத்து வாயல் ைவக்கவும் ேசாம்
பல்படும்அளவுக்குஅவன்முழுச் ேசாம்ேபற ஆவான்.
௨௫ ச லர் எதற்கும் மரியாைத காட்டமாட்டார்கள். அவர்கள்

தண்டிக்கப்படேவண்டும். அறவற்றவன் தன் பாடத்ைதக் கற்றுக்ெகாள்ள
கட்டாயப்படுத்தப்படுக றான். ஆனால் சறு ச ட்ைசேய அறவாளிகைளக்
கற்றுக்ெகாள்ளச்ெசய்யும்.
௨௬ ஒருவன் தன் தந்ைதய டமிருந்து தருடி, தன் தாைய பலவந்தமாக

ெவளிேயற்றனால் அவன் மிகவும் ேமாசமானவன். அவன் தனக்குத்தாேன
அவமானத்ைதயும்அவமரியாைதையயும் ேதடிக்ெகாள்க றான்.
௨௭ேபாதைனகைளக்கவனமாகக்ேகட்பைதநறுத்தனால்நீமுட்டாள்தனமான

தவறுகைளச்ெசய்துெகாண்ேடஇருப்பாய்.
௨௮ சாட்ச ெசால்ல வருகறவன் ேநர்ைமயற்றவனாக இருந்தால், தீர்ப்பும்

சரியானதாகஇராது. தீயவர்கள்ெசால்வதுதீைமையத்தரும்.
௨௯ மற்றவர்கைளவ டத் தன்ைனச் ச றந்தவனாக நைனப்பவன்

தண்டிக்கப்படுவான். அறவற்றவன்தனக்கானதண்டைனையப்ெபறுகறான்.

௨௦
௧ த ராட்ைசரசமும் மதுவும் ஜனங்களின் சுயக் கட்டுப்பாட்ைடக்

குைலத்துவடுகறது. அவர்கள் சத்தமிட்டு ஆரவாரம் ெசய்வார்கள். அவர்கள்
ேபாைதஏற முட்டாள்தனமானெசயல்கைளச்ெசய்வார்கள்.
௨ ஒரு அரசனின் ேகாபமானது சங்கத்தன் ெகர்ச்சைனையப் ேபான்றது. நீ

ஒருஅரசைனக்ேகாபப்படுத்தனால்உன்வாழ்ைவஇழந்துவடுவாய்.
௩ எந்த முட்டாளும் ஒரு வாதத்ைதத் ெதாடங்கலாம். எனேவ வாதம்ெசய்ய

மறுப்பவைனநீமத க்க ேவண்டும்.
௪ஒருேசாம்ேபற வைதகைளவைதக்கவும்ேசாம்ேபற த்தனமாயருக்க றான்.

அதனால், அறுவைடக் காலத்தல்உணைவஎத ர்ப்பார்த்தாலும்அவன்எைதயும்
ெபறுவதல்ைல.
௫ நல்ல அறவுைரயானது ஆழமான கணற்றலிருந்து ெபறும் தண்ணீைரப்

ேபான்றது. அதனால் ஒரு அறவாளி அடுத்தவனிடமிருந்து கற்றுக்ெகாள்ள
கடுைமயாகமுயற்ச ப்பான்.
௬ பலர் தம்ைம உண்ைமயுள்ளவர்களாகவும் அன்புள்ளவர்களாகவும்

கூறக்ெகாள்வார்கள். ஆனால் உண்ைமய ேலேய அப்படிப்பட்டவர்கைளக்
கண்டுபடிப்பதுஅரிது.
௭ நல்லவன் நல்ல வாழ்க்ைகைய வாழ்கன்றான். அவன் பள்ைளகள்

ஆசீர்வத க்கப்படுகன்றனர்.
௮ ஒரு அரசன் நயாயந்தீர்க்க ஆசனத்தல் உட்காரும்ேபாது அவன் தன்

கண்களால் சகலதீைமகைளயும்கவனிக்கமுடியும்.
௯ஒருவன்உண்ைமயாகேவ,தான்ெசய்க றைவகைளத்தன்னாலியன்றவைர

நன்றாகச் ெசய்க ேறன் என்று ெசால்லமுடியுமா? ஒருவன் பாவம் இல்லாதவன்
என்றுஉண்ைமயல்ெசால்லமுடியுமா? முடியாது.
௧௦ தவறான அளவுக் கருவகைளயும் எைடக் கற்கைளயும் பயன்படுத்த

மற்றவர்கைளஏமாற்றுகறவர்கைளக்கர்த்தர் ெவறுக்க றார்.
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௧௧ ஒரு குழந்ைதகூடத் தனது ெசயலால் நல்லதா ெகட்டதா என்று
ெவளிப்படுத்தமுடியும். அதுநல்லதா ேநர்ைமயானதா என்பைத நீ கவனித்தால்
அற ந்துெகாள்ளமுடியும்.
௧௨ பார்ப்பதற்குக் கண்கைளயும் ேகட்பதற்குக் காதுகைளயும் கர்த்தர்

நமக்காகப் பைடத்துள்ளார்.
௧௩ நீ தூக்கத்ைத ேநச த்தால், நீ ஏைழயாகவடுவாய். உனது ேநரத்ைத

உைழப்பதல்ெசலவடு. உனக்குஉணவுஏராளமாகக் கைடக்கும்.
௧௪உன்னிடமிருந்து எைதயாவது வாங்கயவன், “இது நன்றாயல்ைல. இதன்

வைல அதகம்” என்கறான். ப றகு ேவறு ஆட்களிடம் ேபாய் தான் நல்ல
வயாபாரம்ெசய்ததாகச் ெசால்லிக்ெகாள்வான்.
௧௫ தங்கமும் ெவள்ளியும் ஒருவைனப் பணக்காரன் ஆக்கும். ஆனால்

எைதப்பற்ற ப் ேபசுக ேறாேமா, அைத முழுக்க அற ந்துள்ள ஒருவனின் மத ப்பு
மிகவும்ெபரியது.
௧௬ அடுத்தவனின் கடனுக்கு நீ ெபாறுப்ேபற்றுக்ெகாண்டால், நீ உனது

சட்ைடையயும்இழந்துவடுவாய்.
௧௭ஒருவைன ஏமாற்ற ப் ெபற்றைவ நல்லதுேபான்று ேதான்றலாம். ஆனால்,

முடிவல்அதுபயனற்றுப் ேபாய்வடும்.
௧௮ த ட்டமிடுவதற்கு முன்பு நல்ல அறவுைரகைளப் ெபறேவண்டும். நீ ஒரு

ேபாைரத்துவங்கனால், ேபார் நடவடிக்ைககளில் ச றந்த அறவுைடயவர்களின்
வழிகாட்டுதைலப்ெபற்றுக்ெகாள்.
௧௯அடுத்தவர்கைளப்பற்ற வம்பு ேபசுக றவர்கள் நம்பத்தகாதவர்கள். எனேவ

அதகமாகப் ேபசுபவர்கேளாடுநட்புெகாள்ளாேத.
௨௦ ஒருவன் தன் தந்ைதக்ேகா தாய்க்ேகா எத ராகப் ேபசனால், அவன்

அைணந்துெகாண்டிருக்கும்வளக்ைகப் ேபான்றவன்.
௨௧உனதுெசல்வமானதுெபறுவதற்கு எளிதானதாகஇருந்தால், அதுஉனக்கு

அத்தைனஉயர்வாகத் ேதான்றாது.
௨௨ எவனாவது உனக்கு எத ராக எைதயாவது ெசய்தால் நீயாக அவைனத்

தண்டிக்க முயலாேத. கர்த்தருக்காகக் காத்தரு. இறுதயல் உன்ைன அவர்
ெவற்ற ப்ெபறச்ெசய்வார்.
௨௩ ச லர் சரிய ல்லாத அளவு முைறகைளயும் எைடகைளயும்

பயன்படுத்துவார்கள். அதனால் அவர்கள் மற்றவர்கைள ஏமாற்றுகன்றனர்.
கர்த்தர்இதைனெவறுக்கறார். அதுஅவைனமகழ்ச்ச க்குட்படுத்தாது.
௨௪ஒவ்ெவாருவருக்கும் என்ன நகழும் என்பைதக் கர்த்தர் முடிவு ெசய்க றார்.

எனேவஒருவனுைடயவாழ்க்ைகயல்என்னநடக்கும்என்பைதஅவன்எவ்வாறு
புரிந்துெகாள்ளமுடியும்.
௨௫ ேதவனுக்கு ஏதாவது ெகாடுப்பதாக வாக்குறுத ெசால்லுமுன் நன்றாகச்

ச ந்த க்கேவண்டும். இல்ைல என்றால் இந்த வாக்குறுதையத் தராமேலேய
இருந்தருக்கலாம் என்றுபன்னால்நீவருந்துவாய்.
௨௬ யார் தீயவர் என்னும் முடிைவ அறவாளியான அரசேன எடுப்பான். அந்த

அரசேனஅவர்கைளத்தண்டிப்பான்.
௨௭ஒருமனிதனின்ஆவ கர்த்தருக்குமுன்பாகஒருவளக்ைகப்ேபாலிருக்க றது.

அவனுள்இருப்பதுஎன்னஎன்பைதயும்கர்த்தர்அறவார்.
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௨௮ அரசன் உண்ைமயானவனாகவும் ேநர்ைமயானவனாகவும் இருந்தால்
அவன்தன்அதகாரத்ைதக்காத்துக்ெகாள்வான். அவனதுஉண்ைமயானஅன்பு
ஆட்சையப் பலப்படுத்தும்.
௨௯ நாம் ஒரு இைளஞைன அவனது வலிைமக்காக வரும்புக ேறாம்.

முதயவைர அவரது முழுைமயான வாழ்க்ைகையக் காட்டும் நைரத்த முடிக்காக
மத க்க ேறாம். அவரது நைரத்த தைலமுடி அவர் ஒரு முழுைமயான வாழ்ைவ
வாழ்ந்தருக்க றார் என்றுெபாருள்தரும்.
௩௦ நாம் தண்டிக்கப்பட்டால் தவறு ெசய்வைத நறுத்தவடுேவாம்.

ேவதைனயானதுஒருவைனமாற்றும்.

௨௧
௧ வவசாய கள் சறு வாய்க்கால்கைளத் ேதாண்டி தம் வயல்களில்

நீர்ப்பாய்ச்சுவார்கள். மற்ற வாய்க்கால் வழிகைள அைடத்து குற ப்ப ட்ட ஒரு
வாய்க்கால் வழிேய மட்டும் நீர்ப்பாய்ச்சுவார்கள். இது ேபால்தான் அரசனின்
மனைதயும் கர்த்தர் கட்டுப்படுத்துகறார். அவன் எங்ெகல்லாம் ேபாகேவண்டும்
என்றுவரும்புக றாேராஅங்ெகல்லாம்அவைனக்கர்த்தர்வழி நடத்துக றார்.
௨ ஒருவன் தான் ெசய்வைதெயல்லாம் சரி என்ேற நைனக்கறான்.

ஜனங்களின் ெசயல்களுக்காகக் கர்த்தேர சரியான காரணங்கேளாடு
தீர்ப்பளிக்க றார்.
௩ சரியானதும் ேநர்ைமயானதுமான ெசயல்கைளச் ெசய்யுங்கள்.

பலிகைளவ டஇத்தைகயவற்ைறேயகர்த்தர்வரும்புக றார்.
௪ கர்வமுள்ள பார்ைவயும், ெபருைமயான எண்ணங்களும் பாவமானைவ.

ஒருவன்தீயவன்என்பைதஅைவகாட்டுகன்றன.
௫ கவனமான த ட்டங்கள் இலாபத்ைதத் தரும். ஆனால் ஒருவன் கவனம்

இல்லாமலும் எைதயும்அவசரகதயுமாகச் ெசய்துெகாண்டும்இருந்தால்,அவன்
ஏைழயாவான்.
௬ நீ ெசல்வந்தனாவதற்காகப் ப றைர ஏமாற்றனால் உன் ெசல்வம்

உன்ைனவட்டு ெவகுவைரவல் வலகவடும். உன் ெசல்வம் உன்ைன
மரணத்துக்ேகஅைழத்துச்ெசல்லும்.
௭ தீயவர்களின் ெசயல்கள் அவர்கைள அழித்துவடும். அவர்கள்

சரியானவற்ைறச்ெசய்யமறுக்கன்றனர்.
௮ ெகட்டவர்கள் எப்ெபாழுதும் மற்றவர்கைள ஏமாற்றேவ முயற்ச

ெசய்க றார்கள். ஆனால் நல்லவர்கேளா ேநர்ைமயானவர்களாகவும்
ச றந்தவர்களாகவும்இருக்கன்றனர்.
௯ எப்ேபாதும் எதற்ெகடுத்தாலும் வாக்கு வாதம் ெசய்க ற மைனவேயாடு

வீட்டில்வாழ்வைதவ டகூைரயன்ேமல்வாழ்வதுநல்லது.
௧௦ தீயவர்கள் ேமலும் தீைமேய ெசய்ய வரும்புகன்றனர். இவர்கள் தம்ைமச்

சுற்றயருப்பவர்கள்மீதுஇரக்கம்காட்டமாட்டார்கள்.
௧௧ ேதவைனக் ேகலிச் ெசய்க றவைனத் தண்டித்துவடு. இதனால்

அறவற்றவர்கள் பாடம் கற்பார்கள். அவர்கள் அறவாளிகளாகன்றனர்.
அவர்கள்ேமலும்ேமலும்அறைவப்ெபறுகன்றனர்.
௧௨ ேதவன் நல்லவர், தீயவர்கள் என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள்

என்பைத ேதவன்அறவார்,அவர்கைளத்தண்டிப்பார்.
௧௩ஒருவன் ஏைழகளுக்கு உதவ மறுத்தால், அவனுக்கு உதவ ேதைவப்படும்

தருணத்தல்உதவ ெசய்யயாரும்முன்வரமாட்டார்கள்.
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௧௪ ஒருவன் உன்மீது ேகாபமாக இருந்தால் இரகச யமாக அவனுக்கு ஒரு
அன்பளிப்ைபக்ெகாடு. அதுஅவனதுேகாபத்ைதத்தடுக்கும்.
௧௫ ேநர்ைமயான தீர்ப்பு நல்லவர்கைள மக ழ்ச்ச யாக்கும். ஆனால் அது

தீயவர்கைளப்பயப்படுத்தும்.
௧௬அறைவவ ட்டுவலக நடப்பவன்அழிைவேநாக்க ேயெசல்க றான்.
௧௭ ேவடிக்ைக ெசய்வைதேய முதன்ைமயாகக் கருதுபவன் ஏழ்ைமயைடவான்.

அவன் த ராட்ைசரசத்ைதயும் உணைவயும் வரும்பனால் அவனால்
ெசல்வந்தனாகமுடியாது.
௧௮ நல்லவர்களுக்குத் தீயவர்கள் ெசய்யும் தீைமகளுக்ெகல்லாம் வைல

ெகாடுக்கேவண்டும். ேநர்ைமயற்றவர்கள் ேநர்ைமயானவர்களுக்குச்
ெசய்தவற்றுக்காகவைலதர ேவண்டும்.
௧௯ முன் ேகாபமும் வாக்குவாதம் ெசய்வதல் ஆர்வமும்ெகாண்ட

மைனவேயாடுவாழ்வைதவ ட பாைலவனத்தல்வாழ்வதுநல்லது.
௨௦அறவுள்ளவன் தனக்குத் ேதைவயானவற்ைறச் ேசகரித்துக்ெகாள்க றான்.

அறவற்றவேனா தான் ெபற்றைத ெபற்ற ேவகத்த ேலேய ெசலவு
ெசய்துவடுகறான்.
௨௧ எப்ெபாழுதும் அன்ைபயும், கருைணையயும் காட்டுக ற ஒருவன்

நல்வாழ்வும்ெசல்வமும்ச றப்பும்ெபறுவான்.
௨௨ அறவுள்ளவனால் அைனத்ைதயும் ெசய்ய முடியும். அவனால்

வலிைமமிக்க வீரர்களின் காவலில் உள்ள நகரங்கைளயும் தாக்கமுடியும்.
அவர்கைளக்காக்கும்என்றுநம்பயைவகைளயும்தகர்க்கமுடியும்.
௨௩ஒருவன் தான் ெசால்வைதப்பற்ற எச்சரிக்ைக உைடயவனாக இருந்தால்,

அவன்தன்ைனத்துன்பங்களிலிருந்துகாத்துக்ெகாள்க றான்.
௨௪ ெபருைமெகாண்டவன் மற்றவர்கைளவ டத் தன்ைனச் ச றந்தவனாக

நைனக்கறான். அவன்தனதுெசயல்கள்மூலம்தீயவன்என்றுகாட்டுக றான்.
௨௫-௨௬ ேசாம்ேபற ேமலும் ேமலும் ஆைசப்படுவதால் தன்ைனேய

அழித்துக்ெகாள்க றான். அவன் அதற்ெகன உைழக்க மறுப்பதால்
தன்ைனத்தாேன அழித்துக்ெகாள்க றான். ஆனால் நல்லவனிடம் ஏராளமாக
இருப்பதால்அவனால்ெகாடுக்கமுடியும்.
௨௭ தீயவர்கள் பலிதரும்ேபாது, குற ப்பாக அவர்கள் கர்த்தரிடமிருந்து

சலவற்ைறப்ெபறமுயற்ச க்கும்ேபாதுகர்த்தர் மக ழ்ச்ச யைடவதல்ைல.
௨௮ ெபாய் ெசால்பவன் அழிக்கப்படுவான். அப்ெபாய்ைய நம்புக றவனும்

அவேனாடுஅழிந்துவடுவான்.
௨௯ தான் ெசய்வது சரி என்பைத எப்ேபாதும் நல்லவன் அறவான். ஆனால்

தீயவேனாநடிக்க றான்.
௩௦ கர்த்தர் எத ராக இருக்கும்ேபாது ெவற்றயைடயக்கூடிய த ட்டமிடுக ற

அளவற்குயாருக்கும்அறவல்ைல.
௩௧ ஜனங்களால் ேபாருக்கான அைனத்து ஏற்பாடுகைளயும்,

குதைரகைளயும்கூடத் தயார் ெசய்ய முடியும். ஆனால் கர்த்தர் ெவற்றையக்
ெகாடுக்காவ ட்டால்அவர்களால்ெவல்லஇயலாது.

௨௨
௧ஒருவன் ெசல்வந்தனாக இருப்பைதவ ட மரியாைதக்குரியவனாக வாழ்வது

நல்லது. ெபான்மற்றும்ெவள்ளிையவ ட நல்லெபயர்முக்கயமானது.
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௨ ெசல்வந்தராக இருப்பனும் ஏைழகளாக இருப்பனும் எல்லாரும் சமேம.
அைனவைரயும்கர்த்தேர பைடத்துள்ளார்.
௩ அறவுள்ளவர்கள் துன்பம் வருவைதப் பார்த்து அதலிருந்து

வலகக்ெகாள்வார்கள். ஆனால் அறவற்றவர்கேளா ேநராகத் துன்பத்ைத
ேநாக்க ப் ேபாய்அதல்ச க்க க்ெகாள்வார்கள்.
௪கர்த்தைரமத த்துப்பணிவுள்ளவர்களாகஇருங்கள். அப்ேபாதுஉங்களுக்குச்

ெசல்வமும்மத ப்பும்உண்ைமயானவாழ்வும்கைடக்கும்.
௫தீயவர்கள் பலதுன்பங்களில்அகப்பட்டுக்ெகாள்க றார்கள். ஆனால் தங்கள்

ஆத்துமாைவப் பற்ற எச்சரிக்ைகயாக இருப்பவர்கள் துன்பங்களிலிருந்து
வலக வாழ்கன்றனர்.
௬ஒருபள்ைளஇளைமயாகஇருக்கும்ேபாேதவாழ்வதற்கானநல்லவழிகைள

அவனுக்குப் ேபாத யுங்கள். அப்ேபாதுஅவன்வளர்ந்தப றகும் ெதாடர்ந்து நல்ல
வழிய ேலேயநடப்பான்.
௭ ஏைழகள் எல்லாம் ெசல்வந்தர்களுக்கு அடிைமயாக இருக்கன்றனர். கடன்

வாங்கயவன்கடன்ெகாடுத்தவனுக்குேவைலக்காரனாகஇருக்க றான்.
௮ துன்பத்ைத வைதக்க றவன் துன்பத்ைதேய அறுக்கறான். முடிவல்

அடுத்தவர்களுக்குெகாடுத்ததுன்பத்தாேலேயஅவன்அழிந்துேபாக றான்.
௯ தாராளமாகக் ெகாடுப்பவன் ஆசீர்வத க்கப்படுக றான். தன் உணைவ

ஏைழகேளாடுபக ர்ந்துெகாள்வதால்அவன்ஆசீர்வத க்கப்படுக றான்.
௧௦ஒருவன்மற்றவர்கைளவ டத்தன்ைனப்ெபரிதாகநைனத்துக்ெகாண்டிருந்தால்

அவைன வலகும்படி வற்புறுத்து. அவன் வலகும்ேபாது அவேனாடு
துன்பங்களும்வலகுகன்றன. பன்வாதங்களும்வேராதமும்வலகும்.
௧௧ நீ சுத்தமான இருதயத்ைதயும் கருைணமிக்க வார்த்ைதகைளயும்

வரும்புக றவனாயருந்தால்அரசனும்உனக்குநண்பன்ஆவான்.
௧௨ ேதவைன அறகன்ற ஜனங்கைளக் கர்த்தர் கவனித்து காப்பாற்றுகறார்.

ஆனால்தனக்குஎத ரானவர்கைளஅவர்அழித்துப்ேபாடுக றார்.
௧௩ ேசாம்ேபற ேயா, “என்னால் ேவைலக்குப் ேபாகமுடியாது. ெவளிேய ஒரு

சங்கம்உள்ளது. அதுஎன்ைனக்ெகான்றுவடும்” என்றுகூறுகறான்.
௧௪வபச்சாரம் என்பது வைலேபான்றது. இவ்வைலயல் வழுபவர்களின் மீது

கர்த்தர் மிகுந்த ேகாபங்ெகாள்க றார்.
௧௫ சறுவர்கள் முட்டாள்தனமான ெசயல்கைளச் ெசய்க றார்கள்.

நீ அவர்கைளத் தண்டித்தால் அவற்ைறச் ெசய்யாமல் இருக்கக்
கற்றுக்ெகாள்க றார்கள்.
௧௬ நீ ெசல்வந்தனாகும்ெபாருட்டு ஏைழகைளத் துன்புறுத்துவதும்,

ெசல்வந்தர்களுக்கு அன்பளிப்புகைளக் ெகாடுப்பதும் ஆகய இரண்டு
ெசயல்களும்உன்ைனஏைழயாக்கும்.
முப்பதுஞானெமாழிகள்
௧௭ நான் ெசால்லுகறைதக் கவனியுங்கள். அறவாளிகள்

ெசால்லியருக்கன்றவற்ைற நான் உங்களுக்குப் ேபாத க்க ேறன்.
இப்ேபாதைனகளிலிருந்து கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௮ நீ இவற்ைற நைனவல்
ைவத்தருந்தால் இது உனக்கு நல்லது. நீ இவ்வார்த்ைதகைளச் ெசான்னால்
இைவஉனக்கு உதவயாக இருக்கும். ௧௯இப்ெபாழுதுஇவற்ைற நான் உனக்கு
ேபாத க்க ேறன். நீ கர்த்தைர நம்ப ேவண்டுெமன்று நான் வரும்புக ேறன்.
௨௦ நான் உனக்காக முப்பது அறவுைரகைள எழுதயருக்க ேறன். இைவ
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அறவும் ஞானமும் உைடயைவ. ௨௧இைவ உனக்கு உண்ைமயானவற்ைறயும்
முக்கயமானவற்ைறயும் ேபாத க்கும். அப்ேபாது உன்ைன அனுப்பயவருக்கு நீ
நல்லபதல்கைளக்கூறமுடியும்.

— 1 —
௨௨ ஏைழகளிடமிருந்து தருடுவது எளிது. ஆனால் அதைனச் ெசய்யாேத.

வழக்கு மன்றத்தல் ஏைழகைளச் சுரண்டாேத. ௨௩ கர்த்தர் அவர்கள்
பக்கம் இருக்க றார். அவர்களுக்கு அவர் உதவுகறார். அவர்களிடமிருந்து
எடுத்துக்ெகாண்டஎந்தப்ெபாருைளயும்அவர் தரும்ப எடுத்துக்ெகாள்க றார்.

— 2 —
௨௪ மிக சீக்க ரத்தல் ேகாபங்ெகாள்க றவர்கேளாடு நட்புெகாள்ளாேத.

வைரவல் ந தானம் இழப்பவர்கள் பக்கத்தல் ேபாகாேத. ௨௫ நீ அவ்வாறு
ெசய்தால், நீயும் அவர்கைளப் ேபான்று ஆகக் கற்றுக்ெகாள்வாய். ப றகு
அவர்களுக்குரியஅேததுன்பம்உனக்கும்வரும்.

— 3 —
௨௬ அடுத்தவன்பட்ட கடனுக்குப் ெபாறுப்ேபற்பதாக நீ வாக்குறுத தராேத.

௨௭ உன்னால் அந்தக் கடைனத் தீர்க்க முடியாவ ட்டால், உன்னிடமுள்ள
அைனத்ைதயும் இழந்துேபாவாய். நீ தூங்கும் படுக்ைகைய எதற்காக
இழக்கேவண்டும்?

— 4 —
௨௮ உன் முற்ப தாக்களால் குறக்கப்பட்ட பைழய எல்ைல அைடயாளங்கைள

மாற்றாேத.
— 5 —
௨௯ ஒருவன் தனது ேவைலயல் தறைமயுைடயவனாக இருந்தால்

அவன் அரசனிடம் பணியாற்றும் தகுதையப் ெபறுகறான். அவன்,
முக்கயமில்லாதவர்களுக்குப்பணியாற்றும் ேதைவஇருக்காது.

௨௩
— 6 —
௧ ஒரு முக்கயமான மனிதேனாடு அமர்ந்து உண்ணும்ேபாது நீ யாருடன்

இருக்கறாய் என்பைத எண்ணிப்பார். ௨எவ்வளவுதான் பச ேயாடுஇருந்தாலும்
அளவுக்குமீற உண்ணாேத. ௩அவன்ெகாடுக்கும்உயர்ந்தஉணைவஅதகமாக
உண்ணாேத. இதுஒருதந்த ரமாகஇருக்கலாம்.

— 7 —
௪ ெசல்வந்தனாக முயன்று உனது உடல் நலத்ைதக் ெகடுத்துக்ெகாள்ளாேத.

நீ அறவுள்ளவனாக இருந்தால் ெபாறுைமயாக இரு. ௫ ஒரு பறைவ சறகு
முைளத்துப் பறந்துெசன்றுவடுவைதப்ேபால ெசல்வம் மிக ேவகமாகக்
கைரந்துவடும்.

— 8 —
௬ கருமிேயாடு அமர்ந்து உணவு உண்ணாேத. அவன் வரும்பும் ச றப்பு

உணவலிருந்து தூர வலகயரு. ௭ எப்ெபாழுதும் அவன் அதன் வைலையேய
நைனத்துக்ெகாண்டிருக்கும் தன்ைமயுைடயவன். அவன்உன்னிடம், “உண்ணு,
பருகு” என்று கூறலாம். ஆனால் அவனது வருப்பம் உண்ைமயானது அல்ல.
௮அவனது உணைவ உண்டால், நீ ேநாயாளி ஆவாய். உனது வார்த்ைதகளின்
புகழுைரயும், நன்றகளும்வீணாகப் ேபாய்வடும்.
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— 9 —
௯ முட்டாளுக்குக் கற்றுக்ெகாடுக்க முயலாேத. அவன் உனது புத்த மத

வார்த்ைதகைளக் ேகலிச்ெசய்வான்.
— 10 —
௧௦ பைழய ெசாத்துக்களின் எல்ைலைய மாற்றாேத. அநாைதகளுக்குரிய

நலத்ைத அபகரிக்காேத. ௧௧ கர்த்தர் உனக்கு எத ராக இருப்பார். கர்த்தர் சர்வ
வல்லைமயுள்ளவர். அந்தஅநாைதகைளஅவேர பாதுகாக்க றார்.

— 11 —
௧௨உனதுேபாதகைரக் கவனி,உன்னால்முடிந்தவைரகற்றுக்ெகாள்.
— 12 —
௧௩ ேதைவப்படும்ெபாழுது குழந்ைதக்குத் தண்டைன ெகாடு. அவைனப்

ப ரம்பால் அடித்தால் அது அவைன அழிக்காது. ௧௪ அவைனப் ப ரம்பால்
அடிப்பதன்மூலம்அவனதுவாழ்க்ைகையக்காப்பாற்றவடுகறாய்.

— 13 —
௧௫ என் மகேன! நீ அறவாளியானால், நான் மிகவும் மக ழ்ேவன். ௧௬ நீ

சரியானவற்ைறப் ேபசுவைதநான்ேகட்டால் என்மனதல்மிகவும்மக ழ்ேவன்.
— 14 —
௧௭ தீயவர்கைளப் பார்த்து ெபாறாைமப்படாேத. ஆனால் எப்ெபாழுதும்

உறுதயாக கர்த்தருக்கு மரியாைத ெசலுத்து. ௧௮ எப்ெபாழுதும் நம்ப க்ைகக்கு
இடம்உண்டு. உனதுநம்ப க்ைகவீண்ேபாகாது.

— 15 —
௧௯ என் மகேன கவனி. அறவுள்ளவனாக இரு. சரியான வழியல்

வாழ்வதல் எச்சரிக்ைகயாக இரு. ௨௦ மிகுதயான இைறச்சைய
உண்பவர்கேளாடும் மிகுதயான மதுைவக் குடிப்பவர்கேளாடும் நட்பாக
இருக்காேத! ௨௧மிகுதயாக உண்பவனும் குடிப்பவனும் ஏைழயாகவடுகறான்.
அவர்கள் ெசய்பைவெயல்லாம் உண்பது, குடிப்பது மற்றும்தூங்குவது மட்டுேம.
வைரவல்அவர்கள்ஒன்றும்இல்லாமல் ேபாக றார்கள்.

— 16 —
௨௨உன்தந்ைதெசால்வைதக்கவனமாகக் ேகள். உன்தந்ைதஇல்லாவ ட்டால்

நீ ப றந்தருக்க முடியாது. எவ்வளவுதான் முதயவளாக இருந்தாலும் உன்
தாய்க்கு மரியாைத ெகாடு. ௨௩உண்ைம, ஞானம், கல்வ , புரிந்துெகாள்ளுதல்
ஆகயைவ வைல மத ப்புள்ளைவ. இைவகைள வற்கமுடியாது. ஏெனனில்
இைவ மிகவும் வைலயுயர்ந்தைவ. ௨௪ நல்லவனின் தந்ைத மக ழ்ச்ச யாக
இருக்க றார். ஒருவன் அறவுள்ள பள்ைளையப் ெபற்றால் அப்பள்ைள
மகழ்ச்சையத் தருகறான். ௨௫ எனேவ உன் தந்ைதையயும் தாையயும்
உன்ேனாடு மக ழ்ச்ச யாக இருக்கும்படிெசய். உன் தாைய ஆனந்தமாக
ைவத்தரு.

— 17 —
௨௬ என் மகேன, நான் ெசால்வைதக் கவனமாகக் ேகள். என் வாழ்க்ைக

உனக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கட்டும். ௨௭ ேவச களும் ேமாசமான
ெபண்களும் வைலகைளப் ேபான்றவர்கள். அவர்கள் உன்னால் ெவளிேயற
முடியாத அளவுக்கு ஆழமான கணற்ைறப் ேபான்றவர்கள். ௨௮ ேமாசமான
ெபண் தருடைனப்ேபான்று உனக்காகக் காத்தருப்பாள். பலைர அவள்
பாவ களாக்குகறாள்.
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௨௯-௩௦ நைறய மது குடிப்பவர்களுக்கு அேநகத் தீங்கு உண்டாக றது.

தங்களுக்குள்அடித்துக் ெகாண்டு சண்ைடகளும்வவாதங்களும் ெசய்வார்கள்.
அவர்களின் கண்கள் சவக்கன்றன. தங்களுக்குள் சண்ைடய ட்டுப் புலம்ப
தங்கைளத் தாங்கேள காயப்படுத்த க் ெகாள்கன்றனர். அவர்களால்
இத்துன்பங்கைளத்தவ ர்த்தருக்கமுடியும்.
௩௧ மதுைவப் பற்ற எச்சரிக்ைகயாக இரு. அது அழகாகவும் சவப்பாகவும்

இருக்க றது. அதுகண்ணத்தற்குள்பளபளப்பாகஉள்ளது. குடிக்கும்ேபாதுஅது
ெமன்ைமயாகவும்ெமதுவாகவும்வயற்றல்இறங்குகறது. ௩௨முடிவல்அதுஒரு
பாம்ைபப்ேபான்றுகடித்துவடுகறது.
௩௩ மதுவானது உன்ைன வேநாதமானவற்ைறப் பார்க்கைவக்கும். உன்

மனம் குழப்பமைடயும். ௩௪ நீ படுத்தருக்கும்ேபாது, நீ கடலுக்குேமல்
படுத்தருப்பதுேபால ேதான்றும். நீ கப்பலில் படுத்தருப்பதுேபால் ேதான்றும்.
௩௫ “அவர்கள் என்ைன அடித்தார்கள். ஆனால் அைத நான் உணரவல்ைல.
அவர்கள் என்ைனத் தாக்கனார்கள். அது எனக்கு நைனவல்ைல. இப்ேபாது
என்னால் எழ முடியவல்ைல. எனக்கு ேமலும் குடிக்க ேவண்டும்ேபால உள்ளது”
என்றுநீெசால்வாய்.

௨௪
— 19 —
௧ தீயவர்கைளப் பார்த்து நீ ெபாறாைமப்படாேத. உனது காலத்ைத

அவர்கேளாடு வீணாக்காேத. ௨ அவர்கள் தங்கள் மனதல் தீைம ெசய்ய
நைனத்தருக்க றார்கள். துன்பம்ெசய்வைதப் பற்ற ேய ேபசுக றார்கள்.

— 20 —
௩ ஞானத்தனாலும் புரிந்துெகாள்தலினாலும் நல்ல வீடு கட்டப்படுக றது.

௪அறவுஅைறகைளஅரியஅழகுள்ளத ரவயங்களால்ந ரப்புக றது.
— 21 —
௫ஞானம் ஒருவைன மிகவும் வலிைமயுள்ளவனாக்கும். அறவு ஆற்றைலத்

தருகறது. ௬ நீ ஒரு ேபாைரத் துவங்குமுன் கவனமாகத் த ட்டமிட
ேவண்டும். நீ ெவற்றைய வரும்பனால் அேநக நல்ல ஆேலாசகர்கைள
ைவத்தருக்கேவண்டும்.

— 22 —
௭ முட்டாள்களால் ஞானத்ைத உணர்ந்து ெகாள்ளமுடியாது.

முக்கயமானவற்ைறப் பற்ற ஜனங்கள் கலந்தாேலாச க்கும்ேபாது
முட்டாள்களால்எதுவும்ெசால்லமுடியாது.

— 23 —
௮ நீ எப்ெபாழுதும் மற்றவர்களுக்குத் தீைம ெசய்வைதப்பற்ற ேய

த ட்டமிட்டுக்ெகாண்டிருந்தால், ெதாந்தரவுகைள உருவாக்குபவன் என்று
ஜனங்கள் உன்ைன நைனத்துக்ெகாள்வார்கள். நீ ெசால்வைத அவர்கள்
ேகட்கமாட்டார்கள். ௯ அறவற்றவன் ெசய்யத் த ட்டமிடுபைவ அைனத்தும்
பாவத்த ேலேய முடிகன்றன. மற்றவர்கைளவ டத் தன்ைனப் ெபரிதாக
நைனப்பவைனஜனங்கள்ெவறுப்பார்கள்.

— 24 —
௧௦துன்பக்காலத்தல் நீ ைதரியமிழந்து ேபாவாயானால், உண்ைமய ேலேய நீ

பலவீனன்ஆவாய்.
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௧௧ ஜனங்கள் ஒருவைனக் ெகாைலெசய்யத் த ட்டமிடுைகயல், உன்னால்

முடிந்தால் அவைனக் காப்பாற்றேவண்டும். ௧௨ “இது எனது ேவைல இல்ைல”
என்று கூறாேத. அைனத்ைதயும் கர்த்தர் அறவார். நீ எதற்காக அவற்ைறச்
ெசய்க றாய் என்பைதயும் அவர் அறவார். கர்த்தர் உன்ைனக் கவனித்து
அறகறார். உனக்குதகுந்தெவகுமத கைளக்கர்த்தர் தருவார்.

— 26 —
௧௩என்மகேன, ேதைனப்பருகு. அதுநல்லது. ேதனைடயலுள்ளேதன்மிகவும்

சுைவயானது. ௧௪ இதுேபாலேவ ஞானமானது உன் ஆத்துமாவுக்கு நல்லது.
உன்னிடம் ஞானம் இருக்குமானால் உன்னிடம் நம்ப க்ைகயும் இருக்கும். உன்
நம்ப க்ைகக்குமுடிவருக்காது.

— 27 —
௧௫ நல்லவனிடமிருந்து ெபாருைளத் தருடும் அல்லது அவன் வீட்ைடேய

அபகரிக்கும் தருடைனப்ேபால நீ இருக்காேத. ௧௬ நல்லவன் ஏழுமுைற
வழுந்தாலும் மீண்டும் எழுந்துவடுவான். ஆனால் தீயவர்கேளா எப்ெபாழுதும்
துன்பங்களால் ேதாற்கடிக்கப்படுவார்கள்.

— 28 —
௧௭உன் எத ரிக்குத் துன்பம் வரும்ேபாதுஅைதக் கண்டுமகழ்ச்ச அைடயாேத.

அவன் வழும்ேபாதும் மக ழ்ச்ச அைடயாேத. ௧௮ நீ அவ்வாறு ெசய்தால் கர்த்தர்
அதைனக்காண்பார். அதற்காகக் கர்த்தர் மக ழ்ச்ச யைடயமாட்டார். கர்த்தர்உன்
எத ரிக்ேகஉதவ ெசய்வார்.

— 29 —
௧௯ தீயவர்கைளக் குறத்து கவைலப்படாேத. அவர்கைளக் கண்டு

ெபாறாைமயும்அைடயாேத. ௨௦தீயவர்களுக்கு எவ்வத நம்ப க்ைகயும்இல்ைல.
அவர்களின்வளக்குஅைணந்துேபாகும்.

— 30 —
௨௧ மகேன! கர்த்தருக்கும் அரசனுக்கும் மரியாைத ெசய். அவர்களுக்கு

எத ரானவர்கேளாடு ேசராேத. ௨௨ ஏெனன்றால் அத்தைகயவர்கள் வைரவல்
அழிக்கப்படுவார்கள். ேதவனும் அரசனும் தம் எத ரிகளுக்கு எவ்வளவு
துன்பத்ைதக்ெகாடுப்பார்கள்என்பதுஉனக்குத்ெதரியாது.

ேமலும்ஞானெமாழிகள்
௨௩இைவஞானம்உள்ளவர்களின்வார்த்ைதகள்.
ஒரு நீத பத ேநர்ைமயாக இருக்கேவண்டும். ஒருவன் ெதரிந்தவன்

என்பதற்காக அவனுக்கு சார்பாக இருக்கக்கூடாது. ௨௪ ஒரு நீத பத தவறு
ெசய்தவைனவடுதைலெசய்துதீர்ப்புஅளித்தால்,ஜனங்கள்அவனுக்குஎத ராக
மாறுவார்கள். மற்ற நாட்டு ஜனங்களும்கூட அவைன இழிவாகக் கூறுவார்கள்.
௨௫ஆனால்ஒருநீத பத தவறுெசய்தவைனத்தண்டித்தால்அதற்காகஜனங்கள்
மக ழ்ச்ச அைடவார்கள்.
௨௬ ஒரு ேநர்ைமயான பதல் ஜனங்கள் அைனவைரயும் மக ழ்ச்ச ப்படுத்தும்.

அதுஉதடுகளில்இடுகறமுத்தத்ைதப் ேபான்றது.
௨௭ உனது வயலில் நடுவதற்கு முன்னால் வீடு கட்டாேத. வாழ்வதற்கான

வீட்ைடக் கட்டும் முன்னால் உணவுக்காகப் பய ர் ெசய்வதற்கான உறுதயான
ஏற்பாடுகைளச்ெசய்துக்ெகாள்.
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௨௮ சரியான காரணம் இல்லாமல் ஒருவனுக்கு எத ராகப் ேபசாேத. ெபாய்
ெசால்லாேத.
௨௯ “அவன் என்ைனக் காயப்படுத்தனான். எனேவ அதுேபால் நானும்

அவைனக் காயப்படுத்துேவன். அவன்எனக்குச் ெசய்ததற்காக நான்அவைனத்
தண்டிப்ேபன்” என்றுெசால்லாேத.
௩௦ ேசாம்ேபறயான ஒருவனுக்குச் ெசாந்தமான வயைலக் கடந்து நான்

நடந்து ெசன்ேறன். ஞானம் இல்லாத ஒருவனுக்குச் ெசாந்தமான த ராட்ைசத்
ேதாட்டத்தன் வழியாக நான் நடந்து ெசன்ேறன். ௩௧ அைனத்து இடங்களிலும்
முட்ெசடிகள் வளர்ந்தருந்தன. தைரயல் பயனற்ற புதர்களும் வளர்ந்தருந்தன.
ேதாட்டத்ைதச் சுற்றுலுமிருந்த சுவர்கள் உைடந்து வழுந்துக டந்தன. ௩௨ நான்
இவற்ைறப் பார்த்துஅைதப் பற்ற ேய நைனத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். பன் நான்
இவற்றலிருந்துஒருபாடத்ைதக் கற்றுக்ெகாண்ேடன். ௩௩ஒருசறுதூக்கம்,ஒரு
சறுஓய்வு,ைககைளமடக்க க்ெகாண்டுசறுதூக்கம்எனலாமா? ௩௪இதுேபான்ற
ெசயல்கள் வைரவல் உன்ைன ஏைழயாக்கவடும். உன்னிடம் ஒன்றும்
இருக்காது. ஒரு தருடன் கதைவ உைடத்துவந்து வீட்டிலுள்ள அைனத்ைதயும்
எடுத்துப்ேபானதுேபால்இருக்கும்.

௨௫
சாெலாேமானிடமிருந்து ேமலும்ஞானெமாழிகள்
௧ இது சாெலாேமான் ெசான்ன ேமலும் சல ஞானெமாழிகள்.

இவ்வார்த்ைதகள் யூதாவன் அரசனான எேசக்கயா என்பவனின்
ேவைலக்காரர்கள்பார்த்துஎழுதயைவ.
௨ நாம் அற ந்துெகாள்ளக் கூடாது என்று ேதவன் எண்ணும் காரியங்கைள

மைறத்து ைவக்கும் உரிைம ேதவனுக்கு உண்டு. ஆனால் தான் ெசால்லும்
காரியங்களுக்காகஒருஅரசன்ெபருைமக்குரியவன்ஆகறான்.
௩ வானம் நமக்கு ேமேல மிகவும் உயரத்தல் உள்ளது. பூமியல் ஆழங்கள்

உள்ளன. இது ேபாலேவ அரசனுைடய மனமும் உள்ளது. இவற்ைற நம்மால்
புரிந்துெகாள்ளமுடியாது.
௪ நீ ெவள்ளியலிருந்து கசடுகைளயும் அசுத்தங்கைளயும் நீக்கவ ட்டால்,

அைதக் ெகாண்டு ஒரு ெதாழிலாளியால் நல்ல அழகான ெபாருட்கைளச்
ெசய்யமுடியும். ௫ இதுேபாலேவ, ஒரு அரசனிடமிருந்து தீய ஆேலாசகர்கைள
நீக்கவ ட்டால், நன்ைமஅவனதுஆட்சையவலிைமயுள்ளதாக்கும்.
௬ அரசனுக்கு முன்னால் உன்ைனப்பற்ற ப் ெபருைம ேபசாேத. நீ

புகழ்ெபற்றவன் என்றும் கூறாேத. ௭ அரசன் உன்ைன அவனாக
வரவைழப்பதுதான் மிக நல்லது. ஆனால் நீயாகப் ேபானால் மற்றவர்கள்முன்பு
நீஅவமானப்பட்டுப் ேபாவாய்
௮ நீ உன் கண்ணால் பார்த்தைத நீத பதய டம் ெசால்ல அவசரப்படாேத.

ேவறு ஒருவன் நீ ெசால்வது தவெறன்று நரூப த்துவ ட்டால் ப றகு நீ
அவமானப்படுவாய்.
௯ நீயும் இன்ெனாருவனும் ஒத்துப்ேபாகாவ ட்டால் இனி என்ன ெசய்யலாம்

என்பைத உங்களுக்குள் ேபச முடிவுெசய். அடுத்தவனின் இரகச யத்ைத
ெவளியல் கூறாேத. ௧௦ நீ அவ்வாறு ெசய்தால், ப றகு அவமானப்படுவாய்.
அதற்குப் ப றகுஉன்அவப்ெபயர் எப்ேபாதும் நீங்காது.
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௧௧ நீ சரியான ேநரத்தல் சரியானைதக் கூறுவது, தங்க ஆப்பைள ெவள்ளித்
தட்டில் ைவப்பதுேபான்றது. ௧௨ ஞானமுள்ளவன் உன்ைன எச்சரித்தால், அது
தங்க ேமாத ரங்கைளவ டவும், சுத்தமான தங்கத்தால் ெசய்த நைககைளவ டவும்
மத ப்புள்ளது.
௧௩ நம்ப க்ைகக்குரிய தூதுவன் அவைன அனுப்பயவனுக்குப்

பயனுள்ளவனாக இருப்பான். அவன் ேவனிற்கால அறுவைடயன்ேபாது
கைடக்கும்குளிர்ந்த தண்ணீைரப் ேபான்றவன்.
௧௪ ச லர் அன்பளிப்பு ெகாடுப்பதாக வாக்குறுத தருவார்கள். ஆனால்

அவற்ைறத் தரமாட்டார்கள். இவர்கள் மைழ தராத ேமகமும் காற்றும்
ேபான்றவர்கள்.
௧௫ெபாறுைமயான ேபச்சு யாருைடய ச ந்தைனையயும் மாற்ற வல்லது. அது

அரசைனயும்மாற்றும்ெமன்ைமயானேபச்சுமிகுந்தவலிைமஉைடயது.
௧௬ ேதன் நல்லது. ஆனால் அைத அதகம் உண்ணாேத. அவ்வாறு ெசய்தால்

நீ வயாத க்குள்ளாவாய். ௧௭இதுேபாலேவ உனதுஅயலான்வீட்டிற்குஅடிக்கடிப்
ேபாகாேத. அவ்வாறுெசய்தால்அவன்உன்ைனெவறுக்கத்துவங்குவான்.
௧௮ உண்ைமையச் ெசால்லாதவன் ஆபத்தானவன். அவன்

தண்டாயுதத்த ற்கும் வாளுக்கும் கூர்ைமயான அம்புக்கும் சமமானவன்.
௧௯துன்ப காலத்தல் ெபாய் ெசால்பவைன நம்ப இருக்காேத. வலிெகாடுக்கும்
பல்ைலப்ேபான்றும்,வாதத்தால்சூம்பயகாைலப்ேபான்றும்அவன்இருப்பான்.
அவனதுேதைவவரும்ேபாதுதுன்புறுத்துவான்.
௨௦ வருத்தத்ேதாடு இருக்க றவன் முன்னால் மக ழ்ச்ச யான பாடல்கைளப்

பாடுவது ஒருவன் குளிரால் வருந்தும்ேபாது ஆைடையப் பற ப்பது
ேபான்றதாகும். அதுெவடிப்பன்ேமல்காடிையக்கலப்பதுேபான்றதுஆகும்.
௨௧ உன் எத ரி பச ேயாடு இருந்தால் அவனுக்கு உணவு ெகாடு. உன் எத ரி

தாகமாகஇருந்தால்குடிக்கதண்ணீைரக்ெகாடு. ௨௨இவ்வாறுெசய்வதன்மூலம்
நீ அவைன ெவட்கப்படுத்த முடியும். இது எரிக ற ெநருப்புத் தழல்கைள
அவன் தைலயன்ேமல் ேபாடுவதற்குச் சமமாகும். உன் எத ரிக்கு நீ நல்லைதச்
ெசய்தபடியால்கர்த்தர்உனக்குநற்பலைனத்தருவார்.
௨௩வடக்ேக இருந்து வரும் காற்று மைழையக் ெகாண்டுவரும். இதுேபாலேவ

வம்பானதுேகாபத்ைதக்ெகாண்டுவரும்.
௨௪ உன்ேனாடு ஓயாமல் வாக்குவாதம் ெசய்க ற மைனவேயாடு வீட்டிற்குள்

வாழ்வைதவ டகூைர ேமல்வாழ்வதுநல்லது.
௨௫தூரமானஇடத்தலிருந்துவரும் நல்லெசய்த ெவப்பமாகவும் தாகமாகவும்

இருக்கும்ேபாதுகைடக்கும்,குளிர்ந்த தண்ணீைரப் ேபான்றதாகும்.
௨௬ ஒரு நல்ல மனிதன் பலவீனமாக ெகட்டவன் பன்னால் ேபாவது என்பது

நல்லதண்ணீர்அழுக்காவைதப் ேபான்றதாகும்.
௨௭நீ ேதைனமிகுதயாகப் பருகனால்அதுஉனக்குநல்லதல்ல. இதுேபாலேவ

உனக்குமிகஅத களவுெபருைமையத் ேதடிக்ெகாள்ளமுயலாேத.
௨௮ ஒருவன் தன்ைனத்தாேன கட்டுப்படுத்த முடியாவ ட்டால், அவன் மதல்

உைடந்துப்ேபானநகைரப்ேபான்றுஇருப்பான்

௨௬
அறவற்றவர்கைளப்பற்றயஞானெமாழிகள்
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௧ ேகாைடக் காலத்தல் பனி வ ழக்கூடாது. அறுவைட காலத்தல்
மைழ ெபய்யக்கூடாது. அது ேபாலேவ ஜனங்கள் அறவற்றவர்கைளப்
ெபருைமப்படுத்தக்கூடாது.
௨ஒருவன்உனக்குக்ேகடுஏற்படும்படிசப த்தால்அதற்காகக்கவைலப்படாேத.

நீ தவறு ெசய்யாமல் இருந்தால் உனக்கு எந்தக் ேகடும் ஏற்படாது. அவர்களின்
வார்த்ைதகள் ந ற்காமல் பறந்து ெசல்லும் தடுக்க முடியாத பறைவகைளப்
ேபான்றருக்கும்.
௩ குதைரக்கு ஒரு சவுக்கு ேவண்டும். கழுைதக்குக் கடிவாளம் ேவண்டும்.

முட்டாளுக்குஅடிெகாடுக்க ேவண்டும்.
௪ இங்ேக ஒரு இக்கட்டான சூழ்நைல. ஒரு முட்டாள் மூடத்தனமான

ேகள்வையக் ேகட்டால் நீயும்ஒருமுடத்தனமானபதைலக்ெகாடுக்கேவண்டாம்.
ஏெனன்றால் நீயும் முட்டாைளப்ேபான்று ேதான்றுவாய். ௫ ஆனால் ஒரு
முட்டாள் ஒரு மூடத்தனமான ேகள்வையக் ேகட்டால் நீயும் ஒரு மூடத்தனமான
பதைலேய கூறேவண்டும். இல்ைலெயனில் அவன் தன்ைன ஞானியாக
நைனத்துக்ெகாள்வான்.
௬உனது ெசய்தைய ஒரு முட்டாள் எடுத்துச் ெசல்லும்படி அனுமதக்காேத. நீ

அவ்வாறு ெசய்தால் உனது காைல நீேய ெவட்டிக்ெகாள்வது ேபான்றது. நீேய
துன்பத்ைதத் ேதடிக்ெகாள்க றாய்.
௭ஒருமுட்டாள் புத்த சாலித்தனத்ேதாடு ேபச முயற்ச ப்பதுஊனமான ஒருவன்

நடக்கமுயற்ச ெசய்வதுேபான்றதாகும்.
௮ ஒரு முட்டாளுக்குப் ெபருைம ேசர்ப்பது, கவணிேல கல்ைலக் கட்டுவதுப்

ேபால்இருக்கும்.
௯ஒருமுட்டாள்ஞானமுள்ளஒன்ைறச் ெசால்லமுயல்வதுஒருகுடிகாரன் தன்

கரத்தலுள்ளமுள்ைளஎடுக்கமுயற்ச ெசய்வதுேபான்றதாகும்.
௧௦ஒருமுட்டாைளேயா,அல்லதுயாேராஒருவழிப்ேபாக்கைனேயாேவைலக்கு

ைவத்துக்ெகாள்வது ஆபத்தானது. அவன் யாருக்குத் துன்பம் தருவான்
என்பைதத்தீர்மானிக்கமுடியாது.
௧௧ ஒரு நாய் எைதயாவது தன்னும், ப றகு அைத வாந்த எடுக்கும், பன்

அதைனேயதன்னும். இதுேபாலேவமுட்டாள்களும்மூடத்தனத்ைதேயதரும்பத்
தரும்பச்ெசய்வார்கள்.
௧௨ ஞானமுள்ளவனாக ஒருவன் இல்லாமல் இருந்தும் தன்ைன ஞானியாக

நைனப்பதுமுட்டாைளவ ட ேமாசமானது.
௧௩ “என்னால் வீட்ைடவ ட்டுச் ெசல்ல முடியாது, ெதருவல் சங்கம் உள்ளது”

என்றுஒருேசாம்ேபற கூறுகறான்.
௧௪ ஒரு ேசாம்ேபற கதைவப் ேபான்றவன். கதவு கீல் முைனயல்

அைசவதுேபான்று ேசாம்ேபறயும் படுக்ைகயல் அைசந்துக்ெகாண்டு
இருக்கறான்.
௧௫ ேசாம்ேபற தனது தட்டில் உள்ள உணைவ வாயல் ைவக்க முயலாமல்

ேசாம்ேபற த்தனமாக நடந்துக்ெகாள்க றான்.
௧௬ேசாம்ேபற மிகுந்தபுத்தயுள்ளவனாகத்தன்ைனநைனத்துக்ெகாள்க றான்.

தன் கருத்துக்களுக்கு சரியான காரணம் ெசால்லும் ஏழுேபைரக் காட்டிலும்
ஞானவானாகத் தன்ைனநைனத்துக்ெகாள்க றான்.
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௧௭ இரண்டுேபர் ெசய்யும் வவாதத்த ற்கைடயல் ச க்க க்ெகாள்வது மிகவும்
ஆபத்தானது. இது ெதருவல் ேபாகும் நாயன் காைதப் ப டித்து இழுப்பது
ேபான்றதாகும்.
௧௮-௧௯ ஒருவன் தந்த ரமாக இன்ெனாருவைன வஞ்சத்துவ ட்டு ப றகு

ேவடிக்ைகக்காகச் ெசய்ேதன் என்றுகூறுவது தவறு. இது ஒரு ைபத்தயகாரன்
காற்றல் அம்ைப எய்து யாைரயாவது எத ர்பாராதவ தமாகக் ெகான்று ேபாடும்
வ பத்ைதப் ேபான்றது.
௨௦ ெநருப்புக்கு வறகு இல்லாவ ட்டால் அது அைணந்துப்ேபாகும்.

இதுேபாலேவவம்புஇல்லாவ ட்டால்வாதங்களும்முடிந்துப்ேபாகும்.
௨௧ கரி ெநருப்ைப எரிய ைவக்க றது. வறகும் ெநருப்ைப எரிய ைவக்க றது.

இதுேபாலேவதுன்பம்ெசய்க றவர்கள்வாதங்கைளவ டாமல்ைவத்துள்ளனர்.
௨௨ ஜனங்கள் வம்புப்ேபச்ைச வரும்புவார்கள். அது அவர்களுக்கு நல்ல

உணவுஉண்பைதப்ேபால்இருக்கும்.
௨௩ தீய த ட்டங்கைளச் சலர் நல்ல வார்த்ைதகளால் மூடி மைறத்து

ைவத்தருப்பார்கள். இது குைறந்த வைலயுள்ள மண்பாத்த ரத்தன் மீது
ெவள்ளிையப் பூசயதுேபான்று இருக்கும். ௨௪ ஒரு தீயவன் தனது ேபச்சன்
மூலம் தன்ைன நல்லவைனப்ேபான்று காட்டிக்ெகாள்ளலாம். ஆனால்
அவன் தன் தீய த ட்டங்கைள தன் இருதயத்தல் மைறத்து ைவக்கறான்.
௨௫அவன் ெசால்லும் காரியங்கள் நலமாகத் ேதான்றலாம். எனினும் அவைன
நம்பேவண்டாம். அவனது மனம் முழுவதும் தீைமயால் நைறந்தருக்கும்.
௨௬ அவன் தனது தீய த ட்டங்கைள ெமன்ைமயான வார்த்ைதகளால் மைறத்து
ைவத்தருக்க றான். எனினும் அவனது ெகட்டச் ெசயல்கள் முடிவல் ஜனங்கள்
முன்புெவளிப்பட்டுவடும்.
௨௭ ஒருவன் இன்ெனாருவைனத் தந்த ரத்தால் வசப்படுத்த வரும்பனால்

அவேன தந்த ரத்த ற்கு சைறயாவான். ஒருவன் இன்ெனாருவன் மீது கல்ைல
உருட்டவரும்பனால்அவேனகல்லுக்கடியல்நசுங்க ப்ேபாவான்.
௨௮ ெபாய் ெசால்லும் மனிதன் யாைரக் காயப்படுத்துகறாேனா அவைர

ெவறுக்கறான். ஒருவன் அர்த்தமற்றவற்ைறப் ேபசனால் அவன் தன்ைனேய
காயப்படுத்த க்ெகாள்க றான்.

௨௭
௧ எத ர்காலத்தல் நடப்பைதப்பற்ற ப் ெபருைமயாகப் ேபசாேத. நாைள

நடப்பைதப் பற்ற உனக்குஒன்றும்ெதரியாது.
௨ உன்ைனப்பற்ற நீேய புகழ்ந்துெகாள்ளாேத. மற்றவர்கள் உன்ைனப்

புகழும்படிெசய்.
௩ கல் கனமானது. மணலும் சுமப்பதற்கு கனமானது. ஆனால் மிகுந்த

ேகாபமுைடய முட்டாளால் ஏற்படும் துன்பம் இவ்வ ரண்ைடயும்வ ட சுமப்பதற்கு
அதகக்கனமானது.
௪ ேகாபம் ெகாடுைமயும் பயங்கரமுமானது. இது அழிவுக்குக் காரணமாகும்.

ஆனால்ெபாறாைமஇைதவ ட ேமாசமானது.
௫ெவளிப்பைடயான வமரிசனமானது மைறத்துைவக்கப்படும் அன்ைபவ டச்

ச றந்தது.
௬உனதுநண்பன்சலேநரங்களில்உன்ைனப்புண்படுத்தலாம். ஆனால்அைத

வரும்ப ச் ெசய்யவல்ைல. எத ரிேயா வ த்தயாசமானவன். அவன் உன்னிடம்
கருைணேயாடுஇருந்தாலும்காயப்படுத்தேவவரும்புவான்.
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௭ உனக்குப் பச இல்லாதேபாது, நீ ேதைனக்கூட பருக முடியாது. ஆனால் நீ
பச ேயாடுஇருந்தால்சுைவயற்றவற்ைறயும்கூடதன்றுவடுவாய்.
௮ ஒருவன் வீட்ைடவ ட்டு வலகயருப்பது கூட்ைடவ ட்டுப் ப ரிந்து இருக்க ற

பறைவையப் ேபான்றதாகும்.
௯ மணப்ெபாருட்களும் இனிய வாசைனப் ெபாருட்களும் உன்ைன

மகழ்ச்ச ப்படுத்தும். ஆனால் துன்பங்கேளா உனது அைமதயான மனைத
அழித்துவடும்.
௧௦ நீ உனது நண்பர்கைளயும் உனது தந்ைதயன் நண்பர்கைளயும்

மறந்துவ டாேத. உனக்குத் துன்பம் ேநரும்ேபாது, உதவக்காகத் தூரத்தல்
உள்ளஉன் சேகாதரைன நாடிப்ேபாகாேத. தூரத்தல்உள்ளஉன் சேகாதரைனத்
ேதடிப்ேபாவைதவ டஅருகல்உள்ளவனிடம்ெசன்றுஉதவ ேகட்பதுநல்லது.
௧௧என் மகேன, ஞானியாக இரு. அது என்ைனமகழ்ச்ச ப்படுத்தும். அப்ேபாது

என்ைனவமர்ச க்க ற எவனுக்கும்நான்பதல்ெசால்லஇயலும்.
௧௨ துன்பம் வருவைத உணர்ந்து ஞானிகள் வலகவடுவார்கள்.

அறவற்றவர்கேளா ேநராகப் ேபாய் துன்பத்தல்அகப்பட்டுக்ெகாண்டுஅதனால்
பாடுபடுக றார்கள்.
௧௩ அடுத்தவன் பட்ட கடனுக்கு நீ ெபாறுப்ேபற்றால் உனது சட்ைடையயும் நீ

இழந்துவடுவாய்.
௧௪ நீ உனது அயலாைன உரத்த குரலில், “காைல வணக்கம்” கூற

எழுப்பாேத. இது அவைன எரிச்சல்படுத்தும். அவன் இதைன வாழ்த்தாக
எடுத்துக்ெகாள்ளாமல் சாபமாக எடுத்துக்ெகாள்வான்.
௧௫ எப்ேபாதும் வாக்குவாதம் ெசய்துக்ெகாண்டிருப்பைத வரும்பும் மைனவ

அைடமைழ நாளில் ஓயாமல் ஒழுகுவைதப் ேபான்றவள். ௧௬ அவைனத்
தடுத்துநறுத்த முயல்வது காற்ைறத் தடுப்பது ேபான்றதாகும். அது ைகயல்
எண்ெணையப்ப டிக்கமுயற்ச ெசய்வதுேபான்றதாகும்.
௧௭ இரும்புக் கத்தையக் கூராக்க ஜனங்கள் இரும்ைபேய

பயன்படுத்துவார்கள். இேத வதத்தல் ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர்
அற ந்துெகாள்வதன்மூலம்,இருவருேமகூர்ைமஅைடயமுடியும்.
௧௮அத்தமரத்ைதவளர்ப்பவன்அதன்பழத்ைதஉண்பான். இதுேபாலேவ,தன்

எஜமானைனக்கவனிக்க றவனும்அதனால் பல்ேவறுபயன்கைளப்ெபறுவான்.
எஜமானனும்அவைனக்கவனித்துக்ெகாள்வான்.
௧௯ ஒருவன் தண்ணீருக்குள் பார்க்கும்ேபாது, தன் முகத்ைதேய

பார்த்துக்ெகாள்ள முடியும். இைதப் ேபான்ேற, ஒரு மனிதன் எத்தைகயவன்
என்பைதஅவனதுஇதயேமகாட்டிவடும்.
௨௦ ஜனங்கள் ஏறக்குைறய சவக்குழிையப் ேபான்றவர்கள். சாவுக்கும்

அழிவுக்கும் இடமாக வளங்கும் சவக்குழிையப் ேபான்ற ஜனங்கள் எப்ேபாதும்
ேமலும்ேமலும்ஆைசயுைடயவர்களாகஇருப்பார்கள்.
௨௧ தங்கத்ைதயும் ெவள்ளிையயும் சுத்தப்படுத்த ஜனங்கள் ெநருப்ைபப்

பயன்படுத்துகன்றனர். இது ேபாலேவ மனிதனும்ஜனங்கள் தனக்குஅளிக்கும்
புகழ்ச்ச யால் ேசாத க்கப்படுக றான்.
௨௨ஒருமுட்டாைளநீ நசுக்க அழித்துவ டமுடியும். ஆனால்உன்னால்அவனது

முட்டாள்தனத்ைதஅவனிடமிருந்துபலவந்தமாகஅகற்றமுடியாது.
௨௩ உனது ஆடுகைளயும் மந்ைதையயும் கவனமாகப் பார்த்துக்ெகாள்.

உன்னால் இயன்றவைர அவற்ைறக் கவனமாக காத்துக்ெகாள். ௨௪ ெசல்வம்
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எப்ெபாழுதும் நைலப்பதல்ைல. ேதசங்களும் எப்ெபாழுதும் நைலக்காது.
௨௫ புல்ைல ெவட்டினால் புதய புற்கள் முைளக்கும். எனேவ மைல மீது வளரும்
புல்ைல ெவட்டு. ௨௬உனதுஆட்டுக்குட்டி மீதுள்ள மயைர ெவட்டி கம்பளிச் ெசய்.
உனதுஆடுகைளவற்றுநலத்ைதவாங்கு. ௨௭உனக்கும்உனதுகுடும்பத்த ற்கும்
ேதைவயான பால் ஏராளமாக இருக்கும். உனது ேவைலக்காரிகளின் உடல்
நலத்த ற்கும்அதுஉதவும்.

௨௮
௧ தீயவர்கள் எல்லாவற்றுக்கும் அஞ்சுவார்கள். ஆனால் ஒரு நல்லவன்

சங்கத்ைதப் ேபால்ைதரியமானவன்ஆவான்.
௨ ஒரு நாடு அடிபணிய மறுத்தால், அது குறுகய காலேம ஆளும் தீய

தைலவர்கைளப்ெபறும். ஆனால்ஒருநாட்டிற்குநல்லவனும்ஞானவானுமாகய
ஒருவன் தைலவனாக இருந்தால், அங்ேக நீண்டக் காலம் நைலத்த ஆட்ச
நைடெபறும்.
௩ அரசன் ஏைழகளுக்குத் துன்பம் ெசய்தால், பயைர அழிக்க ற ெபருமைழ

ேபான்றுஇருப்பான்.
௪ நீ சட்டத்த ற்கு அடிபணிய மறுத்தால் தீயவர்கைளச் சார்ந்தவனாவாய்.

ஆனால்நீ சட்டத்த ற்குஅடிபணிந்தால்அவர்களுக்குஎத ரானவனாவாய்.
௫ தீயவர்கள் ேநர்ைமையப்பற்ற ப் புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள். ஆனால்

கர்த்தைர ேநச ப்பவர்கள்அதைனஅறந்துெகாள்வார்கள்.
௬ஒருவன்ெசல்வந்தனாகவும்தீயவனாகவும்இருப்பைதவ ட நல்லவனாகவும்

ஏைழயாகவும்இருப்பதுநல்லது.
௭ சட்டத்த ற்கு அடிபணிபவன் புத்த சாலி. ஆனால் தகுதயற்றவர்கேளாடு

நட்புெகாள்க றவன்தன்தந்ைதக்குஅவமானத்ைதத் ேதடித்தருகறான்.
௮ ஏைழகைள ஏமாற்ற அத க அளவல் வட்டிைய வாங்க நீ ெசல்வந்தன்

ஆனால்,அச்ெசல்வத்ைதநீவைரவல்இழந்துவடுவாய். இரக்கம்உள்ளவனிடம்
அச்ெசல்வம் ேபாய்ச் ேசர்ந்துவடும்.
௯ஒருவன்ேதவனுைடய ேபாதைனகைளக் ேகட்க மறுத்தால், ேதவன்அவனது

ெஜபங்கைளயும் ேகட்க மறுத்துவடுவார்.
௧௦ ஒரு தீயவன், ஒரு நல்லவைனப் புண்படுத்தேவ பல த ட்டங்கைளத்

தீட்டமுடியும். ஆனால் அத்தீயவன் தனது ெசாந்த வைலய ேலேய வழுவான்.
நல்லவனுக்குநன்ைமேயஏற்படும்.
௧௧ ெசல்வந்தர்கள் எப்ெபாழுதும் தம்ைமப் ெபரிய ஞானிகளாக

நைனத்துக்ெகாள்க றார்கள். ஆனால் ஏைழயும் ெபரிய ஞானியுமானவன்,
உண்ைமையக்கண்டுெகாள்க றான்.
௧௨ நல்லவர்கள் தைலவர்களாக வந்தால் எல்ேலாரும் மக ழ்வார்கள்.

தீயவர்கள்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டால், எல்ேலாரும் ேபாய்ஒளிந்துெகாள்வார்கள்.
௧௩ ஒருவன் தன் பாவங்கைள மைறக்க முயன்றால் அவனால் ெவற்றெபற

இயலாது. ஆனால் ஒருவன் தன் பாவங்களுக்கு வருந்த , தன் பாவங்கைள
ஒப்புக்ெகாண்டு தவறு ெசய்வைத நறுத்தவ ட்டால், ேதவனும், மற்ற எல்லா
ஜனங்களும்அவனுக்குஇரக்கம்காண்பப்பார்கள்.
௧௪ ஒருவன் எப்ெபாழுதும் கர்த்தருக்கு மரியாைத ெசய்தால், அவன்

ஆசீர்வத க்கப்படுவான். ஆனால் ஒருவன் படிவாதமாக கர்த்தருக்கு மரியாைத
தர மறுத்தால், ப றகுஅவனுக்குத்துன்பங்கேளஏற்படும்.
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௧௫ பலவீனமானவர்கள் மீது அதகாரம் ெசலுத்தும் தீயவன் ேகாபங்ெகாண்ட
சங்கத்ைதப் ேபான்றும், சண்ைடக்குத் தயாரான கரடிையப் ேபான்றும்
இருப்பான்.
௧௬ஆட்ச ெசய்பவன் ஞானமுள்ளவனாக இல்லாவ ட்டால், தனக்குக் கீழுள்ள

ஜனங்கைளத் துன்புறுத்துவான். ஆனால் ேநர்ைமயாய் ஆட்ச ெசய்து,
ஜனங்கைளஏமாற்றுவைதெவறுக்கறவன்நீண்டகாலம்ஆட்ச ெசய்வான்.
௧௭ அடுத்தவைனக் ெகான்ற குற்றவாளிக்கு எப்ெபாழுதும் சமாதானம்

இருக்காது. அவனுக்குஆதரவுதராேத.
௧௮ ஒருவன் சரியான வழியல் வாழ்ந்தால் அவன் பாதுகாப்பாக இருப்பான்.

ஆனால்தீயவனாகஇருப்பவன்இருந்தால்தன்வல்லைமையஇழந்துவடுவான்.
௧௯ கடினமாக உைழப்பவன் உணைவ ஏராளமாகப் ெபறுவான். ஆனால்

எப்ேபாதும் கனவுகள் கண்டு தன் காலத்ைத வீணாக்குபவன் ஏைழயாகேவ
இருப்பான்.
௨௦ ேதவன் தன்ைனப் பன்பற்றுபவைன ஆசீர்வத க்க றார். ஆனால்

ெசல்வந்தனாகமாறுவதற்குமட்டும்முயற்ச ப்பவன்தண்டிக்கப்படுவான்.
௨௧ஒரு நீத பத ேநர்ைமயானவனாக இருக்க ேவண்டும். ஒருவன் இன்னான்

என்ற காரணத்தற்காகேவ அவனுக்குச் சார்பாகப் ேபசக்கூடாது. ஆனால் சல
நயாயாத பத கள் தனக்குத் தரப்படும் சறு ெதாைககளுக்காகக்கூட தங்கள்
முடிவுகைளமாற்ற க்ெகாள்கன்றனர்.
௨௨ சுயநலக்காரன் ெசல்வந்தன் ஆவதற்ேக முயற்ச ெசய்க றான். தன்

ேபராைச வறுைமயன் எல்ைலக்ேக ெகாண்டுெசல்லும் என்பைத அவன்
அறயாமல்இருக்கறான்.
௨௩ ஒருவன் ெசய்க ற தவைறச் சுட்டிக் காட்டி அவனுக்கு உதவெசய்தால்

ப ற்காலத்தல் உன்ேனாடு மக ழ்ச்ச யாக இருப்பான். எப்ெபாழுதும்
ெமன்ைமயானவார்த்ைதகைளேய ேபசுவைதவ டஇதுநல்லது.
௨௪ ச லர் தம் தந்ைதய டமிருந்தும் தாய டமிருந்தும் தருடிக்ெகாள்கன்றனர்.

அவர்கள் “இதுதவறல்ைல” என்றுெசால்க றார்கள். ஆனால்அவன்வீட்டுக்குள்
நுைழந்துஎல்லாப்ெபாருட்கைளயும்ெநாறுக்கும்தீயவைனப்ேபான்றவன்.
௨௫ சுயநலக்காரன் துன்பத்துக்குக் காரணமாக இருப்பான். கர்த்தர் ேமல்

நம்ப க்ைகைவப்பவன்பரிசுகைளப்ெபறுகறான்.
௨௬ ஒருவன் தன்னில் தாேன நம்ப க்ைக ைவத்தால், அவன் ஒரு மூடன்.

ஆனால் ஒருவன் ஞானியாக இருந்தால், அவன் துன்பத்தல் இருந்து
தப்ப த்துக்ெகாள்வான்.
௨௭ ஏைழ ஜனங்களுக்கு உதவ ெசய்பவன், தனக்குத் ேதைவயான

எல்லாவற்ைறயும்ெபற்றுக்ெகாள்ளுவான். ஆனால்ஏைழகளுக்குஉதவ ெசய்ய
மறுப்பவனுக்ேகாஅத கத்ெதால்ைலகள்வரும்.
௨௮ தீயவன் ஒருவன் அரசாளுவதற்குத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டால் அவன் நாட்டு

ஜனங்கள் ஒளிந்துக்ெகாள்வார்கள். ஆனால் தீயவன் ேதாற்கடிக்கப்பட்டால்,
நல்லவர்கள்மீண்டும்ஆள்வார்கள்.

௨௯
௧ ஒருவன் எப்ெபாழுதும் ப டிவாதமானவனாக இருந்து, தன்ைனச்

சரிப்படுத்துேவாரிடம் ேகாப த்துக்ெகாண்ேட இருந்தால், அவன் தடீெரன்று
ஆபத்ைதச் சந்த க்க ேநரிடும். அவன்அதலிருந்துதப்ப க்கமுடியாது.
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௨ ஆள்பவன் நல்லவனாக இருந்தால், அைனவரும் மக ழ்ச்ச யாக
இருப்பார்கள். ஆனால் தீயவன் ஆள வந்தால் ஜனங்கள் அைனவரும் புகார்
ெசால்வார்கள்.
௩ ஒருவன் ஞானத்ைத வரும்பனால் அவனது தந்ைத மக ழ்ச்ச அைடவார்.

ஆனால் தன் ெசல்வத்ைத வபச்சாரிகளிடம் ெசலவடுபவன் தன் ெசல்வத்ைத
எல்லாம்இழப்பான்.
௪ அரசன் ேநர்ைமயுள்ளவனாக இருந்தால், நாடு பலமுைடயதாக இருக்கும்.

ஆனால் அரசன் சுயநலக்காரனாக இருந்தால் எல்லாவற்றுக்கும் மக்கள்
அரசனுக்குப்பணம்ெசலுத்தேவண்டியதாகஇருந்தால், நாடு பலவீனமைடயும்.
௫ ஒருவன் தான் வரும்புவைதத் தந்த ரமான வார்த்ைதகைளப் ேபச ப்

ெபறமுயன்றால்அவன்தனக்குத்தாேனவைலவ ரிக்க றான்.
௬ தீயவர்கள் தம் ெசாந்தப் பாவங்களாேலேய ேதாற்கடிக்கப்படுக றார்கள்.

ஆனால்நல்லவர்கேளா பாடிக்ெகாண்டும்,மக ழ்ச்ச ேயாடும்இருக்க றார்கள்.
௭ நல்லவர்கள் ஏைழ ஜனங்களுக்கு ேநர்ைமயான காரியங்கைளச் ெசய்யேவ

வரும்புகன்றனர். தீயவர்கேளாஇைதப்பற்ற க் கவைலப்படுவதல்ைல.
௮ மற்றவர்கைளவ டத் தான் ெபரியவன் என்று நைனப்பவன் பல

துன்பங்களுக்குக் காரணமாக இருக்க றான். அவர்களால் முழு நகரத்ைதயுேம
குழப்பத்தல் ஆழ்த்த முடியும். ஆனால் ஞானம் உள்ளவர்கேளா சமாதானத்ைத
உருவாக்கமுடியும்.
௯ஞானமுள்ளவன்முட்டாேளாடுஒருப ரச்சைனையத்தீர்க்கமுயற்ச ெசய்தால்,

அந்தமுட்டாள்வாதம்ெசய்துமுட்டாள்தனமாகப்ேபசுவான். இருவரும்எப்ேபாதும்
ஒத்துப்ேபாகமாட்டார்கள்.
௧௦ெகாைலக்காரர்கள்ேநர்ைமயானவர்கைளஎப்ெபாழுதும்ெவறுக்கன்றனர்.

அவர்கள் நல்லவர்கைளயும், ேநர்ைமயானவர்கைளயும் ெகாைலெசய்யப்
பார்க்க றார்கள்.
௧௧ஒருமுட்டாள்வைரவல் ேகாபம்அைடக றான். ஆனால்ஞானமுள்ளவேனா

ெபாறுைமயாகத் தன்ைனக்கட்டுப்படுத்த க்ெகாள்க றான்.
௧௨ ஆள்பவன் ெபாய்ையக் ேகட்டுக்ெகாள்வாேனயானால், அவனது

அதகாரிகளும்தீயவர்களாகவடுகன்றனர்.
௧௩ ஏைழயும் ஏைழய டம் தருடுபவனும் ஒேர வைகையச் ேசர்ந்தவர்கள்.

இருவைரயும்கர்த்தேர பைடத்துள்ளார்.
௧௪ அரசன் ஏைழகளிடம் ேநர்ைமயாக இருந்தால் அவன் நீண்டகாலம் ஆட்ச

ெசய்வான்.
௧௫ பள்ைளகளுக்கு அடியும், ேபாதைனயும் நல்லது. தம் பள்ைளகைள

எது ேவண்டுமானாலும் ெசய்து ெகாள்ளட்டும் என்று ெபற்ேறார் வ ட்டுவ ட்டால்,
அப்பள்ைளகள்தம்தாய்க்குஅவமானத்ைதேயதருவார்கள்.
௧௬ தீயவர்கள் நாட்ைட ஆண்டால், எங்கும் பாவேம நைறந்தருக்கும்.

இறுதயல்நல்லவர்கேளெவல்வார்கள்.
௧௭ உன் மகன் தவறு ெசய்யும்ேபாது அவைனத் தண்டித்துவடு.

ப றகு அவைனப் பற்ற நீ ெபருைமப்படலாம். அவன் உன்ைன
அவமானப்படுத்தமாட்டான்.
௧௮ ஒரு நாடு ேதவனால் வழி நடத்தப்படாவ ட்டால், அந்நாட்டில் சமாதானம்

இருக்காது. ஆனால், ேதவனுைடய சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியும் நாடு மக ழ்ச்ச
அைடயும்.
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௧௯ நீ ெவறுமேன ேபச க்ெகாண்டு மட்டும் இருந்தால் ேவைலக்காரன் பாடம்
கற்றுக்ெகாள்ளமாட்டான். அவன் உன் வார்த்ைதகைளப் புரிந்துெகாள்ளலாம்,
ஆனால்கீழ்ப்படியமாட்டான்.
௨௦ ச ந்தைன ெசய்யாமல் ேபசுபவனுக்கு நம்ப க்ைகயல்ைல. இைதவ ட

முட்டாளுக்குநம்ப க்ைகயுண்டு.
௨௧ நீ உனது ேவைலக்காரனின் வருப்பப்படி எல்லாவற்ைறயும்

ெகாடுப்பாயானால், இறுதயல் அவன் நல்ல ேவைலக்காரனாக
இருக்கமாட்டான்.
௨௨ ேகாபமுள்ளவன் துன்பத்த ற்குக் காரணமாக றான். வைரவல்

ேகாபம்ெகாள்க றவன்பலபாவங்களுக்குப்ெபாறுப்பாக றான்.
௨௩ மற்றவர்கைளவ டத் தன்ைனப் ெபரியவனாக ஒருவன்

நைனத்துக்ெகாண்டால், அந்த எண்ணேம அவைன அழித்துவடும். ஆனால்
ஒருவன்பணிவாகஇருக்கும்ேபாது,மற்றவர்கள்அவைனமத ப்பார்கள்.
௨௪ ேசர்ந்து ேவைலெசய்யும் இரண்டு தருடர்கள் பைகவர்களாக

இருக்க றார்கள். ஒருவன் அடுத்தவைன பயமுறுத்த மிரட்டுவான். எனேவ
வழக்கு மன்றத்தல் உண்ைமையச் ெசால்லும்படி வற்புறுத்தப்பட்டால் அவன்
வாையத்த றந்துேபசேவபயப்படுவான்.
௨௫அச்சம் என்பது வைலையப் ேபான்றது. ஆனால் நீ கர்த்தர் மீது நம்ப க்ைக

ைவத்தால்பாதுகாப்பாகஇருப்பாய்.
௨௬ ஆள்ேவாேராடு நட்புக்ெகாள்ள பலர் வரும்புவார்கள். ஆனால் கர்த்தர்

ஒருவேரஜனங்கைளச் சரியாக ந யாயந்தீர்க்க றார்.
௨௭ ேநர்ைமயற்றவர்கைள நல்லவர்கள் ெவறுக்கன்றனர். தீயவர்கேளா

உண்ைமயுள்ளவர்கைளெவறுக்கன்றனர்.

௩௦
யாக்ேகாபன்மகனாகயஆகூரின்ஞானெமாழிகள்
௧இைவஅைனத்தும் யாக்ேகாபன் மகனானஆகூரின்ஞானெமாழிகள். இது

ஈத்த ேயலுக்கும்ஊகாலுக்கும்அளித்தெசய்த :
௨ பூமியல் நான்தான் மிகவும் ேமாசமானவன். நான் புரிந்துெகாள்ள

ேவண்டிய வதமாகப் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல. ௩ ஞானியாக இருக்க
நான் கற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. ேதவைனப் பற்றயும் எதுவும்
அற ந்துெகாள்ளவல்ைல. ௪ பரேலாகத்தல் உள்ளவற்ைறப் பற்ற
எவரும் எப்ேபாதும் கற்றுக்ெகாண்டதல்ைல. எவரும் காற்ைறக் ைகயால்
ப டித்ததல்ைல. எவரும் தண்ணீைர துணியல் கட்டியதல்ைல. எவருேம
உண்ைமயல் பூமியன் எல்ைலைய அறந்தேதயல்ைல. இவற்ைற எவராவது
ெசய்யமுடியுமா? யார்அவர்? எங்ேகஅவரதுகுடும்பம்இருக்க றது?
௫ ேதவன் ெசால்லுகற அைனத்தும் பூரணமானைவ. ேதவன் அவரிடம்

ெசல்லுகறவர்களுக்குப் பாதுகாப்பானஇடமாக இருக்க றார். ௬எனேவ ேதவன்
ெசான்னவற்ைற மாற்றுவதற்கு முயற்ச ெசய்யாேத. நீ அவ்வாறு ெசய்தால்,
அவர்உன்ைனத்தண்டிப்பார். நீெபாய்ெசால்க றாய் என்பைதயும்நரூப ப்பார்.
௭ கர்த்தாேவ, நான் மரித்துப்ேபாவதற்கு முன்பு எனக்காக நீர் இரண்டு

ெசயல்கைளச் ெசய்யேவண்டும். ௮ நான் ெபாய் ெசால்லாமல் இருக்க
உதவெசய்யும். மிக ஏைழயாகேவாஅல்லதுமிகச் ெசல்வந்தனாகேவா என்ைன
ஆக்கேவண்டாம். அன்றாடம் எது ேதைவேயா அைத மட்டும் எனக்குத் தாரும்.
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௯ ஒருேவைள, என்னிடம் ேதைவக்கு அதகமான ெபாருட்கள் இருந்தால், நீர்
எனக்குத் ேதைவயல்ைல என்று எண்ணத் ெதாடங்குேவன். ஒரு ேவைள நான்
ஏைழயாக இருந்தாேலா தருடலாம். இதனால் நான் ேதவனுைடய நாமத்த ற்கு
அவமானத்ைதத் ேதடித்தருேவன்.
௧௦ எஜமானனிடம் அவனது ேவைலக்காரைனப் பற்ற க் குற்றம் ெசால்லாேத.

நீ அவ்வாறு ெசய்தால், எஜமான் உன்ைன நம்பமாட்டான். உன்ைனக் குற்றம்
உைடயவனாக நைனப்பான்.
௧௧ ச லர் தங்கள் தந்ைதகளுக்கு எத ராகப் ேபசுவார்கள். அவர்கள் தம்

தாய்மார்களுக்குமரியாைதெசலுத்தமாட்டார்கள்.
௧௨ ச லர் தம்ைம நல்லவர்களாக எண்ணிக் ெகாள்வார்கள். ஆனால்

உண்ைமயல்அவர்கள்மிக ேமாசமாகஇருப்பார்கள்.
௧௩ ச லர் தம்ைம மிகவும் நல்லவர்களாக எண்ணிக் ெகாள்வார்கள். அவர்கள்

மற்றவர்கைளவ டத்தம்ைமமிக நல்லவர்களாக எண்ணிக்ெகாள்வார்கள்.
௧௪ ச லரது பற்கள் வாள்கைளப் ேபான்று உள்ளன. அவர்களது தாைடகள்

கத்த கைளப் ேபான்றுள்ளன. அவர்கள் ஏைழ ஜனங்களிடமிருந்து எவ்வளவு
எடுத்துக்ெகாள்ளமுடியுேமாஅவ்வளவுஎடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
௧௫ ச லர் தம்மால் ெபற முடிந்தைதெயல்லாம் எடுத்துக்ெகாள்ள

வரும்புவார்கள். அவர்கள் ெசால்வெதல்லாம், “எனக்குத் தா, எனக்குத் தா,
எனக்குத் தா” என்பேத. தருப்த அைடயாதைவ மூன்று உண்டு. உண்ைமயல்
ேபாதும் என்று ெசால்லாதைவ நான்கு உண்டு. ௧௬ மரணத்தற்குரிய இடம்,
மலட்டுப் ெபண், மைழ ேதைவப்படுக ற வறண்ட நலம், அைணக்க முடியாத
ெநருப்புஆகயைவேயஅைவ.
௧௭ தன் தந்ைதையக் ேகலிச்ெசய்க றவனும் தாயன் ஆைணகளுக்குக்

கீழ்ப்படிய மறுப்பவனும் தண்டிக்கப்படுவான். அத்தண்டைன அவனது
கண்கைளக் காகங்களும், கழுகன் குஞ்சுகளும் தன்னும்படியான
பயங்கரமுைடயது.
௧௮ என்னால் புரிந்துெகாள்ளமுடியாத காரியங்கள் மூன்று உண்டு.

உண்ைமயல் புரிந்துெகாள்ளக் கடினமான வஷயங்கள் நான்கு உண்டு.
௧௯ வானத்தல் பறக்கும் கழுகு, பாைறேமல் ஊர்ந்து ெசல்லும் பாம்பு, கடலில்
அைசயும் கப்பல், ஒரு ெபண்ணின் ேமல் அன்புெகாண்டிருக்கும் ஆண் ஆகய
நான்ைகயும்என்னால்புரிந்துெகாள்ளஇயலவல்ைல.
௨௦ தன் கணவனுக்கு உண்ைமயல்லாத ெபண், தான் எதுவும் தவறு

ெசய்யாதவைளப் ேபான்று நடிக்க றாள். அவள் சாப்படுக றாள், குளிக்க றாள்,
தான்எவ்வதத்தவறும்ெசய்யவல்ைலஎன்றுகூறுகறாள்.
௨௧பூமியல்ெதால்ைலவைளவக்கக்கூடியைவமூன்றுஉண்டு. உண்ைமயல்

பூமியால் தாங்க முடியாதைவ நான்கு. ௨௨ அரசனாகவ ட்ட அடிைம,
தனக்குத் ேதைவப்படுக ற அைனத்துமுைடய முட்டாள், ௨௩ மனதல் முழுைம
ெவறுப்புைடயவளாயருந்தும் ஒரு கணவனுக்குவாழ்க்ைகப்படும் ெபண், தான்
ேவைல ெசய்த எஜமானிக்ேக எஜமானியாக ற ேவைலக்காரப் ெபண் ஆகய
நால்வைரயும்பூமி தாங்காது.
௨௪ உலகல் உள்ள மிகச் ச றயைவ நான்கு, ஆனால் இைவ மிகவும்

ஞானமுைடயைவ.

௨௫எறும்புகள்மிகச் ச றயைவ, பலவீனமானைவ.
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எனினும் அைவ தங்களுக்குத் ேதைவயான உணைவக் ேகாைடக் காலம்
முழுவதும்ேசகரித்துக்ெகாள்ளும்.

௨௬ குழி முயல்கள் மிகச்ச றய மிருகம், ஆனாலும் இதுதன் வீட்ைடப்
பாைறகளுக்குஇைடயல்கட்டிக்ெகாள்ளும்.

௨௭ெவட்டுக்களிகளுக்குஅரசன்இல்ைல.
எனினும்அைவேசர்ந்து ேவைலச்ெசய்கன்றன.

௨௮பல்லிமிகச் ச றது. அவற்ைறநம்ைகயால்ப டித்துக்ெகாள்ளலாம்.
எனினும்அைவஅரண்மைனயலும்வச க்கன்றன.

௨௯ நடக்கும்ேபாது முக்கயமானைவகளாகத் ேதான்றுபைவ மூன்று.
உண்ைமயல்அைவகள்நான்காகும்.
௩௦சங்கம் எல்லாமிருகங்கைளவ டவும்மிகவும் பலம்ெபாருந்தயது.
அதுஎைதக்கண்டும்ஓடுவதல்ைல.

௩௧ ெபருைமேயாடு நடக்கும் ேசவல், ெவள்ளாடு, தம் ஜனங்களிைடேய
இருக்கும்ஒருஅரசன்.

௩௨ உன்ைனப் பற்ற நீேய ெபருைமயாக நைனத்துக்ெகாண்டு தீங்கு
ெசய்யத் த ட்டமிடும் முட்டாளாக இருந்தால், அவற்ைற நறுத்தவ ட்டு உன்
ெசயல்கைளப்பற்ற ச ந்த க்கேவண்டும்.
௩௩ பாைலக் கைடந்தால் ெவண்ெணய் கைடக்கும். ஒருவன்

இன்ெனாருவனின் மூக்கல் அடித்தால் இரத்தம் வரும். இது ேபாலேவ,
நீ ஜனங்கைளக் ேகாபங்ெகாள்ள ைவத்தால், நீதான் துன்பத்துக்கு
காரணமாயருப்பாய்.

௩௧
ேலமுேவல்என்னும்அரசனதுஞானெமாழிகள்
௧இைவ, ேலமுேவல் அரசன் ெசான்ன ஞான ெமாழிகள். இவற்ைற அவனது

தாய்அவனுக்குக்கற்ப த்தாள்.
௨ ெஜபத்தன் மூலம் ெபற்ற நீேய என் அன்பற்குரிய மகன். ௩ உனது

வல்லைமையப் ெபண்களிடம் இழக்காேத. ெபண்கள் அரசர்கைள
அழித்தருக்க றார்கள். எனேவ உன்ைன அவர்களிடத்தல் தராேத.
௪ ேலவமுேவேல, அரசர்கள் மதுைவக் குடிப்பது அறவுள்ள ெசயல் அல்ல.
ஆளுபவர்கள் மதுைவ வரும்புவது அறவுைடயது அல்ல. ௫ அவர்கள்
மிகுதயாகக் குடித்துவ ட்டு சட்டங்கைள மறந்துவடுவார்கள். பன் அவர்கள்
ஏைழ ஜனங்களின் உரிைமகைள எடுத்துவ டக்கூடும். ௬ ஏைழ ஜனங்களுக்கு
மதுைவக் ெகாடு. த ராட்ைசரசத்ைத துன்பப்படுக ற ஜனங்களுக்குக் ெகாடு.
௭ ப றகு அவர்கள் அதைனக் குடித்துவ ட்டு தாம் ஏைழ என்பைத மறக்கட்டும்.
அவர்கள்குடித்துவ ட்டுதம்எல்லாதுன்பங்கைளயும்மறக்கட்டும்.
௮ ஒருவன் தனக்குத்தாேன உதவக்ெகாள்ள முடியாவ ட்டால், நீ அவனுக்கு

உதவேவண்டும். எவனால் ேபசமுடியாேதா, அவனுக்காக ேபசு. துன்பப்படுக ற
அைனத்து ஜனங்களுக்கும் நீ உதவ ேவண்டும். ௯ சரிெயன்று ெதரிந்தவற்றன்
பக்கம் நல். ேநர்ைமயாக நயாயம்தீர்த்துவடு. ஏைழஜனங்களின்உரிைமையக்
காப்பாற்று. ேதைவயலிருக்கும்ஜனங்களுக்குஉதவு.

பரிபூரணமுள்ளமைனவ



நீத ெமாழிகள்௩௧:௧௦ 1250 நீத ெமாழிகள்௩௧:௨௭

௧௦ * “பரிபூரணமுள்ளமைனவையக்” கண்டுபடிப்பதுகடினம்.
ஆனால்அவள்நைககைளவ டஅத கவைலமத ப்புைடயவள்.

௧௧அவள்கணவன்அவைளச் சார்ந்தருப்பான்.
அவன்ஒருேபாதும்ஏைழயாகமாட்டான்.

௧௨தன்வாழ்வுமுழுவதும்அவள்தன்கணவனுக்குநன்ைமேயெசய்வாள்.
அவனுக்குஒருேபாதும்துன்பம்உண்டாக்கமாட்டாள்.

௧௩அவள்எப்ெபாழுதும்ஆட்டுமயைரயும் சணல்நூைலயும்ேசகரிப்பாள்.
தனதுைககளினாேலேயஆைடகைளமக ழ்ச்ச ேயாடுதயாரிப்பாள்.

௧௪அவள்ெவகுதூரத்தலிருந்துவரும்கப்பல்கைளப் ேபான்றவள்.
எல்லாஇடங்களிலிருந்தும்உணவுெகாண்டுவருவாள்.

௧௫அதகாைலயல்எழும்ப தன்குடும்பத்துக்குஉணவுசைமப்பாள்.
ேவைலக்காரர்களுக்குஅவர்களுைடயபங்ைகக்ெகாடுப்பாள்.

௧௬அவள்நலத்ைதப் பார்த்துவாங்குவாள்.
அவள்பணத்ைதச் சம்பாத த்துச் ேசர்த்துத ராட்ைசக்ெகாடிகைளநடுவாள்.

௧௭அவள்கடினமாகஉைழப்பாள்.
அவள்தனதுஎல்லா ேவைலகைளயும்ெசய்யும்பலம்ெகாண்டவள்.

௧௮தன்உைழப்பால்உருவானெபாருட்கைளவற்கும்ேபாதுஎப்ெபாழுதும்அவள்
லாபத்ைதஅைடவாள்.

அவள்இரவல்அதக ேநரம் ேவைலச்ெசய்த ப றேகஓய்ெவடுக்க றாள்.
௧௯அவள்தனக்குத் ேதைவயானநூைலத்தாேனதயாரிக்க றாள்.

தனக்குத் ேதைவயானஆைடகைளத்தாேனெநய்க றாள்.
௨௦ஏைழகளுக்குஎப்ேபாதும்அள்ளித் தருக றாள்.

ேதைவயானவர்களுக்குஉதவ ெசய்க றாள்.
௨௧பனிக் காலத்தல்அவள்தன்குடும்பத்ைதப் பற்ற க் கவைலப்படமாட்டாள்.

ஏெனன்றால் அைனவருக்கும் நல்ல ெவப்பமான ஆைடகைள அவள்
தந்துள்ளாள்.

௨௨அவள்கம்பளங்கைளச்ெசய்துபடுக்ைகயல்வ ரிக்க றாள்.
மிகஅழகானபுடைவையஅணிக றாள்.

௨௩ஜனங்கள்அவளதுகணவைனமதக்கன்றனர்.
அவன்அந்நாட்டுத்தைலவர்களுள்ஒருவன்.

௨௪அவள்ஒருநல்லவயாபாரி.
அவள்ஆைடகைளயும்கச்ைசகைளயும்தயாரிக்க றாள்.
இவற்ைறவயாபாரிகளிடம்வற்க றாள்.

௨௫அவள்ேபாற்றப்படுவாள்.† ஜனங்கள்அவைளமத க்கன்றனர்.
அவள்எத ர்காலத்ைதநம்ப க்ைகேயாடு ேநாக்குக றாள்.

௨௬அவள்ஞானத்ேதாடு ேபசுக றாள்.
ஜனங்கள் அன்ேபாடும் கருைணேயாடும் இருக்கேவண்டும் என்று அவள்
ேபாத க்கன்றாள்.

௨௭அவள்ஒருேபாதும் ேசாம்ேபறயாகஇருப்பதல்ைல.
தன் வீட்டிலுள்ள ெபாருட்கைளெயல்லாம் அக்கைறேயாடு
பார்த்துக்ெகாள்க றாள்.

* ௩௧:௧௦: வசனங்கள் 10-31 எப ெரய ெமாழியல், இப்பாடலின் ஒவ்ெவாரு வசனமும் அகர வரிைசயன்
அடுத்தடுத்த எழுத்தல் ெதாடங்கும். இந்தப் பாடல் ஒரு ெபண்ணின் அைனத்து நல்ல குணங்கைளயும்
காட்டுகன்றது. † ௩௧:௨௫: அவள்ேபாற்றப்படுவாள்அல்லது “அவள்பலமுள்ளவளாகஇருக்க றாள்.”
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௨௮அவளதுகுழந்ைதகள்அவைளப்பற்ற நல்லவற்ைறக்கூறுவார்கள்.
அவளதுகணவனும்அவைளப்பாராட்டிப் ேபசுக றான்.

௨௯ “எத்தைனேயா நல்லெபண்கள்இருக்கறார்கள்.
ஆனால்நீதான்ச றந்தவள்” என்கறான்.

௩௦ஒருெபண்ணின்ேதாற்றமும்அழகும்உன்ைனஏமாற்றலாம்.
ஆனால்கர்த்தருக்குபயப்படுக றெபண்ேணபாராட்டுக்குரியவள்.

௩௧அவளுக்குப்ெபாருத்தமானபரிைசக்ெகாடு.
எல்ேலாரும்அறயும்வைகயல்அவளதுெசயல்கைளப்பாராட்டு.
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ப ரசங்க
௧இைவப ரசங்கயன்வார்த்ைதகள். ப ரசங்க தாவீதன்மகனும்எருசேலமின்

அரசனுமானவன். ௨ எல்லாேம ெபாருளற்றைவ. எல்லாேம வீணானைவ என்று
ப ரசங்க கூறுகறான். ௩தங்கள் வாழ்க்ைகயல் ஜனங்கள் ெசய்யும் கடினமான
ேவைலகளுக்குஉண்ைமயல்ஏதாவதுபயன்உண்டா?
காரியங்கள்என்றும்மாறுவதல்ைல
௪ ஜனங்கள் வாழ்க றார்கள், ஜனங்கள் மரிக்க றார்கள்; ஆனால், பூமிேயா

எப்ெபாழுதும் நைலத்தருக்கன்றது. ௫ சூரியன் உதயமாக றது. சூரியன்
அஸ்தமிக்க றது. பன்சூரியன்மீண்டும்அேதஇடத்தல்உதயமாகேவவைரந்து
ெசல்க றது.
௬காற்று ெதற்கு ேநாக்க அடிக்க றது. வடக்கு ேநாக்கயும் அடிக்க றது. காற்று

சுழன்று சுழன்று அடிக்க றது. பன்னர் அது தரும்ப ப் புறப்பட்ட இடத்த ற்ேக
தரும்பவும்வீசுகன்றது.
௭ அைனத்து ஆறுகளும் மீண்டும் மீண்டும் ஒேர இடத்த ற்ேக பாய்கன்றன.

எல்லாம் கடலிேலேயபாய்கன்றன. ஆனாலும்கடல்ந ரம்புவதல்ைல.
௮ வார்த்ைதகள் ஒன்ைறக் குறத்து முழுைமயாக வளக்குவதல்ைல.

ஆனாலும்ஜனங்கள்ெதாடர்ந்து ேபசுக றார்கள். நம் காதுகளுக்குவார்த்ைதகள்
மீண்டும் மீண்டும் வருகன்றன. எனினும் காதுகள் நைறவதல்ைல. நம்
பார்ைவகள்மூலம்கண்களும்ந ரம்புவதல்ைல.
எதுவும்புதயதல்ல
௯துவக்கத்தல்இருந்ததுேபாலேவஅைனத்துப் ெபாருட்களும்இருக்கன்றன.

எல்லாம் ஏற்ெகனேவ ெசய்யப்பட்டதுேபாலேவ ெசய்யப்படுகன்றன.
வாழ்க்ைகயல்* எதுவும்புதயதல்ைல.
௧௦ ஒருவன், “பாருங்கள் இது புதது” என்று கூறலாம். ஆனால் அந்தப்

ெபாருள் ஏற்ெகனேவ இங்ேக இருக்க றது. நாம் இருப்பதற்கு முன்னேர அைவ
இருக்கன்றன.
௧௧ நீண்டகாலத்த ற்கு முன்பு நடந்தைத ஜனங்கள் நைனவல்

ைவத்தருப்பதல்ைல. எத ர்காலத்தல், இப்ெபாழுது என்ன
நடந்துெகாண்டிருக்க றதுஎன்பைதயும்நைனவல்ைவத்தருக்கப்ேபாவதல்ைல.
பன்னர் மற்றவர்களுக்கும் தங்களுக்கு முன்னிருந்தவர்கள் என்ன
ெசய்தார்கெளன்பதுநைனவல்இருக்காது.
ஞானம்மக ழ்ச்சையக்ெகாண்டுவருமா?
௧௨ ப ரசங்கயாகய நான் எருசேலமில் இஸ்ரேவலரின் அரசனாக இருந்ேதன்.

௧௩ நான் கற்றுக்ெகாள்ள முடிவுெசய்ேதன். எனேத ஞானத்ைதப் பயன்படுத்த
வாழ்வலுள்ள அைனத்ைதயும் கற்றுக்ெகாள்ள வரும்ப ேனன். ேதவன்
நாம் ெசய்யும்படி ெகாடுத்த ேவைலகெளல்லாம் கடினமானைவ என்று
நான் கற்றுக்ெகாண்ேடன். ௧௪ பூமியன்ேமல் ெசய்யப்படுக ற அைனத்து
ெசயல்கைளயும் நான் பார்த்ேதன். அைவ அைனத்தும் காலத்ைத வீணாக்கும்
காரியம் என்பைதயும் அற ந்துெகாண்ேடன். இது காற்ைறப் ப டிப்பது

* ௧:௯: வாழ்க்ைகயல்எழுத்தன்ப ரகாரம் “சூரியனுக்குகீழ்” எனப்ெபாருள்.
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ேபான்றதாகும். ௧௫நீஇவற்ைறமாற்றஇயலாது. ஏதாவதுவைளந்துஇருந்தால்,
அது ேநராக இருக்க றது என்று உன்னால் கூறமுடியாது. ஒரு ெபாருள்
ெதாைலந்துவ ட்டால்அதுஇருக்கறதுஎன்றுஉன்னால்கூறமுடியாது.
௧௬ நான் எனக்குள், “நான் மிகவும் ஞானமுள்ளவன். எனக்கு முன்னால்

எருசேலைமஆண்டமற்றஅரசர்கைளவ ட நான்ஞானமுள்ளவன். உண்ைமயல்
ஞானம் என்பதும் அறவு என்பதும் எத்தைகயைவ என்பைத நான் அற ேவன்”
என்றுகூறேனன்.
௧௭ முட்டாள்தனமாகச் ச ந்த ப்பைதவ ட, ஞானமும் அறவும் எவ்வைகயல்

ச றந்தது என்பைதக் கற்றுக்ெகாள்ள நான் முடிவு ெசய்ேதன். ஆனால்
ஞானத்ைத அைடய முயல்வது காற்ைறப் ப டிக்க முயல்வது ேபான்றது
என்பைத நான் கற்றுக்ெகாண்ேடன். ௧௮ மிகுதயான ஞானத்த ேல மிகுதயான
சலிப்பும் உள்ளது. அதகமான ஞானத்ைதப் ெபறுகற எவனும் அதகமான
வருத்தத்ைதயும்அைடக றான்.

௨
ேகளிக்ைககைளஅனுபவப்பதுமக ழ்ச்சையக்ெகாண்டுவருமா?
௧ நான் எனக்குள்: “நான் ேவடிக்ைக ெசய்ேவன். என்னால் முடிந்தவைர

எல்லாவற்றலும் மக ழ்ச்ச அைடேவன்” என்று ெசான்ேனன். ஆனால் நான்
இைவயும் பயனற்றைவ என்று கற்றுக்ெகாண்ேடன். ௨ எல்லா ேநரத்தலும்
ச ரித்துக்ெகாண்டிருப்பது முட்டாள்தனமானது. ேகளிக்ைகைய அனுபவப்பது
எந்த நன்ைமையயும்ெசய்யாது.
௩ எனேவ என் மனைத ஞானத்தால் ந ரப்பும்ேபாது என் உடைல

த ராட்ைசரசத்தால் ந ரப்ப முடிவு ெசய்ேதன். இந்த முட்டாள் தனத்ைத நான்
முயற்ச ெசய்ேதன். ஏெனன்றால் நான் மக ழ்ச்ச யைடவதற்குரிய வழிையக்
கண்டுபடிக்க எண்ணிேனன். ஜனங்களின் குறுகய வாழ்வல் அவர்கள் என்ன
நன்ைமெசய்யக்கூடும்என்றுபார்க்கவரும்ப ேனன்.
கடினஉைழப்புமக ழ்ச்சையத்தருமா?
௪ ப றகு நான் ெபரிய ெசயல்கைளச் ெசய்யத் துவங்க ேனன். வீடுகைளக்

கட்டிேனன். த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைள எனக்காக நட்ேடன். ௫ நான்
ேதாட்டங்கைள அைமத்ேதன், பூங்காவனங்கைள உருவாக்க ேனன்.
எல்லாவைகயான பழமரங்கைளயும் நட்ேடன். ௬ நான் எனக்காக குளங்கைள
அைமத்ேதன். அதன் மூலம் பழமரங்களுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்ச ேனன்.
௭ நான் ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும் அடிைமகளாக வாங்க ேனன். என்
வீட்டிலும் அடிைமகள் பறந்தனர். பல ெபருஞ்ெசல்வங்கள் எனக்குச்
ெசாந்தமாயன. எனக்கு மாட்டுமந்ைதயும் ஆட்டுமந்ைதயும் இருந்தன.
எருசேலமில் மற்றவர்கைளவ டஎனக்குஏராளமானெசல்வங்கள்இருந்தன.
௮ நான் எனக்காகப் ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் ேசகரித்ேதன்.

அரசர்களிடமிருந்தும் அவர்களின் நாடுகளிலிருந்தும் ெபாக்கஷங்கைள
எடுத்துக்ெகாண்ேடன். எனக்காகப் பாடிட ஆண்களும் ெபண்களும் இருந்தனர்.
எவரும்வரும்பத்தக்கஅைனத்துப்ெபாருட்களும்என்னிடம்இருந்தன.
௯ நான் ெசல்வந்தனாகவும் புகழுைடயவனாகவும் ஆேனன். எனக்குமுன்

எருசேலமில் வாழ்ந்த எந்த மனிதைரயும்வ ட நான் ெபரிய ஆளாக இருந்ேதன்.
எப்ெபாழுதும் எனது ஞானம் எனக்கு உதவுவதாக இருந்தது. ௧௦ என் கண்கள்
பார்த்து நான் வரும்பயைத எல்லாம் ெபற்ேறன். நான் ெசய்தவற்றெலல்லாம்



ப ரசங்க ௨:௧௧ 1254 ப ரசங்க ௨:௨௧

மனநைறவுெபற்ேறன். என்இதயம்பூரித்தது,இம்மக ழ்ச்ச ேயஎனதுஅைனத்து
கடினஉைழப்ப ற்கும்கைடத்தெவகுமத .
௧௧ ஆனால் பன்னர் நான் ெசய்த அைனத்ைதயும் கவனித்ேதன். நான்

ெசய்த கடின உைழப்ைப எல்லாம் நைனத்துப் பார்த்ேதன். அைவ அைனத்தும்
காலவ ரயம் என்று முடிவுெசய்ேதன். இது காற்ைறப் ப டிப்பதுேபான்றது.
நம் வாழ்க்ைகயல் நாம் ெசய்த அைனத்தலிருந்தும் இலாபகரமானது
எதுவுமில்ைல.

ஒருேவைளஞானேம பதலாயருக்கலாம்
௧௨ ஒரு அரசனால் ெசய்ய முடிந்தைதவ ட ஒரு மனிதனால் அத கமாகச்

ெசய்யமுடியாது. ச ல அரசர்கள் ஏற்ெகனேவ நீங்கள் ெசய்யவரும்புவைதேய
ெசய்தருக்க றார்கள். அந்த அரசர்கள் ெசய்தைவயும் காலவ ரயம் என்று
நான் கற்றுக்ெகாண்ேடன். எனேவ மீண்டும் நான் ஞானமுள்ளவனாக
இருப்பைதப்பற்றயும், அறவற்றவனாக இருப்பைதப்பற்றயும்
ைபத்தயக்காரத்தனமான ெசயல்கைளப்பற்றயும் எண்ணிேனன்.
௧௩இருட்ைடவ ட ஒளி ச றந்தது. அது ேபாலேவ முட்டாள்தனத்ைதவ ட ஞானம்
ச றந்தது என்று கண்ேடன். ௧௪ஞானமுள்ளவன் தான் ெசல்லுமிடத்ைத அறய
ச ந்தைனையக் கண்களாகப் பயன்படுத்துகறான். ஆனால் முட்டாேளா,
இருட்டில்நடப்பவைனப்ேபான்றுள்ளான்.
ஆனால் ஞானமுள்ளவனுக்கும் முட்டாளுக்கும் ஒேர வழிய ேலேய முடிவு

ஏற்படுக றது என்பைதக் கண்ேடன். இருவரும் மரித்துப்ேபாகன்றனர். நான்
எனக்குள், ௧௫ “ஒரு முட்டாளுக்கு எற்படுவேத எனக்கும் எற்படுகன்றது. எனேவ
நான் ஞானம்ெபற ஏன் இவ்வளவு கடினமாக உைழத்தருக்க ேறன்” என்று
எண்ணிேனன். நான் எனக்குள், “ஞானமுள்ளவனாக இருப்பதும் பயனற்றேத”
என்று ெசான்ேனன். ௧௬ஞானமுள்ளவனும் முட்டாளும் மரித்துப்ேபாகன்றனர்.
ஜனங்கள் ஞானவான்கைளயும், முட்டாள்கைளயும் என்ெறன்றும் நைனவல்
ைவத்தருப்பதல்ைல. எத ர்காலத்தல் தாங்கள் ெசய்தவற்ைறெயல்லாம்
ஜனங்கள் மறந்துேபாக றார்கள். எனேவ ஞானமுள்ளவனும் முட்டாளும்
உண்ைமயல்ஒன்றுேபாலேவஇருக்கறார்கள்.

வாழ்க்ைகயல்உண்ைமயானமக ழ்ச்ச உண்டா?
௧௭ இது என்ைன வாழ்ைவ ெவறுக்கும்படி ெசய்தது. இவ்வாழ்வல் உள்ள

அைனத்துேம பயனற்றது என்ற எண்ணம் எனக்கு வருத்தத்ைதத் தந்தது. இது
காற்ைறப் ப டிப்பதுேபான்றமுயற்ச .
௧௮ நான் ெசய்த கடினமான உைழப்பு அைனத்ைதயும் ெவறுத்ேதன். நான்

கடினமாக உைழத்தருக்க ேறன். ஆனால் நான் உைழத்தவற்றுக்கான
பலைன எனக்குப் பன்னால் வாழ்பவர்களுக்கு ைவத்துப் ேபாக ேவண்டும்.
நான் அவற்ைற என்ேனாடு எடுத்துச் ெசல்ல இயலாது. ௧௯ ேவறு
ஒருவன் நான் உைழத்ததும், கற்றதுமான அைனத்ைதயும் ஆளுவான்.
அவன் ஞானமுள்ளவனா முட்டாளா என்பைத நான் அற ேயன். இதுவும்
அறவற்றதுதான்.
௨௦ எனேவ, நான் ெசய்த அைனத்து உைழப்ைபப் பற்றயும் வருத்தம்

அைடந்ேதன். ௨௧ ஒருவனால் தனது ஞானம், அறவு, த றைம ஆகயவற்ைறப்
பயன்படுத்த உைழக்கமுடியும். ஆனால்அவன்இறந்ததும்,அவனதுஉைழப்ைப
மற்றவர்கள் ெபறுகன்றனர். அவர்கள் எந்த உைழப்ைபயும் ெசய்வதல்ைல.
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ஆனால்அைனத்ைதயும் ெபறுகன்றனர். இது எனக்குச் ேசார்வுண்டாக்குகறது.
இது ேநர்ைமயற்றதாகவும் அர்த்தமற்றதாகவும் உள்ளது. ௨௨ ஒருவனது
அைனத்து உைழப்புக்கும் ேபாராட்டங்களுக்கும் ப றகு வாழ்வல் அவனுக்கு
என்ன கைடக்க றது? ௨௩அவனது வாழ்வு முழுவதும் வலியும், சலிப்பும், கடின
உைழப்புேம மிஞ்சுக றது. இரவலும்கூடஅவனது மனம் ஓய்வு ெபறுவதல்ைல.
இதுவும்அர்த்தமற்றதுதான்.
௨௪-௨௫ என்ைனவட ேவறு எவராது வாழ்வல் மக ழ்ச்ச ெபற முயற்ச

ெசய்ததுண்டா? எனேவ ஒரு மனிதன் ெசய்யேவண்டியது என்னெவன்றால்
நன்றாக உண்பது, குடிப்பது, ெசய்யேவண்டியவற்ைற மட்டும் மக ழ்ச்ச யாக
ெசய்வதுதான். இைதேய நான் கற்றுக்ெகாண்ேடன். இைவ ேதவனிடமிருந்து
வருகறது என்பைதயும் நான் பார்த்ேதன். ௨௬ ஒருவன் நன்ைமையச் ெசய்து
ேதவைனப் ப ரியப்படுத்தனால், ேதவன் அவனுக்கு ஞானம், அறவு, மக ழ்ச்ச
ஆகயவற்ைறக் ெகாடுக்க றார். ஆனால் பாவம் ெசய்க றவனுக்கு கூட்டுகற
ேவைலையயும், சுமக்க ற ேவைலையயும் தருகறார். ேதவன் ெகட்டவர்களிடம்
உள்ளவற்ைற எடுத்து நல்லவர்களுக்குக் ெகாடுக்க றார். ஆனால் இைவ
அைனத்தும்பயனற்றைவ. இதுகாற்ைறப் ப டிக்கும்முயற்ச தான்.

௩
ஒருகாலம்உண்டு
௧ எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு சரியான காலம் உண்டு. பூமியல் உள்ள

ஒவ்ெவான்றுக்கும்ஒருசரியானகாலமுண்டு.

௨ப றப்பதற்குஒருகாலமுண்டு,
மரிப்பதற்குஒருகாலமுண்டு,

நடுவதற்குஒருகாலமுண்டு,
படுங்குவதற்கும்ஒருகாலமுண்டு.

௩ெகால்வதற்குஒருகாலமுண்டு,
குணப்படுத்தவும்ஒருகாலமுண்டு,

அழிப்பதற்குஒருகாலமுண்டு,
கட்டுவதற்கும்ஒருகாலமுண்டு.

௪அழுவதற்குஒருகாலமுண்டு,
ச ரிப்பதற்கும்ஒருகாலமுண்டு,

வருத்தப்படுவதற்குஒருகாலமுண்டு,
மக ழ்ச்ச யால்நடனமாடுவதற்கும்ஒருகாலமுண்டு.

௫ஆயுதங்கைளஎறவதற்குஒருகாலமுண்டு,
ஆயுதங்கைளஎடுப்பதற்குஒருகாலமுண்டு.*

தழுவக்ெகாள்ளஒருகாலமுண்டு,
தழுவக்ெகாள்ளாமல்இருக்கவும்ஒருகாலமுண்டு.

௬ச லவற்ைறத் ேதடஒருகாலமுண்டு,
இழந்துவ ட்டதாகக் கருதவும்ஒருகாலமுண்டு,

ெபாருட்கைளப்பாதுகாக்கஒருகாலமுண்டு,
ெபாருட்கைளத்தூக்க எறயவும்ஒருகாலமுண்டு.

௭துணிகைளக்க ழிப்பதற்குஒருகாலமுண்டு,
* ௩:௫: ஆயுதங்கைள...காலமுண்டுஎழுத்தன்ப ரகாரம் “கற்கைளஎறவதற்குஒருகாலமுண்டு,கற்கைள
எடுப்பதற்கும்ஒருகாலமுண்டு.”
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அதைனத்ைதப்பதற்கும்ஒருகாலமுண்டு,
அைமதயாகஇருப்பதற்குஒருகாலமுண்டு,

ேபசுவதற்கும்ஒருகாலமுண்டு.
௮அன்புெசய்யஒருகாலமுண்டு,

ெவறுக்கவும்ஒருகாலமுண்டு,
சண்ைடயடுவதற்குஒருகாலமுண்டு,

சமாதானம்ெகாள்வதற்கும்ஒருகாலமுண்டு.
ேதவன்தன்உலைகக்கட்டுப்படுத்துகறார்
௯ ஒருவன் உண்ைமயல் தன் கடின உைழப்பன் மூலம் எைதயாவது

ெபறுகறானா? ௧௦ேதவன்நமக்குக்ெகாடுத்தஅைனத்துகடினேவைலகைளயும்
நான் பார்க்க ேறன். ௧௧ அவரது உலகத்ைதப்பற்ற ச் ச ந்த த்துப் பார்க்கும்
த றைன ேதவன் நமக்குக் ெகாடுத்தருக்க றார். எனினும் ேதவன் ெசய்யும்
அைனத்ைதயும் நாம் முழுவதும் புரிந்துெகாள்வதல்ைல. ஆனால் இதுவைர
ேதவன்அைனத்ைதயும் சரியானகாலத்த ேலேயெசய்துவருகறார்.
௧௨ ஜனங்கள் வாழ்க ற காலம்வைர மக ழ்ச்ச யாக இருப்பதும், சந்ேதாஷம்

அனுபவப்பதும் நல்ல ெசய்ைக என்பைத நான் கற்ேறன். ௧௩ எல்ேலாரும்
உண்ணவும் குடிக்கவும் அவரது ேவைலயல் மக ழ்ச்ச யைடயவும் ேவண்டும்
என்றுேதவன்வரும்புக றார். இைவேதவனிடமிருந்துவரும்அன்பளிப்புகள்.
௧௪ ேதவன் ெசய்வது என்ெறன்றும் ெதாடரும் என்பைத அற ந்ேதன்.

ேதவனுைடய க ரிையேயாடு ஜனங்கள் எைதயும் ேசர்த்துக்ெகாள்ள முடியாது.
ேதவனுைடய க ரிையயலிருந்து ஜனங்கள் எைதயும் எடுத்துக் ெகாள்ளவும்
முடியாது. ேதவன் இதைனச் ெசய்க றார். எனேவ ேதவனுக்கு ஜனங்கள்
மரியாைத ெசலுத்தேவண்டும். ௧௫ ஏற்ெகனேவ நடந்து முடிந்தைவ
முடிந்தைவேய. அவற்ைற நாம் மாற்ற முடியாது. எத ர்காலத்தல் நடப்பைவ
நடந்ேத தீரும். நாம் அவற்ைறயும் மாற்ற முடியாது. ஆனால் ேதவன்,
மிகேமாசமாக நடத்தப்படுபவர்களுக்குஉதவ ெசய்யவரும்புக றார்.†
௧௬ நான் இைவ அைனத்ைதயும் இந்த வாழ்க்ைகயல் பார்த்ேதன்.

வழக்குமன்றமானது நன்ைமயாலும் ேநர்ைமயாலும் நைறந்தருக்கேவண்டும்
என்று எத ர்பார்த்ேதன். ஆனால் அதல் தீைமேய நைறந்தருந்தது.
௧௭ எனேவ நான் எனக்குள்ேள: “ேதவன் எல்லாவற்றற்கும் ஒரு காலத்ைதத்
த ட்டமிட்டுள்ளார். ஜனங்களின் ெசயைல நயாயந்தீர்க்கவும் ஒரு காலத்ைதத்
ேதவன் த ட்டமிட்டுள்ளார். ேதவன் நல்லவர்கைளயும் ெகட்டவர்கைளயும்
நயாயந்தீர்ப்பார்” என்க ேறன்.
ஜனங்கள்வலங்குகைளப் ேபான்றவர்கள்தானா?
௧௮ ஜனங்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் ெசய்யும் ெசயைலப்பற்ற நான்

நைனத்துப் பார்க்க ேறன். நான் எனக்குள்ேள, “ஜனங்கள் தாங்கள்
மிருகங்கைளப் ேபான்று இருப்பைத உணர ேதவன் வரும்புக றார்” என்று
ெசால்லிக்ெகாண்ேடன். ௧௯ மனிதன் மிருகத்ைதவ ட ச றந்தவனாக
இருக்க றானா? ஏெனன்றால், எல்லாம் பயனற்றைவ. மரணம் என்பது
மனிதர்களுக்கும் மிருகங்களுக்கும் ஒேர மாத ரியாக ந கழ்கன்றது. “உய ர்
மூச்சும்” மனிதர்களுக்கும் மிருகங்களுக்கும் ஒன்று ேபால் இருக்க றது.
† ௩:௧௫: வசனம் 15 அல்லது “இப்ெபாழுது என்ன நடக்க றேதா அது ஏற்கனேவ கடந்த காலத்தல்
நடப்பைவகூடஏற்கனேவமுன்னால்நடந்ததுேதவன்ெசயைலமீண்டும்மீண்டும்ந கழ்த்துகறார்.
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மரித்துப்ேபான மனிதர்களிடமிருந்து மரித்துப்ேபான மிருகம் ேவறுபடுகறதா?
௨௦ மனித உடல்களும் மிருக உடல்களும் ஒன்று ேபாலேவ முடிகன்றன. அைவ
மண்ணிலிருந்து வந்தன. முடிவல் அைவ மண்ணுக்ேக ேபாகன்றன. ௨௧ ஒரு
மனிதனின்ஆவக்கு என்ன நகழும் என்பைத யார் அறவார்? மனிதனின்ஆவ
ேமேல ேதவனிடம் ேபாகும்ேபாது, மிருகத்தன் ஆவ கீேழ பூமிக்குள் ேபாக றது
என்பைதயார்அறவார்?
௨௨ எனேவ, ஒருவன் ெசய்யேவண்டிய நற் ெசயல் என்னெவன்றால் தனது

ெசய்ைகயல் மக ழ்வதுதான் என்று நான் கண்டுெகாண்ேடன். அைதேயஅவன்
அைடந்தருக்க றான். ஒருவன் எத ர்காலத்ைதப்பற்ற கவைலப்படக் கூடாது.
ஏெனன்றால் அவனுக்கு எத ர்காலத்தல் என்ன நடக்கும் என்பைதக் கண்டு
ெசால்லயாராலும்முடியாது.

௪
மரித்துப்ேபாவதுநல்லதா?
௧ ஏராளமான ஜனங்கள் ேமாசமாகநடத்தப்படுவைத மீண்டும் நான்

பார்த்ேதன். அவர்களது கண்ணீைரப் பார்த்ேதன். துக்கப்படும் அவர்கைள
எவரும் சமாதானப்படுத்தாமல் இருப்பைதயும் அங்ேக நான் பார்த்ேதன்.
ெகாடுைமயானவர்களிடம் எல்லா அத காரங்களும் இருப்பைதப் பார்த்ேதன்.
புண்பட்ட அவர்கைள எவரும் சமாதானப்படுத்தாமல் இருப்பைதயும் நான்
பார்த்ேதன். ௨ இன்னும் உய ேராடிருப்பவர்கைளவ ட மரித்துப் ேபானவர்கள்
பாக்கயசாலிகள் என்று முடிவுெசய்ேதன். ௩ ப றப்ப ேலேய மரிப்பவர்கள்
இன்னும் பாக்கயசாலிகள். ஏெனன்றால் அவர்கள் இவ்வுலகல் நைடெபறும்
தீைமகைளப்பார்க்காமேலேய ேபாவார்கள்.
ஏன்இவ்வளவுகடினமாக ேவைலெசய்யேவண்டும்?
௪ ப றகு நான் “ஏன் ஜனங்கள் இவ்வளவு கடினமாக ேவைல ெசய்க றார்கள்?”

என்று நைனத்ேதன். ஜனங்கள் ெவற்றெபறவும் மற்றவர்கைள வ டச்
ச றப்புெபறவும் முயற்ச ெசய்வைத நான் பார்த்ேதன். ஏெனன்றால் ஜனங்கள்
அைனவரும் ெபாறாைம உைடயவர்கள். அவர்கள் தம்ைமவ ட மற்றவர் அத கம்
ெபறுவைத வரும்பமாட்டார்கள். இது அர்த்தமற்றது. இது காற்ைறப் ப டிக்க
முயற்ச ெசய்வைதப்ேபான்றதுஎனஎண்ணிேனன்.
௫ ச லர், “ைகையக் கட்டிக்ெகாண்டு ெவறுமேன இருப்பது முட்டாள்தனம். நீ

உைழக்காவ ட்டால் பட்டினிக டந்து மரிப்பாய்” என்று கூறுகறார்கள். ௬ அது
உண்ைமயாக இருக்கலாம். எப்ெபாழுதும் அதகமானவற்ைறப் ெபறுவதற்குப்
ேபாராடிக்ெகாண்டிருப்பைதவ டஇருக்கன்றவற்ைறைவத்துதருப்த அைடவது
நல்லதுஎன்றுநான்ெசால்லுேவன்.
௭ மீண்டும், அர்த்தமில்லாத சலவற்ைற நான் பார்த்ேதன். ௮ ஒருவனுக்குக்

குடும்பம் இல்லாமல் இருக்கலாம். அவனுக்கு ஒரு மகேனா அல்லது
சேகாதரேனாகூட இல்லாமல் இருக்கலாம். இருந்தாலும் அவன் ெதாடர்ந்து
கடினமாக உைழக்க றான். அவன் தன்னிடம் இருப்பைதக்ெகாண்டு தருப்த
அைடவதல்ைல. அவன் மிகுதயாக உைழக்க றான். அவன் ேவைலெசய்வைத
நறுத்த , “நான் யாருக்காகக்கடினமாக உைழத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
நான் ஏன் வாழ்க்ைகைய அனுபவக்கக் கூடாது?” என்று தன்ைனத்தான்
ேகட்பதல்ைல. இதுவும்மிக ேமாசமானதும்,அர்த்தமற்றதுமானஒன்றாகும்.
நண்பர்களும்குடும்பமும்பலம்ெகாடுக்க றது
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௯ ஒருவனாக இருப்பைதவ ட இரண்டு ேபராக இருப்பது நல்லது. இரண்டு
ேபர் ேசர்ந்து ேவைல ெசய்தால், அவர்கள் தங்கள் ேவைலயலிருந்து அதகம்
ெபறலாம்.
௧௦ ஒருவன் வழுந்தால், இன்ெனாருவன் அவனுக்கு உதவலாம். ஆனால்

ஒருவன் தனியாக இருந்து வழும்ேபாது உதவுவதற்கு யாரும் இல்லாமல்
க டப்பதுமிகவும் ேமாசமானது.
௧௧ இரண்டு ேபர் ேசர்ந்து படுப்பது கதகதப்பாக இருக்கும். தனியாக

படுத்தருப்பது கதகதப்பாக இராது. ௧௨ ஒருவனாக இருப்பவைனப் பைகவன்
எளித ல் ேதாற்கடித்துவடுவான். அவனால் இருவைரத் ேதாற்கடிப்பது கடினம்.
மூன்று ேபராய் இருப்பது இன்னும் பலம். அவர்கள் மூன்று புரிகைள உைடய
கயறுஅறுப்பதற்குக்கடினமாய்இருப்பைதப் ேபான்றவர்கள்.
ஜனங்கள்,அரசயல்மற்றும்புகழ்
௧௩ ஏைழயாகவும் ஆனால் ஞானமுள்ளவனாகவும் உள்ள இைளய தைலவன்,

முதயவனாகவும் முட்டாளாகவும் உள்ள அரசைனவடச் ச றந்தவன். முதய
அரசன் எச்சரிக்ைககைளக் கவனிக்கமாட்டான். ௧௪ இந்த ஆட்சயல்
அந்த இைளய அரசன் ஏழ்ைமயல் பறந்தருக்கலாம். ஒருேவைள அவன்
சைறயலிருந்து நாட்ைட ஆள்வதற்கு வந்தருக்கலாம். ௧௫ ஆனால் இந்த
வாழ்க்ைகயல் ஜனங்கைளக் கவனித்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். நான் இதைன
அற ேவன். ஜனங்கள் அந்த இைளய தைலவைனப் பன்பற்றுகறார்கள்.
அவன் புதய அரசனாக வருவான். ௧௬ ஏராளமான ஜனங்கள் அவைனப்
பன்பற்றுவார்கள். ஆனால்பறகு,அேதஜனங்கள்அவைனவரும்பமாட்டார்கள்.
இதுவும்அர்த்தமற்றது. இதுகாற்ைறப் ப டிக்கமுயற்ச ெசய்வைதப் ேபான்றது.

௫
ெபாருத்தைனெசய்வைதப்பற்ற எச்சரிக்ைகயாயரு
௧ நீங்கள் ேதவைனத் ெதாழுதுெகாள்ளப் ேபாகும்ேபாது கவனமாக

இருங்கள். அறவற்ற ஜனங்கைளப் ேபான்று நீங்கள் ேதவனுக்குப்
பலிகைளக் ெகாடுப்பைதவ ட அவர் கூறுவைதக் கவனிப்பது நல்லது
அறவற்றவர்கள் ெதாடர்ந்து தீைமகைளச் ெசய்வார்கள். அவர்கள்அைதப்பற்ற
ெதரியாதவர்களாக இருப்பார்கள். ௨ ேதவனிடம் ெபாருத்தைன ெசய்யும்ேபாது
கவனமாகஇருங்கள். ேதவனிடம் ெசால்லும்ெசய்த கைளப்பற்றயும் கவனமாக
இருங்கள். நீங்கள் ச ந்த க்காமல் ேபச உங்கள் உணர்ச்ச கள் காரணமாகாதபடி
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். ேதவன் பரேலாகத்தல் இருக்கறார். நீங்கள் பூமியல்
இருக்க றீர்கள். எனேவ ேதவனிடம் சலவற்ைற ேபசுகன்றஅவசயேம உள்ளது.
இந்தவார்த்ைதஉண்ைமயானது.

௩மிகஅத கமானகவைலகளால்ெகட்ட கனவுகள்வருகன்றன.
முட்டாள்களிடமிருந்துமிகுதயானவார்த்ைதகள்வருகன்றன.

௪ நீ ேதவனுக்கு ெபாருத்தைன ெசய்தால் அதைனக் காப்பாற்று. நீ
ெபாருத்தைன ெசய்தைத நைறேவற்ற தாமத க்காேத. முட்டாள்களின்ேமல்
ேதவன் மகழ்ச்ச யாக இருக்கமாட்டார். ேதவனுக்குக் ெகாடுப்பதாக
வாக்களித்தவற்ைற அவருக்கு ெகாடுத்துவடு. ௫ நீ ெபாருத்தைன ெசய்து
அதைன நைறேவற்ற முடியாமல் இருப்பைதவ ட, ெபாருத்தைன ெசய்யாமல்
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ேபாவேத நல்லது. ௬ எனேவ உனக்குப் பாவம் ஏற்படும்படி நீ வார்த்ைதகைளப்
பயன்படுத்தாேத. “நான் ெசான்னைத அந்த அர்த்தத்துடன் ெசால்லவல்ைல”
என்று ஆசாரியனிடம் ெசால்லாேத. இவ்வாறு நீ ெசய்தால், ேதவன்
உன் வார்த்ைதகளால் ேகாபங்ெகாண்டு, நீ ெசய்த ேவைலகைள எல்லாம்
அழித்துவடுவார். ௭ உனது பயனற்ற கனவுகளும் வீண் ேபச்சும் உனக்குத்
துன்பம்தராதபடி பார்த்துக்ெகாள். நீ ேதவைனமத க்க ேவண்டும்.

ஒவ்ெவாருஅரசனுக்கும்ஒருஅரசன்உண்டு
௮ச லநாடுகளில்ஏைழகள்கடினமாகஉைழக்கும்படிக்கட்டாயப்படுத்தப்படுவைத

நீ காணலாம். இது ஏைழகளுக்குச் ெசய்யும் ேநர்ைமயல்ல. இது ஏைழ
ஜனங்களின் உரிைமகளுக்கு எத ரானது, ஆனால் ஆச்சரியப்படாேத.
ஜனங்கைளக் கட்டாயப்படுத்த ேவைலவாங்குகற அரசைனக் கட்டாயப்படுத்த
ஒரு அரசன் இருப்பான். இவர்கள் இருவைரயும் கட்டாயப்படுத்த இன்ெனாரு
அரசன் இருப்பான். ௯ ஒருவன் அரசனாக இருந்தாலும் தன் ெசாந்த நாட்டில்
அடிைமயாகவடுகறான்.

ெசல்வத்தால்மக ழ்ச்சையவாங்கமுடியாது
௧௦ ெசல்வத்ைதேய வரும்புக ற ஒருவன் தன்னிடமுள்ள ெசல்வத்தால் மட்டும்

தருப்த அைடயமாட்டான். அவன் ேமலும் ேமலும் ெசல்வத்ைதப் ெபற்றாலும்
தருப்த அைடயமாட்டான். இதுவும்அர்த்தமற்றது.
௧௧ ஒருவன், மிகுதயான ெசல்வத்ைதப் ெபறும்ேபாது அைதச் ெசலவுெசய்ய

உதவும் மிகுதயான “நண்பர்”கைளப் ெபறுகறான். எனேவ அந்த ெசல் வந்தன்
உண்ைமயல் ஆதாயமைடவது ஒன்றுமில்ைல. அவன் தன் ெசல்வத்ைதப்
பார்க்க மட்டுேமமுடியும்.
௧௨ஒருவன்,பகல்முழுவதும்கடுைமயாகஉைழத்தால்இரவல்சமாதானமாகத்

தூங்குகறான். அவனுக்கு உண்பதற்கு மிகுதயாக உள்ளதா குைறவாக
உள்ளதா என்பைதப்பற்ற க் கவைலயல்ைல. ஆனால் ெசல்வந்தன் தன்
ெசல்வத்ைதப்பற்ற க் கவைலபட்டுக்ெகாண்டுதூங்காமல்இருக்கறான்.
௧௩ இந்த வாழ்க்ைகயல் ந கழும் மிகவும் ேசாகமான ஒரு காரியத்ைத

நான் கண்டிருக்க ேறன். ஒருவன் தன் ெசல்வத்ைத எத ர்காலத்த ற்காகேவ
ேசமித்து ைவக்க றான். ௧௪அதன் பறகு ஏதாவது ெகட்ட காரியம் ந கழும்ேபாது
எல்லாவற்ைறயும் இழக்கன்றான். தன் மகனுக்குக் ெகாடுக்க எதுவும்
இல்லாமல் ேபாக றது.
௧௫ ஒருவன் தன் தாயன் உடலிலிருந்து ெவளிேய வரும்ேபாது எதுவும்

இல்லாமேலேய வருகறான். அவன் மரிக்கும்ேபாதும் எதுவும் இல்லாமேலேய
ேபாக றான். ெபாருட்கைளப் ெபறுவதற்காகக் கடுைமயாக உைழக்க றான்.
ஆனால் மரிக்கும்ேபாது எைதயும் எடுத்துச் ெசல்வதல்ைல. ௧௬ இது மிகவும்
ேசாகமானது. அவன் வந்ததுேபாலேவ இந்த உலைகவ ட்டு வலகயும்
ேபாக றான். “காற்ைறப் ப டிக்கும்முயற்சயால்” ஒருவன்ெபறப்ேபாவது என்ன?
௧௭ அவனது வாழ்நாட்கள் ேசாகத்தாலும் துன்பத்தாலும் நைறந்துேபாகும்.
முடிவல்அவன்சலிப்பும், ேநாயும்,ெவறுப்பும், ேகாபமும்அைடவான்.

வாழ்வன்பணிையஅனுபவ
௧௮ உண்டு, குடித்து, இவ்வுலகல் வாழும் குறுகய வாழ்வல் தான் ெசய்யும்

ேவைலயல் இன்பம் காண்பதுதான் ஒருவன் ெசய்யும் ச றப்பான ெசயல்கள்
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என்று நான் எண்ணுகேறன். அவனுக்கு இருப்பெதல்லாம் ேதவன் ெகாடுத்த
குறுகயவாழ்க்ைகமட்டுேம. அவனுக்குேவெறதுவும்இல்ைல.
௧௯ ேதவன், ஒருவனுக்குச் ெசல்வத்ைதயும் ெசாத்துக்கைளயும் அவற்ைற

அனுபவப்பதற்கான உரிைமையயும் ெகாடுத்தருக்கும்ேபாது அவன் அவற்ைற
அனுபவத்து மக ழேவண்டும். இதைன ஏற்றுக்ெகாண்டு அவன் தனது
ேவைலயல் இன்பம் காண ேவண்டும். இது ேதவனால் ெகாடுக்கப்பட்ட பரிசு.
௨௦ ஒருவனால் நீண்டகாலம் வாழமுடியாது. எனேவ அவன் இதைன வாழ்வு
முழுவதும் நைனவல் ைவத்தருக்கேவண்டும். ஒருவன் ெசய்ய வரும்புக ற
ேவைலகளில் ேதவன்அவைனச்சுறுசுறுப்பாகைவத்துள்ளார்.

௬
ெசல்வம்மக ழ்ச்சையக்ெகாண்டுவராது
௧ வாழ்க்ைகயல் நான் ேநர்ைமயாக இல்லாத இன்ெனான்ைறயும்

பார்த்தருக்க ேறன். இதைனப் புரிந்துக்ெகாள்ளவும் கடினமாக
இருக்க றது. ௨ ஒருவனுக்கு ேதவன் ெபருஞ்ெசல்வத்ைதயும், ச றப்ைபயும்,
ெசாத்துக்கைளயும் ெகாடுக்க றார். ஒருவன் தனக்குத் ேதைவயானவற்ைறயும்
தான் வரும்புகன்றவற்ைறயும் ெபற்றுக்ெகாள்க றான். ஆனால் ேதவன்
அவைன அவற்ைற அனுபவக்கும்படி வடுவதல்ைல. எவேனா ஒரு அந்நயன்
வந்து அவற்ைற எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாக றான். இது மிகவும் ேமாசமான
அர்த்தமற்றஒன்றாகும்.
௩ஒருவன் நீண்டகாலம் வாழலாம். அவனுக்கு 100 பள்ைளகள் இருக்கலாம்.

ஆனால், அவன் நல்லவற்றல் தருப்த அைடயாவ ட்டால், அவன் மரித்தப் ப றகு
அவைனஎவரும்நைனவல்ைவத்துக்ெகாள்ளாவ ட்டால்,அவைனவடப றக்கும்
முன்ேப மரித்துப்ேபாகும் குழந்ைத ச றந்தது என்று என்னால் ெசால்ல முடியும்.
௪ஒருகுழந்ைதமரித்ேத ப றக்குமானால்அதுஉண்ைமயல்ெபாருளற்றது. அது
வைரவல் இருண்ட கல்லைறக்குள்ேள ெபயர்கூட இல்லாமல் புைதக்கப்படும்.
௫அது சூரியைனப் பார்த்ததல்ைல. அது எைதயும் அற ந்துக்ெகாள்வதல்ைல.
ேதவன் ெகாடுத்தவற்ைற அனுபவக்காத ஒருவைனவட அது அதக ஓய்ைவப்
ெபறும். ௬அவன் 2,000ஆண்டுகள்வாழ்ந்தவனாகஇருக்கலாம். எனினும்அவன்
வாழ்க்ைகயல்மக ழ்ச்சையஅனுபவக்காவ ட்டால்,மரித்துப்ப றக்கும்குழந்ைத
அேதமுடிவுக்குச்ெசல்லஎளிய பாைதையக்கண்டைடக றது.
௭ ஒருவன் ேமலும் ேமலும் ேவைல ெசய்க றான். ஏெனன்றால், அவன்

தனக்கு உணவு ேதடிக்ெகாள்ளேவ அவ்வாறு உைழக்க றான். அதனால்
அவன் தருப்த அைடவதல்ைல. ௮ இந்த வழியல், ஞானமுள்ள ஒருவன்
அறவற்ைறவைனவடச் ச றந்தவன் இல்ைல. வாழ்க்ைகைய அதன்
இயல்ப ேலேய ஏற்றுக்ெகாள்வைத அற ந்த ஏைழயாக இருப்பது நல்லது.
௯ நாம் ேமலும் ேமலும் ெபறேவண்டும் என்று வரும்புவைதவ ட இருப்பைத
ைவத்துக் ெகாண்டுமகழ்ச்ச அைடவேத நல்லது. எப்ெபாழுதும் ேமலும் ேமலும்
வரும்புவதுபயனற்றது. அதுகாற்ைறப் ப டிக்கும்முயற்சையப் ேபான்றது.
௧௦-௧௧ ஒரு மனிதன் தான் உருவாக்கப்பட்ட வண்ணேம, அதாவது மனிதனாக

மாத்த ரம் இருக்க றான். இைதப்பற்ற வவாதம் ெசய்வது வீணானது. ஒருவன்
இைதப்பற்ற ேதவனிடம் வாக்குவாதம் ெசய்ய முடியாது. ஏெனன்றால் ேதவன்
மனிதைனவட வல்லைம வாய்ந்தவர். நீண்ட வவாதங்கள் உண்ைமைய
மாற்றவ டமுடியாது.
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௧௨பூமியல் ஒருவனது குறுகய வாழ்நாளில், எது ச றந்தது என்று எவருக்குத்
ெதரியும்? அவனது வாழ்க்ைக ந ழைலப்ேபான்று கடந்துேபானது. பன்னால்
என்னநடக்கும்என்பைதஎவராலும்ெசால்லமுடியாது.

௭
ஞானெமாழிகளின்ஒருெதாகுப்பு

௧நல்லமணமிக்கப்ெபாருட்கைளவ ட நல்லெபயைரப்ெபறுவதுநல்லது.
ஒருவனதுபறந்த நாைளவ டமரித்தநாளும்ச றந்ததுதான்.

௨வருந்துகளுக்குச்ெசல்வைதவ டகல்லைறக்குச்ெசல்வதுசறந்தது.
ஏெனன்றால்எல்ேலாரும்மரிக்க ேவண்டியவர்கேள.
வாழ்கன்றஅைனவரும்இதைனஒப்புக்ெகாள்ளேவண்டும்.

௩ச ரிப்ைபவ டச் ேசாகம் ச றந்தது.
ஏெனன்றால்நமதுமுகம் ேசாகமைடயும்ேபாதுநமதுஇதயம்நல்லதாக றது.

௪ஞானமுள்ளவன்மரணத்ைதப்பற்ற ச் ச ந்த க்க றான்.
ஆனால் அறவற்றவேனா எப்ெபாழுதும் நல்ல ேநரத்ைதப்பற்ற ேய
நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றான்.

௫ஞானமுள்ளவனால்வமர்ச க்கப்படுவது
அறவற்றவர்களால்புகழப்படுவைதவ ட நல்லது.

௬அறவற்றவர்களின் ச ரிப்பு பயனற்றது.
அதுபாைனயன்கீேழ எரியும்முட்கைளப் ேபான்றது.

முட்கள்ேவகமாக எரியும்,
எனேவபாைனசூடாகாது.

௭ எவராவது ேபாதுமான பணம் ெகாடுப்பதானால் ஞானமுள்ளவர்கள் தம்
ஞானத்ைதமறக்கத் தயார்.

அப்பணம்அவனதுபுரிந்துெகாள்ளுதைலஅழித்துவடும்.
௮ஒன்ைறத்துவங்குவைதவ டமுடிப்பதுநல்லது.

ஒருவன் வீண் ெபருைமயும், ெபாறுைமயன்ைமயும் ெகாள்வைதவ ட
கனிவும்,ெபாறுைமயும் ச றந்தது.

௯வைரவாகக் ேகாபம்அைடயாேத.
ஏெனன்றால் ேகாபம்முட்டாளாக்கும்.

௧௦ “இந்நாட்கைளவ ட ‘அக்காலநாட்கள்’ நன்றாகஇருந்தனஎன்றுெசால்லாேத.
என்னநடந்தது?” என்றுேகட்காேத.
அந்தக் ேகள்வையக் ேகட்கும்படிஞானம்நம்ைமவழிநடத்தாது.

௧௧ உன்னிடம் ெசல்வம் இருக்குமானால் ஞானம் அைதவ டச் ச றந்தது.
உண்ைமயல் ஞானமுள்ளவர்கள் ேதைவக்கு மிகுதயாகேவ ெசல்வத்ைதப்
ெபறுகறார்கள். ௧௨ஞானமுள்ளவனால் ெசல்வந்தனாகமுடியும். ஞானம்அதன்
ெசாந்தக்காரைனப்பாதுகாக்கும்.
௧௩ ேதவனால் பைடக்கப்பட்ட ெபாருட்கைளப் பாருங்கள். ஒருேவைள அது

தவறு என்றுநைனத்தாலும்உன்னால் எைதயும் மாற்றமுடியாது. ௧௪வாழ்க்ைக
நல்லதாக இருந்தால், அனுபவ . வாழ்க்ைக கடினமாக இருக்கும்ேபாது
ேதவன் நமக்கு நல்ல காலத்ைதயும் கஷ்டகாலத்ைதயும் ெகாடுக்க றார் என்று
நைனத்துக்ெகாள். எத ர்காலத்தல் என்ன நகழும் என்பது எவருக்கும்
ெதரியாது.
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ஜனங்களால்உண்ைமயல்நல்லவர்களாகமுடியாது
௧௫ எனது குறுகய வாழ்வல் நான் எல்லாவற்ைறயும் பார்த்தருக்க ேறன்.

நல்லவர்கள் இளைமய ேலேய மரித்துப்ேபாக றார்கள். தீயவர்கள் நீண்ட
காலம் வாழ்வைதயும் பார்த்தருக்க ேறன். ௧௬-௧௭ ஏன் நீ உன்ைனேய
ெகான்றுெகாள்க றாய். அதக நல்லவனாகவும்அத கெகட்டவனாகவும்இராேத.
நீ அத க ஞானமுள்ளவனாகவும் அத க முட்டாளாகவும் இராேத. உனக்குரிய
காலத்த ற்குமுன்நீஏன்மரிக்கேவண்டும்?
௧௮இதல்ெகாஞ்சம்அதல்ெகாஞ்சமுமாய்இருக்கமுயற்ச ெசய். ேதவனுைடய

பக்தர்களும் கூட ெகாஞ்சம் நல்லவர்களாகவும் ெகாஞ்சம் தீயவர்களாகவும்
இருக்கன்றனர். ௧௯-௨௦ பாவேம ெசய்யாமல் எப்ெபாழுதும் நல்லைதேய
ெசய்துெகாண்டிருக்க ற மனிதன் பூமியல் ஒருவனும் இல்ைல. ஞானம்
ஒருவனுக்குப் பலத்ைதக் ெகாடுக்க றது. பட்டணத்தலுள்ள பத்து முட்டாள்
தைலவர்கைளவ டஒருஞானவான்பலமுள்ளவன்.
௨௧ ஜனங்கள் ெசால்லுகன்ற அைனத்ைதயும் நீ ேகட்காேத. உனது

ெசாந்த ேவைலக்காரேன உனக்கு எத ராகப் ேபசுவைத நீ ேகட்கலாம்.
௨௨ மற்றவர்கைளப்பற்ற நீேய பல தடைவ அவதூறு ெசால்லியருப்பைத நீ
அறயலாம்.
௨௩ நான் எனது ஞானத்ைதப் பயன்படுத்த இவற்ைறப்பற்ற ச் ச ந்த த்ேதன்.

நான் உண்ைமயல் ஞானமுள்ளவனாக இருக்க வரும்ப ேனன். ஆனால்
அது முடியாமற்ேபானது. ௨௪ ஏன் பல வஷயங்கள் இவ்வாறு இருக்கன்றன
என்று எனக்குத் ெதரிய வல்ைல. இதைனப் புரிந்துக்ெகாள்வது எவருக்கும்
கடினம்தான். ௨௫ நான சற்றுக் கடினப்பட்டு முயன்று ஞானத்ைதப் ெபற்ேறன்.
நான், எல்லாவற்றுக்கும்காரணம்கண்டுெகாள்ளவரும்ப ேனன்.
நான் என்ன கற்றுக்ெகாண்ேடன்? ெகட்டவனாக இருப்பது முட்டாள்தனம்

என்பைதக் கற்ேறன். ஒரு அறவற்றவைனப்ேபான்று நடிப்பதும்
ைபத்தயகாரத்தனமானதுதான். ௨௬ ச ல ெபண்கள் கண்ணிகைளப்ேபான்று
ஆபத்தானவர்கள் என்பைத அற ந்துக்ெகாண்ேடன். அவர்களின் இதயம்
வைலகைளப் ேபான்றது,அவர்களதுைககள்
சங்கலிகைளப்ேபான்றைவ. இத்தைகயெபண்களிடம்அகப்பட்டுக்ெகாள்வது

மரணத்ைதவ ட பயங்கரமானது. ேதவைனப் பன்பற்றுகற ஒருவன்
இத்தைகய ெபண்களிடம் இருந்து வலக ஓடுவான். பாவ ேயா இவர்களிடம்
அகப்பட்டுக்ெகாள்வான்.
௨௭-௨௮ ப ரசங்க , “என்னால் எத்தைகய பதைலக் கண்டுபடிக்கமுடியும்

என்பதற்காகேவ நான் இவற்ைறெயல்லாம் ேசர்க்க ேறன். நான் இன்னும்
பதல்கைள எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். நான் ஆய ரத்தல் ஒருவைன
நல்லவனாகக் கண்டுபடித்ேதன். ஆனாலும் ஒரு நல்ல ெபண்ைணக் கூடக்
கண்டுபடிக்கமுடியவல்ைல.”
௨௯ “ேதவன் மனிதைன நல்லவனாகேவ பைடத்தார். ஆனால் ஜனங்கள்

ெகட்டுப்ேபாக பலவழிகைளக்கண்டுபடித்தனர். இதுவும்நான்கற்றுக்ெகாண்ட
இன்ெனாருபாடமாகும்” என்றுகூறுகறான்.

௮
ஞானமும்வல்லைமயும்
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௧ஒருஞானமுள்ளவைனப்ேபான்றுஎவராலும்ஒன்ைறப்புரிந்துக்ெகாள்ளவும்,
வளக்கவும் முடியாது. அவனதுஞானம் அவைன மகழ்ச்ச ப்படுத்துகறது. இது
ஒருவனதுேசாகமுள்ளமுகத்ைதமக ழ்ச்ச யுள்ளதாக மாற்றும்.
௨ நீங்கள் அரசனின் கட்டைளகளுக்கு எப்ெபாழுதும் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்

என்று நான் உங்களுக்குக் கூறுக ேறன். நீ இதைனச் ெசய்யேவண்டும்.
ஏெனன்றால் ஏற்ெகனேவ ேதவனுக்குவாக்களித்துஇருக்க றாய். ௩அரசனுக்கு
ஆேலாசைன ெசால்ல அஞ்சேவண்டாம். தவறான ஒன்றுக்கு ஆதரவு
ெசலுத்தேவண்டாம்அரசன்தனக்குப் ப டித்தமானஆைணகைளேய தருகறான்.
௪அரசனுக்குஆைணகைளத்தரும்அத காரம்உள்ளது. எைதச்ெசய்யேவண்டும்
என்று எவரும் அவனுக்குச் ெசால்வதல்ைல. ௫ அரசனது ஆைணகளுக்குக்
கீழ்படிந்தால் ஒருவன் பாதுகாப்பாக இருப்பான். இைதச் ெசய்ய ேவண்டிய
சரியான கால்த்ைத ஞானமுள்ளவன் அறவான். சரியானவற்ைற எப்ேபாது
ெசய்யேவண்டும்என்பைதயும்அவன்அறவான்.
௬எல்லாவற்ைறயும்ெசய்யஒருவனுக்குச்சரியானகாலமும், சரியானவழியும்

உள்ளன. எனேவ ஒவ்ெவாருவனும் ஒரு வாய்ப்ைப எடுத்துக்ெகாண்டு எைதச்
ெசய்யேவண்டும் என்பைத முடிெவடுக்க ேவண்டும். எத ர்காலத்தல் என்ன
நடக்கும் என்பதல் குழப்பம் இருந்தாலும், பல துன்பங்களில் உழன்றாலும்
ஒருவன் அதைனச் ெசய்யேவண்டும். ௭ ஏெனன்றால் எத ர்காலத்தல் என்ன
நடக்கும்என்றுஎவரும்அவனிடம்ெசால்வதல்ைல.
௮ எவருக்கும் தன் ஆவைய வ டாமல் தங்கைவக்கும் வலிைம இல்ைல.

எவருக்கும் தன் சாைவத் தடுக்கும் அத காரமில்ைல. ேபார்க் காலத்தல் தன்
வருப்பப்படி ேபாய்வர ஒரு ேபார் வீரனுக்கு சுதந்த ரம் இல்ைல. இதுேபாலேவ,
ஒருவன் பாவம் ெசய்தால் அது அவைன சுதந்த ரம் உள்ளவனாக இருக்கும்படி
ெசய்யாது.
௯நான்அைனத்ைதயும் பார்த்ேதன். உலகல்நைடெபறுகறஅத்தைனையயும்

பற்ற நான் கடுைமயாகச் ச ந்த த்ேதன். ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும் மற்றவர்கைள
ஆள்வதற்கான வல்லைமையப் ெபறுவதற்காகப் ேபாராடுக றார்கள் என்பைத
நான்பார்த்ேதன். இதுஅவர்களுக்குக்ெகட்டது.
௧௦ தீய ஜனங்களுக்கு அழகான ச றந்த சவ அடக்கங்கள் நைடெபறுவைத

நான் பார்த்ேதன். அடக்கச் சடங்கு முடிந்து ஜனங்கள் வீட்டிற்குப் ேபானதும்
மரித்துப் ேபான தீயவர்கைளப்பற்ற நல்லவற்ைறக் கூறனார்கள். இத்தைகய
காரியங்கள் தீயவன் வாழ்ந்த அேத நகரத்த ேலேய நடந்து வருகன்றன. இது
அர்த்தமற்றது.
நயாயம்,ெவகுமத கள், தண்டைன
௧௧ ச ல ேநரங்களில் ஜனங்கள் தாம் ெசய்க ற தீைமக்கு உடேன

தண்டிக்கப்படமாட்டார்கள். அவர்களுக்கான தண்டைன ெமதுவாக வரும். இது
மற்றவர்கைளயும்தீைமெசய்யும்படிதூண்டும்.
௧௨ஒருபாவ நூற்றுக்கணக்கானதீைமகைளச்ெசய்யலாம். அவனுக்குநீண்ட

வாழ்க்ைகயும் இருக்கலாம். ஆனால், ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிவதும் மரியாைத
ெசலுத்துவதும் இன்னும் சறந்ததாக நான் கருதுக ேறன். ௧௩ தீயவர்கள்
ேதவனுக்கு மரியாைத ெசலுத்துவதல்ைல. எனேவ அவர்கள் நல்லவற்ைறப்
ெபறுவதல்ைல. அவர்கள் நீண்ட வாழ்க்ைகையப் ெபறுவதல்ைல. சூரியன்
அஸ்தமிக்கும்ேபாதுந ழல்நீண்டுேதான்றுவதுேபான்று,அவர்களின்வாழ்க்ைக
வளருவதல்ைல.
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௧௪நயாயமாகத்ேதான்றாதசலகாரியமும்உலகல்நடக்க றது. ெகட்டைவகள்
ெகட்டவர்களுக்கும், நல்லைவகள் நல்லவர்களுக்கும் ந கழேவண்டும்.
ஆனால் சல ேநரங்களில் நல்லவர்களுக்கு தீயைவகளும் தீயவர்களுக்கு
நல்லைவகளும் ஏற்படலாம். எனினும் அைவ நல்லதன்று. ௧௫ எனேவ
நான் வாழ்க்ைகைய அனுபவப்பதுதான் நல்லது என்று முடிவு ெசய்ேதன்.
ஏெனன்றால்,ஜனங்கள்தம்வாழ்வல்ெசய்யேவண்டியநல்லகாரியங்களாவன:
உண்பது, குடிப்பது, வாழ்க்ைகைய அனுபவப்பதுேமயாகும். ேதவன்
இவ்வுலகல் தங்களுக்குக் ெகாடுத்த கடினமான ேவைலயல் இன்பம்
காண்பதற்காகவாவதுஇைவஉதவும்.

ேதவன்ெசய்வைதெயல்லாம் நம்மால் புரிந்துெகாள்ளமுடிவதல்ைல
௧௬ இந்த வாழ்வல் ஜனங்கள் ெசய்வைத எல்லாம் நான் கவனமாகப்

படித்தருக்க ேறன். ஜனங்கள் எவ்வளவு சுறுசுறுப்பாக இருக்க றார்கள்
என்பைதப் பார்த்ேதன். அவர்கள் இரவும் பகலும் உைழக்க றார்கள். அவர்கள்
ெபரும்பாலும் தூங்குவேத இல்ைல. ௧௭ நானும் ேதவன் ெசய்க றவற்ைறப்
பார்த்ேதன். உலகல் ேதவன் ெசய்க றவற்ைற ஜனங்களால் புரிந்துக்ெகாள்ள
முடியவல்ைல. ஒருவன் அதைனப் புரிந்துெகாள்ள முயற்ச ெசய்யலாம்,
ஆனால்அவனால்முடியாது. ஞானமுள்ளஒருவன் ேதவனுைடய ெசயல்கைளப்
புரிந்துெகாண்டதாகக் கூறலாம். ஆனால் அதுவும் உண்ைமயல்ைல.
இவற்ைறெயல்லாம்ஒருவராலும்புரிந்துெகாள்ளமுடியாது.

௯
மரணம்நயாயமானதா?
௧ நான் இைவ அைனத்ைதயும்பற்ற ெவகு கவனமாகச் ச ந்த த்ேதன்.

ேதவன், நல்லவர்களும் ஞானவான்களும் ெசய்வைதயும் அவர்களுக்கு
ஏற்படுவைதயும் கட்டுப்படுத்துவைத நான் பார்த்ேதன். அவர்கள் அன்பு
ெசலுத்தப்படுவார்களா அல்லது ெவறுக்கப்படுவார்களா என்று அவர்களுக்குத்
ெதரியாது. எத ர்காலத்தல் என்ன நைடெபறும் என்பதும் அவர்களுக்குத்
ெதரியாது.
௨ஆனால், நாம் அைனவரும் மரிக்க ேறாம். இது அைனவருக்கும் ந கழ்க ற

ஒன்று. மரணம் நல்லவர்கள் தீயவர்கள் என அைனவருக்கும் ஏற்படுகன்றது.
சுத்தமானவர்கள் சுத்தமில்லாதவர்கள் என அைனத்து ஜனங்களுக்கும்
மரணம் ஏற்படுகன்றது. பலி ெகாடுப்பவர்கள் பலிெகாடுக்காதவர்கள்
என அைனவருக்கும் மரணம் ஏற்படுகன்றது. பாவையப் ேபான்ேற
நல்லவனும் மரித்துப்ேபாக றான். ேதவனுக்குச் ச றப்பான ெபாருத்தைனகள்
ெசய்க றவைனப் ேபான்ேற ேதவனுக்குப் ெபாருத்தைன ெசய்யப்
பயப்படுக றவனும்மரித்துப்ேபாக றான்.
௩ நமது வாழ்வல் நைடெபறும் அைனத்து காரியங்களிலும் மிக

ேமாசமான காரியம் அைனத்து ஜனங்களும் ஒேர வழியல் முடிந்து
ேபாவதுதான். ஜனங்கள்எப்ெபாழுதும்பாவங்கைளயும்முட்டாள்தனங்கைளயும்
ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருப்பதும் ெகட்டதுதான். அவ்வைக எண்ணங்கள்
மரணத்தற்ேக அைழத்துச் ெசல்லுகன்றன. ௪ வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க ற
எவருக்கும்நம்ப க்ைகயுண்டு. அவன்யார் என்பதுஅக்கைறயல்ைல.

ஆனால் “மரித்துப்ேபானசங்கத்ைதவ டஉய ேராடுஉள்ளநாய் ச றந்தது”
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என்னும்கூற்றுஉண்ைமயானது.

௫ உய ேராடுள்ளவர்கள் தாம் மரித்துப்ேபாேவாம் என்பைத அற ந்தவர்கள்.
ஆனால் மரித்துப்ேபானவர்கள் எைதயும் அறயமாட்டார்கள். மரித்துப்
ேபானவர்களுக்கு எந்த வருதும் இல்ைல. ஜனங்கள் அவர்கைள வைரவல்
மறந்துவடுவார்கள். ௬ ஒருவன் மரித்த ப றகு, அவனது அன்பு, ெவறுப்பு,
ெபாறாைம அைனத்தும் ேபாய்வடுகன்றது. மரித்துப்ேபானவர்களுக்குப்
பூமியல்ந கழ்ந்தஇத்தைனயலும்பங்கல்ைல.

முடியும்ேபாதுவாழ்க்ைகையஅனுபவ
௭ இப்ேபாது ேபாய் உனது உணைவ உண்டு மகழ்ச்சையப் ெபறு. உனது

த ராட்ைசரசத்ைதக் குடித்து மக ழ்ச்ச அைடவாய். நீ இவற்ைறச் ெசய்வது
ேதவனுக்கு உடன்பாடானதுதான். ௮ ச றந்த ஆைடகைள அணிந்து அழகாகக்
காட்ச யளி. ௯ நீ வரும்புக ற மைனவேயாடு வாழ்க்ைகைய அனுபவ . குறுகய
உனது வாழ்க்ைகயன் ஒவ்ெவாரு நாைளயும் அனுபவ . பூமியல் குறுகய
இந்த வாழ்ைவ ேதவன் உனக்குக் ெகாடுத்தருக்க றார். உனக்குரியது எல்லாம்
இதுதான். எனேவ இவ்வாழ்வல் நீ ெசய்யேவண்டிய ேவைலகளுக்கு மக ழ்ச்ச
அைடவாய். ௧௦ எப்ெபாழுெதல்லாம் ேவைல ெசய்ய வாய்ப்பு கைடக்க றேதா,
அைத எவ்வளவு சறப்பாகச் ெசய்யமுடியுேமா, அதைனச் ெசய். கல்லைறயல்
உனக்குேவைலயல்ைல. அங்குச ந்தைனயும்அறவும்ஞானமும்இல்ைல. நாம்
அைனவரும்மரணம்என்றஇடத்துக்ேக ேபாய்க்ெகாண்டிருக்க ேறாம்.

அத ர்ஷ்டமா? துரத ர்ஷ்டமா? நாம் என்னெசய்யலாம்?
௧௧ நான் வாழ்க்ைகயல் நயாயமற்ற சலவற்ைறப் பார்த்ேதன். ேவகமாக

ஓடுகறவன் பந்தயத்தல் எப்ெபாழுதும் ெவற்ற ெபறுவதல்ைல. வலுமிக்க
பைட ேபாரில் எப்ெபாழுதும் ெவற்றெபறுவதல்ைல. ஞானத்தல் ச றந்தவன்
எப்ெபாழுதும் அதகமாகச் சம்பாத ப்பதல்ைல. அறவுக் கூர்ைமமிக்கவன்
எப்ெபாழுதும் ெசல்வத்ைதப் ெபறுவதல்ைல. கல்வ அறவுமிக்கவன்
எப்ெபாழுதும் தனக்குரிய பாராட்டுகைளப் ெபறுவதல்ைல; ேநரம் வரும்ேபாது
ஒவ்ெவாருவருக்கும்தீைமேயஏற்படுகன்றன.
௧௨அடுத்து என்ன நடக்கும் என்று ஒருவனால் என்ைறக்கும் அறய முடியாது.

அவன் வைலக்குள் அகப்பட்ட மீைனப்ேபான்று இருக்கறான். அம்மீனுக்கு
என்னநடக்கும் என்பது ெதரியாது. அவன்கண்ணியல்அகப்பட்ட பறைவையப்
ேபான்றவன். அப்பறைவ அடுத்து நடக்கப்ேபாவைத அறயாது. இதுேபாலேவ,
ஒருவன்தீயவற்றால்கண்ணியல்அகப்படுக றான். அதுதடீெரன்றுஅவனுக்கு
ஏற்படுகன்றது.

ஞானத்தன்வல்லைம
௧௩ இந்த வாழ்வல் ஒருவன் ஞானமுள்ளவற்ைறச் ெசய்வைத நான்

பார்த்ேதன். எனக்கு அது மிக முக்கயமாகப்பட்டது. ௧௪ மிகக் குைறந்த
எண்ணிக்ைகக்ெகாண்ட ஜனங்கைளயுைடய நகரம் இருந்தது. ஒரு அரசன்
அதைனச் சுற்ற தன் பைட வீரர்கைள நறுத்த அதற்கு எத ராகப் ேபாரிட்டான்.
௧௫ஆனால்அந்நகரில்ஒருஞானிஇருந்தான். அவன்ஏைழ. ஆனால்அந்நகைரக்
காப்பாற்றதனதுஞானத்ைதப்பயன்படுத்தனான். எல்லாம்நடந்துமுடிந்தப றகு,
அந்த ஏைழைய ஜனங்கள் மறந்துவ ட்டார்கள். ௧௬எனினும் நான்இப்ெபாழுதும்
ஞானம்பலத்ைதவ டச றந்ததுஎன்ேபன். அந்தஜனங்கள்ஏைழயன்ஞானத்ைத
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மறந்துவ ட்டார்கள். அவன் ெசான்னைதக் கவனிப்பைத நறுத்தவ ட்டார்கள்.
ஞானேம ச றந்ததுஎன்றுநான்இன்னமும்நம்புக ேறன்.

௧௭ ஒரு முட்டாள் அரசனால் மிகச் சத்தமாகச் ெசால்லப்படுக ற
வார்த்ைதகைளவ ட

ஒருஞானியன்ெமன்ைமயானவார்த்ைதகள்ச றந்தைவ.
௧௮ேபாரில்ஞானமானதுவாள்கைளயும் ஈட்டிகைளயும்வ டச் ச றந்தைவ.

ஆனால்ஒருமுட்டாளால்பலநல்லவற்ைறஅழிக்கமுடியும்.

௧௦
௧ மிகச்ச றந்த நறுமணப் ெபாருட்கைளக் கூட சல மரித்துப்ேபான ஈக்கள்

ெகடுத்து நாற்றமைடயச் ெசய்துவடும். இைதப்ேபாலேவ, மிகுதயான
ஞானத்ைதயும்,மரியாைதையயும்முட்டாள்தனம்ெகடுத்துவடும்.
௨ ஞானமுள்ளவனின் எண்ணங்கள் அவைனச் சரியான வழியல்

நடத்த ச்ெசல்லும். முட்டாளின் எண்ணங்கள் அவைனத் தவறான வழியல்
நடத்த ச் ெசல்லும். ௩ ஒரு முட்டாள் சாைலயல் நடந்து ேபாகும்ேபாதுகூடத்
தனது முட்டாள்தனத்ைதக் காட்டிக்ெகாண்டிருப்பான். எனேவ ஒவ்ெவாருவனும்
அவைனமுட்டாள்என்றுகண்டுெகாள்வான்.
௪ எஜமான் உன்மீது ேகாபத்ேதாடு இருக்க றான் என்பதற்காக உனது

ேவைலையவ ட்டுவ டாேத. நீஅைமதயாகவும்உதவயாகவும்இருந்தால்ெபரிய
தவறுகைளக்கூடநீதருத்த க்ெகாள்ளலாம்.
௫ இந்த வாழ்வல் நான் சலவற்ைறப் பார்த்தருக்க ேறன். ஆனால் அைவ

சரியன்று. இது ஆள்பவர்கள் ெசய்கன்ற தவறுகள். ௬ முக்கயமான
ெபாறுப்புகள் முட்டாள்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படுகன்றன. ெசல்வம்
உள்ளவர்கேளா முக்கயம் இல்லாத ெபாறுப்புகைளப் ெபறுகன்றனர்.
௭ ப ரபுக்கள் ேவைலக்காரர்கைளப்ேபான்று பன்னால் நடந்துேபாகும்ேபாது,
ேவைலக்காரர்கள்குதைரயன்மீதுசவாரி ெசய்வைதப் பார்த்ேதன்.

ஒவ்ெவாரு ேவைலயும்அதற்குரியஆபத்துகைளக்ெகாண்டைவ
௮ குழிேதாண்டுகற ஒருவன் அந்தக் குழிக்குள்ேளேய வழுவான். சுவைர

இடித்துத் தள்ளுகற ஒருவன் பாம்பு கடித்து மரிப்பான். ௯ ெபருங்கற்கைள
நகர்த்த க் ெகாண்டிருக்க றவன் அதனாேலேய காயப்படுவான். ஒருவன்
மரங்கைள ெவட்டுவதும் ஆபத்தானது. அம்மரம் அவன்ேமேலேய
வழுந்துவ டலாம்.
௧௦ ஆனால் ஞானம் அந்த ேவைலையயும் எளிைமப்படுத்தும்.

மழுங்கலான கத்தயால் ெவட்டுவது கடினம். ஒருவன் அந்தக் கத்தையக்
கூர்ைமப்படுத்தனால் ேவைலஎளிதாகும். ஞானமும்இைதப் ேபான்றதுதான்.
௧௧ ஒருவனுக்குப் பாம்புகைள எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என்பது

ெதரிந்தருக்கலாம். ஆனால் அவன் அருகல் இல்லாதேபாது அந்தப் பாம்பு
ேவறுஎவைரயாவதுகடித்துவடுவதால்அவனதுதறைமபயனற்றது. ஞானமும்
இைதப் ேபான்றதுதான்.

௧௨ஞானமுள்ளவனின்வார்த்ைதகள்பாராட்ைடப்ெபற்றுத்தரும்.
ஆனால்முட்டாளின்வார்த்ைதகள்அழிைவக்ெகாண்டுவரும்.
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௧௩முட்டாள்முட்டாள்தனமானவற்ைறக்கூறத்ெதாடங்குவான். முடிவல்அவன்
ைபத்தயக்காரத்தனமாகக் கூறுவான். ௧௪ ஒரு முட்டாள் எப்ெபாழுதும் அவன்
ெசய்யப் ேபாவைதப்பற்ற ேய ேபச க்ெகாண்டிருப்பான். ஆனால் எத ர்காலத்தல்
என்ன நடக்கும் என்பது எவருக்கும் ெதரியாது. ஒருவனும் பன்னால் என்ன
நடக்கும்என்பைதக்கூறவல்ைல.

௧௫ முட்டாள் தன் வீட்டுக்குரிய வழிைய அவ்வளவு சுறுசுறுப்பாக
அற ந்துெகாள்ளமாட்டான்.

எனேவவாழ்நாள்முழுவதும்கஷ்டப்பட்டு ேவைலச்ெசய்வான்.

உைழப்பன்மத ப்பு
௧௬ ஒரு அரசன் குழந்ைதையப்ேபான்று இருந்தால், அது நாட்டிற்குப்

ெபருங்ேகடாகும். அரசன் தன் காலத்ைத உண்பதல் கழித்தாலும் ஒரு
நாட்டிற்குக் ேகடுதான். ௧௭ அரசன் நல்ல குடும்பத்தலிருந்து வந்தவனாக
இருந்தால் நாட்டுக்கு அது மிகவும் நல்லது. ஆட்சயாளர்கள் குடிப்பைதயும்
உண்பைதயும் கட்டுப்படுத்த க்ெகாண்டால், நாட்டுக்கு நல்லதுதான்.
இத்தைகயவர்கள் உண்பதும் குடிப்பதும் பலம் ெபறுவதற்காகத் தாேன ஒழிய
குடித்துெவற ப்பதற்காகஅல்ல.

௧௮ ஒருவன் ேவைல ெசய்வதற்குச் ேசாம்ேபறயாக இருந்தால் அவனது வீடு
ஒழுகஆரம்ப த்துவடும்.

வீட்டுக்கூைரவழுந்துவடும்.

௧௯ ஜனங்கள் உண்பதல் மக ழ்ச்ச யைடக றார்கள். த ராட்ைசரசம் வாழ்ைவ
மக ழ்ச்சகுள்ளாக்குகறது. ஆனால்பணம்பலச க்கல்கைளத்தீர்க்க றது.

வீண்ேபச்சு
௨௦ அரசைனப்பற்ற க் ெகட்ட ெசய்த கைளக் கூறாேத. அவைனப் பற்ற க்

ெகட்டதாகவும் நைனக்காேத. ெசல்வந்தர்ைளப்பற்றயும் ெகட்ட ெசய்த கைளக்
கூறாேத. நீஉன்வீட்டில்தனியாகஇருந்தாலும்இவ்வாறுகூறாேத. ஏெனன்றால்,
சறுபறைவக்கூடபறந்துேபாய்அந்தச்ெசய்தையஅவர்களிடம்கூறவடும்.

௧௧
எத ர்காலத்ைதத்ைதரியமாக எத ர்ெகாள்
௧நீ எங்குெசன்றாலும் நல்லவற்ைறேயெசய். அப்ேபாது நீ ெசய்த நன்ைமகள்

உனக்ேகதரும்பவரும்.
௨ உனக்குரிய ெபாருட்கைளப் பல்ேவறு நற்காரியங்களுக்காகப் பங்க ட்டுக்

ெகாடு. பூமியல்என்ெனன்னேகடுகள்நைடெபறும்என்றுஉனக்குத்ெதரியாது.
௩ நீ சலவற்ைற உறுத ப்படுத்த க்ெகாள்ளலாம். ேமகம் மைழயால்

நைறந்தருந்தால், அது பூமியல் தண்ணீைர ஊற்றும். மரமானது வடக்ேக
வழுந்தாலும்ெதற்ேகவழுந்தாலும்வழுந்தஇடத்த ேலேயக டக்கும்.
௪ஆனால் சலவற்ைறப்பற்ற உன்னால் உறுதயாகக் கூறமுடியாது. நீ ஒரு

வாய்ப்ைபப் பயன்படுத்த க்ெகாள்ளேவண்டும். ஒருவன் சரியான பருவம்
வரட்டுெமன்று காத்தருந்தால் அவனால் வைதக்க முடியாது. ஒவ்ெவாரு
ேமகத்ைதயும் பார்த்து மைழ வருேமா என்று அஞ்சுகறவன் ஒருேபாதும்
அறுவைடெசய்யமாட்டான்.
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௫ காற்றன்வழி யாெதன்று உனக்குத் ெதரியாது. தாயன் கருவ ேல
ஒரு குழந்ைத எவ்வாறு வளர்கன்றது என்பதும் உனக்குத் ெதரியாது.
இைதப்ேபாலேவ, ேதவன்என்னெசய்வார்என்பதும்உனக்குத்ெதரியாது. அவர்
எல்லாவற்ைறயும்நைறேவற்றுவார்.
௬ எனேவ அதகாைலய ேல நடுைவ ெசய். மாைலவைர உன் ேவைலைய

நறுத்தாமல் ெசய். ஏெனன்றால், எது உன்ைன ெசல்வந்தனாக்கும் என்பதும்
உனக்குத்ெதரியாது. நீெசய்க றஅைனத்துேமஉனக்குெவற்றையத்தரலாம்.
௭ உய ேராடு இருப்பது நல்லது. சூரிய ெவளிச்சத்ைதப்

பார்த்துக்ெகாண்டிருப்பது நல்லது. ௮ உன் வாழ்நாளில் உள்ள ஒவ்ெவாரு
நாைளயும் நீ அனுபவக்கேவண்டும். எவ்வளவுகாலம் வாழ்வாய் என்பதுபற்ற க்
கவைலயல்ைல. ஆனால் நீ மரித்துப் ேபாவாய் என்பைத நைனத்துக்ெகாள்.
நீ உய ேராடிருக்கும் நாட்கைளவ ட மரித்த பன் உள்ள நாட்கேள மிக அத கம். நீ
மரித்த ப றகுஎைதயும்ெசய்யமுடியாது.
இளைமயாகஇருக்கும்ேபாது ேதவனுக்குச் ேசைவெசய்
௯ இைளஞர்கேள! இளைமயாய் இருக்கும்ேபாேத மக ழ்ச்ச யாக

இருங்கள். அனுபவயுங்கள். உங்கள் மனம் ேபானபடி இருங்கள். நீங்கள்
வரும்புக றவற்ைறச் ெசய்யுங்கள். ஆனால் உங்கள் ெசயல்கைளெயல்லாம்
ேதவன் நயாயந்தீர்ப்பார் என்பைத மறந்துவ டாதீர்கள். ௧௦ உங்கள் ேகாபம்
உங்கைளக் கட்டுப்படுத்தும்படிவ டாதீர்கள். உங்கள் உடல் உங்கைளப் பாவம்
ெசய்யத் தூண்டும்படி வ டாதீர்கள். ஜனங்கள், இளைமயாய் இருக்கும்ேபாது
முட்டாள்தனமானவற்ைறேயெசய்வார்கள்.

௧௨
முதுைமயன்ப ரச்சைனகள்
௧ நீ இளைமயாக இருக்கும்ேபாது உன்ைனப் பைடத்தவைர நைனவுகூரு.

முதுைமயன் தீய நாட்கள் வருவதற்குமுன் நைனத்துக்ெகாள். “நான் என்
வாழ்ைவப் பயனற்றதாகக் கழித்துவ ட்ேடன்” என்று நீ ெசால்லப்ேபாகும்
ஆண்டுகளுக்குமுன்நைனவுைவ.
௨ நீ இளைமயாக இருக்கும்ேபாேத, சூரியனும் சந்த ரனு நட்சத்த ரங்களும்

உன் கண்களுக்கு இருண்டுேபாகும் காலம் வருவதற்கு முன்னேர உன்ைனப்
பைடத்தவைர நைனத்துக்ெகாள் ஒரு புயலுக்குப் பன் மீண்டும் மீண்டும் புயல்
வருவதுேபான்றுஉனக்குத்துன்பங்கள்வந்துெகாண்டிருக்கும்.
௩ அப்ேபாது உனது ைககள் தம் பலத்ைத இழக்கும். உனது கால்கள்

பலவீனமாக வைளந்துேபாகும். உனது பற்கள் எல்லாம் வழுந்துேபாய்
உணைவ நீ தன்னமுடியாத நைலைம ஏற்படும். உன் கண்கள் ெதளிவாகப்
பார்க்காது. ௪உன் காதுகள் ேகட்க கஷ்டப்படும். வீதயல் உள்ள சப்தங்கைள
உன் காதுகள் ேகட்காது. தானியங்கைள அைரக்க ற கல் எந்த ரம் கூட உனக்கு
அைமதயுடன் இருப்பதாகத் ேதான்றும். ெபண்களின் பாடைல உன்னால்
ேகட்கமுடியாது. பறைவகளின் பாடல் ஒலிகூட உன்ைன அதகாைலயல்
எழுப்பவடும். ஏெனன்றால்உன்னால்தூங்கமுடியாது.
௫ நீ ேமடான இடங்கைளக் கண்டு பயப்படுவாய். உன் வழியல் எத ர்ப்படும்

ச றயவற்றுக்குக்கூடப் பயப்படுவாய். வாதுைம மரத்தன் பூக்கைளப் ேபான்று
உனது தைலமய ர் ெவளுத்துப்ேபாகும். ெவட்டுக் களிையப் ேபான்று நீ
உன்ைனேய இழுத்துக்ெகாண்டு த ரிவாய். வாழ்வதற்கான ஆைசைய நீ
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இழந்துவடுவாய். ப றகுநீ ந ரந்தரமானகல்லைறவீட்டிற்குச்ெசல்வாய். துக்கம்
ெகாண்டாடுக றவர்கள் ெதருவல் கூடி உனது உடைல கல்லைறக்கு எடுத்துச்
ெசல்வார்கள்.
மரணம்

௬ நீ இளைமயாக இருக்கும்ேபாேத ெவள்ளிக் கயறுகள் கட்டுவ ட்டு, ெபான்
கண்ணங்கள் ெநாறுங்கும்முன்னால் கணற்ற ேல சால் உைடவது ேபால்
உன்வாழ்வுபயனற்றதாக ேபாகும்முன்னால்,

கணற்ற ேல மூடப்பட்டிருக்கும் கல் உைடந்து ெநாறுங்க வழுவது ேபால்,
உன் வாழ்வு பயனற்றுப் ேபாகும் முன்னால், உன்ைனப் பைடத்தவைர
நைனத்துக்ெகாள்.

௭உன்உடல்பூமியலிருந்துவந்தது.
நீ மரித்துப் ேபாகும்ேபாது,உன்உடல்தரும்பவும்மண்ணுக்குப்ேபாகும்.

ஆனால்உனதுஆவ ேதவனிடமிருந்துவந்தது.
நீ மரித்துப் ேபாகும்ேபாதுஉனதுஆவ தரும்பவும் ேதவனிடேம ேபாகும்.

௮இவ்வாறு அைனத்தும் ெபாருளற்றுப் ேபாகும். இைவ அைனத்தும் காலம்
வீணானதற்குச் சமம் என்றுப ரசங்க கூறுகறார்.
முடிவுைர
௯ ப ரசங்க ஞானமுைடயவர். அவர் தனது ஞானத்ைதப் பயன்படுத்த

ஜனங்களுக்குக் கற்றுக்ெகாடுத்தார். ப ரசங்க மிக கவனமாகப் படித்து தன்
பாடங்கைளக் கற்றுத்தர ஒழுங்குபடுத்தனார். ௧௦ சரியான வார்த்ைதகைளத்
ேதர்ந்ெதடுக்க ப ரசங்க மிகக் கடுைமயாக முயற்ச ெசய்தார். அவர்
உண்ைமயானதும்ெசம்ைமயானதுமானேபாதைனகைளஎழுத ைவத்தார்.
௧௧ ஞானிகளின் வார்த்ைதகள் மிருகங்கைள வழி நடத்தப் பயன்படும்

கூர்ைமயான ேகால்கைளப் ேபால இருக்கும். அவர்களின் ேபாதைனகள்
என்றும் உைடந்துேபாகாத உறுதயான ஆப்புகைளப் ேபான்றருக்கும்.
வாழ்க்ைகக்கு வழிகாட்டும் இப்ேபாதைனகள் நம்ப க்ைகக்கு உரியைவ.
இந்த ஞானப் ேபாதைனகள் எல்லாம், அேத ேமய்ப்பனிடமிருந்து (ேதவன்)
வந்தைவ. ௧௨ என் மகேன! அப்ேபாதைனகைளக் கற்றுக்ெகாள். ஆனால்
மற்ற புத்தகங்கைளப்பற்ற ஜாக்க ரைதயாக இரு. ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும்
புத்தகங்கைள எழுதக்ெகாண்டிருக்க றார்கள். அதகமாக வாச ப்பதும்
உன்ைனச்ேசார்வுக்குள்ளாக்கவடும்.
௧௩-௧௪ இப்ேபாது, இந்தப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டுள்ளவற்றலிருந்து நாம்

கற்றுக்ெகாள்ளக்கூடிய முக்கய காரியம் என்ன? ஒரு மனிதனால் ெசய்யக்
கூடிய மிக முக்கயமான ெசயல் என்னெவன்றால், ேதவனுக்கு மரியாைத
ெசய்து, அவரது கட்டைளகளுக்கு அடிபணியேவண்டும். ஏெனன்றால்,
ேதவன் நாம் ெசய்யும் அைனத்ைதயும், இரகசயமான ெசயல்கள் உட்பட
அற ந்தருக்க றார். அவருக்குஅைனத்துநற்ெசயல்கைளப்பற்றயும்,அைனத்து
தீயெசயல்கைளப்பற்றயும்ெதரியும். ஜனங்கள்ெசய்யும்அைனத்ைதயும்அவர்
நயாயம்தீர்ப்பார்.
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சாெலாேமானின்உன்னதப்பாட்டு
௧

௧இதுசாெலாேமானின்மிகவும்அற்புதமானபாடல்

ெபண்தான்ேநச க்க றமனிதனுக்கு
௨என்ைனமுத்தங்களால்மூடிவடும்.

த ராட்ைச ரசத்ைதவ டஉமதுஅன்புச றந்தது.
௩உமதுவாசைனத்த ரவயங்கள்அற்புதமானைவ,

ஆனால்உமதுநாமம் ச றந்தவாசைனப்ெபாருட்கைளவ டஇனிைமயானது.
அதனால்தான்இளம்ெபண்கள்உம்ைமவரும்புகன்றனர்.

௪என்ைனஉம்ேமாடு ேசர்த்துக்ெகாள்ளும்.
நாம்ஓடிவடுேவாம்.

அரசன்என்ைனத்தன்அைறக்குஎடுத்துச்ெசன்றார்.
எருசேலமின்ெபண்கள்மனிதனுக்கு

நாங்கள்உம்மில் களிப்பைடந்துமக ழ்ேவாம்.
த ராட்ைசரசத்ைதவ ட உமது அன்பு ச றந்தது என்பைத மனதல்ெகாள்ளும்.
நல்லகாரணங்களுக்காகேவஇளம்ெபண்கள்உம்ைமவரும்புகன்றனர்.

அவள்ெபண்கேளாடு ேபசுக றாள்
௫ எருசேலமின் மகள்கேள, ேகதார் மற்றும் சாெலாேமானின்

கூடாரங்கைளப்ேபால நான்கறுப்பாகவும்,
அழகாகவும்இருக்க ேறன்.

௬நான்எவ்வளவுகறுப்ெபன்றுபார்க்கேவண்டாம்.
ெவய்யல்என்ைனஇவ்வளவுகறுப்பாக்கவ ட்டது.
என்சேகாதரர்கள்என்மீதுேகாபம்அைடந்தார்கள்.
அவர்களின் த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளக் கவனிக்கும்படி என்ைனக்
கட்டாயப்படுத்தனர்.

எனேவஎன்ைனநாேனகவனித்துக்ெகாள்ளமுடியவல்ைல.
அவள்அவனிடம் ேபசுக றாள்

௭நான்என்முழுஆத்துமாேவாடும்உம்ைமேநச க்க ேறன்.
எனக்குச்ெசால்லும்;உமதுமந்ைதையஎங்ேக ேமயவடுகறீர்?
மதயானத்தல்அதைனஎங்ேகஇைளப்பாறச்ெசய்வீர்?

நான்உம்ேமாடுஇருக்கவரேவண்டும்.
அல்லதுஉமது நண்பர்களின் மந்ைதகைளப் பராமரிப்பதற்குஅமர்ந்தப்பட்ட
ெபண்ைணப்ேபால்இருப்ேபன்.

அவன்அவேளாடு ேபசுக றான்
௮நீ எவ்வளவுஅழகானெபண்

என்னெசய்ய ேவண்டுெமன்றுஉனக்குந ச்சயமாய்ெதரியும்.
மந்ைதையப் பன்ெதாடர்ந்து ேபா.

ேமய்ப்பர்களின்கூடாரத்தனருேகஇளம்ஆட்டுக்குட்டிகைளேமயவடு.
௯என்அன்ேப! பார்ேவானின்இரதங்களில்பூண்டிய
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ஆண்குதைரகளுக்குக் களர்ச்சயூட்டும் ெபண்குதைரையவ ட நீ என்ைனக்
களர்ச்சயூட்டி மக ழ்வக்க றாய்.

அக்குதைரகள் தங்கள் முகத்தன் பக்கவாட்டிலும் கழுத்ைத சுற்றலும்
அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன.

௧௦-௧௧ ெபான்னாலான தைலயணியும் ெவள்ளியாலான கழுத்துமாைலயும்
உனக்குரியஅலங்காரங்களாயருக்கன்றன.

உனதுகன்னங்கள்மிகஅழகானைவ.
அைவெபான்னால்அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன.
உனதுகழுத்தும்மிகஅழகானது.
அதுெவள்ளியால்அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அவள்ேபசுக றாள்

௧௨எனதுவாசைனப்ெபாருளின்மணமானது
கட்டிலின்ேமல்இருக்கும்அரசைனயும்ெசன்றைடக றது.

௧௩என்ேநசர் என்கழுத்ைதசுற்றலும்க டந்துஇரவல்மார்பகங்களுக்கைடயல்
இருக்கும்ெவள்ைளப்ேபாளப்ைபையப் ேபான்றவர்.

௧௪ என் ேநசர் எனக்கு எங்ேகத த ராட்ைசத் ேதாட்டங்களில் முைளத்துள்ள
மருேதான்ற ப்பூங்ெகாத்துப் ேபான்றவர்.

அவன்ேபசுக றான்
௧௫என்அன்ேப, நீ மிகவும்அழகானவள்.

ஓ...நீ மிக அழகானவள் உனது கண்கள் புறாக்களின் கண்கைளப்
ேபான்றைவ.

அவள்ேபசுக றாள்
௧௬என்ேநசேர! நீரும்மிகஅழகானவர்

நீர் மிகவும்கவர்ச்ச யானவர்.
நமதுபடுக்ைகபுதயதாகவும்,மனைதமக ழ்வ ப்பதாகவும்உள்ளது.

௧௭நமதுவீட்டின்உத்த ரங்கள்ேகதுருமரங்களாலானைவ.
நமதுேமல்வீடுேதவதாருமரத்தாலானைவ.

௨
௧நான்சேரானில்பூத்த ேராஜா.

பள்ளத்தாக்குகளில்மலர்ந்தலீலிபுஷ்பம்!
அவன்ேபசுக றான்

௨எனதுஅன்ேப! முட்களுக்குஇைடயல்லீலிபுஷ்பம்ேபால்
நீமற்றெபண்களுக்கைடயல்இருக்கறாய்.
அவள்ேபசுக றாள்

௩என்அன்பேர! காட்டுமரங்களுக்கைடயல்
க ச்சலிமரத்ைதப்ேபால்மற்றஆண்களுக்கைடயல்நீர்இருக்க றீர்.
அவள்ெபண்களுடன்ேபசுக றாள்

எனதுேநசரின் ந ழலில்உட்கார்ந்துெகாண்டுநான்மக ழ்க ேறன்.
அவரின்கனி எனதுசுைவக்குஇனிப்பாகஉள்ளது.

௪என்ேநசர் என்ைனவருந்துசாைலக்குஅைழத்துப்ேபானார்.
என்மீதுள்ளேநசத்ைதெவளிப்படுத்துவேதஅவரதுேநாக்கம்.
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௫ காய்ந்த த ராட்ைசயனால் ெசய்யப்பட்ட பலகாரத்தால் என்ைனப்
பலப்படுத்துங்கள்.

க ச்சலிப்பழங்களால்எனக்குப் புத்துணர்ச்ச ஊட்டுங்கள்.
ஏெனன்றால்நான்ேநசத்தனிமித்தம் பலவீனமாகயுள்ேளன்.

௬என்ேநசரின்இடதுைகஎன்தைலயன்கீழுள்ளது.
அவரதுவலதுைகஎன்ைனஅைணத்துக்ெகாள்க றது.

௭எருசேலமின்ெபண்கேள, நான்தயாராகும்வைர,
நீங்கள்என்அன்ைபவழிக்கச்ெசய்யாமலும்,அல்லதுஎழுப்பாமலும்இருக்க
மான்கள்மீதும்காட்டுமான்கள்மீதும்வாக்குறுத ெகாடுங்கள்.

அவள்மீண்டும்ேபசுக றாள்
௮நான்என்ேநசரின் சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்.

இங்ேகஅதுவந்தது.
மைலகளுக்குேமல்துள்ளிவந்தது.
குன்றுகளுக்குேமல்சறுக்க வந்தது.

௯என்ேநசர் ெவளிமான்
அல்லதுகுட்டிமாைனப் ேபான்றவர்.

அவர் எங்கள்சுவற்றுக்குப் பன்னால்ந ற்பைதயும்,
ஜன்னல்தைரயன்வழியாகப் பார்ப்பைதயும்நீங்கள்பார்க்கலாம்.

௧௦என்ேநசர் என்னிடம், “எழுந்தருஎன்அன்ேப! என்அழேக!
ெவளிேய ேபாகலாம்.

௧௧பார்,மைழக்காலம் ேபாய்வ ட்டது.
மைழவந்துேபானது.

௧௨பூமியல்பூக்கள்மலர்ந்துள்ளன.
இதுபாடுவதற்குரிய காலம்.
கவனி, புறாக்கள்தரும்பவ ட்டன.

௧௩அத்த மரங்களில் காய்கள்ேதான்றயுள்ளன.
த ராட்ைசக்ெகாடிகள்மணம்வீசுவைதநுகர்ந்துபார்.

எழுந்தருஎன்அன்ேப,அழேக,
நாம்ெவளிேய ேபாகலாம்.
அவன்ேபசுக றான்

௧௪என்புறாேவநீ கன்மைலயன்ெவடிப்புகளிலும்
மைலகளின்மைறவ டங்களிலும்மைறந்துள்ளாய்.

உன்ைனப்பார்க்கவடு,
உன்குரைலக் ேகட்கவடு,

உன்குரல்மிகஇனிைமயானது.
நீ மிகஅழகானவள்” என்றுகூறுகறார்.
அவள்ெபண்களுடன்ேபசுக றாள்

௧௫த ராட்ைச ேதாட்டங்கைளஅழிக்க ற சறுநரிகைளயும்,
குழிநரிகைளஎங்களுக்காக ப டியுங்கள்.
நம் த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கள்இப்ேபாதுபூத்துள்ளன.

௧௬என்ேநசர் எனக்குரியவர்.
நான்அவருக்குரியவள்.
௧௭பகல்தனதுகைடச மூச்ைசசுவாச க்கும்ேபாதும்,



உன்னதப்பாட்டு௩:௧ 1273 உன்னதப்பாட்டு௩:௧௦

ந ழல் சாயும்ேபாதும்,அவர்லீலிமலர்களுக்கைடயல்ேமய்க றார்.
என்அன்பேர தரும்பும்,

இரட்ைடக்குன்றுகளின்பகுத களிலுள்ளெவளிமான்கைளப் ேபாலவும்,
குட்டிமான்கைளப் ேபாலவும்இரும்.

௩
அவள்ேபசுக றாள்

௧இரவல்என்படுக்ைகேமல்
நான்ேநசருக்காகக் காத்தருக்க ேறன்.

நான்அவருக்காக எத ர்பார்த்தருந்ேதன்.
ஆனால்என்னால்அவைரக்கண்டுபடிக்கஇயலவல்ைல.

௨இப்ேபாதுஎழுந்தருந்து
நான்நகைரச் சுற்ற வருேவன்.

அங்குள்ளவீதகளிலும் சந்துக்கங்களிலும்
என்ேநசைரத் ேதடுேவன்.

நான்அவருக்காகக் காத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
ஆனால்என்னால்அவைரக்காணமுடியவல்ைல.

௩நகர காவலர்கள்என்ைனக்கண்டார்கள்.
நான்அவர்களிடம், “எனதுேநசைரக் கண்டீர்களா?” எனக்ேகட்ேடன்.

௪காவலர்கள்என்ைனவட்டுப் ேபானதும்,
நான்என்ேநசைரக் கண்டுபடித்ேதன்.

அவைரப் பற்ற க்ெகாண்ேடன்.
என் தாய் வீட்டில் என்ைனப் ெபற்ெறடுத்த, என் தாயன் அைறக்கு அவைர
நான்அைழத்துச்ெசல்லும்வைர நான்அவைரப் ேபாகவ டவல்ைல.

அவள்ெபண்கேளாடு ேபசுக றாள்
௫எருசேலமின்ெபண்கேள, நான்தயாராகும்வைர,

என் அன்ைப வழிக்கச் ெசய்து எழுப்பாமலிருக்க மான்களின் மீதும்
மான்குட்டிகளின்மீதும்வாக்குறுத ெகாடுங்கள்.

அவனும்அவனதுமணப்ெபண்ணும்
௬ெபரும்ஜனங்கள்கூட்டத்ேதாடு

வனாந்தரத்தலிருந்துவருகன்றஅந்தப்ெபண்யார்?
ேமகங்களின்கூட்டத்ைதப்ேபாலெவள்ைளப் ேபாளத்தலும்,

சாம்ப ராணியலும், சகலநறுமணத்தலும்,
வரும்புைகேபாலஅவர்களுக்குப்பன்னால்புழுத எழும்புக றது.

௭பார், சாெலாேமானின்இந்தப் பல்லக்குஇஸ்ரேவலின்பலம்வாய்ந்த
60வீரர்கள்அதைனச்சுற்ற ப் பாதுகாத்துந ற்க றார்கள்.

௮அவர்கள்அைனவரும்ேபார்ப் பய ற்ச ெபற்றவர்கள்.
அவர்களின்இடுப்பல்வாள்கள்உள்ளன.
இரவல்எந்தஆபத்துக்கும்தயாராகஉள்ளனர்.

௯சாெலாேமான்அரசன்தனக்காகஒருபல்லக்குெசய்தருக்க றான்.
அதற்கானமரம்லீபேனானில்இருந்துெகாண்டுவரப்பட்டது.

௧௦அதன்தூண்கள்ெவள்ளியால்ஆனது.
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அதன்இருக்ைகநீலங்கலந்த சவப்புந றமானதுணியால்மூடப்பட்டிருந்தது.
எருசேலமின் ெபண்கள் அதன் உட்பகுதைய மிகப் ப ரியத்ேதாடு அன்பால்
அலங்கரித்தருக்க றார்கள்.

௧௧சீேயானின்ெபண்கேள! ெவளிேயவாருங்கள்.
சாெலாேமான்அரசைனப்பாருங்கள்.

தருமண நாளில் அவனது தைலேமல் அவன் தாய் அணிவ த்த க ரீடத்ைத
பாருங்கள்.

அந்தநாளில்அவன்மிகுந்த சந்ேதாஷமாய்இருந்தான்.

௪
அவன்அவேளாடு ேபசுக றான்

௧என்அன்ேப! நீஅழகானவள்.
ஓநீஅழகானவள்.

உன்முக்காட்டின்நடுேவஉனதுகண்கள்
புறாக்களின்கண்கைளப் ேபான்றுள்ளன.

உன்நீண்டகூந்தல்கீேலயாத்மைலச்சரிவல்
நடன மாடிக்ெகாண்டிருக்கும் ெவள்ளாட்டு மந்ைத ேபால
அைசந்துெகாண்டிருக்க றது.

௨ உன் பற்கள் ெவள்ைளப் ெபண் ஆட்டுக் குட்டிகள் குளித்து கைரேயறுவது
ேபான்றுள்ளன.

அைவ இரட்ைடக் குட்டிகள் ேபாட்டு எந்தக் குட்டிையயும் இழக்காத
ஆட்டிைனப்ேபான்றுள்ளன.

௩உனதுஉதடுகள்சவந்த பட்டுக்கயற்ைறப் ேபான்றுள்ளன.
உனதுவாய்அழகானது.

உனதுகன்னங்கள்முக்காட்டின்நடுேவ
ெவட்டிைவக்கப்பட்ட மாதுளம்பழம்ேபால்உள்ளன.

௪உன்கழுத்துநீண்டுெமன்ைமயாக தாவீதன்ேகாபுரம்ேபால்உள்ளது.
அக்ேகாபுரத்தன் சுவர்கள் ஆய ரம் வீரர்களின் ேகடயங்களால்
அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது.

௫உன்இரண்டுமார்பகங்களும்லீலிமலர்கைளேமயும்
ெவளிமானின்இரட்ைடக்குட்டிகைளப் ேபாலுள்ளன.

௬பகலின்கைடச மூச்சுஇருக்கும்ேபாதும்ந ழல் சாயும்ேபாதும்,
நான்ெவள்ைளப்ேபாளமைலக்கும் சாம்ப ராணி மைலக்கும் ேபாேவன்.

௭என்அன்ேப,முழுவதும்நீஅழகானவள்
உனக்குஎதலும்குைறவல்ைல.

௮என்ேனாடுவா, என்மணமகேள
லீபேனானிலிருந்துஎன்ேனாடுவா.

அமனாமைலயன்உச்சயலிருந்துவா.
ேசனீர் எர்ேமானின் ச கரங்களிலிருந்தும்,
சங்கக்குைககளிலிருந்தும், சறுத்ைதகளினுைடயமைலகளிலிருந்தும்வா.

௯என்அன்ேப! என்மணமகேள!
என்ைனக்கவர்ந்தவள்நீஉன்ஒருகண்ணால்,
உன்கழுத்தலுள்ளஒருநைகயால்என்இதயத்ைதக்கவர்ந்துவ ட்டாய்.

௧௦என்அன்ேப, என்மணமகேள,
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உன்அன்புமிகஅழகானது.
உன்அன்புத ராட்ைச ரசத்ைதவ டச் ச றந்தது.

உன் பரிமள ைதலங்களின் மணம் சகல சுகந்தவர்க்கங்களின்
மணத்ைதவ டச் ச றந்தது.

௧௧என்மணமகேள! உன்உதடுகளில் ேதன்ஒழுகுகறது.
உன்நாவன்அடியல்பாலும் ேதனும்ஊறுகறது.

உன்ஆைடகளின்மணம்வீபேனானின்மணம்ேபால்உள்ளது.
௧௨என்அன்ேப! என்மணமகேள! நீ சுத்தமானவள்.

நீபூட்டப்பட்ட ேதாட்டத்ைதப் ேபான்றும்,
பூட்டிைவக்கப்பட்டகுளத்ைதப் ேபான்றும்,

அைடக்கப்பட்ட நீரூற்ைறப்ேபான்றும்இருக்கறாய்.
௧௩உன்பக்கஉறுப்புகள்ஒருேதாட்டம் மாதளஞ்ெசடிகளாலும்

மற்றபழமரங்களாலும்நைறந்துள்ளதுேபால்உள்ளன,நளதம். ௧௪குங்குமம்,
வசம்பு,லவங்கம்,

தூபவர்க்கமரங்களும்ெவள்ைளப்ேபாளச்ெசடிகளும்சந்தன
மரங்களும் சகலவத மணப்ெபாருள் ெசடிகளும் உள்ள ேதாட்டம்
ேபாலுள்ளன.

௧௫நீ ேதாட்டத்துநீரூற்றுேபான்றவள்
சுத்தமானதண்ணீருள்ளகணறும்,
லீபேனான்மைலயலிருந்துஓடிவரும்ஓைடகளும்அத ேலஉள்ளன.
அவள்ேபசுக றாள்

௧௬வாைடக்காற்ேற எழும்பு.
ெதன்றேலவா.

என்ேதாட்டத்தல்வீசு.
உன்இனியமணத்ைதப் பரப்பு.

என்அன்பைரத் தன்ேதாட்டத்த ற்குள்நுைழயவடு.
அவர்இனிய பழங்கைளச் சாப்ப டட்டும்.

௫
அவன்ேபசுக றான்

௧என்அன்ேப! என்மணமகேள! நான்என்ேதாட்டத்த ற்குள்நுைழந்ேதன்.
நான் என் ெவள்ைளப்ேபாளங்கைளயும் கந்தவர்க்கங்கைளயும்
ேசகரித்ேதன்.

நான்எனதுேதைனேதன்கூட்ேடாடுதன்ேறன்.
நான்எனதுத ராட்ைசரசத்ைதயும், பாைலயும்குடித்ேதன்.
ெபண்கள்அன்பர்களிடம் ேபசுக றார்கள்

அன்பர்கேள! உண்ணுங்கள்,குடியுங்கள்அன்பன்
ேபாைதநைறந்தவர்களாய்இருங்கள்.
அவள்ேபசுக றாள்

௨நான்தூங்குக ேறன்
ஆனால்என்இதயம்வழித்தருக்க றது.

என்ேநசர் தட்டுவைதநான்ேகட்க ேறன்.
“எனக்காகத் த ற என்இனியவேளஎன்அன்ேப என்புறாேவ,
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என்மாசற்றஅழக ேய!
என்தைலபனியால் நைனந்துவ ட்டது.

என்தைலமய ர்இரவன்தூறலால்நைனந்துேபானது.”
௩ “நான்என்ஆைடையக்கழற்ற ப்ேபாட்ேடன்.

நான்அதைனமீண்டும்அணிந்துக்ெகாள்ளவரும்பவல்ைல.
நான்என்பாதங்கைளக்கழுவயருக்க ேறன்.

அதுமீண்டும்அழுக்காவைதநான்வரும்பவல்ைல”
௪ஆனால்என்ேநசர் தனதுைகையகதவுத்துவாரத்தன்வழியாக நீட்டினார்.

நான்அவருக்காகவருத்தப்பட்ேடன்.
௫என்ேநசருக்காகக் கதைவத்த றக்க எழுந்ேதன்.

என்ைகயலிருந்துெவள்ைளப்ேபாளமும்என்வ ரல்களிலிருந்து
ெவள்ைளப்ேபாளமும்வடிந்துகதவன்ைகப்ப டிமீதுவழிந்தது.

௬என்ேநசருக்காகத் த றந்ேதன்
ஆனால்அவர்தரும்ப ப் ேபாய்வ ட்டார்,அவர்இல்ைல.

அவர்வந்துேபானேபாது
நான்ஏறக்குைறயமரித்தவள்ேபாலாேனன்.

நான்அவைரத் ேதடிேனன்
ஆனால்கண்டுப்ப டிக்கமுடியவல்ைல.

நான்அவைரஅைழத்ேதன்
ஆனால்அவர் எனக்குப் பதல்ெசால்லவல்ைல.

௭நகரக் காவலர்கள்என்ைனப்பார்த்தார்கள்.
அவர்கள்என்ைனஅடித்துக்காயப்படுத்தனர்.

அந்தச்சுவரின்ேமல்நன்றகாவலர்கள்
என்முக்காட்ைட எடுத்துக்ெகாண்டனர்.

௮எருசேலமின்ெபண்கேள! நான்உங்களுக்குக்கூறுக ேறன்என்ேநசைரக்
கண்டால், நான்ேநசத்தால்ெமலிந்துெகாண்டிருக்க ேறன்எனக்கூறுங்கள்.
எருசேலமின்ெபண்கள்அவளுக்குப்பதல்கூறுகறார்கள்

௯அழகானெபண்ேண,
உன்அன்பர்மற்ற ேநசர்களிலிருந்துஎவ்வாறுேவறுபடுகறார்?

உன்ேநசர் மற்றவர்கைளவ டச் ச றந்தவரா?
எனேவதான்நீஎங்களிடம்இந்தவாக்குறுதையக் ேகட்க றாயா?
எருசேலம்ெபண்களுக்குஅவள்பதல்கூறுகறாள்

௧௦என்ேநசர் சவப்பானவர்,ெவண்ைமயானவர்.
பத்தாய ரம் ேபரிலும்தனிச் ச றப்பானவர்.

௧௧அவரதுதைலசுத்தமானதங்கத்ைதப்ேபான்றருக்கும்.
அவரதுதைலமுடிசுருளுைடயதாயருக்கும்.
அதுகாகத்ைதப்ேபான்றுகறுப்பாயருக்கும்.

௧௨ அவரது கண்கள் நீேராைடகளின் அருகலுள்ள புறாவன் கண்கைளப்
ேபாலிருக்கும்.

பால் ந ரம்பயகுளத்தலுள்ளபுறாக்கைளப் ேபாலவும்,
பத க்கப்பட்ட நைகேபாலவும்இருக்கும்.

௧௩ அவரது கன்னங்கள் மணம்மிகுந்த வாசைனப் பூக்கள் நைறந்த ேதாட்டம்
ேபாலிருக்கும்.
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அவரதுஉதடுகள்லீலிமலர்கைளப்ேபால்இருக்கும்.
அதலிருந்துெவள்ைளப்ேபாளம்வடியும்.

௧௪ அவரது ைககள் படிகப்பச்ைச நைககளால் அலங்கரிக்கப்பட்டது
ேபாலிருக்கும்.

அவரதுஉடல்ெமன்ைமயானதந்தம்.
இந்த ர நீலஇரத்தனங்கள்இைழத்ததுேபான்றுஇருக்கும்.

௧௫அவரதுகால்கள்பளிங்குத்தூண்கள்
ெபான்பீடத்தல்இருப்பதுேபால்இருக்கும்.

அவர் நன்றால்
லீபேனானில் ந ற்கும் ேகதுருமரம் ேபால்இருக்கும்.

௧௬ஆம், எருசேலமின்ெபண்கேள!
என்ேநசர் மிகவும்வரும்பத்தக்கவர்.
அவரதுவாய்இனிைமயுள்ளஅைனத்தலும்இனிைமயானது.

இப்படிப்பட்டவேர என்ேநசர்
இத்தைகயவேர என்ேநசர்.

௬
எருசேலம்ெபண்கள்அவளிடம் ேபசுக றார்கள்

௧அழகானெபண்ேண
உன்ேநசர் எங்ேக ேபானார்?

உன்ேநசர் எந்தவழியாகப் ேபானார்?
எங்களிடம் ெசால். அவைரத் ேதடஉனக்குஉதவ ெசய்ேவாம்.
அவள்எருசேலம்ெபண்களுக்குபதலளிக்க றாள்

௨என்ேநசர் கந்தவர்க்கப்பூக்களுக்காக ேதாட்டத்தல் ேமய
லீலிமலர்கைளக்ெகாய்யதன்ேதாட்டத்த ற்குப் ேபானார்.

௩நான்அவருக்குரியவள். அவர் எனக்குரியவர்.
அவர்லீலிகைளேமய்பவர்.
அவன்அவளிடம் ேபசுக றான்

௪என்அன்ேப நீ த ர்சாைவப்ேபான்றுஅழகானவள்.
எருசேலைமப்ேபான்றுஇனிைமயானவள்.
நீ கம்பீரமானநகரங்கைளப் ேபான்றவள்.

௫என்ைனப்பாராேதஉன்கண்கள்என்ைனெவன்றுவட்டன.
உன்கூந்தல்கீேலயாத்மைலச் சரிவல்நடனமாடும்
ெவள்ளாட்டுமந்ைதையப் ேபால்அைசந்துெகாண்டிருக்க றது.

௬ உன் பற்கள் ெவள்ைளப் ெபண் ஆட்டுக் குட்டிகள் குளித்து கைரேயறுவது
ேபாலுள்ளன.

அைவஇரட்ைடக்குட்டிகள் ேபாட்டு,
எந்தக்குட்டிையயும்இழக்காதஆட்டிைனப்ேபாலுள்ளது.

௭உனதுகன்னங்கள்முக்காட்டின்நடுேவெவட்டிைவக்கப்பட்ட
மாதளம்பழங்கைளப் ேபான்றுள்ளன.

௮அறுபது ராணிகள்இருக்கலாம்
எண்பதுமறுமைனயாட்டிகள்இருக்கலாம்.
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எண்ணமுடியாதஅளவற்குஇளம்ெபண்கள்இருக்கலாம்.
௯ஆனால்எனக்காகஒேரஒருெபண்ேணஇருக்கறாள்.

எனதுபுறாேவநீேயஎனதுபரிபூரணமானவள்.
அவேளதன்தாய்க்குமிகவும் ப ரியமானமகள்.

அவேளதன்ைனப்ெபற்றவளால்மிகவும் ேநச க்கப்படுபவள்.
இளம்ெபண்கள்அவைளப்பார்த்துபாராட்டுக றார்கள்.

ராணிகளும்மறுமைனயாட்டிகளும்அவைளப்பாராட்டுக றார்கள்.
ெபண்கள்அவைளப்பாராட்டுக றார்கள்

௧௦யார்இந்தஇளம்ெபண்?
வடியலின்வானம்ேபால் ப ரகாச க்க றாள்.

நலைவப் ேபால்அழகாகஇருக்க றாள்.
சூரியைனப்ேபால்ஒளிவீசுக றாள்.

வானத்தல்உள்ளபைடகைளப்ேபால்
கம்பீரமாகவளங்குகறாள்.
அவன்அவளிடம் ேபசுக றான்

௧௧பள்ளத்தாக்குகளில் பழுத்தகனிகைளயும்,
த ராட்ைசத் ேதாட்டத்தல் ேதான்றயதுளிர்கைளயும்
மதளஞ்ெசடிகளால்மலர்ந்தபூக்கைளயும்காண,
நான்வாதுைமத் ேதாட்டத்த ற்குப் ேபாேனன்.

௧௨நான்உணர்ந்துெகாள்வதற்குமுன்ேப,
என்ஆத்துமா என்ைனஅரசர்களின்இரதங்களுக்குள்அமரச்ெசய்க றது.
எருசேலம்ெபண்கள்அவைளஅைழக்க றார்கள்

௧௩தரும்பவாசூலமித்த ேயதரும்பவா,
தரும்ப வா, தரும்பவாஅப்ெபாழுதுதான்உன்ைனப்பார்க்கமுடியும்

சூலமித்தையநீங்கள்ஏன்பார்க்க றீர்கள்?
அவள்மகானனம்நடனம்ஆடுகறாள்.

௭
அவன்அவளதுஅழைகப் புகழ்க றான்

௧இளவரச ேய! மித யடியணிந்தஉன்பாதங்கள்மிகஅழகாயுள்ளன.
உன்இடுப்பன்வைளவுகள்ஒருெதாழில் கைலஞனால்
ெசய்யப்பட்ட நைக ேபான்றுள்ளது.

௨உன்ெதாப்புள்த ராட்ைசரசம் நைறந்தவட்டமானகண்ணம்ேபாலஉள்ளது.
உன்வயறானதுலீலிமலர்கள்சூழ்ந்த ேகாதுைமக்குவயல்ேபான்றுள்ளது.

௩உன்இருமார்பகங்களும்
ெவளிமானின்இருகுட்டிகள்ேபான்றுள்ளன.

௪உன்கழுத்துதந்தக் ேகாபுரம் ேபாலுள்ளது.
உன்கண்கள்

பத்ரபீம்வாயலருேகஉள்ளஎஸ்ேபான்குளங்கள்ேபாலஉள்ளன.
உன்மூக்குதமஸ்குவன்தைசையேநாக்கயுள்ள

லீபேனானின்ேகாபுரம் ேபான்றுள்ளது.
௫உன்தைலயானதுகர்ேமல்மைலையப் ேபான்றுள்ளது.

உன்தைலமுடிபட்டு ேபான்றுள்ளது.
உன்நீண்டஅைசயும்கூந்தலானதுஅரசைனயும்சைறப டிக்கவல்லது.
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௬நீ மிகவும்அழகானவள்.
நீ மனதற்குமக ழ்ச்சையத்தருபவள்.
நீஅன்பான,மக ழ்வளிக்க றஇளம்கன்னி.

௭நீ பைனமரத்ைதப்ேபான்றுஉயரமானவள்.
உன்மார்பகங்கள்அம்மரத்தல்உள்ளகனிகைளப் ேபான்றுள்ளன.

௮நான்இம்மரத்தல்ஏறவரும்புக ேறன்.
இதன்கைளகைளப்பற்ற க்ெகாள்ேவன்.

இப்ேபாதுஉன்மார்பகங்கள்த ராட்ைசக்குைலகைளப் ேபாலவும்,
உன்சுவாசத்தன்வாசைனக ச்சலிப்பழங்கள்ேபாலவும்இருப்பதாக.

௯உன்வாய்
என் அன்பற்குள் ேநராக இறங்கும் தூங்குகறவர்களின் உதடுகளிலும்
இறங்கும் ச றந்த த ராட்ைசரசத்ைதப் ேபான்றருப்பதாக.

அவள்அவேனாடு ேபசுக றாள்
௧௦நான்என்ேநசருக்குஉரியவள்.

அவருக்குநான்ேதைவ.
௧௧என்ேநசேரவாரும்

வயல்ெவளிகளுக்குப் ேபாேவாம்
இரவல்க ராமங்களில் தங்குேவாம்.

௧௨அதகாைலயல்எழுந்துத ராட்ைசத் ேதாட்டங்களுக்குப் ேபாேவாம்.
த ராட்ைசக்ெகாடிகள்பூப்பைதப் பார்ப்ேபாம்.

மாதளஞ்ெசடிகள்பூத்தைதயும்பார்ப்ேபாம்.
அங்ேக என்ேநசத்ைதஉமக்குத்தருேவன்.

௧௩தூதாயீம்பழத்தன்மணம்வீசும்எல்லாவைகப்பூக்களும்
நம்வாசலருகல்உள்ளன.

ஆம் என் அன்பேர உமக்காக நான் பல மக ழ்ச்ச யான ெபாருட்கைள ேசர்த்து
ைவத்தருக்க ேறன்.

அைவபைழயதும்புதயதுமாகஅருைமயாகஉள்ளன.

௮
௧நீர் என்தாய டம் பால்குடித்த என்இைளயசேகாதரைனப்ேபான்று
இருந்தால்

நான்உம்ைமெவளியல் சந்த க்கும்ேபாதுஉம்ைமமுத்தமிடமுடியும்.
இதைனத்தவறுஎன்றுஎவரும்ெசால்லமாட்டார்கள்.

௨நான்உம்ைமஎன்தாயன்வீட்டிற்குஅைழத்துச்ெசல்ேவன்.
என்தாய்எனக்குக்கற்ப த்தஅைறக்கும்அைழத்துச்ெசல்ேவன்.

நான்உமக்குமாதளம்பழரசத்ைதக்குடிக்கக்ெகாடுப்ேபன்.
கந்தவர்க்கமிட்ட த ராட்ைசரசத்ைதயும்ெகாடுப்ேபன்.
அவள்ெபண்களிடம் ேபசுக றாள்

௩அவரதுஇடதுைகஎன்தைலக்குக்கீழ்இருக்கும்.
அவரதுவலதுைகஎன்ைனஅைணத்துக்ெகாள்ளும்.

௪எருசேலம்ெபண்கேள! வாக்குறுத ெகாடுங்கள்.
நான்தயாராகும்வைர என்அன்ைபவழிக்கச் ெசய்துஎழுப்பேவண்டாம்.



உன்னதப்பாட்டு௮:௫ 1280 உன்னதப்பாட்டு௮:௧௨

எருசேலம்ெபண்கள்ேபசுக றார்கள்
௫இந்தெபண்யார்?

தன்ேநசரின்ேமல் சார்ந்துெகாண்டுவனாந்த ரத்தலிருந்துவருகறாள்.

அவள்அவனிடம் ேபசுக றாள்
க ச்சலிமரத்தடியல்உம்ைமஎழுப்ப ேனன்.

அங்ேகஉம்ைமஉமதுதாய்ெபற்றாள்.
அங்ேகஉம்தாய்உம்ைமதுன்பப்பட்டுப்ெபற்றாள்.

௬என்ைனஉமதருகல்ைவத்துக்ெகாள்ளும்.
உம் இதயத்தன்ேமல் ஒரு முத்தைரையப்ேபால் ைகயல்
அணிந்துெகாள்ளும்.

ேநசமானதுமரணத்ைதப்ேபான்றுவலிைமயானது.
ேநசஆைசயானதுகல்லைறையப்ேபான்றுவலிைமயானது.

அதன்ெபாற கள்சுவாைலஆகன்றன.
பன்அதுெபரிய ெநருப்பாகவளர்கன்றது.

௭ஒருெவள்ளம்அன்ைபஅழிக்கமுடியாது.
ஒருஆறுஅன்ைபஇழுத்துச்ெசல்லமுடியாது.

ஒருவன் தன்னுைடய எல்லா ெசாத்துக்கைளயும் அன்பற்காகக்
ெகாடுத்துவ ட்டால்

ஜனங்கள்அவைனஇழிவாகேவாஅல்லதுமட்டமாகேவா கருதுவார்களா?

அவளதுசேகாதரர்கள் ேபசுக றார்கள்
௮எங்களுக்குஒருச றய சேகாதரி இருக்க றாள்

அவளதுமார்பகங்கள்இன்னும்வளரவல்ைல.
ஒருவன்அவைளமணக்கவரும்ேபாது

எங்கள்சேகாதரிக்காக நாங்கள்என்னெசய்ேவாம்?

௯அவள்ஒருமதல்சுவராகஇருந்தால்
நாங்கள்அைதச்சுற்ற ெவள்ளிக் ேகாட்ைடையக்கட்டுேவாம்.

அவள்ஒருகதவாகஇருந்தால்
அவைளச்சுற்ற ேகதுருமரப் பலைககைளஇைணப்ேபாம்.

அவள்சேகாதரர்களுக்குப்பதல்கூறுகறாள்
௧௦நான்ஒருசுவர்.

எனதுமார்பகங்கேளஎன்னுைடயேகாபுரங்கள்.
அவர் என்னில்தருப்த அைடக றார்.

அவன்ேபசுக றான்
௧௧சாெலாேமானுக்குப்பாகால்ஆேமானில்ஒருத ராட்ைசத் ேதாட்டம்இருந்தது.

அத்ேதாட்டத்தன்காவலுக்காகஅவன்சலைர நயமித்தான்.
ஒவ்ெவாருவரும்

1,000ெவள்ளிகாசுெபறுமானத ராட்ைசப் பழங்கைளக்ெகாண்டுவந்தான்.
௧௨ சாெலாேமாேன, நீர் உமது 1,000 ெவள்ளி காசுகைளயும்

ைவத்துக்ெகாள்ளலாம்.
ஒவ்ெவாரு வனுக்கும் அவன் ெகாண்டுவந்த த ராட்ைசகளுக்காக 200
ெவள்ளிகள்ெகாடும்.
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ஆனால் எனது ெசாந்தத் த ராட்ைசத் ேதாட்டத்ைத நாேன
கவனித்துக்ெகாள்ேவன்.

அவன்அவளிடம் ேபசுக றான்
௧௩ேதாட்டத்தல்அமர்ந்தருக்க றவேள,

உன்குரைலநண்பர்கள்ேகட்கன்றார்கள்
நானும்அைதக் ேகட்கவடு.
அவள்அவனிடம் ேபசுக றாள்

௧௪என்ேநசேர ேவகமாகவாரும்.
மணப்ெபாருட்கள்நைறந்தமைலகளின்ேமல்த ரியும்ெவளிமாைனப்ேபாலவும்,
மைரகளின்குட்டிகைளப்ேபாலவும்இரும்.
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ஏசாயா
தீர்க்கதரிச யன்புத்தகம்

௧ ஆேமாத்சன் மகனான ஏசாயாவன் தரிசனம். ேதவன் யூேதயாவுக்கும்,
எருசேலமுக்கும் என்ன நகழப்ேபாக றது என்பைதப்பற்ற ஏசாயாவுக்குக்
காட்டினார். யூதாவன் ராஜாக்களாகய உசயா, ேயாதாம், ஆகாஸ், எேசக்கயா
இவர்களின்காலங்களில் ஏசாயாஇவற்ைறப் பார்த்தான்.

தன்ஜனங்களுக்குஎத ரானேதவனுைடயவழக்கு
௨ பரேலாகேம, பூமிேய, கர்த்தர் ெசால்லுவைதக் ேகளுங்கள்! கர்த்தர்

கூறுகறார்:

“நான்எனதுபள்ைளகைளவளர்த்ேதன்.
நான்எனதுபள்ைளகள்வளரஉதவ ேனன்.
ஆனால்எனதுபள்ைளகள்எனக்குஎத ரானார்கள்.

௩ஒருபசுதன்எஜமானைனஅறயும்.
ஒருகழுைததன்எஜமானன்தனக்குஉணவடும்இடத்ைதயும்அறயும்.

ஆனால்எனதுஇஸ்ரேவல்ஜனங்கள்என்ைனஅறயார்கள்.
என்ஜனங்கள்என்ைனபுரிந்துெகாள்ளவல்ைல”.

௪ இஸ்ரேவல் நாடு முழுவதும் குற்றங்களால் ந ரம்ப ற்று. இக்குற்றங்கள்
ஜனங்கள் சுமக்கத்தக்க கனமிக்க பாரமாய ற்று. அந்த ஜனங்கள் ெபால்லாத
குடும்பத்தல் ப றந்த ெகட்ட பள்ைளகைளப்ேபால் இருக்க றார்கள். அவர்கள்
கர்த்தைர வ ட்டு வலகனார்கள். அவர்கள் இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தமான
ேதவைன அவமானப்படுத்தவ ட்டனர். அவர்கள் அவைர வ ட்டுப்ேபாய்
அயலாைனப்ேபால் நடந்துெகாண்டார்கள்.
௫ ேதவன் கூறுகறார்: ஏன் என் ஜனங்களாகய உங்கைளத் ெதாடர்ந்து

தண்டித்து வருக ேறன்? நான் உங்கைளத் தண்டித்ேதன், ஆனால் நீங்கேளா
மாறவல்ைல. நீங்கள்எனக்குஎத ராகத்ெதாடர்ந்துகலகம்ெசய்துவருகறீர்கள்.
இப்ெபாழுது ஒவ்ெவாரு தைலயும் இதயமும் ேநாயுற்றுவ ட்டது. ௬ உங்கள்
காலடியல் இருந்து உச்சந்தைலவைர உங்களது உடலின் ஒவ்ெவாரு பாகமும்
காயமைடந்தருக்க றது, ெவட்டுப்பட்டுள்ளது, புண்ணாகயுள்ளது. நீங்கள்
உங்கள் புண்களுக்காகக் கவைலப்படப்படவல்ைல. உங்கள் காயங்கள்
சுத்தப்படுத்தப்படவல்ைல,மூடிைவக்கப்படவல்ைல.
௭ உங்கள் நலங்கள் அழிக்கப்பட்டன. உங்கள் நகரங்கள் ெநருப்பால்

எரிக்கப்பட்டன. உங்கள் பைகவர்கள் உங்கள் நலங்கைளக்
ைகப்பற்ற க்ெகாண்டனர். பைடகளால் அழிக்கப்பட்ட நாடு ேபான்று உங்கள்
நலங்கள்அழிக்கப்பட்டன.
௮ சீேயானின் மகள் (எருசேலம்), இப்ெபாழுது, த ராட்ைசத் ேதாட்டத்தல்

வ டப்பட்ட காலியான கூடாரம்ேபால் இருக்கன்றாள். அது ெவள்ளரித்
ேதாட்டத்தல் உள்ள ஒரு பைழய வீடு ேபாலவும் காணப்படுகன்றது. அது
பைகவர்களால் ேதாற்கடிக்கப்பட்டஒருநகரம்ேபால்உள்ளது.
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௯இது உண்ைமயானாலும், சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் ச ல ஜனங்கைளத்
ெதாடர்ந்து வாழ அனுமதத்தார். நாம் ேசாேதாம் மற்றும் ெகாேமாரா ேபால
முழுவதுமாகஅழிக்கப்படவல்ைல.
௧௦ ேசாேதாமின் தைலவர்களாகய நீங்கள் கர்த்தர் ெசால்லும் ெசய்தையக்

ேகளுங்கள்! ெகாேமாராவன் ஜனங்களாகய நீங்கள், ேதவன் ெசால்லும்
ேபாதைனகைளக் ேகளுங்கள். ௧௧ ேதவன் கூறுகறார், “நீங்கள் ஏன்
ெதாடர்ந்து எனக்கு இத்தைன பலி ெகாடுக்க றீர்கள்? நான் ேபாதுமான
அளவற்கு உங்களிடமிருந்து ஆடு, காைள, ஆட்டுக் குட்டிகள், கடாக்கள்
ஆகயவற்றன் ெகாழுப்பன் பலிகைளயும் ெபற்றுவ ட்ேடன். ௧௨ என்ைனச்
சந்த க்க வரும்ெபாழுது சகலத்ைதயும் என் ப ரகாரத்தல் மித க்க றீர்கள். இப்படி
ெசய்யும்படிஉங்களுக்குச்ெசான்னதுயார்?
௧௩ “ெதாடர்ந்து எனக்குப் பயனற்ற பலிகைளக் ெகாண்டுவர ேவண்டாம்.

நீங்கள் எனக்குத் தருகற நறுமணப் ெபாருட்கைள நான் ெவறுக்க ேறன்.
புது மாதப்ப றப்பன் நாளில், ஓய்வு நாளில், வடுமுைற நாட்களில்
நீங்கள் ெகாடுக்கும் வருந்ைத என்னால் தாங்க க் ெகாள்ளமுடியவல்ைல.
பரிசுத்த கூட்டங்களில் நீங்கள் ெசய்யும் தீைமகைள நான் ெவறுக்க ேறன்.
௧௪ நான் முழுைமயாக உங்கள் மாதக்கூட்டங்கைளயும் பண்டிைககைளயும்
ெவறுக்க ேறன். அைவ எனக்குப் ெபரும் பாரமாக உள்ளன. அப்பாரங்கைளத்
தாங்க நான்ேசார்ந்து ேபாேனன்.
௧௫ “நீங்கள்உங்கள்ைககைளஉயர்த்த என்னிடம்ெஜபம்ெசய்யவருகறீர்கள்.

ஆனால், நான் உங்கைள பார்க்க மறுக்க ேறன். நீங்கள் அதகமத கமாய்
ெஜபங்கைளெசால்க றீர்கள். ஆனால்நான்உங்கைளக்கவனிக்கமறுக்க ேறன்.
ஏெனன்றால்,உங்கள்ைககள்இரத்தத்தால்கைறப்பட்டுள்ளன.
௧௬ “உங்கைளக் கழுவுங்கள். உங்கைளச் சுத்தப்படுத்த க் ெகாள்ளுங்கள்.

நீங்கள் ெசய்யும் தீய ெசயல்கைள நறுத்துங்கள். நான்அத்தீயச் ெசயல்கைளப்
பார்க்க வரும்பவல்ைல. தவறுகைள நறுத்துங்கள்! ௧௭ நல்லவற்ைறச்
ெசய்யக் கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். அடுத்தவர்கேளாடு ேநர்ைமயாக இருங்கள்.
மற்றவர்கைளத் துன்புறுத்துகறவர்கைளத் தண்டியுங்கள். ெபற்ேறார் இல்லாத
பள்ைளகளுக்கு உதவுங்கள். கணவைன இழந்த வதைவப் ெபண்களுக்கு
உதவுங்கள்”.
௧௮கர்த்தர் ேமலும், “வாருங்கள், நாம் இைதப்பற்ற வவாத ப்ேபாம். உங்களது

பாவங்கள் இரத்தனக் கம்பளம்ேபால் சவப்பாக இருக்க றது. ஆனால்,
அைவகள் கழுவப்பட்டு நீங்கள் பனிேபான்று ெவண்ைமயாகலாம். உங்கள்
பாவங்கள் ப ரகாசமான சவப்பாக இருக்கன்றன. ஆனால், நீங்கள் ெவள்ைள
கம்பளிையப்ேபான்றுெவண்ைமயாகமுடியும்.
௧௯ “நான் ெசால்க றவற்ைற நீங்கள் கவனிப்பீர்கேளயானால்,

இந்நாட்டிலிருந்து நன்ைமகைளப் ெபறுவீர்கள். ௨௦ஆனால் நீங்கள் கவனிக்க
மறுத்தால் எனக்கு எத ராவீர்கள். உங்கள் பைகவர்கள்உங்கைளஅழிப்பார்கள்”
என்றார். கர்த்தர் தாேமஇவற்ைறக்கூறனார்.
எருசேலம் ேதவனுக்குஉண்ைமயாகஇல்ைல
௨௧ “ேதவன் கூறுகறார். எருசேலைமப் பாருங்கள். அது என்ைன நம்ப

என்ைனப் பன்பற்றய நகரமாகஇருந்தது. அதுஇன்றுஒரு ேவசையப்ேபான்று
மாறக் காரணம் என்ன? இப்ேபாது அவள் என்ைனப் பனபற்றவல்ைல.
எருசேலம் முழுவதும் நீத குடியருந்தது. எருசேலமில் வாழ்கன்ற ஜனங்கள்
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ேதவனுைடய வருப்பம்ேபால வாழேவண்டும். ஆனால் இப்ேபாது, அதல்
ெகாைலக்காரர்கள்வாழ்க றார்கள்.”
௨௨ நன்ைம என்பது ெவள்ளிையப்ேபான்றது. ஆனால் உங்கள் ெவள்ளி

இப்ேபாது பயனற்ற தாகவ ட்டது. தண்ணீருடன் கலந்த த ராட்ைச
ரசத்ைதப்ேபால உங்களுைடய நன்ைம இப்ேபாது பலன் குைறந்து ேபாய ற்று.
௨௩ உங்கள் அத பத களும் நயாயாத பத களும் கலகக்காரர்களாகவும்
கள்ளர்களின் நண்பர்களாகவும் இருக்கன்றனர். உங்கள் அத பத களும்,
நயாயாத பத களும் இலஞ்சத்ைத எத ர்பார்க்கன்றனர். தீைம ெசய்வதற்குப்
பணம் ெபறுகறார்கள். உங்கள் அத பத களும், நயாயாத பத களும்
ெபற்ேறாைர இழந்த பள்ைளகளுக்கு உதவ ெசய்வதல்ைல. உங்கள்
அத பத களும் நயாயாத பத களும் கணவைன இழந்த வதைவகளின்
ேதைவகளுக்குச்ெசவெகாடுக்கவல்ைல.
௨௪ இத்தைனயும் ெசய்ததால் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தராக ய ஆண்டவர்,

இஸ்ரேவலின் வல்லைம மிக்க ேதவன் கூறுகறதாவது: “என் பைகவர்கேள,
உங்கைளத் தண்டிப்ேபன். உங்களால் எனக்குத் ெதால்ைல ெகாடுக்கமுடியாது.
௨௫ஜனங்கள்ெவள்ளிையச்சுத்தப்படுத்தபுடமிடுவதுேபாலஉங்கள்தீைமகைள
உங்களிடமிருந்து வலக்குேவன். உங்களிடமிருந்து பயனற்றவற்ைற
நீக்குேவன். ௨௬ ஆரம்ப நாட்களில் உங்களிடமிருந்த நீத பத கைளப்
ேபான்றவர்கைள மீண்டும் ெகாண்டு வருேவன். உங்களது ஆேலாசகர்கள்
முன்பருந்தஆேலாசகர்கைளப்ேபால இருப்பார்கள். அப்ேபாது நீங்கள்இதைன
‘நல்லநம்ப க்ைகக்குரிய நகரம்’ என்றுஅைழப்பீர்கள்” என்றார்.
௨௭ ேதவன் நல்லவர். அவர் நீதயானவற்ைற மட்டுேம ெசய்வார். அவர்

சீேயாைனயும்அதற்குத்தரும்ப வருகறவர்கைளயும்மீட்பார்.
௨௮ ஆனால் அைனத்து குற்றவாளிகளும் பாவ களும் அழிக்கப்படுவார்கள்.

(அவர்கள்கர்த்தைரப் பன்பற்றாதவர்கள்.)
௨௯ நீங்கள் ெதாழுதுெகாள்வதற்கு ேதர்ந்ெதடுத்த கருவாலி மரங்கைளயும்

ேதாப்புகைளயும் கண்டு வருங்காலத்தவர்கள் அவமானப்படுவார்கள்.
௩௦ இது நைறேவறும். ஏெனன்றால் நீங்கள் காய்ந்துேபான கருவாலி
மரங்கைளப்ேபான்றும் தண்ணீரில்லாத ேசாைலையேபான்றும்
அழிக்கப்படுவீர்கள். ௩௧ வலிைமயான ஜனங்கள் காய்ந்து சறு
மரத்துண்டுகைளப் ேபாலாவார்கள். வல்லைமயுள்ள ஜனங்களும் அவர்களின்
தீய ெசயல்களும் எரிந்துேபாகும். அவர்களுைடய தீய ெசயல்கள் தீப்ெபாற கள்
ேபான்றுஇருக்கும். அைதஎவரும்அைணக்கமுடியாது.

௨
God’s Message to Judah and Jerusalem
௧ஆேமாத்சன்மகனானஏசாயாயூதாமற்றும்எருசேலம்பற்றயச்ெசய்தையப்

பார்த்தான்.

௨கர்த்தருைடயஆலயம்மைலயன்ேமல்இருக்கும்.
இறுத நாட்களில், அம்மைல அைனத்து குன்றுகைளயும்வ ட உயரமாக
இருக்கும்.

அைனத்து நாடுகளிலும் உள்ள ஜனங்கள் ெதாடர்ச்ச யாக அங்கு
வருவார்கள்.

௩ஏராளமானஜனங்கள்அங்குேபாவார்கள்.
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அவர்கள், “நாம் கர்த்தருைடய மைலக்குப் ேபாேவாம் நாம் யாக்ேகாபன்
ேதவனுைடயஆலயத்த ற்குப் ேபாேவாம்.

பன்ேதவன்நமக்குவாழும்வழிையக்கற்றுத்தருவார்.
நாம்அவைரப் பன்பற்றுேவாம்” என்பார்கள்.

ேதவனாகய கர்த்தருைடய ேபாதைனகளும்ெசய்தயும் சீேயான் மைலயலுள்ள
எருசேலமில்துவங்க ,

உலகம்முழுவதும்பரவும்.
௪ ப றகு, ேதவேன அைனத்து நாடுகளிலும் உள்ள ஜனங்களுக்கும்

நீத பதயாவார்.
ேதவன்பலரதுவாக்குவாதங்கைளமுடித்துைவப்பார்.

சண்ைடக்காகத் தங்கள் ஆயுதங்கைளப் பயன்படுத்துவைத ஜனங்கள்
நறுத்துவார்கள்.

அவர்கள்தங்கள்வாள்கைளகலப்ைபயன்ெகாழுவாகச்ெசய்வார்கள்.
அவர்கள் தங்கள் ஈட்டிகளிலிருந்து ெசடிகைள ெவட்டும் கருவகைளச்
ெசய்வார்கள்.

ஜனங்கள்,மற்றவர்கேளாடு சண்ைடயடுவைதநறுத்துவார்கள்.
ஜனங்கள்மீண்டும்யுத்தத்த ற்குரிய பய ற்ச ெபறமாட்டார்கள்.

௫ யாக்ேகாபன் குடும்பத்தனேர, வாருங்கள், நீங்கள் கர்த்தருைடய
ெவளிச்சத்த ேலநடக்கேவண்டும்! ௬நான்இவற்ைறஉங்களுக்குச்கூறுக ேறன்.
ஏெனன்றால், நீங்கள் உங்களது ஜனங்கைள வட்டுவ ட்டீர்கள். உங்கள்
ஜனங்கள் கழக்கு நாட்டு ஜனங்களின் தவறான எண்ணங்கைளத் தமக்குள்
ந ரப்ப க்ெகாண்டனர். நீங்கள் ெபலிஸ்தயர்கைளப்ேபான்று எத ர்காலத்ைதத்
ெதரிந்துெகாள்ள முயற்ச ெசய்க றீர்கள். உங்கள் ஜனங்கள் அந்த வ ேநாத
எண்ணங்கைள முழுைமயாக ஏற்றுக் ெகாண்டனர். ௭ ப ற நாடுகளிலுள்ள
ெபான்னாலும் ெவள்ளியாலும் உங்கள் ேதசம் நைறந்துள்ளது. அங்ேக
ஏராளமான கருவூலங்கள் உள்ளன. உங்கள் ேதசம் குதைரகளாலும்
நைறந்துள்ளது. அங்ேக ஏராளமான இரதங்களும் உள்ளன. ௮உங்கள் ேதசம்
ஜனங்கள்ெதாழுதுெகாள்ளும்சைலகளாலும்நைறந்துள்ளது. ஜனங்கள்அந்த
வக்க ரகங்கைளச் ெசய்தனர். ஜனங்கள் அவற்ைறத் ெதாழுதுெகாண்டனர்.
௯ஜனங்கள் ேமலும் ேமலும் ேமாசமானர்கள். ஜனங்கள் மிகவும் கீழானவர்கள்.
ேதவன்,அவர்கைளந ச்சயமாக மன்னியாமல்இருப்பார்.
௧௦ பாைறகளுக்கு பன்னால் மண்ணில் ஒளித்துக்ெகாள்ள ேபா! நீ

கர்த்தருக்குப் பயப்படேவண்டும். அவரது மகா வல்லைமயலிருந்து மைறய
ேவண்டும். ௧௧ இறுமாப்புைடயவர்கள் இனிேமல் இறுமாப்புைடயவர்களாக
இருக்கமாட்டார்கள். அவர்கள்அவமானத்தால் தைரயளவுதாழ்த்தப்படுவார்கள்.
அப்ேபாது, கர்த்தர்ஒருவேரஉயர்த்தப்படுவார்.
௧௨ கர்த்தர் ஒரு ச றப்பு நாளுக்குத் த ட்டமிட்டார். அன்று, கர்த்தர் ெபருமிதம்

ெகாண்டவர்கைளயும் வீண் ெபருைம ேபசுபவர்கைளயும் தண்டிப்பார்.
ப றகு அவர்கள் முக்கயமற்றவர்களாக ஆக்கப்படுவார்கள். ௧௩ அவர்கள்
லீபேனானிலுள்ளஉலர்ந்த ேகதுரு மரங்கைளப் ேபாலிருக்க றார்கள். அவர்கள்
பாசானில் உள்ள கர்வாலி மரங்கைளப் ேபான்றவர்கள். ஆனாலும் ேதவன்
அவர்கைளத் தண்டிப்பார். ௧௪ அவர்கள் உயர்ந்த மைலகைளயும் உயர்ந்த
ச கரங்கைளயும் ேபான்றவர்கள். ௧௫ அவர்கள் உயர்ந்த ேகாபுரங்கைளப்
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ேபான்றவர்கள். பலமான சுவர்கைளப் ேபான்றவர்கள். ஆனால் ேதவன்
அவர்கைளத் தண்டிப்பார். ௧௬அவர்கள் தர்ஷீசன்கப்பல்கைளப் ேபான்றவர்கள்.
(அக்கப்பல்கள் முக்கயமான ெபாருட்களால் நைறந்தைவ) எனினும் ேதவன்
அவர்கைளத்தண்டிப்பார்.
௧௭ அப்ேபாது, ஜனங்கள் ெபருைம அைடவைத நறுத்துவார்கள். இப்ேபாது

ெபருமிதம் ெகாள்பவர்கள் தைரமட்டும் பணிவார்கள். அப்ேபாது கர்த்தர்
மட்டுேம உயரமாக ந ற்பார். ௧௮அைனத்து (ெபாய்த் ெதய்வங்கள்) சைலகளும்
அழிந்து ேபாகும். ௧௯ஜனங்கள் பாைறகளுக்குப் பன்னும் நலப்பளவுகளிலும்
ஒளிந்துெகாள்வார்கள். ஜனங்கள்கர்த்தருக்கும்அவரதுெபரும்வல்லைமக்கும்
பயப்படுவார்கள். பூமி நடுங்கும்படி கர்த்தர் எழுந்து நற்கும்ேபாது இது
நைடெபறும்.
௨௦ அப்ேபாது, ஜனங்கள் தமது ெபாற் சைலகைளயும், ெவள்ளிச்

சைலகைளயும் தூர எறவார்கள். (ஜனங்கள் அந்த உருவங்கைளச் ெசய்து
ெதாழுது ெகாண்டு வந்தனர்.) மூஞ்சூறுகளும் துரிஞ்சல்களும் வாழ்க ற
நலப்பளவுகளுக்குள் ஜனங்கள் அந்தச் சைலகைள எறவார்கள். ௨௧ ப றகு
ஜனங்கள் பாைறப் பளவுகளுக்குள் ஒளிந்துெகாள்ளுவார்கள். அவர்கள்
கர்த்தருக்கும் அவரது ெபரும் வல்லைமக்கும் அஞ்சுவதால், அப்படிச்
ெசய்வார்கள். பூமி நடுங்கும்படி கர்த்தர் எழுந்துநற்கும்ேபாதுஇதுநடக்கும்.
௨௨ உங்கைளக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ள மற்ற ஜனங்கைள நம்புவைத

நறுத்தேவண்டும். அவர்கள் ெவறும் ஜனங்கேள. ஜனங்கள் மரிப்பார்கள்.
எனேவ, அவர்கள் ேதவைனப்ேபான்று வல்லைமயுள்ளவர்கள் என்று
எண்ணக்கூடாது.

௩
௧ நான் ெசால்லுவைத நீங்கள் புரிந்துெகாள்ளுங்கள். சர்வ வல்லைமயுள்ள

கர்த்தராக ய ஆண்டவர், யூதாவும் எருசேலமும் நம்பயருக்கும் அைனத்ைதயும்
வலக்குவார். ேதவன் அங்குள்ள உணவுப் ெபாருட்கைளயும் தண்ணீைரயும்
வலக்கவடுவார். ௨ ேதவன், அங்குள்ள தைலவர்கைளயும், வீரர்கைளயும்,
நீத பத கைளயும், தீர்க்கதரிச கைளயும், மந்த ரவாத கைளயும், மூப்பர்கைளயும்
வலக்கவடுவார். ௩ ேதவன், அங்குள்ள பைடத் தைலவர்கைளயும் ஆட்ச த்
தைலவர்கைளயும், த றைமயுள்ள ஆேலாசகர்கைளயும், மந்த ரம் ெசய்க ற
புத்த சாலிகைளயும்வருங்காலம்பற்ற க்கூறுபவர்கைளயும்வலக்கவடுவார்.
௪ ேதவன் கூறுகறார், “இளஞ்சறுவர்கள் உங்கள் தைலவர்களாகும்படி

ெசய்ேவன். ௫ஒவ்ெவாருவனும்இன்ெனாருவனுக்குஎத ராவான். இைளஞர்கள்
முதயவர்களுக்கு மரியாைத ெசலுத்தமாட்டார்கள். ெபாது ஜனங்கள்
முக்கயமான ஜனங்களுக்கு மரியாைத ெசலுத்தமாட்டார்கள்”. ௬ அப்ேபாது,
ஒருவன் தன் ெசாந்த குடும்பத்தலுள்ள சேகாதரைனப் ப டிப்பான். அவன்
தன் சேகாதரனிடம், “உன்னிடம் ேமலாைட உள்ளது. எனேவ, நீதான்
எங்களது தைலவர், நீேய இந்த எல்லா சீர்ேகட்டுக்கும், இக்கட்டுக்கும் ேமலான
தைலவனாகஇரு” என்பான்.
௭ஆனால் சேகாதரேனா: “என்னால் உனக்கு உதவ முடியாது. எனது வீட்டில்

ேபாதுமான அளவு உணவும் உைடயும் இல்ைல. நான் உங்கள் தைலவனாக
முடியாது” என்பான்.
௮ எருசேலம் வழுந்து தீைமெசய்ததால் இவ்வாறு நைடெபறும். யூதா

வழுந்துவ ட்டது. அது ேதவைனப் பன்பற்றுவைத வ ட்டுவ ட்டது. அவர்கள்
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ெசால்லுகறைவயும், ெசய்க றைவயும் கர்த்தருக்கு எத ரானைவ. கர்த்தருைடய
மகைமயானகண்கள்இைவஅைனத்ைதயும்காண்கன்றது.
௯ தாங்கள் குற்றவாளிகள் என்றும் தாங்கள் ெசய்வது தவறு என்றும்,

அவர்களின் முகங்கள் காட்டும். அவர்கள் தங்கள் பாவங்களுக்காகப் ெபருைம
அைடக றார்கள். அவர்கள் ேசாேதாம் நகர ஜனங்கைளப்ேபான்று தங்கள்
பாவங்கைள யார் கவனிக்க றார்கள் என்பைதப்பற்ற க் கவைலப்படவல்ைல.
இதுஅவர்களுக்கு மிகக் ேகடுதரும். அவர்கள் தமக்ேக ெபரும் ெதாந்தரவுகைள
ஏற்படுத்த க்ெகாள்க றார்கள்.
௧௦ நல்லவர்களுக்கு நன்ைம ஏற்படும் என்று ெசால்லுங்கள். அவர்கள்

தாங்கள் ெசய்யும் நன்ைமகளுக்குப் பரிசுெபறுவார்கள். ௧௧ ஆனால் தீைம
ெசய்பவர்களுக்குத் ேகடு ஏற்படும். அவர்களுக்குப் ெபரும் ெதாந்தரவுகள்
ஏற்படும். அவர்கள் ெசய்த தீைமகளுக்குத் தண்டைன ெபறுவார்கள். ௧௨ என்
ஜனங்கைளச் சறுபள்ைளகள் ேதாற்கடிப்பார்கள். அவர்கைளப் ெபண்கள்
ஆளுவார்கள். உங்கள் வாழிகாட்டிகள் தவறான வழிையக் காட்டிவ ட்டார்கள்.
அவர்கள்நல்லவழியல்இருந்துதருப்ப வ ட்டுவ ட்டார்கள்.
அவரதுஜனங்கைளப்பற்றய ேதவனுைடயமுடிவு
௧௩ ஜனங்கைள நயாயம்தீர்க்க கர்த்தர் எழுந்து நற்பார். ௧௪ கர்த்தர்

தைலவர்கைளயும் மூப்பர்கைளயும் அவர்களின் ெசயல்களுக்காக நயாயம்
தீர்ப்பார்.
கர்த்தர் கூறுகறார்: “நீங்கள் யூதாவாகய இந்தத் த ராட்ைசத் ேதாட்டத்ைத

எரித்துப் ேபாட்டீர்கள். ஏைழகளின் ெபாருட்கைள எடுத்துக்ெகாண்டீர்கள்.
அைவ உங்கள் வீடுகளில் இருக்கன்றன. ௧௫ என் ஜனங்கைளத் துன்புறுத்தும்
உரிைமைய உங்களுக்கு ெகாடுத்தது யார்? ஏைழகளின் முகங்கைளப்
புழுத க்குள் தள்ளும் உரிைமைய உங்களுக்கு அளித்தது யார்?” என்னிடம்,
எங்கள்ஆண்டவராக ய சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௧௬ கர்த்தர்: “சீேயானில் உள்ள ெபண்கள் ெபருமிதம் ெகாண்டிருந்தனர்.

அவர்கள் காற்றல் தம் தைலகைளத் தூக்கய வண்ணம் நடந்தனர்.
மற்றவர்கைளவ டச் ச றந்தவர்கைளப்ேபான்று நடித்தனர். அவர்கள்
கண்ணடித்து, தம் கால் தண்ைடகள் ஒலிக்க ஒய்யாரமாக நடந்து த ரிந்தனர்”
என்றார்.
௧௭ சீேயானிலுள்ள ெபண்களின் உச்சந்தைலைய என் ஆண்டவர்

புண்ணாக்குவார். அவர்களின் முடிகெளல்லாம் உத ர்ந்து ெமாட்ைடயாகும்படிச்
ெசய்வார். ௧௮ அப்ேபாது, ெபருைமக்காரர்களிடம் உள்ள ெபாருட்கைளக்
கர்த்தர் எடுத்துக்ெகாள்வார். அழகான தண்ைடகைளயும், சுட்டிகைளயும்,
சூரியனும், பைறயும் ேபான்ற ச ந்தாக்குகைளயும் எடுத்துக்ெகாள்வார்.
௧௯ ஆரங்கைளயும், அஸ்தகடகங்கைளயும் தைலமுக்காடுகைளயும், ௨௦ தைல
அணிகலன்கைளயும், பாதசரங்கைளயும், மார்க்கச்ைசகைளயும், சுகந்த
பரணிகைளயும், ௨௧தாய த்துகைளயும், ேமாத ரங்கைளயும்,மூக்குத்த கைளயும்,
௨௨ வேநாத ஆைடகைளயும், சால்ைவகைளயும், ேபார்ைவகைளயும்,
குப்ப கைளயும், ௨௩ கண்ணாடிகைளயும், சல்லாக்கைளயும், குல்லாக்கைளயும்,
துப்பட்டாக்கைளயும்உரிந்துப்ேபாடுவார்.
௨௪ இப்ெபாழுது அப்ெபண்களிடம் சுகந்த நறு மணம் வீசுகறது.

ஆனால் அப்ெபாழுது அவர்களிடம் துர்மணமும் அழுகயவாசமும் வீசும்.
இப்ெபாழுது அவர்கள் கச்ைசகைள அணிந்தருக்கன்றனர். ஆனால்
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அப்ேபாது ெவறும் கயறுகைளக் கட்டியருப்பார்கள். இப்ெபாழுது அவர்கள்
தைல மயைர அலங்காரமாக ைவத்தருக்கன்றனர். ஆனால் அப்ேபாது
ெமாட்ைடயாக இருப்பார்கள். இப்ெபாழுது அவர்கள் ஆடம்பரமான ஆைடகைள
அணிந்துள்ளனர். ஆனால் அப்ெபாழுது, துக்கத்துக்குரிய ஆைடகைளேய
அணிந்தருப்பார்கள். இப்ெபாழுது அவர்களின் முகங்களில் அழகான
அைடயாளங்கள்உள்ளன. ஆனால்அப்ெபாழுதுஅவர்களின்முகத்தல் கருகய
தீவடுேபாடப்படும்.
௨௫ அப்ேபாது, உங்கள் ஆட்கள் வாளால் ெகால்லப்படுவார்கள். உங்கள்

வீரர்கள் ேபாரில் மரிப்பார்கள். ௨௬ நகர வாசல்களின் சந்த களில் அழுைக
ஒலியும், துக்கமும் நைறந்தருக்கும். எருசேலேமா, கள்ளர்களிடமும்
ெகாள்ைளக்காரர்களிடமும்அைனத்ைதயும்இழந்துவ ட்டெபண்ைணப்ேபான்று
இருப்பாள். அவள்தைரயல்அமர்ந்துஅழுவாள்.

௪
௧ அப்ேபாது, ஏழு ெபண்கள் ஒருவைன பற்ற க்ெகாள்வார்கள்.

அவர்கள், “நாங்கள் எங்கள் ெசாந்த உணைவ உண்கேறாம். நாங்கள்
எங்கள் ெசாந்த ஆைடகைள அணிந்துெகாள்க ேறாம். இைவ
அைனத்ைதயும் நாங்கேள எங்களுக்குச் ெசய்துெகாள்க ேறாம். எங்கைள
நீ தருமணம் ெசய்துெகாள்ளேவண்டும் என்பைத மட்டுேம உன்னிடமிருந்து
எத ர்பார்க்க ேறாம். நாங்கள் உன் ெபயைர மட்டும் ைவத்துக்ெகாள்ேவாம்.
எங்கள்அவமானத்ைதநீக்கு” என்றுெசால்வார்கள்.
௨ அப்ேபாது, கர்த்தருைடய ெசடியானது (யூதா) அழகாகவும் உயர்வாகவும்

இருக்கும். இஸ்ரேவலில் வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கும் ஜனங்கள் தம் நாட்டின்
வளர்ச்சையக் கண்டு ெபருமிதம் அைடவார்கள். ௩ அப்ேபாது, சீேயானிலும்
எருசேலமிலும் வாழ்கன்ற மீதயான ஜனங்கள் பரிசுத்தமானவர்கள்
என்று அைழக்கப்படுவார்கள். ச றப்புப் ெபயர் பட்டியலில் தம் ெபயருள்ள
அைனவருக்கும்இது நகழும். பட்டியலில்உள்ளவர்கள் மட்டும் ெதாடர்ந்து வாழ
அனுமதக்கப்படுவார்கள்.
௪ சீேயான் ெபண்களின் இரத்தத்ைதக் கர்த்தர் கழுவவடுவார். எருசேலமில்

உள்ள அைனத்து இரத்தக் கைறகைளயும் கர்த்தர் கழுவ ேபாக்குவார்.
ேதவன் நீதயன் ஆவயனால் நயாயம்தீர்ப்பார். சுட்ெடரிப்பன் ஆவயனால்
அைனத்ைதயும்சுத்தப்படுத்துவார்.
௫அப்ேபாது, ேதவன் தன்ஜனங்கேளாடுஇருப்பைத நரூப ப்பார். அந்நாளின்

பகலில், ேதவன்புைக ேமகத்ைத ேதான்றச் ெசய்வார். இரவல், ேதவன்ஒளிரும்
ெநருப்புச்சுடைரயும் ேதான்றச் ெசய்வார். இச்சாட்ச கள் வானத்தல் ஒவ்ெவாரு
கட்டிடத்தன் ேமலும் சீேயான் மைலயல் நைட ெபறும் ஒவ்ெவாரு ஜனங்கள்
கூட்டத்தன் ேமலும் ேதான்றும், ஒவ்ெவாருவைரச் சுற்றலும் அவர்கைளப்
பாதுகாக்க ஒரு மூடி அைமயும். ௬இம்மூடியானது பாதுகாப்புக்கான இடம். இது
ஜனங்கைளசூரியனின் ெவப்பத்தலிருந்து காக்கும். இம்மூடி ெவள்ளம் மற்றும்
மைழயலிருந்துகாத்துக்ெகாள்ளஉதவும்.

௫

இஸ்ரேவல்ேதவனுைடயவ ேசஷமானேதாட்டம்
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௧ இப்ெபாழுது, நான் எனது நண்பருக்காக (ேதவன்) ஒரு பாடல் பாடுேவன்.
இப்பாடல் என் நண்பர் த ராட்ைசத் ேதாட்டத்தன் (இஸ்ரேவல்) ேமல் ைவத்த
அன்ைபப் பற்றயது.

எனதுநண்பருக்குவளமானெவளியல்ஒருத ராட்ைசத் ேதாட்டம்இருந்தது.
௨எனதுநண்பர்அதைனச்சுத்தப்படுத்தனார்.

அதல்ச றந்த த ராட்ைசக்ெகாடிகைளநட்டார்.
அதன்நடுவல்ஒருேகாபுரம்அைமத்தார். அதல்நல்லத ராட்ைசவளரும்என்று

நம்பனார்
ஆனால்அதல்ெகட்ட த ராட்ைசகேளஇருந்தன.

௩எனேவேதவன்ெசான்னார், “எருசேலமில்வாழும்ஜனங்கேளயூதாவல்உள்ள
மனிதர்கேள

என்ைனயும்என்த ராட்ைசத் ேதாட்டத்ைதயும்எண்ணிப் பாருங்கள்.
௪எனதுத ராட்ைசத் ேதாட்டத்த ற்காக நான்இன்னும்என்னெசய்யமுடியும்?

என்னால்முடிந்தவற்ைறநான்ெசய்துவ ட்ேடன்.
நல்லத ராட்ைசவளரும்என்றுநம்ப ேனன்.

ஆனால்ெகட்ட த ராட்ைசகேளஉள்ளன. ஏன்இவ்வாறுஆயற்று?.
௫இப்ெபாழுது,எனதுத ராட்ைசத்ேதாட்டத்தல்என்னெசய்யப்ேபாக ேறன்என்று

ெசால்ேவன்.
நான் முட்புதர்கைள வலக்குேவன். அைவ வயைலக் காக்கன்றன.
அவற்ைறஎரித்துப்ேபாடுேவன்.

கற்சுவர்கைளஇடித்துப்ேபாடுேவன்.
அதுமித யுண்டுேபாகும்.

௬என்த ராட்ைசத் ேதாட்டத்ைதகாலியாகைவப்ேபன்.
எவரும் ெகாடிகைளப்பற்ற கவைலப்படமாட்டார்கள். எவரும் ேதாட்டத்தல்
ேவைலெசய்யமாட்டார்கள். முட்களும், புதர்களும்வளரும்.

ேதாட்டத்தல்மைழெபாழியேவண்டாம் என்று
நான்ேமகங்களுக்குக்கட்டைளஇடுேவன்”.

௭ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தருக்கான த ராட்ைசத் ேதாட்டம் என்பது
இஸ்ரேவல் நாட்ைடக் குற க்கும். கர்த்தருைடய மனமகழ்ச்ச யன் ெசடியானது
யூதாவன்ஜனங்கேள.

கர்த்தர் ந யாயத்துக்குக்காத்தருந்தார்.
ஆனால்ெகாைலகேளநைடெபற்றன.

கர்த்தர் நீத க்காகக் காத்தருந்தார்.
ஆனால் அழுைககேள இருந்தன. ேமாசமாக நடத்தப்பட்வர்கள்
முைறய ட்டார்கள்.

௮ ஜனங்களாகய நீங்கள் மிக ெநருங்க வாழ்க றீர்கள். ேவறு எவருக்கும்
இடமில்லாதபடி உங்கள் வீடுகைள கட்டுங்கள். ஆனால் கர்த்தர் உங்கைளத்
தண்டிப்பார். உங்கைளத் தனித்து வாழும்படி ெசய்வார். முழு நாட்டில் நீங்கள்
மட்டும்தனியாகவாழுவீர்கள்!
௯ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இைத என்னிடம் ெசான்னார். அவர் அவரிடம்,

“இப்ெபாழுது ஏராளமான வீடுகள் உள்ளன. உறுதயாகச் ெசால்க ேறன், எல்லா
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வீடுகளும் அழிக்கப்படும். இப்ெபாழுது அழகான ெபரிய வீடுகள் உள்ளன.
ஆனால்அைவகாலியாக ப்ேபாகும். ௧௦அப்ேபாது,பத்துஏக்கர்அளவுள்ளெபரிய
த ராட்ைசத் ேதாட்டம் குைறந்த த ராட்ைச ரசத்ைத தரும். பல மூட்ைட நைறந்த
வைதகள்ச றயஅளவுதானியங்கைளேயவைளவக்கும்.”
௧௧ ஜனங்களாகய நீங்கள் அதகாைலயல் எழுந்து, மதுபானம் குடிக்கப்

ேபாக றீர்கள். இரவு ெநடுேநரம் தூங்காமல் மதுைவக் குடித்து களிக்க றீர்கள்.
௧௨ நீங்கள் மது, சுரமணடலம், தம்புரு, ேமளம், நாகசுரம் ேபான்றவற்ேறாடு
வருந்து ெகாண்டாடுக றீர்கள். கர்த்தர் ெசய்த ெசயல்கைள நீங்கள்
பார்ப்பதல்ைல. கர்த்தருைடய ைககள் பலவற்ைறச் ெசய்துள்ளன. ஆனால்
நீங்கள் அவற்ைறக் கவனிக்கவல்ைல. அதனால், இைவ உங்களுக்குக் ேகடு
தரும்.
௧௩ என் ஜனங்கள் சைற ப டிக்கப்பட்டு ெவளிேயற்றப்படுவார்கள்.

ஏெனன்றால், அவர்கள் என்ைன உண்ைமயல் அறந்துெகாள்ளவல்ைல.
இஸ்ரேவலில் வாழ்கன்ற சலர் இப்ெபாழுது முக்கயமானவர்களாக உள்ளனர்.
அவர்கள் தம் எளிைமயான வாழ்வல் மக ழ்ச்ச யாக இருக்க றார்கள். ஆனால்
அவர்கள்அைனவரும்தாகத்தாலும், பச யாலும்துன்பமைடவார்கள்.
௧௪ ப றகு அவர்கள் மரித்து கல்லைறக்குப் ேபாவார்கள். பாதாளம் ேமலும்

ேமலும் ஜனங்கைளப் ெபறும். அது அளவல்லாமல் தன் வாையத் த றந்து
ைவத்தருக்கும். அைனவரும்பாதாளத்துக்குப் ேபாவார்கள்என்றார்.
௧௫ ஜனங்கள் பணிவுள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். அப்ெபரியவர்கள் தைல

தைரையபார்த்தவாறு, தைலகுனிந்துவணங்குவார்கள்.
௧௬ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் நீத வழங்குவார். ஜனங்கள் அவைர

உயர்வானவர் என்று அறந்துெகாள்வார்கள். பரிசுத்தமான ேதவன்
சரியானவற்ைற மட்டுேம ெசய்வார். ஜனங்கள் அவருக்கு மரியாைத
ெசய்வார்கள். ௧௭ ேதவன், இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளத் தம் நாட்ைட வ ட்டு
ேபாகும்படி ெசய்வார். நாடு காலியாக இருக்கும். ஆடுகள் தாம் வரும்பய
இடத்துக்குப் ேபாகும். ெசல்வந்தர்கள் ஒருகாலத்தல்ைவத்தருந்த நலங்களில்
பரேதச கள்நடந்துத ரிவார்கள்.
௧௮ அந்த ஜனங்கைளப் பாருங்கள்! அவர்கள் தம் குற்றங்கைளயும்

பாவங்கைளயும் வண்டிகைளக் கயறு கட்டி இழுத்துச் ெசல்வதுேபான்று
இழுத்துத் ெசல்க றார்கள். ௧௯ அந்த ஜனங்கள், “ேதவன் சீக்க ரமாய் ெசயல்
புரிய வரும்புக ேறாம். அவர் த ட்டமிட்டபடி ெசய்துமுடிக்கட்டும். ப றகு, அைவ
நைறேவறேவண்டும் என்று எங்களுக்குத் ெதரியும். கர்த்தருைடய வருப்பம்
வைரவல் நைறேவறும் என்று வரும்புக ேறாம். பன்னேர அவரது த ட்டம்
என்னெவன்றுஎங்களுக்குத்ெதரியும்” என்றார்கள்.
௨௦ அந்த ஜனங்கள், நல்லைதக் ெகட்டெதன்றும் ெகட்டைத நல்லது என்றும்

கூறுகறார்கள். அவர்கள் இருைள ெவளிச்சம் என்றும் ெவளிச்சத்ைத இருள்
என்றும் நைனக்கறார்கள். அவர்கள் இனிப்ைபக் கசப்பு என்றும் கசப்ைப
இனிப்பு என்றும் எண்ணுகறார்கள். ௨௧அந்த ஜனங்கள் தங்கைள ஞானிகள்
என்றும் நைனக்கறார்கள். அவர்கள் தங்கைள மிகவும் புத்த சாலிகள் என்று
நைனக்கறார்கள். ௨௨அவர்கள் மதுகுடிப்பத ேல புகழ் ெபற்றவர்கள். அவர்கள்
குடிவைககைளக் கலப்பதல் பராக்க ரமசாலிகள். ௨௩ நீங்கள் அவர்களுக்கு
இலஞ்சம் ெகாடுத்தால், அவர்கள் குற்றவாளிகைள வடுவப்பார்கள். ஆனால்
அவர்கள் நல்லவர்களுக்கு நயாயமாக நீத வழங்கமாட்டார்கள். ௨௪ அவர்கள்
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அைனவருக்கும்ேகடுஏற்படும். அவர்களின்சந்தத முழுைமயாகஅழிக்கப்படும்.
அவர்கள் காய்ந்த புல் ெநருப்பல் எரிவதுேபான்று அழிவார்கள். அவர்களின்
சந்தத ேவர் வாடி, தூசையப்ேபால் பறந்துேபாகும். அவர்கள் ெநருப்பல் எரியும்
பூக்கைளப்ேபான்றுஎரிந்து, காற்றல் சாம்பல்பறப்பது ேபான்றுஆவார்கள்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தருைடய ேபாதைனகளுக்கு அடிபணிய அவர்கள்

மறுத்துவ ட்டனர். இஸ்ரேவலரின் பரிசுத்தமான ேதவனிடமிருந்து வரும்
ெசய்தையஅவர்கள்ெவறுத்தனர்.
௨௫எனேவஇந்தஜனங்கள்மீதுகர்த்தர் மிகுந்த ேகாபமாயருக்க றார். கர்த்தர்

தன் ைகைய உயர்த்த அவர்கைளத் தண்டிப்பார். மைலகள் கூட அவருக்குப்
பயப்படும். மரித்துப்ேபான உடல்கள் ெதருக்களில் குப்ைபேபான்று குவயும்.
ஆனாலும் ேதவன் ேமலும் ேகாபமாக இருப்பார். அவரது ைக ேமலும் உயர்ந்து
அவர்கைளத்தண்டிக்கும்.
இஸ்ரேவலர்கைளத்தண்டிக்க ேதவன்பைடகைளக்ெகாண்டுவருவார்
௨௬ பாருங்கள்! ேதவன் தூர நாடுகளுக்கு ஒரு அைடயாளம் காட்டிவ ட்டார்.

ேதவன் ஒரு ெகாடிைய உயர்த்தவ ட்டார். அவர் அவர்கைளச் சத்தமிட்டு
அைழப்பார். அவர்கள் தூர நாடுகளில் இருந்து வந்துெகாண்டிருப்பார்கள்.
அவர்கள் வைரவல் நாட்டுக்குள் நுைழவார்கள். அவர்கள் ேவகமாக
நகருவார்கள். ௨௭பைகவர்கள்எப்ெபாழுதும் ேசார்ந்துவழுவதல்ைல. அவர்கள்
தூக்கம் வந்துதூங்குவதுஇல்ைல. அவர்களின்ஆயுதக் கச்ைசகள் எப்ேபாதும்
தயாராகஇருக்கும். அவர்களதுபாதரட்ைசகளின்கயறுகள்அவழ்வதுஇல்ைல.
௨௮ பைகவரின் அம்புகள் கூர்ைமயானதாக இருக்கும். அவர்களது வல்லுகள்
எய்யத் தயாராக இருக்கும். குதைரகளின் குளம்புகள் பாைறையப்ேபான்று
கடுைமயாக இருக்கும். அவர்களின்இரதங்களுக்குப் பன்ேன புழுத ேமகங்கள்
எழும்பும்.
௨௯ பைகவர்கள் சத்தமிடுவார்கள். அச்சத்தம் சங்கம் ெகர்ச்ச ப்பதுேபால்

இருக்கும். அதுஇளஞ் சங்கத்தன் சத்தம்ேபால் இருக்கும். பைகவர்கள் தமக்கு
எத ராகச் சண்ைடயடுபவர்கைள ப டித்துக்ெகாள்வார்கள். ஜனங்கள் ேபாராடி
தப்ப முயற்ச ெசய்வார்கள். ஆனால் அவர்கைளக் காப்பாற்ற யாரும் இல்ைல.
௩௦ ஆகேவ, “சங்கங்களின்” சத்தமானது கடலைலகளின் இைரச்சல் ேபால்
ேகட்கும். ைகப்பற்றப்பட்ட ஜனங்கள் தைரையப் பார்ப்பார்கள். அதல் இருள்
மட்டுேமஇருக்கும். ெகட்டியானேமகத்தால்ெவளிச்சம்கூடஇருட்டாகவடும்.

௬
ேதவன்ஏசாயாைவத்தீர்க்கதரிச யன்ஊழியத்த ற்குஅைழக்க றார்
௧ உசயா அரசன் மரித்த ஆண்டிேல, நான் எனது ஆண்டவைரப்

பார்த்ேதன். அவர் மிகவும் உயரமான ஆச்சரியகரமான சங்காசனத்தன் ேமல்
அமர்ந்தருந்தார். அவரதுநீண்டஅங்கயானதுஆலயத்ைதநைறத்தது.
௨ ேசராபீன்கள்* கர்த்தைரச் சுற்ற நன்றார்கள். ஒவ்ெவாரு ேசராபீனுக்கும்

ஆறு சறகுகள் இருந்தன. அவர்கள் இரு சறகுளால் தங்கள் முகத்ைத
மூடிக்ெகாண்டனர். இன்னும் இரு சறகுகளால் தம் பாதங்கைள
மூடிக்ெகாண்டனர். அவர்கள் இரண்டு சறகுகைளப் பறப்பதற்குப்
பயன்படுத்தனார்கள். ௩ ஒருவைர ஒருவர் அைழத்து, அவர்கள்: “பரிசுத்தர்,
* ௬:௨: ேசராபீன் ேதவனுைடய ச றப்புக்குரிய தூதர்கள். அவர்கள் ெநருப்ைபப் ேபான்று
ப ரகாசமானவர்கள்.
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பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் மகா பரிசுத்தமானவர்.
அவரது மகைம பூமிைய ந ரப்ப யது” என்றனர். அவர்களின் சத்தம்
மிகவும் பலமாக இருந்தது. ௪ அவர்களின் சத்தம் கதவன் நைலகைள
அைசயப்பண்ணிற்று. ப றகுஆலயமானதுபுைகயால்ந ரம்பயது.
௫ நான் மிகவும் பயந்துவ ட்ேடன், நான்: “ஓ! நான் அழிக்கப்படுேவன். நான்

ேதவேனாடு ேபசுக ற அளவற்கு பரிசுத்தமானவன் இல்ைல. என்ைனச் சுற்ற
இருப்பவர்களும்ேதவேனாடு ேபசுக றஅளவற்குபரிசுத்தமானவர்கள்இல்ைல.
எனினும், நான் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தராக ய நமது அரசைரப் பார்த்ேதன்”
என்ேறன்.
௬ பலிபீடத்தன்ேமல் ெநருப்பு இருந்தது. ஒரு ேசராபீன் பலிபீடத்தலிருந்து

தன் ைகய ேல ப டித்த குறட்டால் ஒரு ெநருப்புத் தழைல எடுத்தான். அவன்
என்னிடத்தல் ெநருப்புத்தழேலாடு பறந்து வந்தான். ௭ அந்த தனது ெநருப்புத்
தழலால் என் வாையத் ெதாட்டான். ப றகு அவன், “பார் இது உன் உதடுகைளத்
ெதாட்டதால் உன் தீய ெசயல்கள் எல்லாம் மைறந்தன. உனது பாவங்கள்
துைடக்கப்பட்டன” என்றான்.
௮ப றகு நான் என் கர்த்தருைடய சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். கர்த்தர், “நான் யாைர

அனுப்புேவன்? நமக்காகயார் ேபாவார்?” என்றுெசான்னார்.
எனேவநான், “நான்இருக்க ேறன், என்ைனஅனுப்பும்” என்ேறன்.
௯ ப றகு கர்த்தர் ெசான்னார்: “ேபா, இதைன ஜனங்களிடம் ெசால்:

‘கவனமாகக் ேகளுங்கள்! ஆனால் புரிந்துெகாள்ளாமல்இருங்கள்! கவனமாகப்
பாருங்கள். ஆனால் அறந்துெகாள்ளாமல் இருங்கள்!’ ௧௦ ஜனங்கைளக்
குழப்பமைடய ெசய். ஜனங்கள் தாங்கள் ேகட்பவற்ைறயும் காண்பவற்ைறயும்
புரிந்துெகாள்ளாதபடிக்குச் ெசய். நீ அவ்வாறு ெசய்யாவ ட்டால், ஜனங்கள்
தங்கள் காதால் ேகட்பவற்ைறயும் புரிந்துெகாள்வார்கள். அவர்கள் மனதல்
உண்ைமைய உணர்ந்து ெகாள்வார்கள். இவற்ைற அவர்கள் ெசய்தால், ப றகு
அந்தஜனங்கள்என்னிடம் தரும்ப வந்துகுணமாவார்கள்” என்றார்.
௧௧ ப றகு நான், “ஆண்டவேர, நான் எவ்வளவு காலம் இதைனச் ெசய்ய

ேவண்டும்?” எனக் ேகட்ேடன்.
அதற்குக்கர்த்தர், “நகரங்கள்அழிந்துேபாகும்வைரஇதைனச்ெசய். ஜனங்கள்

ேபாகும்வைர ெசய். வீடுகளில் எவரும் வாழாத நைலவரும்வைர ெசய். பூமி
அழிந்துகாலியாகும்வைரெசய்”, என்றார்.
௧௨ கர்த்தர் அந்த ஜனங்கைள ெவகு தூரத்த ற்குப் ேபாகச்ெசய்வார்.

நாட்டில் காலியான இடங்கள் அதகமாக இருக்கும். ௧௩ ஆனால் பத்தல்
ஒரு பாகமான ஜனங்கள் மட்டும் இந்நாட்டில் வாழ அனுமதக்கப்படுவார்கள்.
அவர்கள் அழிக்கப்படமாட்டார்கள். ஏெனன்றால், அவர்கள் கர்த்தரிடம் தரும்ப
வருவார்கள். இவர்கள் கர்வாலிமரம் ேபான்றவர்கள். இது ெவட்டுண்டு ேபான
பறகு அடிமரம் மட்டும் ந ற்கும் இந்த அடிமரம் (மீதயான ஜனங்கள்) மகா
வ ேசஷத்தஒருவத்தாகஇருக்கும்.

௭
ஆராமுக்குஏற்பட்ட ெதால்ைலகள்
௧ஆகாஸ் ேயாதாமின் மகன், ேயாதாம் உசயாவன் மகன், ேரத்சீன் ஆராமின்

அரசன். ெரமலியாவன் மகனான ெபக்கா இஸ்ரேவலின் அரசன். ஆகாஸ்
யூதாவன்அரசனாகஇருந்தகாலத்த ேல,ேரத்சீனும்ெபக்காவும்எருசேலமிற்குப்
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ேபாய் அதற்கு எத ராகச் சண்ைடய ட்டனர். ஆனால்அவர்களால்அந்நகரத்ைதத்
ேதாற்கடிக்கமுடியவல்ைல.
௨ “ஆராமின் பைடயும் இஸ்ரேவலின் பைடயும் ேசர்ந்துெகாண்டு அைவ

இரண்டும் ேபாருக்கு வந்துள்ளன” என்ற ெசய்த தாவீதன் குடும்பத்த ற்குச்
ெசால்லப்பட்டது.
ஆகாஸ் அரசன் இதைனக் ேகள்வப்பட்டதும், அவனும் ஜனங்களும் மிகவும்

பயந்தனர். அவர்கள் புயல் காற்றல் அகப்பட்ட மரங்கைளப் ேபான்று
நடுங்கனார்கள்.
௩ப றகுகர்த்தர்ஏசாயாவ டம்,நீயும்உனதுமகனானேசயார்யாசூபும்ெவளிேய

ேபாய் ஆகாச டம் ேபசுங்கள். ேமல் குளத்தல் தண்ணீர் பாய்க ற இடத்துக்குப்
ேபாங்கள். இதுவண்ணார நலத்துக்குப் ேபாகும்ெதரு.
௪ “ஆகாச டம், ‘எச்சரிக்ைகயாக இரு, ஆனால் அைமதயாக இரு.

அஞ்சாேத, ேரத்சீைனயும் ெரமலியாவன் மகைனயும் உனக்கு அச்சம்
ஏற்படுத்தும்படிவ டாேத! அவர்கள் இருவரும் இரண்டு எரிந்த கட்ைடகைளப்
ேபான்றவர்கள். முன்பு எரிந்தார்கள். இப்ேபாது அவர்கள் ெவறுமேன
புைகக றார்கள். ேரத்சீன், ஆராம், ெரமலியாவன் மகன் ஆகய அைனவரும்
ேகாபமாக இருக்க றார்கள். ௫அவர்கள் உனக்கு எத ராகத் த ட்டம் தீட்டினார்கள்.
௬அவர்கள்: “நாம்ேபாய்யூதாவற்குஎத ராகச்சண்ைடயடுேவாம். நாம்யூதாைவ
நமக்காகப்பங்க ட்டுக்ெகாள்ேவாம். நாம்தாேபயாலின்மகைனயூதாவன்புதய
அரசனாக்குேவாம் என்றனர்.” ’ ”
௭ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர், “அவர்களின் த ட்டம் ெவற்ற ெபறாது.

அது நைறேவறாது. ௮ தமஸ்குவன் அரசனாக ேரத்சீன் இருக்கும்வைர
இது நடக்காது. எப்ப ராயீம் (இஸ்ரேவல்) இப்ேபாது ஒரு ேதசம். ஆனால்
எத ர்காலத்தல் 65 ஆண்டுகளுக்குப் ப றகு இது ஒரு நாடாக இருக்காது.
௯ சமாரியா எப்பீராயீமின் (இஸ்ரேவலின்) தைலநகரமாக இருக்கும்வைர
இது நடக்காது. ெரமலியாவன் மகன் சமாரியாவன் அரசனாக இருக்கும்
அவர்களின் த ட்டம் நைறேவறாது. நீங்கள் இந்தச் ெசய்தைய நம்பாவ ட்டால்
ப றகுஜனங்கள்உன்ைனநம்பமாட்டார்கள்” என்றார்.
இம்மானுேவல், ேதவன்நம்ேமாடுஇருக்க றார்.
௧௦ ப றகு கர்த்தர் ெதாடர்ந்து ஆகாேசாடு ேபசனார். ௧௧ கர்த்தர்,

“இைவெயல்லாம்உண்ைமஎன்றுஉங்களுக்குநரூப க்கஒருஅைடயாளத்ைதக்
ேகளுங்கள், நீங்கள் வரும்புக ற எந்த அைடயாளத்ைதயும் நீங்கள் ேகட்கலாம்.
அந்த அைடயாளம் பாதாளம் ேபான்ற ஆழமான இடத்தல் இருந்தும் வரலாம்,
அல்லது அந்த அைடயாளம் வானம் ேபான்ற உயரமான இடத்தலிருந்தும்
வரலாம்” என்றார்.
௧௨ஆனால்ஆகாஸ், “அைதநரூப க்கநான்அைடயாளத்ைதக்ேகட்கமாட்ேடன்.

நான்கர்த்தைரச் ேசாத க்கமாட்ேடன்” என்றான்.
௧௩ ப றகு ஏசாயா, “தாவீதன் குடும்பேம, கவனமாகக் ேகளுங்கள்!

நீங்கள் ஜனங்கள் ெபாறுைமையச் ேசாத க்க றீர்கள். அது உங்களுக்கு
முக்கயமாகப்படவல்ைல. எனேவ இப்ெபாழுது என் ேதவனுைடய
ெபாறுைமையச் ேசாத க்க றீர்கள். ௧௪ஆனால் எனது ேதவனாகய ஆண்டவர்
உனக்குஒருஅைடயாளம்காட்டுவார்.

இந்தஇளம்கன்னிப் ெபண்ைணப்பாரும். இவள்கர்ப்பமாகஇருக்க றாள்.
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இவள் ஒரு மகைனப் ெபறுவாள் அவள் அவருக்கு இம்மானுேவல் என்று
ெபயரிடுவாள்.

௧௫இம்மானுேவல்ெவண்ெணையயும்ேதைனயும்தன்பார்,
அவர்இவ்வாறுவாழ்வார், நல்லவற்ைறஎவ்வாறுெசய்வதுஎன்றும்
பாவத்ைதஎவ்வாறுெசய்யாமல்வடுவதுஎன்றும்வாழ்ந்துக்காட்டுவார்.

௧௬ ஆனால் அக்குழந்ைத நன்ைம ெதரிந்து தீைமைய ெவறுக்க
கற்றுக்ெகாள்ளும்வயதுவரும்முன்னால்,

எப்ப ராயீம் (இஸ்ரேவல்)மற்றும்ஆராம் நாடுகாலியாகவடும்.
நீஇப்ெபாழுதுஅந்தஇரண்டுநாட்டுஅரசர்கள்பற்றயும் பயப்படுக றாய்.

௧௭ “ஆனால் நீ கர்த்தருக்குப் பயப்படேவண்டும். ஏெனன்றால், கர்த்தர்
உனக்கு துன்பக் காலங்கைளக் ெகாண்டுவருவார். அத்துன்பங்கள் உனது
ஜனங்களுக்கும்உன்தந்ைதயன்குடும்பத்துஜனங்களுக்கும்ஏற்படும். ேதவன்
என்ன ெசய்வார்? ேதவன் அசீரியாவன் அரசைன உனக்கு எத ராகப் ேபாரிட
அைழத்துவருவார்.
௧௮ “அப்ெபாழுது, கர்த்தர் ‘ஈைய’ அைழப்பார். (அந்த ‘ஈக்கள்’ இப்ேபாது

எக ப்து ஓைடக் கைரகளில் உள்ளன). கர்த்தர் ‘ேதனீக்கைள’ அைழப்பார். (இந்த
ேதனீக்கள் இப்ெபாழுது அசீரியா நாட்டிலுள்ளன). இந்தப் பைகவர்கள் உன்
நாட்டிற்குள் வருவார்கள். ௧௯ இந்தப் பைகவர்கள், வனாந்தரங்களின் பள்ளத்
தாக்குகளிலும், கல்மைலகளின் ெவடிப்புகளிலும், எல்லா முள்காடுகளிலும்,
ேமய்ச்சல் காடுகளிலும் தங்குவார்கள். ௨௦ கர்த்தர் யூதாைவத் தண்டிக்க
அசீரியாைவப் பயன்படுத்துவார். அசீரியா வாடைகக்கு வாங்கப்பட்ட
சவரக்கத்தையப் ேபாலிருக்கும். கர்த்தர் யூதாைவ தைலயலிருந்து கால்வைர
சவரம் ெசய்து நீக்குவது ேபான்றருக்கும். அது யூதாவன் தாடிைய கர்த்தர்
நீக்குவதுேபான்றுஇருக்கும்.
௨௧ “அப்ேபாது, ஒருவன்ஒரு பசுைவயும்இருஆடுகைளயும் மட்டும் உய ேராடு

பாதுகாப்பான். ௨௨ அவன் ெவண்ெணய் தன்பதற்குரிய பாைல மட்டுேம
ெபறுவான். அந்நாட்டிலுள்ள ஒவ்ெவாருவனும் ெவண்ைணையயும் ேதைனயும்
உண்பார்கள். ௨௩இந்தச் ேதசத்தல், இப்ெபாழுது 1,000 த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கள்
உள்ளன. ஒவ்ெவான்றும் 1,000ெவள்ளிகள்மத ப்புைடயது. ஆனால்இந்த ேதசம்
முள்ளும் புதரும் நைறந்ததாகும். ௨௪ அைவ காடாக இருப்பதால் ேவட்ைடக்கு
மட்டுேம பயன்படும். ௨௫ஜனங்கள் ஒரு காலத்தல் உைழத்து இக்குன்றுகளில்
உணவுப் ெபாருட்கைள வைளய ைவத்தனர். ஆனால் இப்ேபாது ஜனங்கள்
அங்ேக ெசல்வதல்ைல. அந்தத் ேதசம் முள்ளாலும் பதராலும் நைறந்துவடும்.
அதுஆடுமாடுகள்ெசல்வதற்குரியஇடங்களாகும்” என்றான்.

௮
அசீரியாவைரவல்வரும்
௧ கர்த்தர் என்னிடம் கூறனார், “ஒரு ெபரிய சுருைள எடுத்துக்ெகாள். இந்த

வார்த்ைதகைள எழுத ஒரு ேபனாைவ எடுத்துக்ெகாள். அதல் மேகர்-சாலால்-
அஷ்-பாஸ் (‘அங்ேக வைரவல் களவும் சூைறயாடலும் நடக்கும்’ என்பது
ெபாருள்) என்றுஎழுது” என்றார்.
௨ நான் சலைரச் ேசகரித்ேதன். அவர்கள் நம்ப க்ைகக்குரிய சாட்ச கள்.

(அவர்கள் ஆசாரியனான உரியா, சகரியா, ெயெபெரகயா ஆக ேயார்).
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இவர்கள் நான் எழுதுவைதக் கவனித்தார்கள். ௩ ப றகு நான் தீர்க்கதரிச யான
ஒரு ெபண்ணிடம் ெசன்ேறன். நான் அவேளாடு இருந்தப றகு அவள்
கர்ப்பவதயானாள். அவள் ஒரு மகைனப் ெபற்றாள். ப றகு கர்த்தர் என்னிடம்,
“அப்ைபயனுக்கு மேகர்-சாலால்-அஷ்-பாஸ்” என்னும் ெபயரிடு. ௪ ஏெனன்றால்,
இவன் “அம்மா, அப்பா” என்று ெசால்லக் கற்பதற்கு முன்னால் ேதவன், தமஸ்கு
மற்றும் சமரியாவலுள்ள ெசல்வங்கைள எடுத்து அசீரியாவன் அரசனுக்குக்
ெகாடுத்துவடுவார் என்றார்.
௫ மீண்டும் கர்த்தர், என்னிடம் கூறனார். ௬ என் ஆண்டவர், “இந்த ஜனங்கள்

ெமதுவாய் ஓடுகற சீேலாவாவன் தண்ணீைர மறுத்துவ ட்டார்கள். இவர்கள்
ேரத்சீைனயும் ெரமலியாலின் மகைனயும் ஏற்று மக ழ்ச்ச ெகாண்டார்கள்.”
௭ ஆனால் கர்த்தராக ய நான் அசீரியாவன் அரசைனயும் அவனது
வல்லைமயயும் உங்களுக்கு எத ராகக் ெகாண்டுவருேவன். அவர்கள்
ஐப ராத்து ஆற்றன் ெபருெவள்ளத்ைதப்ேபான்று வருவார்கள். அது குளத்தல்
தண்ணீர்மட்டம் உயருவதுேபான்றுஇருக்கும். ௮அந்த ெவள்ளம்ஆற்றலிருந்து
ெவளிேய வந்து யூதாவன்ேமல் பாய்வதுேபால இருக்கும். அந்த ெவள்ளம்
யூதாவன்கழுத்துவைரவந்துஅதைனமூழ்கடிக்கும்.

“இம்மானுேவேல,உமதுநாடுமுழுவதலும்பரவும்வைரஅந்தெவள்ளம்வரும்”
என்றார்.

௯நாடுகேள, நீங்கள்ேபாருக்குத்தயாராகுங்கள்!
நீங்கள்ேதாற்கடிக்கப்படுவீர்கள்.

கவனியுங்கள்,தூரநாடுகளில்உள்ளவர்கேள!
ேபாருக்குத்தயாராகுங்கள்நீங்கள்ேதாற்கடிக்கப்படுவீர்கள்.

௧௦ேபாருக்கானத ட்டங்கைளத்தீட்டுங்கள்.
உங்கள்த ட்டங்கள்ேதாற்கடிக்கப்படும்.

உங்கள்பைடகளுக்குகட்டைளயடுங்கள்!
உங்கள்கட்டைளகள்பயனற்றுப் ேபாகும். ஏெனன்றால், ேதவன்எங்கேளாடு
இருக்க றார்!

ஏசாயாவற்குஎச்சரிக்ைககள்
௧௧ கர்த்தர் தன் ெபரும் வல்லைமேயாடு என்னுடன் ேபசனார். கர்த்தர்,

மற்ற ஜனங்கைளப் ேபான்று இருக்கேவண்டாம் என்று என்ைன எச்சரித்தார்.
௧௨கர்த்தர், “ஒவ்ெவாருவரும் மற்றவர்கள் தனக்ெகத ராகத் த ட்டம் தீட்டுவதாகக்
கூறுகன்றனர். நீஅவற்ைற நம்பேவண்டாம். அவர்கள் பயப்படுகன்றவற்றுக்கு
நீங்கள்பயப்படேவண்டாம்” என்றார்!
௧௩ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் ஒருவருக்ேக நீ பயப்பட ேவண்டும். அவர்

ஒருவருக்ேக நீ மரியாைத ெசலுத்த ேவண்டும். அவர் ஒருவருக்ேக நீ
அஞ்சேவண்டும். ௧௪ நீ கர்த்தைர மத த்து அவைரப் பரிசுத்தமானவர் என்று
எண்ணுவாேயயானால், அவேர உனக்ேகற்ற பாதுகாப்பான இடமாயருப்பார்.
ஆனால் நீ அவைர மத ப்பதல்ைல. எனேவ, அவர் நீங்கள் வழத்தக்கப்
பாைறையப் ேபான்றருப்பார். இஸ்ரேவலின் இரு குடும்பங்கைள
இடறச்ெசய்யும் பாைற இது. கர்த்தர் எருசேலம் ஜனங்கைளப் ப டிக்கன்ற
வைலையப் ேபான்று இருக்கறார். ௧௫ (ஏராளமாேனார் இப்பாைறயல்
வழுந்தார்கள். அவர்கள் வழுந்து ெநாறுங்க ப் ேபாவார்கள். அவர்கள்
வைலக்குள்ேளஅகப்படுவார்கள்).
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௧௬ ஏசாயா, “ஒரு ஒப்பந்தத்ைதச்ெசய்து முத்தைர இடுேவாம்.
எத ர்காலத்த ற்காக என் ேபாதைனகைளப் பத்த ரப்படுத்துங்கள். என்ைனப்
பன்பற்றுகறவர்கள் கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத இதைனச்
ெசய்யுங்கள்.”
௧௭ இது தான் அந்த ஒப்பந்தம்: நமக்கு உதவும்படி நான் கர்த்தருக்காகக்

காத்தருப்ேபன்.
யாக்ேகாபன்குடும்பத்ைதப்பற்ற கர்த்தர்அவமானமைடக றார்.

அவர்கைளப்பார்க்கஅவர்மறுத்துவ ட்டார்.
ஆனால் நான் கர்த்தருக்காகக் காத்தருப்ேபன் அவர் நம்ைமக்
காப்பாற்றுவார்.

௧௮ இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் அைடயாளமாகவும் ஆதாரமாகவும் நானும்
எனது பள்ைளகளும் இருக்க ேறாம். சீேயான் மைலயல் குடியருக்கும் சர்வ
வல்லைமயுள்ளகர்த்தர் எங்கைளஅனுப்பயருக்க றார் என்றான்.
௧௯ ச லர், “என்ன ெசய்யலாம் என்பைதயும் எத ர்காலம் பற்ற

ெசால்பவர்கைளயும், அஞ்சனம் பார்க்க றவர்கைளயும் ேகளுங்கள்” என்றனர்.
குற ெசால்லுகறவர்களும், அஞ்சனம் பார்க்க றவர்களும் பறைவகைளப்
ேபான்று ேபசுவார்கள். மைற ெபாருள் அறந்தவர்கள் என்று ேகட்பவர்கள்
எண்ணும்படியாக க சு க சுத்து அவர்கள் ேபசுவார்கள். ஆனால், நான்
ெசால்க ேறன் ஜனங்கள் உதவக்காக தம் ேதவைனக் ேகட்க ேவண்டும்!
குறெசால்லுகறவர்களும், அஞ்சனம் பார்க்க றவர்களும் என்ன ெசய்யலாம்
என்று மரித்துேபானவர்கைளக் ேகட்க றார்கள். உய ேராடு இருக்க றவர்கள்
மரித்துப்ேபானவர்களிடம் ஏன்இதுேபால் ேகட்க ேவண்டும்?
௨௦ நீங்கள் ேபாதைனகைளயும், ஒப்பந்தத்ைதயும் பன்பற்ற ேவண்டும்.

அந்தக் கட்டைளகைள நீங்கள் பன்பற்றாவ ட்டால், பன்னர் நீங்கள்
தவறான கட்டைளகைளப் பன்பற்றுவீர்கள். (தவறான கட்டைளகள் என்பது
குறகாரர்களும் அஞ்சனக்காரர்களும் கூறுவதாகும். அக்கட்டைளகள்
பயனற்றைவ. அக்கட்டைளகைளப் பன்பற்றுவதன் மூலம் நீங்கள் எந்த
பயைனயும்ெபறமுடியாது).
௨௧ நீங்கள் அந்தத் தவறான கட்டைளகைளப் பன்பற்றனால், நாட்டில்

துன்பமும், பச யும் ஏற்படும். ஜனங்களுக்குப் பச ஏற்படும். எனேவ, அவர்கள்
ேகாபங்ெகாண்டு தம் அரசனுக்கும் அவனது ெதய்வங்களுக்கும் எத ராகப்
ேபசுவார்கள். ப றகுஅவர்கள்தம்உதவக்குேதவனிடம் ேவண்டுவார்கள்.
௨௨ அவர்கள் அந்த நாட்டில் தம்ைமச் சுற்றலும் பார்த்தால், துன்பத்ைதயும்

கடும் இருைளயும் காண்பார்கள். அத்துன்பமாகய இருள் அவர்கைள நாட்ைட
வ ட்டு ெவளிேயறச் ெசய்யும். அந்த இருள் வைலக்குள் ச க்க க்ெகாண்டவர்கள்
அதலிருந்துவடுதைலெபறமுடியாது.

௯
ஒருபுதயநாள்வருகறது
௧ கடந்த காலத்தல், ஜனங்கள் ெசபுேலான் நாட்ைடயும் நப்தலி நாட்ைடயும்

முக்கயமானதாகக் கருதவல்ைல. ஆனால் பற்காலத்தல், அந்த நாட்ைடத்
ேதவன் ேமம்படுத்துவார். அது கடலுக்கு அருகல் உள்ள நாடும், ேயார்தான்
நத க்கு அப்புறத்தலுள்ள நாடும், யூதரல்லாதவர்கள் வாழும் கலிேலயா நாடும்
ேசர்ந்ததாகும்.
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௨ இப்ேபாது இருளில் வாழ்கன்றனர். அவர்கள் ெபரும் ெவளிச்சத்ைதப்
பார்ப்பார்கள். அவர்கள்ஓரிடத்தல்வாழ்கன்றனர். அதுமரணஇருைளேபான்ற
இடம். ஆனால்அவர்கள்ேமல்ெபரிய ெவளிச்சம்உத க்கும்.
௩ ேதவேன, நாட்ைட வளரும்படிச் ெசய்ய ேவண்டும். ஜனங்கைள

நீர் மக ழ்ச்ச ப்படுத்த ேவண்டும். ஜனங்கள் தம் மக ழ்ச்சைய உம்மிடம்
காட்டுவார்கள். அது அறுவைட காலத்தன் மக ழ்ச்சையப் ேபான்று இருக்கும்.
ேபாரில் ெவன்று ஜனங்கள் தம் பங்ைகப் பக ர்ந்துெகாள்ளும்ேபாதுள்ள
மக ழ்ச்சையப்ேபான்று அதுஇருக்கும். ௪ ஏெனன்றால், நீர் அவர்களின் மிகுந்த
பாரத்ைத நீக்குவீர். ஜனங்களின் முதுகல் இருக்கும் ெபரிய நுகத்தடிைய
நீக்குவீர். உமது ஜனங்கைளப் பைகவர்கள் தண்டிக்கப் பயன்படுத்தய
ேகாைலயும் வலக்க வடுவீர். இது நீங்கள் மீதயானியைரத் ேதாற்கடித்த
காலத்ைதப் ேபான்றுஇருக்கும்.
௫ ேபார் ெசய்வதற்காக நடந்து ெசன்ற ஒவ்ெவாரு காலணியும் அழிக்கப்படும்.

இரத்தம் ேதாய்ந்த ஒவ்ெவாரு சீருைடயும் அழிக்கப்படும். அைவ ெநருப்ப ேல
வீசப்படும்.
௬வேசஷத்த மகன் பறக்கும்ேபாது இைவகெளல்லாம் நைடெபறும். ேதவன்

நமக்கு ஒரு மகைனக் ெகாடுப்பார். இவேர ஜனங்கைள வழிநடத்த ச் ெசல்லும்
ெபாறுப்புள்ளவராக இருப்பார். அவரது நாமமானது “ஆேலாசகர், வல்லைம
மிக்கேதவன்,ந த்தயப தா,அத சயமுள்ளவர்,சமாதானத்தன்இளவரசர்”என்று
இருக்கும். ௭அவரது அரசாங்கத்தல் பலமும் சமாதானமும் இருக்கும். தாவீதன்
குடும்பத்தலிருந்துவரும்இந்தஅரசர் நன்ைமையயும் நீதையயும் பயன்படுத்த
தமதுஅரசாங்கத்ைதஎன்ெறன்ைறக்கும்ஆண்டுவருவார்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் தம் ஜனங்களிடம் ஆழ்ந்த அன்பு ெகாண்டவர்.

அந்தப் பலமான அன்பு இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்யக் காரணமாய்
இருக்கன்றது.

ேதவன்இஸ்ரேவைலத்தண்டிப்பார்
௮ எனது கர்த்தர் யாக்ேகாபன் ஜனங்களுக்கு (இஸ்ரேவல்) எத ராக ஒரு

கட்டைளய ட்டார். இஸ்ரேவலின்ேமல்அந்தக்கட்டைளவரும்.
௯ ப றகு எப்ப ராயீமில் (இஸ்ரேவலில்) உள்ள ஒவ்ெவாருவரும், சமாரியாவல்

உள்ள தைலவர்களும்கூட ேதவன் அவர்கைளத் தண்டித்தார் என்பைத
அற ந்துெகாள்வார்கள்.
இப்ேபாது அந்த ஜனங்கள் ெபருைமயும் ஆணவமும் உைடயவர்களாக

இருக்க றார்கள். அவர்கள், ௧௦ “இந்தச் ெசங்கற்கள் வழலாம், ஆனால்
நாங்கள் மீண்டும் கட்டுேவாம். நாங்கள் பலமான கற்களால் கட்டுேவாம்.
இந்தச் சறு மரங்கள் ெவட்டப்படலாம். ஆனால் நாங்கள் புதய மரங்கைள
நடுேவாம். அப்புதய மரங்கள் ெபரியதாகவும், உறுதயுைடயதாகவும்
இருக்கும்” என்றனர். ௧௧ எனேவ, கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்கு எத ராகப் ேபாரிட
ஜனங்கைள கண்டுபடிப்பார். கர்த்தர் ேரத்சீனின் பைகவர்கைள அவனுக்கு
எத ராகக் ெகாண்டுவருவார். ௧௨ கர்த்தர் க ழக்கலிருந்து ஆராமியைரயும்
ேமற்கலிருந்து ெபலிஸ்தர்கைளயும் ெகாண்டுவருவார். அவர்கள் தம்
பைடயால் இஸ்ரேவலர்கைளத் ேதாற்கடிப் பார்கள். ஆனால், கர்த்தர் ேமலும்
இஸ்ரேவலர்கேளாடு ேகாபமாக இருப்பார். கர்த்தர் அந்த ஜனங்கைள ேமலும்
தண்டிக்கத்தயாராகஇருப்பார்.
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௧௩ ேதவன் அவர்கைளத் தண்டிப்பார். ஆனால் அவர்கள் தங்கள்
பாவங்கைள நறுத்தமாட்டார்கள். அவர்கள் அவரிடம் தரும்பமாட்டார்கள்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தைரப் பன்பற்றமாட்டார்கள். ௧௪ எனேவ கர்த்தர்
இஸ்ரேவலின் தைலையயும் வாைலயும் ெவட்டி வீசுவார். ஒேர நாளில் கர்த்தர்
கைளகைளயும் நாணைலயும் ெவட்டிப் ேபாடுவார். ௧௫ (தைல என்றால்
மூப்பர்கள் மற்றும் முக்கய தைலவர்கள் என்று ெபாருள். வால் என்றால் ெபாய்
ெசால்லும்தீர்க்கதரிச கள்என்றுெபாருள்).
௧௬ ஜனங்கைள வழிநடத்துபவர்கள் தவறான பாைதயல் வழிநடத்த ச்

ெசல்க றார்கள். அவர்கைளப் பன்பற்றும் ஜனங்கள் அழிந்துேபாக றார்கள்.
௧௭அைனத்து ஜனங்களும் தீைமயானவர்கள். எனேவ இைளஞர்கைளப்பற்ற க்
கர்த்தர் மக ழ்ச்ச யைடயமாட்டார். அவர்களின் வதைவகளிடமும்,
அநாைதகளிடமும் அவர் இரக்கம் காட்டமாட்டார். ஏெனன்றால், அைனவரும்
தீைமயானவர்கள். ஜனங்கள் ெசய்வெதல்லாம் ேதவனுக்கு எத ரானைவேய.
ஜனங்கள் ெபாய் ேபசுக றார்கள். எனேவ, ேதவன் ெதாடர்ந்து ஜனங்களிடம்
ேகாபமாகஉள்ளார். ேதவன்ெதாடர்ந்துஅந்தஜனங்கைளதண்டிக்கறார்.
௧௮ தீைமயானது சறு ெநருப்ைபப் ேபான்றது. முதலில் அது முட்கைளயும்

ெநருஞ்சையயும் எரிக்கும். ப றகு அது காட்டிலுள்ள ெபரும் புதர்கைள
எரிக்கன்றது. இறுதயாகஅதுெபருெநருப்பாக எல்லாம் புைகேயாடு ேபாகும்.
௧௯ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் ேகாபமாக இருக்க றார். எனேவ, இந்த நாடு

எரியும். எல்லாஜனங்களும்ெநருப்பல் எரிவார்கள். எவரும்தன்சேகாதரைனக்
காப்பாற்ற முயலமாட்டார்கள். ௨௦ஜனங்கள் வலது பக்கத்தலிருந்து படுங்க த்
தன்றாலும் பச ேயாடு இருப்பார்கள். இடது பக்கத்தலிருந்து படுங்க த்
தன்றாலும் பச ேயாடு இருப்பார்கள். ப றகு ஒவ்ெவாருவரும் தரும்ப த்
தங்கைளேய தன்பார்கள். ௨௧ (இதற்கு மனாேச எப்ப ராயீைமயும், எப்ப ராயீம்
மனாேசையயும் எத ர்த்துப் ேபாராடுவார்கள். ப றகு இருவரும் யூதாவற்கு
எத ராகத் தரும்புவார்கள்என்றுெபாருள்).
கர்த்தர் இன்னும் இஸ்ரேவலுக்கு எத ராகக் ேகாபமாக இருக்க றார். கர்த்தர்

அந்தஜனங்கைளத்தண்டிக்கத்தயாராகஉள்ளார்.

௧௦
௧ தீைமயான சட்டங்கைள எழுதுகன்ற சட்ட ந புணர்களுக்கு ஐேயா!

அந்தச் சட்டமியற்றுபவர்கள் எழுதும் சட்டங்கள் ஜனங்களது வாழ்ைவக்
கடுைமயாக்குகறது. ௨ அந்தச் சட்ட வல்லுநனர்கள் ஏைழகளுக்கு
நீத வழங்குவதல்ைல. அவர்கள் ஏைழகளின் உரிைமகைள பற த்துக்
ெகாண்டனர். வதைவகள் மற்றும் அநாைதகளிடமிருந்து தருடுமாறு அவர்கள்
அனுமதத்தனர்.
௩ சட்டமியற்றுபவர்கேள, நீங்கள ெசய்தவற்றுக்ெகல்லாம் வளக்கம்

தரேவண்டும். அப்ேபாது என்ன ெசய்வீர்கள்? உங்களுக்குத்தூர நாட்டிலிருந்து
அழிவுவரும். உதவக்குநீங்கள்எங்ேகஓடுவீர்கள்? உங்கள்பணமும்ெசல்வமும்
உங்களுக்கு உதவ ெசய்யாது. ௪ நீங்கள் சைறக் ைகதையப்ேபான்று பணிந்து
வாழேவண்டும். நீங்கள் மரித்துப் ேபானவைனப் ேபான்று கீேழ வழ ேவண்டும்.
ஆனாலும்அதுஉங்களுக்குஉதவாது! ேதவன்இன்னும்ேகாபமாகஇருக்க றார்.
ேதவன்இன்னும்உங்கைளத்தண்டிக்கத்தயாராகஇருக்க றார்.
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௫ ேதவன், நான் அசீரியாைவ ஒரு தடிையப்ேபான்று பயன்படுத்துேவன்.
ேகாபத்தல் நான் இஸ்ரேவைலத் தண்டிக்க அசீரியாைவப் பயன்படுத்துேவன்.
௬ நான் அசீரியாைவ அனுப்ப தீைம ெசய்க ற என் ஜனங்களுக்கு எத ராகப்
ேபாராடச் ெசால்லுேவன். நான் அந்த ஜனங்கள் ேமல் ேகாபமாக இருக்க ேறன்.
அவர்கைள எத ர்த்துப் ேபாரிடுமாறு அசீரியாவ ற்குக் கட்டைளய ட்ேடன்.
அசீரியா அவர்கைளத் ேதாற்கடிக்கும். அவர்களது ெசல்வங்கைள
அசீரியா எடுத்துக்ெகாள்ளும். இஸ்ரேவல் அசீரியாவ ற்கு மித க்கப்படுக ற
அழுக்ைகப்ேபாலிருக்கும்.
௭ “ஆனால்நான்தான்அதைனக்பயன்படுத்துக ேறன்என்பதுஅசீரியாவ ற்குத்

ெதரியாது. எனக்கு அது ஒரு கருவ என்பது அசீரியாவ ற்கு புரியாது.
மற்றவர்கைள அழிக்கேவண்டும் என்று மட்டுேம அசீரியா வரும்புக றது.
அசீரியா பல நாடுகைள அழிக்கேவண்டும் என்று மட்டுேம த ட்டமிடுக றது.
௮ அசீரியா தனக்குள், ‘எனது தைலவர்கெளல்லாம் அரசர்கைளப்
ேபான்றவர்கள்!’ ௯ கல்ேனா நகரமானது கர்ேகமிைசப் ேபான்றது. ஆமாத்
நகர் அர்பாத்ைத ேபான்றது. சமாரியா தமஸ்குைவப் ேபான்றது. ௧௦ நான்
அந்தத் தீைமயான அரசுகைளத் ேதாற்கடித்ேதன், இப்ேபாது அவற்ைற
நான் கட்டுப்படுத்துக ேறன். அவர்களால் ெதாழுதுெகாள்ளப்படுக ற
வக்க ரகங்கள் எருசேலம் மற்றும் சமாரியாவல் உள்ள வக்க ரகங்கைளவ ட
எண்ணிக்ைகயல் மிகுந்தைவ. ௧௧ நான் சமாரியாைவயும் அதலுள்ள
வக்க ரகங்கைளயும் ேதாற்கடித்ேதன். நான் எருசேலைமயும் அந்த ஜனங்கள்
ெசய்தவக்க ரகங்கைளயும் ேதாற்கடிப்ேபன்” என்றனர். என்பார்.
௧௨ எனது ஆண்டவர், எருசேலமில் சீேயான் மைலயலும்

ெசய்யேவண்டுெமன்று த ட்டமிட்டவற்ைறச் ெசய்து முடிப்பார். ப றகு கர்த்தர்
அசீரியாைவத் தண்டிப்பார். அசீரியாவன்அரசன் வீண்ெபருைமெகாண்டவன்.
அவனதுெபருைமஅவைனப் பல தீய ெசயல்கைளச் ெசய்யைவத்தது. எனேவ,
ேதவன்அவைனத்தண்டிப்பார்.
௧௩ அசீரியாவன் அரசன், “நான் ஞானமுள்ளவன். எனது ெசாந்த

ஞானத்தாலும் ெபலத்தாலும் நான் பல ெபரியக் காரியங்கைளச்
ெசய்தருக்க ேறன். நான் பல நாடுகைளத் ேதாற்கடித்துள்ேளன். நான்
அவற்றன் ெசல்வங்கைளப் பற த்துள்ேளன். அங்குள்ள ஜனங்கைள
நான் அடிைமகளாக எடுத்துள்ேளன். நான் மிகவும் ெபலமுள்ளவன்.
௧௪ எனது ெசாந்தக் ைககளால் அைனத்து ஜனங்களின் ெசல்வங்கைளயும்
ஒருவன் ஒரு பறைவயன் முட்ைடகைளெயல்லாம், எடுத்துக்ெகாள்வதுேபால்
எடுத்துக்ெகாண்ேடன். பறைவ தன் கூட்ைடயும் முட்ைடகைளயும் வ ட்டுவ ட்டுப்
ேபாகும். அக்கூட்ைடக் காப்பாற்ற எதுவுமில்ைல. எந்தப் பறைவயும் தன்
அலகாலும் இறக்ைககளாலும் எத ர்த்துப் ேபாரிடாது. எனேவ, ஜனங்கள்
முட்ைடகைள எடுத்துக்ெகாள்க றார்கள். அைதப்ேபாலேவ, பூமியல் உள்ள
ஜனங்கைளெயல்லாம் நான் எடுத்துக்ெகாள்வைத, எவரும் தடுக்க முடியாது”
என்றார்.
௧௫ ஒரு ேகாடரி அைதப் பயன்படுத்த ெவட்டுக ற வைனவடச்

ச றந்ததல்ல. அரிவாளானது அைத ைவத்தருப்பவைனவடச் ச றந்ததல்ல.
ஆனால் அசீரியாேவா தன்ைனத் ேதவைனவட முக்கய மானதாகவும்
ெபலமுைடயதாகவும் நைனக்கறது. தடியானது தன்ைனப் பயன்படுத்த
தண்டிப்பவைனவட ெபலமுள்ளதாகவும், முக்கயமானதாகவும் நைனப்பது
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ேபான்றதாகும். ௧௬அசீரியா தன்ைனப்ெபரிதாக நைனத்துெகாள்ளும். ஆனால்
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் அசீரியாவ ற்கு எத ராக மிகப் பயங்கரமான
ேநாையஅனுப்புவார். ேநாயுற்றவன் தன் எைடையஇழப்பது ேபான்றுஅசீரியா
தனதுெசல்வத்ைதயும்ெபலத்ைதயும்இழக்கும். ப றகுஅசீரியாவன்மகைமயும்
அழியும். எல்லாம் அழியும்வைர ெநருப்பு எரிவதுேபால் அது இருக்கும்.
௧௭ இஸ்ரேவலின் ெவளிச்சமானவர் (ேதவன்) ஒரு ெநருப்ைபப் ேபான்றவர்.
பரிசுத்தமானவர் ஜுவாைலையப் ேபான்றவர். அது ஒரு ெநருப்ைபப்ேபான்று
முதலில் முட்கைளயும் ெநருஞ்ச கைளயும் எரிக்கும். ௧௮ ப றகு, அது ெபரிய
மரங்கைளயும், த ராட்ைசச் ேதாட்டங்கைளயும் எரிக்கும், இறுதயாக, ஜனங்கள்
உட்பட எல்லாேம அழிக்கப்படும். ேதவன் அசீரியாைவ அழிக்கும்ேபாது அப்படி
இருக்கும். அசீரியா அழுகய தடிையேபான்றருக்கும். ௧௯காட்டில் சல மரங்கள்
மட்டும்அவனுக்காக வ டப்பட்டிருக்கும். ஒரு சறுபள்ைளகூடஅவற்ைற எண்ண
முடியும்.
௨௦அப்ேபாது, இஸ்ரேவலில் மீதயுள்ள ஜனங்களும், யாக்ேகாபன் வம்சத்தல்

தப்பனவர்களும் தம்ைம அடித்தவர்கைளச் சார்ந்தருக்கமாட்டார்கள். அவர்கள்
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தமானவரான கர்த்தைர உண்ைமயாகேவ சார்ந்தருக்கக்
கற்றுக்ெகாள்வார்கள். ௨௧ யாக்ேகாபன் குடும்பத்தல் மீதயுள்ள ஜனங்கள்
மீண்டும்வல்லைமமிக்க ேதவைனப்பன்பற்றுவார்கள்.
௨௨உங்கள்ஜனங்கள்மிகுதயானவர்கள். அவர்கள்கடற்கைரயன்மணைலப்

ேபான்றவர்கள். ஆனால்ெகாஞ்சம்ஜனங்கேளேதவனிடம்தரும்ப வருவார்கள்.
ஆனால் முதலில் உனது நாடு அழிக்கப்படும். நாட்ைட அழித்துவடுவதாக
ேதவன் அறவத்தருக்க றார். ப றேக, நாட்டுக்கு நன்ைம வந்து ேசரும். இது
ஆறு ந ரம்பவருவது ேபான்றது. ௨௩ சர்வ வல்லைமயுள்ள எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர், ந ச்சயமாகஇந்த நாட்ைடஅழிப்பார்.
௨௪ எனது ஆண்டவராகய சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், “சீேயான் மைலயல்

வாழும் என் ஜனங்கேள, அசீரியாவுக்கு அஞ்சேவண்டாம்! முன்பு உங்கைள
எக ப்து அடித்ததுேபான்று அது அடிக்கும். உங்கைளக் காயப்படுத்த அசீரியா
தடிையப் பயன்படுத்தயது ேபான்று அது இருக்கும். ௨௫ ஆனால் ச றது
காலத்தல் என் ேகாபம் நறுத்தப்படும். அசீரியா உங்கைளப் ேபாதுமான
அளவற்குத் தண்டித்துவ ட்டது என்று நான் தருப்த அைடேவன்” என்றார்.
௨௬ ப றகு சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் அசீரியாைவ ஒரு சவுக்கால் அடிப்பார்.
கடந்த காலத்தல், கர்த்தர் மீதயானியர்கைள காகத்தன் பாைற அருகல்
ேதாற்கடித்தார். கர்த்தர் அசீரியாைவத் தாக்குவதுப்ேபால் இருக்கும். முன்பு
கர்த்தர் எக ப்ைதத் தண்டித்தார். அவர் தன் தடிையக் கடலுக்குேமல் ஓங்கனார்.
தம் ஜனங்கைள எக ப்தலிருந்து அைழத்து வந்தார். அது அசீரியாவலிருந்து
கர்த்தர் தம்ஜனங்கைளக்காப்பாற்றயதுேபாலேவஇருக்கும்.
௨௭உங்களுக்குஅசீரியா துன்பங்கைளக் ெகாண்டுவரும். அந்தத்துன்பங்கள்

உங்கள் ேதாளில் நுகம் ைவத்துத் தாங்குகற அளவற்கு இருக்கும். ஆனால்,
அந்தநுகமானதுஉங்கள் ேதாளில்இருந்துவலக்கப்படும். அந்நுகம் ேதவனால்
உைடக்கப்படும்.
இஸ்ரேவலுக்குள்அசீரியப் பைடகள்நுைழதல்
௨௮ பைடயானது “ஆயாத்து” அருகல் நுைழயும். அப்பைட மிக்ேரான்வைர

கடந்துெசல்லும். அப்பைட மிக்மாச ேல தன் உணவுப் ெபாருட்கைள
ைவத்தருக்கும். ௨௯ அப்பைட ஆற்ைற மாபாலில் “கடக்கும்” அது ேகபாவல்
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தூங்கும். ராமா அைதப் பார்த்து அஞ்சும், சவுலின் ஊராகய க பயாவன்
ஜனங்கள்ஓடிச்ெசல்வார்கள்.
௩௦ பாத் காலீேம சத்தமிட்டு அழு! லாயீஷா கவனி. ஆனேதாத்ேத பதல்

ெசால்! ௩௧ மத்ேமனாலின் ஜனங்கள் ஓடிப்ேபானார்கள். ேகப மின் ஜனங்கள்
ஒளிந்துெகாண்டார்கள். ௩௨இந்நாளில், பைடயானது ேநாப ேல நறுத்தப்படும்.
அப்பைடயானது எருசேலம் மைலயான சீேயானுக்கு எத ராகப் ேபாரிடத் தயார்
ெசய்யும்.
௩௩ கவனி! சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தராக ய எனது ஆண்டவர், அசீரியா

என்னும் மரத்ைத ெவட்டித் தள்ளுவார். கர்த்தர் தமது ெபரும் பலத்தால்
இதைனச் ெசய்துமுடிப்பார். ெபரிய முக்கய ஜனங்கள் ெவட்டி வீசப்படுவார்கள்.
அவர்கள் முக்கயம் இல்லாமல் ேபாவார்கள். ௩௪ கர்த்தர் அக்காட்டிைனத் தனது
ேகாடரியால் ெவட்டுவார். லீபேனானில் உள்ள (முக்கய ஜனங்களான) ெபரிய
மரங்களும்வழும்.

௧௧
சமாதானத்தன்அரசர்வந்துெகாண்டிருக்க றார்
௧ ஈசாய் என்னும் அடிமரத்தலிருந்து ஒரு குழந்ைத துளிர் ேதான்ற வளரத்

ெதாடங்கயது. அந்தக் கைளயானது ஈசாயன் குடும்பத்தல் ேவரிலிருந்து
ேதான்ற வளரும். ௨ கர்த்தருைடய ஆவ அந்தச் சறு (பள்ைளயன்) துளிர்ேமல்
இருக்கும். ஆவயானவர்ஞானம்,புரிந்துெகாள்ளுதல்,வழிநடத்துதல்,வல்லைம
ேபான்றவற்ைறத் தருகறார். ஆவயானவர் அந்த பள்ைளக்குக் கர்த்தைரத்
ெதரிந்துெகாள்ளவும், அவைர மத க்கவும் உதவுவார். ௩ இந்தப் பள்ைள
கர்த்தருக்கு மரியாைத ெகாடுக்கும். பள்ைளைய இது மகழ்ச்ச உைடயதாகச்
ெசய்யும்.
அவர் தமது கண்கண்டபடி நயாயம்தீர்க்கமாட்டார். அவர் தமது காதல்

ேகட்டபடி தீர்ப்பு அளிக்கமாட்டார். ௪ - ௫ அவர் ஏைழ ஜனங்கைள நீதயுடனும்
ெபாறுைமயுடனும் நயாயம்தீர்ப்பார். இந்த நாட்டிலுள்ள ஏைழ ஜனங்களுக்குச்
சரியாகத் தீர்ப்பு ெசய்து காரியங்கைளச் ெசய்வார். அவர் ஜனங்கைள
அடிக்கேவண்டும் என்று முடிவு ெசய்தால், ப றகு அவர் கட்டைளயடுவார், அந்த
ஜனங்கள்அடிக்கப்படுவார்கள். ஜனங்கள் மரிக்க ேவண்டும் என்றுஅவர்முடிவு
ெசய்தால், அவர் கட்டைளய ட, பாவ கள் ெகால்லப்படுவார்கள். நன்ைமயும்
நீதயும் இந்தக் குழந்ைதக்குப் பலத்ைதக் ெகாடுக்கும். அைவ அவருக்கு
இடுப்ைபச்சுற்ற க்கட்டப்படும்கச்ைசையப் ேபாலஇருக்கும்.
௬ அப்ேபாது, ஓநாய்கள் ஆட்டுக்குட்டிகேளாடு சமாதானமாய் வாழும்,

புலிகள் ெவள்ளாட்டுக் குட்டிகேளாடு சமாதானமாய் படுத்துக்ெகாள்ளும்.
கன்றுக்குட்டியும் இளஞ்சங்கமும் காைளயும் சமாதானமாக ஒேர இடத்தல்
வாழும். ஒரு சறு பள்ைள அைவகைள வழிநடத்துவான். ௭ பசுக்களும்
கரடியும் சமாதானமாக ேசர்ந்து ேமயும். அவற்றன் குட்டிகள் ஒன்ைறெயான்று
காயப்படுத்தாமல் ேசர்ந்துபடுத்துக்ெகாள்ளும். சங்கமானது, பசுைவப்ேபான்று
புல்ைலத் தன்னும். பாம்புகளும்கூட ஜனங்கைளக் கடிக்காது. ௮ஒரு குழந்ைத
நல்லபாம்பன் புற்றனருகல்வைளயாடமுடியும். ஒருகுழந்ைதஒருவஷமிக்க
பாம்பன்துைளயல்ைகையவ டமுடியும்.
௯ இைவயைனத்தும் சமாதானத்ைதக் காட்டும். ஒருவரும் மற்றவைரத்

துன்புறுத்தமாட்டார்கள். எனது பரிசுத்தமான மைலயலுள்ள ஜனங்கள்
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ெபாருட்கைள அழிக்க வரும்பமாட்டார்கள். ஏெனன்றால், ஜனங்கள்
உண்ைமய ேலேய கர்த்தைர அற ந்தருக்கன்றனர். கடல் நைறய தண்ணீர்
இருப்பதுேபான்றுஅவர்களிடம் கர்த்தைரப் பற்றயஅறவுநைறந்தருக்கும்.
௧௦ அப்ேபாது, ஈசாயன் குடும்பத்தல் இருந்து ஒருவர் வருவார். அவர் ஒரு

ெகாடிையப்ேபாலஇருப்பார்.
“அக்ெகாடி” அைனத்து நாடுகைளயும் காட்டி அவைரச் சுற்றவரும்.

நாடுகெளல்லாம் தான் ெசய்ய ேவண்டியைதப்பற்ற அவரிடம் ேகட்கும். அவர்
இருக்கன்றஇடெமல்லாம்மகைமநைறந்தருக்கும்.
௧௧ அப்ேபாது, என் ஆண்டவரான ேதவன், மீண்டும் தமது ைகைய

உயர்த்த மீதயான ஜனங்கைள அைழத்துக்ெகாள்வார். இதைனத் ேதவன்
இரண்டாம் முைறயாகச் ெசய்கன்றார். (இவர்கள் ேதவனுைடய ஜனங்கள்.
இவர்கள் அசீரியா, வட எக ப்து, ெதன் எக ப்து, எத்த ேயாப்ப யா, ஏலாம்,
பாப ேலானியா, ஆமாத், மற்றும் தூர நாடுகளிலும் மீதயாயருந்த வர்கள்).
௧௨ ேதவன் இந்தக் “ெகாடிைய” அைனத்து ஜனங்களுக்கும் அைடயாளமாக
ஏற்றுவார். யூதா மற்றும் இஸ்ரேவலில் உள்ள ஜனங்கள் தம் நாட்ைடவ ட்டுப்
ேபாகும்படி பலவந்தப்படுத்தப்படுவார்கள். ஜனங்கள் பூமியல் உள்ள
தூரநாடுகளுக்ெகல்லாம்ச தற ப்ேபானார்கள். ஆனால்ேதவன்அைனவைரயும்
ஒன்றுேசர்ப்பார்.
௧௩ அப்ேபாது, எப்ப ராயீம் யூதாவன் மீது ெபாறாைமெகாள்ளாது. யூதாவல்

எந்தப்பைகவரும்வடுபடமாட்டார்கள். யூதாஎப்ப ராயீமுக்குஎவ்வதத்துன்பமும்
ெகாடுக்காது.
௧௪ஆனால் எப்ப ராயீமும் யூதாவும் ெபலிஸ்தர்கைளத் தாக்குவார்கள். இந்த

இரு நாடுகளும் சறு மிருகங்கைளப் ப டிக்கும் பறைவகைளப் ேபான்று ேசர்ந்து
பறக்கும். அவர்கள் இருவரும் கழக்கு நாட்டு ஜனங்களின் ஐசுவரியத்ைத
ெகாள்ைளயடுவார்கள். எப்ப ராயீமும் யூதாவும் ஏேதாம், ேமாவாப் மற்றும்
அம்ேமான்ஜனங்கைளக்கட்டுப்படுத்துவார்கள்.
௧௫ கர்த்தர் ேகாபங்ெகாண்டு எக ப்தலுள்ள கடைல இரண்டாகப் பளந்தார்.

இதுேபால, கர்த்தர் தனதுைகைய ஐப ராத்துஆற்றன் ேமல் அைசப்பார். அவர்
ஆற்ைற அடித்ததும் அது ஏழு சறு ஆறுகளாகப் ப ரியும். இந்தச் சறு ஆறுகள்
ஆழம் குைறந்தைவ. இவற்றல் ஜனங்கள் தம் பாதரட்ைசச் கால்கேளாடு
எளிதாக நடந்துேபாகலாம். ௧௬ ேதவனுைடய ஜனங்கள் அசீரியாைவ வ ட்டுச்
ெசல்ல ஒரு பாைத கைடக்கும். இது ேதவன் எக ப்ைத வ ட்டு ஜனங்கைள
ெவளிேயெகாண்டுவந்ததுேபாலஇருக்கும்.

௧௨
ேதவைனத்துதக்கும்பாடல்

௧அப்ேபாதுநீகூறுவாய்,
“கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமத்துத க்க ேறன்

நீர் என்மீதுேகாபமாகஇருந்தீர்.
ஆனால்இப்ேபாது ேகாபமாகஇருக்க ேவண்டாம்!

என்மீதுஉமதுஅன்ைபக்காட்டும்”.
௨என்ைனத்ேதவன்காப்பாற்றுகறார்.

நான்அவைர நம்புக ேறன். நான்அஞ்சவல்ைல.
அவர் என்ைனக்காப்பாற்றுகறார்.
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கர்த்தராக ய ேயேகாவா எனதுெபலம்.
அவர் என்ைனக்காப்பாற்றுகறார்.
நான்அவைரத்துத க்கும்பாடல்கைளப்பாடுக ேறன்.

௩உனதுதண்ணீைரஇரட்ச ப்பன்ஊற்றுகளிலிருந்துெபற்றுக்ெகாள்.
ப றகுநீமக ழ்ச்ச யாய்இருப்பாய்.

௪ப றகுநீகூறுவாய்:
“கர்த்தைரத்துதயுங்கள்! அவரதுநாமத்ைதத்ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள்

அவர்ெசய்தவற்ைறஅைனத்துஜனங்களிடமும்கூறுங்கள்!”
௫கர்த்தைரத்துத க்கும்பாடல்கைளப்பாடுங்கள்!

ஏெனன்றால்,அவர்ெபரிய ெசயல்கைளச்ெசய்துள்ளார்.
உலகம் முழுவதும் ேதவனுைடய ெசயல்கைளக் குறத்த ெசய்தையப்

பரப்புங்கள்.
எல்லாஜனங்களும்இதைனஅறயும்படிெசய்யுங்கள்.

௬சீேயானின்ஜனங்கேள,இந்தகாரியங்கைளப்பற்ற ச் சத்தமிடுங்கள்!
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர் பலமிக்க வழியல் உங்கேளாடு இருக்க றார்.
எனேவமக ழ்ச்ச ேயாடுஇருங்கள்!

௧௩
பாப ேலானுக்குேதவனுைடயெசய்த
௧ ஆேமாத்சன் மகனான ஏசாயாவுக்கு ேதவன் பாப ேலான்பற்றய ேசாகச்

ெசய்தையக்காட்டினார்.

௨ேதவன், “எதுவும்வளராதஅந்தஇடத்தல்,மைலமீதுெகாடிையஏற்றுங்கள்.
அந்தமனிதர்கைளஅைழயுங்கள்.

உங்கள்ைககைளஅைசயுங்கள்.
அவர்கள் முக்கயமானவர்களுைடய வாசல்களில் நுைழயும்படி கூறுங்கள்!”
என்றார்.

௩ேதவன்: “நான்அவர்கைளஜனங்களிடமிருந்துப ரித்தருக்க ேறன்.
நாேனஅவர்களுக்குஆைணயடுேவன்.

நான்ேகாபமாகஇருக்க ேறன்.
ஜனங்கைளத் தண்டிக்க எனது மிகச் ச றந்தவர்கைள கூட்டிச் ேசர்த்ேதன்.
மக ழ்ச்ச யுள்ளஇவர்கைளப்பற்ற ெபருமிதமைடக ேறன்!.

௪மைலகளில்உரத்த சத்தம்உள்ளது.
அச்சத்தத்ைதகவனியுங்கள்! அதுபலமனிதர்களின் சத்தம் ேபாலுள்ளது.

பலஅரசாங்கங்களிலிருந்துஜனங்கள்அங்குகூடியருக்கன்றார்கள்.
சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர் தம் பைடகைளக்கூட்டியருக்க றார்.

௫கர்த்தரும்அவரதுபைடகளும்தூரநாடுகளிலிருந்துவந்துள்ளனர்.
அவர்கள்பூமியன்எல்ைலகளுக்குஅப்பாலிருந்துவருகறார்கள்.

கர்த்தர் தன்ேகாபத்ைதக்காட்டஇவர்கைளஆயுதமாகப் பயன்படுத்துகறார்.
இந்தப் பைடமுழுநாட்ைடயும்அழிக்கும்” என்றார்.

௬ கர்த்தருைடய வ ேசஷ நாள் ெநருங்குகறது. எனேவ அழுங்கள்.
உங்களுக்காகச் ேசாகமாக இருங்கள். பைகவர்கள் உங்கள் ெசல்வங்கைளப்
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பற க்கும் காலம் வந்துெகாண்டிருக்க றது. சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவன்
இதைன நைறேவற்றுவார். ௭ ஜனங்கள் தம் ைதரியத்ைத இழப்பார்கள்.
ஜனங்கைளஅச்சம்ெபலவீனப்படுத்தும்.
௮ ஒவ்ெவாருவரும் அஞ்சுவார்கள். இந்த அச்சம் அவர்களின்

வயற்றல் ப ரசவ ேவதைன ேபான்ற துன்பத்ைதத் தரும். அவர்களின்
முகங்கள் ெநருப்ைபப்ேபான்று சவக்கும். ஒருவைரெயாருவர் பார்த்து
ப ரமித்துப்ேபாவார்கள். காரணம் எல்லாருைடய முகங்களிலும் அச்சம்
ந ரம்பயருக்கும்.
பாப ேலானுக்குஎத ரானேதவனுைடயதீர்ப்பு
௯ பார்! கர்த்தருைடய வ ேசஷ நாள் வருகறது! இது பயங்கரமான நாள்.

ேதவன் மிகவும் ேகாபம் அைடந்து, நாட்டிைன அழிப்பார். பாவம் ெசய்த
அைனவைரயும் ேதவன்அழித்துப் ேபாடுவார். ௧௦வானம்இருட்டாகும். சூரியன்,
சந்த ரன், நட்சத்த ரங்கள்எல்லாம்ஒளிவீசாது.
௧௧ ேதவன் கூறுகறார்: “உலகத்த ற்கு ேகடு ஏற்பட நான் காரணமாக

இருப்ேபன். ெகட்டவர்கைளஅவர்களதுபாவத்துக்காகத்தண்டிப்ேபன். ஆணவம்
ெகாண்டவர்கள் தங்கள் ஆணவத்ைத வடும்படி ெசய்ேவன். மற்றவர்களுக்கு
அற்பமாகத் ெதரியும்படி ெசயல்புரிக றவர்களின் வாயாட்டத்ைத நான்
தடுப்ேபன். ௧௨ ெகாஞ்சம்ேபர் மட்டுேம வடுபடுவார்கள். அதகம் ேபர்
இருக்கமாட்டார்கள். தங்கத்ைதப் ேபான்று அரிதாக இருப்பார்கள். இவர்கள்
சுத்தமான தங்கத்ைதவ ட வைலமத ப்புள்ளவர்கள். ௧௩ எனது ேகாபத்தால்
வானத்ைத நடுங்கைவப்ேபன். பூமி தன் இடத்தலிருந்து நகரும்”. சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் தன் ேகாபத்ைதக் காட்டும் நாளில் இைவ அைனத்தும்
நைறேவறும். ௧௪ ப றகு, காயம்பட்ட மாைனப் ேபால, பாப ேலாைன
வட்டு ஜனங்கள் ஓடுவார்கள். ேமய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகைளப் ேபால,
அவர்கள் ஓடுவார்கள். ஒவ்ெவாருவரும் தரும்ப தங்கள் ெசாந்த நாட்டிற்கும்
ஜனங்களிடமும் ஓடுவார்கள். ௧௫ ஆனால் பாப ேலானிய ஜனங்கைளப்
பைகவர்கள் துரத்துவார்கள். பைகவன் ஒருவைனப் ப டிக்கும்ேபாது,
அவைன வாளால் ெகால்வான். ௧௬ அவர்களது வீடுகளிலுள்ள அைனத்தும்
களவாடப்படும். அவர்களின் மைனவகள் கற்பழிக்கப்படுவார்கள். அவர்களின்
ச றய குழந்ைதகள், ஜனங்கள் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத அடித்துக்
ெகால்லப்படுவார்கள். ௧௭ ேதவன் கூறுகறார்: “கவனி, மீதயானியப்
பைடகள் பாப ேலாைனத் தாக்க நான் காரணமாக இருப்ேபன். மீதயானியப்
பைடகளுக்குப்ெபான்னும்,ெவள்ளியும்ெகாடுத்தாலும்கூடதங்கள்தாக்குதைல
நறுத்தாது. ௧௮ பாப ேலானிலுள்ள இைளஞர்கைளப் பைட வீரர்கள் தாக்க க்
ெகால்வார்கள். பைடவீரர்கள்குழந்ைதகளிடம்இரக்கம் காட்டமாட்டார்கள். பைட
வீரர்கள் சறு பள்ைளகளிடமும் தயேவாடு இருக்கமாட்டார்கள். ௧௯ பாப ேலான்
அழிக்கப்படும். அது ேசாேதாம் ெகாேமாரா ஆகயவற்றன் அழிைவப்ேபால்
இருக்கும். ேதவன்இந்தஅழிவுக்குக்காரணமாகஇருப்பார். எதுவும்வடுபடாது.

“எல்லா இராஜ்யங்கைளயும்வ ட பாப ேலான் மிகவும் அழகானது.
பாப ேலானிய ஜனங்கள் தமது நகரத்ைதப்பற்ற ப் ெபருைமேயாடு
இருக்க றார்கள். ௨௦ஆனால்ெதாடர்ந்துபாப ேலான்அழகுைடயதாகஇருக்காது.
வருங்காலத்தல் அங்கு ஜனங்கள் ெதாடர்ந்து வாழமாட்டார்கள். அேரப யர்கள்
அங்ேக தமது கூடாரங்கைள அைமக்கமாட்டார்கள். ேமய்ப்பர்கள் தங்கள்
ஆடுகைள அங்ேக ேமய்ச்சலுக்குக் ெகாண்டுவரமாட்டார்கள். ௨௧ அங்ேக
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வனாந்த ரத்தலுள்ள காட்டு மிருகங்கள் மட்டுேம வாழும். பாப ேலானின்
வீடுகளில் ஜனங்கள்வச க்கமாட்டார்கள். வீடுமுழுவதும்ஆந்ைதகளும், ெபரிய
பறைவகளும் வச க்கும். காட்டு ஆடுகள் வீடுகளில் வைளயாடும். ௨௨ காட்டு
நாய்களும், நரிகளும் பாப ேலானில் மிகப்ெபரிய அழகான கட்டிடங்களில்
ஊைளயடும். பாப ேலான் அழியும். பாப ேலானின் முடிவு அருகலுள்ளது.
பாப ேலானின் அழிைவ நான் தாமதமாக்க வ டமாட்ேடன்” என்று ேதவன்
கூறுகறார்.

௧௪
இஸ்ரேவலர்கள்வ ட்டிற்குத்தரும்புவார்கள்
௧ வருங்காலத்தல், கர்த்தர் மீண்டும் யாக்ேகாப டம் தமது அன்ைபக்

காட்டுவார். கர்த்தர் மீண்டும் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுப்பார்.
அந்த ேநரத்தல், கர்த்தர் அந்த ஜனங்களுக்கு அவர்களின் நாட்ைடக்
ெகாடுப்பார். ப றகு யூதரல்லாத ஜனங்கள் யூத ஜனங்கேளாடு தாங்களாகேவ
ேசர்ந்துெகாள்வார்கள். இரண்டு ஜனங்களும் ேசர்ந்து ஒேர குடும்பமாக
யாக்ேகாபன்குடும்பமாகஆவார்கள். ௨அந்த நாடுகள்,இஸ்ரேவல்ஜனங்கைள
மீண்டும் இஸ்ரேவல் நாட்டிற்குக் ெகாண்டு ெசல்லும். மற்ற நாடுகளில் உள்ள
அந்த ஆண்களும், ெபண்களும் இஸ்ரேவலருக்கு அடிைமகளாக ஆவார்கள்.
கடந்தகாலத்தல்அந்தஜனங்கள்இஸ்ரேவல்ஜனங்கைளத்தமதுஅடிைமகளாக
இருக்க வற்புறுத்தனார்கள். ஆனால் இந்தக் காலத்தல் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அந்த நாடுகைளத் ேதாற்கடித்து, அவர்கள் ேமல்ஆட்ச ெசய்கன்றனர். ௩கர்த்தர்
உங்களது கடின ேவைலகைள எடுத்துப் ேபாட்டு உங்களுக்கு ஆறுதைலத்
தருவார். கடந்த காலத்தல் நீங்கள் அடிைமகளாக இருந்தீர்கள். மனிதர்கள்
உங்கைளக் கடினமான ேவைல ெசய்யும்படி வற்புறுத்தனார்கள். ஆனால்
கர்த்தர்உங்கள்கடினேவைலகைளமுடிவுக்குக்ெகாண்டுவருவார்.

பாப ேலானியஅரசைனப்பற்றயபாடல்
௪ அந்த ேநரத்தல், பாப ேலான் அரசைனப் பற்றய இந்தப் பாடைல பாடத்

துவங்குங்கள்:

அரசன்நம்ைமஆளும்ேபாது, ஈனமாகஆண்டான்.
ஆனால்இப்ேபாதுஅவனதுஆட்ச முடிந்துவ ட்டது.

௫கர்த்தர் தீயஅரசர்களின்ெகாடுங்ேகாைலஉைடப்பார்.
கர்த்தர்அவர்களின்அதகாரத்ைதஎடுத்துக்ெகாள்வார்.

௬ேகாபத்தல்பாப ேலானியஅரசன்ஜனங்கைளஅடித்தான்.
ஜனங்கைளஅடிப்பைதஅவன்ஒருேபாதும்நறுத்தவல்ைல.

அத்தீயஅரசன்ஜனங்கைளக் ேகாபத்துடன்ஆண்டான்.
அவன்எப்ெபாழுதும்ஜனங்கைளத்துன்புறுத்துவைதநறுத்தவல்ைல.

௭ ஆனால் இப்ெபாழுது, முழு நாடும் ஓய்ெவடுக்க றது. நாடு அைமதயாக
உள்ளது.

இப்ெபாழுதுஜனங்கள்ெகாண்டாடத்துவங்குகன்றனர்.
௮நீ தீயஅரசனாகஇருந்தாய்.

இப்ெபாழுதுநீமுடிந்துேபானாய்.
ைபன்மரங்களும்கூடமக ழ்ச்ச யாய்உள்ளன.

லீபேனானில்உள்ளேகதுருமரங்களும்மக ழ்ச்ச யாய்உள்ளது.
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“அரசன்எங்கைளெவட்டிச் சாய்த்தான்.
ஆனால்இப்ெபாழுதுஅரசேனவழுந்துவ ட்டான்.
அவன்இனிஒருேபாதும்ந ற்கமாட்டான்” என்றுமரங்கள்ெசால்கன்றன.

௯மரணத்தன்இடமானபாதாளம்அத ர்க றது.
ஏெனன்றால்நீவந்துெகாண்டிருக்க றாய்.

உனக்காகபூமியல்இருந்தஅைனத்துத்தைலவர்களின்ஆவகைளயும்
பாதாளம்எழுப்ப க்ெகாண்டிருக்க றது.

அரசர்கைளஅவர்களின் சங்காசனத்தலிருந்து
பாதாளம்எழுந்துநற்கச்ெசய்துெகாண்டிருக்க றது.
உன்வருைகக்காகஅைவதயாராகஉள்ளன.

௧௦இந்தஅைனத்துத்தைலவர்களும்உன்ைனக்ேகலிெசய்வார்கள்.
“இப்ெபாழுதுஎங்கைளப்ேபான்றுநீயும்மரித்தஉடல்.
இப்ெபாழுது நீ சரியாக எங்கைளப் ேபான்ேற இருக்க றாய்” என்றுஅவர்கள்
ெசால்வார்கள்.

௧௧உங்கள்தற்ெபருைமபாதாளத்த ற்குஅனுப்பப்பட்டிருக்கும்.
உங்கள் சுரவீைணகளிலிருந்து வரும் இைச, உங்கள் ெபருைமக்குரிய
ஆவயன்வரைவப்பற்ற க்கூறும்.

பூச்ச கள்உங்கள்உடைலஉண்ணும்.
பூச்ச களின்ேமல்படுக்ைகையப்ேபால் நீ படுத்தருப் பாய்.
புழுக்கள்உங்கள்உடைலப் ேபார்ைவையப் ேபால்மூடும்.

௧௨நீவ டிெவள்ளிையப்ேபால்இருந்தாய்.
ஆனால், நீவானத்தலிருந்துவழுந்துவ ட்டாய்.

கடந்த காலத்தல், பூமியல் உள்ள எல்லா நாடுகளும், உனக்குமுன்
பணிந்தருந்தது.

ஆனால்,இப்ேபாதுநீெவட்டித் தள்ளப்பட்டிருக்க றாய்.
௧௩நீ எப்ெபாழுதும்உனக்குள்ேளேய,

“நான்மிகஉன்னதமானேதவைனப்ேபாலாேவன்.
நான்வானங்களுக்குேமேல ேபாேவன்.

நான் எனது சங்காசனத்ைத ேதவனுைடய நட்சத்த ரங்களுக்கு ேமல்
ைவப்ேபன்.

நான்பரிசுத்தமானமைலயானசாேபான்மீதுஅமர்ேவன்.
நான்,அந்தமைலேமேலெதய்வங்கைளச் சந்த ப்ேபன்.

௧௪நான், ேமகங்களிலுள்ளபலிபீடத்த ற்குஏற ப்ேபாேவன்.
நான்மிகஉன்னதமானேதவைனப்ேபால்ஆேவன்” என்றுெசான்னாய்.

௧௫ஆனால்அதுநைடெபறவல்ைல.
நீ ேதவேனாடுவானத்துக்குப் ேபாகவல்ைல.
நீ மரணத்தன்இடமானபாதாளத்தன்பள்ளத்துக்குத்தள்ளப்பட்டாய்.

௧௬ஜனங்கள்உன்ைனக்கவனிக்க றார்கள்.
உன்ைனப்பற்ற ச ந்த க்க றார்கள்.

நீ ஒரு மரித்துப்ேபான உடல் என்று ஜனங்கள் பார்க்கன்றனர் ஜனங்கள்
ெசால்லுகறார்கள்,

“பூமியலுள்ள அைனத்து அரசுகைளயும் ெபரும் பீத க்கு உள்ளாக்கய அேத
மனிதன்இவன்தானா?

௧௭இேதமனிதன்தான்நகரங்கைளஅழித்து,
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நாடுகைளவனாந்த ரமாகச் ெசய்தவனா?
இேதமனிதன்தான்ேபாரில்ஜனங்கைளச் சைறப்ப டித்து

அவர்கைளத்தங்கள்வீடுகளுக்குப் ேபாகவ டாமல்ெசய்தவனா?”
௧௮பூமியல்ஒவ்ெவாருஅரசனும்மகைமேயாடுமரித்தருக்கன்றனர்.

ஒவ்ெவாருஅரசனும்தனதுெசாந்தக் கல்லைறையைவத்தருக்க றான்.
௧௯ஆனால்தீயஅரசனானநீ,உனதுகல்லைறயலிருந்துதூக்க எறயப்பட்டாய்.

நீ மரத்தலிருந்து ெவட்டப்பட்ட கைளையப் ேபால் ெவட்டித் தூர
எறயப்பட்டாய்.

நீ ேபார்க்களத்தல் வழுந்து மரித்த மனிதைனப் ேபாலிருக்க மற்ற வீரர்கள்
மித த்துக்ெகாண்டுெசன்றனர்.

இப்ெபாழுது, நீ மற்றமரித்த மனிதர்கைளப் ேபாலிருக்க றாய்.
கல்லைறத்துணிகளுக்குள்வழுந்துக டக்க றாய்.

௨௦மற்றஅரசர்கள்பலர் மரித்தருக்கன்றனர்.
அவர்கள்அைனவரும்தம்ெசாந்தக் கல்லைறகைளைவத்துள்ளனர்.

ஆனால், நீஅவர்கேளாடு ேசரமாட்டாய்.
ஏெனன்றால், நீஉன்ெசாந்த நாட்ைடஅழித்துவ ட்டாய்.

நீஉன்ெசாந்தஜனங்கைளக்ெகான்றாய்.
நீ ெசய்ததுேபால உன் பள்ைளகள் ெதாடர்ந்து, அழிவு ேவைலகைளச்
ெசய்யமாட்டார்கள். உன்பள்ைளகள்நறுத்தப்படுவார்கள்.

௨௧அவனதுபள்ைளகைளக்ெகாைலெசய்யத்தயாராகுங்கள்.
அவர்களின்தந்ைதகுற்றாவாளி.

அதனால்அவர்கைளக்ெகால்லுங்கள்.
அவனதுபள்ைளகள்மீண்டும்நாட்டின்அதகாரத்ைதஎடுத்துக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்.
அவர்கள்மீண்டும்தமதுநகரங்களால்உலகத்ைதந ரப்பமாட்டார்கள்.

௨௨ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறனார், “அந்த ஜனங்களுக்கு எத ராக
நான் நன்று சண்ைடயடுேவன். புகழ்ெபற்ற நகரமான பாப ேலாைன நான்
அழிப்ேபன். பாப ேலானிலுள்ள அைனத்து ஜனங்கைளயும் நான் அழிப்ேபன்.
அவர்களின் பள்ைளகைளயும் ேபரப்பள்ைளகைளயும், ேபரப்பள்ைளகளின்
பள்ைளகைளயும் நான் அழிப்ேபன்” என்றார்.இைவ அைனத்ைதயும் கர்த்தர்
தாேமகூறனார்.
௨௩ கர்த்தர்: “நான் பாப ேலாைன மாற்றுேவன். அந்த இடம் ஜனங்களுக்காக

இல்லாமல் மிருகங்களுக்குரியதாகும். அந்தஇடம் தண்ணீருள்ள பள்ளத்தாக்கு
ஆகும். நான்அழிவு என்னும்துைடப்பத்ைத எடுத்து பாப ேலாைனத்துைடத்துப்
ேபாடுேவன்” என்றார். சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
ேதவன்அசீரியாைவயும்தண்டிப்பார்
௨௪ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் ஒரு வாக்குறுத ச் ெசய்தருக்க றார்.

“நான் வாக்குறுதக் ெகாடுக்க ேறன். நான் நைனத்தது ேபாலேவ இைவ
அைனத்தும் ந கழும். நான் த ட்டமிட்ட வழிய ேலேய இைவ அைனத்தும்
சரியாக ந கழும். ௨௫ எனது நாட்டிலுள்ள அசீரிய அரசைன நான் அழிப்ேபன்.
என் மைலகளின்ேமல் அவைன மித த்துப் ேபாடுேவன். அந்த அரசன் எனது
ஜனங்கைள அவனது அடிைமகளாக்கனான். அவர்களின் பன் கழுத்தன்ேமல்
நுகத்தடிையப் பூட்டியருக்க றான். யூதா ஜனங்களின் கழுத்தலிருந்து அந்தத்
தடி நீக்கப்படும். அந்தப் பாரம் வலக்கப்படும். ௨௬எனது ஜனங்களுக்காக நான்
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த ட்டமிட்டுள்ளதுஇதுதான். அைனத்து நாடுகைளயும் தண்டிக்க எனது புயத்ைத
பயன்படுத்துேவன்” என்றுகர்த்தர் ெசான்னார்.
௨௭ கர்த்தர் தனது த ட்டத்ைதச் ெசயல்படுத்தும்ேபாது, அதைன எவரும் தடுக்க

இயலாது. கர்த்தர் தனது ைககைள உயர்த்த ஜனங்கைளத் தண்டிக்கும்ேபாது
எவரும்அவைரத்தடுக்கமுடியாது.

ெபலிஸ்தயாவுக்கானேதவனுைடயெசய்த
௨௮ இந்தத் துன்பச்ெசய்தயானது, ஆகாஸ் அரசன் மரித்த ஆண்டில்

ெகாடுக்கப்பட்டது.
௨௯ ெபல்ஸ்தயா நாேட உன்ைன அடித்த அரசன் மரித்துப்ேபானதால் நீ

மக ழ்ச்ச யாக இருக்க றாய். ஆனால் நீ உண்ைமய ேலேய மக ழ்ச்ச யாக
இருக்கமாட்டாய். அவனது ஆட்ச முடிந்துவ ட்டது என்பது உண்ைம. ஆனால்
அரசனின்மகன்வந்துஆட்ச ெசய்வான். இது,ஒருபாம்புஅைதவ டஆபத்தான
பாம்ைமப் ெபற்றது ேபான்றருக்கும். இந்த புதய அரசன் வைரவும் ஆபத்தும்
ெகாண்டுபாம்புேபாலஉங்களுக்குஇருப்பான்.
௩௦ ஆனால் எனது ஏைழ ஜனங்கள் பாதுகாப்புடன் உணவு உண்பார்கள்.

அவர்களின் பள்ைளகளும் பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள். எனது ஏைழ ஜனங்கள்
படுத்தருந்து பாதுகாப்ைப உணர்வார்கள். ஆனால் உனது குடும்பத்ைத நான்
பட்டினிேயாடுெகால்ேவன். மீதயுள்ளஉனதுஜனங்கள்மடிந்துப் ேபாவார்கள்.

௩௧நகரவாசலருகல்உள்ளஜனங்கேள, கதறுங்கள்!
நகரத்தலுள்ளஜனங்கேள, கதறுங்கள்!

ெபலிஸ்தயாவலுள்ளஅைனத்துஜனங்களும்நடுங்குவார்கள்.
உங்கள்ைதரியம்சூடானெமழுகுேபால்உருகவடும்.

வடக்ேக பாருங்கள்!
அங்ேக புழுத ேமகம்இருக்க றது!

அசீரியாவலிருந்துபைடெயான்றுவந்துெகாண்டிருக்க றது!
அந்தப் பைடயலுள்ளஅைனவரும்பலம்ெகாண்டவர்கள்!

௩௨அந்தப் பைட தம் நாட்டிற்குதூதுவர்கைளஅனுப்பும்.
அந்தத்தூதுவர்கள்தம்ஜனங்களிடம், “ெபலிஸ்தயா ேதாற்கடிக்கப்பட்டது.

ஆனால்கர்த்தர் சீேயாைனப்பலப்படுத்தனார்.
அவரது ஏைழ ஜனங்கள் அங்கு பாதுகாப்பாக இருக்க றார்கள்” என்று
அறவப்பார்கள்.

௧௫
ேமாவாப ற்கு ேதவனுைடயெசய்த
௧இதுேமாவாையப் பற்ற துக்கமானெசய்த .

ஒரு இரவு, ஆர், ேமாவாப் ஆகயவற்றலிருந்து பைடகள் ெசல்வங்கைள
எடுத்தனர்.

அந்தஇரவல்நகரம்அழிக்கப்பட்டது.
ஒரு இரவு, கீர், ேமாவாப் ஆகயவற்றலிருந்து பைடகள் ெசல்வங்கைள

எடுத்தனர்.
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அந்தஇரவல்நகரம்அழிக்கப்பட்டது.
௨ அரசனது குடும்பத்தனரும் தீேபானின் ஜனங்களும் அழுவதற்குத்

ெதாழுதுெகாள்க றஇடங்களுக்குப் ேபானார்கள்.
ேமாவாப்பன்ஜனங்கள்ேநேபாவுக்காகவும் ேமெதபாவுக்காகவும்அழுதனர்.
ஜனங்கள்தம்தைலகைளயும், தாடிகைளயும்மழித்துக்ெகாண்டு
அவர்கள்துக்கமாகஇருப்பதாகக் காட்டினர்.

௩ேமாவாபன்எல்லாஇடங்களிலும்வீட்டுக்கூைரகளிலும்,ெதருக்களிலும்,
ஜனங்கள்துக்கத்தன்ஆைடகைளஅணிந்துஅழுதுெகாண்டிருந்தனர்.

௪எஸ்ேபான்மற்றும்எெலயாேலநகரஜனங்கள்உரத்துஅழுதுெகாண்டிருந்தனர்.
ெவகு ெதாைலவலுள்ள யாகாஸ் நகரம் வைர அவர்களின் சத்தங்கைள நீ
ேகட்கலாம்.

பைடவீரர்களும்கூடகதறுகறார்கள்.
அவர்கள்அச்சத்தால்நடுங்க க்ெகாண்ருக்கறார்கள்.

௫ேமாவாபுக்காக எனதுஇதயம்துயரத்ேதாடுஅழுகறது.
ஜனங்கள்பாதுகாப்புக்காகஓடிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

அவர்கள்ெவகுெதாைலவல்உள்ளேசாவாருக்குஓடுகறார்கள்.
அவர்கள்எக்லாத்ெசலிஸ்ஸியாவுக்குஓடுகறார்கள். லூகத்துக்குப்ேபாகும்
மைலப்பாைதயல்அவர்கள்ஏற ப்ேபாகும்ேபாதுஅழுகறார்கள்.

ஓேரானாயீமின் வழியல் அவர்கள் நடந்து ெசல்லும்ேபாது மிக உரத்து
அழுகறார்கள்.

௬ஆனால்ந ம்ரீம் புருக் பாைலவனமாகக் காய்ந்தருக்க றது.
அைனத்துதாவரங்களும்காய்ந்துள்ளன. எதுவும்பசுைமயாகஇல்ைல.

௭ எனேவ, ஜனங்கள் தமக்குச் ெசாந்தமானவற்ைறச் ேசகரித்துக்ெகாண்டு
ேமாவாைபவ ட்டுவலகுகறார்கள்.

அவர்கள் அவற்ைறச் சுமந்துெகாண்டு பாப்லர்க ரீக்கன் எல்ைலையக்
கடக்கன்றனர்.

௮ேமாவாபன்எல்லாஇடங்களிலும்அழுைகையக் ேகட்கலாம்.
ெவகுெதாைலவலுள்ளஎக்லாய ம்வைரஜனங்கள்அழுதுெகாண்டிருந்தனர்.
ெபேரலீம் நகரத்தல்ஜனங்கள்அழுதுக்ெகாண்டிருந்தனர்.

௯தீேமானின்தண்ணீரானதுஇரத்தத்தால்நைறந்தருக்கும்.
தீேமானுக்குேமலும்அதகக் ேகடுகைளநான் (கர்த்தர்)ெகாண்டுவருேவன்.

ேமாவாபல்வாழ்க ற சலஜனங்கள்பைகவரிடமிருந்துதப்பயருக்க றார்கள்.
ஆனால்நான்அவர்கைளஉண்ணசங்கங்கைளஅனுப்புேவன்.

௧௬
௧ நீங்கள் நாட்டின் அரசனுக்கு அன்பளிப்ைப அனுப்பேவண்டும். நீங்கள்

ேசலாவலிருந்து வனாந்தரம் வழியாக சீேயான் மகளின் மைலக்கு (எருசேலம்)
ஒருஆட்டுக்குட்டிையஅனுப்புங்கள்.

௨ேமாவாபன்ெபண்கள்அர்ேனான்ஆற்ைறகடக்கமுயன்றனர்.
அவர்கள் உதவக்காக ஒரு இடத்தலிருந்து இன்ெனாரு இடத்துக்கு
ஓடுகறார்கள்.

மரத்தலிருந்து கூடு வழுந்த ப றகு, அைத இழந்த பறைவகைளப்
ேபான்றருக்கன்றனர்.

௩ “எங்களுக்குஉதவுங்கள்!
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என்னெசய்ய ேவண்டும்என்றுஎங்களுக்குச்ெசால்லுங்கள்!
மதய ெவயலிலிருந்து நழலானதுஎங்கைளக் காப்பாற்றுவது ேபான்றுஎங்கள்

பைகவரிடமிருந்துகாப்பாற்றுங்கள்.
நாங்கள்எங்கள்பைகவர்களிடமிருந்துஓடிக்ெகாண்டிருக்க ேறாம்.
எங்கைளஒளித்துைவயுங்கள்.
எங்கைளஎமதுபைகவர்களிடம்ஒப்பைடத்துவ டாதீர்கள்

௪ ேமாவாபலிருந்த ஜனங்கள் தங்கள் வீடுகளிலிருந்து வலக
பலவந்தப்படுத்தப்பட்டனர்.

எனேவ,அவர்கள்உங்கள்நாட்டில்வாழட்டும்.
அவர்களின்பைகவர்களிடமிருந்துஅவர்கைளமைறத்துைவயுங்கள்”
என்றுஅவர்கள்ெசால்க றார்கள்.

ெகாள்ைளயானதுநறுத்தப்படும்.
பைகவர்கள்ேதாற்கடிக்கப்படுவார்கள்.
மற்ற ஜனங்கைளக் காயப்படுத்தய மனிதர்கள் இந்த நாட்டிலிருந்து
ெவளிேய ேபாவார்கள்.

௫ப றகு, புதயஅரசர்வருவார்.
அந்த அரசர் தாவீதன் குடும்பத்தலிருந்து வருவார். அவர்
உண்ைமயுள்ளவராகஇருப்பார்.

அவர்அன்பும்கருைணயும்உள்ளவராகஇருப்பார்.
அந்தஅரசர் சரியாக ந யாயந்தீர்ப்பார்.

அவர் சரியாகவும்நல்லதாகவும்உள்ளவற்ைறேயெசய்வார்.
௬ேமாவாபலுள்ளஜனங்கள்ெபருைமயும் ேமட்டிைமயும் ெகாண்டவர்கள் என்று

நாங்கள்ேகள்வப்பட்ேடாம்.
அவர்கள்ப டிவாதமும்தற்ெபருைமயும்உைடயவர்கள்.
அவர்களின்தற்ெபருைமகள்ெவற்றுவார்த்ைதகளாகஉள்ளன.

௭ேமாவாப் நாடுமுழுவதுேமஇந்தஅகங்காரத்தால்துன்புறும்.
ேமாவாபலுள்ள அைனத்து ஜனங்களும் அலறுவார்கள், ஜனங்கள் துக்கம்
அைடவார்கள்.

அவர்கள் கடந்துேபான காலத்தல் தாங்கள் ெகாண்டிருந்தவற்றன்ேமல் ஆவல்
ெகாள்வார்கள்.

அவர்கள் க ராேரேசத் ஊரில் ெசய்யப்பட்ட அத்த அப்பங்கைள
வரும்புவார்கள்.

௮ எஸ்ேபான் வயல்களும் ச ப்மா ஊர் த ராட்ைசத் ேதாட்டங்களும் வளர
முடியவல்ைலேயஎன்றுவருத்தப்படுவார்கள்.

ெவளிநாட்டுஅரசர்கள்த ராட்ைசக்ெகாடிகைளெவட்டிப் ேபாட்டனர்.
பைகப்பைடகள்யாேசர்நகரம்வைரயும்வானந்த ரத்தலும்பரவ இருக்கன்றன.

அவர்கள்கடல்வைரயலும்கூடப் பரவ இருந்தனர்.
௯ “நான்யாேசர் மற்றும் ச ப்மாஜனங்கேளாடுஅழுேவன்,

ஏெனன்றால், த ராட்ைசகள்அழிக்கப்பட்டுவ ட்டன.
நான்எஸ்ேபாேனமற்றும்எெலயாேலஜனங்கேளாடுஅழுேவன்.

ஏெனன்றால்,அங்ேகஅறுவைடநைடெபறாது.
ேகாைடகாலப் பழங்களும்இல்லாமல் ேபாகும்.

மக ழ்ச்ச ஆரவாரங்களும்இல்லாமல் ேபாகும்.
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௧௦கர்ேமலில்மக ழ்ச்ச யும் பாடலும்இராது.
அறுவைடக்காலத்தல்அைனத்துமக ழ்ச்சையயும்நறுத்துேவன்.

த ராட்ைசயானதுஇரசமாக தயாராகஉள்ளது.
ஆனால்அைவவீணாகப் ேபாகும்.

௧௧எனேவநான்ேமாவாபுக்காக மிகவும்வருத்தமாகஇருக்க ேறன்.
நான்க ர்ேகேரசுக்காக மிகவும்வருத்தமாகஇருக்க ேறன்.
நான்இந்த நகரங்களுக்காக மிக மிகவருத்தமாகஇருக்க ேறன்.

௧௨ ேமாவாபலுள்ள ஜனங்கள் ெதாழுதுெகாள்ளும் தம் இடங்களுக்குச்
ெசல்வார்கள்.

ஜனங்கள்ெஜபம்ெசய்யமுயல்வார்கள்.
ஆனால், என்னநைடெபறும்என்றுபார்ப்பார்கள்.

அவர்கள் ெஜபம் ெசய்யக்கூட முடியாத அளவுக்கு பலவீனமாக
இருப்பார்கள்”.

௧௩ பலமுைற, கர்த்தர் ேமாவாைபப் பற்றய இச்ெசய்த கைளச் ெசான்னார்.
௧௪இப்ெபாழுதும் கர்த்தர்கூறுகறார்: “மூன்றுஆண்டுகளில், (ஒருகூலிக்காரன்
தனது காலத்ைத எண்ணுவதுேபான்று) அந்த ஜனங்கள் அைனவரும்
அவர்களின் தற்ெபருைமக்குரிய ெபாருட்களும் அழிந்துேபாகும். அங்கு சலேர
மீதயாகஇருப்பார்கள். ஆனால்அவர்கள்பலராகஇருக்கமாட்டார்கள்.”

௧௭
ஆராமுக்குேதவனுைடயெசய்த
௧ தமஸ்குவற்கான துயரச் ெசய்த இது.தமஸ்குவுக்கு இைவயைனத்தும்

ந கழும்என்றுகர்த்தர்கூறுகறார்:

“தமஸ்குஇப்ெபாழுதுநகரமாகஇருக்க றது.
ஆனால்தமஸ்குஅழிக்கப்படும்.
அழிக்கப்பட்டக் கட்டிடங்கள்மட்டுேம தமஸ்குவல்இருக்கும்.

௨ஆேராேவரின் நகரங்கைளவ ட்டுஜனங்கள்வலகுவார்கள்.
காலியானஅந்தப் பட்டணங்களில்ஆட்டுமந்ைதகள்சுதந்த ரமாகத் த ரியும்.
அவற்ைறத்ெதாந்தரவுெசய்யஅங்ேகயாரும்இருக்கமாட்டார்கள்.

௩எப்ப ராயீமின் (இஸ்ரேவல்)அரணானநகரங்கள்அழிக்கப்படும்.
தமஸ்குவல்உள்ளஅரசுமுடிந்துவடும்.

இஸ்ரேவலுக்குஏற்பட்டஅைனத்தும்சீரியாவ ற்குஏற்படும்.
முக்கயமானஜனங்கள்அைனவரும்ெவளிேயஎடுத்துச்ெசல்லப்படுவார்கள்.
சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்இைவஅைனத்தும்ந கழும்” என்றுகூறனார்.

௪ “அந்தக் காலத்தல், யாக்ேகாபன் (இஸ்ரேவல்) ெசல்வம் அைனத்தும்
ேபாய்வடும்.

யாக்ேகாபு ேநாய்வாய்ப்பட்டதனால் ெபலவீனமும் ெமலிவும் ெகாண்ட
மனிதைனப் ேபாலாவான்.

௫ “அந்தக் காலம் ெரப்பாயீம் பள்ளத்தாக்க ேல தானிய அறுவைட
நைடெபறுவதுேபால்இருக்கும். ேவைலக்காரர்கள்வயலில்வளர்ந்தெசடிகைள
ேசகரிக்க றார்கள். ப றகு அவர்கள் ெசடிகளிலிருந்து தானியக் கத ர்கைள
ெவட்டுகறார்கள். ப றகுஅவர்கள்தானியத்ைதச் ேசகரிக்கன்றனர்.
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௬ “ஜனங்கள் ஒலிவமரத்தல் அறுவைட ெசய்வதுேபான்று அந்தக் காலம்
இருக்கும். ஜனங்கள் ஒலிவ மரத்தலிருந்து ஒலிவக் காய்கைளப் பற ப்பார்கள்.
மரத்தன் உச்சயல் சல ஒலிவக் காய்கைள அவர்கள் வ ட்டுைவப்பார்கள்.
நான்குஅல்லதுஐந்துஒலிவக்காய்கைளஅவர்கள்உயரத்தலுள்ளகைளகளில்
வ ட்டுவடுவார்கள். இதுேபாலேவ அந்த நகரங்களுக்கும் ஏற்படும்.” சர்வ
வல்லைமயுள்ளகர்த்தர்இவற்ைறக்கூறனார்.
௭ அந்தக் காலத்தல், ஜனங்கள் தங்கைளப் பைடத்த ேதவைன ேநாக்க ப்

பார்ப்பார்கள். அவர்களின் கண்கள் இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தைரப் பார்க்கும்.
௮ அவர்களால் ெசய்யப்பட்ட பலிபீடங்களுக்குத் தரும்பமாட்டார்கள்.
அவர்கள் ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு தங்களால் அைமக்கப்பட்ட ச றப்பான
ேதாட்டங்களுக்கும், பலிபீடங்களுக்கும் ேபாகமாட்டார்கள்.
௯அந்தக் காலத்தல், ேகாட்ைட நகரங்கள் எல்லாம் காலியாகும். இஸ்ரேவல்

ஜனங்கள் வருவதற்கு முன்னால் அந்தத் ேதசத்தல் மைலகளும் காடுகளும்
இருந்தது ேபான்று அந்த நகரங்கள் இருக்கும். கடந்த காலத்தல், அைனத்து
ஜனங்களும் ஓடிப் ேபானார்கள். ஏெனன்றால், இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
அங்கு வந்துெகாண்டு இருந்தனர். வரும்காலத்தல் மீண்டும் இந்தத் ேதசம்
காலியாகும். ௧௦இது நகழும், ஏெனன்றால், உங்கைளப் பாதுகாக்க ற ேதவைன
நீங்கள் மறந்துவ ட்டீர்கள். உங்கள் பாதுகாப்புக்குரிய இடமாக இருக்கும்
ேதவைனநீங்கள்நைனக்கவல்ைல.
ெவகு ெதாைலவலுள்ள இடங்களிலிருந்து நீ சல நல்ல த ராட்ைசக்

ெகாடிகைளக் ெகாண்டுவந்தாய். நீ அவற்ைற நட்டு ைவக்கலாம். ஆனால்
அைவவளராது. ௧௧ஒரு நாள்உன்த ராட்ைசக் ெகாடிகைள நடுவாய். அவற்ைற
வளர்க்க முயல்கறாய். மறுநாள் அக்ெகாடிகள் வளரத் ெதாடங்கும். ஆனால்
அறுவைடக் காலத்தல் அச்ெசடிகளிலிருந்து பழங்கைளப் பற க்க ெசல்வாய்.
ஆனால் அைனத்தும் மரித்துப் ேபானைத காண்பாய். அைனத்து ெசடிகைளயும்
ஒருேநாய்அழித்துவடும்.

௧௨ஏராளமானஜனங்கைளவசாரித்துக் ேகள்!
அவர்கள்உரத்துகடல்இைரச்சைலப்ேபான்றுஅலறக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
சத்தத்ைதக் ேகள், இது கடலில் அைலகள் ேமாத க்ெகாள்வைதப்
ேபான்றருக்கும்.

௧௩ஜனங்களும்அந்தஅைலகைளப்ேபான்றுஇருப்பார்கள்.
ேதவன்அந்தஜனங்களிடம் கடுைமயாகப் ேபசுவார்.

அவர்கள்ெவளிேயஓடிப்ேபாவார்கள்.
ஜனங்கள்காற்றால்துரத்தப்படுக ற பதைரப்ேபான்றுஇருப்பார்கள்.

ஜனங்கள்புயலால்துரத்தப்படுக றதுரும்ைபப்ேபான்றுஇருப்பார்கள்.
காற்றுஅடிக்கும்ேபாதுபதர்கள்ெவளிேயறும்.

௧௪அந்தஇரவு,ஜனங்கள்அஞ்சுவார்கள்.
காைலக்குமுன்னால், எதுவும்வடுபடாது.

எனேவ, நம் பைகவர்கள்எதைனயும்ெபறமாட்டார்கள்.
அவர்கள்நம் நாட்டிற்குவருவார்கள்.
ஆனால்அங்குஎதுவும்இராது.
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௧௮
எத்த ேயாப்ப யாவற்குத் ேதவனுைடயெசய்த
௧ எத்த ேயாப்ப யாைவ அதன் ஆறுகேளாடு பார். அந்த நாடு பூச்ச களால்

நைறந்தருக்க றது. அவற்றன் சறகுகளின் இைரச்சைல உங்களால் ேகட்க
முடியும். ௨ அந்த நாடு ஜனங்கைள நாணல் படகுகளில் கடைலக் கடந்து
ெசல்லுமாறுஅனுப்பயது.

வைரவாகச்ெசல்லும்தூதர்கேள!
வளர்ச்ச யும் பலமும்ெகாண்டஜனங்களிடம் ேபாங்கள்.

(எல்லாஇடங்களிலும்உயரமும் பலமும்ெகாண்டஜனங்களிடம் மற்றஜனங்கள்
பயப்படுவார்கள்.

அவர்கள்வல்லைமமிக்க ேதசத்ைதஉைடயவர்கள்.
அவர்களின் ேதசம்மற்ற ேதசங்கைளத் ேதாற்கடிக்க றது.

ஆறுகளால்ப ரிக்கப்படுக ற நாட்டில்அவர்கள்இருக்கறார்கள்).
௩ அவர்களுக்குக் ெகட்டைவ ஏற்படும் என்று அந்த ஜனங்கைள எச்சரிக்ைக

ெசய்யுங்கள்.
இந்த உலகலுள்ள அைனத்து ஜனங்களும் இவர்களுக்கு
ஏற்படப்ேபாவைதக்காண்பார்கள்.

மைலயல்ஏற்றப்பட்டக்ெகாடிையப்ேபான்று,ஜனங்கள்இவற்ைறத்ெதளிவாகப்
பார்ப்பார்கள்.

இந்த உலகலுள்ள அைனத்து ஜனங்களும் இந்த உயர்ந்து வளர்ந்த
ஜனங்களுக்குந கழப் ேபாவைதப்பற்ற க் ேகள்வப்படுவார்கள்.

ேபாருக்கு முன் ேகட்கும் எக்காளத்ைதப்ேபான்று ெதளிவாக அவர்கள்
ேகட்பார்கள்.

௪ கர்த்தர் என்னிடம், “நான் எனக்காகத் தயார் ெசய்யப்பட்ட இடத்தல்
இருப்ேபன். நான் ந கழ்பவற்ைற அைமதயாகக் கவனிப்ேபன். அழகான
ஒரு ேகாைட நாளில் நடுப்பகலில் ஜனங்கள் ஓய்வாக இருப்பார்கள். (இது
ெவப்பமுள்ள அறுவைடக்காலமாக இருக்கும். மைழ இல்லாதேபாது,
காைலப்பனிமட்டும் இருக்கும்.) ௫ ப றகு ஏேதா பயங்கரமான ஒன்று நகழும்.
பூக்கள் மலர்ச்ச யைடந்த ப றகுள்ள காலமாக இருக்கும். புதய த ராட்ைசகள்
ெமாட்டு வ ட்டு வளர்ந்து ெகாண்டிருக்கும். ஆனால் அறுவைடக்கு முன்பு,
பைகவர்கள்வந்துெசடிகைளெவட்டிப் ேபாடுவார்கள். பைகவர்கள்ெகாடிகைள
ெவட்டித் தூர எறவார்கள். ௬ த ராட்ைசக் ெகாடிகள் மைலப் பறைவகளுக்கும்,
காட்டுமிருகங்களுக்கும் உணவாகக் கைடக்கும். அக்ெகாடிகளில் பறைவகள்
ேகாைட காலத்தல் தங்கும். மைழக் காலத்தல் காட்டு மிருகங்கள்
அக்ெகாடிகைளஉண்ணும்” என்றார்.
௭ அந்த ேநரத்தல், சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தருக்கு ஒரு வேசஷ

காணிக்ைக ெகாண்டு வரப்படும். இக்காணிக்ைக உயரமும், பலமும் ெகாண்ட
ஜனங்களிடமிருந்து வரும். (எல்லா இடங்களிலும் உள்ள ஜனங்கள் இந்த
உயரமும் பலமும் ெகாண்ட ஜனங்களுக்கு அஞ்சுவார்கள். அந்த வல்லைம
மிக்க ேதசத்ைதக் ெகாண்டவர்களின் ேதசம் மற்ற ேதசங்கைளத் ேதாற்கடிக்கும்.
ஆறுகளால் ப ரிக்கப்பட்ட நாட்டில் அவர்கள் இருப்பார்கள்). இந்தக் காணிக்ைக
சீேயான்மைலயான, கர்த்தருைடயஇடத்த ற்குக்ெகாண்டுவரப்படும்.
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௧௯
எக ப்துக்குேதவனுைடயெசய்த
௧ எக ப்ைதப் பற்றயத் துயரமான ெசய்த : பார்! வைரவான ேமகத்தல்

கர்த்தர் வந்து ெகாண்டிருக்க றார். கர்த்தர் எக ப்துக்குள் நுைழவார்.
எக ப்தலுள்ள அைனத்து ெபாய்த் ெதய்வங்களும் பயத்தால் நடுங்கும். எக ப்து
ைதரியமுைடயது. ஆனால், அந்தத் ைதரியம் சூடான ெமழுைகப்ேபால
உருக ப்ேபாகும்.
௨ “எக ப்து ஜனங்கள் தங்களுக்கு எத ராகச் சண்ைடய ட்டுக்ெகாள்ள நான்

காரணமாக இருப்ேபன். ஜனங்கள் தம் சேகாதரர்கேளாடு சண்ைடயடுவார்கள்.
அயலார் தங்கள் அயலாருக்கு எத ராக இருப்பார்கள். பட்டணங்கள்
பட்டணங்களுக்கு எத ராக இருக்கும். இராஜ்யங்கள்இராஜ்யங்களுக்கு எத ராக
இருக்கும். ௩எக ப்துஜனங்கள்குழம்ப ப் ேபாவார்கள். ஜனங்கள் தமது ெபாய்த்
ெதய்வங்கைளயும், ஞானிகைளயும் என்ன ெசய்யலாம் என்று ேகட்பார்கள்.
ஜனங்கள் குற ெசால்பவர்கைளயும், மந்த ர வாத கைளயும் ேகட்பார்கள்.
ஆனால் அவர்களது ஆேலாசைனகள் பயனற்றுப் ேபாகும்” என்று ேதவன்
ெசால்க றார்.
௪ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார்: “நான் (ேதவன்)

எக ப்ைத ஒரு கடினமான எஜமானனிடம் ெகாடுப்ேபன். ஜனங்களின்மீது ஒரு
வல்லைமவாய்ந்தஅரசன்ஆட்ச ெசய்வான்.”
௫ ைநல் நத வறண்டு ேபாகும். கடலிலிருந்து தண்ணீர் ேபாய்வடும்.

௬அைனத்துஆறுகளும் மிகக் ெகட்ட மணம்வீசும். எக ப்தலுள்ள கால்வாய்கள்
வறண்டுேபாகும். ௭ அதலுள்ள தண்ணீரும் ேபாய்வடும். எல்லா தண்ணீர்
தாவரங்களும் வாடிப்ேபாகும். ஆற்றங்கைரகளில் உள்ள ெசடிகள் எல்லாம்
வாடும். அைவ பறக்கடிக்கப்படும். ஆற்றன்அருேக உள்ளஅகன்ற இடங்களில்
உள்ளெசடிகளும்வாடிப்ேபாகும்.
௮ ைநல் நதயல் மீன் ப டிக்க ற மீனவர்கள் அைனவரும் துயரப்படுவார்கள்.

அவர்கள் அலறுவார்கள். அவர்கள் தங்கள் உணவற்காக ைநல் நதைய
நம்ப இருந்தனர். ஆனால் அது வறண்டுேபாகும். ௯ ஆைட ெநய்க ற
அைனத்து ஜனங்களும் மிக மிகத் துன்பப்படுவார்கள். அந்த ஜனங்களுக்கு
சல்லா துணிகைள ெநய்ய சணல் ேதைவப்படும். ஆனால் ஆறு
வறண்டுேபாகும். எனேவ சணல் வளராது. ௧௦ தண்ணீைரத் ேதக்க ைவக்க
அைணகட்டுகறவர்களுக்கு ேவைல இருக்காது. எனேவ அவர்கள் துயரமாக
இருப்பார்கள்.
௧௧ ேசாவான் பட்டணத்தலுள்ள தைலவர்கள் மூடர்கள். “பார்ேவானின்

ஞானமுள்ள ஆேலாசைனக்காரர்கள்” தவறான ஆேலாசைனகைளக்
ெகாடுக்க றார்கள். தம்ைமஞானிகள்என்றுஅந்தத்தைலவர்கள்கூறுகறார்கள்.
அரசர்களின் பைழய குடும்பத்தலிருந்து வந்ததாக அவர்கள் கூறுகறார்கள்.
ஆனால்தாம் நைனப்பதுேபாலஅவர்கள்அத்தைனபுத்த சாலிகள்அல்ல.
௧௨ எக ப்ேத! உனது புத்த சாலிகள் எங்ேக? சர்வ வல்லைமயுள்ள

கர்த்தர் எக ப்த ற்காக என்ன த ட்டமிட்டிருக்க றார் என்று அந்த புத்த சாலிகள்
ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும். என்ன நகழும் என்பைதஉங்களுக்குச் ெசால்லும்
ஜனங்களாகஅவர்கள்இருக்க ேவண்டும்.
௧௩ ேசாவானின் தைலவர்கள் மூடரானார்கள். ேநாப்பன் தைலவர்கள்

ெபாய்யானவற்ைற நம்பனார்கள். எனேவ, தைலவர்கள் எக ப்ைத தவறான
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வழியல் நடத்த ச்ெசன்றனர். ௧௪ கர்த்தர் தைலவர்கைளக் குழப்பமைடய
ெசய்தார். அவர்கள் அைலந்து த ரிந்து எக ப்ைத தவறான வழிகளில் நடத்த ச்
ெசன்றனர். தைலவர்கள் ெசய்க ற அைனத்தும் தவறாயன. அவர்கள்
குடிகாரர்கள் மயக்கத்ேதாடு தைரயல்உருளுவதுேபாலக் க டந்தனர். ௧௫அந்தத்
தைலவர்களால் ெசய்ய முடிந்தது எதுவுமில்ைல. (இந்தத் தைலவர்கள்
“தைலகளாகவும், வால்களாகவும்” இருக்கன்றனர். அவர்கள் “கைளயாகவும்
நாணலாகவும்”இருக்கன்றனர்).
௧௬ அந்தக் காலத்தல், எக ப்தயர்கள் அச்சமுள்ள ெபண்கைளப்

ேபான்றருப்பார்கள். அவர்கள் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தருக்கு
பயப்படுவார்கள். ஜனங்கைளத் தண்டிக்க கர்த்தர் தம் ைகையத் தூக்குவார்.
அவர்கள்அஞ்சுவார்கள். ௧௭யூதாவன்ேதசம்எக ப்தயார்களுக்குப்பயங்கரமான
இடமாக இருந்தது. எக ப்தலுள்ள எவனும் யூதாவன் ெபயைரக் ேகட்டால்
நடுங்குவான். இைவ நகழும், ஏெனன்றால், சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
எக ப்த ற்கு பயங்கரங்கள் ந கழத் த ட்டமிட்டிருக்க றார். ௧௮ அப்ெபாழுது,
எக ப்தல் ஐந்து நகரங்கள் இருக்கும். அங்குள்ள ஜனங்கள் கானான்
ெமாழிையப் (யூதெமாழி) ேபச க்ெகாண்டிருப்பார்கள். இந்நகரங்களுள் ஒன்று
“அழிவன் நகரம்” என்று ெபயர் ெபறும். சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தைரப்
பன்பற்றுவதாக ஜனங்கள் வாக்களிப்பார்கள். ௧௯ அந்தக் காலத்தல், ஒரு
பலிபீடம் எக ப்தன் மத்தயல் கர்த்தருக்காக இருக்கும். எக ப்தன் எல்ைலயல்
கர்த்தருக்கு மகைம ேசர்க்கும் வைகயல் நைனவுச் சன்னம் ஒன்று இருக்கும்.
௨௦ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் வல்லைம மிக்க ெசயல்கைளச் ெசய்க றார்
என்பதற்கு இது அைடயாளமாக இருக்கும். கர்த்தரிடம் உதவ ேகட்டு ஜனங்கள்
எந்த ேநரத்தல் அலறனாலும் கர்த்தர் உதவைய அனுப்புவார். ஜனங்கைளக்
காப்பாற்ற பாதுகாக்கக் கர்த்தர் ஒருவைன அனுப்புவார். அந்த ஆள் இந்த
ஜனங்கைளஅவர்கைளஒடுக்கும்மற்றஜனங்களிடமிருந்துகாப்பாற்றுவான்.
௨௧அந்தக் காலத்தல், எக ப்தன் ஜனங்கள் கர்த்தைரப் பற்ற உண்ைமயாகத்

ெதரிந்துெகாள்வார்கள். எக ப்தன் ஜனங்கள் ேதவைன ேநச ப்பார்கள். அந்த
ஜனங்கள் ேதவனுக்குச் ேசைவ ெசய்வார்கள். பல பலிகைளக் ெகாடுப்பார்கள்.
அவர்கள் கர்த்தருக்குப் பல வாக்குறுதகைளக் ெகாடுப்பார்கள். அவர்கள்
அவ்வாக்குறுதகைளக்காப்பாற்றுவார்கள்.
௨௨ எக ப்தன் ஜனங்கைளக் கர்த்தர் தண்டிப்பார். ப றகு, கர்த்தர் அவர்கைள

மன்னிப்பார். (குணப்படுத்துவார்) அவர்கள் கர்த்தரிடம் தரும்ப வருவார்கள்.
கர்த்தர் அவர்களது ெஜபங்கைளக் ேகட்டு அவர்கைளக் குணப்படுத்துவார்.
(மன்னிப்பார்)
௨௩ அந்தக் காலத்தல், எக ப்தலிருந்து அசீரியாவ ற்கு ஒரு ெபரும் பாைத

இருக்கும். ப றகு, ஜனங்கள் அசீரியாவலிருந்து எக ப்த ற்குப் ேபாவார்கள்.
ஜனங்கள்எக ப்தலிருந்துஅசீரியாவ ற்குப்ேபாவார்கள். எக ப்துஅசீரியாேவாடு
ேசர்ந்து ேவைலெசய்யும்.
௨௪ அந்தக் காலத்தல், இஸ்ரேவல் அசீரியாவுடனும் எக ப்துடனும் ேசர்ந்து

உடன்பாடு ெசய்யும். இது நாட்டுக்கான ஆசீர்வாதமாக வளங்கும். ௨௫ சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இந்த நாடுகைள ஆசீர்வத ப்பார். “எக ப்தயேர நீங்கள்
என்ஜனங்கள். அசீரியாேவநான்உன்ைனஉருவாக்க ேனன். இஸ்ரேவேலநான்
உன்ைனச் ெசாந்தமாக்க ேனன். நீங்கள் அைனவரும் ஆசீர்வத க்கப்பட்டீர்கள்!”
என்றுஅவர்ெசால்வார்.
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௨௦
எக ப்ைதயும்எத்த ேயாப்ப யாைவயும்அசீரியா ேதாற்கடிக்கும்
௧ அசீரியாவன் அரசனாகச் சர்ேகான் இருந்தான். சர்ேகான் தர்த்தாைன

அஸ்ேதாத்துக்கு எத ராக சண்ைடய ட அனுப்பனான். தர்த்தான் அங்ேக ேபாய்
அந்நகரத்ைதக் ைகப்பற்றனான். ௨ அந்த ேநரத்தல், கர்த்தர், ஆேமாத்சன்
மகனானஏசாயாமூலமாகப்ேபசனார். “ேபாஉன்இடுப்பல்இருந்துதுயரமாக ய
ஆைடைய எடு. உன் கால்களில் உள்ள பாதரட்ைசகைளக் கழற்று” என்று
கர்த்தர் கூறனார். ஏசாயா கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்தான். ஏசாயா ஆைடகளும்
பாதரட்ைசகளும்இல்லாமல்நடந்தான்.
௩ ப றகு, “மூன்று ஆண்டு காலமாக ஏசாயா ஆைடகளும் பாதரட்ைசகளும்

இல்லாமல் நடந்து வந்தான். இது எக ப்துக்கும் எத்த ேயாப்ப யாவுக்கும்
ஒரு அைடயாளமாக இருக்க றது. ௪ அசீரியாவன் அரசன் எக ப்து மற்றும்
எத்த ேயாப்ப யாைவத் ேதாற்கடிப்பான். அசீரியா சைறக் ைகத கைள
அவர்களது நாடுகளிலிருந்து அைழத்துச்ெசல்லும். முதயவர்களும்
இைளஞர்களும், ஆைடகளும், பாதரட்ைசகளும் இல்லாமல் அைழத்துச்
ெசல்லப்படுவார்கள். அவர்கள் ந ர்வாணமாக இருப்பார்கள். எக ப்தலுள்ள
ஜனங்கள் ெவட்கம் அைடவார்கள். ௫அவர்கள் எக ப்தன் மகைமையப் பார்த்து
அத சய த்தனர். அவர்கள் ஏமாந்து நாணம் அைடவார்கள்” என்று கர்த்தர்
ெசான்னார்.
௬ கடற்கைரயல் வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்க ற ஜனங்கள், “அவர்கள்

எங்களுக்கு உதவுவார்கள் என்று அந்த நாடுகளின் மீது நாங்கள் நம்ப க்ைக
ைவத்தருந்ேதாம். நாங்கள் அவர்களிடம் ஓடிப்ேபாேனாம். ஆதலால், அவர்கள்
எங்கைள அசீரியா அரசனிடம் இருந்து தப்புமாறு ெசய்வார்கள். ஆனால்
அவர்கைளப்பாருங்கள்அவர்களின்நாடுகள்ைகப்பற்றப்பட்டன. எனேவஎப்படி
நாங்கள்தப்ப த்துக்ெகாள்ேவாம்?” என்றுெசால்வார்கள்.

௨௧
பாப ேலானுக்குத் ேதவனுைடயெசய்த
௧கடல்வனாந்தரத்ைதப் பற்றயதுயரச்ெசய்த :

வனாந்தரத்தலிருந்துஏேதாவந்துெகாண்டிருக்க றது.
இதுெநேகவலிருந்து*வந்துெகாண்டிருக்கும்காற்றுேபால்உள்ளது.

இதுபயங்கரமானநாட்டிலிருந்துவந்துெகாண்டிருக்க றது.
௨ஒருபயங்கரமானந கழ்ச்ச நடக்கப்ேபாவைதநான்பார்த்தருக்க ேறன்,

துேராக கள்உனக்குஎத ராகத் தரும்பயைதநான்பார்க்க ேறன்.
ஜனங்கள்உன்ெசல்வத்ைதஎடுத்துக்ெகாள்வைதநான்பார்க்க ேறன்.

ஏலாேம! ேபாய்ஜனங்களுக்குஎத ராகப் ேபாரிடு!
ேமதயாேவ! நகரத்ைதசுற்ற உன்பைடகைளநறுத்த அதைனத்ேதாற்கடி!
இந்தநகரத்தல்உள்ளெகட்டவற்ைறெயல்லாம்முடித்துைவப்ேபன்.

௩ அந்தப் பயங்கரமானவற்ைற நான் பார்த்ேதன். இப்ெபாழுது நான்
பயப்படுக ேறன்.

பயத்தால்என்வயறுபாத க்கப்பட்டுள்ளது.
* ௨௧:௧: ெநேகவ்யூதாவன்ெதன்பகுத வனாந்த ரம்.
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அந்தவலியானதுப ரசவவலிேபான்றுள்ளது.
நான்ேகள்வப்பட்ட ெசய்த கள்எல்லாம் என்ைனஅச்சம்ெகாள்ளச்ெசய்க றது.

நான்பார்த்தைவஎல்லாம் என்ைனப்பயத்தால்நடுங்கச்ெசய்க றது.
௪நான்கவைலப்படுக ேறன். நான்பயத்தால்நடுங்க க்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

என்இன்பமானமாைலப்ெபாழுதுபயமுள்ளஇரவாயற்று.

௫எல்லாம் நன்றாகஇருக்க றதுஎன்றுஜனங்கள்நைனத்தனர்.
“ேமைசையத் தயார் ெசய்யுங்கள்! சாப்படுங்கள், குடியுங்கள்!” என்று
ஜனங்கள்ெசான்னார்கள்.

அேத ேநரத்தல்பைடவீரர்கள், “காவல்காரைர நறுத்துங்கள்!
அதகாரிகேளஎழுந்து

உங்கள் ேகடயங்கைளப் பளபளப்பாக்குங்கள்!” என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தனர்.

௬எனதுஆண்டவர் என்னிடம், “ேபாய், நகரத்ைதக் காவல் ெசய்ய ஒருவைனக்
கண்டுபடி. அவன்தான்பார்ப்பைதெயல்லாம்நமக்குச்ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க
ேவண்டும். ௭ காவல்காரன் குதைரவீரர்கள், கழுைதகள் அல்லது ஒட்டகங்கள்
ஆகயவற்றன் வரிைசையப் பார்த்தால் அவன் கவனமாக மிகக்கவனமாக
உற்றுக்ேகட்க ேவண்டும்” என்றுெசான்னார்.
௮ ப றகு, ஒரு நாள், காவல்காரன் “சங்கம்” என்று எச்சரிக்ைகக் குரல்

ெகாடுத்தான்.

“அவன், என் ஆண்டவேன! ஒவ்ெவாரு நாளும் நான் காவல் ேகாபுரத்தல்
காத்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்.

ஒவ்ெவாருஇரவலும்நான்நன்றுெகாண்டுகாவல்ெசய்ேதன்.
௯பாருங்கள்! அவர்கள்வந்துெகாண்டிருக்க றார்கள்!

நான் மனிதர்கள் மற்றும் குதைர வீரர்களின் வரிைசகைளப் பார்க்க ேறன்”
என்றுகாவல்காரன்ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தான்.

ப றகு,ஒருதூதுவன்,
“பாப ேலான்ேதாற்கடிக்கப்பட்டுவ ட்டது.
பாப ேலான்தைரயல்வழுந்துவ ட்டது.

அங்குள்ளெபாய்த்ெதய்வங்களின் சைலகள்எல்லாம்
தைரயல் வீசப்பட்டு துண்டுகளாக உைடக்கப்பட்டிருக்கன்றன” என்று
ெசான்னான்.

௧௦ ஏசாயா, “எனது ஜனங்கேள! இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தரிடமிருந்து நான் ேகட்ட, எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்குச்
ெசால்லியருக்க ேறன். நீங்கள்மாவுஎந்த ரத்தல்ேபாடப்பட்டதானியம்ேபான்று
அைரக்கப்படுவீர்கள்.”
தூமாபற்ற ேதவனுைடயெசய்த
௧௧தூமாபற்ற துயரச் ெசய்த .

யாேரா ஒருவன்என்ைனஏேதாமிலிருந்துஅைழத்தான்.
அவன், “காவல்காரேன! இரவுஎவ்வளவுேபாய ற்று?
இரவுமுடியஇன்னும்எவ்வளவுேநரமிருக்க றது?” என்றுேகட்டான்.
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௧௨அந்தக்காவல்காரன்,
“வடிற்காலம்வந்துெகாண்டிருக்க றது.
ஆனால்மீண்டும்இரவுவரும்.

ேகட்பதற்குஏதாவதுஇருந்தால்,
ப றகுமீண்டும்வந்துேகளுங்கள்” என்றான்.
அேரப யாவற்குத் ேதவனுைடயெசய்த
௧௩அேரப யா பற்றயதுயரமானெசய்த .

அேரப யாவன்வனாந்த ரத்தல்த தானிய பயணிகள்
சலமரங்களின்அருகல்இரவல்தங்கனார்கள்.

௧௪ச லதாகமுள்ளபயணிகளுக்குஅவர்கள்தண்ணீைரக்ெகாடுத்தார்கள்.
ேதமாவன்ஜனங்கள்பயணிகளுக்குஉணவுெகாடுத்தார்கள்.

௧௫ஜனங்கள்வாள்களுக்கும்,வல்லுகளுக்கும்தப்ப ஓடுகறார்கள்.
அந்தவாள்கள்அழிக்கத் தயாராயருந்தன.

அந்தவல்லுகள்எய்யப்பட தயாராயருந்தன.
கடினமானேபாரிலிருந்துஅவர்கள்ஓடிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

௧௬ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர், நடக்கப் ேபாக றவற்ைறெயல்லாம்
எனக்குச் ெசான்னார். “ஒரு ஆண்டில் (கூலிக்காரனுைடய கால
எண்ணிக்ைகையப்ேபான்று) ேகதாருைடய மகைம எல்லாம் ேபாய்வடும்.
௧௭அந்த ேநரத்தல், மிகச் ச ல வல் வீரர்களும் ேகதாரின் ச றந்த பைட வீரர்கள்
மட்டுேமஉய ேராடுவ டப்படுவார்கள்” என்றுகர்த்தர் ெசான்னார். இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகயகர்த்தர்அவற்ைறெயல்லாம் எனக்குச்ெசான்னார்.

௨௨
எருசேலமிற்குத் ேதவனுைடயெசய்த
௧தரிசனப் பள்ளத்தாக்ைகப் பற்றய ேசாகமானெசய்த :

ஜனங்கேளஉங்களுக்குஎன்னதவறுஏற்பட்டது?
உங்கள்வீட்டுமாடிகளில் ஏன்மைறந்துெகாண்டிருக்க றீர்கள்?

௨கடந்த காலத்தல்இந்நகரம் பரபரப்புைடயநகரமாகஇருந்தது.
இந்தநகரம்ஆரவாரமும்மக ழ்ச்ச யும்உைடயதாகஇருந்தது.

ஆனால்இப்ேபாதுஅைவமாறயுள்ளன.
உனதுஜனங்கள்ெகால்லப்பட்டிருக்கலாம்ஆனால்வாள்களினால்அல்ல.

ஜனங்கள்மரித்தனர்.
ஆனால்ேபாரிடும்ேபாதுஅல்ல.

௩உங்கள்தைலவர்கள்எல்ேலாரும் ேசர்ந்துதூரத்துக்குஓடிப்ேபானார்கள்.
ஆனால்அவர்கள்அைனவரும்வல்இல்லாமல்ைகதுெசய்யப்பட்டார்கள்,

தைலவர்கள்அைனவரும்ேசர்ந்துதூரஓடிப் ேபானார்கள்.
ஆனால்அவர்கள்ைகதுெசய்யப்பட்டனர்.

௪எனேவ, “என்ைனப்பார்க்கேவண்டாம்!
என்ைனஅழவடுங்கள்!

எருசேலமின்அழிைவப் பற்ற நான்வருந்தும்ேபாது
எனக்குஆறுதல்ெசால்லவரேவண்டாம்”.
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௫ கர்த்தர் ஒரு வ ேசஷமான நாைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றார். அந்த நாளில்
அமளியும் குழப்பமும் ஏற்படும். தரிசனப் பள்ளத்தாக்கல் ஜனங்கள் ஒருவர்
மீது ஒருவர் நடப்பார்கள். நகரச் சுவர்கள் கீேழத் தள்ளப்படும். பள்ளத்தாக்கல்
உள்ள ஜனங்கள் நகரத்தலுள்ள மைல ேமல் உள்ள ஜனங்கைளப் பார்த்து
ஆர்ப்பரித்துக் ெகாண்டிருக்க றார்கள். ௬ ஏலாமிலிருந்து வந்த குதைர
வீரர்கள் தங்கள் அம்புகள் ந ரப்பப்பட்ட ைபகைள எடுத்துக்ெகாண்டு ேபார்
ெசய்யப் ேபாவார்கள். கீர் நாட்டு ஜனங்கள் தங்கள் ேகடயங்கேளாடு
ஆரவாரம் ெசய்வார்கள். ௭உங்களது சறப்பான பள்ளத்தாக்கல் பைடவீரர்கள்
சந்த ப்பார்கள். பள்ளத்தாக்கானது இரதங்களால் நைறந்துவடும். குதைர
வீரர்கைள நகர வாசலுக்கருகல் நறுத்த ைவப்பார். ௮ அந்த ேநரத்தல்,
யூதாவலுள்ள ஜனங்கள் தம் ஆயுதங்கைளப் பயன்படுத்த வரும்புவார்கள்.
அவர்கள் அவற்ைற ெபத்-ஹ-யார்ல்* ைவத்தருக்க றார்கள். யூதாைவப்
பாதுகாக்கும் சுவர்கைளப் பைகவர்கள் இடித்துப் ேபாடுவார்கள். ௯-௧௧தாவீதன்
நகரச் சுவர்கள் வ ரிசல்வ டத் துவங்கன. அந்த வ ரிசல்கைள நீ பார்ப்பாய்.
எனேவ நீ வீடுகைள எண்ணிக் கணக்கடுவாய். நீ வீட்டிலுள்ள கற்கைளக்
ெகாண்டு சுவர்கைள நைலப்படுத்த பயன்படுத்துவாய். இரண்டு சுவர்களுக்கு
இைடயல் பைழய ஓைடயல் உள்ள தண்ணீைரச் ேசமித்து ைவக்க
இடம்பண்ணுவாய். நீ தண்ணீைரப் பாதுகாப்பாய்.
உன்ைனக்காத்துக்ெகாள்ளநீஇவ்வாறுஅைனத்ைதயும்ெசய்வாய். ஆனால்நீ

இவற்ைறெயல்லாம்ெசய்தேதவைனநம்பமாட்டாய். நீண்டகாலத்த ற்குமுன்ேப
இவற்ைறச்ெசய்தவைர (ேதவைன) நீ பார்க்கமாட்டாய்.
௧௨எனேவ, சர்வவல்லைமயுள்ளஎனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்,ஜனங்களிடம்

அவர்களதுமரித்துப்ேபானநண்பர்களுக்காகஅழவும் ேசாகப்படவும்ெசால்வார்.
ஜனங்கள்தங்கள்தைலகைளமழித்துக்ெகாண்டு,துக்கத்த ற்குரியஆைடகைள
அணிந்துெகாள்வார்கள்.
௧௩ஆனால், பார்! ஜனங்கள்இப்ெபாழுதுமக ழ்ச்ச ேயாடுஇருக்க றார்கள்.

அவர்கள்சந்ேதாஷமாய்ெகாண்டாடுக றார்கள்.
ஜனங்கள் ெசால்லுகறதாவது: “ஆடுகைளயும் மாடுகைளயும்
ெகால்லுங்கள்.

நாம்ெகாண்டாடுேவாம்.
உங்கள்உணைவஉண்ணுங்கள். த ராட்ைசரசத்ைதக்குடியுங்கள்.

உண்ணுங்கள்குடியுங்கள்.
ஏெனன்றால், நாைள மரித்துவடுேவாம்” என்று ெசால்லிக்
ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

௧௪ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் என்னிடம் இவற்ைறெயல்லாம் ெசான்னார்.
இவற்ைற நான் என் காதுகளால் ேகட்ேடன். “நீங்கள் தவறு ெசய்தருக்க றீர்கள்.
குற்றம் மன்னிக்கப்படுவதற்கு முன்னால் நீங்கள் மரித்துப் ேபாவீர்கள் என்று
நான் உறுத படக் கூறுக ேறன்!” சர்வ வல்லைமயுள்ள எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறனார்.
ெசப்னாவற்குேதவனுைடயெசய்த

* ௨௨:௮: ெபத்-ஹ-யார் சாேலாேமானின் அரண்மைனயன் ஒரு பகுத அவனது ஆயுதங்கைளயும்
ெசல்வத்ைதயும் ேசர்த்துைவக்கும்இடம்.



ஏசாயா௨௨:௧௫ 1320 ஏசாயா௨௩:௧

௧௫ சர்வ வல்லைமயுள்ள எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர், ெசப்னா என்ற
ேவைலக்காரனிடம் ேபாய், அந்த ேவைலக்காரேன அரண்மைனயன்
ேமலாளிடம்: ௧௬ “நீ இங்ேக என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்க றாய்? உன்
குடும்பத்தலுள்ள யாராவதுஇங்ேக புைதக்கப்பட்டிருக்க றார்களா? ஏன்இங்ேக
ஒருகல்லைறையஉருவாக்கனாய்?” என்றுஅந்த ேவைலக்காரைனக்ேகள்.
அதற்கு ஏசாயா, “இந்த மனிதைனப் பாருங்கள்! இவன் தனது கல்லைறைய

உயர்ந்த இடத்தல் அைமத்துக்ெகாண்டிருக்க றான். இந்த மனிதன் அவனது
கல்லைறையஅைமக்க பாைறக்குள்ெவட்டிக்ெகாண்டிருக்க றான்.
௧௭-௧௮ “மனிதேன, கர்த்தர்உன்ைனநசுக்க வடுவார். கர்த்தர்உன்ைனஉருட்டி

சறு உருண்ைடயாக்க ெவகு ெதாைலவலுள்ள இன்ெனாரு நாட்டின் தறந்த
ைககளில் எற ந்துவடுவார். அங்ேக நீமரித்துப் ேபாவாய்” என்றுகூறனான்.
கர்த்தர்: “நீ உனது இரதங்கைளப்பற்ற ெபருைமப்பட்டுக் ெகாள்ளலாம்.

ஆனால் அந்தத் ெதாைலதூர நாட்டிலுள்ள உனது புதய அரசன்
உன்னுைடயைதவ ட ச றந்த இரதங்கைள ைவத்தருப்பான். அவனது
அரண்மைனயல்உனதுஇரதங்கள்முக்கயத்துவம் ெபறாது. ௧௯உன்ைனஉன்
பதவைய வ ட்டுத் துரத்தவடுேவன். உனது முக்கயமான ேவைலயலிருந்து
உன்ைனப் புதய அரசன் எடுத்து வடுவான். ௨௦ அந்த ேநரத்தல், எனது
ேவைலக்காரனான இல்க்கயாவன் மகனான எலியாக்கீைம அைழப்ேபன்.
௨௧ நான் உனது ஆைடைய எடுத்து அந்த ேவைலக்காரன் மீது ேபாடுேவன்.
நான் அவனுக்கு உனது ெசங்ேகாைலக் ெகாடுப்ேபன். நான் உனக்குரிய
முக்கயமான ேவைலைய அவனுக்குக் ெகாடுப்ேபன். அந்த ேவைலக்காரன்
எருசேலம் ஜனங்களுக்கும் யூதாவன் குடும்பத்த ற்கும் ஒரு தந்ைதையப்ேபால
இருப்பான்.
௨௨ “தாவீதன் வீட்டுச் சாவைய அந்த மனிதனின் கழுத்ைதச்சுற்ற நான்

ேபாடுேவன். அவன் ஒரு கதைவத் த றந்தால், அக்கதவு தறந்ேத இருக்கும்.
எந்த நபராலும் அதைன அைடக்கமுடியாது. அவன் ஒரு கதைவ அைடத்தால்,
அது மூடிேய இருக்கும் எந்த நபராலும் அதைனத் தறக்கேவ முடியாது. அந்த
ேவைலயாள், தந்ைதயன் வீட்டிலுள்ள மத ப்ப ற்குரிய நாற்காலிையப்ேபால
இருப்பான். ௨௩ நான் மிகப்பலமான பலைகயல் அடிக்கப்பட்ட ஆணிையப்
ேபால அவைனப் பலமுள்ளவனாக்குேவன். ௨௪அவன் தந்ைதயன் வீட்டிலுள்ள
அைனத்து மத ப்பும், முக்கயத்துவமும் ெகாண்ட ெபாருட்கெளல்லாம்
அவன்ேமல் ெதாங்கும். முதயவர்களும், சறுவர்களும் அவைனச் சார்ந்து
இருப்பார்கள். அந்த ஜனங்கள் சறு பாத்த ரங்களும், தண்ணீர் ந ரம்பய ெபரிய
பாட்டில்களும்அவனுக்குேமல்ெதாங்குவதுேபால்இருக்கும்.
௨௫ “அந்த ேநரத்தல், பலமான பலைகயல் அடிக்கப்பட்டிருந்த ஆணியானது

(ெசப்னா) பலவீனமாக உைடந்துேபாகும். அந்த ஆணி தைரயல் வழுந்துவ ட
அந்த ஆணியல் ெதாங்க க்ெகாண்டிருந்த அைனத்து ெபாருட்களும் வழுந்து
அழிந்துேபாகும். ப றகு நான் ெசான்ன அைனத்தும் ந கழும் (இைவெயல்லாம்
ந கழும்.” ஏெனன்றால், கர்த்தர்அவற்ைறச்ெசான்னார்).

௨௩
தீருைவப்பற்றய ேதவனுைடயெசய்த
௧தீருைவப்பற்றயதுயரச்ெசய்த :

தர்ஷீஸ்கப்பல்கேள,துக்கமாகஇருங்கள்.
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உங்கள்துைறமுகம்அழிக்கப்பட்டிருக்க றது.
(இந்தச்ெசய்த கப்பலில்வந்தஜனங்களுக்கு,அவர்கள்க த்தீம்ேதசத்தலிருந்து

வரும்ேபாேதெசால்லப்பட்டது).

௨கடற்கைரயல்வாழும்ஜனங்கேள,துக்கமாய்இருங்கள்.
தீரு “சீேதானின்வயாபாரம்”ஆகஇருந்தது.

அக்கடற்கைர நகரம் கடைலத்தாண்டிவணிகர்கைளஅனுப்பயது.
அவர்கள்உன்ைனச்ெசல்வத்தால்ந ரப்பனார்கள்.

௩அந்தமனிதர்கள்கடல்களில் பயணம்ெசய்துதானியங்கைளத் ேதடினார்கள்.
தீருவலிருந்து வந்த ஜனங்கள் ைநல் ஆற்றன் கைரயல் வைளந்த
தானியங்கைளவாங்க ,மற்ற நாடுகளில்அவற்ைறவற்றனர்.

௪சீேதாேன, நீ மிகவும்துக்கமாகஇருக்க ேவண்டும்.
ஏெனன்றால்,இப்ேபாதுகடலும்கடற்ேகாட்ைடயும்கூறுகறது:

எனக்குப் பள்ைளகள்இல்ைல.
நான்பள்ைளப் ேபற்றன்வலிையஉணர்ந்தருக்கவல்ைல.

நான்பள்ைளகைளப்ெபற்றுக்ெகாண்டதல்ைல.
இளம்ஆண்கைளயும்,ெபண்கைளயும்நான்வளர்த்தருக்கவல்ைல.

௫தீருைவப்பற்றயெசய்த கைளஎக ப்துேகட்கும்.
இச்ெசய்த கள்எக ப்ைததுக்கத்தனால்துன்புறச்ெசய்யும்.

௬கப்பல்கேளநீங்கள்தர்ஷீசுக்குத்தரும்புங்கள்.
கடற்கைரயல்வாழும்ஜனங்கேள,துக்கமாகஇருங்கள்.

௭கடந்த காலத்தல், தீருநகரில் சந்ேதாஷமாகஇருந்தீர்கள்.
அந்நகரம்துவக்ககாலம்முதல்வளர்ந்துவந்தது.
அந்நகர ஜனங்கள் ெதாைல தூரங்களுக்குப் பயணம் ெசய்து
வாழ்ந்தருக்கன்றனர்.

௮தீருநகரம் பலதைலவர்கைளஉருவாக்கயருக்க றது.
அந்நகரவணிகர்கள்இளவரசர்கைளப் ேபான்றருக்கன்றனர்.

அதன்வயாபாரிகள் எங்கும்மத ப்புெபறுகறார்கள்.
எனேவயார் தீருவுக்குஎத ராக த ட்டங்கள்தீட்டினார்கள்?

௯சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்இருந்தார்.
அவர்கைள அவர் முக்கயத்துவம் இல்லாதவர்களாகச் ெசய்ய முடிவு
ெசய்தார்.

௧௦தர்ஷீஸிலிருந்துவந்தகப்பல்கேள!
உங்கள்நாட்டிற்குத்தரும்ப ப்ேபாங்கள்.

கடைலஒருசறுஆறுேபான்றுகடந்துெசல்லுங்கள்.
இப்ெபாழுதுஉங்கைளஎவரும்தடுக்கமாட்டார்கள்.

௧௧கர்த்தர்அவரதுைகையக்கடலுக்குேமல்நீட்டியருக்க றார்.
தீருவுக்குஎத ராகப்ேபாரிடகர்த்தர்அரசுகைளச்ேசகரித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.

தீருவன்அரண்கைளஅழிக்க
கர்த்தர் கானானுக்குக்கட்டைளய ட்டார்.

௧௨கர்த்தர்கூறுகறார், “கன்னியாக ய சீேதானின்மகேள, நீஅழிக்கப்படுவாய்.
நீஇனிேமல்மக ழ்ச்ச அைடயமாட்டாய்.

ஆனால்தீருஜனங்கள்கூறுகறார்கள், நமக்குைசப்ரஸ்உதவும்!
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ஆனால் நீ கடைலக் கடந்து ைசப்ரசுக்குச் ெசன்றால் நீ ஓய்ெவடுக்க ஒரு
இடத்ைதக்கண்டுெகாள்ளமாட்டாய்.”

௧௩ எனேவ தீரு ஜனங்கள் கூறுகறார்கள், “நமக்குப் பாப ேலான் ஜனங்கள்
உதவுவார்கள்!

ஆனால்கல்ேதயருைடயநாட்ைடப் பார்.
இப்ெபாழுதுபாப ேலான்ஒருநாடாகேவஇல்ைல.

அசீரியா பாப ேலாைனத் தாக்கயது. அைதச்சுற்றலும் ேபார்க்
ேகாபுரங்கைளக்கட்டியது.

வீரர்கள்,அழகானவீடுகளில்இருந்துஎல்லாவற்ைறயும்எடுத்துக்ெகாண்டனர்.
பாப ேலாைனக்காட்டுமிருகங்களுக்குரியஇடமாகஅசீரியா ெசய்தது.
பாப ேலாைனஅழிவுக்ேகற்றஇடமாக மாற்றயது.

௧௪எனேவ,துக்கமாயருங்கள், தர்ஷீஸிலிருந்துவந்தகப்பல்கேள,
உங்கள்பாதுகாப்புக்குரியஇடம் (தீரு)அழிக்கப்படும்.”

௧௫ 70 ஆண்டுகளுக்கு ஜனங்கள் தீருைவ மறப்பார்கள். (இது ஒரு அரசனின்
ஆட்ச க்கால அளவு). 70 ஆண்டுகளுக்குப் ப றகு, தீரு இந்தப் பாடலில் வரும்
ேவச க்குச் சமானமாய்இருக்கும்.

௧௬ “ஆண்களால்மறக்கப்பட்ட ெபண்ேண,
உன்வீைணையஎடுத்துக்ெகாண்டுநகைரச் சுற்ற நட,

உன்பாடைலநன்றாகவாச . உன்பாடைலஅடிக்கடி பாடு.
ப றகு,ஜனங்கள்உன்ைனநைனவல்ைவத்தருப்பார்கள்.”

௧௭ 70 ஆண்டுகளுக்குப் ப றகு, தீருவன் வழக்ைக கர்த்தர் மீண்டும் மத ப்பீடு
ெசய்வார். அவர் அவளுக்கு ஒரு தீர்ைவக் ெகாடுப்பார். மீண்டும் தீரு
வணிகத்ைதப் ெபறும் பூமியன் அைனத்து நாடுகளுக்கும் தீரு ேவசயாக
வளங்கும்.
௧௮ ஆனால் தீரு தான் சம்பாத க்கும் பணத்ைதக் தனக்ெகன்று ைவக்காது.

தனது வணிகத்தால் வரும் லாபத்ைதத் தீரு கர்த்தருக்காகப் பாதுகாக்கும். தீரு
அச்ெசல்வத்ைதக் கர்த்தருக்குச் ேசைவ ெசய்யும் ஜனங்களுக்குக் ெகாடுக்கும்.
எனேவ, கர்த்தருைடய ஊழியக்காரர்கள் முழுைமயாக சாப்படுவார்கள்,
அவர்கள்ெமன்ைமயானஆைடகைளஅணிந்துெகாள்வார்கள்.

௨௪
ேதவன்இஸ்ரேவைலத்தண்டிப்பார்.
௧பார்! கர்த்தர் இந்த நாட்ைட அழிப்பார். இந்த நாட்டிலுள்ள எல்லாவற்ைறயும்

கர்த்தர் துைடத்துவடுவார். கர்த்தர் இங்குள்ள ஜனங்கைள ெவளிேய
துரத்துவார்.
௨அந்தேநரத்தல்,ெபாதுஜனங்களும்,ஆசாரியர்களும்சமமாகஇருப்பார்கள்.

அடிைமகளும், எஜமானர்களும் சமமாக இருப்பார்கள். ெபண் அடிைமகளும்
அவர்களது ெபண் எஜமானர்களும் சமமாக இருப்பார்கள். வாங்குபவர்களும்,
வற்பவர்களும் சமமாக இருப்பார்கள். கடன் வாங்கும் ஜனங்களும், கடன்
ெகாடுக்கும் ஜனங்களும் சமமாக இருப்பார்கள். வட்டி வாங்கனவனும், வட்டி
ெகாடுத்தவனும் சமமாகஇருப்பார்கள். ௩ஜனங்கள்அைனவரும் நாட்ைடவ ட்டு
ெவளிேயற்றப்படுவார்கள். அைனத்து ெசல்வமும் எடுக்கப்படும். இது நகழும்.
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ஏெனன்றால், கர்த்தர் கட்டைளய ட்டிருக்க றார். ௪ இந்த நாடு காலியாகவும்
துக்கமாகவும் இருக்கும். உலகேம காலியாகவும் பலவீனமாகவும் இருக்கும்.
இந்நாட்டுெபருந்தைலவர்கள்பலவீனமானவர்கள்.
௫ ஜனங்கள் நாட்ைடத் தீட்டுப்படுத்தனார்கள். இது எப்படி ந கழ்ந்தது?

ேதவனுைடய ேபாதைனகளுக்கு எத ராக ஜனங்கள் தவறானவற்ைறச்
ெசய்தனர். ேதவனுைடய சட்டங்களுக்கு அவர்கள் அடி பணியவல்ைல.
நீண்ட காலத்துக்கு முன்பு ேதவேனாடு இந்த ஜனங்கள் ஒரு உடன்படிக்ைக
ெசய்துக்ெகாண்டனர். ஆனால், அந்த ஜனங்கள் ேதவேனாடுள்ள
உடன்படிக்ைகைய முறத்துவ ட்டனர். ௬ இந்நாட்டில் வாழும் ஜனங்கள்
தீைமகைளச் ெசய்த குற்றவாளிகள். எனேவ, ேதவன் இந்நாட்ைட அழிப்பதாக
உறுத ெசய்தார். ஜனங்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள். மிகச்ச லர் மட்டுேம
உய ேராடுஇருப்பார்கள்.
௭ த ராட்ைசக் ெகாடிகள் வாடிக்ெகாண்டிருக்கும். புதய த ராட்ைசரசம்

ேமாசமாகும். கடந்த காலத்தல் ஜனங்கள் மக ழ்ச்ச ேயாடு இருந்தார்கள்.
ஆனால், இப்ேபாது அந்த ஜனங்கள் துக்கமாயுள்ளனர். ௮ ஜனங்கள்
மக ழ்ச்ச யாயருப்பைத நறுத்தயுள்ளனர். மக ழ்ச்சகுரிய ஆரவாரங்கள்
நறுத்தப்பட்டன. வீைண மற்றும் முரசுகளிலிருந்து வரும் மக ழ்ச்ச இைசயும்
முடிக்கப்பட்டது. ௯ ஜனங்கள் தம் த ராட்ைச ரசத்ைத குடிக்கும்ேபாது,
மக ழ்ச்ச கரமான பாடல்கைளப் பாடமாட்டார்கள். இப்ெபாழுது மதுபானம்
அைதக்குடிக்க றவர்களுக்குக்கசப்பாகஇருக்கும்.
௧௦ “ெமாத்த குழப்பம்” என்பது இந்நகரத்த ற்கான நல்ல ெபயராக உள்ளது.

நகரம் அழிக்கப்பட்டிருக்க றது. ஜனங்கள் வீட்டிற்குள் நுைழய முடியாது.
கதவுகள் அைடப்பட்டிருக்கன்றன. ௧௧ ஜனங்கள் இன்னும் சந்ைத இடங்களில்
த ராட்ைசரசத்ைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்கன்றனர். ஆனால் அைனத்து
மக ழ்ச்ச யும் ேபாய்வ ட்டன. சந்ேதாஷம் ெவகு ெதாைலவுக்கு எடுத்துச்
ெசல்லப்பட்டிருக்க றது. ௧௨ நகரத்தல் அழிவு மட்டுேம வ டப்பட்டுள்ளது.
கதவுகள்கூடெநாறுக்கப்பட்டுள்ளன.

௧௩ அறுவைடக் காலத்தல், ஜனங்கள் ஒலிவமரத்தலிருந்து ஒலிவப் பழங்கள்
உலுக்குவார்கள்.

ஆனால், ச லஒலிவப்பழங்கள்வ டப்பட்டிருக்கும்.
இதுேபாலேவ, மற்ற ேதசங்களால் சூழப்பட்டிருக்கும் இந்நாட்டில்
ஜனங்களின்மத்தயலும்இருக்கும்.

௧௪வ டப்பட்டஜனங்கள்சத்தமிடத் ெதாடங்குவார்கள்.
அவர்கள்கடலின்ஆரவாரத்ைதவ டமிகுதயாகச் சத்தமிடுவார்கள்.
கர்த்தர் ெபரியவர் என்பதால்அவர்கள்மக ழ்வார்கள்.

௧௫அந்தஜனங்கள், “க ழக்கல்உள்ளஜனங்கள், கர்த்தைரத்துத க்க றார்கள்!
ெதாைல நாட்டு ஜனங்கள் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தருைடய
நாமத்ைதத்துத க்கன்றனர்” என்றுெசால்வார்கள்.

௧௬ பூமியலுள்ள ஒவ்ெவாரு இடத்தலிருந்தும் ேதவைனத் துதக்கும் பாடைலக்
ேகட்ேபாம்.

இப்பாடல்கள்நல்லேதவைனத்துதக்கும்.
ஆனால், நான்ெசால்க ேறன்:

“ேபாதும்! எனக்குேபாதுமானதுஉள்ளது!



ஏசாயா௨௪:௧௭ 1324 ஏசாயா௨௫:௧

நான்பார்க்கன்றைவபயங்கரமாகஉள்ளன.
துேராக கள் ஜனங்களுக்கு எத ராகத் தரும்ப , அவர்கைளக்
காயப்படுத்துகறார்கள்.”

௧௭அந்தத் ேதசத்தல்வாழும்ஜனங்களுக்குஆபத்துவருவைதப் பார்க்க ேறன்.
அவர்களுக்குஅச்சம்,குழிகள்,உைலகள்இருப்பைதப் பார்க்க ேறன்.

௧௮ஜனங்கள்ஆபத்ைதப்பற்ற ேகள்வப்படுவார்கள்.
அவர்கள்அச்சப்படுவார்கள்.

ச லஜனங்கள்ெவளிேயஓடுவார்கள்.
ஆனால்,அவர்கள்குழிக்குள்வழுவார்கள்;வைலக்குள்அகப்படுவார்கள்.

ச லஜனங்கள்குழியலிருந்துெவளிேய ஏற வருவார்கள்.
ஆனால்,அவர்கள்இன்ெனாருவைலக்குள்அகப்படுவார்கள்.

வானத்தல்உள்ளெவள்ளத்தன்கதவுகள்தறக்கும்.
ெவள்ளம்ெபருகத்ெதாடங்கும். பூமியன்அஸ்தபாரம்அைசயும்.

௧௯நலநடுக்கம் ஏற்படும்.
பூமியானதுபளந்துதறந்துக்ெகாள்ளும்.

௨௦உலகத்தன்பாவங்கள்மிகவும்கனமானைவ.
எனேவ, பாரத்த ற்குஅடியல்பூமி வழுந்துவடும்.

பைழயவீடுேபான்றுபூமி நடுங்கும்.
குடிகாரைனப் ேபான்றுபூமி வழுந்துவடும்.
பூமியானதுெதாடர்ந்துஇருக்கமுடியாமல் ேபாகும்.

௨௧அந்த ேநரத்தல், கர்த்தர் பரேலாகத்தன்ேசைனகைளபரேலாகத்தலும்,
பூமியலுள்ளஅரசர்கைளப்பூமியலும்தீர்ப்பளிப்பார்.

௨௨பலஜனங்கள்ேசர்ந்துகூடிக்ெகாள்வார்கள்.
அவர்களில் சலர்குழியல்அைடக்கப்படுவார்கள்.

அவர்களின் சலர் சைறக்குள்இருப்பார்கள்.
ஆனால் இறுதயல், நீண்ட ேநரத்த ற்குப் ப றகு, அவர்கள்
நயாயந்தீர்க்கப்படுவார்கள்.

௨௩ எருசேலமில், சீேயான் மைலேமல் கர்த்தர், அரசைனப்ேபான்று
ஆட்ச ெசய்வார்.

அவரதுமகைமயானதுமூப்பர்களுக்குமுன்இருக்கும்.
அவரதுமகைமயானதுமிகவும் ப ரகாசமாயருப்பதால்

சூரியன்நாணமைடயும், சந்த ரன்இக்கட்டானநைலயலிருக்கும்.

௨௫
ேதவைனத்துதக்கும்ஒருபாடல்

௧கர்த்தாேவ, நீர் எனதுேதவன்.
நான்உம்ைமகனம்பண்ணி,உமதுநாமத்ைதத்துத க்க ேறன்.

நீர்அத சயமானவற்ைறெசய்தருக்க றீர்.
நீண்ட காலத்துக்கு முன்னால் நீர் ெசான்னைவ, அைனத்தும் முழுைமயாக
உண்ைமயாகயுள்ளது.

இப்படி இருக்கும் என்று நீர் ெசான்ன ஒவ்ெவான்றும், சரியாக நீர்
ெசான்னபடிேயஆயற்று.
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௨ நீர் நகரத்ைத அழித்தருக்க றீர். அந்த நகரமானது பலமான சுவர்களால்
பாதுகாக்கப்பட்டது.

ஆனால்இப்ேபாதுஅதுமண்ேமடாய ற்று.
அயல்நாட்டுஅரண்மைனஅழிக்கப்பட்டிருக்க றது.

அதுமீண்டும்கட்டப்படமாட்டாது.
௩வல்லைமமிக்க ேதசங்களிலுள்ளஜனங்கள்உம்ைமமத ப்பார்கள்.

பலமான நகரங்களில் உள்ள வல்லைமயுள்ள ஜனங்கள் உமக்குப்
பயப்படுவார்கள்.

௪ கர்த்தாேவ, நீர் பாதுகாப்புத் ேதைவபடுகற ஏைழ ஜனங்களுக்குப்
பாதுகாப்பானஇடம்.

இந்தஜனங்கைளத்ேதாற்கடிக்க பலப ரச்சைனகள்ெதாடங்கும்.
ஆனால்நீர்அவர்கைளப்பாதுகாப்பீர்.

கர்த்தாேவ, நீர் ெவள்ளத்தலிருந்தும், ெவப்பத்தலிருந்தும் ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றும்வீடுேபாலஇருக்க றீர்.

ெதால்ைலகள் எல்லாம், பயங்கரமான காற்று மற்றும் மைழேபான்று இருக்கும்.
மைழசுவைரத்தாக்க கீேழவழச்ெசய்யும்.

ஆனால்வீட்டிற்குள்உள்ளஜனங்கள்பாத க்கப்படமாட்டார்கள்.
௫பைகவன்சத்தமிட்டுஆரவாரத்ைதஏற்படுத்துவான்.

பயங்கர பைகவன்சத்தமிட்டு சவால்வடுவான்.
ஆனால்ேதவனாகயநீர்அவர்கைளத்தடுப்பீர்.

ேகாைட காலத்தல்வனாந்தரத்தல்ெசடிகள்வாடி தைரயல்வழும்.
அடர்த்தயானேமகங்கள்ேகாைடெவப்பத்ைதத்தடுக்கும்.

அேதவழியல், நீர் பயங்கரமானபைகவர்களின் சத்தங்கைளநறுத்துவீர்.
ேதவன்அவரதுஊழியர்களுக்குஅைமத்தவருந்து
௬ அந்த ேநரத்தல், சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், இந்த மைலயல் உள்ள

ஜனங்களுக்கு ஒரு வருந்து தருவார். அந்த வருந்தல் ச றந்த உணவும்,
த ராட்ைசரசமும்தரப்படும். மாமிசமானதுபுத தாகவும்ச றந்ததாகவும்இருக்கும்.
௭ ஆனால் இப்ேபாது, எல்லா ேதசங்களின் ேமலும் ஜனங்களின்

ேமலும் ஒரு முக்காடு கவழ்ந்தருக்க றது. அந்த முக்காடு “மரணம்”
என்று அைழக்கப்படுக றது. ௮ ஆனால் மரணமானது எக்காலத்த ற்கும்
அழிக்கப்படும். கர்த்தராக ய எனது ஆண்டவர், ஒவ்ெவாரு முகத்தலும் வடியும்
கண்ணீைரத் துைடப்பார். கடந்த காலத்தல், அவரது ஜனங்கள் எல்லாரும்
துக்கமாயருந்தார்கள். ஆனால், பூமியலிருந்து ேதவன் அந்தத் துக்கத்ைத
எடுத்துவடுவார். இைவெயல்லாம் ந கழும். ஏெனன்றால், இவ்வாறு ந கழும்
என்றுகர்த்தர்கூறனார்.

௯அந்த ேநரத்தல்,ஜனங்கள்,
“இங்ேக எங்கள்ேதவன்இருக்கறார்.

அவர், நாங்கள்எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றஒருவர்,
நம்ைமக்காப்பாற்றுவதற்காகஅவர்வந்தருக்க றார்.

நமதுகர்த்தருக்காக நாம் காத்துக்ெகாண்டிருந்ேதாம்.
கர்த்தர் நம்ைமக் காப்பாற்றும்ேபாது, நாம் ெகாண்டாடுேவாம், மக ழ்ச்ச
அைடேவாம்”.

௧௦இந்தமைலமீதுகர்த்தருைடயவல்லைமஉள்ளது,



ஏசாயா௨௫:௧௧ 1326 ஏசாயா௨௬:௯

ேமாவாப் ேதாற்கடிக்கப்படும்.
கர்த்தர் பைகவைரமித த்துநடந்துெசல்வார்.

இதுகுப்ைபகளில்உள்ளசருகுகள்மீதுநடப்பது ேபாலிருக்கும்.
௧௧கர்த்தர் தமதுகரங்கைளநீச்சலடிக்கும்ஒருவைரப்ேபால்வ ரிப்பார்.

ப றகுகர்த்தர்அவர்களதுெபருைமக்குரியஅைனத்ைதயும் ேசகரிப்பார்.
கர்த்தர்அவர்களால்ெசய்யப்பட்டஅழகானஅைனத்ைதயும் ேசகரிப்பார்.

அவர்அவற்ைறத்தூரஎற ந்துப் ேபாடுவார்.
௧௨கர்த்தர் ஜனங்களின் உயர்ந்த சுவர்கைளயும், பாதுகாப்பான இடங்கைளயும்

அழிப்பார்.
கர்த்தர்அவற்ைறத்தைரயன்புழுதயல்எற ந்துவடுவார்.

௨௬
ேதவைனப்ேபாற்றும்பாடல்
௧அந்த ேநரத்தல்யூதாவல்இந்தப் பாடைலஜனங்கள்பாடுவார்கள்:

கர்த்தேர நமக்குஇரட்ச ப்ைபத்தருகறார்.
நமக்குப் பலமானநகரம்உள்ளது.
நமதுநகரத்த ற்குப் பலமானசுவர்களும், தற்காப்புகளும்உள்ளன.

௨கதவுகைளத்தறவுங்கள். நல்லஜனங்கள்நுைழவார்கள்.
ேதவனுைடயநல்லேபாதைனகளுக்குஅந்தஜனங்கள்கீழ்ப்படிவார்கள்.

௩கர்த்தாேவ,உம்ைமஅண்டியுள்ளஜனங்களுக்கும்,
உம்ைம நம்புக ற ஜனங்களுக்கும், நீர் உண்ைமயான சமாதானத்ைதக்
ெகாடுக்க றீர்.

௪எனேவ, எப்ெபாழுதும்கர்த்தைர நம்புங்கள்.
ஏெனன்றால், கர்த்தராக ய ேயேகாவாவல் உங்களுக்கு என்ெறன்ைறக்கும்
பாதுகாப்பானஇடமுண்டு.

௫ஆனால், கர்த்தர் தற்ெபருைமெகாண்டநகரத்ைதஅழிப்பார்.
அங்ேகவாழுகன்றஜனங்கைளஅவர்தண்டிப்பார்.

கர்த்தர்அந்தஉயர்வானநகரத்ைததைரயல்ேபாடுவார்.
அதுபுழுதக்குள்வழும்.

௬ ப றகு, ஏழ்ைமயும் பணிவும் உள்ள ஜனங்களின் கால்கள் அதைன மித த்துச்
ெசல்லும்.

௭நல்லஜனங்களுக்குேநர்ைமேய ச றந்த பாைத.
நல்ல ஜனங்கள் ேநர்ைமயாகவும், உண்ைமயாகவும் உள்ள பாைதயல்
ெசல்வார்கள்.

ேதவேனநீர்அந்தப் பாைதையெமன்ைமயாக்க
எளிதாக ெசல்லும்படிச்ெசய்க றீர்.

௮ஆனால்கர்த்தாேவ,நாங்கள்உமதுநீதயன்பாைதக்காகக்காத்தருக்க ேறாம்.
எங்கள் ஆத்துமா, உம்ைமயும் உமது நாமத்ைதயும் நைனவு ெகாள்ள
வரும்புகன்றது.

௯இரவல்எனதுஆத்துமாஉம்ேமாடுஇருக்கவரும்புக றது.
என்னுள் இருக்கற ஆவ ஒவ்ெவாரு புதய நாளின் அத காைலயலும்
உம்ேமாடுஇருக்கவரும்புக றது.
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ேதசத்த ற்குஉமதுநீதயன்பாைதவரும்ேபாது,
ஜனங்கள்வாழ்வன்சரியானபாைதையக்கற்றுக்ெகாள்வார்கள்.

௧௦தீயவன்நல்லவற்ைறெசய்யகற்றுக்ெகாள்ளமாட்டான்.
அவனிடம் நீர் இரக்கம் மட்டும் காட்டினால், அவன் ெகட்டவற்ைற மட்டும்
ெசய்வான்.

அவன்நல்லவர்களின்உலகல்வாழ்ந்தாலும்கூட,
கர்த்தருைடயமகத்துவத்ைததீயவன்எப்ெபாழுதும்கண்டுெகாள்ளமாட்டான்.

௧௧ஆனால்கர்த்தாேவ, நீர்அந்தஜனங்கைளத்தண்டித்தால்அவர்கள்அதைனப்
பார்ப்பார்கள்.

கர்த்தாேவ,தீயவர்களிடம்உமதுஜனங்கள்ேமல்நீர்ைவத்தருக்க றபலமான
அன்ைபக்காட்டும்.

உண்ைமயாகேவதீயஜனங்கள்அவமானப்படுவார்கள்,
உமது எத ரிகள் அவர்களது ெசாந்த ெநருப்ப ேலேய (தீைம)
எரிக்கப்படுவார்கள்.

௧௨ கர்த்தாேவ, நீர் நாங்கள் ெசய்யமுயன்ற காரியங்கைள எங்களுக்காகச்
ெசய்வதல்ெவற்றயைடந்தருக்க றீர்.

ஆதலால், எங்களுக்குச் சமாதானத்ைதத்தாரும்.
ேதவன்அவரதுஜனங்களுக்குபுதயவாழ்க்ைகையக்ெகாடுப்பார்

௧௩கர்த்தாேவ, நீர் எங்களதுேதவன்,
ஆனால்கடந்தகாலத்தல், நாங்கள்மற்றெதய்வங்கைளப்பன்பற்ற ேனாம்.

நாங்கள்மற்றஎஜமானர்களுக்குஉரியவர்களாய்இருந்ேதாம்,
ஆனால்,இப்ெபாழுதுநாங்கள்ஒேரஒருநாமத்ைத,அதுவும்உமதுநாமத்ைத
மட்டும்நைனவல்ைவக்கவரும்புக ேறாம்.

௧௪அந்தப்ெபாய்த்ெதய்வங்கெளல்லாம்உய ேராடுஇல்ைல.
அந்தஆவகள்மரணத்தலிருந்துஎழுவதல்ைல.

அவற்ைறஅழித்துவ ட நீர்முடிவுெசய்தீர்.
அவற்ைறநைனவூட்டுகறஅைனத்ைதயும்நீர்அழித்துவ ட்டீர்.

௧௫நீர் ேநச த்த நாட்டிற்குஉதவயருக்க றீர்
மற்றஜனங்கள்அந்நாட்ைட ேதாற்கடிக்காதபடி நீர் தடுத்தீர்.

௧௬கர்த்தாேவ,ஜனங்கள்துன்பத்தல்இருக்கும்ேபாதுஉம்ைமநைனப்பார்கள்.
நீர் அவர்கைளத் தண்டிக்கும்ேபாது உம்மிடம் அைமதயான
ப ரார்த்தைனகைளஜனங்கள்ெசய்வார்கள்.

௧௭கர்த்தாேவ, நாங்கள்உம்ேமாடுஇல்லாதேபாது,
நாங்கள்குழந்ைதையப்ெபற்ெறடுத்தப்ெபண்ைணப்ேபால்இருக்க ேறாம்.
அவள்ப ரசவவலியுடன்அழுகறாள்.

௧௮அேதவழியல், எங்களுக்குவலிஉள்ளது.
நாங்கள்குழந்ைதெபற்ேறாம். ஆனால்அதுகாற்றாகயது.

நாங்கள்உலகத்துக்காக புதயஜனங்கைளஉருவாக்கவல்ைல.
நாங்கள்ேதசத்த ற்குஇரட்ச ப்ைபக்ெகாண்டுவரவல்ைல.

௧௯ஆனால்கர்த்தர்கூறுகறார், “உம்முைடயஜனங்கள்மரித்தருக்க றார்கள்.
ஆனால்அவர்கள்மீண்டும்வாழ்வார்கள்.

எங்கள்ஜனங்களின்உடல்களும்
மரணத்தலிருந்துஎழும்.

மரித்தஜனங்கள்மண்ணிலிருந்துஎழுந்துமக ழ்வார்கள்.
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உம்முைடயபனி
ெசடிெகாடிகளின் ேமல்ெபய்யும்பனி ேபாலஇருக்கும்.

புதயேநரம்வந்துெகாண்டிருப்பைதஇதுகாட்டும். ஜனங்கள்இப்ேபாதுபூமியல்
புைதக்கப்படுக றார்கள்.

ஆனால்பூமியானதுமரித்தவர்கைளெவளிேயஅனுப்பும்.”
தீர்ப்பு: பரிசுஅல்லதுதண்டைன

௨௦எனதுஜனங்கேள! உங்கள்அைறக்குள்ேபாங்கள்.
உங்கள்கதவுகைளமூடுங்கள்.

ெகாஞ்சகாலத்த ற்குஉங்கள்அைறகளில்ஒளிந்தருங்கள்.
ேதவனுைடய ேகாபம்முடியும்வைரஒளிந்தருங்கள்.

௨௧கர்த்தர்அவரதுஇடத்ைதவ ட்டு
உலகஜனங்கைளஅவர்கள்ெசய்ததீைமக்காக நயாயந்தீர்க்கவருவார்.

ெகால்லப்பட்டஜனங்களின்இரத்தத்ைதப்பூமி காட்டும்.
இந்தஜனங்கைளஇனி பூமிமூடிைவக்காது.

௨௭
௧அந்தக் காலத்த ேலேய, கர்த்தர் லிவயாதான் என்னும் ேகாணலான பாம்ைப

நயாயந்தீர்ப்பார்.
கர்த்தர் தனதுகடினமும்வல்லைமயும்ெகாண்டெபரியவாைள,

லிவயாதான்என்னும்நீண்டபாம்ைபத்தண்டிக்கப் பயன்படுத்துவார்.
கடலில்உள்ளெபரிய ப ராணிையக்கர்த்தர் ெகால்வார்.

௨அந்தக்காலத்த ேல,
ஜனங்கள்நல்லத ராட்ைசத் ேதாட்டத்ைதப்பற்ற ப் பாடுவார்கள்.

௩ “கர்த்தராக ய நான்,அத்ேதாட்டத்ைதக்கவனித்துக்ெகாள்ேவன்.
சரியானகாலத்தல்நான்ேதாட்டத்த ற்குதண்ணீர்ஊற்றுேவன்.

இரவும்பகலும்நான்ேதாட்டத்ைதக்காவல்ெசய்ேவன்.
எவரும் ேதாட்டத்ைதஅழிக்கமுடியாது.

௪நான்ேகாபமாகஇல்ைல.
ஆனால்ேபார்இருந்தால்,ஒருவர்முள்புதரால்சுவர் எழுப்பனால்,

ப றகு, நான்அதைனேநாக்க ப்ேபாய்அதைனஎரிப்ேபன்.
௫ஆனால், எவராவதுபாதுகாப்புக்காக என்னிடம்வந்தால்,

என்ேனாடு சமாதானமாயருக்கவரும்பனால்அவர்கைளவரவடுங்கள்.
அவர்கள்என்ேனாடு சமாதானம்ெகாள்ளட்டும்.

௬ஜனங்கள்என்னிடம்வருவார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் யாக்ேகாபுக்கு உதவெசய்து அவைன நல்ல ேவர்கள்
ெகாண்டெசடிையப்ேபால் பலமுள்ளதாக்குவார்கள்.

அந்த ஜனங்கள், இஸ்ரேவைல பூக்க ஆரம்ப க்கும் ெசடிேபால் வளரச்
ெசய்வார்கள். ப றகு,ெசடிகளின்பழங்கைளப்ேபால நாடுகுழந்ைதகளால்
நைறந்தருக்கும்.”

ேதவன்இஸ்ரேவைலஅனுப்பவடுவார்
௭ எப்படி கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைளத் தண்டிப்பார்? கடந்த காலத்தல்,

பைகவர்கள்ஜனங்கைளத் தாக்கனார்கள். அேத வழியல் கர்த்தர் அவர்கைளத்
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தாக்குவாரா? கடந்த காலத்தல் நைறயஜனங்கள்ெகால்லப்பட்டனர். கர்த்தரும்
அேதவழியல்பலைரக்ெகால்வாரா?
௮ கர்த்தர், இஸ்ரேவலைர ெவகுெதாைலவற்கு அனுப்பவடுவதன்

மூலம் தனது வவாதத்ைத முடிக்க வரும்புக றார். இஸ்ரேவலரிடம்
கர்த்தர் கடுைமயாகப் ேபசுவார். அவரது வார்த்ைதகள் சூடான வனாந்த ர
காற்ைறப்ேபாலஎரிக்கும்.
௯ யாக்ேகாபன் குற்றம் எப்படி மன்னிக்கப்படும்? அவனது பாவங்கள்

வலக்கப்பட என்ன நகழும்? (இைவ நகழும்) பலிபீடத்தலுள்ள கற்கள்
ெநாறுக்கப்பட்டு புழுதயல் க டக்கும். சைலகளும் பலிபீடங்களும் ெபாய்த்
ெதய்வங்களின் ெதாழுதுெகாள்ளுதலுக்கு உரியதாய் இருந்தைவகளும்
அழிக்கப்படும்.
௧௦ அந்தக் காலத்த ேல, ெபரு நகரம் காலியாகும். அது வனாந்தரம்ேபால்

ஆகும். எல்லா ஜனங்களும் ெசல்வார்கள். அவர்கள் ெவளிேய ஓடுவார்கள்.
அந்த நகரமானது தறந்த ேமய்ச்சல் நலம்ேபால்ஆகும். இளம் கன்றுக்குட்டிகள்
அங்ேகபுல்ேமயும். த ராட்ைசக்ெகாடிகளிலுள்ளஇைலகைளக்கன்றுக்குட்டிகள்
உண்ணும்.
௧௧ த ராட்ைசக் ெகாடிகள் உலர்ந்துேபாகும். அவற்றன் இைலகள்

ஒடிந்துேபாகும். ெபண்கள்அக்கைளகைளவறகாகப் பயன்படுத்துவார்கள்.
ஜனங்கள் புரிந்துெகாள்ள மறுப்பார்கள். எனேவ, அவர்கைள உருவாக்கய

ேதவன் ஆறுதல் ெசய்யமாட்டார். அவர்கைள உண்டாக்கயவர் அவர்களிடம்
கருைணேயாடுஇருக்கமாட்டார்.
௧௨ அந்தக் காலத்தல், கர்த்தர் தமது ஜனங்கைள மற்ற ஜனங்களிடமிருந்து

ப ரித்துைவப்பார். அவர்ஐப ராத்துஆற்றலிருந்துெதாடங்குவார். கர்த்தர்தமது
ஜனங்கைளஐப ராத்துநத முதல்எக ப்துநதவைரத ரட்டுவார்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்களாகய நீங்கள் ஒவ்ெவாருவராகச் ேசர்க்கப்படுவீர்கள்.

௧௩ எனது ஜனங்களில் சலர் இப்ெபாழுது அசீரியாவல் காணாமல்
ேபாயருக்க றார்கள். எனது ஜனங்களில் சலர் எக ப்துக்கு ஓடிப்
ேபாயருக்க றார்கள். ஆனால் அந்தக் காலத்த ேல, ஒரு ெபரும் எக்காளம்
ஊதப்படும். அப்ெபாழுதுஅந்த ஜனங்கள் எல்ேலாரும் எருசேலமிற்குத் தரும்ப
வருவார்கள். அந்த ஜனங்கள் அந்தப் பரிசுத்த மைலயன்ேமல் கர்த்தருக்கு
முன்புபணிவார்கள்.

௨௮
வடஇஸ்ரேவலுக்குஎச்சரிக்ைககள்.

௧சமாரியாைவப் பாருங்கள்!
எப்ப ராயீமின் குடிகார ஜனங்கள் அந்நகைரப்பற்ற த் தற்ெபருைம
ெகாள்க றார்கள்.

மைலக்குேமேலவளமானபள்ளாத்தாக்குசூழஇருக்கறது.
சமாரியா ஜனங்கள் தம் நகரத்ைத அழகான பூக்களாலான க ரீடம் என்று
நைனத்தருக்கன்றனர்.

ஆனால்,அவர்கள்த ராட்ைசரசத்ைதக்குடித்துக்ெகாண்டிருக்கன்றனர்.
இந்த “அழகானக ரீடமானது”வாடிப்ேபாகும்ெசடிேபால்உள்ளது.

௨பார், எனதுஆண்டவர் பலமும்ைதரியமும்ெகாண்டவராகஇருக்க றார்.
அவர்ெபருங்காற்றும்கல்மைழயும்ெகாண்டநாட்டுக்குள்வருவார்.
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அவர்ஒருபுயைலப் ேபான்றுநாட்டுக்குள்வருவார்.
அவர் ஒரு சக்தவாய்ந்த ஆறு நாட்டுக்குள் ெபருக்ெகடுத்து வருவதுேபான்று

இருப்பார்.
அவர்அந்தக் க ரீடத்ைத (சமாரியா) தைரயல்தள்ளுவார்.

௩ எப்ப ராயீமிலுள்ள குடிகார ஜனங்கள் தமது “அழகான மகுடத்ைதப்” பற்ற
ெபருைமெகாள்க றார்கள்.

ஆனால்,அந்தநகரம் மித யுண்டுேபாகும்.
௪மைலக்குேமல்வளமானபள்ளத்தாக்குசுற்றலும்இருக்கஇந்நகரம்உள்ளது.

அந்த “அழகானபூக்களாலானமகுடம்”வாடும்ெசடிையப் ேபான்றுள்ளது.
அந்தநகரம் ேகாைடயல்முதலில்பழுத்தஅத்த ப்பழம் ேபான்றது.

ஒருவன் அப்பழத்தல் ஒன்ைறப் பார்க்கும்ேபாது, அவன் உடேன அதைன
எடுத்துச் சாப்ப ட்டுவடுகறான்.

௫ அந்தக் காலத்த ேல, சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், “அழகான மகுடமாக”
ஆவார். அவர் “ஆச்சரியத்துக்குரிய பூக்களாலான மகுடமாக” வடுபட்ட தன்
ஜனங்களுக்குஇருப்பார்.
௬ ப றகு கர்த்தர் தமது ஜனங்கைள ஆளுகன்ற நீத பத களுக்கு ஞானத்ைதக்

ெகாடுப்பார். நகர வாசல்களில் நைடெபறும் ேபார்களில் கர்த்தர் தம்
ஜனங்களுக்குப்பலத்ைதக்ெகாடுப்பார்.
௭ ஆனால் இப்ேபாது, அந்தத் தைலவர்கள் குடித்தருக்க றார்கள்.

ஆசாரியர்களும், தீர்க்கதரிச களும் த ராட்ைச ரசத்ைதயும் மதுைவயும்
குடித்தருக்க றார்கள். அவர்கள் தடுமாற கீேழ வழுகறார்கள். தீர்க்கதரிச கள்
தங்கள் கனவுகைளக் காணும்ேபாது குடித்தருக்க றார்கள். நீத பத கள் தங்கள்
முடிைவஎடுக்கும்ேபாதுகுடித்தருக்க றார்கள்.
௮ ஒவ்ெவாரு ேமைசயும் வாந்தயால் நைறந்துள்ளது. சுத்தமான இடம்

எங்குேமஇல்ைல.

ேதவன்அவரதுஜனங்களுக்குஉதவவரும்புக றார்
௯ கர்த்தர் ஜனங்களுக்கு ஒரு பாடத்ைதக் கற்ப க்க வரும்புக றார்.

கர்த்தருைடய ேபாதைனகைள ஜனங்கள் புரிந்துெகாள்ளேவண்டும். ஆனால்,
ஜனங்கேளா சறுகுழந்ைதகைளப் ேபான்றுஇருக்கன்றனர். அவர்கள்ெகாஞ்ச
காலத்துக்கு முன்னேர பால்குடிப்பைத மறந்த குழந்ைதகைளப் ேபான்று
இருக்கறார்கள். ௧௦எனேவ, கர்த்தர்அவர்கைளக்குழந்ைதகளாக எண்ணி:

சாலசவ் சாலசவ்
குவாலகுவாகுவாலகுவா
சீர் ேஷம்சீர் ேஷம்

௧௧ என்பதுேபான்ற வ ேநாதமான ெமாழியல் ேபசுவார். அவர் அந்த
ஜனங்கேளாடு ேவறுெமாழிகைளயும்பயன்படுத்துவார்.
௧௨ கடந்த காலத்தல் ேதவன் அந்த ஜனங்கேளாடு ேபசனார். அவர், “இங்ேக

ஓய்வ டம் உள்ளது. இது சமாதானமானஇடம். ேசார்ந்துேபான ஜனங்கள் வந்து
ஓய்வுெகாள்ளட்டும். இதுசமாதானத்த ற்குரியஇடம்” என்றார்.
ஆனால், அந்த ஜனங்கள் ேதவைனக் கவனிக்க வரும்பவல்ைல. ௧௩ எனேவ,

ேதவனிடமிருந்துவந்த:
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சாலசவ் சாலசவ்
குவாலகுவாகுவாலகுவா
சீர் ேஷம்சீர் ேஷம்*

என்பது ேபான்ற வார்த்ைதகள் அவர்களுக்கு அந்நய ெமாழிையப் ேபான்று
இருந்தது.
ஜனங்கள் தங்கள் ெசாந்த வழிகளில் நடந்தார்கள். எனேவ, ஜனங்கள்

பன்னிட்டு வழுந்து ேதாற்கடிக்கப்பட்டார்கள். ஜனங்கள் வைலயல் அகப்பட்டு
ைகப்பற்றப்பட்டனர்.
ேதவனுைடயநயாயத்தீர்ப்பலிருந்துஎவரும்தப்பமுடியாது
௧௪ கர்த்தருைடய ெசய்தைய எருசேலமிலுள்ள தைலவர்களாகய நீங்கள்

ேகட்கேவண்டும். ஆனால்நீங்கள்அவர்ெசால்வைதக்கவனிக்க மறுக்க றீர்கள்.
௧௫நீங்கள், “நாங்கள்மரணத்ேதாடுஒப்பந்தம்ெசய்தருக்க ேறாம். எங்களுக்கு

மரணத்தன் இடமாகய பாதாளத்துடன் ஒப்பந்தம் உள்ளது. எனேவ நாங்கள்
தண்டிக்கப்படமாட்ேடாம். தண்டைனஎங்கைளக்கடந்துேபாகும். அதுஎங்கைளப்
பாத க்காது. நாங்கள் எங்களது தந்த ரங்கள் மற்றும் ெபாய்களுக்குப்பன்
மைறந்துெகாள்ேவாம்” என்றுெசால்க றீர்கள்.
௧௬ ஆதலால், எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார், “நான் சீேயானில்

அஸ்தபாரமாக ஒரு கல்ைல ைவப்ேபன். இது ஒரு வைல உயர்ந்த கல்லாக
இருக்கும். மிக முக்கயமான கல்லின் ேமேலேய எல்லாம் கட்டப்படும்.
அக்கல்லின்ேமல்நம்ப க்ைகைவக்கறஎவனும்ஏமாந்து ேபாகமாட்டான்.
௧௭ “சுவர் ேநராக இருக்க றது என்பைதக் கண்டுெகாள்ள ஒரு அளவுக்

கருவைய ஜனங்கள் பயன்படுத்துகன்றனர். அேத வழியல் நான் நீதையயும்,
நன்ைமையயும்பயன்படுத்த எதுசரிெயன்றுகாட்டுக ேறன்.

“தீய ஜனங்களாகய நீங்கள் உங்கள் தந்த ரங்கள் மற்றும் ெபாய்களுக்குப்
பன்னால் மைறகறீர்கள். ஆனால் நீங்கள் தண்டிக்கப்படுவீர்கள். ஒரு
புயல்அல்லது ெவள்ளம் வருவதுேபான்று வந்து உங்கள் மைறவ டங்கைள
அழிக்கும். ௧௮ மரணத்ேதாடு உங்களுக்குள்ள ஒப்பந்தம் நீக்கப்படும்.
பாதாளத்துடனுள்ளஒப்பந்தம்உங்களுக்குஉதவாது.

“எவேனா ஒருவன் வந்து உங்கைளத் தண்டிப்பான். அவன் உங்கைளப்
புழுதயாக்க நடந்து ேபாவான். ௧௯ அப்பைகவன் இரவு பகலாகத் தன்
ேசைனயுடன் உங்கள் நாட்டின் மீது வருவான். இந்தச் ெசய்தைய அற பவர்
யாராயனும்அச்சத்தால்நடுங்குவைதத்தவ ர ேவெறான்றும்ெசய்யஇயலாது.
௨௦ “ப றகு, நீங்கள்இந்தக் கைதையப் புரிந்துெகாள்வீர்கள்: ஒருவன்அவைன

வடச் ச றய ஒரு படுக்ைகயல் தூங்க முயல்கறான். அவனிடம் ஒரு ேபார்ைவ
உள்ளது. ஆனால் அது அவைன மூடப் ேபாதுமானதாக இல்ைல. அந்தப்
படுக்ைகயும் ேபார்ைவயும் பயனற்றைவ. அவற்ைறப் ேபான்ேற உங்கள்
ஒப்பந்தங்களும்உள்ளன”.
௨௧ ெபராத்சீம் மைலயல் கர்த்தர் ேபார் ெசய்தது ேபாலேவ ெசய்வார்.

க ப ேயானின் பள்ளத்தாக்க ேல இருந்ததுேபாலேவ, கர்த்தர் ேகாபத்ேதாடு
இருப்பார். ப றகு, தான் ெசய்ய ேவண்டியவற்ைறக் கர்த்தர் ெசய்வார். ச ல

* ௨௮:௧௩: சா...ேஷம்இதுஎப ேரயபாடல். குழந்ைதகளுக்குஎப்படிஎழுதுவதுஎன்றுகற்ப ப்பது. குழந்ைத
அல்லதுஅந்நயர்கள் ேபசுவது ேபான்றது, இதன்ெபாருள்: ஒருஆைணஇங்ேக ஒருஆைணஅங்ேக. ஒரு
ஆட்ச இங்ேகஒருஆட்ச அங்ேக. ஒருபாடம்இங்ேக. ஒருபாடம்அங்ேக.
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வேநாதமானவற்ைறக் கர்த்தர் ெசய்வார். ஆனால் அவர் தன் ேவைலைய
முடிப்பார். அவரது ேவைலயும் வ ேநாதமானதாகும். ௨௨இப்ெபாழுது, நீங்கள்
அவற்றுக்கு எத ராகப் ேபாரிட ேவண்டாம். நீங்கள் ெசய்தால், உங்கைளச்
சுற்றயுள்ளகயறுகள்இறுக்கும்.
நான் ேகட்ட வார்த்ைதகள் மாறாது. அந்த வார்த்ைதகள் பூமிைய ஆளுகன்ற

சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தரிடமிருந்துவந்தைவ. இதுநகழ்ந்ேத தீரும்.
கர்த்தர் சரியாகத் தண்டிக்க றார்
௨௩ நான் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ற ெசய்தைய ெநருக்கமாகக்

கவனியுங்கள். ௨௪எல்லா ேநரத்தலும்ஒருவவசாய உழுதுெகாண்டிருப்பானா?
இல்ைல. ௨௫ ஒரு வவசாய பூமிையத் தயார் ெசய்க றான், ப றகு அவன்
வைதகைள வைதக்க றான். வவசாய பல் ேவறு வழிகளில் பல்ேவறு
வைதகைளத்தூவுகறான். ஒருவவசாய உளுந்ைதத்தூவுகறான். சீரகத்ைதப்
ேபாடுக றான். வரிைசகளில் ேகாதுைமையவைதக்க றான்,வாற்ேகாதுைமைய
அதற்குரிய ச றப்பான இடத்தல் தூவுகறான், கம்ைப வயலின் ஓரங்களில்
வைதக்க றான்.
௨௬நமதுேதவன்உங்களுக்குஒருபாடத்ைதக்கற்ப க்கஇைதப்பயன்படுத்த க்

ெகாண்டிருக்க றார். ேதவன் தன் ஜனங்கைளத் தண்டிக்கும்ேபாது, அவர்
நீதயாக இருக்க றார் என்பைத இந்த உதாரணம் காட்டும். ௨௭ ஒரு வவசாய
உளுந்து தாலத்தாேல ேபாரடிக்கச் ெசய்வானா? ெசய்யமாட்டான். ஒரு
வவசாய சீரகத்தன்ேமல்வண்டியன்உருைளையச்சுற்றவடுவானா? இல்ைல.
உளுந்ைதக் ேகாலினாலும்சீரகத்ைதமிலாற்றனாலும்அடிப்பான்.
௨௮ ஒரு ெபண் அப்பம் ெசய்யும்ேபாது, மாைவப் பைசந்து ைகயால்

அழுத்துவாள். ஆனால் அவள் இதைன எப்ெபாழுதும் ெசய்யமாட்டாள்.
கர்த்தர் இேத வழியல் தன் ஜனங்கைளத் தண்டிக்க றார். அவர்
வண்டிச் சக்கரத்தால் அவர்கைளப் பயமுறுத்துவார். ஆனால் அவர்
முழுைமயாக நசுக்குகறதுமில்ைல. அவர் பல குதைரகள் அவர்கைள
மித க்க வடுகறதுமில்ைல. ௨௯ இப்படி இந்த பாடம் சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது. கர்த்தர் ஆச்சரியகரமான ஆேலாசைனகைளத்
தருகறார். ேதவன்உண்ைமயானஞானம்உைடயவர்.

௨௯
எருசேலம்மீதுேதவனுைடயஅன்பு
௧ ேதவன் கூறுகறார், “அரிேயைலப் பாருங்கள்! தாவீது வாழ்ந்த

நகரேம, அரிேயல். ஆண்டுேதாறும் அவனது வடுமுைறகள் ெதாடர்ந்து
வந்தருக்கன்றன. ௨ நான் அரிேயைலத் தண்டித்தருக்க ேறன். அந்நகரம்
துக்கத்தாலும்அழுைகயாலும்நைறந்தருக்க றது. ஆனால்அவள்எப்ெபாழுதும்
எனது அரிேயலாகேவ இருக்க றாள். ௩ அரிேயேல, நான் உன்ைனச் சுற்ற ப்
பைடகைள ைவத்துள்ேளன். நான் உனக்கு எத ராகப் ேபார்க் ேகாபுரங்கைள
எழுப்ப ேனன். ௪நீ ேதாற்கடிக்கப்பட்டுத் தைரயல்வீழ்த்தப்பட்டாய். இப்ெபாழுது
ஒரு ஆவயன் சத்தத்ைதப்ேபால உனது சத்தம் தைரயலிருந்து எழும்புவைத
நான்ேகட்க ேறன்”.
௫ அங்ேக பல அந்நயர்கள் புழுதயன் சறு துணுக்குகைளப்ேபால

இருக்க றார்கள். அங்ேக சல ெகாடூரமான ஜனங்கள் காற்றல் பறந்து வரும்
பதர்கைளப் ேபான்றுள்ளனர். ௬ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் உன்ைன நல
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நடுக்கம், இடி, பலத்தகுரல், கூச்சல் ஆகயவற்றால் தண்டிப்பார். அங்ேக புயற்
காற்று, ெபருங்காற்று, ெநருப்பு ஆகயைவ ேதான்ற அழிக்கவும் எரிக்கவும்
ெசய்யும். ௭ அரிேயலுக்கு எத ராகப் பல நாடுகள் ேபாரிடும். இது இரவல்
வருகறபயங்கரக்கனவுேபான்றருக்கும். பைடகள்அரிேயைலமுற்றுைகய ட்டு
தண்டித்தன. ௮ஆனால்அப்பைடகளுக்கும்இதுஅத்தைகய கனவாகஇருக்கும்.
அவர்கள் தாம் வரும்புகன்றவற்ைறப் ெபறுவதல்ைல. இது, பச யுள்ளவன்
உணைவப் பற்ற க் கனவு காண்பது ேபாலிருக்கும். அவன் எழும்புக றேபாதும்
பச யாகேவ இருப்பான். இது, தாகமாயுள்ளவன் தண்ணீைரப்பற்ற க் கனவு
காண்பது ேபாலிருக்கும். அவன் வழித்ெதழுகன்றேபாதும் தாகமாகேவ
இருக்கும். சீேயானுக்கு எத ராகப் ேபாரிடுக ற அைனத்து நாடுகளும் இது
ேபாலேவஇருக்கும். அந்தநாடுகள்அைவவரும்புவைதப்ெபறுவதல்ைல.

௯ஆச்சரியப்படுங்கள்ப ரமிப்பைடயுங்கள்.
நீங்கள்நன்றாகக்குடித்தருப்பீர்கள்,ஆனால்மதுவனால்அல்ல.
நீங்கள்தள்ளாடிவழுவீர்கள்,ஆனால்மதுவனால்அல்ல.

௧௦கர்த்தர்உங்கைளத்தூங்கச்ெசய்வார்.
கர்த்தர்உங்கள்கண்கைளமூடச்ெசய்வார்.

(தீர்க்கதரிச கள்உங்கள்கண்களாய்இருக்க றார்கள்).
கர்த்தர்உங்கள்தைலகைளமூடுவார்.

(தீர்க்கதரிச கள்உங்கள்தைலகளாய்இருக்க றார்கள்).

௧௧ இைவ நகழும் என்று நான் உங்களுக்குக் கூறுக ேறன். ஆனால்
நீங்கள் என்ைனப் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல. என்னுைடய வார்த்ைதகள் மூடி
முத்தைரய டப்பட்ட புத்தகத்ைதப்ேபால்உள்ளன. ௧௨நீங்கள்அந்தப் புத்தகத்ைத
வாச க்கமுடிந்தஒருவனிடம்ெகாடுத்துவாச க்கச்ெசால்லலாம். ஆனால்அவன்,
“என்னால் இந்தப் புத்தகத்ைத வாச க்க முடியாது. இது மூடப்பட்டிருக்க றது.
என்னால் தறக்கமுடியாது” என்று ெசால்வான். அல்லது நீங்கள் அந்தப்
புத்தகத்ைத வாச க்கமுடியாத ஒருவனிடம் ெகாடுத்து வாச க்கச் ெசால்லலாம்.
அதற்குஅவன், “நான்இந்தப்புத்தகத்ைதவாச க்கமுடியாது,ஏெனன்றால்,எப்படி
வாச க்கேவண்டும்என்றுஎனக்குத்ெதரியாது” என்பான்.
௧௩ எனது ஆண்டவர், “என்ைன ேநச ப்பதாக இந்த ஜனங்கள்

கூறுகறார்கள். அவர்கள் தங்கள் வாயன் வார்த்ைதகளால் என்ைனப்
ெபருைமபடுத்துகறார்கள். ஆனால் அவர்களது இருதயங்கள் என்ைன
வட்டுத் ெதாைலவல் உள்ளன. அவர்கள் எனக்குக் காட்டும் மரியாைதயானது
மனிதர்கள்உண்டாக்கயசட்டங்கைளத்தாங்கள்மனப்பாடம்ெசய்யும்அளவுக்கு
மட்டுேம இருந்தது. ௧௪ எனேவ நான் அந்த ஜனங்கைள ஆச்சரியப்படுத்த சல
வல்லைமமிக்க, அத சயப்படத்தக்கச் ெசயல்கைளச் ெசய்ேவன். அவர்களது
ஞானிகள் தங்கள் ஞானத்ைத இழப்பார்கள். அவர்களின் ஞானிகள்
புரிந்துெகாள்ளமுடியாமல் ேபாவார்கள்” என்றுெசால்க றார்.
௧௫அந்தஜனங்கள்சலவற்ைறக்கர்த்தரிடம்மைறக்கமுயல்கறார்கள். கர்த்தர்

இதைனப் புரிந்துெகாள்ளமாட்டார் என்று அவர்கள் நைனக்கறார்கள். அந்த
ஜனங்கள் இருட்டில் தங்கள் ெகட்ட ெசயல்கைளச் ெசய்க றார்கள். அவர்கள்
தமக்குள்: “எவரும்எங்கைளப்பார்க்கமுடியாது. நாங்கள்யார் என்றுஎவருக்கும்
ெதரியாது” எனக்கூறுகறார்கள்.
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௧௬ நீங்கள் குழம்ப இருக்க றீர்கள். குயவைன களிமண்ணுக்குச் சமமாக
நீங்கள் நைனக்கறீர்கள். ஒருவனால் ெசய்யப்பட்ட ெபாருள் அவைனப்
பார்த்து “நீ என்ைன உன்டாக்கவல்ைல” என்று ெசால்ல முடியும் என்று
நீங்கள் நைனக்கறீர்கள். இது, ஒரு பாைன தன்ைன உருவாக்கயவனிடம் “நீ
புரிந்துெகாள்க றதல்ைல” என்றுெசால்வதுேபான்றதாகும்.
நல்லேநரம்வந்துெகாண்டிருக்க றது
௧௭ இதுதான் உண்ைம: ெகாஞ்ச ேநரத்த ற்குப் ப றகு, கர்ேமல் மைலையப்

ேபான்று லீபேனான் வளமான மண்ைணக்ெகாண்டது. கர்ேமல் மைல ஒரு
அடர்த்தயான காட்ைடப் ேபான்றதாகும். ௧௮புத்தகத்தல் உள்ளவார்த்ைதகைள
ஒரு ெசவ டன் ேகட்க முடியும். குருடன் இருளுக்கும் அந்தகாரத்த ற்கும் ஊேட
பார்க்கமுடியும். ௧௯ கர்த்தர் ஏைழகைள மக ழ்ச்ச யாக்குவார். இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தரில் ஏைழயானஜனங்கள்களிப்பைடவார்கள்.
௨௦அற்பர்களும்ெகாடியவர்களும்அழிந்தப றகுஇதுநகழும். ெகட்டெசயலில்

மக ழ்ச்ச அைடக ற ஜனங்கள் ேபானபறகு இது நகழும். ௨௧ (அந்த ஜனங்கள்
நல்லவர்கைளப்பற்ற ப் ெபாய் ெசால்க றார்கள். அவர்கள் நீத மன்றத்தல்
வைலக்குட்படுத்தமுயல்கறார்கள். அவர்கள்அப்பாவ ஜனங்கைளஅழித்துவ ட
முயல்கறார்கள்).
௨௨ எனேவ, கர்த்தர் யாக்ேகாபன் குடும்பத்ேதாடு ேபசுக றார். (இந்தக்

கர்த்தர்தான் ஆப ரகாைம வடுதைல ெசய்தவர்). கர்த்தர் கூறுகறார்,
“இப்ேபாது, யாக்ேகாபு (இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்) நாணமைடந்து ெவட்கப்பட்டுப்
ேபாவதல்ைல. ௨௩ அவன் அவரது பள்ைளகள் எல்ேலாைரயும் பார்ப்பான்.
எனது ெபயர் பரிசுத்தமானது என்று அவன் கூறுவான். இந்தப் பள்ைளகைள
நான் என் ைககளால் ெசய்ேதன். யாக்ேகாபன் பரிசுத்தமானவர் (ேதவன்)
மிகவும் ச றப்புைடயவர் என்றுஇந்தப் பள்ைளகள்கூறுவார்கள். இஸ்ரேவலின்
ேதவைன இந்தப் பள்ைளகள் மத ப்பார்கள். ௨௪ இந்த ஜனங்களில் பலர்
புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள். எனேவ,அவர்கள்தவறுகைளச்ெசய்வார்கள். இந்த
ஜனங்கள் புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள். ஆனால் அவர்கள் தமது பாடத்ைதக்
கற்றுக்ெகாள்வார்கள்” என்கறார்.

௩௦
இஸ்ரேவல்எக ப்ைதயல்ல, ேதவைனநம்பேவண்டும்
௧ கர்த்தர், “இந்தப் பள்ைளகைளப் பாருங்கள். அவர்கள் எனக்குக்

கீழ்ப்படிவதல்ைல. அவர்கள் த ட்டங்கைளப் ேபாடுவார்கள். ஆனால்
என்னிடம் உதவையக் ேகட்கமாட்டார்கள். அவர்கள் மற்ற நாடுகேளாடு
ஒப்பந்தம் ெசய்க றார்கள். ஆனால், எனது ஆவ அந்த ஒப்பந்தங்கைள
வரும்புவதல்ைல. இந்தஜனங்கள்தங்களுக்குள்ேமலும்ேமலும்பாவங்கைளச்
ேசர்த்துக்ெகாண்ேட ேபாக றார்கள். ௨ இந்தக் குழந்ைதகள் உதவக்காக
எக ப்துக்குப் ேபாய்க்ெகாண்டிருக்க றார்கள். ஆனால், தாங்கள் ெசய்வது
சரிதானா என்பைத என்னிடம் ேகட்கவல்ைல. அவர்கள் பார்ேவானால்
காப்பாற்றப்படுவதாக நம்பனார்கள். எக ப்து அவர்கைளக் காப்பாற்றும் என்று
நைனக்கறார்கள்.
௩ “ஆனால், எக ப்தல் ஒளிந்துக்ெகாள்வது உங்களுக்கு உதவாது என்று

நான் உங்களுக்குக் கூறுக ேறன். எக ப்தால் உங்கைளக் காப்பாற்ற இயலாது.
௪ உங்கள் தைலவர்கள் ேசாவானுக்குப் ேபாயருக்க றார்கள். உங்கள்
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ெவளியுறவு அதகாரிகள் ஆேனஸ் நாட்டுக்குப் ேபாயருக்க றார்கள். ௫ஆனால்
அவர்கள், ஏமாற்றம் அைடவார்கள். அவர்களுக்கு உதவெசய்ய முடியாத
ஜனத்ைதஅவர்கள்சார்ந்துள்ளனர். எக ப்துபயனற்றது. அதனால்உதவெசய்ய
முடியாது. ெவட்கத்த ற்கும் துக்கத்த ற்குேம எக ப்து காரணமாக அைமயும்”
என்றார்.
யூதாவற்குேதவனுைடயெசய்த
௬வனாந்த ரத்தல்உள்ளமிருகங்கைளப்பற்றயதுக்கெசய்த :
வனாந்த ரம் ஒரு ஆபத்தான இடம். இப்பூமியல் சங்கங்களும் வஷப்

பாம்புகளும் ேவகமாகச் ெசல்லும் பாம்புகளும் நைறந்துள்ளன. ஆனால்
சல ஜனங்கள் எக ப்துக்குப் ேபாக றவர்கள் இதன் வழியாகப் பயணம்
ெசய்வார்கள். அவர்கள் தங்கள் ெசல்வங்கைளக் கழுைதயன் முதுகல் ஏற்ற க்
ெகாண்டுெசல்வார்கள். ஒட்டகங்களின் முதுகல் தங்கள் ெபாக்கஷங்கைள
ைவத்தருப்பார்கள். இதற்குப் ெபாருள், ஜனங்கள் தமக்கு உதவ முடியாத
ஜனத்ைதேய சார்ந்துெகாண்டிருக்க றார்கள். ௭ அந்தப் பயனற்ற நாடு தான்
எக ப்து. எக ப்தன்உதவ எதற்கும் பயனற்றது. எனேவ, நான் எக ப்ைத, “எதுவும்
ெசய்யாதஅரக்கன்” என்றுஅைழப்ேபன்.
௮ இப்ெபாழுது, இைத அைடயாளத்தன் ேமல் எழுது. எல்லா ஜனங்களும்

இதைனப் பார்க்க முடியும். இதைன ஒரு புத்தகத்தல் எழுது. இறுத
நாட்களுக்காக இவற்ைற எழுது. இது நீண்ட காலத்துக்குப்பன் எத ர்காலத்தல்
இருக்கும்.

௯இந்த ஜனங்கள் தம் ெபற்ேறாருக்குஅடிபணிய மறுக்கும் பள்ைளகைளப்
ேபான்றுள்ளனர். கர்த்தருைடய ேபாதைனகைளக் ேகட்க அவர்கள் மறுத்துப்
ெபாய் ெசால்க றார்கள். ௧௦ “நாம் ெசய்ய ேவண்டிய காரியங்கைளப் பற்ற
கனவுகைளக் காணாதீர்கள். எங்களிடம் உண்ைமகைளச் ெசால்லாதீர்கள்.
எங்களுக்கு நலமானவற்ைற மட்டும் ெசால்லுங்கள். எங்களுக்கு
நல்லுணர்ைவ உண்டாக்குங்கள். எங்களுக்காக நல்லவற்ைற மட்டும்
பாருங்கள். ௧௧ உண்ைமயல் ந கழப்ேபாவைதக் காணுவைத நறுத்துங்கள்.
எங்கள்வழியல்இருந்துெவளிேயறுங்கள். இஸ்ரேவலின்பரிசுத்தைரப்பற்ற
எங்களுக்குக் கூறுவைத நறுத்துங்கள்” என்று அவர்கள் தீர்க்கதரிச களிடம்
கூறுகறார்கள்.
ேதவனிடமிருந்துமட்டுேமயூதாவற்குஉதவ வருகறது
௧௨இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர் கூறுகறார், “கர்த்தரிடமிருந்து வந்த ெசய்தைய

ஏற்றுக்ெகாள்ள நீங்கள் மறுக்க றீர்கள். சண்ைடயும், ெபாய்யும் உங்களுக்கு
உதவும் என்று அதைனச் சார்ந்து இருக்க நீங்கள் வரும்புக றீர்கள். ௧௩ நீங்கள்
இவற்ைறப்பற்றய குற்றம் உள்ளவர்களாக இருக்க றீர்கள். எனேவ, நீங்கள்
வ ரிசல்கைளயுைடய உயரமான சுவர்கைளப்ேபால இருக்க றீர்கள். அந்தச்
சுவர் வழுந்து சறு துண்டுகளாக உைடயும். ௧௪ நீங்கள் ெபரிய களிமண்
ஜாடி உைடந்து பற்பல சறு துண்டுகளாக உைடந்தைதப் ேபால இருக்க றீர்கள்.
அந்தத் துண்டுகள் பயனற்றைவ. நீங்கள் அைதக்ெகாண்டு ெநருப்பலிருந்து
எரியும் கரித்துண்ைட ெவளிேய எடுக்கேவா, குளத்த ேல தண்ணீர் எடுக்கேவா
முடியாது”.
௧௫ இஸ்ரேவலில் பரிசுத்தராயருக்க ற, கர்த்தராக ய எனது ஆண்டவர்

ெசால்க றார், “என்னிடம் நீங்கள் தரும்ப வந்தால் பாதுகாக்கப்படுவீர்கள்.
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என்ைன நம்பனால் அது உங்களுக்கு வரப்ேபாக ற உதவயாக இருக்கும்.
ஆனால்நீங்கள்அைமதயாகஇருக்க ேவண்டும்” என்கறார்.
ஆனால்நீங்கள்அவற்ைறச்ெசய்யவரும்பவல்ைல. ௧௬ “இல்ைலஎங்களுக்கு

ஓடிப்ேபாகக் குதைரகள் ேவண்டும்!” என்று நீங்கள் கூறுகறீர்கள். அது
உண்ைம. நீங்கள் குதைரகள் ேமேலற ஓடுவீர்கள். ஆனால் பைகவர்கள்
உங்கைளத் துரத்துவார்கள். அவர்கள் உங்கள் குதைரகைள வ ட ேவகமாக
இருப்பார்கள்.
௧௭ ஒரு பைகவன் பயங்காட்டுவான். உங்களில் ஆய ரக்கணக்கானவர்கள்

அஞ்ச ஓடுவார்கள். ஐந்து பைகவர்கள் பயங்காட்டுவார்கள். நீங்கள்
அைனவரும்அவர்கைளவ ட்டு ஓடிவடுவீர்கள். மைலயன் ேமல்உள்ள ெகாடிக்
கம்பம்மட்டுேமஉங்கள்ேசைனயல்வ டப்பட்டிருக்கும்.
ேதவன்அவரதுஜனங்களுக்குஉதவுவார்
௧௮ கர்த்தர் அவரது இரக்கத்ைத உங்கள்மீது காட்ட வரும்புக றார். கர்த்தர்

காத்துக்ெகாண்டிருக்க றார். கர்த்தர் எழுந்து உங்களுக்கு ஆறுதல் ெசய்ய
வரும்புக றார். ேதவனாகய கர்த்தர் நீத ெசய்க றார். கர்த்தருைடய
உதவக்காகக் காத்தருக்க றஒவ்ெவாருவரும்ஆசீர்வத க்கப்படுவார்கள்.
௧௯ சீேயான் மைலயன் ேமலுள்ள எருசேலமில் கர்த்தருைடய ஜனங்கள்

வாழுவார்கள். நீங்கள் ெதாடர்ந்து அழுதுெகாண்டிருக்கமாட்டீர்கள். கர்த்தர்
உங்களுைடய அழுைகையக் ேகட்டு ஆறுதல் ெசய்வார். கர்த்தர் உங்களுக்குச்
ெசவெகாடுப்பார். அவர்உங்களுக்குஉதவுவார்.
௨௦ கடந்த காலத்தல், எனது ஆண்டவர் (ேதவன்) உங்களுக்குத் துன்பமும்,

ெதால்ைலகளும் ெகாடுத்தார். அது உங்களுக்கு தனமும் உண்ணும் அப்பம்
ேபான்றும் தண்ணீர் ேபான்றும் இருந்தது. ஆனால் ேதவன் உங்கள் ஆச ரியர்.
அவர் உன்னிடமிருந்து இனி ெதாடர்ந்து ஒளிந்துெகாள்ளமாட்டார். நீ உனது
ஆச ரியைர உனது ெசாந்தக் கண்ணால் பார்க்கலாம். ௨௧ ப றகு, நீ தவறு
ெசய்தால்,தவறானவழியல்ேபானால் (வாழ்ந்தால்), (இடதுபக்கமாகேவாவலது
பக்கமாகேவா) நீ உனக்கு பன்னால், “இதுதான் சரியானவழி. இந்த வழியல் நீ
ேபாக ேவண்டும்” என்றஒருஓைசையக் ேகட்பாய்.
௨௨உங்களிடம் ெபான்னாலும், ெவள்ளியாலும் மூடப்பட்ட சைலகள் உள்ளன.

அந்த ெபாய்த் ெதய்வங்கள் உங்கைள கைறப்படுத்தயுள்ளது. ஆனால் அந்தப்
ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்குச் ேசைவ ெசய்வைத நறுத்துவீர்கள். நீ அந்த
ெதய்வங்கைளத்தீட்டுப்பட்டஆைடேபாலதூரஎறவாய்.
௨௩அந்தக் காலத்தல், உனக்காகக் கர்த்தர் மைழைய அனுப்புவார். பூமியல்

நீ வைதகைள வைதக்கலாம். பூமி உனக்காக உணைவ வைளய ைவக்கும்.
நீ ஒரு ெபரிய அறுவைடையச் ெசய்வாய். உங்கள் மிருகங்களுக்கு வயலில்
ஏராளமான உணவு இருக்கும். உன் ஆடுகளுக்கு அகலமான ேமய்ச்சல் இடம்
இருக்கும். ௨௪ உனது எருதுகளுக்கும் கழுைதகளுக்கும் ேதைவயான உணவு
கைடக்கும். அங்கு ஏராளமானஉணவுஇருக்கும். உன்மிருகங்கள்உண்பதற்கு
முறத்தாலும், தூற்றுக்கூைடயாலும்தூற்றப்பட்ட கப்ப கள்உன்னிடம் இருக்கும்.
௨௫ ஒவ்ெவாரு மைலயலும் ேமடுகளிலும் தண்ணீர் நைறந்த ஓைடகள்
இருக்கும். இைவ ஏராளமான ஜனங்கள் ெகால்லப்பட்ட ப றகு, ேகாபுரங்கள்
தைரய ேலவழுந்த ப றகுந கழும்.
௨௬ அந்தக் காலத்த ேல, சந்த ரனிலிருந்து வருகற ஒளியானது சூரியனின்

ஒளிேபால இருக்கும். சூரியனின் ஒளியானதுஇப்ெபாழுதுஇருப்பைதவ ட ஏழு



ஏசாயா௩௦:௨௭ 1337 ஏசாயா௩௧:௧

மடங்கு மிகுதயாக இருக்கும். சூரியனிலுள்ள ஒரு நாள் ெவளிச்சம் ஒரு வாரம்
(ஏழு நாள்) ெவளிச்சம்ேபால் இருக்கும். இைவ கர்த்தர் தமது உைடந்துேபான
ஜனங்களின் அடிகளினிமித்தம் கட்டுகள் கட்டி அவற்றன் அடிக்காயத்ைதக்
குணமாக்கும்ேபாதுந கழும்.
௨௭ பார்! ெதாைலவலிருந்து கர்த்தருைடய நாமம் வந்துெகாண்டிருக்க றது.

அவரது ேகாபம் அடர்ந்த ேமகப் புைகேயாடு ெநருப்பு ேபான்றுள்ளது.
கர்த்தருைடயவாய் ேகாபத்தால் நைறந்துள்ளது. அவரது நாக்கானது எரிகன்ற
ெநருப்புேபால் உள்ளது. ௨௮ கர்த்தருைடய சுவாசமானது (ஆவ ) கழுத்து
மட்டும் எட்டுக ற ஆற்று ெவள்ளத்ைதப் ேபான்றுள்ளது. ேதசங்கைளக் கர்த்தர்
ந யாயந்தீர்ப்பார். இது “நாசம் என்னும் சல்லைடயல்” ேதசங்கைள அைசப்பது
ேபால இருக்கும். கர்த்தர் அவர்கைளக் கட்டுப்படுத்துவார். அது ஜனங்களின்
வாய ேல ேபாட்டுகட்டுப்படுத்துகறகடிவாளத்ைதப் ேபான்றருக்கும்.
௨௯ அந்தக் காலத்தல், நீங்கள் மக ழ்ச்ச கரமான பாடல்கைளப் பாடுவீர்கள்.

அந்த ேநரமானது, ஓய்வு நாைளத் ெதாடங்கும் இரவுகைளப் ேபான்றருக்கும்.
கர்த்தருைடய மைலக்கு நடந்துேபாைகயல், நீங்கள் மிக மக ழ்ச்ச யாக
இருக்க றீர்கள். வழியல் புல்லாங்குழைலக் கவனித்தவண்ணம்இஸ்ரேவலின்
கன்மைல அருகல் ெதாழுதுெகாள்ளப் ேபாகும்ேபாது மக ழ்ச்ச யாக
இருக்க றீர்கள்.
௩௦ கர்த்தர் அவரது ச றந்த குரைல ஜனங்கள் அைனவரும் ேகட்குமாறு

ெசய்வார். கர்த்தர், தம் கரத்தன் வல்லைமைய ஜனங்கள் அைனவரும்
காணும்படி ேகாபத்துடன் இறங்க வருவார். அந்தக் ைகயானது ெபரும்
ெநருப்ைப ேபால எல்லாவற்ைறயும் எரிக்கத்தக்கதாக இருக்கும். கர்த்தருைடய
வல்லைமயானது மைழேயாடும், கல்மைழேயாடும் வருகற புயல்ேபால
இருக்கும். ௩௧ கர்த்தருைடய குரைலக் ேகட்டதும் அசீரியா அஞ்சும். கர்த்தர்
அசீரியாைவ ேகாலால் அடிப்பார். ௩௨ கர்த்தர் அசீரியாைவ அடிப்பார். அது
முரசன்மீது தாளம் ேபாடுவது ேபாலவும், வீைணகைள மீட்டுவது ேபாலவும்
இருக்கும். கர்த்தர் தமதுச றந்தைகயால் (வல்லைம)அசீரியாைவத்தாக்குவார்.
௩௩ ேதாப்ேபத்* ஏற்ெகனேவ நீண்ட காலத்த ற்கு முன்ேப தயாராக

ைவக்கப்பட்டிருக்க றது. இது அரசனுக்குத் தயாராக உள்ளது. இது மிக
ஆழமாகவும் அகலமாகவும் அைமக்கப்பட்டது. அங்ேக ெபரிய வறகுக் கட்டும்,
ெநருப்பும் உள்ளது. கர்த்தருைடய ஆவயானவர் எரியும் கந்தக ஓைடேபால
வந்துஅதைனஎரிப்பார்.

௩௧
ேதவனுைடயவல்லைமையச் சார்ந்ேதஇஸ்ரேவல்இருக்க ேவண்டும்
௧ எக ப்துக்கு ஜனங்கள் உதவ ேகட்டுப் ேபாவைதப் பார். ஜனங்கள்

குதைரகைளக் ேகட்க றார்கள். குதைரகள் தங்கைளக் காக்கும் என்றுஅவர்கள்
நைனக்கறார்கள். எக ப்தலிருந்துவரும் பலஇரதங்களும், குதைர வீரர்களும்
அவர்கைளக் காப்பாற்றும் என்று நம்புக றார்கள். பைட மிகப் ெபரிதாய்
இருப்பதால் தாங்கள் பாதுகாப்புடன் இருப்பதாக ஜனங்கள் நைனக்கன்றனர்.
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தமானவைர (ேதவைன) ஜனங்கள் நம்பவல்ைல.
ஜனங்கள்கர்த்தரிடம்உதவ ேகட்பதல்ைல.

* ௩௦:௩௩: ேதாப்ேபத் ெககன்னா, இன்ேனாம் பள்ளத்தாக்கு. இதல் ஜனங்கள் தம் பள்ைளகைளக்
ெகான்றுெபாய்த்ெதய்வங்கைளப்ெபருைமப்படுத்துவார்கள்
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௨ஆனால், கர்த்தர் ஞானமுள்ளவராய் இருக்க றார். அவர்களுக்கு எத ராகக்
கர்த்தர் தீங்குவரப் பண்ணுகறார். கர்த்தருைடய கட்டைளைய ஜனங்களால்
மாற்ற முடியாது. கர்த்தர் எழும்ப , தீய ஜனங்களுக்கு (யூதா) எத ராகப்
ேபாரிடுவார். அவர்களுக்குஉதவமுயல்கறஜனங்களுக்கு (எக ப்து)எத ராகவும்
கர்த்தர் ேபாரிடுவார்.
௩ எக ப்து ஜனங்கள் ேதவன் அல்ல மனிதர்கள் மட்டுேம. எக ப்தலுள்ள

குதைரகள்ஆவ அல்ல, மிருகங்கள் மட்டுேம. கர்த்தர் தமது கரத்ைத நீட்டுவார்.
உதவுபவர்கள் (எக ப்து) ேதாற்கடிக்கப்படுவார்கள். உதவைய வரும்புக ற
ஜனங்களும் (யூதா)வழுவார்கள். எல்லாஜனங்களும்ேசர்ந்துஅழிவார்கள்.
௪ கர்த்தர் என்னிடம், “ஒரு சங்கேமா சங்கக்குட்டிேயா உண்பதற்காக ஒரு

மிருகத்ைதப் ப டிக்கும்ேபாது, அது மரித்த மிருகத்தன் அருகல் நன்று
ெகர்ச்ச க்கும். அப்ேபாது அந்தச் ச றந்த சங்கத்ைத எதுவும் பயமுறுத்தாது.
மனிதர்கள்வந்து சங்கத்தன்அருகல் சத்தமிட்டால், அதுஅஞ்சாது. மனிதர்கள்
அத கமாக ஓைச எழுப்பலாம். ஆனால் சங்கம் ெவளிேய ஓடாது” என்று
கூறனார்.
அதுேபாலேவ, சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தரும் சீேயான் மைலக்கு வருவார்.

அம்மைலயல் அவர் ேபாரிடுவார். ௫ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் எருசேலைம
பறைவகள் கூட்டுக்குேமல் பறப்பைதப்ேபான்று காப்பாற்றுவார். அவைளக்
கர்த்தர் காப்பாற்றுவார். கர்த்தர் “கடந்துவந்து” எருசேலைமக்காப்பாற்றுவார்.
௬ இஸ்ரேவலின் பள்ைளகளாகய நீங்கள் ேதவனுக்கு எத ராகத்

தரும்பனீர்கள். நீங்கள் ேதவனிடம் தரும்பவர ேவண்டும். ௭ ப றகு,
நீங்கள் ெசய்த ெபான்னாலும், ெவள்ளியாலுமான வக்க ரகங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்வைத ஜனங்கள் நறுத்துவார்கள். நீங்கள் அந்த
வக்க ரகங்கைளச்ெசய்யும்ேபாது,உண்ைமயல்பாவம்ெசய்தீர்கள்.
௮அசீரியா வாளால் ேதாற்கடிக்கப்படும். ஆனால், அந்தவாள்ஒரு மனிதனின்

வாளல்ல. அசீரியா அழிக்கப்படும். ஆனால், அந்த அழிவானது மனிதனின்
வாளிலிருந்து வராது. அசீரியா ேதவனுைடய வாளிலிருந்து தப்ப ஓடுவான்.
ஆனால், இைளஞர்கள் ைகப்பற்றப்பட்டு அடிைமகளாக்கப்படுவார்கள்.
௯அவர்களது பாதுகாப்புக்குரிய இடம் அழிக்கப்படும். அவர்களின் தைலவர்கள்
ேதாற்கடிக்கப்பட்டுஅவர்களின்ெகாடிையவடுவார்கள்.
கர்த்தர் இவற்ைற கூறனார். கர்த்தருைடய பலிபீடம் சீேயானில் இருக்க றது.

கர்த்தருைடயஅடுப்பு (பலிபீடம்) எருசேலமில்இருக்க றது.

௩௨
தைலவர்கள் நல்லவர்களாகவும் ேநர்ைமயானவர்களாகவும்

இருக்கேவண்டும்
௧ நான் ெசால்லுகறவற்ைறக் ேகளுங்கள்! ஒரு அரசன் நன்ைமையத்தரும்

ஆட்ச ெசய்யேவண்டும். தைலவர்கள்ஜனங்கைளவழிநடத்த ச்ெசல்லும்ேபாது
நீதயான முடிவுகைள எடுக்க ேவண்டும். ௨ இது நகழ்ந்தால், அரசன்
காற்றுக்கும் மைழக்கும் மைறந்துெகாள்வதற்கு ஏற்ற இடமாக இருப்பான்.
வறண்ட பூமிக்கு நீேராைட வந்ததுேபால இருக்கும். இது ெவப்பமான
பூமியல் ெபருங் கன்மைலயல் குளிர்ந்த ந ழல்ேபால் இருக்கும். ௩ ஜனங்கள்
உதவக்காக அரசனிடம் தரும்புவார்கள். ஜனங்கள் உண்ைமயல் அவர்
ெசால்லுவைதக் கவனிப்பார்கள். ௪ குழம்ப ப்ேபான ஜனங்கள் இப்ெபாழுது
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புரிந்துெகாள்வார்கள். ெதளிவாகப் ேபச முடியாத ஜனங்கள் இப்ெபாழுது
ெதளிவாகவும் ேபசுவார்கள். ௫ நாத்த கர்கள் உயர்ந்த மனிதர்கள் என்று
அைழக்கப்படமாட்டார்கள். ேமாசடிக்காரர்கள் மத ப்ப ற்குரியவர்கள்
என்றைழக்கப்படமாட்டார்கள்.
௬ ஒரு நாத்த கன் தீயவற்ைறப் ேபசுக றான். அவனது மனதல் தீயவற்ைறச்

ெசய்வதற்ேக த ட்டங்கள் இருக்கும். ஒரு துன்மார்க்கன் தவறானவற்ைறச்
ெசய்வதற்ேக வரும்புக றான். ஒரு துன்மார்க்கன் கர்த்தைரப்பற்ற
ெகட்டவற்ைறேய ேபசுக றான். ஒரு துன்மார்க்கன் பச த்த ஜனங்கைளச்
சாப்ப ட அனுமத க்கமாட்டான். ஒரு துன்மார்க்கன் தாகமாயருக்கும்
ஜனங்கைளத் தண்ணீர்குடிக்கவ டமாட்டான். ௭அந்த நாத்த கன்ெகட்டவற்ைறக்
கருவயாகப் பயன்படுத்துவான். ஏைழ ஜனங்களிடமிருந்து எல்லாவற்ைறயும்
எடுத்துக்ெகாள்ளும் வழிகைள அவன் த ட்டமிடுவான். அந்த துன்மார்க்கன்
ஏைழ ஜனங்கைளப்பற்ற ப் ெபாய் ெசால்லுகறான். அவனது ெபாய்கள் ஏைழ
ஜனங்கைளேநர்ைமயானதீர்ப்புெபறுவதலிருந்துவலக்குகறது.
௮ஆனால் நல்ல தைலவன், நல்லவற்ைறச் ெசய்யத் த ட்டமிடுக றான். அந்த

நல்லைவஅவைனநல்லதைலவனாகச்ெசய்க றது.
கடினமானேநரங்கள்வந்துெகாண்டிருக்கன்றன
௯ உங்களில் சல ெபண்கள் இப்ேபாது மிக அைமதயாக இருக்க றீர்கள்.

நீங்கள் பாதுகாப்ைப உணருகறீர்கள். ஆனால், நான் ெசால்லுகற
வார்த்ைதகைள நீங்கள் நன்று கவனிக்க ேவண்டும். ௧௦ெபண்களாகய நீங்கள்
இப்ேபாது அைமதைய உணருகறீர்கள். ஆனால், ஒரு ஆண்டுக்குப் ப றகு
ெதால்ைலக்குள்ளாவீர்கள். ஏெனன்றால், அடுத்த ஆண்டு த ராட்ைசகைள
நீங்கள் பற க்க மாட்டீர்கள். ஏெனன்றால், பற ப்பதற்குத் த ராட்ைசகள்
இருக்காது.
௧௧ ெபண்கேள! இப்ெபாழுது நீங்கள் அைமதயாய் இருக்க றீர்கள். ஆனால்,

நீங்கள் அச்சுறுத்தப்பட ேவண்டும். ெபண்கேள! இப்ேபாது நீங்கள்அைமதைய
உணருகறீர்கள். ஆனால் நீங்கள் கவைலக்குட்பட ேவண்டும். உங்களது
ெமன்ைமயான ஆைடகைள எடுத்துவடுங்கள். துக்கத்த ற்குரிய ஆைடகைள
அணிந்துெகாள்ளுங்கள். அந்த ஆைடகைள உங்கள் இடுப்பல் கட்டிக்
ெகாள்ளுங்கள். ௧௨ துக்கத்துக்குரிய ஆைடகைள துன்பம் நைறந்த உங்கள்
மார்புக்கு ேமல் ேபாட்டுக்ெகாள்ளுங்கள்.
உங்கள் வயல்கள் காலியானதால் அலறுங்கள். உங்கள் த ராட்ைசத்

ேதாட்டங்கள்ஒருகாலத்தல்த ராட்ைசப்பழங்கைளத்தந்தன. ஆனால்இப்ேபாது
அைவ காலியாக உள்ளன. ௧௩ எனது ஜனங்களின் பூமிக்காக அலறுங்கள்.
ஏெனன்றால், இப்ெபாழுது முட்களும் ெநருஞ்சயும் மட்டுேம வளரும்.
நகரத்த ற்காக அலறுங்கள். ஒரு காலத்தல் மக ழ்ச்ச யால் நைறந்தருந்த
வீடுகளுக்காகஅலறுங்கள்.
௧௪ ஜனங்கள் தைலநகரத்ைதவ ட்டு ெவளிேயறுவார்கள். அரண்மைனயும்

ேகாபுரங்களும் காலியாகும். ஜனங்கள் வீடுகளில் வாழமாட்டார்கள். அவர்கள்
குைககளில்வாழுவார்கள். காட்டுக் கழுைதகளும்ஆடுகளும்நகரத்தல்வாழும்.
மிருகங்கள்அங்ேக புல்ேமயப் ேபாகும்.
௧௫-௧௬ ேதவன் ேமேலயருந்து அவரது ஆவையக் ெகாடுக்கும்வைர இது

ெதாடரும். இப்ெபாழுது பூமியல் நன்ைம இல்ைல. இது இப்ேபாது
வனாந்த ரம்ேபால்உள்ளது. ஆனால்எத ர்காலத்தல். இந்தவனாந்த ரம்கர்ேமல்
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ேபாலாகும். அங்ேக ேநர்ைமயான தீர்ப்புகள் இருக்கும். கர்ேமல் பசுைமக்
காடுகைளப்ேபான்று ஆகும். நன்ைம அங்ேக வாழும். ௧௭ என்ெறன்ைறக்கும்
இந்த நன்ைம சமாதானத்ைதயும் பாதுகாப்ைபயும் ெகாண்டுவரும். ௧௮ எனது
ஜனங்கள் சமாதானத்தன் அழகய வயலில் வாழுவார்கள். எனது ஜனங்கள்
பாதுகாப்பன்கூடாரங்களில்வாழுவார்கள். அவர்கள்அைமதயும் சமாதானமும்
உள்ளஇடங்களில்வாழுவார்கள்.
௧௯ ஆனால் இைவ நகழும்முன்பு, காடுகள் வழேவண்டும். நகரம்

ேதாற்கடிக்கப்படேவண்டும். ௨௦ நீங்கள் தண்ணீர் நைலயுள்ள இடங்களில்
வைதக்க றீர்கள். அங்ேக உங்கள் கழுைதகைளயும் மாடுகைளயும்
சுதந்த ரமாகத் த ரியவும் ேமயவும் வடுகறீர்கள். நீங்கள் மக ழ்ச்ச யாக
இருப்பீர்கள்.

௩௩
௧ பாருங்கள், நீங்கள் ேபாைர உருவாக்குகறீர்கள். ஜனங்களிடமிருந்து

ெபாருைளத் தருடிக்ெகாள்க றீர்கள். அந்த ஜனங்கள் உங்களிடமிருந்து
எைதயும் தருடமாட்டார்கள். நீங்கள் ஜனங்களுக்கு எத ராகத் தரும்புக றீர்கள்.
ஜனங்கள் உங்களுக்கு எத ராகத் தரும்பமாட்டார்கள். எனேவ, நீங்கள்
தருடுவைத நறுத்தும்ேபாது. மற்ற ஜனங்கள் உங்களிடமிருந்து தருடத்
ெதாடங்குவார்கள். நீங்கள் ஜனங்களுக்கு எத ராகத் தரும்புவைத
நறுத்தும்ேபாது, மற்ற ஜனங்கள் உங்களுக்கு எத ராகத் தரும்பத்
ெதாடங்குவார்கள். ப றகுநீங்கள்

௨ “கர்த்தாேவ, எங்களிடம் தயவாயரும்.
நாங்கள்உமதுஉதவக்காகக் காத்தருக்க ேறாம்.

கர்த்தாேவஒவ்ெவாருகாைலயலும்ெபலத்ைதக்ெகாடும்.
நாங்கள்ெதால்ைலக்குட்படும்ேபாதுஎங்கைளக்காப்பாற்றும்.

௩ உமது வல்லைமயான குரல் ஜனங்கைள அச்சுறுத்தும், அவர்கள்
உம்மிடமிருந்துஓடிப்ேபாவார்கள்.

உமதுமகத்துவம்நாடுகைளஓடிப்ேபாகைவக்கும்” என்பீர்கள்.

௪ நீங்கள் ேபாரில் ெபாருட்கைளத் தருடினீர்கள். அப்ெபாருட்கள்
உம்மிடமிருந்து எடுக்கப்படும். ஏராளமான ஜனங்கள் வந்து, உங்கள்
ெசல்வங்கைளஎடுப்பார்கள். ெவட்டுக்களிகள்வந்துஉங்கள்பய ர்கைளஉண்ட
காலத்ைதப்ேபான்றுஇதுஇருக்கும்.
௫கர்த்தர் மிகப் ெபரியவர். அவர்மிகஉயரமானஇடத்தல்வாழ்க றார். கர்த்தர்

சீேயாைனேநர்ைமயாலும்நன்ைமயாலும்ந ரப்புவார்.
௬ எருசேலேம நீ ெசழிப்பாயருக்க றாய். நீ ஞானம் மற்றும் அறவல்

ெசழிப்புைடயவள். நீ கர்த்தைர மத க்க றாய். அது உன்ைனச் ெசல்வச்
ெசழிப்புள்ளவளாகச் ெசய்க றது. எனேவ, நீ ெதாடர்ந்து இருப்பாய் என்பைத
நீஅற ந்துெகாள்ளலாம்.
௭ஆனால்கவனி! ேதவதூதர்கள்ெவளிேயஅழுதுெகாண்டிருக்க றார்கள்.
சமாதானத்ைதக் ெகாண்டுவரும் தூதர்கள் ெவளிேய மிகக் கடினமாக

அழுகறார்கள். ௮ சாைலகள் அழிக்கப்பட்டிருக்கன்றன. எவரும் ெதருக்களில்
நடந்துெகாண்டிருக்கவல்ைல.
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ஜனங்கள் தாங்கள் ெசய்த உடன்படிக்ைகைய உைடத்துள்ளனர்.
சாட்ச களிலிருந்து நரூப க்கப்படுவைத ஜனங்கள் நம்ப மறுக்கன்றனர்.
எவரும் மற்ற ஜனங்கைள மத க்க றதல்ைல. ௯ நலமானது ேநாயுற்று
ெசத்துக்ெகாண்டிருக்க றது. லீபேனான் ெவட்க வாடுக றது. சாேரான்
பள்ளத்தாக்குவறண்டுகாலியாகஉள்ளது. பாசானும் கர்ேமலும்ஒருகாலத்தல்
அழகானெசடிகைளவளர்த்தன. ஆனால்இப்ேபாதுஅந்தச்ெசடிகள்வளருவைத
நறுத்தயருக்கன்றன.
௧௦கர்த்தர்கூறுகறார், “இப்ேபாது, நான் நன்று எனது சறப்ைபக் காட்டுேவன்.

நான் ஜனங்களுக்கு முக்கயமானவராக இருப்ேபன். ௧௧ நீங்கள் பயனற்ற
ெசயல்கைளச் ெசய்தருக்க றீர்கள். அைவ பதைரப் ேபாலவும் ைவக்ேகாைலப்
ேபாலவும் இருக்கும். அைவ எதற்கும் பயனற்றைவ. உங்கள் சுவாசம்
ெநருப்ைபப் ேபான்றது. அது உங்கைள எரிக்கும். ௧௨ ஜனங்கள் அவர்களது
எலும்புகள் சுண்ணாம்ைபப்ேபான்று ஆகும்வைர எரிக்கப்படுவார்கள்.
ஜனங்கள் வைரவாக முட்கள் மற்றும் காய்ந்த புதர்கைளப்ேபான்று
எரிக்கப்படுவார்கள்.
௧௩ “ெவகு ெதாைலவான நாடுகளில் உள்ள ஜனங்கள், நான்

ெசய்தருக்க றவற்ைறப் பற்ற க் ேகள்வப்படுவார்கள். என் அருக ேல இருக்கற
நீங்கள்எனதுவல்லைமையப்பற்ற அற ந்துெகாள்வீர்கள்.”
௧௪ சீேயானில் உள்ள பாவ கள் பயந்துெகாண்டிருக்க றார்கள். தீயச்

ெசயல்கைளச்ெசய்துெகாண்டிருக்க றஜனங்கள்அச்சத்தால்நடுங்குகறார்கள்.
அவர்கள், “எங்களில் எவரும் அழிக்கும் இந்த ெநருப் பனூேட உய ர் வாழ
முடியுமா? என்ெறன்றும் எரிந்துெகாண்டிருக்க ற இந்ெநருப்பன் அருகல்
எவரால்வாழமுடியும்?”
௧௫ நல்லதும் ேநர்ைமயானதுமான ஜனங்கள், பணத்துக்காக மற்றவர்கைளத்

துன்புறுத்தாதவர்கள் அந்த ெநருப்பலிருந்து தப்பமுடியும். அந்த ஜனங்கள்
லஞ்சம் ெபற மறுக்க றார்கள். மற்றவர்கைளக் ெகாைல ெசய்வதற்குரிய
த ட்டங்கைளக் கவனிக்க மறுக்க றார்கள். தீயவற்ைறச் ெசய்யத் த ட்டம்
ேபாடுவைதப்பார்க்கஅவர்கள்மறுக்க றார்கள். ௧௬உயரமானஇடங்களில்அந்த
ஜனங்கள் பாதுகாப்பாக வாழுவார்கள். அவர்கள் உயரமான கல்ேகாட்ைடக்குள்
பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள். அந்த ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும், உணவும்
தண்ணீரும்ெபற்றருப்பார்கள்.
௧௭ உங்கள் கண்கள் அரசரின் (ேதவன்) அழைகப் பார்க்கும். நீங்கள் ெபரிய

ேதசத்ைதப் பார்ப்பீர்கள். ௧௮-௧௯ கடந்த காலத்தல் நீங்கள் ெபற்றருந்த
ெதால்ைலகைள நீங்கள் நைனத்துப் பார்ப்பீர்கள். “ேவறு நாடுகளிலிருந்து
வந்தஅந்தஜனங்கள்எங்ேக? நாம் புரிந்துெகாள்ளமுடியாத ஒருெமாழியுைடய
அந்த அத காரிகளும் வரி வசூலிப்பவர்களும் எங்ேக? நமது பாதுகாப்புக்
ேகாபுரங்கைள எண்ணிய ஒற்றர்கள் எங்ேக? அவர்கள் அைனவரும்
ேபாய்வ ட்டார்கள்”.
எருசேலைமத் ேதவன்காப்பாற்றுவார்
௨௦ நமது மதப்பண்டிைகயன் வடுமுைறகைளக் ெகாண்டாடும் நகரமாக ய.

சீேயாைனப் பாருங்கள். ஓய்ெவடுப்பதற்குரியஅழகானஇடமானஎருசேலைமப்
பாருங்கள். எருசேலம் என்றும் நகர்த்தப்படாத கூடாரம்ேபால் உள்ளது. இனி
அதன் முைளகள் என்ைறக்கும் படுங்கப்படுவதல்ைல. அதன் கயறுகளில்
ஒன்றும் அறுந்துேபாவதல்ைல. ௨௧-௨௩ ஏெனன்றால் அங்ேக வல்லைமயுள்ள
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கர்த்தர் இருக்க றார். அந்த நாடானது ஓைடகளும் அகன்ற ஆறுகளும்
உள்ள இடமாக இருக்க றது. ஆனால் அந்த ஆறுகளில் பைகவர்களின்
படகுகேளா அல்லது சக்த வாய்ந்த கப்பல்கேளா இருப்பதல்ைல. அந்தப்
படகுளில் ேவைலெசய்க ற நீங்கள் கயறுகேளாடு ேவைலைய உதற முடியும்.
பாய்மரத்ைதப் பலமுள்ளதாக்க உங்களால் முடியாது.உங்களால் பாைய
வ ரிக்கவும் முடியாமல் ேபாகும். ஏெனன்றால், கர்த்தர் நமது நீத பதயாக
இருக்க றார். நமது சட்டங்கைளக் கர்த்தர் உருவாக்குகறார். கர்த்தர் நமது
அரசர், அவர் நம்ைமக் காப்பாற்றுகறார். எனேவ, கர்த்தர் நமக்கு மிகுந்த
ெசல்வத்ைதத் தருவார். முடவர்களும்கூட ேபாரில் ெகாள்ைளயடுவதன்மூலம்
ெபருஞ்ெசல்வத்ைதப் ெபறுவார்கள். ௨௪ அங்ேக வாழ்க ற எவரும், “நான்
ேநாயுற்றுள்ேளன்” என்று ெசால்லமாட்டார்கள். அங்ேக வாழ்க ற ஜனங்களின்
பாவங்கள்மன்னிக்கப்பட்டிருக்கும்.

௩௪
ேதவன்தமதுபைகவர்கைளத்தண்டிப்பார்
௧அைனத்து நாடுகேள, அருகல் வந்துகவனியுங்கள் ஜனங்கள் அைனவரும்

நன்கு கவனிக்க ேவண்டும். பூமியும், பூமியலுள்ள அைனத்து ஜனங்களும்
இவற்ைறக் கவனிக்க ேவண்டும். ௨ எல்லா நாடுகளின்மீதும், அவற்றலுள்ள
பைடகளின் மீதும் கர்த்தர் ேகாபத்ேதாடுஇருக்க றார். அவர்கள்அைனவைரயும்
கர்த்தர் அழிப்பார். அவர்கள் அைனவரும் ெகால்லப்படுவதற்கு அவர்
காரணமாக இருப்பார். ௩அவர்களின் உடல்கள் ெவளிேய எடுத்ெதறயப்படும்.
உடல்களிலிருந்துநாற்றம்களம்பும்,மைலகளில்இரத்தம்வடியும். ௪வானங்கள்
புத்தகச் சுருைளப்ேபாலச் சுருட்டப்படும். நட்சத்த ரங்கள் த ராட்ைசக் ெகாடியன்
இைலகள் அல்லது அத்தமர இைலகள்ேபால உதரும். வானத்தலுள்ள எல்லா
நட்சத்த ரங்களும் உருக ப்ேபாகும். ௫ “எனது வாளானது வானில் இரத்தத்தால்
மூடப்படும்ேபாதுஇதுந கழும்” என்றுகர்த்தர்கூறுகறார்.
பார்! கர்த்தருைடயவாள் ஏேதாைமெவட்டிப் ேபாடுக றது. அந்தஜனங்கைளக்

கர்த்தர்குற்றவாளியாகத் தீர்ப்பளித்தார். அவர்கள்மரிக்கேவண்டும்.
௬ கர்த்தருைடய வாள் ஆட்டுக் குட்டிகள் மற்றும் ெவள்ளாடுகளின் இரத்தம்

பூசப்பட்டு, ெசம்மறயாட்டு ெகாழுப்பனால் வழுவழுப்பாக்கப்பட்டதாயும்
இருக்க றது. ஏெனன்றால், கர்த்தர் ேபாஸ்றாவலும் ஏேதாமிலும் ெகால்வதற்கு
இதுதான் ேநரம் என்று முடிவு ெசய்தார். ௭ எனேவ, ஆட்டுக் குட்டிகள், கடாக்கள்,
பலமிக்க காைளகள் எல்லாம் ெகால்லப்படும். அவற்றன் இரத்தத்தால் நாடு
நைறந்துவடும். அதன்மண்ணானதுெகாழுப்பால்மூடப்படும்.
௮ இைவயைனத்தும் ந கழும். ஏெனன்றால், கர்த்தர் தண்டைனக்ெகன்று

ஒரு காலத்ைதத் ேதர்ெதடுத்தருக்க றார். கர்த்தர் ஒரு வருடத்ைதத்
ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றார். அவர்கள் சீேயானில் தாங்கள் ெசய்த பாவங்களுக்கு
வைலதரேவண்டும்.
௯ ஏேதாமின் ஆறுகள் சூடான தாைரப் ேபாலாகும். ஏேதாமின் பூமி எரிக ற

கந்தகம் ேபான்று ஆகும். ௧௦இரவும் பகலும் ெநருப்பு எரிந்துெகாண்டிருக்கும்.
எவராலும் அதைன அைணக்க முடியாது. அதன் புைக ஏேதாமிலிருந்து
என்ெறன்றும் களம்ப க்ெகாண்டிருக்கும். அந்தப் பூமியானது சதாகாலமாக
அழிக்கப்படும். மீண்டும் அந்த நாட்டின் வழியாக எந்த ஜனங்களாலும்
பயணம் ெசய்யமுடியாது. ௧௧ பறைவகளும் சறு மிருகங்களும் அந்த நாட்ைடச்
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ெசாந்தமாக்கும். ஆந்ைதகளும் காக்ைககளும் அங்ேக வாழும். “காலியான
வனாந்த ரம்” என்றுஅந்தநாடுஅைழக்கப்படும்.
௧௨ ப ரபுக்களும் தைலவர்களும் ேபாய்வடுவார்கள். அவர்களுக்கு ஆட்ச

ெசய்யஅங்ேக எதுவும்இருக்காது.
௧௩அங்குள்ள அழகான வீடுகளில் முட்ெசடிகளும் புதர்களும் வளரும். அந்த

வீடுகளில் காட்டு நாய்களும், ஆந்ைதகளும் வாழும். காட்டு மிருகங்கள்
தம் வாழிடங்கைள அங்ேக அைமத்துக்ெகாள்ளும். அங்கு வளர்ந்துள்ள
ெபரிய புல்ெவளிகளில் ெபரிய பறைவகள் வாழும். ௧௪ அங்ேக காட்டுப்
பூைனகள் ஓரிகளுடன் வாழும் காட்டு ஆடுகள் தம் நண்பர்கைளக் கூப்படும்.
அங்ேக சாக்குருவகளும் ஓய்ெவடுக்க இடம் ேதடிக்ெகாள்ளும். ௧௫ பாம்புகள்
தங்கள் வீடுகைள அங்ேக அைமத்துக்ெகாள்ளும். பாம்புகள் தங்கள்
முட்ைடகைளஅங்ேகஇடும். அம்முட்ைடகள் ெபாரித்து, சறு பாம்புகள்இருட்டில்
த ரிந்துெகாண்டிருக்கும். மரித்துப்ேபானவற்ைறத் தன்னும் பறைவகள்,
ெபண்கள்தம்நண்பர்கைளப்பார்ைவயடுவதுேபான்றுேசர்ந்துெகாள்ளும்.
௧௬ கர்த்தருைடய புத்தகச்சுருைளப் பாருங்கள் அதல் எழுதப்பட்டிருப்பைத

வாச யுங்கள். எதுவும்குைறயாமல்இருக்கும். அந்த மிருகங்கள் ேசர்ந்தருக்கும்
என்று அந்தப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றது. ேதவன் அவற்ைற ஒன்று
ேசர்ப்பதாகச் ெசான்னார். எனேவ ேதவனுைடய ஆவ அவற்ைற ஒன்று
ேசர்க்கும்.
௧௭அவர்கேளாடுஎன்னெசய்யேவண்டும்என்றுேதவன்முடிவுெசய்துவ ட்டார்.

ப றகு அவர்களுக்காக ேதவன் ஒரு இடத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். ேதவன் ஒரு
ேகாடு வைரந்து, அவர்களின் நாட்ைட அவர்களுக்குக் காட்டினார். எனேவ
என்ெறன்ைறக்கும் அந்த நாட்ைடச் ெசாந்தமாக்க க்ெகாண்டு அவர்கள்
ஆண்டாண்டுகாலம்அங்ேகவாழ்வார்கள்.

௩௫
ேதவன்தம்ஜனங்கைளஆறுதல்படுத்துவார்
௧ வறண்ட வனாந்த ரம் மிகுந்த மக ழ்ச்சையப் ெபறும். வனாந்த ரம்

சந்ேதாஷம்அைடந்துபூைவப்ேபாலவளரும்.
௨ வனாந்த ரம் முழுவதும் பூக்களால் நைறந்து அதன் மகழ்ச்சையக்

காட்டத் ெதாடங்கும். அது பார்ப்பதற்கு வனாந்த ரம் மக ழ்ச்ச யுடன்
ஆடிக்ெகாண்டிருப்பதுேபாலத் ேதான்றும். அந்த வனாந் த ரமானது, லீபேனான்
காடுகைளப் ேபாலவும், கர்ேமல் மைலையப் ேபாலவும், சாேரான் பள்ளத்தாக்கு
ேபாலவும் அழகாக மாறும். இது நகழும் ஏெனன்றால், ஜனங்களைனவரும்
கர்த்தருைடய மகைமையக் காண்பார்கள். நம் ேதவனுைடய ேமன்ைமைய
ஜனங்கள்காண்பார்கள்.
௩ பலவீனமான ைககைள மீண்டும் பலப்படுத்துங்கள். பலவீனமான

முழங்கால்கைள பலப்படுத்துங்கள். ௪ஜனங்கள்அஞ்ச குழம்பனார்கள். அந்த
ஜனங்களிடம் கூறுங்கள், “பலமாக இருங்கள் அஞ்சேவண்டாம்!” பாருங்கள்,
உங்கள் ேதவன்வருவார். உங்கள்பைகவர்கைளத் தண்டிப்பார். அவர்வருவார்.
உங்களுக்கு வருதைனத் தருவார். கர்த்தர் உங்கைளக் காப்பாற்றுவார்.
௫ குருடர்களின் கண்கள் தறக்கப்படும். ெசவ டர்களின் காதுகள் தறக்கும்.
௬ முடவர்கள் மாைனப்ேபால நடனம் ஆடுவார்கள். ேபச முடியாத ஜனங்கள்
தங்கள் குரைலப் பயன்படுத்த மக ழ்ச்ச கரமான பாடல்கைளப் பாடுவார்கள்.
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வனாந்தரத்தல் நீரூற்று களம்ப ப் பாயும்ேபாது இது ந கழும். வறண்ட
நலங்களில் நீரூற்றுகள் பாயும். ௭இப்ெபாழுது ஜனங்கள் கானல் தண்ணீைரப்
பார்க்கன்றனர். இது தண்ணீைரப்ேபால ேதான்றும். ஆனால் அந்த ேநரத்தல்
அங்ேக உண்ைமயான தண்ணீர் குளங்களும் இருக்கும். வறண்ட நலத்தல்
கணறுகள் இருக்கும். தண்ணீரானது பூமியலிருந்து பாயும். ஒரு காலத்தல்
காட்டுமிருகங்கள்இருந்தஇடத்தல்உயரமானநீர்த்தாவரங்கள்வளரும்.
௮ அந்தக் காலத்த ேல, அங்ேக ஒரு சாைல இருக்கும். இந்த ெநடுஞ்சாைல

“பரிசுத்தமான சாைல” என்றுஅைழக்கப்படும். தீயவர்கள்அச்சாைலயல் நடக்க
அனுமதக்கப்படமாட்டார்கள். ேதவைனப் பன்பற்றாத எவரும் அச்சாைலயல்
ேபாகமாட்டார்கள்.
௯ அந்தச் சாைலயன் எவ்வத ஆபத்தும் இருக்காது. ஜனங்கைளக்

ெகால்லுகன்ற சங்கங்கள் அந்தச் சாைலயல் இருக்காது. அந்தச் சாைலயல்
ஆபத்ைதத் தரும் மிருகங்கள் எதுவும் இராது. அந்தச் சாைல ேதவனால்
காப்பாற்றப்பட்டவர்களுக்ேகஉரியது.
௧௦ ேதவன் அவரது ஜனங்கைள வடுதைல ெசய்வார். அந்த ஜனங்கள்

அவரிடம் தரும்ப வருவார்கள். இந்த ஜனங்கள் சீேயானுக்குள் வரும்ேபாது
அவர்கள்மக ழ்ச்ச ேயாடுஇருப்பார்கள். என்ெறன்றும்ஜனங்கள்மக ழ்ச்ச ேயாடு
இருப்பார்கள். அவர்களின் மக ழ்ச்ச யானது அவர்களின் தைலயல்
க ரீடம்ேபான்று இருக்கும். மக ழ்ச்ச யும் சந்ேதாஷமும் அவர்கைள ந ரப்பும்.
துயரமும்,துக்கமும்ெவகுதூரம்வலக ப்ேபாகும்.

௩௬
அசீரியர்கள்யூதாைவக்ைகப்பற்றுதல்
௧ எேசக்கயா யூதாவன் அரசனாக இருந்தான். அசீரியாவன் அரசனாக

சனெகரிப் இருந்தான். எேசக்கயாவன் 14வது ஆட்சயாண்டில், யூதாவன்
அரணாக சூழ்ந்தருந்த நகரங்களுக்கு எத ராக சனெகரிப் ேபாரிட்டான்.
சனெகரிப் அந்நகரங்கைளத் ேதாற்கடித்தான். ௨ சனெகரிப் எருசேலமிற்கு
எத ராகப் ேபாரிட அவனது தளபதைய அனுப்பனான். தளபத லாகீைச
வ ட்டு எருசேலமில் இருந்த எேசக்கயா அரசனிடம் ெசன்றான். அந்தத் தளபத
தன்ேனாடு வல்லைமயான பைடைய அைழத்துச் ெசன்றான். தளபதயும்
அவனது பைடயும் வண்ணார்துைறயன் அருகலுள்ள சாைலக்குச் ெசன்றனர்.
அந்தச் சாைல, ேமல் குளத்தலிருந்து வரும் தண்ணீர்க் குழாயன் அருகல்
இருந்தது.
௩எருசேலமிலிருந்துமூன்றுஆண்கள்தளபத ேயாடு ேபச ெவளிேய வந்தனர்.

அந்த ஆண்கள், இலக்கயாவன் மகனான எலியாக்கீம், ஆசாப்பன் மகனாகய
ேயாவாக்கும், ெசப்னாவும் ஆவார்கள். எலியாக்கீம் அரண்மைன ேமலாளராக
இருந்தான். ேயாவாக் ெபாருளாளராக இருந்தான். ெசப்னா ெசயலாளராக
இருந்தான்.
௪ தளபத அவர்களிடம், “பன்வருவைத நீங்கள் எேசக்கயா அரசனிடம்

கூறுங்கள்:

“மகாராஜாவான, அசீரியாவன் அரசன் கூறுகறார், நீ நம்ப இருக்க ற
இந்த நம்ப க்ைக என்ன? ௫ நான் உங்களுக்குக் கூறுக ேறன், நீங்கள்
வல்லைமயலும் யுத்தத்த ற்கான ச றப்பு ஆேலாசைனயலும் நம்ப க்ைக
ைவத்தால், அது பயனற்றதாக இருக்கும். அைவ ெவற்று வார்த்ைதகேள
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தவ ர ேவறு எதுவுமில்ைல. எனேவ, எனக்கு எத ராக நீ ஏன் ேபாரிடுக றாய்?
இப்ெபாழுது நான் உன்ைனக் ேகட்க ேறன். உனக்கு உதவ யார்ேமல் நீ
நம்ப க்ைக ைவத்தருக்க றாய்? ௬ உனது உதவக்கு எக ப்ைதச் சார்ந்து
இருக்கன்றாயா? எக ப்து ஒரு உைடந்த கம்புேபாலுள்ளது. உன்ைனத்
தாங்குவதற்கு அதைன நீ ஊன்றனால் அது உன்ைனப் பாத க்கும். உன்
ைகயல் ஓட்ைடயடும். எக ப்தன் அரசனான பார்ேவான், உதவெபறுவதற்கு
எவராலும்நம்பத்தகாதவன்.
௭ “ஆனால் நீ, ‘நாங்கள் எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் மீது எங்களுக்கு

உதவுமாறு நம்ப க்ைக ைவத்ேதாம்’ என்று கூறலாம். ஆனால்
நான் கூறுக ேறன், எேசக்கயா கர்த்தருைடய பலி பீடங்கைளயும்
ெதாழுதுெகாள்வதற்குரியஉயர்இடங்கைளயும்அழித்துவ ட்டான். எேசக்கயா
யூதா மற்றும் எருசேலமிடம் இவற்ைறச் ெசான்னான்: ‘எருசேலமில் உள்ள
இந்தஒேரஒருபலிபீடத்ைதமட்டும்நீங்கள்ெதாழுதுெகாள்ளேவண்டும்’.
௮ “நீங்கள் இன்னும் ேபார் ெசய்ய வரும்பனால், எனது எஜமானரான,

அசீரியாவன் அரசர் உன்ேனாடு இந்த ஒப்பந்தத்ைத ஏற்படுத்துவார். அரசர்
ெசால்க றார், ‘உங்களால் ேபாருக்குக் குதைரகளின் மீது சவாரி ெசய்யப்
ேபாதுமானஆட்கைளக்கண்டுெகாள்ளமுடியுமானால்நான்உங்களுக்கு 2,000
குதைரகைளத் தருேவன். ௯ஆனால் அதற்குப் ப றகும்கூட உன்னால் எனது
எஜமானரின் அடிைமகளில் ஒருவைனத் ேதாற்கடிக்க முடியாது. எனேவ,
நீங்கள் ஏன் ெதாடர்ந்து எக ப்தன் குதைரகைளயும் இரதங்கைளயும் நம்ப
இருக்க றீர்கள்?
௧௦ “ ‘அேதாடு, நான்இந்த நாட்டிற்குவந்து ேபாரிட்டேபாது கர்த்தர் என்ேனாடு

இருந்தார் என்பைத நைனவுெகாள்ளேவண்டும். நான் இந்த நகரங்கைள
அழித்தேபாது கர்த்தர் என்ேனாடு இருந்தார். கர்த்தர் என்னிடம், ‘எழுந்து நல்,
இந்த நாட்டிற்குப் ேபா. இதைன அழித்துவடு!’ என்று கூறனார்’ ” என்று
கூறுங்கள்” என்றான்.

௧௧ எருசேலமிலிருந்து வந்த எலியாக்கீம், ெசப்னா, ேயாவாக் ஆக ேயார்
தளபதய டம், “தயவுெசய்து எங்கேளாடு அரேமய ெமாழியல் ேபசுங்கள்.
எங்கேளாடு எங்கள் யூத ெமாழியல் ேபசாதீர்கள். நீங்கள் யூத ெமாழிையப்
பயன்படுத்தனால், நகர சுவர்களுக்குேமல் இருக்கற ஜனங்கள் நீங்கள்
ேபசுவைதப் புரிந்துெகாள்வார்கள்” என்றுெசான்னார்கள்.
௧௨ ஆனால் தளபத , “எனது எஜமானர் இவற்ைற உங்களிடமும் உங்கள்

எஜமானர் எேசக்கயாவ டமும் மட்டும் கூற என்ைன அனுப்பவல்ைல.
சுவர்களுக்குேமல்உட்கார்ந்தருக்க றஅந்தஜனங்களுக்கும்கூறுமாறுஎன்ைன
அனுப்பயுள்ளார். அந்த ஜனங்கள் ேபாதுமான உணைவயும் தண்ணீைரயும்
ெபறுவதல்ைல. அவர்கள் உங்கைளப் ேபான்ேற தங்கள் மலத்ைத உண்ணவும்
தங்கள்சறுநீைரக்குடிக்கவும்ெசய்வார்கள்” என்றான்.
௧௩ ப றகு, தளபத எழுந்து நன்று மிக உரத்தக் குரலில் யூத ெமழியல்

ேபசனான்.
௧௪ தளபத ெசான்னான், மகாராஜாவான அசீரியா அரசனிமிருந்து

வரும் வார்த்ைதகைளக் கவனியுங்கள்: எேசக்கயா உங்கைள
முட்டாளாக்கவ டாதீர்கள். அவனால் உங்கைள என்னுைடய
வல்லைமயலிருந்து பாதுகாக்க முடியாது! ௧௫ எேசக்கயா, “கர்த்தர் ேமல்
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நம்ப க்ைக ைவயுங்கள். கர்த்தர் நம்ைமக் காப்பாற்றுவார். அசீரியா
அரசன் இந்த நகரத்ைதத் ேதாற்கடிக்கும்படி கர்த்தர் வ டமாட்டார்” என்று
ெசால்லும்ேபாதுஅைதநம்பாதீர்கள்.
௧௬ எேசக்கயாவ டமிருந்து வரும் அந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்காதீர்கள்.

அசீரியா அரசன் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். அசீரியா அரசன் கூறுகறான்,
“நாம் ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாள்ளேவண்டும். நீங்கள் உங்கள்
நகரத்ைதவ ட்டு ெவளிேய என்னிடம் வர ேவண்டும். ப றகு, ஒவ்ெவாருவரும்
உங்கள் வீடுகளுக்குப் ேபாக வடுதைல ெபறுவீர்கள். ஒவ்ெவாருவருக்கும்
தங்கள் ெசாந்தத் த ராட்ைசத் ேதாட்டத்தல் த ராட்ைசப்பழம் உண்ணும்
சுதந்த ரம் ெபறுவீர்கள். ஒவ்ெவாருவரும் அவர்களது ெசாந்த அத்த மரத்தல்
அத்த ப் பழம் உண்ணும் சுதந்த ரத்ைதப் ெபறுவீர்கள். ௧௭ இதைன,
உங்கள் ேதசத்ைதப்ேபான்ற நாட்டிற்கு நான் வந்து உங்கைள அைழத்துச்
ெசல்லும்வைர நீங்கள் ெசய்யலாம். அந்தப் புதய நாட்டில் உங்களுக்கு நல்ல
தானியங்கைளயும், புதய த ராட்ைசரசத்ைதயும் ெபறுவீர்கள். அந்த நாட்டில்
உணவும்த ராட்ைசவயல்களும்இருக்கும்.
௧௮ எேசக்கயா உங்கைள முட்டாளாக்கும்படிவ டாதீர்கள். அவன்

ெசால்க றான், ‘கர்த்தர் நம்ைமக் காப்பாற்றுவார்’ என்று. ஆனால்
நான் உங்கைளக் ேகட்க ேறன், அசீரியாவன் வல்லைமயலிருந்து அந்த
ஜனங்கைள அந்நய நாட்டு ெதய்வங்கள் எவராவது காப்பாற்றனார்களா?
இல்ைல. ௧௯ஆமாத் அர்பாத் நகரங்களின் ெதய்வங்கள் எங்ேக? அவர்கள்
ேதாற்கடிக்கப்பட்டனர். ெசப்பர்வாயீமின் ெதய்வங்கள் எங்ேக? அவர்கள்
ேதாற்கடிக்கப்பட்டனர். எனதுவல்லைமயலிருந்துசமாரியாவன்ெதய்வங்கள்
தம் ஜனங்கைள காப்பாற்றனார்களா? இல்ைல! ௨௦ இந்த நாடுகளில்
என்னுைடய வல்லைமயலிருந்து தம் ஜனங்கைளக் காப்பாற்றய ஏதாவது
ஒரு ெதய்வங்களுைடய ெபயைரக் கூறுங்கள். அவர்கள் அைனவைரயும்
நான் ேதாற்கடித்துவ ட்ேடன். எனேவ, எனது வல்லைமயலிருந்து கர்த்தர்
எருசேலைமக்காப்பாற்றுவாரா? இல்ைல! என்கறார்” என்றான்.

௨௧ எருசேலமிலுள்ள ஜனங்கள் அைமதயாக இருந்தார்கள். அவர்கள்
தளபத க்குப் பதல் ெசால்லவல்ைல. (“தளபத க்குப் பதல் ெசால்லேவண்டாம்”
என்றுஎேசக்கயாஜனங்களுக்குகட்டைளய ட்டிருந்தான்).
௨௨ ப றகு அரண்மைன ேமலாளரான இல்க்கயாவன் மகனான எலியாக்கீம்,

ெசயலாளரானெசப்னாமற்றும்ெபாருளாளரானஆசாப்பன்மகனானேயாவாக்
ஆக ேயார், தம் ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டனர். (அவர்கள் துக்கமாய்
இருப்பதாக காட்டினார்கள்). மூன்று ேபரும் எேசக்கயாவ டம் ெசன்று தளபத
அவர்களுக்குெசான்னஅைனத்ைதயும்கூறனார்கள்.

௩௭
எேசக்கயா ேதவனுைடயஉதவக்காக ேவண்டுதல்
௧ எேசக்கயா, தளபதய டமிருந்து வந்தெசய்தையக் கவனித்தான். அவன்

அந்தச் ெசய்தையக் ேகட்டதும் தான் ேசாகமாயருப்பைதக் காண்பக்க
தன் ஆைடகைளக் க ழித்துக் ெகாண்டான். ப றகு எேசக்கயா துக்கத்ைதக்
குற க்கும் ச றப்பான ஆைடகைள அணிந்துெகாண்டு கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்குப் ேபானான். ௨ எேசக்கயா அரண்மைன ேமலாளைரயும்
(எலீக்கயாம்) ெசயலாளைனயும் (ெசப்னா) ஆசாரியர்களின் மூப்பர்கைளயும்
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(தைலவர்கைளயும்) ஆேமாத்சன் மகனான ஏசாயா தீர்க்கதரிச ய டம்
அனுப்பனான். அந்தமூன்று ேபரும் துக்கத்ைதக் குற க்கும் ச றப்புஆைடகைள
அணிந்தருந்தனர்.
௩ அவர்கள் ஏசாயாவ டம், “அரசன் எேசக்கயா, இன்று துக்கத்த ற்கும்

துயரத்த ற்குமான வ ேசஷ நாள் என்று கட்டைளய ட்டிருக்க றார். இன்று மிக
துக்கமான நாளாக இருக்கும். இது குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுக்கேவண்டிய
நாைளப் ேபான்ற ஒரு நாளாக இருக்கும். ஆனால் குழந்ைத ெபறேவா ேபாத ய
ெபலன் தாய்க்கல்ைல. ௪ (உமது ேதவனான கர்த்தர் தளபத ெசான்னவற்ைறக்
ேகட்டிருக்கலாம்). அசீரியா அரசன் தளபதையஅனுப்ப , ஜீவனுள்ள ேதவைனப்
பற்ற ேமாசமாகப் ேபசும்படி அனுப்பயருக்க றான். உமது ேதவனாகய கர்த்தர்
அந்தக் ெகட்ட வார்த்ைதகைளக் ேகட்பார். ஒருேவைள சத்துரு தப்பானவன்
என்று கர்த்தர் நரூப க்கச் ெசய்வார்! தயவுெசய்து இஸ்ரேவலில் மீதயாக
இருக்க ற சலஜனங்களுக்காகெஜபம்ெசய்யும்” என்றனர்.
௫-௬ ஏசாயா அவர்களிடம், “இந்தத் தகவைல உங்கள் எஜமானனான

எேசக்கயாவ டம் ெசால்லுங்கள். கர்த்தர் ெசால்க றார், ֥‘தளபதய டமிருந்து
நீங்கள் ேகட்டவற்ைறப் பற்ற ப் பயப்பட ேவண்டாம்! அசீரியா அரசனது
சறுவர்கள் என்ைனப் பற்ற ெசான்ன தீயவற்ைற நம்பேவண்டாம். ௭பாருங்கள்,
நான் அசீரியாவ ற்கு எத ராக ஒரு ஆவைய அனுப்புேவன். அசீரியா அரசன்
அவனது நாட்டிற்கு வரவருக்கும் ஆபத்து பற்றய எச்சரிக்ைகையப் ெபறுவான்.
எனேவஅவன்தனது நாட்டிற்குத் தரும்ப ப் ேபாவான். அந்த ேநரத்தல்அவனது
ெசாந்த நாட்டில்ஒருவாளால்அவைனக்ெகால்லுேவன்’ ” என்றார்.
அசீரியா பைட எருசேலைமவ ட்டுவலகயது
௮-௯ அசீரியா அரசன் ஒரு அறக்ைகையப் ெபற்றான். அந்த அறக்ைக,

“எத்த ேயாப்ப யா அரசனான த ராக்கா உம்ேமாடு ேபாரிட வருகறான்” என்று
ெசான்னது. எனேவ, அசீரியா அரசன் லாகீைச வ ட்டு லிப்னாவுக்குத் தரும்ப ப்
ேபானான். தளபத இதைனக் ேகள்வப்பட்டான். அவன் லிப்னா நகரத்த ற்குப்
ேபானான். அங்ேகஅசீரியாஅரசன்ேபாரிட்டுக்ெகாண்டிருந்தான். ப றகுதளபத
எேசக்கயாவற்குத் தூதுவர்கைள அனுப்பனான். ௧௦ “நீங்கள் இவற்ைற யூத
அரசனானஎேசக்கயாவ டம்ெசால்லேவண்டுவன:

‘நீங்கள் நம்புக ற ெதய்வங்களால் முட்டாளாக ேவண்டாம். “அசீரியா
அரசனால் எருசேலம் ேதாற்கடிக்கப்படும்படி ேதவன் வடமாட்டார்” என்று
ெசால்லாதீர்கள். ௧௧ கவனியுங்கள், அசீரியாவன் அரசர்கள் மற்ற
நாடுகளுக்குச் ெசய்தைதப் பற்ற நீங்கள் ேகள்வப்பட்டிருக்க றீர்கள். அவர்கள்
மற்றவர்கைள முற்றலுமாய் அழித்தார்கள். நீங்கள் மீட்கப்படுவீர்கள்
என்று நம்புக றீர்களா? இல்ைல. ௧௨ அந்த ஜனங்களின் ெதய்வங்கள்
அவர்கைளக்காப்பாற்றனார்களா? இல்ைல. எனதுமுற்ப தாக்கள்அவர்கைள
அழித்தனர். எனது ஜனங்கள் ேகாசாைனயும், ஆராைனயும், ேரத்ேசப்ைபயும்,
ெதலாசாரிலிருந்த ஏேதனின் ஜனங்கைளயும் ேதாற்கடித்தனர். ௧௩ ஆமாத்
அர்பாத் அரசர் எங்ேக இருக்க றார்கள்? ெசப்பர்வாயீம் அரசன் எங்ேக
இருக்க றான்? ஏனா, ஈவா நகரங்களின் அரசர்கள் எங்ேக இருக்க றார்கள்?
அவர்கள் முறயடிக்கப்பட்டனர்! அவர்கள் அைனவரும் அழிக்கப்பட்டனர்!’ ”
என்றுதளபத ெசான்னான்.
எேசக்கயா ேதவனிடம்ெஜபம்ெசய்க றான்
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௧௪எேசக்கயாதூதுவர்களிடமிருந்துெசய்தையப் ெபற்றுவாச த்தான். ப றகு,
எேசக்கயா கர்த்தரின் ஆலயத்த ற்குச் ெசன்றான். எேசக்கயா கடிதத்ைதத்
த றந்து கர்த்தருக்கு முன்பு ைவத்தான். ௧௫ எேசக்கயா கர்த்தரிடம் ெஜபம்
ெசய்யத் ெதாடங்கனான். எேசக்கயா ெசான்னான்: ௧௬ “இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தாேவ! நீர் ேகருபீன்களின் ேமல்
அரசராக அமர்ந்தருக்க றீர். நீர் மட்டுேம பூமியலுள்ளஅைனத்துஅரசுகைளயும்
ஆளும் ேதவன்! நீர் வானத்ைதயும் பூமிையயும் பைடத்தீர்! ௧௭ கர்த்தாேவ
நான் ெசால்வைதக் ேகளும். சனெகரிப்ப டமிருந்து வந்த ெசய்தைய
உமது கண்கைளத் தறந்து பாரும். எனக்குச் சனெகரிப் இந்தச் ெசய்தைய
அனுப்பனான். ஜீவனுள்ள ேதவனாகயஉம்ைமப்பற்ற தீயச் ெசய்த கைளஇது
ெசால்க றது. ௧௮கர்த்தாேவ,அசீரியாவன்அரசன்உண்ைமய ேலேயஅைனத்து
நாடுகைளயும் ஜனங்கைளயும் அழித்தருக்க றான். ௧௯ கர்த்தாேவ, அந்த
நாடுகளில் உள்ள ெதய்வங்கைள அசீரியாவன் அரசர்கள் எரித்தருக்க றார்கள்
என்பது உண்ைமதான். ஆனால் அைவ உண்ைமயான ெதய்வங்கள் அல்ல.
அைவகள் மனிதர்களால் ெசய்யப்பட்ட சைலகள்தான். அைவகள் மரமும்
கல்லும் தான். எனேவதான் அசீரியாவன் அரசர்களால் அவற்ைற அழிக்க
முடிந்தது. ௨௦ ஆனால் நீேரா எமது ேதவனாகய கர்த்தர்! எனேவ அசீரியா
அரசனின் வல்லைமயலிருந்து எங்கைளக் காப்பாற்றும். ப றகு, மற்ற நாடுகள்
எல்லாம் கர்த்தராக ய நீர் மட்டுேம ஒேர ேதவன் என்பைத அற ந்துெகாள்ளும்”
என்றுெஜப த்தான்.

எேசக்கயாவற்குேதவனுைடயபதல்
௨௧ ப றகு ஆேமாத்சன் மகனான ஏசாயா எேசக்கயாவற்குச் ெசய்த

அனுப்பனான். ஏசாயா, “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர் ெசால்லுவது
என்னெவன்றால், ‘அசீரியா அரசனாகய சனெகரீப்ப டமிருந்து வந்த
ெசய்தையப் பற்ற நீெஜபம்ெசய்தாய். நான்உனதுெஜபத்ைதக் ேகட்ேடன்.’
௨௨ “சனெகரிப்ைபக்குற த்துகர்த்தரிடமிருந்துவந்தெசய்த இதுதான்:

“அசீரியா அரசேன, சீேயானின் (எருசேலம்) கன்னிமகள், ‘நீ முக்கயமானவன்’
என்றுஎண்ணுவதல்ைல.

உன்ைனப்பார்த்துஅவள்ச ரிக்க றாள்.
எருசேலமின்மகள்உன்ைனபரிகாசம்ெசய்க றாள்.

உன்ைனப்பார்த்துஅவள்ச ரிக்க றாள்.
௨௩ஆனால், நீயாைர பரிகாசம்ெசய்தாய்?

நீயாருக்குஎத ராகப் ேபசனாய்?
நீஇஸ்ரேவலின்பரிசுத்தருக்குஎத ராகப் ேபசனாய்.

அவைரவ ட நீஉத்தமன்ேபால நடித்தாய்.
௨௪ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவைரப்பற்ற எத ராகப் ேபச உனது

ேவைலக்காரர்கைளப்பயன்படுத்தனாய்.
நீ, ‘நான்வல்லைமயுள்ளவன்! என்னிடம் பற்பலஇரதங்கள்உள்ளன.

எனதுவல்லைமயால்நான்லீபேனாைனத்ேதாற்கடித்ேதன்.
லீபேனானின்மைலஉச்ச களில் நான்ஏற ேனன்.

நான் லீபேனானில் உள்ள உயரமான மரங்கைள (பைடகள்) ெவட்டித்
தள்ளிேனன்.
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நான் மைலயன் உச்ச க்கும் காட்டின் மிக ஆழமான பகுத க்கும்
ெசன்றருக்க ேறன்என்றுகூறனாய்.

௨௫ நான் கணற்ைறத் ேதாண்டி புதய இடங்களிலிருந்து தண்ணீைரக்
குடித்தருக்க ேறன்.

எக ப்தன் ஆறுகைள வற்றச்ெசய்து அந்நாட்டில் நான் நடந்து
ெசன்றருக்க ேறன்.’

௨௬ “ ‘இைதத்தான்நீகூறனாய். ஆனால்நான்ெசான்னவற்ைறநீ ேகட்டாயா?
நீண்டகாலத்துக்குமுன்னால்ேதவனாகயநாேனஇவற்ைறத்த ட்டமிட்ேடன்.

பழங்காலத்தலிருந்துநாேனஅைதத்த ட்டமிட்ேடன்.
இப்ேபாதும்நாேனஅைதநடப்ப த்ேதன்.

பலமானநகரங்கைளெயல்லாம்அழிக்கும்படி நான்உன்ைனஅனுமதத்ேதன்.
நான்அந்த நகரங்கைளப்பாழானமண்ேமடாகும்படிமாற்ற ேனன்.

௨௭அந்நகரங்களில்வாழ்ந்தஜனங்கள்பலவீனமானவர்களாகஇருந்தார்கள்.
அவர்கள்அச்சமும்குழப்பமும்ெகாண்டவர்களாகஇருந்தார்கள்.

அவர்கள் வயல்ெவளியல் உள்ள புல்ைலப் ேபால ெவட்டப்படுக றவர்களாக
இருந்தார்கள்.

வீடுகளுக்கு ேமேல வளர்ந்துள்ள புல்ைலப் ேபால அவர்கள் இருந்தனர்.
அது உயரமாக வளருவதற்கு முன் வனாந்தரத்து ெவப்பக்காற்றால்
எரிக்கப்படுக றது.

௨௮உனதுபைடையப் பற்றயும், ேபார்கைளப்பற்றயும்எனக்குத்ெதரியும்.
நீ எப்ெபாழுது ஓய்ெவடுத்தாய், எப்ெபாழுது ேபாருக்குப் ேபானாய் என்று
எனக்குத்ெதரியும்.

ேபாரிலிருந்துஎப்ெபாழுதுவீட்டிற்குவந்தாய் என்றும்எனக்குத்ெதரியும்.
என்னிடத்தல்எப்ேபாதுகலக்கமைடந்தாய் என்றும்எனக்குத்ெதரியும்.

௨௯என்மீதுநீ ேகாபத்ேதாடுஇருக்க றாய்.
உனதுெபருைமயானெசாற்கைளநான்ேகட்ேடன்.

எனேவ, நான்உனதுமூக்கல்ெகாக்கையமாட்டுேவன்.
நான்உனதுவாயல்கடிவாளத்ைதப் ேபாடுேவன்.

நீவந்தஅேத சாைலயல்
என்நாட்ைடவ ட்டுநீ ேபாகும்படி பலவந்தப்படுத்துேவன்.’ ”
எேசக்கயாவற்குகர்த்தருைடயச்ெசய்த
௩௦ ப றகு கர்த்தர் எேசக்கயாவ டம், “நான் ெசான்னைவெயல்லாம் உண்ைம

என்பைதக் காட்ட உனக்கு ஒரு அைடயாளம் தருேவன். இந்த ஆண்டு எந்த
தானியத்ைதயும் வைதக்க மாட்டாய். எனேவஇந்தஆண்டு நீ ெசன்றஆண்டின்
வைளச்சலில்காடுேபாலவளர்ந்ததானியம்மட்டுேமஉண்பாய். ஆனால்மூன்று
ஆண்டுகளில் நீ பய ர்ெசய்ததானியத்ைதேயஉண்பாய். நீஅவற்ைறஅறுவைட
ெசய்வாய். உண்பதற்குஉன்னிடம்ஏராளமாகஇருக்கும். நீத ராட்ைசையப்பய ர்
ெசய்துஅதன்பழங்கைளஉண்பாய்.
௩௧ “யூதாவன் குடும்பத்தல் தப்ப மீதயாய் இருக்க ற ஜனங்கள் மறுபடியும்

வளர ஆரம்ப ப்பார்கள். அந்த ஜனங்கள், தைரயல் தன் ேவர்கைள ஆழமாகச்
ெசலுத்த உறுதயாகவளர்ந்தெசடிகைளப்ேபான்றவர்கள். அந்தஜனங்களுக்கு
மிகுதயான பழங்கள் (பள்ைளகள்) பூமியன்ேமல் இருக்கும். ௩௨ ஏெனனில்
எருசேலைம வ ட்டு ெவளிேய வந்த சல ஜனங்கள் மட்டும் உய ேராடு
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இருப்பார்கள். சீேயான் மைலயல் இருந்து உய ேராடு வந்தவர்களும்
இருப்பார்கள்” சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தருைடய பலமான அன்பு இதைனச்
ெசய்யும்.
௩௩எனேவ,அசீரியாஅரசைனப்பற்ற ஒருெசய்த கர்த்தர்இைதக்கூறுகறார்,

“அவன்இந்தநகரத்த ற்குள்நுைழயமாட்டான்.
இந்தநகரத்தல்அவன்ஒருஅம்ைபக்கூடஎய்யமாட்டான்.

அவனதுேகடயங்கேளாடுஇந்த நகரத்த ற்குஎத ராக சண்ைடய ட நகரமாட்டான்.
நகரச் சுவர்களில்அவன்ெகாத்தளம்அைமக்கமாட்டான்.

௩௪ அவன் வந்த சாைலய ேலேய அவனது ெசாந்த நாட்டிற்குத் தரும்ப ப்
ேபாவான்.

அவன்இந்தநகரத்த ற்குள்நுைழயமாட்டான்.
கர்த்தர்இைதச்ெசால்லுகன்றார்.

௩௫இந்தநகரத்ைதநான்பாதுகாத்துகாப்பாற்றுேவன்.
இதைன நான் எனக்காகவும், எனது தாசனாகய தாவீதுக்காகவும்
ெசய்ேவன்” என்றுகர்த்தர் ெசால்க றார்.

The Assyrian Army Is Destroyed
௩௬ எனேவ, அசீரியாவன் பாைளயத்தல் உள்ள 1,85,000 ஆட்கைளக்

கர்த்தருைடய தூதன் ேபாய் ெகான்றான். மறுநாள் காைலயல் ஜனங்கள்
எழுந்தனர். அவர்கள் தங்கைளச் சுற்றலும் மரித்துப்ேபான ஆட்களின்
உடல்கைளக் கண்டனர். ௩௭ எனேவ, அசீரியாவன் அரசனான சனெகரிப்
நனிேவக்குத்தரும்ப ப்ேபாய்அங்ேகதங்கனான்.
௩௮ ஒரு நாள், சனெகரிப் அவனது ேதவனான நஸ்ேராகன் ஆலயத்தல்

ெதாழுைக ெசய்வதற்காக இருந்தான். அந்த ேநரத்தல் அவனது இரண்டு
மகன்களான அத்ரமேலக்கும் சேரத்ேசரும் அவைன வாளால் ெவட்டிக்
ெகான்றனர். ப றகு, அந்த மகன்கள் அரராத்துக்கு ஓடிப் ேபானார்கள். எனேவ,
அசீரியாவன்புதயஅரசனாகச் சனெகரிப்பன்மகனானஎசரத்ேதான்வந்தான்.

௩௮
எேசக்கயாவன்சுகவீனம்
௧ அந்த ேநரத்தல், எேசக்கயா சுகவீனம்அைடந்தான். அவன் மரணத்துக்கு

சமீபமாயருந்தான். ஆேமாத்சன்மகனானஏசாயாதீர்க்கதரிச அவைனப்பார்க்க
வந்தான்.
ஏசாயா அரசனிடம், “இவற்ைற உன்னிடம் ெசால்லுமாறு கர்த்தர் கூறனார்:

நீ வைரவல் மரிப்பாய். எனேவ, நீ மரித்தப றகு அவர்கள் என்ன ெசய்ய
ேவண்டும் என்று உனது குடும்பத்தாரிடம் ெசால்ல ேவண்டும். நீ மீண்டும்
குணமைடயமாட்டாய்!” என்றுகூறனான்.
௨ எேசக்கயா ஆலயத்தன் சுவரின் பக்கம் தரும்ப ெஜபம் ெசய்யத்

ெதாடங்கனான். ௩ “கர்த்தாேவ, என் முழு இருதயத்ேதாடும் உண்ைமயாக
உமக்குச் ேசைவ ெசய்தைத நைனத்தருளும். நீர் நல்லது என்று
கூறயவற்ைறேய நான் ெசய்தருக்க ேறன்” என்று அவன் ெசான்னான். ப றகு
எேசக்கயா மிகஉரத்தகுரலில்கதறத்ெதாடங்கனான்.
௪ ஏசாயா கர்த்தரிடமிருந்து இந்தச் ெசய்தையப் ெபற்றான். ௫ ஏசாயா,

“எேசக்கயாவ டம் ேபாய் உனது முற்ப தாவான தாவீதன் ேதவனாகய கர்த்தர்
ெசான்னைவ இதுதான் என்று அவனிடம் கூறு. உனது ெஜபத்ைத நான்
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ேகட்ேடன். உனது கண்ணீைர நான் பார்த்ேதன். நான் உனது வாழ்க்ைகயல் 15
ஆண்டுகைளக் கூட்டுேவன். ௬ நான் உன்ைனயும் இந்த நகரத்ைதயும் அசீரியா
அரசனிடமிருந்து காப்பாற்றுேவன் நான் இந்த நகரத்ைத பாதுகாப்ேபன்” என்று
கர்த்தர்கூறுகறார் என்றான்.
௭ அவர் இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்வார் என்பைதக் காண்பக்கும்படி

கர்த்தரிடமிருந்து வந்த அைடயாளம் இதுதான். ௮ “பார், ஆகாசு சூரிய
கடியாரத்தல் படிக்குப்படி இறங்கனசூரிய ந ழைல பத்துப் படிகள் பன்னிட்டுத்
தருப்புக ேறன். முன்பு இருந்த இடத்தலிருந்து சூரிய ந ழல் பத்துப்பாைக
பன்னால்ேபாகும்” என்றான்.

Hezekiah’s Song
௯ எேசக்கயா ேநாயலிருந்து குணமைடந்ததும் அவனிடமிருந்து வந்த கடிதம்

இதுதான்.

௧௦நான்முதுைமயைடயும்வைரவாழ்ேவன்என்றுநான்எனக்குள்ெசான்ேனன்.
ஆனால் பறகு பாதாளத்தன் வாசல்கள் வழியாகச் ெசல்லும் எனது ேநரம்
வந்தது.

௧௧ எனேவ, நான் ெசான்ேனன்: “கர்த்தைர நான் இனிேமல் உய ேராடு
இருக்க றவர்களின்நாட்டில் பார்க்கமாட்ேடன்.

இனிேமல் பூமியலுள்ள ஜனங்கேளாடு இருந்து ஜனங்கைள நான்
காணமாட்ேடன்.

௧௨ எனது வீடு, எனது ேமய்ப்பனுைடய கூடாரம் கீேழ தள்ளப்படுவதுேபால்
என்னிடமிருந்துஎடுக்கப்படும்.

ெநசவுெசய்க றவன்பாவைனஅறுப்பதுேபால் நான்முடிந்துேபாக ேறன்.
எனதுவாழ்ைவஅவ்வளவுசறயகாலத்த ற்குள்நீமுடித்தாய்!

௧௩ஒருசங்கத்ைதப் ேபான்றநான்எல்லாஇரவுகளிலும்கதற ேனன்.
ஆனால் எனது நம்ப க்ைககள் சங்கம் எலும்புகைளத் தன்பது ேபான்று
ெநாறுக்கப்பட்டன.

இவ்வளவுகுறுகயகாலத்த ற்குள்எனதுவாழ்ைவநீமுடித்துவ ட்டாய்.
௧௪ஒருபுறாைவப்ேபான்றுஅலற ேனன்.

ஒருபறைவையப்ேபான்றுஅலற ேனன்.
எனதுகண்கள்ேசார்ந்துேபாயன.

ஆனால்நான்ெதாடர்ந்துவானத்ைதப் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
எனதுஆண்டவேர! நான்அதகமாய்ஒடுங்க ப் ேபாக ேறன்.

எனக்குஉதவ டவாக்களிப்பீர்!”
௧௫நான்என்னெசால்லமுடியும்.

என்னநகழும்என்றுஎனதுஆண்டவர்கூறனார்.
அைவநகழஎனதுஎஜமானர் காரணமாகஇருப்பார்.

இந்தத்ெதால்ைலகைளநான்எனதுஆத்துமாவற்குள்ைவத்தருந்ேதன்.
எனேவ இப்ேபாது நான் எனது வாழ்வுமுழுவதும் பணிவுள்ளவனாக
இருப்ேபன்.

௧௬ எனது ஆண்டவேர! இந்தக் கடின ேநரத்ைதப் பயன்படுத்த எனது ஆவைய
மீண்டும்வாழச்ெசய்யும்.

என்ஆவ பலமும்நலமும்ெபறஉதவும்.
நான்நலம்ெபறஉதவும்!
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நான்மீண்டும்வாழஉதவும்!

௧௭பார்! எனதுெதால்ைலகள்ேபாகன்றன!
இப்ேபாதுஎனக்குசமாதானம்உள்ளது.

நீர் என்ைனமிகவும் ேநச க்க றீர்.
நான்கல்லைறயல்அழுகும்படிவ டமாட்டீர்.

எனதுபாவங்கைளெயல்லாம்மன்னித்தீர்,
எனதுபாவங்கைளெவகுெதாைலவற்குஎற ந்தீர்.

௧௮மரித்தஜனங்கள்உம்ைமப் புகழ்ந்துபாடுவதல்ைல.
பாதாளத்தலுள்ளஜனங்களும்உம்ைமத்துத ப்பதல்ைல.

மரித்தஜனங்கள்தமக்குஉதவுமாறுஉம்மீதுநம்ப க்ைகைவக்கமாட்டார்கள்.
அவர்கள்தைரயல்உள்ளபாதாளத்துக்குள்ெசல்க றார்கள்.
அவர்கள்மீண்டும்ேபசமாட்டார்கள்.

௧௯ இன்று என்ைனப்ேபான்று உயருடன் இருக்கும் ஜனங்கள் உம்ைமத்
துத க்கும்ஜனங்களாகஉள்ளனர்.

ஒரு தந்ைத தன் பள்ைளகளிடம், “உம்ைம நம்ப முடியும்” என்று
ெசால்லேவண்டும்.

௨௦ எனேவ, நான் ெசால்க ேறன்: “கர்த்தர் என்ைனக் காப்பாற்றனார் எனேவ
நாங்கள்பாடுேவாம்.

எங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் பாடல்கைள
இைசப்ேபாம்”.

௨௧ ப றகு எேசக்கயாவ டம் ஏசாயா, “நீ அத்த ப்பழங்கைள பைசையேபான்று
குைழத்து உனது புண்ணின்ேமல் தடவேவண்டும். ப றகு நீ குணம் ெபறுவாய்”
என்றான்.
௨௨ ஆனால் எேசக்கயா ஏசாயாவ டம், “நான் குணமைடேவன் என்பைதயும்,

நான் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு ேபாக இயலும் என்பைதயும் நீரூப க்கும்
அைடயாளம்எது?” என்றுேகட்டிருந்தான்.

௩௯
பாப ேலானிலிருந்துதூதுவர்கள்
௧அந்தேநரத்தல்,பலாதானின்மகனானெமேராதாக்பலாதான்பாப ேலானின்

அரசனாக இருந்தான். எேசக்கயாவற்கு ெமேராதாக் கடிதங்கைளயும்,
அன்பளிப்புகைளயும் அனுப்பனான். எேசக்கயா ேநாயுற்றருந்து குணம்
ெபற்றைத ெமேராதாக் ேகள்வப்பட்ேட அன்பளிப்புகைள அனுப்பனான்.
௨ இந்த அன்பளிப்புகள் எேசக்கயாைவ மிகவும் மக ழ்ச்ச யைடய ைவத்தது.
எனேவ, எேசக்கயா தனது ெபாக்கஷ சாைலயலுள்ள வைலயுயர்ந்தவற்ைற
ெமேராதாக்கன் ஆட்கள் பார்ைவய ட அனுமதத்தான். அந்த ஆட்களிடம்
எேசக்கயா தனது ெசல்வங்களான ெவள்ளி, தங்கம், எண்ெணய்வளம்,
வைலமத ப்புள்ள வாசைனப் ெபாருட்கள் என அைனத்ைதயும் காட்டினான்.
ப றகு அவன் ேபாருக்குப் பயன்படுத்தும் வாள்கள் மற்றும் ேகடயங்கைளயும்
காட்டினான். தான் பாதுகாத்து ைவத்தருந்த அைனத்ைதயும் அவன்
அவர்களுக்குக் காட்டினான். அவன் தனது வீட்டிலும், தனது நாட்டிலும் உள்ள
எல்லாவற்ைறயும்அவர்களுக்குக்காட்டினான்.
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௩ தீர்க்கதரிச யான ஏசாயா, அரசனான எேசக்கயாவ டம் ெசன்று, “இந்த
ஆட்கள் என்ன ெசால்க றார்கள்? இவர்கள் எங்கருந்து வந்தார்கள்?” என்று
ேகட்டான்.
எேசக்கயா, “ெவகு ெதாைலவலுள்ள நாட்டிலிருந்து இவர்கள் வந்தார்கள்.

இவர்கள்பாப ேலானிலிருந்துவந்தார்கள்” என்றுகூறனான்.
௪ எனேவ ஏசாயா அவனிடம் ேகட்டான், “உனது வீட்டில் இவர்கள் என்ன

பார்த்தார்கள்?” என்றுேகட்டான்.
எேசக்கயா, “இவர்கள் எனது அரண்மைனயல் உள்ள எல்லாவற்ைறயும்

பார்த்தார்கள். நான் எனது ெசல்வம் முழுவைதயும் காட்டிேனன்” என்று
கூறனான்.
௫ ஏசாயா எேசக்கயாவ டம், “சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தரிடமிருந்து வரும்

வார்த்ைதகைளக் கவனி. ௬ எத ர்காலத்தல், உன் அரண்மைனயலுள்ள
அைனத்தும், இன்றுவைர உன் முற்ப தாக்கள் ேசகரித்த உன்னிடமுள்ள
அைனத்தும் பாப ேலானுக்கு எடுத்துச் ெசல்லப்படும். எல்லா ெசல்வமும்
ெவளிேய எடுக்கப்படும். எதுவும் வடுபடாது! சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
இதைனக் கூறனார். ௭ பாப ேலானின் அரசன் உனது ெசாந்த மகன்கைள
எடுத்துச் ெசல்வான்! பாப ேலான் அரசனின் அரண்மைனயல் உனது மகன்கள்
ேவைலக்காரர்களாகஇருப்பார்கள்” என்றான்.
௮எேசக்கயா ஏசாயாவ டம், “கர்த்தரிடமிருந்துவந்த ெசய்த நன்றாக உள்ளது”

என்று கூறனான். (எேசக்கயா இதைனச் ெசான்னான். ஏெனன்றால், அவன்,
“நான் அரசனாக இருக்கும்ேபாது ெதால்ைலகள் இல்லாமல் சமாதானம்
இருக்கும்” என்றுஎண்ணினான்).

௪௦
இஸ்ரேவலின்தண்டைனமுடியும்

௧உனதுேதவன்கூறுகறார்,
“ஆறுதல்படுத்துங்கள்! எனதுஜனங்கைளஆறுதல்படுத்துங்கள்!

௨எருசேலமுடன்அன்பாகப் ேபசுங்கள்.
உனதுேசைவக்கானகாலம்முடிந்துவடுகறது.
‘உனது பாவங்களுக்கான வைலையக் ெகாடுத்து வ ட்டாய்’ என்று
எருசேலமிடம்கூறு.

கர்த்தர் எருசேலைமஅவள்ெசய்தஒவ்ெவாருபாவத்த ற்கும்
இருமுைறதண்டித்தார்.”

௩கவனி! அங்ேகஒருவன்சத்தமிட்டுக்ெகாண்டிருக்க றான்!
“கர்த்தருக்காகஇந்தவனாந்த ரத்தல்ஒருபாைதையதயார் ெசய்யுங்கள்!

நமதுேதவனுக்காகவனாந்த ரத்தல்ஒருசாைலஅைமயுங்கள்!
௪ஒவ்ெவாருபள்ளத்தாக்ைகயும்ந ரப்புங்கள்.

ஒவ்ெவாருமைலையயும்பள்ளத்தாக்ைகயும் ேநராக்குங்கள்.
கரடுமுரடானசாைலையெமன்ைமயாக்குங்கள்.

௫ப றகு, கர்த்தருைடயமகைமெவளிப்படும்.
கர்த்தருைடயமகைமையஜனங்கள்அைனவரும்காண்பார்கள்.

ஆம், கர்த்தர்அவராகேவஇவற்ைறச்ெசான்னார்!”
௬ஒருகுரல்ெசான்னது, “ேபசு!”

எனேவஒருவன்ேகட்டான், “நான்என்னெசால்லேவண்டும்?”
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அந்தகுரல்ெசான்னது, “ஜனங்கள்என்ெறன்ைறக்கும்வாழமாட்டார்கள்.
அைனத்துஜனங்களும்புல்ைலப் ேபான்றவர்கள்.
அவர்களதுநன்ைமஒருகாட்டுமலர் ேபான்றது.

௭கர்த்தரிடமிருந்துஒருவல்லைமயானகாற்றுபுல்ேமல்வீசும்.
அந்தபுல்களும்காட்டுமலர்களும்வாடிெசத்துப்ேபாகும்.
உண்ைமயாகேவஅைனத்துஜனங்களும்புல்ைலப்ேபான்றவர்கள்.

௮புல்வாட்டம்அைடயும். பூக்கள்வாடும்.
ஆனால், ேதவனுைடயவார்த்ைதஎன்ெறன்றும்ெதாடர்ந்துஇருக்கும்.”

மீட்பு: ேதவனுைடயநற்ெசய்த
௯சீேயாேன! உன்னிடம்ெசால்வதற்கானநற்ெசய்த கள்உள்ளன.

உயரமான மைலக்கு ேமேல ேபாய் நற்ெசய்த கைள சத்தமாய் ெசால்!
எருசேலேம!

உன்னிடம்,ெசால்வதற்கானநற்ெசய்த கள்உள்ளனஅஞ்சேவண்டாம்.
சாந்தமாய் ேபசு! யூதாவலுள்ள அைனத்து நகரங்களிலும் இந்தச்
ெசய்த கைளக்கூறு: “பார்,உன்ேதவன்இங்ேகஇருக்க றார்!”

௧௦எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்வல்லைமேயாடுவருகறார்.
எல்லாஜனங்கைளயும்ஆளஅவர்தமதுவல்லைமையப்பயன்படுத்துவார்.

கர்த்தர் தமதுஜனங்களுக்காகவருதுகைளக்ெகாண்டுவருவார்.
அவேராடுஅவர்களதுபலன்இருக்கும்.

௧௧ஒருேமய்ப்பன்தனதுஆடுகைளவழிநடத்த ச்ெசல்வதுேபான்றுகர்த்தர்தமது
ஜனங்கைளவழி நடத்துக றார்.

கர்த்தர் தமது வல்லைமையப் பயன்படுத்த அவரது ஆடுகைள ஒன்று
ேசர்ப்பார்.

கர்த்தர் ச றய ஆடுகைள எடுத்து தனது ைககளில் ைவத்துக்ெகாள்வார்.
அவற்றன்தாய்ஆடுகள்அவர் பன்னால்நடக்கும்.

ேதவன்உலைகப் பைடத்தார்,அவர்அதைனஆளுகறார்
௧௨யார் கடல்கைளக்ைகப்ப டியால்அளந்தார்கள்?

யார்வானத்ைதைகயளவால்அளந்தார்கள்?
யார்பூமியல்உள்ளமண்ைணக்கண்ணத்தால்அளந்தார்கள்?

யார் அளவு ேகால்களால் மைலகைளயும் பாைறகைளயும் அளந்தார்கள்?
அதுகர்த்தர்தான்.

௧௩ கர்த்தருைடய ஆவய டம் அவர் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று யாரும்
ெசால்லவல்ைல.

கர்த்தரிடம்அவர் எப்படிச் ெசய்யேவண்டும்எனயாரும்கூறவல்ைல.
௧௪கர்த்தர்யாருைடயஉதவையயாவதுேகட்டாரா?

கர்த்தருக்குேநர்ைமயாகஇருக்கும்படியாராவதுகற்ப த்தார்களா?
கர்த்தருக்கு அறைவ யாராவது கற்ப த்தார்களா கர்த்தருக்கு ஞானத்ேதாடு

இருக்குபடியார் கற்ப த்தது?
இல்ைல! கர்த்தர்இவற்ைறப்பற்ற ஏற்கனேவெதரிந்தருக்க றார்.

௧௫பார், நாடுகள்எல்லாம்வாளியல்ஒருசறுதுளி ேபான்றது.
ெவகுெதாைலவலுள்ளநாடுகைளக்கர்த்தர் எடுத்துக்ெகாண்டால்
அவரது தராச ல் அவற்ைற ைவத்தால் அைவ மணலின் சறு ெபாடிகள்
ேபான்றுஇருக்கும்.
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௧௬ லீபேனானில் உள்ள அைனத்து மரங்களும் கர்த்தருக்கு எரித்துப்ேபாட
ேபாதாது.

லீபேனானில் உள்ள அைனத்து மிருகங்களும் பலிக்காக ெகால்வதற்குப்
ேபாதாது.

௧௭ ேதவேனாடு ஒப்படும்ேபாது உலகலுள்ள அைனத்து நாடுகளும்
ஒன்றுமில்ைல.

ேதவேனாடுஒப்படும்ேபாதுஅைனத்துநாடுகளும்ஈடுஒன்றுேமஇல்லாமல்
ேபாகும்.

ேதவன்எப்படிப்பட்டவர் என்றுஜனங்களால்கற்பைனெசய்யமுடியாது
௧௮எவற்ேறாடும் ேதவைனஒப்ப டமுடியுமா? முடியாது!

ேதவனுைடயபடத்ைதஉருவாக்கமுடியுமா? முடியாது!
௧௯ஆனால், ச லஜனங்கள்பாைறஅல்லதுமரத்தால் சைலகள்ெசய்து

அவர்கள்அதைனத்ெதய்வங்கள்என்றுஅைழக்கன்றனர்.
ஒருேவைலக்காரன்ஒருசைலையச்ெசய்க றான்.

ப றகு,இன்ெனாருேவைலக்காரன்அதைனத்தங்கத்தால்மூடுகறான்.
ெவள்ளிச் சங்கலிகைளயும்அதற்காகச் ெசய்க றான்.

௨௦அடிப்பகுத க்காகஅவன்ஒருசறப்பானமரத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுக்க றான்.
அதுஉளுத்துப் ேபாகாத மரவைகையச் ேசர்ந்தது.

ப றகு,அவன்ஒருசறந்தமரத்தச்சைனக்கண்டுபடிக்க றான்.
அந்த ேவைலக்காரன்வழாமல்இருக்கறஒருெதய்வம்ெசய்க றான்.

௨௧நீங்கள்உண்ைமையந ச்சயமாகஅறவீர்கள்,இல்ைலயா?
நீங்கள்ந ச்சயமாகக் ேகள்வப்பட்டிருக்க றீர்கள்!

உங்களுக்குந ச்சயமாகஒருவன்நீண்டகாலத்துக்குமுன்ெசான்னான்!
இந்தஉலகத்ைதப் பைடத்தவர்யார் என்றுந ச்சயமாக நீ புரிந்தருக்க றாய்!

௨௨ கர்த்தேர உண்ைமயான ேதவனாய் இருக்க றார்! அவர் பூமி
வைளயத்தன்ேமல்அமர்ந்தருக்க றார்.

அவேராடு ஒப்படும்ேபாது, ஜனங்கள் ெவட்டுக்களிகைளப்
ேபாலிருக்க றார்கள்.

அவர்வானங்கைளஒருதுண்டுதுணிையப்ேபால் பரப்புக றார்.
அவர்வானங்கைளக்குடியருப்பதற்கானகூடாராமாக்குக றார்.

௨௩ஆளுேவாைரஅவர்முக்கயமற்றவர்களாகச்ெசய்க றார்.
அவர் இந்த உலகத்தல் உள்ள நீத பத கைள முழுைமயாகப்
பயனற்றவர்களாகச்ெசய்க றார்.

௨௪ ஆளுேவார் தாவரங்கைளப் ேபான்றவர்கள் அவர்கள் தைரயல்
நடப்படுக றார்கள்.

ஆனால்,அைவதைரக்குள்தன்ேவர்கைளச்ெசலுத்துவதற்குமுன்,
ேதவன்அத்தாவரங்களின் ேமல்ஊதுகறார்.

அைவெசத்துகாய்ந்துேபாகன்றன.
ெபருங்காற்றுஅவற்ைறபுல்ைலப்ேபாலஅடித்துப்ேபாகும்.

௨௫ பரிசுத்தமானவர் (ேதவன்) ெசால்க றார் என்ைன எதேனாடும் உன்னால்
ஒப்ப டமுடியுமா? முடியாது.

எனக்குஇைணயாகஒருவரும்இல்ைல.

௨௬ேமேலவானங்கைளப்பாருங்கள்.
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இந்தநட்சத்த ரங்கைளஎல்லாம் பைடத்ததுயார்?
வானத்தல்இந்தப் “பைடகைள” எல்லாம் பைடத்ததுயார்?

ஒவ்ெவாருநட்சத்த ரங்களின்ெபயரும்யாருக்குெதரியும்?
உண்ைமயானேதவன்மிக்க பலமும்வல்லைமயும்ெகாண்டவர்.

எனேவ, நட்சத்த ரங்களில் எதுவும்குைறயாது.

௨௭யாக்ேகாேப,இதுஉண்ைம. இஸ்ரேவேல, நீஇதைனநம்பேவண்டும்!
எனேவ, நீ எதற்காகஇைதக்கூறுகறாய்?

“கர்த்தர் நான்வாழும்வழிையஅறயமாட்டார்.
ேதவன்என்ைனக்கண்டுபடித்துத்தண்டிக்கமாட்டார்.”

௨௮ ேதவனாகய கர்த்தர் மிகவும் ஞானமுள்ளவர் என்று நீ உறுதயாகக்
ேகள்வப்பட்டுஅற ந்தருக்க றாய்.

ஜனங்கள்அவருக்குெதரிந்தைதெயல்லாம்கற்றுக்ெகாள்ளஇயலாது.
கர்த்தர் ேசார்வைடயமாட்டார். அவருக்குஓய்வுேதைவயல்ைல.

கர்த்தர் ெதாைலதூர இடங்கைளப் பூமியல் பைடத்தார். கர்த்தர்
என்ெறன்றும்ஜீவக்க றார்.

௨௯கர்த்தர் பலவீனமானவர்கள்பலம்ெபறஉதவுகறார்.
ஜனங்கள் வல்லைமயல்லாமல் இருந்தால் வல்லைம ெபற கர்த்தர்
காரணமாக றார்.

௩௦இைளஞர்கள்ேசார்வைடந்துஓய்வுேதைவஎனநைனக்கன்றனர்
சறுைபயன்களும்கூடத்தடுமாற வழுகறார்கள்.

௩௧ஆனால், கர்த்தைர நம்புக றஜனங்கள்
புதய ச றகுகள் முைளக்கன்ற கழுகுகைளப் ேபால மீண்டும் பலம்
ெபறுகன்றனர்.

இந்தஜனங்கள்ஓடினாலும்இைளப்பைடயமாட்டார்கள்.
இந்தஜனங்கள்நடந்தாலும் ேசார்வைடயமாட்டார்கள்.

௪௧
கர்த்தேர ந த்தய சருஷ்டிகர்

௧ கர்த்தர் கூறுகறார், “தூரத்தலுள்ள நாடுகேள, அைமதயாக இருங்கள்
என்னிடம்வாருங்கள்!

நாடுகேளமறுபடியும்ைதரியம்ெகாள்ளுங்கள்.
என்னிடம்வந்துேபசுங்கள். நாம் சந்த த்துகூடுேவாம்.

யார் சரிெயன்றுமுடிவுெசய்ேவாம்.
௨இந்தவனாக்களுக்குஎன்னிடம் பதல்ெசால்லுங்கள்.

க ழக்கலிருந்துவந்துெகாண்டிருக்க றமனிதைனஎழுப்பயதுயார்?
நன்ைமயானதுஅவேராடு நடக்க றது.
அவர்தமதுவாைளப்பயன்படுத்த நாடுகைளத்தாக்குக றார்.

அைவகள்தூச ேபாலஆகன்றன.
அவர்தமதுவல்ைலப்பயன்படுத்த அரசர்கைளெவன்றார்.
அவர்கள் காற்றால் அடித்துச் ெசல்லப்படும் துரும்புகைளப் ேபான்று
ஓடிப்ேபானார்கள்.

௩அவர் பைடகைளத்துரத்துகறார். அவர்காயப்படுத்தவல்ைல.
இதற்குமுன்னால்ேபாகாதஇடங்களுக்குஎல்லாம்அவர் ேபாக றார்.

௪இைவநகழக்காரணமாகஇருந்ததுயார்?இதைனச்ெசய்ததுயார்?
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ெதாடக்கத்தலிருந்துஅைனத்துஜனங்கைளயும்அைழத்ததுயார்?
கர்த்தராக ய நான்இதைனச்ெசய்ேதன்.

கர்த்தராக ய நாேனமுதல்வர்!
ெதாடக்கத்த ற்குமுன்னேர நான்இங்ேகஇருந்ேதன்.
எல்லாம்முடியும் ேபாதும்நான்இங்ேகஇருப்ேபன்.

௫ெவகுெதாைலவலுள்ளஇடங்கேளபாருங்கள்பயப்படுங்கள்!
பூமியலுள்ளெதாைலதூரஇடங்கேளஅச்சத்தால்நடுங்குங்கள்.
இங்ேகவந்துஎன்ைனக்கவனியுங்கள்!” அவர்கள்வந்தார்கள்.

௬ “ெதாழிலாளிகள் ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவனார்கள். அவர்கள் பலம்
ெபற ஒருவருக்ெகாருவர் உற்சாகப்படுத்தனார்கள். ௭ ஒரு ேவைலக்காரன்
சைல ெசதுக்க மரம் ெவட்டினான். அவன் தங்க ேவைல ெசய்பவைன
உற்சாகப்படுத்தனான். இன்ெனாரு ேவைலக்காரன்சுத்தயைலப் பயன்படுத்த
உேலாகத்ைத ெமன்ைமப்படுத்தனான். ப றகு, அந்த ேவைலக்காரன்
அைடக்கல்லில் ேவைல ெசய்பவைன உற்சாகப்படுத்துகறான். இந்த இறுத
ேவைலக்காரன், ‘இந்த ேவைல நன்று. இந்த உேலாகம் ெவளிேய வராது’ என்று
கூறுகறான். எனேவ, அவன் சைலைய ஒரு பீடத்தன் ேமல் அைசயாமல்
ஆணியால் இறுக்குகறான். அந்தச் சைல கீேழ வழாது. அது எப்ெபாழுதும்
அைசயாது.”
கர்த்தர் மாத்த ரேம நம்ைமக்காப்பாற்றமுடியும்

௮கர்த்தர் ெசால்க றார், “இஸ்ரேவேல, நீ எனதுதாசன்.
யாக்ேகாேப, நான்உன்ைனத்ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
ஆப ரகாமின் குடும்பத்தலிருந்து நீ வந்தாய், நான் ஆப ரகாைம
ேநச க்க ேறன்.

௯பூமியல்நீங்கள்ெவகுெதாைலவல்இருந்தீர்கள்.
நீங்கள்ெதாைலதூரநாட்டில்இருந்தீர்கள்.

ஆனால்நான்உன்னிடம் ேதடிவந்துஉன்ைனஅைழத்துச்ெசான்ேனன்,
‘நீ எனதுஊழியன்.’
நான்உன்ைனத்ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். நான்உன்ைனத்தள்ளிவ டவல்ைல!

௧௦கவைலப்படாேத, நான்உன்ேனாடுஇருக்க ேறன்.
பயப்படாேத, நான்உனதுேதவன்.

நான் உன்ைனப் பலமுள்ளவனாகச் ெசய்தருக்க ேறன். நான் உனக்கு
உதவுேவன்.

நான்எனதுநன்ைமயாகயவலதுைகயால்உனக்குஉதவ ெசய்ேவன்.
௧௧பார், ச லஜனங்கள்உன்மீதுேகாபத்ேதாடுஇருக்க றார்கள்.

ஆனால்அவர்கள்அவமானம்அைடவார்கள்.
உங்கள்பைகவர்கள்மைறந்துெதாைலந்துேபாவார்கள்.

௧௨நீங்கள்உங்களுக்குஎத ரானஜனங்கைளத் ேதடுவீர்கள்.
ஆனால்அவர்கைளஉங்களால்காணமுடியாது.
உங்களுக்கு எத ராகப் ேபாரிடுக ற அைனவரும் முழுவதுமாக
மைறந்துேபாவார்கள்.

௧௩நான்உனதுேதவனாகயகர்த்தர்.
நான்உனதுவலதுைகையப்பற்றயருக்க ேறன்.

‘நான்உனக்குச்ெசால்க ேறன்: பயப்படாேத!
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நான்உனக்குஉதவுேவன்.’
௧௪வைலேயறப்ெபற்றயூதாேவ, பயப்படாேத.

எனதுஅருைமஇஸ்ரேவல்ஜனங்கேள! கலங்க ேவண்டாம்!
நான்உங்களுக்குஉண்ைமயாகேவஉதவுேவன்”.

கர்த்தர் தாமாகேவஇவற்ைறக்கூறனார்.

“நான்இஸ்ரேவலின்பரிசுத்தரும் (ேதவன்)
உன்ைனக்காப்பாற்றுகறவரும்

௧௫பார்! நான்உன்ைனேபாரடிப்பதற்கானபுதயகருவயாக்குேவன்.
அதுகூர்ைமயானபற்கைளஉைடயது.

வவசாய கள்இதைனப்பயன்படுத்த ேபாரடிப்பார்கள்.
அவர்கள்தானியத்ைதஅதலிருந்துப ரிப்பார்கள்.
நீ மைலகளின் ேமல்நடந்துஅவற்ைறநசுக்குவாய்.
நீகுன்றுகைளப்பதர்கைளப்ேபான்றுஆக்கவடுவாய்.

௧௬நீஅவற்ைறக்காற்றல்தூற்றவடுவாய்.
அவற்ைறக்காற்றுஅடித்துச்ெசன்று, ச தறடித்துவடும்.

ப றகு, நீ கர்த்தருக்குள்மக ழ்ச்ச யுடன்இருப்பாய்.
இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தமானவைரப்பற்ற (ேதவன்) நீ மிகவும் ெபருைம
அைடவாய்”.

௧௭ “ஏழ்ைமயும் ேதைவயும்ெகாண்டஜனங்கள்தண்ணீருக்காகஅைலவார்கள்.
ஆனால்அவர்கள்எைதயும்கண்டுெகாள்ளமாட்டார்கள்.

அவர்கள்தாக மாகஇருக்க றார்கள்.
அவர்களின்நாக்குஉலர்ந்துேபாய ற்று.

அவர்களின் ெஜபத்த ற்கு இஸ்ரேவலின் ேதவனும் கர்த்தருமாகய நான் பதல்
ெசால்ேவன்.

நான்அவர்கைளவ டமாட்ேடன்.
அவர்கள்மரிக்கவும்வ டமாட்ேடன்.

௧௮வறண்டமைலகளில் நத கைளநான்பாயச்ெசய்ேவன்.
பள்ளத்தாக்குகளில் நீரூற்றுகைளநான்எழச்ெசய்ேவன்.

வனாந்த ரங்கைளதண்ணீர்நைறந்த ஏரியாக நான்மாற்றுேவன்.
வறண்டநலங்களில் நீரூற்றுகள்இருக்கும்.

௧௯வனாந்த ரங்களில்மரங்கள்வளரும்.
அங்குேகதுருமரங்களும்,ச த்தீம்மரங்களும்,ஒலிவமரங்களும்,ைசப்ப ரஸ்
மரங்களும், ஊச இைல மரங்களும், ைபன் மரங்களும் இருக்கச்
ெசய்ேவன்.

௨௦ஜனங்கள்இவற்ைறப் பார்ப்பார்கள்.
கர்த்தருைடயவல்லைமஇவற்ைறச்ெசய்ததுஎன்றுஅவர்கள்அறவார்கள்.

ஜனங்கள்இவற்ைறப் பார்ப்பார்கள்.
அவர்கள் புரிந்துெகாள்ளத் ெதாடங்குவார்கள், இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தமானவர் (ேதவன்)இவற்ைறச்ெசய்தார்”.

ெபாய்த்ெதய்வங்களுக்குக்கர்த்தர் சவால்வடுகறார்
௨௧ யாக்ேகாபன் அரசரான கர்த்தர், “வா, உனது வாதங்கைளக் கூறு. உனது

சான்றுகைளக் காட்டு. சரியானவற்ைற நாம் முடிவு ெசய்ேவாம். ௨௨ உங்கள்
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சைலகள் (ெபாய்த் ெதய்வங்கள்) வந்து என்ன நடந்துெகாண்டிருக்க றது
என்பைதச் ெசால்ல ேவண்டும். ெதாடக்கத்தல் என்ன நடந்தது? எத ர்காலத்தல்
என்ன நடக்கும்? எங்களிடம் கூறு. நாங்கள் கடினமாகக் கவனிப்ேபாம். ப றகு
அடுத்து என்ன நடக்கும் என்பைத அற ேவாம். ௨௩ என்ன நடக்கும் என்பைத
நாங்கள் பார்க்கும்படி எங்களுக்குக் கூறுங்கள். ப றகு நாங்கள் உங்கைள
உண்ைமயான ெதய்வங்கள் என்று நம்புேவாம். ஏதாவது ெசய்யுங்கள்! எைத
ேவண்டுமானாலும் ெசய்யுங்கள், நல்லேதா அல்லது ெகட்டேதா! ப றகு
நீங்கள் உய ேராடு இருப்பதாக நாங்கள் பார்ப்ேபாம். நாங்கள் உங்கைளப்
பன்பற்றுேவாம்.
௨௪ “பாருங்கள், ெபாய்த் ெதய்வங்களான நீங்கள் ஒன்றுமில்லாமல்

இருக்கறீர்கள்! உங்களால் எதுவும் ெசய்யமுடியாது! அருவருப்பானவன்
மட்டுேமஉங்கைளவழிபடவரும்புவான்!”
கர்த்தர் தாேமஒேர ேதவன்எனநரூப க்க றார்

௨௫ “வடக்ேக நான் ஒருவைன எழுப்ப ேனன் அவன்சூரியன் உதக்க ற க ழக்ேக
இருந்துவந்துெகாண்டிருக்க றான்.

அவன்எனதுநாமத்ைதத்ெதாழுதுெகாள்க றான்.
பாைனகைளச்ெசய்பவன்களிமண்ைனமித ப்பதுேபால

அந்தச் ச றப்பானவன்அரசர்கைளஅழிப்பான் (மித ப்பான்).

௨௬ “இதுநைடெபறுவதற்குமுன்னால்யார்இைதப்பற்ற ச்ெசான்னது.
நாம்அவைனத்ேதவன்என்றுஅைழப்ேபாம்.

எங்களுக்கு இவற்ைற உனது சைலகளில் ஒன்று ெசான்னதா? இல்ைல!
சைலகளில் எதுவும்எைதயும்ெசால்லவல்ைல.

அந்தச் சைலகள்ஒருவார்த்ைதயும்ெசால்லவல்ைல.
அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்கள் நீங்கள் ெசால்லும் வார்த்ைதகைளயும் ேகட்க
முடியாது.

௨௭கர்த்தராக ய நாேனசீேயானிடம்இைதப் பற்ற ச்ெசான்னமுதல்நபர்.
இந்தச்ெசய்த கேளாடுஒருதூதுவைனநான்எருசேலமிற்குஅனுப்ப ேனன்.
‘பாருங்கள்,உங்கள்ஜனங்கள்தரும்ப வந்துெகாண்டிருக்க றார்கள்!’ ”

௨௮நான்அந்தப்ெபாய்த்ெதய்வங்கைளப்பார்த்ேதன்.
அைவகளில்ஒன்றும்எதுவும்ெசால்லும்வைகயல்ஞானமுள்ளைவயல்ல.
அைவகளிடம் நான் ேகள்வகள் ேகட்ேடன், அைவகள் ஒரு வார்த்ைதயும்
ெசால்லவல்ைல!

௨௯அந்தத்ெதய்வங்கள்அைனத்தும்ஒன்றுமில்லாதைவகள்!
அைவகளால்எதுவும்ெசய்யமுடியாது!
அந்தச் சைலகள்முழுைமயாகப் பயனற்றைவ!

௪௨
கர்த்தருைடயவ ேசஷஊழியன்

௧ “என்தாசைனப்பாருங்கள்!
அவைரநான்ஆதரிக்க ேறன்.

நான்ேதர்ந்ெதடுத்தஒருவர்அவேர.
நான்அவைரமிகவும்வரும்புக ேறன்.

அவரில் எனதுஆவையைவக்க ேறன்.
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அவர் நாடுகளுக்குநயாயமாக நீத வழங்குவார்.
௨அவர்ெதருக்களில்உரக்க ேபசமாட்டார்.

அவர்கூக்குரலிடவும்மாட்டார்.
௩அவர் சாந்தகுணமுள்ளவர். அவர்ெநரிந்த நாணைலக்கூடமுறக்கமாட்டார்.

அவர்மங்க எரிக ற த ரிையக்கூடஅைணக்கமாட்டார்.
அவர் நயாயத்ைதத்தீர்த்துஉண்ைமையக்கண்டுெகாள்வார்.

௪ உலகத்தல் நயாயத்ைதக் ெகாண்டுவரும்வைர அவர் பலவீனராகேவா
அல்லதுெநாறுக்கப்படுபவராகேவாஆவதல்ைல.

ஜனங்கள் ெதாைலதூர இடங்களிலிருந்து அவரது ேபாதைனகைள
நம்புவார்கள்”.

கர்த்தேரஆளுகறார்உலகத்ைதஉருவாக்கனார்
௫ உண்ைமயான ேதவனாகய கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசான்னார். (கர்த்தர்

வானங்கைள உருவாக்கனார். கர்த்தர் பூமியன்ேமல் வானத்ைத வ ரித்தார்.
அவர் பூமியன்ேமல் எல்லாவற்ைறயும் ெசய்தார். கர்த்தர் பூமியலுள்ள
அைனத்து ஜனங்களுக்கும் சுவாசத்ைதக் ெகாடுக்க றார். கர்த்தர் பூமியல்
நடமாடுக றஒவ்ெவாருமனிதருக்கும்ஆவையக்ெகாடுக்க றார்).

௬ “கர்த்தராக ய நான், சரியானைதச்ெசய்யஉன்ைனஅைழத்ேதன்.
நான்உன்ைகையப்பற்ற க்ெகாள்ேவன். நான்உன்ைனப்பாதுகாப்ேபன்.

நான் ஜனங்கேளாடு ஏற்படுத்த க்ெகாண்ட உடன்படிக்ைகைய பறருக்குக்
காட்டுவதற்குெவளிப்புறஅைடயாளமாக நீஇருப்பாய்.

அைனத்துஜனங்களுக்கும்ஒளிவீசும்வளக்காக நீஇருப்பாய்.
௭குருடர்களின்கண்கைளநீதறப்பாய்,அவர்களால்பார்ைவையப்ெபறமுடியும்.

சைறயல்இருக்கறவர்கைளநீவடுவப்பாய்.
பலர் இருளில் இருக்க றார்கள். அவர்கைள அந்தச் சைறயல் இருந்து
ெவளிேயஅைழத்துவருவாய்.

௮ “நாேனகர்த்தர்! எனதுநாமம் ேயேகாவா!
நான்எனதுமகைமையேவறுஒருவனுக்கும்ெகாேடன்.
நான் எனக்குரிய பாராட்ைட சைலகளுக்கு (ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு)
ெகாேடன்.

௯ெதாடக்கத்தல்சலகாரியம்நைடெபறும்என்றுெசான்ேனன். அைவநடந்தன.
இப்ேபாது,இதுநடக்கும்முன்னால்!

நான்சலவற்ைறப் பற்ற ச்ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.”
இைவஎத ர்காலத்தல்நைடெபறும்.
ேதவைனத்துதக்கும்ஒருபாடல்

௧௦ஒருபுதயபாடைலக்கர்த்தருக்குப் பாடுங்கள்.
ெதாைலதூர நாடுகளில் உள்ள ஜனங்கேள, கடலில் பயணம் ெசய்க ற
ஜனங்கேள, கடலில்உள்ள மிருகங்கேள, ெதாைலதூரஇடங்களில் உள்ள
ஜனங்கேள, கர்த்தைரத்துதயுங்கள்.

௧௧ வனாந்த ரங்கேள, நகரங்கேள, ேகதாரியரின் வயல்கேள, கர்த்தைரத்
துதயுங்கள்.

சீேலாவல்வாழுகன்றஜனங்கேள!
மக ழ்ச்ச ேயாடு பாடுங்கள்.
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உங்கள்மைலஉச்சயல்இருந்துபாடுங்கள்.
௧௨கர்த்தருக்குமகைமையக்ெகாடுங்கள்.

ெதாைலதூரநாடுகளில்உள்ளஜனங்கேள,அவைரத்துதயுங்கள்.
௧௩கர்த்தர்ஒருபலம்ெபாருந்தயவீரைனப்ேபாலெவளிேய ேபாவார்.

அவர் ேபார் ெசய்யத்தயாராகஉள்ளவீரைனப்ேபான்றருப்பார்.
அவர்மிகுந்த களர்ச்ச யுள்ளவராகஇருப்பார்.

அவர்உரத்தகுரலில்சத்தமிடுவார். அவரதுபைகவைரத் ேதாற்கடிப்பார்.
ேதவன்மிகவும்ெபாறுைமயானவர்

௧௪ “நீண்டகாலமாக நான்எைதயும்ெசால்லவல்ைல.
என்ைனநான்கட்டுப்படுத்த க்ெகாண்ேடன். நான்எதுவும்ெசால்லவல்ைல.

ஆனால், இப்ேபாது நான் அலறுக ேறன், ஒரு ெபண் பள்ைள ெபறும்ேபாது
கதறுவதுேபால,

நான்கடினமாகவும்உரக்கவும்மூச்சுவடுக ேறன்.
௧௫நான்மைலகைளயும்குன்றுகைளயும்அழிப்ேபன்.

நான்அங்ேகவளருகன்றதாவரங்கைளவாடச் ெசய்ேவன்.
நான்ஆறுகைளவறண்டநலமாக்குேவன்.

நான்தண்ணீருள்ளகுளங்கைளயும்வறளச்ெசய்ேவன்.
௧௬ ப றகு, நான் குருடர்கைள அவர்கள் அதுவைர அறயாத வழிகளில் நடத்த ச்

ெசல்ேவன்.
நான் குருடர்கைள அவர்கள் அதுவைர ெசன்ற ராத இடங்களுக்கு
அைழத்துச்ெசல்ேவன்.

நான்அவர்களுக்காகஇருைளெவளிச்சமாக்குேவன்.
நான்கரடுமுரடானபாைதையெமன்ைமயாக்குேவன்.

நான்வாக்களித்தைதச்ெசய்ேவன்!
நான்எனதுஜனங்கைளவட்டுவ டமாட்ேடன்.

௧௭ஆனால், ச லர் என்ைனப்பன்பற்றுவைதநறுத்தவ ட்டார்கள்.
அவர்களிடம் ெபான்னால்மூடப்பட்ட சைலகள்,இருக்கன்றன.

‘நீங்கேள எங்கள் ெதய்வங்கள்’ என்று அவர்கள் அந்தச் சைலகளிடம்
கூறுகன்றனர்.

அந்தஜனங்கள்அவர்களதுெபாய்த்ெதய்வங்கைளநம்புகன்றனர்.
ஆனால்அந்தஜனங்கள்ஏமாற்றப்படுவார்கள்.
ேதவனுக்குச்ெசவ சாய்க்கஇஸ்ரேவலர்கள்மறுத்தார்கள்

௧௮ெசவ டர்கேள, நான்ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்!
குருடர்கேளஎன்ைனப்பாருங்கள்,உங்களால்காணமுடியும்!

௧௯உலகத்தல்என்தாசேனமிகவும்குருடன்.
இந்தஉலகத்த ற்குநான்அனுப்பயதூதுவேனெசவ டன்.
நான் உடன்படிக்ைக ெசய்துக்ெகாண்ட ‘கர்த்தருைடய தாசேன’ மிகவும்
குருடனாயருக்கன்றான்.

௨௦எனதுதாசன்அவன்என்னெசய்ய ேவண்டும்என்பைதக்காண்கன்றான்.
ஆனால்அவன்எனக்குக்கீழ்ப்படியவல்ைல.

அவன்தனதுகாதுகளால் ேகட்கமுடியும்.
ஆனால்அவன்நான்ெசால்வைதக் ேகட்க மறுக்க றான்”.

௨௧கர்த்தர் தமதுதாசன்நல்லவனாகஇருக்கவரும்புக றார்.
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கர்த்தர் தமதுஅற்புதமானேபாதைனகைளமகைமப்படுத்தவரும்புக றார்.
௨௨ஆனால்ஜனங்கைளப்பாருங்கள்.

மற்றஜனங்கள்அவர்கைளத்ேதாற்கடித்தருக்க றார்கள். அவர்களிடமிருந்து
ெபாருட்கைளத்தருடியருக்க றார்கள்.

இைளஞர்கெளல்லாம் பயப்படுக றார்கள்.
அவர்கள்சைறகளுக்குள்அைடப்பட்டிருக்க றார்கள்.

ஜனங்கள்அவர்களிடமிருந்துபணத்ைதஎடுத்தருக்க றார்கள்.
அவர்கைளக்காப்பாற்றஅங்ேக எவருமில்ைல.

மற்றஜனங்கள்அவர்களின்பணத்ைதஎடுத்தார்கள்.
“அதைனத்தருப்ப க்ெகாடு” என்றுெசால்லஅங்ேக எவருமில்ைல.

௨௩ ேதவனுைடய வார்த்ைதகைள உங்களில் எவரும் கவனித்தீர்களா?
இல்ைல! ஆனால், நீங்கள் அவரது வார்த்ைதகைள மிகவும் கவனமாகக்
ேகட்க ேவண்டும். என்ன நடந்தது என்று ச ந்த க்க ேவண்டும். ௨௪ யாக்ேகாபு
மற்றும் இஸ்ரேவலிடமிருந்து ெசல்வத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ள ஜனங்கைள
அனுமதத்தது யார்? கர்த்தர் அவர்கைள அனுமதத்தார். நாம் கர்த்தருக்கு
எத ராக பாவம் ெசய்ேதாம். எனேவ கர்த்தர் நமது ெசல்வங்கைள
எடுத்துக்ெகாள்ளும்படி அனுமதத்துள்ளார். கர்த்தர் வரும்பய வழியல்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் வாழவல்ைல. அவரது ேபாதைனகைளயும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் கவனிக்கவல்ைல. ௨௫ எனேவ, கர்த்தர் அவர்கள்மீது
ேகாபங்ெகாண்டார். கர்த்தர் அவர்களுக்கு எத ராக வலிைமமிக்கப் ேபார்கைள
உண்டாக்கனார். இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளச் சுற்ற ெநருப்பு சூழ்ந்ததுேபால்
இருந்தது. ஆனால் அவர்கள் ந கழ்வைத அறயாமல் இருந்தார்கள். அவர்கள்
எரிந்துெகாண்டிருப்பதுேபால் இருந்தனர். ஆனால் அவர்கள் ந கழ்ந்தைதப்
புரிந்துெகாள்ளமுயற்ச ெசய்யவல்ைல.

௪௩
ேதவன்எப்ேபாதும்தமதுஜனங்கேளாடுஇருக்க றார்
௧ யாக்ேகாேப! கர்த்தர் உன்ைனப் பைடத்தார்! இஸ்ரேவேல! கர்த்தர்

உன்ைனப் பைடத்தார்! இப்ேபாது கர்த்தர் கூறுகறார் “அஞ்சாேத! நான்
உன்ைனக் காப்பாற்ற ேனன். நான்உனக்குப் ெபயரிட்ேடன். நீ என்னுைடயவன்.
௨ உனக்குத் ெதால்ைலகள் இருக்கும்ேபாது நான் உன்ேனாடு இருக்க ேறன்.
நீ ஆறுகைளக் கடக்கும்ேபாது, நீ பாத க்கப்படமாட்டாய். நீ ெநருப்பனூேட
நடக்கும்ேபாது, நீ எரிக்கப்படமாட்டாய். ெநருப்புச் ஜூவாைலகள் உன்ைனப்
பாத க்காது. ௩ ஏெனன்றால், கர்த்தராக ய நான் உனது ேதவன். இஸ்ரேவலின்
பரிசுத்தரான நான் உனது மீட்பர். உன்ைன மீட்கும் ெபாருளாக எக ப்ைதக்
ெகாடுத்ேதன். உன்ைன என்னுைடயவனாக்க எத்த ேயாப்ப யாைவயும்,
ேசபாைவயும் ெகாடுத்ேதன். ௪ நீ எனக்கு மிகவும் முக்கயமானவன். எனேவ,
நான் உன்ைனப் ெபருைமப்படுத்துேவன். நான் உன்ைன ேநச க்க ேறன்.
நான் (உன் ஜீவனுக்குப் பதலாக) அைனத்து ஜனங்கைளயும் ேதசங்கைளயும்
ெகாடுப்ேபன். எனேவநீவாழலாம்”.
௫ “அஞ்ச ேவண்டாம்! நான் உன்ேனாடு இருக்க ேறன். நான் உனது

பள்ைளகைளச் ேசர்த்து அவர்கைள உன்னிடம் அைழத்து வருேவன். நான்
அவர்கைளக் க ழக்கலிருந்தும் ேமற்கலிருந்தும் ஒன்று ேசர்ப்ேபன். ௬ நான்
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வடக்குக்குச் ெசால்ேவன், எனதுஜனங்கைளஎனக்குக் ெகாடு. ெதற்குக்கு நான்
ெசால்லுேவன், எனது ஜனங்கைளச் சைறயல் ைவக்காதீர்கள். ெதாைலதூர
இடங்களில் இருந்து எனது மகன்கைளயும், மகள்கைளயும் என்னிடம் ெகாண்டு
வாருங்கள். ௭ எனக்குரிய அைனத்து ஜனங்கைளயும், என்னிடம் ெகாண்டு
வாருங்கள். எனது நாமத்ைத ைவத்தருக்க ற ஜனங்கைளயும் என்னிடம்
ெகாண்டு வாருங்கள்! அவர்கைள நான் எனக்காக பைடத்ேதன். அவர்கைள
நான்பைடத்ேதன். அவர்கள்என்னுைடயவர்கள்”.
௮ ேதவன் கூறுகறார், கண்களிருந்தும் குருடாக இருக்க ற ஜனங்கைள

என்னிடம் அைழத்து வா, காதுகளிருந்தும் ேகட்காதவர்கைள என்னிடம்
அைழத்துவா.
௯ அைனத்து ஜனங்களும் அைனத்து நாடுகளும் ஒன்றுேசர ேவண்டும்.

அவர்களது ெபாய்த் ெதய்வங்களில் ஒன்று ெதாடக்கத்தல் என்ன நடந்தது
என்பைதச் ெசால்லட்டும். அவர்கள் தங்கள் சாட்ச கைள அைழத்து வரட்டும்.
சாட்ச கள் உண்ைமையப் ேபச ேவண்டும். அவர்கள் சரியானவர்கள் என்பைத
இதுகாட்டும்.
௧௦ கர்த்தர் கூறுகறார், “நீங்கேள எனது சாட்ச கள். நீேய நான் ேதர்ந்ெதடுத்த

தாசன். நான் உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். எனேவ, ஜனங்கள் என்ைன
நம்புவதற்கு நீங்கள் உதவேவண்டும். நான் உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
எனேவ, நான்தான் அவர் என்பைதயும் நான் உண்ைமயான ேதவன்
என்பைதயும் நீங்கள்புரிந்துெகாள்ளேவண்டும். எனக்குமுன்பாக ேவறு ேதவன்
இருந்ததல்ைல, எனக்குப் ப றகும் ேவறு ேதவன் இருக்கப் ேபாவதல்ைல.
௧௧ நான், நாேன கர்த்தர்! என்ைனத்தவ ர ேவறு இரட்சகர் இல்ைல! நான்
ஒருவர் மட்டுேம! ௧௨உங்கேளாடு ேபச யவர் நான் ஒருவேர. நான் உங்கைளக்
காப்பாற்ற ேனன். நான் இவற்ைற உங்களிடம் ெசான்ேனன். உங்கேளாடு
இருப்பது ேவறு யாரும் அந்நயர் அல்ல. நீங்கள் என்னுைடய சாட்ச கள், நான்
ேதவன்!” (கர்த்தர் தாமாகேவ இதைனச் ெசான்னார்). ௧௩ “நான் எப்ெபாழுதும்
ேதவனாக இருக்க ேறன். நான் ஏதாவது ெசய்யும்ேபாது, நான் ெசய்தைத
எவராலும் மாற்றமுடியாது. எனது வல்லைமயலிருந்து எவரும் ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றமுடியாது”.
௧௪இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தமானவரான கர்த்தர் உங்கைளக் காப்பாற்றுகறார்.

கர்த்தர் ெசால்க றார், “நான் உங்களுக்காகப் பைடகைள பாப ேலானுக்கு
அனுப்புேவன். பலர் சைறப்ப டிக்கப்படுவார்கள். கல்ேதயர்களான அவர்கள்
தங்கள் படகுளில் எடுத்துச் ெசல்லப்படுவார்கள். (அப்படகுகைளப் பற்ற க்
கல்ேதயர்களுக்குப் ெபருைம உண்டு). ௧௫ நாேன பரிசுத்தரான கர்த்தர். நான்
இஸ்ரேவைலப்பைடத்ேதன். நாேனஉங்கள்இராஜா”.
மீண்டும்ேதவன்அவரதுஜனங்கைளக்காப்பாற்றுவார்
௧௬கர்த்தர்கடலின்வழிேயசாைலஅைமப்பார். அதுவலிைமயானதண்ணீராக

இருந்தாலும், அவர் தமது ஜனங்களுக்காகப் பாைத அைமப்பார். கர்த்தர்
ெசால்க றார், ௧௭ “எனக்கு எத ராகத் தங்கள்இரதங்கேளாடும், குதைரகேளாடும்,
பைடகேளாடும் ேபாரிடுக ற ஜனங்கள் ேதாற்கடிக்கப்படுவார்கள். அவர்கள்
மீண்டும் எழமாட்டார்கள். அவர்கள் அழிக்கப்படுவார்கள். ஒரு ெமழுகன்
த ரி அைணக்கப்படுக றது ேபால் அைவ அைணந்துேபாகும். ௧௮ எனேவ,
ெதாடக்கத்தல் ந கழ்ந்தைத எண்ணேவண்டாம். ெவகு காலத்த ற்கு முன்னால்
நடந்தைதப் பற்ற நைனக்கேவண்டாம். ௧௯ ஏெனன்றால், நான் புதயவற்ைறச்
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ெசய்ேவன். இப்ேபாது நீங்கள் புதய ெசடிையப்ேபால வளருவீர்கள். இது
உண்ைம என்பைத நீங்கள் உறுதயாக அற ந்தீர்கள். நான் உண்ைமயல் இந்த
வனாந்த ரத்தல் சாைல அைமப்ேபன். நான் உண்ைமயல் இந்த வறண்ட
நலத்தல் ஆறுகைள உருவாக்குேவன். ௨௦ காட்டு மிருகங்களும் எனக்கு
நன்றயுைடயைவயாகஇருக்கும். ெபரியமிருகங்களும்பறைவகளும்என்ைனப்
ெபருைமப்படுத்தும். நான் வனாந்த ரத்த ேல தண்ணீைரஊற்றும்ேபாது அைவ
என்ைன ெபருைமப்படுத்தும். வறண்ட நலத்தல் ஆறுகைளக் ெகாண்டு
வரும்ேபாது அைவ என்ைனப் ெபருைமப்படுத்தும். எனது ஜனங்களுக்காக,
என்னால்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டஜனங்களுக்காகத்தண்ணீர்ெகாடுக்கும்படிநான்
இதைனச் ெசய்ேவன். ௨௧நான் சருஷ்டித்த ஜனங்கள்இவர்கள்தான். இவர்கள்
என்ைனத்துதத்துப் பாடுவார்கள்.
௨௨ “யாக்ேகாேப! நீ என்னிடம் ெஜபம் ெசய்யவல்ைல. ஏெனன்றால்,

இஸ்ரேவலாகய நீ என்னிடத்தல் ேசார்வைடந்து வ ட்டாய். ௨௩ நீ உனது
ஆடுகைள தகன பலிகளாக எனக்குச் ெசலுத்தவல்ைல. நீ என்ைன
மகைமப்படுத்தவுமில்ைல. நீ எனக்குப் பலிகளும் ெகாடுக்கவல்ைல. நீ
எனக்குப் பலிகள் ெகாடுக்கும்படி நான் உன்ைன வற்புறுத்தவல்ைல. நீ
ேசார்ந்து ேபாகும்வைர நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிக்கும்படி நான் உன்ைன
வற்புறுத்தவல்ைல. ௨௪ என்ைனக் கனப்படுத்தும்படி பைடக்கும் ெபாருட்கைள
நீ வாங்கவல்ைல. உனது அடிைமையப் ேபால இருக்கும்படி நீ என்ைன
பலவந்தப்படுத்தனாய். அேத சமயம், உனது பாவங்களால் நீ என்ைனப்
பாரப்படுத்தனாய்.
௨௫ “நான், நான் ஒருவேர உனது பாவங்கள் அைனத்ைதயும்

துைடத்துப்ேபாடுக றவர். என்ைனத் தருப்த ப்படுத்த க்ெகாள்ளேவ நான்
இதைனச் ெசய்க ேறன். நான்உனது பாவங்கைள நைனத்துப்பார்க்கமாட்ேடன்.
௨௬ஆனால், நீ என்ைன நைனக்க ேவண்டும். நாம் சந்த த்து எது சரிெயன்று
முடிவுெசய்யலாம். நீெசய்தருப்பைதச்ெசால்லிநீ சரிெயன்றுகாட்ட ேவண்டும்.
௨௭ உங்கள் முதல் தந்ைத பாவம் ெசய்தான். உங்களது வழக்கறஞர்களும்
எனக்கு எத ராகச் ெசய்தார்கள். ௨௮ உங்களது பரிசுத்தமான தைலவர்கைளப்
பரிசுத்தமில்லாமல்ஆக்குேவன். யாக்ேகாைப முழுைமயாக என்னுைடயவனாக
ஆக்குேவன். இஸ்ரேவலுக்குத்தீயைவந கழும்.

௪௪
கர்த்தேரஒேர ேதவன்
௧ “யாக்ேகாேப, நீ எனது தாசன், என்ைனக் கவனி! இஸ்ரேவேல, நான்

உன்ைனத் ேதர்ந் ெதடுக்க ேறன். நான் ெசால்வைதக் ேகள். ௨ நாேன கர்த்தர்.
நான் உன்ைனப் பைடத்ேதன். நீ எப்படி இருக்க ேவண்டுெமன்று உன்ைனப்
பைடத்தவர் நான் ஒருவேர. நீ உன் தாயன் வயற்றல் இருக்கும்ேபாேத,
நான் உனக்கு உதவயருக்க ேறன். எனது தாசனாகய யாக்ேகாேப, அஞ்சாேத!
ெயஷ ரேன, நான்உன்ைனத்ேதர்ந்ெதடுக்க ேறன்.
௩ “தாகமுள்ள ஜனங்களுக்கு நான் தண்ணீர் ஊற்றுேவன். வறண்ட

நலங்களில் நீரூற்றுகைளப் பாயச்ெசய்ேவன். உனது பள்ைளகள்மீது எனது
ஆவையயும்உனதுசந்ததயார்மீதுஎனதுஆசீர்வாதத்ைதயும்ஊற்றுேவன். இது
உங்கள் குடும்பத்தன்மீது பாய்க ற நீேராைட ேபான்றருக்கும். ௪ உலகலுள்ள
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ஜனங்கள் மத்தயல் அவர்கள் வளருவார்கள். தண்ணீர் கைரயல் வளருகன்ற
மரங்கைளப் ேபாலஅவர்கள்வளருவார்கள்.
௫ “ஒருவன் ெசால்வான், ‘நான் கர்த்தருக்கு உரியவன்’ இன்ெனாருவன்

‘யாக்ேகாபன்’ ெபயைரப் பயன்படுத்துவான். இன்ெனாருவன் ‘நான்
கர்த்தருைடயவன்’ என்று ைகெயழுத்து இடுவான். இன்ெனாருவன்
‘இஸ்ரேவல்’ ” என்றெபயைரப் பயன்படுத்துவான்.
௬ கர்த்தர் இஸ்ரேவலின்அரசர். சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இஸ்ரேவைலக்

காப்பாற்றுகறார். கர்த்தர் கூறுகறார், “நான் ஒருவேர ேதவன்! ேவறு எந்தத்
ெதய்வமும்இல்ைல. நாேனெதாடக்கமும்முடிவுமாகஇருக்க ேறன்! ௭என்ைனப்
ேபான்ற ேதவன் ேவறு யாருமில்ைல. அவ்வாறு இருந்தால், அந்த ெதய்வம்
இப்ேபாது ேபசட்டும். அந்த ெதய்வம் வந்து என்ைனப் ேபான்றவன் என்று
நரூப க்கட்டும். இந்த ஜனங்கைள நான் என்ெறன்றும் நைலத்தருக்கும்படி
ெசய்ேதேன. இதுவைர என்ன நடந்தது என்று அந்த ெதய்வம் எனக்குச்
ெசால்லட்டும். எத ர்காலத்தல் என்னநடக்கும் என்பைதஅவன்அறந்தருந்தால்
அந்த ெதய்வம் எனக்குஅைடயாளம் காட்டட்டும். ௮அஞ்சாேத! கவைலப்படாேத!
என்ன நடக்கேபாக றது என்பைத ஏற்கனேவ நான்கூறயருக்க ேறன். நீங்கேள
எனதுசாட்ச கள். ேவறுேதவன்இல்ைல. நான்ஒருவேரஅந்தஒருவர். ேவறுஒரு
கன்மைலஇல்ைல. நாேனஅந்தஒருவர் என்பைதநான்அற ேவன்”.

ெபாய்த்ெதய்வங்கள்பயனற்றைவகள்
௯ ச ல ஜனங்கள் சைலகைளச் (ெபாய்த் ெதய்வங்கைள) ெசய்க றார்கள்.

அைவ வீணானைவ. ஜனங்கள் அந்தச் சைலகைள ேநச க்க றார்கள். ஆனால்
அந்தச் சைலகள் பயனற்றைவ. அந்த ஜனங்கேள சைலகளுக்குச் சாட்ச களாக
இருக்க றார்கள். ஆனால்அைவகளால் பார்க்கமுடியாது. அைவகளுக்குஎதுவும்
ெதரியாது. அவர்கள் தம் ெசய்ைகக்கு ெவட்கப்படும் அளவற்குத் ெதரியாமல்
இருக்க றார்கள்.
௧௦ இந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்கைள யார் ெசய்தது? பயனற்ற இந்தச்

சைலகைளச் ெசய்தது யார்? ௧௧ ேவைலக்காரர்கள் இந்தச் ெதய்வங்கைளச்
ெசய்தனர். அந்த ேவைலக்காரர்கள் எல்லாம் மனிதர்கள், ெதய்வங்கள் அல்ல.
அவர்கள் அைனவரும் கூடி இைதப் பற்ற வவாத த்தால் இதற்காக அவர்கள்
ெவட்கமும்அச்சமும்அைடவார்கள்.
௧௨ ஒரு ேவைலக்காரன் கருவகைளப் பயன்படுத்த சூடான உைலய ேல

இரும்ைபக்காயைவத்தான். அவன்தன்சுத்தையப்பயன்படுத்த உேலாகத்ைத
அடித்ததால் அது சைலயானது. இந்த மனிதன் தனது வல்லைம வாய்ந்த
ைககைளப் பயன்படுத்தனான். ஆனால், அவனுக்குப் பச வரும்ேபாது தனது
வல்லைமைய இழக்க றான். அவன் தண்ணீர் குடிக்காவ ட்டால் பலவீனன்
ஆகறான்.
௧௩ இன்ெனாரு ேவைலக்காரன் தனது நூைலப் ப டித்து மட்டப்பலைகயால்

மரத்தல் குறயடுகறான். எங்ேக ெவட்டேவண்டும் என்பைத இது அவனுக்குக்
காட்டுக றது. அவன், தனது உளிையப் பயன்படுத்த அந்த மரத்தலிருந்து
சைலையச் ெசதுக்குகறான். அவன் தனது அளவு கருவயால் அச்சைலைய
அளக்கறான். இவ்வழியல், ேவைலக்காரன் சரியாக மனிதைனப் ேபான்ேற
ேதான்றும்படிச் சைலையச் ெசய்க றான். மனிதனின் இந்தச் சைல வீட்டில்
இருப்பைதத்தவ ர ேவறுஎதுவும்ெசய்வதல்ைல.
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௧௪ ஒருவன் ேகதுரு, மருதமரம் அல்லது கர்வாலி மரத்ைத ெவட்டுக றான்.
(அந்த மனிதன் மரங்கைள வளரச் ெசய்வதல்ைல. அந்த மரங்கள் காட்டில் தன்
ெசாந்த பலத்தாேலேய வளர்க றது. ஒருவன் அேசாக மரத்ைத நட்டால் மைழ
அைதவளரச்ெசய்யும்).
௧௫ ப றகு, அந்த மனிதன் எரிப்பதற்காக அந்த மரங்கைள ெவட்டுகறான்.

அவன்அந்தமரத்ைதச் சறு சறுதுண்டுகளாகெவட்டுக றான். அவன்அதைனச்
சைமக்கவும், ெவப்பப்படுத்த க்ெகாள்ளவும் பயன்படுத்த க்ெகாள்க றான்.
அவன் சல மரத் துண்டுகைள எரித்து தனக்காக அப்பத்ைதச் சுடுக றான்.
ஆனால், அவன் சல துண்டுகளில் ெதய்வத்தன் சைல ெசய்து அதைனத்
ெதாழுதுெகாள்க றான். அந்தத் ெதய்வம் மனிதனால் ெசய்யப்பட்ட
ஒரு சைலயாகும். ஆனால், அந்த சைலகளுக்கு முன்னால் பணிந்து
வணங்குகறான். ௧௬ மனிதன் பாத மரத்துண்டுகைள ெநருப்பல் எரித்தான்.
மனிதன் அந்த ெநருப்ைப இைறச்சைய சைமக்கப் பயன்படுத்தனான்.
அதைன வயறு ந ரம்பும்வைர சாப்படுக றான். மனிதன் தன்ைன
ெவப்பப்படுத்த க்ெகாள்ளமரத்துண்டுகைளஎரிக்க றான். மனிதன்கூறுகறான்,
“நல்லது நான் இப்ேபாது ெவப்பமாக இருக்க ேறன். என்னால் பார்க்கமுடியும்
ஏெனன்றால், ெநருப்பலிருந்து ஒளி வருகறது”. ௧௭ஆனால், சறு மரத்துண்டு
மீதயுள்ளது எனேவ மனிதன் அந்த மரத்தலிருந்து சைல ெசய்து அதைனத்
ெதய்வம்என்றுஅைழக்க றான். அந்தெதய்வத்த ற்குமுன்புஅவன்அடிபணிந்து
வணங்குகறான். அவன் அந்த ெதய்வத்தனிடம் ெஜபம் ெசய்து ெசால்க றான்,
“நீேய எனதுெதய்வம். என்ைனக்காப்பாற்று”.
௧௮ அந்த ஜனங்களுக்குத் தாம் என்ன ெசய்க ேறாம் என்று ெதரியவல்ைல.

அவர்களால் புரிந்துெகாள்ள முடியவல்ைல. காணமுடியாதபடி அவர்களது
கண்கள் கட்டப்பட்டதுேபால அது இருக்கறது. அவர்களின் இதயங்கள்
புரிந்துெகாள்ளவும் முயல்வதல்ைல. ௧௯ அந்த ஜனங்கள் இவற்ைறப்பற்ற
ச ந்த த்தருக்கவல்ைல. அவர்கள் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல. அதனால்
அவர்கள் தமக்குள், “நான் பாத மரத்ைத எரித்ேதன். நான் ெநருப்புத்
துண்டுகைள எனது அப்பங்கைளச் சுடவும், எனது இைறச்சையச் சைமக்கவும்
பயன்படுத்த ேனன். ப றகு அந்த இைறச்சைய நான் தன்ேறன். மீதயுள்ள
மரத்ைதப் பயன்படுத்த இந்தஅருவருப்ைப ெசய்ேதன். ஒருமரத்துண்ைட நான்
ெதாழுதுெகாண்டிருக்க ேறன்!” என்றுஎண்ணுவதல்ைல.
௨௦ அந்த மனிதன், தான் என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்க றான் என்பைத

அறயவல்ைல. அவன்குழம்பயருக்க றான். எனேவ,அவனதுஇதயம்அவைன
தவறான வழியல் ெசலுத்துகன்றது. அவன் தன்ைன காப்பாற்ற க்ெகாள்ள
முடியாது. அவனுக்குத் தான் தவறு ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறாம் என்று அறய
முடியாது. அவன், “நான் ப டித்துக்ெகாண்டிருக்கன்ற இந்தச் சைல ெபாய்த்
ெதய்வம்” என்றுெசால்லமாட்டான்.
உண்ைமயானேதவனாகயகர்த்தேரஇஸ்ரேவலுக்குஉதவுகறார்

௨௧யாக்ேகாேபஇவற்ைறநைனத்துப்பார்!
இஸ்ரேவேல, நீ எனதுதாசன்என்பதுநைனவருக்கட்டும்.

நான்உன்ைனச்ெசய்ேதன்.
நீ எனதுதாசன். எனேவஇஸ்ரேவேலஎன்ைனமறக்காேத.

௨௨உனதுபாவங்கள்ெபரிய ேமகத்ைதப் ேபான்றருந்தது.
ஆனால், நான்அந்தப் பாவங்கைளதுைடத்துவ ட்ேடன்.
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உங்களது பாவங்கள் காற்றல் கலந்துவடும் ேமகங்கைளப் ேபான்று
மைறந்துவ ட்டன.

நான்உன்ைனமீட்டுக்காப்பாற்ற ேனன், எனேவஎன்னிடம் தரும்ப வா.

௨௩ வானங்கள் மக ழ்ச்ச ேயாடு இருக்கன்றன ஏெனன்றால், கர்த்தர் ெபரிய
ெசயைலக்ெசய்தருக்க றார்.

பூமி மக ழ்ச்ச ேயாடுஉள்ளது. பூமியன்தாழ்வ டங்களும்மக ழ்க றது.
மைலகள்ேதவனுக்குநன்றெசால்லிப்பாடுகன்றன.

காட்டிலுள்ளமரங்கெளல்லாம்மக ழ்ச்ச ேயாடுஉள்ளன.
ஏெனன்றால், கர்த்தர்யாக்ேகாைபக்காப்பாற்றனார்.

கர்த்தர்இஸ்ரேவலுக்காகப்ெபரிய காரியங்கைளச்ெசய்தார்.
௨௪நீங்கள்எப்படிஇருக்க றீர்கேளாஅப்படிேயகர்த்தர் பைடத்தார்.

நீங்கள் உங்கள் தாயன் கர்ப்பத்தல் இருக்கும்ேபாேத கர்த்தர் இதைனச்
ெசய்தார்.

கர்த்தர்கூறுகறார், “கர்த்தராக ய நான், எல்லாவற்ைறயும்ெசய்ேதன்.
நானாகேவவானங்கைளைவத்ேதன்.
எனக்குமுன்னால்பூமிையப் பரப்ப ைவத்ேதன்”.

௨௫ ெபாய்த் தீர்க்கதரிச கள் ெபாய் ெசால்க றார்கள். ஆனால் கர்த்தர்
அவர்களின் தீர்க்கதரிசனங்கள் ேபாலியானைவ என்று காட்டுக றார். கர்த்தர்
மந்த ரேவைல ெசய்பவர்கைள முட்டாளாக்குக றார். கர்த்தர் ஞானிகைளக்
குழப்புக றார். அவர்கள் தமக்கு மிகுதயாகத் ெதரியும் என்று நைனக்கறார்கள்.
ஆனால், கர்த்தர் அவர்கைள முட்டாளாக்குகன்றார். ௨௬ கர்த்தர் அவரது
ேவைலக்காரர்கைளஜனங்களிடம்தமதுெசய்த கைளச்ெசால்லஅனுப்புக றார்.
கர்த்தர் அந்தச் ெசய்த கைள உண்ைமயாக்குகறார். கர்த்தர் ஜனங்களிடம்
அவர்கள்ெசய்யேவண்டியைதச்ெசால்லத்தூதுவர்கைளஅனுப்புக றார். கர்த்தர்
அவர்களதுஆேலாசைனகைளநைறேவற்றுவார்.

ேதவன்ேகாேரைசயூதாைவத்தரும்பக் கட்டத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்
கர்த்தர் எருசேலமிடம் கூறுகறார், “ஜனங்கள் மீண்டும் உன்னிடம்

வாழ்வார்கள்!” யூதாவன்நகரங்களிடம் கர்த்தர்கூறுகறார்:

“நீங்கள்மீண்டும்கட்டப்படுவீர்கள்!”
அழிந்துேபானநகரங்களிடம் கர்த்தர்கூறுகறார்:
“நகரங்கேள! உங்கைளமீண்டும்அைமப்ேபன்”.

௨௭ஆழமானதண்ணீரிடம் கர்த்தர்கூறுகறார்: “வற்ற ப் ேபாங்கள்!
நான்உங்கள்ஊற்றுகைளவற்றச்ெசய்ேவன்!”

௨௮கர்த்தர் ேகாேரச டம்கூறுகறார்: “நீ எனதுேமய்ப்பன்.
நான்வரும்புவைதநீெசய்வாய்.

நீ எருசேலமிடம் ெசால்வாய், ‘நீ மீண்டும்கட்டப்படுவாய்’
நீ ேதவாலயத்த டம்கூறுவாய், ‘உனதுஅஸ்த ரபாரம் மீண்டும்கட்டப்படும்!’ ”

௪௫
இஸ்ரேவைலவடுதைலெசய்ய ேதவன்ேகாேரைச ேதர்ந்ெதடுக்க றார்



ஏசாயா௪௫:௧ 1368 ஏசாயா௪௫:௯

௧கர்த்தர்தன்னால்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டஅரசன்,ேகாேரைசப்பற்ற இவற்ைறக்
கூறுகறார்:

“நான்ேகாேரசன்வலதுைகையப்பற்ற க்ெகாள்ேவன்.
அரசர்களிடமிருந்துவல்லைமையஎடுத்துக்ெகாள்ளஅவனுக்குஉதவுேவன்.
நகரத் கதவுகள்ேகாேரைசத் தடுத்துநறுத்தாது.
நான்நகரக் கதவுகைளத்தறப்ேபன்.”

௨ேகாேரேச,உனதுபைடகள்புறப்படட்டும். நான்உனக்குமுன்னால்ெசல்ேவன்.
நான்மைலகைளச் சமமாக்குேவன்.

நான்நகரத்தன்ெவண்கலக்கதவுகைளஉைடப்ேபன்.
நான்கதவுகளில்உள்இரும்புச் சட்டங்கைளெவட்டுேவன்.

௩நான்உனக்குஇருளில் பாதுகாக்கப்படுக றெசல்வத்ைதத்தருேவன்.
மைறக்கப்பட்டச் ெசல்வங்கைளநான்உனக்குத்தருேவன்.

நான்இதைனச்ெசய்ேவன்.
அதனால்நாேனகர்த்தர் என்பைதநீஅற ந்துெகாள்வாய்!

நான்இஸ்ரேவலரின் ேதவன்!
நான்ெபயர்ெசால்லிஉன்ைனஅைழப்ேபன்.

௪எனதுதாசன்யாக்ேகாபுக்காக நான்இவற்ைறச்ெசய்க ேறன்.
இஸ்ரேவலில் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ஜனங்களுக்காக நான் இவற்ைறச்
ெசய்ேவன்.

ேகாேரேச, நான்உன்ைனப்ெபயர்ெசால்லிஅைழத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
நீ என்ைன அறயமாட்டாய். ஆனால் நான் உன்ைனப் ெபயர் ெசால்லி
அைழத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

௫நான்கர்த்தர்! நான்ஒருவேர ேதவன்.
ேவறுேதவன்இல்ைல!

நான்உனதுஆைடகைளஉன்ேமல்ேபாட்ேடன்.
ஆனால்இன்னும்என்ைனநீஅறந்துெகாள்ளவல்ைல.

௬நான்இவற்ைறச்ெசய்க ேறன்.
எனேவ நான்தான் ேதவன் என்பைத அைனத்து ஜனங்களும்
அறந்துெகாள்வார்கள்.

க ழக்கலிருந்து ேமற்குவைரயுள்ள ஜனங்கள் நாேன கர்த்தர் என்பைத
அற ந்துெகாள்வார்கள்.

ேவறுேதவனில்ைல!
௭நான்ஒளிையயும்இருைளயும்பைடத்ேதன்.

நான்சமாதானத்ைதயும்ெதால்ைலையயும்பைடத்ேதன்.
நாேனகர்த்தர்! நாேனஇைவஅைனத்ைதயும்ெசய்க ேறன்.

௮ “வானத்தலுள்ளேமகங்கள்,
மைழையப் ேபால நன்ைமையப்ெபாழியட்டும்.

பூமி த றக்கட்டும்,இரட்ச ப்புவளரட்டும்,
அதேனாடு நன்ைமயும் வளரட்டும். கர்த்தராக ய நான் அவைனப்
பைடத்ேதன்.”

ேதவன்அவரதுபைடப்புகைளக்கட்டுப்படுத்துகறார்
௯ “இந்த ஜனங்கைளப் பாருங்கள்! அவர்கள் தம்ைமப் பைடத்தவேராடு

வாக்குவாதம் ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள். அவர்கள் மண்பாைனயன்
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உைடந்துேபான துண்டுகைளப் ேபான்றுள்ளார்கள். ஒருவன் ெமன்ைமயும்
ஈரமுமான களிமண்ைணப் பாைன ெசய்யப் பயன்படுத்துகறான். அந்தக்
களிமண் அவனிடம், ‘மனிதேன! நீ என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்க றாய்’ என்று
ேகட்பதல்ைல. ெசய்யப்பட்ட எந்தப் ெபாருளுக்கும் ெசய்தவனிடம் ேகள்வ
ேகட்கும்உரிைமஇல்ைல. ஜனங்களும்இந்த களிமண்ைணப் ேபான்றவர்கேள.
௧௦ ஒரு தந்ைத தன் பள்ைளகளுக்கு வாழ்வு தருகறார். அந்தப் பள்ைளகள்
அவரிடம், ‘எனக்குஏன்வாழ்க்ைகக்ெகாடுத்தாய்’ என்றுேகட்கமுடியாது. அந்தப்
பள்ைளகள்தம்தாய டம், ‘எங்கைளஏன்ெபற்றீர்கள்’ ” என்றுேகட்கமுடியாது.
௧௧ இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர் பரிசுத்தர். அவர் இஸ்ரேவைலப்

பைடத்தார். கர்த்தர் ெசால்க றார்,

“நான்பைடத்த என்பள்ைளகைளக்குறத்துஎன்ைனேகள்வ ேகட்கமுடியுமா?
நான்என்னெசய்ய ேவண்டும்என்றுகட்டைளயடுவாேயா?

௧௨எனேவ, பாருங்கள். நான்பூமிையப் பைடத்ேதன்.
இதல்வாழும்அைனத்துஜனங்கைளயும்பைடத்ேதன்.

நான்எனதுெசாந்தைககைளப்பயன்படுத்த வானங்கைளச்ெசய்ேதன்.
வானத்தன்சகல ேசைனகளுக்கும்ஆைணயட்ேடன்.

௧௩நான்ேகாேரசுக்குவல்லைமையக்ெகாடுத்ேதன்.
எனேவ,அவன்நன்ைமகைளச்ெசய்ய ேவண்டும்.

நான்அவனதுேவைலையஎளிைமயாக்குேவன்.
ேகாேரசு எனதுநகரத்ைதமீண்டும்கட்டுவான்.

அவன்எனதுஜனங்கைளவடுதைலெசய்வான்.
ேகாேரசு எனதுஜனங்கைளஎனக்குவற்கமாட்டான்.

இவற்ைறச்ெசய்வதற்குஅவனுக்குஎதுவும்ெகாடுக்கமாட்ேடன்.
ஜனங்கள் வடுதைலச் ெசய்யப்படுவார்கள். அதற்கான வைல எதுவும்
இருக்காது.”

சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.

௧௪கர்த்தர்கூறுகறார், “எக ப்தும்எத்த ேயாப்ப யாவும்வளமாகஉள்ளன.
ஆனால்இஸ்ரேவேல,அந்தச்ெசல்வத்ைதநீெபறுவாய்.

ேசபாவலுள்ளவளர்ந்தஜனங்கள்உன்னுைடயவர்கள்ஆவார்கள்.
அவர்கள் உனக்குப் பன்னால் நடந்து வருவார்கள். அவர்களின்
கழுத்துக்கைளச்சுற்ற ச் சங்கலிகள்க டக்கும்.

அவர்கள்உனக்குமுன்புபணிவார்கள்.
ெஜபம்ெசய்வார்கள்,இஸ்ரேவேல, ‘ேதவன்உன்ேனாடுஇருக்கறார்.
ேவறுேதவனில்ைல.’ ”

௧௫ேதவேன! நீர்தான்ஜனங்களால்பார்க்கமுடியாத ேதவன்,
நீர்தான்இஸ்ரேவைலமீட்க றவர்.

௧௬பலஜனங்கள்ெபாய்த்ெதய்வங்கைளச்ெசய்கன்றனர்.
ஆனால்,அவர்கள்ஏமாந்து ேபாவார்கள்.
அந்தஜனங்கள்அைனவரும்அவமானப்படுவார்கள்.

௧௭ஆனால், கர்த்தரால்இஸ்ரேவல்காப்பாற்றப்படும்.
அந்தஇரட்ச ப்பு என்ெறன்றும்இருக்கும்!
மீண்டும்இஸ்ரேவல்அவமானப்படாது!



ஏசாயா௪௫:௧௮ 1370 ஏசாயா௪௫:௨௫

௧௮கர்த்தேர ேதவன்! அவர்வானத்ைதயும்பூமிையயும்பைடத்தார்.
கர்த்தர்பூமிையஅதனுைடயஇடத்தல்ைவத்தார்.

கர்த்தர்பூமிையப் பைடத்ததும்அதுகாலியாகஇருப்பைதவரும்பவல்ைல.
அவர்அதைனவாழ்வதற்குரியதாகப் பைடத்தார்.
“நாேனகர்த்தர். ேவறுேதவன்இல்ைல.

௧௯நான்இரகச யமாக எதுவும் ேபசவல்ைல.
நான் சுதந்த ரமாகப் ேபச யருக்க ேறன். உலகத்தலுள்ள இருளில் என்
வார்த்ைதகைளஒளிக்கமாட்ேடன்.

காலியான இடங்களில் என்ைனத் ேதடுமாறு, யாக்ேகாபன் ஜனங்களிடம்
ெசால்லவல்ைல.

நாேனகர்த்தர்.
நான்உண்ைமையப் ேபசுக ேறன்.
நான்உண்ைமயாகஇருப்பைதமட்டும் ேபசுக ேறன்.”

கர்த்தர் தாம்ஒருவேர ேதவன்என்றுநரூப க்க றார்
௨௦ “மற்ற நாடுகளில் இருந்து நீங்கள் தப்ப த்தருக்க றீர்கள். எனேவ

அைனவரும் ஒன்று ேசர்ந்து என் முன்பு வாருங்கள். (இந்த ஜனங்கள்
ெபாய்த் ெதய்வங்களின் சைலகைளத் தூக்க வந்தனர். இந்த ஜனங்கள்
அந்தப் பயனற்ற ெதய்வங்களிடம் ெஜபம் ெசய்கன்றனர். ஆனால் அந்த
ஜனங்களுக்குத் தாங்கள் என்ன ெசய்க ேறாம் என்பது ெதரியவல்ைல.
௨௧ என்னிடம் வருமாறு அந்த ஜனங்களிடம் கூறுங்கள். அவர்கள் இைதப் பற்ற
கூடிப்ேபசட்டும்).

“நீண்ட காலத்த ற்கு முன்பு நடந்த இவற்ைறப் பற்ற உன்னிடம் யார்
கூறயது? மிக நீண்ட காலத்த ற்கு முன்னேர நான் இவற்ைறத் ெதாடர்ந்து
கூறவருக ேறன். கர்த்தராக ய நாேன, இவற்ைறெயல்லாம் ெசான்னவர்.
நான் ஒருவேர ேதவன். என்ைனப் ேபான்று ேவேற ேதவன் உண்டா?
என்ைனப் ேபான்று ேவேற மீட்பரும், நீதயுள்ள ேதவனும் உண்ேடா? இல்ைல!
ேவறு ேதவன் இல்ைல. ௨௨ ெவகு ெதாைலவல் வாழுகன்ற ஜனங்கேள,
நீங்கள் ெபாய்த் ெதய்வங்கைளப் பன்பற்றுவைத நறுத்துங்கள். என்ைனப்
பன்பற்றுவீர்களானால் காப்பாற்றப்படுவீர்கள். நாேன ேதவன்! நான் ஒருவேர
ேதவன்.
௨௩ “எனது ெசாந்த வல்லைமயால் நான் ஒரு வாக்குறுத ெசய்க ேறன். நான்

எைதயாவது ெசய்வதாக வாக்களித்தால், அது உண்ைமயாக இருக்கும். நான்
ஏதாவது நடக்கக் கட்டைளய ட்டால், அது நடக்கும். ஒவ்ெவாருவரும் எனக்கு
(ேதவன்) முன்பு அடிபணிவதாக வாக்களிக்க ேவண்டும். ஒவ்ெவாருவரும்
என்ைனப் பன்பற்றுவதாக வாக்களிக்க ேவண்டும். ௨௪ ‘நன்ைமயும்
வல்லைமயும் கர்த்தரிடமிருந்து மட்டும்தான் வரும்’ என்று ஜனங்கள்
கூறுவார்கள்.”
ச ல ஜனங்கள் கர்த்தர்ேமல் ேகாபமாயருக்க றார்கள். ஆனால் கர்த்தருைடய

சாட்ச கள் வந்து அவருைடய ெசயல்கைளப் பற்ற க் கூறுவார்கள். அப்ேபாது
ேகாபமாயருந்த ஜனங்கள் அவமானமைடவார்கள். ௨௫ நன்ைமயானைதச்
ெசய்க ற இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் உதவெசய்வார், அவர்கள் தங்கள்
ேதவைனப்பற்ற ெபரும்மிதம்ெகாள்வார்கள்.
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௪௬
ெபாய்ெதய்வங்கள்பயனற்றைவ
௧ ேபலும் ேநேபாவும் எனக்கு முன்னால் அடி பணியும். அந்தப் ெபாய்த்

ெதய்வங்கள்ெவறும்சைலகேள. மனிதர்கள்அந்தச்சைலகைளமிருகங்களின்
முதுகல்ைவத்தனர். அைவசுமக்கத் தக்கசுைமகேள. அப்ெபாய்த்ெதய்வங்கள்
ஜனங்கைளக் கைளப்புறச் ெசய்வைதத்தவ ர ேவெறதுவும் ெசய்வதல்ைல.
௨ அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்கள் குனிந்து கீேழ வழுவார்கள். அப்ெபாய்த்
ெதய்வங்கள் தப்ப க்க இயலாது. அைவகள் ைகத கைளப் ேபால எடுத்துச்
ெசல்லப்படுவார்கள்.
௩ “யாக்ேகாபன் குடும்பத்தனேர! நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்.

இஸ்ரேவலர்களில் இன்னும் உய ேராடு இருப்பவர்கேள, கவனியுங்கள்! நான்
உங்கைளத்தாங்கயருக்க ேறன். நீங்கள்உங்கள்தாயன்கர்ப்பத்தல்இருந்தது
முதல் நான்உங்கைளத் தாங்கயருக்க ேறன். ௪நீங்கள் ப றந்ததும், உங்கைளச்
சுமந்ேதன். நீங்கள் முதுைம அைடயும்வைர உங்கைளத் தாங்குேவன். உங்கள்
தைலமுடி நைரக்கும்வைர உங்கைளத் தாங்குேவன். ஏெனன்றால், நான்
உங்கைளப்பைடத்ேதன். நான்உங்கைளத்ெதாடர்ந்துதாங்குேவன்,உங்கைளப்
பாதுகாப்ேபன்.
௫ “என்ைன ேவறு எவருடனும் ஒப்ப ட முடியுமா? இல்ைல! எவரும்

எனக்கு இைணயல்ைல. என்ைனப் பற்றய அைனத்ைதயும் உங்களால்
புரிந்துெகாள்ள முடியாது. என்ைனப்ேபான்று எதுவுமில்ைல. ௬ ச ல ஜனங்கள்
ெபான்னும் ெவள்ளியும் ெகாண்டு வளத்துடன் இருக்கறார்கள். தங்கம்
அவர்களின் ைபகளிலிருந்து வழுகறது. அவர்கள் தங்கள் ெவள்ளிைய
எைடேபாடுக றார்கள். அந்த ஜனங்கள் ஒரு கைலஞனுக்குப் பணம் ெகாடுத்து
மரத்தலிருந்துஒரு சைலையச் ெசதுக்க , ப றகுஅந்தஜனங்கள்அதற்குமுன்பு
வழுந்து அதைனத் ெதாழுதுெகாள்க றார்கள். ௭ அந்த ஜனங்கள் ெபாய்த்
ெதய்வங்கைளத் ேதாளில் ைவத்து சுமக்கன்றனர். அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வம்
பயனற்றது. ஜனங்கள் அைதச் சுமக்க ேவண்டும். ஜனங்கள் தைரயல் அந்தச்
சைலையைவப்பார்கள். அந்த ெதய்வங்களால் நகர முடியாது. அந்தப் ெபாய்த்
ெதய்வங்களால் இடத்ைத வ ட்டு எழுந்து நடக்க முடியாது. ஜனங்கள் அைதக்
கூப்ப ட்டாலும். அது பதல் ெசால்லாது. அப்ெபாய்த் ெதய்வம் ஒரு சைல
மட்டும்தான். அது ஜனங்கைள அவர்களின் துன்பத்தலிருந்து காப்பாற்ற
முடியாது.
௮ “நீங்கள் பாவம் ெசய்தருக்க றீர்கள். மீண்டும் நீங்கள் இவற்ைறப்பற்ற

ச ந்த க்க ேவண்டும். இவற்ைற நைனவுபடுத்த பலமுள்ளவர்கள் ஆகுங்கள்.
௯ நீண்ட காலத்த ற்கு முன் நடந்தைத நைனத்துப் பாருங்கள். நான் ேதவன்
என்பைத நைனயுங்கள். ேவறு ேதவன் இல்ைல. அப்ெபாய்த் ெதய்வங்கள்
என்ைனப்ேபான்றுஇல்ைல.
௧௦ “ெதாடக்க காலத்தல், நான் முடிவல் நடக்கப் ேபாவைதப்பற்ற ச்

ெசான்ேனன். நீண்ட காலத்துக்கு முன்பு, இதுவைர நைடெபறாதைதப்பற்ற ச்
ெசான்ேனன். நான் ஏதாவது த ட்டமிட்டால் அது நைடெபறும். நான்
ெசய்ய வரும்புவைதச் ெசய்ேவன். ௧௧ நான் கழக்ேக இருந்து ஒருவைன
அைழத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். அம்மனிதன் கழுைகப்ேபான்று இருப்பான்.
அவன் ெதாைலதூர நாட்டிலிருந்து வருவான். நான் ெசய்ய த ட்டமிட்டிருப்பைத
அவன் ெசய்வான். நான் ெசய்ேவன் எனச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
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நான் அதைனச் ெசய்ேவன். நான் அவைனப் பைடத்ேதன். நான் அவைனக்
ெகாண்டுவருேவன்!
௧௨ “உங்களில் சலர் உங்களுக்குப் ெபரும் வல்லைம இருப்பதாக

நைனக்கறீர்கள். ஆனால் நீங்கள் நல்லவற்ைறச் ெசய்வதல்ைல. எனக்குச்
ெசவெகாடுங்கள்! ௧௩ நான் நல்லவற்ைறச் ெசய்ேவன். வைரவல் நான்
என் ஜனங்கைளக் காப்பாற்றுேவன். நான் சீேயானுக்கு இரட்ச ப்ைபக்
ெகாண்டுவருேவன். எனது அற்புதமான இஸ்ரேவலுக்கும் இரட்ச ப்ைபக்
ெகாண்டுவருேவன்.”

௪௭
பாப ேலானுக்குத் ேதவனுைடயெசய்த

௧ “மண்ணிேலஇறங்க வந்துஅங்ேகஉட்காரு!
கல்ேதயரின்கன்னிேய தைரயல்உட்காரு!

இப்ேபாதுநீஆள்பவள்இல்ைல!
இனிேமல் நீ ெமன்ைமயானவள் என்று உன்ைன ஜனங்கள்
நைனக்கமாட்டார்கள்.

௨இப்ேபாதுநீகடினமாக ேவைலெசய்ய ேவண்டும்.
எந்த ரத்ைதநீ எடுக்க ேவண்டும்.

தானியங்கைளஅைரத்துமாவாக்கு.
உனதுமுக்காட்ைட நீக்கவடு. உனதுஆடம்பரஆைடகைளநீக்க வடு.

உனதுநாட்ைடவ ட்டுச்ெசன்றுவடு!
ஆண்கள் பார்க்கும்படி உன் ஆைடையத் ெதாைடவைர தூக்கு, ஆறுகைளக்
கடந்து ேபா,

௩ஆண்கள்உனதுஉடைலப்பார்க்கட்டும்.
உடல்ஆைசக்குஉன்ைனப்பயன்படுத்தட்டும்.

நீெசய்க றெகட்டவற்றுக்குஉன்ைனவைலெகாடுக்கும்படிெசய்ேவன்.
எந்தமனிதனும்உனக்குஉதவ ெசய்யவரமாட்டான்.

௪ “எனதுஜனங்கள்ெசால்க றார்கள், ‘ேதவன்நம்ைமக்காப்பார்.
அவரதுநாமம் சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்,இஸ்ரேவலின்பரிசுத்தர்’ ”

௫ “எனேவ, பாப ேலாேன,அங்ேகஉட்காரு. அைமதலாகஇரு.
கல்ேதயரின் மகேள, இருளுக்குள் ேபா! ஏெனன்றால், ‘இராஜ்யங்களின்
இராணியாகஇனி நீஇருக்கமாட்டாய்,’

௬ “நான்எனதுஜனங்களின்மீதுேகாபத்ேதாடுஇருக்க ேறன்.
அவர்கள்எனக்குச்ெசாந்தமானவர்கள்.

ஆனால்நான்ேகாபமாகஇருந்ேதன்.
எனேவஅவர்கைளமுக்கயமற்றவர்களாக்க ேனன்.

நான்அவர்கைளஉனக்குக்ெகாடுத்ேதன்.
நீஅவர்கைளத்தண்டித்துவ ட்டாய்.

நீஅவர்களுக்குஇரக்கம்காட்டவல்ைல.
வயதானஜனங்களும்கடுைமயாக ேவைலெசய்யும்படி நீெசய்தாய்.

௭ ‘நான்என்ெறன்றும்வாழ்க ேறன்.
நான்எப்ெபாழுதும்இராணியாகேவஇருப்ேபன்’ என்றுநீெசான்னாய்.
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அந்தஜனங்களுக்குச்ெசய்தெகட்டவற்ைறக்கூடக்கவனிக்கவல்ைல.
என்னநகழும்என்றுநீநைனக்கவல்ைல.

௮எனேவ,ெமல்லியஇயல்புைடயெபண்ேண!
இப்ேபாதுஎன்ைனக்கவனி!

நீ பாதுகாப்ைப உணருகறாய், ‘நான் மட்டுேம முக்கயமானவள். என்ைனப்
ேபான்றுமுக்கயமானவள்எவருமில்ைல.

நான் எப்ேபாதும் வதைவ ஆவதல்ைல நான் எப்ேபாதும் பள்ைளகைளக்
ெகாண்டிருப்ேபன்’ என்றுநீெசால்க றாய்.

௯இந்தஇரண்டும்த டீெரன்றுஉனக்குந கழும். முதலில்நீஉனதுபள்ைளகைள
இழப்பாய்.

ப றகுநீஉனதுகணவைனஇழப்பாய்.
ஆம்இைவஉனக்குஉண்ைமயல்ந கழும்.

உனதுஅைனத்துமந்த ரங்களும்தந்த ரங்களும்உன்ைனக்காப்பாற்றாது.
௧௦ நீ ெகட்டவற்ைறச் ெசய்க றாய். ஆனாலும் நீ பாதுகாப்பாயருப்பதாக

நைனக்கறாய்.
நீ உனக்குள், ‘நான் ெசய்க ற தவறுகைள எவரும் பார்ப்பதல்ைல’ என
நைனக்கறாய்.

உனதுஞானமும்,அறவும்உன்ைனக்காப்பாற்றும்என்றுஎண்ணுகறாய்.
‘நான்ஒருத்த மட்டுேம, என்ைனப்ேபான்றுமுக்கயமானவள்எவளுமில்ைல’
என்றுநீஉனக்குள்நைனக்கறாய்.

௧௧ “ஆனால்,உனக்குத்துன்பங்கள்வரும்.
அைவஎப்ேபாதுவரும்என்றுஉனக்குத்ெதரியாது.

ஆனால்அழிவுவந்துெகாண்டிருக்க றது.
நீஅந்தத்துன்பங்கைளத்தடுத்த ட எதுவும்ெசய்யமுடியாது!
என்ன நடக்க றது என்று ெதரிந்துெகாள்ளுமுன்னேர வைரவாக நீ
அழிந்துேபாவாய்.

௧௨உன்வாழ்வுமுழுவதும்கடுைமயாகஉைழத்துதந்த ரமும்மந்த ரமும்கற்றாய்.
எனேவ,உனதுமந்த ரத்ைதயும்தந்த ரத்ைதயும்பயன்படுத்தத்ெதாடங்கு!

ஒருேவைளஅந்தத்தந்த ரங்கள்உனக்குஉதவும்.
ஒருேவைளஉன்னால்ேவறுஎவைரயாவதுபயங்காட்டமுடியும்.

௧௩உனக்குஏராளமானஆேலாசகர்கள்இருக்கறார்கள்.
அவர்களதுஆேலாசைனகளால்நீ ேசார்வைடந்துவ ட்டாயா?

நட்சத்த ரங்கைளவாச க்க றஉனதுஆட்கைளெவளிேயஅனுப்பு.
எப்ேபாதுமாதம்ெதாடங்கும்என்றுஅவர்களால்ெசால்லமுடியும்.
உனதுதுன்பங்கள் எப்ேபாது வரும் என்றும்அவர்களால் உனக்குச் ெசால்ல
முடியும்.

௧௪ஆனால்,அவர்களால்தங்கைளக்கூடக்காப்பாற்ற க்ெகாள்ளமுடியாது.
அவர்கள்பதைரப் ேபான்றுஎரிந்துேபாவார்கள்.

அவர்கள் வைரவாக எரிந்துேபாவார்கள். அப்பம் சுடுவதற்கான கனல்கூட
மீதயாகாமல்எரிந்துேபாகும்.

குளிர் காய்வதற்குக்கூடெநருப்புஇல்லாமல் ேபாகும்.
௧௫இதுவைரநீ கடினப்பட்டு ேவைலெசய்துள்ளஅைனத்துக்கும்இதுஏற்படும்.
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உனது வாழ்க்ைக முழுவதும் எவருடன் வயாபாரம் ெசய்தாேயா அவர்கள்
உன்ைனவட்டுவலக ப்ேபாவார்கள்.

ஒவ்ெவாருவரும்அவரவர்வழி ேபாவார்கள்.
உன்ைனக்காப்பாற்ற எவரும்மீதயாகஇருக்கமாட்டார்கள்.”

௪௮
ேதவன்தனதுஉலைகஆளுகறார்

௧கர்த்தர்கூறுகறார், “யாக்ேகாபன்குடும்பேம! என்ைனக்கவனி!
உங்கைளநீங்கள் ‘இஸ்ரேவல்’ என்றுஅைழக்க றீர்கள்.

யூதாவன்குடும்பத்தல்இருந்துநீங்கள்வந்தருக்க றீர்கள்.
வாக்குறுதகள் ெகாடுக்க நீங்கள் கர்த்தருைடய நாமத்ைதப்
பயன்படுத்துகறீர்கள்.

இஸ்ரேவலின்ேதவைனநீங்கள்துதக்க றீர்கள்.
ஆனால் நீங்கள் இவற்ைறச் ெசய்யும்ேபாது உண்ைமயாகவும்
ேநர்ைமயாகவும்இல்லாமல்இருக்கறீர்கள்.”

௨ “ஆம்பரிசுத்தமானநகரத்தன்ப ரைஜகள்அவர்கள்.
அவர்கள்இஸ்ரேவலின்ேதவைனச் சார்ந்துஇருக்கறார்கள்.

அவரதுநாமம் சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்.

௩ “முன்ேப நான்நடக்கப் ேபாவைதஉங்களுக்குச்ெசான்ேனன்.
நான்உங்களுக்குஅவற்ைறப் பற்ற ச்ெசான்ேனன்.
ப றகு, த டீெரன்றுஅைவநடக்கும்படிச்ெசய்ேதன்.

௪ நான் அதைனச் ெசய்ேதன். ஏெனன்றால், நீங்கள் ப டிவாதமுைடயவர்கள்
என்பதுஎனக்குத்ெதரியும்.

நான்ெசான்னஎைதயும்நீங்கள்நம்பமறுத்தீர்கள்.
நீங்கள்மிகவும் ப டிவாதம்உைடயவர்கள்.

நீங்கள்வைளயாதஇரும்ைபப்ேபாலவும்உறுதயானெவண்கலம்ேபாலவும்
இருக்க றீர்கள்.

௫எனேவ, நீண்டகாலத்துக்குமுன்ேப நான்என்னநடக்குெமனெசான்ேனன்.
அைவ நடப்பதற்கு நீண்ட காலத்த ற்கு முன்னேர நான் அவற்ைறப்பற்ற
உங்களுக்குச்ெசான்ேனன். நான்இைதச்ெசய்ேதன்.

எனேவ நீ, ‘எங்கள் வக்க ரகங்கள் (ெதய்வங்கள்) இந்த நடபடிகைள நடக்க
ெசய்தன’ என்றுெசால்லமுடியாது.

நான்இைதச்ெசய்ேதன்.
எனேவ நீ, ‘எங்கள் வக்க ரகங்கள், எங்கள் சைலகளால் இது நகழ்ந்தது’ ”
என்றுெசால்லமுடியாது.

ேதவன்இஸ்ரேவைலச்சுத்தப்படுத்ததண்டிக்க றார்
௬ “என்னநடந்ததுஎன்றுநீங்கள்பார்த்தீர்கள், ேகட்டீர்கள்.

எனேவ, நீங்கள்இந்தச்ெசய்தையபறஜனங்களிடம் ெசால்லேவண்டும்.
இப்ேபாது, நான் இதுவைர நீங்கள் அறயாத புதய ெசய்த கைளச்
ெசால்லுேவன்.

௭இைவநீண்டக்காலத்த ற்குமுன்நடந்ததல்ல.
இைவஇப்ெபாழுதுநடந்துெகாண்டிருக்க றது.
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இதற்குமுன்னால்நீங்கள்இைதப்பற்ற ேகள்வப்பட்டிருக்கமாட்டீர்கள்.
எனேவ, ‘நாங்கள்ஏற்ெகனேவஅற ேவாம்’ என்றுநீங்கள்ெசால்லமுடியாது.

௮ ஆனாலும் வருங்காலத்தல் என்ன நடக்குெமன்று இப்ெபாழுது, நான்
ெசான்னாலும்நீங்கள்ேகட்க மறுப்பீர்கள்.

நீங்கள்எைதயும்கற்றுக்ெகாள்ளமாட்டீர்கள்.
நான்ெசான்னஎைதயும்நீ எப்ெபாழுதும் ேகட்பதல்ைல.

நீ எப்ெபாழுதும் எனக்கு எத ராக இருப்பாய் என்பைத நான் ெதாடக்க முதேல
அற ேவன்.

நீ ப றந்த நாள்முதலாகேவஎனக்குஎத ராகக் கலகம்ெசய்தருக்க றாய்.

௯ “ஆனால், நான்ெபாறுைமயாகஇருப்ேபன்.
நான்இதைனஎனக்காகச்ெசய்ேவன்.

நான் ேகாபங்ெகாண்டு உன்ைன அழிக்காததற்காக ஜனங்கள் என்ைனப்
ேபாற்றுவார்கள்.

காத்தருந்ததற்காக நீ என்ைனப்ேபாற்றுவாய்.

௧௦ “பார், நான்உன்ைனச்சுத்தப்படுத்துேவன்.
ஜனங்கள்ெவள்ளிையச்சுத்தப்படுத்தெநருப்ைபப் பயன்படுத்துகறார்கள்.
ஆனால் நான் உனக்குத் துன்பங்கைளத் தந்து உன்ைனச்
சுத்தப்படுத்துேவன்.

௧௧எனக்காகேவ, எனக்காகேவநான்இதைனச்ெசய்ேவன்.
நான்முக்கயமானவன்அல்லஎன்றுநீஎன்ைனநடத்தமுடியாது.
எனதுதுதையயும், மகைமையயும் ெபாய்த் ெதய்வங்கள் எடுத்துக்ெகாள்ள
வ டமாட்ேடன்.

௧௨ “யாக்ேகாேப, என்ைனக்கவனி!
இஸ்ரேவலர்கேள, நான்எனதுஜனங்களாகஉங்கைளஅைழத்ேதன்.

எனேவஎன்ைனக்கவனியுங்கள்!
நாேனெதாடக்கம், நாேனமுடிவு!

௧௩நான்பூமிையஎனதுெசாந்தக்ைகயால்ெசய்ேதன்!
எனதுவலதுைகஆகாயத்ைதச்ெசய்தது!

நான்அவற்ைறஅைழத்தால்
என்முன்னால்அைவகூடிவரும்.

௧௪ “நீங்கள்அைனவரும்இங்ேகவாருங்கள்.
என்ைனக்கவனியுங்கள்.

இைவநடக்குெமன்றுஎந்தப்ெபாய்த்ெதய்வங்களாவதுகூறனார்களா?இல்ைல!
கர்த்தர்ெதரிந்துெகாண்டவ ேசஷமனிதன்எைதவரும்புக றாேனாஅைதப்
பாப ேலானுக்கும்கல்ேதயருக்கும்ெசய்வான்.”

௧௫கர்த்தர் ெசால்க றார், “நான்அவைனஅைழப்ேபன்என்றுெசான்ேனன்.
நான் அவைனக் ெகாண்டுவருேவன். நான் அவைன ெவற்றயைடயச்
ெசய்ேவன்.

௧௬இங்ேகவா, என்ைனக்கவனி!
பாப ேலான்ஒருேதசமாகஆரம்பமாகும்ேபாதுநான்அங்கருந்ேதன்.

ெதாடக்கத்த ேலயருந்துநான்ெதளிவாகப் ேபச ேனன்.
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எனேவ, நான்என்னெசான்ேனன்என்றுஜனங்களால்அறயமுடியும்.”

ப றகு ஏசாயா ெசான்னான், “இப்ெபாழுது, எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
என்ைனயும் அவரது ஆவையயும் இவற்ைற உங்களிடம் ெசால்ல
அனுப்பயருக்க றார். ௧௭ கர்த்தரும், மீட்பருமாகய, இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர்
ெசால்க றார்,

“ ‘நாேன உனது ேதவனாகய கர்த்தர், பயனுள்ளைதச் ெசய்ய நான் உனக்குக்
கற்ப க்க ேறன்.

நீ ேபாக ேவண்டியபாைதயல்உன்ைனநான்வழி நடத்துக ேறன்.
௧௮நீ எனக்குக்கீழ்ப்படிந்தருந்தால்,

சமாதானம்பாய்ந்துவரும்ஆற்ைறப் ேபான்றுஉன்னிடம்வந்தருக்கும்.
மீண்டும்மீண்டும்நன்ைமகடல்

அைலகள்ேபான்று,உன்னிடம்வந்தருக்கும்,
௧௯நீ எனக்குக்கீழ்ப்படிந்தால்,உனக்குநைறயபள்ைளகள்இருந்தருக்கும்.

அவர்கள்மணல்துகள்கைளப் ேபான்றுஇருந்தருப்பார்கள்.
நீ எனக்குக்கீழ்ப்படிந்தருந்தால், நீஅழிக்கப்படாமல்இருந்தருப்பாய்.

என்ேனாடுநீெதாடர்ந்துஇருந்தருப்பாய்.’

௨௦ “எனதுஜனங்கேள, பாப ேலானிலிருந்துபுறப்படுங்கள்!
எனதுஜனங்கேள, கல்ேதயைரவ ட்டுஓடுங்கள்!

ஜனங்களிடம்இந்தச்ெசய்தையமக ழ்ச்ச ேயாடுகூறுங்கள்!
பூமியலுள்ளெதாைலதூரஇடங்களிலும்இந்தச்ெசய்தையப் பரப்புங்கள்.

ஜனங்களிடம் ெசால்லுங்கள்.
‘கர்த்தர்அவரதுதாசனாகயயாக்ேகாைபமீட்டார்!’

௨௧கர்த்தர்அவரதுஜனங்கைளவனாந்த ரத்தன்வழியாக நடத்த ச் ெசல்க றார்.
அவர்களுக்கு எப்ெபாழுதும் தாகமாய் இராது! ஏெனன்றால்,
அவரது ஜனங்களுக்காக அவர் கன்மைலயலிருந்து தண்ணீைரப்
பாயச்ெசய்வார்!

அவர் பாைறகைளப்பளந்தார்! தண்ணீர்ெவளிேய பாய்ந்தது.”

௨௨ஆனால்கர்த்தர்கூறுகறார்,
“ெகட்டஜனங்களுக்குசமாதானம்இல்ைல!”

௪௯
ேதவன்தனதுசறப்புக்குரிய தாசைனஅைழக்க றார்

௧ெதாைலதூரஇடங்களில்வாழும்ஜனங்கேள, என்ைனக்கவனியுங்கள்!
பூமியல்வாழும்ஜனங்கேள, கவனியுங்கள்!

நான்ப றப்பதற்குமுன்னேர கர்த்தர் தமக்குப் பணிபுரியஅைழத்தார்.
நான் என் தாயன் கர்ப்பத்தல் இருக்கும்ேபாேத, கர்த்தர் என் ெபயைரச்
ெசால்லிஅைழத்தார்.

௨நான்அவருக்காகப் ேபசும்படி கர்த்தர் என்ைனப்பயன்படுத்துகறார்.
அவர் என்ைனக்கூர்ைமயானவாைளப்ேபான்றுபயன்படுத்துகறார்.

அவர் என்ைனக்காப்பாற்றுகறார். தமதுைகயல்மைறக்க றார்.
கர்த்தர் என்ைனக்கூர்ைமயானஅம்ைபப் ேபான்றுபயன்படுத்துகறார்.
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கர்த்தர் என்ைனஅம்புைபயல்மைறத்துைவக்கறார்.

௩கர்த்தர் என்னிடம்ெசான்னார், “இஸ்ரேவேல, நீ எனதுதாசன்.
நான்உனக்குஅற்புதங்கைளச்ெசய்ேவன்.”

௪நான்ெசான்ேனன், “நான்வீணாகக்கஷ்டப்பட்டு ேவைலெசய்க ேறன்.
நான் முழுவதுமாய் என்ைன ெவளிப்படுத்துக ேறன். ஆனால்
பயனற்றவற்ைறேயெசய்ேதன்.

நான்எனதுவல்லைமமுழுவைதயும்பயன்படுத்துக ேறன்.
ஆனால்உண்ைமயல்நான்எைதயும்ெசய்யவல்ைல.

எனேவ, என்னுடன்எைதச்ெசய்வதுஎனகர்த்தர்முடிவுெசய்ய ேவண்டும்.
ேதவன்எனதுவருதைனமுடிவுெசய்ய ேவண்டும்.

௫என்ைனக்கர்த்தர் என்தாயன்கர்ப்பத்தல்உருவாக்கனார்.
எனேவ, நான்அவரதுதாசனாகஇருக்கமுடியும்.
நான் யாக்ேகாைபயும் இஸ்ரேவைலயும் அவரிடம் தரும்ப அைழத்துச்
ெசல்லமுடியும்.

கர்த்தர் என்ைனக்ெகௗரவ ப்பார்.
நான் எனது ேதவனிடமிருந்து எனது பலத்ைதப் ெபறுேவன்,” கர்த்தர்
என்னிடம்ெசான்னார்,

௬ “நீ எனக்குமிகமுக்கயமானதாசன்.
யாக்ேகாபன் ேகாத்த ரத்ைத உயர்த்த மீதயான இஸ்ரேவைல மீண்டும்
நைலநறுத்துவாய்.

ஆனால், இந்த ேவைல ேபாதாது உனக்கு ேவறு ேவைல இருக்கறது. அது
இைதவ டமிகவும்முக்கயமானது.

அைனத்துேதசங்களுக்காக நான்ஒருஒளிையஏற்படுத்துேவன்.
பூமியல் உள்ள அைனத்து ஜனங்கைளயும் காக்க நீ எனது வழியல்
இருப்பாய்.”

௭கர்த்தர்,இஸ்ரேவலின்பரிசுத்தர்.
இஸ்ரேவைலப்பாதுகாக்க றவர்ெசால்க றார், “எனதுதாசன்பணிவானவன்.

அவன் ஆள்ேவார்களுக்குச் ேசைவ ெசய்க றான் ஆனால், ஜனங்கள் அவைன
ெவறுக்கறார்கள்.

ஆனால்,அரசர்கள்அவைனப்பார்ப்பார்கள்.
அவைனப்ெபருைமப்படுத்த எழுந்துநற்பார்கள்.

ெபருந்தைலவர்கள்அவனுக்குப்பணிவார்கள்”

இது நைடெபறும். ஏெனன்றால் கர்த்தர், இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர் இதைன
வரும்புக றார். கர்த்தர் நம்பத்தக்கவர். உன்ைனத்ேதர்ந்ெதடுத்தவர்அவேர.
இரட்ச ப்பன்நாள்

௮கர்த்தர்கூறுகறார், “எனதுதயைவக்காட்டும் ச றப்பானேநரம்இருக்க றது.
அப்ேபாது, நான்உனதுெஜபங்களுக்குப்பதல்தருேவன்.

நான்உன்ைனக்காப்பாற்றும்ேபாதுஅதுசறப்பானநாளாகஇருக்கும்.
அந்த ேநரத்தல்நான்உன்ைனக்காப்பாற்றுேவன்.

நான்உன்ைனப்பாதுகாப்ேபன்.
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எனக்கு ஜனங்கேளாடு ஒரு உடன்படிக்ைக இருந்தது என்பதற்கு நீங்கேள
சாட்ச யாகஇருப்பீர்கள்.

இப்ேபாதுநாடுஅழிக்கப்படுக றது.
ஆனால்ேதசத்ைதஅதற்குஉரியவர்களிடம் நீ தருப்ப க்ெகாடுப்பாய்.

௯நீங்கள்சைறக்ைகத களிடம்கூறுவீர்கள்,
‘சைறையவ ட்டுெவளிேயவாருங்கள்’

இருளில்இருக்க றஜனங்களுக்குநீங்கள்ெசால்வீர்கள்,
‘இருைளவட்டுெவளிேயவாருங்கள்’

ஜனங்கள்பயணம்ெசய்யும்ேபாது சாப்படுவார்கள்.
காலியானகுன்றுகளிலும்அவர்கள்உணவுைவத்தருப்பார்கள்.

௧௦ ஜனங்கள் பசயுடன் இருக்கமாட்டார்கள். அவர்கள் தாகத்ேதாடு
இருக்கமாட்டார்கள்.

ெவப்பமானசூரியனும்காற்றும்அவர்கைளப்பாத க்காது.
ஏெனன்றால்ேதவன்ஆறுதல்ெசய்க றார்;ேதவன்அவர்கைளவழிநடத்துக றார்.

அவர்அவர்கைளநீரூற்றுகளின்அருகல்வழி நடத்த ச்ெசல்வார்.
௧௧நான்எனதுஜனங்களுக்காகச் சாைலஅைமப்ேபன்.

மைலகள்தைரமட்டமாக்கப்படும்.
தாழ்வானசாைலகள்உயர்த்தப்படும்.

௧௨ “பாருங்கள்! ெவகு ெதாைலவான இடங்களிலிருந்தும் ஜனங்கள் என்னிடம்
வந்துெகாண்டிருக்க றார்கள்.

வடக்கலிருந்தும் ேமற்கலிருந்தும் ஜனங்கள் என்னிடம் வந்து
ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

எக ப்தன்அஸ்வனிலிருந்துஜனங்கள்என்னிடம்வந்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.”

௧௩வானங்களும்பூமியும்மக ழ்ச்ச ேயாடுஇருக்கட்டும்.
மைலகள்மக ழ்ச்ச ேயாடு சத்தமிடட்டும்.

ஏெனன்றால், கர்த்தர் தமதுஜனங்கைளஆறுதல்படுத்துகறார்.
கர்த்தர் தமதுஏைழஜனங்களிடம் நல்லவராகஇருக்க றார்.

௧௪ ஆனால், இப்ெபாழுது சீேயான் கூறுகறாள், “கர்த்தர் என்ைனக்
ைகவ ட்டுவ ட்டார்.

எனதுஆண்டவர் என்ைனமறந்துவ ட்டார்.”

௧௫ ஆனால் நான் ெசால்க ேறன், “ஒரு ெபண்ணால் தன் குழந்ைதைய
மறக்கமுடியுமா? முடியாது!

ஒரு ெபண்ணால் தன் கர்ப்பத்தலிருந்து வந்த குழந்ைதைய
மறக்கமுடியுமா?இல்ைல! ஒரு ெபண்ணால் தன் பள்ைளைய
மறக்கமுடியாது!

ஆனால்அவள்மறந்தாலும்
நான் (கர்த்தர்)உன்ைனமறக்கமுடியாது.

௧௬பார், நான்உனதுெபயைர என்உள்ளங்ைகயல்ெசதுக்க இருக்க ேறன்.
நான்எப்ெபாழுதும்உன்ைனப்பற்ற நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்!

௧௭உனதுபள்ைளகள்உன்னிடம் தரும்ப வருவார்கள்.
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ஜனங்கள் உன்ைனத் ேதாற்கடித்தார்கள். ஆனால் அந்த ஜனங்கள்
உன்ைனத்தனியாகவடுவார்கள்!

௧௮ேமேல பார்! உன்ைனச்சுற்றலும்பார்!
உனதுபள்ைளகள்அைனவரும்ஒன்றாகக்கூடிஉன்னிடம்வருகறார்கள்.”

“என்உய ர்ேமல்வாக்குறுதயாகஇதைனச்ெசால்க ேறன்” என்கறார் கர்த்தர்.
உங்கள் பள்ைளகள் நைககைளப் ேபான்றவர்கள். அவர்கைளக் கழுத்ைதச்
சுற்ற அணிந்துெகாள்.

உங்கள்பள்ைளகைளமணமகள்அணியத்தக்க கழுத்துப் பதக்கம் ேபான்று
அணிந்துெகாள்.

௧௯ “இப்ெபாழுதுநீங்கள்ேதாற்கடிக்கப்படுக றீர்கள்;அழிக்கப்படுக றீர்கள்,
உங்கள்ேதசம் பயனற்றது.

ஆனால் ெகாஞ்சக் காலத்த ற்குப் ப றகு, உன் நாட்டில் ஏராளமான ஜனங்கள்
இருப்பார்கள்.

உங்கைளஅழித்தஜனங்கள்ெவகுெதாைலவல்இருப்பார்கள்.
௨௦நீங்கள்இழந்துப்ேபானபள்ைளகளுக்காகவருத்தப்பட்டீர்கள்.

ஆனால் அந்தப் பள்ைளகள் உங்களிடம், ‘இந்த இடம் மிகவும் ச ற தாய்
உள்ளது.

நாங்கள்வாழ்வதற்குஒருெபரியஇடத்ைதக்ெகாடு’ என்றுெசால்வார்கள்.
௨௧ப றகுநீஉனக்குள்ேளேய,

‘இந்தப் பள்ைளகைளெயல்லாம் எனக்கு யார் ெகாடுத்தது. இது மிகவும்
நல்லது.

நான்தனியாகவும் ேசாகமாகவும்இருக்க ேறன்.
நான்ேதாற்கடிக்கப்பட்டுஎன்ஜனங்களிடமிருந்துெதாைலவல்உள்ேளன்.

எனேவ,இந்தபள்ைளகைளஎனக்குயார் ெகாடுத்தது?
பார், நான்தனியாகவ டப்பட்டுள்ேளன்.
இந்தப் பள்ைளகள்எல்ேலாரும்எங்கருந்துவந்தார்கள்?’ ”

என்றுெசால்லிக்ெகாள்வாய்.

௨௨எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்கூறுகறார்.
“பார், நான்நாடுகளுக்குஎன்ைகையஆட்டுக ேறன்.

எல்லாஜனங்களும்பார்க்கும்படி நான்எனதுெகாடிையஏற்றுேவன்.
ப றகுஉனதுபள்ைளகைளஉன்னிடம்அைழத்துவருவார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் உங்கள் பள்ைளகைளத் தம் ேதாள்களில் தூக்க ச்
ெசல்வார்கள். அவர்கள்தம்ைககளில் ப டித்துக்ெகாள்வார்கள்.

௨௩அரசர்உன்பள்ைளகளுக்குஆச ரியர்களாகஇருப்பார்கள்.
அரசகுமாரிகள்அவர்கைளக்கவனித்துெகாள்வார்கள்.

அந்தஅரசர்களும்இளவரச களும்உங்களுக்குப்பணிவார்கள்.
அவர்கள்புழுத படிந்தஉங்கள்கால்கைளமுத்தமிடுவார்கள்.

ப றகுநான்தான்கர்த்தர் என்றுநீங்கள்அறவீர்கள்.
என்ைன நம்புக ற எவனும் ஏமாற்றப்படமாட்டான் என்பைத நீங்கள்
அறவீர்கள்.”

௨௪ ஒரு பலமான வீரன் ேபாரில் ெசல்வத்ைத அபகரித்தால், அவனிடமிருந்து
நீங்கள்அச்ெசல்வத்ைதப்ெபறமுடியாது.
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ஒரு வல்லைமயுள்ள வீரன் ஒருைகதையக் காத்து நன்றால், அந்தக் ைகத
அவனிடமிருந்துதப்பமுடியாது.

௨௫ஆனால் கர்த்தர் கூறுகறார், “ைகத கள் தப்ப த்துக்ெகாள்வார்கள் எவேனா
ஒருவன், பலமானவீரனிடமிருந்துைகத கைளமீட்டுச்ெசல்வான்.

இது எவ்வாறு நடக்கும்? உன்ேனாடு ேபாராடுபவர்கேளாடு ேபாராடுேவன்
நான்பள்ைளகைளக்காப்பாற்றுேவன்.

௨௬அந்தஜனங்கள்உன்ைனக்காயப்படுத்துகறார்கள்.
ஆனால், நான்அவர்கள் தமதுெசாந்தஉடைலேயஉண்ணும்படிஅவர்கைள
வற்புறுத்துேவன்.

அவர்களதுெசாந்தஇரத்தேமஅவர்கள்குடிக்கும்த ராட்ைசரசமாகும்.
ப றகு, கர்த்தர்உன்ைனப்பாதுகாத்தார் என்பைதஎல்ேலாரும்அறவார்கள்.

அைனத்து ஜனங்களும், யாக்ேகாபன் வல்லைமமிக்கவர் உன்ைனக்
காப்பாற்றனார் என்பைதஅறவார்கள்.”

௫௦
தங்கள்பாவத்த ற்காகஇஸ்ரேவல்தண்டிக்கப்படுக றது

௧கர்த்தர் ெசால்க றார், “இஸ்ரேவல்ஜனங்கேள!
உனதுதாயானஎருசேலைமவவாகரத்துெசய்ேதன்என்றுநீெசால்க றாய்.

ஆனால், அவைள நான் வவாகரத்து ெசய்ேதன் என்பைத நரூப க்கும் பத்த ரம்
எங்ேகஉள்ளது?

எனதுபள்ைளகேள,யாருக்காவதுபணம்கடன்பட்ேடனா?
எனதுகடனுக்காகஉங்கைளவற்ேறனா? இல்ைல.

நீங்கள் வற்கப்பட்டீர்கள். ஏெனன்றால், நீங்கள் ெகட்டச் ெசயல்கைளச்
ெசய்தீர்கள்.

நான் உங்கள் தாைய (எருசேலம்) அனுப்ப ேனன். ஏெனன்றால், நீங்கள்
ெகட்டச் ெசய்கைளச்ெசய்தீர்கள்.

௨நான்வீட்டிற்குவந்ேதன்.
அங்ேகயாருமில்ைல. நான்அைழத்துஅைழத்துப் பார்த்ேதன்.

எவரும்பதல்ெசால்லவல்ைல.
நான்உன்ைனக்காப்பாற்றமுடியாதுஎன்றுநைனத்தாயா?

நான் உனது துன்பங்களிலிருந்து உன்ைனக் காப்பாற்றும் வல்லைமையக்
ெகாண்டிருக்க ேறன்.

பார், நான் கடைல வற்ற ப் ேபாகும்படி கட்டைளய ட்டால் ப றகு அது
வற்ற ப்ேபாகும்.

மீன், தண்ணீரில்லாமல்மரிக்கும்.
அவற்றன்உடல்அழுகும்.

௩என்னால்வானத்ைதஇருளாக்கமுடியும்.
நான் துக்கத்தன் ஆைடையப்ேபான்று வானத்ைத இருளால் இருளைடயச்
ெசய்ேவன்.”

ேதவனுைடயதாசன்உண்ைமயல்ேதவைனச் சார்ந்தருப்பான்
௪ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் ேபாத க்கும் த றைமைய எனக்குத் தந்தார்.

எனேவ, இப்ெபாழுது நான் இந்தச் ேசாகமான ஜனங்களுக்குப் ேபாத க்க ேறன்.
ஒவ்ெவாரு காைலயலும் என்ைன அவர் எழுப்ப ஒரு மாணவனுக்கு
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ேபாத ப்பைதப்ேபான்று ேபாத க்க றார். ௫ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் நான்
கற்றுக்ெகாள்ள உதவனார். நான் அவருக்கு எத ராகத் தரும்பவல்ைல.
நான் அவைரப் பன்பற்றுவைத வ டவல்ைல.. ௬ அந்த ஜனங்கள் என்ைன
அடிக்கும்படிவடுேவன். எனது தாடியல் உள்ள மயைரப் ப டித்து அவர்கள்
இழுக்கும்படிவடுேவன். அவர்கள் என்ைனப்பற்ற ெகட்டதாகப் ேபச என் மீது
துப்பும்ேபாது நான் எனது முகத்ைத மைறக்கமாட்ேடன். ௭ எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் எனக்கு உதவுவார். அவர்கள் ெசால்லும் ெகட்டைவ என்ைனப்
பாத க்காது. நான் பலமுள்ளவனாக இருப்ேபன். நான் ஏமாறமாட்ேடன் என்று
எனக்குத்ெதரியும்.
௮ கர்த்தர் என்ேனாடு இருக்கறார். நான் கபடமற்றவன் என்று அவர்

காட்டுக றார். எனேவ, எவராலும் என்ைனக் குற்றவாளி எனக் காட்ட முடியாது.
நான் தவறானவன் என்று எவராவது காட்ட வரும்பனால் அவன் என்னிடம்
வரட்டும், நாங்கள் இருவரும் ஒருவருக்ெகாருவர் ேசாத த்துக்ெகாள்ளாலம்.
௯ஆனால் பார்! எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் எனக்கு உதவுகறார். எனேவ,
எவரும் நான் ெகட்டவன் என்று காட்டமுடியாது. அவர்கள்அைனவரும் பயனற்ற
பைழயஆைடகைளப்ேபான்றுஆவார்கள். ெபாட்டுப்பூச்ச அவர்கைளஅரிக்கும்.
௧௦ கர்த்தருக்கு மரியாைத ெசய்கன்ற ஜனங்கள் அவரது தாசைனயும்

கவனிப்பார்கள். அந்த தாசன் முழுவதும் ேதவைன நம்ப என்ன நடக்கும்
என்று ெதரியாமல் வாழ்க றான். அவன் உண்ைமயல் கர்த்தருைடய நாமத்தல்
நம்ப க்ைகைவக்கறான். அந்ததாசன்அவனதுேதவைனச் சார்ந்துள்ளான்.
௧௧ பார், நீங்கள் உங்களது ெசாந்த வழியல் வாழ ேவண்டும் என்று

வரும்புக றீர்கள். உங்கள் ெநருப்ைபயும் வளக்ைகயும் நீங்கள்
ெபாருத்துகறீர்கள். எனேவ, உன் ெசாந்த வழியல் வாழ்வாயாக. ஆனால்
நீ தண்டிக்கப்படுவாய். நீங்கள் உங்கள் ெநருப்பல் வழுவீர்கள், நீங்கள்
எரிக்கப்படுவீர்கள். நான்அதுநடக்கும்படிச்ெசய்ேவன்.

௫௧

ஆப ரகாைமப் ேபான்றுஇஸ்ரேவலர்இருக்க ேவண்டும்
௧ “உங்களில் சலர் நல்வாழ்வு வாழக் கஷ்டப்பட்டு உைழக்க றீர்கள்.

உதவக்காகநீங்கள்கர்த்தரிடம் ேபாக றீர்கள். என்ைனக்கவனியுங்கள்! உங்கள்
தந்ைதயான ஆப ரகாைம நீங்கள் பார்க்க ேவண்டும். நீங்கள் கன்மைலயாகய
அவனிடமிருந்துெவட்டிஎடுக்கப்பட்டவர்கள். ௨ஆப ரகாம்உங்களுைடயதந்ைத.
நீங்கள் அவைனப் பாருங்கள்! நீங்கள் சாராைளப் பாருங்கள்! உங்கைளப்
ெபற்றவள் அவள். நான் அைழக்கும்ேபாது ஆப ரகாம் தனியாக இருந்தான்.
ப றகு நான் அவைன ஆசீர்வத த்ேதன். அவன் ெபரிய குடும்பமாக ஆனான்.
அவனிடமிருந்துஏராளமானஜனங்கள்வந்தனர்”.
௩ அேத வழியல், கர்த்தர் சீேயாைனயும் அவளது எல்லா பாழான

இடங்கைளயும் ேதற்றுவார். அவளுக்காகவும், அவளது ஜனங்களுக்காகவும்
கர்த்தர் வருத்தப்படுவார். அவளுக்காக அவர் ெபரிய ெசயல்கைளச் ெசய்வார்.
கர்த்தர் வனாந்த ரத்ைத மாற்றுவார். வனாந்த ரம் ஏேதன் ேதாட்டத்ைதப்
ேபான்ற ேதாட்டமாகும். அந்தத் ேதசம் காலியாய் இருந்தது. ஆனால் இது
கர்த்தருைடயேதாட்டம்ேபாலாகும். அங்குள்ளஜனங்கள்மிகவும்மக ழ்ச்ச ேயாடு
இருப்பார்கள். அவர்கள்ெவற்றையக்குறத்தும், நன்றகூறயும்பாடுவார்கள்.
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௪ “எனதுஜனங்கேள! என்ைனக்கவனியுங்கள்!
எனது முடிவுகள் ஜனங்கள் எவ்வாறு வாழேவண்டும் என்பைதக் காட்டும்
ெவளிச்சங்களாகஇருக்கும்.

௫ நான் நயாயமாக இருப்பைத வைரவல் காட்டுேவன். நான் வைரவல்
உன்ைனக்காப்பாற்றுேவன்.

நான் எனது வல்லைமையப் பயன்படுத்த நாடுகைள எல்லாம்
நயாயம்தீர்ப்ேபன்.

துரமானஇடங்கள்எல்லாம் எனக்காகக் காத்தருக்கன்றன.
அவர்கள் தம்ைமக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ள என் வல்லைமக்காகக்
காத்தருக்க றார்கள்.

௬வானத்ைதப் பாருங்கள்!
கீேழஉள்ளபூமியல்உங்கைளச்சுற்ற ப் பாருங்கள்

வானங்கள்மைறந்துேபாகும், ேமகம் புைகையப் ேபான்றும்,
பூமியானதுபயனற்றபைழயஆைடகைளப் ேபான்றும்ஆகும்.

பூமியலுள்ளஜனங்கள்மரித்துப்ேபாவார்கள்.
ஆனால், எனதுஇரட்ச ப்புெதாடர்ந்துஎன்ெறன்றும்இருக்கும்.
எனதுநன்ைமக்குமுடிவுஇராது.

௭நன்ைமையப்புரிந்துெகாண்டஜனங்கள்என்ைனக்கவனிக்கட்டும்.
என் ேபாதைனகைளப் பன்பற்றுகற ஜனங்கள் நான் ெசால்வைதக் ேகட்க
ேவண்டும்.

தீயவர்களுக்காகஅஞ்சேவண்டாம்!
அவர்கள்உன்ைனப்பற்ற ச்ெசால்லும்தீயவற்றுக்குஅஞ்ச ேவண்டாம்!

௮ஏெனன்றால்,அவர்கள்பைழயஆைடகைளப் ேபான்றவர்கள்.
அவற்ைறப் ெபாட்டுப்பூச்ச கள் உண்ணும் அவர்கள் மரக்
கட்ைடையப்ேபாலாவார்கள்.

கைரயான்அவற்ைறஉண்ணும்.
ஆனால், எனதுநன்ைமஎன்ெறன்றும்ெதாடரும்.
எனதுஇரட்ச ப்பு என்ெறன்றும்ெதாடரும்!”
ேதவனுைடயச்ெசாந்தவல்லைமஅவரதுஜனங்கைளக்காப்பாற்றும்

௯கர்த்தருைடயைகேய!
(வல்லைம) எழும்பு, எழும்பு, பலமாகு!

உனதுபலத்ைதப்பயன்படுத்து,நீண்டகாலத்துக்குமுன்புநீெசய்ததுேபான்றும்
பழங்காலத்தல் நீ ெசய்ததுேபான்றும் நீேர ராகாப்ைபத் ேதாற்கடிக்க
வல்லைமயாகஇருந்தீர்.

நீர்அந்த பயங்கர ப ராணிையத் ேதாற்கடித்தீர்.
௧௦ கடலின் தண்ணீர் வறண்டுேபாவதற்குக் காரணமாக இருந்தீர்! நீர் ெபரும்

ஆழங்களில்உள்ளதண்ணீைரவற்றச்ெசய்தீர்!
கடலின்ஆழமானஇடங்களில் சாைலகைளஅைமத்தீர்.
சாைலையக்கடந்தஉமதுஜனங்கள்காப்பாற்றப்பட்டனர்.

௧௧கர்த்தர்அவரதுஜனங்கைளக்காப்பாற்றுவார்.
அவர்கள்சீேயானுக்குமக ழ்ச்ச ேயாடுதரும்புவார்கள்.

அவர்களமிகுந்தமக ழ்ச்ச யாகஇருப்பார்கள்.
அவர்களதுமக ழ்ச்ச யானதுஅவர்களின்தைலயல்என்ெறன்றும்இருக்கற
க ரீடம்ேபால்இருக்கும்.
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அவர்கள்மக ழ்ச்ச ேயாடு பாடுவார்கள்.
அைனத்துதுக்கங்களும்ெவளிேய ேபாகும்.

௧௨கர்த்தர்கூறுகறார், “உனக்குஆறுதல்தருகறஒருவர் நான்மட்டுேம.
எனேவ, நீங்கள்ஜனங்களுக்குஏன்பயப்படேவண்டும்.

அவர்கள்வாழவும்மரிக்கவும்கூடியஜனங்கள்தான்.
அவர்கள்மானிடர்கள்மட்டுேம. புழுக்கைளப்ேபாலேவமரிக்க றார்கள்”.

௧௩கர்த்தர்உன்ைனப்பைடத்தார்!
அவர்தமதுவல்லைமயால்பூமிையப் பைடத்தார்!
அவர்தமதுவல்லைமயால்பூமிக்கும் ேமல்வானத்ைதவ ரித்துைவத்தார்.

ஆனால், நீஅவைரயும்அவரதுவல்லைமையயும்மறந்துவ ட்டாய்.
எனேவ, நீ எப்ெபாழுதும் ேகாபங்ெகாண்ட உன்ைனப் பாத க்கும்
ஜனங்களுக்குப்பயப்படுக றாய்.

அவர்கள்உன்ைனஅழிக்கத் த ட்டமிடுக றார்கள்.
ஆனால் இப்ேபாது அவர்கள் எங்ேக உள்ளனர்? அவர்கள் எல்லாம்
ேபாய்வ ட்டார்கள்.

௧௪சைறயலுள்ளஜனங்கள்வைரவல்வடுதைலெசய்யப்படுவார்கள்.
அந்தஜனங்கள்சைறக்குள்மரித்துஅழுகமாட்டார்கள்.
அந்தஜனங்கள்ேபாத யஉணைவப்ெபறுவார்கள்.

௧௫ “நாேனஉனதுேதவனாகயகர்த்தர்.
நான் கடைலக் கலக்க அைலகைளச் ெசய்ேதன்” (சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர் என்பதுஅவரதுநாமம்).

௧௬ “எனது தாசேன! நீ ெசால்லுவதற்குரிய வார்த்ைதகைள நான் உனக்குத்
தருேவன். நான் எனது ைககளால் உன்ைன மூடி பாதுகாப்ேபன். நான் புதய
வானத்ைதயும், புதய பூமிையயும் பைடக்கஉன்ைனப் பயன்படுத்துேவன். நான்
உன்ைனப் பயன்படுத்த இஸ்ரேவலரிடம், ‘நீங்கள் எனது ஜனங்கள்’ என்று
ெசால்லுேவன்”.

ேதவன்இஸ்ரேவைலத்தண்டித்தார்
௧௭எழும்பு! எழும்பு!

எருசேலேம எழும்பு!
கர்த்தர்உன்மீதுமிகவும் ேகாபமாய்இருந்தார்.

எனேவ, நீங்கள்தண்டிக்கப்பட்டீர்கள்.
உங்களுக்கான இந்தத் தண்டைனயானது ஒரு கண்ணம் வஷத்ைத குடிக்க

ேவண்டியதுேபாலஇருந்தது.
நீங்கள்அைதக்குடித்தீர்கள்.

௧௮ எருசேலமில் பல ஜனங்கள் இருந்தனர். ஆனால், எவரும் அவளுக்காகத்
தைலவர்கள் ஆகவல்ைல. அவள் வளர்த்த அந்தப் பள்ைளகளும் அவைள
வழிநடத்த ச் ெசல்லும் வழிகாட்டிகளாக வரமாட்டார்கள். ௧௯ துன்பங்கள்
எருசேலமிற்கு இரு குழுக்களாக, அதாவது, தருடுதலும் உைடத்தலும் மற்றும்
ெபரும்பச யும் சண்ைடயும்என்றுவந்தது.
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நீ துன்பப்படும்ேபாது எவரும் உதவ ெசய்யவல்ைல. எவரும் உன்மீது
இரக்கம்ெகாள்ளவல்ைல. ௨௦உனதுஜனங்கள் பலவீனர்ஆனார்கள். அவர்கள்
தைரயல் வழுந்து அங்ேகேய க டந்தார்கள். அந்த ஜனங்கள் ஒவ்ெவாரு
ெதருமுைனகளிலும் வழுந்து க டந்தார்கள். அவர்கள் மிருகங்கைளப் ேபான்று
வைலக்குட்பட்டிருந்தனர். அவர்கள் கர்த்தருைடய ேகாபத்தலிருந்து, ேமலும்
தண்டைனையப் ெபற முடியாத அளவற்கு தண்டிக்கப்பட்டனர். ேதவன் ேமலும்
தண்டைன ெகாடுக்கப்ேபாவதாய் ெசான்னேபாது, அவர்கள் மிகவும் பலவீனம்
உைடயவர்களாய்இருந்தனர்.
௨௧ ஏைழ எருசேலேம, எனக்குச் ெசவெகாடு! குடிகாரைனப் ேபான்று நீ

பலவீனமாய் இருக்க றாய். ஆனால், நீ த ராட்ைசரசத்ைத குடிக்கவல்ைல. நீ,
“வஷக்ேகாப்ைபயால்” பலவீனமாகஇருக்க றாய்.
௨௨ உனது ேதவனும், கர்த்தருமாகய ஆண்டவர் அவரது ஜனங்களுக்காகப்

ேபாரிடுவார். அவர் உன்னிடம், “பார், வஷக்கண்ணத்ைத (தண்டைன)
உன்னிடமிருந்து எடுத்துவடுக ேறன். உன்னிடமிருந்து எனது ேகாபத்ைத
நீக்க க்ெகாள்க ேறன். இனிேமல் எனது ேகாபத்தால் நீ தண்டிக்கப்படமாட்டாய்.
௨௩ உன்ைனப் பாத த்தவர்கைளத் தண்டிக்க எனது ேகாபத்ைதப்
பயன்படுத்துேவன். அந்த ஜனங்கள் உன்ைனக் ெகால்ல முயன்றார்கள்.
அவர்கள், ‘எங்கள்முன்புபணியுங்கள். நாங்கள்உன்ைனமித த்துச்ெசல்ேவாம்’
என்றனர். அவர்கள் முன்பு பணியுமாறு வற்புறுத்தனார்கள். ப றகு, உனது
முதுகன்ேமல் புழுதையப்ேபான்று மித த்துச் ெசன்றனர்! நீங்கள் நடந்து
ெசல்வதற்கானசாைலையப் ேபான்றுஇருந்தீர்கள்.”

௫௨
இஸ்ரேவல்காப்பாற்றப்படும்

௧எழும்பு, சீேயாேனஎழும்பு,
மகைமயானஆைடகைளஅணிந்துெகாள்!

பலத்ைதஎடுத்துக்ெகாள்! பரிசுத்தமானஎருசேலேம எழுந்துநல்!
ேதவைனப் பன்பற்ற ஒப்புக்ெகாள்ளாத ஜனங்கள் மீண்டும் உனக்குள்
நுைழயமுடியாது!

அந்தஜனங்கள்சுத்தமும்பரிசுத்தமும்இல்லாதவர்கள்.
௨தூசையஉதறுங்கள்!

உங்கள்அற்புதமானஆைடகைளஅணிந்துெகாள்ளுங்கள்!
எருசேலேம, சீேயானின்மகேள, நீங்கள்சைறயல்இருந்தீர்கள்.

ஆனால் இப்ெபாழுது, உங்கள் கழுத்தல் சுற்ற க்க டந்த சங்கலிகளில்
இருந்துவடுதைலஅைடந்தீர்கள்!

௩கர்த்தர்கூறுகறார், “நீங்கள்காசுக்காகவற்கப்படவல்ைல.
எனேவ, நான் உன்ைன வடுதைல ெசய்ய பணத்ைதப்
பயன்படுத்தமாட்ேடன்.”

௪ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார் “என் ஜனங்கள் முதலில்
எக ப்துக்கு வாழச் ெசன்றனர். ப றகு, அவர்கள் அடிைமகளானார்கள். பன்னர்,
அசீரியா அவர்கைள அடிைமப்படுத்தனான். ௫ இப்ேபாது என்ன நடந்தது
என்று பார்! இன்ெனாரு நாடு எனது ஜனங்கைள எடுத்துக்ெகாண்டது. என்
ஜனங்கைளஎடுத்துக்ெகாள்ளஅவர்கள்எைதயும்ெகாடுக்கவல்ைல. இந்தநாடு



ஏசாயா௫௨:௬ 1385 ஏசாயா௫௨:௧௫

என் ஜனங்கைளஆளுகன்றனர், அவர்கைளப் பார்த்து நைகக்கன்றனர். அந்த
ஜனங்கள்எப்ெபாழுதும்என்ைனயும்என்நாமத்ைதயும்ஏளனம்ெசய்க றார்கள்”.
௬ கர்த்தர் கூறுகறார், “இது நடந்தருக்க றது. எனேவ, என் ஜனங்கள்

என்ைனப்பற்ற கற்றுக்ெகாள்வார்கள். நான் யாெரன்று என் ஜனங்கள்
அறவார்கள். என் ஜனங்கள் என் நாமத்ைத அறவார்கள். ப றகு அவர்கள்
இைதச்ெசால்க றவர் நாேனஅவெரன்றுஅறவார்கள்.”
௭ ஒரு தூதுவன் நற்ெசய்த ேயாடு மைலக்கு ேமல் வருவைதப் பார்ப்பது

அற்புதமான ஒன்று. தூதுவன், “அங்ேக சமாதானம் உள்ளது. நாம்
காப்பாற்றப்பட்டிருக்க ேறாம். சீேயாேன, உங்கள் ேதவேன அரசர்” என்று
கூறுவைதக் ேகட்பதுஅற்புதமானஒன்று.

௮நகரக் காவலர்கள் சத்தமிடத் ெதாடங்கனார்கள்.
அவர்கள்கூடிக்களித்தனர்.

ஏெனன்றால், அவர்களில் ஒவ்ெவாருவரும் கர்த்தர் சீேயானுக்குத்
தரும்புவைதப் பார்க்கன்றனர்.

௯எருசேலேம,உனதுஅழிக்கப்பட்ட கட்டிடங்கள்மீண்டும்மகழும்.
நீங்கள்கூடிக்களிப்பீர்கள்.

ஏெனன்றால், கர்த்தர் எருசேலமிடம் தயேவாடுஉள்ளார்.
கர்த்தர்அவரதுஜனங்கைளமீட்பார்.

௧௦அைனத்துநாடுகளிலும்கர்த்தர் தமதுபரிசுத்தமானபலத்ைதக்காட்டுவார்.
கர்த்தர் அவரது ஜனங்கைள எவ்வாறு காப்பாற்றுகறார் என்பைதத்
ெதாைலதூரநாடுகள்எல்லாம் பார்க்கும்.

௧௧நீங்கள்பாப ேலாைனவட்டுப்ேபாங்கள்.
அந்தஇடத்ைதவடுங்கள்!

ஆசாரியர்கேள,ெதாழுைகக்குரிய ெபாருட்கைளஎடுத்துச்ெசல்லுங்கள்.
உங்கைளச்சுத்தப்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள்.
சுத்தமற்ற எைதயும்ெதாடாதீர்கள்.

௧௨நீங்கள்பாப ேலாைனவடுவீர்கள்.
ஆனால்,அவர்கள்உங்கைளஅவசரப்படுத்த ெவளிேயற்றமுடியாது.
நீங்கள்ெவளிேயஓடும்படிஅவர்கள்உங்கைளப்பலவந்தப்படுத்தமுடியாது.

நீங்கள் ெவளிேயற நடப்பீர்கள், கர்த்தர் உங்கேளாடு நடப்பார். கர்த்தர் உங்கள்
முன்னால்இருப்பார்.

இஸ்ரேவலின்ேதவன்உங்கள்பன்பக்கமும்இருப்பார்.

ேதவனுைடயபாடுபடுகன்றதாசன்
௧௩ “எனது தாசைனப் பார்! அவர் மிகவும் ெவற்ற கரமாவார். அவர் மிகவும்

முக்கயமாவார். எத ர்காலத்தல், ஜனங்கள் அவைரப் ெபருைமபடுத்த
மரியாைத ெசய்வார்கள். ௧௪ ஆனால், பலர் என் தாசைனப் பார்த்தெபாழுது,
அத ர்ச்ச அைடந்தனர். அவர் மனிதன் என்று கஷ்டப்பட்டு கண்டுபடிக்கும்
வைகயல்ேமாசமாகப்பாத க்கப்பட்டிருந்தார். ௧௫ஆனால்மிகுதயானஜனங்கள்
ெதளிவைடவார்கள். அரசர்கள் அவைரப் பார்த்து எதுவும் ெசால்லமாட்டார்கள்.
அந்தஜனங்கள்எனதுதாசன்பற்றயகைதையக்ேகட்கவல்ைல. என்னநடந்தது
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என்று பார்த்தனர். இந்த ஜனங்கள்அந்தக் கைதையக் ேகட்கவல்ைல. ஆனால்
அவர்கள்புரிந்துெகாண்டனர்”.

௫௩
௧ நாங்கள்ெசால்வைத யார் உண்ைமயல் நம்பனார்கள்? கர்த்தருைடய

தண்டைனையஉண்ைமயல்யார் ஏற்றுக்ெகாண்டார்கள்?
௨ கர்த்தருக்கு முன்னால் அவர் சறு ெசடிையப்ேபான்று வளர்ந்தார். வறண்ட

பூமியல் அவர் ேவர் வ ட்டு வளருவது ேபான்றருந்தார். அவர் ச றப்பாகக்
காணப்படவல்ைல. அவருக்குத்தனியானவ ேசஷமகைமகாணப்படவல்ைல.
அவைரப் பார்க்கும்ேபாது, நாம் அவைர வரும்பத்தக்க ச றப்பான உருவம்
அவருக்குஇல்ைல. ௩ஜனங்கள்அவைரக் ேகலிெசய்தனர். அவரது நண்பர்கள்
வலகனார்கள். அவர் மிகுதயான வலிெகாண்ட மனிதராக இருந்தார். அவர்
ேநாைய நன்றாக அற ந்தருந்தார். ஜனங்கள் அவைரப் பார்க்காமல் அசட்ைட
ெசய்தனர். நாம்அவைரக்கவனிக்கவல்ைல.
௪ஆனால், அவர் நமது ேநாய்கைள எடுத்து தனதாக்க க்ெகாண்டார். அவர்

நமதுவலிைய எடுத்துக்ெகாண்டார். ேதவன்அவைரக் தண்டித்துவ ட்டார் என்று
நாம் நைனத்ேதாம். அவர் ெசய்தவற்றுக்காகத் ேதவன்அவைரஅடித்தார் என்று
நாம் நைனத்ேதாம். ௫ஆனால், நாம் ெசய்த தவறுகளுக்குத்துன்பப்படேவஅவர்
ேவதைனையப் ெபற்றார். நமது குற்றங்களுக்காக அவர் நசுக்கப்பட்டார். நாம்
ெகாண்ட கடனுக்காக நமது தண்டைன அவருக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது. அவரது
காயங்களால் நாம் சுகமைடந்தருக்க ேறாம். (மன்னிக்கப்பட்ேடாம்). ௬ஆனால்,
இதைனச் ெசய்தப றகு நாம் ஆடுகைளப் ேபால அைலந்துெகாண்டிருந்ேதாம்.
நம்மில் ஒவ்ெவாருவரும் நமது ெசாந்த வழியல் ெசன்ேறாம். கர்த்தர் நம்
குற்றத்தலிருந்து நம்ைம வடுதைல ெசய்து நமது குற்றங்கைள அவர்மீது
ேபாட்ட ப றகும்நாம்இதைனச்ெசய்ேதாம்.
௭ அவர் பாத க்கப்பட்டார், தண்டிக்கப்பட்டார். ஆனால் அவர் ஒருேபாதும்

எத ர்ப்பு ெதரிவ க்கவல்ைல. ெகால்லப்படுவதற்காக ெகாண்டுப்ேபாகப்படும்
ஆட்டுக்குட்டிையப்ேபான்று, அவர் எதுவும் ெசால்லவல்ைல! தனது மயைரக்
கத்தரிக்கும்ேபாது சத்தமிடாமல் இருக்கும் ஆட்ைடப்ேபால் அவர் அைமதயாக
இருந்தார்! அவர் தன்ைனக் காப்பாற்ற க்ெகாள்வதற்காகத் தன் வாையத்
த றக்கவல்ைல. ௮ மனிதர்கள் அவைரப் பலவந்தமாகப் ப டித்தனர், அவைர
அவர்கள் ேநர்ைமயாக நயாயந்தீர்க்கவல்ைல. எவரும் அவரது எத ர்காலக்
குடும்பத்ைதப் பற்ற எதுவும் ெசால்லவல்ைல. ஏெனன்றால், அவர் உய ேராடு
வாழ்க றவர்களின் நாட்டிலிருந்து ப ரிக்கப்பட்டார். எனது ஜனங்களின்
பாவங்களுக்காகஅவர் தண்டிக்கப்பட்டார்.
௯அவர் மரித்தார்,ெசல்வந்தர்கேளாடு புைதக்கப்பட்டார். அவர் தீயவர்கேளாடு

புைதக்கப்பட்டார். அவர் எந்தத் தவறும் ெசய்யவல்ைல. அவர் எப்ெபாழுதும்
ெபாய்ெசான்னதல்ைல,இருந்தாலும்இைவஅவருக்குஏற்பட்டன.
௧௦ அவைர நசுக்கவ ட கர்த்தர் முடிவுெசய்தார். அவர் துன்பப்படேவண்டும்

என்று கர்த்தர் முடிவு ெசய்தார். எனேவ அந்தத் தாசன் தன்ைனத்தாேன மரிக்க
அனுமதத்தார். ஆனால், மிக நீண்ட காலத்த ற்குப் புதய வாழ்க்ைக வாழ்வார்.
அவரது ஜனங்கைள அவர் பார்ப்பார். அவர் என்ன ெசய்ய ேவண்டுெமன்று
கர்த்தர்வரும்பனாேராஅதைனஅவர்முழுைமயாகச்ெசய்துமுடிப்பார்.
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௧௧அவர்தனதுஆத்துமாவல்பல்ேவறுவைகயல்துன்புறுவார். ஆனால்அவர்
நடக்கும் நல்லவற்ைறப் பார்ப்பார். அவர் தான் கற்றுக்ெகாண்டவற்றன் மூலம்
தருப்த அைடவார்.
எனேவ, “எனதுநல்லதாசன்பலஜனங்கைளக்குற்றத்தலிருந்துவடுவப்பார்.

அவர்களதுபாவங்கைளஅவர்எடுத்துக்ெகாள்வார். ௧௨இந்தக்காரணத்தற்காக,
என்ஜனங்களிைடேய அவைர நான் ெபரிய மனிதராக்குேவன். அவர் பலமுள்ள
ஜனங்கேளாடுஅைனத்து ெபாருள்களின் பங்ைகயும் ெபறுவார். நான்இதைன
அவருக்காகச் ெசய்ேவன். ஏெனன்றால், அவர் ஜனங்களுக்காக தன் உயைரக்
ெகாடுத்து மரித்தார். ஜனங்கள் அவைர ஒரு பயங்கரக் குற்றவாளி எனக்
கூறனார்கள். ஆனால் உண்ைமெயன்னெவனில் அவர் பல்ேவறு ஜனங்களின்
பாவங்கைள தம்ேமல் சுமந்துெகாண்டார். இப்ேபாது அவர் பாவம் ெசய்த
ஜனங்களுக்காகப் ேபசுக றார்.”

௫௪
ேதவன்அவரதுஜனங்கைளவீட்டிற்குக்ெகாண்டுவருகறார்

௧ “ெபண்கேளமக ழ்ச்ச ேயாடுஇருங்கள்!
உங்களுக்குஎந்தப் பள்ைளகளும்இல்ைல.

ஆனால், நீங்கள்மிக மக ழ்ச்ச ேயாடுஇருக்க ேவண்டும்!”

கர்த்தர்கூறுகறார்,
“தனியாக இருக்கும் ெபண் கணவேனாடு இருக்கும் ெபண்ைணவட
மிகுதயானபள்ைளகைளப்ெபறுவாள்.”

௨ “உனதுகூடாரத்ைதப்ெபரிதாக்கு.
உனதுகதவுகைளஅகலமாகத் த ற.
உன்வீட்டில் ேசர்த்துக்ெகாள்வைதநறுத்தாேத.

உனதுகூடாரத்ைதப்ெபரிதாகவும் பலமாகவும்ெசய்.
௩ஏெனன்றால், நீ மிகவும்வளருவாய்.

உனதுபள்ைளகள்பலநாடுகளிலிருந்துஜனங்கைளப்ெபறுவார்கள்.
உனதுபள்ைளகள்,அழிந்துேபானஇந்த நகரத்தல்மீண்டும்வாழ்வார்கள்.

௪அஞ்சாேத! நீ ஏமாற்றம்அைடயமாட்டாய்.
உனக்குஎத ராகஜனங்கள்தீயவற்ைறச்ெசால்லமாட்டார்கள்.

நீஇலச்ைசயைடவதல்ைல.
நீஇைளஞனாகஇருந்துஅவமானத்ைதஉணர்ந்தாய்.

ஆனால்,இப்ேபாதுஅந்தஅவமானத்ைதமறந்துவ ட்டாய்.
நீ உன் கணவைன இழந்தேபாது அைடந்த அவமானத்ைத இப்ேபாது
நைனக்கமாட்டாய்.

௫ஏெனன்றால்,உன்கணவனாகயஒருவேர (ேதவன்)உன்ைனச்ெசய்தவர்.
அவரதுநாமம் சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்.

இஸ்ரேவைலக்காப்பாற்றுகறவர்அவர்ஒருவேர.
அவர்இஸ்ரேவலின்பரிசுத்தமானவர்.
அவர்பூமிமுழுவதற்குமானேதவன்என்றுஅைழக்கப்படுவார்.

௬ “கணவனால்ைகவ டப்பட்ட ெபண்ைணப்ேபான்றுநீஇருந்தாய்.



ஏசாயா௫௪:௭ 1388 ஏசாயா௫௪:௧௪

உன்ஆவயல்மிகவும்துக்கமுைடயவளாகஇருந்தாய்.
ஆனால், கர்த்தர்அவருைடயவளாகஉன்ைனஅைழத்தார்.

இளம் வயதல் தருமணம் ெசய்து, கணவனால் ைகவ டப்பட்ட
ெபண்ைணப்ேபான்றுநீஇருந்தாய்.

ஆனால், ேதவன்உன்ைனஅவருைடயவளாகஅைழத்தார்.”

௭ேதவன்கூறுகறார், “நான்உன்ைனவட்டுவலக ேனன்.
ஆனால்,அதுெகாஞ்சக்காலத்த ற்குத்தான்.

நான்மீண்டும்உன்ைனஎன்னிடம்கூட்டிக்ெகாள்ேவன்.
நான்உன்னிடம்ெபருங்கருைணையக்காட்டுேவன்.

௮நான்மிகவும் ேகாபம்ெகாண்ேடன்.
ெகாஞ்சகாலத்த ற்குஉன்னிடமிருந்துமைறந்தருந்ேதன்.

ஆனால் என்ெறன்றும் உன்ைனத் தயவுடன் ஆறுதல்படுத்துேவன்” உனது
மீட்பரானகர்த்தர்இதைனக்கூறனார்.

௯ேதவன்கூறுகறார், “நைனவுெகாள்!
ேநாவாவன்காலத்தல்நான்உலகத்ைதெவள்ளத்தால்தண்டித்ேதன்.

ஆனால், நான்மீண்டும்இந்தஉலகத்ைதெவள்ளத்தால்அழிக்கமாட்ேடன்என்று
ேநாவாவற்குவாக்குறுத அளித்ேதன்!

இேத வழியல், நான் மீண்டும் ேகாபங்ெகாண்டு உன்ைனக்
கடிந்துெகாள்வதல்ைலஎன்றுவாக்களிக்க ேறன்.”

௧௦கர்த்தர்கூறுகறார், “மைலகள்மைறந்துேபாகலாம்!
குன்றுகள் புழுத (தூள்) ஆகலாம்! ஆனால், எனது தயவு உன்ைனவட்டு
வலகாது!

நான்உன்ேனாடு சமாதானம்ெசய்துெகாள்ேவன்.
அதுஎப்ெபாழுதும்முடிவுெபறாது” கர்த்தர்உன்மீதுஇரக்கம்காட்டுக றார்.

இவற்ைறெயல்லாம்ெசான்னவர்அவர்ஒருவேர.

௧௧ “ஏைழநகரேம!
பைகவர்கள் புயைலப் ேபான்றுஉனக்குஎத ேரவந்தார்கள். எவரும்உனக்கு
ஆறுதல்அளிக்கவல்ைல.

ஆனால், நான்உன்ைனமீண்டும்கட்டுேவன்.
நான்ஒருஅழகானகல்ைலஉனதுசுவர்களுக்குைவப்ேபன்.
நான்நீல ரத்தனக்கற்கைளப்பயன்படுத்த அஸ்தபாரம்அைமப்ேபன்.

௧௨சுவர்களின்உச்சயல்இரத்தனங்களால்ெசய்தகற்கைளைவப்ேபன்.
நான்வாசல்களுக்குமாணிக்கக் கற்கைளப்பயன்படுத்துேவன்.
உன்ைனச் சுற்ற சுவர்கள் கட்ட வைலயுயர்ந்த கற்கைளப்
பயன்படுத்துேவன்.

௧௩ உனது பள்ைளகள் ேதவைனப் பன்பற்றுவார்கள். அவர்களுக்கு அவர்
கற்ப ப்பார்.

உனதுபள்ைளகள்உண்ைமயானசமாதானத்ைதஅைடவார்கள்.
௧௪நீ நன்ைமயால்கட்டப்படுவாய்.

எனேவநீெகாடுைமமற்றும்அச்சத்தலிருந்துகாப்பாற்றப்படுவாய்.
உனக்குப்பயப்படுவதற்குஎதுவுமில்ைல.
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உன்ைனஎதுவும்பாத க்காது.
௧௫உனக்குஎத ராக எந்தப் பைடயும் ேபாரிடாது.

எந்தப் பைடயாவது உன்ைனத் தாக்க முயன்றால், நீ அந்தப் பைடையத்
ேதாற்கடிப்பாய்.”

௧௬ “பார், நான் ெகால்லைனப் பைடத்ேதன். அவன் ெநருப்ைப ஊத
ேமலும் சூடாக்குக றான். ப றகு, அவன் சூடான இரும்ைப எடுத்து அவனது
வருப்பம்ேபால் கருவகைளச் ெசய்க றான். அேத வழியல் ெபாருள்கைள
அழிக்கன்றஅழிவுக்காரைனயும்பைடத்ேதன்.
௧௭ “ஜனங்கள் உனக்கு எத ராகப் ேபாரிட ஆயுதங்கைளச் ெசய்வார்கள்.

ஆனால், அந்த ஆயுதங்கள் உங்கைளத் ேதாற்கடிக்காது. ச லர் உங்களுக்கு
எத ராகச் ச லவற்ைற ெசால்வார்கள். ஆனால் ஒவ்ெவாரு மனிதனும் உனக்கு
எத ராகப் ேபசும்ேபாதுஅதுதவறுஎன்றுகாட்டப்படும்.”
கர்த்தர் கூறுகறார், “கர்த்தருைடய ஊழியர்கள் எைதப் ெபறுவார்கள்?

என்னிடமிருந்துவரும்நயாயமானநன்ைமமட்டும்ெபறுவார்கள்.”

௫௫
தருப்தயளிக்கும்உணைவேதவன்ெகாடுக்க றார்

௧ “தாகமாயுள்ளஜனங்கேள!
தண்ணீைரக்குடிக்கவாருங்கள்!

உங்களிடம் பணம்இல்லாவ ட்டால்வருந்தேவண்டாம்.
வாருங்கள்உங்கள்வயறுநைறயும்வைரகுடியுங்கள்,உண்ணுங்கள்!
பாலுக்கும்த ராட்ைசரசத்த ற்கும்வைலயல்ைல.

௨ உண்ைமயான உணவாக இல்லாதவற்றுக்காக ஏன் நீ உன் பணத்ைத
வீணடிக்கறாய்?

உன்ைன உண்ைமயாகேவ தருப்த ெசய்யாத ேவைலகைள ஏன் நீ
ெசய்க றாய்?

என்ைனமிக ெநருக்கமாக கவனி! நீ மிக நல்லஉணைவஉண்பாய்.
உன்ஆத்துமாைவத்தருப்த ப்படுத்தும்உணைவஉண்டுமகழலாம்.

௩நான்ெசால்லுகறவற்ைறெநருக்கமாகக் கவனி.
என்ைனக்கவனி. அதனால்உன்ஆத்துமாவாழும்.

என்னிடம்வா. நான்என்ெறன்றும்ெதாடரும்ஒருஉடன்படிக்ைகையஉன்ேனாடு
ெசய்ேவன்.

நான்தாவீேதாடுெசய்தஉடன்படிக்ைகையப் ேபான்றுஅதுஇருக்கும்.
நான் அவைன ேநச ப்ேபன், என்ெறன்றும் அவனுக்கு ேவண்டியவனாக
இருப்ேபன்என்றுதாவீதுக்குவாக்குறுத ச்ெசய்ேதன்.

நீஅந்தஉடன்படிக்ைகையநம்பலாம்.
௪ அைனத்து நாடுகளுக்கும் எனது வல்லைமயன் சாட்ச யாக நான் தாவீைதப்

பைடத்ேதன்.
பல நாடுகளுக்கு அவன் ஒரு தைலவனாகவும், தளபதயாகவும் வருவான்
என்றுநான்வாக்களித்ேதன்.”

௫உனக்குத்ெதரியாத நாடுகள்பலஉள்ளன.
ஆனால்அந்த நாடுகைளஅைழப்பாய்.
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அந்தநாடுகள்உன்ைனஅறயாது.
ஆனால்அைவஉன்னிடம்ஓடிவரும்.

இதுநடக்கும், ஏெனன்றால்,உனதுேதவனாகயகர்த்தர்இைதவரும்புக றார்.
இது நடக்கும், ஏெனன்றால், இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர் உன்ைன
மகைமப்படுத்துகறார்.

௬இதுமிக தாமதமாவதற்குமுன்னால்நீகர்த்தைரத் ேதட ேவண்டும்.
அவர்அருகல்இருக்கும்ேபாேத,இப்ெபாழுதுநீஅவைரஅைழக்கேவண்டும்.

௭ெகட்டவர்கள்ெகட்டவழியல்ெசல்வைதநறுத்தேவண்டும்.
அவர்கள்தீயவற்ைறநைனப்பைதநறுத்தேவண்டும்.

அவர்கள்மீண்டும்கர்த்தரிடம்வரேவண்டும்.
ப றகுகர்த்தர்அவர்களுக்குஆறுதல்தருவார்.

அந்தஜனங்கள்கர்த்தரிடம்வருவார்கள்ஏெனன்றால்,
நமதுேதவன்அவர்கைளமன்னிக்க றார்.
ஜனங்கள்ேதவைனப்புரிந்துெகாள்ளமுடியாது

௮கர்த்தர்கூறுகறார், “உங்களதுச ந்தைனகள்எனதுச ந்தைனகைளப்ேபான்று
இல்ைல.

உனதுவழிகள்எனதுவழிகைளப் ேபான்றல்ைல.
௯வானங்கள்பூமிையவ டஉயரமானைவ.

அேதேபான்று, என்வழிகள்உன்வழிகைளவ டஉயர்வானைவ.
என் ச ந்தைனகள் உன் ச ந்தைனகைளவட உயர்வானைவ” கர்த்தர் தாேம
இவற்ைறக்கூறனார்.

௧௦ “வானத்தலிருந்துமைழயும்பனியும்ெபய்க றது.
அைவ தைரையத் ெதாட்டுத் குளிரச் ெசய்யும்வைர, தரும்ப வானத்துக்குப்
ேபாகாது.

ப றகுதைரயல்தாவரங்கள்முைளத்துவளரும்.
இத்தாவரங்கள்வவசாய களுக்குவைதகைளஉருவாக்கும்.
ஜனங்கள் இந்தத் தானியங்கைளப் பயன்படுத்த தமக்கு உண்ண
அப்பத்ைதத்தயார் ெசய்க றார்கள்.

௧௧இேதவழியல், எனதுவார்த்ைதகள்என்வாையவ ட்டுவரும்.
அைவஎைதயும்ெசய்யாமல்ெவறுமேனஎன்னிடம் தரும்பாது.

எனது வார்த்ைதகள் எைதச் ெசய்யேவண்டுெமன்று நான் அனுப்புக ேறேனா
அவற்ைறச்ெசய்யும்!

எனது வார்த்ைதகள் எைதச் ெசய்ய நான் அனுப்ப ேனேனா அைத
ெவற்ற கரமாகச் ெசய்யும்!

௧௨ “எனதுவார்த்ைதகள்
மக ழ்ச்ச ேயாடுெவளிேயெசன்றுசமாதானத்ைதக்ெகாண்டுவரும்.

மைலகளும்குன்றுகளும்மக ழ்ச்ச ேயாடுஆடத்ெதாடங்கும்.
வயலிலுள்ளமரங்கள்எல்லாம் தம்ைககைளத்தட்டும்.

௧௩ முட்ெசடிப் புதருக்குப் பதலாக அவ்வ டங்களில் பருத்த ேதவதாரு மரங்கள்
வளரும்.

கைளகள்இருந்தஇடத்தல்பசுைமயானமரங்கள்வளரும்.
இைவகர்த்தருைடயபுகைழப் பரப்பும்.
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கர்த்தர் வல்லைமயுைடயவர் என்பதற்கு இைவ சான்றாகும். இந்தச்
சான்றுகள்ஒருேபாதும்அழியாது.”

௫௬
அைனத்துேதசங்களும்கர்த்தைரப் பன்பற்றும்
௧ கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசான்னார், “அைனத்து ஜனங்களிடமும் நயாயமாக

இருங்கள், நீதயானவற்ைறச் ெசய்யுங்கள். ஏெனன்றால், எனது இரட்ச ப்பு
வைரவல் உனக்கு வரும். உலகம் முழுவதற்கும் எனது இரட்ச ப்பு வைரவல்
காட்டப்படும்.” ௨ ஓய்வு நாளில் ேதவனுைடய சட்டங்களுக்கு அடிபணிந்து
வாழ்க றவன் ஆசீர்வத க்கப்படுவான். தீைம ெசய்யாதவன் மகழ்ச்ச யுடன்
இருப்பான்.
௩ யூதரல்லாத சலர் கர்த்தேராடு தாங்களாகேவ ேசர்ந்துெகாள்வார்கள்.

அவர்கள், “கர்த்தர் தமது ஜனங்கேளாடு எங்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாள்ளமாட்டார்”
என்று ெசால்லமாட்டார்கள். “நான் ஒரு காய்ந்த மரத்துண்டு. நான்
குழந்ைதகைளப்ெபறமுடியாதவன்” என்றுஅலிகள்ெசால்லக்கூடாது.
௪-௫அலிகள்இவ்வாறுெசால்லமாட்டார்கள். ஏெனன்றால், கர்த்தர்கூறுகறார்,

“ஓய்வுநாளில்அலிகளில் சலர், என்உடன்படிக்ைககளுக்குஅடிபணிக றார்கள்.
அவர்கள் நான் வரும்புகன்றவற்ைறச் ெசய்வதற்குத் ேதர்ந்ெதடுக்க றார்கள்.
அவர்கள் உண்ைமயல் என் உடன்படிக்ைககைளப் பன்பற்றுகறார்கள்.
எனேவ, நான் ஆலயத்தல் ஒரு ஞாபகக் கல்ைல அவர்களுக்காக ைவப்ேபன்.
அவர்களின் ெபயர் என் நகரத்தல் நைனவுகூரப்படும். ஆம், நான் அந்த
அலிகளுக்கு மகன்கள் மகள்கள் ஆக ேயாைரவ டச் ச றந்ததான சலவற்ைறக்
ெகாடுப்ேபன். ந த்தயமான ஒரு ெபயைர நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன்.
அவர்கள்எனதுஜனங்களிடமிருந்துெவட்டப்படமாட்டார்கள்.”
௬கர்த்தேராடு யூதரால்லாத சல ஜனங்களும் ேசருவார்கள். அவர்கள் இைதச்

ெசய்வார்கள். எனேவ, அவருக்குத் ெதாண்டு ெசய்யமுடியும். கர்த்தருைடய
நாமத்ைத ேநச க்கன்றனர். அவர்கள் தாங்களாகேவ கர்த்தேராடு அவரது
ஊழியக்காரர்களாகச் ேசருவார்கள். அவர்கள் ஓய்வுநாைள வழிபாட்டுக்குரிய
ச றந்த நாளாக எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். அவர்கள் ெதாடர்ந்து எனது
உடன்படிக்ைகைய (சட்டம்) ெநருக்கமாகப் பன்பற்றுவார்கள். ௭ கர்த்தர்
கூறுகறார், “எனது பரிசுத்தமான மைலக்கு நான் அந்த ஜனங்கைள
அைழத்து வருேவன். ெஜபக்கூடத்தல் அவர்கைள மக ழ்ச்ச யுடன் இருக்கச்
ெசய்ேவன். அவர்கள் தரும் காணிக்ைககளும் பலிகளும் என்ைனத்
தருப்த ப்படுத்தும் எெனன்றால், எனது ஆலயம் எல்லா நாடுகளுக்குமான
ெஜபவீடாக அைழக்கப்படும்.” ௮ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.
இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்தம் நாட்ைடவ ட்டுப்ேபாகவற்புறுத்தப்பட்டனர். ஆனால்

மீண்டும் கர்த்தர் அவர்கைள ஒன்று ேசர்த்துவடுவார். கர்த்தர், “நான் மீண்டும்
இந்தஜனங்கைளஒன்றுேசர்ப்ேபன்” என்றுகூறுகறார்.

௯காட்டுமிருகங்கேள,வாருங்கள்.
உண்ணுங்கள்!

௧௦காவல்காரர்கள் (தீர்க்கதரிச கள்)குருடராய்இருக்க றார்கள்.
அவர்களுக்குத்தாம் என்னெசய்க ேறாம் என்றுெதரியவல்ைல.
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அவர்கள்குைரக்காத நாய்கைளப் ேபான்றவர்கள்.
அவர்கள்தைரயல்க டந்துதூங்குகறார்கள்.
அவர்கள்தூங்குவைதேநச க்க றார்கள்.

௧௧அவர்கள்பச த்த நாய்கைளப் ேபான்றவர்கள்.
அவர்கள்எப்ெபாழுதும்தருப்த அைடயமாட்டார்கள்.

ேமய்ப்பர்களுக்குஎன்னெசய்க ேறாம் என்றுெதரியவல்ைல.
அவர்கள் தம் ஆடுகைளப் ேபான்றுள்ளனர். அைவ எப்ெபாழுதும்
அைலந்துெகாண்டிருக்கன்றன.

அவர்கள்ேபராைசக்காரர்கள்.
அவர்கள்அைனவரும்தங்கள்தருப்த க்காகச் ெசய்யவரும்புகன்றனர்.

௧௨அவர்கள் வந்து ெசால்க றார்கள், “நான் ெகாஞ்சம் த ராட்ைசரசம் குடிப்ேபன்,
நான்ெகாஞ்சம்மதுகுடிப்ேபன்.

நான்நாைளயும்இதைனேயெசய்ேவன். இன்னும்அதகமாகக்குடிப்ேபன்.”

௫௭
இஸ்ரேவலர்கள் ேதவைனப்பன்பற்றவல்ைல

௧நீத மான்கள்அழிந்துவ ட்டனர்.
எவரும்கவனிக்கவல்ைல.

நல்லவர்கள்ஒன்றுகூடியருக்கன்றனர்.
ஆனால்ஏெனன்றுபுரிந்துெகாள்வதல்ைல.

கஷ்டங்கள்வருகறெதன்றும்,
அதலிருந்து தங்கைளப் பாதுகாத்துக்ெகாள்வதற்காக அவர்கள் ஒன்று
கூடியருக்க றார்கெளன்பைதயும்அற ந்துெகாள்ளவல்ைல.

௨ஆனால்சமாதானம்வரும்.
ஜனங்கள்தம்ெசாந்தப் படுக்ைகயல்ஓய்வுெகாள்வார்கள்.
ேதவன்வரும்பும்வழியல்அவர்கள்வாழ்வார்கள்.

௩ “சூனியக்காரியன்பள்ைளகேள,இங்ேகவாருங்கள்!
உங்கள்தந்ைதவபச்சாரம்ெசய்தான்.
உங்கள் தாயும் வ பச்சாரத்த ற்காகத் தன் உடைல வற்றவள். இங்ேக
வாருங்கள்!

௪நீங்கள்ெகட்டவர்கள்.
ெபாய்யானபள்ைளகளாகயநீங்கள்என்ைனபரிகாசம்ெசய்க றீர்கள்.

நீங்கள்எனக்குஎத ராகவாையத்த றக்க றீர்கள்.
நீங்கள்என்ைனப்பார்த்துநாக்ைகநீட்டுக றீர்கள்.

௫ ஒவ்ெவாரு பச்ைசயான மரத்தனடியலும் நீங்கள் ெபாய்த் ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்ளவரும்புக றீர்கள்.

ஒவ்ெவாருஓைடஅருகலும்பள்ைளகைளக்ெகால்க றீர்கள்.
அவர்கைளப்பாைறகளில் பலிெகாடுக்க றீர்கள்.

௬ ஆறுகளில் உள்ள வழு வழுப்பான கற்கைள நீங்கள் ெதாழுதுெகாள்ள
வரும்புக றீர்கள்.

அவற்ைறத் ெதாழுதுெகாள்ள அவற்றன் மீது த ராட்ைசரசத்ைத
ஊற்றுகறீர்கள்.
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அவற்றற்குநீங்கள்பலிெகாடுக்க றீர்கள்.
ஆனால்,அந்தப் பாைறகேளநீெபற்றுக்ெகாள்ளும்எல்லாம்ஆகும்.

இைவஎன்ைனமகழ்ச்ச ப்படுத்தும்என்றுநைனக்கறாயா?
இல்ைல. இைவஎன்ைனமகழ்ச்ச ப்படுத்தாது.

௭ஒவ்ெவாருமைலயலும்குன்றுகளிலும்உனதுபடுக்ைகையநீஅைமக்க றாய்.
அந்தஇடங்களுக்குநீஏற ப்ேபாய் பலிகைளத்தருகறாய்.

௮ப றகுநீஅந்தப்படுக்ைகையப்ெபற்றுஎனக்குஎத ராக,அந்தத்ெதய்வங்கைள
ேநச த்துபாவம்ெசய்க றாய்.

அந்தத்ெதய்வங்கைளேநச க்க றாய்.
அவற்றன்ந ர்வாணஉடல்கைளப்பார்த்துநீ சந்ேதாஷப்படுக றாய்.

நீ என்ேனாடுஇருந்தாய்.
ஆனால்என்ைனவட்டுஅவற்ேறாடுஇருக்க றாய்.

என்ைனநைனவுப்படுத்துகறவற்ைறநீமைறத்துவடுகறாய்.
கதவுகளுக்கும், நைலகளுக்கும்பன்னால்அவற்ைறமைறக்க றாய்.

ப றகு, நீ அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்களிடம் ெசன்று அவற்ேறாடு ஒப்பந்தம்
ெசய்துெகாள்க றாய்.

௯ நீ உனது ைதலத்ைதயும், வாசைனப் ெபாருட்கைளயும் பயன்படுத்த
ேமாேளகுக்காகஅழகுபடுத்துகறாய்.

ெதாைலதூரநாடுகளுக்குஉனதுதூதுவர்கைளஅனுப்பனாய்.
உன் ெசய்ைக உன்ைன மரண இடமான பாதாளம்வைர
ெகாண்டுேபாய்வடும்.

௧௦இவற்ைறச்ெசய்யநீங்கள்கடுைமயாகஉைழத்தருக்கேவண்டும்.
ஆனால், நீ எப்ெபாழுதும் ேசார்வைடந்ததல்ைல.

நீ புதய பலத்ைதக்கண்டுெகாண்டாய்.
ஏெனன்றால், நீஅவற்றல்மக ழ்ச்ச யைடந்தாய்.

௧௧என்ைனநீநைனக்கவல்ைல.
என்ைனநீகண்டுெகாள்ளவும்இல்ைல.

எனேவயாைரப் பற்ற நீ கவைலப்பட்டாய்?
நீயாருக்குஅஞ்ச ப் பயப்பட்டாய்?
நீ ஏன்ெபாய்ெசான்னாய்?

கவனி! நான்நீண்டகாலமாகஅைமதயாகஇருக்க ேறன்.
நீ என்ைனமகைமப்படுத்தவல்ைல.

௧௨உனதுநல்லேவைலகைளப்பற்ற நான்ெசால்லமுடிந்தது.
நீெசய்தமதத்ெதாடர்பானவற்ைறயும்ெசால்லமுடிந்தது.
ஆனால்,அைவபயனற்றைவ.

௧௩உனக்குஉதவ ேதைவப்படும்ேபாது,
அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்களிடம் கதறுகறாய். அைவ உன்ைனச்
சுற்றயுள்ளன.

அைவஉனக்குஉதவட்டும்.
ஆனால், நான்உனக்குக்கூறுக ேறன். அவற்ைறக்காற்றுஅடித்துப் ேபாகும்.

உன்னிடமிருந்துஇவற்ைறெயல்லாம் சறுகாற்றுெகாண்டுேபாகும்.
ஆனால், என்ைனச்சார்ந்தருக்க றஒருவன்

நான்வாக்குப்பண்ணினபூமிையப்ெபறுவான்.
அப்படிப்பட்டவன்எனதுபரிசுத்தமானமைலையப்ெபறுவான்.”
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கர்த்தர்அவரதுஜனங்கைளக்காப்பாற்றுவார்
௧௪சாைலகைளச்சுத்தம்ெசய்க!
சாைலகைளச்சுத்தம்ெசய்க!

எனதுஜனங்களுக்குவழி ெதளிவாகஇருக்கும்படி தைடகைளநீக்குங்கள்!

௧௫ேதவன்உயர்ந்தவர்!
உன்னதமானவர், ேதவன்என்ெறன்றும்ஜீவக்க றார்.
ேதவனுைடயநாமம் பரிசுத்தமானது.

ேதவன்கூறுகறார், “நான்உயர்ந்த பரிசுத்தமானஇடத்தல்வாழ்க ேறன்.
ஆனால்,அேதாடுதுக்கமும்பணிவும்ெகாண்டஜனங்கேளாடும்வாழ்க ேறன்.

நான் உள்ளத்தல் பணிவுள்ள ஜனங்களுக்குப் புதய வாழ்க்ைகையக்
ெகாடுப்ேபன்.

நான் தங்கள் இருதயங்களில் துக்கமுள்ள ஜனங்களுக்குப் புதய
வாழ்க்ைகையக்ெகாடுப்ேபன்.

௧௬நான்என்ெறன்றும்ெதாடர்ந்து ேபாரிடமாட்ேடன்.
நான்எப்ெபாழுதும் ேகாபமாய்இருக்கமாட்ேடன்.

நான்ெதாடர்ந்து ேகாபமாகஇருந்தால்,
எனக்கு முன்பாக மனிதனின் ஆவயும், நான் அவர்களுக்குத் ெகாடுத்த
ஆத்துமாவும் சாகும்.

௧௭இந்தஜனங்கள்ெகட்டவற்ைறச்ெசய்தனர். அதுஎனக்குக் ேகாபமூட்டியது.
எனேவ, நான்இஸ்ரேவைலத்தண்டித்ேதன்.

நான்அவனிடமிருந்துதரும்ப ேனன். ஏெனன்றால்நான்ேகாபமாகஇருந்ேதன்.
இஸ்ரேவல்என்ைனவட்டுவலகயது.
இஸ்ரேவல்முரட்டாட்டம்ெசய்து, தனக்குஇஷ்டமானைதெசய்தது.

௧௮இஸ்ரேவல் எங்கு ெசன்றாலும் நான் பார்த்ேதன். எனேவ, நான் அவைனக்
குணப்படுத்துேவன்.

(மன்னிப்ேபன்) நான்அவைனநடத்த அவனுக்குஆறுதல்கூறுேவன்.
அவன்சமாதானம்அைடயுமாறுவார்த்ைதகைளச்ெசால்ேவன்.

ப றகு,அவனும்அவனதுஜனங்களும்துக்கத்ைதஉணரமாட்டார்கள்.
௧௯ நான் அவர்களுக்குச் ‘சமாதானம்’ எனும் புதய வார்த்ைதையக் கற்றுத்

தருேவன்.
என்னருக ேலஉள்ளஜனங்களுக்குச் சமாதானத்ைதத்தருேவன்.

ெதாைலதூரத்தலுள்ளஜனங்களுக்கும்சமாதானத்ைதத்தருேவன்.
நான்அந்தஜனங்கைளக்குணப்படுத்துேவன் (மன்னிப்ேபன்).”
கர்த்தர் தாேமஇவற்ைறச்ெசான்னார்.

௨௦ஆனால்தீயஜனங்கள்ெகாந்தளிப்பானகடைலப் ேபான்றவர்கள்.
அவர்களால்அைமதயாகவும் சமாதானமாகவும்இருக்கமுடியாது.
அவர்கள்ேகாபத்ேதாடுமண்ைணக்கலக்கும்கடைலப்ேபான்றுஉள்ளனர்.

௨௧ “தீயஜனங்களுக்குசமாதானம்இல்ைல”
என்றுஎன்ேதவன்கூறுகறார்.

௫௮
ேதவைனப்பன்பற்றுமாறுஜனங்களுக்குச்ெசால்லப்பட ேவண்டும்
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௧உன்னால்முடிந்தவைர சத்தமிடு!
நீயாக நறுத்தாேத! எக்காளம் ேபான்றுஉரக்கச் சத்தமிடு!

ஜனங்கள்ெசய்ததவறுகைளப்பற்ற அவர்களுக்குக்கூறு!
யாக்ேகாபன்குடும்பத்த ற்குஅவர்களின்பாவத்ைதப்பற்ற க்கூறு!

௨ப றகுஅவர்கள்என்ைனத்ெதாழுதுெகாள்ளஒவ்ெவாருநாளும்வருவார்கள்.
எனதுவழிகைளஅந்தஜனங்கள்கற்றுக்ெகாள்ளவரும்புவார்கள்.

அவர்கள்ேநர்ைமயாகவாழும் ேதசமாவார்கள்.
ேதவனுைடய நல்ல கட்டைளகைளப் பன்பற்றுவைத அவர்கள்
வ டமாட்டார்கள்.

அவர்கைளேநர்ைமயாக நயாயந்தீர்க்குமாறுஎன்ைனக்ேகட்பார்கள்.
அவர்கள் ேதவனிடம் அவர் ெகாடுக்கும் ேநர்ைமயான முடிவுகளுக்காகப்
ேபாகவரும்புவார்கள்.

௩இப்ேபாது,அந்தஜனங்கள், “உமக்குமரியாைதெசலுத்துவதற்காக நாங்கள்
சாப்படுவைத நறுத்துக ேறாம். எங்கைள ஏன் பார்க்கவல்ைல? நாங்கள்
உமக்கு மரியாைத ெசலுத்த எங்கள் உடைலக் காயப்படுத்துக ேறாம். நீர் ஏன்
எங்கைளக்கண்டுெகாள்ளவல்ைல?” என்றுகூறுகன்றனர்.
ஆனால்கர்த்தர்கூறுகறார்: “நீங்கள்உங்கைளேயதருப்த ப்படுத்த க்ெகாள்ள

ச றப்பு நாட்களில் சாப்ப டாமல் இருக்க றீர்கள். நீங்கள் ெசாந்த உடல்கைள
அல்ல, உங்கள் ேவைலக்காரர்கைளேய தண்டிக்க றீர்கள். ௪ நீங்கள்
பச ேயாடு இருக்க றீர்கள். ஆனால், உணவுக்காக அன்று. நீங்கள் வாதம்
ெசய்யவும் சண்ைட ெசய்யவும் பசயாய் இருக்க றீர்கள், அப்பத்துக்காக
அல்ல. உங்கள் தீய ைககளால் ஜனங்கைள அடிக்கப் பச யாய் இருக்க றீர்கள்.
நீங்கள் உணவு உண்டைத நறுத்துவது, எனக்காக அல்ல. நீங்கள்
உங்கள் குரைலப் பயன்படுத்த என்ைனத் துதக்க வரும்புவதல்ைல.
௫ அந்தச் ச றப்பான நாட்களில் சாப்ப டாமல் இருந்து ஜனங்கள் தம் உடைல
வருத்த க் ெகாள்ளேவண்டும் என்று நான் வரும்புக ேறன் என்று நீங்கள்
நைனக்கறீர்களா?ஜனங்கள் ேசாகமாகத் ேதாற்றமளிப்பைத வரும்புக ேறன்
என்று நைனக்கறீர்களா?ஜனங்கள் வாடிய ெசடிகைளப்ேபான்று தைல
குனிந்து துக்கத்துக்கான ஆைடகைள அணிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று
வரும்புக ேறன் என்று நைனக்கறீர்களா? ஜனங்கள் தம் துக்கத்ைதக் காட்ட
சாம்பலில் உட்கார்ந்தருப்பைத நான் வரும்புக ேறன் என்று நைனக்கறீர்களா?
இைதேய உங்கள் ச றப்பான உபவாச நாட்களில் நீங்கள் ெசய்க றீர்கள். கர்த்தர்
இைதத்தான்வரும்புக றார் என்றுநீங்கள்நைனக்கறீர்களா?
௬ “நான் வரும்புகன்ற ச றப்பான ஒரு நாைள உங்களுக்குச் ெசால்ேவன்.

ஜனங்கைள வடுதைல ெபறச்ெசய்யும் நாள். ஜனங்களின் சுைமகைள
நீங்கள் எடுத்துக்ெகாள்ளும் ஒரு நாைள நான் வரும்புக ேறன். துன்பப்படுக ற
ஜனங்கைளநீங்கள்வடுதைலெசய்யும் நாைள ச றப்பானதாகவரும்புக ேறன்.
அவர்களின் ேதாள்களிலிருந்து சுைமைய எடுத்துவடும் ஒரு நாைள
நான் வரும்புக ேறன். ௭ நீங்கள் உங்கள் உணைவ பச த்தவர்கேளாடு
பங்க ட்டுக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன். நீங்கள் வீடற்ற ஏைழ
ஜனங்கைளக்கண்டுபடித்து,அவர்கைளஉங்கள்வீட்டிற்குஅைழத்துவருவைத
நான் வரும்புக ேறன். ஆைடயல்லாத ஒரு மனிதைன நீங்கள் பார்க்கும்ேபாது,
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உங்கள் ஆைடகைள அவனுக்குக் ெகாடுங்கள். அவர்களுக்கு உதவாமல்
ஒளிந்துெகாள்ளாதீர்கள். அவர்கள்உங்கைளப் ேபான்றவர்கேள.”
௮ நீங்கள் இவற்ைறச் ெசய்தால், உங்களது ெவளிச்சம் வ டியற்கால

சூரியைனப்ேபான்று ஒளிவீசத் ெதாடங்கும். ப றகு, உங்கள் காயங்கள்
குணமாகும். உங்கள்நன்ைம (ேதவன்)உங்களுக்குமுன்னால்நடந்துெசல்லும்.
கர்த்தருைடய மகைம உங்கைளப் பன்ெதாடர்ந்துவரும். ௯ ப றகு நீங்கள்
கர்த்தைர அைழப்பீர்கள். கர்த்தர் உங்களுக்குப் பதல் ெசால்வார். நீ கர்த்தரிடம்
சத்தமிடுவாய். அவர் “நான்இங்ேகஇருக்க ேறன்!” என்பார்.
ஜனங்களுக்குத் துன்பங்கைளயும், சுைமகைளயும் ெகாடுப்பைத

நறுத்தேவண்டும். நீங்கள் அநயாயமான வார்த்ைதகைளப்
பயன்படுத்துவைதயும், மற்றவர்கைளக் குைறெசால்வைதயும் நறுத்த
ேவண்டும். ௧௦ பச யாயருக்க ற ஜனங்கைளப் பார்த்து நீ வருத்தப்படேவண்டும்.
அவர்களுக்கு உணவு தர ேவண்டும். துன்பப்படுக றவர்களுக்கு நீ உதவ
ேவண்டும். அவர்களின் ேதைவகைள நைறேவற்ற ேவண்டும்.அப்ேபாதுஉனது
ெவளிச்சம்இருளில் ப ரகாச க்கும். உனக்கும்துக்கம்இருக்காது. நீ நண்பகலில்
உள்ளசூரியைனப்ேபான்றுப ரகாசமாகஇருப்பாய்.
௧௧கர்த்தர்எப்ெபாழுதும்உன்ைனவழிநடத்துவார். வறண்டநலங்களில்அவர்

உனது ஆத்துமாைவத் தருப்த ப்படுத்துவார். உனது எலும்புகளுக்குக் கர்த்தர்
ெபலன் தருவார். அதகத் தண்ணீருள்ள ேதாட்டத்ைதப்ேபான்று நீ இருப்பாய்.
எப்ெபாழுதும்தண்ணீருள்ளஊற்றைனப்ேபான்றுநீஇருப்பாய்.
௧௨ உனது நகரங்கள் பல ஆண்டுகளுக்கு அழிக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால்,

புதய நகரங்கள் கட்டப்படும். இந்நகரங்களின் அஸ்தபாரங்கள் பல
ஆண்டுகளுக்குத் ெதாடர்ந்து இருக்கும். நீ, “ேவலிகைள கட்டுக ற ஒருவன்”
என்று அைழக்கப்படுவாய். நீ, “சாைலகைளயும் வீடுகைளயும் கட்டுபவன்”
என்றும்அைழக்கப்படுவாய்.
௧௩ ஓய்வுநாளில் ேதவனுைடய சட்டத்த ற்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்வைத

எப்ெபாழுது நீ நறுத்துகறாேயா அப்ேபாது இது ந கழும். அந்தச் ச றப்பு நாளில்
உன்ைன நீேய தருப்த படுத்த க்ெகாள்ளும் ெசயல்கள் ெசய்வைத எப்ெபாழுது
நறுத்துவாேயா, அப்ேபாது இது நடக்கும். ஓய்வுநாைள மக ழ்ச்ச யான நாள்
என்றும்நீஎண்ணேவண்டும். கர்த்தருைடயச றப்பானநாைளநீமகைமப்படுத்த
ேவண்டும். மற்ற நாட்களில் நீ ெசால்வைதயும், ெசய்வைதயும் அந்தச்
ச றப்புநாளில்ெசய்யாமல்நீஅதைனமகைமப்படுத்தேவண்டும்.
௧௪ பன் நீ கர்த்தைர உன்னிடம் தயவாயருக்குமாறு ேகட்கலாம். அவர்

உன்ைனப் பூமிக்கு ேமலுள்ள உயரமான இடங்களுக்கு எடுத்துச்ெசல்வார்.
உனது தந்ைத யாக்ேகாப ற்குரிய அைனத்ைதயும் அவர் தருவார். கர்த்தர்தாேம
இவற்ைறச்ெசான்னார். எனேவஇைவநடக்கும்.

௫௯
ெகட்டஜனங்கள்தங்கள்வாழ்ைவமாற்ற ேவண்டும்
௧பார்,உன்ைனக்காப்பாற்றகர்த்தருைடயவல்லைமேபாதுமானதாகஉள்ளது.

நீ அவரிடம் உதவ ேகட்கும்ேபாது அவர் உனக்குப் பதல் தருவார். ௨ஆனால்
உனதுபாவங்கள்உன்ைனத்ேதவனிடமிருந்துவலக்குகறது. உனதுபாவங்கள்
கர்த்தருைடய முகத்ைத உன்னிடமிருந்து மைறயச் ெசய்க றது. அப்ேபாது அவர்
உனக்குச்ெசவ ெகாடுக்கமாட்டார். ௩உனதுைககள்அழுக்காகஉள்ளன. அைவ
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இரத்தத்தால்மூடப்பட்டுள்ளன. உனதுவ ரல்கள்குற்றங்களால்மூடப்பட்டுள்ளன.
நீ உனது வாயால் ெபாய்கைளச் ெசால்லுகறாய். உனது நாக்கு தீயவற்ைறக்
கூறுகறது. ௪ எவரும் மற்றவர்கைளப் பற்றய உண்ைமகைளக்கூறுவதல்ைல,
ஜனங்கள் ஒருவேராடு ஒருவர் வழக்காடு மன்றத்தல் ேமாதுக றார்கள்.
அவர்கள் தம் வழக்குகளில் ெவல்வதற்கு ெபாய்யானவாக்குவாதங்கைள நம்ப
இருக்க றார்கள். அவர்கள் ஒருவைரப்பற்ற ஒருவர் ெபாய் ெசால்லுகறார்கள்.
அவர்களுக்கு முழுவதுமாகத் துன்பம் உள்ளது. அவர்கள் தீைமையப்
ெபற்ெறடுக்க றார்கள். ௫ வஷப் பாம்புகளிலிருந்து முட்ைடகள் வருவதுேபால
இவர்களிடமிருந்து தீைமகள் வருகன்றன. நீ அவற்றல் ஒரு முட்ைடையத்
உண்டால் மரித்துப் ேபாவாய். அவற்றல் ஒரு முட்ைடைய உைடத்தால், ஒரு
வஷப்பாம்பு ெவளிேய வரும். ஜனங்கள் ெபாய் ெசால்க றார்கள். அந்தப்
ெபாய்கள் சலந்த வைலேபான்றுள்ளன. ௬அந்த வைலகைள ஆைடகளுக்குப்
பயன்படுத்த முடியாது. அந்த வைலகளால் நீ உன்ைன மூடிக்ெகாள்ள
முடியாது. ச லர் ெகட்டச் ெசயல்கைளச் ெசய்வார்கள். மற்றவர்களுக்குக்
ெகாடுைம ெசய்யத் தம் ைககைளப் பயன்படுத்துவார்கள். ௭ அந்த ஜனங்கள்
தம் கால்கைளத் தீைமெசய்ய ஓடுவதற்குப் பயன்படுத்துவார்கள். அவர்கள்
குற்றம்ஒன்றுேமெசய்யாதவர்கைளக்ெகாைலெசய்யவைரவார்கள். அவர்கள்
தீய எண்ணங்கைளச் ச ந்த ப்பார்கள். கலகமும் ெகாள்ைளயும் அவர்களின்
வாழ்க்ைக முைறயாக உள்ளது. ௮ அந்த ஜனங்கள் சமாதானத்தன் வழிைய
அறவதல்ைல. அவர்களின் வாழ்வல் நன்ைம இல்ைல. அவர்களின் வழிகள்
ேநர்ைமயானதாக இல்ைல. அவர்கள் வாழ்வதுேபான்று வாழ்க ற எவரும் தம்
வாழ்வல்சமாதானத்ைதஅைடயமாட்டார்கள்.
இஸ்ரேவலரின் பாவம்துன்பத்ைதக்ெகாண்டுவருகறது

௯அைனத்துேநர்ைமயும், நன்ைமயும் ேபானது.
நமக்குஅருகல்இருள்மட்டுேமஉள்ளது.

எனேவ, நாம்ெவளிச்சத்துக்காக காத்தருக்கேவண்டும்.
நாம் ப ரகாசமானெவளிச்சத்ைதஎத ர்பார்க்க ேறாம்.

ஆனால், நம்மிடம்இருப்பெதல்லாம்இருள்தான்.
௧௦கண்கள்இல்லாதஜனங்கைளப் ேபான்றருக்க ேறாம்.

நாம்குருடர்கைளப்ேபான்றுசுவர்களில் ேமாதுக ேறாம்.
இருட்டில்இருப்பதுேபாலஇடற க் கீேழவழுக ேறாம்.

பகலிலும்கூடநம்மால் பார்க்கமுடிவதல்ைல.
மத்தயானேவைளயல்நாம்மரித்தவர்கைளப்ேபான்றுவழுக ேறாம்.

௧௧நாம் எல்ேலாரும்மிகுந்ததுக்கத்தல்இருக்க ேறாம்.
நாம் கரடிகள் மற்றும் புறாக்கைளப் ேபான்று துக்க ஓைசகைளச்
எழுப்புக ேறாம்.

நாம்ஜனங்கள்நயாயமாயருக்கும்காலத்த ற்காக காத்தருக்க ேறாம்.
ஆனால்இதுவைர நயாயமில்ைல.

நாம் காப்பாற்றப்படுவதற்காகக் காத்தருக்க ேறாம்.
ஆனால்,இரட்ச ப்புஇன்னும்ெவகுெதாைலவல்உள்ளது.

௧௨ ஏெனன்றால், நாம் நமது ேதவனுக்கு எத ராகப் பல தீைமகைளச்
ெசய்தருக்க ேறாம்.

நாம் தவறானவர்கள்என்பைதநமதுபாவங்கள்காட்டுகன்றன.
இவற்ைறெயல்லாம்ெசய்தகுற்றவாளிகள்என்பைதநாம்அற ேவாம்.
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௧௩நாம் பாவங்கள்ெசய்துகர்த்தருக்குஎத ராகத் தரும்ப ேனாம்.
நாம்அவைரவ ட்டுத்தரும்ப அவைரவ ட்டுவலக ேனாம்.

நாம் தீயவற்றுக்குத்த ட்டமிட்ேடாம்.
ேதவனுக்குஎத ராகஇருக்கும்ெசயல்களுக்குத்த ட்டமிட்ேடாம்.

நம்மிடம்இவற்ைறப் பற்றயஎண்ணங்கள்உண்டு.
நமதுஇதயத்தல்இவற்ைறப்பற்ற த ட்டமிட்ேடாம்.

௧௪நம்மிடமிருந்துநீத தரும்பவ ட்டது.
ேநர்ைமயானதுெவகுெதாைலவல்உள்ளது.

உண்ைமயானதுெதருக்களில்வழுந்துக டக்கன்றது.
நன்ைமயானதுநகரத்த ற்குள்நுைழயஅனுமதக்கப்படவல்ைல.

௧௫உண்ைமேபாய்வ ட்டது.
நன்ைம ெசய்யேவண்டும் என்று முயற்ச ெசய்க றவர்கள்
ெகாள்ைளயடிக்கப்படுக றார்கள்.

கர்த்தர் பார்த்தார்.
அவரால்எந்த நன்ைமயும்கண்டுெகாள்ளமுடியவல்ைல.
கர்த்தர்இதைனவரும்பவல்ைல.

௧௬கர்த்தர் பார்த்துஆச்சரியப்பட்டார்.
ஜனங்களுக்கு உதவ ெசய்ய ஒருவனும் நற்பைதக் கண்டுெகாள்ள
முடியவல்ைல.

எனேவ, கர்த்தர் தனதுெசாந்தவல்லமையயும்நீதையயும்பயன்படுத்தனார்.
கர்த்தர்ஜனங்கைளக்காப்பாற்றனார்.

௧௭கர்த்தர் ேபாருக்குத்தயார் ெசய்தார்.
கர்த்தர் நீதையமார்புக் கவசமாக்கனார்.

இரட்ச ப்ைபத்தைலக்குச் சீராவாக்கனார்.
தண்டைனகள்என்னும்ஆைடகைளஅணிந்துெகாண்டார்.

உறுதயானஅன்ைபச் சால்ைவயாகப் ேபார்த்தனார்.
௧௮கர்த்தர் தனதுபைகவர்கள்மீதுேகாபம்ெகாண்டிருக்க றார்.
எனேவ, கர்த்தர்அவர்களுக்குஏற்றதண்டைனையக்ெகாடுப்பார்.

கர்த்தர் தனதுபைகவர்கள்மீதுேகாபம்ெகாண்டிருக்க றார்.
எனேவ,ெதாைலதூரஇடங்களிலுள்ளஜனங்கைளயும்கர்த்தர் தண்டிப்பார்.

கர்த்தர்அவர்களுக்குஏற்றதண்டைனையக்ெகாடுப்பார்.
௧௯ எனேவ, ேமற்ேக உள்ள ஜனங்கள் அஞ்ச , கர்த்தருைடய நாமத்த ற்கு

மரியாைததருவார்கள்.
க ழக்ேக உள்ள ஜனங்கள் அஞ்ச , கர்த்தருைடய மகைமக்கு மரியாைத
தருவார்கள்.

கர்த்தர்வைரவல்வருவார்.
கர்த்தர் ேவகமாகப் பாயும் ஆறு பலமான காற்றால் அடித்து வருவதுேபால்
வைரந்துவருவார்.

௨௦ப றகு,ஒருமீட்பர் சீேயானுக்குவருவார். அவர் பாவம்ெசய்து
பறகுேதவனிடம் தரும்பயயாக்ேகாபன்ஜனங்களிடம்வருவார்.

௨௧ கர்த்தர் கூறுகறார், “அந்த ஜனங்கேளாடு நான் ஒரு உடன்படிக்ைகச்
ெசய்ேவன். எனது ஆவயும் வார்த்ைதயும் உனது வாயல் ேபாடப்பட்டுள்ளது.
அைவ உம்ைம வ ட்டு வலகாது. நான் வாக்களிக்க ேறன். அைவ உங்கள்
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பள்ைளகளிடமும், பள்ைளகளின் பள்ைளகளிடமும் இருக்கும். இைவ
உங்களுடன்இப்ெபாழுதும்என்ெறன்றும்இருக்கும்.”

௬௦
ேதவன்வந்துெகாண்டிருக்க றார்

௧ “எருசேலேம! என்ெவளிச்சேம! எழு!
உனதுெவளிச்சம் (ேதவன்)வந்துெகாண்டிருக்க றது.
கர்த்தருைடயமகைமஉன்ேமல்ஒளிவீசும்.

௨இப்ேபாதுபூமிையஇருள்மூடியருக்க றது.
ஜனங்கள்இருளில்உள்ளனர்.

ஆனால்கர்த்தர்உன்ேமல்ஒளிவீசுக றார்.
அவரதுமகைமஉன்ேமல்ேதாற்றம்தரும்.

௩ேதசங்கள்,உனதுெவளிச்சத்த டம் (ேதவன்)வரும்.
அரசர்கள்,உனதுப ரகாசமானெவளிச்சத்த டம்வருவார்கள்.

௪உன்ைனச்சுற்ற ப் பார்!
ஜனங்கள்ஒன்றுகூடிஉன்னிடம்வந்துெகாண்டிருக்க றார்கள்.

அவர்கள்உனதுமகன்கள்,ெவகுெதாைலவலிருந்துவருகறார்கள்.
உனதுமகள்களும்அவர்கேளாடுவருகறார்கள்.

௫ “இதுஎத ர்காலத்தல்நைடெபறும்.
அப்ேபாது, நீ உனது ஜனங்கைளக் காண்பாய். உனது முகம் மக ழ்ச்ச யுடன்
ப ரகாச க்கும்.

முதலில்நீபயப்படுவாய்!
ஆனால்பறகுநீகளர்ச்ச யைடவாய்.

கடல்கைளத்தாண்டிவரும்ஜனங்களின்கூட்டம்உன்முன்இருக்கும்.
பலநாட்டுஜனங்களும்உன்னிடம்வருவார்கள்.

௬ மீதயான் ஏப்பாத் நாடுகளில் உள்ள ஒட்டகக் கூட்டங்கள் உனது நாட்ைடக்
கடக்கும்.

ேசபாவலிருந்துநீளவரிைசயாகஒட்டகங்கள்வரும்.
அவர்கள்ெபான்ைனயும்நறுமணப்ெபாருட்கைளயும்ெகாண்டுவருவார்கள்.

ஜனங்கள்கர்த்தைரத்துத த்துப் பாடுவார்கள்.
௭ ேகதாரிலுள்ள அைனத்து ஆடுகைளயும் ேசகரித்து ஜனங்கள் உன்னிடம்

தருவார்கள்.
ெநபாேயாத்தலிருந்துஅவர்கள்ஆட்டுக்கடாக்கைளக்ெகாண்டுவருவார்கள்.

எனதுபலிபீடத்தல்அந்தமிருகங்கைளநீங்கள்பலியடுவீர்கள்.
நான்அவற்ைறஏற்றுக்ெகாள்ேவன்.

எனதுஅற்புதமானஆலயத்ைத
ேமலும்நான்அழகுபடுத்துேவன்.

௮ஜனங்கைளப்பாருங்கள்!
ேமகங்கள் வைரவாக வானத்ைதக் கடப்பதுேபான்று அவர்கள் உன்னிடம்
வைரந்துவருகன்றனர்.

புறாக்கள்தம்கூடுகளுக்குப்பறந்துேபாவதுேபால் ேபாகன்றனர்.
௯எனக்காகத்ெதாைலதூரநாடுகள்எல்லாம் காத்தருக்கன்றன.

ெபரிய சரக்குக்கப்பல்களும்பயணத்தற்குத்தயாராகஉள்ளன.
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அக்கப்பல்கள் ெதாைல தூர நாடுகளிலிருந்து, உனது பள்ைளகைளக்
ெகாண்டுவரத்தயாராகஉள்ளன.

அவர்கள்ெபான்ைனயும்,ெவள்ளிையயும்தங்கேளாடுஎடுத்துவந்து
உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தரும், இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தருமானவைர

மகைமப்படுத்துவார்கள்.
கர்த்தர்உனக்காகஅற்புதச்ெசயல்கைளச்ெசய்க றார்.

௧௦மற்றநாடுகளில்உள்ளபள்ைளகள்,உனதுசுவர்கைளமீண்டும்கட்டுவார்கள்.
அவர்களின்அரசர்கள்உனக்குச் ேசைவெசய்வார்கள்.

“நான்ேகாபமாகஇருந்தேபாது, நான்உன்ைனக்காயப்படுத்த ேனன்.
ஆனால்இப்ேபாது, நான்உன்னிடம் தயவாயருக்கவரும்புக ேறன்.
எனேவஉனக்குநான்ஆறுதல்ெசய்ேவன்.

௧௧உனதுகதவுகள்எப்ேபாதும்த றந்தருக்கும்.
அைவ,இரவுஅல்லதுபகல்எவ்ேவைளயலும்மூடப்படாதைவ.
நாடுகளும் அரசர்களும் தங்கள் ெசல்வங்கைள உனக்குக்
ெகாண்டுவருவார்கள்.

௧௨உனக்குச் ேசைவெசய்யாத
எந்த நாடும்,இராஜ்யமும்அழிக்கப்படும்.

௧௩லீபேனானில்உள்ளமிகச்ச றந்தெபாருட்கள்உனக்குக்ெகாடுக்கப்படும்.
ஜனங்கள் உனக்குத் ேதவதாரு, பாய்மரம், புன்ைன ேபான்ற மரங்கைளக்
ெகாண்டுவருவார்கள்.

இம்மரங்கள் எனது பரிசுத்தமான இடத்ைதக் கட்டவும் ேமலும் அழகுபடுத்தவும்
பயன்படும்.

இந்தஇடம் சங்காசனத்த ற்குமுன்புஉள்ளசறுநாற்காலிேபால்இருக்கும்.
நான்இதற்குெபருமத ப்புெகாடுப்ேபன்.

௧௪கடந்த காலத்தல்,ஜனங்கள்உன்ைனக்காயப்படுத்தனார்கள்,
அந்தஜனங்கள்இப்ெபாழுதுஉன்முன்னால்பணிவார்கள்.

கடந்த காலத்தல்,ஜனங்கள்உன்ைனெவறுத்தனர்.
அந்தஜனங்கள்உன்காலடியல்பணிவார்கள்.

அவர்கள்உன்ைன ‘கர்த்தருைடயநகரம்’
‘இஸ்ரேவலுைடயபரிசுத்தமானவரின் சீேயான்’ என்றும்அைழப்பார்கள்.

௧௫ “நீ மீண்டும்தனியாகக்ைகவ டப்படமாட்டாய்.
நீ மீண்டும்ெவறுக்கப்படமாட்டாய்.

நீ மீண்டும்ெவறுைமயாக்கப்படமாட்டாய்.
நான்என்ெறன்றும்உன்ைனெபரியவனாக்குேவன்.
நீ என்ெறன்றும்மக ழ்ச்ச ேயாடுஇருப்பாய்.

௧௬உனக்குத் ேதைவயானஅைனத்ைதயும்நாடுகள்தரும்.
இதுகுழந்ைததன்தாய டமிருந்துபால்குடிப்பதுேபான்றுஇருக்கும்.

ஆனால்நீஅரசர்களிடமிருந்துெசல்வத்ைதக்குடிப்பாய்.
ப றகு நீ, அது நான் என்றும் உன்ைனக் காப்பாற்றும் கர்த்தர் என்றும்
அற ந்துெகாள்வாய்.

யாக்ேகாபன் ெபரிய ேதவன் உன்ைனக் காப்பாற்றுகறவர், என்பைத நீ
அற ந்துெகாள்வாய்.
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௧௭ “இப்ேபாதுஉன்னிடம்ெவண்கலம்உள்ளது.
நான்உனக்குப்ெபான்ைனக்ெகாண்டுவருேவன்.

இப்ேபாது,உன்னிடம்இரும்புஉள்ளது.
நான்உனக்குெவள்ளிையக்ெகாண்டுவருேவன்.

நான்உனதுமரத்ைதெவண்கலமாகமாற்றுேவன்.
நான்உனதுகற்கைளஇரும்பாக மாற்றுேவன்.

நான்உனதுதண்டைனகைளச் சமாதானம்ஆக்குேவன்.
ஜனங்கள்இப்ேபாது, உன்ைனப் புண்படுத்துகறார்கள். ஆனால், ஜனங்கள்
உனக்காக நல்லவற்ைறச்ெசய்வார்கள்.

௧௮உனதுநாட்டில்வன்முைறபற்றயெசய்த கள்இனிஇராது.
உனது நாட்ைட ஜனங்கள் மீண்டும் தாக்க உனக்குள்ளைதப்
பற க்கமாட்டார்கள்.

நீஉனதுசுவர்களுக்கு ‘இரட்ச ப்பு’ என்றும்
உனதுவாசல்களுக்கு ‘துத ’ என்றும்ெபரிடுவாய்.

௧௯ “பகலில்இனிசூரியன்உனக்குெவளிச்சத்ைதத்தராது.
இரவல்சந்த ரன்இனிஉனக்குெவளிச்சத்ைதத்தராது.

ஏெனன்றால், என்ெறன்றும்கர்த்தேரஉனக்குெவளிச்சமாய்இருப்பார்.
உனதுேதவேனஉனக்குமகைமயுமாயருப்பார்.

௨௦உனதுசூரியன்மீண்டும்அஸ்தமிக்காது.
உனதுசந்த ரன்மீண்டும்மைறயாது.

ஏெனன்றால், கர்த்தேர என்ெறன்றும்உன்ெவளிச்சமாய்இருப்பார்!
உனதுதுக்கத்த ற்குரிய காலம்முடிந்துவ ட்டது.

௨௧ “உனதுஜனங்கள்அைனவரும்நல்லவர்கள்ஆவார்கள்.
அந்தஜனங்கள்பூமிையஎன்ெறன்றும்ெபறுவார்கள்.

நான்அந்தஜனங்கைளப்பைடத்ேதன்.
அவர்கள் அற்புதமான ெசடிகள். நான் அவர்கைள எனது ைககளினால்
பைடத்ேதன்.

௨௨மிகச் ச றயகுடும்பம்கூடமிகப்ெபரிய ேகாத்த ரமாகவளரும்.
ச றயகுடும்பங்கள்வலிைமமிகுந்த நாடாகும்.

காலம் சரியாகும் ேபாதுநான்சீக்க ரமாய்வருேவன்.
நான்இவற்ைறெயல்லாம் நடக்கும்படிச்ெசய்ேவன்.”

௬௧
வடுதைலப்பற்றயகர்த்தருைடயெசய்த
௧ கர்த்தருைடய ஊழியன் கூறுகறான், “எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்,

என் மீது அவருைடய ஆவைய ைவத்தார். ேதவன் என்ைன ஏைழ
ஜனங்களுக்கு நற்ெசய்த கைளச் ெசால்லவும், துக்கமுள்ளவர்களுக்கு
ஆறுதலளிக்கவும் ேதர்ந்ெதடுத்தார். கட்டப்பட்டவர்களிடம் அவர்கள் வடுதைல
ெசய்யப்படுக றார்கள் என்றும் சைறப்பட்டவர்களிடம் அவர்கள் வடுதைல
ெசய்யப்பட்டிருக்க றார்கள் என்றும் ெசால்ல ேதவன் என்ைன அனுப்பனார்.
௨ கர்த்தர் எப்ெபாழுது தமது தயைவக் காட்டுவார் என்று ெதரிவ க்க ேதவன்
என்ைன அனுப்பனார். ேதவன் எப்ெபாழுது தீயவர்கைளத் தண்டிப்பார்
என்பைதத்ெதரிவ க்கேதவன்என்ைனஅனுப்பனார். துக்கப்படுக றவர்களுக்கு
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ஆறுதல் அளிக்க ேதவன் என்ைன அனுப்பனார். ௩ சீேயானிலுள்ள
துக்கப்பட்ட ஜனங்களிடம் ேதவன் என்ைன அனுப்பனார். நான் அவர்கைளக்
ெகாண்டாட்டத்த ற்கு தயார் ெசய்ேவன். நான் அவர்கள் தைலயலிருந்து
சாம்பைல எடுத்துவ ட்டு அவர்களுக்கு க ரீடத்ைதக் ெகாடுப்ேபன்.நான்
அவர்களின் துக்கத்ைத எடுத்துவ ட்டு மக ழ்ச்ச யன் எண்ெணையக்
ெகாடுப்ேபன். நான் அவர்களின் துயரத்ைத எடுத்துவ ட்டு ெகாண்டாட்டத்தன்
ஆைடகைளக் ெகாடுப்ேபன். நான் ‘நல்ல மரங்கள்’ என்றும் ‘கர்த்தருைடய
அற்புதமான ெசடிகள்’ என்றும் அந்த ஜனங்களுக்குப் ெபயரிட ேதவன் என்ைன
அனுப்பனார்”.
௪ “அந்தக் காலத்தல், அழிந்த பைழய நகரங்கள் மீண்டும் கட்டப்படும். அைவ

ஆரம்பத்தல் இருந்ததுேபாலேவ புதயதாக்கப்படும். பற்பல ஆண்டுகளுக்கு
முன்புஅழிக்கப்பட்ட நகரங்கள்எல்லாம் புதயைவேபாலக்கட்டப்படும்.
௫ “ப றகு,உனதுபைகவர்கள்உன்னிடம்வந்துஉன்ஆடுகைளக்ேமய்ப்பார்கள்.

உனது பைகவர்களின் பள்ைளகள் உனது வயல்களிலும் ேதாட்டங்களிலும்
ேவைல ெசய்வார்கள். ௬ ‘கர்த்தருைடய ஆசாரியர்கள்’ என்றும், ‘நமது
ேதவனுைடய ஊழியர்கள்’ என்றும் நீங்கள் அைழக்கப்படுவீர்கள். பூமியன்
அைனத்து நாடுகளிலுமுள்ள ெசல்வங்களும் உனக்கு வரும். நீ இவற்ைறப்
ெபற்றைதப்பற்ற ெபருைமஅைடவாய்.
௭ “கடந்த காலத்தல், மற்றவர்கள் உன்ைன அவமானப்படுத்த , உன்மீது

ெகட்டவற்ைறச் ெசான்னார்கள். மற்ற எந்த ஜனங்கைளயும் வ ட நீ மிகுதயாக
அவமானப்பட்டாய். எனேவ, இரண்டு மடங்கு மிகுதயாகப் ெபறுவாய். நீ
என்ெறன்றும் மக ழ்ச்சையப் ெபறுவாய். ௮இது ஏன் நடக்கும்? ஏெனன்றால்,
நாேன கர்த்தர்! நான் நயாயத்ைத ேநச க்க ேறன். நான் தருட்ைடயும் தவறான
அைனத்ைதயும் ெவறுக்க ேறன். எனேவ, நான் ஜனங்களுக்குரிய சம்பளத்ைத
அவர்களுக்குெகாடுப்ேபன். நான் எனதுஜனங்கேளாடுஒருஉடன்படிக்ைகைய
என்ெறன்ைறக்குமாகச் ெசய்ேவன். ௯ அைனத்து நாடுகளிலும் உள்ள
ஒவ்ெவாருவரும் எனது ஜனங்கைள அறவார்கள். எனது நாட்டிலுள்ள
பள்ைளகைள ஒவ்ெவாருவரும் அறவார்கள். அவர்கைளப் பார்க்க ற எவரும்
கர்த்தர்அவர்கைளஆசீர்வத க்க றார் என்பைதஅறவார்கள்.”

ேதவனுைடயஊழியர்இரட்ச ப்ைபயும்நன்ைமையயும்ெகாண்டுவருவார்
௧௦ “கர்த்தர் என்ைனமிக மிக மக ழ்ச்ச யுைடயவராகச் ெசய்க றார்.

என்ேதவனுக்குள்என்ஆத்துமா மக ழ்ச்ச யைடக றது.
கர்த்தர்இரட்ச ப்பாக யஆைடையஎன்ேமல்அணிவக்க றார்.

அந்த ஆைடகள் தருமணத்தல் ஒருவன் அணிக ற ெமன்ைமயான
ஆைடையப் ேபான்றது.

கர்த்தர் என்மீதுநீதயன்சால்ைவையஅணிவக்க றார்.
அச்சால்ைவ மணமகளும், மணமகனும் தருமணத்தல் அணியும் அழகய
ஆைடையப்ேபான்றது.

௧௧தாவரங்கள்வளரபூமி காரணமாகஇருந்தது.
ஜனங்கள்ேதாட்டத்தல்வைதகைளத்தூவனார்கள்.

ேதாட்டம் அந்த வைதகைள வளர ைவத்தது. அேத வழியல் கர்த்தர் நீதைய
வளரச்ெசய்வார்.

அைனத்துநாடுகளிலும்கர்த்தர்துதையவளரச்ெசய்வார்.”
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௬௨
புதயஎருசேலம்: நீத முழுைமயாகஉள்ளநகரம்

௧ “சீேயாைனநான்ேநச க்க ேறன்.
எனேவ, நான்ெதாடர்ந்துஅவளுக்காகப் ேபசுேவன்.

எருசேலைமநான்ேநச க்க ேறன்.
எனேவ, நான்ேபசுவைதநறுத்தமாட்ேடன்.

ப ரகாசமானெவளிச்சத்ைதப் ேபான்றுநன்ைமஒளிவீசும்வைர ேபசுேவன்.
இரட்ச ப்பானதுசுவாைலையப்ேபான்றுஎரியும்வைர ேபசுேவன்.

௨ப றகு,அைனத்துநாடுகளும்உன்நன்ைமையப்பார்க்கும்.
அைனத்துஅரசர்களும்உனதுமகைமையக்காண்பார்கள்.

ப றகுநீ புதயெபயைரப்ெபறுவாய்.
கர்த்தர்அவராகேவஒருபுதயெபயைரக்ெகாடுப்பார்.

௩கர்த்தர்உன்ைனப்பற்ற மிகவும்ெபருைமெகாள்வார்.
நீ கர்த்தருைடயைகயல்உள்ளஅழகானக ரீடத்ைதப்ேபால்இருப்பாய்.

௪ ‘ேதவனால் ைகவ டப்பட்ட ஜனங்கள்’ என்று மீண்டும் நீங்கள்
அைழக்கப்படமாட்டீர்கள்.

‘ேதவன்அழித்த நாடு’ என்றுஉனதுநாடுமீண்டும்அைழக்கப்படாது.
‘ேதவன்ேநச க்கும்ஜனங்கள்’ என்றுநீங்கள்அைழக்கப்படுவீர்கள்.

‘ேதவனுைடயமணமகள்’ என்றுஉனதுநாடுஅைழக்கப்படும்.
ஏெனன்றால், கர்த்தர்உன்ைனேநச க்க றார்.

உனதுநாடுஅவருக்குஉரியதாகும்.
௫ஒருஇைளஞன்ஒருெபண்ைணேநச க்கும்ேபாதுஅவைளமணக்கறான்.

அவள்அவனதுமைனவ ஆகறாள்.
அேதவழியல்உனதுநாடுஉனதுபள்ைளகளுக்குஉரியதாகும்.

ஒருவன் தன் புதய மைனவேயாடு மிக மக ழ்ச்ச யாய்இருப்பது ேபால உன்
ேதவன்உன்ேனாடுமக ழ்ச்ச யாய்இருப்பார்.”

௬எருசேலேம! உனதுமதல்களில் காவலர்கைள (தீர்க்கதரிச கள்)ைவப்ேபன்.
அந்தக்காவலர்கள்ெமௗனமாகஇருக்கமாட்டார்கள்!
அவர்கள்இரவும்பகலும்ெஜபம்ெசய்வார்கள்!

காவலர்கேள! நீங்கள்கர்த்தரிடம் ெஜபம்ெசய்யேவண்டும்.
அவரதுவாக்குறுதையநீஅவருக்குநைனவுறுத்த ேவண்டும்.
எப்ெபாழுதும்ெஜபத்ைதநறுத்தாேத.

௭அவர் எருசேலைம மாநகரமாகச் ெசய்து, பூமியல் உள்ள ஜனங்கள் எல்லாம்
துத க்கும்வைரயல்

கர்த்தரிடம் நீ ெஜபம்ெசய்யேவண்டும்.

௮ கர்த்தர் ஒரு வாக்குறுத ச் ெசய்தார். கர்த்தர் தன் ெசாந்த வல்லைமையச்
சான்றாகப் பயன்படுத்தனார்.

கர்த்தர் தன் வாக்குறுதையக் காப்பாற்ற தனது வல்லைமையப்
பயன்படுத்துவார்.

கர்த்தர் ெசான்னார், “உங்கள் உணைவ உங்கள் பைகவர்களுக்கு மீண்டும்
ெகாடுக்கமாட்ேடன்என்றுவாக்களிக்க ேறன்.
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நீங்கள் உருவாக்கய த ராட்ைசரசத்ைத உங்கள் பைகவர்கள் மீண்டும்
எடுத்துக்ெகாள்ளவ டமாட்ேடன்என்றுவாக்களிக்க ேறன்.

௯ உணைவச் ேசகரிக்க றவன் அதைன உண்ணுவான் அவன் கர்த்தைரத்
துத ப்பான்.

த ராட்ைசையச் ேசகரிக்க றவன் அந்தத் த ராட்ைசயலிருந்து ரசத்ைதக்
குடிப்பான், எனது பரிசுத்த ேதசங்களில் இைவஅைனத்தும் உண்ைமயல்
நடக்கும்.”

௧௦வாசல்கள்வழியாகவாருங்கள்.
ஜனங்களுக்காகப் பாைதையச்சுத்தப்படுத்துங்கள்.

சாைலையத்தயார் ெசய்யுங்கள்.
சாைலயலுள்ள கற்கைள அப்புறப்படுத்துங்கள் ஜனங்களுக்கு
அைடயாளமாகக்ெகாடிையஏற்றுங்கள்.

௧௧ கவனியுங்கள்! ெதாைலதூர நாடுகளிலுள்ள ஜனங்கேளாடு கர்த்தர்
ேபச க்ெகாண்டிருக்க றார்.

“சீேயான்ஜனங்களிடம்கூறு:
‘பார்,உன்இரட்சகர்வருகறார்.

அவர் உனக்குரிய வருதைனக் ெகாண்டு வருகறார். அவர் அவேராடு
அவ்வருதைனக்ெகாண்டுவருகறார்.’ ”

௧௨ “பரிசுத்தமான ஜனங்கள்” “கர்த்தருைடய இரட்ச க்கப்பட்ட ஜனங்கள்” என்று
அவரதுஜனங்கள்அைழக்கப்படுவார்கள்:

“ேதவன் வரும்பும் நகரம்” “ேதவேனாடு இருக்கற நகரம்” என்று எருசேலம்
அைழக்கப்படும்.

௬௩
கர்த்தர் தம்ஜனங்கைளநயாயந்தீர்க்க றார்

௧ஏேதாமிலிருந்துவந்துெகாண்டிருக்க றஇவன்யார்?
அவன்ேபாஸ்றாவலிருந்துவருகறான்.

அவனதுஆைடகள்கட்டிச் சவப்பாகஉள்ளது.
அவனதுஆைடகள்மகத்துவமாய்உள்ளது.

அவன்ெபரும்வல்லைமேயாடுஉயரமாக நடந்துெகாண்டிருக்க றான்.
அவன், “உன்ைனக் காக்கும் வல்லைம என்னிடம் உள்ளது. நான்
உண்ைமையப் ேபசுக ேறன்” என்கறான்.

௨ “உனதுஆைடகள்ஏன்சவப்பாகஉள்ளன?
அைவ, த ராட்ைசைய ரசமாக்குக ற இடத்தல் நடந்து வந்தவைனப்
ேபான்றுள்ளன.”

௩அவன்பதல்கூறுகறான், “நான்த ராட்ைசரசஆைலவழியாக நடந்ேதன்.
எவரும்எனக்குஉதவவல்ைல.

நான்ேகாபமாகஇருக்க ேறன். நான்த ராட்ைசகளுக்குேமல்நடந்ேதன்.
அதன் சாறு என் ஆைடகள் ேமல் ெதளித்தது. எனேவ, எனது ஆைடகள்
அழுக்காகஉள்ளன.

௪ஜனங்கைளத்தண்டிக்க நான்ஒருகாலத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுக்க ேறன்.
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இப்ேபாது, எனது ஜனங்கைளக் காப்பாற்றவும், பாதுகாக்கவும் உரிய ேநரம்
வந்துள்ளது.

௫ நான் சுற்றலும் பார்த்ேதன். ஆனால் எவரும் எனக்கு உதவுவைதக்
காணவல்ைல.

எவரும்எனக்குஉதவவல்ைலஎன்றுநான்ஆச்சரியப்பட்ேடன்.
எனேவ, என்ஜனங்கைளக்காப்பாற்ற

என் ெசாந்த வல்லைமையப் பயன்படுத்த ேனன், என் ேகாபம் என்ைனத்
தாங்கனது.

௬நான்ேகாபமாகஇருக்கும்ேபாது, நான்ஜனங்கைளமித த்ேதன்.
என்ேகாபம்அத கமானபடியால்அவர்கைளத்தண்டித்ேதன்.
நான்அவர்களதுஇரத்தத்ைதத்தைரயல்ஊற்ற ேனன்.”
கர்த்தர்அவரதுஜனங்களிடம் தயேவாடுஇருக்க றார்

௭கர்த்தர் தயவாகஇருக்க றார் என்றுநைனவுெகாள்ேவன்.
கர்த்தைரத்துத க்க நான்நைனவுெகாள்ேவன்.

கர்த்தர்இஸ்ரேவல்குடும்பத்த ற்குப் பலநல்லவற்ைறக்ெகாடுத்தார்.
கர்த்தர் எங்கேளாடு மிகத் தயேவாடு இருந்தருக்க றார். கர்த்தர் எங்களிடம்
இரக்கம் காட்டினார்.

௮கர்த்தர், “இவர்கள்என்னுைடயஜனங்கள்.
இவர்கள்என்னுைடயெமய்யானபள்ைளகள்” என்றார்.
எனேவகர்த்தர்அந்தஜனங்கைளக்காப்பாற்றனார்.

௯ஜனங்களுக்குநைறயதுன்பங்கள்இருந்தன.
ஆனால்கர்த்தர்அவர்களுக்குஎத ராகஇல்ைல.

கர்த்தர்ஜனங்கைளேநச த்தார். அவர்களுக்காகவருத்தப்பட்டார்.
எனேவகர்த்தர்அவர்கைளக்காப்பாற்றனார்.

அவர்தமதுச றப்பானதூதைனஅவர்கைளக்காப்பாற்றஅனுப்பனார்.
கர்த்தர் என்ெறன்றும்அவர்களிடம்அக்கைறெகாண்டார்.
கர்த்தர் அந்த ஜனங்களுக்காக அக்கைறெகாள்வைத நறுத்த
வரும்பவல்ைல.

௧௦ஆனால்,அந்தஜனங்கள்கர்த்தருக்குஎத ராகத் தரும்பனார்கள்.
ஜனங்கள்அவரதுபரிசுத்தஆவையவருந்தும்படிெசய்தனர்.

எனேவ, கர்த்தர்அவர்களின்பைகவரானார்.
கர்த்தர்அவர்களுக்குஎத ராகப் ேபாராடினார்.

௧௧ ஆனால், கர்த்தர் நீண்ட காலத்த ற்கு முன்பு என்ன நடந்தது என்பைத
இப்ேபாதும்நைனவுெகாள்க றார்.

அவர் ேமாேசையயும்அவரதுஜனங்கைளயும்நைனவுெகாள்க றார்.
கடல்வழியாகஜனங்கைளக்ெகாண்டுவந்தவர் கர்த்தர்ஒருவேர.

கர்த்தர் தம் மந்ைதகைள (ஜனங்கள்) வழிநடத்த ேமய்ப்பர்கைளப்
(தீர்க்கதரிச கைள) பயன்படுத்தனார்.

ஆனால் இப்ேபாது, ேமாேசயல் தன் ஆவைய ைவத்தவர் எங்ேக
இருக்க றார்?

௧௨கர்த்தர் ேமாேசையஅவரதுவலதுைகயால்வழி நடத்தனார்.
கர்த்தர் ேமாேசைய வழிநடத்த அவரது அற்புத வல்லைமையப்
பயன்படுத்தனார்.
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கர்த்தர் தண்ணீைரப் ப ரித்தார்.
அதனால்ஜனங்கள்கடல்வழியாக நடக்கமுடிந்தது.
கர்த்தர் இப்ெபருஞ் ெசயைலக் ெசய்ததன் மூலமாக தனது நாமத்ைத
ந த்தயபுகழுக்குரியதாக்கனார்.

௧௩கர்த்தர்ஜனங்கைளஆழமானகடல்வழியாக நடத்தனார்.
ஜனங்கள் கீேழ வழாமல் பாைலவனத்தன் வழியாக ஒரு குதைர
ெசல்வதுேபால்ெசன்றனர்.

௧௪ஒருபசுவயலில்நடந்துெசல்லும்ேபாதுஅதுகீேழவழாது.
அேதேபான்றுஜனங்கள்கடல்வழியாகப் ேபாகும்ேபாதுகீேழவழவல்ைல.

கர்த்தருைடயஆவ ஜனங்கைளஒருஓய்வ டத்த ற்குஅைழத்துச்ெசன்றது.
ஜனங்கள்முழுேநரமும்பாதுகாப்பாகஇருந்தனர்.

கர்த்தாேவ,அதுதான்நீர்உமதுஜனங்கைளநடத்தயவழி.
நீர்ஜனங்கைளவழிநடத்தனீர். நீர்உமதுநாமத்ைதஅற்புதமாக்கனீர்!
அவரதுஜனங்களுக்குஉதவேதவனிடம்ஒருெஜபம்

௧௫கர்த்தாேவ! வானத்தலிருந்துகீேழ பாரும்!
இப்ெபாழுது, ந கழ்ந்துெகாண்டிருப்பவற்ைறப் பாரும்!

பரேலாகத்தலுள்ள உமது ெபருைமயும். பரிசுத்தமும் ெகாண்ட வீட்டிலிருந்து
என்ைனப்பாரும்!

என்மீதருந்தஉமதுபலமானஅன்புஎங்ேக?
எனக்கானஉமதுஇரக்கம் எங்ேக?

என்னிடமிருந்துஉமதுகருைணையஏன்மைறத்தீர்?
௧௬பாரும். நீர் எமதுதந்ைத!

எங்கைளஆப ரகாம்அறயமாட்டார்.
இஸ்ரேவல் (யாக்ேகாபு) எங்கைளஅைடயாளம்காணவல்ைல.

கர்த்தாேவ, நீர் எமதுதந்ைத.
எங்கைளஎப்ேபாதும்காப்பாற்றுகறவர் நீர்ஒருவேர.

௧௭கர்த்தாேவ, எங்கைளநீர் ஏன்உம்மிடமிருந்துதள்ளுகறீர்.
உம்ைமப் பன்ெதாடர்வைதநீர் ஏன்கடினமாக்கனீர்?

கர்த்தாேவஎங்களிடம் தரும்ப வாரும்.
நாங்கள்உமதுஊழியர்கள்.

எங்களிடம்வந்துஎங்கைளக்காப்பாற்றும்.
எங்கள்குடும்பங்களும்உம்ைமச் சார்ந்தது.

௧௮ உமது பரிசுத்தமான ஜனங்கள் அவர்களின் நாடுகளில் ெகாஞ்சம் காலேம
வாழ்ந்தார்கள்.

ப றகுஎங்கள்பைகவர்கள்உமதுபரிசுத்தமானஆலயத்ைதமித த்தனர்.
௧௯ச லர்உம்ைமப் பன்பற்றவல்ைல.

அந்தஜனங்கள்உமதுநாமத்தால்அைழக்கப்படவல்ைல.
நாங்களும்அந்தஜனங்கைளப்ேபால்இருந்ேதாம்.

௬௪
௧நீர்வானங்கைளக்க ழித்துத றந்து

பூமிக்குஇறங்க வந்தால், ப றகுஎல்லாம்மாறும்.
உமக்குமுன்னால்மைலகள்உருக ப்ேபாகும்.

௨மைலகள்புதர் எரிவதுேபாலஎரிந்துவரும்.
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தண்ணீர்ெநருப்பல்ெகாத ப்பதுேபாலமைலகள்ெகாத க்கும்.
ப றகு,உமதுபைகவர்கள்உம்ைமப் பற்ற க் கற்றுக்ெகாள்வார்கள்.

அவர்கள் உம்ைமப் பார்க்கும்ேபாது அைனத்து நாடுகளும் அச்சத்தால்
நடுங்கும்.

௩ஆனால், நாங்கள்உண்ைமயல்நீர்இவற்ைறச்ெசய்வைதவரும்பவல்ைல.
மைலகள்உமக்குமுன்னால்உருக ப்ேபாகும்.

௪உமதுஜனங்கள்என்ெறன்றும்உம்ைமஉண்ைமயல்கவனிக்கவல்ைல.
உமதுஜனங்கள்நீர்ெசான்னைதெயல்லாம் என்ெறன்றும்ேகட்கவல்ைல.

உம்ைமப்ேபான்ற ேதவைனஎவரும்காணவல்ைல.
ேவறுேதவன்இல்ைல, நீர் மட்டுேம.
ஜனங்கள் ெபாறுைமயாய் இருந்தால், நீர் அவர்களுக்கு உதவும்படி
காத்தருந்தால், ப றகுநீர்அவர்களுக்காகப்ெபருஞ்ெசயைலச்ெசய்வீர்.

௫நீர் நன்ைமெசய்வதல்மக ழ்ச்ச அைடக றஜனங்கேளாடுஇருக்க றீர்.
அந்தஜனங்கள்உமதுவாழ்க்ைகவழிையநைனவுெகாள்க றார்கள்.

ஆனால்பாரும்! கடந்த காலத்தல்நாங்கள்உமக்குஎத ராகப் பாவம்ெசய்ேதாம்.
எனேவநீர் எங்கேளாடு ேகாபமுற்றீர்.
இப்ேபாது, நாங்கள்எப்படி காப்பாற்றப்படுேவாம்?

௬நாங்கள்பாவத்தால்அழுக்காகயுள்ேளாம்.
எங்களதுஅைனத்துநன்ைமகளும்பைழயஅழுக்குஆைடேபான்றுஉள்ளன.

நாங்கள்ெசத்துப்ேபானஇைலகைளப் ேபான்றுள்ேளாம்.
எங்கள்பாவங்கள்காற்ைறப்ேபால எங்கைளஅடித்துச்ெசல்லும்.

௭யாரும்உம்ைமத்ெதாழுதுெகாள்ளவல்ைல.
உமதுநாமத்தன்மீதுநம்ப க்ைகைவப்பதல்ைல.

உம்ைமப் பன்பற்றநாங்கள்ஊக்கமுள்ளவர்களாகஇல்ைல.
எனேவநீர் எங்களிடமிருந்துதரும்பவ ட்டீர்.

எங்கள்பாவங்களினிமித்தம்
உமக்குமுன்புநாங்கள்உதவயற்றுஇருக்க ேறாம்.

௮ஆனால்கர்த்தாேவ! நீர் எங்களதுதந்ைத.
நாங்கள்களிமண்ைணப்ேபான்றவர்கள்.

நீர் தான்குயவர்.
எங்கள்அைனவைரயும்உமதுைககள்ெசய்தன.

௯கர்த்தாேவ! எங்கேளாடுெதாடர்ந்து ேகாபங்ெகாள்ளேவண்டாம்.
நீர் என்ெறன்றும்எமதுபாவங்கைளநைனவுெகாள்ளேவண்டாம்.

தயவுெசய்துஎங்கைளப்பாரும்!
நாங்கள்உமதுஜனங்கள்.

௧௦உமதுபரிசுத்தமானநகரங்கள்காலியாகஉள்ளன.
இப்ெபாழுது,அந்நகரங்கள்வனாந்த ரங்கைளப் ேபான்றுள்ளன.
சீேயான்ஒருவனாந்த ரம். எருசேலம்அழிக்கப்படுக றது.

௧௧பரிசுத்தஆலயத்தல்உம்ைமஎங்கள்முற்ப தாக்கள்ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.
அந்தஆலயம்எங்களுக்குமிகஉயர்வானது.

எங்களதுபரிசுத்தமானஆலயம்ெநருப்பால்எரிக்கப்பட்டது.
எங்களுக்கருந்த நற்ெசயல்கள்எல்லாம்இப்ெபாழுதுஅழிக்கப்பட்டன.
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௧௨ இைவயைனத்தும் எப்ெபாழுதும் எங்களிடம் அன்பு காட்டுவதலிருந்து
உம்ைமவலக்குேமா?

நீர் ெதாடர்ந்துஎதுவும் ேபசாமல்இருப்பீேரா?
நீர் என்ெறன்றும்எங்கைளத்தண்டிப்பீேரா?

௬௫
ேதவைனப்பற்ற அைனவரும்கற்றுக்ெகாள்வார்கள்
௧கர்த்தர்கூறுகறார், “என்னிடம்ஆேலாசைனேகட்கவராதவர்களுக்கும் நான்

உதவ ேனன். ஜனங்கள் என்ைனத் ேதடாமல் இருந்தும் கண்டுெகாண்டார்கள்.
எனது ெபயரால் அைழக்கப்பட தகுதயற்ற ஜனங்களிடமும் நான் ேபச ேனன்.
‘இேதா நான்இங்ேகஇருக்க ேறன்’ என்றுெசான்ேனன்”
௨ “எனக்கு எத ராகத் தரும்பய ஜனங்கைள நான் ஏற்றுக்ெகாள்ளத் தயாராக

நன்ேறன். என்னிடம் வருகன்ற ஜனங்களுக்காக நான் காத்தருந்ேதன்.
ஆனால்அவர்கள்ெதாடர்ந்துநன்ைமயற்றவழியல்வாழ்ந்துெகாண்டிருந்தனர்.
அவர்களின் இதயங்கள் வரும்பய எல்லாவற்ைறயும் ெசய்தனர்.
௩ அந்த ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும் என் முன்னால் இருந்து என்ைனக்
ேகாபமூட்டுகன்றனர். அந்த ஜனங்கள் ச றப்பான ேதாட்டங்களில் பலி
ெகாடுக்க றார்கள். நறுமணப் ெபாருட்கைள எரிக்க றார்கள். ௪அந்த ஜனங்கள்
கல்லைறகளுக்குஇைடயல்அமர்க றார்கள். மரித்தஜனங்களிடமிருந்துெசய்த
வரும் என்று காத்தருக்கன்றனர். அவர்கள் மரித்த உடல்களுக்கு இைடயல்
வாழ்க றார்கள். அவர்கள் பன்ற இைறச்சையத் தன்கறார்கள். அவர்களின்
கத்த களும் கரண்டிகளும் அழுகய இைறச்சயால் அசுத்தமாயன. ௫ஆனால்
அந்த ஜனங்கள் மற்றவர்களிடம், ‘என்னருகல் வராதீர்கள். நான் உன்ைனச்
சுத்தம் ெசய்யும்வைர என்ைனத் ெதாடாதீர்கள்,’ என்கன்றனர். அந்த ஜனங்கள்
என் கண்களில் படியும் புைகையப் ேபான்றவர்கள். அவர்களின் ெநருப்பு
எப்ெபாழுதும்எரிக றது.”

இஸ்ரேவல்தண்டிக்கப்படேவண்டும்
௬ “பார்! இங்ேக, ெசலுத்தப்பட ேவண்டியவற்றுக்கான பத்த ரம் உள்ளது.

உங்கள் பாவங்களுக்கு நீர் குற்ற உணர்வுெகாள்வதாக இந்தப் பத்த ரம்
காட்டுக றது. நான், இந்தப் பத்த ரத்த ற்குரியைதச் ெசலுத்தும்வைர
அைமதயாக இருக்கமாட்ேடன். உன்ைனத் தண்டிப்பதன் மூலம் இந்தப்
பத்த ரத்ைதச் ெசலுத்துேவன். ௭உனது பாவங்களும், உனது முன்ேனார்களின்
பாவங்களும் ஒன்றுேபால்தான் உள்ளன. உங்கள் முற்ப தாக்கள் மைலகளில்
நறுமணப் ெபாருட்கைள எரித்தேபாது இந்தப் பாவங்கைளச் ெசய்தனர்.
அம்மைலகளில் அவர்கள் என்ைன அவமானப்படுத்தனர். நான் அவர்கைள
முதலில் தண்டித்ேதன். அவர்களுக்கு ஏற்ற தண்டைனேய நான் அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்ேதன்” கர்த்தர்இைதக்கூறுகறார்.
௮கர்த்தர் கூறுகறார், “ஒரு த ராட்ைசக் குைலயல் இரசம் காணப்படும்ேபாது,

ஜனங்கள் இரசத்ைதப் ப ழிந்ெதடுப்பார்கள். ஆனால், அவர்கள் த ராட்ைசைய
முழுைமயாக அழிப்பதல்ைல. அவர்கள் இைதச் ெசய்கன்றனர். ஏெனன்றால்,
அந்தத் த ராட்ைசகள் ேமலும் பயன்படுத்தப்படும். நான் இதைனேய என்
ஊழியர்களுக்கும் ெசய்ேவன். நான்அவர்கைளமுழுைமயாகஅழிக்கமாட்ேடன்.
௯ யாக்ேகாபன் (இஸ்ரேவல்) ஜனங்களில் சலைரப் பாதுகாப்ேபன்.
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யூதாவலுள்ள சல ஜனங்கள் எனது மைலையப் ெபறுவார்கள். அங்ேக என்
ஊழியர்கள்வாழ்வார்கள். அங்ேகவாழும்ஜனங்கைளநான் ேதர்ந்ெதடுப்ேபன்.
௧௦ ப றகு, சாேரான் சமெவளி ஆடுகளுக்கான ேமய்ச்சல் நலமாகும். ஆேகாரின்
பள்ளத்தாக்கு மாடுகளுக்கான ஓய்வ டமாகும். இைவ அைனத்தும் எனது
ஜனங்களுக்காக என்ைனத்ேதடுக றஜனங்களுக்குஉரியைவயாகும்.
௧௧ “ஆனால் நீங்கள் கர்த்தைரவ ட்டு வலகனீர்கள். எனேவ, நீங்கள்

தண்டிக்கப்படுவீர்கள். நீங்கள்எனதுபரிசுத்தமானமைலையமறந்துவ ட்டீர்கள்.
நீங்கள் அத ர்ஷ்டத்ைதத் ெதாழுதுெகாள்ள ஆரம்ப த்தீர்கள். நீங்கள் வத
என்னும்ெபாய்த் ெதய்வத்தன்முன்புஉணவுமற்றும் பான பலிகைள பைடத்து,
அைதச் சார்ந்து இருக்க றீர்கள. ௧௨ ஆனால், உங்கள் எத ர்காலத்ைத நான்
தீர்மானித்துவ ட்ேடன். நீங்கள் வாளால் ெகால்லப்படுவீர்கள் என்று நான்
தீர்மானித்ேதன். நீங்கள் அைனவரும் ெகால்லப்படுவீர்கள். ஏெனன்றால்,
நான் உங்கைள அைழத்ேதன். ஆனால், எனக்குப் பதல் ெசால்ல மறுத்தீர்கள்.
நான் உங்கேளாடு ேபச ேனன். நீங்கள் கவனிக்கவல்ைல. நான் தீைம என்று
ெசான்னைத நீங்கள் ெசய்தீர்கள். நான் வரும்பாதவற்ைறெயல்லாம் நீங்கள்
ெசய்யமுடிவுெசய்தீர்கள்.”

௧௩எனேவ, எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
“எனதுஊழியர்கள்உண்பார்கள்.

ஆனால்தீயவர்களாகயநீங்கள்பட்டினியாகஇருப்பீர்கள்.
எனதுஊழியர்கள்குடிப்பார்கள்.

ஆனால், தீயவர்களாகயநீங்கள்தாகமாய்இருப்பீர்கள்.
எனதுஊழியர்கள்மக ழ்வார்கள்.

ஆனால், தீயவர்களாகயநீங்கள்அவமானம்அைடவீர்கள்.
௧௪எனதுஊழியர்கள்தம்இதயங்களில் நன்ைமெகாண்டுள்ளனர்.

எனேவ,அவர்கள்மக ழ்வார்கள்.
ஆனால், தீயவர்களாகயநீங்கள்கதறுவீர்கள்.

ஏெனன்றால்,உங்கள்இதயங்களில்உள்ளஉங்கள்ஆவ உைடக்கப்படும்.
நீங்கள்வருத்தம்ெகாள்வீர்கள்.

௧௫ எனது ஊழியர்களுக்கு உங்கள் ெபயர்கள் ெகட்ட வார்த்ைதகைளப்ேபால
இருக்கும்.”

எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்உங்கைளக்ெகால்வார்.
அவர்தம்ஊழியர்கைளப்புதயெபயரால்அைழப்பார்.

௧௬ “ஜனங்கள்இப்ேபாதுபூமியலிருந்துஆசீர்வாதத்ைதக் ேகட்கன்றனர்.
ஆனால் எத ர்காலத்தல், அவர்கள் நம்ப க்ைகக்குரிய ேதவனிடமிருந்து
ஆசீர்வாதத்ைதக் ேகட்பார்கள்.

இப்ெபாழுது ஜனங்கள் வாக்குறுத ச் ெசய்யும்ேபாது, பூமியன் வல்லைமைய
நம்புகன்றனர்.

ஆனால்எத ர்காலத்தல்,அவர்கள்நம்ப க்ைகக்குரியேதவன்மீதுநம்ப க்ைக
ைவப்பார்கள்.

ஏெனன்றால்கடந்தகாலத்தல்உள்ளதுன்பங்கள்எல்லாம்மறக்கப்படும்.
என் ஜனங்கள் இந்தத் துன்பங்கைளெயல்லாம் மீண்டும்
நைனக்கேவமாட்டார்கள்.”

புதயகாலம்வந்துெகாண்டிருக்க றது



ஏசாயா௬௫:௧௭ 1410 ஏசாயா௬௫:௨௫

௧௭ “நான்புதயவானத்ைதயும், புதயபூமிையயும்பைடப்ேபன்.
ஜனங்கள்கடந்த காலத்ைதநைனக்கமாட்டார்கள்.

அவற்றல்எைதயும்அவர்கள்நைனக்கமாட்டார்கள்.
௧௮எனதுஜனங்கள்மக ழ்ச்ச ேயாடுஇருப்பார்கள்.

அவர்கள்என்றும்என்ெறன்றும்மக ழ்ச்ச ேயாடுஇருப்பார்கள்.
நான்என்னெசய்யப் ேபாக ேறன்?

நான்மக ழ்ச்ச நைறந்தஒருஎருசேலைமஉருவாக்குேவன்.
அவர்கைளமக ழ்ச்ச நைறந்தஜனங்கள்ஆக்குேவன்.

௧௯ “ப றகு, நான்எருசேலேமாடுமக ழ்ச்ச யாகஇருப்ேபன்.
நான்என்ஜனங்கேளாடுமக ழ்ச்ச யாகஇருப்ேபன்.
அந்தநகரத்தல்மீண்டும்அழுைகயும்துக்கமும்இராது.

௨௦இனிஒருேபாதும்ஒருகுழந்ைதப றந்தவுடன்மரிக்காது.
இனி நகரத்தல்எவரும்குறுகயவாழ்வுடன்மரிக்கமாட்டார்கள்.

ஒவ்ெவாருகுழந்ைதயும்நீண்டகாலம்வாழும்.
ஒவ்ெவாருவேயாத கனும்நீண்டகாலம்வாழ்வான்.

100ஆண்டுகள்வாழ்ந்தஒருவன்இைளஞன்என்றுஅைழக்கப்படுவான்.
பாவம் ெசய்தவன் 100 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாலும் வாழ்வு முழுவதும்
துன்பத்ைதஅைடவான்.

௨௧ “அந்தநகரத்தல்,ஒருவன்வீடுகட்டினால்அவன்அங்ேகவாழ்வான்.
ஒருவன் த ராட்ைசத் ேதாட்டத்ைத ைவத்தால், அவன் அந்தத்
ேதாட்டத்தலிருந்துத ராட்ைசகைளஉண்பான்.

௨௨மீண்டும்ஒருவன்வீடுகட்டஇன்ெனாருவன்அதல்குடிேயறமாட்டான்.
மீண்டும் ஒருவன் த ராட்ைசத் ேதாட்டத்ைத அைமக்க இன்ெனாருவன் பழம்
உண்ணமாட்டான்.

எனதுஜனங்கள்மரங்கள்வாழும்மட்டும்வாழ்வார்கள்.
நான் ேதர்ந்ெதடுத்த ஜனங்கள் தாங்கள் ெசய்தவற்ைற அனுபவத்து
மக ழ்வார்கள்.

௨௩ெபறும்குழந்ைதமரித்துப்ேபாவதற்காக
இனிேமல்ெபண்கள்ப ரசவ க்கமாட்டார்கள்.

ப ரசவத்தன்ேபாது என்ன ஆகுேமா என்று ெபண்கள் இனிேமல்
பயப்படமாட்டார்கள்.

எனது அைனத்து ஜனங்களும் அவர்களது பள்ைளகளும் கர்த்தரால்
ஆசீர்வத க்கப்படுவார்கள்.

௨௪ அவர்கள் ேகட்பதற்கு முன்ேப அவர்களுக்கு என்ன ேதைவ என்று நான்
அற ேவன்.

அவர்கள்ேகட்டுமுடிப்பதற்குள்ளாக நான்அவர்களுக்குஉதவுேவன்.
௨௫ஓநாயும்ஆட்டுக்குட்டிகளும்ேசர்ந்துபுல்ேமயும்.

சங்கங்கள்மாடுகேளாடு ேசர்ந்துைவக்ேகாைலஉண்ணும்.
எனதுபரிசுத்தமானமைலயல்தைரயல்உள்ளபாம்புயாைரயும்பயப்படுத்தாது.

அதுஎவைரயும்தீண்டாது” கர்த்தர்இைவஅைனத்ைதயும்கூறனார்.

௬௬
அைனத்துேதசங்கைளயும் ேதவன்நயாயம்தீர்ப்பார்
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௧கர்த்தர் ெசால்க றதுஇதுதான், “வானங்கள்என்னுைடயசங்காசனம்.
பூமி எனதுபாதப்படி.

எனேவ, எனக்கு ஒருஆலயம் கட்ட முடியுெமன்று நீ நைனக்கறாயா? முடியாது.
உன்னால்முடியாது!

நான் ஓய்ெவடுக்கும் இடத்ைத உன்னால் ெகாடுக்கமுடியுமா? உன்னால்
முடியாது!

௨நாேனஎனக்குஇவற்ைறெயல்லாம்அைமத்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.
அைனத்தும்இங்ேகஉள்ளன.

ஏெனன்றால், நான்இவற்ைறப் பைடத்ேதன்.”
கர்த்தர்தாேமஇவற்ைறக்கூறனார்.

“எனக்குெசால், நான்எந்தஜனங்கைளப்பாதுகாக்கேவண்டும்.
ஏைழகைளயும்,துயரப்படுபவர்கைளயும்பாதுகாக்க ேறன்.

எளியவர்களுக்காகவும்,துயரப்படுபவர்களுக்காகவும்ெபாறுப்ேபற்க ேறன்.
எனது வார்த்ைதகளுக்குக் கட்டுப்படுக ற ஜனங்கைள நான்
பாதுகாக்க ேறன்.

௩ச லஜனங்கள்காைளகைளப்பலியடுகறார்கள்.
ஆனால்,அவர்கள்ஜனங்கைளயும்அடிக்க றார்கள்.

அந்தஜனங்கள்ஆடுகைளப்பலியாகக்ெகாடுக்க றார்கள்.
ஆனால்,அவர்கள்நாய்களின்கழுத்துகைளயும்உைடக்க றார்கள்.

அவர்கள்பன்றயன்இரத்தத்ைதயும்எனக்குபலியாகச்ெசலுத்துகறார்கள்.
அந்தஜனங்கள்நறுமணப்ெபாருட்கைளஎரிக்க நைனவுெகாள்வார்கள்.

ஆனால்,அவர்கள்தமதுபயனற்றவக்க ரகங்கைளேநச க்க றார்கள்.
அவர்கள்எனதுவழிையஅல்ல.

தங்கள்ெசாந்தவழிையேய ேதர்ந்துஎடுப்பார்கள்.
அவர்கள்தங்களதுபயங்கரமானவக்க ரகங்கைளேநச க்க றார்கள்.

௪எனேவ, நான்அவர்களதுதந்த ரங்கைளேயபயன்படுத்தமுடிவுெசய்ேதன்.
அதாவது அவர்கள் எைதக்கண்டு அதகமாகப் பயப்படுக றார்கேளா,
அதனாேலேயஅவர்கைளத்தண்டிப்ேபன்.

நான்அந்தஜனங்கைளஅைழத்ேதன்.
ஆனால்அவர்கள்கவனிக்கவல்ைல.

நான்அவர்கேளாடு ேபச ேனன்.
ஆனால்,அவர்கள்என்ைனக்ேகட்கவல்ைல.

எனேவ, நான்அதைனேயஅவர்களுக்குச்ெசய்ேவன்.
நான்வரும்பாதவற்ைறேயஅவர்கள்ெசய்யத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர்.”

௫ கர்த்தருைடய கட்டைளகளுக்கு அடிபணிக ற ஜனங்களாகய நீங்கள் கர்த்தர்
ெசால்க றவற்ைறயும் ேகட்கேவண்டும்.

“உங்கைளஉங்கள்சேகாதரர் ெவறுத்தார்கள்.
அவர்கள்உங்களுக்குஎத ராக மாறனார்கள்.

ஏெனன்றால், என்ைனநீங்கள்பன்பற்றுகறீர்கள்.
உங்கள் சேகாதரர்கள் கூறனார்கள், ‘கர்த்தர் மகைமப்படுத்தப்படும்ேபாது,

நாங்கள்உம்மிடம் தரும்பவருேவாம்.
ப றகு, நாங்கள் உங்கேளாடு மக ழ்ச்ச யாக இருப்ேபாம்’ அத்தீய ஜனங்கள்
தண்டிக்கப்படுவார்கள்.”
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தண்டைனயும்புதயநாடும்
௬ கவனியுங்கள்! நகரத்தலிருந்தும், ஆலயத்தலிருந்தும் ேபேராைச

வந்துெகாண்டிருக்க றது. அதுகர்த்தர்தனதுபைகவர்கைளத்தண்டிக்கும்ஓைச.
அவர்களுக்குஏற்றதண்டைனையக்கர்த்தர் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.
௭-௮ “ஒரு ெபண் ப ரசவ வலிைய உணர்வதற்கு முன்பு ஒரு குழந்ைதையப்

ெபறமுடியாது. ஒரு ெபண் தான் ெபற்ெறடுக்கும் குழந்ைதையப் பார்க்கும்முன்
அதற்குரிய வலிைய உணரேவண்டும். அைதப்ேபாலேவ, எவரும் ஒரு புதய
நாடு ஒேர நாளில் ப றப்பைதக் காணமுடியாது. எவரும் ஒரு நாடு ஒேர நாளில்
ேதான்றயைதக் ேகள்வப்பட்டிருக்க முடியாது. அந்த நாடு ப ரசவ வலிேபான்று
முதலில் வலிைய அறயேவண்டும். ப ரசவ வலிக்குப் ப றேக, நாடு தன்
பள்ைளயாகயபுதயநாட்ைடப்ெபற்ெறடுக்கும். ௯இைதப்ேபாலேவநான்புதய
ஒன்றுபறக்கஇடமில்லாமல்வலிக்குக்காரணமாகஇருக்கமாட்ேடன்.”
கர்த்தர் இதைனச் ெசால்க றார், “நான் வாக்குறுத ச் ெசய்க ேறன். நான்

உங்களதுப ரசவவலிக்குக்காரணமாகஇருந்தால்,புதயநாட்ைடஉங்களுக்குத்
தராமல்நறுத்தமாட்ேடன்.” உங்கள்ேதவன்இைதச்ெசான்னார்.

௧௦எருசேலேமமக ழ்ச்ச ெகாள்!
எருசேலைமேநச க்க றஜனங்களாகயநீங்கள்மக ழ்ச்ச அைடயுங்கள்!

எருசேலமிற்குதுன்பங்கள்ஏற்பட்டன.
எனேவ, ஜனங்களில் சலர் வருத்தமாய் இருந்தீர்கள். ஆனால், இப்ேபாது
நீங்கள்மக ழ்ச்ச ேயாடுஇருக்கலாம்!

௧௧ ஏெனன்றால், மார்பலிருந்து பால் வருவது ேபான்று நீங்கள் இரக்கத்ைதப்
ெபறுவீர்கள்.

அந்தப் பால்உண்ைமயல்உங்கைளத்தருப்த ப்படுத்தும்.
நீங்கள்அந்தப் பாைலக்குடிப்பீர்கள்.

நீங்கள்உண்ைமயல்எருசேலமின்மகைமையஅனுபவப்பீர்கள்.

௧௨கர்த்தர்கூறுகறார், “பார், நான்உங்களுக்குச் சமாதானத்ைதக்ெகாடுப்ேபன்.
இந்தச் சமாதானம்உங்களுக்குப் ெபருக்ெகடுத்துவரும்ஆற்றைனப் ேபால்
பாயும்.

அைனத்துநாடுகளில்உள்ளெசல்வங்களும்உன்னிடம் பாய்ந்துவரும்.
அந்தச்ெசல்வம்ெவள்ளம்ேபால்வரும்.

நீங்கள் சறுகுழந்ைதகைளப்ேபான்றுஇருப்பீர்கள். நீங்கள் பாைலக் (ெசல்வம்)
குடிப்பீர்கள்!

நான்உங்கைளத்தூக்க எனதுைககளில்ைவத்துக்ெகாள்ேவன்.
நான்உங்கைளஎனதுமுழங்காலில்ைவத்துதாலாட்டுேவன்.

௧௩ ஒரு தாய் தன் குழந்ைதையத் ேதற்றுவது ேபால நான் உங்கைளத்
ேதற்றுேவன்!

நீங்கள்எருசேலமில்ஆறுதல்ெசய்யப்படுவீர்கள்.”

௧௪நீங்கள்உண்ைமயல்மக ழ்ச்ச யைடக றவற்ைறப் பார்ப்பீர்கள்.
நீங்கள்வடுதைலெபற்றுபுல்ைலப் ேபாலவளருவீர்கள்.

கர்த்தருைடயஊழியர்கள்அவருைடயவல்லைமையக்காண்பார்கள்.
ஆனால், கர்த்தருைடயபைகவர்கள்அவரதுேகாபத்ைதப் பார்ப்பார்கள்.

௧௫பாருங்கள், கர்த்தர் ெநருப்ேபாடுவந்துெகாண்டிருக்க றார்.
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கர்த்தருைடயபைடகள்புழுத ேமகங்கேளாடுவந்துெகாண்டிருக்க றார்கள்.
கர்த்தர்அந்தஜனங்கைளத்தனதுேகாபத்தால்தண்டிப்பார்.

கர்த்தர் ெநருப்பன் ஜீவாைலையப் பயன்படுத்த , அவர் ேகாபமாக
இருக்ைகயல்அந்தஜனங்கைளத்தண்டிப்பார்.

௧௬கர்த்தர்ஜனங்கைளநயாயந்தீர்ப்பார்.
ப றகுகர்த்தர்ஜனங்கைளவாளாலும்ெநருப்பாலும்அழிப்பார்.
கர்த்தர்அத கமானஜனங்கைளஅழிப்பார்.

௧௭ “அந்த ஜனங்கள் அவர்களின் ச றப்பான ேதாட்டத்தல்,
ெதாழுதுெகாள்வதற்காகத்தம்ைமத்தாேமகழுவ சுத்தப்படுத்த க்ெகாள்வார்கள்.
அவர்களின் ச றப்பான ேதாட்டத்த ற்கு அந்த ஜனங்கள் ஒருவைர ஒருவர்
பன்ெதாடர்ந்து ெசல்வார்கள். ப றகு அவர்கள் தம் வக்க ரகங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்வார்கள். ஆனால்அைனத்துஜனங்கைளயும் கர்த்தர் அழிப்பார்.
அந்த ஜனங்கள் பன்றகள், எலிகள் மற்றும் மற்ற அழுக்கானவற்றன்
இைறச்சையத் உண்கறார்கள். ஆனால் அந்த அைனத்து ஜனங்களும் ேசர்ந்து
அழிக்கப்படுவார்கள். (கர்த்தர்இவற்ைறஅவராகேவெசான்னார்).
௧௮ “அந்த ஜனங்கள் தீய நைனவுகைளக் ெகாண்டு தீயவற்ைறச் ெசய்தனர்.

எனேவ, நான் அவர்கைளத் தண்டிக்க வந்துெகாண்டிருக்க ேறன். நான்
அைனத்து நாடுகைளயும் அைனத்து ஜனங்கைளயும் ஒன்று ேசர்ப்ேபன்.
அைனத்து ஜனங்களும் ேசர்ந்து வந்து எனது வல்லைமையப் பார்ப்பார்கள்.
௧௯ நான் ஜனங்களில் சலர் மீது அைடயாளத்ைத இடுேவன். நான்
அவர்கைளக் காப்பாற்றுேவன். காப்பாற்றப்பட்ட ஜனங்களில் சலைர
நான் தர்ஷீசு, லிபயாலூத் (வல் வீரர்களின் நாடு), தூபால், க ரீஸ் மற்றும்
ெதாைலதூர நாடுகளுக்கும் அனுப்புேவன். அந்த ஜனங்கள் என்றும் எனது
ேபாதைனகைளக் ேகள்வப்பட்டிருக்கமாட்டார்கள். அந்த ஜனங்கள் எனது
மகைமைய என்றும் பார்த்தருக்கமாட்டார்கள். எனேவ, காப்பாற்றப்பட்ட
ஜனங்கள் எனது மகைமையப்பற்ற அந்நாடுகளில் கூறுவார்கள். ௨௦அவர்கள்
அைனத்து நாடுகளிலும் உள்ள உங்கள் சேகாதரர்கள் மற்றும் சேகாதரிகள்
அைனவைரயும் அைழத்துக்ெகாண்டு வருவார்கள். உங்கள் சேகாதரர்கள்
மற்றும் சேகாதரிகள் அைனவைரயும் அவர்கள் எனது பரிசுத்தமான மைலயான
எருசேலமிற்கு அைழத்து வருவார்கள். உங்கள் சேகாதரர்கள் மற்றும்
சேகாதரிகள் குதைரகள், கழுைதகள், ஒட்டகங்கள், இரதங்கள் மற்றும்
வண்டிகளில் வருவார்கள். உங்கள் சேகாதரர்கள் மற்றும் சேகாதரிகள்
ஆக ேயார் இஸ்ரேவலர்களால் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குச் சுத்தமான தட்டில்
ைவத்து ெகாண்டுவரப்படும் காணிக்ைககைளப்ேபான்று இருப்பார்கள்.
௨௧ நானும் இந்த ஜனங்களில் சலைர ஆசாரியர்களாகவும் ேலவயர்களாகவும்
ேதர்ந்ெதடுப்ேபன்” கர்த்தர்தாேமஇவற்ைறச்ெசான்னார்.

புதயவானங்களும்புதயபூமியும்
௨௨ “நான் ஒரு புதய உலகத்ைதப் பைடப்ேபன். புதய வானங்களும் புதய

பூமியும் என்ெறன்றும் நைலத்து இருக்கும். அவ்வாேற உங்கள் ெபயர்களும்,
உங்கள் பள்ைளகளும் என்ேனாடு எப்ெபாழுதும் இருப்பார்கள். ௨௩ஒவ்ெவாரு
ஆராதைனக்குரிய நாளிலும் அைனத்து ஜனங்களும் என்ைன ஆராத க்க
வருவார்கள். அவர்கள்ஒவ்ெவாருஓய்வுநாளிலும்ஒவ்ெவாருமாதத்தன்முதல்
நாளிலும்வருவார்கள்.
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௨௪ “இந்த ஜனங்கள் எனது பரிசுத்தமான நகரத்தல் இருப்பார்கள்.
அவர்கள் அந்நகரத்ைத வ ட்டு ெவளிேய ேபானால் எனக்கு எத ராகப் பாவம்
ெசய்தவர்களின் மரித்த உடல்கைளப் பார்ப்பார்கள். அந்த உடல்களில்
புழுக்கள் இருக்கும். அப்புழுக்கள் என்றும் சாகாது. ெநருப்பு அந்த உடல்கைள
எரித்துப்ேபாடும். அந்ெநருப்புஅைணயாமல்இருக்கும்.”
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எேரமியா
தீர்க்கதரிச யன்புத்தகம்

௧ இைவ எேரமியாவன் ெசய்த கள். இல்க்கயா என்ற ெபயருள்ள
மனிதரின் மகன் எேரமியா. ஆனேதாத் என்ற நகரத்தல் வாழ்ந்த ஆசாரியரின்
குடும்பத்ைதச் சார்ந்தவனாக இருந்தான். அந்நகரமானது ெபன்யமீனின்
ேகாத்த ரத்தனருக்குரிய நாட்டில் இருந்தது. ௨கர்த்தர், யூதா நாட்டின் அரசனாக
ேயாச யா இருந்தேபாது அந்நாட்களில் எேரமியாவுடன் ேபசத்ெதாடங்கனார்.
ேயாச யா, ஆேமான் என்ற ெபயருைடய மனிதரின் மகனாகும். கர்த்தர்,
ேயாச யாவன் ஆட்சயல் 13வது ஆண்டில்* எேரமியாவுடன் ேபச ஆரம்ப த்தார்.
௩யூதாவன் அரசனாக ேயாயாக்கீம் இருந்தேபாதும் அந்தக் காலத்தல் கர்த்தர்
எேரமியாவுடன் ெதாடர்ந்து ேபசனார். ேயாயாக்கீம் ேயாச யாவன் மகன்,
யூதாவன் அரசனாக ச ேதக்கயா இருந்த பத ேனாறு ஆண்டுகளும் ஐந்து
மாதங்களும் கர்த்தர் எேரமியாவுடன் ெதாடர்ந்து ேபசனார். ச ேதக்கயாவும்
ேயாச யாவன் மகனாக இருந்தான். ச ேதக்கயா அரசனாக இருந்த
பத ெனான்றாவது ஆண்டின் ஐந்தாவது மாதத்தல் எருசேலமில் வாழ்ந்த
ஜனங்கள்சைறெயடுக்கப்பட்டனர்.

ேதவன்எேரமியாைவஅைழக்க றார்
௪கர்த்தருைடயவார்த்ைதஎேரமியாவ ற்குஉண்டாக ,அவர்,

௫ “உனதுதாயன்கருவல்நீஉருவாக்கப்படுவதற்குமுன்ேப
நான்உன்ைனஅற ேவன்.

நீ ப றப்பதற்குமுன்பு
உன்னதமானேவைலக்குஉன்ைனத்ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
நாடுகளுக்குத்தீர்க்கதரிச யாகநான்உன்ைனத்ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்”என்றார்.

௬ப றகுஎேரமியா, “ஆனால்சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தாேவ,எப்படிப்ேபசுவது
என்றுஎனக்குத்ெதரியாது. நான்ஒருசறுவன்” என்றான்.
௭ஆனால்கர்த்தர் என்னிடம்,

“ ‘நீ சறுவன்’ என்றுச்ெசால்லாேத.
நான் அனுப்புக ற எல்லா இடங்களுக்கும் நீ ேபாகேவண்டும், நான்
ெசால்லுகறவற்ைறஎல்லாம் நீ ேபசேவண்டும்” என்றார்.

௮ “எவருக்கும்பயப்படேவண்டாம், நான்உன்ேனாடுஇருக்க ேறன்.
நான்உன்ைனக்காப்பாற்றுேவன்” என்றார்.

இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவருகறது.

௯ ப றகு கர்த்தர் தனது கரத்ைத நீட்டி எனது வாையத் ெதாட்டார், கர்த்தர்
என்னிடம்,

“எேரமியா, நான்எனதுவார்த்ைதகைளஉனதுவாய்க்குள்ைவக்க ேறன்.

* ௧:௨: 13வது…ஆண்டில்க .மு. 627.
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௧௦ இன்று நான் உன்ைன நாடுகளுக்கும், அரசுகளுக்கும் ெபாறுப்பாளியாக
ந யமித்தருக்க ேறன்.

நீ ேவேராடு படுங்கவும்,இடிக்கவும்,
அழிக்கவும், கவழ்க்கவும்,
கட்டவும், நாட்டவும்ெசய்வாய்” என்றார்.

இரண்டுதரிசனங்கள்
௧௧மறுபடியும் கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்குஉண்டாக , அவர், “எேரமியா, நீ

என்னபார்க்க றாய்?” என்றார்.
நான் கர்த்தருக்கு, “நான் வாதுைம மரத்தன் கைளயால் ஆனக் கம்ைபப்

பார்க்க ேறன்” என்ேறன்.
௧௨கர்த்தர்என்னிடம், “நீநன்றாகப்பார்த்தாய். நான்கவனித்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

உன்னிடம் வரும் எனது வார்த்ைதகைள சீக்க ரமாய் நைறேவற்றுேவன்,
என்பைதஉறுத ெசய்க ேறன்” என்றார்.
௧௩ மீண்டும் கர்த்தருைடய வார்த்ைத எனக்கு உண்டாக , அவர், “எேரமியா, நீ

என்னபார்க்க றாய்?” என்றார். “நான்ஒருபாைனயல்ெகாத க்க றதண்ணீைரப்
பார்க்க ேறன்,அந்தப் பாைனயன்வாய்வடக்ேகயருந்துபார்க்க றது” என்ேறன்.

௧௪கர்த்தர் என்னிடம், “வடக்கலிருந்துபயங்கரமானஒன்றுவரும்,
இந்தநாட்டில்வாழ்க றஅைனத்துஜனங்களுக்கும்இதுஏற்படும்.

௧௫ மிகக் குறுகய காலத்தல் நான், வடநாட்டு அரசுகளில் உள்ள அைனத்து
ஜனங்கைளயும்அைழப்ேபன்” என்றார்.

இவற்ைறெயல்லாம் கர்த்தர் ெசான்னார்.

“அந்நாடுகளில்உள்ளஅரசர்கள்வந்துஎருசேலமின்வாசலருகல்
தங்கள்சங்காசனங்கைளேபாடுவார்கள்,

அவர்கள்எருசேலமின்நகரச் சுவர்கைளத்தாக்குவார்கள்,
மற்றும்அவர்கள்யூதாவலுள்ளஅைனத்துநகரங்கைளயும்தாக்குவார்கள்.

௧௬நான்எனதுஜனங்களுக்குஎத ராக என்தீர்ப்பைனஅறவப்ேபன்.
அவர்கள்தீயவர்கள், எனேவநான்இவற்ைறச்ெசய்ேவன்.

அவர்கள்எனக்குஎத ராகத் தரும்பயருந்தார்கள்.
எனதுஜனங்கள்என்ைனவட்டுவலகனார்கள்.

அவர்கள்அந்நயெதய்வங்களுக்குபலிகைளக்ெகாடுத்தனர்,
அவர்கள் தமது ைககளால் ெசய்தருந்த வக்க ரகங்கைளத்
ெதாழுதுெகாண்டனர்.

௧௭ “ஆகேவஎேரமியா, தயாராயரு,
எழுந்துநல்,ஜனங்கேளாடு ேபசு,

நான்உன்னிடம்ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் நீஅவர்களுக்குச்ெசால்.
ஜனங்கைளப்பார்த்துபயப்படாேத,

நீஜனங்களுக்குப்பயந்தால்,
ப றகுஅவர்களுக்குநீபயப்படும்படி நல்லகாரணங்கைளத்தருேவன்.

௧௮என்ைனப்ெபாருத்தவைர,இன்றுஉன்ைன
பாதுகாப்பானநகரத்ைதப்ேபான்றுவலிைமயானவனாகஆக்குேவன்,
இரும்புத்தூண்ேபாலவும்,
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ெவண்கலச்சுவர் ேபாலவும்ெசய்ேவன்.
ேதசத்தலுள்ளஎல்லாவற்றுக்கும்முன்பும்,
யூதா நாட்டிலுள்ளஅரசர்களுக்குமுன்பும்,
யூதாவன்தைலவர்களுக்குமுன்பும்,
யூதாவன்ஆசாரியர்களுக்குமுன்பும்,
யூதாநாட்டின்ஜனங்களுக்குமுன்பும்ந ற்கமுடிந்தஒருவனாகஆவாய்.

௧௯அந்தஜனங்கள்அைனவரும்உனக்குஎத ராகப் ேபாரிடுவார்கள்,
ஆனால்அவர்கள்உன்ைனத்ேதாற்கடிக்கமாட்டார்கள்.

ஏெனன்றால், நான்உன்ேனாடுஇருக்க ேறன்,
நான்உன்ைனக்காப்பாற்றுேவன்” என்றார்.

இந்தவார்த்ைதக்கர்த்தரிடமிருந்துவருகறது.

௨
யூதாஉண்ைமயாகஇல்ைல
௧கர்த்தருைடயவார்த்ைதஎேரமியாவ ற்குஉண்டாக ,அவர். ௨ “எேரமியா, ேபா.

எருசேலம்ஜனங்களிடம் ேபசு,அவர்களிடம்,

“நீஇைளயநாடாகஇருந்தகாலத்தல்எனக்குஉண்ைமஉள்ளவளாகஇருந்தாய்,
இைளயமணமகைளப் ேபான்று, என்ைனப்பன்பற்றனாய்.

வனாந்தரத்தன்வழியாக என்ைனப்பன்பற்றனீர்கள்;
வவசாயத்த ற்குப் பயன்படுத்தாத நலத்தன் வழியாக என்ைனப்
பன்ெதாடர்ந்தீர்கள்.

௩இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்கர்த்தருக்கானபரிசுத்தஅன்பளிப்பாகஇருந்தனர்.
அவர்கள்கர்த்தரால் ேசகரிக்கப்பட்டமுதல்கனியாகஇருந்தனர்.

அவர்கள்காயப்படுத்தமுயலும்எவரும்குற்றவாளியாகத் தீர்க்கப்படுவார்கள்.
அத்தீயவர்களுக்குக்ெகட்டைவஏற்படும்என்றுெசால்” என்றார்.

இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவந்தது.

௪யாக்ேகாபன்குடும்பேம கர்த்தருைடயவார்த்ைதையக் ேகள்,
இஸ்ரேவலின்ேகாத்த ரங்கேளகர்த்தருைடயவார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்.

௫கர்த்தர் ெசால்லுகறதுஇதுதான்:
“நான்,உங்கள்முற்ப தாக்களிடம் நீதயுடன்இல்ைலஎனநைனக்கறீர்களா?

அதனால்தான்அவர்கள்என்ைனவட்டுவலக ப் ேபானார்களா?
உங்கள்முற்ப தாக்கள்பயனற்றவக்க ரகங்கைளத்ெதாழுதுெகாண்டனர்.

அவர்கள், தாங்கேளஉதவாக்கைரகள்ஆனார்கள்.
௬உங்கள்முற்ப தாக்கள், ‘கர்த்தர் எக ப்தலிருந்துஎங்கைளக்ெகாண்டுவந்தார்,

கர்த்தர் எங்கைளவனாந்த ரத்தல்வழிநடத்தனார்.
கர்த்தர் எங்கைளவறண்டபாைறநலத்தன்வழியாக நடத்தனார்.
கர்த்தர் எங்கைளஇருண்டஆபத்தானநாடுகள்வழியாக நடத்தனார்,

ஜனங்கள்எவரும்அங்குஇதற்குமுன்புவாழவல்ைல.
ஜனங்கள்அவ்வழியாகப் பயணம்ெசய்ததுமில்ைல,

ஆனால்கர்த்தர் எங்கைளஅந்த ேதசத்தன்வழியாக நடத்த வந்தார்;
எனேவ,இப்ேபாதுஅவர் எங்ேகஇருக்க றார்?’ ” என்றுெசால்லவல்ைல.
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௭கர்த்தர்கூறுகறார்: “நான்உங்கைளநல்லநாட்டிற்குெகாண்டுவந்ேதன்,
பலநன்ைமகள்நைறந்தஒருநாட்டிற்குெகாண்டுவந்ேதன்.

நான் இதைனச் ெசய்ேதன், எனேவ நீ அங்கு வளர்ந்த பழங்கள் மற்றும்
அறுவைடகைளஉண்ணமுடியும்,

ஆனால்நீங்கள்என்நாட்ைட ‘அசுத்தம்’மட்டுேமெசய்தீர்கள்.
நான்அந்த நல்லநாட்ைடஉங்களுக்குக்ெகாடுத்ேதன்,

ஆனால்நீங்கள்அதைனதீயஇடமாகச் ெசய்தீர்கள்.

௮ “ ‘கர்த்தர் எங்ேக?’
என்றுஆசாரியர்கள் ேகட்கவல்ைல,

சட்டத்ைதஅற ந்தவர்கள்என்ைனஅறயவரும்பவல்ைல,
இஸ்ரேவலின்ஜனங்களின்தைலவர்கள்எனக்ெகத ராகத் தரும்பனார்கள்;

தீர்க்கதரிச கள் பாகால் என்னும் ெபாய்த் ெதய்வம் ெபயரால் தீர்க்கதரிசனம்
ெசான்னார்கள்.

அவர்கள்பயனற்றவக்க ரகங்கைளத்ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.”

௯ எனேவ கர்த்தர் ெசால்லுகறதாவது: “இப்ெபாழுது நான் மீண்டும் உன்ைனக்
குற்றம்சாட்டுேவன்,

நான் உனது ேபரப் பள்ைளகைளயும் குற்றம்சாட்டுேவன் என்று
ெசால்லுகறார்.

௧௦கடைலக்கடந்துக த்த மின்தீவுகளுக்குப் ேபா.
ேகதாருக்குயாராவதுஒருவைனஅனுப்பு,

மிகக் கவனமாகப் பார்,
எவராவதுஇதுேபாலெசய்தருக்க றார்களா, என்றுபார்.

௧௧எந்தநாட்டவர்களாவதுஎப்ேபாதாவதுபுதயெதய்வங்கைளெதாழுதுெகாள்ள
தங்கள்பைழயெதய்வங்கைளத்ெதாழுதுெகாள்வைதநறுத்தனார்களா?

அவர்களின்ெதய்வங்கள்,ெதய்வங்கேளஅல்ல!
ஆனால், என்ஜனங்கள், தங்கள்மகைமமிக்க ேதவைனஆராத ப்பைதவ ட்டு,

எதற்கும் பயனற்ற வக்க ரகங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ளத்
ெதாடங்கனார்கள்.

௧௨ “வானங்கேள, நடந்தருக்கும்இவற்றன்நமித்தம்
தைகப்பால்வயப்பைடந்துெபரும்பயத்தால்நடுங்குங்கள்!”

இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவந்தது.
௧௩ “எனதுஜனங்கள்இருதீயச்ெசயல்கைளச்ெசய்தருக்கன்றனர்;

அவர்கள்என்னிடமிருந்துவலகனார்கள்,
(நான்உயருள்ளதண்ணீரின்ஊற்றாகஇருக்க ேறன்).
அவர்கள்தங்களுக்குரிய தண்ணீர்க்குழிகைளத் ேதாண்டினார்கள்.
(அவர்கள்அந்நயெதய்வங்களிடம் தரும்பனார்கள்).

ஆனால்,அவர்களுைடயதண்ணீர்க்குழிகள்உைடந்தன,
அத்ெதாட்டிகளில் தண்ணீர்தங்குவதல்ைல.

௧௪ “இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்அடிைமகளாகமாறனார்களா?
அடிைமயாகப் ப றந்தமனிதைனப்ேபான்றுஇருந்தார்களா?
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இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடமிருந்து ெசல்வத்ைத ஏன் ஜனங்கள்
எடுத்துக்ெகாண்டனர்?

௧௫இஸ்ரேவைலேநாக்க இளஞ்சங்கங்கள் (பைகவர்கள்)ெகர்ச்ச க்கன்றன,
சங்கங்கள் முழங்குகன்றன, இஸ்ரேவல் ேதசத்ைத சங்கங்கள்
அழித்தருக்கன்றன,

இஸ்ரேவல்நகரங்கள்எரிந்தருக்கன்றன,
அவர்களில் எவரும்மீதமில்ைல.

௧௬ேநாப், தகபாேனஸ்எனும்நகரங்களின்ஜனங்கள்
உன்உச்சந்தைலையெநாறுக்கனார்கள்.

௧௭இந்தெதாந்தரவுஉனதுெசாந்தக்குற்றம்!
உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்உன்ைனநல்வழியல்நடத்தனார்:
ஆனால்,அவரிடமிருந்துநீங்கள்வலகனீர்கள்.

௧௮யூதஜனங்கேள,இைதநைனயுங்கள்:
எக ப்துக்குப் ேபாகஇதுஉதவுமா?
ைநல்நதயல்தண்ணீர்குடிக்கஇதுஉதவுமா? இல்ைல!
அசீரியாவ ற்குச்ெசல்லஇதுஉதவுமா?
ஐப ராத்துஆற்றுதண்ணீைரக்குடிக்கஇதுஉதவுமா? இல்ைல!

௧௯நீங்கள்தீயவற்ைறச்ெசய்தீர்கள்,
அத்தீயைவ உங்களுக்குத் தண்டைனையமட்டும் ெகாண்டு வரும். துன்பம்
உங்களுக்குவரும்.

அத்துன்பம்உனக்குப்பாடத்ைதக்கற்ப க்கும்.
இைதப்பற்ற ச ந்த !

ப றகு உன் ேதவனிடமிருந்து வலகுவது எவ்வளவு ெகட்டது என்பைத நீ
புரிந்துெகாள்வாய்;

என்ைனமத க்காததும்எனக்குப் பயப்படாததும்தவறு!”
இச்ெசய்த எனது ஆண்டவராகய சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தரிடமிருந்து

வந்தது.
௨௦ “யூதாேவ, நீண்டகாலத்த ற்குமுன்புஉன்நுகத்ைதஎற ந்தாய்,

நீ கயறுகைள அறுத்து எற ந்தாய், (அதைன உன்ைனக் கட்டுப்படுத்த
ைவத்தருந்ேதன்) ‘நான் உனக்கு ேசைவ ெசய்ய மாட்ேடன்!’ என்று நீ
ெசான்னாய்.

நீ ேவசையப்ேபான்று
மைலகளின்ேமலும்ஒவ்ெவாருபச்ைசயானமரங்களின்கீழும்அைலந்தாய்.

௨௧யூதாேவ, நான்உன்ைனச்ச றப்பானத ராட்ைசையப்ேபான்றுநட்ேடன்.
நீங்கள்அைனவரும்நல்லவைதகைளப் ேபான்றருந்தீர்கள்,

நீங்கள்தீயபழத்ைதக்ெகாடுக்கும்ேவறுபட்ட த ராட்ைசயாகஎப்படிமாறனீர்கள்?
௨௨நீஉன்ைனஉவர்மண்ணால்கழுவனாலும்,

நீ மிகுதயான சவுக்காரத்ைதப் பயன்படுத்தனாலும் நான் உனது
குற்றத்தன்கைறையக்காணமுடியும்”

என்றுேதவனாகயகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
௨௩ “யூதாேவ, நீ என்னிடம், ‘நான்தீட்டாகவல்ைல,

நான் பாகால் வக்க ரகங்கைள ெதாழுதுெகாள்ளவல்ைல’ என்று எப்படிக்
கூறமுடியும்?

பள்ளத்தாக்குகளில் நீெசய்தவற்ைறப்பற்ற எண்ணு,
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நீஇடத்த ற்குஇடம் ேவகமாகஓடுகறெபண்ஒட்டகத்ைதப் ேபான்றவள்.
௨௪நீவனாந்தரத்த ேலவாழ்க றஒருகழுைதையப் ேபான்றவன்.

அதுகாமத்தன்ேபாது ேமாப்பம் ப டிக்கக்கூடியது,
அது ஆைசேயாடு இருக்கும்ேபாது, அதன் ேபாக்ைக மாற்ற யாராலும்
தருப்ப க்ெகாண்டுவரமுடியாது.

காமத்தன்ேபாது ஒவ்ெவாரு கழுைதயும் தான்வரும்பும் ெபண் கழுைதைய
அைடயும்,

அதைனக்கண்டுபடிப்பதுஎளிது.
௨௫யூதாேவ,வக்க ரகங்களின்பன்னால்ஓடுவைதவடு!

அந்தெதய்வங்களுக்காகத் தாகமாயருப்பைதநறுத்து.
ஆனால்நீ, ‘இதனால்பயனில்ைலஎன்னால்அைமதயாகஇருக்கமுடியாது,

அந்தஅந்நயெதய்வங்கைளநான்ேநச க்க ேறன்,
அவற்ைறநான்ெதாழுதுெகாள்ளவரும்புக ேறன்’ என்கறாய்.

௨௬ “ஒருதருடன்ப டிபட்டேபாது,
ெவட்கப்படுக றான், அைதப்ேபான்று, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனவரும்
ெவட்கப்படுக றார்கள்.

அரசர்களும்தைலவர்களும்ெவட்கப்படுக றார்கள்.
ஆசாரியர்களும்தீர்க்கதரிச களும்ெவட்கப்படுக றார்கள்.

௨௭அந்தஜனங்கள்மரத்துண்டுகேளாடு ேபசுக றார்கள்!
அவர்கள், ‘நீ என்தந்ைத’ என்கறார்கள்.

அந்தஜனங்கள்பாைறேயாடு ேபசுக றார்கள்.
அந்தஜனங்கள், ‘நீ எனக்குப் ப றப்ைபக்ெகாடுத்தாய்’ என்றனர்.

அவர்கள்அைனவரும்ெவட்கப்படுவார்கள்.
அந்தஜனங்கள்என்ைனப்பார்க்கமாட்டார்கள்.

அவர்கள்எனக்குத்தம்முதுைகக்காட்டினார்கள்.
ஆனால்யூதாவன்ஜனங்கள்துன்பம்அைடயும்ேபாது,அவர்கள்என்னிடம்வந்து,

‘எங்கைளக்காப்பாற்றும்!’ என்பார்கள்.
௨௮ அந்த வக்க ரகங்கள் வந்து உன்ைனக் காப்பாற்றட்டும்!நீங்களாகச் ெசய்த

அந்தவக்க ரகங்கள்எங்ேக?
நீங்கள் துன்பப்படும்ேபாது அந்த வக்க ரகங்கள் வந்து உங்கைளக்
காப்பாற்றுகறதா என்றுபார்க்கலாம்!

யூதாேவ,உனதுஎண்ணற்றநகரங்கைளப்ேபான்ேறநைறயவக்க ரகங்கைளப்
ெபற்றுள்ளாய்!

௨௯ “ஏன்என்ேனாடுநீவாதடுக றாய்?
நீங்கள்அைனவரும்எனக்குஎத ராகஉள்ளீர்கள்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
௩௦ “யூதாவன்ஜனங்கேள, நான்உங்கைளத்தண்டித்ேதன்.

ஆனால்அதுஉதவவல்ைல.
நீங்கள்தண்டிக்கப்பட்டேபாது

என்னிடம் தரும்ப வரவல்ைல.
உங்களிடம் வந்த தீர்க்கதரிச கைள வாளால் ெகான்றீர்கள் நீங்கள் ஆபத்தான

சங்கத்ைதப் ேபான்றவர்கள்.
நீங்கள்தீர்க்கதரிச கைளக்ெகான்றீர்கள்.”
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௩௧ இத்தைலமுைறயல் உள்ளவர்கேள, கர்த்தருைடய ெசய்தயல் கவனம்
ெசலுத்துங்கள்!

“இஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்குநான்வனாந்தரத்ைதப்ேபால்இருந்தருக்க ேறனா?
நான் அவர்களுக்கு இருண்டதும் பயங்கரமானதுமான நலமாக
இருந்தருக்க ேறனா?

ஏன்என்ஜனங்கள், ‘நாங்கள்எங்கள்வழியல் ேபாக சுதந்தரம்உள்ளவர்கள்.
கர்த்தாேவ, நாங்கள்உம்மிடம்வரமாட்ேடாம்!’ என்றனர்.

ஏன்அவற்ைறஅவர்கள்ெசான்னார்கள்?
௩௨ஒருஇளம்ெபண்ணால்தன்நைககைளமறக்கமுடியாது.

ஒருமணமகள்தனதுஆைடகைளமறக்கமுடியாது.
ஆனால் என் ஜனங்கள் பலமுைற என்ைன மறந்துவ ட்டார்கள், அைவகள்

எண்ணமுடியாதைவ.

௩௩ “யூதாேவ, உனக்கு ேநசர்கைள (ெபாய்த் ெதய்வங்கள்) எவ்வாறு
வ ரட்டிப்ப டிப்பதுஎன்றுெதரியும்.

நீங்கள்உண்ைமயல்தீைமெசய்யக்கற்றருக்க றீர்கள்.
௩௪உங்கள்ைககளில்இரத்தம்இருக்க றது!

இதுஏைழகளின்இரத்தம்;அப்பாவ களின்இரத்தம்.
உங்கள்வீட்ைடஉைடத்தவர்கைளநீப டிக்கவல்ைல!

எவ்வதக்காரணமும்இல்லாமல்அவர்கைளக்ெகான்றாய்!
௩௫ஆனால்இன்றும்நீ, ‘நான்அப்பாவ .

ேதவனுக்குஎன்மீதுேகாபமில்ைல’ என்றுெசால்லுகறாய்.
எனேவநானும்உன்ைனப் ‘ெபாய்யன்’ எனக்குற்றம்சாட்டுேவன்.

ஏெனன்றால் நீ, ‘நான் எவ்வதத் தப்பும் ெசய்யவல்ைல’ என்று
ெசால்லுகறாய்.

௩௬உன்மனைதமாற்ற க்ெகாள்வதுஉனக்குமிக எளிதாகலாம்.
அசீரியா உன்ைன அதருப்த ப்படுத்தனான், எனேவ அசீரியாைவ வ ட்டு
வலகனாய்.

உதவக்காக எக ப்த டம் ேபானாய்.
ஆனால்எக ப்தும்உன்ைனஅதருப்த ப்படுத்தும்.

௩௭எனேவநீஇறுதயாக எக ப்ைதயும்வ ட்டுப் ேபாய்வடுவாய்.
உன்முகத்ைதெவட்கத்த ற்குள்மைறத்துக்ெகாள்வாய்.

நீஅந்த நாடுகைளநம்பனாய்,
ஆனால் கர்த்தர் அந்நாடுகைள ெவறுத்தார், எனேவ அவர்களால் உன்
ெவற்ற க்குஉதவமுடியாது.

௩
௧ “ஒருவன்அவனதுமைனவையவவாகரத்துெசய்க றான்.
அவள்அவைனவட்டுவலகுகறாள்.

அவள்இன்ெனாருவைனமணந்துெகாள்க றாள்.
அவனால்அவனதுமைனவய டம்மீண்டும்வரமுடியுமா? இல்ைல!

அவன்அந்தப் ெபண்ணிடம் மீண்டும் ேபானால் ப றகு அந்நாடு ‘அழுக்காக ’
வடும்.
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யூதாேவ, பல ேநசேராேட (ெபாய்த் ெதய்வங்கேளாடு) நீ ஒரு ேவசையப்ேபான்று
நடந்தாய்.

இப்ேபாதுநீ என்னிடம் தரும்ப வா!”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
௨ “யூதாேவ,மைலஉச்ச மீதுகண்கைளஏெறடுத்துப் பார்.

உன் ேநசர்கேளாடு (ெபாய்த் ெதய்வங்கள்) பாலின உறவுெகாள்ளாத இடம்
ஏதாவதுஇருக்கறதா?

ஒருஅரபயன்பாைலவனத்தல்காத்தருப்பதுேபான்றுநீ சாைலஓரத்தல்,
உன்ேநசர்களுக்காகக் காத்தருந்தாய்.

நீஇந்த நாட்ைட ‘அசுத்தம்’ பண்ணிவ ட்டாய்! இதுஎப்படி?
நீ பலதீயச்ெசயல்கைளச்ெசய்தாய்.
எனக்குவசுவாசமற்றவளாகஇருந்தாய்.

௩நீ பாவம்ெசய்தாய்.
எனேவமைழெபய்யவல்ைல.

மைழகாலத்தலும்மைழெபய்யவல்ைல.
ஆனால்இன்னும்நீெவட்கப்பட மறுக்க றாய்.

ஒருேவச ெவட்கப்பட மறுக்கும்ேபாதுஅவளின்முகம்ேபான்று,
உன்முகத்தன்ேதாற்றம்இருக்க றது.
நீெசய்தவற்றுக்காக,ெவட்கப்பட மறுக்க றாய்.

௪ஆனால்இப்ேபாதுஎன்ைனநீ ‘தந்ைதேய’ என்றைழக்க றாய்.
‘நான் சறுவனாக இருந்த ேபாதலிருந்ேத நீர் எனது நண்பனாக இருந்தீர்’
என்றுகூறுகறாய்.

௫ ‘ேதவன்எப்ெபாழுதும்என்மீதுேகாபங்ெகாள்வதல்ைல.
ேதவனுைடய ேகாபம் எப்ெபாழுதும்ெதாடராது’
என்றும்கூறுகறாய்.

“யூதாேவ, நீஅவற்ைறக்கூறுகறாய்.
ஆனால் நீ உன்னால் எவ்வளவு முடியுேமா அவ்வளவு தீைமையச்
ெசய்க றாய்.”

இரண்டுதீயசேகாதரிகள்: இஸ்ரேவல்மற்றும்யூதா
௬ ேயாச யா அரசன் யூதா நாட்ைட ஆண்டுக்ெகாண்டிருந்த காலத்தல், கர்த்தர்

என்ேனாடு ேபசனார். அவர், “எேரமியா, இஸ்ரேவல் ெசய்த தீைமகைள நீ
பார்த்தாய். எவ்வாறு அவள் எனக்கு வசுவாசமில்லாமல் நடந்துெகாண்டாள்,
என்பைத நீ அறவாய். ஒவ்ெவாரு மைல உச்சயன் ேமலும் பச்ைச மரங்களின்
கீழும், வக்க ரகங்கேளாடும், ேசாரம் ேபாய் அவள் பாவம் ெசய்தாள். ௭ நான்
எனக்குள்ேள, ‘இஸ்ரேவல்தீயவற்ைறெயல்லாம்ெசய்துமுடித்தப றகு,என்னிடம்
தரும்ப வருவாள்’ என்ேறன், ஆனால் அவள் என்னிடம் தரும்ப வரவல்ைல.
இஸ்ரேவலின் வசுவாசமில்லாத சேகாதரியான யூதா, அவள் என்ன ெசய்தாள்
என்று பார்த்தாள். ௮ இஸ்ரேவல் வசுவாசம் இல்லாமல் ேபானது. நான் ஏன்
அவைள அனுப்ப ேனன், என்று இஸ்ரேவல் அறந்தது. யூதா ேசாரமாக ய
பாவத்ைதச் ெசய்ததால், நான் அவைள வவாகரத்து ெசய்துவ ட்ேடன் என்று
இஸ்ரேவல் அறந்துெகாண்டது. ஆனால் அது அவளது வசுவாசமற்ற
சேகாதரிையப் பயப்படுத்தவல்ைல. யூதா பயப்படவல்ைல. யூதா ெவளிேய
ேபாய், ேவசையப்ேபான்று நடித்தாள். ௯ யூதா கவைலப்படாமல், அவள்
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ேவசையப் ேபான்று நடித்துக்ெகாண்டிருந்தாள். எனேவ அவள் தன் நாட்ைட
‘அசுத்தம்’ ஆக்கவ ட்டாள். கல்லாலும் மரத்தாலும் ஆன வக்க ரகங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்வதன் மூலம் அவள் ேசாரமாக ய பாவத்ைதச் ெசய்தாள்.
௧௦ இஸ்ரேவலின் வசுவாச மற்ற சேகாதரி (யூதா) என்னிடம் முழுமனேதாடு
தரும்ப வரவல்ைல. அவள் என்னிடம் தரும்ப வந்ததாக நடித்தாள்” என்று
ெசால்லுகறார்.
௧௧ கர்த்தர் என்னிடம் ெசான்னதாவது, “இஸ்ரேவல் என்னிடம் வசுவாசமாக

இருக்கவல்ைல. ஆனால் வசுவாசமற்ற யூதாைவவ ட அவளுக்கு சறந்த
காரணங்கள் இருந்தன. ௧௨ எேரமியா, வடக்குத் தைசையப் பார்த்து
இச்ெசய்தையக்கூறு:

“ ‘வசுவாசமற்றஇஸ்ரேவல்ஜனங்கேளதரும்ப வாருங்கள்’
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
‘நான்உங்கள்ேமலுள்ளேகாபத்ைதக்காட்டுவதல்ைல.

நான்இரக்கம்உள்ளவர்’ என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
‘நான்என்ெறன்றும்உங்கள்ேமல்
ேகாபங்ெகாள்ளமாட்ேடன்.
௧௩ஆனால்நீஇதுவைரெசய்தஉன்பாவத்ைதஒப்புக்ெகாள்ளேவண்டும்.

நீஉனதுேதவனாகயகர்த்தருக்குஎத ராகத் தரும்பனாய்,
அதுேவஉன்பாவம்,மற்றநாடுகளிலிருந்துவந்தஜனங்களின்வக்க ரகங்கைள

நீெதாழுதுெகாண்டாய்.
ஒவ்ெவாரு பச்ைசயான மரத்தன் அடியலும் உள்ள வக்க ரகங்கைளத்
ெதாழுதுெகாண்டாய்.

நீ எனக்குஅடிபணியவல்ைல’ ”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௪ “ஜனங்களாகய நீங்கள் வசுவாசமற்றவர்கள். ஆனால் என்னிடம் தரும்ப
வாருங்கள்!” என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

“நான் உனது ஆண்டவர். நான் ஒவ்ெவாரு நகரத்தலிருந்து ஒருவைனயும்,
ஒவ்ெவாரு குடும்பத்தலிருந்து இரண்டுேபைரயும் எடுத்து சீேயானுக்குக்
ெகாண்டுவருேவன். ௧௫ப றகுநான்உங்களுக்குப்புதயஅரசர்கைளத்தருேவன்.
அந்த அரசர்கள் எனக்கு வசுவாசமாக இருப்பார்கள். உங்கைள அவர்கள்
அற ேவாடும் கூர்ந்த உணர்ேவாடும் வழிநடத்த ச் ெசல்வார்கள். ௧௬ அந்த
நாட்களில், இந்த நாட்டில் நீங்கேள மிகுதயாக இருப்பீர்கள்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார்.
அந்த ேநரத்தல் ஜனங்கள், “நான் கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகப்ெபட்டி

எங்கேளாடு இருந்தைத நைனக்க ேறன், என்று ெசால்லமாட்டார்கள். அவர்கள்
ஒருேபாதும் இன்ெனாரு முைற பரிசுத்த ெபட்டிைய நைனவுகூரமாட்டார்கள்.
அவர்கள் எப்ெபாழுதும் பரிசுத்த ெபட்டிையச் ெசப்பனிடுவதுமில்ைல.
௧௭ அந்ேநரத்தல், எருசேலம் நகரம் ‘கர்த்தருைடய சங்காசனம்’ என்று
அைழக்கப்படும். எல்லா நாடுகளும் எருசேலம் நகரத்தல் ேசர்ந்து கர்த்தருைடய
நாமத்த ற்கு மகைமதரக் கூடுவார்கள். அவர்கள் இனிேமல் தங்களது
ெபால்லாங்கான கடினஇதயம் ெசால்வதுேபான்று நடக்கமாட்டார்கள். ௧௮அந்த
நாட்களில், யூதாவன் குடும்பம், இஸ்ரேவல் குடும்பத்ேதாடு ேசரும். அவர்கள்
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வடக்குநாட்டிலிருந்துவந்துகூடுவார்கள். நான்அவர்களதுமுற்ப தாக்களுக்குக்
ெகாடுத்த நாட்டிற்குஅவர்கள்வருவார்கள்.

௧௯ “கர்த்தராக ய நான்எனக்குள்ேளகூற ேனன்,

“நான் உங்கைள எனது ெசாந்தப் பள்ைளகைளப் ேபான்று நடத்த
வரும்புக ேறன்.

நான்உங்களுக்குஒருசுதந்தரமானநாட்ைடக்ெகாடுக்கவரும்புக ேறன்.
மற்ற நாடுகைளவ டஇனிைமயானநாட்ைடத் தரவரும்புக ேறன்,

நீ என்ைன ‘தந்ைதேய’ என்றுஅைழப்பாய் எனஎண்ணிேனன்.
நீ என்ைனஎப்ெபாழுதும்பன்பற்றுவாய்எனஎண்ணிேனன்.

௨௦ஆனால் நீ, தன் கணவனுக்கு, நம்ப க்ைகயற்ற ஒரு ெபண்ைணப்ேபான்று
இருக்கறாய்.

இஸ்ரேவல்குடும்பேம நீ என்மீதுவசுவாசம்இல்லாமல்இருக்கறாய்!”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
௨௧நீ மைலகளின் ேமல்அழுைகையக் ேகட்கமுடியும்.

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் இரக்கத்த ற்காக அழுதுெகாண்டும்
ெஜப த்துக்ெகாண்டும்இருக்கறார்கள்.

அவர்கள்மிகவும்ெகட்டவர்களானார்கள்.
அவர்கள்தங்கள்ேதவனாகயகர்த்தைரமறந்தனர்.

௨௨கர்த்தர் ேமலும்இவ்வாறுெசான்னார்:
“இஸ்ரேவல்ஜனங்கேள, நீங்கள்என்மீதுவசுவாசம்இல்லாமல்உள்ளீர்கள்.

ஆனால், என்னிடம் தரும்ப வாருங்கள்!
என்னிடம்வசுவாசம்இல்லாமல் ேபானதற்கு

நான்உங்கைளமன்னிப்ேபன்.
தரும்ப வாருங்கள்.”

அதற்குஜனங்கள், “ஆம், நாங்கள்உம்மிடம்வருேவாம்.
நீேர எங்களதுேதவனாகயகர்த்தர்.

௨௩மைலயன்ேமலுள்ளவக்க ரகங்கைளத்ெதாழுதுெகாள்வது,முட்டாள்தனம்.
மைலயன் ேமல் ேகட்கும் வருந்து ேகளிக்ைககளின் ேபெராலிகள் எல்லாம்
தவறானைவ.

ந ச்சயமாகஇஸ்ரேவலுக்குஇரட்ச ப்புவருவது
நமதுேதவனாகயகர்த்தரிடமிருந்ேதவருகறது.

௨௪அந்தப் பயங்கரமானபாகால் என்னும்ெபாய்த்ெதய்வம்,
எங்கள்தந்ைதக்குெசாந்தமானவற்ைறத்தன்றது.

நாங்கள்சறுவர்களாகஇருந்ததுமுதல்இதுநடக்க றது.
அந்தப் பயங்கரமானெபாய்த்ெதய்வங்கள்

எங்கள்தந்ைதகளின்ஆடுகைளயும்மாடுகைளயும்,
அவர்களின்மகன்கைளயும்,மகள்கைளயும், எடுத்துக்ெகாண்டது.

௨௫எங்களதுெவட்கத்தல்நாங்கள்படுத்துக்க டப்ேபாம்,
எங்களது அவமானத்ைத ஒரு ேபார்ைவையப்ேபால் மூடிக்ெகாள்ள
வடுங்கள்.

எங்களதுேதவனாகயகர்த்தருக்குஎத ராகப் பாவம்ெசய்தருக்க ேறாம்.
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நாங்களும், எங்கள்தந்ைதகளும், பாவம்ெசய்தருக்க ேறாம்.
நாங்கள்சறுவர்களாகஇருந்த நாள்முதலாய்,

எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல” என்று ெசால்ல
ேவண்டும்.

௪
௧ “இஸ்ரேவேல,நீதரும்ப வரேவண்டுெமன்றுவரும்பனால்என்னிடம்தரும்ப

வா.
உனதுவக்க ரகங்கைளத்தூரஎற .

என்ைனவட்டுத்தூரமாகஅைலயாேத.
௨நீஅவற்ைறச்ெசய்தால்,

ப றகு நீ எனது நாமத்ைதப் பயன்படுத்த , வாக்குெகாடுக்க வல்லைம
ெபறுவாய்,

‘கர்த்தர்வாழ்க றதுேபால’
என்றுநீெசால்லும்வல்லைமெபறுவாய்.

அந்தவார்த்ைதகைளஉண்ைமேயாடும்,
நயாயத்ேதாடும், நீத ேயாடும், பயன்படுத்தும்வல்லைமெபறுவாய்:

நீஇவற்ைறச்ெசய்தால்,
ப றகுகர்த்தரால் ேதசங்கள்ஆசீர்வத க்கப்படும்.

அவர்கள்கர்த்தர் ெசய்தருக்க றவற்ைறப்பற்ற ,
ேமன்ைமபாரட்டுவார்கள்” என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௩எருசேலம்மற்றும்யூதாவன்மனிதருக்கு, கர்த்தர் ெசால்லுகறதுஇதுதான்:

“உங்கள்வயல்கள்உழப்படவல்ைல,
அவற்ைறஉழுங்கள்,
முட்களுக்குஇைடயல்வைதகைளதூவாதீர்கள்.

௪கர்த்தருைடயஜனங்களாயருங்கள்.
உங்கள்இதயங்கைளமாற்றுங்கள்!

யூதாஜனங்கேள, எருசேலம்ஜனங்கேள!
நீங்கள்மாற்றாவ ட்டால் ப றகுநான்மிகவும் ேகாபம்அைடேவன்.

எனதுேகாபம்ெநருப்ைபப் ேபான்றுேவகமாகப் பரவும்.
எனதுேகாபம்உங்கைளஎரித்துப்ேபாடும்.

எவராலும்அந்தெநருப்ைபஅைணக்கமுடியாது.
இதுஏன்நகழும்என்றால்,நீங்கள்தீங்கானெசயல்கள்ெசய்தருக்க றீர்கள்.”
வடக்கலிருந்துவரும்அழிவு

௫ “யூதாஜனங்களுக்குஇந்தச்ெசய்தையக்ெகாடுங்கள்.
எருசேலம்நகரத்தலுள்ளஒவ்ெவாருவரிடமும்ெசால்,

‘நாடுமுழுவதும்எக்காளம்ஊதுங்கள்.’ உரக்கச் சத்தமிட்டு,
‘ஒன்றுேசர்ந்து வாருங்கள்! நாம் அைனவரும் பாதுகாப்புக்காக உறுதயான
நகரங்களுக்குத்தப்புேவாம்.’ என்றுெசால்லுங்கள்.

௬சீேயாைனேநாக்க அைடயாளக்ெகாடிையஏற்றுங்கள்.
உங்கள்வாழ்வுக்காகஓடுங்கள்! காத்தருக்காதீர்கள்.

இதைனச்ெசய்யுங்கள்.
ஏெனன்றால்,நான்வடக்கலிருந்துேபரழிைவக்ெகாண்டுவந்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
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நான்பயங்கரமானேபரழிைவக்ெகாண்டுவருக ேறன்.”
௭ஒருசங்கம்அதன்குைகையவ ட்டுெவளிேயவந்தருக்க றது.

ேதசங்கைளஅழிப்பவன்நைடேபாடத்ெதாடங்கயருக்க றான்.
அவன்உங்கள்நாட்ைடஅழிக்கஅவனதுவீட்ைடவ ட்டுபுறப்பட்டிருக்க றான்.
உங்கள்நகரங்கள்அழிக்கப்படும்,

அவற்றல்ஒருவன்கூடஉய ர்வாழும்படிவ டப்படமாட்டான்.
௮எனேவ, சாக்குத்துணிையக்கட்டிக்ெகாள்ளுங்கள்.

சத்தமாய் அழுது புலம்புங்கள். ஏெனன்றால், கர்த்தர் நம்மிடம் ேகாபமாக
இருக்க றார்.

௯ கர்த்தர் இவ்வாறு ெசால்க றார், “இது நகழும் காலத்தல் அரசனும், அவனது
அதகாரிகளும், தம்ைதரியத்ைதஇழப்பார்கள்.

ஆசாரியர்கள்அஞ்சுவார்கள், தீர்க்கதரிச கள்அத ர்ச்ச யைடவார்கள்.”

௧௦ ப றகு எேரமியாவாகய நான், “எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவேர!
நீர் உண்ைமய ேலேய எருசேலம் மற்றும் யூதா ஜனங்களிடம் தந்த ரம்
ெசய்தருக்க றீர். நீர் அவர்களிடம், ‘நீங்கள் சமாதானம் ெபறுவீர்கள்’ எனச்
ெசான்னீர், ஆனால் இப்ேபாது அவர்களின் கழுத்துக்கு ேநராக வாள்
குற பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றது” என்றுெசான்ேனன்.

௧௧ அந்த ேநரத்தல், யூதா மற்றும் எருசேலம் ஜனங்களுக்கு ஒரு ெசய்த
ெகாடுக்கப்படும்.

“வறண்டமைலகளிலிருந்து,
ஒருசூடானகாற்றுவீசுகறது.

இதுஎனதுஜனங்களிடம்வனாந்தரத்தலிருந்துவருகறது.
இது,உழவர்கள்தமதுதானியங்கைளப்பதரிலிருந்து,

ப ரித்ெதடுக்கப் பயன்படுத்தும்காற்ைறப் ேபான்றல்ைல.
௧௨இதுஅதைனவடபலமுைடயதாகஇருக்க றது.

இதுஎன்னிடமிருந்துவருகறது.
இப்ெபாழுது, யூதாவன் ஜனங்களுக்கு எத ரான எனது தீர்ப்ைப நான்

அறவப்ேபன்.”
௧௩பாருங்கள்! பைகவன்ேமகத்ைதப்ேபான்றுஎழும்பயருக்க றான்.

அவனதுஇரதங்கள்புயல்காற்ைறப்ேபான்றுேதான்றுகன்றன.
அவனதுகுதைரகள்கழுகுகைளவ ட ேவகமுைடயதாயுள்ளன.

இதுநமக்குமிகவும் ேகடாயருக்கும்.
நாம்அழிக்கப்படுக ேறாம்.

௧௪ எருசேலம் ஜனங்கேள, உங்கள் இருதயங்களிலிருந்து, தீைமயானவற்ைறக்
கழுவுங்கள்.

உங்கள்,இருதயங்கைளச்சுத்தப்படுத்துங்கள்.
அதனால்காப்பாற்றப்படுவீர்கள்.

தீயத ட்டங்கைளத்தீட்டுவைதத்ெதாடராதீர்கள்.
௧௫கவனியுங்கள்! தாண்நாட்டிலிருந்துவந்த

தூதுவனின்குரல் ேபச க்ெகாண்டிருக்க றது.
எப்ப ராயீம், என்றமைலநாட்டிலிருந்து

ஒருவன்ெகட்ட ெசய்த கைளக்ெகாண்டுவந்துெகாண்டிருக்க றான்.
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௧௬ “இந்தநாட்டுஜனங்களிடம்,இதைனச்ெசால்லுங்கள்.
எருசேலமிலுள்ளஜனங்களிடம்இந்தச்ெசய்தையப் பரப்புங்கள்.

பைகவர்கள்தூரநாட்டிலிருந்துவந்துெகாண்டிருக்க றார்கள்.
அந்தப் பைகவர்கள்,யூதாவன்நகரங்களுக்குஎத ராகப் ேபார் ெசய்வதுப்பற்ற

சத்தமிட்டுக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
௧௭ எருசேலைமச் சுற்றலும் பைகவர் வயைலக் காவல் ெசய்யும்

மனிதைனப்ேபான்று,
வைளத்துக்ெகாண்டனர்.

யூதாேவ, நீ எனக்குஎத ராகத் தரும்பவ ட்டாய்!
எனேவ,உனக்குஎத ராகப் பைகவர்கள்வந்துெகாண்டிருக்க றார்கள்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௮ “நீங்கள்வாழ்ந்தவழியும் நீங்கள்ெசய்தெசயல்களும்,
உங்களுக்குஇந்தத்ெதால்ைலையக்ெகாண்டுவந்துள்ளது,

உங்களதுதீைமயானது,உங்கள்வாழ்க்ைகையக்கடினமாக்கயருக்க றது.
உங்கள்தீைமெகாடியஆபத்ைதக்ெகாண்டுவந்தது.

இதுஉங்கள்இதயத்ைதஆழமாகக் காயப்படுத்தவ ட்டது.”
எேரமியாவன்அழுைக

௧௯எனதுதுக்கமும், கவைலயும், எனதுவயற்ைறத்தாக்க க்ெகாண்டிருக்க றது.
நான்வலியால் ேவதைனயைடந்துவ ட்ேடன்.

நான்மிகவும் பயப்படுக ேறன்.
எனதுஇதயம்எனக்குள்ேவதைனப்படுகறது.

என்னால் சும்மா இருக்கமுடியாது, ஏெனன்றால் நான் எக்காள சத்தத்ைதக்
ேகட்டிருக்க ேறன்,

எக்காளமானதுேபாருக்காகப் பைடையஅைழத்துக்ெகாண்டிருக்க றது.
௨௦அழிைவத்ெதாடர்ந்து ேபரழிவுவருகறது.

நாடுமுழுவதும்அழிக்கப்படுக றது.
எனதுகூடாரங்கள்த டீெரன்றுஅழிக்கப்படுகன்றன.

எனதுதைரச் சீைலகள்கழிக்கப்படுகன்றன.
௨௧ என் கர்த்தாேவ எவ்வளவு காலமாக நான் ேபார்க் ெகாடிகைளப்

பார்க்கேவண்டும்!
எவ்வளவுகாலமாக நான், ேபார் எக்காளத்ைதக் ேகட்க ேவண்டும்?

௨௨ேதவன், “என்னுைடயஜனங்கள்அறவுெகட்டவர்கள்.
அவர்கள்என்ைனஅறந்துெகாள்ளவல்ைல.

அவர்கள்அறவல்லாதப் பள்ைளகள்.
அவர்கள்புரிந்துெகாள்வதல்ைல.

அவர்கள்தீைமெசய்வதல்வல்லவர்கள்.
ஆனால் அவர்களுக்கு நன்ைமைய எப்படி ெசய்யேவண்டும் என்று
ெதரியாது” என்றுெசான்னார்.

அழிவுவந்துெகாண்டிருக்க றது
௨௩நான்பூமிைய ேநாக்க ப் பார்த்ேதன்.

பூமி ெவறுைமயாய்இருந்தது.
பூமியன்ேமல்ஒன்றுமில்லாமலிருந்தது.
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நான்வானத்ைத ேநாக்க ப் பார்த்ேதன்.
அதன்ஒளி ேபாய்வ ட்டது.

௨௪நான்மைலகைளப்பார்த்ேதன்,
அைவநடுங்க க்ெகாண்டிருந்தன.
மைலகள்எல்லாம்அைசந்தன.

௨௫நான்பார்க்கும்ேபாதுஅங்ேகஜனங்கள்இல்ைல.
வானத்துப்பறைவகள்எல்லாம் பறந்துேபாய்வ ட்டன.

௨௬நான்பார்க்கும்ேபாதுநல்லநலம்வனாந்தரமாகவ ட்டிருந்தது.
அந்தநாட்டிலுள்ளநகரங்கள்எல்லாம்அழிக்கப்பட்டன.

கர்த்தர்இதைனச்ெசய்தார்.
கர்த்தரும்அவரதுெபருங்ேகாபமும்தான்இதைனச்ெசய்தது.

௨௭ “ேதசம்முழுவதும்அழிக்கப்படும்
(ஆனால்நான்நாட்ைடமுழுவதுமாகஅழிக்கமாட்ேடன்).

௨௮ எனேவ, இந்த நாட்டிலுள்ள ஜனங்கள் மரித்துப்ேபான ஜனங்களுக்காகக்
கதறுவார்கள்.

வானம்இருண்டுப்ேபாகும்நான்ெசால்லியருக்க ேறன்.
அதைனமாற்றமாட்ேடன்.

நான்ஏற்கனேவமுடிவுெசய்தருக்க ேறன்.
நான்எனதுமனைதமாற்றமாட்ேடன்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௨௯யூதாவன்ஜனங்கள்குதைரவீரர்களின் சத்தத்ைதயும்
வல்வீரர்களின் சத்தத்ைதயும் ேகட்பார்கள்.
ஜனங்கள்ஓடிப்ேபாவார்கள்!

ச லஜனங்கள்குைககளுக்குள்ஒளிந்துக்ெகாள்வார்கள்.
ச லஜனங்கள்புதர்களுக்குள்ஒளிந்துக்ெகாள்வார்கள்.
ச லஜனங்கள்பாைறகளுக்குேமல்ஏற க்ெகாள்வார்கள்.

யூதா நகரங்கள்எல்லாம் காலியாக ப் ேபாகும்.
அவற்றல்எவரும்வாழமாட்டார்கள்.

௩௦யூதாேவ! நீஅழிக்கப்பட்டிருக்க றாய்.
எனேவ, நீஇப்ெபாழுதுஎன்னெசய்துெகாண்டிருக்க றாய்?

நீஅழகானசவப்புஆைடகைள,
ஏன்அணிந்துக்ெகாண்டிருக்க றாய்?
நீ தங்க நைககைளஏன்அணிந்துெகாண்டிருக்க றாய்?
நீ கண்ணுக்குைமய ட்டுஏன்அழகுபடுத்த க்ெகாண்டிருக்க றாய்.
நீஉன்ைனஅழகுெசய்க றாய்.

ஆனால்இதுவீணாகும்.
உனதுேநசர்கள்உன்ைனெவறுக்கன்றனர்.

அவர்கள்உன்ைனக்ெகாைலெசய்யமுயல்கன்றனர்.
௩௧ ப ரசவ ேவதைனப்படும் ெபண்ணின் குரைலப் ேபான்ற கதறைலக்

ேகட்க ேறன்.
அதுமுதல்குழந்ைதையப்ப ரசவ க்கும்ெபண்ணின்கதறல்ேபான்றருந்தது.
சீேயானின்மகளின்கதறலாய்இதுஇருக்கறது.
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அவள்தனதுைககைளவ ரித்து,
“ஓ! நான்எத ர்த்து ேபாரிடமுடியாமல்,மயங்க வழப்ேபாக ேறன்.
என்ைனச் சுற்றலும் ெகாைலக்காரர்கள் இருக்க றார்கள்!” என்று
ெஜப க்க றாள்.

௫
யூதாவன்ஜனங்களின்தீைம
௧ “எருசேலம் ெதருக்களில் நடவுங்கள். சுற்ற ப் பார்த்து இவற்ைறப்பற்ற

எண்ணுங்கள். நகரத்தன் ெபாது சதுக்கங்கைளத் ேதடுங்கள். உங்களால் ஒரு
நல்லமனிதைனக்கண்டுபடிக்கமுடியுமானால்பாருங்கள். அவன்ேநர்ைமயான
காரியங்கைளச் ெசய்க றவனாகவும் உண்ைமையத் ேதடுக றவனாகவும்
இருக்கேவண்டும். உங்களால் ஒரு நல்ல மனிதைனக் கண்டுபடிக்க
முடியுமானால் நான் எருசேலைம மன்னிப்ேபன்! ௨ ஜனங்கள் வாக்குறுத ச்
ெசய்து ‘ஜீவனுள்ள கர்த்தைரக் ெகாண்டுெசால்லுக ேறாம்’ என்கறார்கள்,
ஆனால் நைடமுைறயல் தங்கள் வாக்குறுதைய நைறேவற்றும் எண்ணம்
அவர்களிடம்இல்ைல” என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௩கர்த்தாேவ! உமதுஜனங்கள்உமக்குஉண்ைமயாகஇருக்கேவண்டும்
என்றுநீர்வரும்புவைதநான்அறக ேறன்.

நீர்யூதாஜனங்கைளத்தாக்குக றீர்.
ஆனால்,அவர்கள்எவ்வதவலிையயும்உணர்ந்துக்ெகாள்வதல்ைல.

அவர்கைளநீர்அழித்தீர்.
ஆனால்அவர்கள்தங்கள்பாடத்ைதக்கற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல.

அவர்கள்மிகவும் ப டிவாதமாகவ ட்டனர்.
அவர்கள்தாம்ெசய்தெகட்ட ெசயல்களுக்கு,வருத்தப்பட மறுத்தனர்.

௪ஆனால்நான் (எேரமியா) எனக்குள்ெசான்ேனன்.
“ஏைழகள்மட்டுேமமுட்டாளாகஇருக்க ேவண்டும்.

கர்த்தருைடயவழிையஏைழஜனங்கள்கற்றுக்ெகாண்டிருக்கவல்ைல.
ஏைழ ஜனங்கள் அவர்களது ேதவனுைடய ேபாதைனகைள அறயாமல்
இருக்கறார்கள்.

௫ஆகேவநான்யூதாவன்தைலவர்களிடம் ேபாேவன்.
நான்அவர்கேளாடு ேபசுேவன்.

அந்தத்தைலவர்களுக்குந ச்சயமாக கர்த்தருைடயவழி ெதரியும்.
அவர்களுக்கு தமது ேதவனுைடய சட்டங்கள் ெதரியும், என்பதல் நான்
உறுதயாகஇருக்க ேறன்.”

ஆனால்,அந்தத்தைலவர்கள்,அைனவரும்கர்த்தருக்கு
ேசைவெசய்வதலிருந்துவடுபடஒன்றுேசர்ந்தருக்க றார்கள்.

௬அவர்கள்ேதவனுக்குஎத ராகத் தரும்பனார்கள்.
எனேவகாட்டிலிருந்துஒருசங்கம்வந்துஅவர்கைளத்தாக்கும்.

வனாந்தரத்தலிருந்துஒருநரி வந்துஅவர்கைளக்ெகால்லும்.
அவர்களின்நகரங்களுக்குஅருகல்,சறுத்ைதஒளிந்துக்ெகாண்டிருக்க றது.

நகரத்தலிருந்துெவளிேயவரும்எவைரயும்
அந்த சறுத்ைததுண்டுத்துண்டாகக் க ழித்துப்ேபாடும்.
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இது நகழும் ஏெனன்றால், யூதா ஜனங்கள் மீண்டும், மீண்டும், பாவம்
ெசய்தருக்க றார்கள்.

அவர்கள்பலமுைறகர்த்தரிடமிருந்துவலக ,அைலந்தருக்க றார்கள்.

௭ “யூதாேவ! உன்ைன நான் எதற்காக மன்னிக்க ேவண்டும்? என்று ஒரு நல்ல
காரணத்ைதஎனக்குக்ெகாடு,

உனதுபள்ைளகள்என்ைனவட்டுவ ட்டார்கள்.
அவர்கள்வக்க ரகங்களுக்கு,வாக்குறுத ெசய்தனர்.
அந்தவக்க ரகங்கள்உண்ைமயல்ெதய்வங்கள்அல்ல!

நான்உனதுபள்ைளகளுக்குத் ேதைவயானஅைனத்ைதயும்ெகாடுத்ேதன்.
ஆனால் அவர்கள் இன்னும் எனக்கு உண்ைமயல்லாதவர்களாக
இருக்க றார்கள்!

அவர்கள்ேவச கேளாடுமிகுதயானகாலத்ைதச்ெசலவழிக்க றார்கள்.
௮அவர்கள்குதைரகைளப்ேபான்றுஇருக்கறார்கள்.
அவர்கள்மிகுதயாகஉணவுஉண்கன்றனர்.
துைணேயாடுஉறவுெகாள்ளதயாராகன்றனர்.

அவர்கள் அயலானின் மைனவைய இச்ைசேயாடு அைழக்க ற
குதைரகைளப்ேபான்று,இருக்கறார்கள்.

௯இவற்ைறச்ெசய்வதற்காகயூதாஜனங்கைளநான்தண்டிக்கேவண்டாமா?”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
“ஆம்! இதுேபால வாழ்க ற ஒரு நாட்ைட நான் தண்டிக்கேவண்டும் என்பைத

நீங்கள்அறவீர்கள்.
நான்அவர்களுக்குஏற்றதண்டைனையேயெகாடுப்ேபன்.

௧௦ “யூதாவன்த ராட்ைசத் ேதாட்டவரிைசகளுக்குச்ெசல்லுங்கள்,
ெகாடிகைள ெவட்டிப் ேபாடுங்கள், (ஆனால் முழுவதுமாக அவற்ைற
அழிக்காதீர்கள்)

அவற்றன்கைளகைளெயல்லாம்ெவட்டுங்கள்.
ஏெனன்றால்,இந்தக்கைளகள்கர்த்தருக்குஉரிைமஉைடயைவஅல்ல.

௧௧ஒவ்ெவாருவழியலும்இஸ்ரேவல்குடும்பமும்யூதாகுடும்பமும்
எனக்குஉண்ைமயற்றவர்களாகஇருந்தருக்க றார்கள்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௨ “அந்தஜனங்கள்கர்த்தைரப்பற்ற ெபாய்யுைரத்தருக்கன்றனர்.
அவர்கள், ‘கர்த்தர் எங்களுக்குஎதுவும்ெசய்யமாட்டார்.

தீைமஎதுவும்நமக்குஏற்படாது.
ஒருபைட நம்ைமத்தாக்குவைதநாம் எப்ெபாழுதும்காண்பதல்ைல.
நாம் எப்ெபாழுதும்பட்டினியாகஇருப்பதல்ைல.’

௧௩கள்ளத்தீர்க்கதரிச கள்ெவறுைமயானகாற்ைறப் ேபான்றவர்கள்.
ேதவனுைடயவார்த்ைதஅவர்களில்இல்ைல.
அவர்களுக்குத்தீயைவஏற்படும்.”

௧௪அந்தஜனங்கள், “நான்அவர்கைளத்தண்டிக்கமாட்ேடன்என்றுகூறனார்கள்.
ஆைகயால் எேரமியாேவ, நான் உனக்குக் ெகாடுத்த வார்த்ைதகள் ெநருப்ைபப்

ேபான்றருக்கும்.
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அந்தஜனங்கள்மரத்துண்டுகைளப் ேபான்றருப்பார்கள்.
அந்தெநருப்புஅவர்கைளமுழுைமயாக எரித்துப் ேபாடும்!”
என்றுசர்வவல்லைமயுள்ளேதவனாகயகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
௧௫இஸ்ரேவல்குடும்பத்தாேர!
“நான் உங்கைளத் தாக்குவதற்காகத், ெதாைலதூரத்தலிருந்து, வைரவல் ஒரு

ேதசத்ைதக்ெகாண்டுவருேவன்.
அதுஒருவல்லைமமிக்கஜனமாகஇருக்க றது.

இதுபழைமயானேதசமாகஇருக்க றது.
அந்தத் ேதசத்தன்ஜனங்கள்நீங்கள்அறயாதஒருெமாழிையப் ேபசுக றார்கள்.

அவர்கள் என்ன ெசால்க றார்கள் என்பைத உங்களால் புரிந்துெகாள்ள
முடியாது.

௧௬அவர்களின்அம்புப்ைபகள்தறந்த சவக்குழிகைளப் ேபான்றருக்கும்.
அவர்களதுஆண்கள்எல்லாம்வலிைமயானவீரர்களாகஇருக்க றார்கள்.

௧௭ நீங்கள் ேசகரித்து ைவத்த வைளச்சைல எல்லாம் அந்தப் பைடவீரர்கள்
உண்பார்கள்.

உங்கள்உணவுமுழுவைதயும்அவர்கள்உண்பார்கள்.
அவர்கள் உங்களது மகன்கைளயும் மகள்கைளயும் உண்பார்கள்
(அழிப்பார்கள்).

அவர்கள்உங்கள்ஆடுகைளயும்உங்கள்மாடுகைளயும்உண்பார்கள்.
அவர்கள் உங்கள் த ராட்ைசப் பழங்கைளயும், அத்த ப் பழங்கைளயும்
உண்பார்கள்.

அவர்கள்தமதுவாள்களால்உங்களதுபலமானநகரங்கைளஅழிப்பார்கள்.
நீங்கள் நம்ப க்ைக ைவத்த உங்களது பலமான நகரங்கைள அவர்கள்
அழிப்பார்கள்!”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௮ “ஆனால் அந்தப் பயங்கரமான நாட்கள் வரும்ேபாது யூதாேவ, நான்
உன்ைன முழுவதுமாக அழிக்கமாட்ேடன்” என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
௧௯ “யூதாவலுள்ள ஜனங்கள் உன்னிடம், ‘நமது ேதவனாகய கர்த்தர் இந்தத்
தீயச்ெசயல்கைள நமக்கு ஏன் ெசய்தருக்க றார்?’ என்று ேகட்டால், நீ
அவர்களிடம், ‘யூதாவன்ஜனங்களாகய நீங்கள் கர்த்தைர வ ட்டு வலகனீர்கள்.
உங்கள் ெசாந்த நாட்டில், அந்நய நாட்டு வக்க ரகங்களுக்கு ேசைவ
ெசய்தருக்க றீர்கள். நீங்கள் அச்ெசயல்கைளச் ெசய்தபடியால், இப்ெபாழுதும்,
உங்களுக்குெசாந்தமில்லாத நாட்டில்அந்நயருக்கு ேசைவெசய்வீர்கள்’ ” என்று
ெசால்.
௨௦கர்த்தர் என்னிடம், “யாக்ேகாபன்குடும்பத்தாைரயும்,

யூதா நாட்டினைரயும் ேநாக்க :
௨௧நீங்கள்மத ேகடர்கள்,

உங்களுக்குக்கண்கள்இருக்கன்றன,
ஆனால்நீங்கள்பார்க்க றதல்ைல!
உங்களுக்குக்காதுகள்இருக்கன்றனஆனால்நீங்கள்ேகட்க றதல்ைல!

௨௨ந ச்சயமாக நீங்கள்எனக்குப்பயப்படுக றீர்கள்”எனெசால்என்றார்.
“எனக்குமுன்னால்நீங்கள்பயத்தால்நடுங்கேவண்டும்.
கடலுக்குக்கைரகைளஎல்ைலயாகஉண்டாக்கயவர் நாேன.
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இந்த வழியல் என்ெறன்ைறக்கும் தண்ணீரானது அதனுைடய இடத்தல்
இருக்குமாறுெசய்ேதன்.

கைரையஅைலகள்தாக்கலாம்.
ஆனால்அைவஅதைனஅழிக்கமுடியாது.
அைலகள்இைரந்துக்ெகாண்டுவரலாம்.
ஆனால்அதுகைரையக்கடந்து ேபாகமுடியாது.

௨௩மறுபடியும்யூதாவன்ஜனங்கள்ப டிவாதமாகஇருக்க றார்கள்.
எனக்குஎத ராகத் தரும்பஅவர்கள்எப்ெபாழுதும்த ட்டம் தீட்டுக றார்கள்.
அவர்கள்என்னிடமிருந்துதரும்ப என்ைனவட்டுவலகவ ட்டார்கள்.

௨௪யூதாவன்ஜனங்கள்தங்களுக்குள்இவ்வாறுெசால்லமாட்டார்கள்.
‘எங்கள்ேதவனாகயகர்த்தருக்குபயப்படுேவாம்,மரியாைதெசய்ேவாம்.
நமக்கு அவர் சரியான காலங்களில் மைழையயும், முன்மாரிையயும்,
பன்மாரிையயும்ெகாடுக்க றார்.

நாம் சரியான காலத்தல் அறுவைடையப் ெபறுேவாம்’ என்று அவர் உறுத
ெசய்க றார்.

௨௫யூதாவன்ஜனங்கேள! நீங்கள்தவறுெசய்தருக்க றீர்கள்.
எனேவமைழயும்அறுவைடயும்வரவல்ைல.
கர்த்தரிடமிருந்து வரும் அந்த நன்ைமைய அனுபவக்க உங்கள் பாவங்கள்
தடுத்துவ ட்டன.

௨௬என்னுைடயஜனங்களிைடயல்ெகட்ட மனிதரும்இருக்கன்றனர்.
அந்தக் ெகட்ட மனிதர்கள் பறைவகைளப் ப டிக்க வைலகைளச்
ெசய்பவர்கைளேபான்றவர்கள்.

இந்தமனிதர்கள்தமதுகண்ணிகைளைவப்பார்கள்.
ஆனால்அவர்கள்பறைவகளுக்குப்பதலாகமனிதர்கைளப்ப டிப்பார்கள்.

௨௭கூண்டுக்குள்ேளபறைவகள்இருப்பதுேபான்று,
இத்தீயஜனங்களின்வீடுகளில் கபடங்கள்நைறந்தருக்கும்.

அவர்களின்கபடங்கள்அவர்கைளெசல்வந்தர்களாகவும்,வலிைமயுள்ளவர்களாகவும்
ஆக்கன.

௨௮ அவர்கள் தாம் ெசய்த தீைமகளால் ெபரிதாக வளர்ந்து
ெகாழுத்துப்ேபாயருக்க றார்கள்.

அவர்கள்ெசய்யும்தீைமகளுக்குமுடிேவஇல்ைல.
ெபற்ேறார்கள் இல்லாதருக்க ற பள்ைளகளின் வழக்கல் பரிந்து
ேபசுவதல்ைல.

அந்தஅனாைதகளுக்குஅவர்கள்உதவுவதல்ைல.
ஏைழஜனங்கள்நயாயமானதீர்ப்புப்ெபறவடுவதல்ைல.

௨௯இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க றயூதாவன்ஜனங்கைள நான்
தண்டிக்கேவண்டுமா?”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
“இது ேபான்ற ஒரு ேதசத்தாைர நான் தண்டிக்கேவண்டும், என்றுஉங்களுக்குத்

ெதரியும்.
அவர்களுக்குப்ெபாருத்தமானதண்டைனகைளேயநான்தரேவண்டும்.”

௩௦கர்த்தர், “யூதா நாட்டிேலஒருபயங்கரமான
நடுங்கத்தக்கெசயல்நடந்தருக்க றது.
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௩௧தீர்க்கதரிச கள்,ெபாய்கைளக்கூறுகறார்கள்.
ஆசாரியர்கள் எதற்காகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்கேளா அச்ெசயல்கைளச்

ெசய்வதல்ைல.
என்னுைடயஜனங்கள்இந்நைலையவரும்புக றார்கள்!

ஆனால்,உங்கள்தண்டைனவரும்ேபாது
நீங்கள்என்னெசய்யப்ேபாக றீர்கள்?” என்றுெசால்லுகறார்.

௬
பைகவர் எருசேலைமசுற்றவைளத்தனர்

௧ெபன்யமீன்ஜனங்கேள! உங்கள்உயருக்காகஓடுங்கள்.
எருசேலம்நகரத்ைதவ ட்டுத்தூரஓடுங்கள்!

ெதக்ேகாவா நகரில் ேபார் எக்காளத்ைதஊதுங்கள்!
ெபத்ேகேரம் நகரில் எச்சரிக்ைகெகாடிையஏற்றுங்கள்!

நீங்கள்இவற்ைறெசய்யுங்கள்.
ஏெனன்றால்,வடக்கலிருந்துேபரழிவானதுவந்துெகாண்டிருக்க றது.
பயங்கரமானேபரழிவுஉங்களுக்குவந்துெகாண்டிருக்க றது.
௨சீேயானின்மகேள, நீஒருஅழகானெமன்ைமயான

ெபண்ேபான்றுள்ளாய்.
௩ேமய்ப்பர்கள்எருசேலமிற்குவருகறார்கள்,

அவர்கள்தம்ஆட்டுமந்ைதையக்ெகாண்டுவருகறார்கள்.
எருசேலைமச்சுற்ற தங்கள்கூடாரங்கைளஅைமத்தனர்.

ஒவ்ெவாரு ேமய்ப்பனும்,அவனதுெசாந்த மந்ைதையக்கவனிக்கன்றனர்.

௪ “எருசேலமிற்குஎத ராகப் ேபாராடத் தயாராகுங்கள்.
எழுந்தருங்கள்! நாம் மதய ேநரத்தல்நகரத்ைதத்தாக்குேவாம்;

ஆனால்ஏற்கனேவதாமதமாகவ ட்டது.
மாைலந ழல்நீளமாகவளர்ந்துக்ெகாண்டிருக்கன்றது.

௫எனேவ, புறப்படுங்கள்! இரவல்நகரத்ைதநாம் தாக்குேவாம்!
எருசேலைமச்சுற்றயருக்கன்றஉறுதயானசுவர்கைளஅழிப்ேபாம்.”

௬சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்,
“எருசேலைம சுற்றயுள்ள மரங்கைள ெவட்டிப்ேபாடுங்கள், அதன் சுவருக்கு
எத ராக எடுசுவைர எழுப்புங்கள்.

இந்தநகரம் தண்டிக்கப்படேவண்டும்!
இந்தநகரத்தன்உட்பகுதயல்ெகாடுைமையத்தவ ர ேவறுஎதுவுமில்ைல.

௭ஒருகணறுதனதுதண்ணீைரப்புத தாக சுரக்க றது,
இதுேபாலேவஎருசேலமும்தனதுதீங்ைகசுரக்கபண்ணுகறது,

நகரத்த ற்குள் எல்லா ேநரத்தலும், ெகாடுைமயும், வன்முைறயும் ந கழ்வைத
நான்ேகள்வப்படுக ேறன்.

எருசேலமிற்குள் எப்ெபாழுதும் துன்பமும், ேநாயும் இருப்பைதப்
பார்க்க ேறன்.

௮எருசேலேம! இந்தஎச்சரிக்ைகையகவனி!
நீ கவனிக்காவ ட்டால், ப றகுநான்உனக்குஎனதுமுதுைகத்தருப்புேவன்,

உனதுநாட்ைடஒருெவறும்வனாந்தரமாக நான்ெசய்ேவன்.
அங்குஎவரும்வாழமுடியாமல் ேபாகும்” என்றுகூறுகறார்.
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௯சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்,
“தங்கள்ேதசத்தல்வ டப்பட்டிருந்தஇஸ்ரேவல்ஜனங்கைளஒன்றுேசருங்கள்,

நீங்கள்த ராட்ைசத் ேதாட்டத்தல்இறுதயல்
பழுத்த பழங்கைளேசகரிப்பதுேபான்று

அவர்கைளஒன்றுேசருங்கள்.
ஒருேவைலக்காரன்ஒவ்ெவாருத ராட்ைசப் பழத்ைதயும்பற க்குமுன்

ேசாத ப்பதுேபான்றுேசாத யுங்கள்” என்றுகூறுகறார்.
௧௦நான்யாேராடு ேபசுேவன்?

நான்யாைர எச்சரிக்கமுடியும்?
நான்ெசால்வைதயார் ேகட்பார்கள்?

இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்தம்காதுகைளமூடிக்ெகாண்டார்கள்.
எனேவ, எனதுஎச்சரிக்ைககைளஅவர்களால் ேகட்கமுடியாது.

ஜனங்கள்கர்த்தருைடய ேபாதைனகைளவரும்புக றதல்ைல,
அவரதுெசய்தையஅவர்கள்ேகட்கவரும்பவல்ைல.

௧௧ ஆனால் நான், (எேரமியா) கர்த்தருைடய ேகாபத்தால் முழுைமயாக
நைறந்தருக்க ேறன்!

நான்அதைனத்தாங்குவதல்ேசார்ந்துேபாேனன்.
“ெதருவல் வைளயாடிக்ெகாண்டிருக்கும் பள்ைளகள் மீது கர்த்தருைடய

ேகாபத்ைதஊற்றுங்கள்.
கூடுகன்றஇைளஞர் ேமல்கர்த்தருைடய ேகாபத்ைதஊற்றுங்கள்.

ஒருஆணும்அவனதுமைனவயும் ேசர்த்துைகபற்றப்படுவார்கள்.
வயதானஜனங்கள்அைனவரும்ைகபற்றப்படுவார்கள்.
௧௨அவர்களின்வீடுகள்மற்றவர்களுக்குக்ெகாடுக்கப்படும்.

அவர்களின்வயல்களும்மைனவகளும்மற்றவர்களுக்குக்ெகாடுக்கப்படும்.
நான்என்னுைடயைகையஉயர்த்த யூதாவன்ஜனங்கைளத்தண்டிப்ேபன்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௩ “இஸ்ரேவலில் உள்ள அைனத்து ஜனங்களும் ேமலும் ேமலும் பணத்ைத
வரும்புகன்றனர்.

முக்கயத்துவம் குைறந்த ஜனங்களிலிருந்து முக்கயத்துவம் மிகுந்த
ஜனங்கள்வைரஅைனத்துஜனங்களும்,இதுேபாலேவஇருக்கன்றனர்.

தீர்க்கதரிச களிலிருந்து ஆசாரியர்கள்வைர, அைனத்து ஜனங்களும்
ெபாய்கைளக்கூறுகன்றனர்.

௧௪என்னுைடயஜனங்கள்மிக ேமாசமாகப் பாத க்கப்பட்டிருக்க றார்கள்.
தீர்க்கதரிச களும், ஆசாரியர்களும், அந்தக் காயங்களுக்குக் கட்டுப்
ேபாடேவண்டும்.

அவர்கள் ச றய காயங்களுக்கு, ச க ச்ைச ெசய்வதுேபான்று, அவர்கள்
புண்களுக்குச க ச்ைசெசய்கன்றனர்.

‘இதுசரியாகஇருக்க றது, எல்லாம் சரியாகஇருக்க றது!’
என்றுகூறுகறார்கள்.

ஆனால்அதுசரியாகஇல்ைல!
௧௫தீர்க்கதரிச களும்,ஆசாரியர்களும்,தாங்கள்ெசய்க றதீயச்ெசயல்களுக்காக

ெவட்கப்பட ேவண்டும்.
ஆனால்,அவர்கள்ெகாஞ்சமும்ெவட்கப்படுவதல்ைல
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தங்கள் பாவங்களுக்காக ெவட்கப்படும் அளவற்கு அவர்களுக்கு ேபாத ய
அறவல்ைல;

எனேவ,அவர்கள்ஒவ்ெவாருவரும்தண்டிக்கப்படுவார்கள்.
நான் ஜனங்கைளத் தண்டிக்கும்ேபாது, அவர்கள் தைரயல்
வீசெயறயப்படுவார்கள்” என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௬கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறுகறார்:
“வழிகளில் நன்றுகவனி.
பைழயசாைலஎங்ேக என்றுேகள்.

நல்லசாைலஎங்ேக என்றுேகள்.
அந்தச் சாைலயல்நட.
நீெசய்தால்,உனக்குள்நீஓய்ைவக்கண்டுபடிப்பாய்.

ஆனால் நீங்கேளா, ‘நாங்கள் நல்ல சாைலகளில் நடக்கமாட்ேடாம்!’ என்று
கூறனீர்கள்.

௧௭உங்கைளகவனிக்க காவல்காரர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்ேதன்.
நான் அவர்களிடம், ‘ேபார் எக்காள சத்தத்ைத கவனியுங்கள்’ என்று
கூறேனன்.

ஆனால்அவர்கேளா, ‘நாங்கள்கவனிக்கமாட்ேடாம்!’ என்றுகூறனார்கள்.
௧௮எனேவ, ேதசத்தலுள்ளவர்கேள!

ேகளுங்கள்சைபேய,
௧௯பூமியன்ஜனங்கேள,

யூதாஜனங்களுக்குநான்ேபரழிைவக்ெகாண்டுவருேவன்.
ஏெனன்றால்,அவர்கள்எல்லா தீயச்ெசயல்களுக்கும்த ட்டமிடுக றார்கள்.
அவர்கள்என்வார்த்ைதையஉதாசனப்படுத்தனார்கள்.
அந்தஜனங்கள்என்சட்டங்களுக்குஅடிபணியமறுத்தனர்.”

௨௦ கர்த்தர் அவர்களிடம், “ஏன் நீங்கள் ேசபா நாட்டிலுள்ள நறுமணப்
ெபாருட்கைளயும்,

ெதாைல நாடுகளிலுள்ள சுகந்தப் பட்ைடகைளயும் எனக்குக் ெகாண்டு
வருகறீர்கள்?

உங்களதுசர்வாங்கத்தகனபலிகள்எனக்குமக ழ்ச்ச யளிப்பதல்ைல,
உங்களதுபலிகள்எனக்குஇன்பமாய ராது” என்றுகூறனார்.

௨௧எனேவஇதுதான்கர்த்தர்கூறுவது:
“யூதாவலுள்ளஜனங்களுக்குநான்ச க்கல்கைளெகாண்டுவருேவன்.

அைவஜனங்கைளவழச்ெசய்யும்கற்கைளப்ேபான்றுஇருக்கும்.
தந்ைதகளும்மகன்களும்ஒருவர் ேமல்ஒருவர்இடற வழுவார்கள்.

நண்பர்களும்அருகல்உள்ளவர்களும்மரித்துப்ேபாவார்கள்.”

௨௨கர்த்தர் ெசால்லுகறதாவது:
“ஒருபைடயானதுவடக்கலிருந்துவந்துெகாண்டிருக்க றது.

பூமியலுள்ள, ெதாைலதூர இடங்களிலிருந்து ஒரு ெபரிய ேதசம்
வந்துெகாண்டிருக்க றது.

௨௩வீரர்கள்வல்ைலயும் ஈட்டிையயும்ெகாண்டுவருகன்றனர்.
அவர்கள்ெகாடுைமயானவர்கள்.
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அவர்களிடம்இரக்கம்இல்ைல.
அவர்கள்மிகவும் சக்த வாய்ந்தவர்கள்,

அவர்கள்,குதைரகள்ேமல் சவாரி ெசய்துவரும்ேபாது,
இைரகன்றகடைலப்ேபான்றுசத்தம் எழுப்புக றார்கள்.

சண்ைடெசய்வதற்குதயாராகஅப்பைடவந்துக்ெகாண்டிருக்க றது.
சீேயானின் குமாரத்த ேய! அந்தப் பைட உங்கைள தாக்க ட
வந்துெகாண்டிருக்க றது.”

௨௪அந்தப் பைடையப் பற்றயச்ெசய்தையக் ேகள்வப்பட்டிருக்க ேறாம்.
எங்களின்துன்பவைலயல்மாட்டிக்ெகாண்டதாகஉணர்க ேறாம்.

பயத்தனால்ஒன்றும்ெசய்யமுடியாதவர்களாகஇருக்க ேறாம்.
ப ரசவ க்கும்ெபண்ைணப்ேபான்றுேவதைனயல்இருக்க ேறாம்.

௨௫ெவளிேயவயல்களுக்குப் ேபாகாதீர்கள்.
சாைலகளில் ேபாகாதீர்கள்,

ஏெனன்றால்பைகவர்கள்வாள்ைவத்தருக்கன்றனர்.
எல்லாஇடங்களிலும்ஆபத்துஇருக்கறது.

௨௬என்சாக்குஆைடையஅணிந்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
சாம்பலில்புரளுங்கள்.

மரித்தஜனங்களுக்காகஉரக்கஅழுங்கள்.
ஒேர மகைனஇழந்தைதப்ேபான்றுஅழுங்கள்,

இவற்ைறெயல்லாம்ெசய்யுங்கள்;
ஏெனன்றால், நமக்கு எத ரியான, அழிவுக்காரன் மிகேவகமாக
வந்துக்ெகாண்டிருக்க றான்.

௨௭ “எேரமியா! நான், (கர்த்தர்)உன்ைனஉேலாகத்ைத
ேசாத த்துப்பார்க்கும் ேவைலயாளாகைவத்ேதன்,

நீ எனதுஜனங்கைளேசாத ப்பாய்;
அவர்கள்எவ்வாறுவாழ்கன்றார்கள்என்றுகவனிப்பாய்.

௨௮என்னுைடயஜனங்கேள, எனக்குஎத ராக தரும்பயருக்கன்றனர்,
அவர்கள்மிகவும்கடினமானவர்கள்.
அவர்கள் ஜனங்கைளப்பற்ற தவறானவற்ைறச் ெசால்க றார்கள்,
ஜனங்கைளப்பற்ற ெகட்டவற்ைறச்ெசால்க றார்கள்.

துருவும்கைறயும்ெகாண்டஅவர்கள்எல்ேலாரும்தீயவர்கள்.
அவர்கள் ெவண்கலத்ைதப்ேபான்றும் இரும்ைபப் ேபான்றும்
இருக்கன்றனர்.

௨௯ அவர்கள் ெவள்ளிைய சுத்தப்படுத்த முயலும் ேவைலக்காரர்கைளப்
ேபான்றுள்ளனர்.

துருத்த கள்பலமாகஊதப்படுகன்றன.
ெநருப்பு ேமலும்சூடாகன்றது.

ஆனால்ெநருப்பலிருந்துஈயம்மட்டும்வருகன்றது.
அந்த ெவள்ளிைய சுத்தப்படுத்துவதல் ேவைலயாள் தனது காலத்ைத

வீணாக்கவ ட்டான்.
இதுேபாலேவ, எனதுஜனங்களிடமிருந்துதீயைவவலக்கப்படவல்ைல.
௩௦ என்னுைடய ஜனங்கள் ‘தள்ளுபடியான ெவள்ளி’ என்று

அைழக்கப்படுவார்கள்,அவர்களுக்குஅந்தப்ெபயர்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது.
ஏெனன்றால், கர்த்தர்அவர்கைளஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல.”
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௭
எேரமியாவன்ஆலயத்துப்ப ரசங்கம்
௧ எேரமியாவ ற்கான கர்த்தருைடய ெசய்த இது: ௨ எேரமியா, ேதவனுைடய

வீட்டுக் கதவருகல் நல். வாசலில் இந்த ெசய்தையப் ப ரசங்கம் ெசய்: “யூதா
நாட்டிலுள்ள அைனத்து ஜனங்கேள! கர்த்தரிடமிருந்து வந்த ெசய்தையக்
ேகளுங்கள்! இந்தவாசல்வழியாகக்கர்த்தைரஆராத க்கவருகன்றஜனங்கேள,
இந்தச் ெசய்தையக் ேகளுங்கள். ௩ இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ேதவனாகய
கர்த்தர் இருக்க றார். சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இைதத் தான் ெசால்க றார்:
‘உங்களது வாழ்க்ைகைய மாற்றுங்கள். நல்லவற்ைறச் ெசய்யுங்கள், இதைன
நீங்கள் ெசய்தால், நான் உங்கைள இந்த இடத்தல் வாழவடுேவன். ௪ ச ல
ஜனங்கள் கூறுகற ெபாய்களில் நம்ப க்ைக ைவக்காதீர்கள். இதுதான்
கர்த்தருைடய ஆலயம், கர்த்தருைடய ஆலயம், கர்த்தருைடய ஆலயம்’ என்று
அவர்கள்கூறுகன்றனர். ௫நீங்கள்உங்களதுவாழ்க்ைகைய மாற்ற க்ெகாண்டு
நற் ெசயல்கைளச் ெசய்தால், நான் உங்கைள இந்த இடத்தல் வாழவடுேவன்.
நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் நயாயமாக இருக்கேவண்டும். ௬ நீங்கள்
அந்நயர்களுக்கும் நயாயமாக இருக்கேவண்டும். நீங்கள் வதைவகளுக்கும்
அநாைதகளுக்கும் நல்லவற்ைறச் ெசய்யேவண்டும். ஒன்றுமறயாத
ஜனங்கைளக்ெகால்லேவண்டாம். மற்ற ெதய்வங்கைளப் பன்பற்றேவண்டாம்.
ஏெனன்றால் அைவ உங்கள் வாழ்ைவ அழித்துவடும். ௭ நீங்கள் எனக்குக்
கீழ்ப்படிந்தால், நான்உங்கைளஇந்தஇடத்தல்வாழவடுேவன்: நான்உங்களது
முற்ப தாக்களுக்கு இந்த நாட்ைட என்ெறன்ைறக்கும் ைவத்தருக்கும்படி
ெகாடுத்ேதன்.
௮ “ஆனால் நீங்கள் ெபாய்கைள நம்ப க்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். அந்தப்

ெபாய்கள் பயனில்லாதைவ. ௯ நீங்கள் களவும், ெகாைலயும் ெசய்வீர்களா?
நீங்கள் வபச்சாரம் என்னும் பாவத்ைத ெசய்வீர்களா? நீங்கள் மற்றவர்கள்
ேமல் ெபாய்வழக்கு ேபாடுவீர்களா? நீங்கள் ெபாய்த் ெதய்வமான
பாகாைலத் ெதாழுதுெகாண்டு, உங்களால் அறயப்படாத அந்நய
ெதய்வங்கைளப் பன்பற்றுவீர்களா? ௧௦ நீங்கள் அந்தப் பாவங்கைளச்
ெசய்தால், எனது நாமத்தால் அைழக்கப்படும். இந்த வீட்டில் எனக்கு
முன்னால் ந ற்க முடியும் என்று நைனக்கறீர்களா? நீங்கள் இதுேபான்ற
ெகட்ட ெசயல்கைளெயல்லாம் ெசய்துெகாண்டு, எனக்கு முன்னால் நன்று,
‘நாங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க ேறாம்’ என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட தீய
ெசயல்கைளத் ெதாடர்ந்து ெசய்யலாம் என்று நைனக்கறீர்களா? ௧௧ இந்த
ஆலயம் எனது நாமத்தால் அைழக்கப்படுகன்றது. இந்த ஆலயம் உங்களுக்கு,
கள்ளர் பதுங்கும் இடேம ஒழிய, ேவறு எதுவுமில்ைலயா? நான் உங்கைள
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்” என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
௧௨ “யூதாவன் ஜனங்கேள! இப்ெபாழுது சீேலா என்னும் நகரத்த ற்குப்

ேபாங்கள். நான் முதலில் எந்த இடத்தல் எனது நாமத்தால் ஒரு வீட்ைட
அைமத்ேதேனா அங்கு ேபாங்கள். இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் தீயச்ெசயல்கைளச்
ெசய்தனர். அவர்கள் ெசய்த தீயச்ெசயல்களுக்கு நான் அந்த இடத்துக்குச்
ெசய்தவற்ைறப் ேபாய் பாருங்கள். ௧௩யூதா ஜனங்களாகய நீங்கள், இத்தீயச்
ெசயல்கைளெயல்லாம் ெசய்தீர்கள்” என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார். “நான்
உங்களிடம் மீண்டும் மீண்டும் ேபச ேனன். ஆனால் நீங்கள் என்ைன கவனிக்க
மறுத்துவ ட்டீர்கள். நான் உங்கைள அைழத்ேதன். ஆனால் நீங்கள் பதல்
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ெசால்லவல்ைல. ௧௪ எனேவ, எருசேலமில் எனது நாமத்தால் அைழக்கப்பட்ட
வீட்ைட அழிப்ேபன். நான் சீேலாைவ அழித்தது ேபான்று, அந்த ஆலயத்ைதயும்
அழிப்ேபன். எனது நாமத்தால் அைழக்கப்படும் எருசேலமில் உள்ள அந்த
வீடு, நீங்கள் நம்ப க்ைக ைவத்த ஆலயம். நான் அந்த இடத்ைத உங்களுக்கும்
உங்கள் முற்ப தாக்களுக்கும் ெகாடுத்ேதன். ௧௫ எப்ப ராயீமிலுள்ள உங்கள்
சேகாதரர்கைள நான்தூர எற ந்தைதப்ேபான்று, உங்கைளயும் என்ைனவட்டுத்
தூரஎற ேவன்.
௧௬ “எேரமியா, யூதாவலுள்ள இந்த ஜனங்களுக்காக நீ வண்ணப்பம்

ெசய்யேவண்டாம். அவர்களுக்காக நீ ெஜப க்கவும், ெகஞ்சவும் ேவண்டாம்,
அவர்களுக்கு உதவ ெசய்யேவண்டும் என்று என்னிடம் மன்றாடேவண்டாம்.
அவர்களுக்கான உனது ெஜபத்ைத நான் ேகட்கமாட்ேடன். ௧௭ யூதாவன்
நகரங்களில் அந்த ஜனங்கள் என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள் என்பைத நீ
பார்க்க றாய் என்பைத நான்அற ேவன். எருசேலம் நகரத்துவீத களில்அவர்கள்
என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள் என்பைத உன்னால் பார்க்க முடியும்.
௧௮ யூதாவலுள்ள ஜனங்கள் ெசய்துெகாண்டிருப்பது இதுதான். பள்ைளகள்
மரக்கட்ைடகைளச் ேசகரிக்கன்றனர். தந்ைதகள் ெநருப்புக்காக அந்த
மரக்கட்ைடகைளப் பயன்படுத்துகன்றனர். ெபண்கள், வானராக்கனிக்கும்
பலிய ட அப்பங்கைளச் சுடுகறார்கள். அந்நய ெதய்வங்கைள ெதாழுவதற்காக
யூதா ஜனங்கள் பானங்களின் காணிக்ைககைள ஊற்றுகன்றனர். எனக்குக்
ேகாபம் ஏற்படும்படி அவர்கள் இதைனச் ெசய்கன்றனர். ௧௯ ஆனால் யூதா
ஜனங்கள் உண்ைமய ேலேய என்ைனப் புண்படுத்தவல்ைல” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார். “அவர்கள் தங்கைளேய புண்படுத்த க்ெகாள்க றார்கள்.
அவர்கள் தங்களுக்ேக அவமானத்ைத வரவைழத்துக்ெகாள்க றார்கள்.”
௨௦ எனேவ கர்த்தர் அவர்களிடம், “நான் இந்த இடத்துக்கு எத ராக எனது
ேகாபத்ைதக் காட்டுேவன். நான் ஜனங்கைளயும் மிருகங்கைளயும்
தண்டிப்ேபன். நான் ெவளியலுள்ள மரங்கைளயும் தைரயலுள்ள
வைளச்சைலயும் தண்டிப்ேபன். எனது ேகாபம் சூடான ெநருப்ைபப்
ேபான்றருக்கும். எவராலும்அதைனத்தடுக்கமுடியாது” என்றுகூறுகறார்.
கர்த்தர் பலிகைளவ டகீழ்ப்படிதைலேயவரும்புக றார்
௨௧ இஸ்ரேவலின் சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தர் இவற்ைறக்

கூறுகறார்: “ேபாங்கள். உங்கள் வருப்பப்படி எத்தைன மிகுதயாகத் தகன
பலிகைளயும், மற்ற பலிகைளயும் ெசலுத்த முடியுேமா ெசலுத்துங்கள்.
அப்பலிகளின் இைறச்சைய நீங்கேள உண்ணுங்கள். ௨௨எக ப்துக்கு ெவளிேய
உங்களதுமுற்ப தாக்கைளக்ெகாண்டுவந்ேதன். நான்அவர்கேளாடுேபச ேனன்,
ஆனால் தகனபலிகள் மற்றும் மற்ற பலிகள் பற்ற எந்தக் கட்டைளையயும்
இடவல்ைல. ௨௩ நான் இந்தக் கட்டைளைய மட்டும் ெகாடுத்ேதன். ‘எனக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். அப்ெபாழுது நான் உங்களது ேதவனாக இருப்ேபன். நீங்கள்
என் ஜனமாய் இருப்பீர்கள். நான் கட்டைளய ட்ட அைனத்தும் ெசய்யுங்கள்.
உங்களுக்குநன்ைமகள்ஏற்படும்.’
௨௪ “ஆனால் உங்களது முற்ப தாக்கள் என்ைன கவனிக்கவல்ைல. அவர்கள்

நான் ெசான்னதல் கவனம் ைவக்கவல்ைல, அவர்கள் முரட்டாட்டமாக
இருந்தார்கள். அவர்கள் வரும்பயைதேய ெசய்தார்கள். அவர்கள் நல்லவர்கள்
ஆகவல்ைல. அவர்கள் ேமலும் தீயவர்கள் ஆனார்கள். அவர்கள் முன்னுக்கு
வராமல் பன்னுக்குப் ேபானார்கள். ௨௫ உங்களது முற்ப தாக்கள் எக ப்ைத
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வ ட்டு வலகய நாள் முதல், இன்றுவைர நான் உங்களிடம் எனது ேசவகர்கைள
அனுப்பயருக்க ேறன். தீர்க்கதரிச கேள எனது ேசவகர்கள். நான் அவர்கைள
மீண்டும், மீண்டும் உங்களிடம் அனுப்ப ேனன். ௨௬ ஆனால், உங்களது
முற்ப தாக்கள் நான் ெசான்னதற்கு ெசவ சாய்க்கவல்ைல. அவர்கள்
என்மீது கவனம் ைவக்கவல்ைல. அவர்கள் மிகுந்த ப டிவாதமானவர்களாக
இருந்தார்கள். அவர்கள் தம் தந்ைதயைரவ ட ேமாசமான தீைமகைளச்
ெசய்தனர்.
௨௭ “எேரமியா! நீ யூதா ஜனங்களிடம் இவற்ைற எல்லாம் ெசால்லுவாய்.

ஆனால் அவர்கள் நீ ெசால்வைத கவனிக்கமாட்டார்கள்! நீ அவர்கைள
அைழப்பாய். ஆனால் அவர்கள் பதல் ெசால்லமாட்டார்கள். ௨௮ எனேவ, நீ
அவர்களிடம் இவற்ைறச் ெசால்லேவண்டும். நமது ேதவனாகய கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படியாத ேதசம் இதுதான். ேதவனுைடய ேபாதைனகைள அதன்
ஜனங்கள் கவனிக்கவல்ைல, இந்த ஜனங்கள் உண்ைமயான ேபாதைனகைள
அறயவல்ைல.

ெகாைலயன்பள்ளத்தாக்கு
௨௯ “எேரமியா, உனது தைலமுடிைய ெவட்டி எற ந்துேபாடு. பாைறயன்

உச்ச க்குப் ேபாய் அழு. ஏெனன்றால், கர்த்தர் இந்த தைலமுைற ஜனங்கைள
மறுத்தருக்க றார். இந்த ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் தனது முதுைகத்
தருப்ப க்ெகாண்டார். ேகாபத்துடன் அவர்கைளத் தண்டிப்பார். ௩௦இவற்ைறச்
ெசய். ஏெனன்றால்,யூதாஜனங்கள்தீைமெசய்வைத நான்பார்த்தருக்க ேறன்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார். “அவர்கள் தம் வக்க ரகங்கைள
அைமத்தருக்க றார்கள், அதைன எனது நாமத்தால் அைழக்கப்படுக ற
ஆலயத்தல் அவர்கள் அந்த வக்க ரகங்கைள ைவத்தருக்க றார்கள். அவற்ைற
நான் ெவறுக்க ேறன். அவர்கள் எனது வீட்ைட ‘தீட்டு’ ெசய்தருக்க றார்கள்!
௩௧ யூதா ஜனங்கள், இன்ேனாமின் பள்ளத்தாக்கலுள்ள ேதாப்ேபத்தன்
ேமைடகைளக் கட்டியருக்க றார்கள். அந்த இடங்களில் அவர்கள் தமது
மகன்கைளயும், மகள்கைளயும் ெகான்று, பலியாக எரித்தார்கள். இவற்ைறச்
ெசய்யுமாறு நான் கட்டைளய டவல்ைல. இைவ ேபான்றவற்ைற நான்மனத ேல
நைனத்துப் பார்க்கவுமில்ைல. ௩௨ எனேவ, நான் உன்ைன எச்சரிக்க ேறன்.
நாட்கள் வந்துெகாண்டிருக்கன்றன” என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார். “ஜனங்கள்
இந்த இடத்ைத ெதாப்ேபத் என்னும் இன்ேனாமின் பள்ளத்தாக்கு என்று
அைழக்கப்ேபாவதல்ைல. அவர்கள் இதைன ‘சங்காரப் பள்ளத்தாக்கு’ என்று
அைழப்பார்கள். அவர்கள் இதற்கு இந்தப் ெபயைர இடுவார்கள். ஏெனன்றால்
மரித்தவர்கைள அவர்கள் ேதாப்ேபத்தல் இனி புைதக்க இடமில்ைல என்று
கூறுமளவுக்குப் புைதப்பார்கள். ௩௩ ப றகு, மரித்தவர் களின் உடல்கள் பூமிக்கு
ேமேல க டக்கும், வானத்து பறைவகளுக்கு உணவாகும். அந்த ஜனங்களின்
உடல்கைளக் காட்டு மிருகங்கள் உண்ணும். அந்தப் பறைவகள் அல்லது
மிருகங்கைளத் துரத்த ட அங்கு எவரும் உய ேராடு இருக்கமாட்டார்கள்.
௩௪ எருசேலமின் ெதருக்களிலும், யூதாவன் நகரங்களிலும் உள்ள, சந்ேதாஷம்
மக ழ்ச்ச ஆகயவற்றன் ஒலிகைள ஒரு முடிவுக்குக்ெகாண்டுவருேவன்.
எருசேலம் அல்லது யூதாவல் இனிேமல் மணவாளன் மற்றும் மண வாட்டியன்
சத்தமும்இனிேமல்இருக்காது. இந்தநாடுஒருபாழைடந்த பாைலவனமாகும்.”
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௮
௧ கர்த்தர் ெசால்லுகறதாவது: “அந்தக் காலத்தல் மனிதர்கள் யூதாவன்

அரசர்கள் மற்றும் முக்கய ஆள்ேவார்களின் எலும்புகைள அவர்களின்
கல்லைறயலிருந்து எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். ஆசாரியர்கள், மற்றும்
தீர்க்கதரிச களின் எலும்புகைளயும், அவர்களின் கல்லைறயலிருந்து
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். எருசேலமின்அைனத்துஜனங்களின்எலும்புகைளயும்,
அவர்களின் கல்லைறகளிலிருந்து அவர்கள் எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
௨ அவர்கள் அந்த எலும்புகைள தைரயன் மீது சூரியன், சந்த ரன்,
நட்சத்த ரங்களுக்குஅடியல்பரப்ப ைவப்பார்கள். எருசேலம்ஜனங்கள்சூரியன்,
சந்த ரன், நட்சத்த ரங்கள் ஆகயவற்ைற ேநச த்து, பன்ெதாடர்ந்து, குற ேகட்டு
ெதாழுதுெகாண்டனர். எவரும்அந்த எலும்புகைளச் ேசகரித்து மீண்டும்அடக்கம்
ெசய்யமாட்டார்கள். எனேவ, அந்த ஜனங்களின் எலும்புகள், பூமியன் ேமல்
எருைவப் ேபான்றுஎறயப்படும்.
௩ “யூதாவன் ெபால்லாத ஜனங்கைள நான் கட்டாயப்படுத்த அவர்களது

வீட்ைட வ ட்டும் நாட்ைட வ ட்டும் ேபாகும்படிச் ெசய்ேவன். ஜனங்கள் அந்நய
நாடுகளுக்குக் ெகாண்டுெசல்லப்படுவார்கள். ேபாரில் ெகால்லப்படாத
யூதா ஜனங்களில் சலர் தாம் ெகால்லப்பட வரும்புவார்கள்” இந்தச் ெசய்த
கர்த்தரிடமிருந்துவருகறது.

பாவமும்தண்டைனயும்
௪ “எேரமியா! யூதா ஜனங்களிடம் நீ ெசால்ல ேவண்டியதாவது: ‘கர்த்தர்

இவற்ைறக்கூறுகறார்:

“ ‘ஒருமனிதன்கீேழவழுந்தால்
மீண்டும்அவன்எழுவான்என்பைதநீஅறவாய்.

ஒருமனிதன்தவறானவழியல் ேபானால்,
அவன்தரும்ப வருவான்.

௫யூதாஜனங்கள்தவறானவழியல்ெசன்றனர்.
(வாழ்ந்தனர்) ஆனால் எருசேலமிலுள்ளஅந்த ஜனங்கள் ஏன் தவறானவழியல்

ெதாடர்ந்து ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கன்றனர்?
அவர்கள்தங்கள்ெசாந்தப்ெபாய்ையேயநம்புகன்றனர்.

அவர்கள்தரும்ப என்னிடம்வர மறுக்கன்றனர்.
௬நான்அவர்கைளமிகக் கவனமாகக் ேகட்டிருக்க ேறன்.

ஆனால்எதுசரிெயன்றுஅவர்கள்ெசால்க றதல்ைல.
ஜனங்கள்தம்பாவங்களுக்காகவருத்தப்படுவதல்ைல.

அவர்கள்தாங்கள்ெசய்ததுதீயச்ெசயல்கள்என்றுஎண்ணுவதல்ைல;
ஜனங்கள்எண்ணிப் பார்க்காமேலேயெசயல்கைளச்ெசய்க றார்கள்.

ேபாரில்ஓடும்குதைரகைளப் ேபான்றுஅவர்கள்இருக்கறார்கள்.
௭வானத்துபறைவகளுக்குக்கூடச்ெசயல்கைளச்ெசய்வதற்கான

சரியானேநரம்ெதரியும்.
நாைரகள், புறாக்கள், தைகவலான்குருவகள்ஆகயவற்றுக்கு

புதயகூட்டிற்குப் பறந்துெசல்லேவண்டியேநரம்ெதரியும்.
ஆனால்,எனதுஜனங்களுக்குத்தாங்கள்என்னெசய்யேவண்டுெமன்றுகர்த்தர்

வரும்புக றார் என்பதுெதரியாது.
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௮ “ ‘ “எங்களிடம் கர்த்தருைடய ேபாதைனகள்இருக்கறது.
எனேவ, நாங்கள்ஞானிகள்” என்றுெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.
ஆனால் அது உண்ைமயன்று, ஏெனன்றால், ேவதபாரகர்கள் தம்

எழுத்தாணிகளால்ெபாய்யுைரத்தனர்.
௯ கர்த்தருைடய ேபாதைனகைள, அந்த “ஞானமுள்ள ஜனங்கள்” கவனிக்க

மறுத்துவ ட்டனர்.
எனேவஉண்ைமயல்அவர்கள்ஞானம்உைடயவர்கள்அல்ல.

அந்த “ஞானமுள்ளஜனங்கள்” ப டிபட்டுள்ளனர்.
அவர்கள்அத ர்ச்ச யும்அவமானமும்அைடந்துள்ளனர்.

௧௦எனேவ, நான்அவர்களதுமைனவயைரமற்றவர்களுக்குக்ெகாடுப்ேபன்,
நான்அவர்களதுவயல்கைளப்புதயஉரிைமயாளர்களுக்குக்ெகாடுப்ேபன்.

இஸ்ரேவலில் உள்ள அைனத்து ஜனங்களும் ேமலும் ேமலும் பணத்ைத
வரும்புகன்றனர்.

முக்கயத்துவம் குைறந்த ஜனங்களிலிருந்து முக்கயத்துவம் மிகுந்த
ஜனங்கள்வைர,அவர்கள்அைனவரும்அதைனவரும்புகன்றனர்.

தீர்க்கதரிச களிலிருந்து ஆசாரியர்கள் வைர அைனவரும் ெபாய்
ெசால்லுகன்றனர்.

௧௧எனதுஜனங்கள்மிக ேமாசமாகக் காயப்பட்டிருக்க றார்கள்.
தீர்க்கதரிச களும், ஆசாரியர்களும், அந்தக் காயங்களுக்குக் கட்டுப்ேபாட
ேவண்டும்.

ஆனால் சறு காயங்களுக்குச் ச க ச்ைச ெசய்வதுேபான்று அவர்கள் ச க ச்ைச
ெசய்கன்றனர்.

“இதுசரியாகஇருக்க றது,” என்றுகூறுகறார்கள்.
ஆனால்அதுசரியாகவல்ைல.

௧௨அவர்கள்தாம்ெசய்க றதீயச்ெசயல்களுக்காகஅவமானப்பட ேவண்டும்.
ஆனால்அவர்கள்ெகாஞ்சமும்ெவட்கப்படுவதல்ைல.

அவர்கள்தங்களதுபாவங்களுக்காகெவட்கங்ெகாள்ளஅறயாதவர்கள்.
எனேவ,அவர்கள்ஒவ்ெவாருவரும்தண்டிக்கப்பட ேவண்டியவர்கள்.
நான் ஜனங்கைளத் தண்டிக்கும்ேபாது அவர்கள் தைரயல் வீச
எறயப்படுவார்கள்’ ”

கர்த்தர்இவற்ைறெயல்லாம்ெசான்னார்.

௧௩ “ ‘நான் அவர்களுைடய பழங்கைளயும் வைளச் சைலயும்
எடுத்துக்ெகாள்ேவன்.

எனேவ,அங்ேகஅறுவைடஇருக்காதுஎன்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
த ராட்ைசத் ேதாட்டத்தல்பழங்கள்இராது.
அத்தமரத்தல்அத்த ப்பழங்கள்இராது.

இைலகள்கூடகாய்ந்துஉத ர்ந்துவடும்.
நான்அவர்களுக்குக்ெகாடுத்தப்ெபாருட்கைளெயல்லாம்எடுத்துக்ெகாள்ேவன்.’ ”

௧௪ “எதற்காக நாம்இங்ேகசும்மாஉட்கார்ந்துஇருக்க ேறாம்.
வாருங்கள், பலமானநகரங்களுக்குஓடுேவாம்.

நமது ேதவனாகய கர்த்தர் நம்ைம மரிக்க ெசய்வாேரயானால், நாம் அங்ேகேய
மரித்துப்ேபாேவாம்.

நாம் கர்த்தருக்குஎத ராகப் பாவம்ெசய்ேதாம்”
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எனேவ, ேதவனாகய கர்த்தர் நாம் குடிப்பதற்கு வஷமுள்ள தண்ணீைரக்
ெகாடுத்தார்.

௧௫நாம் சமாதானம்அைடேவாம் என்றுநம்ப ேனாம்.
ஆனால்நன்ைமஎதுவும்வரவல்ைல.

அவர் நம்ைமமன்னிப்பார் என்றுஎத ர்பார்த்ேதாம்.
ஆனால்ேபரழிவு மாத்த ரேமவந்தது.

௧௬தாணின்ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்த நாட்டிலிருந்து
பைகவர்களின்குதைரகளதுமூச்சு சத்தம் ேகட்க றது.
அவர்களதுகுதைரகளின்கைனப்ெபாலியால்பூமிஅத ர்கன்றது.

அவர்கள்இந்த நாட்ைடயும்இதலுள்ளஅைனத்ைதயும்
அழிக்கவந்துள்ளனர்.

அவர்கள்இந்த நகரத்ைதயும்
இதல்வாழும்ஜனங்கைளயும்அழிக்கவந்தருக்க றார்கள்.

௧௭ “யூதாவன்ஜனங்கேள! உங்கைளத்தாக்கவஷமுள்ளபாம்புகைளஅனுப்ப க்
ெகாண்டிருக்க ேறன்.

அந்தப் பாம்புகைளக்கட்டுப்படுத்தமுடியாது.
அந்தப் பாம்புகள்உங்கைளக்கடிக்கும்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௮ “ேதவேன, நான் மிகவும் வருத்தத்ேதாடும், ெபருந்துயரத்ேதாடும்
இருக்க ேறன்.

௧௯எனதுஜனங்கள்ெசால்வைத ேகளும்”
இந்த நாட்டின் எல்லா இடங்களிலும் ஜனங்கள் உதவக்காக
அழுதுக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

அவர்கள், “சீேயானில் கர்த்தர்இன்னும்இருக்கறாரா?
சீேயானின்அரசர்இன்னும்இருக்கறாரா?”
என்றுகூறுகறார்கள்.

ஆனால்ேதவன்கூறுகறார், “யூதாவன்ஜனங்கள்அவர்களதுபயனற்றஅந்நய
வக்க ரகங்கைளத்ெதாழுதுெகாண்டனர்.

அதுஎன்ைனக்ேகாபங்ெகாள்ளச்ெசய்தது!
அவர்கள்எதற்காகெசய்தார்கள்?” என்றுேகட்டார்.

௨௦ஜனங்கள்ெசால்க றார்கள்,
“அறுவைட காலம் முடிந்துவ ட்டது, ேகாைடகாலம் ேபாய்வ ட்டது, நாம்
இன்னும்காப்பாற்றப்படவல்ைல.”

௨௧எனதுஜனங்கள்காயப்பட்டிருக்க றார்கள்.
எனேவநானும்காயப்பட்டிருக்க ேறன்.

நான்ேபசுவதற்குமிகவும்வருந்துக ேறன்.
௨௨உறுதயாக கீேலயாத்தல்ெகாஞ்சம்மருந்துஉள்ளது.

உறுதயாக கீேலயாத்தல்ஒருமருத்துவர்இருக்க றார்.
எனேவ, ஏன்? எனதுஜனங்களின்காயங்கள்குணமாகவல்ைல?

௯
௧எனதுதைலதண்ணீரால்நைறக்கப்பட்டால்,
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எனதுகண்கள்கண்ணீரின்ஊற்றாகஇருந்தால்நான்இரவும்பகலும்,
அழிந்துப்ேபானஎனதுஜனங்களுக்காகஅழமுடியும்!

௨வழிேபாக்கர்கள்இரவ ேலதங்குவதற்கு,
வனாந்தரத்த ேலஎனக்ெகன்ெறாருவீடுஇருந்தருக்குமானால்நல்லது.

அப்ெபாழுதுநான்எனதுஜனங்கைளவட்டுப்ேபாேவன்.
நான்அந்தஜனங்களிலிருந்துதூரப் ேபாய்வடுேவன்.

ஏெனன்றால்,அவர்கள்ேதவன்ேமல்வசுவாசம்இல்லாதவர்கள்.
அவர்கள்அைனவரும்அவருக்குஎத ராகத் தரும்பயருக்க றார்கள்.

௩ “அந்த ஜனங்கள் தங்களது நாக்குகைள வல்ைலப்ேபான்று
பயன்படுத்துகன்றனர்.

அவர்களது வாய்களிலிருந்து ெபாய்கள் அம்புகைளப்ேபான்று
பறக்கன்றன.

இந்தநாட்டில்உண்ைமகளல்லெபாய்கள்மிகப் பலமாகவளர்ந்தருக்கன்றன.
ஜனங்கள்ஒருபாவத்தலிருந்துஇன்ெனாருபாவத்த ற்குப் ேபாக றார்கள்.

அவர்களுக்குஎன்ைனத்ெதரியாது”
கர்த்தர்இவற்ைறச்ெசால்க றார்.

௪கர்த்தர், “உனதுஅண்ைடவீட்டாைர கவனியுங்கள்!
உனதுெசாந்தச் சேகாதரர்கைளயும்நம்பாதீர்கள்!

ஏெனன்றால்,ஒவ்ெவாரு சேகாதரனும்ஏமாற்றுக்காரனாய்இருக்க றான்.
ஒவ்ெவாருஅண்ைடவீட்டானும்,உனதுமுதுகுக்குப்பன்னால்ேபசுக றான்.

௫ஒவ்ெவாருவனும்தனதுஅண்ைடவீட்டானுக்குெபாய்யனாகஇருக்க றான்.
எவனும்உண்ைமையப் ேபசுவதல்ைல.

யூதாவன்ஜனங்கள்தம்நாக்குகளுக்கு
ெபாய்ையேயகற்றுக்ெகாடுத்தருக்கன்றனர்.

ேசார்ந்துேபாக றஅளவுக்கு
பாவம்ெசய்தார்கள்.

௬ஒருெகட்டச் ெசயைலஇன்ெனான்றுெதாடர்க றது.
ெபாய்கள்,ெபாய்கைளத்ெதாடர்கன்றன.
ஜனங்கள்என்ைனஅறயமறுக்கன்றனர்”

என்றுகர்த்தர்கூறனார்.

௭எனேவ, சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்:
“ஒருேவைலயாள்,ஒருஉேலாகத்ைதஅதுசுத்தமாயருக்க றதாஎன்றுேசாதைன

ெசய்வதற்காகெநருப்ப ேலசூடுபடுத்துகறான்.
அதுேபாலநான்யூதாஜனங்கைளேசாதைனச்ெசய்க ேறன்.

எனக்குேவறுவழி ெதரிந்தருக்கவல்ைல.
எனதுஜனங்கள்பாவம்ெசய்தருக்க றார்கள்.

௮ யூதா ஜனங்கள் அம்புகைளப் ேபான்ற கூர்ைமயான நாக்குகைள
ைவத்தருக்க றார்கள்.

அவர்களதுவாய்கள்ெபாய்ையப் ேபசுகன்றன.
ஒவ்ெவாருநபரும்தனதுஅயலானிடம் சமாதானமாய் ேபசுக றான்.
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ஆனால், அவன் இரகசயமாக தனது அயலாைனத் தாக்குவதற்குத்
த ட்டமிட்டுக்ெகாண்டிருக்க றான்.

௯யூதாஜனங்கைளநான்தண்டிக்க ேவண்டும்” என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
“அந்தவைகயானஜனங்கைளநான்தண்டிக்க ேவண்டும்என்றுநீஅறவாய்.

அவர்களுக்குஏற்றதண்டைனையநான்அவர்களுக்குெகாடுக்கேவண்டும்.”

௧௦நான் (எேரமியா)மைலகளுக்காகஉரக்கஅழுேவன்.
காலியானவயல்களுக்காக நான்ஒப்பாரிப் பாடைலப் பாடுேவன்.
ஏெனன்றால்,உய ர்வாழ்வனஅைனத்தும்எடுக்கப்பட்டுவடும்.

இப்ெபாழுதுஎவரும்அங்குபயணம்ெசய்யமாட்டார்கள்.
ஆடுமாடுகளின் சத்தத்ைதஅங்ேக ேகட்கமுடியாது.

பறைவகள்பறந்துேபாயருக்கன்றன.
மிருகங்கள்ேபாய்வ ட்டன.

௧௧ “நான் (கர்த்தர்) எருசேலம்நகரத்ைதகுப்ைப ேமடாக்குேவன்.
அதுஓநாய்களின்வீடாகும்.

யூதா நாட்டிலுள்ளநகரங்கைளநான்அழிப்ேபன்,
அதனால்அங்ேக எவரும்வாழமுடியாது.”

௧௨ இவற்ைறெயல்லாம் அற ந்துக்ெகாள்ளுகற அளவற்கு ஒரு ஞானமுள்ள
மனிதன்அங்ேகஇருக்க றானா?

கர்த்தரால்கற்ப க்கப்பட்டிருக்க ற சலர்அங்ேகஇருக்க றார்களா?
கர்த்தருைடயெசய்தையஎவெராருவராலும்வளக்கமுடியுமா?

அந்தப்பூமி ஏன்வீணாயற்று?
எந்த மனிதரும் ேபாகமுடியாத அளவற்கு அது ஏன் ெவறுைமயான
வனாந்தரமாய ற்று?

௧௩கர்த்தர்இந்தவனாக்களுக்குவைடெசான்னார்.
அவர்கூறனார்:
“இது ஏெனன்றால், யூதாவன் ஜனங்கள் எனது ேபாதைனகைளப்

பன்பற்றுவைதவ ட்டுவ ட்டார்கள்.
நான்எனதுேபாதைனகைளக்ெகாடுத்ேதன்.
ஆனால்,அவர்கள்நான்ெசால்வைதக் ேகட்க மறுத்துவ ட்டனர்.

௧௪யூதாவன்ஜனங்கள்தங்கள்ெசாந்தவழிய ேலேயவாழ்ந்தார்கள்.
அவர்கள்ப டிவாதக்காரர்கள்,

அவர்கள்ெபாய்த்ெதய்வமானபாகாைலத்ெதாழுதுெகாள்க றார்கள்.
அவர்களின் தந்ைதகள் அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ள
ெசால்லித்தந்தனர்.”

௧௫ “எனேவ, இஸ்ரேவலின் சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தர்
கூறுகறார்:

நான்வைரவல்யூதாஜனங்கைளத்தண்டிப்ேபன்.
௧௬நான்யூதாவன்ஜனங்கைளபலநாடுகளிலும் ச தறும்படிெசய்ேவன்.
அவர்கள்புறஜாத களுக்குள்வாழ்வார்கள்.
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அவர்களும்அவர்களது தந்ைதகளும்அந்த நாடுகைளப்பற்ற எப்ெபாழுதும்
அற ந்தருக்கமாட்டார்கள்.

நான்பட்டயங்களுடன்ஆட்கைளஅனுப்புேவன்.
அவர்கள்யூதாவன்ஜனங்கைளக்ெகால்வார்கள்.
ஜனங்கள்முடிந்துேபாகுமட்டும்அவர்கள்அவர்கைளக்ெகால்வார்கள்.”

௧௭சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்இைதத்தான்கூறுகறார்:
“இப்ெபாழுது,இவற்ைறப்பற்ற எண்ணுங்கள்!

நீங்கள், சாவல் கூலிக்காக அழுவதல் தறைமவாய்ந்த ெபண்கைளக்
கூப்படுங்கள்.

அந்த ேவைலயல் ெகட்டிக்காரிகைள ஜனங்களுக்காக ெசால்லி
அனுப்புங்கள்.

௧௮ஜனங்கள்ெசால்க றார்கள்,
‘அந்தப் ெபண்கள் வைரவாக வந்து, நமக்காக அழட்டும், ப றகு நமது கண்கள்

கண்ணீரால்நைறயும்.
நமதுகண்களிலிருந்துநீேராைடவரும்.’

௧௯ “சீேயானிலிருந்துஉரத்தஅழுைகயன்சத்தம் ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க றது.
‘நாம்உண்ைமய ேலேயஅழிக்கப்பட்டிருக்க ேறாம்.
நாம்உண்ைமய ேலேயெவட்கப்படுக ேறாம்!

நாம் நமதுநாட்ைடவ ட்டுவலக ேவண்டும்.
ஏெனன்றால், நமதுவீடுகள்அழிக்கப்பட்டிருக்கன்றன.

இப்ெபாழுதுநமதுவீடுகள்கற்குவயல்களாகஇருக்கன்றன.’ ”

௨௦ யூதாவன் ஸ்த ரீகேள! இப்ெபாழுது, கர்த்தரிடமிருந்து வரும் ெசய்தையக்
ேகளுங்கள்.

கர்த்தருைடயவாயலிருந்துவருகறவார்த்ைதகைளக் ேகளுங்கள்.
உங்கள் ெபண்பள்ைளகளுக்கு எவ்வாறு உரக்க அழுவது என்று கற்றுக்

ெகாடுங்கள்.
ஒவ்ெவாருெபண்ணும்ஒப்பாரிப் பாடைலபாடக்கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்.

௨௧ “மரணம்வந்தருக்க றது.
நமதுஜன்னல்கள்வழியாக மரணம்ஏறயருக்க றது.

நமதுஅரண்மைனகளுக்குள்மரணம்வந்தருக்க றது.
ெதருவல் வைளயாடிக்ெகாண்டிருக்கும், நமது பள்ைளகளிடம் மரணம்

வந்தருக்க றது.
ெபாது இடங்களில் நாம் சந்த க்க ற இைளஞர்களிடம் மரணம்
வந்தருக்க றது.”

௨௨ “கர்த்தர் எேரமியாைவேநாக்க ,
மரித்தஉடல்கள்வயல்ெவளிகளின்ேமல்எருைவப் ேபான்றுக டக்கும்.

அவர்களின் உடல்கள், வவசாய அறுத்துப் ேபாட்ட அரிையப்ேபான்று
தைரயல்க டக்கும்.

ஆனால் அவற்ைற ேசகரிக்க எவரும் இருக்கமாட்டார்கள்” என்று ெசால்
என்றார்.
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௨௩கர்த்தர், “ஞானம்உள்ளவர்கள்
தமதுஞானத்ைதப்பற்ற ெபருைமேபசேவண்டாம்.

பலம்உள்ளவர்கள்
தமதுபலத்ைதப்பற்ற ெபருைமேபசேவண்டாம்.

ெசல்வம்உைடயவர்கள்
தமதுெசல்வத்ைதப்பற்ற ெபருைமேபசேவண்டாம்.

௨௪ ஆனால் எவராவது ெபருைமேபச வரும்பனால், அவன் இைதப்பற்ற
ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ளட்டும்.

என்ைனப்பற்ற அவன்அறந்துக்ெகாண்டைதக்குற த்துெபருைமப்படட்டும்.
நாேனகர்த்தர் என்றும்,

நான்தயவும்நயாயமும்ெகாண்டவர் என்றும்,
நான்பூமியல்நன்ைமையச்ெசய்க றவர் என்றும்
புரிந்துெகாண்டவன்ெபருைமப்படட்டும்.

நான்அவற்ைறேநச க்க ேறன்” என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௨௫ “சரீரத்தல் மட்டும் வருத்தேசதனம் பண்ணிக் ெகாண்டவர்கைள
நான் தண்டிக்கப்ேபாக ற காலம் வந்துெகாண்டிருக்க றது. ௨௬ எக ப்து,
யூதா, ஏேதாம், அம்ேமான், ேமாவாப் மற்றும் வனாந்த ரத்தல் வாழ்க ற
அைனத்துஜனங்கைளயும்பற்ற நான்ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன், பாைலவனக்
குடிகள் தங்கள் தாடி ஓரங்கைள ெவட்டினார்கள். இந்த நாடுகளில் உள்ள
அைனத்துஜனங்களும்சரீரத்தல்வருத்தேசதனம்பண்ணிக்ெகாள்ளாதவர்கள்.
ஆனால், இஸ்ரேவல் குடும்பத்தல் வந்த ஜனங்கேளா, தங்கள் இதயத்தல்
வருத்தேசதனம்ெசய்துெகாள்ளவல்ைல” என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௦
கர்த்தரும்,வக்க ரகங்களும்
௧ இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாேர! உங்கைளக் குறத்து கர்த்தர் ெசான்னைத

கவனித்து ேகளுங்கள்!

௨ “மற்ற நாடுகளில்உள்ளஜனங்கைளப் ேபான்றுவாழாதீர்கள்!
வானத்தல் ேதான்றும் ச றப்பான அைடயாளங்கைளக் கண்டு
பயப்படாதீர்கள்!

அயல் நாடுகளில் உள்ளவர்கள் தாம் வானத்தல் காண்கன்றவற்ைறப்பற்ற
பயப்படுக றார்கள்.

ஆனால்அவற்ைறப்பற்ற நீங்கள்பயப்பட ேவண்டாம்!
௩மற்றஜனங்களின்பழக்கவழக்கங்கள்பயனற்றைவ.
ஏெனனில், அவர்களது வக்க ரகங்கள் காட்டிலுள்ள மரக்கட்ைடகைளத் தவ ர,

ேவறல்ைல.
அவர்களின்வக்க ரகங்கள்ேவைலயாளால்உளியால்ெசதுக்கப்பட்டைவ.
௪ அவர்கள் தமது வக்க ரகங்கைளப் ெபான்னாலும் ெவள்ளியாலும்

அழகுபடுத்துகன்றனர்.
அவர்கள்ஆணிகைளயும்,சுத்த கைளயும்பயன்படுத்த ,வக்க ரகங்கள்வழாமல்

ெசய்க றார்கள்.
எனேவ,அைவவழுவதல்ைல.

௫அயல்நாடுகளில்உள்ளவக்க ரகங்கள்ெவள்ளரிக்காய்வயலிேல,
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குருவகைள வ ரட்டுவதற்காக ைவக்கப்பட்ட ெகால்ைல ெபாம்ைமையப்
ேபான்றுள்ளன.

அவர்களின்வக்க ரகங்களால் ேபசமுடியாது.
அவர்களின்வக்க ரகங்களால்நடக்கமுடியாது.
ஜனங்கள்அந்தவக்க ரகங்கைளத்தூக்க ச்ெசல்லேவண்டும்.

அவற்றுக்குநீங்கள்பயப்படேவண்டாம்.
அைவகளால்உங்கைளக்காயப்படுத்தமுடியாது.
அைவஉங்களுக்குஉதவயும்ெசய்யாது”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௬கர்த்தாேவ,உம்ைமப் ேபான்றுஎவரும்இல்ைல!
நீர் ெபரியவர்!
உமதுநாமம்மகைமயும்ெபருைமயும்வல்லைமயும்வாய்ந்தது!

௭ேதவேன! எல்ேலாரும்உமக்குமரியாைதச்ெசலுத்தேவண்டும்.
அைனத்துேதசத்தாருக்கும்நீேரஅரசன்.

அவர்களின்மரியாைதக்குநீர் பாத்த ரர்.
அந்தநாடுகளுக்கைடயல்பலஞானமுள்ளவர்கள்இருக்கறார்கள்.

ஆனால்,அவர்கள்எவரும்உம்ைமப் ேபான்றுஞானமுள்ளவர்கள்இல்ைல.
௮ ேவறு நாடுகளில் உள்ள, அைனத்து ஜனங்களும், அறயாைமயும்,

மூடத்தனமும்ெகாண்டவர்கள்.
அவர்களின் ேபாதைனகள்பயனற்றைவ.
அவர்களின்ெதய்வங்கள்மரச் சைலகேள.
௯அவர்கள்தர்ஷீசலிருந்துெகாண்டுவந்தெவள்ளிையயும்

ஊப்பாசலிருந்து ெகாண்டு வந்த ெபான்ைனயும் ைவத்து அந்தச்
சைலகைளச்ெசய்தருக்கன்றனர்.

அந்தவக்க ரகங்கள், தச்சன்களாலும், தட்டான்களாலும்ெசய்யப்பட்டைவ.
அவர்கள் அந்த வக்க ரகங்களுக்கு, இளநீலமும், ஊதா ஆைடயும்

அணிவ க்க றார்கள்.
“ஞானமுள்ளவர்கள்”அந்த “ெதய்வங்கைளச்”ெசய்கன்றனர்.

௧௦ஆனால்கர்த்தர்தான்உண்ைமயானஒேர ேதவன்.
உண்ைமயல்ஜீவனுள்ளஒேர ேதவன்அவர்தான்!
அவர் என்ெறன்றும்ஆளுகன்றஅரசன்!

ேதவன்ேகாபங்ெகாண்டால்பூமிஅத ர்க றது,
ேதசங்களிலுள்ளஜனங்களால்அவரதுேகாபத்ைததாங்கமுடியாது.

௧௧ “அந்தஜனங்களிடம்இந்தச்ெசய்தையக்கூறுங்கள்,
‘அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வங்கள் பரேலாகத்ைதயும் பூமிையயும்
பைடக்கவல்ைல.

அந்தப்ெபாய்த்ெதய்வங்கள்அழிக்கப்படுவார்கள்.
வானம் மற்றும் பூமியலிருந்து மைறவார்கள்’ ” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார்.

௧௨ேதவன்ஒருவேர தமதுவல்லைமயால்பூமிையச்ெசய்தார்.
ேதவன்தனதுஞானத்ைதப் பயன்படுத்த பூமிையஉண்டாக்கனார்.

ேதவன்தமதுஞானத்தனால்
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பூமியன்ேமல்வானத்ைதவ ரியச் ெசய்தார்.
௧௩சத்தமானஇடிக்கும் ேதவேனகாரணமாக றார்.

வானத்தலிருந்துெபருெவள்ளம்ெபாழியவும்அவேர காரணமாக றார்.
அவர் பூமியன் அைனத்துஇடங்களிலிருந்தும் வானத்த ற்கு ேமகம் எழும்பும்படி

ெசய்க றார்.
அவர்மின்னலுடன்மைழையஅனுப்புக றார்.
அவர்தமதுபண்டகச் சாைலயலிருந்துகாற்ைறஅனுப்புக றார்.

௧௪ஜனங்கள்மூடர்களாகஇருக்க றார்கள்!
உேலாகச் ச ற்ப கள் தாங்கள் ெசய்த வக்க ரகங்கைளக் ெகாண்டு
அவமானத்துக்குள்ளாகன்றனர்.

அந்தச் சைலகள்ெவறும்ெபாய் என்றுஅவர்கள்அறவார்கள்.
அந்தவக்க ரகங்களுக்குஉய ர்இல்ைல.

௧௫அந்தவக்க ரகங்கள்பயனற்றைவ.
அைவெபாய்யானைவ. வஞ்சக்கும்படியாகெசய்யப்பட்டைவ.

நயாயத்தீர்ப்புக் காலத்தல்,
அவ்வக்க ரகங்கள்அழிக்கப்படும்.

௧௬ஆனால்யாக்ேகாபன்ேதவன்,அந்தவக்க ரகங்கைளப் ேபான்றவரல்ல.
ேதவன் எல்லாவற்ைறயும் பைடத்தார், ேதவன் தமது ெசாந்த ஜனங்கள்
என்றுஇஸ்ரேவல்ஜனங்கைளேதர்ந்ெதடுத்தார்.

“சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்” என்பதுேதவனுைடயநாமம்.
அழிவுவந்துெகாண்டிருக்க றது

௧௭உனக்குச்ெசாந்தமானவற்ைறெயல்லாம் ேசர்த்துக்ெகாள்.
புறப்படத் தயாராகு. யூதாவன் ஜனங்களாகய நீங்கள் பட்டணத்தல்

ப டிபடுவீர்கள்.
இதைனபைகவர்கள்சுற்ற வைளத்துக்ெகாள்வார்கள்.

௧௮ “இந்தமுைற,யூதாவன்ஜனங்கைளநாட்ைடவ ட்டுெவளிேய எற ேவன்.
நான்அவர்களுக்குவலியும்,துன்பமும்ெகாண்டுவருேவன்.
நான் இதைனச் ெசய்வதன் மூலம் அவர்கள் பாடம் கற்றுக்ெகாள்வார்கள்”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௯ஓ! நான் (எேரமியா) ேமாசமாகக் காயப்பட்ேடன்,
நான்புண்பட்ேடன், என்னால்குணமாகமுடியவல்ைல

எனக்குள்நான்இவ்வாறுெசால்லிக்ெகாண்ேடன்.
“இதுதான்என்னுைடயேநாய்.

இதன்மூலம்நான்துன்பப்படேவண்டும்.”
௨௦எனதுகூடாரம்அழிக்கப்பட்டது.

கூடாரக் கயறுகள்எல்லாம்அறுபட்டன.
எனதுபள்ைளகள்என்ைனவட்டுவ ட்டனர்.

அவர்கள்ேபாய்வ ட்டார்கள்.
எனதுகூடாரத்ைதஅைமப்பதற்குஎவனும்இருக்கவல்ைல,

எனக்கானஇருப்ப டத்ைதஉருவாக்க டயாரும்இல்ைல.
௨௧ேமய்ப்பர்கள் (தைலவர்கள்)மூடர்கள்,

அவர்கள்கர்த்தைரத் ேதடமுயற்ச ெசய்வதல்ைல.
அவர்களுக்குஞானம்இல்ைல.
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எனேவஅவரதுமந்ைதகள் (ஜனங்கள்) ச தற க் காணாமல்ேபாகன்றன.
௨௨உரத்த சத்தத்ைதக் ேகளுங்கள்!

இந்தஉரத்த சத்தம்வடக்கலிருந்துவருகறது.
அதுயூதாவன்நகரங்கைளஅழிக்கும்.

யூதாஒருெவறுைமயானவனாந்தரமாகும்,
அதுஓநாய்களுக்கானவீடாகும்.

௨௩கர்த்தாேவ! ஜனங்கள்உண்ைமயல்தங்களதுவாழ்ைவக்கட்டுப்படுத்தேவா,
அல்லது தங்கள் எத ர்காலத்ைத த ட்டமிடேவா முடியாது, என்பைத நான்
அற ேவன்.

வாழ்வதற்கான சரியான வழிைய ஜனங்கள் உண்ைமயல்
அறந்துெகாள்ளவல்ைல.

௨௪கர்த்தாேவ! எங்கைளத்தருத்தும்,
நீதயாய்இரும்.

ேகாபத்தல்எங்கைளத்தண்டிக்காமல்இரும்.
இல்ைலேயல்நீர் எங்கைளஅழிக்கக்கூடும்.

௨௫நீர் ேகாபத்ேதாடுஇருந்தால்,
பன்அந்நயநாடுகைளத்தண்டியும்.

அவர்கள்உம்ைமஅறவதல்ைல,மத ப்பதுமில்ைல.
அந்தஜனங்கள்உம்ைமத்ெதாழுதுெகாள்வதுமில்ைல.

அந்தநாடுகள்யாக்ேகாபன்குடும்பத்ைதஅழித்தது,
அவர்கள்இஸ்ரேவைலமுழுைமயாகஅழித்தனர்,
அவர்கள்இஸ்ரேவலரின்தாய் நாட்ைடயும்அழித்தனர்.

௧௧
உடன்படிக்ைகஉைடக்கப்படுக றது
௧ எேரமியாவ ற்கு வந்த கர்த்தருைடய வார்த்ைத இதுதான். ௨ “எேரமியா,

இந்த உடன்படிக்ைகயன் வார்த்ைதகைளக் ேகள். யூதாவன் ஜனங்களிடம்
இவற்ைறப்பற்ற கூறு. எருசேலமில் வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்க ற ஜனங்களிடம்
இவற்ைறப்பற்ற கூறு. ௩ இைதத்தான், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர்
கூறுகறார்: ‘இந்த உடன்படிக்ைகக்கு அடிபணியாத எந்தெவாரு நபருக்கும்
ெகட்டைவ ஏற்படும். ௪ நான் உங்கள் முற்ப தாக்கேளாடு ெசய்துக்ெகாண்ட
உடன்படிக்ைகையப்பற்ற ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன். நான் அவர்கைள
எக ப்தலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டு வந்தேபாது அவர்கேளாடு இந்த
உடன்படிக்ைகையச் ெசய்துக்ெகாண்ேடன். எக ப்து பல துன்பங்களுக்குரிய
இடமாக இருந்தது. அது இரும்ைப இளகச் ெசய்யும் அளவற்கு சூடான
வாணலிையப்ேபான்று இருந்தது.’ அந்த ஜனங்களிடம், ‘எனக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். நான் உங்களுக்குக் கட்டைளயடுகன்றவற்ைறச் ெசய்யுங்கள்.
நீங்கள் இவற்ைறச் ெசய்தால் நீங்கள் என்னுைடய ஜனங்களாகவும், நான்
உங்களதுேதவனாகவும்இருப்ேபன்’ என்றுெசான்ேனன்.
௫ “நான் உங்களது முற்ப தாக்களுக்குச் ெசய்த வாக்குறுதையக்

காப்பாற்றுவதற்காகேவ இதைனச் ெசய்ேதன். மிகவும் ெசழிப்பான பாலும்
ேதனும் ஓடுகற பூமிையத் தருவதாக நான் அவர்களுக்கு உறுத ெசய்ேதன்.
நீங்கள்இன்றுஅத்தைகயநாட்டில்வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்”
நான் (எேரமியா) “ஆெமன்கர்த்தாேவ” என்ேறன்.
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௬ கர்த்தர் என்னிடம், “எேரமியா எருசேலமின் ெதருக்களிலும், யூதாவன்
நகரங்களிலும் இச்ெசய்தையப் ப ரச்சாரம் ெசய் என்று ெசான்னார்.
அவர் ‘இந்த உடன்படிக்ைகயன் வார்த்ைதைய கவனியுங்கள். அதன்
சட்டங்களுக்கு அடிபணியுங்கள். ௭ உங்களது முற்ப தாக்களுக்கு நான்
அவர்கைள எக ப்தலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டுவந்தேபாது, ஒரு எச்சரிக்ைகக்
ெகாடுத்ேதன். இந்நாள்வைர நான் அவர்கைள மீண்டும், மீண்டும், எச்சரிக்ைக
ெசய்ேதன்,எனக்குகீழ்ப்படியுமாறுநான்அவர்களுக்குச்ெசான்ேனன். ௮ஆனால்
உங்களது முற்ப தாக்கள் எனக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல. அவர்கள் ப டிவாதமாக
இருந்து அவர்களது தீயமனம் வரும்புக றபடி ெசய்தனர். அவர்கள் எனக்கு
அடிபணியாவ ட்டால் ெகட்டைவ ஏற்படும், என்று உடன்படிக்ைகக் கூறுகறது,
எனேவ, நான் அவர்களுக்கு அைனத்து ெகட்டவற்ைறயும் ஏற்படும்படிச்
ெசய்க ேறன். உடன்படிக்ைகக்குக் கீழ்ப்படியும்படி நான் அவர்களுக்கு
கட்டைளய ட்ேடன். ஆனால்அவர்கள்ெசய்யவல்ைல.’ ”
௯கர்த்தர் என்னிடம், “எேரமியா! யூதாவன்ஜனங்களும்எருசேலமில்வாழ்க ற

ஜனங்களும்இரகச யமாக த ட்டங்கள் ேபாடுக றார்கள் என்றுெதரியும். ௧௦அந்த
ஜனங்கள் தம் முற்ப தாக்கள் ெசய்த அேத பாவங்கைளச் ெசய்க றார்கள்.
அவர்களின் முற்ப தாக்கள் எனது ெசய்தைய ேகட்க மறுத்தனர். அவர்கள்
அந்நய ெதய்வங்கைள ெதாழுதுெகாள்ளவும், பன்பற்றவும் ெசய்தனர். நான்
அவர்களது முற்ப தாக்கேளாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகைய இஸ்ரேவலின்
குடும்பத்தாரும்,யூதாவன்குடும்பத்தாரும்,உைடத்துவ ட்டனர்”என்றுகூறனார்.
௧௧ எனேவ கர்த்தர், “யூதாவன் ஜனங்களுக்கு வைரவல் பயங்கரமான சல

காரியங்கள் ஏற்படும்படி ெசய்ேவன். அவர்களால் அவற்றலிருந்து தப்ப க்க
முடியாது. அவர்கள் வருத்தப்படுவார்கள். அவர்கள் என்னிடம் உதவக்காக
அழுவார்கள். ஆனால் நான் அவர்கைள கவனிக்கமாட்ேடன். ௧௨ யூதாவல்
உள்ளஜனங்களும்,எருசேலமில்உள்ளஜனங்களும்,தங்கள்வக்க ரகங்களிடம்
ேபாய் உதவக்காக ெஜப ப்பார்கள். அந்த வக்க ரகங்களுக்கு முன் நறுமணப்
ெபாருட்கைள எரிக்கன்றனர். அந்தப் பயங்கரமான காலம் வரும்ேபாது அந்த
வக்க ரகங்களால்யூதாவன்ஜனங்களுக்குஉதவ ெசய்யமுடியாது.
௧௩ “யூதாவன் ஜனங்கேள! உங்களிடம் ஏராளமான வக்க ரகங்கள் உள்ளன,

யூதாவல் உள்ள நகரங்கைளப் ேபான்ேற, உங்களிடம் பல வக்க ரகங்கள்
உள்ளன. ெபாய்யான பாகால் ெதய்வத்த ற்கு நீங்கள் பல பலிபீடங்கைள
ெதாழுதுெகாள்வதற்காகக் கட்டியருக்க றீர்கள். அைவ எருசேலமிலுள்ள,
ெதருக்களின்எண்ணிக்ைகேபான்று, அதக எண்ணிக்ைகயாக உள்ளன என்று
ெசால்லுகறார்.
௧௪ “எேரமியா, யூதாவன் இந்த ஜனங்களுக்காக நீ ெஜபம் ெசய்யேவண்டாம்.

அவர்களுக்காக ெகஞ்சேவண்டாம். அவர்களுக்காக ெஜபம் ெசய்யேவண்டாம்.
நான் ேகட்கமாட்ேடன். அந்த ஜனங்கள் துன்பப்படத் ெதாடங்குவார்கள். ப றகு
அவர்கள் என்ைன உதவக்காக அைழப்பார்கள். ஆனால் நான் அவர்கைள
கவனிக்கமாட்ேடன்.
௧௫ “ஏன்எனதுப ரியமானவள் (யூதா) எனதுவீட்டில் (ஆலயத்தல்)இருக்கறாள்?

அங்ேகஇருக்கஅவளுக்குஉரிைமஇல்ைல.
அவள்பலதீயெசயல்கைளச்ெசய்தருக்க றாள்.

யூதாேவ, ச றப்பானவாக்குறுதகளும்மிருகபலிகளும்உன்ைனஅழிவலிருந்து
காப்பாற்றும்என்றுநைனக்கறாயா?
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எனக்குப் பலிகள் ெகாடுப்பதன் மூலம் தண்டைனயலிருந்து
தப்ப த்துக்ெகாள்ளமுடியும்என்றுநைனக்கறாயா?”

௧௬கர்த்தர்உனக்குஒருெபயைரக்ெகாடுத்தார்.
உன்ைனஅைழத்து, “பசுைமயானஒலிவமரம்.
பார்க்கஅழகானது” என்றார்.

ஆனால்ஒருெபரும்புயலுடன்,கர்த்தர்அந்தமரத்ைதெநருப்பல்தள்ளிவடுவார்.
அதன்கைளகள்எரிக்கப்படும்.

௧௭ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் உன்ைன நட்டுைவத்தார். அழிவு
உனக்கு வருெமன்று அவர் ெசான்னார். ஏெனன்றால், இஸ்ரேவலின்
குடும்பமும், யூதாவன் குடும்பமும், ெகட்ட ெசயல்கைளச் ெசய்தருக்கன்றன.
அவர்கள் பாகலுக்குப் பலிகைளக் ெகாடுத்தனர் அது அவருக்குக் ேகாபத்ைத
உண்டுப்பண்ணியது!
எேரமியாவ ற்குஎத ராக தீயத ட்டங்கள்
௧௮ ஆனேதாத்தலுள்ள மனிதர்கள் எனக்கு எத ராக த ட்டங்கள் ேபாடுவைத,

கர்த்தர் எனக்குக் காட்டினார். அவர்கள் ெசய்துெகாண்டிருந்த ெசயல்கைள
எனக்கு கர்த்தர் காட்டினார். எனேவ நான், அவர்கள் எனக்கு எத ரானவர்கள்
என்பைத அற ந்ேதன். ௧௯ அந்த ஜனங்கள் எனக்கு எத ராக இருந்தார்கள்
என்று கர்த்தர் எனக்குக் காட்டுமுன் நான் அடிக்கப்படுவதற்காகக்
ெகாண்டுப்ேபாகப்படும் சாதுவான ஆட்டுக் குட்டிையப்ேபான்று இருந்ேதன்.
அவர்கள் எனக்கு எத ரானவர்கள் என்பைதஅற ந்துெகாள்ளவல்ைல. அவர்கள்
என்ைனப்பற்ற இவற்ைறச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்கள், “இந்த மரத்ைதயும்,
அதன் கனிகைளயும் அழித்து, அவைனக் ெகால்லலாம் வாருங்கள். ப றகு
ஜனங்கள் அவைன மறப்பார்கள்.” ௨௦ ஆனால் கர்த்தாேவ! நீர் ந யாயமான
நீத பத , மனிதர்களின் மனைதயும், இதயத்ைதயும், எப்படி ேசாத க்க ேவண்டும்
என்பைத அறவீர். என்னுைடய வாதங்கைள நான் உமக்குச் ெசால்ேவன். நான்
அவர்களுக்குஏற்றதண்டைனையக்ெகாடுக்கும்படிஉம்ைமஅனுமத ப்ேபன்.
௨௧ ஆனேதாத்தலுள்ள மனிதர்கள் எேரமியாைவக் ெகால்லத் த ட்டம்

ேபாட்டனர். அந்த மனிதர்கள் எேரமியாவ டம் ெசான்னார்கள், “கர்த்தருைடய
நாமத்தால் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லாேத. அல்லது நாங்கள் உன்ைனக்
ெகால்ேவாம்” ஆனேதாத்தலிருக்கும், மனிதர்கைளப்பற்ற கர்த்தர் ஒரு முடிவு
ெசய்தார். ௨௨ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், “ஆனேதாத்தலுள்ள மனிதர்கைள
நான்வைரவல்தண்டிப்ேபன். அவர்களின்இைளஞர்கள் ேபாரில் மரிப்பார்கள்.
அவர்களது மகன்களும் மகள்களும் பசயல் மரிப்பார்கள். ௨௩ ஆனேதாத்
நகரத்தல் உள்ள எவரும் வ டப்படுவதல்ைல. எவரும் உய ர் வாழமாட்டார்கள்.
நான் அவர்கைளத் தண்டிப்ேபன். அவர்களுக்குத் தீயைவ ேநரும்படி நான்
காரணமாேவன்” என்றார்.

௧௨
எேரமியா ேதவனிடம்முைறயடுகறான்

௧ கர்த்தாேவ, நான் உம்ேமாடு வாதம் ெசய்தால் நீர் எப்ெபாழுதும் சரியாகேவ
இருப்பீர்!

ஆனால், நான் உம்மிடம் சரியாக ேதான்றாத சலவற்ைறப்பற்ற ேகட்க
வரும்புக ேறன்.
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ெகட்டவர்கள்ஏன்ச த்த ெபறுகறார்கள்?
உம்மால் நம்பமுடியாதவர்கள், ஏன் இத்தைகய இலகுவான வாழ்க்ைகையப்
ெபறுகறார்கள்?

௨நீர்அந்தெகட்டஜனங்கைளஇங்ேகைவத்தருக்க றீர்,
அவர்கள்பலமானேவர்கைளயுைடயெசடிகைளப்ேபால்உள்ளனர்.

அவர்கள்வளர்ந்துகனிகைளஉற்பத்த ெசய்கன்றனர்.
அவர்கள்தம்வாயல்நீர்அவர்கேளாடுஅன்பாகவும்

ெநருக்கமாகவும்இருப்பதாகக்கூறுகறார்கள்;
ஆனால், அவர்கள் இதயத்தல் உண்ைமயல் உம்ைம வ ட்டுத் தூரத்தல்
உள்ளனர்.

௩ஆனால், கர்த்தாேவ!
நீர் என்இதயத்ைதஅறவீர், நீர் என்ைனப்பார்க்க றீர்.
என்மனைதேசாத க்க றீர்.

ெவட்டுவதற்கு இழுத்துச்ெசல்லப்படும் ஆடுகைளப் ேபான்று அந்தத் தீய
ஜனங்கைளெவளிேயஇழுத்துப்ேபாடும்.

அவர்கைளெவட்டுவதற்குரிய நாைளத் ேதர்ந்ெதடும்.
௪இந்தப்பூமிஇன்னும்எவ்வளவுகாலத்த ற்குவறண்டிருக்கும்?

இந்தப் புல் நலங்கள் இன்னும் எவ்வளவு காலத்த ற்குக் காய்ந்து
மடிந்தருக்கும்?

இந்தப்பூமியலுள்ளமிருகங்களும், பறைவகளும்,ெசத்தருக்கன்றன.
இதுதீயஜனங்களின்குற்றமாகும்,

எனினும்அத்தீயஜனங்கள்,
“எேரமியா நமக்கு ந கழப்ேபாவைதப் பார்க்க நீண்டகாலம்
உய ர்வாழமாட்டான்”

என்றுெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
எேரமியாவ ற்குத் ேதவனுைடயபதல்

௫ “எேரமியா! நீ மனிதர்கேளாடும் ஓடும் பந்தயத்த ேலேய
ேசார்வைடந்துவ ட்டால்,

குதைரகேளாடுபந்தயத்தல்எப்படிஓடுவாய்?
பாதுகாப்பானஇடங்களிேலேய நீ ேசார்வைடந்துவ ட்டால்,

ஆபத்தானஇடங்களில் நீ என்னெசய்யப்ேபாக றாய்?
ேயார்தான்ஆற்ேறாரங்களில்வளர்ந்துள்ள

முட்புதர்களின்மத்தயல்நீஎன்னெசய்யப் ேபாக றாய்?
௬இந்தமனிதர்கள்உனதுெசாந்தச் சேகாதரர்கள்.

உனது ெசாந்தக் குடும்பத்து உறுப்பனர்கேள உனக்கு எத ராகத்
த ட்டங்கைளப் ேபாடுக றார்கள்.

உனது ெசாந்தக் குடும்பத்து ஜனங்கேள உனக்ெகத ராய் கூச்சல்
ேபாடுக றார்கள்.

அவர்கள்நண்பர்கைளேபான்று
ேபசனாலும்கூடநம்பாேத.”
கர்த்தர் தமதுஜனங்களானயூதாைவஏற்கமறுக்க றார்

௭ “நான் (கர்த்தர்) எனதுவீட்ைடத் தள்ளிவ ட்டிருக்க ேறன்.
நான்எனதுெசாந்தெசாத்ைதவ ட்டுவ ட்ேடன்.
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நான் ேநசம் ைவத்த ஒன்ைற (யூதா) அவளின் பைகவர்களிடேம
வ ட்டுக்ெகாடுத்தருக்க ேறன்.

௮ஒருகாட்டுச் சங்கத்ைதப்ேபான்று, எனதுெசாந்தஜனங்கள்எனக்குஎத ராகத்
தரும்பனார்கள்.

அவர்கள்என்மீதுெகர்ச்ச க்க றார்கள்.
எனேவநான்அவர்களிடமிருந்துதரும்ப வந்துவ ட்ேடன்.

௯எனதுெசாந்தஜனங்கள், கருடகழுகுகளின்நடுவ ேலசூழப்பட்ட,
மரிக்க ற மிருகத்ைதப் ேபாலஆனார்கள்.

அப்பறைவகள்அவைனச்சுற்ற பறக்கன்றன.
காட்டுமிருகங்கேளவாருங்கள்.
நீங்கள்உண்பதற்குப்ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.

௧௦ பல ேமய்ப்பர்கள் (தைலவர்கள்) எனது த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைள
அழித்தருக்கன்றனர்.

அந்த ேமய்ப்பர்கள் எனது வயல்களில் அந்தச் ெசடிகளின் ேமல்
நடந்தருந்தார்கள்:

அந்த ேமய்ப்பர்கள் எனது அழகய வயைல ெவறுைமயான வனாந்தரமாக
ஆக்கவ ட்டனர்.

௧௧அவர்கள்எனதுவயைலவனாந்தரமாக்கனார்கள்.
இதுகாய்ந்துெசத்துப்ேபானது.

எந்தஜனங்களும்அங்ேகவாழவல்ைல.
நாடுமுழுவதும்ஒருவறுைமயானவனாந்தரமாகஆயற்று.

அந்தவயைலகவனித்துக்ெகாள்ளஎவரும்வ டப்படவல்ைல.
௧௨வானந்தரத்தன்பசுஞ்ேசாைலையக்ெகாள்ைளயடிக்க ச ப்பாய்கள்வந்தனர்.

ேதசத்ைதத்தண்டிக்கும்படி கர்த்தர்அந்தப் பைடகைளபயன்படுத்தனார்.
ேதசத்தன்ஒருமுைனமுதல்மறுமுைனவைரஜனங்கள்தண்டிக்கப்பட்டனர்.

ஒருவனும்பத்த ரமாகஇருக்கவல்ைல.
௧௩ஜனங்கள்ேகாதுைமையவைதப்பார்கள்.

ஆனால்அவர்கள்முட்கைளேயஅறுவைடெசய்வார்கள்.
அவர்கள்கைளத்துேபாக றவைரகடுைமயாகஉைழப்பார்கள்.

ஆனால்அவர்கள்தமதுேவைலக்காக எைதயும்ெபறமாட்டார்கள்.
அவர்கள்தங்கள்வைளச்சலுக்காகெவட்கப்படுவார்கள்.

கர்த்தருைடய ேகாபம்அவற்றுக்குக்காரணமாயற்று.”
இஸ்ரேவலர்களின்அயலார்களுக்குக்கர்த்தருைடயவாக்குறுத
௧௪ இதுதான் கர்த்தர் ெசான்னது; “இஸ்ரேவல் நாட்ைடச்சுற்ற வாழும்

அைனத்துஜனங்களுக்கும்நான்என்னெசய்ேவன்என்பைதநான்ெசால்ேவன்.
அந்த ஜனங்கள் மிகவும் ெகட்டவர்கள். நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக்
ெகாடுத்த பூமிைய அவர்கள் அழித்தருக்கன்றனர். நான் அந்தத் தீய
ஜனங்கைள இழுத்து, அவர்களின் நாட்டுக்கு ெவளிேய ேபாடுேவன்;
நான் யூதா ஜனங்கைளயும் அவர்கேளாடு இழுப்ேபன். ௧௫ ஆனால் அந்த
ஜனங்கைள நான் அவர்களின் நாடுகளிலிருந்து ெவளிேய இழுத்தப்ப றகு
நான் அவர்களுக்காக வருத்தப்படுேவன். நான் ஒவ்ெவாரு குடும்பத்ைதயும்
அவர்களின் ெசாந்த ெசாத்துக்கும் பூமிக்கும் தரும்பக் ெகாண்டுவருேவன்.
௧௬ அந்த ஜனங்கள், என் ஜனங்களின் வழிகைள நன்றாகக் கற்றுக்ெகாள்ள
ேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன், கடந்த காலத்தல் அந்த ஜனங்கள் எனது
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ஜனங்களுக்கு, வாக்குறுத ச் ெசய்வதற்குப் பாகாலின் ெபயைரப் பயன்படுத்த
கற்றுக் ெகாடுத்தனர். இப்ெபாழுது, அந்த ஜனங்கள் தங்கள் பாடங்கைளக்
கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும் என்று நான் வரும்புக ேறன்; அந்த ஜனங்கள் என்
ெபயைரப் பயன்படுத்த கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும் என்று நான் வரும்புக ேறன்.
அந்த ஜனங்கள் ‘கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு’ ஆைணயட ேவண்டும்
என்று வரும்புக ேறன். அந்த ஜனங்கள் இதைனச் ெசய்தால், நான் அவர்கைள
ெவற்றெபற அனுமத ப்ேபன். அவர்கள் என் ஜனங்கேளாடு வாழவடுேவன்.
௧௭ஆனால்,எனதுெசய்தையஎந்தநாடாவதுேகளாமல்ேபானால்,அதைனநான்
முழுைமயாக அழிப்ேபன். ெசத்துப்ேபான ெசடிையப்ேபான்று நான் அதைன
படுங்குேவன்” என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௩
அைடயாளமானஇடுப்புத்துணி
௧ இதுதான் கர்த்தர் என்னிடம் கூறுகறது: “எேரமியா ேபாய் ஒரு சணல்

இடுப்புத்துணிையவாங்கு. ப றகுஅதைனஉன்இடுப்ப ேலகட்டிக்ெகாள். அந்த
இடுப்புத்துணி நைனயும்படிவ டாேத.”
௨ எனேவ நான், கர்த்தர் என்னிடம் ெசய்யச் ெசான்னபடி ஒரு சணல்

இடுப்புத்துணிைய வாங்க ேனன், அதைன என்இடுப்ப ேல கட்டிேனன். ௩ ப றகு
கர்த்தருைடய ெசய்த என்னிடம் இரண்டாவது முைறயாக வந்தது. ௪இதுதான்
ெசய்த : “எேரமியா நீ வாங்கனதும்இடுப்ப ேல கட்டியருக்க றதுமானதுணிைய
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபராத்துக்குப் ேபா. அைத அங்ேக பாைறயன் ெவடிப்ப ேல
மைறத்துைவ.”
௫ எனேவ, நான் ேபராத்துக்குப் ேபாய் அங்ேக கர்த்தர் என்னிடம் ெசய்யச்

ெசான்னபடிஇடுப்புத் துணிைய மைறத்துைவத்ேதன். ௬பல நாட்கள் கழிந்தது;
கர்த்தர் என்னிடம், “இப்ெபாழுது எேரமியா! ேபராத்துக்குப் ேபா. நான் மைறத்து
ைவக்கச்ெசான்னஇடுப்புத்துணிையஎடுத்துக்ெகாள்” என்றுெசான்னார்.
௭எனேவ,நான்ேபராத்துக்குச்ெசன்றுஇடுப்புத்துணிையேதாண்டிஎடுத்ேதன்,

ஆனால், இப்ெபாழுது என்னால் அதைன இடுப்ப ேல கட்டமுடியவல்ைல.
ஏெனன்றால், அது மிக பழைமயாக ப் ேபாயருந்தது. அது எதற்கும் பயன்படும்
அளவல்நன்றாயல்ைல.
௮ ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. ௯ இதுதான் கர்த்தர்

என்னிடம் ெசான்னது: “இடுப்புத்துணி ெகட்டுப்ேபாய ற்று, அதைன எதற்கும்
பயன்படுத்த முடியாது. இைதப்ேபாலேவ, எருசேலமிலும் யூதாவலும் உள்ள
வீண்ெபருைமெகாண்ட ஜனங்கைள அழிப்ேபன். ௧௦ யூதாவலுள்ள வீண்
ெபருைமயும், தீைமயும்ெகாண்ட ஜனங்கைள, நான் அழிப்ேபன். அவர்கள்
எனது வார்த்ைதையக் ேகட்க மறுத்தனர். அவர்கள் ப டிவாதமுள்ளவர்களாக
வரும்புகன்றவற்ைற மட்டுேம ெசய்தனர். அவர்கள் அந்நய ெதய்வங்கைளப்
பன் பற்ற ெதாழுதுெகாண்டனர். யூதாவலுள்ள அந்த ஜனங்கள் இந்தச்
சணல் இடுப்புத் துணிையப்ேபான்று ஆவார்கள். அவர்கள் அழிக்கப்பட்டு
எதற்கும் பயனற்றுப் ேபாவார்கள். ௧௧ ஒரு இடுப்புத் துணிைய ஒரு மனிதன்
இடுப்ைபச்சுற்ற இறுக்கமாக கட்டுக றான். இைதப்ேபாலேவ நான் என்ைனச்
சுற்றலும் இஸ்ரேவல் குடும்பத்ைதயும் யூதாவன் குடும்பத்ைதயும் கட்டிேனன்”
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார். “நான் அைதச் ெசய்ேதன். எனேவ, அந்த
ஜனங்கள் என் ஜனங்களாவார்கள். ப றகு, எனது ஜனங்கள் கனமும் துதயும்
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மகைமயும் எனக்குக்ெகாண்டுவருவார்கள். ஆனால்எனதுஜனங்கள்என்ைன
கவனிக்கவல்ைல.”
யூதாவற்குஎச்சரிக்ைக
௧௨ “எேரமியா! யூதாவன் ஜனங்களிடம் ெசால்: ‘இதுதான் கர்த்தர்,

இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர், இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர்
ெசால்க றது: ஒவ்ெவாரு த ராட்ைச ஜாடிகளும், த ராட்ைச ரசத்தால்
ந ரப்பப்படேவண்டும்’ அந்த ஜனங்கள் ச ரிப்பார்கள். உன்னிடம்,
‘ந ச்சயமாக, ஒவ்ெவாரு த ராட்ைச ஜாடியும், த ராட்ைச ரசத்தால் தான்
ந ரப்பப்படேவண்டும் என்று எங்களுக்குத் ெதரியும்’ என்பார்கள். ௧௩ ப றகு
நீ அவர்களிடம், இதுதான் கர்த்தர் ெசால்வது. இந்த நாட்டில் வாழ்க ற
ஒவ்ெவாரு மனிதைனயும் குடிகாரைனப் ேபான்று உதவயற்றவனாகச்
ெசய்ேவன். நான் தாவீதன் சங்காசனத்தல் அமர்ந்தருக்க ற
அரசர்கைளப்பற்ற ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன். நான் ஆசாரியர்கள்,
தீர்க்கதரிச கள் மற்றும் எருசேலமில் வாழும் அைனத்து ஜனங்கைளயும் பற்ற
ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன். ௧௪ நான் யூதாவன் ஜனங்கைள ஒருவர் மீது
ஒருவர் ேமாத வழும்படி பண்ணுேவன். தந்ைதகளும் மகன்களும்ஒருவர் ேமல்
ஒருவர் வழுவார்கள்” என்று கூறுவாய், என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார். “ ‘நான்
அவர்களுக்காக வருத்தேமா இரக்கேமா அைடவது இல்ைல. நான் யூதாவன்
ஜனங்கைளஅழிப்பதலிருந்துநறுத்த,இரக்கத்ைதஅனுமதக்கமாட்ேடன்.’ ”

௧௫ேகள்உன்கவனத்ைதச்ெசலுத்து.
கர்த்தர்உன்ேனாடு ேபச யருக்க றார்.
வீண்ெபருைமெகாள்ளாேத.

௧௬உனதுேதவனாகயகர்த்தைரமகைமப்படுத்து,அவைரத்துத .
இல்ைலெயனில்அவர்இருைளக்ெகாண்டுவருவார்.

இருளானகுன்றுகளின்ேமல்வழுமுன்,அவைரத்துத .
இல்லாவ ட்டால் யூதாவன் ஜனங்களாகய நீங்கள் ஒளிக்காக எத ர்பார்த்து

காத்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.
ஆனால், கர்த்தர்அடர்த்தயானஇருைளக்ெகாண்டுவருவார்.
கர்த்தர்ஒளிையமிகஅடர்த்தயானஇருளாகமாற்றவடுவார்.

௧௭யூதாவன்ஜனங்களாகயநீங்கள்கர்த்தர்கூறுவைதக் ேகட்காவ ட்டால்,
உங்களதுவீண்ெபருைமஎனதுஅழுைகக்குக்காரணம்ஆகும்.

நான்என்முகத்ைதமைறத்து
மிகக் கடுைமயாகஅழுேவன்.

எனதுகண்கள்கண்ணீரால்ந ரம்பும்,
ஏெனன்றால், கர்த்தருைடயமந்ைத சைறப்ப டிக்கப்படும்.

௧௮அரசனிடமும்அவனதுமைனவய டமும்இவற்ைறக்கூறு:
“உங்களது சங்காசனங்களில் இருந்து இறங்க வாருங்கள், உங்களது
அழகானக ரீடங்கள்உம்தைலகளிலிருந்துவழுந்தருக்க றது.”

௧௯ெநேகவ்வனாந்தரத்தன்நகரங்கள்பூட்டப்பட்டுவ ட்டன.
எவராலும்அவற்ைறத்த றக்கமுடியாது.

யூதாவலுள்ளஅைனத்துஜனங்களும்சைறப டிக்கப்பட்டு
அவர்கைளக்ைகத களாகெவளிேயெகாண்டுெசன்றனர்.
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௨௦எருசேலேம! பார்.
பைகவன்வடக்கலிருந்துவந்துக்ெகாண்டிருக்க றான்.

உனதுமந்ைதஎங்ேக? ேதவன்உனக்குஅந்தஅழகயமந்ைதையக்ெகாடுத்தார்.
நீங்கள்அந்தமந்ைதையகவனித்துக்ெகாள்ளேவண்டியவர்கள்.

௨௧ அந்த மந்ைதைய குறத்து கணக்கு ெசால்ல ேவண்டுெமன்று கர்த்தர்
ேகட்டால், நீங்கள்என்னெசால்லுவீர்கள்?

நீங்கள்ஜனங்களுக்குேதவைனப்பற்ற கற்ப க்க ேவண்டியவர்கள்.
உங்கள்தைலவர்கள்ஜனங்கைளவழிநடத்த ச்ெசல்லேவண்டியவர்கள்.

ஆனால்,அவர்கள்தங்கள்ேவைலையச்ெசய்யவல்ைல.
எனேவஉங்களுக்குமிகுதயானதுன்பங்களும்கஷ்டங்களும்இருக்கும்.

நீங்கள்குழந்ைதையப்ப ரசவ க்கும்ெபண்ைணப்ேபான்றுஇருப்பீர்கள்.
௨௨நீங்கள்உங்களுக்குள்ேளேய ேகட்கலாம்.

“ஏன்எனக்குஇத்தீைமகள்ஏற்பட்டன?”
அைவ,உங்களதுபலபாவங்களாேலேயஏற்பட்டன.

உங்களதுபாவங்களால்உங்கள்உள்ளாைடகள்கழிக்கப்பட்டன.
உங்களதுபாதரட்ைசகள்எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டன.

அவர்கள்உங்கைளஅவமானப்படுத்துவதற்காகஇவற்ைறச்ெசய்தனர்.
௨௩ஒருகறுப்புமனிதன்தனதுேதாலின்நறத்ைதமாற்ற க்ெகாள்ளமுடியாது.

ஒருசறுத்ைததனதுபுள்ளிகைளமாற்ற க்ெகாள்ளமுடியாது.
இைதப் ேபாலேவ, எருசேலேம, நீயும்உன்ைனமாற்ற நன்ைமெசய்யமுடியாது.
நீ எப்ேபாதும்தீைமேயெசய்க றாய்.

௨௪ “உங்களதுவீட்ைடவ ட்டுவலகும்படிநான்உங்கைளக்கட்டாயப்படுத்துேவன்.
நீங்கள்எல்லா தைசகளிலும்ஓடுவீர்கள்.
நீங்கள் வனாந்தரக் காற்றால் பறக்கடிக்கப்படும் துரும்ைபப்
ேபான்றருப்பீர்கள்.

௨௫இக்காரியங்கள்எல்லாம்உங்களுக்குஏற்படும்.
எனதுத ட்டங்களில்இதுேவஉங்கள்பங்கு”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
“இதுஏன்நகழும்?

ஏெனன்றால், நீ என்ைனமறந்தாய்.
ெபாய்த்ெதய்வங்களிடம் நம்ப க்ைகைவத்தாய்.

௨௬எருசேலேம! நான்உனதுஉள்ளாைடையஉன்முகத்தன்ேமல் ேபாடுேவன்.
ஒவ்ெவாருவரும்உன்ைனப்பார்ப்பார்கள்.

நீஅவமானம்அைடவாய்.
௨௭நீெசய்த பயங்கரமானெசயல்கைளஎல்லாம் நான்பார்த்ேதன்.

நீ ச ரித்தைதப் பார்த்ேதன்.
உனதுேநசர்களுடன்நீெகாண்டபாலினஉறவுகைளயும்பார்த்ேதன்.
நீஒருேவசையப்ேபான்று,ேபாட்டுக்ெகாண்டத ட்டங்கைளநான்அற ேவன்.

மைலகளின் ேமலும்,வயல்களிலும்நான்உன்ைனப்பார்த்தருக்க ேறன்.
எருசேலேம,இதுஉனக்குெகட்டதாகஇருக்கும்.

நீஇன்னும்எவ்வளவுகாலத்த ற்குஉனதுதீட்டானபாவங்கைளத்ெதாடர்ந்து
ெசய்துெகாண்டிருப்பாய் எனநான்ேயாச க்க ேறன்.”
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௧௪
வறட்ச யும், கள்ளத்தீர்க்கதரிச களும்
௧வறட்ச ப் பற்ற எேரமியாவ ற்குவந்தகர்த்தருைடயவார்த்ைதஇது:

௨ “யூதா நாடுமரித்துப்ேபானஜனங்களுக்காகஅழுகறது.
யூதாநகரங்களில்உள்ளஜனங்கள்,ேமலும்,ேமலும்,பலவீனர்களாக க்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
அந்தஜனங்கள்தைரய ேலக டக்க றார்கள்.

எருசேலமிலுள்ளஜனங்கள்உதவக்காக ேதவனிடம்அழுகறார்கள்.
௩ ஜனங்களின் தைலவர்கள், ேவைலக்காரர்கைள நீர் ெகாண்டு வருவதற்காக

அனுப்பனார்கள்,
ேவைலயாட்கள்நீர் ேதக்கைவத்தருக்கும்இடங்களுக்குச்ெசன்றனர்.

அங்ேக எந்த தண்ணீைரயும்கண்டுக்ெகாள்ளவல்ைல.
ேவைலக்காரர்கள்காலிஜாடிகேளாடுதரும்ப வருவார்கள்.

எனேவஅவர்கள்,அவமானமும், சங்கடமும்அைடகன்றனர்.
அவர்கள்அவமானத்தால்தங்கள்தைலையமூடிக்ெகாள்ளுகன்றனர்.

௪எவரும்பய ர்ெசய்யபூமிையத்தயார் ெசய்வதல்ைல.
தைரயல்மைழஏதும்வழவல்ைல.

வவசாய கள்ெவட்கப்படுக றார்கள்.
எனேவ,அவர்கள்ெவட்கத்தால்தைலகைளமூடிக்ெகாள்க றார்கள்.

௫ நலத்தல் இருக்கும் தாய் மான்கூட புத தாகப் ப றந்த குட்டிைய தனியாக
வ ட்டுவ ட்டுப் ேபாய்வடும்.

அங்ேக புல்இல்லாததால்அதுஅவ்வாறுெசய்க றது.
௬காட்டுக்கழுைதகள்ெமாட்ைடப்பாைறகள்மீதுநற்கும்.

அைவஓநாய்கைளப்ேபான்றுகாற்ைறஉட்ெகாள்ளுகன்றன.
ஆனால்,அவற்றன்கண்கள்எந்தஉணைவயும்கண்டுெகாள்ளமுடியவல்ைல.

ஏெனன்றால்,அங்ேகதன்னஎந்தச்ெசடிகளும்இல்ைல.”

௭ “அவற்றுக்குஎங்கள்குற்றங்கேளகாரணம்என்பதுஎங்களுக்குத்ெதரியும்;
நமதுபாவங்களால்நாம்இப்ேபாதுகஷ்டப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறாம்.
கர்த்தாேவ, உமது நாமத்தன் நன்ைமக்காக எங்களுக்கு உதவ ஏதாவதுச்
ெசய்யும்.

நாங்கள்உம்ைமவ ட்டுப் பலமுைறேபாேனாம்.
நாங்கள் உமக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்ேதாம் என்பைத நாங்கள்
ஒப்புக்ெகாள்க ேறாம்.

௮ேதவேன, நீேரஇஸ்ரேவலின்நம்ப க்ைகஆவீர்!
துன்பக்காலங்களில்இஸ்ரேவலர்கைளநீர் காப்பாற்றுகறீர்.

ஆனால்,இப்ேபாதுநீர்இந்த நாட்டில்அந்நயைனப்ேபான்றுஇருக்கறீர்.
ஒருநாள்இரவுமட்டும்தங்குகறபயணிையப்ேபான்றுநீர்இருக்க றீர்.

௯ஆச்சரியத்தால்தாக்கப்பட்டஒருமனிதைனப் ேபான்றுநீர் ேதான்றுகறீர்.
எவெராருவைரயும் காப்பாற்ற முடியாத, ஒரு ேபார் வீரைனப் ேபான்று நீர்
காட்ச தருக றீர். கர்த்தாேவ!

நீர் எங்கேளாடுஇருக்க றீர்.
நாங்கள்உமதுநாமத்தால்அைழக்கப்படுக ேறாம்.
எனேவஉதவ இல்லாமல்எங்கைளவ ட்டுவ டாதரும்!”
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௧௦ யூதாவன் ஜனங்கைளப்பற்ற கர்த்தர் ெசான்னது இதுதான்: “யூதாவன்
ஜனங்கள்உண்ைமயல்என்ைனவட்டுவலகவரும்பனார்கள். அந்தஜனங்கள்
என்ைன வட்டு வலகுவைத நறுத்த க்ெகாள்ளவல்ைல. எனேவ, இப்ெபாழுது,
கர்த்தர் அவர்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார். இப்ேபாது அவர்கள் ெசய்த தீயச்
ெசயல்கைள கர்த்தர் நைனப்பார். அவர்களது பாவங்களுக்காகக் கர்த்தர்
அவர்கைளத்தண்டிப்பார்.”
௧௧ ப றகு கர்த்தர் என்னிடம், “எேரமியா! யூதாவன் ஜனங்களுக்கு

நற்காரியங்கள் ஏற்படேவண்டும் என்று என்னிடம் ெஜபம் ெசய்யாேத.
௧௨ யூதாவன் ஜனங்கள் உபவாசமிருந்து என்னிடம் ெஜப க்கத்
ெதாடங்குவார்கள். ஆனால், நான் அவர்களது ெஜபத்ைதக் ேகட்கமாட்ேடன்.
அவர்கள் எனக்கு தகன பலிகைளயும் தானியக் காணிக்ைககைளயும்
ெகாடுத்தாலும் நான் அந்த ஜனங்கைள ஏற்பதல்ைல. நான் யூதாவன்
ஜனங்கைளப் ேபாரில் அழிக்கப்ேபாக ேறன். நான் அவர்களின் உணைவ
எடுத்துக்ெகாள்ேவன். யூதாவன் ஜனங்கள் மரணம்வைர முழு பட்டினியாக
இருப்பார்கள். நான் அவர்கைளப் பயங்கரமான ேநாய்களால் அழிப்ேபன்”
என்றார்.
௧௩ ஆனால் நான் கர்த்தரிடம் கூற ேனன், “எனது கர்த்தராக ய

ஆண்டவேர, தீர்க்கதரிச கள் ஜனங்களிடம் சல வத்தயாசமானவற்ைறச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள், அவர்கள் யூதாவன் ஜனங்களிடம்,
‘பைகவனின் வாளால் நீங்கள் துன்பப்படமாட்டீர்கள். நீங்கள் பசயாலும்
துன்பப்படமாட்டீர்கள். இந்த நாட்டில் கர்த்தர் உங்களுக்கு சமாதானத்ைதக்
ெகாடுப்பார்.’ ”
௧௪ ப றகு, கர்த்தர் என்னிடம், “எேரமியா, அந்தத் தீர்க்கதரிச கள் எனது

நாமத்தால் ெபாய்கைளப் பரப்புக றார்கள். அந்தத் தீர்க்கதரிச கைள
நான் அனுப்பவல்ைல. நான் அவர்களுக்குக் கட்டைளக் ெகாடுக்கேவா
அவர்கேளாடு ேபசேவா இல்ைல. அந்தத் தீர்க்கதரிச கள், ெபாய்ச்
சாட்ச கைளயும், பயனற்ற மந்த ரங்கைளயும், ெசாந்த ஆைசகைளயும்
பரப்ப யருக்க றார்கள். ௧௫எனேவ,நான்இைதத்தான்என்நாமத்தால்ப ரச்சாரம்
ெசய்துெகாண்டிருப்பவர்கைளப்பற்ற க் கூறுவது, அத்தீர்க்கதரிச கைள நான்
அனுப்பவல்ைல. அந்தத் தீர்க்கதரிச கள் ெசான்னார்கள், ‘இந்த நாட்ைடப்
பைகவர்கள் எவரும் வாளால் தாக்கமாட்டார்கள், இந்த நாட்டில் எப்ெபாழுதும்
பச இருக்காது.’ அத்தீர்க்கதரிச கள் பச யால் மரிப்பார்கள். பைகவரின்
வாள் அவர்கைளக் ெகால்லும். ௧௬ அத்தீர்க்கதரிச கள் ேபசுக ற ஜனங்களும்
வீதகளில் எறயப்படுவார்கள். அந்த ஜனங்கள் பசயாலும், பைகவரின்
வாளாலும் மரிப்பார்கள். அந்த ஜனங்கைளயும் அவர்களது மைனவகைளயும்,
மகன்கைளயும், மகள்கைளயும் புைதக்க எவரும் இருக்கமாட்டார்கள். அவர்கள்
ெசய்ததீைமையக்ெகாண்ேட நான்அவர்கைளத்தண்டிப்ேபன்.

௧௭ “எேரமியா,யூதாவன்ஜனங்களிடம்
இச்ெசய்தையக்கூறு,

‘எனதுகண்கள்கண்ணீரால்ந ரம்பயுள்ளன.
நான்இரவும்பகவும்நறுத்தாமல்அழுேவன்.

நான்எனதுமகளானகன்னிக்காக*அழுேவன்.

* ௧௪:௧௭: கன்னிமகள்எருசேலம்.
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நான்எனதுஜனங்களுக்காகஅழுேவன்.
ஏெனன்றால்,யாேராஒருவர்அவர்கைளத்தாக்குவர்,அவர்கைளநசுக்குவர்,
அவர்கள்மிக ேமாசமாகக் காயப்படுவார்கள்.

௧௮நான்நாட்டிற்குள்ேபானால்வாள்களால்
ெகால்லப்படுக றஜனங்கைளக்காண்ேபன்.

நான்நகரத்த ற்குள்ேபானால்,
மிகுதயானேநாையப் பார்ப்ேபன்.

ஏெனன்றால்,ஜனங்களுக்குஉணவுஇல்ைல,ஆசாரியர்களும்,
தீர்க்கதரிச களும் ஒரு அந்நயேதசத்த ற்கு எடுத்துக்ெகாண்டு
ேபாகப்பட்டனர்’ ” என்றார்.

௧௯கர்த்தாேவ,யூதா நாட்ைட நீர்முழுைமயாகஒதுக்கவ ட்டீரா?
கர்த்தேர நீர் சீேயாைனெவறுக்கறீரா?

நாங்கள் மீண்டும் குணம் அைடயமுடியாதபடி நீர் எங்கைள பலமாகத்
தாக்கயுள்ளீர்.

ஏன்அதைனச்ெசய்தீர்?
நாங்கள்சமாதானத்ைதஎத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதாம்.

ஆனால்நன்ைமஎதுவும்வரவல்ைல.
குணமாவதற்குரிய காலத்ைதநாங்கள்நம்ப க்ெகாண்டிருக்க ேறாம்.

ஆனால்பயங்கரேமவருகறது.
௨௦கர்த்தாேவ! நாங்கள்தீயவர்கள்என்பதுஎங்களுக்குத்ெதரியும்,

எங்கள் முற்ப தாக்களும் தீைமையச் ெசய்தார்கள் என்பைத நாங்கள்
அற ேவாம்.

ஆம்,உமக்குஎத ராக நாங்கள்பாவம்ெசய்ேதாம்.
௨௧ கர்த்தாேவ உமது நாமத்த ற்கு நன்ைமக்காக, எங்கைள ெவளிேய

தள்ளாதரும்.
உமதுமகைமயன்சங்காசனத்தலிருந்துேமன்ைமையவலக்காதரும்.

எங்கேளாடுஉள்ளஉடன்படிக்ைகையநைனயும்.
அந்தஉடன்படிக்ைகையஉைடக்க ேவண்டாம்.

௨௨ அயல்நாட்டு வக்க ரகங்களுக்கு மைழைய ெகாண்டுவரும் வல்லைம
கைடயாது.

வானத்தற்குமைழையப்ெபாழியச் ெசய்யும்அத காரம்இல்ைல.
நீேர எங்களதுஒேர நம்ப க்ைக,

நீர்ஒருவேரஇைவஅைனத்ைதயும்ெசய்தவர்.

௧௫
௧ கர்த்தர் என்னிடம், “எேரமியா இப்ெபாழுது ேமாேசயும் சாமுேவலும் இருந்து

யூதாவன் ஜனங்களுக்காக ெஜபம் ெசய்தாலும் நான் இந்த ஜனங்களுக்காக
இரக்கப்படுவதல்ைல. என்ைனவட்டு யூத ஜனங்கைள தூர அனுப்பு,
அவர்கைளப் ேபாகும்படி ெசால். ௨ அந்த ஜனங்கள் உன்ைனக் ேகட்கலாம்,
‘நாங்கள் எங்ேக ேபாேவாம்?’ என்று நீ அவர்களுக்கு இதைனச் ெசால் என்றார்.
இதுதான்கர்த்தர் ெசான்னது:

“ச லஜனங்கைளமரிப்பதற்குத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க ேறன்,
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அந்தஜனங்கள்மரிப்பார்கள்,
ச லஜனங்கைளவாளால்ெகால்வதற்காகத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க ேறன்.

அந்தஜனங்கள்வாளால்ெகால்லப்படுவார்கள்.
நான்சலஜனங்கைளபசயால்மரிக்க ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க ேறன்.

அந்தஜனங்கள்பசயால்மரிப்பார்கள்.
நான் சல ஜனங்கைளச் சைறப டிக்கப்பட்டு அந்நய நாட்டிற்குக்

ெகாண்டுேபாகத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க ேறன்.
அவர்கள்அந்நயநாடுகளில்ைகத களாகஇருப்பார்கள்.

௩நான்அவர்களுக்குஎத ராக நான்குவைகஅழிவு சக்த கைளஅனுப்புேவன்”
இந்தச்ெசய்த கர்த்தரிடமிருந்துவருகறது.
“நான்எத ரிையஒருவாேளாடுெகால்வதற்குஅனுப்புேவன்.
நான்நாய்கைளஅவர்களதுஉடல்கைளெவளிேயஇழுத்துவரஅனுப்புேவன்.
நான்வானத்துபறைவகைளயும், காட்டுமிருகங்கைளயும்

அவர்களதுஉடல்கைளஉண்ணவும்அழிக்கவும்அனுப்புேவன்.
௪நான்யூதாவன்ஜனங்கைளபூமியலுள்ளஅைனத்துஜனங்களுக்கும்

ஒருபயங்கரமானெசயலுக்கானஉதாரணமாகச்ெசய்ேவன்.
நான்இதைனயூதாஜனங்களுக்காகச் ெசய்ேவன்.

ஏெனன்றால்,மனாேச எருசேலமில்ெசய்ததுதான்.
மனாேச எேசக்கயாஅரசனின்மகன்.
மனாேசயூதாவன்அரசன்.”

௫ “உனக்காக எவனும்வருத்தப்படமாட்டான்.
எருசேலம்நகரேம, எவனும்உனக்காக பரிதாபப்படேவாஅழேவாமாட்டான்.
எவனும் ‘நீ எப்படி இருக்க றாய்?’ என்று ேகட்க தனது வழியலிருந்து
தரும்ப க் ேகட்கமாட்டான்!

௬எருசேலேம, நீ என்ைனவட்டுவலகனாய்”
இந்தச்ெசய்த கர்த்தரிடமிருந்துவருகறது:
“மீண்டும்மீண்டும்என்ைனவட்டுவலகனாய்எனேவ,

நான்உன்ைனத்தண்டித்துஅழிப்ேபன்.
நான்உனதுதண்டைனையநறுத்த ைவத்ேத கைளத்துப்ேபாேனன்.

௭ நான் எனது தூற்றுக் கட்ைடயால் யூதா ஜனங்கைளத் தனியாகப்
ப ரித்துப்ேபாடுேவன்.

நான்அவர்கைளநகரவாசல்களில் ச தறச்ெசய்ேவன்.
எனதுஜனங்கள்மாறவல்ைல.

எனேவ, நான்அவர்கைளஅழிப்ேபன்.
நான்அவர்களதுபள்ைளகைளெவளிேய எடுப்ேபன்.

௮பலெபண்கள்தம்கணவைனஇழப்பார்கள்.
கடற்கைரயல் உள்ள மணல்கைள வட வதைவகள் மிகுதயாக
இருப்பார்கள்.

மதய ேவைளயல்நான்அழிக்க றவைனஅைழத்துவருேவன்.
யூதாவலுள்ளஇைளஞர்களின்தாய்மார்கைளஅழிக்க றவன்தாக்குவான்.

நான்யூதாஜனங்களுக்குதுன்பத்ைதயும்பயத்ைதயும்ெகாண்டுவருேவன்.
மிகவைரவல்இதுநகழுமாறுநான்ெசய்ேவன்.

௯எத ரி தன்வாள்களால்தாக்க ஜனங்கைளக்ெகால்வான்.
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யூதாவலுள்ளமீதயருப்பவர்கைளஅவர்கள்ெகால்வார்கள்.
ஒருெபண்ணுக்குஏழுமகன்கள்இருக்கலாம்.

ஆனாலும்அவர்கள்மரித்துப்ேபாவார்கள்.
அவள்பலவீனமாக மூச்சுவ டமுடியாத நைலஅைடயும்வைரஅழுவாள்.

அவள்தைகப்பும்குழப்பமும்அைடவாள்.
அவளதுஒளிமயமானபகல்துன்பமானஇருட்டாகும்.”
எேரமியா மீண்டும்ேதவனிடம்முைறயடுகறான்

௧௦தாேய! நீ எனக்குபறப்ைபக்ெகாடுத்ததற்காக
நான் (எேரமியா)வருந்துக ேறன்.

ேதசத்துக்ெகல்லாம்வாதும்வழக்கும்உள்ளவனாக நான்இருக்க ேறன்.
நான்கடன்ெகாடுத்ததுமில்ைல,

கடன்வாங்கயதுமில்ைல.
ஆனால்ஒவ்ெவாருவனும்என்ைனசப க்க றான்.

௧௧உண்ைமயாக கர்த்தாேவ, நான்உமக்குநன்குெதாண்டுெசய்துள்ேளன்.
ெநருக்கடிேநரத்தல்என்பைகவர்கைளக்குறத்துஉம்மிடம்ெஜபம்ெசய்ேதன்.
ேதவன்எேரமியாவ ற்குப் பதலளிக்க றார்

௧௨ “எேரமியா எவராலும்ஒருஇரும்புத்துண்ைடக்கூட
உைடக்கமுடியாதுஎன்பைதநீஅறவாய்.

வடக்கலிருந்து வருகற அந்த வதமான இரும்ைபக் குற த்து நான்
குற ப்படுக ேறன்.

எவராலும்ஒருெவண்கலத்துண்ைடயும்உைடக்கமுடியாது.
௧௩யூதாவன்ஜனங்களுக்குப்பலெபாக்கஷங்கள்உள்ளன.

நான்அவற்ைறமற்றஜனங்களுக்குக்ெகாடுப்ேபன்.
அந்தமற்றவர்கள்அச்ெசல்வத்ைதவைலக்குவாங்க ேவண்டாம்.

நான்அவர்களுக்குஅச்ெசல்வத்ைதக்ெகாடுப்ேபன்.
ஏெனன்றால்யூதாவ டம் பலபாவங்கள்உள்ளன.
யூதாவன்ஒவ்ெவாருபகுதயலும்ஜனங்கள்பாவம்ெசய்தனர்.

௧௪ யூதாவன் ஜனங்கேள! நான் உங்கைள உமது பைகவர்களின்
அடிைமகளாக்குேவன்.

நீங்கள்எப்ேபாதும்அற ந்த ராத நாடுகளில்அடிைமகளாகஇருப்பீர்கள்.
நான்மிகக் ேகாபமாகஇருக்க ேறன்.

எனதுேகாபம்சூடானெநருப்பு ேபால்உள்ளது.
நீ எரிக்கப்படுவாய்.”

௧௫கர்த்தாேவ! நீர் என்ைனஅறவீர்.
என்ைனநைனவல்ைவத்துள்ளீர்.

என்ைனகவனித்துக்ெகாள்வீர்.
ஜனங்கள்என்ைனப்புண்படுத்துகறார்கள்.

அந்தஜனங்களுக்குஏற்றதண்டைனையஅவர்களுக்குெகாடும்.
நீர்ஜனங்கேளாடுெபாறுைமயாகஇருக்க றீர்.

நீர்அவர்களுடன்ெபாறுைமயாகஇருப்பதால்
என்ைனஅழித்துவ டாேதயும்.

என்ைனநைனத்துப்பாரும்.
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கர்த்தாேவநான்உமக்காகஅைடந்தவலிையஎண்ணிப் பாரும்.
௧௬உமதுெசய்த எனக்குவந்தது.

நான்உமதுவார்த்ைதகைளஉண்ேடன்.
உமதுெசய்த என்ைனமகழ்ச்ச க்குள்ளாக்க ற்று.

நான்உமதுநாமத்தால்அைழக்கப்படுவதல்மக ழ்ந்ேதன்.
உமதுநாமம் சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்.
௧௭நான்ச ரிப்பும் ேவடிக்ைகயும்ெசய்க றகூட்டத்தல்

ஒருேபாதும்இருந்ததல்ைல.
உமது ேநாக்கம் என்ேமல் இருப்பதால் நான் எப்ேபாதும் தனியாகேவ

இருக்க ேறன்.
என்ைனச் சுற்றலும் தீைம நடக்கும்ேபாது, நீர் என்ைனக் ேகாபத்தால்
ந ரப்பனீர்.

௧௮நான்ஏன்இன்னும்காயப்படுத்தப்படுக ேறன்?
என்றுஎனக்குப்புரியவல்ைல.
எனதுகாயங்கள்ஏன்இன்னும்குணமாகவல்ைல?

அல்லதுகுணப்படுத்தமுடியவல்ைல?
என்பதுஎனக்குப்புரியவல்ைல.

கர்த்தாேவ! நீர் மாறயருக்க றீர் எனநைனக்க ேறன்.
நீர்ஊற்றுவறண்டுேபானதுேபாலஇருக்க றீர்.
நீர்ஊற்றுஒன்றுநன்றுவட்டதுேபாலஇருக்க றீர்.

௧௯ ப றகு, கர்த்தர், “எேரமியா, நீ மாற என்னிடம் தரும்பவந்தால், ப றகு நான்
உன்ைனத்தண்டிக்கமாட்ேடன்.

நீ மாற என்னிடம் தரும்பவந்தால்,
நீ எனக்குேசைவெசய்யலாம்.

நீ பயனற்றவார்த்ைதகைளப் ேபசாமல்,
முக்கயமானவற்ைறப்பற்ற ேபசனால்பன்நீஎனக்காகப் ேபசமுடியும்.

யூதாவன்ஜனங்கள்மாற உன்னிடம் தரும்ப வருவார்கள்.
ஆனால்நீமாற அவர்கைளப்ேபால்இருக்க ேவண்டாம்.
௨௦நான்உன்ைனப்பலமுள்ளவனாகச்ெசய்ேவன்.
அந்தஜனங்கள்உன்ைனபலமுைடயவர்களாக,

ெவண்கலத்தாலானசுவைரப்ேபான்றுஎண்ணுவார்கள்.
யூதாவன்ஜனங்கள்உனக்குஎத ராகப் ேபாரிடுவார்கள்.

ஆனால்அவர்கள்உன்ைனத்ேதாற்கடிக்கமாட்டார்கள்.
ஏெனன்றால், நான்உன்ேனாடுஇருக்க ேறன்.

நான்உனக்குஉதவுேவன்.
நான்உன்ைனக்காப்பாற்றுேவன்” என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௨௧ “நான்உன்ைனஅத்தீயஜனங்களிடமிருந்துகாப்பாற்றுேவன்.
அந்தஜனங்கள்உன்ைனபயப்படுத்துவார்கள்.
ஆனால்நான்உன்ைனஅவர்களிடமிருந்துகாப்ேபன்.”

௧௬
அழிவு நாள்
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௧ கர்த்தருைடய ெசய்த எனக்கு வந்தது: ௨ “எேரமியா. நீ தருமணம்
ெசய்துக்ெகாள்ள கூடாது. இந்த இடத்தல் உனக்கு மகன்கேளா, மகள்கேளா
இருக்க ேவண்டாம்.”
௩கர்த்தர்,யூதா நாட்டில் ப றந்த மகன்கைளயும் மகள்கைளயும்பற்ற இவ்வாறு

ெசான்னார். அப்பள்ைளகளின் தாய்கைளப்பற்றயும், தந்ைதகைளப்பற்றயும்
கர்த்தர் ெசான்னது இதுதான்: ௪ “அந்த ஜனங்கள் ஒரு பயங்கரமான
மரணத்ைத அைடவார்கள். அந்த ஜனங்களுக்காக எவரும் அழமாட்டார்கள்.
அவர்கைள எவரும் புைதக்கமாட்டார்கள். அவர்களது உடல்கள் தைரயல்
எருைவப்ேபான்றுக டக்கும். அந்தஜனங்கள்பைகவரின்வாளால் மரிப்பார்கள்.
அவர்கள் பஞ்சத்தால் மரிப்பார்கள். அவர்களது மரித்த உடல்கள், வானத்துப்
பறைவகளுக்கும்காட்டுமிருகங்களுக்கும்உணவாகும்.”
௫ எனேவ கர்த்தர், “எேரமியா, மரண உணவு உண்ணும் வீட்டிற்குள்

ெசல்லேவண்டாம். மரித்தவர்களுக்காக அழவும் உனது ேசாகத்ைதக் காட்டவும்
நீ ேபாக ேவண்டாம். நீ இவற்ைற ெசய்ய ேவண்டாம். ஏெனன்றால், நான்
எனதுஆசீர்வாதத்ைதத் தரும்ப எடுத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். நான் யூதாவன்
ஜனங்களிடம்இரக்கமாகஇருக்கமாட்ேடன்” என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
௬ “யூதா நாட்டிலுள்ள முக்கய ஜனங்களும் ெபாது ஜனங்களும்

மரிப்பார்கள். அந்த ஜனங்கைள எவரும் புைதக்கமாட்டார்கள்:
அவர்களுக்காக அழவும்மாட்டார்கள். அந்த ஜனங்களுக்காக வருத்தம்
ெதரிவ க்கும்படி எவரும் தம்ைமத்தாேம ெவட்டிக்ெகாள்ளேவா, தைலைய
ெமாட்ைடயடித்துக்ெகாள்ளேவாமாட்டார்கள். ௭ மரித்தவர்களுக்காக
அழுகறவர்களுக்கு எவரும் உணவு ெகாண்டு வரமாட்டார்கள். தம்
தாையேயா தந்ைதையேயா இழந்தவர்களுக்கு எவரும் ஆறுதல்
ெசால்லமாட்டார்கள். மரித்தவர்களுக்காக அழுகன்றவர்களுக்கு எவரும்
குடிக்கவும்ெகாடுக்கமாட்டார்கள்.
௮ “எேரமியா,வருந்துநடக்கும்வீடுகளுக்குள்நீேபாகாேத. அந்தவீடுகளுக்குப்

ேபாய் உட்கார்ந்து உண்ணேவா குடிக்கேவா ெசய்யாேத. ௯நமதுஇஸ்ரேவலின்
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: ‘களியாட்டு
மனிதரின் சத்தத்ைத வைரவல் நறுத்துேவன். தருமண வருந்துகளில்
எழுப்பப்படும் மக ழ்ச்ச ஒலிகைள வைரவல் நான் நறுத்துேவன். உமது
வாழ்நாளில்இைவநைடெபறும். நான்வைரவல்இவற்ைறச்ெசய்ேவன்.’
௧௦ “எேரமியா, யூதாவன் ஜனங்களிடம் நீ இவற்ைறக் கூறு.

ஜனங்கள் உன்னிடம் ேகட்பார்கள், ‘கர்த்தர் எங்களுக்கு ஏன் இத்தைகய
பயங்கரமானவற்ைறச் ெசான்னார்? நாங்கள் என்ன தவறு ெசய்ேதாம்?
எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு எத ராக நாங்கள் என்ன பாவம்
ெசய்ேதாம்?’ ௧௧ நீ அந்த ஜனங்களிடம் இவற்ைறெயல்லாம் ெசால்ல
ேவண்டும், ‘உங்கள் முற்ப தாக்களால், பயங்கரமானைவ உங்களுக்கு
ஏற்படும். ஏெனன்றால், அவர்கள் என்ைனப் பன்பற்றுவைத வ ட்டுவ ட்டனர்’
என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார். அவர்கள் என்ைனப் பன் பற்றுவைத
வ ட்டு, அந்நய ெதய்வங்களுக்கு ேசைவ ெசய்யத் ெதாடங்கனார்கள்.
அவர்கள் அந்த அந்நய ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாண்டனர். உங்கள்
முற்ப தாக்கள் என்ைனவட்டு வலகனார்கள். எனது சட்டங்களுக்கு
அடிபணிய மறுத்தனர். ௧௨ ஆனால் நீங்கேளா உங்கள் முற்ப தாக்கைள வ ட
ேமாசமான பாவம் ெசய்தருக்க றீர்கள். நீங்கள் மிகவும் ப டிவாதமானவர்கள்



எேரமியா ௧௬:௧௩ 1464 எேரமியா ௧௬:௨௦

நீங்கள் வரும்புவைதேய ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். நீங்கள் எனக்கு
கீழ்ப்படிக றதல்ைல. நீங்கள் ெசய்ய வரும்புவைத மட்டுேம ெசய்க றீர்கள்.
௧௩ எனேவ, நான் உங்கைள இந்த நாட்டுக்கு ெவளிேய எற ேவன். உங்கைள
அயல் நாடுகளுக்குப் ேபாகும்படி கட்டாயப்படுத்துேவன். நீங்களும் உங்கள்
முற்ப தாக்களும், அறந்த ராத நாட்டிற்குப் ேபாவீர்கள். அந்த நாட்டில் நீங்கள்
வரும்பும் அந்நய ெதய்வங்கைள இரவும் பகலும் ேசவ ப்பீர்கள். நான்
உங்களுக்குஉதவ ேயா நன்ைமேயாெசய்யமாட்ேடன்.”
௧௪ “ஜனங்கள் வாக்குறுத ச் ெசய்க றார்கள், ‘கர்த்தர் உய ேராடு இருப்பது

எவ்வளவு உறுத ேயா அவ்வளவு, கர்த்தர் ஒருவேர எக ப்து நாட்டுக்கு ெவளிேய
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள அைழத்து வந்தார்’ என்பார்கள். ஆனால் காலம்
வந்துெகாண்டிருக்க றது” என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார். “அந்தச் ெசய்த கைள
ஜனங்கள் ெசால்லமாட்டார்கள், ௧௫ ஜனங்கள் புதயவற்ைறச் ெசால்வார்கள்.
அவர்கள், ‘கர்த்தர் உய ேராடு இருப்பது எவ்வளவு உறுத ேயா அவ்வளவு அவர்
ஒருவேரவடநாடுகளுக்குெவளிேயஇஸ்ரேவல்ஜனங்கைளஅைழத்துவந்தார்.
அவர்கைள அவர் அனுப்பயருந்த அைனத்து நாடுகளிலிருந்தும் ெவளிேய
அைழத்து வந்தார்’ என்றனர். ஏன் ஜனங்கள் இவற்ைறச் ெசால்வார்கள்?
ஏெனன்றால், நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள அவர்களது முற்ப தாக்களுக்குக்
ெகாடுத்த நாட்டிற்குத்தரும்பஅைழத்துவருேவன்.
௧௬ “நான் வைரவல் பல மீன் ப டிப்பவர்கைள இந்த நாட்டிற்கு வரும்படி

அனுப்புேவன்” என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார். “அந்த மீனவர்கள் யூதாவன்
ஜனங்கைளப் ப டிப்பார்கள். அது நகழந்த ப றகு, இந்த நாட்டுக்கு சல
ேவட்ைடக்காரர்கைள அனுப்புேவன். அந்த ேவட்ைடக்காரர்கள் ஒவ்ெவாரு
மைலயலும், குன்றலும், பாைற பளவுகளிலும், யூதா ஜனங்கைள
ேவட்ைடயாடுவர். ௧௭அவர்கள் ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க ற அைனத்ைதயும் நான்
பார்க்க ேறன். யூதா ஜனங்கள் தாம் ெசய்கன்றவற்ைற என்னிடம் மைறக்க
முடியாது. அவர்களது பாவம் என்னிடம் மைறக்கப்படாமல் ேபாகும். ௧௮ நான்
யூதா ஜனங்களுக்கு அவர்கள் ெசய்கன்றவற்றுக்குத் தருப்ப க் ெகாடுப்ேபன்.
அவர்களது ஒவ்ெவாரு பாவத்த ற்கும் நான் இருமடங்கு தண்டிப்ேபன். நான்
இதைனச் ெசய்ேவன். ஏெனன்றால், அவர்கள் எனது நாட்ைட அருவருப்பான
வக்க ரகங்களால் ‘தீட்டு’ ஆக்கவ ட்டனர். நான் அந்த வக்க ரகங்கைள
ெவறுக்க ேறன். ஆனால் அவர்கள் எனது நாட்ைட அந்த வக்க ரகங்களால்
நைறத்துவ ட்டனர்.”

௧௯கர்த்தாேவ, நீேர எனதுபலமும்காவலும்!
நீேரதுன்பக்காலத்தல்நான்ஓடிவரத்தக்கப் பாதுகாப்பானஇடம்.

உலகம்முழுவதலுமிருந்துநாடுகள்உம்மிடம்வரும்.
அவர்கள், “எங்கள்தந்ைதயர்கள்அந்நயெதய்வங்கைளைவத்தருந்தனர்.

அவர்கள்அந்தப் பயனற்றவக்க ரகங்கைளெதாழுதுெகாண்டனர்.
ஆனால் அந்த வக்க ரகங்கள் அவர்களுக்குக் ெகாஞ்சமும் உதவவல்ைல”
என்பார்கள்.

௨௦ ஜனங்கள் உண்ைமயான ெதய்வங்கைள தங்களுக்ெகன உருவாக்க
முடியுமா?

இல்ைல! அவர்கள்சைலகைளச்ெசய்துக்ெகாள்ளலாம்.
ஆனால்அச்சைலகள்உண்ைமயல்ெதய்வங்கள்இல்ைல.
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௨௧ கர்த்தர், “எனேவ, வக்க ரகங்கைள உருவாக்கும் அவர்களுக்கு நான் பாடம்
கற்ப ப்ேபன்.

இப்ேபாது நான் அவர்களுக்கு எனது அதகாரம் மற்றும் பலம் பற்ற
கற்ப ப்ேபன்.

ப றகு,அவர்கள்நாேனேதவன்என்பைதஅற ந்துெகாள்வார்கள்.
நாேன கர்த்தர் என்பைத அவர்கள் அற ந்துக்ெகாள்வார்கள்” என்று
கூறுகறார்.

௧௭
இதயத்தல்எழுதப்பட்டகுற்றம்

௧ “யூதாஜனங்களின்பாவம்,அவர்களால்
அழிக்கமுடியாதஇடத்தல்எழுதப்பட்டிருக்க றது.

அந்தப் பாவங்கள்இரும்புஎழுத்தாணியால்கல்லில்ெவட்டப்பட்டுள்ளது.
அவர்களின் பாவங்கள் ைவர முைனயலுள்ள எழுத்தாணியால் கல்லில்
ெவட்டப்பட்டுள்ளன.

அந்தக்கல்தான்அவர்களதுஇதயம்.
அப்பாவங்கள் அவர்களது பலிபீடங்களில் உள்ள ெகாம்புகளில்

ெவட்டப்பட்டுள்ளன.
௨அவர்களின்பள்ைளகள்அேஷரா ேதவைதக்காக

அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பலிபீடங்கைளநைனவுக்ெகாள்வார்கள்.
அவர்கள்அேஷராவற்குச்சமர்ப க்கப்பட்டமரத்தூண்கைளநைனத்துக்ெகாள்க றார்கள்.

அவர்கள் பச்ைச மரங்களுக்குக் கீேழயும், பாைறகளுக்கு ேமேலயும் உள்ள
பீடங்கைளநைனத்துக்ெகாள்க றார்கள்.

௩ச றந்த நாடுகளில்உள்ளமைலகளில் ேமேல
உள்ளவற்ைறஅவர்கள்நைனக்கறார்கள்.

யூதாவன்ஜனங்களுக்குபலகருவூலங்கள்உள்ளன.
நான்மற்றஜனங்களுக்குஅவற்ைறக்ெகாடுப்ேபன்.

ஜனங்கள்,உங்கள்நாட்டிலுள்ளஅைனத்துேமைடகைளயும்அழிப்பார்கள்.
நீங்கள் அந்த இடங்களில் சைலகைளத் ெதாழுதுெகாண்டீர்கள், அது ஒரு
பாவம்.

௪நான்ெகாடுத்த நாட்ைட நீங்கள்இழப்பீர்கள்.
உங்கள்பைகவர்கள்உங்கைளசைறப டிக்க நான்அனுமத ப்ேபன்.

நீங்கள்அறயாத ேதசத்தல்அவர்களதுஅடிைமகளாகஇருப்பீர்கள்.
ஏெனன்றால், நான்ேகாபத்ேதாடுஇருக்க ேறன்.

எனதுேகாபம்சூடானெநருப்ைபப்ேபான்றது.
நீங்கள்என்ெறன்றும்எரிக்கப்படுவீர்கள்.”
ஜனங்களிடம் நம்ப க்ைகமற்றும் ேதவனிடம் நம்ப க்ைக

௫கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறுகறார்:
“மற்ற ஜனங்கள் மீது மட்டும் நம்ப க்ைக ைவக்கன்றவர்களுக்கு தீைம
ஏற்படும்.

மற்றஜனங்கைளபலத்துக்காகச் சார்ந்தருக்க றவர்களுக்குத்தீைமஏற்படும்.
ஏெனன்றால், அந்த ஜனங்கள் கர்த்தர் மீது நம்ப க்ைக ைவப்பைத
நறுத்தனார்கள்.

௬அந்தஜனங்கள்வனாந்தரத்த ேலஉள்ளபுதைரப் ேபான்றவர்கள்.
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அப்புதர்ஜனங்கேளவாழாதவனாந்தரத்த ேலஉள்ளது.
அப்புதர் ெவப்பமும்வறட்ச யும்உள்ளபூமியல்உள்ளது.

அப்புதர் ெகட்ட மண்ணில்உள்ளது.
அப்புதர் ேதவனால்தரமுடிக ற நல்லவற்ைறப்பற்ற அறயாதது.

௭ஆனால், கர்த்தருக்குள்நம்ப க்ைகைவக்கறவன்ஆசீர்வத க்கப்படுவான்.
ஏெனன்றால், கர்த்தர் நம்பத்தகுந்தவர் என்பைதகாட்டுவார்.

௮ அந்த மனிதன் தண்ணீர்க்கைரயல் நடப்பட்ட மரத்ைதப்ேபான்ற பலத்ேதாடு
இருப்பான்.

அந்த மரம் தண்ணீைரக் கண்டுக்ெகாள்க ற ேவர்கைள உைடயதாக
இருக்கும்.

அந்தமரம் ேகாைடகாலம்வரும்ேபாதுஉலர்ந்துேபாவதல்ைல.
அதன்இைலகள்எப்ேபாதும் பசுைமயாகஇருக்கும்.

மைழப்ெபய்யாதஆண்டுகளில்அதுகவைலப்படுவதல்ைல.
அந்தமரம் எப்ெபாழுதும்பழங்கைளஉற்பத்த ெசய்யும்.

௯ “ஒருவனின்இருதயம்மிகவும்தந்த ரமானது!
இருதயம்மிகவும்சுகவீனம்அைடயக்கூடும்.
உண்ைமயல்எவரும்ஒருவனின்இருதயத்ைதபுரிந்துெகாள்வதல்ைல.

௧௦ஆனால், நாேனகர்த்தர்.
என்னால்ஒருவனின்இருதயத்ைதப் பார்க்கமுடியும்.

நான்ஒருவனின்மனைதேசாத க்கமுடியும்.
ஒவ்ெவாருவனிடமும் என்ன இருக்கறது என்பைத என்னால் முடிவு
ெசய்யமுடியும்.

என்னால், ஒவ்ெவாருவருக்கும் அவர்களின் ெசயல்களுக்கு ஏற்ப சரியான
கூலிையக்ெகாடுக்கமுடியும்.

௧௧ச ல ேநரங்களில்ஒருபறைவதான்இடாத
முட்ைடையக்குஞ்சுெபாரிக்கைவக்கும்.

ஏமாற்ற ெபாருள்சம்பாத க்க றஒவ்ெவாருவனும்
இப்பறைவையப் ேபான்றவன்.

அவனதுவாழ்க்ைகபாதயல்இருக்கும்ேபாேத
அவன்அப்பணத்ைதஇழப்பான்.

அவனதுவாழ்வன்இறுதயல்,
அவன்ஒருமுட்டாளாகஇருந்தான்என்பதுெதளிவாகும்.”

௧௨ெதாடக்கத்தலிருந்ேத, ேதவனுக்குநமதுஆலயேம
மகைமயானசங்காசனமாகஇருந்தது.
இதுமிகமுக்கயமானஇடமாகும்.

௧௩கர்த்தாேவ,இஸ்ரேவலர்களின்நம்ப க்ைகேயநீர்தான்.
கர்த்தாேவ, நீர்ஜீவனுள்ளதண்ணீரின்ஊற்ைறப் ேபான்றவர்.

ஒருவன்கர்த்தைரப் பன்பற்றுவைதநறுத்தனால்
அவன்இகழப்பட்டுஅவனதுவாழ்வுகுறுகயதாக்கப்படும்.
எேரமியாவன்மூன்றாவதுமுைறயீடு

௧௪கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனக்குணப்படுத்தனால்
நான்உண்ைமயல்சுகமாேவன்.
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என்ைனக்காப்பாற்றும்,
நான்உண்ைமயல்காப்பாற்றப்படுேவன்.

கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமத்துத க்க ேறன்!
௧௫யூதாவன்ஜனங்கள்என்னிடம்ெதாடர்ந்து ேகள்வகைளக் ேகட்க றார்கள்.

அவர்கள் “எேரமியா, கர்த்தரிடமிருந்துவந்தெசய்த என்ன?
அச்ெசய்த எப்ெபாழுதுநைறேவறும்?” என்கன்றனர்.

௧௬கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமவ ட்டுஓடிப்ேபாகவல்ைல.
நான்உம்ைமப் பன்ெதாடர்ந்ேதன்.
நீர்வரும்புக ற ேமய்ப்பனாக நான்இருந்ேதன்.

ஒருபயங்கரமானநாள்வருவைதநான்வரும்பவல்ைல.
கர்த்தாேவ, நான்ெசான்னவற்ைறநீர்அறவீர்.
எல்லாம் ந கழ்ந்துக்ெகாண்டிருப்பைதநீர் பார்க்க றீர்.

௧௭கர்த்தாேவ, என்ைனஅழித்துவ டாதீர்.
துன்பக்காலத்தல்நான்உம்ைமநம்பயருக்க ேறன்.

௧௮ஜனங்கள்என்ைனக்ெகாடுைமப்படுத்த க்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
அந்தஜனங்கைளஅவமானப்படும்படிெசய்யும்.

என்ைனமனந்தளரவ டாதீர்.
அந்தஜனங்கைளபயப்படச் ெசய்யும்.

ஆனால்என்ைனபயப்படச் ெசய்யாதரும்.
எனதுபைகவர்களுக்குஅந்தப் பயங்கரமானநாைளவரப்பண்ணும்.

அவர்கைளஉைடயும்,அவர்கைளமீண்டும்உைடயும்.

ஓய்வுநாைளப்பரிசுத்தப்படுத்தல்
௧௯ கர்த்தர் என்னிடம் இவற்ைறச் ெசான்னார்: “எேரமியா, யூதாவன்

அரசர்கள் வந்துேபாக ற எருசேலமின் ஜனங்கள் வாசலுக்குப்ேபாய் நல். எனது
வார்த்ைதைய ஜனங்களிடம் கூறு. ப றகு எருசேலமின் மற்ற வாசல்களுக்கும்
ேபா. அேதெசயைலச்ெசய்.”
௨௦ அந்த ஜனங்களிடம் ெசால்: “கர்த்தருைடய ெசய்தையக் ேகளுங்கள்!

யூதாவன் அரசர்கேள, ேகளுங்கள்! யூதாவன் ஜனங்கேள, ேகளுங்கள்!
இந்த வாசல்கள் வழியாக எருசேலமிற்குள் வருகன்ற ஜனங்கேள, என்ைன
கவனியுங்கள்! ௨௧கர்த்தர்இவற்ைறச் ெசால்க றார்: ‘ஓய்வுநாளில் சுைமகைளத்
தூக்க ச்ெசல்லாதபடிக்குஎச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள். ஓய்வுநாளில்எருசேலமின்
வாசல்கள் வழியாகச் சுைமையத் தூக்கவராதீர்கள். ௨௨ ஓய்வுநாளில் உங்கள்
வீட்டுக்கு ெவளிேய சுைமையத் தூக்க வராதீர்கள். அந்த நாளில் எந்த
ேவைலயும் ெசய்யாதீர்கள். நீங்கள் ஓய்வுநாைள ஒரு பரிசுத்த நாளாக்க
ேவண்டும். நான்இேத கட்டைளையஉங்கள்முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்.
௨௩ஆனால் உங்கள் முற்ப தாக்கள் எனக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல. அவர்கள் என்
மீது கவனம் ெசலுத்தவல்ைல. உங்கள் முற்ப தாக்கள் மிகவும் ப டிவாதமாக
இருந்தார்கள். நான் அவர்கைளத் தண்டித்ேதன். ஆனால் அது அவர்களுக்கு
எவ்வத நன்ைமையயும் ெசய்யவல்ைல. அவர்கள் என்ைனகவனிக்கவல்ைல.
௨௪ஆனால் நீங்கள் எனக்குக் கீழ்ப்படிவதல் எச்சரிக்ைகயாக இருக்கேவண்டும்.
இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவருகறது. ஓய்வுநாளில்நீங்கள்எருசேலமின்
வாசல்கள் வழியாக சுைமையக் ெகாண்டு வராதீர்கள். நீங்கள் ஓய்வு நாைளப்
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பரிசுத்தமாக்க ேவண்டும். அந்நாளில் எவ்வத ேவைலயும் ெசய்யாமல்
இருப்பேதஓய்வுநாைளபரிசுத்தமானநாளாகைவப்பதாகும்.
௨௫ “ ‘நீங்கள் இந்தக் கட்டைளக்கு அடிபணிந்தால், ப றகு தாவீதன்

சங்காசனத்தல் அமர்ந்தருக்க ற அரசர்கள் எருசேலமின் வாசல்கள் வழியாக
வருவார்கள். அந்த அரசர்கள் இரதங்களின் மீதும் குதைரகள் மீதும்
வருவார்கள். அந்த அரசர்கேளாடு யூதாவன் மற்றும் எருசேலமின் தைலவர்கள்
இருப்பார்கள். எருசேலம் நகரம் என்ெறன்றும் ஜனங்கள் வாழும் இடமாகும்!
௨௬ யூதாவன் நகரங்களில் இருந்து ஜனங்கள் எருசேலமிற்கு வருவார்கள்.
எருசேலமிற்குஅைதச்சுற்றயுள்ளக ராமங்களிலிருந்துஜனங்கள்வருவார்கள்.
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரங்களில் உள்ளவர்கள் வாழும் நகரங்களிலிருந்து
ஜனங்கள் வருவார்கள். ேமற்கு மைல அடிவாரங்களிலிருந்தும், மைல
நாடுகளிலிருந்தும் ஜனங்கள் வருவார்கள். ெநேகவலிருந்தும் ஜனங்கள்
வருவார்கள். அந்த ஜனங்கள் எல்ேலாரும் தகன பலிகைளயும் தானியக்
காணிக்ைககைளயும் நறுமணப் ெபாருட்கைளயும், ஸ்ேதாத்த ர பலிகைளயும்
ெகாண்டு வருவார்கள். கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு அவர்கள் இந்தப்
பலிகைளயும்காணிக்ைககைளயும்ெகாண்டுவருவார்கள்.
௨௭ “ ‘ஆனால், நீங்கள் என்ைனகவனிக்காமலும்அடிபணியாமலும்இருந்தால்

ப றகு தீயைவ ந கழும். ஓய்வுநாளில் நீங்கள் எருசேலமிற்குள் சுைமகைளக்
ெகாண்டுவந்தால் பன் நீங்கள்அந்நாைளப் பரிசுத்தப்படுத்தவல்ைல. எனேவ,
உங்களால் அைணக்க முடியாத ஒரு தீைய பற்றைவப்ேபன். எருசேலமின்
வாசலிலிருந்து அந்த ெநருப்பு ெதாடங்கும். அது அரண்மைனகள்வைர பற்ற
எரியும்.’ ”

௧௮
குயவனும்களிமண்ணும்
௧ இந்தச் வார்த்ைத எேரமியாவ ற்கு கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது: ௨ “எேரமியா,

குயவனின் வீட்டிற்குப் ேபா. அந்தக் குயவனின் வீட்டில் எனது வார்த்ைதைய
உனக்குக்ெகாடுப்ேபன்.”
௩ எனேவ, நான் கீேழ குயவனின் வீட்டிற்குப் ேபாேனன். குயவன் சக்கரத்தல்

களிமண்ைண ைவத்து ேவைல ெசய்துெகாண்டிருப்பைத நான் பார்த்ேதன்.
௪ அவன் களிமண்ணிலிருந்து ஒரு பாைனைய ெசய்துெகாண்டிருந்தான்.
ஆனால் அந்தப் பாைனயல் ஏேதா தவறு இருந்தது. எனேவ, அந்தக் குயவன்
அக்களிமண்ைண மீண்டும் பயன்படுத்த ேவெறாரு பாைன ெசய்தான். தான்
வரும்பன வைகயல் அந்தப் பாைனைய வடிவைமக்கும்படி அவன் தனது
ைககைளப்பயன்படுத்தனான்.
௫ அப்ேபாது கர்த்தரிடமிருந்து எனக்கு வார்த்ைத வந்தது: ௬ “இஸ்ரேவல்

குடும்பத்தனேர! உங்கேளாடு ேதவனாகய நானும் அேத ெசயைலச்
ெசய்யமுடியும் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும். குயவனின் ைககளில்
இருக்க ற களிமண்ைணப்ேபான்று நீங்கள் இருக்கறீர்கள். நான் குயவைனப்
ேபான்றுள்ேளன். ௭ ஒரு காலம் வரும். அப்ேபாது, நான் ஒரு ேதசத்ைதேயா
அல்லது ஒரு அரசாட்சையேயா குற த்து ேபசுேவன். அத்ேதசத்ைத
உயர்த்துேவன் என்று நான் ெசால்லலாம். அத்ேதசத்ைதக் கீேழ இழுத்துப்
ேபாடுேவன். அத்ேதசத்ைத அல்லது அரசாங்கத்ைத அழிப்ேபன் என்று
ெசால்லலாம். ௮ ஆனால், அத்ேதசத்து ஜனங்கள் தங்கள் இதயத்ைதயும்
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வாழ்க்ைகையயும்மாற்றலாம். அத்ேதசத்துஜனங்கள்தங்கள்தீயச்ெசயல்கைள
நறுத்தலாம். ப றகு என் மனைத நான் மாற்றுேவன். அத்ேதசத்த ற்குஅழிைவக்
ெகாண்டுவரும்எனதுத ட்டத்ைதநான்பன்பற்றமாட்ேடன். ௯இன்ெனாருகாலம்
வரலாம். அப்ேபாது ஒரு ேதசத்ைதப்பற்ற ப் ேபசுேவன். நான் அத்ேதசத்ைதக்
கட்டி எழுப்புேவன் என்று ெசால்லலாம். ௧௦ ஆனால், அத்ேதசம் தீயவற்ைறச்
ெசய்து எனக்குக் கீழ்ப்படியாமல் ேபாவைத நான் பார்க்கலாம். ப றகு, நான்
அத்ேதசத்த ற்குநன்ைமெசய்ய ேவண்டும்என்றுேபாட்டிருந்த த ட்டங்களுக்காக
வருந்த அவற்ைறஎத ராக மாற்ற ப்ேபாடுேவன்.
௧௧ “எனேவ, எேரமியா, யூதாவன் ஜனங்களிடமும் எருசேலமில் வாழ்க ற

ஜனங்களிடமும் கூறு. ‘இதுதான் கர்த்தர் கூறுவது: நான் இப்ேபாதருந்ேத
உங்களுக்குத் ெதால்ைலகைள தயாரித்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். நான்
உங்களுக்கு எத ராகத் த ட்டமிட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறன். எனேவ, நீங்கள்
ெசய்துெகாண்டிருக்க ற தீயச்ெசயல்கைள நறுத்துங்கள். ஒவ்ெவாரு நபரும்
மாறேவண்டும், நல்லவற்ைறச் ெசய்யத் ெதாடங்கேவண்டும்!’ ௧௨ ஆனால்
யூதாவன் ஜனங்கள் பதல் கூறுவார்கள், ‘மாற்றம் ெசய்வதற்கான முயற்ச
எடுப்பதால் பயனில்ைல. நாங்கள் வரும்புக றபடிேய ெதாடர்ந்து ெசய்ேவாம்.
எங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் ப டிவாதத்தன்படிேய தீய இருதயம்
வரும்புக றபடிேயெசய்யப் ேபாக ேறாம்.’ ”

௧௩கர்த்தர் ெசால்க றவற்ைறகவனியுங்கள்.

“மற்ற ேதசத்தாரிடம்இந்தக் ேகள்வையக் ேகளுங்கள்.
‘இஸ்ரேவல்ெசய்தருக்க றதீயச்ெசயல்கைளஎவராவதுெசய்ததாகநீங்கள்
எப்ெபாழுதாவதுேகள்வபட்டிருக்க றீர்களா?’

ேதவனுக்குஇஸ்ரேவலர் ச றப்புக்குரியவர்கள்.
இஸ்ரேவலர் ேதவனுைடயமணமகைளப் ேபான்றவள்!

௧௪ லீபேனானில் உள்ள மைல உச்சயல் படிந்த பனி உருகுவதல்ைல என்பது
உங்களுக்குத்ெதரியும்.

குளிர்ச்ச யாக பாய்கன்ற நீேராைடகள் வறண்டுவடுவதல்ைல என்பது
உங்களுக்குெதரியும்.

௧௫ஆனால்எனதுஜனங்கள்என்ைனப்மறந்தருக்க றார்கள்.
பயனற்றவக்க ரகங்களுக்குஅவர்கள்பலிகைளக்ெகாடுக்க றார்கள்.

எனதுஜனங்கள்தாம்ெசய்கன்றவற்றல்தடுமாற்றமாகஇருக்க றார்கள்.
அவர்களின் தடுமாற்றம் தமது முற்ப தாக்களின் பைழய வழிகைளப்
பற்றயதாகஉள்ளது.

எனதுஜனங்கள்என்ைனப்பன்பற்ற நல்லசாைலகளில்வருவைதவ ட,
பன்சாைலகளிலும் ேமாசமானெநடும்பாைதகளிலும்நடப்பார்கள்.

௧௬எனேவ,யூதாவன்நாடுகாலியானவனாந்தரம் ேபான்றதாகும்.
அைதக் கடந்து ெசல்லும் ஜனங்கள் ப ரமித்து தங்கள் தைலகைள
அைசப்பார்கள்.

இந்நாடுஎவ்வாறுஅழிக்கப்பட்டதுஎன்றுஅத ர்ச்ச அைடவார்கள்.
௧௭நான்யூதாவன்ஜனங்கைளச் ச தறும்படிெசய்ேவன்.

அவர்கள்பைகவர்களிடமிருந்துஓடிப் ேபாவார்கள்.
க ழக்குக்காற்றுெபாருட்கைளச் ச தறடிப்பதுேபான்று

நான்யூதாஜனங்கைளச் ச தறடிப்ேபன்.
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நான் அந்த ஜனங்கைள அழிப்ேபன் நான் அவர்களுக்கு உதவ ெசய்ய
வருவைதப் பார்க்கமாட்டார்கள்.

இல்ைலநான்வலக ச்ெசல்வைதஅவர்கள்பார்ப்பார்கள்.”
எேரமியாவன்நான்காவதுமுைறயீடு
௧௮ ப றகு, எேரமியாவன் பைகவர்கள் ெசான்னார்கள், “வாருங்கள்

எேரமியாவ ற்கு எத ராகத் த ட்டங்கள் தீட்ட எங்கைள அனுமதயுங்கள்.
ஆசாரியரால் இயற்றப்படும் சட்டம் பற்றய ேபாதைனகள் ெதாைலந்து
ேபாகாது. ஞானமுள்ள மனிதரின் ஆேலாசைனகள் நம்ேமாடு கூட இருக்கும்.
தீர்க்கதரிச களின் வார்த்ைதகைள நாம் இன்னும் ைவத்தருப்ேபாம். எனேவ
அவைனப்பற்றயெபாய்ெசால்லஎங்கைளவடுங்கள். அதுஅவைனஅழிக்கும்.
அவன்ெசால்லுகறஎைதயும்நாங்கள்கவனிக்கமாட்ேடாம்.”

௧௯கர்த்தாேவஎன்ைனக்ேகட்டருளும்!
என்வாதங்கைளக் ேகளும்யார் சரியானவர் என்பைதமுடிவுெசய்யும்.

௨௦ஜனங்கள்நன்ைமக்குதீைமையெசய்வார்களா? இல்ைல.
நீர்அவர்கைளதண்டிக்கக்கூடாதுஎன்பதற்காக
நான் உம் முன் நன்று அவர்கைளப் பற்ற நல்ல காரியங்கைள கூறயைத
நைனவுகூரும்.

ஆனால்,அவர்கள்எனக்குத்தீைமையச்ெசலுத்த க்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
அவர்கள்என்ைனவைலக்குட்படுத்த ெகால்லமுயற்ச ெசய்க றார்கள்.

௨௧அவர்களதுபள்ைளகள்பஞ்சத்தால்துன்புறும்படிச்ெசய்யும்.
அவர்களின்பைகவர்களால்அவர்கள்ெகால்லப்படும்படிச்ெசய்யும்.

அவர்களதுமைனவகள்,குழந்ைதகள்இழந்துேபாகட்டும்.
யூதாவன்ஆண்கள்மரணத்தல்வழட்டும்.

அவர்களதுமைனவயர்வதைவகள்ஆகட்டும்.
யூதாவல் உள்ள ஆண்கள் மரணத்தல் வழட்டும். இைளஞர்கள் ேபாரில்
ெகால்லப்படட்டும்.

௨௨அவர்களதுவீடுகளில்அழுைகவரட்டும்.
அவர்களுக்குஎத ராகத்த டீெரன்றுஎத ரிையவரவைழக்கும்ேபாதுஅவர்கள்
கதறட்டும்.

எனதுபைகவர்கள்என்ைன (வைலக்குள்) ச க்கைவக்கமுயன்றனர்.
எனேவ,இைவெயல்லாம் ந கழட்டும்.

௨௩கர்த்தாேவ,அவர்கள்என்ைனக்ெகால்வதற்குய ட்ட த ட்டங்கைளநீர்அறவீர்.
அவர்களதுெபால்லாங்குகைளமன்னியாதரும்.

அவர்களதுபாவங்கைளஅழிக்காதரும்.
எனதுபைகவர்கள்உமக்குமுன்பாகஇடற வழட்டும்.

நீர் ேகாபமாகஇருக்கும்ேபாதுஅந்தஜனங்கைளத்தண்டியும்.

௧௯
உைடந்தஜாடி
௧ கர்த்தர் என்னிடம், “எேரமியா ேபாய் ஒரு குயவனிடமிருந்து மண்ஜாடிைய

வாங்கவா. ௨உைடந்தபாைனத்துண்டுகைளஎரியும்வாசலுக்குமுன்னாலுள்ள
ெபன் இன்ேனாமுைடய பள்ளத்தாக்குக்குப் ேபா. உன்ேனாடு ஜனங்களில்
சல மூப்பர்கைளயும், ச ல ஆசாரியர்கைளயும் அைழத்துப் ேபா என்று
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ெசான்னார். நான்ெசால்க றவற்ைற௩உன்ேனாடுஇருக்கறஅந்தஜனங்களிடம்
ெசால், ‘யூதாவன் அரசேன, எருசேலமின் ஜனங்கேள, கர்த்தரிடமிருந்து
வருகற இந்த வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்! இதுதான் சர்வவல்லைமயுள்ள
கர்த்தரும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ேதவனுமானவர் கூறுவது: நான் இந்த
இடத்தல் வைரவல் ஒரு பயங்கரத்ைத ந கழச்ெசய்ேவன். இைதப்பற்ற
ேகள்வப்படுக ற ஒவ்ெவாருவனும் அத ர்ச்ச யும் அச்சமும் அைடவான். ௪ நான்
இவற்ைறச் ெசய்ேவன். ஏெனன்றால் யூதாவன் ஜனங்கள் என்ைனப்
பன்பற்றுவைத வ ட்டுவ ட்டனர். அவர்கள் இந்த இடத்ைத அயல்நாட்டுத்
ெதய்வங்களுக்கு உரியதாகச் ெசய்துவ ட்டனர். அவர்கள் இந்த இடத்தல்
ேவறு ெதய்வங்களுக்குத் தகனபலிகைள அளித்தனர். நீண்ட காலத்த ற்கு
முன்பு அந்தத் ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ளவல்ைல. அவர்களின்
முற்ப தாக்களும் அத்ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ளவல்ைல. இைவ
அந்நய நாடுகளிலிருந்து வந்தப் புதய ெதய்வங்கள். யூதாவன் அரசர்கள்
ஒன்றுமறயாத குழந்ைதகளின் இரத்தத்தால் இந்த இடத்ைத ந ரப்புக றார்கள்.
௫ யூதாவன் அரசர்கள் பாகால் ேதவனுக்காக ேமைடையக் கட்டினார்கள்.
அவர்கள்அந்தஇடங்கைளத்தங்கள்மகன்கைளஎரிக்கப் பயன்படுத்தனார்கள்.
பாகால் ெதய்வத்த ற்குத் தங்கள் மகன்கைளத் தகனபலியாகக் ெகாடுத்தனர்.
நான் அவ்வாறு ெசய்யும்படி ெசால்லவல்ைல. உங்கள் மகன்கைளப் பலியாகக்
ெகாடுக்கும்படி நான் ேகட்கவல்ைல. நான் அைதப்பற்ற நைனத்துக்கூடப்
பார்க்கவல்ைல. ௬ இப்ெபாழுது, ஜனங்கள் இந்த இடத்ைத இன்ேனாமின்
பள்ளத்தாக்கு என்றும் “ேதாப்ேபத்” என்றும் அைழக்கன்றனர். ஆனால், நான்
இந்த எச்சரிக்ைகையக் ெகாடுக்க ேறன். நாட்கள் வந்துெகாண்டிருக்கன்றன.
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது: ஜனங்கள் இந்த இடத்ைத
“ெகாைலயன் பள்ளத்தாக்கு” என்று அைழக்கும் நாள் வருகறது. ௭ இந்த
இடத்தல், யூதா மற்றும் எருசேலம் ஜனங்களின் த ட்டங்கைள நாசமாக்குேவன்.
பைகவர்கள் இந்த ஜனங்கைளத் துரத்துவார்கள். இந்த இடத்தல் யூதாவன்
ஜனங்கள் வாளால் ெகால்லப்படுமாறு வடுேவன். அவர்களது மரித்த
உடல்கைளப் பறைவகளுக்கும் காட்டு மிருகங்களுக்கும் உணவாக்குேவன்.
௮ இந்நகரத்ைத நான் முழுைமயாக அழிப்ேபன். ஜனங்கள் எருசேலைமக்
கடந்துப்ேபாகும்ேபாது ப ரமித்து, தைலையஅைசப்பார்கள். இந்நகரம் எவ்வாறு
அழிக்கப்பட்டது என்பைத அறயும்ேபாது, அவர்கள் அத ர்ச்ச அைடவார்கள்.
௯ பைகவர்கள் நகரத்ைதச்சுற்ற தம் பைடகைள அைழத்து வருவார்கள்.
அப்பைட ஜனங்கள் ெவளிேய ெசன்று உணவு ெபறுவைத அனுமதக்காது.
எனேவ, நகரத்தல் உள்ள ஜனங்கள் பட்டினியாக இருப்பார்கள். அவர்கள் தம்
ெசாந்த மகன்கள் மற்றும் மகள்களின் உடைல உண்ணும் அளவற்குப் பசைய
அைடவார்கள். அவர்கள்ஒருவைரஒருவர்உண்ணத்ெதாடங்குவார்கள்.’
௧௦ “எேரமியா, நீ இவற்ைறெயல்லாம் ஜனங்களுக்குச் ெசால். அவர்கள்

கவனித்துக் ெகாண்டிருக்கும்ேபாது ஜாடிைய உைடத்துவடு. ௧௧ அப்ேபாது
இவற்ைறச் ெசால்: ‘சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார், நான் யூதா
நாட்ைடயும் எருசேலைமயும், ஒருவன் மண்ஜாடிைய உைடப்பதுப்ேபான்று
உைடப்ேபன். இந்த ஜாடிைய மீண்டும் பைழயபடி ஆக்கமுடியாது. யூதா
நாட்டுக்கும் இதுேபால் ஆகும். ேவறு இடமில்ைல என்று ெசால்லுகற
வைரயல் ேதாப்ேபத்தல் மரித்த ஜனங்கள் புைதக்கப்படுவார்கள் இந்த
வார்த்ைத கர்த்தரிடம் உள்ளது. ௧௨ இைவகைள நான் இந்த ஜனங்களுக்கும்
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இந்த இடத்துக்கும் ெசய்ேவன். இந்த நகரத்ைத ேதாப்ேபத்ைதப் ேபாலச்
ெசய்ேவன்’இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவருகறது. ௧௩ ‘எருசேலமில்உள்ள
வீடுகள் ேதாப்ேபத்ைதப்ேபான்று “அசுத்தமாகும்” அரசர்களின் அரண்மைனகள்
ேதாப்ேபத்ைதப்ேபான்று அழிக்கப்படும். ஏெனன்றால், அவ்வீடுகளின்
கூைரயல் ெபாய்த் ெதய்வங்கைள ைவத்துத் ெதாழுதுெகாள்க றார்கள்.
அவர்கள் நட்சத்த ரங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்கன்றனர். அவர்கைள
மகைமப்படுத்தத் தகன பலிகைளக் ெகாடுக்கன்றனர். அவர்கள் ெபாய்த்
ெதய்வங்களுக்குப்பானங்களின்காணிக்ைகெகாடுத்தனர்.’ ”
௧௪ ப றகு, எேரமியா ேதாப்ேபத்ைத வ ட்டு கர்த்தர் ப ரசங்கம் பண்ணுமாறு

ெசான்ன இடத்துக்குச் ெசன்றான். எேரமியா கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குச்
ெசன்று, ஆலயத்தன் ப ரகாரத்தல் நன்றான். எேரமியா அைனத்து
ஜனங்களிடமும் ெசான்னான். ௧௫ “இதுதான் சர்வ வல்லைமயுள்ள
இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தர் ெசால்க றது: ‘நான் எருசேலம் மற்றும்
அைதச் சுற்றயுள்ள க ராமங்களுக்கும் ேபரழிைவக் ெகாண்டுவருேவன் என்று
ெசான்ேனன். நான் வைரவல் அைவ நகழுமாறு ெசய்ேவன். ஏெனன்றால்,
ஜனங்கள் மிகவும் ப டிவாதமானவர்கள், அவர்கள் என்ைன கவனிக்கவும்,
எனக்குக்கீழ்ப்படியவும்மறுத்துவ ட்டனர்.’ ”

௨௦
எேரமியா மற்றும்பஸ்கூர்
௧பஸ்கூர் என்ற ெபயருள்ளஒருவன்ஆசாரியனாகஇருந்தான். கர்த்தருைடய

ஆலயத்தல் முக்கயமான அதகாரியாக இருந்தான். பஸ்கூர், இம்ேமர் என்ற
ெபயருைடயவனின் மகனாக இருந்தான். பஸ்கூர் எேரமியாவன் ப ரசங்கத்ைத
ஆலயப் ப ரகாரத்தல் ைவத்துக் ேகட்டான். ௨ எனேவ அவன் எேரமியா
தீர்க்கதரிசைய அடித்தான். ஆலயத்தல் ெபன்யமீனின் ேமல் வாசலருேக
அவனது ைககளிலும் கால்களிலும் ெபரிய மரத்தடிகளால் வலங்க ட்டான்.
௩ மறுநாள் பஸ்கூர் எேரமியாைவ மரக் காவலில் இருந்து ெவளிேயற்றனான்.
ப றகு எேரமியா பஸ்கூரிடம் ெசான்னான், “கர்த்தருக்கு உன் ெபயர் பஸ்கூர்
அல்ல. இப்ேபாது கர்த்தர் உனக்கு, ஒவ்ெவாரு பக்கத்தலும் பயங்கரம்
என்ற ெபயைர ைவத்துள்ளார். ௪ அதுதான் உனது ெபயர். ஏெனன்றால்
கர்த்தர்: ‘உனக்கு உன்ைனேய பயங்கரமானவனாக வைரவல் ெசய்ேவன்!
நான் உன்ைன உனது அைனத்து நண்பர்களுக்கும் ஒரு பயங்கரமாகச்
ெசய்ேவன். உனது நண்பர்கைள சத்துருக்கள் வாளால் ெகால்லுகறைத
நீ பார்ப்பாய். நான் யூதாவன் அைனத்து ஜனங்கைளயும் பாப ேலான்
அரசனிடம்ெகாடுப்ேபன். அவன்யூதாவன்ஜனங்கைளபாப ேலான்நாட்டுக்குக்
ெகாண்டுச் ெசல்வான். யூதாவன் ஜனங்கைள அவனது பைட வாள்களால்
ெகால்வார்கள். ௫எருசேலம்ஜனங்கள்கடினமாகஉைழத்துெசல்வம்ேசர்த்தனர்.
ஆனால்,நான்அவற்ைறெயல்லாம்அவர்களதுபைகவர்களுக்குக்ெகாடுப்ேபன்.
எருசேலமில் அரசனுக்குப் பல ெபாக்கஷங்கள் உள்ளன. ஆனால் நான் அந்தப்
ெபாக்கஷங்கள்அைனத்ைதயும் பைகவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன். பைகவர்கள்
அவற்ைற எடுத்து பாப ேலான் நாட்டிற்குக் ெகாண்டுெசல்வார்கள். ௬ பஸ்கூர்,
நீயும் உன்ேனாடு வீட்டில் உள்ள அைனவரும் ெகாண்டுெசல்லப்படுவீர்கள்.
நீங்கள் பலவந்தமாகப் பாப ேலான் நாட்டில் வாழ ைவக்கப்படுவீர்கள். நீ
பாப ேலானில் மரிப்பாய். அந்த அயல்நாட்டில் நீ புைதக்கப்படுவாய். நீ உனது
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நண்பர்களுக்குப் ெபாய்ையப் ப ரச்சாரம் ெசய்தாய். நீ இைவ ந கழாது என்று
ெசான்னாய். ஆனால், உனது அைனத்து நண்பர்களும் மரித்து பாப ேலானில்
புைதக்கப்படுவார்கள்.’ ”
எேரமியாவன்ஐந்தாவதுமுைறயீடு

௭கர்த்தாேவ, நீர் என்னிடம் தந்த ரம்ெசய்தீர்.
நான்ஒருமுட்டாளாகஇருந்ேதன்.

நீர் என்ைனவடபலமுள்ளவர்.
எனேவநீர் ெவன்றீர்.

நான்ேவடிக்ைகக்குரிய ெபாருளாேனன்.
ஜனங்கள்என்ைனப்பார்த்து ச ரித்தனர்.
நாள்முழுவதும்என்ைனேவடிக்ைகெசய்தனர்.

௮ஒவ்ெவாருமுைறயும்நான்ேபசும்ேபாதுகதறுக ேறன்.
நான்எப்ெபாழுதும்வன்முைறமற்றும் ேபரழிவு பற்ற சத்தமிடுக ேறன்.
நான் கர்த்தரிடமிருந்து ெபற்ற வார்த்ைதையப்பற்ற ஜனங்களிடம்
ெசால்க ேறன்.

ஆனால்,ஜனங்கள்என்ைனஅவமானப்படுத்துகறார்கள்;
என்ைனேவடிக்ைகெசய்க றார்கள்.

௯ச ல ேநரங்களில் நான்எனக்குள்ெசால்க ேறன்.
“நான்கர்த்தைரப்பற்ற மறப்ேபன்.

நான்ேமலும்கர்த்தருைடயநாமத்தால் ேபசமாட்ேடன்!”
ஆனால் நான் இதைனச் ெசான்னால், ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத

அக்கனிையப் ேபான்றுஎனக்குள்எரிந்துெகாண்டுஇருக்கறது,
எனதுஎலும்புக்குள்அதுஆழமாக எரிவதுேபான்றுஎனக்குத் ேதான்றுகறது!

எனக்குள் கர்த்தருைடய ெசய்தையத் தாங்க க்ெகாள்வதல் நான் ேசார்வு
அைடக ேறன்!

இறுதயாகஅதைனஉள்ேளைவத்துக்ெகாள்ளமுடியாமல்ஆகறது.
௧௦ஜனங்கள்எனக்குஎத ராகமுணுமுணுப்பைதநான்ேகட்க ேறன்.

எங்ெகங்கும்என்ைனப்பயப்படுத்தும்ெசய்தையக் ேகட்க ேறன்.
என்நண்பர்களும்கூட, “அவைனப்பற்ற அத காரிகளிடம் புகார் ெசய்ேவாம்”
எனகூறக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

ஜனங்கள்நான்தவறுெசய்ேவன்என்றுகாத்தருக்க றார்கள்.
அவர்கள், “எங்கைளப்ெபாய்ெசால்லவடுங்கள்.

அவன்தீயவற்ைறச்ெசய்தான்என்றுெசால்லவடுங்கள்.
நாங்கள்எேரமியாவ டம் தந்த ரம்ெசய்யமுடியும்.
ப றகுஅவைனப்ெபறுேவாம்.
இறுதயாக நாங்கள்அவைனத்ெதாைலத்துஒழிப்ேபாம்.
ப றகுஅவைனஇறுகப்ப டிப்ேபாம்.
அவன்ேமலுள்ளவஞ்சத்ைததீர்த்துக்ெகாள்ேவாம்” என்றார்கள்.

௧௧ஆனால், கர்த்தர் என்ேனாடுஇருக்கறார்;
கர்த்தர் பலமானேபார்வீரைனப் ேபான்றருக்க றார்.

எனேவ, என்ைனத்துரத்துகறவீரர்கள்வழுவார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் என்ைனத் ேதாற்கடிக்கமாட்டார்கள் அந்த ஜனங்கள்
ேதாற்பார்கள்.

அவர்கள்ஏமாந்துப் ேபாவார்கள்.
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அந்தஜனங்கள்அவமானமைடவார்கள்.
ஜனங்கள்அந்தஅவமானத்ைத

என்ெறன்றும்மறக்கமாட்டார்கள்.

௧௨சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தாேவ, நீர் நல்லஜனங்கைளேசாத க்க றீர்.
ஒருவனின்மனைதநீர் பார்க்க றீர்.

அந்தஜனங்களுக்குஎத ரானஎனதுவாதங்கைளநான்உம்மிடம் ெசான்ேனன்.
எனேவ அவர்களுக்கு ஏற்ற தண்டைனைய நீர் அளிப்பைத என்ைனப்
பார்க்கப்பண்ணும்.

௧௩கர்த்தரிடம் பாடுங்கள்! கர்த்தைரத்துதயுங்கள்!
கர்த்தர் ஏைழகளின்வாழ்ைவக்காப்பாற்றுவார்!

அவர்அவர்கைளத்தீயவர்களிடமிருந்துகாப்பாற்றுவார்!
எேரமியாவன்ஆறாவதுமுைறயீடு

௧௪நான்ப றந்த நாள் சப க்கப்படுவதாக!
என்தாய்என்ைனப்ெபற்ற நாைளஆசீர்வத க்க ேவண்டாம்.

௧௫ நான் ப றந்துவ ட்ட ெசய்தைய என் தந்ைதய டம் ெசான்னவன்
சப க்கப்படட்டும்.

“உனக்ெகாருமகன்பறந்தருக்க றான்,
அவன்ஒருஆண்பள்ைள” என்றுஅவன்ெசான்னான்.

அவன்அந்தச்ெசய்தையச்ெசால்லி
என்தந்ைதையமிகவும்மக ழச்ெசய்தான்.

௧௬ கர்த்தர் அழித்துப்ேபாட்ட பட்டணங்கைளப் ேபான்று அந்த மனிதன்
ஆவானாக.

கர்த்தர்அந்தப் பட்டணங்கள்மீதுஎவ்வதஇரக்கமும்ெகள்ளவல்ைல.
காைலயல்அம்மனிதன்ேபாரின்ஒலிகைளக்ேகட்கட்டும்.

மதய ேவைளயல்அவன்ேபார்க்கதறல்கைளக் ேகட்கட்டும்.
௧௭ஏெனன்றால், நான்எனதுதாயன்கருவல்இருக்கும்ேபாது

அம்மனிதன்என்ைனக்ெகால்லவல்ைல.
அந்த ேநரத்தல்அவன்என்ைனக்ெகான்றருந்தால்

என்தாயன்கர்ப்பப்ைபேயகல்லைறஆகயருக்கும்.
நான்ப றந்தருக்கேவமாட்ேடன்.

௧௮நான்ஏன்அந்தஉடைலவ ட்டுவந்ேதன்?
நான்பார்த்தருப்பெதல்லாம்ெதால்ைலயும்துன்பமும்தான்.
என்வாழ்க்ைகஅவமானத்தல்முடியும்.

௨௧
ேதவன்ச ேதக்கயா ராஜாவன்ேவண்டுக்ேகாைளஏற்கமறுக்க றார்
௧ எேரமியாவ ற்கு கர்த்தரிடமிருந்து வார்த்ைத வந்தது. யூதாவன் அரசனான

ச ேதக்கயா பஸ்கூர் என்ற மனிதைனயும், ெசப்பனியா என்ற ஆசாரியைனயும்
எேரமியாவ டம் அனுப்பயேபாது இந்த வார்த்ைத வந்தது. பஸ்கூர் மல்கயா
என்றெபயருள்ளவனின்மகன். ெசப்பனியா,மாெசயாஎன்றெபயருள்ளவனின்
மகன். பஸ்கூரும் ெசப்பனியாவும் எேரமியாவ ற்கு வார்த்ைதையக்
ெகாண்டுவந்தனர். ௨பஸ்கூரும்ெசப்பனியாவும்எேரமியாவ டம், “எங்களுக்காக
கர்த்தரிடம் ெஜபம் ெசய். என்ன நகழும் என்று கர்த்தரிடம் ேகள். நாங்கள்
அற ந்துக்ெகாள்ள வரும்புக ேறாம். ஏெனன்றால் பாப ேலானின் அரசனான
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ேநபுகாத்ேநச்சர் எங்கைளத் தாக்க க்ெகாண்டிருக்க றான். கர்த்தர் கடந்த
காலத்தல் ெசய்ததுேபான்று எங்களுக்குப் ெபருஞ்ெசயல்கைள ஒருேவைள
ெசய்வார். ேநபுகாத்ேநச்சார்எங்கைளத்தாக்குவைதநறுத்த வலகும்படிகர்த்தர்
ெசய்வார்” என்றனர்.
௩ ப றகு எேரமியா, பஸ்கூருக்கும் ெசப்பனியாவற்கும் பதல் ெசான்னான்.

அவன், “ச ேதக்கயாஅரசனுக்குச் ெசால்லுங்கள். ௪ ‘இஸ்ரேவலின்ேதவனாகய
கர்த்தர் ெசால்வது இதுதான்: உங்கள் ைககளில் ேபாருக்கான ஆயுதங்கள்
உள்ளன. நீங்கள் அந்த ஆயுதங்கைள பாப ேலானின் அரசன் மற்றும்
பாப ேலானியர்களிடமிருந்து உங்கைளக் காத்துக்ெகாள்ளுகறீர்கள். ஆனால்,
நான்அந்தஆயுதங்கைளப்பயனற்றுப்ேபாகும்படிச்ெசய்ேவன்.

“ ‘நகரச்சுவர்களுக்கு ெவளிேய பாப ேலானியப் பைட உள்ளது. அப்பைட
நகைரச் சுற்றலும் உள்ளது. நான் வைரவல் அப்பைடைய எருசேலமிற்குள்
ெகாண்டுவருேவன். ௫ யூதாவன் ஜனங்கேள, உங்களுக்கு எத ராக நாேன
ேபாரிடுேவன். உங்களுக்கு எத ராக நான் என் ெசாந்த வல்லைமயான
கரத்தனாேலேய ேபாரிடுேவன். உங்களுக்கு எத ராக நான் மிகக் கடுைமயாகப்
ேபாரிடுேவன். நான் எவ்வளவு ேகாபமாக உள்ேளன் என்பைதக் காட்டுேவன்.
௬ எருசேலமில் வாழ்க ற ஜனங்கைள நான் ெகால்ேவன். நான் ஜனங்கைளயும்
மிருகங்கைளயும் ெகால்ேவன். நகரம் முழுவதும் பரவும் பயங்கரமான
ேநாயால் அவர்கள் மரிப்பார்கள். ௭ அது நகழ்ந்த ப றகு, நான் யூதாவன்
அரசனான ச ேதக்கயாைவப் பாப ேலானின் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம்
ெகாடுப்ேபன். நான் ச ேதக்கயாவன் அதகாரிகைளயும் ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம்
ெகாடுப்ேபன். எருசேலமில் உள்ள சல ஜனங்கள் பயங்கரமான ேநாயால்
மரிக்கமாட்டார்கள். ச ல ஜனங்கள் வாளால் ெகால்லப்படமாட்டார்கள்.
ச லர் பச யால் மரிக்கமாட்டார்கள். ஆனால் நான் அந்த ஜனங்கைள
ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம் ெகாடுப்ேபன். நான் யூதாவன் பைகவர்கைள
ெவல்லவடுேவன். ேநபுகாத்ேநச்சாரின் பைட யூதாவன்ஜனங்கைளக் ெகால்ல
வரும்புக றது. எனேவ, யூதாவன் ஜனங்களும் எருசேலமின் ஜனங்களும்
வாளால் ெகால்லப்படுவார்கள். ேநபுகாத்ேநச்சார் எவ்வத இரக்கமும்
காட்டமாட்டான். அவன்அந்தஜனங்களுக்காகவருத்தப்படமாட்டான்.’ ”
௮ “எருசேலம்ஜனங்களுக்குஇவற்ைறயும்ெசால்லுங்கள். கர்த்தர்இவற்ைறக்

கூறுகறார்: ‘நீங்கள் வாழ்வதா அல்லது மரிப்பதா என்பைதத் ேதர்ந்ெதடுக்க
நாேனஅனுமத ப்ேபன். ௯எருசேலமில் தங்குகற எவனும்மரிப்பான். அந்த நபர்
வாளால்மரிப்பான்அல்லதுபசயால்மரிப்பான்அல்லதுபயங்கரமானேநாயால்
மரிப்பான். ஆனால், எவன் ஒருவன் எருசேலமிற்கு ெவளிேய ேபாக றாேனா,
பாப ேலானில் பைடய டம் சரணைடகறாேனா அவன் உய ர் வாழ்வான்.
நகரத்ைதச்சுற்ற பைட உள்ளது. எனேவ, நகரத்த ற்குள் எவனும் உணைவக்
ெகாண்டுவரமுடியாது. ஆனால்,எவன்ஒருவன்நகரத்ைதவ ட்டுப்ேபாக றாேனா
அவனது வாழ்வு பாதுகாக்கப்படும். ௧௦ எருசேலம் நகரத்த ற்குத் ெதால்ைல
ெகாடுக்க நான் முடிவு ெசய்ேதன். நான் நகரத்த ற்கு உதவ ெசய்யமாட்ேடன்.
நான் எருசேலம் நகரத்ைதப் பாப ேலான் அரசனிடம் ெகாடுப்ேபன். அவன்
அதைனெநருப்பால்எரிப்பான்.’ ”இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவருகறது.
௧௧ “யூதாவன் அரசக் குடும்பத்தல் இவற்ைறக் கூறுங்கள்: ‘கர்த்தரிடமிருந்து

வரும் வார்த்ைதைய கவனி. ௧௨ தாவீதன் குடும்பத்தனேர, கர்த்தர் இவற்ைறக்
கூறுகறார்:



எேரமியா௨௧:௧௩ 1476 எேரமியா௨௨:௬

“ ‘ஒவ்ெவாருநாளும்நீங்கள்சரியாகஜனங்கைளநயாயம்தீர்க்கேவண்டும்.
இரக்கமற்ற ஒடுக்குபவர்களிடமிருந்து ஒடுக்கப்படுபவர்கைளக்
காப்பாற்றுங்கள்.

நீங்கள்இதைனச்ெசய்யாவ ட்டால்
நான்பறகுேகாபம்ெகாள்ேவன்.

எனதுேகாபம்ெநருப்ைபப் ேபான்றதுஎவரும்அதைனஅைணக்கமுடியாது.
இதுநகழும்ஏெனன்றால், நீங்கள்தீயவற்ைறச்ெசய்தருக்க றீர்கள்.’

௧௩ “எருசேலேம, நான்உனக்குஎத ராகஇருக்க ேறன்.
நீ மைலயன்உச்சயல்உட்கார்ந்துஇருக்கறாய்.
இந்தப் பள்ளத்தாக்கன் மீதுள்ள அரசையப் ேபான்று நீ உட்கார்ந்து
இருக்கறாய்.

எருசேலமில்ஜனங்களாகயநீங்கள்,
‘எவராலும்எங்கைளத்தாக்கமுடியாது!
எங்கள் பலமான நகரத்த ற்குள் எவராலும் வர இயலாது’ ” என்று
கூறுகறீர்கள்.

ஆனால், கர்த்தரிடமிருந்துவருகறஇந்தவார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்.

௧௪ “உங்களுக்குஏற்றதண்டைனையநீங்கள்ெபறுவீர்கள்.
உங்கள்காடுகளில்ஒருெநருப்ைபத்ெதாடங்குேவன்.

அதுஉங்கைளச்சுற்றயுள்ளஎல்லாவற்ைறயும்எரித்துவடும்.”

௨௨
தீயஅரசர்களுக்குஎத ரானநயாயத்தீர்ப்பு
௧ கர்த்தர், “எேரமியா, அரசனுைடய அரண்மைனக்குப் ேபா. யூதாவன்

அரசனிடம் ேபா. அங்கு இந்த வார்த்ைதையப் ப ரச்சாரம் ெசய்:
௨ ‘கர்த்தரிடமிருந்து வருகற வார்த்ைதைய யூதாவன் அரசேன, ேகள். நீ
தாவீதன் சங்காசனத்தலிருந்து ஆளுகறாய். எனேவ, ேகள். அரசேன,
நீயும் உன் அதகாரிகளும் நன்றாகக் ேகட்கேவண்டும். எருசேலமின் வாசல்
வழியாக வருகற அைனத்து ஜனங்களும் கர்த்தரிடமிருந்து வருகற இந்த
வார்த்ைதையக்ேகட்க ேவண்டும். ௩கர்த்தர்கூறுகறார்: நயாயமானவற்ைறயும்
சரியானவற்ைறயும் ெசய்யுங்கள். களவாடுக றவனிடமிருந்து களவாடப்படுக ற
மனிதைனக் காப்பாற்றுங்கள். அனாைதகள் அல்லது வதைவகளுக்குக்
காயேமா அல்லது ேவறு எதுவுேமா ெசய்யாதீர்கள். அப்பாவ ஜனங்கைளக்
ெகால்லாதீர்கள். ௪ இந்தக் கட்டைளகளுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தால் ப றகு
இதுதான் நடக்கும். தாவீதன் சங்காசனத்தன் ேமல் இருக்கற அரசர்கள்
எருசேலம் நகர வாசல்கள் வழியாக வருவார்கள். அந்த அரசர்கள் தங்கள்
அதகாரிகேளாடுவாசல்கள்வழியாகவருவார்கள். அந்தஅரசர்கள்,அவர்களின்
அதகாரிகள், அவர்களின் ஜனங்கள், இரதங்களிலும், குதைரகளிலும் சவாரி
ெசய்துெகாண்டு வருவார்கள். ௫ ஆனால், நீங்கள் இந்தக் கட்டைளகளுக்கு
அடி பணியாவ ட்டால், இதுதான் கர்த்தர் ெசால்க றது, கர்த்தராக ய நான்
வாக்குறுதயளிக்க ேறன், இந்த அரசர்களின் அரண்மைனகள் அழிக்கப்படும்.
அதுகற்குவயல்ஆகும்’ ” என்றார்.
௬யூதாவன் அரசர்கள் வாழ்க ற அரண்மைனையப்பற்ற கர்த்தர் இவற்ைறத்

தான்கூறுகறார்:
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“அரண்மைனஉயரமானது.
கீேலயாத் காடுகைளப் ேபான்றுஉயரமானது.

லீபேனானின்மைலையப்ேபான்றுஅரண்மைனஉயரமானது.
ஆனால்நான்அதைனவனாந்தரம் ேபான்றுஆக்குேவன்.

இந்தஅரண்மைனஆளில்லாத நகரத்ைத ேபான்றுகாலியாகும்.
௭அரண்மைனையஅழிக்க நான்ஆட்கைளஅனுப்புேவன்.

ஒவ்ெவாருமனிதனும்ஆயுதங்கைளைவத்தருப்பான்.
அந்தஆயுதங்கைளஅவன்அரண்மைனையஅழிக்கப் பயன்படுத்துவான்.
அம்மனிதர்கள் உங்களது பலமான அழகான ேகதுரு தூண்கைள ெவட்டி

எறவார்கள்.
மனிதர்கள்அத்தூண்கைளெநருப்பல் ேபாடுவார்கள்.

௮ “பலநாடுகளில் உள்ள ஜனங்கள் இந்நகரத்தன் வழியாகக்
கடந்துேபாவார்கள். அவர்கள் ஒவ்ெவாருவைரயும் ேகட்பார்கள். ‘ஏன்
கர்த்தர் எருசேலம் நகரத்த ற்கு இந்தப் பயங்கரமான காரியத்ைதச் ெசய்தார்?
எருசேலம் ஒரு மாெபரும் நகரமாக இருந்தேத’. ௯அந்த வனாவற்கு இதுதான்
பதல்: ‘ேதவன் எருசேலைம அழித்தார். ஏெனன்றால், யூதாவன் ஜனங்கள்
அவர்களின் ேதவனாகய கர்த்தருைடய உடன்படிக்ைகையப் பன்பற்றாமல்
வ ட்டுவ ட்டனர். அந்த ஜனங்கள் அந்நய ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாண்டு
ேசைவெசய்தனர்.’ ”

ேயாவாகாஸ் ராஜாவற்குஎத ரானநயாயத்தீர்ப்பு
௧௦மரித்துப்ேபானஅரசனுக்காகஅழேவண்டாம்.

அவனுக்காகஅழேவண்டாம்.
ஆனால் இந்த இடத்ைத வ ட்டு வலக ேவண்டிய அரசனுக்காகக் கடினமாக

அழுங்கள்.
அவனுக்காகஅழுங்கள்.

ஏெனன்றால்,அவன்மீண்டும்வரமாட்டான்.
தன்தாய்நாட்ைடஒருேபாதும்மீண்டும்பார்க்கமாட்டான்.

௧௧இது தான் கர்த்தர் ேயாச யாவன் மகனான சல்லூம் (ேயாவாகாஸ்) பற்ற
கூறுகறது. (சல்லூம்அவனதுதந்ைத ேயாச யா மரித்த ப றகுயூதாவன்அரசன்
ஆனான்.) “ேயாவாகாஸ்எருசேலமிலிருந்துெவளிேய ேபாயருக்க றான். அவன்
மீண்டும்எருசேலமிற்குதரும்ப வரமாட்டான். ௧௨ேயாவாகாஸ்எக ப்தயர்களால்
தான் ெகாண்டுப்ேபாகப்பட்ட இடத்த ேலேய மரிப்பான். அவன் மீண்டும் இந்த
நாட்ைடப் பார்க்கமாட்டான்.”

ேயாயாக்கீம்அரசனுக்குஎத ரானதீர்ப்பு
௧௩ேயாயாக்கீம்அரசனுக்குஇதுமிகவும்தீயதாகஇருக்கும்.

அவன்தீயவற்ைறச்ெசய்துெகாண்டிருக்க றான்.
எனேவ,அவனால்அவனதுஅரண்மைனையக்கட்டமுடியும்.
அவன்ஜனங்கைளஏமாற்ற க்ெகாண்டிருக்க றான்.
எனேவ,அவனால்ேமல்மாடியல்அைறகைளக்கட்டமுடியும்.
அவன்தனதுெசாந்தஜனங்கைளவீணாக ேவைலெசய்யைவப்பான்.
அவன்அவர்களதுேவைலக்குச் சம்பளம்தரமாட்டான்.
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௧௪ேயாயாக்கீம், “நான்எனக்காகப்ெபரியஅரண்மைனையக்கட்டுேவன்.
எனக்குெபரிய ேமல்மாடிஅைறகள்இருக்கும்” என்கறான்.

எனேவ,அவன்ெபரியஜன்னல்கேளாடுவீடுகட்டுக றான்.
அவன்ேகதுருமரங்களின்தூணுக்குசவப்புவண்ணத்ைதப்பூசுக றான்.

௧௫ ேயாயாக்கீமும், உனது வீட்டில் ஏராளமாகக் ேகதுரு மரங்கைள
ைவத்தருக்க றாய்.

அைவஉன்ைனப்ெபரியஅரசனாக்காது.
உன்தந்ைத ேயாச யாஉணவும்தண்ணீரும்ெபற்றுதருப்த அைடந்தான்.

எதுசரியானேதா ந யாயமானேதா,அைதச்ெசய்தான்.
ேயாச யாஅதைனச்ெசய்தான்.
அதனால்அவனுக்குஎல்லாமும் சரியாகப் ேபானது.

௧௬ ேயாச யா ஏைழகளுக்கும் யாருக்ெகல்லாம் ேதைவ இருந்தேதா
அவர்களுக்கும்உதவனான்.

ஆைகயால்,அவனுக்குஅைனத்துக்காரியங்களும்எளிைமயாக நடந்தன.
ேயாயாக்கீம், “ேதவைனஅறவது” என்பதன்ெபாருள்என்ன?
இதன்ெபாருள்சரியாகவாழு, நயாயமாகஇரு, ஏைழஎளிேயாருக்குஉதவு.

என்ைனஅறவதுஎன்பதன்ெபாருள்இதுதான்.
இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவந்தது.

௧௭ “ேயாயாக்கீம், உனது கண்கள் உனக்குப் பயனுள்ளவற்ைற மட்டுேம
பார்க்கன்றன.

நீ எப்ெபாழுதும் உனக்கு மிகுதயாகத் ேதைவயானைதப் பற்ற ேய
நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றாய்.

உன்இருதயம்அப்பாவ ஜனங்கைளக்ெகால்லத ட்டமிட்டிருக்க றது.
மற்றஜனங்களின்ெபாருட்கைளநீதருடவரும்புக றாய்.”

௧௮ எனேவ, கர்த்தர் இைதத்தான் ேயாச யாவன் மகனான, அரசன்
ேயாயாக்கீமிடம்கூறுகறார்.

“யூதாவன்ஜனங்கள்ேயாயாக்கீமிற்காகஅழமாட்டார்கள்.
அவர்கள்மற்றவர்களிடம்,

‘ஓ, எனதுசேகாதரேன, ேயாயாக்கீம் பற்ற வருந்துக ேறன்!
ஓ, எனது சேகாதரிேய, நான் ேயாயாக்கீம் பற்ற மிகவும் வருந்துக ேறன்!’
என்றுெசால்லமாட்டார்கள்.

ேயாயாக்கீமிற்காகயூதாஜனங்கள்அழமாட்டார்கள்.
அவர்கள்அவைனப்பற்ற ,

‘ஓ, எஜமாேன, நான்ேசாகமாகஇருக்க ேறன்!
ஓ,அரசேன, நான்ேசாகமாகஇருக்க ேறன்!’ என்றுெசால்லமாட்டார்கள்.

௧௯ எருசேலம் ஜனங்கள் ேயாயாக்கீைம ஒரு கழுைதைய அடக்கம்
ெசய்வதுேபான்றுஅடக்கம்ெசய்வார்கள்.

அவர்கள்அவனதுஉடைலஇழுத்துச்ெசல்வார்கள்.
அவர்கள் அவனது உடைல எருசேலமின் வாசல்களுக்கு ெவளிேய
வீசுவார்கள்.

௨௦ “யூதா,லீபேனான்மைலகளுக்குேமேலெசல்,அழு.
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பாசான்மைலகளில்உனதுஓைச ேகட்கட்டும்.
அபரீமின்மைலகளில்அழு.

ஏெனன்றால்,உனது ‘ேநசர்கள்’அைனவரும்அழிக்கப்படுவார்கள்.

௨௧ “யூதா, நீ பாதுகாப்ைபஉணர்ந்தாய்.
ஆனால்நான்உன்ைனஎச்சரித்ேதன்!

ஆனால்நீ ேகட்க மறுத்தாய்.
நீஇவ்வாறுஉனதுஇளைமகாலம்முதல்வாழ்ந்தருக்க றாய்.

உனதுஇளைமகாலத்தலிருந்து
நீஎனக்குகீழ்ப்படியவல்ைல.

௨௨யூதா, நான்தரும்தண்டைனஒருபுயைலப்ேபான்றுவரும்.
அதுஉங்கள்ேமய்ப்பர்கைளஅடித்துச்ெசல்லும்.

ச லஅந்நயநாடுகள்உதவும்என்றுநைனத்தாய்.
ஆனால்அந்நாடுகளும்ேதாற்கடிக்கப்படும்.

ப றகுநீஉண்ைமய ேலேயஏமாறுவாய்.
நீெசய்ததீயவற்றுக்காகஅவமானம்அைடவாய்.

௨௩ “அரசேன,நீேகதுருமரங்களாலானஉனதுவீட்டில்உயரமானமைலயன்ேமல்
வாழ்க றாய்.

நீஏறக்குைறயஅம்மரங்கள்இருந்தலீபேனானில்இருப்பதுேபால்உள்ளாய்.
நீ உனது ெபரிய வீட்டில் மைலயன்ேமல் பாதுகாப்பாக இருப்பதாய்

நைனக்கறாய்.
ஆனால்உனதுதண்டைனவரும்ேபாதுநீ புலம்புவாய்.

நீ ப ரசவ க்கும்ெபண்ைணப்ேபான்றுெபரும் ேவதைனயல்இருப்பாய்.”
ேயாயாக்கீன்அரசனுக்குஎத ரானதீர்ப்பு
௨௪ “நான் வாழ்வது எவ்வளவு உண்ைமேயா அது ேபான்று” இந்த

வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது. “நான் இதைன உனக்குச்
ெசய்ேவன் ேயாயாக்கீமின் மகனான ேயாயாக்கீன் யூதாவன் அரசேன. நீ
எனது வலது ைக முத்தைர ேமாத ரமாய்* இருந்தாலும், நான் உன்ைனக்
கழற்ற ப்ேபாடுேவன். ௨௫ ேயாயாக்கீன், நான் உன்ைனப் பாப ேலானின்
அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சாரிடமும் பாப ேலானியர்களிடமும் ெகாடுப்ேபன்.
அவர்கள் நீ அஞ்சுகன்ற ஜனங்கள் ஆவர். அந்த ஜனங்கள் உன்ைனக்
ெகால்ல வரும்புகன்றனர். ௨௬ நீங்கள் யாரும் ப றந்தருக்காத ேவறு நாட்டில்
உன்ைனயும், உனது தாையயும் வீசுேவன். அந்த நாட்டில் நீயும், உன் தாயும்
மரிப்பீர்கள். ௨௭ ேயாயாக்கீன், நீ உனது நாட்டுக்குத் தரும்பவர வரும்புவாய்.
ஆனால்நீதரும்பவரஅனுமதக்கப்படமாட்டாய்.”

௨௮ ேயாயாக்கீன் (ேகானியா) யாேரா எற ந்ததால் உைடந்த ஜாடிையப்
ேபான்றவன்.

எவராலும்வரும்பப்படாதஜாடிையப் ேபான்றவன்.
ேயாயாக் கீனும்அவனதுபள்ைளகளும்ஏன்எறயப்பட்டார்கள்?

ஏன்அவர்கள்அந்நயநாட்டில்வீச எறயப்பட்டார்கள்?
௨௯யூதாவன்நாேட!
* ௨௨:௨௪: முத்தைர ேமாத ரம்அரசன்அணியும் ச றப்பு ேமாத ரம்இதன்மூலம்முத்தைரஇடலாம். இது
அரசனதுைகெயழுத்தாகக் கருதப்படும்.
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கர்த்தருைடயெசய்தையக் ேகள்:
௩௦கர்த்தர்கூறுகறார், “ேயாயாக்கீன்பற்ற இதைனஎழுதக்ெகாள்ளுங்கள்.

‘அவன்இனிேமல்குழந்ைதகேளஇல்லாதவன்.
ேயாயாக்கீன்இனிவாழ்நாள்முழுவதும்கீர்த்த ெபறமாட்டான்.

தாவீதன்சங்காசனத்தல்அவனதுபள்ைளகள்எவரும்அமரமாட்டார்கள்.
அவனதுபள்ைளகள்எவரும்யூதாைவஆளமாட்டார்கள்.’ ”

௨௩
௧ “இது யூதா ஜனங்களின் ேமய்ப்பர்களுக்கு (தைலவர்களுக்கு) மிகவும்

ெகட்டதாகும். அம்ேமய்ப்பர்கள் ஆடுகைள அழித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
எல்லா தைசகளிலும் என் ேமய்ச்சல் நலத்தலிருந்து ஆடுகைள ஓட
ைவக்க றார்கள்”இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவந்தது.
௨எனதுஜனங்களுக்குஅம்ேமய்ப்பர்கேளெபாறுப்பானவர்கள். இஸ்ரேவலின்

ேதவனாகய கர்த்தர் அம்ேமய்ப்பர்களுக்கு இதைனச் ெசால்க றார்:
“ேமய்ப்பர்களாகய நீங்கள் எனது ஆடுகைள எல்லாத் தைசகளிலும்
ஓடச்ெசய்க றீர்கள். அைவ ேபாகுமாறு நீங்கள் பலவந்தப்படுத்துகறீர்கள்.
நீங்கள் அவற்ைறப்பற்ற அக்கைற எடுத்துக்ெகாள்வதல்ைல. ஆனால், நான்
உங்கைளப்பற்ற அக்கைற எடுத்துக்ெகாள்ேவன். நீங்கள் ெசய்த தீைமக்காக
நான் உங்கைளத் தண்டிப்ேபன்.” இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது.
௩ “நான் எனதுஆடுகைள ேவறு நாடுகளுக்குஅனுப்ப ேனன். ஆனால், வடுபட்ட
ஆடுகைள நான் ேசகரிப்ேபன். நான் அவற்ைற மீண்டும் அவற்றன் ேமய்ச்சல்
நலத்த ற்குக் ெகாண்டுவருேவன். எனது ஆடுகள் தம் ேமய்ச்சல் நலத்த ற்குத்
தரும்பயதும், அவற்றுக்கு நைறய குட்டிகள் வர அைவ எண்ணிக்ைகயல்
ெபருகும். ௪ நான் எனது ஆடுகளுக்குப் புதய ேமய்ப்பர்கைள ஏற்படுத்துேவன்.
அம்ேமய்ப்பர்கள் எனது ஆடுகைள அக்கைறேயாடு பார்த்துக்ெகாள்வார்கள்.
எனது ஆடுகள் பயப்படேவா, கலங்கேவா ெசய்யாது. எனது ஆடுகள் எதுவும்
காணாமல்ேபாகாது”இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவந்தது.
நீதயுள்ள “துளிர்”

௫இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவந்தது:
“காலம்வந்துக்ெகாண்டுஇருக்கறது.

நான்ஒருநல்ல ‘துளிைர’ எழுப்புேவன்.
அவன்அரசன்ஆவான்.
அவன்ஞானவழியல்ஆள்வான்.

நாட்டில்எதுசரிேயா ந யாயமானேதா,அைதச்ெசய்வான்.
௬நல்ல ‘துளிருள்ள’ காலத்தல்,யூதாவன்ஜனங்கள்காப்பாற்றப்படுவார்கள்.

இஸ்ரேவலர்கள்பாதுகாப்பாகவாழ்வார்கள்.
இதுஅவரதுநாமமாகஇருக்கும்:

கர்த்தர் நமதுநன்ைம.

௭ “எனேவ, காலம் வந்துக்ெகாண்டிருக்க றது” இச்ெசய்த கர்த்தரிடமிருந்து
வந்தது. “ஜனங்கள் பைழய வாக்குறுதைய எப்ெபாழுதும் ெசால்லமாட்டார்கள்.
பைழய வாக்குறுதயானது: ‘கர்த்தர் உய ேராடு இருப்பது எவ்வளவு
உறுதயானேதா அவ்வளவு உறுதயாக, கர்த்தர் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
எக ப்து நாட்டிலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டு வந்தவர்….’ ௮ ஆனால்
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ஜனங்கள் புத தாகச் ெசால்வார்கள்: ‘கர்த்தர் உய ேராடிருப்பது எவ்வளவு
உண்ைமேயா அவ்வளவு உண்ைமயாக, இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள வட
நாட்டிலிருந்து ெகாண்டுவந்தார். ஏற்கனேவ, அவர்கைள அனுப்பய அைனத்து
நாடுகளிலிருந்தும் அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தார்….’ ப றகு இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள்தம்ெசாந்த நாட்டில்வாழ்வார்கள்.”
கள்ளதீர்க்கதரிச களுக்குஎத ரானதீர்ப்பு

௯தீர்க்கதரிச களுக்கானஒருெசய்த :
நான்மிகவும் ேசாகமாகஇருக்க ேறன்.
என்இருதயம்உைடந்தருக்க றது.

எனதுஅைனத்துஎலும்புகளும்அைசகன்றன.
நான் (எேரமியா)குடிக்காரன்ேபால்இருக்க ேறன்.

கர்த்தரினிமித்தமும்அவரதுபரிசுத்தவார்த்ைதகளினிமித்தமும்.
௧௦ யூதா நாடு முழுவதும் ேவச தனம் என்னும் பாவம் ெசய்த ஜனங்களால்

நைறந்துள்ளது.
அவர்கள்பலவழிகளில்வசுவாசமற்றவர்களாகஇருக்க றார்கள்.

கர்த்தர்அந்த நாட்ைட சப த்தார்.
அதுமிகவும்வறண்டுேபாய ற்று.

ெசடிகள்வாடி ேமய்ச்சல்நலங்கள்ெசத்துப்ேபாயன.
வயல்கள்வனாந்தரங்கைளப்ேபான்றுஆயன.

தீர்க்கதரிச கள்எல்லாம் தீயவர்கள்.
அத்தீர்க்கதரிச கள் தங்கள் ெசல்வாக்ைகப் பயன்படுத்த தவறான
வழிகளில்அத காரத்ைதச்ெசலுத்தனார்கள்.

௧௧ “தீர்க்கதரிச களும்,ஆசாரியர்களும்கூடத்தீயவர்கள்ஆனார்கள்.
அவர்கள் எனது ெசாந்த ஆலயத்தல் தீயவற்ைறச் ெசய்வைதப்

பார்த்தருக்க ேறன்”
இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவந்தது.

௧௨ “எனதுெசய்தையஅவர்களுக்குெகாடுப்பைதநான்நறுத்துேவன்.
இதுஅவர்கள்இருட்டில்நடப்பைதப்ேபான்றது.

இது அந்தத் தீர்க்கதரிச களுக்கும் ஆசாரியர்களுக்கும் வழுக்குகன்ற
சாைலையப்ேபான்றது.

அவர்கள்அந்தஇருளில்வழுவார்கள்.
அவர்களுக்குநான்துரத ர்ஷ்டம்ெகாண்டுவருேவன்.

நான்அந்தத்தீர்க்கதரிச கைளயும்ஆசாரியர்கைளயும்தண்டிப்ேபன்”
இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவந்தது.

௧௩ “சமாரியா தீர்க்கதரிச கள்தவறுகள்ெசய்வைதநான்பார்த்ேதன்.
ெபாய்த் ெதய்வமாகய பாகாலின் ெபயரால் அத்தீர்க்கதரிச கள் தீர்க்கதரிசனம்

ெசால்வைதப் பார்த்ேதன்.
அத்தீர்க்கதரிச கள் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள, கர்த்தைரவ ட்டு ெவளிேய
வழிநடத்த ச் ெசன்றனர்.

௧௪இப்ேபாதுநான்யூதாவலுள்ளதீர்க்கதரிச கள்
எருசேலமில் பயங்கரமானெசயல்கள்ெசய்வைதப் பார்க்க ேறன்.

இத்தீர்க்கதரிச கள் ேவச தனம்என்னும்பாவத்ைதச்ெசய்கன்றனர்.
அவர்கள்ெபாய்கைளக் ேகட்கன்றனர்.
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அவர்கள்ெபாய்யானேபாதைனகளுக்குஅடிபணிக றார்கள்.
அவர்கள்தீயவர்கள்ெதாடர்ந்து

தீயச்ெசயல்கைளச்ெசய்யஊக்குவக்கறார்கள்.
எனேவ,ஜனங்கள்பாவம்ெசய்வைதநறுத்தவல்ைல.

அவர்கள்ேசாேதாமின்ஜனங்கைளப்ேபான்றுஇருக்கறார்கள்.
இப்ேபாதுஎருசேலம்எனக்குெகாேமாராேபான்றுஉள்ளது.”

௧௫ எனேவ, தீர்க்கதரிச கைளப்பற்ற சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறது
இதுதான்:

“நான்அத்தீர்க்கதரிச கைளதண்டிப்ேபன்.
தண்டைனயானது வஷமுள்ள உணைவ உண்பது ேபாலவும்,
வஷத்தண்ணீைரகுடிப்பதுேபான்றும்இருக்கும்.

தீர்க்கதரிச களுக்குஆன்மீக ேநாய் ஏற்பட்டது.
அந்ேநாய் நாடுமுழுவதும்பரவயது.

எனேவ,அத்தீர்க்கதரிச கைளநான்தண்டிப்ேபன்.
அந்ேநாய் எருசேலமிலிருக்கும்தீர்க்கதரிச களிடமிருந்துவந்தது.”

௧௬சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்இவற்ைறக்கூறுகறார்:
“உங்களில்அத்தீர்க்கதரிச கள்ெசால்பவற்றல்கவனம்ெசலுத்தாதீர்கள்.
அவர்கள்உங்கைளமுட்டாளாக்கமுயல்கறார்கள்.

அத்தீர்க்கதரிச கள்தரிசனங்கைளப்பற்ற ேபசுக றார்கள்.
ஆனால்அவர்கள்என்னிடமிருந்துஅத்தரிசனங்கைளப்ெபறவல்ைல.

அவர்களின்தரிசனங்கள்அவர்களதுெசாந்த மனதலிருந்ேதவருகன்றன.
௧௭கர்த்தரிடமிருந்துவந்தஉண்ைமயானெசய்தையச் சலர்ெவறுக்கறார்கள்.

எனேவ, அத்தீர்க்கதரிச கள் ஜனங்களுக்கு ேவறுபட்டச் ெசய்தையக்
கூறுகறார்கள்.

அவர்கள், ‘உங்களுக்குசமாதானம்இருக்கும்’ என்றுகூறுகறார்கள்.
ச லஜனங்கள்மிகவும் ப டிவாதமாகஇருக்க றார்கள்.

அவர்கள்தாங்கள்ெசய்யவரும்புவைதமட்டுேமெசய்க றார்கள்.
எனேவ அத்தீர்க்கதரிச கள், ‘உங்களுக்கு எந்தத் தீைமயும் ஏற்படாது!’ என்று
கூறுகறார்கள்.

௧௮ ஆனால் அத்தீர்க்கதரிச களில் எவரும் பரேலாகச் சைபயல்
நன்றருக்கமாட்டார்கள்.

அவர்களில் எவரும் கர்த்தருைடய ெசய்தையப் பார்த்தருக்கேவா
ேகட்டிருக்கேவாமாட்டார்கள்.

அவர்கள் எவரும் கர்த்தருைடய ெசய்தைய கூர்ந்து கவனமாகக்
ேகட்டிருக்கமாட்டார்கள்.

௧௯இப்ெபாழுதுகர்த்தருைடயதண்டைனபுயைலப் ேபான்றுவரும்.
கர்த்தருைடய ேகாபம்ெகாடிய புயைலப்ேபான்றருக்கும்.

ெகட்ட மனிதர்களின்தைலகைளேமாத த் தள்ளவரும்.
௨௦கர்த்தருைடய ேகாபம்,அவர் என்னெசய்ய ேவண்டும்என்று

த ட்டமிட்டிருந்தாேராஅவற்ைறச்ெசய்துமுடிக்கும்வைர ந ற்காது.
அந்தநாட்களின்முடிவல்

நீங்கள்ெதளிவாகஅற ந்துக்ெகாள்வீர்கள்.
௨௧அத்தீர்க்கதரிச கைளநான்அனுப்பவல்ைல.
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ஆனால்,அவர்கள்ெசய்தையச்ெசால்லஓடினார்கள்.
நான்அவர்கேளாடு ேபசவல்ைல.

ஆனால்அவர்கள்என்நாமத்தல்ப ரசங்கம்ெசய்தனர்.
௨௨அவர்கள்எனதுபரேலாகச்சைபயல்நன்றருந்தால்,

ப றகுயூதாவன்ஜனங்களுக்குஎன்ெசய்தையச்ெசால்லியருப்பார்கள்.
அவர்கள்தீயெசயல்ெசய்யாமல்ஜனங்கைளத்தடுத்தருப்பார்கள்.

அவர்கள்பாவம்ெசய்யாதபடிஜனங்கைளத்தடுத்தருப்பார்கள்.”

௨௩ “நான்ேதவன்! நான்எப்ெபாழுதும்அருகல்இருக்க ேறன்!”
இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடத்தலிருந்துவருகறது.

“நான்தூரத்தல்இல்ைல.
௨௪ச லமைறவ டங்களில்ஒருவன்என்னிடமிருந்துஒளியமுயலலாம்.
ஆனால்,அவைனப்பார்ப்பதுஎனக்குஎளிதாகும்.

ஏெனன்றால், நான் பரேலாகம் பூமி என்று எல்லா இடங்களிலும்
இருக்க ேறன்!”

கர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.

௨௫ “என் நாமத்தல் ெபாய்ையப் ப ரசங்கம் ெசய்யும் தீர்க்கதரிச கள்
இருக்க றார்கள். அவர்கள், ‘எனக்கு ஒரு கனவு வந்தது. எனக்கு ஒரு
கனவு வந்தது’ என்றார்கள். அவர்கள் இவற்ைறச் ெசால்வைத நான்
ேகட்ேடன். ௨௬ இது இன்னும் எவ்வளவு காலம் ெசல்லும்? அத்தீர்க்கதரிச கள்
ெபாய்கைள நைனக்கன்றனர். ப றகு அப்ெபாய்கைள ஜனங்களுக்குப்
ேபாத க்க றார்கள். ௨௭ இத்தீர்க்கதரிச கள் ஜனங்கள் என் நாமத்ைத
மறக்கச் ெசய்ய முயற்ச ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள். இப்ெபாய்யான
கனவுகைள அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் ெசால்லி இதைனச் ெசய்க றார்கள்.
அவர்களது முற்ப தாக்கள் என்ைன மறந்தது ேபாலேவ, எனது ஜனங்கள்
என்ைன மறக்கும்படி அவர்கள் ெசய்ய முயல்கறார்கள். அவர்களின்
முற்ப தாக்கள் என்ைன மறந்துவ ட்டு ெபாய்யான பாகால் ெதய்வத்ைத
ெதாழுதனர். ௨௮ைவக்ேகால் ேகாதுைமையப்ேபான்றுஆகாது. இது ேபாலேவ,
அத்தீரிக்கதரிச களின் கனவுகள் எல்லாம் என்னிடமிருந்து வரும் ெசய்த கள்
ஆகாது. ஒருவன் தனது கனவுகைளப்பற்ற ச் ெசால்ல வரும்பனால், அவன்
ெசால்லட்டும். ஆனால், எனது நற்ெசய்தைய ேகட்கட்டும் நற்ெசய்தையக்
ேகட்க ற மனிதன் எனது ெசய்தைய உண்ைமயுடன் கூறட்டும்.” ௨௯ “எனது
ெசய்த அக்கனிையப் ேபான்றது இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது.
இதுபாைறையெநாறுக்கும் சம்மட்டிையப் ேபான்றது.”
௩௦ “எனேவ நான் கள்ள தீர்க்கதரிச களுக்கு எத ரானவர்.” இந்த வார்த்ைத

கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது. “இத்தீர்க்கதரிச கள் ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர் என்
வார்த்ைதகைளத் தருடுகறார்கள். ௩௧ நான் ெபாய்யான தீர்க்கதரிச களுக்கு
எத ரானவர்” இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது. “அவர்கள் தம்
ெசாந்த வார்த்ைதகைளப் பயன்படுத்துகறார்கள். அவர்கள் அச்ெசய்தைய
என்னிடமிருந்து வருவதாக நடிக்கன்றனர். ௩௨ ெபாய்க் கனவுகைளப்
பரப்பும் ெபாய்த் தீர்க்கதரிகளுக்கு நான் எத ரானாவர்.” இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது. “அவர்கள் எனது ஜனங்கைளப் ெபாய்யாலும்,
ெபாய் ேபாதைனகளாலும் தவறாக வழிகாட்டுகன்றனர். ஜனங்களுக்குப்
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ேபாத க்க நான் இத்தீர்க்கதரிச கைள அனுப்பவல்ைல. எனக்காக எைதயும்
ெசய்யும்படி நான் அவர்களுக்குக் கட்டைள இடவல்ைல. யூதாவன்
ஜனங்களுக்கு அவர்களால் உதவ ெசய்யேவ முடியாது” இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்துவருகறது.
கர்த்தரிடமிருந்துவரும் ேசாகச் ெசய்த
௩௩ “யூதாவன் ஜனங்கேள, ஒரு தீர்க்கதரிச ேயா, ஒருஆசாரியேரா உன்னிடம்

‘கர்த்தருைடய அறக்ைக என்ன என்று ேகட்கும்ேபாது’ நீ அவர்களுக்கு, ‘நீங்கள்
கர்த்தருக்குப் ெபரும் பாரமாக இருக்க றீர்கள். நான் இப்பாரத்ைதத் தூக்க ப்
ேபாடுேவன்’இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவருகறதுஎன்றுெசால்.
௩௪ “ஒரு தீர்க்கதரிச அல்லது ஆசாரியன், அல்லது ஜனங்களில் ஒருவன்

ெசால்லலாம். ‘இது தான் கர்த்தருைடய அறக்ைக…’ அம்மனிதன் ெபாய்
ெசான்னான். அவைனயும் அவனது குடும்பத்ைதயும் நான் தண்டிப்ேபன்.
௩௫ இைதத்தான் ஒருவரிடம் ஒருவர் நீங்கள் ேகட்கேவண்டும். ‘கர்த்தருைடய
பதல் என்ன?’ அல்லது ‘கர்த்தர் என்ன பதல் ெசான்னார்?’ ௩௬ ‘கர்த்தருைடய
அறவப்பு’ ெபருஞ்சுைமயானது என்று ஒருேபாதும் மீண்டும் ெசால்லமாட்டாய்.
ஏெனன்றால், கர்த்தருைடய நற்ெசய்த யாருக்கும் ெபருஞ்சுைமயாக
இருக்கக்கூடாது. ஆனால் நீ எங்கள் ேதவனுைடய வார்த்ைதைய மாற்றனாய்.
அவேரஜீவனுள்ளேதவன். சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்!
௩௭ “நீ ேதவனுைடய வார்த்ைதையக் கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டுெமன்று

வரும்பனால் ஒரு தீர்க்கதரிசையக் ேகள். ‘கர்த்தர் என்ன பதைலக்
ெகாடுத்தார்?’ அல்லது ‘கர்த்தர் என்ன ெசான்னார்?’ ௩௮ ஆனால்
‘கர்த்தரிடமிருந்து வந்த அறக்ைக (ெபருஞ்சுைம) என்ன’ என்று ெசால்ல
ேவண்டாம். நீங்கள் இந்த வார்த்ைதகைளப் பயன்படுத்தனால் ப றகு, கர்த்தர்
இவற்ைற உனக்குச் ெசால்வார், ‘எனது ெசய்தையக் “கர்த்தரிடமிருந்து வந்த
அறவப்பு” பாரமானது என்று ெசால்ல ேவண்டாம். இவ்வார்த்ைதகைளச்
ெசால்லேவண்டாம் என்று நான் உனக்குச் ெசான்ேனன். ௩௯ ஆனால்,
நீ எனது ெசய்தைய ெபருஞ்சுைம என்று அைழத்தாய். எனேவ, நான்
உன்ைனப் ெபருஞ்சுைமையப் ேபான்று தூக்கத் தூர எற ேவன். உங்கள்
முற்ப தாக்களுக்கு எருசேலம் நகரத்ைதக் ெகாடுத்ேதன். ஆனால், நான்
உன்ைனயும் அந்நகரத்ைதயும் என்ைன வட்டுத் தூர எற ேவன். ௪௦ உன்ைன
முடிவற்றஅவமானத்த ற்குஉள்ளாக்குேவன். உன்அவமானத்ைதஒருேபாதும் நீ
மறக்கமாட்டாய்.’ ”

௨௪
நல்லஅத்த களும்ெகட்டஅத்த களும்
௧ கர்த்தர் என்னிடம் இவற்ைறக் காட்டினார்: கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு

முன்பு இரண்டு கூைடகள் நைறய அத்த ப் பழங்கள் அடுக்கப்பட்டிருப்பைதப்
பார்த்ேதன். (பாப ேலானிய அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சர் எெகானியாைவச்
சைறப டித்துச்ெசன்றபன்இக்காட்சையக்கண்ேடன். எெகானியா,ேயாகாக்கீம்
அரசனின் மகனாவான். எருசேலமிலிருந்து எெகானியாைவயும் அவனது
அதகாரிகைளயும்அைழத்துச்ெசன்றனர். அவர்கள்பாப ேலானுக்குக்ெகாண்டு
ெசல்லப்பட்டனர். ேநபுகாத்ேநச்சார் யூதாவலுள்ள அைனத்து தச்சர்கைளயும்
ெகால்லர்கைளயும் ெகாண்டு ெசன்றான்.) ௨ ஒரு கூைடயல் நல்ல அத்த ப்
பழங்கள் இருந்தன. அந்த அத்த ப் பழங்கள் பருவத்தன் முதலில் பற த்த
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நல்லப் பழங்களாய் இருந்தன. ஆனால், அடுத்தக்கூைடயல்அழுகய பழங்கள்
இருந்தன. அைவஉண்ணமுடியாதஅளவற்குமிகவும்அழுகயதாகஇருந்தன.
௩கர்த்தர் என்னிடம், “நீ என்னபார்க்க றாய், எேரமியா?” என்றுேகட்டார்.
நான், “நான் அத்த ப் பழங்கைளப் பார்க்க ேறன். நல்லப் பழங்கள் மிகவும்

நன்றாக உள்ளன. அழுகய பழங்கள் மிகவும் அழுகயதாக உள்ளன. அைவ
உண்ணமுடியாதஅளவற்குஅழுகயுள்ளன” என்றுபதல்ெசான்ேனன்.
௪ ப றகு, கர்த்தரிடமிருந்து எனக்கு வார்த்ைத வந்தது. ௫ இஸ்ரேவலின்

ேதவனாகயகர்த்தர்கூறனார், “யூதாவன்ஜனங்கள்அவர்களின்நாட்டிலிருந்து
எடுத்துச்ெசல்லப்பட்டனர். அவர்கள்பைகவர்கள்அவர்கைளப்பாப ேலானுக்குக்
ெகாண்டு வந்தனர். அந்த ஜனங்கள் இந்த நல்ல அத்த ப்பழங்கைளப்
ேபான்றவர்கள். நான் அந்த ஜனங்களிடம் இரக்கத்துடன் இருப்ேபன்.
௬ நான் அவர்கைளக் காப்பாற்றுேவன். நான் அவர்கைள யூதா நாட்டிற்குக்
ெகாண்டு வருேவன். நான் அவர்கைளக் க ழித்துப் ேபாடமாட்ேடன். நான்
அவர்கைளக் கட்டுேவன். நான் அவர்கைள படுங்கமாட்ேடன். நான் அவர்கைள
நட்டுைவப்ேபன். அதனால்அவர்கள்வளரமுடியும். ௭நான்அவர்கைள என்ைன
அறந்துக்ெகாள்ள வரும்புமாறு ெசய்ேவன். நாேன கர்த்தர் என்பைத அவர்கள்
அறவார்கள். அவர்கள் எனது ஜனங்களாக இருப்பார்கள். நான் இவற்ைறச்
ெசய்ேவன். ஏெனன்றால், பாப ேலானில்உள்ளஅதகாரிகள்தம்முழுமனேதாடு
என்னிடம் தரும்புவார்கள்.”
௮ “ஆனால் யூதாவன் அரசனான ச ேதக்கயா உண்ண முடியாத அளவற்கு

அழுக ப்ேபான அத்த ப் பழங்கைளப் ேபான்றவன். ச ேதக்கயா, அவனது
உயர் அத காரிகள் எருசேலமில் வ டப்பட்ட ஜனங்கள் மற்றும் எக ப்தல்
வாழும் யூதாவலுள்ள ஜனங்கள் அைனவரும் அழுகய அத்த ப்பழங்கைளப்
ேபான்றவர்கள். ௯ நான் அந்த ஜனங்கைளத் தண்டிப்ேபன். பூமியலுள்ள
அைனத்து ஜனங்கைளயும் அது அத ர்ச்ச ப்படுத்தும். யூதாவலிருந்து வந்த
ஜனங்கைள மற்ற ஜனங்கள் பரிகாசம் ெசய்வார்கள். நான் ச தறடித்த
அவர்கைள,எல்லாஇடங்களிலும்ஜனங்கள்சப ப்பார்கள். ௧௦நான்அவர்களுக்கு
எத ராக வாள், பச , ேநாய் ஆகயவற்ைற அனுப்புேவன். நான், அவர்கள்
அைனவரும் அழிக்கப்படும்வைர தாக்குேவன். நான் அவர்களுக்கும்
அவர்களதுமுற்ப தாக்களுக்கும்ெகாடுத்தநாட்டில்அவர்கள்என்றும்இல்லாமல்
ேபாவார்கள்.”

௨௫
எேரமியாவன்ப ரசங்கத்தன்சுருக்கம்
௧யூதாவன்ஜனங்கைளக்குறத்துஎேரமியாவ ற்குவந்தவார்த்ைதஇதுதான்.

யூதாவன் அரசனாக ேயாயாக்கீம் ஆண்ட நான்காவது ஆண்டில் இந்த
வார்த்ைத வந்தது. ேயாயாக்கீம் ேயாச யாவன் மகன். அவன் அரசனான
நான்காவது ஆண்டு, பாப ேலானின் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு
முதல் ஆண்டாக இருந்தது. ௨ எருசேலமிலுள்ள அைனத்து ஜனங்களிடமும்
யூதாவலுள்ள அைனத்து ஜனங்களிடமும் எேரமியா தீர்க்கதரிச ேபச ய ெசய்த
இதுதான். ௩ கடந்த 23 ஆண்டுகளாக நான் மீண்டும் மீண்டும் கர்த்தருைடய
வார்த்ைதகைளக் ெகாடுத்தருக்க ேறன். ஆேமானின் மகனான ேயாச யா
யூதாவல் அரசனாக 13 ஆண்டுகளானைத ெதாடர்ந்து நானும் தீர்க்கதரிச யாக
இருக்க ேறன். அந்தக் காலத்தலிருந்து இன்றுவைர உங்களுக்குக்
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கர்த்தரிடமிருந்து ெசய்தைய நான் ெசால்லி வருக ேறன். ஆனால் நீங்கள்
கவனிக்கவல்ைல. ௪ கர்த்தர் அவரது ேவைலக்காரராக ய தீர்க்கதரிச கைள
உங்களிடம் மீண்டும் மீண்டும் அனுப்ப க்ெகாண்ேட இருக்க றார். ஆனால்
நீங்கள் அவர்கைள கவனிக்கவல்ைல. நீங்கள் அவர்களிடம் எவ்வத கவனமும்
ெசலுத்தவல்ைல.
௫ அத்தீர்க்கதரிச கள், “உங்கள் வாழ்க்ைகைய மாற்றுங்கள். அத்தீயச்

ெசயல்கைளச் ெசய்வைத நறுத்துங்கள்! நீங்கள் மாறனால், ப றகு,
கர்த்தர் உங்களுக்கும் உங்கள் முற்ப தாக்களுக்கும் நீண்ட காலத்த ற்கு
முன்ேப ெகாடுத்த நாட்டிற்குத் தரும்ப வருவீர்கள். அவர் அந்த நாட்ைட
நீங்கள் என்ெறன்றும் வாழும்படி தந்தார். ௬ அந்நய ெதய்வங்கைளப்
பன்பற்ற ேவண்டாம். அவர்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ளேவா அவர்களுக்கு
ேசைவெசய்யேவா ேவண்டாம். யாேரா ஒருவர் ெசய்த வக்க ரகங்கைளத்
ெதாழுதுெகாள்ள ேவண்டாம். அது உங்கள் மீது எனக்குக் ேகாபத்ைத மட்டும்
ஊட்டும். இவ்வாறுெசய்வதுஉங்கைளமட்டுேம பாத க்கும்.”
௭ “ஆனால் நீங்கள் என்ைன கவனிக்கவல்ைல” இந்த வார்த்ைத

கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது. “யாேரா ஒருவரால் ெசய்யப்பட்ட வ க்க ரகங்கைள
நீங்கள்ெதாழுதுெகாண்டீர்கள். அதுஎன்ைனக்ேகாபங்ெகாள்ளச்ெசய்தது. அது
உங்கைளேயபாத த்தது.”
௮ எனேவ, சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் ெசால்வது இதுதான்: “நீங்கள் எனது

வார்த்ைதகைள கவனித்துக்ெகாள்ளவல்ைல. ௯ எனேவ நான் வடக்கல்
உள்ள அைனத்து ேகாத்த ரங்கைளயும் அனுப்புேவன்” இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது. “நான் வைரவல் பாப ேலானின் அரசனான
ேநபுகாத்ேநச்சாைர அனுப்புேவன். அவன் எனது தாசன். நான் அவர்கைள
யூதா நாட்டிற்கும்யூதாவன்ஜனங்களுக்கும் எத ராகஅனுப்புேவன். உங்கைளச்
சுற்றயுள்ளஅைனத்துநாடுகளுக்கும்எத ராகஅவர்கைளக்ெகாண்டுவருேவன்.
அந்நாடுகைள எல்லாம் நான் அழிப்ேபன். அந்நாடுகைள நான் என்ெறன்றும்
வனாந்தரமாகும்படிச் ெசய்ேவன். அந்நாடுகைள எல்லாம் ஜனங்கைள
பார்த்து அைவ எவ்வாறு அழிக்கப்பட்டன என்று இகழ்ச்ச யாக ப ரமித்துப்
ேபச க்ெகாள்வார்கள். ௧௦ அவ்வடங்களில் உள்ள மக ழ்ச்ச யான மற்றும்
சந்ேதாஷமான ஓைசகைள ஒரு முடிவுக்குக் ெகாண்டுவருேவன். அங்கு
இனிேமல் மணமகள் மற்றும் மணமகன்களின் மக ழ்ச்ச ஆராவாரம்இருக்காது.
ஜனங்கள்உணவுப் ெபாருைளஅைரக்கும் ஒலிைய எடுத்துவடுேவன். வளக்கு
ஒளிையயும் நான் எடுத்துவடுேவன். ௧௧ அந்த இடம் முழுவதும் காலியான
வனாந்தரம்ேபான்று ஆகும். அந்த ஜனங்கள் அைனவரும் பாப ேலான்
அரசனுக்கு 70ஆண்டுகளுக்குஅடிைமகளாகஇருப்பார்கள்.
௧௨ “ஆனால் 70 ஆண்டுகள் ஆனதும் நான் பாப ேலான் அரசைனத்

தண்டிப்ேபன். நான் பாப ேலான் நாட்ைடயும் தண்டிப்ேபன்.” இந்த வார்த்ைத
கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது. “நான் பாப ேலானியர் நாட்ைட அவர்களது
பாவங்களுக்காகத் தண்டிப்ேபன். நான் அந்த நாட்டிைன என்ெறன்றும்
வனாந்தரமாக்குேவன். ௧௩ நான் பாப ேலானுக்குப் பல தீைமகள் வரும் என்று
ெசால்லி இருந்ேதன். அைவ அைனத்தும் ஏற்படும். எேரமியா அந்த அயல்
நாடுகைளப்பற்ற தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னான். அந்த எச்சரிக்ைககள் எல்லாம்
இந்தப் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்கன்றன. ௧௪ ஆம். பாப ேலானில் உள்ள
ஜனங்கள் பல நாடுகளுக்கும் பல ெபரிய அரசர்களுக்கும் ேசைவ ெசய்வார்கள்.
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அவர்கள் ெசய்யப் ேபாகும் அைனத்துச் ெசயல்களுக்கும் உரிய தண்டைனைய
நான்ெகாடுப்ேபன்.”
உலகலுள்ளநாடுகளுக்கானதீர்ப்புகள்
௧௫ கர்த்தரும் இஸ்ரேவலின் ேதவனுமாகய கர்த்தர் என்னிடம் ெசான்னது:

“எேரமியா, எனது ைகயலுள்ள ஒரு ேகாப்ைபத் த ராட்ைசரசத்ைத
எடுத்துக்ெகாள். இது எனது ேகாபமாக ய த ராட்ைசரசம். நான்
உன்ைன ேவறுபட்ட நாடுகளுக்கு அனுப்ப க்ெகாண்டிருக்க ேறன். இந்தக்
ேகாப்ைபயலிருந்து குடிக்குமாறு அந்நாடுகைளச் ெசய். ௧௬ அவர்கள்
இந்தத் த ராட்ைச ரசத்ைதக் குடிக்கட்டும். ப றகு அவர்கள் வாந்த எடுத்து
புத்த ெகட்டவர்கைளப் ேபால் நடப்பார்கள். அவர்கள் இதைனச் ெசய்வார்கள்.
ஏெனன்றால்,அவர்களுக்குஎத ராகநான்பட்டயத்ைதவைரவல்அனுப்புேவன்.”
௧௭ எனேவ, கர்த்தருைடய ைகயலிருந்த த ராட்ைசரசக் ேகாப்ைபைய நான்

எடுத்துக்ெகாண்டு, கர்த்தர் என்ைன அனுப்பய எல்லா நாடுகளுக்கும் நான்
ெசன்ேறன். ஜனங்கைள அக்ேகாப்ைபயலிருந்து குடிக்கும்படிச் ெசய்ேதன்.
௧௮ நான் இந்தத் த ராட்ைச ரசத்ைத எருசேலம் மற்றும் யூதா ஜனங்களுக்கு
ஊற்ற ேனன். யூதா அரசர்கைளயும் தைலவர்கைளயும் ேகாப்ைபயலிருந்து
குடிக்கச் ெசய்ேதன். நான் இதைனச் ெசய்ேதன். எனேவ அவர்கள் காலியான
வனாந்தரமாவார்கள். நான் இதைனச் ெசய்ேதன். எனேவ, அந்த இடம்
மிக ேமாசமாக அழிக்கப்படும். ஜனங்கள் அைதப்பற்ற இகழ்ச்ச யாகப் ேபச
ப ரமிப்பார்கள். அந்தஇடத்ைதசப ப்பார்கள். இதுநகழ்ந்தது. யூதாஇப்ெபாழுது
அப்படித்தான்இருக்கறது.
௧௯ எக ப்தன் அரசனான பார்ேவாைனயும் அக்ேகாப்ைபயலிருந்து குடிக்கச்

ெசய்ேதன். கர்த்தருைடய ேகாபமாக ய ேகாப்ைபைய அவனது அதகாரிகள்,
அவனது முக்கயமான தைலவர்கள் மற்றும் அவனது அைனத்து ஜனங்கள்
ஆக ேயாைரக்குடிக்கச்ெசய்ேதன்.
௨௦அேரப யர்கள் அைனவைரயும்ஊத்ஸ் நாட்டிலுள்ள எல்லா அரசர்கைளயும்

அக்ேகப்ைபயலிருந்து குடிக்கச் ெசய்ேதன். ெபலிஸ்தயர்களின் நாட்டிலுள்ள
அைனத்து அரசர்கைளயும் ேகாப்ைபயலிருந்து குடிக்க ைவத்ேதன்.
அஸ்கேலான், காசா, எக்ேரான், அஸ்ேதாத் ஆகய நகரங்களில் உள்ளஅரசர்கள்
அவர்கள்.
௨௧ ப றகு, நான் ஏேதாம், ேமாவாப், அம்ேமான் ஆகய ஜனங்கைள

ேகாப்ைபயலிருந்துகுடிக்கச்ெசய்ேதன்.
௨௨தீருமற்றும்சீேதானிலுள்ளஅைனத்துஅரசர்கைளயும்ேகாப்ைபயலிருந்து

குடிக்கச்ெசய்ேதன்.
ெதாைலதூர நாடுகளிலுள்ள அரசர்கைளயும் ேகாப்ைபயலிருந்து குடிக்கச்

ெசய்ேதன். ௨௩ேததான், ேதமா, பூசுஆகயஜனங்கைளயும் ேகாப்ைபயலிருந்து
குடிக்கச் ெசய்ேதன். தங்கள் ெநற்ற ப்பக்கங்களில் தைலமுடிைய
ெவட்டிக்ெகாண்ட அைனவைரயும் ேகாப்ைபயலிருந்து குடிக்கச் ெசய்ேதன்.
௨௪ அரபயாவலுள்ள அைனத்து அரசர்கைளயும் ேகாப்ைபயலிருந்து குடிக்கச்
ெசய்ேதன். இந்தஅரசர்கள்வனாந்தரங்களில்வாழ்க றார்கள். ௨௫ச ம்ரி, ஏலாம்,
ேமதயாஆகய நாடுகளிலுள்ளஅைனத்துஅரசர்கைளயும் ேகாப்ைபயலிருந்து
குடிக்கச் ெசய்ேதன். ௨௬ வடநாட்டிலுள்ள அருகலும் ெதாைலவலுமுள்ள
அைனத்துஅரசர்கைளயும் ேகாப்ைபயலிருந்துகுடிக்கச் ெசய்ேதன். அவர்கைள
ஒருவருக்குப் பன் ஒருவராகக் குடிக்கச் ெசய்ேதன். பூமியலுள்ள அைனத்து
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ராஜ்யங்கைளயும் கர்த்தருைடய ேகாபமாக ய ேகாப்ைபையக் குடிக்கும்படிச்
ெசய்ேதன். ஆனால், “ேசசாக்கு” (பாப ேலான்) அரசன்அைனத்து நாடுகளுக்கும்
ப றகுஇக்ேகாப்ைபயலிருந்துகுடிப்பான்.
௨௭ “எேரமியா, அந்நாடுகளிடம் ெசால். இது தான் சர்வ வல்லைமயுள்ள

கர்த்தரும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ேதவனுமானவர் ெசால்க றது, ‘எனது
ேகாபமாக ய இக்ேகாப்ைபையக் குடி. இதலிருந்து குடி. வாந்த எடு! கீேழ
வழு. எழேவண்டாம். ஏெனன்றால் உன்ைனக் ெகால்ல ஒரு பட்டயத்ைத
அனுப்ப க்ெகாண்டிருக்க ேறன்.’
௨௮ “அந்த ஜனங்கள் உமது ைகயலிருந்து ேகாப்ைபைய எடுத்துக்ெகாள்ள

மறுப்பார்கள். அவர்கள் அைதக் குடிக்க மறுப்பார்கள். ஆனால் நீ
அவர்களிடம், ‘சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசால்க றார்: நீங்கள்
இக்ேகாப்ைபயலிருந்து குடித்துத்தீர ேவண்டும்! ௨௯ எனது நாமத்தால்
அைழக்கப்படுக ற எருசேலம் நகரத்த ற்கு நான் ஏற்கனேவ இத்தீைமகைள
ஏற்படுத்தவ ட்ேடன். நீங்கள் தண்டிக்கப்படாமல் இருக்கலாம் என்று ஒரு
ேவைள நைனக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் நைனப்பது தவறு. நீங்கள்
தண்டிக்கப்படுவீர்கள். பூமியல் உள்ள அைனத்து ஜனங்கைளயும் தாக்க
நான் ஒரு வாைள அைழத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்’ என்கறார்” என்பாய். இந்த
வார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவருகறது.
௩௦ “எேரமியா, நீஅவர்களுக்குஇச்ெசய்தையக்ெகாடுப்பாய்,

“ ‘கர்த்தர் ேமலிருந்துசத்தமிடுக றார்.
அவர்அவரதுபரிசுத்தமானஆலயத்தல்இருந்துசத்தமிடுக றார்!

கர்த்தர்அவரதுேமய்ச்சலிடம் (ஜனங்களிடம்) சத்தமிடுக றார்!
அவரது சத்தங்கள் த ராட்ைசப்பழங்களில் ரசெமடுக்க நடப்பவர்களின்
பாடைலப்ேபான்றுசத்தமாகஇருக்க றது.

௩௧பூமியலுள்ளஅைனத்துஜனங்களிடமும்அச்சத்தம் பரவுக றது.
அைனத்துசத்தம் எைதக்குற த்துள்ளது?

எல்லாநாடுகளில்உள்ளஜனங்கைளயும்கர்த்தர்தண்டித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.
கர்த்தர்ஜனங்களுக்குஎத ராக தம்வாதங்கைளச்ெசான்னார்.

அவர்ஜனங்கைளநயாயந்தீர்த்தார்.
இப்ெபாழுதுஅவர்தீயஜனங்கைளபட்டயத்தால்ெகான்றுக்ெகாண்டிருக்க றார்’ ”

இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவருகறது.

௩௨இைதத்தான்சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்:
“நாடுவ ட்டுநாடு ேபரழிவுவைரவல்பரவும்.

அைவஒருவல்லைமவாய்ந்த
புயைலப் ேபான்றுபூமியலுள்ள

எல்லாெதாைலதூரஇடங்களுக்கும்பரவும்!”

௩௩ நாட்டின் ஒரு எல்ைலயலிருந்து இன்ெனாரு எல்ைலக்கு ஜனங்களின்
மரித்த உடல்கள் ேபாய்ச் ேசரும். மரித்த ஜனங்களுக்காக எவரும்
அழமாட்டார்கள். எவரும் அந்த உடல்கைள ேசகரித்து அடக்கம்
ெசய்யமாட்டார்கள். அைவதைரயல்எருைவப்ேபான்றுக டக்குமாறுவ டப்படும்.
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௩௪ ேமய்ப்பர்கேள (தைலவர்கேள) நீங்கள் ஆடுகைள (ஜனங்கைள)
வழிநடத்தேவண்டும்.

ெபருந்தைலவர்கேள, நீங்கள்கதறத்ெதாடங்குங்கள்.
வலியல்தைரமீதுஉருளுங்கள்,

ஆடுகளின் (ஜனங்களின்) தைலவர்கேள.
ஏெனன்றால்,இதுஉங்கைளெவட்டுவதற்கானகாலம்.

எங்கும் ச தற ப்ேபாகும், உைடந்த ஜாடியன்துண்டுகைளப்ேபான்று, கர்த்தர்
உங்கைளமுறத்துச தறடிப்பார்.

௩௫ேமய்ப்பர்கள்ஒளிந்துக்ெகாள்ளஎங்கும்இடமில்ைல.
அத்தைலவர்கள்தப்ப த்துக்ெகாள்ளமுடியாது.

௩௬நான்ேமய்ப்பர்கள் (தைலவர்கள்) சத்தமிடுவைதக் ேகட்க ேறன்.
ஆடுகளின் (ஜனங்கள்) தைலவர்களின்புலம்பைலநான்ேகட்க ேறன்.
கர்த்தர் ேமய்ச்சலிடங்கைள (நாட்ைட)அழித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.

௩௭ அந்த சமாதானமான ேமய்ச்சல் நலங்கள் (அரண்மைனகள்) அழிக்கப்பட்டு
காலியானவனாந்தரங்ைளப்ேபான்றுஆனது.

இதுநகழ்ந்தது.
ஏெனன்றால், கர்த்தர் ேகாபமாகஇருக்க றார்.

௩௮ கர்த்தர், தன் குைகைய வ ட்டு ெவளிேய வரும் ஆபத்தான
சங்கத்ைதப்ேபான்றுஇருக்கறார்.

கர்த்தர் ேகாபமாகஇருக்க றார்!
அந்த ேகாபம்அந்தஜனங்கைளப்பாத க்கும்.

அவர்களின்நாடுகாலியானவனாந்தரம்ேபான்றுஆகும்.

௨௬
ஆலயத்தல்எேரமியாவன்பாடம்
௧ யூதாவன் அரசனாக ேயாயாக்கீம் வந்த முதலாம் ஆட்ச ஆண்டில்

கர்த்தரிடமிருந்து இந்த வார்த்ைத வந்தது. ேயாயாக்கீம் ேயாச யாவன்
மகனாக இருந்தான். ௨ கர்த்தர், “எேரமியா, கர்த்தருைடய ஆலயப் ப ரகாரத்தல்
எழுந்து நல். கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குத் ெதாழுதுெகாள்ள வரும் யூதாவன்
ஜனங்கள் அைனவரிடமும் இந்த வார்த்ைதையக் கூறு. நான் ெசால்லச்
ெசான்ன எல்லாவற்ைறயும் அவர்களுக்குச் ெசால். எனதுவார்த்ைதயல் எந்தப்
பகுதையயும் வ ட்டுவ டாேத. ௩ ஒருேவைள எனது வார்த்ைதைய அவர்கள்
ேகட்டு அதற்கு அடிபணியலாம். ஒருேவைள அவர்கள் தமது தீயவாழ்ைவ
நறுத்தலாம். அவர்கள் மாறனால், ப றகு நான் அவர்கைளத் தண்டிப்பதற்காக
ைவத்தருக்கும் த ட்டங்கைளயும் மாற்றுேவன். அந்த ஜனங்கள் ஏற்கனேவ
ெசய்த தீயச்ெசயல்களுக்காகத்தான் நான் அவர்கைளத் தண்டிக்க ேவண்டும்
எனத் த ட்டமிட்ேடன். ௪ நீ அவர்களிடம் ெசால்லுவாய், ‘இதுதான் கர்த்தர்
ெசான்னது; நான் உங்களிடம் எனது ேபாதைனகைளக் ெகாடுத்ேதன். நீங்கள்
எனக்குக் கீழ்ப்படிந்து, என் ேபாதைனகைளப் பன்பற்றேவண்டும். ௫ எனது
ஊழியக்காரர்கள்ெசால்லுகறவற்ைறநீங்கள்ேகட்கேவண்டும் (தீர்க்கதரிச கள்
எனதுஊழியக்காரர்கள்). நான் தீர்க்கதரிச கைள மீண்டும் மீண்டும்உங்களிடம்
அனுப்பயருக்க ேறன். ஆனால் நீங்கள் அவர்கைள கவனிக்கவல்ைல.
௬ நீங்கள் எனக்குக் கீழ்ப்படியாவ ட்டால், ப றகு நான் எருசேலமிலுள்ள என்
ஆலயத்ைத, சீேலாவலுள்ள எனது பரிசுத்தக் கூடாரத்ைதப் ேபான்றுச்
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ெசய்ேவன். உலகம் முழுவதலும் உள்ள ஜனங்கள், மற்ற நகரங்களுக்குக்
ேகடுகள்ஏற்படும்படி ேவண்டும்ேபாதுஎருசேலைமநைனத்துக்ெகாள்வார்கள்’ ”
என்றார்.
௭ ஆசாரியர்களும் தீர்க்கதரிச களும் மற்றும் அைனத்து ஜனங்களும்

எேரமியா கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் இவ்வார்த்ைதகைளச் ெசால்வைதக்
ேகட்டனர். ௮ கர்த்தர் கட்டைள இட்டிருந்தபடி ஜனங்களிடம் ெசால்ல
ேவண்டியவற்ைறெயல்லாம் எேரமியா ெசால்லிமுடித்தான். ப றகு
ஆசாரியர்களும் தீர்க்கதரிச களும் அைனத்து ஜனங்களும் எேரமியாைவப்
ப டித்தனர். அவர்கள் “இத்தைகய பயங்கரமானவற்ைற நீ ெசான்னதற்காக
மரிக்க ேவண்டும்” என்றனர். ௯ “கர்த்தருைடய நாமத்தால் இத்தைகய
பயங்கரமானவற்ைறச் ெசால்ல உனக்கு எவ்வளவு ைதரியம் இருக்கேவண்டும்.
இவ்வாலயம் சீேலாவலுள்ளைதப்ேபான்று அழிக்கப்படும் என்று ெசால்ல
எவ்வளவு ைதரியம் இருக்கேவண்டும். இந்த ஜனங்களும் வாழாதபடி
எருசேலம் வனாந்தரமாகவடும் என்று எப்படி ைதரியமாக ெசால்வாய்?”
என்றனர். ஜனங்கள் எல்ேலாரும் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் எேரமியாைவச்
சுற்ற க்கூடினார்கள்.
௧௦ இங்கு நடந்த அைனத்ைதயும் யூதாைவ ஆள்பவர்கள் ேகள்வப்பட்டனர்.

எனேவ, அவர்கள் அரசனின் அரண்மைனைய வட்டு ெவளிேய வந்தனர்.
அவர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குச் ெசன்றனர். அங்ேக அவர்கள்
புதய வாயலின் முகப்பல் தங்கள் இடத்தல் அமர்ந்தனர். புதய வாசல்
கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள் வழிநடத்தும் வாசல். ௧௧ ப றகு ஆசாரியர்களும்
தீர்க்கதரிச களும்ஆள்ேவார்களிடமும் ஜனங்களிடமும் ேபசனார்கள். அவர்கள்,
“எேரமியா ெகால்லப்படேவண்டும். அவன் எருசேலைமப்பற்ற ெகட்டவற்ைறக்
கூறனான். அவன் ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் நீங்கள் ேகட்டிருக்க றீர்கள்”
என்றனர்.
௧௨ ப றகு எேரமியா, யூதாவன் ஆள்ேவார்களிடமும் மற்ற ஜனங்களிடமும்

ேபசனான். அவன், ெசான்னான், “இவ்வாலயம் மற்றும் நகைரப்பற்ற
இவற்ைறச்ெசால்லஎன்ைனக்கர்த்தர்அனுப்பனார். நீங்கள்ேகட்டஅைனத்தும்
கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது. ௧௩ஜனங்கேள, உங்கள் வாழ்க்ைகைய மாற்றுங்கள்!
நல்லவற்ைறச் ெசய்யத் ெதாடங்குங்கள்! உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
நீங்கள்கீழ்ப்படியேவண்டும். நீங்கள்அவ்வாறுெசய்தால்,கர்த்தர்தமதுமனைத
மாற்றுவார். உங்களுக்குச்ெசான்னதீயச்ெசயல்கைளக்கர்த்தர்ெசய்யமாட்டார்.
௧௪ என்ைனப் ெபாறுத்தவைர, நான் உங்கள் அதகாரத்தல் இருக்க ேறன்.
நீங்கள் உங்களுக்குத் ேதான்றனபடி நல்லது என்று எைத எண்ணுகறீர்கேளா
அைத எனக்குச் ெசய்யுங்கள். ௧௫ ஆனால் நீங்கள் என்ைனக் ெகான்றால்,
ஒன்ைற உறுதயாக ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ஒரு அப்பாவ மனிதைனக்
ெகான்ற குற்றம் உங்கைளச் ேசரும். நீங்கள் இந்த நகரத்ைதயும் இதல் வாழும்
ஜனங்கைளயும் குற்றமுைடயவர்களாக ஆக்குகறீர்கள். உண்ைமயாகேவ
கர்த்தர் என்ைன உங்களிடம் அனுப்பனார். உண்ைமயாகேவ நீங்கள் ேகட்ட
ெசய்த கள்எல்லாம் கர்த்தருைடயைவ.”
௧௬ ப றகு, ஆள்ேவார்களும் அைனத்து ஜனங்களும் ேபசனார்கள். அந்த

ஜனங்கள் ஆசாரியர்களிடமும் தீர்க்கதரிச களிடமும் ேபசனார்கள். “எேரமியா
ெகால்லப்படக் கூடாது. எேரமியா ெசான்னைவ எல்லாம் நமது ேதவனாகய
கர்த்தரிடமிருந்துவந்தது.”
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௧௭ ப றகு, ச ல மூப்பர்கள் (தைலவர்கள்) எழுந்து, அைனத்து ஜனங்களிடமும்
ேபசனார்கள். ௧௮அவர்கள், “ெமாேரசா நகரிலிருந்து மீகா என்னும் தீர்க்கதரிச
வந்தான். யூதாவன் அரசனாக எேசக்கயா இருந்த காலத்தல், மீகா
தீர்க்கதரிச யாக இருந்தான். யூதாவலுள்ள அைனத்து ஜனங்களிடமும் மீகா
இச்ெசய்த கைளக்கூறனான். ‘சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்:

“ ‘சீேயான்அழிக்கப்படும்.
அதுஉழப்பட்டவயல்ேபான்றுஆகும்.

எருசேலம் பாைறகளின்குவயலாகும்.
ஆலயம்இருக்கறகுன்றானதுபுதர்கள்மூடினஒருகாலிகுன்றாகும்.’ மீகா
3:12

௧௯ “எேசக்கயா யூதாவன் அரசனாக இருந்தான். எேசக்கயா மீகாைவக்
ெகால்லவல்ைல. யூதாவலுள்ளஎந்தஜனங்களும்மீகாைவக்ெகால்லவல்ைல.
எேசக்கயா கர்த்தைர மத த்தான் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும். அவன்
கர்த்தருக்குப் ப ரியமானைதச் ெசய்ய வரும்பனான். யூதாவற்குத் தீைம
ெசய்ேவன் என்று கர்த்தர் கூறயருந்தார். ஆனால் எேசக்கயா கர்த்தரிடம்
ெஜப த்தான். கர்த்தர் அவரது மனைத மாற்ற க்ெகாண்டார். கர்த்தர்
அந்தத் தீைமகைளச் ெசய்யவல்ைல. நாம் எேரமியாைவத் தாக்கனால்
நமக்கு நாேம பல ெதால்ைலகைள வரவைழத்துக்ெகாண்டவர்களாேவாம்.
அத்ெதால்ைலகளுக்குநாேம காரணம்ஆேவாம்.”
௨௦ கடந்த காலத்தல், கர்த்தருைடய வார்த்ைதையப் ப ரச்சாரம் ெசய்ய

இன்ெனாரு மனிதன் இருந்தான். அவனது ெபயர் உரியா. அவன்
ெசமாயாவன் மகன். உரியா கீரியாத்யாரீம் என்ற ஊைரச் ேசர்ந்தவன்.
எேரமியா ெசய்ததுேபான்ேற அவனும் இந்நகரத்த ற்கும் ேதசத்த ற்கும்
எத ராக தீர்க்கதரிசனம் கூறனான். ௨௧ உரியா ப ரச்சாரம் ெசய்வைத
ேயாயாக்கீம் அரசனும்அவனது பைட அத காரிகளும்யூதாவன் தைலவர்களும்
ேகட்டனர். அவர்கள் ேகாபம் ெகாண்டனர். ேயாயாக்கீம் அரசன் உரியாைவக்
ெகால்ல வரும்பனான். ஆனால் உரியா ேயாயாக்கீம் தன்ைனக் ெகால்ல
வரும்புவைதப்பற்ற அற ந்தான். உரியா பயந்தான். எனேவ எக ப்து
நாட்டிற்குத் தப்ப த்து ஓடினான். ௨௨ஆனால், ேயாயாக்கீம் அரசன் எக ப்துக்கு
எல்நாத்தாைனயும்இன்னும் சலைரயும் அனுப்பனான். எல்நாத்தான்அக்ேபார்
என்ற ெபயர் உள்ளவனின் மகன். ௨௩ அவர்கள் உரியாைவ எக ப்தலிருந்து
ெகாண்டுவந்தனர். ப றகு, அவர்கள் உரியாைவ அரசன் ேயாயாக்கீமிடம்
ெகாண்டுேபானார்கள். உரியா பட்டயத்தால் ெகால்லப்படேவண்டும் என்று
ேயாயாக்கீம் அரசன் கட்டைளய ட்டான். உரியாவன் உடல் ஏைழ ஜனங்கள்
புைதக்கப்படுக றசுடுகாட்டில்வீசப்பட்டது.
௨௪ஒருமுக்கயமானமனிதன்அகீக்காம் என்றெபயருடன்இருந்தான். அவன்

சாப்பானுைடய மகன். அகீக்காம் எேரமியாவ ற்கு உதவயாக இருந்தான்.
ஆசாரியர்களாலும் தீர்க்கதரிச களாலும் எேரமியா ெகால்லப்படாமல், அகீக்காம்
அவைனக்காப்பாற்றனான்.

௨௭
கர்த்தர் ேநபுகாத்ேநச்சாைரஆளுபவனாக ஏற்படுத்தனார்
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௧ எேரமியாவ ற்குக் கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு வார்த்ைத வந்தது. யூதாவன்
அரசனாகச ேதக்கயாஆனநான்காம்ஆட்ச ஆண்டில்இதுவந்தது. ச ேதக்கயா,
ேயாச யா அரசனின் மகன். ௨ இதுதான் கர்த்தர் என்னிடம் ெசான்னது:
“எேரமியா, நீ பட்ைடயான வார் மற்றும் கம்பங்கைளயும்ெகாண்டு ஒரு
நுகத்தடி ெசய். அைத உன் கழுத்தன் பன்னால் பூட்டிக்ெகாள். ௩ ப றகு
நீ ஏேதாம், ேமாவாப், அம்ேமான், தீரு, சீேதான் ஆகய அரசர்களுக்குச்
ெசய்தைய (அதுேபான்று நுகத்ைத) அனுப்பு. எருசேலமுக்கு வந்துள்ள
இந்த அரசர்களின் தூதுவர்களிடம் யூதாவன் அரசனான ச ேதக்கயாைவப்
பார்க்கும்படி ெசய்த கள் அனுப்பு. ௪ அந்தத் தூதுவர்களிடம் அவர்களது
எஜமானர்களிடம் ெசய்தையக் கூறுமாறுச் ெசால். அவர்களிடம் ெசால்:
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், இஸ்ரேவலின் ேதவன் ெசால்க றார்: ‘நான்
பூமிையயும் அதன் ேமல் ஜனங்கைளயும் உண்டாக்க ேனன் என்று ெசால்.
௫ நான் பூமியன் ேமல் அைனத்து மிருகங்கைளயும் உண்டாக்க ேனன். நான்
இவற்ைற எனது ெபரும் வல்லைமயாலும் பலமான ைகயாலும் ெசய்ேதன்.
இந்தப் பூமிைய நான் வரும்புக ற யாருக்கு ேவண்டுமானாலும் ெகாடுப்ேபன்.
௬ நான் இப்ெபாழுது பாப ேலானின் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம் உங்கள்
நாடுகள் அைனத்ைதயும் ெகாடுத்தருக்க ேறன். அவன் எனது ேவைலயாள்.
அவனுக்குக் காட்டு மிருகங்கள்கூட பணியும்படிச் ெசய்ேவன். ௭ அைனத்து
நாடுகளும் ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு ேசைவெசய்யும். அவனது மகனுக்கும்
ேபரனுக்கும்ேசைவெசய்யும். ப றகுபாப ேலான்ேதாற்கடிக்கப்படக்கூடியகாலம்
வரும். பல நாடுகளும் ெபரும் அரசர்களும் பாப ேலாைனத் தம் ேவைலயாளாக
ைவப்பார்கள்.
௮ “ ‘ஆனால், இப்ெபாழுது சல நாடுகளும் இராஜ்யங்களும் பாப ேலான்

அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு ேசைவெசய்ய மறுக்க றது. அவர்கள்
நுகங்கைளத் தம் கழுத்தல் மாட்டிக்ெகாள்ள மறுக்கலாம். அது நகழந்தால்,
நான் ெசய்வது இதுதான். அந்த நாட்ைட நான் பட்டயம், பச மற்றும்
பயங்கரமான ேநாயால் தண்டிப்ேபன்’ ” இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து
வருகறது. “நான் அந்த நாட்ைட அழித்து முடிக்கும்வைர இதைனச்
ெசய்ேவன். ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு எத ராகச் சண்ைடய ட்ட நாடுகைள அழிக்க
நான் அவைனப் பயன்படுத்துேவன். ௯ எனேவ, உங்கள் தீர்க்கதரிச கள்
ெசால்வைதக் ேகட்காதீர்கள். எத ர்காலத்தல் என்ன நடக்கும் என்பைதச்
ெசால்ல மந்த ரத்ைதப் பயன்படுத்தும் ஆட்கள் ெசால்வைதக் ேகட்காதீர்கள்.
தங்கள் கனவுகளுக்கு வளக்கங்கள்கூறுபவர்கள் ெசால்வைதக் ேகட்காதீர்கள்.
மரித்தவர்கேளாடும் மந்த ரம் பய ற்ச ெசய்ேவார்கேளாடும் ேபசுபவர்கள்
ெசால்வைதக் ேகட்காதீர்கள். அந்தஜனங்கள் எல்லாம்உங்களிடம், ‘பாப ேலான்
அரசனுக்கு அடிைமயாகமாட்டீர்கள்’ என்று ெசால்க றார்கள். ௧௦ஆனால் அந்த
ஜனங்கள்உங்களிடம்ெபாய்ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள். நீங்கள்உங்கள்
தாய் நாட்டிலிருந்துதூர நாட்டிற்குக் ெகாண்டுப்ேபாகப்பட அவர்கள் காரணமாக
இருக்க றார்கள். நான் உங்கைள வீட்டிலிருந்து ேபாகும்படி வற்புறுத்துேவன்.
நீங்கள்ேவறுநாட்டில்மரிப்பீர்கள்.
௧௧ “ ‘ஆனால் பாப ேலான் அரசனின் நுகத்த ற்குள் தங்கள் கழுத்ைத

மாட்டிக்ெகாண்டு அவனுக்குக் கீழ்ப்படிபவர்களாக வாழ்வர். நான்
அந்நாட்டாைரத் தங்கள் ெசாந்த நாட்டிேலேய இருந்து பாப ேலான் அரசனுக்கு
ேசைவெசய்யச் ெசய்ேவன்’ இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது.
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‘அந்நாடுகளில் உள்ள ஜனங்கள் தம் ெசாந்த நாட்டில் வாழ்ந்து பய ர்
ெசய்வார்கள்.’ ”
௧௨ நான் யூதாவன் அரசனான ச ேதக்கயாவற்கு அேத ெசய்தையக்

ெகாடுத்ேதன். நான், “ச ேதக்கயா, நீ பாப ேலான் அரசனது நுகத்த ற்குள்
உன் கழுத்ைத மாட்டிக்ெகாண்டு அவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து ேபாக ேவண்டும்.
நீ பாப ேலான் அரசனுக்கும் அவனது ஜனங்களுக்கும் ேசைவெசய்தால், ப றகு
நீ வாழ்வாய். ௧௩ பாப ேலான் அரசனுக்கு ேசைவ ெசய்ய மறுக்கும் ஜனங்கள்
பைகவரின் வாள், பச , பயங்கரமான ேநாய் ஆகயவற்றால் மரிப்பார்கள்.
பாப ேலானியஅரசனுக்குப் பணிபுரிய மறுக்கும்ஜனங்களுக்குஇைவஎல்லாம்
ந கழும். கர்த்தர் இக்காரியங்கள் நடக்கும் என்று கூறனார். ௧௪ ஆனால்
கள்ளத்தீர்க்கதரிச கேளா, ‘பாப ேலான் அரசனுக்கு நீங்கள் என்ெறன்றும்
அடிைமயாகமாட்டீர்கள்’ என்றுெசால்க றார்கள்.

“அத்தீர்க்கதரிச கள் ெசால்வைதக் ேகட்காதீர்கள். ஏெனன்றால்,
அவர்கள் உங்களிடம் ெபாய்ையப் ப ரச்சாரம் ெசய்கன்றனர். ௧௫ ‘நான்
அத்தீர்க்கதரிச கைள அனுப்பவல்ைல!’ இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து
வருகறது ‘அவர்கள் ெபாய்கைளப் ேபாத க்க றார்கள். இது என்னிடமிருந்து
வந்ததாகச் ெசால்க றார்கள். எனேவ, யூதாவன் ஜனங்களாகய உங்கைள
ெவளிேய அனுப்புேவன். நீங்களும் மரிப்பீர்கள். உங்களிடம் கள்ள
தீர்க்கதரிசனம்உைரத்தஅத்தீர்க்கதரிச களும்மரிப்பார்கள்.’ ”
௧௬ ப றகு, நான் (எேரமியா) ஆசாரியர்களிடமும் அைனத்து ஜனங்களிடமும்

ெசான்ேனன். “கர்த்தர் ெசால்க றார்: அந்த கள்ளத் தீர்க்கதரிச கள்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள். ‘பாப ேலானியர்கள் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தல் இருந்து பலப் ெபாருட்கைள எடுத்தனர். அப்ெபாருட்கள் மீண்டும்
வைரவல் தரும்பக் ெகாண்டுவரப்படும்.’ அத்தீர்க்கதரிச கள் ெசால்வைதக்
ேகளாதீர்கள். ஏெனன்றால், அவர்கள் உங்களிடம் ெபாய்ையப் ப ரசங்கம்
ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள். ௧௭ அத்தீர்க்கதரிச கைள கவனிக்காதீர்கள்.
பாப ேலான் அரசனுக்கு ேசைவ ெசய்யுங்கள். உங்கள் தண்டைனைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள் வாழ்வீர்கள். எருசேலம் நகரம் அழிக்கப்பட
நீங்கள் காரணமாக இராதீர்கள். ௧௮ அம்மனிதர்கள் தீர்க்கதரிச களாக
இருந்தால், கர்த்தரிடமிருந்து வார்த்ைதையப் ெபற்றருந்தால், அவர்கைள
ெஜப க்க வடுங்கள். கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் இருக்கும் ெபாருட்களுக்காக
அவர்கைள ெஜப க்கவடுங்கள். அரசனது அரண்மைனயல் இன்னும்
இருக்கும் ெபாருட்களுக்காக அவர்கைள ெஜப க்க வடுங்கள். எருசேலமில்
இன்னும் இருக்கன்ற ெபாருட்களுக்காக அவர்கைள ெஜப க்கவடுங்கள்.
இவ்வைனத்து ெபாருட்களும் பாப ேலானுக்கு எடுத்துச் ெசால்லாமல்
இருக்கும்படிஅத்தீர்க்கதரிச கைளெஜப க்கவடுங்கள்.
௧௯ “சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் எருசேலமில் இன்னும் வ டப்பட்டுள்ள

ெபாருட்கைளப்பற்ற க் கூறுகறார். ஆலயத்தல் தூண்களும் கடல் ெதாட்டியும்
ஆதாரங்களும் மற்ற பணிமுட்டுகளும் உள்ளன. பாப ேலானின் அரசன்
ேநபுகாத்ேநச்சார் எருசேலமில்இவற்ைறவ ட்டுைவத்தான். ௨௦ேநபுகாத்ேநச்சார்,
அரசன் ேயாயாக்கீைம சைறக்ைகதயாக ெவளிேய ெகாண்டு ெசன்றேபாது,
இப்ெபாருட்கைள எடுத்துச் ெசல்லவல்ைல. ேயாயாக்கீம் அரசனின்
மகன் எெகானியாைவயும் யூதாவலிருந்தும், எருசேலமிலிருந்தும் சல
முக்கயமான ஜனங்கைளயும் ேநபுகாத்ேநச்சார் ெகாண்டு ெசன்றான். ௨௧ சர்வ
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வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ேதவன், கர்த்தருைடய
ஆலயத்தலும் அரசனின் அரண்மைனயலும் எருசேலமிலும் வ டப்பட்டுள்ள
ெபாருட்கைளப்பற்ற கூறுகறார்: ‘அப்ெபாருட்கள் அைனத்தும் பாப ேலானுக்கு
எடுத்துச்ெசல்லப்படும். ௨௨அவற்ைறப்ெபறுவதற்காக நான் ேபாகும் காலத்தல்
அப்ெபாருட்கள்மீண்டும்ெகாண்டுவரப்படும்.’ இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்து
வந்தது. ‘ப றகு நான் அப்ெபாருட்கைளத் தரும்ப ெகாண்டுவருேவன். இந்த
இடத்தல்அப்ெபாருட்கைளமீண்டும்ைவப்ேபன்.’ ”

௨௮
ெபாய்த் தீர்க்கதரிச அனனியா
௧யூதாவன் அரசனாகய ச ேதக்கயாவன் ஆட்சயாண்டான நாலாம் வருஷம்

ஐந்தாம்மாதம்,அனனியாஎன்னும்தீர்க்கதரிச என்னிடம்ேபசனான். அனனியா
அசூர் என்பவனின் மகன். அனனியா க ப ேயான் என்னும் நகரத்தனன்.
அனனியாஎன்னிடம்ேபசும்ேபாது,அவன்கர்த்தருைடயஆலயத்தல்இருந்தான்.
ஆசாரியர்களும் மற்ற ஜனங்களும் அங்கு இருந்தனர். அனனியா ெசான்னது
இதுதான்: ௨ “சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்
ேதவன் ெசால்க றார்: ‘யூதா ஜனங்களின் ேமல் பாப ேலான் அரசனால்
ேபாடப்பட்ட நுகத்ைத நான் உைடப்ேபன். ௩ இரண்டு ஆண்டுகள் முடிவதற்கு
முன்னால், பாப ேலானின் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார் கர்த்தருைடய
ஆலயத்தல் இருந்து எடுத்துச்ெசன்ற எல்லாப் ெபாருட்கைளயும் தரும்பக்
ெகாண்டுவருேவன். ேநபுகாத்ேநச்சார் அப்ெபாருட்கைள பாப ேலானுக்கு
எடுத்துச் ெசன்றருக்க றான். ஆனால் நான் அப்ெபாருட்கைள இங்ேக
எருசேலமிற்குக் ெகாண்டு வருேவன். ௪ நான் யூதாவன் அரசனான
எெகானியாைவயும் இந்த இடத்த ற்குத் தரும்பக் ெகாண்டு வருேவன்.
எெகானியா ேயாயாக்கீமின் மகன், ேநபுகாத்ேநச்சார் பலவந்தப்படுத்த
வீட்ைடவ ட்டு அைழத்து பாப ேலானுக்குச் ெசன்ற ஜனங்கள் அைனவைரயும்
தரும்பக்ெகாண்டுவருேவன்’இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவந்தது. ‘எனேவ
யூதாவன் ஜனங்கள் மீது பாப ேலான் அரசனால் ேபாடப்பட்ட நுகத்ைத நான்
உைடப்ேபன்!’ ”
௫ ப றகு எேரமியா தீர்க்கதரிச அனனியா தீர்க்கதரிச க்கு பதல் ெசான்னான்.

அவர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் நன்று ெகாண்டிருந்தனர். எேரமியாவன்
பதைல ஆசாரியர்களும் அங்குள்ள அைனத்து ஜனங்களும் ேகட்க முடிந்தது.
௬ எேரமியா அனனியாவ டம் “ஆெமன்! கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசய்வார் என்று
நான்உண்ைமயல்நம்புக ேறன்! நீப ரச்சாரம்ெசய்க றஇச்ெசய்தையக்கர்த்தர்
உண்ைமயாகும்படி ெசய்வார். பாப ேலானிலிருந்து கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
உள்ள ெபாருட்கைள எல்லாம் தரும்பக் ெகாண்டுவருவார் என்று நம்புக ேறன்.
தங்கள் வீடுகளிலிருந்து பலவந்தமாக அைழத்துச் ெசல்லப்பட்ட அைனத்து
ஜனங்கைளயும்இந்தஇடத்த ற்குத்தரும்பவும்கர்த்தர்ெகாண்டுவருவார்என்று
நான்நம்புக ேறன்.
௭ “ஆனால் நான் ெசால்லேவண்டியைத கவனி, அனனியா, ஜனங்கள்

அைனவருக்கும்நான்என்னெசால்க ேறன்என்பைதயும்கவனி. ௮நீயும்நானும்
தீர்க்கதரிச களாக வருவதற்கு ெவகுகாலத்த ற்கு முன்பு சல தீர்க்கதரிச கள்
இருந்தனர். ேபார், பச , பயங்கரமான ேநாய் ஆகயைவ பல நாடுகளுக்கும்,
ெபரும் இராஜ்யங்களுக்கும் ஏற்படும் என்று அவர்கள் ப ரச்சாரம் ெசய்தனர்.
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௯ ஆனால் ப ரச்சாரம் ெசய்க ற தீர்க்கதரிச நமக்கு சமாதானம் வரும் என்று
ெசான்னால் அவன் கர்த்தரால் அனுப்பப்பட்டவனா என்பைத நாம் ேசாத த்து
பார்க்க ேவண்டும். தீர்க்கதரிச ெசான்ன ெசய்த உண்ைமயானால் ப றகு
ஜனங்கள் அவன் உண்ைமயல் கர்த்தரால் அனுப்பப்பட்டவன் என்பைத
அறவார்கள்.”
௧௦ எேரமியா தன் கழுத்ைதச்சுற்ற நுகத்ைத அணிந்துக்ெகாண்டான்.

ப றகு அனனியா தீர்க்கதரிச அந்த நுகத்ைத எேரமியாவன் கழுத்தலிருந்து
எடுத்தான். அனனியா அந்நுகத்ைத உைடத்தான். ௧௧ ப றகு அனனியா உரக்கப்
ேபசனான், எனேவஅைனத்துஜனங்களாலும் ேகட்கமுடிந்தது. அவன், “கர்த்தர்
கூறுகறார்: ‘இேத மாத ரி நான் பாப ேலான் அரசன் ேநபுகாத்ேநச்சாரின்
ஆட்சைய உைடப்ேபன். அவன் அந்நுகத்ைத உலகலுள்ள அைனத்து நாடுகள்
ேமலும் ைவத்தான். இரண்டு ஆண்டுகள் முடியுமுன்னால் நான் அந்நுகத்ைத
உைடப்ேபன்’ ” என்றான்.
அதைனஅனனியாெசான்னபறகு,எேரமியாஆலயத்ைதவ ட்டுச்ெசன்றான்.
௧௨ ப றகு கர்த்தருைடய ெசய்த எேரமியாவ ற்கு வந்தது. இது, அனனியா

எேரமியாவன் கழுத்தலிருந்து நுகத்ைத எடுத்து உைடத்தப் ப றகு ந கழ்ந்தது.
௧௩ கர்த்தர் எேரமியாவ டம் ெசான்னார், “ேபாய் அனனியாவ டம் ெசால்.
‘இைதத்தான் கர்த்தர் கூறுகறார். நீ ஒரு மரநுகத்ைத உைடத்து வ ட்டாய்.
நான் மரநுகத்தன் இடத்தல் இரும்பாலான நுகத்ைத ைவப்ேபன்.’ ௧௪ சர்வ
வல்லைமயுள்ள இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தர் கூறுகறார்: ‘இந்த
அைனத்து நாடுகளின் கழுத்துகளிலும் இரும்பு நுகத்ைதப் பூட்டுேவன்.
அவர்கள் அைனவரும் பாப ேலானின் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சருக்கு ேசைவ
ெசய்யும்படிச் ெசய்ேவன். அவர்கள் அவனுக்கு அடிைமகளாக இருப்பார்கள்.
ேநபுகாத்ேநச்சருக்குக் காட்டு மிருகங்கைளயும் கட்டுப்படுத்தும் அதகாரத்ைதக்
ெகாடுப்ேபன்.’ ”
௧௫ ப றகு எேரமியா தீர்க்கதரிச அனனியா தீர்க்கதரிச ய டம் ெசான்னான்,

“அனனியா, கவனி! கர்த்தர் உன்ைன அனுப்பவல்ைல. ஆனால் நீ யூதாவன்
ஜனங்கைளப் ெபாய்ைய நம்பச்ெசய்தாய். ௧௬ எனேவ கர்த்தர் இைதத்தான்
ெசால்க றார்: ‘அனனியா, உன்ைன இந்த உலகத்ைத வ ட்டு வைரவல்
எடுத்துவடுேவன். இந்த ஆண்டில் நீ மரிப்பாய். ஏெனன்றால் நீ ஜனங்கைளக்
கர்த்தருக்குஎத ராகத் தரும்பும்படிக் கற்ப த்தாய்.’ ”
௧௭அனனியாஅேதஆண்டில்ஏழாவதுமாதத்தல்மரித்தான்.

௨௯
பாப ேலானிலுள்ளயூதாைகத களுக்குஒருகடிதம்
௧எேரமியா பாப ேலானிலுள்ளயூதாைகத களுக்குஒருகடிதம்அனுப்பனான்.

பாப ேலானில் உள்ள மூப்பர்களுக்கும் (தைலவர்கள்) ஆசாரியர்களுக்கும்
தீர்க்கதரிச களுக்கும் மற்ற ஜனங்களுக்கும் அவன் அதைன அனுப்பனான்.
இந்த ஜனங்கெளல்லாம் ேநபுகாத்ேநச்சாரால் எருசேலமிலிருந்து
சைறப டிக்கப்பட்டு பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டவர்கள். ௨ (இந்தக்
கடிதம், எெகானியா அரசனும், அரச மாதாவும், அதகாரிகளும், யூதா, எருசேலம்
மற்றும் யூதா தைலவர்களும், தச்சர்களும் ெகால்லர்களும் எருசேலமிலிருந்து
ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டப் ப றகு அனுப்பப்பட்டது). ௩ ச ேதக்கயா எெலயாசா
மற்றும் ெகமரியாைவ ேநபுகாத்ேநச்சார் அரசனிடம் அனுப்பனான். ச ேதக்கயா
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யூதாவன் அரசன். எெலயாசா சாப்பானின் மகன். ெகமரியா இலக்கயாவன்
மகன். எேரமியா அவர்களிடம் பாப ேலானுக்கு ெகாண்டு ெசல்லுமாறு
கடிதத்ைதக்ெகாடுத்தான். கடிதம்ெசான்னதுஇதுதான்:

௪ சர்வ வல்லைமயுள்ள இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தர்,
எருசேலமிலிருந்து பாப ேலானுக்கு சைறக்ைகத களாக அனுப்பப்பட்ட
அைனவருக்கும் இைதக் கூறுகறார்: ௫ “வீடுகைளக் கட்டி அவற்றல்
வாழுங்கள். நாட்டில் குடியருங்கள். ேதாட்டங்கைள அைமத்து அதல்
வளர்ந்த கனிகைள உண்ணுங்கள். ௬ தருமணம் ெசய்துக்ெகாண்டு
மகன்கள் மற்றும் மகள்கைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். உங்கள்
மகன்களுக்கு மைனவயர்கைளக் கண்டுக்ெகாள்ளுங்கள். உங்கள் மகள்கள்
மணந்துக்ெகாள்ளும்படிச் ெசய்யுங்கள். அவ்வாறு ெசய்தால், அவர்களுக்கும்
மகன்களும் மகள்களும் பறப்பார்கள். பல குழந்ைதகைளப் ெபற்று
பாப ேலானில் எண்ணிக்ைகையக்கூட்டுங்கள். எண்ணிக்ைகயல்குைறவாக
இருக்காதீர்கள். ௭ நான் உங்கைள அனுப்பய நகரத்த ற்கு நல்லவற்ைறச்
ெசய்யுங்கள். நீங்கள் வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்க ற நகரத்த ற்காக கர்த்தரிடம்
ெஜபம் ெசய்யுங்கள். ஏெனன்றால், அந்நகரத்தல் சமாதானம் இருந்தால்,
நீங்களும் சமாதானமாக இருக்கலாம்.” ௮ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தரும்
இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் ேதவனுமானவர் கூறுகறார். “உங்களது
தீர்க்கதரிச களும்மந்த ரம் பழகும்ஜனங்களும்உங்கைளமுட்டாள்ஆக்காமல்
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். அவர்கள் ைவத்துள்ள கனவுகைளக் ேகட்காதீர்கள்.
௯ அவர்கள் ெபாய்கைளப் ப ரச்சாரம் ெசய்க றார்கள். அச்ெசய்த
என்னிடமிருந்து வந்ததாக அவர்கள் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
ஆனால் அந்தத் தீர்க்கதரிச கைள நான் அனுப்பவல்ைல” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார்.
௧௦ இதுதான் கர்த்தர் ெசால்லுகறது: “பாப ேலான் 70 ஆண்டுகளுக்கு

வல்லைமயுைடயதாக இருக்கும். அக்காலத்த ற்குப் ப றகு, பாப ேலானில்
வாழ்க ற உங்களிடம் வருேவன். என்னுைடய நல்ல வாக்குறுதைய நான்
காப்பாற்றுேவன். உங்கைள எருசேலமிற்கு மீண்டும் ெகாண்டுவருேவன்.
௧௧ நான் இதைனக் கூறுக ேறன் ஏெனன்றால், உங்களுக்காக நான்
ைவத்துள்ள த ட்டங்கைள நானற ேவன்” இச்ெசய்த கர்த்தரிடமிருந்து
வருகறது. “நான் உங்களுக்காக நல்ல த ட்டங்கைள ைவத்தருக்க ேறன்.
நான் உங்கைள துன்புறுத்தும் வைகயல் த ட்டமிடமாட்ேடன். உங்களுக்கு
நம்ப க்ைகையத் தரவும் நல்ல எத ர்காலம் அைமயவும் நான் த ட்டமிடுக ேறன்.
௧௨ ப றகு, ஜனங்களாகய நீங்கள் எனது நாமத்ைத அைழப்பீர்கள்.
நீங்கள் என்னிடம் வருவீர்கள்: ெஜபம் ெசய்வீர்கள், நான் உங்கைள
கவனிப்ேபன். ௧௩ நீங்கள் என்ைனத் ேதடுவீர்கள். நீங்கள் முழு மனத்ேதாடு
என்ைனத் ேதடினால் என்ைனக் கண்டுப்ப டிக்கலாம். ௧௪ நீங்கள் என்ைனக்
கண்டுப்ப டிக்க அனுமத ப்ேபன்” என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார். “உங்கள்
சைறயலிருந்து தரும்பவும் நான் உங்கைளக் ெகாண்டுவருேவன். இந்த
இடத்தலிருந்து ேபாகும்படி நான் உங்கைள கட்டாயப்படுத்த ேனன். ஆனால்
உங்கைள எங்ெகங்கு அனுப்ப ேனேனா அங்கங்கருந்ெதல்லாம் அைழத்துச்
ேசர்ப்ேபன். உங்கைளக் ைகத களாய் ெகாண்டுப்ேபாகச் ெசய்த இந்த
இடத்த ற்ேக மீண்டும் உங்கைளக் ெகாண்டுவருேவன்” என்று கர்த்தர்
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ெசால்லுகறார்.
௧௫ நீங்கள், “ஆனால் கர்த்தர் இங்ேக பாப ேலானில் தீர்க்கதரிச கைளக்

ெகாடுத்தருக்க றார்” என்று ெசால்லலாம். ௧௬ ஆனால் கர்த்தர்
பாப ேலானுக்குக்ெகாண்டுெசல்லப்படாதஉறவனர்கைளப்பற்ற இவற்ைறக்
கூறுகறார். நான், இப்ெபாழுது தாவீதன் சங்காசனத்தல் இருக்கற
அரசைனப் பற்றயும் எருசேலம் நகரிலுள்ள ஜனங்கைளப்பற்றயும்
ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன். ௧௭ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்:
“நான் வைரவல் பட்டயம், பச மற்றும் பயங்கரமான ேநாைய எருசேலமில்
இன்னும் வாழும் ஜனங்களுக்கு எத ராக அனுப்புேவன். நான் அவர்கைள
உண்ணேவ முடியாத அளவற்கு அழுக ப்ேபான ெகட்ட அத்த ப் பழங்கைளப்
ேபான்று ஆக்குேவன். ௧௮ நான், இன்னும் எருசேலமில் வாழ்க ற
ஜனங்கைள பட்டயம், பச , மற்றும் பயங்கரமான ேநாயால் துரத்துேவன்.
நான் இதைனச் ெசய்ேவன். அதனால் அந்த ஜனங்களுக்கு என்ன
நகழ்ந்தது என்பைதப் பார்த்து பூமியல் உள்ள அைனத்து இராஜ்யங்களும்
பயப்படும். அந்த ஜனங்கள் அழிக்கப்படுவார்கள். ந கழ்ந்தவற்ைறப்பற்ற
அவர்கள் ேகள்வப்படும்ேபாது ஜனங்கள் ஆச்சரியத்துடன் ப ரமிப்பார்கள்.
அவர்கள், ஜனங்களுக்குத் தீயைவ நைடெபறட்டும் என்று ேகட்கும்ேபாது
ஜனங்கள் அவர்கைள ஒரு எடுத்துக்காட்டாக பயன்படுத்துவர். அந்த
ஜனங்கைள நான் ேபாகும்படி வற்புறுத்தும் ேபாெதல்லாம் ஜனங்கள்
அவர்கைள ந ந்த ப்பார்கள். ௧௯ அைவெயல்லாம் நடக்கும்படி நான்
ெசய்ேவன். ஏெனன்றால், எருசேலமிலுள்ள அந்த ஜனங்கள் எனது
வார்த்ைதையக் ேகட்கவல்ைல” என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார். “நான்
அவர்களுக்குஎனதுெசய்தையமீண்டும்மீண்டும்அனுப்ப ேனன். நான்அந்த
ஜனங்களுக்குஎனதுேவைலக்காரர்களாகயதீர்க்கதரிச கைளப்பயன்படுத்த
எனது ெசய்தையக் ெகாடுத்ேதன். ஆனால் ஜனங்கள் ேகட்கவல்ைல”
இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது. ௨௦ “ஜனங்களாகய நீங்கள்
ைகத கள். நான் உங்கைள எருசேலமிலிருந்து பாப ேலானுக்குப் ேபாகும்படி
கட்டாயப்படுத்த ேனன். எனேவகர்த்தரிடமுள்ளெசய்தையக் ேகளுங்கள்.”
௨௧ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் ெகாலாயாவன் மகனான ஆகாப் மற்றும்

மாெசயாவன் மகனான ச ேதக்கயாைவப் பற்றயும் கூறுகறார்: “உங்களிடம்
இவ்வருவரும் ெபாய்ையப் ப ரச்சாரம் ெசய்தனர். அவர்களின் ெசய்த
என்னிடம் இருந்துவந்தது என்று ெசால்லியருக்க றார்கள். ஆனால்அவர்கள்
ெபாய்யுைரத்தனர். நான் அவ்வ ரண்டு தீர்க்கதரிச கைளயும் பாப ேலான்
அரசனானேநபுகாத்ேநச்சாரிடம்ெகாடுப்ேபன். ேநபுகாத்ேநச்சார்அவ்வ ரண்டு
தீர்க்கதரிச கைளயும் ைகத களாய் உங்கள் முன்னால் ெகால்லுவான்.
௨௨ அைனத்து யூதா ைகத களிலும் மற்றவர்களுக்குத் தீயைவ ஏற்படட்டும்
என்று ேகட்கும்ேபாெதல்லாம் அம்மனிதர்கைள எடுத்துக்காட்டுகளாக
ைவத்துக்ெகாள்வார்கள். அக்ைகத கள் ெசால்லுவார்கள்: ‘ச ேதக்கயா
மற்றும்ஆகாப் ேபான்று கர்த்தர் உன்ைன நடத்தட்டும். பாப ேலானின் அரசன்
அவ்வருவைரயும் ெநருப்பல் எரித்தான்.’ ௨௩ இஸ்ரேவல் ஜனங்களிைடேய
அவ்வ ரண்டு தீர்க்கதரிச களும் மிகவும் ெகட்டவற்ைறச் ெசய்தனர். அவர்கள்
தங்கள் அயலவர் மைனவகேளாடு ேசாரம் என்னும் பாவத்ைதச் ெசய்தனர்.
அவர்களும்ெபாய்கைளப்ேபசனார்கள். அத்துடன்அப்ெபாய்கள்கர்த்தராக ய
என்னிடமிருந்து வந்தது என்றும் கூறனர். அவற்ைறச் ெசய்யும்படி நாேன
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அவர்களுக்கு ெசால்லவல்ைல. அவர்கள் என்ன ெசய்தருக்க றார்கள் என்று
எனக்குத்ெதரியும். நாேனஒருசாட்ச ” என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
ெசமாயாவுக்குேதவனுைடயெசய்த
௨௪ ெசமாயாவுக்கும் ஒரு ெசய்தையக் ெகாடு. ெசமாயா ெநெகலாமிய

குடும்பத்தல் உள்ளவன். ௨௫ சர்வ வல்லைமயுள்ள இஸ்ரேவலரின்
ேதவனாகய கர்த்தர் கூறுகறார்: “ெசமாயா, எருசேலமிலுள்ள அைனத்து
ஜனங்களுக்கும் கடிதங்கைள அனுப்பனாய். மாெசயாவன் மகனான
ெசப்பனியா ஆசாரியர்களுக்கும் கடிதங்கைள அனுப்பனாய். நீயும் அைனத்து
ஆசாரியர்களுக்கும் கூட கடிதங்கைள அனுப்பனாய். அக்கடிதங்கைள
நீ கர்த்தருைடய அதகாரத்தால் அல்லாமல் உனது ெசாந்தப் ெபயரில்
அனுப்பனாய். ௨௬ ெசமாயா, ெசப்பனியாவற்கான கடிதத்தல் நீ ெசான்னது
இதுதான்: ‘ெசப்பனியா,கர்த்தர்உன்ைனேயாய்தாவன்இடத்தல்ஆசாரியனாக
ஆக்கயருக்க றார். கர்த்தருைடய ஆலயத்தன் ெபாறுப்பாளனாக நீ
இருக்க றாய். ைபத்தயம் ேபாலவும் தீர்க்கதரிச ேபாலவும் நடிக்கன்ற
எவைரயும் நீ ைகது ெசய்யலாம். நீ அவர்களின் கால்களுக்கு இைடயல்
மரக் கட்ைடகைளயும் கழுத்தல் இரும்புச் சங்கலிகைளயும் மாட்டலாம்.
௨௭இப்ெபாழுது எேரமியா தீர்க்கதரிச ேபான்று நடிக்க றான். எனேவ, அவைன
ஏன் ைகது ெசய்யாமல் இருக்கறாய்? ௨௮ எேரமியா பாப ேலானிலுள்ள
எங்களுக்கு அவனது ெசய்தைய அனுப்பயருக்க றான்: பாப ேலானில்
உள்ள ஜனங்களாகய நீங்கள் அங்ேகேய நீண்டகாலம் இருப்பீர்கள். எனேவ,
வீடுகைளக்கட்டி அங்ேகேய குடியருங்கள். ேதாட்டங்கைள ஏற்படுத்த நீங்கள்
வளர்த்தவற்ைறஉண்ணுங்கள்.’ ”
௨௯ ெசப்பனியா ஆசாரியன் எேரமியா தீர்க்கதரிச ய டம் கடிதத்ைத

வாச த்தான். ௩௦ ப றகு கர்த்தரிடமிருந்து வார்த்ைத எேரமியாவ ற்கு வந்தது:
௩௧ “எேரமியா, இந்த வார்த்ைதைய பாப ேலானில் உள்ள அைனத்து
சைறக்ைகத களுக்கும் அனுப்பு, ‘ெநெகலாமியனாகய ெசமாயாைவப்பற்ற
கர்த்தர்கூறுவதுஇதுதான்: ெசமாயா உங்களிடம் ப ரசங்கம் ெசய்தருக்க றான்.
ஆனால் நான் அவைன அனுப்பவல்ைல. ெசமாயா உங்கைள ஒரு
ெபாய்ைய நம்பும்படி ெசய்தருந்தான். ௩௨ ஏெனன்றால், ெசமாயா அதைனச்
ெசய்தருந்தான். இதுதான் கர்த்தர் ெசால்க றது: நான் வைரவல்
ெநெகலாமியனாகய ெசமாயாைவத் தண்டிப்ேபன். நான் அவனது குடும்பம்
முழுவைதயும் அழிப்ேபன். நான் எனது ஜனங்களுக்குச் ெசய்யப் ேபாக ற
நன்ைமகளில் அவன் பங்குக்ெகாள்ளமாட்டான்’ ” என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
“நான் ெசமாயாைவத் தண்டிப்ேபன். ஏெனன்றால் அவன் கர்த்தருக்கு எத ராகத்
தரும்பும்படிஜனங்களுக்குக்கற்றுத்தந்தான்.”

௩௦
நம்ப க்ைகயன்வாக்குறுதகள்
௧ இதுதான் கர்த்தரிடமிருந்து எேரமியாவ ற்கு வந்த வார்த்ைத.

௨இஸ்ரேவலரின் ேதவனாகய கர்த்தர் கூறனார்: “எேரமியா நான் உன்னிடம்
ேபச யருக்கன்றவற்ைறெயல்லாம் நீ புத்தகத்தல் எழுது. இப்புத்தகத்ைத
உனக்காக எழுது. ௩இைதச் ெசய். ஏெனன்றால் நாட்கள் வரும்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார். “நான் எனது ஜனங்கைள, இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாைவ
சைறயருப்பலிருந்துஅைழத்துவரும்ேபாது” இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து
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வருகறது. “நான்அவர்களதுமுற்ப தாக்களுக்குஅளித்தநாட்டிற்குள்தரும்பவும்
அவர்கைளக் குடிேயற ைவப்ேபன். ப றகு, எனது ஜனங்கள் மீண்டும் அந்த
நாட்ைடச்ெசாந்தமாக்க க்ெகாள்வார்கள்.”
௪ இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா ஜனங்கைளப்பற்ற கர்த்தர் இச்ெசய்தையப்

ேபசனார். ௫கர்த்தர்கூறயதுஇதுதான்:

நான்ஜனங்கள்பயத்தால்அலறக்ெகாண்டிருப்பைதக் ேகட்க ேறன்!
ஜனங்கள்பயந்தருக்கன்றனர்! சமாதானம்இல்ைல!

௬ “இக்ேகள்வையக் ேகள்.
இதைனச ந்த த்துக்ெகாள்.

ஒருஆண்,குழந்ைதெபறமுடியுமா? ந ச்சயமாகமுடியாது!
ப றகுஏன்ஒவ்ெவாருபலமுள்ளஆணும்தம்ைகையவயற்றல்,

ப ரசவ ேவதைனப்படுகறெபண்ைணப்ேபான்றுைவத்தருக்க றார்கள்?
ஏன் ஒவ்ெவாருவரின் முகமும் மரித்த மனிதைனப் ேபான்று ெவளுப்பாக

மாறயுள்ளது?
ஏெனன்றால்,அந்தஆண்கள்மிகவும் பயந்துள்ளனர்.

௭ “இதுயாக்ேகாபுக்குமிகவும்முக்கயமானேநரம்.
இதுெபருந்துன்பத்த ற்கானேநரம்.

இதுேபால்இன்ெனாருேநரம்இராது.
ஆனால்யாக்ேகாபு காப்பாற்றப்படுவான்.

௮ “அந்ேநரத்தல்”, இந்த வார்த்ைத சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தரிடமிருந்து
வந்தது. “நான் இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா ஜனங்களின் கழுத்தல்
உள்ள நுகத்ைத உைடப்ேபன். உங்கைளக் கட்டியுள்ள கயறுகைள
அறுப்ேபன். அயல்நாடுகளில் உள்ள ஜனங்கள் எனது ஜனங்கைள மீண்டும்
அடிைமயாகும்படி பலவந்தப்படுத்தமாட்டார்கள். ௯ இஸ்ரேவல் மற்றும்
யூதா ஜனங்கள் அயல் நாடுகளுக்கு ேசைவ ெசய்யமாட்டார்கள். இல்ைல,
அவர்கள் தமது ேதவனாகய கர்த்தருக்கு ேசைவெசய்வார்கள். அவர்கள் தமது
அரசனான தாவீதுக்கு ேசைவெசய்வார்கள். நான் அந்த அரசைன அவர்களிடம்
அனுப்புேவன்.

௧௦ “எனேவ, எனதுதாசனாகயயாக்ேகாபுேவ, பயப்படேவண்டாம்!”
இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவருகறது.

“இஸ்ரேவேல, பயப்படேவண்டாம்.
நான்உன்ைனெதாைலதூரஇடத்தலிருந்துகாப்பாற்றுேவன்.

நீங்கள்ெதாைலதூரநாடுகளில்ைகத களாகஇருந்தீர்கள்.
ஆனால்உங்கள்சந்தத கைளநான்காப்பாற்றுேவன்.
நான்அவர்கைளசைறயருப்பலிருந்துமீண்டும்அைழத்துவருேவன்.

யாக்ேகாபுக்குமீண்டும்சமாதானம்உண்டாகும்.
ஒருஎத ரியும்அவைனஇனிெதாந்தரவுெசய்யேவாபயப்படுத்தேவாமாட்டான்.

ஆதலால்அவன்பத்த ரமாகவும் பாதுகாப்பாகவும்இருப்பான்.
௧௧இஸ்ரேவல்மற்றும்யூதாஜனங்கேள, நான்உங்கேளாடுஇருக்க ேறன்”
இந்தவார்த்ைதகர்த்தரிடமிருந்துவருகறது
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“நான்உங்கைளக்காப்ேபன்.
நான்அந்நாடுகளுக்குஉங்கைளஅனுப்ப ேனன்.

ஆனால்நான்அந்நாடுகைளமுழுைமயாகஅழிப்ேபன்.
இதுஉண்ைம. நான்அந்நாடுகைளஅழிப்ேபன்.

ஆனால்உங்கைளஅழிக்கமாட்ேடன்.
நீங்கள்ெசய்ததீயவற்றுக்காக நீங்கள்தண்டிக்கப்பட ேவண்டும்

ஆனால்நான்சரியாகஉங்கைளஒழுங்குப்படுத்துேவன்.”

௧௨கர்த்தர்கூறுகறார்:
“இஸ்ரேவல்மற்றும்யூதாஜனங்கேள!
ஆற்றமுடியாத காயத்ைதநீங்கள்ெபற்றருக்க றீர்கள்.

குணப்படுத்தமுடியாதஒருகாயத்ைதப்ெபற்றருக்க றீர்கள்.
௧௩உங்கள்புண்கைளப்பற்ற அக்கைறஎடுக்கயாருமில்ைல.

எனேவநீங்கள்குணம்ெபறமாட்டீர்கள்.
௧௪நீங்கள்பலநாடுகேளாடுநட்புக்ெகாண்டீர்கள்.

ஆனால்அந்நாடுகள்உங்கைளப்பற்ற கவைலப்படுவதல்ைல.
உங்கள் ‘நண்பர்கள்’உங்கைளமறந்துவ ட்டனர்.

நான்உங்கைளப்பைகவைனப்ேபான்றுதண்டித்ேதன்.
நான்உங்கைளமிகக் கடுைமயாகத் தண்டித்ேதன்.

உங்களதுஅேநககுற்றங்களால்நான்இதைனச்ெசய்ேதன்.
உங்களதுஎண்ணிலடங்கா பாவங்களால்நான்இதைனச்ெசய்ேதன்.

௧௫ இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாேவ, உங்களது காயங்கைளப்பற்ற ஏன்
அழுகறீர்கள்?

உங்கள்காயங்கள்வலியுைடயன.
அவற்றுக்குமருந்துஇல்ைல.

கர்த்தராக ய நான்இதைனச்ெசய்ேதன்.
காரணம்உங்கள்ெபரும்குற்றம்தான்.

உங்களது பல பாவங்களின் காரணமாக கர்த்தராக ய நான் இதைனச்
ெசய்ேதன்.

௧௬அந்நாடுகள்உங்கைளஅழித்தனர்.
ஆனால்இப்ெபாழுதுஅந்நாடுகள்அழிக்கப்பட்டிருக்கன்றன.

இஸ்ரேவல்மற்றும்யூதாேவ,உங்கள்பைகவர்கள்ைகத களாவார்கள்.
அந்தஜனங்கள்உங்களிடமிருந்துதருடினார்கள்.

ஆனால்அவர்களிடமிருந்துமற்றவர்கள்தருடுவார்கள்.
அந்தஜனங்கள்ேபாரில்உங்களிடமிருந்துெபாருட்கைளஎடுத்துக்ெகாண்டனர்.

ஆனால்ேபாரில் ப றர்அவர்கைளெகாள்ைளயடிப்பார்கள்.
௧௭நான்உங்களதுஉடல்நலத்ைதத்தரும்பெகாண்டுவருேவன்.

நான் உங்களது காயங்கைளக் குணப்படுத்துேவன்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார்.

“ஏெனன்றால், மற்ற ஜனங்கள் உங்கைள தள்ளுண்டவர்கள் என்று
ெசான்னார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் ‘சீேயாைனப்பற்ற யாரும் அக்கைறெகாள்ளமாட்டார்கள்’ ”
என்றுெசான்னார்கள்.

௧௮கர்த்தர்கூறுகறார்:
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“யாக்ேகாபன்ஜனங்கள்இப்ேபாது சைறயருப்பல்இருக்கறார்கள்.
ஆனால்அவர்கள்தரும்பவருவார்கள்.
யாக்ேகாபன்வீடுகளில் நான்இரக்கம்ெகாள்ேவன்.

இப்ெபாழுதுநகரம் காலியானகுன்றுேபால
அழிந்த கட்டிடங்கேளாடுஇருக்கன்றது.
ஆனால்நகரம் மீண்டும்கட்டப்படும்.

அரசனின்வீடும்மீண்டும்எங்கருக்க ேவண்டுேமாஅங்ேக கட்டப்படும்.
௧௯அவ்வடங்களில்உள்ளஜனங்கள்துத ப்பாடல்கைளப்பாடுவார்கள்.

அங்ேக சந்ேதாஷத்தன்ஆரவாரஓைசஇருக்கும்.
நான்அவர்களுக்குப்பலகுழந்ைதகைளக்ெகாடுப்ேபன்.

இஸ்ரேவல்மற்றும்யூதா ச றயைவஆகாது.
நான்அவர்களுக்குேமன்ைமையெகாண்டுவருேவன்.

எவரும்அதைனகீழாகப் பார்க்கமுடியாது.
௨௦யாக்ேகாபுவன்குடும்பம்முன்புஇஸ்ரேவல்குடும்பம்இருந்ததுேபாலஆகும்.
நான்இஸ்ரேவல்மற்றும்யூதாைவபலமுள்ளதாக்குேவன்.

அவர்கைளப்புண்படுத்தயவர்கைளநான்தண்டிப்ேபன்.
௨௧ அந்த ஜனங்களின் ெசாந்தத்தல் ஒருவேன அவர்கைள வழிநடத்த ச்

ெசல்வான்.
அந்தஅரசன்எனதுஜனங்களிடமிருந்துவருவான்.

ஜனங்கைளநான்அைழத்தால்அவர்கள்ெநருக்கமாகவரமுடியும்.
எனேவ, நான்அந்தத்தைலவைனஎன்அருகல்வரச்ெசால்லுேவன்.

அவன்எனக்குெநருக்கமாகவருவான்.
௨௨நீங்கள்எனதுஜனங்களாகஇருப்பீர்கள்.

நான்உங்களதுேதவனாகஇருப்ேபன்.”

௨௩ “கர்த்தர் மிகவும் ேகாபமாகஇருந்தார்!
அவர்ஜனங்கைளத்தண்டித்தார்.

அத்தண்டைனப்புயைலப்ேபான்றுவந்தது.
அத்தீய ஜனங்களுக்கு எத ராகத் தண்டைனயானது ெபருங்காற்றாக
அடித்தது.

௨௪கர்த்தர்அந்தஜனங்கைளத்
தண்டித்துமுடிக்கும்வைர ேகாபமாகஇருப்பார்.

கர்த்தர் த ட்டமிட்டபடி தனதுதண்டைனையமுடிக்கும்வைர
அவர் ேகாபமாகஇருப்பார்.

அந்தக்காலமுடிவல்யூதாஜனங்களாகயநீங்கள்
புரிந்துக்ெகாள்வீர்கள்.”

௩௧
புதயஇஸ்ரேவல்
௧ கர்த்தர், “அந்த ேநரத்தல் நான் இஸ்ரேவலின் அைனத்து

ேகாத்த ரங்களுக்கும்ேதவனாகஇருப்ேபன். அவர்கள்என்னுைடயஜனங்களாக
இருப்பார்கள்” என்றார்.

௨கர்த்தர்கூறுகறார்:
“ஜனங்களில் சலர் பைகவரின்வாளால்ெகால்லப்படவல்ைல.
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அந்தஜனங்கள்வனாந்தரத்த ற்குத்தப்ப ஓடி,ஆறுதலைடவார்கள்,
இஸ்ரேவலர்இைளப்பாறுதைலத் ேதடிஅங்குேபாவார்கள்.”

௩ெவகுெதாைலவல்இருந்து
கர்த்தர்அவரதுஜனங்களுக்குேதான்றுவார்.

கர்த்தர்கூறுகறார்:

“ஜனங்கேள, நான்உங்கைளேநச க்க ேறன்.
எனதுஅன்புஎன்ெறன்றும்நீடித்தருக்கும்.

ஆைகயால்தான்ெதாடர்ந்துஉங்களுக்குஅன்புகாட்டிேனன்.
௪இஸ்ரேவேல, எனதுமணப்ெபண்ேண, நான்உன்ைனமீண்டும்கட்டுேவன்.

நீ மீண்டும்ஒருநாடாவாய்.
நீஉனதுேமளவாத்தயங்கைளமீண்டும்எடுத்துக்ெகாள்வாய்.

நீ மக ழ்ச்சயூட்டும்மற்றஜனங்கேளாடு ேசர்ந்துமக ழ்ச்ச யைடவாய்.
௫இஸ்ரேவலின்வவசாய களாகயநீங்கள்மீண்டும்
த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளப்பய ர்ெசய்வீர்கள்.

சமாரியா நகைரச் சுற்றலும் மைலப் பகுத களில் த ராட்ைசகைளப்
பய ரிடுவாய்.

அவ்வவசாய கள்அத்த ராட்ைசத் ேதாட்டங்களிலிருந்து
பழங்கைளத்தன்றுமகழ்வார்கள்.

௬காவல்காரன்இச்ெசய்தையச் சத்தமிடும்
ஒருகாலம்வரும்.

‘வாருங்கள், நமது ேதவனாகய கர்த்தைர ெதாழுதுெகாள்ள சீேயானுக்குப்
ேபாகலாம்!’

எப்ப ராயீம் நாட்டு மைலயல் உள்ள காவல்காரன் கூட இச்ெசய்தையச்
சத்தமிட்டுச்ெசால்வான்.”

௭கர்த்தர்கூறுகறார்:
“மக ழ்ச்ச யாகஇருங்கள்.

யாக்ேகாபுக்காகப் பாடுங்கள்! இஸ்ரேவலுக்காகச் சத்தமிடுங்கள்.
அதுஜாத களிேலேயமகா ெபரியஜனம்ஆகும்!

உங்கள்துதகைளப்பாடி சத்தமிடுங்கள்,
‘கர்த்தர்அவரதுஜனங்கைளக்காப்பாற்றனார்!

அவர் இஸ்ரேவல் நாட்டில் உய ேராடு வ டப்பட்டுள்ள ஜனங்கைளக்
காப்பாற்றயருக்க றார்.’

௮நைனவுெகாள்ளுங்கள்.
வடக்கல்உள்ளஅந்தநாட்டிலிருந்துஇஸ்ரேவைலநான்ெகாண்டுவருேவன்.

பூமியல் ெவகு ெதாைல தூர இடங்களில் உள்ள இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள
எல்லாம் ேசர்ப்ேபன்.

ஜனங்களில் சலர்குருடாகவும்ெநாண்டியாகவும்இருப்பார்கள்.
ெபண்களில் சலர் கர்ப்பமாக இருப்பார்கள், குழந்ைத ெபறுவதற்குத்
தயாராகஇருப்பார்கள்.

ஆனால்அதகமத கமானஜனங்கள்தரும்பவருவார்கள்.
௯அந்தஜனங்கள்அழுதுக்ெகாண்ேட தரும்ப வருவார்கள்.

ஆனால்நான்அவர்கைளவழிநடத்த ஆறுதல்ெசய்ேவன்.
நான்அவர்கைளவழிநடத்த ச் ெசன்றுநீேராைடக்குஅைழத்துச்ெசல்ேவன்.
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அவர்கைளநான்எளிதானபாைதயல்நடத்த ச்ெசல்ேவன்.
எனேவ,அவர்கள்இடறமாட்டார்கள்.

நான்அந்தவழிய ேலஅவர்கைளவழிநடத்த ச் ெசல்ேவன்.
ஏெனன்றால், நான்இஸ்ரேவலின்தந்ைத.

எப்ப ராயீம் எனதுமுதலில்பறந்தமகன்.

௧௦ “நாடுகேள! கர்த்தரிடமிருந்துவரும்இந்தவார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்.
கடல்மூலமாகெதாைலதூரநாடுகளுக்கும்அச்ெசய்தையக்கூறுங்கள்ֹ, ‘ேதவன்

இஸ்ரேவல்ஜனங்கைளச் ச தறச்ெசய்தார்.
ஆனால்ேதவன்அவர்கைளத்தரும்பவும்ஒன்றுேசர்ப்பார்.

அவர்தனதுமந்ைதைய (ஜனங்கைள)
ஒருேமய்ப்பைனப்ேபான்றுகவனித்துக்ெகாள்வார்.’

௧௧கர்த்தர்யாக்ேகாைபமீண்டும்ெகாண்டுவருவார்.
கர்த்தர் தனது ஜனங்கைள அவர்கைள வ ட பலமானவர்களிடமிருந்து
காப்பாற்றுவார்.

௧௨இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்சீேயானின்உச்ச க்குவருவார்கள்.
அவர்கள்மக ழ்ச்ச யல்கத்துவார்கள்.

அவர்களதுமுகம்மக ழ்ச்ச யால் ப ரகாச க்கும்.
கர்த்தர்அவர்களுக்குஅளித்த நல்லவற்றுக்காக மக ழ்வார்கள்.

கர்த்தர்அவர்களுக்குப்புதயதானியம், புதயத ராட்ைசரசம்,
ஒலிவஎண்ெணய்,இளம்ஆடு, பசுக்கள்ஆகயவற்ைறக்ெகாடுப்பார்.

அவர்கள்நல்லதண்ணீர்வளமுள்ளேதாட்டத்ைதப்ேபான்றுஇருப்பார்கள்.
இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்இனி என்ைறக்கும்துன்புறமாட்டார்கள்.

௧௩ப றகுஇஸ்ரேவலின்இளம்ெபண்கள்மகழ்வார்கள்,
நடனம்ஆடுவார்கள்.

அந்தஆட்டத்தல்இளம்ஆண்களும்முதயஆண்களும்
கலந்துக்ெகாள்வார்கள்.

நான்அவர்களதுேசாகத்ைதமக ழ்ச்ச யாக மாற்றுேவன்.
இஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்குநான்ஆறுதல்ெசய்ேவன்.
நான்அவர்களதுேசாகத்ைதமக ழ்ச்ச யாக மாற்றுேவன்.

௧௪நான்ஆசாரியர்களுக்குமிகுதயானஉணைவக்ெகாடுப்ேபன்.
நான்அவர்களுக்குக் ெகாடுக்க ற நல்லவற்றால் எனதுஜனங்கள் நைறந்து
தருப்த அைடவார்கள்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௫கர்த்தர்கூறுகறார்,
“ராமாவல்ஒருசத்தம் ேகட்கும்.

இதுமிகவும்துக்கக்கதறலாய்மிகுந்த ேசாகத்துடன்இருக்கும்.
ராேகல்தனதுபள்ைளகளுக்காகஅழுதுக்ெகாண்டிருப்பாள்.

ராேகல்ஆறுதல்ெபறமறுப்பாள்.
ஏெனன்றால்,அவளதுபள்ைளகள்மரித்துவ ட்டனர்.”

௧௬ஆனால்கர்த்தர்கூறுகறார், “அழுைகையநறுத்துங்கள்!
உங்கள்கண்கைளகண்ணீரால்நைறக்காதீர்கள்!

உங்கள்ேவைலக்காக நீங்கள்பரிசளிக்கப்படுவீர்கள்!”
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“இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்தம் பைகவரதுநாடுகளிலிருந்துதரும்பவருவார்கள்.
௧௭இஸ்ரேவேல,உனக்குநம்ப க்ைகஇருக்க றது”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

“உன்பள்ைளகள்அவர்களதுெசாந்த நாட்டிற்குவருவார்கள்.
௧௮ எப்ப ராயீமின் அழுைகைய நான் ேகட்டிருக்க ேறன். எப்ப ராயீம் இவற்ைறச்

ெசால்க றைதநான்ேகட்ேடன்.
‘கர்த்தாேவ! உண்ைமயல்நீர் என்ைனத்தண்டித்துவ ட்டீர்.
நான்எனதுபாடத்ைதக்கற்றுக்ெகாண்ேடன்.
நான்என்ெறன்றும்பயற்ச ெபறாதகன்றுக்குட்டிையப்ேபான்றுஇருந்ேதன்.

தயவுெசய்துஎன்ைனத்தண்டிப்பைதநறுத்தும்.
நான்தரும்பஉம்மிடம்வருேவன்.
நீர்உண்ைமயல்எனதுேதவனாகயகர்த்தர்தான்.

௧௯கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமவ ட்டுஅைலந்துத ரிந்ேதன்.
ஆனால்நான்ெசய்ததீயவற்ைறப்பற்ற கற்றுக்ெகாண்ேடன்.
எனேவநான்எனதுவாழ்ைவயும்மனைதயும்மாற்ற க்ெகாண்ேடன்.

நான்இளைமயாகஇருந்தேபாதுெசய்தமுட்டாள்தனமானெசயல்கைளஎண்ணி
நான்அவமானமும்ந ந்ைதயும்அைடக ேறன்’ ” என்றான்.

௨௦ேதவன், “எப்ப ராயீம் எனதுஅன்பானமகன்என்பைதநீஅறக றாய்.
நான்அந்தப் பள்ைளையேநச க்க ேறன்.

ஆம். நான்அவ்வப்ேபாதுஎப்ப ராயீைமகுைறகண்டுப்ப டித்ேதன்.
ஆனால்,அவைனஇன்னமும்நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

நான்அவைனமிகவும் ேநச க்க ேறன்.
நான் உண்ைமயல் அவனுக்கு ஆறுதல் அளிக்க வரும்புக ேறன்” என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௨௧ “இஸ்ரேவல்ஜனங்கேளசாைலஅைடயாளங்கைளைவயுங்கள்.
வீட்டிற்கானவழிையக்காட்டும்அைடயாளங்கைளைவயுங்கள்.

சாைலையகவனியுங்கள்.
நீங்கள்நடந்தவழிையநைனவுக்ெகாள்ளுங்கள்.

இஸ்ரேவேல, எனதுமணமகேள,வீட்டிற்குவா.
உனதுபட்டணங்களுக்குத்தரும்ப வா.

௨௨உன்ைமயல்லாதமகேள,இன்னும்எவ்வளவுகாலம்நீசுற்ற த்த ரிவாய்?
நீ எப்ெபாழுதுவீட்டிற்குத்தரும்பவருவாய்?”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

“கர்த்தர்இந்நாட்டில்ஏதாவதுபுதயைதச்ெசய்யும்ேபாது,
ெபண்ஆைணச்சூழ்ந்துக்ெகாள்வதுேபான்றது”

௨௩ சர்வ வல்லைமயுள்ளஇஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர் கூறுகறதாவது:
“நான் மீண்டும் யூதா ஜனங்களுக்கு நன்ைம ெசய்ேவன். சைறக் ைகத களாக
எடுக்கப்பட்ட ஜனங்கைள நான் தரும்பக் ெகாண்டுவருேவன். அந்த ேநரத்தல்,
யூதா நாட்டிலும் நகரங்களிலுமுள்ள ஜனங்கள் மீண்டும் இவ்வார்த்ைதகைளப்
பயன்படுத்துவார்கள். ‘கர்த்தர் உன்ைனயும் வீட்ைடயும் பரிசுத்தமான
மைலையயும்ஆசீர்வத க்கட்டும்.’ ”



எேரமியா௩௧:௨௪ 1505 எேரமியா௩௧:௩௫

௨௪ “யூதாவன் அைனத்து நகரங்களிலும் வாழ்கன்ற ஜனங்கள் ஒன்று
ேசர்ந்து சமாதானத்ேதாடு வாழ்வார்கள். வவசாய களும் தங்கள்
மந்ைதகேளாடு சுற்ற அைலகற ேமய்ப்பர்களும் ஒன்று ேசர்ந்து யூதாவல்
சமாதானமாக வாழ்வார்கள். ௨௫ நான் பலவீனமும் ேசார்வும் அைடந்த
ஜனங்களுக்குவலிைமையயும்ஓய்ைவயும்ெகாடுப்ேபன்.”
௨௬இதைனக் ேகட்டப் ப றகு, நான் (எேரமியா) எழுந்து சுற்றலும் பார்த்ேதன்.

அதுஒருமிகஇனியஉறக்கமாகஇருந்தது.
௨௭ “நாட்கள் வந்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன,” என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

“நான் இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா குடும்பம் ெபருக உதவுேவன். நான் அவர்களது
பள்ைளகளும் மிருகங்களும் ெபருக உதவுேவன். ஒரு ெசடிைய நட்டு
வளர்க்கன்றவைனப் ேபான்று நான் இருப்ேபன். ௨௮ கடந்த காலத்தல்,
நான் இஸ்ரேவைலயும் யூதாைவயும் கண்காணித்ேதன். ஆனால், நான்
அவர்கைள ெவளிேய படுங்க ப்ேபாடும் காலத்துக்காகவும் பார்த்தருந்ேதன்.
நான் அவர்கைளக் க ழித்துப்ேபாட்ேடன். நான் அவர்கைள அழித்ேதன். நான்
அவர்களுக்குப் பல ெதால்ைலகைளக் ெகாடுத்ேதன். ஆனால், இப்ெபாழுது
நான் அவர்கைளக் கட்டவும் பலமாகச் ெசய்யவும் கவனிப்ேபன்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார்.
௨௯ “ஜனங்கள்என்ைறக்கும்இந்த பழெமாழிையச்ெசால்லமாட்டார்கள்:

“ ‘ெபற்ேறார்கள்புளித்த த ராட்ைசகைளத்தன்றனர்.
ஆனால்பள்ைளகள்புளிப்புச் சுைவையப்ெபற்றனர்.’

௩௦இல்ைல,ஒவ்ெவாருவனும்தனதுெசாந்தப் பாவத்த ற்காக சாவான்.
புளித்தத ராட்ைசையஉண்ணும்ஒருவன்புளிப்புச்சுைவையப்ெபறுவான்.”
புதயஉடன்படிக்ைக
௩௧கர்த்தர், “இஸ்ரேவலின்குடும்பத்ேதாடும்யூதாவன்குடும்பத்ேதாடும் புதய

உடன்படிக்ைகையச் ெசய்யக்கூடிய ேநரம் வந்துக்ெகாண்டிருக்க றது. ௩௨இது
அவர்களது முற்ப தாக்களிடம் ஏற்படுத்தய உடன்படிக்ைக ேபான்றதல்ல. அது,
அவர்கைள நான் ைகயல் எடுத்து எக ப்துக்கு ெவளிேய ெகாண்டு வந்தேபாது
ெசய்தது. நான்அவர்களுக்குஆண்டவராகஇருந்ேதன். ஆனால்,அவர்கள்அந்த
உடன்படிக்ைகைய உைடத்தனர்” என்றார். இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து
வந்தது.
௩௩ “எத ர்காலத்தல்,நான்இஸ்ரேவல்ஜனங்களிடம்இந்தஉடன்படிக்ைகையச்

ெசய்ேவன்” என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார். “நான் எனது ேபாதைனகைள
அவர்களது மனதல் ைவப்ேபன். நான் அவற்ைற அவர்களின் இருதயத்தன்
ேமல் எழுதுேவன். நான் அவர்களது ேதவனாக இருப்ேபன். அவர்கள்
எனது ஜனங்களாக இருப்பார்கள். ௩௪ ஜனங்கள் தமது அயலவர்க்கும்
உறவனர்க்கும்கர்த்தைரஅற ந்துக்ெகாள்ளகற்ப க்கமாட்டார்கள். ஏெனன்றால்,
முக்கயத்துவம் குைறந்த ஜனங்களிலிருந்து முக்கயத்துவம் மிகுந்த ஜனங்கள்
வைர என்ைன அறவர்” என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார். “நான் அவர்கைள
அவர்கள் ெசய்த தீயவற்றுக்காக மன்னிப்ேபன். நான் அவர்களது பாவங்கைள
நைனவுக்ெகாள்ளமாட்ேடன்.”
கர்த்தர்இஸ்ரேவைலவ டமாட்டார்

௩௫கர்த்தர் பகலில்சூரியைனப்ப ரகாச க்கும்படிச்ெசய்தார்.
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கர்த்தர் சந்த ரன் மற்றும் நட்சத்த ரங்கைள இரவல் ப ராகாச க்கும்படிச்
ெசய்தார்.

கர்த்தர் கடைலகலக்குகறார்.
அதனால்அதன்அைலகள்கைரயல்ேமாதுகன்றன.

சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர் என்பதுஅவரதுநாமம்.

௩௬ கர்த்தர், “இஸ்ரேவலின் சந்ததயார் ஒரு நாடாக இருப்பது ஒருேபாதும்
முடிவுறாது.

சூரியன், சந்த ரன், நட்சத்த ரங்கள் மற்றும் கடலின் ேமலுள்ள எனது
ஆதக்கத்ைதஇழந்தால்மாத்த ரேமஅப்படி ந கழும்” என்றார்.

௩௭ கர்த்தர் கூறுகறார்: “இஸ்ரேவலின் சந்ததயாைர நான் ஒருேபாதும் தூக்க
எறயமாட்ேடன்.

ேமேல ஆகாயத்ைத அளக்கவும், பூமியன் இரகச யங்கைள
புரிந்துக்ெகாள்ளவும்ஜனங்களால்முடியுமானால்இதுநகழும்.

இஸ்ரேவல்ெசய்ததீைமயனிமித்தம் மட்டுேம நான்அவர்கைளத்தள்ளுேவன்”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
புதயஎருசேலம்
௩௮ இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது, “கர்த்தருக்காக எருசேலம்

மீண்டும் கட்டப்படும் நாட்கள் வந்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன. முழு நகரமும்
அனாெனேயலின் ேகாபுரம் முதல் மூைல வாசல்வைர மீண்டும் கட்டப்படும்.
௩௯ அளவு நூலானது மூைல வாசலில் இருந்து ேநராக காேரப் குன்றுவைரப்
ேபாய் ப றகு, ேகாரா எனும் இடத்துக்குத் தரும்பும். ௪௦ மரித்த உடல்களும்
சாம்பல்களும்எறயப்பட்டஅப்பள்ளத்தாக்குகர்த்தருக்குபரிசுத்தமாய்இருக்கும்.
கீதேரான் பள்ளத்தாக்கன் பீடபூமி முதல் குதைர வாசலின் மூைலவைர
அைனத்து வழியும் கர்த்தருக்குப் பரிசுத்த இடமாகக் கருதப்படும். எருசேலம்
நகரம் மீண்டும்என்ைறக்கும்கீேழஇழுக்கப்படேவாஅழிக்கப்படேவாஆகாது.”

௩௨
எேரமியாஒருவயைலவாங்குகறான்
௧ யூதாவன் அரசனான ச ேதக்கயாவன் ஆட்சயன் பத்தாம் ஆண்டில்

கர்த்தருைடய வார்த்ைத எேரமியாவ ற்கு வந்தது: ச ேதக்கயாவன் பத்தாவது
ஆட்சயாண்டானது ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு 18வது ஆட்ச ஆண்டாகும். ௨ அந்த
ேநரத்தல், பாப ேலான்அரசனின் பைட எருசேலம் நகரத்ைதச்சுற்ற வைளத்துக்
ெகாண்டது. எேரமியா ைகது ெசய்யப்பட்டு யூதா அரசனின் அரண்மைன
முற்றத்தல் காவலர்களின் ெபாறுப்பல் வ டப்பட்டிருந்தான். ௩ யூதா
அரசனான ச ேதக்கயா அந்த அரண்மைனயன் சைறயல் எேரமியாைவ
ைவத்தான். ச ேதக்கயா எேரமியாவன் தீர்க்கதரிசனத்ைத வரும்பவல்ைல.
எேரமியா ெசால்லுகறதாவது, “கர்த்தர் கூறுகறார்: ‘நான் வைரவல்
பாப ேலான் அரசனிடம் எருசேலம் நகரத்ைதக் ெகாடுப்ேபன். ேநபுகாத்ேநச்சார்
இந்நகரத்ைதக் ைகப்பற்றுவான். ௪ யூதாவன் அரசனான ச ேதக்கயா
பாப ேலானியர்களின் பைடகளிடமிருந்து தப்ப க்கமுடியாது. அவன் உறுதயாக
பாப ேலான் அரசனிடம் ெகாடுக்கப்படுவான். ச ேதக்கயா பாப ேலான்
அரசனிடம் ேநருக்கு ேநர் ேபசுவான். ச ேதக்கயா அவைனத் தனது
ெசாந்தக் கண்களால் காண்பான். ௫ பாப ேலான் அரசன் ச ேதக்கயாைவப்
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பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டு ெசல்வான். நான் அவைனத் தண்டிக்கும்வைர
ச ேதக்கயா அங்ேக தங்குவான்.’ இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வந்தது.
‘பாப ேலானியர்களின் பைடகளுக்கு எத ராக நீங்கள் ேபாரிட்டால் நீங்கள்
ெவல்லமுடியாது.’ ”
௬ எேரமியா ைகதயாக இருந்தேபாது அவன், “கர்த்தரிடமிருந்து இந்த

வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. இதுதான் ெசய்த : ௭ ‘எேரமியா, உனது
ெபரியப்பாவன் மகன் அனாெமேயல் வைரவல் உன்னிடம் வருவான். அவன்
உனது ெபரியப்பா சல்லூமின் மகன். அனாெமேயல் உன்னிடம், “எேரமியா,
அனாேதாத் அருகலுள்ள எனது வயைல வாங்க க்ெகாள். அைத வைலக்கு
வாங்கு. ஏெனன்றால் நீதான் எனக்கு மிக ெநருங்கய உறவனன். இது உனது
உரிைம. அந்தவயைலவாங்குவதுஉனதுெபாறுப்புமாகும்” ’ என்பான்.
௮ “ப றகு, கர்த்தர் ெசான்னதுப்ேபான்று அப்படிேய ந கழந்தது. எனது

ெபரியப்பாவன்மகன்அனாெமேயல்என்னிடம்சைறச்சாைலயல்முற்றத்த ற்கு
வந்தான். அனாெமேயல் என்னிடம், ‘எேரமியா, ஆனேதாத் நகரத்தன் அருகல்
உள்ள எனது வயைல வைலக்கு வாங்க க்ெகாள். ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தல்
உள்ளவர்களின் நாட்டில் இவ்வயல் உள்ளது. அந்நலம் உனக்கு உரியது.
ஏெனன்றால், அது உனது உரிைம. எனேவ அைதச் ெசாந்தமாக்க க் ெகாள்’ ”
என்றான்.
எனேவ, நான் இதுதான் கர்த்தரிடமிருந்து வந்த வார்த்ைத என்று அறந்ேதன்.

௯ நான் எனது ெபரியப்பாவன் மகன் அனாெமேயலிடமிருந்து வயைல
வாங்க ேனன். நான் அவனுக்காக 17 ேசக்கல் ெவள்ளிைய எைட ேபாட்டுக்
ெகாடுத்ேதன். ௧௦ நான் பத்த ரத்தல் ைகெயழுத்து இட்ேடன். முத்தைரய ட்ட
பத்த ரத்தன் நகல் ஒன்று என்னிடம் இருந்தது. நான் ெசய்தவற்றுக்குச்
சாட்ச யாக சலர் இருந்தனர். அளவுபடியல் ெவள்ளிைய எைட ேபாட்ேடன்.
௧௧ப றகுநான்முத்தைரய ட்டபத்த ரநகைலயும்முத்தைரய டப்படாதநகைலயும்
எடுத்ேதன். ௧௨ நான் அவற்ைற எனது ெபரியப்பாவன் மகனாக பாருக்கனிடம்
ெகாடுத்ேதன். பாருக், ேநரியாவன்மகன். ேநரியா,மாெசயாவன்மகன். எத ரில்
முத்தைரய ட்ட பத்த ர நகலில் நான் வைலக்கு வாங்கயதன் வவரங்களும்
கட்டைளகளும் இருந்தன. எனது மாமன் அனாெமேயலும் மற்றவர்களும்
சாட்ச யாக இருக்கும்ேபாேத, நான் பத்த ரத்ைதப் பாருக்க டம் ெகாடுத்ேதன்.
அச்சாட்ச களும் பத்த ரத்தல் ைகெயழுத்து இட்டனர். யூதாவன் ஜனங்கள்
பலரும் முற்றத்தல் இருந்து நான் பத்த ரத்ைதப் பாருக்க டம் ெகாடுப்பைதப்
பார்த்தனர்.
௧௩அைனத்துஜனங்களும்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாதுநான்பாருக்க டம்,

௧௪ “சர்வ வல்லைமயுள்ள இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர் கூறுகறார்:
‘நீ முத்தைரய டப்பட்டதும் முத்தைரய டப் படாததுமான இரண்டு பத்த ர
நகல்கைளயும் எடுத்து மண்ஜாடிக்குள் ேபாடு. இைதச் ெசய். அதனால்
இப்பத்த ரங்கள்நீண்டகாலம்இருக்கும்.’ ௧௫இஸ்ரேவலின்சர்வவல்லைமயுள்ள
ேதவனாகயகர்த்தர்கூறுகறார். ‘எத ர்காலத்தல்,எனதுஜனங்கள்மீண்டும்ஒரு
முைற வீடுகைளயும் வயல்கைளயும் த ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளயும் இஸ்ரேவல்
நாட்டில்வாங்குவார்கள்’ ”
௧௬நான்ேநரியாவன்மகன்பாருக்க டம்பத்த ரத்ைதக்ெகாடுத்தப்ப றகு,நான்

கர்த்தரிடம் ெஜபம்ெசய்ேதன். நான்ெசான்ேனன்:
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௧௭ “ேதவனாகய கர்த்தாேவ, நீர் வானத்ைதயும் பூமிையயும் பைடத்தீர்.
நீர் அதைன உமது ெபரும் வல்லைமயால் பைடத்தீர். உமக்குச் ெசய்த ட
ஆச்சரியகரமானது எதுவும் இல்ைல. ௧௮ கர்த்தாேவ, ஆயரக்கணக்கான
ஜனங்களுக்கு நீர் உண்ைமயாகவும் தயவாகவும் இருக்க றீர். ஆனால்,
தந்ைதகளின் பாவங்களுக்காக நீர் பள்ைளகளுக்குத் தண்டைன ெகாண்டு
வருகறீர். ெபருைமயும் வல்லைமயும் ெகாண்ட ேதவேன, உமது நாமம்
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர். ௧௯ நீர் த ட்டமிட்டு ெபருஞ்ெசயல்கைளச்
ெசய்க றீர். கர்த்தாேவ ஜனங்கள் ெசய்க ற அைனத்ைதயும் நீர் பார்க்க றீர்.
நல்லவற்ைறச்ெசய்க றவர்களுக்குப் பரிசுகைளக்ெகாடுக்க றீர். தீயவற்ைறச்
ெசய்க றவர்களுக்குத் தண்டைனையக் ெகாடுக்க றீர். அவர்களுக்கு எது
ஏற்றேதா அதைன நீர் ெகாடுக்க றீர். ௨௦ கர்த்தாேவ, எக ப்து நாட்டிேல நீர்
வல்லைமவாய்ந்தஅற்புதங்கைளச் ெசய்தீர். இன்றுவைர நீர் வல்லைமமிக்க
அற்புதங்கைளச் ெசய்தருக்க றீர். நீர் இவற்ைற இஸ்ரேவலிலும் ெசய்தீர்.
எங்ெகல்லாம் ஜனங்கள் இருக்கறார்கேளா அங்ெகல்லாம் நீர் இவற்ைற
ெசய்தீர். நீர் இவற்றால் ெபரும் புகைழ அைடந்தருக்க றீர். ௨௧ கர்த்தாேவ,
வல்லைமமிக்கஅற்புதங்கைளப்பயன்படுத்த ,உமதுஇஸ்ரேவல்ஜனங்கைள
எக ப்துக்கு ெவளிேய ெகாண்டுவந்தீர். நீர் உமது ெசாந்த வல்லைம மிக்க
ைகையப்பயன்படுத்த இவற்ைறச்ெசய்தீர். உமதுவல்லைமஆச்சரியமானது!
௨௨ “கர்த்தாேவ, இந்தத் ேதசத்ைத நீர் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக்

ெகாடுத்தீர். இந்தத் ேதசத்ைதக் ெகாடுப்பதாக நீண்ட காலத்த ற்கு முன்ேப
அவர்களது முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்துள்ளீர். இது மிகவும் ச றந்த
ேதசம். இது பல நல்லைவ உள்ள நல்ல ேதசம். ௨௩ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
இந்நாட்டிற்குள் வந்தனர். அவர்கள் இதைனச் ெசாந்தமாக எடுத்தனர்.
ஆனால் அந்த ஜனங்கள் உமக்கு அடிபணியவல்ைல. அவர்கள் உமது
ேபாதைனகைளப் பன்பற்றவல்ைல. நீர் கட்டைளய ட்டவற்ைற அவர்கள்
ெசய்யவல்ைல. எனேவ, நீர் இத்தைகய பயங்கரமானவற்ைற இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுக்குஏற்படுத்தனீர்.
௨௪ “இப்ெபாழுது, நகரத்ைதப் பைகவர்கள்சூழ்ந்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள்

எடுசுவர்கைளக் கட்டிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள். எனேவ அவர்கள் எருசேலம்
சுவர்கைளத் தாண்டி ைகப்பற்றவடுவார்கள். அவர்கள் தம் பட்டயங்கைளப்
பயன்படுத்தயும் பச யாலும் பயங்கரமான ேநாயாலும் பாப ேலானியர்கள்
எருசேலம் நகைரத் ேதாற்கடித்துவடுவார்கள். இப்ேபாது பாப ேலானியப்பைட
எருசேலம் நகைர தாக்க க்ெகாண்டிருக்க றது. கர்த்தாேவ, நீர் ெசான்னைவ
நகழும். இப்ெபாழுதுஇதுநகழ்ந்துக்ெகாண்டிருப்பைதநீர் பார்க்க றீர்.
௨௫ “எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவேர, அத்தீயச் ெசயல்கள் எல்லாம்

நடந்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன. ஆனால் நீர் இப்ெபாழுது, ‘எேரமியா,
ெவள்ளியால் வயைல வாங்கு, வாங்கும்ேபாது சலைரச் சாட்ச யாக
ைவத்துக்ெகாள்’ என்று ெசால்க றீர். பாப ேலானியர் பைட இந்நகைரக்
ைகப்பற்றதயாராகஇருக்கும்ேபாதுநீர்எனக்குச்ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றீர்.
இவ்வாறுஎனதுபணத்ைதநான்ஏன்வீணாக்க ேவண்டும்?”

௨௬ப றகுகர்த்தரிடமிருந்துஎேரமியாவ ற்குச்வார்த்ைதவந்தது. ௨௭ “எேரமியா,
நாேன கர்த்தர். பூமியல் உள்ள ஒவ்ெவாருவருக்கும் நான் ேதவன்.
எேரமியா, என்னால் முடியாதது ஒன்றுமில்ைல என்பது உனக்குத் ெதரியும்”



எேரமியா௩௨:௨௮ 1509 எேரமியா௩௨:௩௭

௨௮ கர்த்தர் ேமலும் கூறனார், “நான் வைரவல் எருசேலம் நகைரப்
பாப ேலானியப் பைடகளுக்கும் பாப ேலான் அரசன் ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கும்
ெகாடுப்ேபன். பைடயானது நகைரக் ைகப்பற்றும். ௨௯ பாப ேலானியப் பைட
ஏற்கனேவ எருசேலைமத் தாக்க க்ெகாண்டிருக்க றது. அவர்கள் வைரவல்
நகருக்குள் நுைழந்து ெநருப்ப டத் ெதாடங்குவார்கள். அவர்கள் இந்நகரத்ைத
எரித்துப்ேபாடுவார்கள். நகரத்த ற்குள் பல வீடுகள் உள்ளன. அவற்றன்
உச்சயலிருந்து எனக்குக் ேகாபமூட்டும்படி ெபாய்த் ெதய்வமாகய பாகாலுக்குப்
பலிகைளக் ெகாடுத்தனர். அந்நய ெதய்வங்களின் வக்க ரகங்களுக்கும்
அவர்கள் பானங்களின் காணிக்ைகக் ெகாடுத்தனர் பாப ேலானிய பைட
அவ்வீடுகைள எரித்துப்ேபாடும். ௩௦ நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளயும்
யூதாவன் ஜனங்கைளயும் கவனித்தருந்ேதன். அவர்கள் ெசய்தது எல்லாம்
தீயைவேய. அவர்கள் இளைமயலிருந்துத் தீயவற்ைறச் ெசய்தருந்தனர்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் என்ைனக் ேகாபம்ெகாள்ளச் ெசய்தருக்கன்றனர்.
அவர்கள் தம் ெசாந்தக்ைககளால் ெசய்தவக்க ரகங்கைளத்ெதாழுதுெகாண்டு
என்ைனக் ேகாபம் அைடயச் ெசய்தனர்” இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து
வந்தது. ௩௧ “எருசேலம் கட்டப்பட்ட நாளிலிருந்து இன்றுவைர, நகரத்தலுள்ள
ஜனங்கள் என்ைனக் ேகாபம் அைடயச் ெசய்தனர். இந்நகரம் எனக்குக் ேகாபம்
ஊட்டியருக்க றது. எனேவ இதைன எனது பார்ைவயலிருந்து வலக்குேவன்.
௩௨ நான் எருசேலைம அழிப்ேபன். காரணம் இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாவன்
ஜனங்கள் ெசய்தருக்க ற தீைமதான். ஜனங்களும் அவர்களின் அரசர்களும்
தைலவர்களும் ஆசாரியர்களும் தீர்க்கதரிச களும் யூதா மற்றும் எருசேலம்
ஜனங்களும்எனஅைனவரும்என்ைனக்ேகாபமைடயச்ெசய்தனர்.
௩௩ “அந்த ஜனங்கள் உதவக்காக என்னிடம் வந்தருக்கேவண்டும்.

ஆனால், அவர்கள் எனக்கு முதுைகக் காட்டினார்கள். நான் அவர்களுக்குக்
கற்ப க்க மீண்டும் மீண்டும் முயன்ேறன். ஆனால் அவர்கள் என்ைன
கவனிக்கேவயல்ைல. நான் அவர்கைளத் தருத்த முயன்ேறன். ஆனால்
அவர்கள் என்ைன கவனிக்கேவ இல்ைல. ௩௪ அந்த ஜனங்கள் தம்
வக்க ரகங்கைளச் ெசய்தருக்கன்றனர். நான்அவற்ைறெவறுக்க ேறன். எனது
நாமத்தால் அைழக்கப்படுக ற ஆலயத்தல் அவர்கள் அந்த வக்க ரகங்கைள
ைவத்தனர். இவ்வாறுஅவர்கள்எனதுஆலயத்ைதத் ‘தீட்டுப்படுத்தனார்கள்.’
௩௫ “ெபன்இன்ேனாமுைடய பள்ளத்தாக்கல் அந்த ஜனங்கள் ெபாய்த்

ெதய்வமாகய பாகாலுக்கு ேமைடகைளக் கட்டினார்கள். அவர்கள் அந்த
ெதாழுைக இடங்கைளக் கட்டினார்கள். எனேவ அவர்கள் தம் மகன்கைளயும்
மகள்கைளயும் ேமாேளக்கு என்ற ெபாய்த் ெதய்வத்த ற்கு குழந்ைதப்
பலியாக ெகாடுத்தனர். இப்பயங்கரமான காரியங்கைளச் ெசய்யும்படி நான்
கட்டைளய டவல்ைல. நான் யூதாவன் ஜனங்கள் இத்தைகய பயங்கரமான
ெசயைலச்ெசய்ய ேவண்டும்என்றுஎன்ைறக்கும்நைனத்ததுக்கூடஇல்ைல.
௩௬ “ஜனங்களாகய நீங்கள், ‘பாப ேலான் அரசன் எருசேலைமக்

ைகப்பற்றுவான். அவன் பட்டயங்கள், பச , பயங்கரமான
ேநாய்கைளப் பயன்படுத்த நகைரத் ேதாற்கடித்துவடுவான்’ என்று
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள். ஆனால் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய
கர்த்தர் ெசால்க றார், ௩௭ ‘இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாவன் ஜனங்கள் தங்கள்
நாட்ைடவ ட்டு ேபாகும்படி நான் வற்புறுத்த ேனன். அந்த ஜனங்கேளாடு
நான் ேகாபமாக இருந்ேதன். ஆனால், நான் அவர்கைள மீண்டும் இந்த
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இடத்த ற்குக் ெகாண்டுவருேவன். நான் எங்ேக ேபாகும்படி வற்புறுத்த ேனேனா
அங்ேக அவர்கைள மீண்டும் ேசகரிப்ேபன். இந்த இடத்த ற்கு நான் மீண்டும்
ெகாண்டு வருேவன். அவர்கைள சமாதானத்ேதாடும் பாதுகாப்ேபாடும்
வாழவடுேவன். ௩௮ இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா ஜனங்கள் எனது ஜனங்கள்
ஆவார்கள். நான்அவர்களதுஉண்ைமயாக ேதவன்ஆேவன். ௩௯நான்அவர்கள்
ஒேர ஜனங்களாக இருப்பதற்கான ஆைசையக் ெகாடுப்ேபன். அவர்களுக்கு
ஒேரேநாக்கம்இருக்கும். தம்வாழ்நாள்முழுவதும்என்ைனஉண்ைமயாகவழிபட
வரும்புவார்கள். அவர்கள் உண்ைமயாகேவ அைதச் ெசய்ய வரும்புவார்கள்.
அவர்கள்பள்ைளகளும்அவ்வாேறெசய்வார்கள்.
௪௦ “ ‘நான் இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாவன் ஜனங்கேளாடு ஒரு உடன்படிக்ைகச்

ெசய்ேவன். இந்த உடன்படிக்ைக என்ெறன்றும் இருக்கும். இந்த
உடன்படிக்ைகயல் நான் அந்த ஜனங்களிடம் இருந்து என்ெறன்றும்,
தரும்பமாட்ேடன். நான் எப்ெபாழுதும் அவர்களுக்கு நல்லவனாக இருப்ேபன்.
அவர்கள் என்ைன மத க்க வரும்பும்படிச் ெசய்ேவன். ப றகு அவர்கள்
என்னிடமிருந்துவலகமாட்டார்கள். ௪௧அவர்கள்என்ைனமகழ்ச்ச அைடயும்படிச்
ெசய்வார்கள். நான் அவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்வதல் மக ழ்ேவன். நான்
அவர்கைளஇந்த ேதசத்தல்உறுதயாகேவ நட்டு வளரும்படிச் ெசய்ேவன். நான்
இதைனஎனதுமனப்பூர்வமாகவும்ஆத்மபூர்வமாகவும்ெசய்ேவன்.’ ”
௪௨இதுதான் கர்த்தர் ெசால்க றது: “இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா ஜனங்களுக்கு

நான் இந்த ெபரும் அழிைவக் ெகாண்டு வந்தருக்க ேறன். அேத வழியல்
அவர்களுக்கு நான் நன்ைமைய ெசய்ேவன். நான் அவர்களுக்கு நன்ைம
ெசய்வதாக உறுத கூறுக ேறன். ௪௩ ஜனங்களாகய நீங்கள் கூறுகறீர்கள்,
‘இத்ேதசம் ஒரு காலியான வனாந்தரம். இங்ேக ஜனங்கேளா மிருகங்கேளா
இல்ைல. பாப ேலானிய பைட இந்நாட்ைட அழித்துவ ட்டது.’ ஆனால்
எத ர்காலத்தல், ஜனங்கள் மீண்டும் ஒருமுைற வயல்கைள வைலக்கு
வாங்குவார்கள். ௪௪ ஜனங்கள் தம் பணத்ைதப் பயன்படுத்த வயல்கைள
வாங்குவார்கள். அவர்கள் ைகெயழுத்த ட்டு தம் உடன்படிக்ைகைய
முத்தைரயடுவார்கள். ஜனங்களது பத்த ரங்களுக்கு ஜனங்கள் சாட்ச
ஆவார்கள். ஜனங்கள்மீண்டும்இத்ேதசத்தல்வயல்கைளவாங்குவார்கள். இது
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரம் வாழ்க ற இடம். எருசேலைமச் சுற்றயுள்ள இடங்களில்
அவர்கள் வயைல வாங்குவார்கள். யூதா ேதசத்தலுள்ள நகரங்களிலும் மைல
நாட்டிலும் வடக்கு மைல அடிவாரங்களிலும் ெதன் வனாந்தரப் பகுத களிலும்
அவர்கள் வயல்கைள வாங்குவர். அது நகழும். ஏெனன்றால், நான்
உங்கள் ஜனங்கைள மீண்டும் இங்ேக ெகாண்டு வருேவன்” என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார்.

௩௩
ேதவனுைடயவாக்குறுத
௧ கர்த்தரிடமிருந்து வார்த்ைத இரண்டாவது முைறயாக எேரமியாவ ற்கு

வந்தது. எேரமியாஇன்னும்காவல்முற்றத்தல்சைறபட்டிருக்க றான். ௨ “கர்த்தர்
பூமிையச் ெசய்தார், அவர் அதைனப் பாதுகாப்பாக ைவத்தருக்க றார். கர்த்தர்
என்பதுஅவரது நாமம். கர்த்தர்கூறுகறார்: ௩ ‘யூதாேவ, என்னிடம் ெஜபம் ெசய்.
நான் பதல் கூறுேவன். நான் முக்கயமான இரகச யங்கைளக் கூறுேவன்.
நீ இதற்கு முன் இப்படிப்பட்ட காரியத்ைத ேகட்டதல்ைல.’ ௪ இஸ்ரேவலின்



எேரமியா௩௩:௫ 1511 எேரமியா௩௩:௧௪

ேதவனாகய கர்த்தர் எருசேலமில் உள்ள வீடுகைளப்பற்றயும் யூதாவலுள்ள
அரசர்களின் அரண்மைனகைளப்பற்றயும் கூறுகறார்: ‘பைகவர்கள்
அவ்வீடுகைள இடித்துத் தள்ளுவார்கள். நகரச்சுவர்களில் உயரமான
எடுசுவர்கைளக் கட்டுவார்கள். பைகவர்கள் வாள்கைளப் பயன்படுத்துவார்கள்.
இந்நகரங்களில்உள்ளஜனங்கேளாடு சண்ைடயடுவார்கள்.
௫ “ ‘எருசேலமில்உள்ளஜனங்கள்பலதீைமகைளச்ெசய்தருக்கன்றனர். நான்

அந்த ஜனங்கள் மீது ேகாபமாக இருக்க ேறன். நான் அவர்களுக்கு எத ராகத்
தரும்பயருக்க ேறன். எனேவநான்அங்ேகபலப்பலஜனங்கைளக்ெகால்ேவன்.
பாப ேலானிய பைட எருசேலமிற்கு எத ராகப் ேபாரிட வரும். எருசேலமின்
வீடுகளில் பற்பலமரித்தஉடல்கள்க டக்கும்.
௬ “ ‘ஆனால் பறகு அந்நகரில் உள்ள ஜனங்கைள நான் குணப்படுத்துேவன்

(மன்னிப்ேபன்). அந்த ஜனங்கள் சமாதானத்ைதயும் பாதுகாப்ைபயும்
அனுபவக்கும்படிச்ெசய்ேவன். ௭இஸ்ரேவல்மற்றும்யூதாஜனங்கைளமீண்டும்
ெகாண்டுவருேவன். அந்த ஜனங்கைள முன்புேபால பலமுள்ளவர்களாகச்
ெசய்ேவன். ௮ அவர்கள் எனக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்தனர். ஆனால் நான்
அப்பாவத்ைதக் கழுவுேவன். அவர்கள் எனக்கு எத ராகச் சண்ைடய ட்டனர்.
ஆனால் அவர்கைள நான் மன்னிப்பன். ௯ எருசேலம் ஒரு அற்புதமான
இடமாகும். ஜனங்கள் மக ழ்ச்ச அைடவார்கள். மற்ற நாடுகளில் உள்ள
ஜனங்களும் அதைனப் புகழுவார்கள். அந்த ஜனங்கள் அங்ேக நல்லைவ
நைடெபறுவைதப் பற்ற க் ேகள்வப்படும்ேபாது இது ந கழும். எருசேலமிற்காக
நான்ெசய்துக்ெகாண்டிருக்கும்நல்லவற்ைறப்பற்ற அவர்கள்ேகட்பார்கள்.’
௧௦ “ ‘நமது நாடு ெவறுைமயான வனாந்தரமாக இருக்க றது.

அங்ேக ஜனங்கேளா மிருகங்கேளா வாழவல்ைல’ என்று நீங்கள்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். எருசேலம் ெதருக்களும் யூதா நகரங்களும்
இப்ேபாது அைமதயாக இருக்கன்றன. ஆனால் வைரவல் அங்கு ஆரவாரம்
ஏற்படும். ௧௧ அங்ேக மக ழ்ச்ச க்கும் சந்ேதாஷத்த ற்கும் உரிய ஓைசகள்
ேகட்கும். அங்கு மணமகள் மற்றும் மணமகனின் மக ழ்ச்ச கரமான ஓைச
ேகட்கும். கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்கு ஜனங்கள் காணிக்ைககைளக் ெகாண்டு
வரும் ஓைச ேகட்கும். அந்த ஜனங்கள், ‘சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தைரத்
துதயுங்கள். கர்த்தர் நல்லவர். கர்த்தருைடய தயவு என்ெறன்றும் ெதாடரும்’
என்று கூறுவார்கள். ஜனங்கள் இதைனக் கூறுவார்கள். ஏெனன்றால் நான்
மீண்டும் யூதாவற்கு நல்லவற்ைறச் ெசய்ேவன். இது ெதாடக்கத்ைதப்ேபான்று
இருக்கும்.” கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறனார்.
௧௨சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர், “இந்தஇடம்இப்ேபாதுகாலியாகஇருக்க றது.

அங்ேக மனிதர்கேளா மிருகங்கேளா வாழவல்ைல. ஆனால், யூதாவன் எல்லா
நகரங்களிலும் ஜனங்கள் இருப்பார்கள். அங்கு ேமய்ப்பர்கள் இருப்பார்கள்.
மந்ைதகள் ஓய்வு ெகாள்க ற ேமய்ச்சல் நலங்கள் இருக்கும். ௧௩ ேமய்ப்பர்கள்
தம் ஆடுகைள அைவ அவர்கள் முன்பு இருக்கும்ேபாது எண்ணுகன்றனர்.
ஜனங்கள் தம் ஆடுகைள நாட்ைடச் சுற்றலும் மைலநாட்டிலும் ேமற்கு
மைல அடிவாரங்களிலும் ெநேகவலும் யூதாவன் மற்ற நகரங்களிலும்
எண்ணுவார்கள்” என்றுகூறுகறார்.
நல்லகைள
௧௪ இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து வருகறது. “நான் இஸ்ரேவல் மற்றும்

யூதாவன்ஜனங்களுக்குவேசஷவாக்குறுதையச்ெசய்ேதன். நான்வாக்குறுத
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அளித்த காரியங்கைள நைறேவற்றும் ேநரம் வந்துக்ெகாண்டிருக்க றது.
௧௫ அந்த ேநரத்தல், தாவீதன் குடும்பத்தலிருந்து ஒரு நல்ல ‘கைள’
வளரும்படிச் ெசய்ேவன். அந்த நல்ல ‘கைள’ ேதசத்த ற்கு நல்லதும்
சரியானதுமானவற்ைறச் ெசய்யும். ௧௬அந்தக் கைளஇருக்கும்ேபாதுயூதாவன்
ஜனங்கள் காப்பாற்றப்படுவார்கள். ஜனங்கள் எருசேலமில் பாதுகாப்பாக
வாழ்வார்கள். அக்கைளயன்ெபயர்: ‘கர்த்தர் நல்லவர்’ ”
௧௭ கர்த்தர் கூறுகறார், “தாவீதன் குடும்பத்தலுள்ள ஒருவேன எப்ெபாழுதும்

சங்காசனத்தல் இருந்து இஸ்ரேவல் குடும்பத்ைத ஆள்வான். ௧௮ ேலவயன்
வம்சத்தலிருந்ேத எப்ேபாதும் ஆசாரியர்கள் இருப்பார்கள். அந்த ஆசாரியர்கள்
எப்ெபாழுதும் எனக்கு முன்னால் நன்று தகனபலிையயும் தானியக்
காணிக்ைககைளயும், பலிகைளயும்ெகாடுப்பார்கள்.”
௧௯ இந்த வார்த்ைத கர்த்தரிடமிருந்து எேரமியாவ ற்கு வந்தது.

௨௦ கர்த்தர் கூறுகறார்: “பகேலாடும் இரேவாடும் நான் ஒரு உடன்படிக்ைக
ெசய்தருக்க ேறன். அைவ என்ெறன்றும் ெதாடர்ந்து இருக்கும் என நான்
ஒப்புக்ெகாண்ேடன். அந்தஉடன்படிக்ைகையஉன்னால்மாற்றமுடியாது. இரவும்
பகலும் எப்ெபாழுதும் சரியான ேநரத்தல் வரும். நீ அந்த உடன்படிக்ைகைய
மாற்ற முடியுமானால் ௨௧ ப றகு நீ நான் தாவீது மற்றும் ேலவ ேயாடு
ெசய்துக்ெகாண்டஉடன்படிக்ைகையமாற்றமுடியும். ப றகுதாவீதன்சந்ததயார்
அரசனாகமாட்டார்கள். ேலவயன் சந்ததயார் ஆசாரியானாகமாட்டார்கள்.
௨௨ ஆனால் நான் எனது ேவைலயாள் தாவீத ற்கு நைறய சந்தத கைளக்
ெகாடுப்ேபன். ேலவயன் ேகாத்த ரத்த ற்கும் ெகாடுப்ேபன். அவர்கள்
வானத்தல்உள்ளநட்சத்த ரங்கைளப்ேபான்றுநைறயஇருப்பார்கள். அத்தைன
நட்சத்த ரங்கைளயும் எவராலும் எண்ண முடியாது. அவர்கள் கடற்கைரயல்
உள்ள மணைலப்ேபான்று ஏராளமாக இருப்பார்கள். அம்மணல் துண்டுகைள
எவராலும்எண்ணமுடியாது” என்கறார்.
௨௩ கர்த்தரிடமிருந்து எேரமியா இந்த வார்த்ைதையப் ெபற்றான்:

௨௪ “எேரமியா, ஜனங்கள் என்ன ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள் என்று
பார்த்தாயா? அந்த ஜனங்கள் ெசால்லுகறார்கள். ‘கர்த்தர் இஸ்ரேவல் மற்றும்
யூதா என்னும் வம்சங்கைள வ ட்டு தரும்பவ ட்டார். அந்த ஜனங்கைள
கர்த்தர் ேதர்ந்ெதடுத்தார். ஆனால், இப்ேபாது அவர் அதைனத் ேதசமாக
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைலந ராகரித்துவ ட்டார்.’ ”
௨௫ கர்த்தர் ெசால்லுகறார்: “இரவுடனும் பகலுடனும் நான் ெகாண்ட

உடன்படிக்ைக ெதாடராவ ட்டால், வானத்தற்கும் பூமிக்குமுள்ள சட்டங்கைள
நான் அைமக்காவ ட்டால், ப றகு நான் அந்த ஜனங்கைள வ ட்டு வலகலாம்.
௨௬ ப றகு, யாக்ேகாபன் சந்தத களிடமிருந்து நான் ஒருேவைள வலகலாம்.
ஒருேவைளஆப ரகாம், ஈசாக்கு மற்றும்யாக்ேகாபன் சந்தத கையயும் தாவீதன்
சந்தத கையயும்அனுமதக்கமாட்ேடன். ஆனால்தாவீதுஎனதுதாசன். நான்அந்த
ஜனங்களிடம் தயேவாடு இருப்ேபன். அந்த ஜனங்களுக்கு மீண்டும் நல்லைவ
ஏற்படச் ெசய்ேவன்.”

௩௪
யூதாவன்அரசனானச ேதக்கயாவற்குஎச்சரிக்ைக
௧ எேரமியாவ ற்கு கர்த்தரிடமிருந்து வார்த்ைத வந்தது. ேநபுகாத்ேநச்சார்

பாப ேலானின் அரசனாக இருந்தேபாது வார்த்ைத வந்தது. அவன்
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எருசேலமிற்கும் அைதச்சுற்றலும் உள்ள நகரங்களுக்கும் எத ராகச்
சண்ைடய ட்டு ெகாண்டிருந்தான். ேநபுகாத்ேநச்சார் தன்ேனாடு தனது பைட
முழுவைதயும் ஜனங்களிடமும் அவனுைடய ஆளுைகக்குட்பட்ட பூமியன் சகல
இராஜ்யங்களுக்கும்உரிய பைடகைளயும்ைவத்தருந்தான்.
௨ இதுதான் ெசய்த : “இைதத்தான் கர்த்தரும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களின்

ேதவனுமானவர்கூறுகறார்: எேரமியா, யூதாவன்அரசனான ச ேதக்கயாவ டம்
ேபா, அவனிடம் இந்தச் ெசய்தையக் ெகாடு, ‘ச ேதக்கயா, இைதத்தான்
கர்த்தர் கூறுகறார். நான் வைரவல் பாப ேலானின் அரசனுக்கு எருசேலம்
நகரத்ைதக்ெகாடுப்ேபன். அவன்அதைனஎரிப்பான். ௩ச ேதக்கயா,பாப ேலான்
அரசனிடமிருந்து நீ தப்ப க்கேவ முடியாது. நீ உறுதயாகப் ப டிபடுவாய்.
அவனிடம் ெகாடுக்கப்படுவாய். பாப ேலான் அரசைன நீேய உன் ெசாந்தக்
கண்களால் பார்ப்பாய். அவன் உன்ேனாடு ேநருக்கு ேநராகப் ேபசுவான்.
நீ பாப ேலானிடம் ேபாவாய். ௪ ஆனால் கர்த்தருைடய வாக்குறுத பற்ற
யூதாவன்அரசனான ச ேதக்கயாேவ கவனி. இதுதான்கர்த்தர் உன்ைனப்பற்ற
ெசான்னது. நீ வாளால் ெகால்லப்படமாட்டாய். ௫ நீ சமாதானமான வழியல்
மரிப்பாய். ஜனங்கள் இறுத சடங்குக்கான ெநருப்ைப உருவாக்க நீ அரசனாகு
முன் ஆண்ட அரசர்களான உன் முற்ப தாக்கைளப் ெபருைமபடுத்தனார்கள்.
இேத வழியல், உன்ைனப் ெபருைமபடுத்தவும் ஜனங்கள் இறுத சடங்கு
ெநருப்ைப மூட்டுவார்கள். அவர்கள் உனக்காக அழுவார்கள். அவர்கள்
ேசாகத்ேதாடு, “ஓ எஜமானேன” என்பார்கள். நான் நாேன உமக்கு இந்த
வாக்குறுதையச்ெசய்க ேறன்’ ”இந்தவார்த்ைதக்கர்த்தரிடமிருந்துவந்தது.
௬ எனேவ, எேரமியா இச்ெசய்தையக் கர்த்தரிடமிருந்து எருசேலமில்

ச ேதக்கயாவற்குக் ெகாடுத்தான். ௭ பாப ேலானது அரசனின் பைட
எருசேலமிற்கு எத ராகச் சண்ைடய ட்டேபாது இது இருந்தது. பாப ேலானின்
பைடயும்யூதாவன்ைகப்பற்றப்படாதநகரங்களுக்குஎத ராகச் சண்ைடய ட்டனர்.
லாகீசும் அெசக்காவும் அந்நகரங்களாகும். யூதா ேதசத்தல் மீதயுள்ள
ேகாட்ைடகளால்அைமந்த நகரங்கள்இைவ.
ஜனங்கள்தங்களதுஒப்பந்தத்ைதஉைடக்கன்றனர்
௮ அைனத்து எருசேலம் ஜனங்கேளாடும் ச ேதக்கயா அரசன் அைனத்து

எபெரய அடிைமகளுக்கும் வடுதைல தருவதாக ஒப்பந்தம் ெசய்தருந்தான்.
ச ேதக்கயா அந்த ஒப்பந்தம் ெசய்த ப றகு கர்த்தரிடமிருந்து எேரமியாவ ற்கு
வார்த்ைத வந்தது. ௯ ஒவ்ெவாருவனும் எபெரய அடிைமையயும் வடுதைல
ெசய்யேவண்டும். ஆணும் ெபண்ணுமான எபெரய அடிைமகள் வடுதைல
ெசய்யப்படேவண்டும். எவரும் இன்ெனாரு யூதா ேகாத்த ரத்தல் உள்ளவைன
அடிைமயாக ைவத்தருக்கக்கூடாது. ௧௦ எனேவ யூதாவல் உள்ள அைனத்துத்
தைலவர்களும் ஜனங்களைனவரும் இந்த ஒப்பந்தத்ைத ஏற்றுக்ெகாண்டனர்.
ஒவ்ெவாருவனும் ஆண் மற்றும் ெபண் அடிைமகைள வடுதைல ெசய்வார்கள்.
அவர்கைள இனிேமலும் அடிைமயாக ைவத்தருக்க முடியாது. ஒவ்ெவாருவரும்
ஏற்றுக்ெகாண்டனர். எனேவ, அைனத்து அடிைமகளும் வடுதைல
ெசய்யப்பட்டனர். ௧௧ஆனால், அதற்குப் ப றகு, அடிைமகைள ைவத்து இருந்த
ஜனங்கள் தங்கள் மனைத மாற்ற க்ெகாண்டனர். எனேவ, வடுவக்கப்பட்ட
ஜனங்கைளஎடுத்துமீண்டும்அடிைமகளாக்க க்ெகாண்டனர்.
௧௨ ப றகு கர்த்தரிடமிருந்து எேரமியாவ ற்கு வார்த்ைத வந்தது. ௧௩ “எேரமியா,

இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர் ெசான்னது இதுதான்: ‘நான் உங்கள்
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முற்ப தாக்கைள அடிைமயாயருந்த எக ப்துக்கு ெவளிேய ெகாண்டுவந்ேதன்.
நான் அைதச் ெசய்த ேபாது நான் அவர்கேளாடு உடன்படிக்ைகச்
ெசய்துக்ெகாண்ேடன். ௧௪ நான் உங்கள் முற்ப தாக்களுக்குச் ெசான்ேனன்.
“ஒவ்ெவாரு ஏழு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுைற ஒவ்ெவாருவனும் தனது எபெரய
அடிைமையயும் வடுவக்கேவண்டும். உங்களிடம் ஒரு எப ெரய அடிைம
தன்ைனேய வற்றுக்ெகாண்டவன் இருந்தால் அவன் உனக்கு ஆறு ஆண்டுகள்
ேசைவெசய்தப றகுநீஅவைனவடுதைலெசய்யேவண்டும்.” ஆனால்,உங்கள்
முற்ப தாக்கள் என்ைன கவனிக்கவல்ைல. என் ேபச்ைசக் ேகட்கவல்ைல.
௧௫ ெகாஞ்ச காலத்துக்கு முன் சரியானது எதுேவா அதைனச் ெசய்ய உங்கள்
மனைதமாற்றனீர்கள். உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும்அடிைமயாயருந்த எப ெரய
நபருக்கு வடுதைல ெகாடுத்தீர்கள். என் நாமத்தால் அைழக்கப்படுக ற
ஆலயத்தல் எனக்கு முன் ஒரு உடன்படிக்ைக நீங்கள் ெசய்தீர்கள். ௧௬ஆனால்
இப்ேபாது, நீங்கள் உங்கள் மனங்கைள மாற்றயுள்ளீர்கள். நீங்கள் என்
நாமத்ைத மகைமப்படுத்தவல்ைல என்பைதக் காட்டினீர்கள். எப்படி நீங்கள்
இதைனச் ெசய்தீர்கள். நீங்கள் வடுவத்தருக்க ற ஒவ்ெவாருவரும் ஆண்
மற்றும்ெபண்அடிைமகைளத்தரும்ப எடுத்தருக்க றீர்கள். அவர்கைளமீண்டும்
அடிைமகளாகும்படிவற்புறுத்தயருக்க றீர்கள்.’

௧௭ “எனேவ இதுதான் கர்த்தர் ெசால்க றது: ‘ஜனங்களாகய நீங்கள் எனக்கு
அடிபணியவல்ைல. நீங்கள் உங்கள் எப ெரய அடிைமகளுக்கு வடுதைல
ெகாடுக்கவல்ைல. ஏெனன்றால் நான் வடுதைல ெகாடுப்ேபன் என்ற உங்கள்
உடன்படிக்ைகையக் காக்கவல்ைல, இது கர்த்தருைடய வார்த்ைத. உங்கைளக்
ெகால்வதற்காக வாள், பயங்கர ேநாய், பச ஆகயவற்றுக்கு வடுதைல
ெகாடுப்ேபன். அவர்கள் உன்ைனப்பற்ற ேகள்வப்படும்ேபாது, நான் உன்ைனப்
பூமியலுள்ள இராஜ்யங்களிேலேய அஞ்சத்தக்க உதாரணமாகச் ெசய்ேவன்.
௧௮ எனக்கு முன்னால் ெசய்த வாக்குறுதைய காப்பாற்றாத, உடன்படிக்ைகைய
முறத்த மனிதர்கைள நான் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன். அந்த மனிதர்கள்
ஒரு கன்றுகுட்டிைய இரண்டாக எனக்கு முன் ெவட்டினார்கள்: இரண்டு
துண்டுகளுக்கு இைடயல் நடந்தனர். ௧௯ கன்றன் இரண்டு துண்டுகளுக்கு
இைடயல்நடந்தவர்கள்இவர்கள்தான். யூதாமற்றும்எருசேலமின்தைலவர்கள்,
சைபயன் முக்கயமான அதகாரிகள், ஆசாரியர்கள் மற்றும் ேதசத்தன்
ஜனங்கள். ௨௦ எனேவ, நான் அந்த ஜனங்கைள அவர்களது பைகவர்களிடமும்
அவர்கைளக் ெகால்ல வரும்புக ற ஒவ்ெவாருவரிடமும் ெகாடுப்ேபன். அந்த
ஜனங்களின் உடல்கள் வானத்துப் பறைவகளுக்கும் காட்டு மிருகங்களுக்கும்
உணவாகும். ௨௧ நான் யூதாவன் அரசனான ச ேதக்கயாைவயும் அவனது
அலுவலக அதகாரிகைளயும் அவர்களது பைகவருக்கும் அவர்கைளக் ெகால்ல
வரும்புக ற ஒவ்ெவாருவருக்கும் ெகாடுப்ேபன். நான் ச ேதக்கயாைவயும்
அவனதுஜனங்கைளயும் பாப ேலான்அரசனது பைடக்கு, அப்பைட எருசேலைம
வ ட்டு வலக இருந்தாலும் ெகாடுப்ேபன். ௨௨ ஆனால், நான் பாப ேலான்
பைட எருசேலமிற்குத் தரும்ப வருமாறு ஆைணயடுேவன்’ என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார். ‘அப்பைட எருசேலமிற்கு எத ராகச் சண்ைடயடும். அவர்கள்
அைதப் ப டித்துெநருப்ப ட்டு எரித்துப் ேபாடுவார்கள். நான்யூதா ேதசத்தலுள்ள
நகரங்கைள அழித்துப்ேபாடுேவன். அந்நகரங்கள் ெவறுைம வனாந்தரங்கள்
ஆகும். ஜனங்கள்எவரும்வாழமாட்டார்கள்.’ ”
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௩௫

ேரகாப யர்வம்சத்தன்நல்லஎடுத்துக்காட்டு
௧ யூதாவன் அரசனாக ேயாயாக்கீம் இருந்தேபாது, எேரமியாவ ற்கு

கர்த்தரிடமிருந்து வார்த்ைத வந்தது. ேயாயாக்கீம் ேயாச யாவன் மகன்.
கர்த்தரிடமிருந்து வந்த ெசய்த இதுதான். ௨ “எேரமியா ேரகாப யரது
வீட்டுக்குப்ேபா. கர்த்தருைடய ஆலயத்தன் பக்கத்து அைறகள் ஒன்றுக்கு
அவர்கள்வருமாறுவரவைழ. அவர்கள்குடிக்கத் த ராட்ைசரசத்ைதக்ெகாடு.”
௩ எனேவ நான் (எேரமியா) யசனியாைவ அைழக்கப்ேபாேனன். யசனியா

எேரமியா என்பவனின் மகன். அந்த எேரமியா அபசனியாவன் மகன். நான்
யசனியாவன் அைனத்து சேகாதரர்கைளயும் மகன்கைளயும் வரவைழத்ேதன்.
நான் ேரகாப யரதுவம்சத்தார் அைனவைரயும்வரவைழத்ேதன். ௪கர்த்தருைடய
ஆலயத்த ற்கு ேரகாப யருைடயகுடும்பத்தாைரஅைழத்துவந்ேதன். அனானின்
மகன்களது அைற என்று அைழக்கப்படும் அைறக்குள் நாங்கள் ெசன்ேறாம்.
அனான் இத்தலியாவன் மகன். அனான் ேதவனுைடய மனிதனாக இருந்தான்.
அந்த அைற யூதாவன் இளவரசன் தங்கும் அைறக்கு அடுத்ததாக இருந்தது.
சல்லூமின் மகனான மாெசயாவன் அைறயன் ேமேல உள்ளது. மாெசயா
ஆலயத்தன் வாசல் காவலன். ௫ ப றகு நான் (எேரமியா) ச ல ேகாப்ைபகைளத்
த ராட்ைச ரசத்தால் ேரகாப யர் வம்சத்தாருக்கு முன்னால் ந ரப்ப ேனன். நான்
அவர்களிடம், “ெகாஞ்சம்த ராட்ைசரசம்குடியுங்கள்” என்றுெசான்ேனன்.
௬ ஆனால் ேரகாப யர் ஜனங்கேளா, “நாங்கள் எப்ெபாழுதும் த ராட்ைசரசம்

குடிப்பதல்ைல. இதைன நாங்கள் எப்ெபாழுதும் குடிப்பதல்ைல. ஏெனன்றால்,
எங்கள் முற்ப தாவான ேரகாபன் மகனான ேயானதாப் இந்தக் கட்டைளையக்
ெகாடுத்தார். ‘நீயும் உனது சந்ததயாரும் என்ைறக்கும் த ராட்ைச ரசத்ைதக்
குடிக்க ேவண்டாம். ௭ நீங்கள் எப்ெபாழுதும் வீடுகைளக் கட்ட ேவண்டாம்.
வைதகைள நடேவண்டாம், அல்லது த ராட்ைச ெகாடிகைளப் பய ரிடேவண்டாம்.
நீங்கள் இக்காரியங்கள் எதுவும் ெசய்யேவண்டாம். நீங்கள் கூடாரங்களில்
மட்டுேம வாழ ேவண்டும். நீங்கள் இவ்வாறு ெசய்தால் ப றகு நீங்கள் நீண்ட
காலம் இடம் வ ட்டு இடம் ேபாய் வாழ்வீர்கள்.’ ௮ எனேவ, ேரகாப யராக ய
நாங்கள் எங்கள் முற்ப தாவான ேயானதாபன் கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிேவாம்.
நாங்கள் என்ைறக்கும் த ராட்ைச ரசம் குடிக்கமாட்ேடாம். எங்கள் மைனவகளும்,
மகன்களும், மகள்களும் என்ெறன்றும் த ராட்ைச ரசம் குடிக்கமாட்டார்கள்.
௯ நாங்கள் வாழ்வதற்காக வீடு கட்டவல்ைல. நாங்கள் த ராட்ைசத்
ேதாட்டங்கைளேயா வயல்கைளேயா ெசாந்தமாக்கயதல்ைல. நாங்கள்
என்ெறன்றும் அறுவைட ெசய்ததுமில்ைல. ௧௦ நாங்கள் கூடாரங்களில்
வாழ்ந்தருக்க ேறாம். எங்கள் முற்ப தா ேயானதாப்பன் கட்டைளயன்படி
கீழ்ப்படிந்தருக்க ேறாம். ௧௧ஆனால் பாப ேலான் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார்
யூதா நாட்ைட தாக்கயேபாது, நாங்கள் எருசேலமிற்குள் ெசன்ேறாம். நாங்கள்
எங்களுக்குள், ‘வாருங்கள், நாம் எருசேலம் நகருக்குள் நுைழேவாம். எனேவ,
நாம் பாப ேலானியரின் பைடய டமிருந்தும் அராமியரின் பைடய டமிருந்தும்
தப்ப க்கலாம்’ என்று ெசான்ேனாம். எனேவ நாங்கள் எருசேலமில்
தங்கயருக்க ேறாம்.”
௧௨ ப றகு எேரமியாவ ற்கு கர்த்தரிடமிருந்து வார்த்ைத வந்தது.

௧௩ “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் ெசால்லுகறது:



எேரமியா௩௫:௧௪ 1516 எேரமியா௩௬:௩

எேரமியா, யூதாவன் ஆண்களிடமும் எருசேலம் ஜனங்களிடமும் ேபாய் இந்த
வார்த்ைதையச் ெசால். ‘ஜனங்களாகய நீங்கள் ஒரு பாடம் கற்றுக்ெகாண்டு
எனது ெசய்த க்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்’ இந்த வார்த்ைதக் கர்த்தரிடம் இருந்து
வருகறது. ௧௪ ‘ேரகாப்பன் மகனான ேயானதாப் அவரது மகன்களிடம்
த ராட்ைசரசத்ைதக் குடிக்க ேவண்டாம் என்று கட்டைளய ட்டார். அக்கட்டைள
கீழ்ப்படியப்பட்டிருக்க றது. இன்றுவைர, ேயானாதாபன் சந்ததயார்
முற்ப தாவன் கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிந்தருக்கன்றனர். அவர்கள் த ராட்ைசரசம்
குடிப்பதல்ைல. ஆனால் நாேன கர்த்தர். நான் யூதாவன் ஜனங்களாகய
உங்களுக்குச் ெசய்தைய மீண்டும் மீண்டும் ெகாடுத்தருக்க ேறன். ஆனால்
நீஎனக்குக்கீழ்ப்படியவல்ைல. ௧௫இஸ்ரேவல்மற்றும்யூதாவன்ஜனங்களாகய
உங்களிடம் எனதுேவைலக்காரர்களானதீர்க்கதரிச கைளஅனுப்ப ேனன். நான்
அவர்கைள மீண்டும் மீண்டும் அனுப்ப ேனன். அத்தீர்க்கதரிச கள் உங்களிடம்,
“இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாவலுள்ள ஒவ்ெவாருவரும் தீயைவ ெசய்வைத
நறுத்தேவண்டும். நீங்கள் நல்லவர்களாக இருக்கேவண்டும். அந்நய
ெதய்வங்கைளப் பன்பற்ற ேவண்டாம். அவர்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ளேவா
ேசைவ ெசய்யேவா ேவண்டாம். நீங்கள் எனக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் ப றகு நீங்கள்,
நான்உங்களுக்கும்உங்கள்முற்ப தாக்களுக்கும்ெகாடுத்தநாட்டில்வாழ்வீர்கள்”
ஆனால் ஜனங்களாகய நீங்கள் எனது வார்த்ைதைய கவனிக்கவல்ைல.
௧௬ ேயானதாப்பன் சந்ததயார் தங்கள் முற்ப தா ெகாடுத்த கட்டைளக்குக்
கீழ்ப்படிந்தனர். ஆனால் யூதாவன் ஜனங்கள் எனக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல’ ”
என்றார்.
௧௭ எனேவ, “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்

ெசால்லுகறார். ‘யூதா மற்றும் எருசேலமிற்குப் பல தீைமகள் ஏற்படும் என்று
ெசான்ேனன். நான் வைரவல் அத்தீைமகள் ஏற்படும்படிச் ெசய்ேவன். நான்
அந்த ஜனங்களிடம் ேபச ேனன். ஆனால், அவர்கள் கவனிக்க மறுத்தனர். நான்
அவர்கைளஅைழத்ேதன். ஆனால்அவர்கள்எனக்குப்பதல்ெசால்லவல்ைல.’ ”
௧௮ ப றகு எேரமியா ேரகாப யருைடய வம்சத்து ஜனங்களிடம் கூறனான்.

“இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்,
‘நீங்கள் உங்களது முற்ப தா ேயானதாபன் கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிந்தீர்கள்.
ேயானாதாபன் அைனத்து ேபாதைனகைளயும் பன்பற்றனீர்கள். அவன்
கட்டைளய ட்ட அைனத்ைதயும் ெசய்தீர்கள்.’ ௧௯ எனேவ, இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்: ‘ேரகாபன் மகனான
ேயானதாபன்சந்தத எனக்குேசைவெசய்யஎப்ெபாழுதும்இருக்கும்.’ ”

௩௬
எேரமியாவன்புத்தகச்சுருைளேயாயாக்கீம் எரிக்க றான்
௧ கர்த்தரிடமிருந்து வார்த்ைத எேரமியாவ ற்கு வந்தது. யூதாவன் அரசனாக

ேயாச யாவன் மகன் ேயாயாக்கீம் ஆண்ட நான்காம் ஆட்ச ஆண்டில் இது
நடந்தது. கர்த்தரிடமிருந்து வந்த ெசய்த இதுதான்: ௨ “எேரமியா, ஒரு
புத்தச்சுருைள எடு. நான் உன்னிடம் ெசான்ன அைனத்து ெசய்த கைளயும்
அதல் எழுது. நான் உன்னிடம் இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதா மற்றும் அைனத்து
ேதசங்கைளப்பற்ற க் கூறயருக்க ேறன். ேயாச யா அரசனாக இருந்த காலம்
முதல் இன்றுவைர நான் உனக்குச் ெசான்ன அைனத்ைதயும் எழுது. ௩ நான்
அவர்களுக்காக ெசய்ய த ட்டமிட்டுக்ெகாண்டிருப்பைத ஒரு ேவைள யூதா
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ஜனங்கள் ேகட்கலாம். அப்ேபாது ஒவ்ெவாருவனும் தன்னுைடய தீயச்
ெசயல்கைள நறுத்தவ டலாம். அவர்கள் அவ்வாறு ெசய்தால், நான் அவர்கள்
ஏற்கனேவெசய்த பாவங்கைளமன்னிப்ேபன்.”
௪ எனேவ எேரமியா, பாருக் என்ற ெபயருள்ளவைன அைழத்தான்.

பாருக் ேநரியாவன் மகன். எேரமியா கர்த்தர் கூறய வார்த்ைதையச்
ெசான்னான். எேரமியா ேபச க்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது, பாருக் புத்தகச்
சுருளில் அச்ெசய்த கைள எழுதனான். ௫ ப றகு எேரமியா பாருக்க டம்,
“என்னால் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குப் ேபாகமுடியாது. அங்ேக நான்
ேபாவதற்கு அனுமதயல்ைல. ௬ எனேவ, நீ கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள்
ேபாக ேவண்டுெமன்று வரும்புக ேறன். உபவாச நாளில் நீ அங்ேக ேபா.
புத்தகச் சுருளில் உள்ளவற்ைற ஜனங்களுக்கு வாச . கர்த்தரிடமிருந்து ேகட்ட
ெசய்தைய நான் ெசால்ல நீ புத்தகச் சுருளில் எழுதயவற்ைற வாச . தாங்கள்
வாழும் பட்டணங்களிலிருந்து எருசேலமிற்கு வந்த யூதாவன் அைனத்து
ஜனங்களுக்கும் அச்ெசய்தைய வாச . ௭ ஒரு ேவைள அந்த ஜனங்கள் கர்த்தர்
தங்களுக்கு உதவ ேவண்டுெமன ேகட்பார்கள். ஒரு ேவைள ஒவ்ெவாருவனும்
தன்னுைடய தீய ெசயல் ெசய்வைத நறுத்தவ டலாம். கர்த்தர் அந்த
ஜனங்களுடன் ேகாபமுள்ளவராக இருக்க றார்” என்பைத அறவத்தருக்க றார்.
௮எனேவ, ேநரியாவன்மகனானபாருக்தீர்க்கதரிச யானஎேரமியாெசான்னபடி
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்தான். பாருக், கர்த்தருைடய ெசய்த எழுதப்பட்டிருந்த
புத்தகச் சுருைளஉரக்கவாச த்தான். அவன்அதைனகர்த்தருைடயஆலயத்தல்
வாச த்தான்.
௯ ேயாயாக்கீம் அரசனான ஐந்தாம் ஆண்டின் ஒன்பதாவது மாதத்தல்

ஒரு உபவாசம் அறவக்கப்பட்டது. எருசேலம் நகரத்தல் வாழ்கன்ற
அைனத்து ஜனங்களும் யூதாவன் பட்டணங்களிலிருந்து எருசேலமிற்கு
வந்த ஒவ்ெவாருவரும் கர்த்தருக்கு முன்னால் உபவாசம் இருக்கேவண்டும்.
௧௦ அப்ேபாது, எேரமியாவன் வார்த்ைதகள் உள்ள புத்தகச் சுருைளப் பாருக்
வாச த்தான். அவன் புத்தகச் சுருைள கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் வாச த்தான்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் இருந்த எல்லா ஜனங்களின் முன்பும் பாருக் புத்தகச்
சுருைள வாச த்தான். பாருக், புத்தகச் சுருளில் உள்ளவற்ைற வாச க்கும்ேபாது
ேமற்ப ரகாரத்தலுள்ள ெகமரியாவன் அைறயல் இருந்தான். அந்த அைற
ஆலயத்தன் புதய வாசல் நுைழவல் இருந்தது. ெகமரியா சாப்பானின் மகன்.
ெகமரியாஆலயத்தல்எழுத்தாளனாகஇருந்தான்.
௧௧ மிகாயா என்ற ெபயருைடய ஒருவன் கர்த்தரிடமுள்ள எல்லாச்

ெசய்த கைளயும் புத்தகச் சுருளில் பாருக்வாச ப்பதலிருந்து ேகட்டான். மிகாயா,
ெகமரியாவன் மகன். ெகமரியா, சாப்பானின் மகன். ௧௨ மிகாயா புத்தகச்
சுருளிலுள்ள ெசய்த கைள ேகட்டதும் அரசனின் அரண்மைனயல் உள்ள
ெசயலாளனின்அைறக்குச்ெசன்றான். அரசனின்அரண்மைனயல்எல்லாஅரச
அத காரிகளும் உட்கார்ந்தருந்தனர். அந்த அத காரிகளின் ெபயர்களாவன:
ெசயலாளனாகய எலிசாமா, ெசமாயாவன் மகனாகய ெதலாயா, அக்ேபாரின்
மகனான எல்நாத்தான், சாப்பானின் மகனான ெகமரியா, அனனியாவன்
மகனான ச ேதக்கயா, மற்றும் பல ப ரபுக்களும்அங்ேகஇருந்தனர். ௧௩மிகாயா,
பாருக் புத்தகச் சுருளில் வாச த்து ேகட்ட அைனத்ைதயும் அத காரிகளிடம்
ெசான்னான்.
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௧௪ ப றகு அைனத்து அதகாரிகளும் ெயகுத என்னும் ெபயருள்ள ஒருவைன
பாருக்க டம் அனுப்பனர். ெயகுத ெநத்தானியாவன் மகன். ெநத்தானியா
ெசேலமியாவன் மகன். ெசேலமியா கூஷயன் மகன். ெயகுத பாருக்க டம், “நீ
வாச த்த புத்தகச் சுருைளஎடுத்துக்ெகாண்டுஎன்னுடன்வா” என்றான்.
ேநரியாவன் மகனான பாருக் புத்தகச் சுருைள எடுத்துக்ெகாண்டு

ெயகுத ேயாடுஅத காரிகளிடம் ெசன்றான்.
௧௫ப றகுஅந்தஅத காரிகள்பாருக்க டம், “உட்கார்,எங்களிடம்புத்தகச்சுருைள

வாச ” என்றனர். எனேவ, பாருக்அவர்களுக்குப்புத்தகச் சுருைளவாச த்தான்.
௧௬ அந்த அரச அத காரிகள் புத்தகச் சுருளில் உள்ள அைனத்து

ெசய்த கைளயும் ேகட்டனர். ப றகு அவர்கள் பயந்தனர். ஒருவைரெயாருவர்
பார்த்தனர். அவர்கள் பாருக்க டம், “நாங்கள் புத்தகச் சுருளில் உள்ள
ெசய்த கைளஅரசன் ேயாயாக்கீமிடம்கூறேவண்டும்” என்றனர். ௧௭ப றகுஅந்த
அத காரிகள்பாருக்க டம்ஒருேகள்வ ேகட்டார்கள். அவர்கள், “பாருக்,எங்களிடம்
ெசால். புத்தகச் சுருளில் எழுதப்பட்டுள்ளெசய்த கைளநீ எங்கருந்துெபற்றாய்?
எேரமியா ெசான்னவற்ைறநீஎழுதனாயா?” என்றுேகட்டனர்.
௧௮ பாருக், “ஆம், எேரமியா ெசான்னான். நான் ைமயால் இப்புத்தகச் சுருளில்

எழுத ேனன்” என்றுபதல்ெசான்னான்.
௧௯ ப றகு அரச அத காரிகள் பாருக்க டம், “நீயும் எேரமியாவும் ேபாய்

ஒளிந்துக்ெகாள்ளுங்கள். எங்ேக ஒளிந்தருக்க றீர்கள் என்று யாரிடமும்
ெசால்லாதீர்கள்” என்றனர்.
௨௦ ப றகு அரச அத காரிகள் அப்புத்தகச் சுருைள எழுத்தாளனான

எலிசாமாவன் அைறய ேல ைவத்தனர். அவர்கள் அரசனான ேயாயாக்கீமிடம்
ெசன்றனர். அவர்கள்அவனிடம் புத்தகச் சுருைளப்பற்ற ச்ெசான்னார்கள்.
௨௧ எனேவ, அரசன் ேயாயாக்கீம் ெயகுதைய அனுப்ப புத்தகச் சுருைள

வரவைழத்தான். ெயகுத எழுத்தாளனான எலிசாமாவன் அைறயலிருந்து
புத்தகச் சுருைளக் ெகாண்டுவந்தான். ப றகு ெயகுத அரசனிடம் புத்தகச்
சுருைள வாச த்தான். அரசைனச் சுற்ற அைனத்து அதகாரிகளும் நன்றனர்.
௨௨ இது நடந்த காலம் ஒன்பதாவது மாதம். எனேவ, அரசன் ேயாயாக்கீம்
குளிர்காலத்துக்கான அைறயல் உட்கார்ந்தருந்தான். அரசனுக்கு முன்னால்
ெநருப்புக் குண்டத்தல் ெநருப்பு எரிந்துக்ெகாண்டிருந்தது. ௨௩ ெயகுத
புத்தகச் சுருைள வாச க்கத் ெதாடங்கனான். அவன் இரண்டு மூன்று பத்த கள்
வாச த்ததும் அரசனான ேயாயாக்கீம் புத்தகச் சுருைளப் படுங்கனான்.
ப றகு அவன் அந்தப் பத்த கள் எழுதப்பட்டிருந்த புத்தகச் சுருைளச் ச றய
கத்தயால் ெவட்டி ெநருப்ப ற்குள் ேபாட்டான். இறுதயாக புத்தகச் சுருள்
முழுவதும் ெநருப்பல் எரிந்துப்ேபாய ற்று. ௨௪அரசன் ேயாயாக்கீமும் அவனது
ேவைலக்காரர்களும் புத்தகச் சுருளில் உள்ளவற்ைற வாச க்கக் ேகட்டேபாது
அவர்கள் பயப்படவல்ைல. அவர்கள் தாங்கள் ெசய்த தப்புக்காக வருத்தத்ைதக்
காட்ட தங்கள்ஆைடகைளக்க ழிக்கவல்ைல.
௨௫ எல்நாத்தன், ெதலாயா மற்றும் ெகமரியா அரசன் ேயாயாக்கீமிடம்

புத்தகச் சுருைள எரிக்க ேவண்டாம் என்று ெசால்ல முயன்றனர். ஆனால்
அரசன் அவர்கள் ெசான்னைதக் ேகட்கவல்ைல. ௨௬ ேயாயாக்கீம் அரசன்
சலரிடம் எழுத்தாளனான பாருக்ைகயும் தீர்க்கதரிச எேரமியாைவயும் ைகது
ெசய்யும்படிக் கட்டைளய ட்டான். அவர்கள், அரசனின் மகன் ெயரெமேயல்,
அஸ்ரிேயலின் மகன் ெசராயா, அப்ெதேயலின் மகனான ெசேலமியாவும்
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ஆவார்கள். ஆனால் அவர்களால் பாருக்ைகயும் எேரமியாைவயும்
கண்டுப்ப டிக்க முடியவல்ைல. ஏெனன்றால், கர்த்தர் அவர்கைள
மைறத்துவ ட்டார்.
௨௭கர்த்தரிடமிருந்து எேரமியாவ ற்குச் ெசய்த வந்தது. இது, கர்த்தரிடமிருந்து

வந்தச் ெசய்த முழுவதும் எழுதப்பட்ட புத்தகச்சுருள் அரசன் ேயாயாக்கீமால்
எரிக்கப்பட்டப்ப றகு வந்தது. எேரமியா பாருக்க டம் ேபச யருந்தான்.
பாருக் அவற்ைறப் புத்தகச் சுருளில் எழுதயருந்தான். கர்த்தரிடமிருந்து
எேரமியாவ ற்குவந்தச்ெசய்த இதுதான்:
௨௮ “எேரமியா, இன்ெனாரு புத்தகச் சுருைள எடு. முதல் புத்தகச் சுருளில்

இருந்த அைனத்து ெசய்த கைளயும் இதல் எழுது. அந்தச் சுருள் அரசன்
ேயாயாக்கீமால் எரிக்கப்பட்டது. ௨௯ எேரமியா, யூதா அரசன் ேயாயாக்கீமிடம்
இவற்ைறயும் ெசால், கர்த்தர் ெசால்க றது இதுதான்: ‘ேயாயாக்கீம், அப்புத்தகச்
சுருைள எரித்தாய். நீ, “பாப ேலான் அரசன் உறுதயாக வந்து இந்நாட்ைட
அழிப்பான் என்று எேரமியா ஏன் எழுதனான்? பாப ேலான் அரசன்
இத்ேதசத்தலுள்ள மனிதர்கைளயும் மிருகங்கைளயும் அழிப்பான் என்று ஏன்
அவன் ெசால்க றான்?” என்று ெசான்னாய். ௩௦ எனேவ, யூதாவன் அரசனான
ேயாயாக்கீம் பற்ற கர்த்தர் ெசான்னது இதுதான். ேயாயாக்கீமின் சந்ததயார்
தாவீதன் சங்காசனத்தல் உட்காரமாட்டார்கள். ேயாயாக்கீம் மரிக்கும்ேபாது,
அவன்அரசனுக்குரியஅடக்கஆராதைனையப்ெபறமாட்டான். ஆனால்அவனது
உடல்தைரயல்வீச எறயப்படும். அவனதுஉடல்பகலின்ெவப்பத்தலும்இரவல்
குளிரிலும் க டக்கும்படி வ டப்படும். ௩௧ கர்த்தராக ய நான், ேயாயாக்கீைமயும்
அவனது பள்ைளகைளயும் தண்டிப்ேபன். அவனது அதகாரிகைளயும்
நான் தண்டிப்ேபன். நான் இவற்ைறச் ெசய்ேவன். ஏெனன்றால் அவர்கள்
துன்மார்க்கர்கள். பயங்கரமான ேபரழிவு அவர்களுக்குக் ெகாண்டுவருவதாக
நான் வாக்குறுத ெசய்தருக்க ேறன். எருசேலமில் வாழ்க ற ஜனங்களுக்கும்
யூதாவல் வாழ்க ற ஜனங்களுக்கும் வரும். நான் வாக்குறுத அளித்தபடி
அவர்களுக்கு அைனத்து தீயவற்ைறயும் ெகாண்டு வருேவன். ஏெனன்றால்,
அவர்கள்நான்ெசால்வைதக் ேகட்கவல்ைல.’ ”
௩௨ ப றகு எேரமியா இன்ெனாரு புத்தகச் சுருைள எடுத்தான். அவன்

அதைன எழுத்தாளன் ேநரியாவன் மகனான பாருக்க டம் ெகாடுத்தான்.
எேரமியா ெசான்னபடி, பாருக் புத்தகச் சுருளில் எழுதனான். அதல் அரசன்
ேயாயாக்கீமால் ெநருப்பல் எரிக்கப்பட்ட அேத ெசய்த கைள எழுதனான்.
அச்ெசய்த கைளப் ேபான்ற பல்ேவறு வார்த்ைதகளும் இரண்டாவது புத்தகச்
சுருளில் ேசர்க்கப்பட்டன.

௩௭
எேரமியா சைறயல்ேபாடப்படுக றான்
௧ ேநபுகாத்ேநச்சார் பாப ேலானின் அரசன். ேநபுகாத்ேநச்சார் ேயாயாக்கீமின்

மகன் ேகானியாவன் இடத்தல் ச ேதக்கயாைவ யூதாவன் அரசனாக
நயமித்தான். ச ேதக்கயா ேயாச யா அரசனின் மகன். ௨ஆனால் ச ேதக்கயா,
தீர்க்கதரிச எேரமியாவ ற்குப் ப ரசங்கத்த ற்காக கர்த்தர் ெகாடுத்தருந்த
ெசய்த கைளப் ெபாருட்படுத்தவல்ைல. ச ேதக்கயாவன் ேவைலக்காரர்களும்
யூதாவன்ஜனங்களும்கர்த்தருைடயெசய்த களுக்குகவனம்ெசலுத்தவல்ைல.
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௩ ச ேதக்கயா அரசன், யூகால் என்ற ெபயருைடயவைனயும் ஆசாரியன்
ெசப்பனியாைவயும் ஒரு ெசய்தயுடன் எேரமியாவ டம் அனுப்பனான். யூகால்
ெசேலமியாவன்மகன். ஆசாரியன்ெசப்பனியா,மாெசயாவன்மகன். அவர்கள்
எேரமியாவ ற்குக் ெகாண்டுவந்த ெசய்த : “எேரமியா, எங்களுக்காக நமது
ேதவனாகயகர்த்தரிடம் ெஜபம்ெசய்.”
௪ (அந்ேநரத்தல், எேரமியாைவச் சைறயல் ேபாட்டிருக்கவல்ைல.

எனேவ அவன் வரும்பய இடத்துக்குப் ேபாகச் சுதந்த ரம் உைடயவனாக
இருந்தான். ௫ அேத ேநரத்தல் பார்ேவானின் பைடயானது எக ப்தலிருந்து
யூதாவற்குப் புறப்பட்டது. எருசேலைமச் சுற்ற அைதத் ேதாற்கடிப்பதற்காக
பாப ேலானியாவன் பைடயானது முற்றுைகய ட்டது. ப றகு, அவர்கள்
எக ப்தலிருந்து பைட புறப்பட்டு வருவதாக ேகள்வப்பட்டனர். எனேவ,
பாப ேலானியப் பைட எருசேலைமவ ட்டுப் ேபாய் எக ப்தலிருந்து வந்த
பைடேயாடு சண்ைடய டப் ேபானது.)
௬தீர்க்கதரிச எேரமியாவ ற்குகர்த்தரிடமிருந்துவார்த்ைதவந்தது. ௭ “இதுதான்

இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர் ெசால்வது: ‘யூகாேல, ெசப்பனியா,
யூதாவன் அரசனான ச ேதக்கயா என்னிடம் சல ேகள்வகள் ேகட்க உன்ைன
அனுப்பயைத நான் அற ேவன். அரசன் ச ேதக்கயாவ டம் இைதக் கூறு.
பாப ேலானியன் பைடக்கு எத ராக உனக்கு உதவ பார்ேவானின் பைட
எக ப்தலிருந்து வந்துக்ெகாண்டிருக்க றது. ஆனால் பார்ேவானின் பைட
தரும்ப ப் ேபாகும். ௮ அதற்குப் ப றகு பாப ேலானின் பைட இங்ேக தரும்ப
வரும். அவர்கள் எருசேலைமத் தாக்குவார்கள். ப றகு பாப ேலானிலிருந்து
வந்தப் பைட எருசேலைமப் ப டித்து ெநருப்படுவார்கள்.’ ௯ இதுதான் கர்த்தர்
ெசால்க றது: ‘எருசேலம்ஜனங்கேளஉங்கைளமுட்டாள்களாக்காதீர்கள். நீங்கள்
உங்களுக்குள் “பாப ேலானின் பைட உறுதயாக நம்ைமத் தனிேயவடும்” என்று
ெசால்ல ேவண்டாம். அவர்கள் ேவற டத்த ற்கு ேபாகமாட்டார்கள். ௧௦ எருசேலம்
ஜனங்கேள உங்கைளத் தாக்கும் பாப ேலானியப் பைட முழுவைதயும் நீங்கள்
ேதாற்கடித்தாலும் அங்ேக கூடாரத்தல் காயப்பட்டவர்கள் சலர் இருக்கத்தான்
ெசய்வார்கள். அந்தச் சல காயப்பட்டவர்களும்கூடத் தம் கூடாரத்ைத வ ட்டு
ெவளிேயவந்துஎருசேலைமஎரித்துப்ேபாடுவார்கள்.’ ”
௧௧ பாப ேலானியப் பைட எக ப்தன் பார்ேவானின் பைடேயாடு ேபாரிடச்

ெசன்றேபாது, ௧௨ எேரமியா எருசேலமிலிருந்து ெபன்யமீன் ேதசத்த ற்குப்
பயணம் ெசய்ய வரும்பனான். அங்ேக அவன் தனது குடும்பத்த ற்குரிய
ெசாத்ைதப் பங்கு ைவப்பதற்காகப் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தான். ௧௩ ஆனால்
எேரமியா எருசேலமின் ெபன்யமீன் வாசலுக்குப் ேபானேபாது காவலர்களின்
தைலவன் அவைனக் ைகது ெசய்தான். தளபதயன் ெபயர் ெயரியா. ெயரியா
ெசேலமியாவன் மகன். ெசேலமியா அனானியாவன் மகன். எனேவ தளபத
ெயரியா எேரமியாைவக்ைகது ெசய்தான். அவன், “எேரமியா நீ பாப ேலானியர்
பக்கம் ேசரும்படிவலக க்ெகாண்டிருக்க றாய்” என்றுெசான்னான்.
௧௪ எேரமியா ெயரியாவ டம், “அது உண்ைமயன்று. பாப ேலானியரிடம்

ேசருவதற்காக நான் வலக ப் ேபாகவல்ைல” என்றான். ஆனால் ெயரியா
எேரமியா ெசால்வைதக் ேகட்க மறுத்தான். ெயரியா எேரமியாைவக் ைகது
ெசய்து,எருசேலமில்உள்ளஅரசஅத காரிகளிடம்ெகாண்டுேபானான். ௧௫அந்த
அத காரிகள் எேரமியாவ டம் மிகவும் ேகாபமாக இருந்தனர். எேரமியாைவ
அடிக்கும்படி அவர்கள் கட்டைள ெகாடுத்தனர். ப றகு அவர்கள் எேரமியாைவச்
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சைறக்குள்ேபாட்டனர். சைறயானது ேயானத்தான் என்ற ெபயருைடயவன்
வீட்டில் இருந்தது. யூதாவன் அரசனுக்கு ேயானத்தான் ஒரு எழுத்தாளனாக
இருந்தான்ேயானத்தான்வீடுசைறயாகஆக்கப்பட்டிருந்தது. ௧௬அந்தஜனங்கள்
எேரமியாைவ ேயானத்தானின் வீட்டின் அடியலுள்ள பள்ளத்த ேல ேபாட்டனர்.
அந்த அைற ஆழமான பள்ளத்த ேல இருந்தது. எேரமியா அங்ேக நீண்ட காலம்
இருந்தான்.
௧௭ ப றகு ச ேதக்கயா அரசன் ஒரு ஆைள அனுப்ப அரசனின் வீட்டிற்கு

எேரமியாைவஅைழத்துவரச் ெசய்தான். ச ேதக்கயா எேரமியாவ டம், தனியாக
ேபசனான் அவன் எேரமியாவ டம், “கர்த்தரிடமிருந்து ஏதாவது வார்த்ைத
வந்தருக்க றதா?” என்றுேகட்டான்.
௧௮ எேரமியா, “ஆம். கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு வார்த்ைத வந்தருக்க றது.

ச ேதக்கயா, பாப ேலான் அரசனிடம் நீ ெகாடுக்கப்படுவாய்” என்று பதல்
ெசான்னான். ப றகு எேரமியா அரசன் ச ேதக்கயாவ டம், “நான் என்ன தவறு
ெசய்ேதன்? உனக்கு எத ராக நான் என்ன குற்றம் ெசய்ேதன்? அல்லது
உனது அதகாரிகளுக்கு அல்லது எருசேலம் ஜனங்களுக்கு எத ராக என்ன
குற்றம் ெசய்ேதன்? என்ைன எதற்காகச் சைறயலிட்டாய்? ௧௯ ச ேதக்கயா
அரசேன, உனது தீர்க்கதரிச கள் இப்ெபாழுது எங்ேக? அந்தத் தீர்க்கதரிச கள்
உன்னிடம் ெபாய்ையச் ெசான்னார்கள். அவர்கள், ‘பாப ேலான் அரசன்
உன்ைனேயா இந்த யூதா ேதசத்ைதேயா தாக்கமாட்டான்’ என்றார்கள்.
௨௦ஆனால், இப்ெபாழுது யூதாவன் அரசேன நான் ெசால்வைதக் ேகள். என்
வண்ணப்பத்ைததயவுெசய்துேகள். இதுதான்நான்ேகட்பது. என்ைனத்தரும்ப
எழுத்தாளனான ேயானாத்தானின் வீட்டிற்கு அனுப்பேவண்டாம். நீர் என்ைன
அங்குஅனுப்பனால்நான்அங்ேகமரிப்ேபன்” என்றுெசான்னான்.
௨௧ எனேவ ச ேதக்கயா அரசன் எேரமியாைவக் காவற்சாைலயன்

முற்றத்த ேல ைவக்குமாறு கட்டைளய ட்டான். அவனுக்குத் ெதருவ ேல
அப்பஞ்சுடுகறவர்களிடமிருந்து அப்பத்ைத வாங்க க் ெகாடுக்கச் ெசான்னான்.
நகரத்த ேலஅப்பம்இருக்கும்வைர எேரமியாவ ற்குவாங்க க் ெகாடுக்கப்பட்டது.
எனேவஅப்படிேயஎேரமியா காவற் சாைலயன்முற்றத்த ேலஇருந்தான்.

௩௮
எேரமியா தண்ணீர்க்குழிய ேல ேபாடப்படுக றான்
௧அரசஅத காரிகளில் சலர் எேரமியாவன்ப ரசங்கத்ைத ேகட்டனர். அவர்கள்,

மாத்தானின் மகனாகய ெசப்பத்தயா, பஸ்கூரின் மகனாகய ெகதலியா,
ெசேலமியாவன் மகனாகய யூகால், மல்கயாவன் மகனாகய பஸ்கூரும்
ஆவார்கள். எேரமியா இச்ெசய்தைய அைனத்து ஜனங்களுக்கும் ெசான்னான்.
௨ “இதுதான் கர்த்தர் ெசால்க றது: ‘எருசேலமில் வாழ்க ற ஒவ்ெவாருவரும்
வாள் அல்லது பச அல்லது பயங்கரமான ேநாயால் மரிப்பார்கள். ஆனால்
பாப ேலானியப் பைடய டம் சரண் அைடபவர்கள் பைழத்துக்ெகாள்வார்கள்.
அந்த ஜனங்கள் தாம் உய ேராடு தப்ப த்துக்ெகாள்வார்கள்.’ ௩இதுதான் கர்த்தர்
ெசால்க றது: ‘இந்த எருசேலம் நகரமானது பாப ேலான் அரசனின் பைடய டம்
உறுதயாகக்ெகாடுக்கப்படும். அவன்இந்நகரத்ைதக்ைகப்பற்றுவான்.’ ”
௪ ப றகு அந்த அரச அத காரிகள் ஜனங்களுக்கு எேரமியா

ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தைதக் ேகட்டுவ ட்டு ச ேதக்கயா அரசனிடம் ெசன்றனர்.
அவர்கள் அரசனிடம், “எேரமியா சாகடிக்கப்பட ேவண்டும். இந்த நகரத்தல்
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இன்னும்இருக்கறவீரர்கைளஅவன்அைதரியப்படுத்த க் ெகாண்டிருக்க றான்.
எேரமியா தான் ெசால்லிக்ெகாண்டிருப்பவற்றால் ஒவ்ெவாருவைரயும்
அைதரியப்படுத்த க்ெகாண்டிருக்க றான். எேரமியா நமக்கு நன்ைம ந கழ்வைத
வரும்பவல்ைல. அவன் எருசேலம் ஜனங்கைள அழித்து வ ட வரும்புக றான்”
என்றனர்.
௫ எனேவ, ச ேதக்கயா அரசன் அந்த அத காரிகளிடம், “எேரமியா உங்கள்

கட்டுபாட்டுக்குள் இருக்கறான். உங்கைளத் தடுக்க என்னால் எதுவும் ெசய்ய
முடியாது” என்றான்.
௬எனேவ, அந்த அத காரிகள் எேரமியாைவக் ெகாண்டுப்ேபாய் மல்கயாவன்

தண்ணீர்க்குழியல் அைடத்தனர். (மல்கயா அரசனின் மகன்). அந்த
தண்ணீர்க்குழி ஆலயப் ப ரகாரத்தல் அரசனின் காவலர்கள் தங்கும்
இடத்தல் இருந்தது. அந்த அத காரிகள் எேரமியாைவக் கயற்றல் கட்டி
தண்ணீர்க்குழியல் இறக்கனார்கள். அந்த தண்ணீர்க்குழியல் தண்ணீர்
எதுவுமில்ைல. ஆனால் ேசறு மட்டுேம இருந்தது. எேரமியா ேசற்றுக்குள்
புைதந்தான்.
௭ ஆனால், எெபத்ெமேலக் என்ற ெபயருைடயவன் எேரமியாைவ

தண்ணீர்க்குழியல் அைடத்தைதப்பற்ற ேகள்வப்பட்டான். எெபத்ெமேலக்
எத்த ேயாப்ப யாவலிருந்து வந்தவன். அவன் அரசனின் வீட்டில் ப ரதானியாக
இருந்தான். ச ேதக்கயா அரசன் ெபன்யமீன் வாசலில் இருந்தான். எனேவ
எெபத்ெமேலக் அரசனின் வீட்ைட வ ட்டுப் ேபாய் வாசலில் உள்ள அரசனிடம்
ேபசப் ேபானான். ௮-௯ எெபத்ெமேலக், “எனது ப ரபுேவ, அரசேன, அந்த
அத காரிகள் ெகட்ட வழியல் நடந்தருக்க றார்கள். அவர்கள் தீர்க்கதரிச
எேரமியாைவ ேமாசமாக நடத்துகறார்கள். அவர்கள் அவைன தண்ணீர்க்
குழியல் எற ந்துவ ட்டனர். அங்ேகேய பட்டினியால் மரிக்கவடுவார்கள்”
என்றான்.
௧௦ ப றகு ச ேதக்கயா அரசன் எத்த ேதாப்ப யனான எெபத்ெமேலக்க ற்கு

ஒரு கட்டைள ெகாடுத்தான். இதுதான் கட்டைள: “எெபத்ெமேலக், அரசனது
வீட்டிலிருந்துமூன்றுேபைரஉன்ேனாடுஅைழத்துக்ெகாள். ேபாய்எேரமியாைவ
அவன்மரிப்பதற்குமுன்புதண்ணீர்க்குழியலிருந்துெவளிேய எடு.”
௧௧ எனேவ, எெபத்ெமேலக் ஆட்கைளத் தன்ேனாடு அைழத்தான். ஆனால்

முதலில் அவன் அரசனது வீட்டிலுள்ள சாமான் அைறக்குக் கீழுள்ள அைறக்குச்
ெசன்றான். அவன் கழிந்த பைழய புடைவகைளயும், கந்ைதத் துணிகைளயும்
எடுத்தான். பன்னர் தண்ணீர்க் குழியல் அத்துணிகைளயும் கயறுகைளயும்
இறக்கனான். ௧௨ எத்த ேதாப்ப யனான எெபத்ெமேலக் எேரமியாவ டம்,
“இப்பைழயத் துணிகைளயும் கந்ைதத்துணிகைளயும் உன் ைககளுக்குக்
கீேழ கட்டிக் ெகாள். நாங்கள் உன்ைன இழுக்கும்ேபாது இந்தத் துணிகைள
ைககளுக்கு இைடயல் அடங்க ைவத்துக்ெகாள். ப றகு, இந்தக் கயறுகள்
உன்ைன ேசதப்படுத்தாது” எனேவ, எேரமியா எெபத்ெமேலக் ெசான்னபடிச்
ெசய்தான். ௧௩ அம்மனிதர்கள் எேரமியாைவ ெவளிேய எடுத்தனர். எேரமியா
ஆலயப் ப ரகாரத்தல்காவல்சாைலயன்முற்றத்தல்தங்கனான்.
ச ேதக்கயா எேரமியாவ டம்மீண்டும்சல ேகள்வகைளக் ேகட்க றான்
௧௪ ப றகு, அரசன் ச ேதக்கயா ஒருவைன தீர்க்கதரிச எேரமியாவ டம்

அனுப்பனான். கர்த்தருைடய ஆலயத்தன் மூன்றாவது வாசலுக்கு அவன்
எேரமியாைவ அைழத்தான். ப றகு அரசன், “எேரமியா, நான் உன்னிடம்
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ச லவற்ைறக் ேகட்கப்ேபாக ேறன். என்னிடமிருந்து எதைனயும் மைறக்க
ேவண்டாம். எல்லாவற்ைறயும் ேநர்ைமயாக எனக்குக்கூறு” என்றான்.
௧௫ எேரமியா ச ேதக்கயாவ டம், “நான் உனக்குப் பதல் ெசான்னால் நீ

உண்ைமயல் என்ைனக் ெகால்வாய். நான் உனக்கு அறவுைரச் ெசான்னாலும்
நான்ெசால்வைதநீ ேகட்கமாட்டாய்” என்றான்.
௧௬ ஆனால் ச ேதக்கயா அரசன் இரகச யமாக எேரமியாவ டம் ஒரு

உறுதெமாழி ெசய்து ெகாடுத்தான். ச ேதக்கயா, “கர்த்தர் நமக்கு ஜீவனும்
ஆத்துமாைவக் ெகாடுத்தருக்க றார். கர்த்தர் ஜீவேனாடு இருப்பது எவ்வளவு
உண்ைமேயா அவ்வளவு உண்ைம நான் உன்ைனக் ெகால்லமாட்ேடன்
என்பதும். உன்ைனக் ெகால்ல வரும்புக ற அந்த அத காரிகளிடம் உன்ைனக்
ெகாடுக்கமாட்ேடன்என்றும்நான்வாக்குறுத அளிக்க ேறன்” என்றான்.
௧௭ ப றகு எேரமியா ச ேதக்கயா அரசனிடம், “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய சர்வ

வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், கூறுகறார், ‘நீ பாப ேலான் அரசனின் அதகாரிகளிடம்
சரணைடந்தால்உனதுவாழ்க்ைக காப்பாற்றப்படும். எருசேலம் எரிக்கப்படாமல்
இருக்கும். நீயும்உனதுகுடும்பமும் காக்கப்படுவீர்கள். ௧௮ஆனால்நீ சரணைடய
மறுத்தால், ப றகு பாப ேலானியப் பைடய டம் எருசேலம் ெகாடுக்கப்படும்.
அவர்கள் எருசேலைம எரிப்பார்கள். நீ அவர்களிடமிருந்து தப்ப க்க முடியாது’ ”
என்றான்.
௧௯ஆனால்அரசன்ச ேதக்கயாஎேரமியாவ டம், “ஆனால்நான்பாப ேலானியப்

பைடயுடன் ஏற்கனேவ ேசர்ந்துவ ட்ட யூதாவன் ஆட்கைளப்பற்ற ப்
பயப்படுக ேறன். வீரர்கள் என்ைனஅந்த யூதாவன்ஆட்களிடம் ெகாடுப்பார்கள்
என்று நான் பயப்படுக ேறன். அவர்கள் என்ைன ேமாசமாக நடத்த என்ைனத்
தாக்குவார்கள்” என்றான்.
௨௦ ஆனால் எேரமியா பதலாக, “யூதாவன் ஆட்களிடம் அவ்வீரர்கள்

உன்ைனக் ெகாடுக்கமாட்டார்கள். ச ேதக்கயா அரசேன, நான் என்ன
ெசால்க ேறேனா அதன்படி கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படி. ப றகு எல்லாம் உனக்கு
நன்ைமயாகும். உனது வாழ்வு காப்பாற்றப்படும். ௨௧ ஆனால் பாப ேலானிய
பைடக்குச் சரணைடய மறுத்தால், கர்த்தர் எனக்கு என்ன நடக்கும்
என்பைதக் காட்டியருக்க றார். இதுதான் கர்த்தர் எனக்குச் ெசான்னது.
௨௨ யூதா அரசனின் வீட்டில் வ டப்பட்டுள்ள ஸ்த ரீகள் எல்லாம் ெவளிேய
ெகாண்டுவரப்படுவார்கள். அவர்கள் பாப ேலான் அரசனின் முக்கய
அதகாரிகளிடம் ெகாண்டுவரப்படுவார்கள். உங்கள் ஸ்த ரீகள் ஒரு பாடலால்
பரிகாசம்ெசய்வார்கள். இதுதான்அப்ெபண்கள்ெசால்வது:

“உங்கள்நல்லநண்பர்கள்உனக்குதந்த ரம்ெசய்தார்கள்.
தீயக்காரியங்கைளெசய்யும்படிஉன்ைனமாற்றுகன்றனர்.

உங்கள்கால்கள்ேசற்றல் ச க்க க்ெகாண்டன.
பன்னர்உன்ைனதன்னந்தனிேயஅவர்கள்வ ட்டுவ ட்டனர்.”

௨௩ “உன்மைனவகளும்குழந்ைதகளும்ெவளிேய ெகாண்டுவரப்படுவார்கள்.
அவர்கள் பாப ேலானியப் பைடய டம் ெகாடுக்கப்படுவார்கள். நீங்கள்
பாப ேலான் பைடய டமிருந்து தப்ப க்க முடியாது. நீ பாப ேலான் அரசனால்
ைகப்பற்றப்படுவாய். எருசேலம்எரிக்கப்படும்” என்றான்.
௨௪ ப றகு ச ேதக்கயா எேரமியாவ டம், “நீ எவரிடமும் நான் உன்ேனாடு

ேபச ேனன் என்று ெசால்ல ேவண்டாம். நீ அவ்வாறு ெசய்தால் நீ மரிப்பாய்.
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௨௫ அந்த அத காரிகள் நான் உன்னிடம் ேபச யைதக் கண்டுப்ப டித்துவ டலாம்.
ப றகு அவர்கள் உன்னிடம் வந்து, ‘எேரமியா, நீ அரசன் ச ேதக்கயாவ டம் என்ன
ெசான்னாய் என்பைத எங்களிடம் கூறு. அரசன் ச ேதக்கயா உன்னிடம் என்ன
ெசான்னான் என்பைதயும் எங்களிடம் கூறு. எங்கேளாடு ேநர்ைமயாக இருந்து
எல்லாவற்ைறயும் ெசால் அல்லது நாங்கள் உன்ைனக் ெகால்ேவாம்’ என்று
ெசால்வார்கள். ௨௬ அவர்கள் இதைன உன்னிடம் ெசான்னால், அவர்களிடம்
ெசால், ‘நான் அரசனிடம் மீண்டும் என்ைன ேயானத்தானின் வீட்டின் அடியல்
உள்ள பள்ளத்த ற்குள் அனுப்பேவண்டாம். நான் அங்ேக தரும்பப்ேபானால்
நான்மரித்துவடுேவன்’ ” என்றுெகஞ்ச க்ெகாண்டிருந்ேதன்.
௨௭ இது நகழ்ந்தது. அந்த அரச அத காரிகள் எேரமியாவ டம் ேகள்வகள்

ேகட்க வந்தனர். அரசன் என்ன பதல் ெசால்லேவண்டும் என்று
கட்டைளய ட்டிருந்தாேனா அதைனேய ெசான்னான். ப றகு எேரமியாைவ
அந்த அத காரிகள் தனிேய வ ட்டனர். எவரும் எேரமியாவும் அரசனும் என்ன
ேபசனார்கள்என்றுேகட்கவல்ைல.
௨௮ எனேவ எேரமியா ஆலய ப ரகாரத்தன் காவல் அைறயல் எருசேலம்

ைகப்பற்றப்படும்வைரஇருந்தான்.

௩௯
எருசேலமின்வீழ்ச்ச
௧ எருசேலம் ைகப்பற்றப்பட்டது இப்படித்தான்: யூதாவன் அரசன்

ச ேதக்கயாவன் ஒன்பதாவது ஆண்டின் பத்தாவது மாதத்தல் பாப ேலானின்
அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார் எருசேலமிற்கு எத ராகத் தனது முழுப்பைடயுடன்
புறப்பட்டான். அந்நகைரத் ேதாற்கடிக்க முற்றுைகய ட்டனர். ௨ ச ேதக்கயாவன்
பதெனான்றாவது ஆண்டின் நாலாவது மாதத்தன் ஒன்பதாவது நாளில்
எருசேலமின் சுவர் உைடக்கப்பட்டது. ௩ ப றகு பாப ேலான் அரசனின்
அதகாரிகள் எருசேலம் நகருக்குள் வந்தனர். அவர்கள் உள்ேள வந்து மத்தய
வாசலில் உட்கார்ந்துக்ெகாண்டனர். அந்த அத காரிகளின் ெபயர்கள் இைவ:
ெநர்கல் சேரத்ேசர், சம்கார் ேநேபா மாவட்டத்து ஆளுநர், ஒரு மிக உயர்ந்த
அத காரி,ெநேபாசர்ேசக ம்,இன்ெனாருஉயர்அத காரிமற்றும்பல்ேவறுமுக்கய
அதகாரிகளும்இருந்தனர்.
௪ யூதாவன் அரசனான ச ேதக்கயா பாப ேலான் அதகாரிகைளப்

பார்த்தான். அவன் தனது பைட வீரர்கேளாடு ஓடிப்ேபானான். அவர்கள்
இரவல் எருசேலைம வ ட்டனர். அவர்கள் அரசனது ேதாட்டத்தன் வழியாகச்
ெசன்றனர். இரண்டு சுவர்களுக்கு இைடயல் இருந்த வாசல் வழியாகச்
ெசன்றனர். ப றகு அவர்கள் வனாந்தரத்ைத ேநாக்க ப் ேபானார்கள்.
௫ பாப ேலானியப் பைட ச ேதக்கயாைவயும் அவேனாடு ெசன்ற வீரர்கைளயும்
துரத்தயது. எரிேகாவன் சமெவளியல் அவர்கள் ச ேதக்கயாைவப்
ப டித்தனர். அவைன பாப ேலான் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம்
ெகாண்டுேபானார்கள். ேநபுகாத்ேநச்சார் ஆமாத் ேதசத்து ரிப்லா பட்டணத்தல்
இருந்தான். அந்த இடத்தல் ேநபுகாத்ேநச்சார் ச ேதக்கயாைவ என்ன
ெசய்யலாம் என்று முடிவு ெசய்தான். ௬ அங்ேக ரிப்லா பட்டணத்தல்,
பாப ேலான் அரசன் ச ேதக்கயாவன் மகைன ச ேதக்கயா பார்க்கும்ேபாேத
ெகான்றான். ேநபுகாத்ேநச்சார் யூதாவன் அரச அத காரிகைள ச ேதக்கயா
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத ெகான்றான். ௭ ப றகு, ேநபுகாத்ேநச்சார்
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ச ேதக்கயாவன் கண்கைள குருடாக்கனான். அவனுக்கு ெவண்கலச்
சங்கலிையப் ேபாட்டு பாப ேலானுக்குக்ெகாண்டுப்ேபானான்.
௮ பாப ேலான் பைடயானது அரசனின் வீட்ைடயும் எருசேலம் ஜனங்களின்

வீட்ைடயும் ெநருப்ப ட்டனர். அவர்கள் எருசேலமின் சுவர்கைள உைடத்தனர்.
௯ ேநபுசராதான் பாப ேலானிய அரசனின் ச றப்புக் காவலர்களின் தளபதயாக
இருந்தான். எருசேலமில் மீதயருந்த ஜனங்கைளப் ப டித்துக்ெகாண்டுேபாய்
சைறயலிட்டான். அவர்கைளப் பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுப்ேபானான்.
ஏற்கனேவ, அவனிடம் சரணைடந்த எருசேலம் ஜனங்கைளயும் ைகத களாக
பாப ேலானுக்கு ெகாண்டுப்ேபானான். ௧௦ ஆனால் ச றப்புக் காவலர்களின்
தளபதயான ேநபுசராதான் யூதாவன் சல ஏைழ ஜனங்கைள வ ட்டுவ ட்டுச்
ெசன்றான். அந்த ஜனங்கள் ெசாந்தமாக எதுவும் இல்லாதவர்கள். எனேவ,
அந்த நாளில் ேநபுசராதான் அவ்ேவைழ ஜனங்களுக்குத் த ராட்ைசத்
ேதாட்டங்கைளயும்வயல்கைளயும்ெகாடுத்தான்.
௧௧ ஆனால், ேநபுகாத்ேநச்சார் ேநபுசராதானுக்கு எேரமியாைவப்பற்ற சல

கட்டைளகைளக் ெகாடுத்தான். ேநபுசராதான் ேநபுகாத்ேநச்சாரின் ச றப்புக்
காவலர்களின் தைலவன். இைவதான் கட்டைளகள்: ௧௨ “எேரமியாைவக்
கண்டுபடி. அவைன கவனித்துக் ெகாள். அவைனத் தாக்காேத. அவன் என்ன
ேகட்க றாேனாஅவற்ைறக்ெகாடு.”
௧௩ எனேவ அரசனின் ச றப்புக் காவலர் தளபதயான ேநபுசராதான்,

பாப ேலானின் தைலைமப் பைட அத காரியான ேநபுசராதாைனயும் ஒரு உயர்
அத காரியான ெநர்கல்சேரத்ேசைரயும் மற்றும் மற்றப் பைட அத காரிகைளயும்
எேரமியாைவத் ேதட அனுப்பனான். ௧௪ அவர்கள் எேரமியாைவக் கண்டனர்.
ஆலய முற்றத்தலிருந்து யூதா அரசனின் காவலரிடமிருந்து ெவளிேய
எடுத்தனர். பாப ேலானது பைடயன் அவ்வதகாரிகள் எேரமியாைவ
ெகதலியாவனிடம் ஒப்பைடத்தனர். ெகதலியா அக க்காமின் மகன். அகக்காம்
சாப்பானுைடய மகன். ெகதலியா எேரமியாைவ வீட்டிற்குத் தரும்பக்
ெகாண்டுப்ேபாகும் கட்டைளகைளப் ெபற்றருந்தான். எனேவ, எேரமியா
வீட்டிற்குக் ெகாண்டுப்ேபாகப்பட்டான். அவன் தன் ெசாந்த மனிதர்கேளாடு
தங்கனான்.

எெபத்ெமேலக்குவற்குகர்த்தரிடமிருந்துஒருெசய்த
௧௫ எேரமியா ஆலயப் ப ரகாரத்தல் காவலர் பாதுகாப்பல் இருந்தேபாது

கர்த்தரிடமிருந்து வார்த்ைத அவனுக்கு வந்தது. ௧௬ “எேரமியா, ேபாய்
எத்த ேயாப்ப யனான எெபத்ெமேலக்குவ டம் இைதச் ெசால்! ‘இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகயசர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார். மிகவைரவல்எருசேலம்
நகைரப்பற்ற நான்ெசான்னெசய்த கள்உண்ைமயாகும்படிச்ெசய்ேவன். எனது
ெசய்த ேபரழிவன்மூலேமஉண்ைமயாகுேம தவ ர நல்லவற்றன்மூலம்அன்று.
நீ உனது ெசாந்தக் கண்களால் அது உண்ைமயாவைத பார்ப்பாய். ௧௭ஆனால்,
அந்நாளில் எெபத்ெமேலக்ேக நான் உன்ைனக் காப்பாற்றுேவன்’ என்று கர்த்தர்
ெசால்லுகறார். ‘நீ பயப்படுக ற ஜனங்களிடம் ெகாடுக்கப்படமாட்டாய். ௧௮ நான்
உன்ைனக் காப்பாற்றுேவன். எெபத்மேலக்ேக, நீ வாளால் மரிக்கமாட்டாய்.
ஆனால் நீ தப்ப த்து வாழ்வாய். இது நகழும். ஏெனன்றால் நீ என்னிடம்
நம்ப க்ைகைவத்தாய்’ ” என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.



எேரமியா ௪௦:௧ 1526 எேரமியா ௪௦:௯

௪௦
எேரமியாவடுதைலெசய்யப்படல்
௧ ராமா நகரத்தல் எேரமியா வடுதைல ெசய்யப்பட்டப் ப றகு கர்த்தரிடமிருந்து

வார்த்ைத வந்தது. ேநபுசராதான் எனும் பாப ேலானிய அரசனது சறப்புக்
காவலாளிகளின் தளபத ராமா நகரில் எேரமியாைவக் கண்டான். எேரமியா
சங்கலிகளால் கட்டப்பட்டிருந்தான். அவன் எருசேலம் மற்றும் யூதாவன்
ைகத களுக்குஇைடயல்இருந்தான். அக்ைகத கள் பாப ேலானுக்குக்ெகாண்டு
ேபாவதற்காக இருந்தனர். ௨ தளபதயான ேநபுசராதான் எேரமியாைவக்
கண்டதும்அவனிடம் ேபசனான். அவன், “எேரமியா,உனதுேதவனாகயகர்த்தர்
இந்த இடத்துக்கு இப்ேபரழிவு வரும் என்று ஏற்கனேவ அறவத்தருக்க றார்.
௩ கர்த்தர், தான் ெசய்ேவன் என்று ெசான்னபடிேய எல்லாவற்ைறயும்
ெசய்தருக்க றார். இப்ேபரழிவு நடந்தது. ஏெனன்றால், யூதா ஜனங்களாகய
நீங்கள் கர்த்தருக்கு எத ராக பாவம் ெசய்து கீழ்ப்படியவல்ைல. ௪ ஆனால்
இப்ேபாது, எேரமியா, நான் உன்ைன வடுதைல ெசய்க ேறன். நான் உனது
மணிக்கட்டுகளிலிருந்து சங்கலிகைள எடுத்து வடுேவன். நீ என்ேனாடு
பாப ேலானுக்கு வர வரும்பனால் நான் உன்ைன நன்றாக கவனித்துக்
ெகாள்ேவன். ஆனால், நீ என்ேனாடு வர வரும்பவல்ைல என்றால்
வரேவண்டாம். பார், நாடு முழுவதும் உனக்காகத் த றந்தருக்க றது. நீ
வரும்புக ற எங்கு ேவண்டுமானாலும் ேபாகலாம். ௫ அல்லது சாப்பானின்
மகனான அகக்காமின் மகனான ெகதலியாவ டம் தரும்ப ப் ேபாகலாம்.
பாப ேலான் அரசன் ெகதலியாைவ யூதாவன் நகரங்களுக்கு ஆளுநராகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றார். ேபாய்ஜனங்களுக்கைடயல்ெகதலியாேவாடுவாழு.
அல்லதுநீவரும்புக ற எந்தஇடத்துக்கும் ேபாகலாம்” என்றுெசான்னான்.
ப றகுேநபுசராதான்எேரமியாவ ற்குெகாஞ்சம்உணவும்பரிசுப்ெபாருட்களும்

ெகாடுத்து ேபாகச்ெசய்தான். ௬ எனேவ, எேரமியா அகீக்காமின் மகனான
ெகதலியாவ டம் மிஸ்பாவுக்குப் ேபானான். எேரமியா ெகதலியாேவாடு, யூதா
ேதசத்தல்வ டப்பட்டுள்ளஜனங்கேளாடுதங்கனான்.

ெகதலியாவன்குறுகயஆட்ச
௭ எருசேலம் அழிக்கப்பட்டேபாது, யூதாவன் பைடயலுள்ள சல வீரர்களும்

அதகாரிகளும்அவர்களுைடயஆட்களும்அத்தறந்த நாட்டிேலேய,வடுபட்டனர்.
அந்த வீரர்கள், அகீக்காமின் மகனான ெகதலியாைவப் பாப ேலான் அரசன்
ேதசத்தல் வடுப்பட்டுள்ளவர்களின் ஆளுநராக நயமிக்கப்பட்டுள்ளைத
அற ந்தனர். வடுப்பட்டுள்ள ஜனங்களில் ஆண்கள், ெபண்கள், சறுவர்கள்
என ஏைழகளாக இருந்தனர். இவர்கள் ைகத களாகப் பாப ேலானுக்குக்
ெகாண்டுப்ேபாகப்படாமல் இருந்தனர். ௮ எனேவ அவ்வீரர்கள் மிஸ்பாவலுள்ள
ெகதலியாவ டம் வந்தனர். அவ்வீரர்கள்: ெநத்தானியாவன் மகனான
இஸ்மேவல், ேயாகனான், அவனுைடய சேகாதரன் ேயானத்தான், கேரயாவன்
குமாரர்கள்,தன்கூேமத்தன்மகனானெசராயா,ெநத்ேதாபாத்உரின்எப்பாயன்
குமாரர்கள், மாகாத்தயாைவ சார்ந்தவனின் மகன் ெயசனியா, மற்றும்
அவர்கேளாடுஇருந்தமனிதர்கள்.
௯ சாப்பானின் மகனான அகக்காமின் மகனான ெகதலியா, வந்த வீரர்களும்

அவர்கேளாடு வந்தவர்களும் பாதுகாப்ைப உணருமாறு ப ரமாணம் ெசய்தான்.
ெகதலியா ெசான்னது இதுதான்: “வீரர்களாகய நீங்கள், பாப ேலானிய
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ஜனங்களுக்கு ேசைவ ெசய்ய பயப்படேவண்டாம். இந்நாட்டில் குடியருந்து,
பாப ேலானிய அரசனுக்கு ேசைவ ெசய்யுங்கள். நீங்கள் இைதச் ெசய்தால்
எல்லாம் நல்லபடியாக இருக்கும். ௧௦ நானும் மிஸ்பாவல் வாழ்ேவன். நான்
உங்களுக்காகஇங்ேகவந்த கல்ேதயரிடம் ேபசுேவன். நீங்கள்அந்த ேவைலைய
எனக்கு வ ட்டுவடுங்கள். நீங்கள் த ராட்ைசகைள அறுவைட ெசய்ய ேவண்டும்.
ேகாைடப் பழங்கைளயும், எண்ெணையயும் எடுக்க ேவண்டும். நீங்கள் எைத
அறுவைட ெசய்க றீர்கேளா அவற்ைற உங்கள் ேசமிப்பு ஜாடிகளில் ேபாட்டு
ைவயுங்கள். உங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் உள்ள நகரங்களில் வாழுங்கள்.”
௧௧ ேமாவாப், அம்ேமான், ஏேதாம் மற்றும் மற்ற நாடுகளில் உள்ள அைனத்து
யூதா ஜனங்களும் பாப ேலான்அரசன்யூதா ேதசத்தல் யூதா ஜனங்கள் சலைர
வ ட்டுவ ட்டுப் ேபாயருக்க றான் என்று ேகள்வப்பட்டனர். பாப ேலான் அரசன்
சாப்பானின் மகனான அகக்காமின் மகனான ெகதலியாைவ அவர்களின்
ஆளுநாரகத் ேதர்ந்ெதடுத்தருப்பைதப்பற்றயும் ேகள்வப்பட்டனர். ௧௨ அந்த
ஜனங்கள் இச்ெசய்த கைளக் ேகள்வப்பட்டதும் அவர்கள் யூதா ேதசத்த ற்கு
வந்தனர். அவர்கள் ச தற க்க டந்த நாடுகளில் இருந்து மிஸ்பாவலுள்ள
ெகதலியாவ டம் தரும்ப வந்தனர். எனேவ அவர்கள் தரும்ப வந்து த ராட்ைச
அறுவைடையயும் ேகாைடப் பழங்கைளயும் ேசகரித்தனர்.
௧௩ கேரயாவன் மகனான ேயாகனானும் மற்ற எல்லா யூதா பைடயன்

அதகாரிகளும் தறந்த நாட்டிலுள்ள அைனவரும் ெகதலியாவ டம்
வந்தனர். ெகதலியா மிஸ்பா பட்டணத்தல் இருந்தான். ௧௪ ேயாகனானும்
அவேனாடிருந்த அத காரிகளும் ெகதலியாவ டம் ெசான்னார்கள். “அம்ேமானிய
ஜனங்களின் அரசனான பாலிஸ் உன்ைனக் ெகால்ல வரும்புக றான் என்பது
உனக்குத் ெதரியுமா? அவன் ெநத்தானியாவன் மகனான இஸ்மேவைல
அனுப்பயருக்க றான்.” ஆனால்அகக்காமின் மகனான ெகதலியா அவர்கைள
நம்பவல்ைல.
௧௫ ப றகு கேரயாவன் மகனான ேயாகனான் மிஸ்பாவல் ெகதலியாவ டம்

தனியாகப் ேபசனான். ேயாகனான் ெகதலியாவ டம், “நான் ேபாய்
ெநத்தானியாவன் மகனாகய இஸ்மேவைலக் ெகால்லட்டுமா? இைதப்பற்ற
எவரும் அற ந்துக் ெகாள்ளமாட்டார்கள். இஸ்மேவல் உன்ைனக் ெகால்லும்படி
வ டக்கூடாது. அது மீண்டும் உன்ைனச் சுற்றயுள்ள அைனத்து யூதா
ஜனங்கைளயும் பல்ேவறு நாடுகளுக்குச் ச தறும்படிச் ெசய்யும். அதாவது
யூதாவன்சலமீந்தவர்களும்அழியும்படி ேநரும்” என்றான்.
௧௬ ஆனால், அகக்காமின் மகனான ெகதலியா கேரயாவன் மகனான

ேயாகனானிடம், “இஸ்மேவைலக் ெகால்லாேத. நீ இஸ்மேவைலப்பற்ற ச்
ெசால்வதுஎல்லாம்உண்ைமஅல்ல” என்றான்.

௪௧
௧ ஏழாவது மாதத்தல், ெநத்தானியாவன் மகனான இஸ்மேவல் அகக்காமின்

மகனான ெகதலியாவ டம் வந்தான். (ெநத்தானியா எலிசாமாவன் மகன்.)
இஸ்மேவல் அவனது பத்து ஆட்கேளாடு வந்தான். அந்த ஆட்கள் மிஸ்பா
பட்டணத்துக்கு வந்தனர். இஸ்மேவல் அரச குடும்பத்தல் ஒரு உறுப்பனன்.
அவன் யூதா அரசனிடம் ஒரு அதகாரியாக இருந்தவன். இஸ்மேவலும்
அவனது ஆட்களும் ெகதலியாேவாடு உணவு உண்டனர். ௨ அவர்கள் ேசர்ந்து
உண்ணும்ெபாழுது, இஸ்மேவலும் அவேனாடு வந்த பத்துேபரும் தீடீெரன்று
எழுந்துஅகக்காமின்மகனானெகதலியாைவவாளால்ெகான்றனர். ெகதலியா



எேரமியா ௪௧:௩ 1528 எேரமியா ௪௧:௧௫

பாப ேலான் அரசனால் யூதாவன் ஆளுநராகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவன்.
௩ இஸ்மேவல், ெகதலியாேவாடு மிஸ்பாவல் இருந்த மற்ற ஜனங்கைளயும்
ெகான்றுவட்டான். இஸ்மேவல் ெகதலியாேவாடு இருந்த பாப ேலானிய
வீரர்கைளயும்ெகான்றான்.
௪-௫ ெகதலியா ெகாைல ெசய்யப்பட்ட அந்நாளுக்குப் ப றகு, 80 ேபர்

மிஸ்பாவுக்கு வந்தனர். அவர்கள் தானியக் காணிக்ைககைளயும் நறுமணப்
ெபாருட்கைளயும் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குக் ெகாண்டு வந்தனர். அந்த 80
ேபரும்தங்கள்தாடிகைளசைரத்தருந்தனர்,தம்ஆைடகைளக்க ழித்தருந்தனர்,
தம்ைமத்தாேம காயப்படுத்தயருந்தனர். அவர்கள் சீேகம், சீேலா, சமாரியா
ஆகயஇடங்களிலிருந்துவந்தனர். அவர்களில் எவருக்கும் ெகதலியா ெகாைல
ெசய்யப்பட்டது ெதரியாது. ௬இஸ்மேவல் மிஸ்பாைவ வ ட்டு அந்த 80 ேபைரயும்
சந்த க்கப் ேபானான். அவர்கைளச் சந்த க்க நடந்துப் ேபாகும்ேபாது அவன்
அழுதான். இஸ்மேவல் அந்த 80 ேபைரயும் சந்த த்து அவர்களிடம், “என்ேனாடு
வந்து அகக்காமின் மகனான ெகதலியாைவச் சந்தயுங்கள்” என்றான். ௭அந்த
80 ேபரும் அவேனாடு மிஸ்பாவுக்குச் ெசன்றனர். ப றகு இஸ்மேவலும் அவனது
ஆட்களும்அந்த 80 ேபைரக் ெகான்றுஅந்த 80 ேபரின் உடல்கைளயும்ஆழமான
ஒரு குழிக்குள் ேபாடத் துவங்கனார்கள். ௮ ஆனால் அவர்களுள் 10 ேபர்
இஸ்மேவலிடம், “எங்கைளக் ெகால்லாேத. எங்களிடம் ேகாதுைமயும் பார்லியும்
உள்ளன. எங்களிடம் எண்ெணயும் ேதனும் உள்ளன. நாங்கள் அவற்ைற
வயல்களில் மைறத்து ைவத்துள்ேளாம். அவற்ைற உனக்குக் ெகாடுக்க
வரும்புக ேறாம்” என்றனர். எனேவ இஸ்மேவல் அந்தப் பத்துப் ேபைரயும்
தனியாகவ ட்டுவ ட்டான். அவன்அவர்கைளமற்றவர்கேளாடுெகால்லவல்ைல.
௯ (அந்தஅகழி மிகப் ெபரியது. இதுஆசா என்னும்யூதாஅரசனால்கட்டப்பட்டது.
ஆசா அரசன்இந்த அகழிையக் கட்டினான். எனேவ ேபார்க் காலங்களில் அதல்
தண்ணீர் இருக்கும். இஸ்ரேவல் அரசனான பாஷாவ டமிருந்து நகரத்ைதக்
காப்பாற்ற இதைனச் ெசய்தான். இது ந ரம்பும்வைர இஸ்மேவல் மரித்த
உடல்கைளப் ேபாட்டான்.)
௧௦ இஸ்மேவல், மிஸ்பா நகரத்தல் இருந்த அைனத்து ஜனங்கைளயும்

ைகப்பற்றனான். பன்னர் அம்ேமானியர் வாழ்ந்த நகரத்ைத கடக்கப்
புறப்பட்டான். அவர்களில் அரசனது மகள்களும் மற்ற வடுபட்ட மனிதர்களும்
இருந்தனர். இவர்கைளெகதலியாகவனித்துக்ெகாள்ளும்படிேநபுசாராதானால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவன். ேநபுசராதான், பாப ேலான்அரசனின் ச றப்புக் காவல்
பைடயன்தளபத .
௧௧ கேரயாவன் மகனான ேயாகனானும் அவேனாடு இருந்த பைட

அத காரிகளும் இஸ்மேவல் ெசய்த அைனத்து ெகட்டச் ெசயல்கைளப்பற்றயும்
ேகள்வப்பட்டனர். ௧௨ எனேவ ேயாகனானும் பைட அத காரிகளும் பல
ஆட்களும் ெநத்தானியாவன் மகனான இஸ்மேவேலாடு சண்ைடய டப்
ேபானார்கள். அவர்கள் க ப ேயான் நகரத்தலுள்ள ெபருங்குளத்து தண்ணீர்
அருகல் அவைனப்ப டித்தனர். ௧௩ இஸ்மேவலால் ைகது ெசய்யப்பட்டவர்கள்
ேயாகனாைனயும் அவேனாடு இருந்த பைட அத காரிகைளயும் பார்த்தனர்.
அந்த ஜனங்கள் மிகவும் மக ழ்ச்ச அைடந்தனர். ௧௪ ப றகு இஸ்மேவலால்
சைற ப டிக்கப்பட்ட அந்த ஜனங்கள் அைனவரும் கேரயாவன் மகனான
ேயாகனானிடம் ஓடிச் ெசன்றனர். ௧௫ ஆனால் இஸ்மேவலும் அவனது எட்டு
ஆட்களும்ேயாகனானிடமிருந்துதப்ப த்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள்அம்ேமானிய
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ஜனங்களிடம்ஓடிப்ேபானார்கள்.
௧௬எனேவ,கேரயாவன்மகனானேயாகனானும்அவனதுபைடயத காரிகளும்

ைகத கைள வடுவத்தனர். இஸ்மேவல் ெகதலியாைவக் ெகாைல
ெசய்தருந்தான். மிஸ்பாவலுள்ள ஜனங்கைளக் ைகப்பற்றயருந்தான்.
மீதயருந்தவர்களில் வீரர்கள், ெபண்கள், குழந்ைதகள், சைப அத காரிகள்
என இருந்தனர். ேயாகனான் அவர்கைள க ப ேயான் நகரிலிருந்து தரும்பக்
ெகாண்டுவந்தான்.

எக ப்த ற்குத்தப்ப த்தல்
௧௭-௧௮ ேயாகனானும் மற்றப் பைட அத காரிகளும் கல்ேதயர்களுக்கு

பயந்தனர். பாப ேலானின் அரசன் ெகதலியாைவ யூதாவன் ஆளுநராகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தருந்தான். ஆனால் இஸ்மேவல் ெகதலியாைவக் ெகாைல
ெசய்துவ ட்டான். ேயாகனான், கல்ேதயர்கள் ேகாபமாக இருப்பார்கள் என்று
அஞ்சனான். எனேவ அவர்கள் எக ப்துக்கு ஓடிப்ேபாக முடிவு ெசய்தனர்.
எக ப்துக்குப் ேபாகும் வழியல் அவர்கள் ெகருத்க ம்காமினில் தங்கனார்கள்.
ெகருத்க ம்காமின்ெபத்ேலகம் நகருக்குஅருகல்இருக்கறது.

௪௨
௧அவர்கள்ெகருத்க ம்காமினில்இருக்கும் ேபாது, ேயாகனானும்ஓசாயாவன்

மகனான ெயசனியாவும் தீர்க்கதரிச எேரமியாவ டம் ெசன்றனர். எல்லாப்
பைட அத காரிகளும் ேயாகனான் மற்றும் ெயசனியாவுடன் ெசன்றனர்.
முக்கயத்துவம் குைறந்த ஜனங்களில் இருந்து முக்கயத்துவம் மிகுந்த
ஜனங்கள் வைர அைனத்து ஜனங்களும் எேரமியாவ டம் ெசன்றனர். ௨ அந்த
ஜனங்களைனவரும் எேரமியாவ டம், “எேரமியா, நாங்கள் என்னெசால்க ேறாம்
என்பைத தயவுெசய்துக் ேகளும். யூதாவன் வம்சத்தலிருந்து தப்ப ப்
பைழத்த இந்த ஜனங்களுக்காக உமது ேதவனாகய கர்த்தரிடம் ெஜபம்
ெசய்யும். எேரமியா, எங்களில் நைறய ேபர் மீதயாக இருக்கவல்ைல
என்பைத நீர் பார்க்கமுடியும். ஒரு காலத்தல் நாங்கள் ஏராளமாக இருந்ேதாம்.
௩எேரமியா, நாங்கள் எங்ேக ேபாக ேவண்டும், நாங்கள் என்னெசய்யேவண்டும்
என்று உமது ேதவனாகய கர்த்தர் என்ன கூறுகறார் என்று கர்த்தரிடம்
ெஜபம்ெசய்துக்ேகளும்” என்றனர்.
௪ ப றகு, எேரமியா தீர்க்கதரிச , “நான் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என

நீங்கள் வரும்புக றீர்கள் என்பைதப் புரிந்துக்ெகாள்க ேறன். நீங்கள்
ேகட்டுக்ெகாண்டபடிநான்உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தரிடம்ெஜபம்ெசய்க ேறன்.
கர்த்தர் ெசால்க ற எல்லாவற்ைறயும் நான் உங்களுக்குச் ெசால்ேவன். நான்
உங்களிடமிருந்துஎைதயும்மைறக்கமாட்ேடன்” என்றான்.
௫ ப றகு, அந்த ஜனங்கள் எேரமியாவ டம், “நாங்கள், உமது ேதவனாகய

கர்த்தர் ெசான்னபடி ெசய்யாவ ட்டால், ப றகு கர்த்தேர எங்களுக்கு எத ரான
உண்ைமயான நம்ப க்ைகயுள்ள சாட்ச யாக இருப்பார் என்று நம்புேவாம். உமது
ேதவனாகய கர்த்தர் நாங்கள் என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று ெசால்லேவ
உம்ைம அனுப்பயுள்ளார் என அறக ேறாம். ௬ நாங்கள் அச்ெசய்தைய
வரும்புக ேறாமா அல்லது அச்ெசய்தைய வரும்பவல்ைலயா என்பது ஒரு
ெபாருட்டன்று. நமது ேதவனாகய கர்த்தருக்கு நாங்கள் அடிபணிேவாம்.
நாங்கள் உம்ைம எங்களுக்கான ெசய்தைய அறயேவ அனுப்புக ேறாம்.
அவர் என்ன ெசால்க றாேரா அதற்கு நாங்கள் அடிபணிேவாம். ப றகு
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எங்களுக்கு நல்லைவ நடக்கும். ஆம் நாங்கள் எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
அடிபணிேவாம்” என்றனர்.
௭ பத்து நாட்கள் முடிந்ததும், கர்த்தரிடமிருந்து ெசய்த எேரமியாவ ற்கு

வந்தது. ௮ ப றகு எேரமியா, கேரயாவன் மகனான ேயாகனாைனயும்
அவனுடனிருந்த பைட அத காரிகைளயும் ேசர்ந்து அைழத்தான். எேரமியா,
முக்கயத்துவம்குைறந்தஆட்களிலிருந்துமுக்கயத்துவம் மிகுந்தஆட்கள்வைர
அைனத்து ஜனங்கைளயும் அைழத்தான். ௯ ப றகு அவர்களிடம் எேரமியா,
“இஸ்ரேவலர்களின் ேதவனாகய ஆண்டவர் கூறுவது இதுதான், நீங்கள்
என்ைன அவரிடம் அனுப்பனீர்கள். நான் ேதவேனாடு வழக்காடி நான்
அவரிடத்தல் நீங்கள் ேகட்க வரும்பயைத ேகட்ேடன். கர்த்தர் ெசால்க றது
இதுதான். ௧௦ ‘ஜனங்களாகய நீங்கள் யூதாவல் தங்கனால் நான் உங்கைளப்
பலமுள்ளவர்களாகச் ெசய்ேவன். நான் உங்கைள அழிக்கமாட்ேடன். நான்
உங்கைள நடுேவன். நான் உங்கைளத் தள்ளமாட்ேடன். நான் இவற்ைறச்
ெசய்ேவன். ஏெனன்றால், நான் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தய பயங்கரமான
ெசயல்களுக்காக வருத்தப்படுக ேறன். ௧௧ இப்ேபாது நீங்கள் பாப ேலான்
அரசனுக்குப் பயப்படுக றீர்கள். ஆனால் பாப ேலான் அரசனுக்கு நீங்கள்
பயப்பட ேவண்டாம்’ இதுதான் கர்த்தருைடய வார்த்ைத, ‘ஏெனன்றால் நான்
உங்களுடன்இருக்க ேறன். நான்உங்கைளக் காப்பாற்றுேவன். நான்உங்கைள
வடுவப்ேபன். நான் உங்கைள அவனுைடய ைககளிலிருந்து தப்புவ ப்ேபன்.
௧௨ நான் உங்களிடம் தயவாய் இருப்ேபன். பாப ேலானின் அரசனும் உங்கைள
இரக்கத்ேதாடு நடத்துவான். அவன் உங்கைள தரும்பவும் உங்கள் நாட்டுக்குக்
ெகாண்டு வருவான்.’ ௧௩ஆனால் நீங்கள், ‘நாங்கள் யூதாவல் தங்கமாட்ேடாம்’
என்று ெசால்லலாம். அவ்வாறு நீங்கள் ெசான்னால் நீங்கள் உங்கள்
ேதவனாகய கர்த்தருக்கு அடிபணிய மறுக்க றீர்கள். ௧௪ நீங்கள், ‘இல்ைல.
நாங்கள் ேபாய் எக ப்தல் வாழ்ேவாம். எக ப்த ேல நாங்கள் ேபாரினிமித்தமாக
கவைலப்படமாட்ேடாம். நாங்கள் எக்காளத்தன் சத்தத்ைதக் ேகட்கமாட்ேடாம்.
எக ப்தல் நாங்கள் பச ேயாடுஇருக்கமாட்ேடாம்’ என்றுெசால்லலாம். ௧௫நீங்கள்
அவ்வாறு ெசான்னால், ப றகு கர்த்தர் ெசால்லும் வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்.
யூதாவல் உய ர் பைழத்தவர்கேள ேகளுங்கள். இதுதான் இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் ெசால்வது: ‘நீங்கள் எக ப்துக்குப்
ேபாய் வாழ ேவண்டும் என்று முடிவு ெசய்தால் ப றகு இைவ எல்லாம் ந கழும்.
௧௬நீங்கள் ேபாரின் வாளுக்குஅஞ்சுகறீர்கள். ஆனால்இதுஅங்ேகஉங்கைளத்
ேதாற்கடிக்கும். நீங்கள் பசையப் பற்ற கவைலப்படுக றீர்கள். ஆனால்
எக ப்தல் நீங்கள் பச ேயாடு இருப்பீர்கள். நீங்கள் அங்ேக மரிப்பீர்கள்.
௧௭ எக ப்துக்குச் ெசல்லேவண்டும் என்று முடிவு ெசய்த ஒவ்ெவாருவரும் வாள்
அல்லது பச அல்லது பயங்கர ேநாயால் மரிப்பார்கள். எக ப்துக்குப் ேபாக ற
ஒருவனும் உய ர் பைழக்கமாட்டான். நான் அவர்களுக்குக் ெகாண்டு வருகற
பயங்கரமானவற்றலிருந்துஒருவன்கூடதப்ப க்கமாட்டான்.’
௧௮ “இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்:

‘எருசேலமிற்கு எத ராக ேகாபத்ைத நான் காண்பத்ேதன். எருசேலமில் வாழ்ந்த
ஜனங்கைள நான் தண்டித்ேதன். அேத வழியல் எக ப்த ற்குச் ெசல்க ற
ஒவ்ெவாருவரிடமும் எனது ேகாபத்ைதக் காட்டுேவன். மற்றவர்களுக்குத்
தீைம ஏற்படுவைதப்பற்ற ஜனங்கள் ேபசும்ேபாது உங்கைள சான்றாகக்
காட்டுவார்கள். நீங்கள் ஒரு சாப வார்த்ைதப்ேபான்று ஆவீர்கள். ஜனங்கள்
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உங்கைள எண்ணி அவமானம் அைடவார்கள். ஜனங்கள் உங்கைள
ந ந்த ப்பார்கள். நீங்கள்யூதாைவமீண்டும்பார்க்கமாட்டீர்கள்.’
௧௯ “யூதாவல் உய ர் பைழத்தவர்கேள, கர்த்தர் உங்களுக்கு, ‘எக ப்த ற்குப்

ேபாக ேவண்டாம்’ என்று நான் இப்ெபாழுது எச்சரிக்க ேறன். ௨௦ நீங்கள் தவறு
ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். இது உங்கள் மரணத்துக்குக் காரணம் ஆகும்.
நீங்கள் என்னிடம், ‘எங்களுக்காக எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தரிடம் ெஜபம்
ெசய். கர்த்தர் என்ன ெசய்யேவண்டுெமன்று ெசால்க றாேரா அைனத்ைதயும்
ெசால். நாங்கள் கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிக ேறாம்’ என்றீர்கள். ௨௧ எனேவ இன்று,
நான் உங்களிடம் கர்த்தருைடய ெசய்தையச் ெசால்லியருக்க ேறன். ஆனால்,
நீங்கள் உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல. அவர் என்ைன
உங்களிடம் அனுப்ப ைவத்து நீங்கள் ெசய்யேவண்டியவற்ைற உங்களுக்கு
ெசால்ல ெசான்னைத எல்லாம் நீங்கள் ெசய்யாமலிருக்கறீர்கள். ௨௨ எனேவ,
இப்ேபாது நீங்கள் உறுதயாக புரிந்துக்ெகாள்ளுங்கள். நீங்கள் எக ப்த ற்குச்
ெசன்று வாழ வரும்புக றீர்கள். ஆனால் எக ப்தல் இைவ எல்லாம் உங்களுக்கு
ஏற்படும். நீங்கள்வாள்அல்லதுபச அல்லதுபயங்கரமானேநாயால்மரிப்பீர்கள்”
என்றான்.

௪௩
௧ எனேவ எேரமியா ஜனங்களுக்கு அவர்களது ேதவனாகய கர்த்தர் ெசான்ன

வார்த்ைதையச் ெசால்லி முடித்தான். கர்த்தர் ஜனங்களுக்குச் ெசால்லும்படி
எேரமியாைவஅனுப்பயவாறுஎல்லாவற்ைறயும்ெசான்னான்.
௨ ஓசாயாவன் மகனாகய அசரியாவும் கேரயாவன் மகனான ேயாகனானும்

மற்றும் சலரும் இறுமாப்ேபாடும் ப டிவாதமானவர்களாகவும் இருந்தனர்.
அவர்கள் எேரமியாவ டம் ேகாபம் ெகாண்டனர். அவர்கள் எேரமியாவ டம்,
“எேரமியா, நீ ெபாய் ெசால்லுகறாய். எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தர் உன்ைன,
‘நீங்கள் எக ப்துக்கு வாழ ேபாகேவண்டாம்’ என்று எங்களிடம் ெசால்ல
அனுப்பவல்ைல. ௩ எேரமியா, ேநரியாவன் மகனான பாருக் எங்களுக்கு
எத ராக உன்ைன ஏவயருக்க றான் என்று நாங்கள் நைனக்க ேறாம். எங்கைள
பாப ேலானியஜனங்களிடம்ெகாடுக்குமாறுஅவன்வரும்புக றான். நீஇதைனச்
ெசய்யுமாறு அவன் வரும்புக றான். அதனால் அவர்கள் எங்கைளக் ெகால்ல
முடியும். அல்லது நீ இதைனச் ெசய்யுமாறு வரும்புக றான். அதனால் அவர்கள்
எங்கைளக் ைகத களாக்க பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபாகமுடியும்” என்று
ெசான்னார்கள்.
௪ எனேவ ேயாகனான், பைட அத காரிகள் மற்றும் அைனத்து ஜனங்களும்

கர்த்தருைடய கட்டைளக்குஅடிபணியவல்ைல. கர்த்தர் அவர்களுக்குயூதாவல்
தங்கும்படி கட்டைளய ட்டிருந்தார். ௫ ஆனால் கர்த்தருக்கு அடிபணிவதற்குப்
பதலாக, ேயாகனான் மற்றும் பைட அத காரிகளும் தப்பயவர்கைள யூதாவல்
இருந்து எக ப்துக்குக் ெகாண்டு ெசன்றனர். கடந்த காலத்தல் பைகவர்
ப ற நாடுகளுக்கு அவர்கைள எடுத்துச் ெசன்றனர். ஆனால் அவர்கள்
யூதாவற்குத் தரும்பனார்கள். ௬இப்ெபாழுது ேயாகனான் மற்றும் அைனத்து
பைடயத காரிகளும் எல்லா ஆண்கள், ெபண்கள், குழந்ைதகள் ஆக ேயாைர
எக ப்துக்கு வழி நடத்த க் ெகாண்டு ெசன்றனர். அந்த ஜனங்களுடன்அரசனின்
மகள்களும் இருந்தனர். (ேநபுசராதான் அவர்கைள கவனித்துக்ெகாள்ளும்படி
ெகதலியாைவ நயமித்தான். ேநபுசராதான் பாப ேலானிய அரசனின்
ச றப்புக் காவல் பைடயன் தளபதயாக இருந்தான்.) ேயாகனான் தீர்க்கதரிச
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எேரமியாைவயும் ேநரியாவன் மகனான பாருக்ைகயும் அைழத்துப் ேபானான்.
௭அந்தஜனங்கள் கர்த்தர் ெசான்னவற்ைறக் ேகட்கவல்ைல. எனேவஅைனத்து
ஜனங்களும்எக ப்துக்குச்ெசன்றனர். அவர்கள்தக்பாேனஸ்எனும்நகரத்த ற்குச்
ெசன்றனர்.
௮ தக்பாேனஸ் நகரத்தல், கர்த்தரிடமிருந்து எேரமியா இந்த வார்த்ைதையப்

ெபற்றான். ௯ “எேரமியா, ச ல ெபரிய கற்கைள எடுத்து தக்பாேனஸ் நகரத்தல்,
அவற்ைறப் பார்ேவானுைடய அரண்மைனக்கு முன்னால் ஒலிமுக வாசலில்
ெசங்கல் நைடபாைதயல் களிமண்ணுக்குள் புைதத்துைவ. யூதாவன்
ஆட்கள் எல்ேலாரும் பார்க்கும்ேபாேத நீ இவற்ைறச் ெசய். ௧௦ ப றகு,
உன்ைன கவனித்துக்ெகாண்டிருக்க ற யூதாவன் ஆட்களிடம் கூறு: ‘இதுதான்
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுவது. நான்
பாப ேலான் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சாைர இங்ேக வர அனுப்புேவன். அவன்
எனது ேவைலக்காரன். நான் புைதத்து ைவத்த இக்கல்லின் ேமல் அவனது
சங்காசனத்ைத ைவக்கச் ெசய்ேவன். அவன் தனது இராஜ கூடாரத்ைத அதன்
ேமல் வ ரிப்பான். ௧௧ ேநபுகாத் ேநச்சார் இங்ேக வந்து எக ப்ைதத் தாக்குவான்.
மரிக்க ேவண்டியவர்களுக்கு அவன் மரணத்ைதக் ெகாண்டுவருவான். அவன்
அடிைமத்தனத்தற்கு ஏதுவானவர்கைள சைறயருக்கச் ெசய்வான். வாளால்
ெகால்லப்படத்தக்கவர்கைளக் ெகால்ல வாைள அவன் ெகாண்டு வருவான்.
௧௨ ேநபுகாத்ேநச்சார் எக ப்தலுள்ள ெபாய்த் ெதய்வங்களின் ேகாயலில்
ெநருப்ைப மூட்டுவான். அவன் அக்ேகாயல்கைள எரிப்பான். அவன் அந்த
வக்க ரகங்கைள ெவளிேய எடுத்துப் ேபாடுவான். ஒரு ேமய்ப்பன் தனது
ஆைடையச் சுத்தப்படுத்துவதற்கு அதல் உள்ள மூட்ைடப்பூச்ச கைளயும்
ஓட்டுப்பூச்ச கைளயும் எடுப்பான். அேத வழியல் ேநபுகாத்ேநச்சார் எக ப்ைதச்
சுத்தப்படுத்துவான். ப றகு அவன் பத்த ரமாக எக ப்ைத வடுவான்.
௧௩ ேநபுகாத்ேநச்சார் எக ப்தன் சூரியத்ேதவன் ஆலயத்தலுள்ள நைனவுக்
கற்கைள அழிப்பான். எக ப்தல் உள்ள ெபாய்த் ெதய்வங்களின் ஆலயங்கைள
அவன்எரித்துப்ேபாடுவான்.’ ” என்றான்.

௪௪
எக ப்தலுள்ளயூதாஜனங்களுக்குகர்த்தருைடயவார்த்ைத
௧ கர்த்தரிடமிருந்து எேரமியா ஒரு வார்த்ைதையப் ெபற்றான். எக ப்தல்

வாழுகற அைனத்து யூதா ஜனங்களுக்கும் இந்த வார்த்ைத உரிதானது. இந்த
வார்த்ைத மிக்ேதால், தக்பாேனஸ், ேநாப்பல், பத்ேரான் ேபான்ற இடங்களில்
வாழும் யூதாவன் ஜனங்களுக்கானது. இதுதான் ெசய்த : ௨ “இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுவதாவது, ‘ஜனங்களாகய
நீங்கள் யூதாவன் நகரங்களிலும் எருசேலமிலும் நான் ஏற்படுத்தய
பயங்கரமானவற்ைறப்பார்த்தீர்கள். அந்தநகரங்கள்எல்லாம்இன்றுகாலியான
கற்தூண்களாக உள்ளன. ௩ அந்த இடங்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டன.
ஏெனன்றால், அதல் வாழ்ந்த ஜனங்கள் ெகட்டவற்ைறச் ெசய்தனர். அவர்கள்
அந்நய ெதய்வங்களுக்கு பலிகைளக் ெகாடுத்தனர். அது எனக்குக்
ேகாபத்ைதத் தந்தது. கடந்த காலத்தல் நீங்களும் உங்கள் முற்ப தாக்களும்
அத்ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ளவல்ைல. ௪ மீண்டும் மீண்டும் எனது
தீர்க்கதரிச கைள அவர்களிடம் அனுப்ப ேனன். அத்தீர்க்கதரிச கள் எனது
ேவைலக்காரர்களாக இருந்தனர். அத்தீர்க்கதரிச கள் எனது ெசய்த கைளப்
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ேபசனார்கள். அந்த ஜனங்களிடம், “இப்பயங்கரமானவற்ைறச் ெசய்யாதீர்கள்.
வக்க ரகங்கைள நீங்கள் வழிபடுவைத நான் ெவறுக்க ேறன்” என்றனர்.
௫ ஆனால் அந்த ஜனங்கள் தீர்க்கதரிச கள் ெசான்னைதக் ேகட்கவல்ைல.
அவர்கள் அத்தீர்க்கதரிச களிடம் தம் கவனத்ைதச் ெசலுத்தவல்ைல. அந்த
ஜனங்கள் ெகட்டவற்ைறச் ெசய்வைத நறுத்தவல்ைல. அவர்கள் அந்நய
ெதய்வங்களுக்கு பலிகள் ெகாடுப்பைத நறுத்தவல்ைல. ௬ எனேவ நான்
அந்த ஜனங்களுக்கு எத ராக என் ேகாபத்ைதக் காட்டிேனன். நான் யூதாவன்
பட்டணங்கைளயும் எருசேலமின் ெதருக்கைளயும் தண்டித்ேதன். எனது ேகாபம்,
எருசேலைமயும் யூதாவன் பட்டணங்கைளயும் இன்ைறக்குள்ள ெவறுைமயான
கற்குவயல்களாக்கவ ட்டது.’ ”
௭ எனேவ, “இஸ்ரேவலின் சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தர்

கூறுகறார். ‘ெதாடர்ந்து வக்க ரகங்கைளத் ெதாழுதுக்ெகாண்டு
நீங்கள் உங்கைளேய ஏன் காயப்படுத்த க்ெகாள்க றீர்கள். நீங்கள்
ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும் சறுவர்கைளயும் குழந்ைதகைளயும்
யூதாவன் வம்சத்தலிருந்து ப ரித்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். உங்கைள
ஒன்றுமில்லாதவர்கைளேபால ஆக்க நீங்கேள காரணமாகுகறீர்கள்.
௮ ஜனங்களாகய நீங்கள் வக்க ரகங்கைளச் ெசய்து எனக்கு ஏன் ேகாபத்ைத
உண்டுப்பண்ணுகறீர்கள்? இப்ெபாழுது நீங்கள் எக ப்தல் வாழ்க றீர்கள்.
எக ப்தலுள்ள ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு பலிகள் ெகாடுப்பதன் மூலம்
இப்ேபாது நீங்கள் என்ைனக் ேகாபமூட்டிக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். நீங்கள்
உங்கைளேய அழிப்பீர்கள். இது உங்களுைடய தவறு. நீங்கள் எல்லா
ஜாத கள் மத்தயலும் ஒரு சாபச் ெசால்லாகவும், அவமானப்பட்டவர்களாகவும்
ஆவீர்கள். அடுத்த நாட்டு ஜனங்கள் அைதக் ெகட்டதாகப் ேபசுவார்கள்.
பூமியல் உள்ள மற்ற நாட்டினர் உங்கைள ேகலி ெசய்வார்கள். ௯ உங்கள்
முற்ப தாக்கள் ெசய்த ெபால்லாப்புகைள நீங்கள் மறந்துவ ட்டீர்களா? யூதாவன்
அரசர்களும் அரச களும் ெசய்த ெபால்லாப்புகைள மறந்து வ ட்டீர்களா?
யூதாவலும் எருசேலம் வீத களிலும் நீங்களும் உங்கள் மைனவயரும் ெசய்த
ெபால்லாப்புகைள மறந்துவ ட்டீர்களா? ௧௦ இந்த நாளிலும் கூட யூதாவன்
ஜனங்கள் தங்கைளத் தாங்கள் தாழ்த்த க்ெகாள்ளவல்ைல. அவர்கள் எனக்கு
எவ்வதமரியாைதயும்ெசய்யவல்ைல. அந்தஜனங்கள்எனதுேபாதைனகைளப்
பன்பற்றவல்ைல. நான்உங்களுக்கும்உங்கள்முன்ேனார்களுக்கும் ெகாடுத்த
சட்டங்களுக்குக்கீழ்ப்படியவல்ைல.’
௧௧ “எனேவ, இதுதான் இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய சர்வ வல்லைமயுள்ள

கர்த்தர் ெசால்வது: ‘உங்களுக்குபயங்கரமானைவநகழேவண்டும்என்றுமுடிவு
ெசய்து வ ட்ேடன். யூதாவன் வம்சம் முழுவைதயும் நான் அழிப்ேபன். ௧௨உய ர்
பைழத்தவர்கள் சலர் மட்டுேம உள்ளனர். அந்த ஜனங்களும் எக ப்துக்கு
வந்தனர். யூதாவன் வம்சத்தலுள்ள அந்த சலைரயும் நான் அழிப்ேபன்.
அவர்கள் வாளால் ெகால்லப்படுவார்கள் அல்லது பசயால் மரிப்பார்கள்.
அவர்களுக்கு நடப்பைதக் ேகள்வப்பட்டு மற்ற நாடுகள் அஞ்சும். மற்றவர்கள்
அவைர சப த்து ந ந்தைனக்குள்ளாக்கடுவார்கள். அந்த யூதா ஜனங்கைள
அவர்கள்அவமத ப்பார்கள். ௧௩எக ப்தல்வாழ்வதற்குப்ேபானஅந்தஜனங்கைள
நான் தண்டிப்ேபன். நான் வாள்கள், பச மற்றும் பயங்கரமான ேநாய்கள்
ஆகயவற்ைறப் பயன்படுத்த அவர்கைளத் தண்டிப்ேபன். நான் எருசேலம்
நகரத்ைதத் தண்டித்ததுேபான்று அந்த ஜனங்கைள நான் தண்டிப்ேபன்.
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௧௪ யூதாவலிருந்து தப்ப ப் பைழத்து எக ப்த ற்கு வாழப் ேபானவர்களில்
ஒருவர் கூட எனது தண்டைனயலிருந்து தப்ப க்க முடியாது. அந்த ஜனங்கள்
யூதாவற்குத் தரும்ப வந்து அங்ேக வாழ வரும்புகன்றனர். ஆனால்
ஒருவரும் யூதாவுக்குத் தரும்ப ப் ேபாகமாட்டார்கள். ஒருேவைள சலர் மட்டும்
தப்ப த்துக்ெகாள்ளலாம்.’ ”
௧௫ யூதாவன் ெபண்களில் பலர் எக ப்தல் வாழும்ேபாது அந்நய

ெதய்வங்களுக்குப் பலிகள் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்தனர். அவர்களது
கணவர்களுக்கு இது ெதரியும். ஆனால் அவர்கைள தடுத்து நறுத்தவல்ைல.
யூதாவன் ஜனங்களில் ெபரிய கூட்டத்தனர் ஒன்று கூடுகன்றனர். அவர்கள்
எக ப்தன் ெதன்பகுதயல் வாழுகன்ற யூதா ஜனங்களாவார்கள். மற்ற
ெதய்வங்களுக்கு பலிகள் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருக்க ற அப்ெபண்களின்
கணவர்கள் எேரமியாவ டம். ௧௬ “நீ எங்களுக்குச் ெசான்ன கர்த்தருைடய
வார்த்ைதைய நாங்கள் ேகட்கமாட்ேடாம். ௧௭ வானராக்கனிக்கு பலிகள்
ெகாடுப்பதாக நாங்கள்வாக்குறுத ெகாடுத்தருக்க ேறாம். நாங்கள்வாக்குறுத
அளித்தபடிஎல்லாவற்ைறயும்ெசய்ேவாம். நாங்கள்அவைளத்ெதாழுதுெகாள்ள
பலிகள் ெகாடுப்ேபாம். பானங்களின் காணிக்ைகையஊற்றுேவாம். நாங்கள்
இதைனக் கடந்த காலத்தல் ெசய்ேதாம். எங்கள் முற்ப தாக்கள், எங்கள்
அரசர்கள், எங்கள் அதகாரிகள் கடந்த காலத்தல் இதைனச் ெசய்தனர்.
யூதாவன் நகரங்களிலும் எருசேலமின் ெதருக்களிலும் நாங்கள் அவற்ைறச்
ெசய்ேதாம். ெசார்க்கத்தன் அரசைய நாங்கள் ெதாழுதுவந்த அந்ேநரத்தல்
எங்களிடம் நைறய உணவு இருந்தது. நாங்கள் ெவற்ற கரமாக இருந்ேதாம்.
ெகட்டைவ எதுவும் நடக்கவல்ைல. ௧௮ ஆனால் நாங்கள் வானராக்கனிக்கு
ெதாழுதுெகாள்வைத நறுத்த ேனாம். அவளுக்குப் பானப் பலிகள்ஊற்றுவைத
நறுத்த ேனாம். அவளுக்கு ெதாழுைககள் ெசய்வைத நறுத்தயதலிருந்து
எங்களுக்குப் ப ரச்சைனகள் ஏற்பட்டிருக்கன்றன. எங்களது ஜனங்கள்
வாள்களாலும்பசயாலும்ெகால்லப்பட்டிருக்கன்றனர்” என்றனர்.
௧௯ ப றகு ெபண்கள் ேபசனார்கள். அவர்கள் எேரமியாவ டம், “நாங்கள்

ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தைதஎங்கள்கணவர்கள்அறவார்கள். வானராக்கனிக்கு
பலிகள் ெகாடுக்க எங்களுக்கு அவர்களின் அனுமத இருந்தது. அவளுக்குப்
பானங்களின் காணிக்ைக ஊற்ற எங்களுக்கு அவர்களின் அனுமத இருந்தது.
அவைளப் ேபான்ற அப்பங்கைள நாங்கள் ெசய்துக்ெகாண்டிருந்தைத எங்கள்
கணவர்களும்அறவார்கள்” என்றனர்.
௨௦ ப றகு எேரமியா எல்லா ஆண்கள் மற்றும் ெபண்களுடன் ேபசனான்.

இவற்ைறெயல்லாம் இப்ெபாழுதுதான் ெசான்ன அவர்களுடன் எேரமியா
ேபசனான். ௨௧ எேரமியா அந்த ஜனங்களிடம், “யூதாவன் நகரங்களிலும்
எருசேலமின் வீத களிலும் நீங்கள், பலிகள் ெசய்தைத கர்த்தர்
நைனவுப்படுத்தனார். நீங்களும் உங்கள் முற்ப தாக்களும், உங்கள்
அரசர்களும், உங்கள் அதகாரிகளும், ேதசத்தன் ஜனங்களும் இதைனச்
ெசய்தனர். நீங்கள்என்னெசய்தீர்கள்என்பைதக்கர்த்தர்நைனவுப்படுத்தனார்.
அைதப்பற்ற நைனத்தார். ௨௨ ப றகு கர்த்தருக்கு உங்கேளாடு அதற்கு
ேமல் ெபாறுைமயாக இருக்க முடியவல்ைல. நீங்கள் ெசய்த பயங்கரமான
காரியங்கைள கர்த்தர் ெவறுத்தார். எனேவ கர்த்தர் ேதசத்ைதக் காலியான
வனாந்தரமாக்கனார். இப்ெபாழுது அங்ேக எவரும் வாழவல்ைல. மற்றவர்கள்
அத்ேதசத்ைதப் பற்ற அருவருப்பாகப் ேபசுக றார்கள். ௨௩அந்த தீைமெயல்லாம்
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உங்களுக்கு ஏற்பட்டன. ஏெனன்றால், நீங்கள் அந்நய ெதய்வங்களுக்குப்
பலிகள் ெகாடுத்தீர்கள். கர்த்தருக்கு எத ராக நீங்கள் பாவம் ெசய்தீர்கள்.
நீங்கள் கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல. நீங்கள் அவரது ேபாதைனகைளயும்
அவர் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த சட்டங்கைளயும் பன்பற்றவல்ைல. உங்கள்
உடன்படிக்ைகையயன் பகுதைய நீங்கள் பாதுகாக்கவல்ைல” என்று
பதலளித்தான்.
௨௪ ப றகு எேரமியா எல்லா ஆண்கள் மற்றும் ெபண்களிடமும் ேபசனான்.

எேரமியா ெசான்னான், “யூதா ஜனங்களாகய நீங்கள், இப்ெபாழுது எக ப்தல்
இருக்கறீர்கள். கர்த்தருைடய வார்த்ைதைய கவனியுங்கள்: ௨௫இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்: ‘ெபண்களாகய நீங்கள்
ெசான்னைதேய ெசய்தீர்கள். நீங்கள், “நாங்கள் ெசய்த வாக்குறுதகைளக்
காப்பாற்றுேவாம். பலிகள் ெகாடுப்பதாகவும் பானபலி ஊற்றுவதாகவும்
வாக்குறுத அளித்ேதாம்” என்றீர்கள். எனேவ அவ்வாேற ெசய்யுங்கள்.
நீங்கள் ெசய்வதாக வாக்குறுத ெகாடுத்தவற்ைறச் ெசய்துவடுங்கள்.
உங்கள் வாக்குறுதகைளக் காப்பாற்றுங்கள்.’ ௨௬ ஆனால் கர்த்தரிடமிருந்து
வந்த வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள். எக ப்தல் வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்க ற
யூதாவலுள்ள அைனத்து ஜனங்கேள! ‘நான் எனது ெபரும் ெபயைரப்
பயன்படுத்த இந்த வாக்குறுதையச் ெசய்க ேறன். யூதாவலுள்ள
ஜனங்களில் எக ப்தல் இப்ெபாழுது வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்க ற எவரும்
என் நாமத்தால் மீண்டும் வாக்குறுத ெசய்யமாட்டார்கள் என்று நான்
வாக்குறுத அளிக்க ேறன். அவர்கள் மீண்டும் “இேதா கர்த்தருைடய
ஜீவைனக்ெகாண்டு…” என்று சத்தயம் ெசய்யமாட்டார்கள். ௨௭ நான்
யூதாவன் ஜனங்கள் ேமல் கவனமாயருக்க ேறன். ஆனால் நான் அவர்களின்
ேமல் நன்ைமக்காக கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கவல்ைல. நான் அவர்கள்
ேமல் தீைம ெசய்வதற்காகேவ கவனித்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். எக ப்தல்
வாழ்க ற யூதாவன் ஜனங்கள் பசயால் மரிப்பார்கள்: அவர்கள் பட்டயத்தால்
ெகால்லப்படுவார்கள். அவர்கள் முடிந்து ேபாகும்வைர ெதாடர்ந்து
மரித்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள். ௨௮ யூதா ஜனங்களில் சலர் வாளால்
ெகால்லப்படுவதலிருந்து தப்புவார்கள். அவர்கள் எக ப்தலிருந்துயூதாவற்குத்
தரும்ப வருவார்கள். ஆனால் தப்ப வருகற யூதாவன் ஜனங்கள் மிகச்
ச லராக இருப்பார்கள். ப றகு தப்ப ப்பைழத்த அந்த யூதா ஜனங்கள்,
எக ப்தல் வாழ்பவர்கள், யாருைடய வார்த்ைத உண்ைமயாக றது என்பைத
அற ந்துக்ெகாள்வார்கள். எனது வார்த்ைதயா? அல்லது அவர்களின்
வார்த்ைதயா? எது உண்ைமயானது என்பைத அவர்கள் அறவார்கள். ௨௯ நான்
உங்களுக்கு அைடயாளத்ைதத் தருேவன்’ இது கர்த்தருைடய வார்த்ைத,
‘எக ப்தல்நான்உங்கைளத்தண்டிப்ேபன். ப றகுநான்உங்கைளத்தண்டிப்ேபன்
என்றஎனதுவாக்குஉண்ைமயாக நடப்பைதநீங்கள்அறவீர்கள். ௩௦நான்என்ன
ெசான்ேனேனா அைதச் ெசய்ேவன் என்பதற்கு இதுேவ உங்களது சான்றாகும்’
கர்த்தர் ெசால்லுவது என்னெவனில், ‘பார்ேவான் ஒப்ப ரா எக ப்தன் அரசன்.
அவனது பைகவர்கள் அவைனக் ெகால்ல வரும்புகன்றனர். நான் பார்ேவான்
ஒப்ப ராைவ அவனது பைகவர்களிடம் ெகாடுப்ேபன். யூதாவன் அரசனாக
ச ேதக்கயா இருந்தான். ேநபுகாத்ேநச்சார் ச ேதக்கயாவன் பைகவனாக
இருந்தான். நான் ச ேதக்கயாைவ அவனது பைகவனிடம் ெகாடுத்ேதன். அேத
வழியல் நான் பார்ேவான் ஒப்ப ராைவ அவனது பைகவரிடம் ெகாடுப்ேபன்’ ”
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என்றுெசான்னான்.

௪௫
பாருக்குக்குஒருெசய்த
௧ ேயாயாக்கீம் ேயாச யாவன் மகன். யூதாவல் ேயாயாக்கீமின் நான்காவது

ஆட்சயாண்டில் தீர்க்கதரிச யான எேரமியா ேநரியாவன் மகனான பாருக்க டம்
இவற்ைறச் ெசான்னான். பாருக் ஒரு புத்தகச் சுருளில் இவற்ைற எழுதனான்.
எேரமியா பாருக்க டம் ெசான்னது இதுதான்: ௨ “இதுதான் இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய கர்த்தர் உனக்குச் ெசால்வது: ௩ ‘பாருக், நீ, “இது எனக்கு
மிகவும் ெகாடூரமானது. கர்த்தர் எனக்குத் துக்கத்ைத ேவதைனேயாடு
ெகாடுத்தருக்க றார் நான் மிகவும் கைளத்துப் ேபாேனன். எனது கஷ்டத்தால்
நான் ேதாய்ந்து ேபாேனன். நான் இைளப்பாற முடியவல்ைல” ’ ” என்று
ெசான்னாய். ௪ கர்த்தர் ெசன்னார்: “எேரமியா, பாருக்க டம் இதைனச் ெசால்.
இதுதான் கர்த்தர் கூறுகறது: ‘நான் கட்டியவற்ைற இடித்துப்ேபாடுேவன்.
நான் நாட்டியருக்கன்றவற்ைறேய படுங்க ப் ேபாடுேவன். யூதாவன் எல்லா
இடங்களிலும் நான் இதைனச் ெசய்ேவன். ௫ பாருக், நீ உனக்காக ெபருஞ்
ெசயலுக்காக எத ர்பார்த்தருக்க றாய். ஆனால் அவற்ைற எத ர்பார்க்காேத.
ஏெனன்றால், அைனத்து ஜனங்களுக்கும் பயங்கரமானைவ நகழும்படிச்
ெசய்ேவன்.’ கர்த்தர், ‘பல இடங்களுக்கு நீ ேபாக ேவண்டியருக்கும். ஆனால்,
நீ எங்ேக ேபானாலும் உன்ைன உயேராடு தப்ப க்கும்படி நான் ெசய்ேவன்’ ”
என்றுகூறனார்.

௪௬
ேதசங்கைளப்பற்ற கர்த்தரிடமிருந்துவந்தெசய்த கள்
௧ தீர்க்கதரிச யான எேரமியாவ ற்கு இச்ெசய்த கள் வந்தன. இச்ெசய்த கள்

பல்ேவறுேதசங்கைளப்பற்றயைவ.
எக ப்ைதப்பற்றயெசய்த கள்
௨ எக ப்து ேதசத்ைதப்பற்றய ெசய்த இது. பார்ேவான் ேநேகாவன்

பைடையப்பற்றய ெசய்த இது. ேநேகா எக ப்தன் அரசனாக இருந்தான்.
அவனது பைட கர்ேகமிச ேல ேதாற்கடிக்கப்பட்டது. கர்ேகமிஷ் ஐப ராத்து
நத க்கைரயல் இருக்கறது. ேயாயாக்கீம் யூதாவன் அரசனாக இருந்த
நான்காவது ஆட்சயாண்டில் கர்ேகமிஷ ேல பாப ேலான் அரசனான
ேநபுகாத்ேநச்சாரின் பைட பார்ேவான்ேநேகாவன் பைடைய ேதாற்கடித்தது.
ேயாயாக்கீம்அரசன்ேயாச யாவன்மகன். எக ப்துக்குக்கர்த்தருைடயவார்த்ைத
இதுதான்.

௩ “உங்களது ெபரியதும் ச றயதுமான ேகடயங்கைளத் தயார்
ெசய்துக்ெகாள்ளுங்கள்.

ேபாருக்குவாருங்கள்.
௪குதைரகைளத்தயார் ெசய்யுங்கள்.

வீரர்கேள,உங்கள்குதைரகள்மீதுஏறுங்கள்.
ேபாருக்குஉங்கள்இடத்துக்குப் ேபாங்கள்.

உங்கள்தைலக்கவசங்கைளஅணிந்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
உங்கள்ஈட்டிகைளக்கூர்ைமப்படுத்துங்கள்.
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உங்கள்கவசங்கைளஅணிந்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
௫நான்என்னபார்க்க ேறன்?

அந்தப் பைட பயந்தருக்க றது
வீரர்கள்ஓடிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

அவர்களின்ைதரியமானவீரர்கள் ேதாற்கடிக்கப்பட்டனர்.
அவர்கள்அவசரமாகஓடினார்கள்.

அவர்கள்தரும்ப ப் பார்க்கவல்ைல.
அவர்கைளச்சுற்றலும்ஆபத்துஇருக்கறது”

கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறனார்.

௬ “ேவகமாகஓடுகறவன்ஓடேவண்டாம்.
பலமுைடயவீரர்கள்தப்ப த்துக்ெகாள்ளேவண்டாம்.

அவர்கள்அைனவரும்இடற வழுவார்கள்.
இதுஐப ராத்துநத க்கைரயல்வடக்கல்ந கழும்.

௭யார்ைநல்நதையப்ேபான்றுவந்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
யார் அந்தப் பலமும் ேவகமும் ெகாண்ட நதையப்ேபான்று
வந்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

௮எக ப்துைநல்நதையப்ேபான்று
புரண்டுவருகறான்.

அந்தஆற்றன்பலத்ைதயும் ேவகத்ைதயும் ேபான்று
எக ப்துவருகறான்.

எக ப்து, ‘நான்வந்துபூமிையமூடுேவன்.
நான் நகரங்கைளயும் அவற்றல் உள்ள ஜனங்கைளயும் அழிப்ேபன்’ என்று
கூறுகறான்.

௯குதைரவீரர்கேள, ேபாருக்குப் ேபாய் ஏறுங்கள்.
ேதேராட்டிகேள, ேவகமாகஓட்டுங்கள்.

ைதரியமானவீரர்கேளபுறப்படுங்கள்.
கஷ் மற்றும் பூத்தலிருந்து வந்த வீரர்கேள! உங்கள் ேகடயங்கைள
எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.

லீதயவீரர்கேள! உங்கள்வல்ைலப்பயன்படுத்துங்கள்.

௧௦ “ஆனால்அந்தேநரத்தல்,எங்கள்சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தரக யஆண்டவர்
ெவல்லுவார்.

அந்த ேநரத்தல்அவர்களுக்குஏதுவானதண்டைனையஅவர்ெகாடுப்பார்.
கர்த்தருைடயபைகவர்கள்அவர்களுக்குஉரிய தண்டைனையப்ெபறுவார்கள்.

அதுமுடியும்வைர பட்டயம் பட்ச க்கும்.
அதன்இரத்தத் தாகம் தீர்ந்துதருப்த அைடயும்வைர பட்டயம் பட்ச க்கும்.

இதுநைறேவறும்.
ஏெனன்றால், எங்கள் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தராக யஆண்டவருக்கான பலி

இது.
அப்பலி,வடக்குத் ேதசத்தல்ஐப ராத்துநதயன்எக ப்தயப் பைடஆகும்.

௧௧ “எக ப்ேத, கீேலயாத்துக்குப் ேபாய்ெகாஞ்சம்மருந்ைதெபற்றுக்ெகாள்.
பலமருந்துகைளநீதயார் ெசய்வாய்.

ஆனால்அைவஉதவாது. நீகுணமாக்கப்படமாட்டாய்.
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௧௨ேதசங்கள்உனதுஅழுைகையக் ேகட்கும்.
உங்கள்அழுைகபூமிமுழுவதும்ேகட்கும்.

ஒரு ‘ைதரியமானவீரன்’இன்ெனாரு ‘ைதரியமானவீரன்’ ேமல் ேமாதுவான்.
இரண்டுைதரியமானவீரர்களும்ஒருவர்ேமல்ஒருவர்வழுவார்கள்.”

௧௩தீர்க்கதரிச யானஎேரமியாவ டம் கர்த்தர் ெசான்னவார்த்ைதகள்இதுதான்.
இந்த வார்த்ைதகள் பாப ேலானிய அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார் எக ப்ைதத்
தாக்கவருவதுபற்றயதாகும்.

௧௪ “எக ப்தல்இச்ெசய்தையஅறவ .
மிக்ேதா நகரில்இதைனச்ெசால்.
ேநாப்பலும்தக்பாேனசலும்இைதச்ெசால்.

‘ேபாருக்குத்தயாராகுங்கள்.
ஏெனன்றால், உன்ைனச் சுற்றயுள்ள ஜனங்கள் வாள்களால்
ெகால்லப்படுக றார்கள்.’

௧௫எக ப்ேதஉனதுபலமானவீரர்கள்ெகால்லப்படுவார்கள்.
அவர்களால்ந ற்கமுடியாது.
ஏெனன்றால், கர்த்தர்அவர்கைளக்கீேழ தள்ளுவார்.

௧௬அவ்வீரர்கள்மீண்டும்மீண்டும்இடறுவார்கள்,
அவர்கள்ஒருவர் ேமல்ஒருவர்வழுவார்கள்.

அவர்கள், ‘எழுநம்ெசாந்தஜனங்களிடம் தரும்ப ச்ெசல்லுேவாம்.
நம் தாய் நாட்டிற்கு ேபாகலாம்.
நம் பைகவர்கள்நம்ைமத் ேதாற்கடித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
நாம்ெவளிேயற ேவண்டும்’ என்றுெசால்லுவார்கள்.

௧௭அவர்களின்தாய்நாடுகளில்அவ்வீரர்கள்ெசால்வார்கள்,
‘எக ப்தயஅரசனானபார்ேவான்ெவறும்ஆரவாரமாகஇருக்க றான்.
அவனதுமகைமக்குரிய காலம்முடிந்துவ ட்டது.’ ”

௧௮இந்தவார்த்ைதஅரசரிடமிருந்துவந்தது.
அந்தஅரசர் சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்.

“நான்என்ஜீவனில்ஆைணயட்டுச்ெசால்க ேறன்.
ஒருவல்லைமமிக்கத் தைலவன்வருவான்.

அவன் கடலருகல்உள்ள தாேபார்மைல மற்றும் கர்ேமல் மைலையப் ேபான்றும்
இருப்பான்.

௧௯எக ப்தயஜனங்கேள,உங்கள்ெபாருட்கைளகட்டுங்கள்.
சைறப டிக்கப்படத் தயாராகுங்கள்.

ஏெனன்றால், ேநாப் காலியானேதசமாகஅழிக்கப்பட்டிருக்க றது.
அந்நகரங்கள்அழிக்கப்படும்.

அங்ேக எவரும்வாழமாட்டார்கள்.

௨௦ “எக ப்துஅழகானபசுைவப் ேபான்றுஇருக்கறது.
ஆனால் குதைர ெகாசுவானது அதைனத் துன்புறுத்துவதற்கு வடக்ேக
இருந்துவந்துெகாண்டிருக்க றது.

௨௧ எக ப்தன் பைடயல் உள்ள கூலிவீரர்கள் ெகாழுத்த காைள கன்றுகைளப்
ேபான்றருக்க றார்கள்.

அவர்கள்தரும்ப ஓடுவார்கள்.
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அவர்கள்தாக்குதைலஎத ர்த்துபலமாக ந ற்கமாட்டார்கள்.
அவர்களின்அழிவுக் காலம்வந்துக்ெகாண்டிருக்க றது.

அவர்கள்வைரவல்தண்டிக்கப்படுவார்கள்.
௨௨எக ப்து, தப்ப க்கமுயலும்ேபாது

சுபசத்தமிடுக ற பாம்ைபப்ேபால்உள்ளது.
பைகவன்ெநருங்க வந்துக்ெகாண்டிருக்க றான்.

எக ப்தயப் பைட தப்ப த்துஓடமுயன்றுக்ெகாண்டிருக்க றது.
எக ப்ைதப் பைகவர்கள் ேகாடரியால்தாக்குவார்கள்.

அதுமரங்கைளமனிதர்கள்ெவட்டுவதுேபான்றருக்கும்.”
௨௩கர்த்தர்இவற்ைறச்ெசால்க றார்:
“அவர்கள்எக ப்தயகாடுகைளெவட்டித்தள்ளுவார்கள்.

அந்தக்காட்டில் (பைட) ஏராளமானமரங்கள் (வீரர்கள்)இருக்கறது.
ஆனால்அைவஅைனத்தும்ெவட்டித்தள்ளப்படும்.

பைக வீரர்கள் ெவட்டுக்களிகைள வ ட அத க எண்ணிக்ைக உைடயவர்களாக
இருக்க றார்கள்.

எவராலும் எண்ண முடியாதபடி அவர்கள் ஏராளமான வீரர்களாக
இருக்க றார்கள்.

௨௪எக ப்துஅவமானப்படும்.
அவைளவடக்ேகயருந்துவரும்பைகவன்ேதாற்கடிப்பான்.”

௨௫ இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்:
“தீப்ஸின் ெதய்வமான அேமாைன நான் வைரவல் தண்டிப்ேபன், நான்
பார்ேவான் எக ப்து மற்றும் அவர்களின் ெதய்வங்கைளயும் தண்டிப்ேபன்.
நான் எக ப்தய அரசர்கைளத் தண்டிப்ேபன். நான் பார்ேவாைனச்
சார்ந்துள்ள ஜனங்கைளயும் தண்டிப்ேபன். ௨௬ நான் எல்லா ஜனங்கைளயும்
அவர்களது பைகவர்களாலும் அவர்கைளக் ெகால்ல வரும்புக றவர்களாலும்
ேதாற்கடிக்கப்படச் ெசய்ேவன். நான் அவர்கைள ேநபுகாத்ேநச்சாரான
பாப ேலானின் அரசனிடமும் அவனது ேவைலக்காரர்களிடமும் ெகாடுப்ேபன்”
“நீண்ட காலத்துக்கு முன்னால், எக ப்து சமாதானமாக வாழ்ந்தது. இவ்ெவல்லா
துன்பங்களுக்கும் ப றகு, அது பைழயபடி சமாதானமாக மீண்டும்வாழும்” என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
வடஇஸ்ரேவலுக்குஒருெசய்த

௨௭ “யாக்ேகாேப, என்ஊழியக்காரேன, பயப்படாேத!
இஸ்ரேவேல! அஞ்ச ேவண்டாம்!

அந்தத்தூரமானஇடங்களிலிருந்துநான்உன்ைனக்காப்பாற்றுேவன்.
சைறப்பட்டிருக்க ற நாடுகளிலிருந்துநான்உன்பள்ைளகைளமீட்ேபன்.

யாக்ேகாபு மீண்டும்சமாதானமும்பாதுகாப்பும்ெபறுவான்.
அவைனஎவரும்பயமுறுத்தமுடியாது.”

௨௮கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறுகறார்,
“யாக்ேகாேப, என்ேவைலக்காரேன! பயப்படாேத.

நான்உன்ேனாடுஇருக்க ேறன்.
நான்உன்ைனப்பல்ேவறுநாடுகளுக்குஅனுப்புேவன்.

ஆனால்உன்ைனநான்முழுவதுமாகஅழிக்கமாட்ேடன்.
ஆனால்அந்த நாடுகைளஎல்லாம்அழிப்ேபன்.
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நீெசய்ததீயச்ெசயல்களுக்காகத் தண்டிக்கப்பட ேவண்டும்.
எனேவநான்உன்ைனத்தண்டைனயலிருந்துதப்ப க்கும்படிவ டமாட்ேடன்.
நான்உன்ைனஒழுங்குப்படுத்துேவன்ஆனால்நான்நயாயமாகஇருப்ேபன்.”

௪௭
ெபலிஸ்தயஜனங்கைளப்பற்றயச்ெசய்த
௧ தீர்க்கதரிச யான எேரமியாவ ற்கு கர்த்தரிடமிருந்து வந்த வார்த்ைத.

ெபலிஸ்தயர்கைளப் பற்றய ெசய்த இது. பார்ேவான் காத்சா நகைரத்
தாக்குவதற்குமுன்னால்இச்ெசய்த வந்தது.

௨கர்த்தர்கூறுகறார், “வடக்கல்பைகவீரர்கைளப்பார்.
எல்லாம்ஒன்றுக்கூடிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

அவர்கள் ேவகமான ஆறு கைரைய ேமாத க்ெகாண்டு வருவதுேபான்று
வருவார்கள்.

அவர்கள்நாடுமுழுவைதயும்ெவள்ளம்ேபான்றுமூடுவார்கள்.
அவர்கள்பட்டணங்கைளயும்அதல்வாழும்ஜனங்கைளயும்மூடுவார்கள்.

அந்நாட்டில்வாழும்ஒவ்ெவாருவரும்
உதவக்காகஅழுவார்கள்.

௩அவர்கள்ஓடுகன்றகுதைரகளின்ஓைசையக் ேகட்பார்கள்.
அவர்கள்இரதங்களின்ஓைசையக் ேகட்பார்கள்.
அவர்கள்சக்கரங்களின்இைரச்சைலயும் ேகட்பார்கள்.

தந்ைதகளால்பள்ைளகைளக்காப்பாற்றமுடியாமல் ேபாகும்.
அவர்கள்உதவமுடியாமல்மிகவும் பலவீனமாவார்கள்.

௪ெபலிஸ்தயர்கள்எல்ேலாைரயும்
அழிக்கன்ற ேநரம்வந்தருக்கன்றது.

தீருமற்றும்சீேதானில்மிச்சமுள்ளவர்கைள
அழிக்கும்காலம்வந்தருக்க றது.

ெபலிஸ்தயர்கைளகர்த்தர் மிகவைரவல்அழிப்பார்.
க ெரட்ேட தீவலுள்ளதப்ப ப்பைழத்தஜனங்கைளஅவர்அழிப்பார்.

௫ காத்சாவல் உள்ள ஜனங்கள் ேசாகம் அைடந்து தங்கள் தைலகைள
மழித்துக்ெகாள்வார்கள்.

அஸ்கேலானிலிருந்துவந்தஜனங்கள்ெமௗனமாக்கப்படுவார்கள்.
பள்ளத்தாக்கலிருந்து தப்ப ப் பைழத்தவர்கேள! நீங்கள் உங்கைளேய
இன்னும்எவ்வளவுகாலம்ெவட்டுவீர்கள்?

௬ “கர்த்தருைடயபட்டயேம! நீஇன்னும்வ டவல்ைல.
நீ எவ்வளவுக்காலத்துக்குச் சண்ைடய ட்டுக்ெகாண்ேடஇருப்பாய்?

நீஉனதுஉைறக்குள்ேளதரும்ப ப்ேபா!
ஓய்ந்தரு!

௭ஆனால்கர்த்தருைடயபட்டயம் எவ்வாறுஓயும்?
கர்த்தர் அதற்கு அஸ்கேலான் மற்றும் கடற்கைரகைளயும் தாக்கும்படி
கட்டைளய ட்டார்.”

௪௮
ேமாவாப் பற்றயெசய்த
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௧ இது ேமாவாைபப் பற்றய ெசய்த . இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய சர்வ
வல்லைமயுள்ளகர்த்தர் ெசால்க றது:

“ேநேபா மைலக்குேகடுவரும்.
ேநேபா மைலஅழிக்கப்படும்.

கீரியாத் தாயீம்தாழ்ைமப்படும்.
இதுைகப்பற்றப்படும்.

பலமானஇடம்தாழ்ைமப்படும்.
இதுெநாறுக்கப்படும்.

௨ேமாவாப் மீண்டும்பாராட்டப்படாது.
ேமாவாபன்ேதால்வக்குஎஸ்ேபானின்ஆட்கள்த ட்டமிடுவார்கள்.

அவர்கள், ‘வா,அந்தநாட்டிற்குஒருமுடிவுெசய்ேவாம்’ என்றுெசால்வார்கள்.
மத்ேமேன, நீெமௗனமாக்கப்படுவாய்.

பட்டயம்உன்ைனத்துரத்தும்.
௩ஒேரானாய மிலிருந்துவரும்கதறல்கைளக் ேகள்.

அைவகுழப்பமும் ேபரழிவுமுள்ளகதறல்களாகஇருக்கும்.
௪ேமாவாப்அழிக்கப்படும்.

அவளதுசறுகுழந்ைதஉதவக்காகஅழும்.
௫ேமாவாபன்ஜனங்கள்லூகத்துக்குச்ெசல்லும்பாைதயல்ெசல்வார்கள்.

அவர்கள்ேபாகும் ேபாதுமிக ேமாசமாகஅழுதுக்ெகாண்டிருப்பார்கள்.
ஒேரானாயமுக்குச்ெசல்லும்இறக்கமானபாைதயல்

ேவதைனமற்றும்துன்பத்தன்அழுைகெயாலிேகட்கலாம்.
௬ஓடுங்கள்! உங்கள்உயருக்காகஓடுங்கள்!

வனாந்தரத்தல்காற்றல்அடித்துச்ெசல்லும்முட்ெசடிையப்ேபாலஓடுங்கள்!

௭ “நீங்கள்உங்களால்ெசய்யப்பட்டெபாருளின்மீதும்,உங்கள்ெசல்வத்தன்மீதும்
நம்ப க்ைகைவத்தீர்கள்.

எனேவ, நீங்கள்ைகப்பற்றப்படுவீர்கள்.
ேகேமாஷ்ெதய்வம் சைறெயடுக்கப்படும்.

அதேனாடு அதன் ஆசாரியர்களும் அதகாரிகளும் ெகாண்டு
ெசல்லப்படுவார்கள்.

௮ஒவ்ெவாருபட்டணத்துக்குஎத ராகவும்அழிக்க றவன்வருவான்.
ஒருபட்டணம்கூடதப்ப க்காது.

பள்ளத்தாக்குஅழிக்கப்படும்.
ேமட்டுநலமும்அழிக்கப்படும்.

இதுநகழும்என்றுகர்த்தர் ெசான்னார்.
எனேவ,இதுநடக்கும்.

௯ேமாவாபன்வயல்களின் ேமல்உப்ைபத்தூவுங்கள்.
அந்நாடுகாலியானவனாந்தரமாகும்.

ேமாவாபன்பட்டணங்கள்காலியாகும்.
அவற்றல்ஜனங்கள்எவரும்வாழமாட்டார்கள்.

௧௦கர்த்தர் ெசால்வதன்படிஒருவன்ெசய்யாவ ட்டால்,
அவரது பட்டயத்ைதப் பயன்படுத்த அந்த ஜனங்கைளக் ெகால்லாவ ட்டால்
ப றகுஅந்தமனிதனுக்குதீயக்காரியங்கள்ந கழும்.
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௧௧ “ேமாவாப் என்ைறக்கும்துன்பங்கைளஅறந்ததல்ைல.
ேமாவாப்அடியல்தங்கும்படிவ ட்ட த ராட்ைசரசத்ைதப் ேபான்றது.

அது ஒரு பாத்த ரத்தல் இருந்து இன்ெனாரு பாத்த ரத்த ற்கு ஊற்றப்படாமல்
இருந்தது.

அதுசைறப டிக்கப்படாமல்இருந்தது.
அதுமுன்புப் ேபாலேவசுைவக்கப்பட்டது.

அதன்வாசைனமாறாமல்இருக்க றது.”
௧௨கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறுகறார்,
“ஆனால்நான்வைரவல்உங்கைள

உங்கள்பாத்த ரத்தலிருந்துஊற்ற ஆட்கைளஅனுப்புேவன்.
ப றகுஅவர்கள்அப்பாத்த ரங்கைளக்காலிச்ெசய்து

உைடத்துப் ேபாடுவார்கள்.”

௧௩ ப றகு ேமாவாப் ஜனங்கள் தம் ேகேமாஷ் எனும் அந்நய ெதய்வத்துக்காக
அவமானம் அைடவார்கள். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அந்த அந்நய ெதய்வத்ைத
ெபத்ேதலில்நம்பனார்கள். அந்தஅந்நயெதய்வம்உதவ ெசய்யவல்ைலஎன்று
இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்ெவட்கப்பட்டனர். ேமாவாபும்அதுேபாலாகும்.

௧௪ “உங்களால், ‘நாங்கள்நல்லவீரர்கள்.
ேபாரில் நாங்கள்ைதரியமானஆட்கள்’ என்றுெசால்லமுடியாது.

௧௫பைகவர்கள் ேமாவாைபத்தாக்குவார்கள்.
பைகவர்கள்அப்பட்டணங்களுக்குள்நுைழந்துஅவற்ைறஅழிப்பார்கள்.

அவளதுசறந்தஇைளஞர்கள்ெவட்டப்படுவார்கள்”
இந்தவார்த்ைதஅரசரிடமிருந்துவந்தது.

அந்தஅரசனின்நாமம் சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்.
௧௬ “ேமாவாபன்முடிவுஅருகல்உள்ளது.

ேமாவாப்வைரவல்அழிக்கப்படும்.
௧௭ ேமாவாைபச் சுற்றயுள்ள இடங்களில் வாழ்கன்ற ஜனங்களாகய நீங்கள்

அந்நாட்டிற்காகஅழுவீர்கள்.
ேமாவாப் எவ்வளவு புகழுைடயதாக இருக்க றது என்று உங்களுக்குத்
ெதரியும்.

எனேவஅதற்காகஅழுங்கள்.
‘ஆள்ேவானின்வல்லைமஉைடக்கப்பட்டது.

ேமாவாபன்வல்லைமயும்மகைமயும்ேபாய்வ ட்டன’என்றுேசாகப்பாட்ைடப்
பாடுங்கள்.

௧௮ “தீேபானில்வாழ்கன்றஜனங்கேள,
உங்களதுமகைமயுள்ளஇடத்ைதவ ட்டுகீேழஇறங்க வாருங்கள்.

புழுத த்தைரயல்உட்காருங்கள்.
ஏெனன்றால், ேமாவாைபஅழித்தவன்வந்துக்ெகாண்டிருக்க றான்.

அவன்உங்களதுபலமானநகரங்கைளஅழிப்பான்.”

௧௯கர்த்தர், “ஆேராேவரில்வாழ்கன்றஜனங்கேள
சாைலய ேலநன்றுகவனித்துக்ெகாண்டிருங்கள்.

மனிதன்ெவளிேயஓடிக்ெகாண்டிருப்பைதப் பாருங்கள்.
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ெபண்கள்ஓடிக்ெகாண்டிருப்பைதப் பாருங்கள்.
என்னநடந்ததுஎன்றுஅவர்கைளக் ேகளுங்கள்.

௨௦ “ேமாவாப்அழிக்கப்படும். ெவட்கத்தால்நைறயும்.
ேமாவாப் ேமலும் ேமலும்அழும்.

ேமாவாப்அழிக்கப்படுக றதுஎன்றுஆர்ேனான்
நத க்கைரயல்அறவயுங்கள்.

௨௧ேமட்டுச் சமெவளியல்வாழ்கன்றஜனங்கள்தண்டிக்கப்படுவார்கள்.
ஓேலான், யாத்சா, ேமப்காத் ஆகய பட்டணங்களுக்குத் தீர்ப்பு
வந்தருக்க றது.

௨௨தீேபான், ேநேபா,ெபத்லாத்தாயீம்ஆகய
பட்டணங்களுக்குத்தீர்ப்புவந்தருக்க றது.

௨௩கீரியாத்தாயீம், ேபத்கமூல்,ெபத்ெமேயான்ஆகய
பட்டணங்களுக்கும்தீர்ப்புவந்தருக்க றது.

௨௪கீரிேயாத் மற்றும் ேபாஸ்றா
பட்டணங்களுக்கும்தீர்ப்புவந்தருக்க றது.

ேமாவாபன்பக்கத்தலும்தூரத்தலுமுள்ளஅைனத்து
பட்டணங்களுக்கும்தீர்ப்புவந்தருக்க றது.

௨௫ேமாவாபன்பலம்ெவட்டப்பட்டிருக்க றது.
ேமாவாபன்ைகஉைடந்தருக்க றது” என்றுெசான்னார்.

௨௬ “ேமாவாப் தன்ைனக்கர்த்தைரவ டமுக்கயமானவனாக நைனத்தான்.
எனேவஅவன்குடிக்காரைனப்ேபான்றுதடுமாறுகறவைரதண்டியுங்கள்.

ேமாவாப்வழுந்துதனதுவாந்தய ேலேயஉருளட்டும்.
ஜனங்கள்ேமாவாைபக் ேகலிெசய்யட்டும்.

௨௭ “ேமாவாேப,ஒருதருடர்கூட்டத்தால்இஸ்ரேவல்
சைறப டிக்கப்பட்டேபாது நீ அதனால் சந்ேதாஷப்பட்டு இஸ்ரேவைலக்
ேகலிெசய்தாய்.

நீஇஸ்ரேவைலப்பற்ற ஒவ்ெவாருமுைறயும் ேபசும்ேபாது,
உன் தைலைய உதற இஸ்ரேவைலவ ட நீ ச றந்தவன் என்பதுேபால
நடித்தாய்.

௨௮ேமாவாபன்ஜனங்கேள,உங்கள்பட்டணங்கைளவட்டுவலகுங்கள்.
பாைறகளுக்குஇைடயல்வாழப் ேபாங்கள்.

குைகப் பளவுகளில் புறாக்கள்கூடுகட்டியருப்பதுப் ேபால
அைமத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.”

௨௯ “நாங்கள்ேமாவாபன்ெபருைமையப்பற்ற ேகள்வப்பட்டிருக்க ேறாம்.
அவன்மிகப் ெபருமிதம்உைடயவனாகஇருந்தான்.

அவன்தன்ைனமுக்கயமானவன்என்றுநைனத்தான்.
அவன்எப்ெபாழுதும்ெபருைமேபசனான்.
அவன்மிகமிகப் ெபருைமஉைடயவன்.”

௩௦கர்த்தர் கூறுகறார்: “எந்தக் காரணமுமில்லாமல் ேமாவாப் ேகாபங்ெகாண்டு
வீம்பு ேபசுக றதுஎன்றுநான்அற ேவன்.
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ஆனால்அவன்வீண்ெபருைமகள்ெபாய்யானைவ.
அவன்ெசால்வைதஅவனால்ெசய்யமுடியாது.

௩௧எனேவ, நான்ேமாவாப ற்காகஅழுக ேறன்.
நான்ேமாவாபலுள்ளஒவ்ெவாருவருக்காகவும்அழுக ேறன்.
நான்கீராேரஸ்ஸிலிருந்துவந்தவர்களுக்காகவும்அழுக ேறன்.

௩௨நான்யாேசருக்காகயாேசர்ஜனங்கேளாடு ேசர்ந்துஅழுக ேறன்.
ச ப்மாவூர் கடந்தகாலத்தல் உனது த ராட்ைசக் ெகாடிகள் கடைலக் கடந்து
பரவன.

அதுெவகுெதாைலவலுள்ளநகரமானயாேசைரஅைடந்தது.
ஆனால் அழிக்க றவன் உனது பழங்கைளயும் த ராட்ைசகைளயும்

எடுத்தருக்க றான்.
௩௩ மக ழ்ச்ச யும், சந்ேதாஷமும் ேமாவாபன் ெபரிய த ராட்ைசத்

ேதாட்டங்களிலிருந்துமுடிவைடந்தன.
த ராட்ைசஆைலகளில்இருந்துத ராட்ைசரசம் பாய்வைதநான்நறுத்த ேனன்.
அங்ேக த ராட்ைச ரசத்துக்காகத் த ராட்ைச ஆைலைய மித க்க றவர்களின்

பாடலும்ஆடலும்இல்ைல.
மக ழ்ச்ச யன்சத்தங்கள்இல்ைல.”

௩௪ கர்த்தர், “எஸ்ேபான், எெலயாேல நகரங்களில் உள்ள ஜனங்கள்
அழுதுக்ெகாண்டிருக்க றார்கள். அவர்களின் அழுைக ெவகு ெதாைலவல்
உள்ள யாகாஸ் வைரக்கும் ேகட்க றது. அவர்களின் அழுைக ேசாவாரிலிருந்து
ேகட்க றது. அது ெவகு ெதாைலவல் உள்ள ஒேரானாய ம் மற்றும்
எக்லாத்ெசலிஷயாத் வைரக்கும் ேகட்க றது. ந ம்ரீமின் தண்ணீரும்
வற்ற ப்ேபாகும். ௩௫ ேமாவாப் ேதசத்து ேமைடகளில் தகனபலிகள் இடுவைத
நான் தடுப்ேபன். அவர்கள் தம் ெதய்வங்களுக்குப் பலிகள் ெகாடுப்பைத நான்
நறுத்துேவன்”என்றுகூறனார்.
௩௬ “நான் ேமாவாப ற்காக மிகவும் வருந்துக ேறன். மரணப் பாடலில்

புல்லாங்குழலில்ேசாகஒலிையப்ேபான்றுஎனதுஇதயம்அழுகன்றது. கீராேரஷ்
ஜனங்களுக்காக நான் வருத்தப்படுக ேறன். அவர்களது பணமும் ெசல்வமும்
எல்லாம் எடுக்கப்பட்டன. ௩௭ ஒவ்ெவாருவரும் தைலைய மழித்தருந்தார்கள்.
ஒவ்ெவாருவரின் தாடியும் ெவட்டப்பட்டிருந்தது. ஒவ்ெவாருவரின் ைககளும்
ெவட்டப்பட்டு இரத்தம் ெகாட்டிக்ெகாண்டிருந்தது. ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள்
இடுப்ைபச் சுற்ற ேசாகத்தன் ஆைடைய அணிந்துக்ெகாண்டிருக்கன்றனர்.
௩௮ ஜனங்கள், ேமாவாபன் ஒவ்ெவாரு இடங்களிலும் அைனத்து
வீடுகளின் ேமலும் ெதருச்சதுரங்களிலும் மரித்துப்ேபானவர்களுக்காக
அழுதுக்ெகாண்டிருந்தனர். அங்ேக துயரம் இருந்தது. ஏெனன்றால், ஒரு
காலியான ஜாடிைய உைடப்பதுப்ேபான்று நான் ேமாவாைப உைடத்துள்ேளன்”
என்றுகர்த்தர் ெசான்னார்.
௩௯ “ேமாவாப்ச தறடிக்கப்படுக றது. ஜனங்கள்அழுதுக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

ேமாவாப்சரணைடந்தது. இப்ெபாழுதுேமாவாப்அவமானப்படுக றது. ஜனங்கள்
ேமாவாைபக்ேகலிெசய்க றார்கள். ஆனால்நடந்தைவகள்அவர்களிடம்பயத்ைத
ந ரப்ப யுள்ளன.”

௪௦ கர்த்தர் கூறுகறார், “பார் ஒரு கழுகு வானத்தலிருந்து கீேழ பறந்து
வந்துக்ெகாண்டிருக்க றது.
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அதுேமாவாபன்ேமல்தன்இறக்ைககைளவ ரித்துக்ெகாண்டிருக்க றது.
௪௧ேமாவாபன்பட்டணங்கள்ைகப்பற்றப்படும்.

பலமானமைறவ டங்கள்ேதாற்கடிக்கப்படும்.
அப்ேபாது ேமாவாபன் வீரர்கள் ஒரு ஸ்த ரீ பள்ைளைய ெபறுகற சமயத்தல்

பயப்படுவதுேபால பயப்படுவார்கள்.
௪௨ேமாவாப் ேதசம்அழிக்கப்படும்.

ஏெனன்றால், அவர்கள் தம்ைம கர்த்தைரவ ட முக்கயமானவர்களாக
நைனத்தனர்.”

௪௩கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறுகறார்.
“ேமாவாபன் ஜனங்கேள, பயமும், ஆழமான குழிகளும், கண்ணிகளும்
உனக்காகக் காத்தருக்கன்றன.

௪௪ஜனங்கள்பயந்துெவளிேயஓடுவார்கள்.
அவர்கள்ஆழமானகுழிகளில்வழுவார்கள்.

எவராவதுஆழமானகுழிகளில்இருந்து
ெவளிேய ஏற வந்தால்அவன்கண்ணிகளில் ச க்குவான்.

நான்ேமாவாப ற்குத்தண்டைனஆண்ைடக்ெகாண்டுவருேவன்”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௪௫ “ஜனங்கள்வல்லைமமிக்க பைகவரிடமிருந்துஓடினார்கள்.
அவர்கள்பாதுகாப்புக்காக எஸ்ேபானுக்குஓடினார்கள்.

(ஆனால்அங்ேக பாதுகாப்புஇல்ைல.)
எஸ்ேபானில்ெநருப்பு பற்றயது.

சீேகானில் பட்டணத்தலும்ெநருப்பு ப டித்தது.
ேமாவாபன்தைலவர்கைளயும்அதுஅழிக்க றது.

இதுஅந்தவீண்ெபருைமயுள்ளஜனங்கைளயும்அழித்துக்ெகாண்டிருக்க றது.
௪௬ேமாவாேப,இதுஉனக்குக் ேகடாகும்.

ேகேமாஷன்ஜனங்கள்அழிக்கப்படுகன்றனர்.
உனது மகன்களும் மகள்களும் ைகத களாகச் சைறப டிக்கப்பட்டு

அடிைமத்தனத்தற்குெகாண்டுப்ேபாகப்படுகன்றனர்.
௪௭ ேமாவாபன் ஜனங்கள் ைகத களாகச் சைறப் ப டிக்கப்பட்டு அவர்கைள

அடிைமகளாக அைழத்துச் ெசல்வார்கள். ஆனால் நாட்கள் வரும்ேபாது
நான் ேமாவாபன் ஜனங்கைளத் தரும்பக் ெகாண்டு வருேவன்” என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

ேமாவா பன்தீர்ப்புஇத்துடன்முடிந்தது.

௪௯
அம்ேமாைனப்பற்றயெசய்த
௧அம்ேமானியர்கைளப்பற்ற கர்த்தர்இைதக்கூறுகறார்,

“அம்ேமானியஜனங்கேள,இஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்குப்
பள்ைளகள்இல்ைலெயன்றுநைனக்கறீர்களா?

ெபற்ேறார்கள்மரித்தப்ேபாதுநாட்ைடசுதந்தரித்துக்ெகாள்ள
பள்ைளகள்இல்ைலஎன்றுநைனக்கறீர்களா?
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ஒருேவைளஅதற்காகேவதான்மில்காம்காத்தன்நாட்ைடஎடுத்துக்ெகாண்டிருக்கலாம்.”

௨கர்த்தர்கூறுகறார், “அம்ேமானின் ரப்பாவ ேலஒருகாலம்வரும்.
அப்ேபாதுஜனங்கள்ேபாரின் சத்தங்கைளக் ேகட்பார்கள்.

அம்ேமானின் ரப்பாஅழிக்கப்படும்.
அதுஅழிந்த கட்டிடங்கள்நைறந்தெவற்றுமைலயாகும்.
அைதச்சுற்றயுள்ளபட்டணங்கள்எரிக்கப்படும்.

அந்தஜனங்கள்இஸ்ரேவல்ஜனங்கைளத்தம்ெசாந்தநாட்ைடவ ட்டுவலகும்படி
பலவந்தப்படுத்தனார்கள்.

ஆனால் பறகு, இஸ்ரேவல் அவர்கைள வலகும்படி வற்புறுத்த அவர்கள்
ேதசத்ைதசுதந்தரிப்பர்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௩ “எஸ்ேபான் ஜனங்கேள அழுது புலம்புங்கள்! ஏெனன்றால், ஆய பட்டணம்
அழிந்துக்ெகாண்டிருக்க றது.

அம்ேமானதுராப்பாவன்ெபண்கேளஅழுங்கள்!
ேசாகத்துக்குரியஆைடையஅணிந்துக்ெகாண்டுஅழுங்கள்.

பாதுகாப்புக்காக நகரத்த ற்குஓடுங்கள்.
ஏெனன்றால், பைகவன்வந்துக்ெகாண்டிருக்க றான்.
அவர்கள்மில்காம் என்றெதய்வத்ைதஎடுத்துச்ெசல்வார்கள்.

அவர்கள் மில்காமின் ஆசாரியர்கைளயும் அதகாரிகைளயும் எடுத்துச்
ெசல்வார்கள்.

௪நீஉனதுபலத்ைதப்பற்ற ெபருைமபட்டாய்.
ஆனால்நீஉனதுபலத்ைதஇழந்துக்ெகாண்டிருக்க றாய்.

உனதுபணம்உன்ைனபாதுகாக்கும்என்றுநம்புக றாய்.
எவரும்உன்ைனத்தாக்க டநைனக்கவும்மாட்டார்கள்என்றுநைனக்கறாய்.”

௫ஆனால்சர்வவல்ைலயுள்ளகர்த்தர்இதைனக்கூறுகறார்:
“எல்லாப் பக்கங்களிலுமிருந்தும்உனக்குகஷ்டங்கைளவரப்பண்ணுேவன்.
நீங்கள்அனைவரும்ஓடுவீர்கள்.

எவராலும்உங்கள்அைனவைரயும்ஒன்றுேசர்க்கமுடியாது.”

௬ “அம்ேமானிய ஜனங்கள் ைகத களாகச் சைற ப டிக்கப்பட்டு
அடிைமத்தனத்தற்குக் ெகாண்டு ேபாகப்படுவார்கள். ஆனால் ேநரம் வரும்.
அப்ேபாதுநான்அம்ேமானியஜனங்கைளத்தரும்பக்ெகாண்டுவருேவன்”என்று
கர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

ஏேதாம் பற்றயெசய்த
௭இச்ெசய்த ஏேதாைமப்பற்றயது. சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்ெசால்க றார்:

“ேதமானில்இனிஞானமில்ைலயா?
ஏேதாமில்உள்ளஞானிகள்நல்லஆேலாசைனக்கூறமுடிவதல்ைலேயா?
அவர்கள்தம்ஞானத்ைதஇழந்துவ ட்டார்கள்.

௮ேததானில்வாழ்க றஜனங்கேளஓடிப் ேபாங்கள்!ஒளிந்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
ஏெனன்றால், நான்ஏசாைவஅவர்களின்தீைமகளுக்குத்தண்டிப்ேபன்.
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௯ “ேவைலக்காரர்கள் த ராட்ைசக் ெகாடிகளில் இருந்து த ராட்ைசையப்
பற க்க றார்கள்.

ஆனால்அவர்கள்ெகாடியல் சலத ராட்ைசகைளவ ட்டுவடுவார்கள்.
இரவல்தருடர்கள்வந்தால்

அவர்கள்எல்லாவற்ைறயும்எடுக்கமாட்டார்கள்.
௧௦நான்ஏசாவலிருந்துஎல்லாவற்ைறயும்எடுப்ேபன்.

நான்அவர்களின்அைனத்துமைறவ டங்கைளயும்கண்டுக்ெகாள்ேவன்.
அவன்என்னிடமிருந்துஒளிந்துக்ெகாள்ளமுடியாது.

அவனதுபள்ைளகள்,உறவனர்கள்,அயலார்கள்அைனவரும்மரிப்பார்கள்.
௧௧தன்பள்ைளகைளபராமரிக்கயாரும்இருக்கமாட்டார்கள்.
அவனுைடயமைனவகள்தாங்கள்சார்ந்தருக்க எவரும்இல்லாதருப்பார்கள்.”

௧௨ இதுதான் கர்த்தர் ெசால்க றது: “ச ல ஜனங்கள் தண்டிக்கப்படத்தக்கவர்
அல்ல. ஆனால்அவர்கள்துன்புறுகறார்கள். ஆனால் ஏேதாம் நீ தண்டிக்கப்படத்
தகுத உள்ளவன். எனேவ, நீ உண்ைமயாகத் தண்டிக்கப்படுவாய். உனக்ேகற்ற
தண்டைனயலிருந்து நீ தப்ப க்கமாட்டாய் நீ தண்டிக்கப்படுவாய்.” ௧௩ கர்த்தர்
கூறுகறார், “எனது ெசாந்த வல்லைமயனால், நான் இந்த வாக்குறுதையச்
ெசய்க ேறன். ேபாஸ்றா பட்டணம் அழியப்ேபாக றது என்று நான் வாக்குக்
ெகாடுக்க ேறன். அந்த பட்டணம் பாைறக் குவயலாக அழியும். ஜனங்கள்
மற்ற நகரங்களுக்கு ஏற்படும் அழிவுகைளப்பற்ற ெசால்லும்ேபாது இதைன
எடுத்துக்காட்டாகக் கூறுவார்கள். ஜனங்கள் அப்பட்டணத்ைத ந ந்த ப்பார்கள்.
ேபாஸ்றாைவச் சுற்றயுள்ள அைனத்து பட்டணங்களும் என்ெறன்றும்
அழிக்கப்படும்.”

௧௪நான்கர்த்தரிடமிருந்துஇந்தவார்த்ைதையக் ேகட்ேடன்.
கர்த்தர் நாடுகளுக்குஒருதூதுவைனஅனுப்பனார்.

“உங்கள்பைடகைளஒன்றுேசருங்கள்! ேபாருக்குத்தயாராகுங்கள்!
ஏேதாம் நாட்டிற்குஎத ராகச் ெசல்லுங்கள்!

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
௧௫ ஏேதாேம, நான் உன்ைன ஜனங்களுக்குள்ேள முக்கயமற்றவனாகச்

ெசய்ேவன்.
ஒவ்ெவாருவரும்உன்ைனெவறுப்பார்கள்.

௧௬ஏேதாேம, நீ மற்ற ேதசங்கைளபயமுறுத்தனாய்.
எனேவநீமுக்கயமானவன்என்றுநைனத்தாய்.

ஆனால்நீமுட்டாளானாய்.
உன்ெபருைமஉன்ைனவஞ்சத்தருக்க றது.
ஏேதாேம, நீ மைலகளின்உச்சயல்இருக்கறாய்.
நீபாைறகளும்குன்றுகளும்பாதுகாப்பாகஇருக்க றஇடத்தல்இருக்கறாய்.

ஆனால், நீ உனது வீட்ைட கழுகன் கூட்ைடப்ேபான்று உயரத்தல் கட்டினாலும்
நான்உன்ைனப்ப டிப்ேபன்.

நான்உன்ைனஅங்கருந்துகீேழெகாண்டுவருேவன்”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௭ “ஏேதாம்அழிக்கப்படும்.
ஜனங்கள்அழிந்த நகரங்கைளப்பார்த்துஅத ர்ச்ச அைடவார்கள்.
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அந்தஅழிந்த நகரங்களில்ஜனங்கள்ப ரமித்து ப ரமிப்பார்கள்.
௧௮ ேசாேதாம் ெகாேமாரா மற்றும் அைதச் சுற்றயுள்ள நகரங்கைளப்ேபான்று

ஏேதாம்அழிக்கப்படும்.
அங்ேகஜனங்கள்எவரும்வாழமாட்டார்கள்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௯ “ேயார்தான்ஆற்றன்கைரயலுள்ளஅடர்த்தயான புதர்களில்இருந்து சல
ேவைளகளில் சங்கம் வரும். ஜனங்கள் தங்கள் ஆடுகைளயும் மாடுகைளயும்
வ ட்டிருக்க ற வயல்களில் அச்சங்கம் ேபாகும். நான் அந்தச் சங்கத்ைதப்
ேபான்றருக்க ேறன். நான் ஏேதாமுக்குப் ேபாேவன். நான் அந்த ஜனங்கைளப்
பயப்படுத்துேவன். அவர்கைள ஓடும்படிச்ெசய்ேவன். அவர்களதுஇைளஞர்கள்
யாரும் என்ைனத் தடுக்கமுடியாது. எவரும் என்ைனப்ேபால இரார். எவரும்
எனக்குச் சவால் வ டமுடியாது. அவர்களில் எந்த ேமய்ப்பர்களும் (தைலவர்கள்)
எனக்குஎத ேர ந ற்கமுடியாது.”

௨௦எனேவ, ஏேதாம்ஜனங்களுக்குஎன்னெசய்ய ேவண்டும்
என்றுகர்த்தர் த ட்டமிட்டுள்ளாேராஅைதக்கவனி!

தீமான்ஜனங்களுக்குகர்த்தர் என்னெசய்யேவண்டும்
என்றுமுடிவுெசய்தாேரா,அைதகவனி!

ஏேதாமின் மந்ைதயல் (ஜனங்கள்) உள்ள குட்டிகைளப் பைகவர்கள் இழுத்துப்
ேபாடுவார்கள்.

ஏேதாமின் ேமய்ச்சல்நலம்அவர்கள்என்னெசய்தார்கேளா
அதனிமித்தம்ெவறுைமயாய்வடும்.

௨௧ஏேதாமின்வீழ்ச்ச யன்ஓைசயல்
பூமிஅதரும்.

அவர்களின்அழுைக
ெசங்கடல்வழிமுழுவதும்ேகட்கும்.

௨௨ கர்த்தர், மிருகத்ைதத் தாக்கப்ேபாக ற கழுகு ேமேல பறப்பதுப்ேபான்று
இருப்பார்.

ேபாஸ்ராவன்ேமல் ச றைகவ ரிக்க ற கழுைகப்ேபான்றுகர்த்தர்இருப்பார்.
அந்ேநரத்தல்ஏேதாமின்வீரர்கள்மிகவும்அஞ்சுவார்கள்.

குழந்ைதையப் ெபறுகற ெபண்ைணப்ேபான்று அவர்கள் பயத்தால்
அழுவார்கள்.

தமஸ்குைவப்பற்றயச்ெசய்த
௨௩இச்ெசய்த தமஸ்குைவப்பற்றயது:

“ஆமாத்,அர்ப்பாத்ஆகயபட்டணங்கள்அஞ்சுகன்றன.
அவர்கள்பயப்படுக றார்கள்.
ஏெனன்றால்,அவர்கள்ெகட்டச் ெசய்த கைளக் ேகட்டனர்.

அவர்கள்அைதரியப்படுக றார்கள்.
அவர்கள்கவைலப்படுக றார்கள், பயப்படுக றார்கள்.

௨௪தமஸ்குநகரம் பலவீனமாயற்று.
ஜனங்கள்ஓடவரும்புகன்றனர்.
ஜனங்கள்த கல்அைடயதயாராகன்றனர்.
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குழந்ைதெபறும்ெபண்கைளப்ேபான்று
ஜனங்கள்வலியும்துன்பமும்அைடகன்றனர்.

௨௫ “தமஸ்குமகழ்ச்ச யுள்ளநகரமாயருக்க றது.
ஜனங்கள்அந்த ‘மக ழ்ச்ச நகைர’இன்னும்வட்டுப் ேபாகவல்ைல.

௨௬எனேவ,இைளஞர்கள்நகரின்ெபாதுச் சதுரங்களில்மரிப்பார்கள்.
அந்த ேநரத்தல்அவளதுவீரர்கள்எல்ேலாரும்ெகால்லப்படுவார்கள்.”

சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௨௭ “தமஸ்குவன்சுவர்களில் நான்ெநருப்ைபைவப்ேபன்.

அதுெபனாதாத்தன்பலமானேகாட்ைடகைளமுழுவதுமாக எரிக்கும்.”

ேகதார் மற்றும்காத்ேசார் பற்றயச்ெசய்த
௨௮ இது ேகதார் மற்றும் காத்ேசார் ேகாத்த ரத்ைத ஆள்ேவார்கைளப்பற்றய

ெசய்த . பாப ேலான்அரசன்ேநபுகாத்ேநச்சார்அவர்கைளத் ேதாற்கடித்தான்.
கர்த்தர்கூறுகறார்.

“ேபாய் ேகதாரின் ேகாத்த ரத்ைததாக்கு.
க ழக்கன்ஜனங்கைளஅழியுங்கள்.

௨௯அவர்களின்கூடாரங்களும்மந்ைதகளும்எடுக்கப்படும்.
அவர்களின்கூடாரம் மற்றும்அவர்களின்ெசல்வெமல்லாம் எடுக்கப்படும்.
பைகவர்கள்அவர்களதுஒட்டகங்கைளஎடுப்பார்கள்.

இதைனஆண்கள்அவர்களிடம் சத்தமிடுவார்கள்.
‘நம்ைமச்சுற்றலும்பயங்கரமானைவநகழ்ந்துெகாண்டிருக்கன்றன.

௩௦ேவகமாகஓடுங்கள்!
காத்ேசாரின்ஜனங்கேள,ஒளிந்துக்ெகாள்ளநல்லஇடத்ைதப் பாருங்கள்’

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
‘ேநபுகாத்ேநச்சார்உனக்குஎத ராக த ட்டமிட்டான்.

உன்ைனத்ேதாற்கடிக்கஅவன்ஒருநல்லத ட்டத்ைதநைனத்தான்.’

௩௧ “பாதுகாப்ைபஉணர்கறஒருேதசம்இருக்க றது.
அத்ேதசம் பாதுகாப்ைபஉணர்கறது.

அந்தத் ேதசத்த ற்குவாசேலா ேவலிேயா பாதுகாப்புக்குஇல்ைல.
அவற்றன்அருகல்எவரும்இல்ைல.

கர்த்தர், ‘அத்ேதசத்ைதத்தாக்குங்கள்!’ என்றார்.
௩௨பைகவர்கள்அவர்களின்ஒட்டகங்கைளத்தருடுவார்கள்,

அவர்களின்ெபரிய மந்ைதையஎடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
நான்பூமியன்மூைலகளுக்குஅவர்கைளஓடச்ெசய்ேவன்.

நான்அவர்களுக்குப் பயங்கரமானதுன்பங்கைளஎல்லா பக்கத்தலிருந்தும்
ெகாண்டுவருேவன்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
௩௩ “ஆேசார் ேதசம், காட்டு நாய்கள்மட்டும்வாழத்தக்கஇடமாக மாறும்.
அந்தஇடத்தல்எவரும்வாழ்வதல்ைல.

அதுஎன்ெறன்றும்காலியானவனாந்தரமாகஇருக்கும்.”

ஏலாைமப் பற்றயச்ெசய்த
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௩௪ யூதாவன் அரசனான ச ேதக்கயாவன் ஆட்சயன் ஆரம்ப நாட்களில்,
தீர்க்கதரிச எேரமியா கர்த்தரிடமிருந்துஒருெசய்தையப்ெபற்றான். அச்ெசய்த
ஏலாம் ேதசத்ைதப்பற்றயது.

௩௫சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்.
“நான்வைரவல்ஏலாமின்வல்ைலஉைடப்ேபன்.

வல்ஏலாமின்பலமானஆயுதம்.
௩௬நான்ஏலாமிற்குஎத ராக நான்குகாற்றுகைளக்ெகாண்டுவருேவன்.

நான் அவற்ைற வானத்தன் நான்கு மூைலகளில் இருந்தும்
ெகாண்டுவருேவன்.

நான்குகாற்றுகளும்வீசுகறபூமியன்அைனத்து
இடங்களுக்கும்ஏலாம்ஜனங்கைளஅனுப்புேவன்.

எல்லா ேதசங்களுக்கும்ஏலாமின்ைகத கள்ெகாண்டுச்ெசல்லப்படுவார்கள்.
௩௭நான்ஏலாைம,அவர்களின்பைகவர்கள்

கவனிக்கும்ேபாேததுண்டுகளாகஉைடப்ேபன்.
அவர்கைளக்ெகால்லவரும்பும்ஜனங்களின்முன்னால்

ஏலாைமநான்உைடப்ேபன்.
நான்அவர்களுக்குப்பயங்கரமானவற்ைறக்ெகாண்டுவருேவன்.

நான்எவ்வளவுேகாபமாகஇருக்க ேறன்என்பைதக்காட்டுேவன்”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
“நான்ஏலாைமத்துரத்தும்படிவாைளஅனுப்புேவன்.

நான் அவர்கள் அைனவைரயும் ெகால்லும்வைர அந்த வாள் அவர்கைளத்
துரத்தும்.

௩௮நான்கட்டுப்பாட்டுக்குள்இருக்க ேறன்என்பைதஏலாமிற்குக்காட்டுேவன்.
நான்அவளதுஅரசைனயும்அவளதுஅதகாரிகைளயும்அழிப்ேபன்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
௩௯ “ஆனால்எத ர்காலத்தல், நான்ஏலாமிற்குநன்ைமநடக்கும்படிச்ெசய்ேவன்”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௫௦
பாப ேலான்பற்றயச்ெசய்த
௧ பாப ேலாைனப் பற்றயும் பாப ேலானிய ஜனங்கைளப் பற்றயும் கர்த்தர்

ேபச ய வார்த்ைத இது. கர்த்தர் இந்த வார்த்ைதைய எேரமியா மூலமாகப்
ேபசனார்:
௨ “அைனத்துேதசங்களுக்கும்இதைனஅறவயுங்கள்!

ஒருெகாடிையத்தூக்க ச்ெசய்தையஅறவயுங்கள்!
முழுச்ெசய்தையயும் ேபசுங்கள்:

ெசால்லுங்கள்: ‘பாப ேலான்ேதசம்ைகப்பற்றப்படும்.
அந்நயெதய்வமாகய ேபல்ெதய்வம்அவமானம்அைடவான்.
ெபாய்த்ெதய்வமாகயெமெராதாக்ெதய்வம்மிகவும் பயப்படுவான்.

பாப ேலானின்வக்க ரகங்கள்அவமானம்அைடயும்.
அவளதுெதய்வங்களின்வக்க ரகங்கள்பயங்கரத்தால் நைறந்தருக்கும்.’

௩வடக்கலிருந்துஒருேதசம் பாப ேலாைனத்தாக்கும்.
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அத்ேதசம் பாப ேலாைனக்காலியானவனாந்தரம் ேபாலாக்கும்.
அங்ேக எவரும்வாழமாட்டார்கள்.

அங்கருந்துமனிதர்களும்மிருகங்களும்ெவளிேயஓடுவார்கள்.”
௪கர்த்தர்கூறுகறார்: “அந்த ேநரத்தல்,

இஸ்ரேவல்ஜனங்களும்யூதாவன்ஜனங்களும்ேசர்வார்கள்.
அவர்கள்அழுவார்கள்.
அவர்கள்கூடிஅழுவார்கள்.

அவர்களுைடயேதவனாகயகர்த்தைரத் ேதடஅவர்கள்ேபாவார்கள்.
௫சீேயானுக்குஎப்படி ேபாகேவண்டும்என்றுஅந்தஜனங்கள்ேகட்பார்கள்.

அந்தத்தைசயல்அவர்கள்ேபாகத்ெதாடங்குவார்கள்.
ஜனங்கள்ெசால்லுவார்கள், ‘வாருங்கள், கர்த்தருடன்நாம்ஒன்றுேசர்ேவாம்.

நாம் என்ெறன்றும்நைலத்தருக்கும்படிஒருஒப்பந்தம்ெசய்துெகாள்ேவாம்.
என்ெறன்றும்மறக்கமுடியாதபடிஒருஒப்பந்தத்ைதநாம்ெசய்ேவாம்.’

௬ “எனதுஜனங்கள்காணமல்ேபானஆட்ைடப்ேபான்றுஇருக்கறீர்கள்.
அவற்றன் ேமய்ப்பர்கள் (தைலவர்கள்) தவறான வழியல்
வழிநடத்துகன்றனர்.

அவர்களின் தைலவர்கள் அவர்கைள மைலகளிலும் குன்றுகளிலும் அைலய
ைவத்தார்கள்.

அவர்களதுஆறுதலுக்குரியஇடம் எதுெவன்றுஅவர்கள்மறந்தார்கள்.
௭எவர்கள்என்ஜனங்கைளக்கண்டார்கேளாஅவர்கைளகாயப்படுத்தனார்கள்.

அப்பைகவர்கள் ‘நாங்கள் தவறு எதுவும் ெசய்யவல்ைல’ என்று
ெசான்னார்கள்.

‘அந்தஜனங்கள்கர்த்தருக்குஎத ராகப்
பாவம்ெசய்தார்கள்.

கர்த்தர் தாேமஅவர்களுைடயஉண்ைமயானஇைளப்பாறும்இடம்.
கர்த்தர் தாேமஅவர்களதுமுற்ப தாக்கள்நம்பனேதவன்.’

௮ “பாப ேலாைனவட்டுஓடுங்கள்.
பாப ேலானியஜனங்களின் ேதசத்ைதவ ட்டுவலகுங்கள்.
மந்ைதையவழிநடத்த ச் ெசல்லும்ெவள்ளாடுகைளப் ேபான்றுஇருங்கள்.

௯நான்வடக்கலிருந்துபலேதசங்கைளஒன்றுேசர்ப்ேபன்.
இந்தத் ேதசங்களின்குழுபாப ேலானுக்குஎத ராகச் சண்ைடய டத் தயாராகும்.
வடக்கலிருந்துவரும்ஜனங்களால்பாப ேலான்ைகப்பற்றப்படும்.
இத்ேதசங்கள்பாப ேலான்ேமல்பலஅம்புகைளஎய்யும்.
அந்தஅம்புகள்ேபாரிலிருந்துெவறுங்ைககேளாடு

தரும்ப வராதவீரர்கைளப் ேபான்றருக்கும்.
௧௦பைகவர்கள்கல்ேதயர்ஜனங்களின்ெசல்வெமல்லாவற்ைறயும்எடுப்பார்கள்.

அவ்வீரர்கள்அவர்கள்வரும்பும் எல்லாவற்ைறயும்எடுப்பார்கள்”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௧௧ “பாப ேலாேன, நீ சந்ேதாஷமும்மக ழ்ச்ச யும்அைடந்தாய்.
நீ என்நாட்ைட எடுத்தாய்.

நீஒருஇளம்பசுதானியங்களுக்குள்
புகுந்ததுப்ேபான்றுசுற்றலும்ஆடுகறாய்.
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குதைரகள்ெசய்வதுப்ேபான்றுஉனதுச ரிப்பு
சந்ேதாஷஒலியாகஉள்ளது.

௧௨ஆனால்உனதுதாய்மிகவும்அவமானம்அைடவாள்.
உன்ைனப்ெபற்றெபண்சங்கடம்அைடவாள்.

எல்லா ேதசங்கைளயும்வ ட பாப ேலான்குைறந்தமுக்கயத்துவம்உைடயது.
அவள்காலியான,வறண்டவனாந்தரம்ேபால்ஆவாள்.

௧௩கர்த்தர்அவரதுேகாபத்ைதக்காட்டுவார்.
எனேவஅங்ேகஜனங்கள்எவரும்வாழமாட்டார்கள்.
பாப ேலான்முழுவதும்காலியாகும்.

பாப ேலாைனக்கடந்துப்ேபாகும்எவரும்பயப்படுவார்கள்.
அது எவ்வளவு ேமாசமாக அழிக்கப்பட்டிருக்க றைதப் பார்க்கும்ேபாது
அவர்கள்தங்கள்தைலகைளஅைசப்பார்கள்.

௧௪ “பாப ேலானுக்குஎத ராகப் ேபாரிடத் தயாராகுங்கள்.
வல்ேலாடுள்ளவீரர்கள்அைனவரும்பாப ேலான்ேமல்அம்ைபஎய்யுங்கள்.
உங்கள்அம்புகளில் எைதயும் ேசமிக்கேவண்டாம்.

பாப ேலான்கர்த்தருக்குஎத ராகப் பாவம்ெசய்தருக்க றது.
௧௫பாப ேலாைனச்சுற்றயுள்ளவீரர்கேளெவற்ற க்குரைலஎழுப்புங்கள்!

பாப ேலான்முற்றுைகய டப்பட்டிருக்க றது!
அவளதுசுவர்களும்ேகாபுரங்களும்கீேழ தள்ளப்படும்!

கர்த்தர்அவர்களுக்குஉரியதண்டைனையக்ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.
ேதசங்களாகயநீங்கள்பாப ேலானுக்கு

ெபாருத்தமானதண்டைனையக்ெகாடுக்கேவண்டும்.
மற்ற ேதசங்களுக்கு அவள் என்ன ெசய்தாேளா அவற்ைற அவளுக்குச்

ெசய்யுங்கள்.
௧௬பாப ேலானில்உள்ளஜனங்கைளத்தங்கள்வைதையவைதக்கவ டாதீர்.

அவர்கைளஅறுவைடையச் ேசகரிக்கவ டாதீர்.
பாப ேலானின் வீரர்கள் தம் நகரத்த ற்கு பல ைகத கைளக் ெகாண்டு

வந்தருக்கன்றனர்.
இப்ேபாதுபைகவரதுவீரர்கள்வந்தருக்க றார்கள்.

எனேவ,அந்தக்ைகத கள்தரும்பப்ேபாயருக்க றார்கள்.
அக்ைகத கள்தங்கள்ெசாந்தநாடுகளுக்குத்தரும்ப ஓடிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

௧௭ “நாடுமுழுவதும்ச தற இருக்க றமந்ைதையப்ேபான்று
இஸ்ரேவல்ச தற இருக்க றது.

இஸ்ரேவல்சங்கங்களால்துரத்தப்படுகன்றஆடுேபான்றுஉள்ளது.
அசீரியாஅரசன்தாக்குவதுமுதல்சங்கம்தாக்குவதுேபான்றது.

பாப ேலான்அரசன்ேநபுகாத்ேநச்சார் கைடச சங்கத்ைதப்ேபான்றுதாக்க
அதன்எலும்புகைளெநாறுக்குவான்.

௧௮எனேவ,இஸ்ரேவலின்ேதவனாகயசர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்:
‘நான்வைரவல்பாப ேலான்அரசைனயும்அவனதுநாட்ைடயும்தண்டிப்ேபன்.

நான்அசீரியாஅரசைனத்தண்டித்ததுப்ேபான்றுஅவைனத்தண்டிப்ேபன்.

௧௯ “ ‘நான் இஸ்ரேவைல அவர்களின் ெசாந்த வயல்களுக்கு மீண்டும்
ெகாண்டுவருேவன்.
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அப்ெபாழுது அவன் கர்ேமல் மைலயலும் பாசான் நாட்டிலும் வைளந்த
உணைவஉண்ணுவான்.

அவன்உண்டுநைறவுப்ெபறுவான்.
எப்ப ராயீமின்மைலகளிலும்கீேலயாத்தலும்அவன்உண்ணுவான்.’ ”

௨௦ கர்த்தர் கூறுகறார், “அந்த ேநரத்தல், இஸ்ரேவலின் குற்றத்ைதக்
கண்டுப்ப டிக்கஜனங்கள்மிகக் கடுைமயாகமுயலுவார்கள்.

ஆனால்அங்ேககுற்றம்இருக்காது.
யூதாவன்பாவங்கைளகண்டுப்ப டிக்கஅவர்கள்முயலுவார்கள்.

ஆனால்எந்தப் பாவத்ைதயும்கண்டுப்ப டிக்கமுடியவல்ைல.
ஏெனன்றால்,நான்இஸ்ரேவல்மற்றும்யூதாவலிருந்துஉய ர்பைழத்தவர்கைள

காப்பாற்ற க்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
அவர்களதுஅைனத்துப்பாவங்கைளயும்நான்மன்னித்துவடுக ேறன்.”

௨௧கர்த்தர்கூறுகறார்: “ெமரதாயீம் ேதசத்ைதத்தாக்கு!
ேபேகாடில்வாழ்கன்றஜனங்கைளத்தாக்கு!

அவர்கைளத்தாக்கு!
அவர்கைளக்ெகால்! அவர்கைளமுழுைமயாகஅழி!
நான்உனக்குக்கட்டைளய ட்டஅைனத்ைதயும்ெசய்.

௨௨ “நாடுமுழுவதலும்யுத்தத்தன்ேபாெராலிையக் ேகட்கலாம்.
அதுேபரழிவன்ஓைசயாகும்.

௨௩பாப ேலான், ‘பூமியன்சம்மட்டி’
என்றுஅைழக்கப்பட்டது.

ஆனால்இப்ேபாது ‘சம்மட்டி’உைடக்கப்படுக றது.
எல்லா ேதசங்கைளயும்வ டஅத கமாகஅழிக்கப்பட்ட ேதசம் பாப ேலான்.

௨௪பாப ேலாேன, நான்உனக்காகக் கண்ணிைவத்ேதன்.
அதைனத்ெதரிந்துக்ெகாள்வதற்குமுன்னால்நீமாட்டிக்ெகாண்டாய்.

நீ கர்த்தருக்குஎத ராகச் சண்ைடய ட்டாய்.
எனேவநீகண்டுப்ப டிக்கப்பட்டு ப டிப்பட்டாய்.

௨௫கர்த்தர் தமதுெபாருட்கள்ேசமிக்கும்அைறையத்த றந்தருக்க றார்.
கர்த்தர்அவருைடயேகாபத்தன்ஆயுதங்கைளெவளிேயெகாண்டுவந்தார்.

சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தர் அந்த ஆயுதங்கைளக்
ெகாண்டுவந்தார்.

ஏெனன்றால்,அவர்ெசய்யேவண்டியேவைலஇருக்கறது.
கல்ேதய ஜனங்களின் ேதசத்தல் அவர் ெசய்ய ேவண்டிய ேவைல
இருக்கறது.

௨௬ “பாப ேலானுக்குஎத ராகத்ெதாைலதூரத்தலிருந்துவா.
அவள் தனது தானியங்கைளச் ேசகரித்து ைவத்தருக்க ற அைறகைள
உைடத்துத்த ற.

பாப ேலாைனமுழுைமயாகஅழி.
எவைரயும்உய ேராடுவ டாேத.

அவர்களது உடல்கைளத் தானியக் கத ர்கைளக் குவயலாக்குவதுப்ேபால்
குவயலாக்கு.

௨௭பாப ேலானில்உள்ளஎல்லாஇளங்காைளையயும் (இைளஞைரயும்)ெகால்.
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அவர்கள்ெவட்டப்படட்டும்.
அவர்கள்ேதாற்கடிக்கப்படுவதற்கானேநரம்வந்தருக்க றது.
எனேவஇதுஅவர்களுக்குமிகக் ேகடாகும்.

இதுஅவர்கள்தண்டிக்கப்படுவதற்குரிய காலம்.
௨௮ஜனங்கள்பாப ேலாைனவட்டுஓடிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

அவர்கள்ேதசத்தலிருந்துதப்ப த்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
அந்தஜனங்கள்சீேயானுக்குவந்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

அந்த ஜனங்கள் ஒவ்ெவாருவரிடமும் கர்த்தர் ெசய்தவற்ைறச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

கர்த்தர்பாப ேலானுக்குஏற்றதண்டைனையக்ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்
என்றுஜனங்கள்ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

பாப ேலான்கர்த்தருைடயஆலயத்ைதஅழித்தது.
எனேவஇப்ேபாதுகர்த்தர் பாப ேலாைனஅழித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.

௨௯ “அம்புகைளஎய்யும்ஆட்கைளக்கூப்படு.
பாப ேலாைனத்தாக்கும்படிஅவர்களிடம் ெசால்.

நகரத்ைதமுற்றுைகயடும்படிஅவர்களிடம் ெசால்.
எவைரயும்தப்ப க்கவ டாேத.

அவள்ெசய்ததீைமக்கு, தருப்ப க்ெகாடுங்கள்.
அவள் மற்ற ேதசங்களுக்கு எவற்ைறச் ெசய்தாேளா அவற்ைற அவளுக்குச்
ெசய்யுங்கள்.

பாப ேலான்கர்த்தருக்குமரியாைதெசய்யவல்ைல.
பாப ேலான் இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தமானவரிடம் மிகவும் ேமாசமாக
நடந்துக்ெகாண்டது.

எனேவபாப ேலாைனத்தண்டித்துவடு.
௩௦பாப ேலானின்இைளஞர்கள்ெதருவல்ெகால்லப்படுவார்கள்.

அந்தநாளில்அவளதுவீரர்கள்எல்லாம்ெகால்லப்படுவார்கள்”
என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௩௧ “பாப ேலாேன, நீ மிகவும்வீண்ெபருைமஉள்ளவள்.
நான் உனக்கு எத ராக இருக்க ேறன்” எங்கள் சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறுகறார்.

“நான்உங்களுக்குஎத ராகஇருக்க ேறன்.
நீங்கள்தண்டிக்கப்படுவதற்குரிய காலம்வந்தருக்க றது.

௩௨வீண்ெபருைமயுள்ளபாப ேலாேனநீஇடற வழுவாய்.
நீ எழ எவரும்உதவ ெசய்யமாட்டார்கள்.

நான்அவளதுபட்டணங்களில்ெநருப்ைபைவப்ேபன்.
அவைளச்சுற்றயுள்ளஎல்ேலாைரயும்ெநருப்புமுழுைமயாக எரிக்கும்.”

௩௩சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்:
“இஸ்ரேவல்ஜனங்களும்யூதாஜனங்களும்அடிைமகளாகஇருக்க றார்கள்.

பைகவர்அவர்கைளக்ைகப்பற்றனார்கள்.
பைகவர்இஸ்ரேவைலப் ேபாகவ டமாட்டார்கள்.

௩௪ஆனால்ேதவன்அந்தஜனங்கைளத்தரும்பக்ெகாண்டுவருவார்.
அவரதுநாமம் சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனாகயகர்த்தர்.
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அவர்அவர்கைளப்பலமாகப் பாதுகாப்பார்! அவர்கைளஅவர் பாதுகாப்பார்.
அதனால்அவர்அந்த ேதசத்ைதஓய்வுக்ெகாள்ளச்ெசய்வார்.

ஆனால்அங்ேக பாப ேலானில்வாழ்க றஜனங்களுக்குஓய்வுஇராது.”

௩௫கர்த்தர்கூறுகறார்,
“வாேள, பாப ேலானில்வாழ்க றஜனங்கைளக்ெகால்.
வாேள,அரசனின்அதகாரிகைளயும்

பாப ேலானின்ஞானிகைளயும்ெகால்”
௩௬ வாேள, பாப ேலானின் ஆசாரியர்கைளயும், கள்ளத் தீர்க்கதரிச கைளயும்

ெகால்.
அவர்கள்முட்டாள்கைளப்ேபான்றுஆவார்கள்.

வாேள, பாப ேலானின்வீரர்கைளக்ெகால்.
அவர்கள்பயங்கரத்தனால்நைறந்தருப்பார்கள்.

௩௭ வாேள, பாப ேலானின் குதைரகைளக் ெகான்றுப்ேபாட்டு பாப ேலானிய
இரதங்கைளஅழித்துப்ேபாடு.

வாேள, ப ற ேதசங்களில் இருந்து கூலிக்குக் ெகாண்டுவரப்பட்ட வீரர்கைளயும்
ெகால்.

அவ்வீரர்கள்பயந்தப்ெபண்கைளப் ேபான்றுள்ளார்கள்.
வாேள, பாப ேலானின்ெபாக்கஷங்கைளஅழி.

அப்ெபாக்கஷங்கள்எடுத்துச்ெசல்லப்படும்.
௩௮வாேள, பாப ேலானின்தண்ணீைரத்தாக்கு.

அத்தண்ணீர்வற்ற ப்ேபாகும்.
பாப ேலானில் நைறயநைறயவக்க ரகங்கள்உள்ளன.

பாப ேலான் ஜனங்கள் முட்டாள்கள் என்பைத அந்த வக்க ரகங்கள்
காட்டுக றது.

எனேவஅந்தஜனங்களுக்குத்தீைமஏற்படும்.
௩௯ “பாப ேலான்மீண்டும்ஜனங்களால்நைறயாது.
காட்டு நாய்கள்,ெநருப்புக் ேகாழிகள், ப ற காட்டுமிருகங்கள்அங்குவாழும்.

ஆனால்ஒருக்காலம்மீண்டும்மனிதர்கள்அங்ேகவாழமாட்டார்கள்.
௪௦ ேதவன் முழுைமயாக ேசாேதாம் ெகாேமாரா மற்றும் அவற்ைறச் சுற்றயுள்ள

நகரங்கைளயும்அழித்தார்.
இப்ெபாழுதுஅந்நகரங்களில்ஜனங்கள்எவரும்வாழவல்ைல.

அேதவழியல்பாப ேலானில்ஜனங்கள்எவரும்வாழவல்ைல.
அங்ேகவாழஜனங்கள்எவரும்என்ெறன்றும்ேபாகமாட்டார்கள்.

௪௧ “பார்! வடக்கலிருந்துஜனங்கள்வந்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
அவர்கள்வல்லைமயானநாட்டிலிருந்துவருகறார்கள்.

உலகன்சுற்றலும்உள்ளபலஅரசர்கள் ேசர்ந்துவந்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
௪௨அவர்களதுபைடகள்வல்லும்ஈட்டிகளும்ைவத்தருக்க றார்கள்.

வீரர்கள்ெகாடுைமயானவர்கள்.
அவர்களிடம்இரக்கம்இல்ைல.

வீரர்கள்தங்கள்குதைரகளின்ேமல் சவாரி ெசய்க றார்கள்.
அந்தஓைசஇைரச்சலிடுகறகடைலப் ேபான்றுள்ளது.

அவர்கள்தம்இடங்களில் ந ற்க றார்கள்.
ேபாருக்குத்தயாராகஇருக்க றார்கள்.
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அவர்கள்பாப ேலான்நகரேம,உன்ைனத்தாக்கத் தயாராகஇருக்க றார்கள்.
௪௩பாப ேலான்அரசன்அப்பைடகைளப்பற்ற க் ேகள்வபட்டான்.

அவன்மிகவும் பயம்அைடந்தான்.
அவன்ைககள்நகரமுடியாதஅளவற்குப்பயந்தான்.

குழந்ைதப்ெபறுகற ெபண்ணின் வயறுேபான்று அவனது வயறு
வலித்தது.”

௪௪கர்த்தர்கூறுகறார்:
“ச ல ேநரங்களில் ேயார்தான் நத க்கைரயலுள்ள அடர்ந்த புதர்களிலிருந்து
சங்கம்வரும்.

ஜனங்கள் தங்கள் மிருகங்கைள வ ட்டிருக்க ற வயல்களில் சங்கம்
நடந்துப்ேபாகும்.

(அங்குள்ளமிருகங்கள்ெவளிேயஓடும்).
நான்அந்தச் சங்கத்ைதப்ேபான்றுஇருப்ேபன்.

நான்பாப ேலாைனஅதன்ேதசத்தலிருந்துவ ரட்டுேவன்.
இைதச்ெசய்வதற்கும்நான்யாைரத் ேதர்ந்ெதடுப்ேபன்.

என்ைனப்ேபால்எவரும்இல்ைல.
எனக்குச் சவால்வ ட எவரும்இல்ைல.
(எனேவநாேனஇதைனச்ெசய்ேவன்).

எந்த ேமய்ப்பனும்வந்துஎன்ைனத்துரத்த டான்.
நான்பாப ேலான்ஜனங்கைளத்துரத்துேவன்.”

௪௫பாப ேலானுக்குஎன்னெசய்யேவண்டும்
என்றுகர்த்தர் த ட்டமிட்டிருக்க றார் என்பைதகவனி.

பாப ேலானியஜனங்களுக்கு
கர்த்தர் ெசய்யேவண்டுெமனமுடிவுெசய்தருப்பைதகவனி.

பைகவர்கள் பாப ேலானின் மந்ைதயலிருந்து (ஜனங்கள்) ச றய குட்டிகைள
இழுத்துச்ெசல்வார்கள்.

பாப ேலானின் ேமய்ச்சல்நலங்கள்கர்த்தரால்முழுவதுமாகஅழிக்கப்படும்.
௪௬பாப ேலான்வழும்.

அந்தவீழ்ச்ச பூமிையஅத ரச்ெசய்யும்.
பாப ேலானின்அழுைகயன்சத்தத்ைத

அைனத்துநாடுகளிலும்உள்ளஜனங்கள்ேகள்வப்படுவார்கள்.

௫௧
௧கர்த்தர்கூறுகறார்:
“வல்லைமயானஒருகாற்ைறநான்வீசச்ெசய்ேவன்.

நான் அதைன பாப ேலானுக்கும் கல்ேதயாவன் தைலவர்களுக்கும் எத ராக
வீசச்ெசய்ேவன்.

௨நான்பாப ேலானுக்குஅயல்நாட்டவைரஅனுப்புேவன்.
அவர்கள்பாப ேலாைனத்தூற்றுவார்கள்.

அந்தஜனங்கள்பாப ேலானிலிருந்துஎல்லாவற்ைறயும்எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
நகரத்ைதப் பைடகள்முற்றுைகயடும்.

பயங்கரமானேபரழிவு ஏற்படும்.
௩பாப ேலான்வீரர்கள்தங்கள்வல்ைலயும்அம்ைபயும்பயன்படுத்தமாட்டார்கள்.
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அவ்வீரர்கள்தங்கள்கவசங்கைளயும்கூடஅணிந்துக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்.
பாப ேலானியஇைளஞர்களுக்காகஇரக்கம்ெகாள்ளாேத.

அவளதுபைடையமுழுவதுமாகஅழித்துவடு.
௪கல்ேதயர்களின் ேதசத்தல்பாப ேலானியவீரர்கள்ெகால்லப்படுவார்கள்.

அவர்கள்ேமாசமாக பாப ேலான்ெதருக்களில் காயம்அைடவார்கள்.”

௫சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்
இஸ்ரேவல் மற்றும் யூதாைவத் தனியாகக் கணவைன இழந்த வதைவப்
ெபண்ைணப்ேபான்றுவ டமாட்டார்.

ேதவன்அந்தஜனங்கைளவ ட்டுவ டமாட்டார்.
இல்ைல,அந்தஜனங்கள்இஸ்ரேவலின்பரிசுத்தமானவைரவ ட்டுவலகன
குற்றவாளிகள்.

அவர்கள்அவைரவ ட்டுவலகனார்கள்.
ஆனால்அவர்அவர்கைளவ ட்டுவலகவல்ைல.

௬பாப ேலாைனவட்டுஓடுங்கள்!
உங்கள்உயைரக்காப்பாற்ற க்ெகாள்ளஓடுங்கள்! தங்காதீர்கள்.
பாப ேலானின்பாவத்தால்ெகால்லப்படாதீர்கள்.

பாப ேலானின் ஜனங்கைள அவர்கள் ெசய்த தீைமக்காக கர்த்தரால்
தண்டிக்கப்படக்கூடியகாலம்இது!

பாப ேலான்அவளுக்குஏற்றதானதண்டைனையப்ெபறும்.
௭ பாப ேலான் கர்த்தருைடய ைகயலுள்ள தங்கக் கண்ணத்ைதப்

ேபான்றருந்தது.
பாப ேலான்உலகம்முழுவைதயும்குடிக்கும்படிெசய்தது.

ேதசங்கள்பாப ேலானின்த ராட்ைசரசத்ைதக்குடித்தது.
எனேவஅைவபுத்த மயங்க ப்ேபாயன.

௮ஆனால்பாப ேலான்த டீெரன்றுவழுந்துஉைடந்துப்ேபாகும்.
அவளுக்காகஅழுங்கள்!

அவளதுவலிக்குமருந்துவாங்குங்கள்!
ஒருேவைளகுணம்ெபறலாம்!

௯நாம் பாப ேலான்குணமைடயமுன்ேறாம்.
ஆனால்அவளால்குணம்ெபறமுடியாது.

எனேவ,அவைளவட்டுவடுங்கள்.
நம்ெசாந்த நாட்டுக்கும்நம்மில்ஒவ்ெவாருவரும் ேபாகவடுங்கள்.

பரேலாகத்தலுள்ளேதவன்பாப ேலானின்தண்டைனையமுடிவுெசய்வார்.
பாப ேலானுக்குஎன்னேநரும்என்பைதயும்அவர்முடிவுெசய்வார்.
௧௦கர்த்தர் நமக்காக காரியங்கைளச் சரி ெசய்துள்ளார்.

வாருங்கள், நமதுேதவனாகயகர்த்தர்
ெசய்தருக்க றவற்ைறபற்ற சீேயானில் எடுத்துச்ெசால்லுேவாம்.

௧௧அம்புகைளக்கூர்ைமப்படுத்துங்கள்!
ேகடயங்கைளவாங்குங்கள்!

கர்த்தர் ேமதயருைடயஅரசர்களின்ஆவையஎழுப்பனார்.
ஏெனன்றால்,அவர் பாப ேலாைனஅழிக்கவரும்புக றார்.
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பாப ேலானியஜனங்களுக்குஏற்றதண்டைனையக்கர்த்தர் ெகாடுப்பார்.
எருசேலமில் கர்த்தருைடயஆலயத்ைதப் பாப ேலான்பைடஅழித்தது.

எனேவகர்த்தர்அவர்களுக்குரிய தண்டைனையக்ெகாடுப்பார்.
௧௨பாப ேலான்சுவர்களுக்குஎத ராகக்ெகாடிையஉயர்த்துங்கள்

ேமலும்காவலாளிகைளக்ெகாண்டுவாருங்கள்.
அவர்களின்இடங்களில் காவல்காரர்கைளப் ேபாடுங்கள்.

இரகசயதாக்குதலுக்குத்தயாராகுங்கள்.
கர்த்தர், தான்த ட்டமிட்டப்படிச் ெசய்வார்.

பாப ேலான்ஜனங்களுக்கு எத ராக எைதச் ெசய்ேவன் என்றுெசான்னாேரா
அைதச்ெசய்வார்.

௧௩பாப ேலாேன, நீ மிகுந்த தண்ணீருக்குஅருகல்வாழ்க றாய்.
நீெபாக்கஷங்கேளாடுெசல்வத்துடன்இருக்கறாய்.
ஆனால்உனதுமுடிவுவந்தருக்க றது.
உனதுஅழிவுக்கானகாலம்வந்தருக்க றது.

௧௪ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் தன் நாமத்ைதப் பயன்படுத்த இந்த
வாக்குறுதையச்ெசய்தார்.

“பாப ேலாேன, நான்உன்ைனப்பலபைகவீரர்களால்ந ரப்புேவன்.
அவர்கள்ெவட்டுக்களியன்கூட்டத்ைதப் ேபான்றருப்பார்கள்.
உனக்குஎத ராகப் ேபாரில்அவர்கள்ெவல்வார்கள்.
அவர்கள்உனக்குேமல்நன்றுக்ெகாண்டுெவற்ற முழக்கம்ெசய்வார்கள்.”

௧௫கர்த்தர்தனதுெபரும்வல்லைமையப்பயன்படுத்த பூமிையஉண்டாக்கனார்.
அவர்தனதுஞானத்ைதப் பயன்படுத்த உலகத்ைதப் பைடத்தார்.
அவர்தனதுேபரறவனால்வானத்ைதவ ரித்தார்.

௧௬அவர் சத்தமிடுைகயல்,வானத்தலுள்ளதண்ணீர்இைரந்தது.
அவர்பூமிமுழுவதும்ேமகங்கைளஅனுப்பனார்.

அவர்தனதுேசமிப்புஅைறயலிருந்து
காற்ைறக்ெகாண்டுவந்தார்.

௧௭ஆனால்ஜனங்கள்மிகவும்முட்டாள்களாகஇருக்க றார்கள்.
ேதவன் என்ன ெசய்தருக்க றார் என்று அவர்களால் புரிந்துக்ெகாள்ள
முடியவல்ைல.

த றைமயுள்ள ெதாழிலாளிகள் ெபாய் ெதய்வங்களின் வக்க ரகங்கைளச்
ெசய்தனர்.

அவ்வக்க ரகங்கள்மாையயானெதய்வங்கேள.
எனேவ, அந்த வக்க ரகங்கள் அைவகைள உருவாக்கன ெதாழிலாளிகளின்

முட்டாள்தனத்தற்குசான்றாகஇருக்கன்றன.
அந்தவக்க ரகங்கள்உய ரற்றைவ.

௧௮அந்தவக்க ரகங்கள்பயனற்றைவ.
ஜனங்கள்அந்தவக்க ரகங்கைளச்ெசய்தனர்.
அைவமாையஎன்பைதத்தவ ர ேவறுஎதுவுமில்ைல.

நயாயத்தீர்ப்புக்கானகாலம்வரும்.
அந்தவக்க ரகங்கள்அழிக்கப்படும்.

௧௯ ஆனால் யாக்ேகாபுவன் பங்கு (ேதவன்) அப்பயன்ற்ற வக்க ரகங்கைளப்
ேபான்றவறல்ைல.
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ஜனங்கள்ேதவைனஉருவாக்கவல்ைல,
ேதவேனதன்ஜனங்கைளஉருவாக்கனார்.
ேதவன்எல்லாவற்ைறயும்உருவாக்கனார்.

அவரதுநாமம் சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்.

௨௦கர்த்தர்கூறுகறார், “பாப ேலாேன, நீ எனதுதண்டாயுதம்.
நான்உன்ைனப்பயன்படுத்த ேதசங்கைளெநாறுக்க ேனன்.
இராஜ்யங்கைளஅழிக்க நான்உன்ைனப்பயன்படுத்த ேனன்.

௨௧ நான் குதைரையயும், அைத ஓட்டுபவைனயும் ெநாறுக்க உன்ைனப்
பயன்படுத்த ேனன்.

இரதத்ைதயும் ேதேராட்டிையயும் ெநாறுக்க நான் உன்ைனப்
பயன்படுத்த ேனன்.

௨௨ ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும் ெநாறுக்கநான் உன்ைனப்
பயன்படுத்த ேனன்.

இைளஞர்கைளயும் முதயவர்கைளயும் ெநாறுக்க நான் உன்ைனப்
பயன்படுத்த ேனன்.

இளம் ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும் ெநாறுக்க நான் உன்ைனப்
பயன்படுத்த ேனன்.

௨௩ ேமய்ப்பர்கைளயும் ஆடுகைளயும் ெநாறுக்க நான் உன்ைனப்
பயன்படுத்த ேனன்.

வவசாய கைளயும் பசுக்கைளயும் ெநாறுக்க நான் உன்ைனப்
பயன்படுத்த ேனன்.

ஆளுநர்கைளயும் முக்கய அதகாரிகைளயும் ெநாறுக்க நான் உன்ைனப்
பயன்படுத்த ேனன்.

௨௪ஆனால்பாப ேலானுக்குத்தருப்ப க்ெகாடுப்ேபன்.
நான்பாப ேலானியஜனங்கள்அைனவருக்கும்தருப்ப க்ெகாடுப்ேபன்.

அவர்கள் சீேயானுக்குச் ெசய்த அத்தைன தீைமகளுக்கும் தருப்ப க்
ெகாடுப்ேபன்.

யூதாேவ,உனக்குஎத ரில்தாேனநான்அவர்கைளத்தண்டிப்ேபன்”
கர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.

௨௫கர்த்தர்கூறுகறார்:
“பாப ேலாேன, நீஒருஅழிக்கும்மைல.

நான்உனக்குஎத ராகஇருக்க ேறன்.
பாப ேலாேன,முழுநாட்ைடயும்அழித்துவ ட்டாய்.

நான்உனக்குஎத ராகஇருக்க ேறன்.
நான்எனதுைகையஉனக்குஎத ராகைவப்ேபன்.

நான்உன்ைனக்கன்மைலயலிருந்துஉருட்டுேவன்.
நான்உன்ைனஎரிந்துப்ேபானமைலயாக்குேவன்.
௨௬ ஜனங்கள் கட்டிடத்த ற்கு அஸ்தவாரம் ஆக்க பாப ேலானிலிருந்து எந்த

கல்ைலயும்எடுக்கமாட்டார்கள்.
ஜனங்கள் மூைலக்கல்லுக்குப் ேபாதுமான அளவு ெபரிய கல்ைலக்
கண்டுப்ப டிக்கமாட்டார்கள்.

ஏெனன்றால், உனது நகரமானது கற்களின் குவயலாக என்ெறன்ைறக்கும்
இருக்கும்”
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கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறனார்.

௨௭ “இந்நாட்டில் ேபார்க்ெகாடிையஏற்றுங்கள்!
அைனத்துநாடுகளிலும்எக்காளத்ைதஊதுங்கள்!

பாப ேலானுக்குஎத ராகச் சண்ைடெசய்ய ேதசங்கைளத்தயார் ெசய்யுங்கள்!
அந்தஇராஜ்யங்கைளப்பாப ேலானுக்குஎத ராகப் ேபாரிடஅைழயுங்கள்.

ஆரராத்,மின்னி,அஸ்ெகனாஸ்.
அதற்குஎத ராகப் பைட நடத்த ச்ெசல்லஒருதளபதையத் ேதர்ந்ெதடு.
ெவட்டுக்களிக்கூட்டத்ைதப்ேபான்றகுதைரகைளஏராளமாகஅனுப்பு.
௨௮அவளுக்குஎத ராகப் ேபாரிட ேதசங்கைளத்தயார் ெசய்.

ேமதயா ேதசத்தன்அரசர்கைளத்தயார் ெசய்.
அவர்களின்ஆளுநர்கைளயும்முக்கயஅதகாரிகைளயும்தயார் ெசய்.

பாப ேலானுக்கு எத ராகப் ேபாரிட அவர்கள் ஆளும் ேதசங்கைளத் தயார்
ெசய்.

௨௯நலமானதுவலிேயாடுஇருப்பதுப்ேபான்றுஅைசந்துநடுங்குகறது.
கர்த்தர் தனதுத ட்டப்படி பாப ேலானுக்குச்ெசய்யும்ேபாது ேதசம் நடுங்கும்.

கர்த்தருைடயத ட்டம் பாப ேலான்ேதசத்ைதகாலியானவனாந்தரமாக்குவேத.
அங்ேக எவரும்வாழமாட்டார்கள்.

௩௦பாப ேலானியவீரர்கள் சண்ைடயடுவைதநறுத்தனார்கள்.
அவர்கள்தங்கள்ேகாட்ைடகளில் தங்கனார்கள்.

அவர்களின்பலம் ேபாயருக்க றது.
அவர்கள்த கலைடந்தெபண்கைளப்ேபான்றுஇருக்கறார்கள்.

பாப ேலானின்வீடுகள்எரிந்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன.
அவளதுகதவன்கட்ைடகள்உைடக்கப்படுகன்றன.

௩௧ஒருதூதுவன்இன்ெனாருவைனப்பன்ெதாடருக றான்.
அவர்கள்பாப ேலான்அரசனிடம்

அவனதுநாடுமுழுவதும்ைகப்பற்றப்பட்டது
என்றுெதரிவ க்கன்றனர்.

௩௨ஆற்ைறக்கடக்கும்வழிகள்எல்லாம்ைகப்பற்றப்பட்டிருக்கன்றன.
சகதயானநலம்எரிந்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன.

பாப ேலானியவீரர்கள்அைனவரும்அஞ்சுகன்றனர்.”

௩௩இஸ்ரேவலின்ேதவனாகய சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்,
“பாப ேலான்மித க்கப்படும்களத்ைதப்ேபான்றுஉள்ளது.

அறுவைட காலத்தல் ஜனங்கள் பதரிலிருந்து தானியத்ைதப் ப ரிக்க
அடிப்பார்கள்.

பாப ேலாைனஅடிக்கேவண்டியகாலம்வைரவாகவந்துக்ெகாண்டிருக்க றது.”

௩௪சீேயான்ஜனங்கள்இவ்வாறுகூறுவார்கள்,
“பாப ேலான் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார் கடந்த காலத்தல் எங்கைள

அழித்தான்.
கடந்த காலத்தல் ேநபுகாத்ேநச்சார் எங்கைளத்தாக்கனான்.

கடந்த காலத்தல்அவன்எங்கள்ஜனங்கைளக்ெகாண்டுப் ேபானான்.
நாங்கள்காலியானஜாடிையப் ேபான்றருந்ேதாம்.

எங்களிடமிருந்த ச றந்தவற்ைறஅவன்எடுத்தான்.
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அவன் ெபரிய ராட்சதைனப்ேபான்று வயறு நைறயும்வைர
தன்றுக்ெகாண்டிருந்தான்.

எங்களிடமுள்ளச றந்தவற்ைறஎடுத்துக்ெகாண்டு
எங்கைளஎற ந்துவ ட்டான்.

௩௫எங்கைளத்தாக்க பாப ேலான்பயங்கரமானவற்ைறச்ெசய்தது.
அைவ இப்ெபாழுது பாப ேலானுக்கு ஏற்படேவண்டுெமன்று நான்
வரும்புக ேறன்.”

சீேயானில்வாழ்கன்றஜனங்கள்அவற்ைறச்ெசால்வார்கள்:
“பாப ேலானியஜனங்கள்எங்கள்ஜனங்கைளக்ெகான்றகுற்றம்உள்ளவர்கள்.

இப்ெபாழுதுஅவர்கள்தாம்ெசய்ததவறுக்குத்தண்டிக்கப்படுக றார்கள்”
எருசேலம்நகரம்அவற்ைறச்ெசால்லும்.
௩௬எனேவகர்த்தர்கூறுகறார்,
“யூதாஉன்ைனநான்பாதுகாப்ேபன்.

பாப ேலான்தண்டிக்கப்படும்என்பைதநான்உறுத ெசய்ேவன்.
பாப ேலான்கடைலநான்வற்றச்ெசய்ேவன்.
நான்அவளதுநீரூற்றுக்கைளவற்றச்ெசய்ேவன்.

௩௭பாப ேலான்அழிந்த கட்டிடங்களின்குவயலாகஆகும்.
பாப ேலான்காட்டு நாய்கள்வாழத்தக்கஇடமாகும்.

ஜனங்கள்கற்குவயைலப்பார்த்துஆச்சரியப்படுவார்கள்.
அவர்கள் பாப ேலாைனப் பற்ற நைனக்கும்ேபாது தங்கள் தைலகைள

அைசப்பார்கள்.
ஜனங்கள்எவரும்வாழாதஇடமாக பாப ேலான்ஆகும்.

௩௮ “பாப ேலான்ஜனங்கள்ெகர்ச்ச க்க றஇளம் சங்கங்கைளப் ேபான்றவர்கள்.
அவர்களதுசத்தம் சங்கக்குட்டிகைளப் ேபான்றருக்கும்.

௩௯ அந்த ஜனங்கள் வல்லைம மிக்க சங்கங்கைளப் ேபான்று
நடித்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

நான்அவர்களுக்குஒருவருந்துக்ெகாடுப்ேபன்.
நான்அவர்கைளக்குடிேபாைதேயறனவர்களாக்குேவன்.

அவர்கள்ச ரிப்பார்கள். நல்லேநரத்ைதப்ெபறுவார்கள்.
ப றகுஅவர்கள்என்ெறன்றும்தூங்குவார்கள்.
அவர்கள்என்றும்வழிக்கமாட்டார்கள்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.

௪௦ “பாப ேலான்ெகால்லப்படுவதற்காகக் காத்தருக்கும்.
ஆட்டுக்குட்டிகள்,ஆட்டுக்கடாக்கள்,ெவள்ளாடுகள்ேபான்றருக்கும்.
நான்அவற்ைறெவட்டுவதற்குக்ெகாண்டுெசல்ேவன்.

௪௧ “ேசசாக்கு” ேதாற்கடிக்கப்படும்.
பூமிய ேல ச றந்ததும்கர்வமுமுள்ளநாடுஎவ்வாறுசைறப் ப டிக்கப்படும்?

மற்ற ேதசங்களில்உள்ளஜனங்கள்
பாப ேலான்பாழாய்ப்ேபாவைதகவனித்துப் பார்ப்பார்கள்.

அவர்கள்பார்க்கன்றைவஅவர்கைளப்பயப்படுத்தும்.
௪௨பாப ேலான்மீதுகடல்எழும்பும்.
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அதன்இைரச்சலானஅைலகள்அவைளமூடும்.
௪௩பாப ேலான்நகரங்கள்அழிக்கப்பட்டுகாலியாகும்.
பாப ேலான்வறண்டவனாந்தரமாகும்.

அதுஜனங்கள்வாழாத ேதசமாகும்.
ஜனங்கள்பாப ேலான்வழியாகப் பயணம்கூடெசய்யமாட்டார்கள்.

௪௪பாப ேலானிலுள்ளெபாய்த்ெதய்வமானேபைலத்தண்டிப்ேபன்.
அவன்வழுங்கயஜனங்கைளவாந்த ப்பண்ணும்படிெசய்ேவன்.

பாப ேலாைனச்சுற்றயுள்ளசுவர்கள்கீேழவழும்.
மற்ற ேதசத்தார்கள்பாப ேலானுக்குவருவைதநறுத்துவார்கள்.

௪௫எனதுஜனங்கேள, பாப ேலான்நகரத்ைதவ ட்டுெவளிேயவாருங்கள்.
உங்கள்உயைரக்காப்பாற்றஓடுங்கள்.
கர்த்தருைடயெபருங்ேகாபத்தலிருந்துஓடுங்கள்.

௪௬ “எனதுஜனங்கேள, பயந்துநடுங்கேவண்டாம்.
வதந்த கள்பரவும்ஆனால்பயப்படேவண்டாம்!

இந்தஆண்டுஒருவதந்த வரும்.
அடுத்தஆண்டுஇன்ெனாருவதந்த வரும்.

நாட்டில்நடக்கும்பயங்கரமானசண்ைடையப்பற்ற வதந்த கள்இருக்கும்.
ஆள்ேவார்கள் மற்ற ஆள்ேவார்களுக்கு எத ராகச் சண்ைடயடுவைதப்பற்ற

வதந்த கள்இருக்கும்.
௪௭ேநரம் ந ச்சயம்வரும்.

பாப ேலானில்உள்ளெபாய்த்ெதய்வங்கைளநான்தண்டிப்ேபன்.
பாப ேலான்நாடுமுழுவதும்ெவட்கப்படுத்தப்படும்.
ஏராளமாக மரித்தஜனங்கள்

அந்நகரத்ெதருக்களில் க டப்பார்கள்.
௪௮ ப றகு பாப ேலாைனப்பற்ற பரேலாகமும் பூமியும் அவற்றல் உள்ளனவும்

மக ழ்ச்ச யுடன்சத்தமிடும்.
அவர்கள்சத்தமிடுவார்கள்.

ஏெனன்றால்,வடக்கலிருந்துபைடவந்து
பாப ேலானுக்குஎத ராகச் சண்ைடய ட்டது”

கர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.

௪௯ “இஸ்ரேவலில்உள்ளஜனங்கைளபாப ேலான்ெகான்றது.
பூமியன்ஒவ்ெவாருஇடத்தலும்உள்ளஜனங்கைளபாப ேலான்ெகான்றது.

எனேவபாப ேலான்வழேவண்டும்!
௫௦வாளுக்குத்தப்பயவர்கேள,

ேவகமாக பாப ேலாைனவட்டுவலகுங்கள்.
காத்தருக்காதீர்கள்!

நீங்கள்ெதாைலதூரநாட்டில்இருக்க றீர்கள்.
ஆனால், நீங்கள்எங்ேகஇருந்தாலும்கர்த்தைர நைனயுங்கள்.
எருசேலைமநைனயுங்கள்.

௫௧ “யூதாவன்ஜனங்களாகயநாங்கள்அவமானமைடக ேறாம்.
நாங்கள்ந ந்த க்கப்பட்டிருக்க ேறாம்.

ஏெனன்றால்,அந்நயர்கள்கர்த்தருைடயஆலயத்தன்
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பரிசுத்தமானஇடங்களுக்குள்ேபாயருக்க றார்கள்.”

௫௨கர்த்தர்கூறுகறார்: “ேநரம்வந்துக்ெகாண்டிருக்க றது,
நான்பாப ேலானின்வக்க ரகங்கைளத்தண்டிப்ேபன்.

அப்ேபாது, புண்ப்பட்டஜனங்கள்வலியுடன்
நாட்டின்எல்லாஇடங்களிலும்அழுவார்கள்.

௫௩பாப ேலான்வானத்ைதத்ெதாடுகன்றவைரவளரலாம்.
பாப ேலான்தனதுேகாட்ைடகைளப்பலப்படுத்தலாம்.

ஆனால் அந்நகரத்ைத எத ர்த்து ேபாரிடுமாறு நான் ஜனங்கைள
அனுப்புேவன்.

அந்தஜனங்கள்அவைளஅழிப்பார்கள்”
கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறனார்.

௫௪ “பாப ேலானில்ஜனங்கள்அழுதுக்ெகாண்டிருப்பைதநாங்கள்ேகட்கமுடியும்.
பாப ேலான் ேதசத்தல் ஜனங்கள் ெபாருட்கைளஅழித்துக் ெகாண்டிருக்கும்
ஓைசையக் ேகட்கமுடியும்.

௫௫வைரவல்கர்த்தர் பாப ேலாைனஅழிப்பார்.
அந்தநகரில்உள்ளஉரத்தஓைசகைளஅவர் நறுத்துவார்.

பைகவர்கள்இைரகன்றஅைலகைளப்ேபான்றுவருவார்கள்.
சுற்றலும்உள்ளஜனங்கள்அந்தஇைரச்சைலக் ேகட்பார்கள்.

௫௬பைடவந்துபாப ேலாைனஅழிக்கும்.
பாப ேலானின்வீரர்கள்ைகப்பற்றப்படுவார்கள்.
அவர்களின்அம்புகள்உைடக்கப்படும்.

ஏெனன்றால், கர்த்தர் ஜனங்கள் ெசய்த தீயெசயல்களுக்கு தண்டைனையக்
ெகாடுக்க றார்.

கர்த்தர்அவர்களுக்ேகற்றமுழுதண்டைனையயும்ெகாடுக்க றார்.
௫௭நான்பாப ேலானின்ஞானிகைளயும்

முக்கயமானஅதகாரிகைளயும்குடிமயக்கத்துக்குள்ளாக்குேவன்.
நான்ஆளுநர்கைளயும்அதகாரிகைளயும்

வீரர்கைளயும்கூடக்குடிக்கச்ெசய்ேவன்.
ப றகுஅவர்கள்என்ெறன்ைறக்கும்உறங்குவார்கள்.

அவர்கள்எப்ெபாழுதும்எழமாட்டார்கள்”
அரசர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.

அவரதுநாமம் சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்.

௫௮சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்,
“பாப ேலானின்அகலமானவலிைமயானசுவர் கீேழத்தள்ளப்படும்.

அவளதுஉயர்ந்தவாசல்கள்எரிக்கப்படும்.
பாப ேலான்ஜனங்கள்கடினமானேவைலெசய்வார்கள்.

ஆனால்அதுஉதவாது.
அவர்கள்நகைரக் காப்பாற்றமுயல்வதல்

ேசார்ந்து ேபாவார்கள்.
ஆனால்அவர்கள்எரியும்ெநருப்புக்குஎண்ெணய்ேபான்றுஆவார்கள்.”
எேரமியா பாப ேலானுக்குச்ெசய்த அனுப்புக றான்
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௫௯ இதுதான் எேரமியா அத காரி ெசராயாவற்குக் ெகாடுத்த ெசய்த .
ெசராயா ேநரியாவன் மகன். ேநரியா மெசயாவன் மகன். ெசரயா
யூதாவன் அரசன் ச ேதக்கயாேவாடு பாப ேலானுக்குப் ேபானான். இது
ச ேதக்கயா யூதாவன் அரசனாக இருந்த நான்காவதுஆட்சயாண்டில் நடந்தது.
அப்ேபாது, எேரமியா இச்ெசய்தைய அதகாரியான ெசரயாவ டம் ெகாடுத்தான்.
௬௦ எேரமியா பாப ேலானுக்கு ஏற்படக்கூடிய பயங்கரங்கைளப்பற்ற புத்தகச்
சுருளில் எழுதயருந்தான். அவன் பாப ேலாைனப்பற்ற எல்லாவற்ைறயும்
எழுதயருந்தான்.
௬௧ எேரமியா ெசராயாவ டம் ெசான்னான், “ெசராயா, பாப ேலானுக்குப்

ேபா, இச்ெசய்தைய வாச ப்பைதப்பற்ற உறுத ெசய்துக்ெகாள். எனேவ
எல்லா ஜனங்களும் உன்ைனக் ேகட்பார்கள். ௬௨ ப றகு ெசால், ‘கர்த்தாேவ,
இந்த இடத்ைத அழிக்கப்ேபாவதாகச் ெசான்னீர். நீர் அழிப்பீர். எனேவ
மனிதர்கேளா மிருகங்கேளா இதல் வாழாது. இந்த இடம் என்ெறன்றும்
காலியான அழிவ டமாக இருக்கும்.’ ௬௩ இப்புத்தகச் சுருைள வாச த்து முடிந்த
ப றகு இதல் ஒரு கல்ைலக்கட்டு. ப றகு இந்தப் புத்தகச் சுருைள ஐப ராத்து
நதயல் ேபாடு. ௬௪ ப றகு ெசால், ‘இேத வழியல் பாப ேலான் மூழ்கும்,
பாப ேலான்என்றும்எழாது. பாப ேலானியர்மூழ்க ப் ேபாவார்கள். ஏெனன்றால்,
நான்இங்ேக பயங்கரமானைவநகழும்படிச்ெசய்ேவன்.’ ”
எேரமியாவன்வார்த்ைதகள்இங்ேகமுடிக றது.

௫௨
எருசேலமின்வீழ்ச்ச
௧ ச ேதக்கயா யூதாவன் அரசனானேபாது அவனது வயது 21. ச ேதக்கயா

எருசேலைம பத ேனாரு ஆண்டுகள் ஆண்டான். அவளது தாயன் ெபயர்
அமுத்தாள். அவள்எேரமியாவன்மகள். அவனதுகுடும்பம்லீப்னாஊரிலிருந்து
வந்தது. ௨ ச ேதக்கயா ெபால்லாப்புகைள ேயாயாக்கீம் ேபாலச் ெசய்தான்.
ச ேதக்கயா ெபால்லாப்புகைளச் ெசய்வைத கர்த்தர் வரும்பவல்ைல.
௩ எருசேலமுக்கும் யூதாவுக்கும் பயங்கரமானைவ ேநர்ந்தது. ஏெனன்றால்
கர்த்தர் அவர்களுடன் ேகாபமாக இருந்தார். இறுதயாக, கர்த்தர் அவரது
பார்ைவயலிருந்துஎருசேலம்மற்றும்யூதாஜனங்கைளத்தூரஎற ந்தார்.
ச ேதக்கயா பாப ேலான் அரசனுக்கு எத ராகத் தரும்பனான். ௪ எனேவ,

ச ேதக்கயாவன் 9வது ஆட்சயாண்டின் பத்தாவது மாதத்தன் பத்தாவது
நாளில் பாப ேலான் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார் எருசேலமிற்கு எத ராகப்
பைடெயடுத்தான். ேநபுகாத்ேநச்சாேராடு அவனது முழுப்பைடயும் இருந்தது.
பாப ேலானின் பைடயானது எருசேலமிற்கு ெவளிேய முகாமிட்டது. நகரச்
சுவைரச் சுற்றலும் அவர்கள் மத ற்சுவர்கைளக் கட்டினார்கள். எனேவ
அவர்களால் சுவைரத் தாண்ட முடிந்தது. ௫ எருசேலம் நகரமானது
பாப ேலான் பைடயால் ச ேதக்கயாவன் பத ேனாராவது ஆட்சயாண்டுவைர
முற்றுைகய டப்பட்டது. ௬ அந்த ஆண்டின் நாலாவது மாதத்தன் ஒன்பதாவது
நாளில் நகரில் பச யானது மிக அத கமாக இருந்தது. நகர ஜனங்கள்
உண்பதற்கு உணவு எதுவும் மீதயல்ைல. ௭ அந்த நாளில் பாப ேலானின்
பைட எருசேலமிற்குள் நுைழந்தது. எருசேலமிலுள்ள வீரர்கள் ெவளிேய
ஓடினார்கள். அவர்கள் இரவல் நகைரவ ட்டு ஓடினார்கள். இரண்டு
சுவர்களுக்கு இைடயல் உள்ள வாசல் வழியாக அவர்கள் ேபானார்கள்.
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அந்த வாசல் அரசனின் ேதாட்டத்த ற்கு அருகல் இருந்தது. பாப ேலானின்
பைட நகைர முற்றுைகய ட்டிருந்தேபாதலும் எருசேலம் வீரர்கள் ேமலும்
ஓடிக்ெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள்வனாந்தரத்தன்வழியாகஓடிப்ேபானார்கள்.
௮ ஆனால் பாப ேலானியப்பைட அரசன் ச ேதக்கயாைவத் துரத்தயது.

எரிேகா சமெவளியல் அவர்கள் அவைனப் ப டித்தனர். அவேனாடு வந்த
வீரர்கள் ஓடிப்ேபாய்வ ட்டனர். ௯ பாப ேலான் பைட அரசன் ச ேதக்கயாைவக்
ைகப்பற்றனர். அவர்கள் அவைன ரிப்லா நகரத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாயனர்.
ரிப்லா,ஆமாத் நாட்டில்இருக்க றது. ரிப்லாவல்பாப ேலான்அரசன்ச ேதக்கயா
பற்றய தீர்ப்ைப அறவத்தான். ௧௦ ரிப்லா நகரத்தல் ச ேதக்கயாவன்
மகன்கைளபாப ேலான்அரசன்ெகான்றான். தன்மகன்கள்ெகால்லப்படுவைத
கவனிக்கும்படி ச ேதக்கயா வற்புறுத்தப்பட்டான். பாப ேலான்அரசன்யூதாவன்
எல்லா அத காரிகைளயும் ெகான்றான். ௧௧ ப றகு பாப ேலான் அரசன்
ச ேதக்கயாவன் கண்கைளப் படுங்கனான். அவன் அவனுக்கு ெவண்கல
சங்கலிகைளப் ேபாட்டான். ப றகு அவன் பாப ேலானுக்கு ச ேதக்கயாைவக்
ெகாண்டுப் ேபானான். பாப ேலானில் அவன் சைறயல் ச ேதக்கயாைவ
அைடத்தான். ச ேதக்கயா மரித்துப் ேபாகும்வைர சைறய ேலேயஇருந்தான்.
௧௨ ேநபுசராதான், பாப ேலான் அரசனது சறப்பு காவல் பைடயன் தளபத .

அவன் எருசேலமிற்கு வந்தான். ேநபுகாத்ேநச்சாரின் 19வது ஆட்சயாண்டின்
ஐந்தாவதுமாதத்தன் 10வதுநாளில்இதுநடந்தது. பாப ேலானில் ேநபுசராதான்
ஒரு முக்கயமான தைலவன். ௧௩ ேநபுசராதான் கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத
எரித்தான். அவன் எருசேலமில் அரசனது அரண்மைனையயும் இன்னும்
பல வீடுகைளயும் எரித்தான். எருசேலமில் உள்ள ஒவ்ெவாரு முக்கய
கட்டிடத்ைதயும் எரித்தான். ௧௪ பாப ேலானியப் பைட முழுவதும் எருசேலைமச்
சுற்றயுள்ள சுவர்கைள உைடத்தது. அப்பைட அரசரது ச றப்புப் பைடயன்
தளபதயன்கீழ் இருந்தது. ௧௫ ேநபுசராதான், தளபத , எருசேலமில் மீதயாக
இருந்த ஜனங்கைளக் ைகத களாகச் சைறபடுத்தனான். பாப ேலான்
அரசனிடம் சரணைடந்தவர்கைளயும் அவன் அைழத்துக் ெகாண்டுப்ேபானான்.
எருசேலமில் மீதயாக இருந்த ைகவைனக் கைலஞர்கைளயும் அவன்
அைழத்துக்ெகாண்டுப்ேபானான். ௧௬ ஆனால் ேநபுசராதான் அந்நாட்டில் சல
ஏைழகைள மட்டும் வ ட்டுவ ட்டுப் ேபானான். த ராட்ைசத் ேதாட்டத்தலும்
வயல்களிலும் ேவைலெசய்யுமாறுஅவர்கைளவ ட்டுவ ட்டுப் ேபானான்.
௧௭ பாப ேலானியப்பைட ஆலயத்தல் உள்ள ெவண்கலத்தூண்கைள

உைடத்தார்கள். கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் உள்ள தாங்க கைளயும்
ெவண்கலத்ெதாட்டிையயும் உைடத்தார்கள். அவர்கள் பாப ேலானுக்கு
அவ்ெவண்கலத்ைதக் ெகாண்டுப் ேபானார்கள். ௧௮ பாப ேலானியப்பைட
ஆலயத்தலிருந்து கீழ்க்கண்டவற்ைறக் ெகாண்டுப்ேபானது. ெசப்புச்
சட்டிகள், சாம்பல் எடுக்கும் கரண்டிகள், ெவட்டுக்கத்த கள், கலங்கள்,
கலயங்கள்,ஆராதைனக்குரிய சகல ெவண்கலப் பணிமுட்டுகள், ௧௯ அரசனது
சறப்புக் காவல் பைடயன் தளபத இவற்ைறயும் ெகாண்டுேபானான்.
கண்ணங்கள், ெநருப்புத்தட்டுகள், கலங்கள், சட்டிகள், வளக்குத் தண்டுகள்,
கலயங்கள், கரகங்கள், பான பலிகளின் காணிக்ைக மற்றும் ெவள்ளியாலும்
ெபான்னாலுமான எல்லாவற்ைறயும் அவன் எடுத்தான். ௨௦இரண்டுதூண்கள்,
கடல் ெதாட்டியும் அதனடியல் உள்ள பன்னிெரண்டு ெவண்கல காைளகளும்
நகரும் தாங்க களும் மிக கனமானைவ. சாெலாேமான் அரசன் கர்த்தருைடய
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ஆலயத்தற்காக ெசய்தான். எைட பார்க்க முடியாத அளவுள்ள ெவண்கலத்ைத
இப்ெபாருட்கள் ெசய்ய பயன்படுத்தனான். ௨௧ஒவ்ெவாரு ெவண்கலத்தூணும்
31அடிஉயரமுைடயது. ஒவ்ெவாருதூணும் 21அடிசுற்றளவுஉள்ளது. ஒவ்ெவாரு
தூணும் உள்ேள ெவற்ற டம் ெகாண்டது. ஒவ்ெவாரு தூணிண் சுவரும் 3
அங்குலம் உைடயது. ௨௨ முதல் தூணின் ேமலிருந்த குமிழின் உயரம் 8
அடி உயரம் உைடயது. அைதச்சுற்றலும் வைலப் பன்னல்களாலும் மாதளம்
பழங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. அடுத்தத் தூணிலும் மாதளம்பழ
அலங்காரம் உண்டு. அது முதல் தூைணப்ேபான்றருந்து ௨௩ ெமாத்தம் 96
மாதுளம்பழங்கள் தூணின் பக்கங்களில் ெதாங்கன. ஆக ெமாத்தம் 100
மாதுளம்பழங்கள்வைலப்பன்னலில்தூண்கைளச்சுற்ற இருந்தன.
௨௪அரசனின் ச றப்புக் காவல்பைட தளபத ெசராயா மற்றும் ெசப்பனியாைவ

ைகத களாகச் சைறப்ப டித்தான். ெசராயா தைலைம ஆசாரியன், ெசப்பனியா
அடுத்த ஆசாரியன். மூன்று வாயல் காவலர்களும் சைறப்ப டிக்கப்பட்டனர்.
௨௫ அரசனின் ச றப்புக் காவல் பைடத் தளபத சண்ைடயடுேவாரின்
ேமலத காரிையச் சைறப்ப டித்தான். அவர் அரசனின் ஏழுஆேலாசகர்கைளயும்
சைறப்ப டித்தான். எருசேலமில் அவர்கள் அப்ெபாழுதும் இருந்தனர்.
பைடயல் ேசர்க்கன்ற எழுத்தாளைனயும் அவன் படித்தான். அவன் நகரில்
இருந்த சாதாரண ஆட்கள் 60 ேபைரயும் ப டித்தான். ௨௬-௨௭ ேநபுசராதான்
தளபத இந்த அத காரிகள் எல்ேலாைரயும் ப டித்தான். அவன் அவர்கைள
பாப ேலான் அரசனிடம் ெகாண்டு வந்தான். பாப ேலான் அரசன் ரிப்லா நகரில்
இருந்தான். ரிப்லா ஆமாத் நாட்டில் இருக்க றது. அந்த ரிப்லா நகரில், அரசன்
அதகாரிகைளெயல்லாம்ெகால்லும்படி கட்டைளய ட்டான்.
எனேவ யூதா ஜனங்கள் தமது நாட்டிலிருந்து ப டித்துச்ெசல்லப்பட்டனர்.

௨௮ேநபுகாத்ேநச்சார் எத்தைனஜனங்கைளக்ைகதுெசய்தான்என்னும்பட்டியல்
இது:

ேநபுகாத்ேநச்சாரின் ஏழாவதுஆட்சயாண்டில் யூதாவலிருந்து 3,023ஆண்கள்
ெகாண்டுெசல்லப்பட்டனர்.

௨௯ ேநபுகாத்ேநச்சாரின் 18வது ஆட்சயாண்டில் 832 ஜனங்கள் ெகாண்டு
ெசல்லப்பட்டனர்.

௩௦ேநபுகாத்ேநச்சாரின் 23வதுஆட்சயாண்டில்ேநபுசராதான் 745ேபைரக்ைகது
ெசய்துெகாண்டுப்ேபானான்.
ேநபுசராதான்அரசனின் ச றப்புக் காவல்பைடயன்தளபத .

ெமாத்தம் 4,600ஜனங்கள்சைறெசய்யப்பட்டனர்.

ேயாயாக்கீன்வடுதைலெசய்யப்படுக றான்
௩௧ ேயாயாக்கீன் யூதாவன் அரசன். இவன் பாப ேலானில் 37 ஆண்டுகள்

சைறயல் இருந்தான். பாப ேலானின் அரசனான ஏவல் ெமெராதாக்
ேயாயாக்கீனுடன் இரக்கமாயருந்தான். அவ்வாண்டில் ேயாயாக்கீைன
சைறையவ ட்டு வடுவத்தான். இேத ஆண்டில்தான் ஏவல்ெமெராதாக்
பாப ேலானின் அரசன் ஆனான். ஏவல்ெமெராதாக் 12வது மாதத்தன் 25ஆம்
நாளன்றுேயாயாக்கீைனசைறயலிருந்துவடுவத்தான். ௩௨ஏவல்ெமெராதாக்
ேயாயாக்கீனுடன் இரக்கமான வழியல் ேபசனான். பாப ேலானில் தன்ேனாடு
இருந்த மற்றஅரசர்களுக்குரியைதவ ட ெகௗரவமானஇடத்ைதக் ெகாடுத்தான்.
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௩௩ எனேவ ேயாயாக்கீன் தனது சைற உைடைய நீக்கனான். மீதயுள்ள
வாழ்நாளில், அரசனின் ேமைசயல் ஒழுங்காகச் சாப்ப ட்டான். ௩௪ ஒவ்ெவாரு
நாளும் பாப ேலான் அரசன் ேயாயாக்கீனுக்கு உதவத் ெதாைக ெகாடுத்தான்.
ேயாயாக்கீன்மரிக்கும்வைரஇதுெதாடர்ந்தது.
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எேரமியாவன்புலம்பல்

எருசேலம்அவளதுஅழிவ ற்காகஅழுகறாள்
௧எருசேலம்ஒருகாலத்தல்ஜனங்கள்நைறந்த நகரமாகஇருந்தது.

ஆனால்இப்ேபாது,இந்தநகரம்வனாந்தரமாயுள்ளது!
எருசேலம்உலகத்தல்ெபரிய நகரங்களுள்ஒன்றாயருந்தது.

ஆனால்இப்ேபாது,அவள்ஒருவதைவையப் ேபான்றருக்க றாள்.
அவள்ஒருகாலத்தல்நகரங்களில்இளவரசையப் ேபான்றருந்தாள்.

ஆனால்இப்ெபாழுதுஅடிைமயாக்கப்பட்டிருக்க றாள்.
௨அவள்இரவல்பரிதாபமாகஅழுகறாள்.

அவளதுகண்ணீர்அவளின்கன்னங்களில்உள்ளது.
இப்ெபாழுதுயாருேமஅவைளத்ேதற்றுவாரில்ைல.

பலநாடுகள்அவளிடம் நட்புடனிருந்தன.
இப்ெபாழுதுயாரும்அவளுக்குஆறுதல்அளிக்கவல்ைல.

அவளதுஅைனத்துநண்பர்களும்அவளுக்குமுதுைகத்தருப்ப க்ெகாண்டனர்.
அவளதுநண்பர்கள்அவளின்எத ரிகளானார்கள்.

௩யூதாமிகவும்துன்புற்றது.
ப றகு,யூதா சைறெயடுக்கப்பட்டது.

யூதாமற்ற நாடுகளுக்குமத்தயல்வாழ்க றது.
ஆனால்,அவள்ஓய்ைவப்ெபற்றருக்கவல்ைல.

ஜனங்கள்அவைளத்துரத்த ப் ப டித்தார்கள்.
அவர்கள்அவைளக்குறுகலானபள்ளத்தாக்குகளில் ப டித்தனர்.

௪சீேயானுக்குப் ேபாக ற சாைலகள்மிகவும்துக்கப்படுகன்றன.
ஏெனன்றால், வடுமுைற நாட்கைளக் கழிக்க எவரும் இனிேமல்
வருவதல்ைல.

சீேயானின்அைனத்துவாசல்களும்அழிக்கப்பட்டன.
சீேயானின்அைனத்துஆசாரியர்களும்தவக்க றார்கள்.

சீேயானின்இளம்ெபண்கள்கடத்த க்ெகாண்டுப்ேபாகப்பட்டனர்.
இைவஅைனத்தும்சீேயானுக்குதுக்கத்ைதஏற்படுத்துகறது.

௫எருசேலமின்பைகவர்கள்ெவற்ற ெபற்றார்கள்.
அவளதுபைகவர்கள்வளமைடந்தனர்.

இதுஏன்நகழ்ந்ததுஎன்றால், கர்த்தர்அவைளத்தண்டித்தார்.
அவர் எருசேலைமஅவளதுபலபாவங்களுக்காகத் தண்டித்தார்.

அவளதுபள்ைளகள்ெவளிேயறவ ட்டனர்.
அவர்களது பைகவர்கள் அவர்கைளக் ைகப்பற்ற ப டித்துக்ெகாண்டு
ேபானார்கள்.

௬சீேயான்மகளது*அழகுேபாய்வ ட்டது.
அவளது இளவரசர்கள் ேமய்ச்சல் இடத்ைதக் கண்டுபடியாத மான்கைளப்
ேபாலானார்கள்.

அவர்கள் பலமில்லாமல் அவர்கள் தம்ைம துரத்துகறவைன வட்டு
ஓடிப்ேபானார்கள்.

* ௧:௬: சீேயான்மகள்எருசேலமின்மற்ெறாருெபயர்.
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௭எருசேலம் பன்ேனாக்க நைனத்துப்பார்க்க றாள்.
எருசேலம்தான்பாத க்கப்பட்டு

தன்வீடுகைளஇழந்தகாலத்ைதநைனக்கறாள்.
அவள்கடந்த காலத்தல்தான்ெபற்றருந்த

இனிய காரியங்கைளஎண்ணிப் பார்க்க றாள்.
அவள்பைழயநாட்களில்ெபற்ற

ச றந்தவற்ைறநைனத்துப்பார்க்க றாள்.
அவள்தனதுஜனங்கள்எத ரிகளால் சைறப டிக்கப்பட்டைத

எண்ணிப் பார்க்க றாள்.
அவள்தனக்குஉதவஎவரும்இல்லாத

நைலையஎண்ணுகறாள்.
அவைளஅவளதுபைகவர்கள்பார்க்கும்ேபாது ச ரித்தார்கள்.

ஏெனன்றால்,அவள்அழிக்கப்பட்டாள்.
௮எருசேலம்மிக ேமாசமானபாவங்கைளச்ெசய்தாள்.

எருசேலம் பாவம்ெசய்ததால்,
அவள்அழிக்கப்பட்ட நகரமானாள்.

ஜனங்கள் அவளது நைலையக் கண்டு தங்களின் தைலகைள அைசத்து
மறுதலிக்கறார்கள்.

கடந்த காலத்தல் ஜனங்கள் அவைள மத த்தனர். இப்ேபாது ஜனங்கள்
அவைளெவறுக்கன்றனர்.

ஏெனன்றால்,அவர்கள்அவைளஅவமானப்படுத்தனார்கள்.
எருசேலம்ெபருமூச்சுவ ட்டுபன்னிட்டுத்தரும்பனாள்.

௯எருசேலமின்ஆைடகள்அழுக்காயன.
அவளுக்கு என்ன நகழப்ேபாக றது என்பைதப் பற்ற அவள் எண்ணிப்
பார்க்கவல்ைல.

பார் நான்எப்படி காயப்பட்ேடன்! அவளதுவீழ்ச்ச அத சயமானது.
அவளுக்குஆறுதல்ெசால்லஎவருமில்ைல.

“கர்த்தாேவ! நான்எவ்வாறுகாயப்பட்ேடன்என்பைதப் பாரும்.
எனது பைகவன் தன்ைன எவ்வளவு ெபரியவனாக நைனக்கறான்
என்பைதப் பாரும்!” என்றுெசான்னாள்.

௧௦பைகவன்தனதுைகையநீட்டினான்.
அவன்அவளதுஇன்பமானஅைனத்ைதயும்எடுத்துக்ெகாண்டான்.

உண்ைமயல், அவள் தனது ஆலயத்த ற்குள் அயல்நாட்டவர்கள் நுைழவைதப்
பார்த்தாள்,

கர்த்தாேவ, அந்த ஜனங்கள் எங்கள் சைபயல் ேசரமுடியாது என்று நீர்
ெசான்னீர்!

௧௧எருசேலமின்அைனத்துஜனங்களும்தவக்க றார்கள்.
அவர்கள்உணவுக்காகஅைலகறார்கள்.
அவர்கள்தங்கள்நல்லெபாருட்கைளஉணவுக்காகமாற்ற க்ெகாண்டார்கள்.
அவர்கள்உய ர்வாழ்வதற்காகஇவற்ைறச்ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள்.

எருசேலம்ெசால்க றது: “கர்த்தாேவஎன்ைனப்பாரும்!
ஜனங்கள்என்ைனஎப்படிெவறுக்கறார்கள்பாரும்.

௧௨சாைலவழியாகக் கடந்துெசல்லும்ஜனங்கேள,
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நீங்கள்எனக்காக கவைலப்படுகன்றவர்களாகெதரியவல்ைல.
ஆனால்என்ைனப்பாருங்கள்.

எனதுவலிையப்ேபான்றுேவறுவலிஉண்ேடா?
எனக்குவந்தருக்க றவலிையப்ேபான்றுேவறுவலிஇருக்கறதா?

கர்த்தர் என்ைனத்தண்டித்தருக்க றதுேபான்றவலிேவறுஉள்ளேதா?
அவர்தனதுெபருங்ேகாபமானநாளில் என்ைனத்தண்டித்தருக்க றார்.

௧௩கர்த்தர் ேமலிருந்துெநருப்ைபஅனுப்பனார்,
அந்தெநருப்பு எனதுஎலும்புகளுக்குள்ெசன்றது.

அவர் எனதுகால்களுக்குவைலையவ ரித்தார்.
என்ைனப்பன்னிட்டுவழப்பண்ணினார்.

என்ைனப்பாழ்நலமாகப் பண்ணினார்.
நாள்முழுவதும்நான்ேநாயுற்றருந்ேதன்.

௧௪ “எனதுபாவங்கள்நுகத்ைதப்ேபான்றுகட்டப்பட்டுள்ளது,
எனதுபாவங்கள்கர்த்தருைடயைககளில் கட்டப்பட்டுள்ளது.

கர்த்தருைடயநுகம்என்கழுத்தல்இருக்கறது.
கர்த்தர் என்ைனபலவீனமாக்கயுள்ளார்.

நான்எத ர்த்துந ற்கமுடியாதபடி
கர்த்தர் என்ைனஒடுக்குகறஜனங்களின்ைகயல்ெகாடுத்தருக்க றார்.

௧௫கர்த்தர் எனதுபலமானபைடவீரர்கைளமறுத்துவ ட்டார்.
அவ்வீரர்கள்நகரத்த ற்குள்ேளஇருந்தனர்.

ப றகுகர்த்தர்ஒருஜனக்குழுைவஎனக்குஎத ராக ெகாண்டுவந்தார்.
என்னுைடய இளம் வீரர்கைளக் ெகால்வதற்காக அவர்கைளக் ெகாண்டு
வந்தார்.

கர்த்தர்ஆைலக்குள்ேளத ராட்ைசப் பழங்கைளமித ப்பதுேபால
யூதாகுமாரத்தயாகயகன்னிைகையமித த்தார்.

௧௬ “நான்இைவஅைனத்தன்நமித்தம்அழுக ேறன்.
எனதுகண்களில்கண்ணீர்ஓடுகறது.

எனக்கருகல்ஆறுதல்எதுவுமில்ைல.
என்ைனத்ேதற்ற எவருமில்ைல.

எனதுபள்ைளகள்பாழானநலத்ைதப் ேபான்றருக்க றார்கள்.
அவர்கள்அவ்வாறுஇருக்கன்றனர்.
ஏெனன்றால்பைகவர்கள்ெவன்றருக்கன்றனர்.”

௧௭சீேயான்தனதுைககைளவ ரித்தாள்.
அவளுக்குஆறுதல்ெசால்லஎவருமில்ைல.

கர்த்தர்யாக்ேகாபன்பைகவர்களுக்குகட்டைளெகாடுத்தருக்க றார்.
கர்த்தர் யாக்ேகாபன் பைகவர்களுக்கு நகரத்ைதச் சுற்ற வைளக்கும்படி
கட்டைளய ட்டார்.

எருசேலம்அசுத்தமாகயருக்க றது.
அந்தப் பைகவர்களுக்குமத்தயல்எருசேலம்அசுத்தமாய ற்று.

௧௮ இப்ேபாது எருசேலம் கூறுகறாள்: “நான் கர்த்தருக்கு ெசவெகாடுக்க
மறுத்ேதன்.
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எனேவ, கர்த்தர்இவற்ைறெயல்லாம்ெசய்யும்உரிைமையப்ெபற்றார்.
எனேவஜனங்கேள, கவனியுங்கள்! எனதுேவதைனையப்பாருங்கள்!

எனதுஇளம்ெபண்களும்ஆண்களும்சைறப டிக்கப்பட்டிருக்க றார்கள்.
௧௯நான்எனதுேநசர்கைளகூப்ப ட்ேடன்.

ஆனால்அவர்கள்என்ைனேமாசம் பண்ணினார்கள்.
எனதுஆசாரியர்களும்,முதயவர்களும்

இந்நகரத்தல்மரித்தருக்கன்றனர்.
அவர்கள்உணவுக்காகஅைலந்தருக்க றார்கள்.

அவர்கள்உய ேராடுவாழவரும்பயருக்க றார்கள்.

௨௦ “என்ைனப்பாரும்கர்த்தாேவ, நான்மிக்கதுன்பத்தல்இருக்க ேறன்!
எனதுஉள்மனம்கலங்குகறது!

எனதுஇதயம் ேமலிருந்துகீழ்ப்பக்கம் தரும்பனதுேபால்உள்ளது!
என்னுைடயகசப்பானஅனுபவங்களின்

காரணமாக என்இதயம்இப்படிஉணர்கறது!
வீதகளில்வாள்எனதுபள்ைளகைளக்ெகான்றது.

வீடுகளுக்குள்மரணம்இருந்தது.

௨௧ “என்ைனக்கவனியுங்கள்! ஏெனன்றால்,நான்தவத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
எனக்குஆறுதல்ெசால்லஎவரும்இல்ைல!

எனதுபைகவர்கள்எல்லாரும்என்துன்பத்ைதக் ேகள்வப்பட்டு,
அவர்கள்மக ழ்ச்ச ேயாடுஇருக்கன்றனர்.

நீர்இவற்ைறஎனக்குச்ெசய்ததால்,
அவர்கள்மக ழ்ச்ச யாகஇருக்க றார்கள்.

தண்டைனக்குரிய காலம்வரும்என்றுநீர்ெசான்னீர்.
எனதுபைகவர்கைளத்தண்டிப்பதாகச் ெசான்னீர்.

நீர் என்னெசான்னீேராஅைதஇப்ெபாழுதுெசய்யும்.
நான்இப்ெபாழுதுஇருப்பதுேபான்றுஎன்பைகவரும்இருக்கட்டும்.

௨௨ “எனதுபைகவர்கள்எவ்வளவுெகாடியவர்கள்எனப்பாரும்.
எனது பாவங்களுக்ெகல்லாம் எனக்கு எவ்வாறு ெசய்தீேரா அேத வழியல்
அவர்களுக்கும்ெசய்யும்.

இதைனச்ெசய்யும்.
ஏெனன்றால், நான்ேமலும்ேமலும்ேவதைனயைடக ேறன்.

ஏெனன்றால், எனதுஇதயம் ேநாயுற்றருக்க றது.”

௨
கர்த்தர் எருசேலைமஅழித்தார்.

௧ கர்த்தர் சீேயான் மகைள ஒரு ேமகத்தன் கீழ் எவ்வாறு மூடி ைவத்தருக்க றார்
என்பைதபார்.

அவர் இஸ்ரேவலின் மகைமைய வானத்தலிருந்து பூமிக்கு
எற ந்தருக்க றார்.

கர்த்தர் அவரது ேகாப நாளில் இஸ்ரேவல் அவரது பாதபீடம் என்பைத தன்
மனதல்ைவக்கவல்ைல.

௨கர்த்தர்யாக்ேகாபன்வீடுகைளஅழித்தார்.
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அவர்அவற்ைறஇரக்கமில்லாமல்அழித்தார்.
அவர்அவரதுேகாபத்தல்யூதா மகளின்*

ேகாட்ைடகைளஅழித்தார்.
கர்த்தர்யூதாவன்இராஜ்யத்ைதயும்

அதன்அரசர்கைளயும்தைரயல்தூக்க எற ந்தார்.
அவர்யூதாவன்இராஜ்யத்ைதஅழித்தார்.

௩கர்த்தர் ேகாபமாகஇருந்துஇஸ்ரேவலின்பலத்ைதஅழித்தார்.
அவர்தனதுவலதுைகையஇஸ்ரேவலிலிருந்துஎடுத்தார்.

பைகவர்கள்வந்தேபாதுஅவர்இதைனச்ெசய்தார்.
அவர்யாக்ேகாபல்அக்கனிஜூவாைலப் ேபால் எரித்தார்.

அவர்சுற்றலும்உள்ளவற்ைறஎரிக்க ற
ெநருப்ைபப் ேபான்றுஇருந்தார்.

௪கர்த்தர் தனதுவல்ைலஒருபைகவைனப்ேபான்றுவைளத்தார்.
அவர்தனதுவாைளவலதுைகயல்ஏந்தனார்.

அவர்யூதாவனுள்கண்ணுக்குஅழகானஆண்கைளஎல்லாம்ெகான்றார்.
கர்த்தர்ஒருபைகவைனப்ேபான்றுஅவர்கைளக்ெகான்றார்.

கர்த்தர் தனதுேகாபத்ைதஊற்றனார்.
அவர் சீேயானின்கூடாரங்களில்அதைனஊற்றனார்.

௫கர்த்தர்ஒருபைகவைனேபான்றுஆகயருக்க றார்.
அவர்இஸ்ரேவைலவழுங்கயருக்க றார்.

அவர்அவளதுஅரண்மைனகைளெயல்லாம்வழுங்கனார்.
அவர்அவளதுேகாட்ைடகைளெயல்லாம்வழுங்கனார்.

அவர்யூதா மகளின்மரித்தஜனங்களுக்காக
மிகவும்துக்கமும்அழுைகயும்உண்டாக்கனார்.

௬கர்த்தர் தனதுெசாந்தகூடாரத்ைத
ஒருேதாட்டத்தன்ெசடிகைளப்படுங்குவைதப் ேபான்றுபடுங்க ப்ேபாட்டார்.

ஜனங்கள்ேபாய்கூடிஅவைரெதாழுவதற்காக
இருந்தஇடத்ைதஅவர்அழித்தருந்தார்.

கர்த்தர் சீேயானில் ச றப்பு சைபக்கூட்டங்கைளயும்,
ஓய்வுநாட்கைளயும்மறக்கப்பண்ணினார்.

கர்த்தர்அரசன்மற்றும்ஆசாரியர்கைளந ராகரித்தார்.
அவர் ேகாபங்ெகாண்டுஅவர்கைளந ராகரித்தார்.

௭ கர்த்தர் அவரது பலிபீடத்ைதயும் தனது ெதாழுவதற்குரிய பரிசுத்தமான
இடத்ைதயும்புறக்கணித்தார்.

அவர் எருசேலமின் அரண்மைன சுவர்கைள இடித்துப்ேபாடும்படி
பைகவர்கைளஅனுமதத்தார்.

பண்டிைகநாளில்ஆரவாரம்ெசய்வதுேபால்
கர்த்தருைடயஆலயத்தல்ஆரவாரம் பண்ணினர்.

௮சீேயான்மகளின்சுவர்கைளஅழித்த ட கர்த்தர் த ட்டமிட்டார்.
அவர்ஒருஅளவுேகாட்ைடசுவரில்குற த்து,

அதுவைரஇடித்துப் ேபாடேவண்டும்என்றுகாட்டினார்.

* ௨:௨: யூதாமகள்யூதா ேகாத்த ரம்.
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அவர்அழிப்பதலிருந்துதன்ைனநறுத்தவல்ைல.
எனேவ,அவர்அைனத்துசுவர்கைளயும்துக்கத்தல்அழும்படிச்ெசய்தார்.

அைவஎல்லாம்முற்றலும்ஒன்றுக்கும்உதவாதுஅழிந்துேபாயன.

௯எருசேலமின்வாசல்கள்தைரயல்அமிழ்ந்துக டந்தன.
அவர்அதன்தாழ்ப்பாள்கைளஉைடத்துெநாறுக்க ப்ேபாட்டார்.

அவரதுஅரசன்மற்றும்இளவரசர்கள்அயல்நாடுகளில்இருக்க றார்கள்.
அங்ேகஅவர்களுக்குஇனி ேவறுேபாதைனகள்எதுவுமில்ைல.

எருசேலமின்தீர்க்கதரிச களும்கூட
கர்த்தரிடமிருந்துஎந்தவதமானதரிசனத்ைதயும்ெபறவல்ைல.

௧௦சீேயானின்முதயவர்கள்தைரயல்இருக்கன்றனர்.
அவர்கள்தைரயல்அமர்ந்துெமௗனமாகஇருக்க றார்கள்.

தம்தைலயல்அவர்கள்தூசையப் ேபாட்டனர்.
அவர்கள்ேகாணிையப் ேபாட்டுக்ெகாள்க றார்கள்.

எருசேலமின்இளம்ெபண்கள்துக்கத்தல்
தைலகைளக்குனிந்துதைரையப் பார்க்கன்றனர்.

௧௧எனதுகண்கள்கண்ணீரால்கைளத்துப்ேபாயன!
எனதுஉள்மனம்கலங்குகறது!

எனதுஇதயம்தைரயல்ஊற்றப்பட்டதுேபான்றுஉணர்கன்றது!
எனதுஜனங்களின்அழிைவக்கண்டுநான்இவ்வாறுஉணர்க ேறன்.

பள்ைளகளும்குழந்ைதகளும்நகரத்தன்ெபாதுவீத களின்மூைலகளிலும்
மயக்கமைடந்துக டக்கன்றனர்.

௧௨அப்பள்ைளகள்தம்தாய்மார்களிடம்,
“அப்பமும் த ராட்ைசரசமும் எங்ேக?” எனக் ேகள்வையக் ேகட்ட
வண்ணமாகேவஅவர்களின்தாயன்மடிய ேலமரிக்கன்றனர்.

௧௩சீேயான்மகேள, நான்எதேனாடுஉன்ைனஒப்ப டமுடியும்?
சீேயானின்கன்னிைகேய, நான்உன்ைனஎதேனாடுஒப்ப டமுடியும்?

நான்உன்ைனஎப்படிஆறுதல்ெசய்யமுடியும்?
உனதுஅழிவானதுகடைலப்ேபான்றுஅவ்வளவுெபரிதாகஇருக்க றது.
எவரும்உன்ைனகுணப்படுத்தமுடியும்என்றுநான்நைனக்கவல்ைல.

௧௪உனதுதீர்க்கதரிச கள்உனக்காகத் தரிசனம்கண்டார்கள்.
ஆனால்அவர்களதுதரிசனங்கள்எல்லாம் பயனற்றைவகளாயன.

அவர்கள்உனதுபாவங்களுக்குஎத ராகப் ேபசவல்ைல.
அவர்கள்காரியங்கைளச் சரிபண்ணமுயற்ச ெசய்யவல்ைல.

அவர்கள்உனக்குெசய்த கைளப்ப ரசங்க த்தனர்.
ஆனால்அைவஉன்ைனஏமாற்றும்ெசய்த கள்.

௧௫சாைலயல்உன்ைனக்கடந்துேபாகும்ஜனங்கள்
உன்ைனப்பார்த்துைகதட்டுக றார்கள்.

அவர்கள்ப ரமித்துஎருசேலம்மகைளப்பார்த்து
தைலயாட்டுக றார்கள்.

அவர்கள், “இதுதானா, ‘முழுைமயானஅழகுைடயநகரம்’
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‘பூமிய ேல எல்ேலாருக்கும் மக ழ்ச்ச யளிப்பது’ என்று ஜனங்களால்
அைழக்கப்பட்ட நகரம்?”

என்றுேகட்க றார்கள்.

௧௬உனதுஎல்லா பைகவர்களும்உன்ைனப்பார்த்துநைகப்பார்கள்.
அவர்கள்உன்ைனப்பார்த்துப ரமித்துதம் பற்கைளக்கடிக்க றார்கள்.

அவர்கள், “நாங்கள்அவர்கைளவழுங்கயருக்க ேறாம்!
நாங்கள்உண்ைமய ேலேயஇந்த நாளுக்காகேவநம்ப க்ெகாண்டிருந்ேதாம்.
நாங்கள்இறுதயாகஇதுந கழ்வைதப் பார்த்தருக்க ேறாம்” என்பார்கள்.

௧௭கர்த்தர் தான்த ட்டமிட்டபடிேயெசய்தார்.
அவர் எைதச்ெசய்ேவன்என்றுெசான்னாேராஅைதேயெசய்தருக்க றார்.
நீண்ட காலத்த ற்கு முன்பருந்ேத அவர் எைத கட்டைளய ட்டாேரா அைதச்
ெசய்தருக்க றார்.

அவர்அழித்தார்,அவரிடம்இரக்கம்இல்ைல.
உனக்கு ஏற்பட்டவற்றுக்காக அவர் உனது பைகவர்கைள
மக ழ்ச்ச ப்படுத்தனார்.

அவர்உனதுபைகவர்கைளப்பலப்படுத்தனார்.

௧௮கர்த்தரிடம்உனதுஇதயத்ைதஊற்ற கதறு!
சீேயான்மகளின்சுவேர,ஒருநதையப்ேபான்றுகண்ணீர்வடு!
இரவும்பகலும்உன்கண்ணீைரவடியவடு! நறுத்தாேத!

உனதுகண்ணின்கறுப்புவழி
சும்மாஇருக்கும்படிச்ெசய்யாேத!

௧௯எழுந்தரு! இரவல்கதறு! இரவன்முதற் சாமத்தல்கதறு!
உனதுஇதயத்ைதத்தண்ணீைரப்ேபான்றுஊற்று!
கர்த்தருக்குமுன்னால்உன்இதயத்ைதஊற்று!

கர்த்தரிடம் ெஜபம்ெசய்வதற்குஉன்ைககைளேமேலதூக்கு.
உன்குழந்ைதகைளவாழவடும்படிஅவரிடம் ேகள்.
பச யனால் மயங்க க்ெகாண்டிருந்த உனது பள்ைளகள் வாழும்படி நீ
அவரிடம் ேகள்.

நகரத்தன்எல்லாெதருக்களிலும்அவர்கள்பசயால்மயங்க க்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.

௨௦கர்த்தாேவ, என்ைனப்பாரும்!
இந்தவழியல்யாைர நீர் நடத்தயருக்க றீர் என்றுபாரும்!

என்ைனஇக்ேகள்வையக்ேகட்கவடும்;ெபண்கள்தாம்ெபற்றபள்ைளகைளேய
தன்னேவண்டுமா?

ெபண்கள் தாம் கவனித்துக் ெகாள்ளேவண்டிய பள்ைளகைளேய
தன்னேவண்டுமா?

கர்த்தருைடயஆலயத்தல்ஆசாரியரும்தீர்க்கதரிச யும்ெகால்லப்படேவண்டுமா?
௨௧நகரவீத களின்தைரகளில்இைளயஆண்களும்

முதயஆண்களும்வழுந்துக டக்கன்றனர்.
கர்த்தாேவ, நீர்அவர்கைளஉமதுேகாபத்தன்நாளில்ெகான்றீர்!

அவர்கைளஇரக்கமில்லாமல்ெகான்றீர்!
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௨௨நீர் எல்லாஇடங்களிலிருந்தும்
பயங்கரங்கைளஎன்ேமல்வரெசய்தீர்.

பண்டிைகநாட்களுக்குவரவைழப்பதுேபான்று
நீர் பயங்கரங்கைளவரவைழத்தீர்.

கர்த்தருைடய ேகாபநாளில் எவரும்தப்பவல்ைல.
நான்வளர்த்துஆளாக்கயவர்கைளஎன்பைகவன்ெகான்றருக்க றான்.

௩
துன்பங்களின்அர்த்தம்

௧நான்அதகமானதுன்பங்கைளப்பார்த்தருக்க றமனிதன்.
கர்த்தர் கம்பால்எங்கைளஅடித்தார்.

நான்இதுநகழ்ந்தைதப் பார்த்ேதன்!
௨கர்த்தர் என்ைனெவளிச்சத்தல்அல்ல

இருட்டில்வழிநடத்த ெகாண்டுவந்தார்.
௩கர்த்தர் தனதுைகையஎனக்குஎத ராகத் தருப்பனார்.

அவர் நாள்முழுதும்இதைனமீண்டும்மீண்டும்ெசய்தார்.
௪அவர் எனதுசைதையயும் ேதாைலயும்முற்றலாக்கனார்.

அவர் எனதுஎலும்புகைளஉைடத்தார்.
௫கர்த்தர் எனக்குஎத ராகக் கசப்ைபயும்வருத்தத்ைதயும்ஏற்படுத்தனார்.

அவர்கசப்ைபயும்வருத்தத்ைதயும்என்ைனச்சுற்றலும்வரும்படிெசய்தார்.
௬அவர் என்ைனஇருட்டில்இருக்கும்படிச்ெசய்தார்.

நீண்டகாலமாகச்ெசத்துக்க டக்க றசலைரப்ேபாலஎன்ைனஅவர்ெசய்தார்.
௭கர்த்தர் என்ைனஉள்ேளைவத்துபூட்டினார்.
என்னால்ெவளிேயவரமுடியவல்ைல.

அவர் என்மீதுகனமானசங்கலிகைளப் ேபாட்டார்.
௮நான்கதறனாலும்உதவ ேகட்டாலும்

கர்த்தர் எனதுெஜபத்ைதக் ேகட்பதல்ைல.
௯அவர் எனதுபாைதையக்கற்களால்அைடத்துவ ட்டார்.

அவர் எனதுபாைதையக் ேகாணலாக்கனார்.
௧௦கர்த்தர் என்ைனத்தாக்கவரும்கரடியாய்இருக்க றார்.

அவர்மைறவ டத்தலுள்ளசங்கம் ேபாலவும்இருக்க றார்.
௧௧கர்த்தர் என்பாைதயன்மீதுமுட்கைளப்பரப்பனார்.

அவர் என்ைனத்துண்டுதுண்டாகக் க ழித்துப்ேபாட்டார்.
அவர் என்ைனபாழாக்கனார்.

௧௨அவர்தனதுவல்ைலதயார் ெசய்தார்.
அவரதுஅம்புகளுக்குஎன்ைனஇலக்காக்கனார்.

௧௩அவர்தனதுஅம்ைபஎன்னுைடய
வயற்றல்எய்தார்.

௧௪ நான் எனது ஜனங்கள் அைனவருக்கும் ஒரு ேவடிக்ைகயாக ப்
ேபாயருக்க ேறன்.

நாள் முழுவதும் அவர்கள் என்ைனப்பற்ற பாடல் பாடி என்ைனக் ேகலிச்
ெசய்க றார்கள்.

௧௫ கர்த்தர் இந்த வஷத்ைத (தண்டைனைய) நான் குடிக்கும்படி
ெகாடுத்தருக்க றார்.
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அவர் என்ைனஇந்தக்கசப்பானபானத்தால்ந ரப்பனார்.
௧௬கர்த்தர் பாைறநலத்தல்என்பற்கைளத்தள்ளினார்.

அவர் என்ைனத்தூசயல்தள்ளினார்.
௧௭நான்மீண்டும்அைமத ெபறப்ேபாவதல்ைலஎன்றுநைனத்ேதன்.

நான்நல்லவற்ைறப் பற்ற மறந்துவ ட்ேடன்.
௧௮நான்எனக்குள் “கர்த்தர் எனக்குஉதவ ெசய்வார் என்றநம்ப க்ைகைய

நான்இழந்துவ ட்ேடன்” என்ேறன்.
௧௯ கர்த்தாேவ, நான் மிகவும் வருத்தமாய் இருக்க ேறன் என்ைன

நைனத்தருளும்.
எனக்குவீடுஇல்ைல.
நீர் எனக்குக் ெகாடுத்த கசப்பான வஷத்ைத (தண்டைனைய)
நைனத்துப்பாரும்.

௨௦நான்எனதுஎல்லாத்துன்பங்கைளயும்நைனத்துப்பார்க்க ேறன்.
நான்மிகவும்துக்கமாய்இருக்க ேறன்.

௨௧ஆனால்பறகு, ஏேதா ச லைதப் பற்ற நைனக்க ேறன்.
பன்னர்நான்நம்ப க்ைகெபறுக ேறன்.
நான்என்னநைனக்க ேறன்என்பதுஇதுதான்:

௨௨கர்த்தருைடயஅன்புமற்றும்கருைணக்குமுடிவல்ைல.
கர்த்தருைடயஇரக்கம் எப்ெபாழுதும்முடிவதல்ைல.

௨௩ஒவ்ெவாருகாைலயலும்அவர்அைதபுதயவழிகளில் காண்பக்க றார்!
கர்த்தாேவ,உமதுஉண்ைமயும், பற்றுதலும்மிகப் ெபரியது!

௨௪நான்எனக்குள், “கர்த்தேர எனதுேதவனாயருக்க றார்,
ஆகேவநான்அவைர நம்புேவன்” என்க ேறன்.

௨௫கர்த்தர் தனக்காகத் காத்தருக்கும்ஜனங்களுக்குநல்லவராய்இருக்க றார்.
கர்த்தர்அவைரத் ேதடும்ஜனங்களுக்குநல்லவராய்இருக்க றார்.

௨௬ஒருவன்தன்ைனஇரட்ச த்துக்ெகாள்ள
கர்த்தருக்காகஅைமதயாகக் காத்தருப்பதுநல்லது.

௨௭ஒருவன்கர்த்தருைடயநுகத்ைதஅணிந்துெகாள்ளுவதுநல்லது.
ஒருவன், தன் இளைம காலத்தலிருந்ேத அந்த நுகத்தடிையச் சுமப்பது
நல்லது.

௨௮கர்த்தர்நுகத்ைதஅவன்மீதுைவக்கும்ேபாது,
அந்தமனிதன்தனியாகவும்அைமதயாகவும்இருப்பான்.

௨௯அம்மனிதன் கர்த்தருக்குமுன்தன்முகம் தைரயல் படும்படிகுப்புறவழுந்து
வணங்கேவண்டும்.

அதல்இன்னும்நம்ப க்ைகஇருக்கலாம்.
௩௦ அம்மனிதன் தன் ஒரு கன்னத்தல் அடிக்க றவனுக்கு மறு கன்னத்ைதத்

தருப்பேவண்டும்.
அம்மனிதன்ஜனங்கள்தன்ைனநந்த க்கும்படிஅனுமதக்கேவண்டும்.

௩௧கர்த்தர் என்ெறன்றும்ஜனங்கைளபுறக்கணிக்கமாட்டார் என்பைத
அம்மனிதன்நைனவல்ெகாள்ளேவண்டும்.

௩௨கர்த்தர் தண்டிக்கும்ேபாது
அவனுக்கும்இரக்கத்ைதயும்ெவளிபடுத்துகறார்.

அவரதுேபரன்பாலும்கருைணயாலும்அன்பாலும்
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அவனுக்குஇரக்கம்ெவளிப்படுக றது.

௩௩கர்த்தர்ஜனங்கைளத்தண்டிக்கவரும்புவதல்ைல.
அவர்ஜனங்கள்மக ழ்ச்ச யற்றுஇருப்பைதவரும்புவதல்ைல.

௩௪கர்த்தர்இவற்ைறவரும்புவதல்ைல.
யாேரா ஒருவன் பூமியலுள்ள அைனத்து சைறக் ைகத கைளயும் தன்
காலுக்கடியல்நசுக்குவைதஅவர்வரும்புவதல்ைல.

௩௫யாேராஒருவன்இன்ெனாருவனுக்குஅநயாயமானவனாகஇருப்பைதஅவர்
வரும்புவதல்ைல.

ஆனால்சலஜனங்கள்உன்னதமானேதவனுக்குமுன்பாகஅத்தீயவற்ைறச்
ெசய்க றார்கள்.

௩௬கர்த்தர்,ஒருவன்இன்ெனாருவைனஏமாற்றுவைதவரும்புவதல்ைல.
கர்த்தர்இத்தைகயஎவற்ைறயுேமவரும்புவதல்ைல.

௩௭ ஏதாவது ந கழேவண்டும் என்று கர்த்தர் கட்டைளய ட்டால் எவராலும்
ெசால்லவும்முடியாது,

ந கழச்ெசய்யவும்முடியாது.
௩௮உன்னதமானேதவேன

நல்லதும்தீயதும்ந கழும்படி கட்டைளயடுகறார்.
௩௯ஒருவனதுபாவங்களுக்காகக் கர்த்தர் தண்டிக்கும்ேபாது

உய ேராடுள்ளஎவனும்புகார்கூறமுடியாது.
௪௦நாம் நம்முைடயெசயல்கைளச் ேசாத த்துஆராய்ேவாம்.

ப றகுகர்த்தரிடம் தரும்புேவாம்.

௪௧பரேலாகத்தன்ேதவனிடம்
நமதுைககேளாடுஇதயத்ைதயும்ஏெறடுப்ேபாம்.

௪௨நாம்அவரிடம், “நாங்கள்பாவம்ெசய்ேதாம், ப டிவாதமாயருந்ேதாம்.
இதனால்எங்கைளநீர் மன்னிக்காமல்இருந்தீர்.

௪௩நீர் ேகாபத்தால்மூடப்பட்டு
எங்கைளத்துரத்தனீர்.
நீர் எங்கைளஇரக்கமில்லாமல்ெகான்றீர்!

௪௪ெஜபம் எதுவும்வந்துேசராதபடி
நீர்உம்ைம ேமகத்தால்மூடிக்ெகாண்டீர்.

௪௫மற்ற நாட்டுஜனங்களுக்கைடேயஎங்கைளகுப்ைபயாகவும்
அருவருக்கத்தக்கவர்களாகவும்ஆக்கனீர்.

௪௬எங்களதுபைகவர்கள்எல்லாம்
எங்களுடன்ேகாபத்ேதாடு ேபசுக றார்கள்.

௪௭நாங்கள்பயந்தருக்க ேறாம்.
நாங்கள்குழியல்வழுந்தருக்க ேறாம்.

நாங்கள்ேமாசமாகப் பாத க்கப்பட்டிருக்க ேறாம்.
நாங்கள்உைடந்தருக்க ேறாம்!” என்க ேறன்.

௪௮எனதுகண்களில்கண்ணீர்ஓைடபாய்கன்றது!
எனதுஜனங்களின்அழிவனால்நான்அழுக ேறன்.

௪௯எனதுகண்களில்கண்ணீர்நறுத்தப்படாமல்பாய்ந்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன!
நான்அழுதுெகாண்ேடயருக்க ேறன்!
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௫௦கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனக்கீேழ பார்க்க றவைர,
நான்ெதாடர்ந்துஅழுதுெகாண்டிருப்ேபன்!

நீர் பரேலாகத்தலிருந்துபார்க்க றவைர
நான்ெதாடர்ந்துஅழுதுெகாண்டிருப்ேபன்!

௫௧எனதுநகரத்தல்ெபண்களுக்குஎன்னஏற்பட்டதுஎன்றுபார்க்கும்ேபாது
என்கண்கள்என்ைனத்துக்கமுறச்ெசய்தன.

௫௨அந்தஜனங்கள்காரணம்இல்லாமேலேயஎனக்குப்பைகவர்கள்ஆனார்கள்.
ஆனால்அவர்கள்என்ைனப்பறைவையப்ேபான்றுேவட்ைடயாடினார்கள்.

௫௩நான்உய ேராடுஇருக்கும்ேபாேத என்ைனப்பள்ளத்தல் ேபாட்டார்கள்.
அவர்கள்என்மீதுகல்ைலயும்எற ந்தார்கள்.

௫௪என்தைலக்குேமேலதண்ணீர்வந்தது.
“நான்முடிந்துேபாேனன்” என்றுஎனக்குள்ெசான்ேனன்.

௫௫கர்த்தாேவ, நான்உமதுநாமத்ைதஅைழத்ேதன்.
நான்பள்ளத்த ற்குள்ளிருந்துஉமதுநாமத்ைதச்ெசால்லிஅைழத்ேதன்.

௫௬நீர் எனதுசத்தத்ைதக் ேகட்டீர்.
நீர்உமதுகாதுகைளமூடவல்ைல.
நீர் என்ைனமீட்பதற்குமறுக்கவல்ைல.

௫௭நான்உம்ைமஅைழத்த நாளன்றுநீர் என்னிடம்வந்தீர்.
“பயப்படாேத” என்றுநீர் என்னிடம்ெசான்னீர்.

௫௮கர்த்தாேவ, நீர் என்ைனக்காப்பாற்றனீர்.
நீர் எனதுஉயைரமீண்டும்எனக்காக மீட்டுக்ெகாண்டுவந்தீர்.

௫௯கர்த்தாேவ, நீர் எனதுதுன்பங்கைளப்பார்த்தீர்.
இப்ெபாழுதுஎனக்காக எனதுவழக்ைகநயாயந்தீரும்.

௬௦எனதுபைகவர்கள்எவ்வாறு
என்ைனக்காயப்படுத்தயருக்க றார்கள்என்பைதப் பார்த்தருக்க றீர்.

அவர்கள்எனக்குஎத ராகச் ெசய்த
அைனத்துதீயத்த ட்டங்கைளெயல்லாம் நீர் பார்த்தருக்க றீர்.

௬௧கர்த்தாேவ,அவர்கள்என்ைனநந்த த்தைதக் ேகட்டீர்.
அவர்கள் எனக்கு எத ராகச் ெசய்த அைனத்து தீயத் த ட்டங்கைளப்பற்ற
ேகள்வப்பட்டீர்.

௬௨எல்லா ேநரத்தலும்
எனது பைகவர்களின் வார்த்ைதகளும் எண்ணங்களும் எனக்கு எத ராக
இருக்கன்றன.

௬௩கர்த்தாேவ,அவர்கள்உட்காரும்ேபாதும், எழுந்தருக்கும் ேபாதும்,
என்ைனஎவ்வாறுபரிகாசம்ெசய்க றார்கள்என்றுபாரும்!

௬௪கர்த்தாேவ,அவர்கள்ைககள்ெசய்தத ற்குஏற்றதண்டைனையஅவர்களுக்கு
ெகாடும்!

அவர்கள்ெசய்தருப்பைதஅவர்களுக்குத்தருப்ப க்ெகாடும்!
௬௫அவர்களுக்குகடினமானஇதயத்ைதக்ெகாடும்!

ப றகு,அவர்கள்மீதுஉமதுசாபத்ைதக்ெகாடும்!
௬௬அவர்கைளக் ேகாபத்ேதாடுதுரத்தும்! அழியும்!

கர்த்தாேவ,வானத்தன்கீேழஅவர்கைளஅழித்துவடும்!
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௪
எருசேலம்மீதானதாக்குதலின்பயங்கரங்கள்

௧தங்கம்எவ்வளவுஒளி மங்க இருக்க றதுஎன்றுபார்.
நல்லதங்கமானதுஎப்படி மாறயருக்க றதுஎனப்பார்.

எல்லாஇடங்களிலும்நைககள்ச தற க டக்கன்றன.
ஒவ்ெவாருெதருமுைனயலும்அைவச தற க டக்கன்றன.

௨சீேயானின்ஜனங்கள்மிகுதயானநன்மத ப்புள்ளவர்களாயருந்தார்கள்.
அவர்கள்தங்கத்தன்எைடக்குச் சமமானஎைடயுள்ளவர்களாகஇருந்தனர்.

ஆனால் இப்ெபாழுது பைகவர்கள் அந்த ஜனங்கைள பைழய மண்
பாத்த ரங்கைளப்ேபான்றுகருதுகன்றனர்.

பைகவர்கள், குயவனால் ெசய்யப்பட்ட மண் பாத்த ரங்கைளப்ேபான்று
இவர்கைளக்கருதுகறார்கள்.

௩காட்டுநாய்கூடத்தன்குட்டிகளுக்குஉணவூட்டுகன்றன.
ஓநாய்கூடத்தன்குட்டிகள்மார்பல் பால்குடிக்கும்படிவடும்.

ஆனால்எனதுஜனங்களின்குமாரத்த ேயா ெகாடூரமானவள்.
அவள்வனாந்தரத்தல்வாழும்ெநருப்புக் ேகாழிையப் ேபான்றவள்.

௪சறுகுழந்ைதகளின்நாக்கானது,
தாகத்தால்வாயன்ேமல்அன்னத்ேதாடுஒட்டிக்ெகாள்க றது.

சறுகுழந்ைதகள்அப்பம் ேகட்க றார்கள்.
ஆனால்அவர்களுக்குஎவரும்அப்பம்ெகாடுக்கவல்ைல.

௫ஒருகாலத்தல்,ெசல்வமானஉணைவஉண்டஜனங்கள்இப்ேபாது,
வீதகளில்மரித்துக்க டக்கன்றனர்.

ெமன்ைமயானசவப்புஆைடகைளஅணிந்தஜனங்கள்
இப்ேபாதுகுப்ைபேமடுகைளெபாறுக்குகறார்கள்.

௬எனதுஜனங்களின்மகள்*
ெசய்த பாவம்மிகப்ெபரியது.

அவளின்பாவம் ேசாேதாமும்ெகாேமாராவும்†

ெசய்த பாவத்ைதவ டப்ெபரியது.
ேசாேதாமும்ெகாேமாராவும்த டீெரனஅழிக்கப்பட்டது.

எந்தமனிதனின்ைகயும்அழிவுக்குகாரணமாயருக்கமுடியவல்ைல.
௭யூதாவலுள்ளசலபுருஷர்கள்

வ ேசஷமுைறயல்ேதவனுக்குஅர்ப்பணிக்கப்பட்டனர்.
அம்மனிதர் மிகவும் பரிசுத்தமானவர்கள்.

அவர்கள்பனிையவ டெவள்ைளயானவர்கள்.
அவர்கள்பாைலவ டெவண்ைமயானவர்கள்.

அவர்களின்உடல்கள்பவளத்ைதப்ேபான்றுசவந்தைவ.
அவர்களின்தாடிகள்இந்த ர நீலக்கற்களாயருந்தன.

௮ஆனால்இப்ெபாழுது,அவர்களின்முகங்கள்கரிையவ ட கருத்துப்ேபாயன.
வீதயல்எவராலும்அவர்கைளஅைடயாளம்காணமுடியவல்ைல.

அவர்களின் ேதால்எலும்புகேளாடுஒட்டிக்ெகாண்டது.
அவர்களின் ேதால்மரத்ைதப் ேபாலுள்ளது.

* ௪:௬: ஜனங்களின்மகள்எருசேலம்ஜனங்கள். † ௪:௬: ேசாேதாம்மற்றும்ெகாெமாராஇருநகரங்கள்
தம் பாவத்தால் ேதவனால்அழிக்கப்பட்டது.
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௯ வாளால் ெகால்லப்பட்ட ஜனங்கள் பஞ்சத்தால் ெகால்லப்பட்ட
ஜனங்கைளவ டச் ச றந்தவர்கள்.

பட்டினியாகஇருந்தஜனங்கள்மிகதுக்கமாகஇருந்தார்கள்.
அவர்கள்பாத க்கப்பட்டார்கள்.

அவர்கள்வயலிலிருந்துஎந்தஉணைவயும்ெபறாததால்மரித்தனர்.
௧௦அப்ெபாழுது,மிக ெமல்லியஇயல்புைடயெபண்களும்கூடத்

தம்ெசாந்தகுழந்ைதகைளச் சைமத்தனர்.
அக்குழந்ைதகள்தம்தாய்மார்களின்உணவாயற்று.

என்ஜனங்கள்எல்லாம்அழிக்கப்பட்டேபாதுஇதுந கழ்ந்தது.
௧௧கர்த்தர் தனதுேகாபம்அைனத்ைதயும்பயன்படுத்தனார்.

அவர்தனதுேகாபம்முழுவைதயும்ெகாட்டித் தீர்த்தார்.
அவர் சீேயானில்ஒருெநருப்ைபஉண்டாக்கனார்.

அந்தெநருப்பு சீேயாைனஅதன்அஸ்தபாரம்வைரக்கும்எரித்துேபாட்டது.
௧௨பூமியலுள்ளஅரசர்கள்என்னநகழ்ந்தது

என்பைதப்பற்ற நம்பமுடியவல்ைல.
உலகல்உள்ளஜனங்களால்என்னநடந்ததுஎன்பைத

நம்பமுடியவல்ைல.
பைகவர்களால்எருசேலமின்நகரவாசல்கள்மூலமாக

நுைழயமுடியும்என்பைதஅவர்களால்
நம்பமுடியவல்ைல.

௧௩எருசேலமில்உள்ளதீர்க்கதரிச கள்ெசய்த
பாவத்தால்இதுந கழ்ந்தது.

எருசேலமில்உள்ளஆசாரியர்கள்ெசய்த
தீயச்ெசயல்களால்இதுநகழ்ந்தது.

எருசேலம்நகரில்அந்தஜனங்கள்இரத்தம்வடித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
நல்லஜனங்களின்இரத்தத்ைதஅவர்கள்ச ந்த க்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

௧௪தீர்க்கதரிச களும்ஆசாரியர்களும்வீத களில்
குருட்டுமனிதர்கைளப்ேபான்றுநடந்துத ரிந்துெகாண்டிருந்தார்கள்.

அவர்கள்இரத்தத்தனால்அழுக்காயருந்தார்கள்.
அவர்களது அழுக்கால் எவரும் அவர்களுைடயஆைடைய ெதாடமுடியாதபடி
இருந்தனர்.

௧௫ “ெவளிேய ேபா! ெவளிேய ேபா!
எங்கைளத்ெதாடேவண்டாம்” என்றுஜனங்கள்சத்தமிட்டனர்.

அந்தஜனங்கள்சுற்ற அைலந்தனர்.
அவர்களுக்குவீடுஇல்ைல.

மற்ற நாடுகளிலுள்ளஜனங்கள், “அவர்கள் எங்கேளாடுவாழ்வைத நாங்கள்
வரும்பவல்ைல” என்றனர்.

௧௬கர்த்தர் தாேமஅந்தஜனங்கைளஅழித்தார்.
அதற்குப் ப றகுஅவர்கைளஅவர் பாதுகாக்கவல்ைல.

அவர்ஆசாரியர்கைளமத க்கவல்ைல.
யூதாவலுள்ளமூப்பர்களுடன்அவர் ச ேநகம்ைவக்கவல்ைல.

௧௭ நாங்கள் உதவக்காகக் காத்தருந்து எங்கள் கண்கள் கைளத்துப்
பழுதாய ற்று.

ஆனால்எந்தஉதவயும்வரவல்ைல.
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எங்கைளக்காப்பாற்றப் ேபாக றஒருேதசத்த ற்காக நாங்கள்காத்தருந்ேதாம்.
நாங்கள்பார்ைவேகாபுரத்தலிருந்துபார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதாம்.
ஆனால்எந்தத் ேதசமும்எங்களுக்குஉதவவரவல்ைல.

௧௮எங்கள்பைகவர்கள்எப்ெபாழுதும்எங்கைளேவட்ைடயாடினார்கள்.
எங்களால்வீத களுக்குக்கூடப் ேபாகமுடியவல்ைல.

எங்கள்முடிவுஅருகல்ெநருங்க வந்தது. எங்கள்காலம் ேபாய்வ ட்டது.
எங்கள்முடிவுவந்தது!

௧௯ எங்கைளத் துரத்துகற மனிதர்கள் வானத்தல் பறக்கும் கழுகுகைளவ ட
வைரவாகஇருந்தனர்.

அம்மனிதர்கள்எங்கைளமைலகளுக்குத்துரத்தனார்கள்.
எங்கைளப்ப டிப்பதற்காக

அவர்கள்வனாந்தரத்தல்மைறந்தருந்தனர்.
௨௦அரசன்எங்களுக்குமிகமுக்கயமானவனாகஇருந்தான்.
எங்கள்நாச யன்சுவாசத்ைதப் ேபால்இருந்தான்.

ஆனால்அரசன்அவர்களால்வைலக்குட்படுத்தப்பட்டிருந்தான்.
இந்தஅரசன்கர்த்தராேலேய ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டிருந்தான்.

அரசைனப்பற்ற நாம், “நாங்கள்அவனதுநழலில்வாழ்ேவாம்.
அவன் எங்கைள பற ேதசங்களிடமிருந்து காப்பாற்றுகறான்” என்று
ெசால்லியருந்ேதாம்.

௨௧ஏேதாம்ஜனங்கேள,மக ழ்ச்ச யாய்இருங்கள்.
ஊத்ஸ்நாட்டில்வாழும்ஜனங்கேள,மக ழ்ச்ச யாய்இருங்கள்.

ஆனால் நைனத்துக்ெகாள், கர்த்தருைடய ேகாபமாக ய கண்ணம் உங்கைளச்
சுற்றலும்கூடவரும்.

நீ கண்ணத்தலிருந்து (தண்டைன)குடிக்கும் ேபாதுநீகுடிகாரனாவாய்.
உன்ைனநீேயந ர்வாணமாக்க க்ெகாள்வாய்.

௨௨சீேயாேன,உனதுதண்டைனமுடிந்தது.
நீ மீண்டும்சைறைகதயாகமாட்டாய்.

ஆனால்ஏேதாம்ஜனங்கேளகர்த்தர்உனதுபாவங்கைளத்தண்டிப்பார்.
அவர்உனதுபாவங்கைளெவளிப்படுத்துவார்.

௫
கர்த்தருக்குஒருெஜபம்

௧கர்த்தாேவ, எங்களுக்குஎன்னநடந்ததுஎன்றுஎண்ணிப்பாரும்.
எங்களதுஅவமானத்ைத ேநாக்க ப்பாரும்!

௨எங்கள்நாடுஅந்நயர்களுக்குஉரியதானெசாத்தாக மாற ற்று.
எங்கள்வீடுகள்அயல்நாட்டுக்காரர்களுக்குக்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது.

௩நாங்கள்அநாைதகளாயருக்க ேறாம்.
எங்களுக்குத்தந்ைதஇல்ைல.
எங்கள்தாய்மார்கள்வதைவகைளப்ேபான்றுஆனார்கள்.

௪நாங்கள்குடிக்க றதண்ணீைரயும்வைலக்குவாங்க ேவண்டியதருக்க றது.
நாங்கள் பயன்படுத்துகற வறகுக்கும் வைல ெகாடுக்க
ேவண்டியதருக்க றது.

௫எங்கள்கழுத்துகளில்நுகத்ைதப்பூட்டிக்ெகாள்ளவற்புறுத்தப்படுக ேறாம்.
நாங்கள்கைளத்துப்ேபாக ேறாம். எங்களுக்குஓய்வல்ைல.
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௬நாங்கள்எக ப்ேதாடுஒருஒப்பந்தம்ெசய்தருக்க ேறாம்.
நாங்கள் ேபாதுமான அப்பங்கைளப் ெபற அசீரியாேவாடு ஒப்பந்தம்
ெசய்தருக்க ேறாம்.

௭எங்கள்முற்ப தாக்கள்உமக்குஎத ராகப் பாவம்ெசய்தனர்.
இப்ேபாதுஅவர்கள்மரித்துப்ேபானார்கள்.

இப்ெபாழுதுநாங்கள்அவர்கள்ெசய்த பாவத்துக்காகத்துன்பப்படுக ேறாம்.
௮அடிைமகள்எங்களதுஆள்ேவார்களாகஆகயருக்கன்றனர்.

அவர்களிடமிருந்துஎவராலும்எங்கைளக்காப்பாற்றமுடியவல்ைல.
௯நாங்கள்உணைவப்ெபறவாழ்க்ைகயல்அபாயத்ைதஎத ர்ெகாள்க ேறாம்.

வனாந்த ரத்தல்மனிதர்கள்வாள்கேளாடுநன்றுக்ெகாண்டிருக்கன்றனர்.
௧௦எங்கள்ேதால்வறுக்கும் சட்டிையப்ேபான்றுசூடாகஉள்ளது.

எங்களுக்குபசயனால்அதகமாய்காய்ச்சல்உள்ளது.
௧௧பைகவர்கள்சீேயான்ெபண்கைளகற்பழித்தனர்.

யூதாவன்நகரங்களில்அவர்கள்ெபண்கைளகற்பழித்தனர்.
௧௨பைகவர்கள்எங்கள்இளவரசர்கைளதூக்கலிட்டனர்.

எங்கள்மூப்பர்கைளஅவர்கள்ெகௗரவக்கவல்ைல.
௧௩பைகவர்கள்எங்கள்இைளஞர்கைள

எந்த ரஆைலகளில் தானியத்ைதஅைரக்கும்படிச்ெசய்தனர்.
எங்கள்இைளஞர்கள்மரத்தடிகளின்சுைமயால்

கீேழஇடற வழுந்தார்கள்.
௧௪மூப்பர்கள்இனி நகரவாசல்களில்உட்காருவதல்ைல.

இைளஞர்கள்இனிஇைசஎழுப்புவதல்ைல.
௧௫எங்கள்இதயத்தல்இனி மக ழ்ச்ச ேயஇல்ைல.

எங்கள்நடனம்மரித்தவர்களுக்கானஒப்பாரியாக மாறவ ட்டது.
௧௬எங்கள்தைலயலிருந்துக ரீடம் கீேழவழுந்துவ ட்டது.

எங்களுக்குஎங்கள்பாவங்களால்நைலைமேமாசமாக க்ெகாண்டிருக்க றது.
௧௭இவற்றால்எங்கள்இதயம் ேநாயுற்றருக்க றது.

எங்கள்கண்களால்ெதளிவாகப் பார்க்கமுடியவல்ைல.
௧௮சீேயான்மைலெவறுநலமாகவ ட்டது.

சீேயான்மைலையச்சுற்ற நரிகள்ஓடித்த ரிகன்றன.
௧௯ஆனால்கர்த்தாேவ, நீர் என்ெறன்றும்ஆளுகறீர்,

உமதுஇராஜ சங்காசனம்என்ெறன்றும்நைலத்துநற்கும்.
௨௦ கர்த்தாேவ, நீர் என்ெறன்ைறக்கும் எங்கைள மறந்துவ ட்டது ேபான்று

இருக்கன்றீர்.
எங்கைளெநடுங்காலமாக தனிேயவ ட்டுவ ட்டதுேபான்றுஇருக்கன்றீர்.

௨௧கர்த்தாேவ,உம்மிடம் மீண்டும்எங்கைளக்ெகாண்டுவாரும்.
நாங்கள்மக ழ்ச்ச ேயாடுஉம்மிடம் தரும்ப வருேவாம்.
எங்கள்வாழ்க்ைகையமுன்புஇருந்ததுேபான்றுஆக்கும்.

௨௨நீர் எங்கள்ேபரில் கடுங்ேகாபமாகஇருந்தீேர.
எங்கைளநீர்முழுைமயாக ந ராகரித்துவ ட்டீரா?
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எேசக்க ேயல்
தீர்க்கதரிச யன்புத்தகம்

முன்னுைர
௧-௩நான்ஆசாரியன்,பூசயன்மகனானஎேசக்க ேயல்,நான்நாடுகடத்தப்பட்டு

பாப ேலானின் ேகபார் ஆற்றன் அருகல் இருந்தேபாது வானங்கள் தறந்தன.
நான் ேதவதரிசனங்கைளக் கண்ேடன். இது முப்பதாம் ஆண்டின் நான்காம்
(ஜூைல) மாதத்தல் ஐந்தாம் ேததயாக இருந்தது. ேயாயாக்கீன் அரசன்
சைறயலிருந்து ஐந்தாவது ஆண்டில் ஐந்தாவது மாதத்தல் கர்த்தருைடய
வார்த்ைத எேசக்க ேயலிடம் வந்தது. அந்த இடத்தல் கர்த்தருைடய வல்லைம
அவன்ேமல்வந்தது.

கர்த்தருைடயஇரதம் ேதவனுைடயசங்காசனம்
௪ நான் (எேசக்க ேயல்) வடக்கலிருந்து ெபரிய புயல் வருவைதப்

பார்த்ேதன். அது ெபரும் ேமகமாய் பலமான காற்ைறயுைடயதாய் இருந்தது.
அதலிருந்து ெநருப்பு பளிச்ச ட்டது. அைதச் சுற்றலும் ெவளிச்சமும்
இருந்தது. இது ெநருப்புக்குள்ேள பழுத்துக்ெகாண்டிருக்கும் உேலாகம்
ேபால் இருந்தது. ௫ அதற்குள்ேள நான்கு ஜீவன்கள் இருந்தன. அைவ
மனிதர்கைளப்ேபான்று காணப்பட்டன. ௬ஆனால், ஒவ்ெவாரு ஜீவன்களுக்கும்
நான்குமுகங்களும்நான்குசறகுகளும்இருந்தன. ௭அவற்றன்கால்கள்ேநராக
இருந்தன. அவற்றன் பாதங்கள் பசுக்களின் பாதங்கைளப்ேபான்றருந்தன.
அைவ துலக்கப்பட்ட ெவண்கலத்ைதப்ேபான்று பளபளப்பாக இருந்தன.
௮ அவற்றன் சறகுகளுக்கடியல் மனித ைககள் இருந்தன. அங்ேக நான்கு
ஜீவன்கள் இருந்தன. ஒவ்ெவான்றற்கும் நான்கு முகங்களும் நான்கு
சறகுகளும் இருந்தன. ௯ ஒவ்ெவாரு ஜீவனின் இறக்ைககளும் மற்ற
ஜீவனின் இறக்ைககைள ஒவ்ெவாரு பக்கமும் ெதாட்டன. ஜீவன்கள்
அைசயும்ேபாது அைவ தரும்பவல்ைல. அைவ எந்தத் தைசையப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தனேவாஅத்தைசய ேலேயெசன்றன.
௧௦ ஒவ்ெவாரு ஜீவனுக்கும் நான்கு முகங்கள் இருந்தன. முன்பக்கத்தல்

ஒவ்ெவான்றுக்கும் மனித முகம் இருந்தது. வலது பக்கத்தல் உள்ளைவ
சங்கங்களின்முகங்களாகஇருந்தன. இடதுபக்கத்தல்உள்ளைவகாைளகளின்
முகங்களாக இருந்தன. பன்பக்கத்தல் அவற்றற்கு கழுகன் முகங்களாக
இருந்தன. ௧௧ ஜீவன்கள் தம்ைம ச றகுகளால் மூடிக்ெகாண்டன. அைவ
இரண்டு சறகுகளால் தம் அருகலிருக்கும் ஜீவைனத் ெதாட நீட்டின. இரண்டு
சறகுகளால் தம் உடைல மைறத்துக்ெகாண்டன. ௧௨அைவ எந்தத் தைசையப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தனேவா அந்தச் தைசய ேலேய ெசன்றன. காற்று
அவற்ைறஎத்தைசயல்ெசலுத்துகன்றேதாஅத்தைசய ேலேயெசன்றன. அந்த
ஜீவன்கள் நகரும்ேபாது தரும்புவதல்ைல. ௧௩ அந்த ஜீவன்கள் அப்படித்தான்
காணப்பட்டன.
ஜீவன்களுக்குள் இருந்த இைடெவளியல் ஏேதா எரிகன்ற ெநருப்பு

கரிதுண்டுகைளப் ேபாலிருந்தது. இந்த ெநருப்பானது சறு தீபங்கைளப்ேபால
ஜீவன்கைளச் சுற்ற அைசந்துெகாண்டிருந்தது. அது ப ரகாசமாக
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மின்னைலப்ேபான்று ஒளிையப் பரப்ப க் ெகாண்டிருந்தது! ௧௪அந்த ஜீவன்கள்
மின்னைலப்ேபான்றுஓடித்த ரிந்தன!
௧௫-௧௬ நான் அந்த ஜீவன்கைளப் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத நான்கு

சக்கரங்கைளக் கண்ேடன். ஒவ்ெவாரு ஜீவனுக்கும் ஒரு சக்கரம் இருந்தது.
அச்சக்கரங்கள் தைரையத் ெதாட்டுக்ெகாண்டிருந்தன. அச்சக்கரங்கள் மஞ்சள்
நைகயால் ெசய்யப்பட்டதுப்ேபான்று ேதான்றன. சக்கரத்த ற்குள் சக்கரம்
இருப்பதுப்ேபான்றுஅைவ ேதான்றன. ௧௭சக்கரங்கள் எத்தைசயலும் (தரும்ப)
அைசயமுடிந்தது,ஆனால்ஜீவன்கேளாஅைவஅைசந்தேபாதுதரும்பவல்ைல.
௧௮ இப்ெபாழுது நான் அவற்றன் பன்பாகத்ைதப் பற்ற ெசால்லுேவன்!

சக்கரங்களின் ஓரங்கள் உயரமாகவும் பயங்கரமாகவும் இருந்தன. நான்கு
சக்கரங்களின்ஓரங்கள்முழுவதலும்கண்கள்இருந்தன.
௧௯ அச்சக்கரங்கள் எப்ெபாழுதும் ஜீவன்கேளாேடேய நகர்ந்தன. ஜீவன்கள்

காற்றல் ேமேலற ப் பறந்தால் அச்சக்கரங்களும் அவற்ேறாடு ெசன்றன.
௨௦ காற்றானது அவற்ைற எங்ெகங்கு ெசலுத்த வரும்புக றேதா அங்ேக
அவற்ேறாடு சக்கரங்களும் ெசன்றன. ஏெனன்றால், ஜீவன்களின்
வல்லைமயானது அவற்றன் சக்கரத்தல் உள்ளன. ௨௧ எனேவ, ஜீவன்கள்
நகர்ந்தால் சக்கரங்களும் நகர்ந்தன. ஜீவன்கள் நன்றால் சக்கரங்களும்
நன்றன. சக்கரங்கள் காற்றல் பறந்து ேபானால் ஜீவன்களும் அவற்ேறாடு
ேபாயன. ஏெனன்றால், சக்கரங்களுக்குள்காற்றுஇருந்தது.
௨௨ ஜீவன்களின் தைலகளின்ேமல் வயப்பைடயச் ெசய்யும் ஒன்று

இருந்தது. அது தைல கீழாகத் தருப்பப்பட்ட ஒரு கண்ணம் ேபால் இருந்தது.
அப்பாத்த ரம் படிகக்கட்டிையப் ேபான்றுெதளிவாகஇருந்தது. இதுஜீவன்களின்
தைலக்குேமல் காற்றல் ெதாங்க க்ெகாண்டிருந்தது! ௨௩ பாத்த ரத்த ற்குக்
கீேழ, ஒவ்ெவாரு ஜீவனுக்கும் நான்கு ேநரான ச றகுகள் இருந்தன. இரண்டு
சறகு கள் வ ரிக்கபட்டு அருகலிருக்கும் ஜீவனின் ச றகுகைள ேநாக்க
நீட்டப்பட்டிருந்தன. இரண்டு சறகுகள் மற்ற தைசயல் வ ரிக்கப்பட்டு ஜீவனின்
உடைலமூடியருந்தன.
௨௪ ப றகு, நான் ச றகுகளின் சத்தம் ேகட்ேடன். ஜீவன்கள் ஒவ்ெவாருமுைற

நகரும்ேபாதும் அதன் சறகுகள் ெபருஞ்சத்தத்ைத எழுப்பன. அச்சத்தம்
ெவள்ளப்ெபருக்கன் சத்தத்ைதப் ேபான்றருந்தது. சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவனுைடய குரல் ேபால் இருந்தது. அது ஒரு பைட அல்லது ஜனங்கள்
கூட்டத்தன் சத்தத்ைதப் ேபாலவும் இருந்தது. ஜீவன்கள் நகர்வைத
நறுத்தும்ேபாதுதம் ச றகுகைளபக்கவாட்டில்ைவத்துக்ெகாள்ளும்.
௨௫ ஜீவன்கள் நகர்வைத நறுத்தன. தமது ச றகுகைளத் தாழ்த்தன.

இன்ெனாரு ெபருஞ்சத்தம் ேகட்டது, அது அவற்றன் தைலக்கு
ேமலிருந்த கண்ணத்தலிருந்து ேகட்டது. ௨௬ பாத்த ரத்த ற்கு ேமேல
ஏேதா இருந்தது. அது சங்காசனத்ைதப் ேபால் இருந்தது. அது
நீல வண்ணத்தல் ரத்தனம்ேபால் இருந்தது. அந்தச் சங்காசனத்தல்
யாேரா ஒரு மனிதர்உட்கார்ந்தருப்பதுேபான்றுேதான்றயது. ௨௭ நான்
அவைர இடுப்பலிருந்து ேமல் ேநாக்க ப்பார்த்ேதன். அவர் சூடான
உேலாகத்ைதப்ேபான்று இருந்தார். அவைரச் சுற்றலும் ெநருப்பு இருப்பைதப்
ேபான்றருந்தது. நான் அவைர இடுப்பலிருந்து கீழ் ேநாக்க ப் பார்த்ேதன். அது
ெநருப்ைபப்ேபான்றருந்தது. அவைரச்சுற்றலும்அதுமின்னியது. ௨௮அவைரச்
சுற்றலும் மின்னிக்ெகாண்டிருந்த ெவளிச்சமானது வானவல்ைலப்
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ேபான்றருந்தது. அது கர்த்தருைடய மகைம. அைதப் பார்த்த உடேன நான்
தைரய ேல வழுந்ேதன். என் முகம் தைரய ேல படும்படிக் குனிந்ேதன். பன்னர்
ஒருகுரல்என்ேனாடு ேபசுவைதக் ேகட்ேடன்.

௨
௧குரலானது,மனுபுத்த ரேன,*எழுந்துநல்,நான்உன்ேனாடுேபசப்ேபாக ேறன்

என்றுெசான்னது.
௨ ப றகு, ஒரு காற்று வந்து என்ைன நற்கும்படி ெசய்தது. என்ேனாடு

ேபச ய அந்த நபருக்கு (ேதவன்) ெசவ சாய்த்ேதன். ௩ அவர் என்னிடம்
“மனுபுத்த ரேன, இஸ்ரேவல் குடும்பத்ேதாடு ேபசுவதற்கு நான் உன்ைன
அனுப்புக ேறன். அந்த ஜனங்கள் எனக்கு எத ராகப் பலமுைற தரும்பனார்கள்.
அவர்களது முற்ப தாக்களும் எனக்கு எத ராகத் தரும்பனார்கள். அவர்கள்
எனக்கு எத ராகப் பலமுைற பாவம் ெசய்தருக்கன்றனர். அவர்கள் இன்றும்
பாவம்ெசய்துெகாண்டிருக்கன்றனர். ௪ அந்த ஜனங்கேளாடு ேபசேவ
உன்ைன நான் அனுப்புக ேறன். ஆனால் அவர்கள் மிகக் கடினமானவர்களாக
இருக்கன்றனர். அவர்கள் கடினமான மனைத உைடயவர்கள். ஆனால்
நீ அந்த ஜனங்கேளாடு ேபசேவண்டும். நமது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறச் ெசான்னார் என்று நீ ெசால்லேவண்டும். ௫ ஆனால் அந்த
ஜனங்கள் நீ ெசால்வைதக் கவனிக்கமாட்டார்கள். அவர்கள் எனக்கு எத ராகப்
பாவம் ெசய்வைத நறுத்தமாட்டார்கள். ஏெனன்றால், அவர்கள் ேமாசமான
கலகக்காரர்கள். அவர்கள் எப்ெபாழுதும் எனக்கு எத ராக தரும்புகன்றார்கள்.
ஆனால் நீ அவற்ைறச் ெசால்லேவண்டும். எனேவ, அவர்கள் மத்தயல் ஒரு
தீர்க்கதரிச இருப்பைதஅற ந்துக்ெகாள்வார்கள்.
௬ “மனுபுத்த ரேன, அந்த ஜனங்களுக்குப் பயப்படாேத, அவர்கள்

ெசால்கன்றவற்றுக்கும் பயப்படாேத. இது உண்ைம. அவர்கள் உனக்கு
எத ராகத் தரும்ப உன்ைனக் காயப்படுத்த வரும்புவார்கள். அவர்கள்
முட்கைளப் ேபான்றருப்பார்கள். நீ ேதள்கேளாடு இருப்பைதப் ேபான்று
நைனப்பாய். ஆனால்அவர்கள்ெசால்கன்றவற்றுக்குநீ பயப்படாேத. அவர்கள்
கலகக்காரர்கள். அவர்களுக்குப் பயப்படாேத! ௭ நான் ெசால்கன்றவற்ைற
நீ அவர்களிடம் ெசால்லேவண்டும். அவர்கள், நீ ெசால்வைதக் கவனிக்க
மாட்டார்கள் என்பைத நான் அற ேவன். எனக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்வைத
நறுத்தமாட்டார்கள். ஏெனன்றால்,அவர்கள்கலகக்காரர்கள்.
௮ “மனுபுத்த ரேன நான்உனக்குச் ெசால்கன்றவற்ைற நீ கவனிக்கேவண்டும்.

அக்கலகக்கார ஜனங்கைளப் ேபான்று நீ எனக்கு எத ராகத் தரும்பேவண்டாம்.
உன் வாையத் த றந்து நான் தரும் வார்த்ைதகைள ஏற்றுக்ெகாள். பன்னர்
அவ்வார்த்ைதகைள அந்த ஜனங்களிடம் ேபசு, இவ்வார்த்ைதகைள சாப்படு”
என்றார்.
௯பன்னர்நான் (எேசக்க ேயல்)என்னிடம்ஒருைகநீட்டப்படுவைதக்கண்ேடன்.

அதனிடம் எழுதப்பட்ட சுருள் ஒன்று இருந்தது. ௧௦ நான் அச்சுருைளத் தறந்து
முன்னும் பன்னும், எழுதப்பட்டிருப்பைதப் பார்ேதன். அைனத்தும் துக்கப்
பாடல்களாகவும்துக்கக்கைதகளாகவும்எச்சரிக்ைககளாகவும்இருந்தன.

* ௨:௧: மனுபுத்த ரன்ஆள்,மனிதன். இங்குஎேசக்க ேயல்.
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௩
௧ ேதவன் என்னிடம் ெசான்னார்: “மனுபுத்த ரேன, நீ எைதப் பார்க்க றாேயா

அைத சாப்படு. இச்சுருைளயும் சாப்படு. பன்னர் ேபாய் இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தாரிடம்இவற்ைறச்ெசால்.”
௨ எனேவ, நான் எனது வாையத் த றந்ேதன். அவர் என் வாய்க்குள் சுருைளப்

ேபாட்டார். ௩ பன்னர் ேதவன், “மனுபுத்த ரேன, நான் இந்தச் சுருைளக்
ெகாடுக்க ேறன்,இைதவழுங்கு. இதுஉன்உடைலந ரப்பட்டும்” என்றார்.
எனேவ நான் சுருைளச் சாப்ப ட்ேடன். அது வாய ேல ேதைனப்ேபான்று

சுைவயாகஇருந்தது.
௪ பன்னர் ேதவன் என்னிடம், “மனுபுத்த ரேன, இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடம்

ெசல். என் வார்த்ைதகைள அவர்களிடம் ேபசு. ௫ நீ புரிந்துெகாள்ள
இயலாத அந்நய நாட்டுக்காரர்களிடம் உன்ைன அனுப்பவல்ைல. நீ
இன்ெனாரு ெமாழிையக் கற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டியதல்ைல. நான் உன்ைன
இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடம் அனுப்புக ேறன்! ௬ நான் உன்ைன உன்னால்
புரிந்துெகாள்ள முடியாத ெமாழிகைளப் ேபசுக ற பல்ேவறு நாடுகளுக்கு
அனுப்பவல்ைல. நீ அந்த ஜனங்களிடம் ெசன்று அவர்கேளாடு ேபசனால்
அவர்கள் நீ ெசால்வைதக் கவனிப்பார்கள். ஆனால் நீ அந்த கடினமான
ெமாழிையக் கற்க ேவண்டியதல்ைல. ௭இல்ைல! நான் உன்ைன இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தாரிடம் அனுப்புக ேறன். இந்த ஜனங்கள் மட்டுேம கடினமான
மனங்கைள உைடயவர்கள். அவர்கள் மிகவும் ப டிவாத முள்ளவர்கள்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் நீ ெசால்வைத கவனிக்க மறுப்பார்கள். அவர்கள்
என்ைனக் கவனிக்க வரும்புவதல்ைல. ௮ ஆனால் அவர்கைளப் ேபான்று
உன்ைனயும் அவ்வளவு கடினமுள்ளவனாகச் ெசய்ேவன். அவர்களுைடயைதப்
ேபான்ேற உனது மனமும் அவ்வளவு கடினமானதாக இருக்கும். ௯ைவரமானது
கன்மைலையவ டக் கடினமானது. அைதப்ேபாலேவ உனது மனமானது
அவர்கைளவ டக் கடினமாகும். நீ அைதவ ட மிகக்கடினமாக இருப்பாய். எனேவ,
அந்த ஜனங்களுக்கு நீ பயப்படமாட்டாய். எப்ெபாழுதும் எனக்கு எத ராகத்
தரும்புக றஅந்தஜனங்களுக்குப்பயப்படமாட்டாய்” என்றார்.
௧௦ பன்னர் ேதவன் என்னிடம், “மனுபுத்த ரேன, நான் உன்னிடம் ெசால்லுகற

ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதையயும் நீ கவனிக்கேவண்டும். நீ அவ்வார்த்ைதகைள
நைனவுெகாள்ளேவண்டும். ௧௧ப றகு, நீ நாடு கடத்தப்பட்ட உனதுஜனங்களிடம்
ெசன்று, ‘நமது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசால்க றார்’ என்று
ெசால்லேவண்டும். அவர்கள் நீ ெசால்வைதக் ேகட்கமாட்டார்கள். அவர்கள்
பாவம் ெசய்வைத நறுத்தமாட்டார்கள். ஆனால், நீ அவர்களிடம் இவற்ைறச்
ெசால்லேவண்டும்” என்றார்.
௧௨ ப றகு காற்று என்ைனத் தூக்கயது. ப றகு நான் எனக்குப் பன்னால் ஒரு

சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். அது இடிையப் ேபான்று ெபருஞ்சத்தமாக இருந்தது.
அது “கர்த்தருைடய மகைம ஆசீர்வத க்கப்படுவதாக” என்று ெசான்னது.
௧௩ பன்னர் ஜீவன்களின் ச றகுகள் நகரத் ெதாடங்கன. ச றகுகள் ஒன்ைற
ஒன்று ெதாட்டு வடுவதுேபான்று ெபருஞ்சத்தத்ைத எழுப்பன. அவற்றன்
முன்னால் இருந்த சக்கரங்கள் இடிையப் ேபான்று ெபருஞ்சத்தத்ைத எழுப்பன.
௧௪ காற்று என்ைனத் தூக்கக்ெகாண்டு ேபாய்வ ட்டது. நான் அந்த இடத்ைத
வ ட்டுவலக ேனன். எனது ஆவ மிகவும் துக்கமும் கலக்கமுமைடந்தது.
கர்த்தருைடய வல்லைம என்மீது மிகவும் பலமாக இருந்தது. ௧௫இஸ்ரேவைல
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வ ட்டு கட்டாயமாக, ெதலாபீப ேல, ேகபார் கால்வாய் அருகல் வாழச் ெசன்ற
ஜனங்களிடம் ேபாேனன். அவர்களுடன் நான் ஏழு நாட்கள் தங்க ேனன். அந்த
நாட்களில் நான்அத ர்ச்ச அைடந்த நைலயல்ேபசமுடியாதவனாகஇருந்ேதன்.
௧௬ஏழு நாட்கள்ஆனபறகு, கர்த்தருைடயவார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர்,

௧௭ “மனுபுத்த ரேன, நான் உன்ைனஇஸ்ரேவலின் காவல்காரனாகஆக்க ேனன்.
அவர்களுக்கு ஏற்படப்ேபாகும் தீயவற்ைறப் பற்ற நான் உனக்குச் ெசால்ேவன்.
நீ அவற்ைறப் பற்ற இஸ்ரேவைல எச்சரிக்க ேவண்டும். ௧௮ ‘இந்தக் ெகட்ட
மனிதன் மரிப்பான்!’ என்று நான் ெசான்னால் ப றகு, நீ அவைன எச்சரிக்க
ேவண்டும். அவன் தனது வாழ்ைவ மாற்ற தீைம ெசய்வைத நறுத்தேவண்டும்.
நீ அவைன எச்சரிக்காவ ட்டால் அவன் மரிப்பான். அவன் தனது பாவத்தால்
மரிப்பான்! ஆனால் நான் அவனது மரணத்தற்கு உன்ைனயும் ெபாறுப்பாளி
ஆக்குேவன். ஏெனன்றால், நீ அவனிடம் ெசன்று அவனது வாழ்க்ைகையக்
காப்பாற்றவல்ைல.
௧௯ “ஒருேவைள அந்த மனிதைன நீ எச்சரித்து அவன் தனது வாழ்ைவ

மாற்ற க்ெகாண்டுதீயவற்ைறச்ெசய்வைதநறுத்தும்படிச்ெசால்லியருக்கலாம்.
அவன் நீ ெசால்வைதக் கவனிக்க மறுத்ததால் அவன் மரிப்பான். அவன்
பாவம் ெசய்ததால் மரிப்பான். நான் அவன் மரணத்தற்கு உன்ைனப் ெபாறுப்
பாளியாக்கமாட்ேடன். ஏெனன்றால், நீ அவைன எச்சரித்தாய், நீ உனது
வாழ்க்ைகையக்காப்பாற்றனாய்.
௨௦ “அல்லது ஒரு நல்லவன் தனது நற்ெசயைல நறுத்தவ டலாம். அவனுக்கு

முன்னால் நான் சல தைடகைளைவப்ேபன். அதுஅவன்வழக் (பாவஞ்ெசய்ய)
காரணமாகலாம். அவன் தீயவற்ைறச் ெசய்யத் ெதாடங்கலாம். அவன் பாவம்
ெசய்வதால் மரிப்பான். நீ அவைன எச்சரிக்கவல்ைல. அவனது மரணத்தற்கு
உன்ைனப் ெபாறுப்பாளியாக்குேவன். ஜனங்கள் அவன் ெசய்த நன்ைமகைள
நைனக்கமாட்டார்கள்.
௨௧ “ஆனால், நீ ஒரு நல்ல மனிதைன எச்சரித்து பாவத்ைத நறுத்தும்படிச்

ெசால்ல அவனும் பாவம் ெசய்வைத நறுத்தவ ட்டால் பன்னர் அவன்
மரிக்கமாட்டான். ஏெனன்றால், நீ அவைன எச்சரித்தாய், அவனும் உன்ைனக்
கவனித்தான். இவ்வழியல் நீ உனது ெசாந்த உயைரக் காப்பாற்றனாய்”
என்றார்.
௨௨பன்னர்கர்த்தருைடயவல்லைமஎன்னிடம்அங்குவந்தது. அவர்என்னிடம்,

“எழுந்துபள்ளத்தாக்குக்குப் ேபா,அங்ேக நான்உன்னிடம் ேபசுேவன்” என்றார்.
௨௩எனேவ,நான்எழுந்துபள்ளத்தாக்குக்குப்ேபாேனன். கர்த்தருைடயமகைம

அங்ேகஇருந்தது. ேகபார்ஆற்றங்கைரயல்இருந்தது ேபான்றருந்தது. எனேவ,
நான் தைரயல் என் முகம் படும்படிக் குனிந்ேதன். ௨௪ஆனால் காற்று வந்து
நான் நற்குமாறு என்ைனத் தூக்கயது. அவர் என்னிடம் “உன் வீட்டிற்குப்
ேபாய் உனது வீட்டிற்குள் அங்ேக உன்ைனப் பூட்டிெகாள். ௨௫ மனுபுத்த ரேன,
ஜனங்கள் கயறுகேளாடு வந்துஉன்ைனக் கட்டிப் ேபாடுவார்கள். ஜனங்களிடம்
ேபாக உன்ைன அனுமதக்கமாட்டார்கள். ௨௬ நான் உனது நாக்ைக ேமல்
அண்ணத்ேதாடு ஒட்டிக்ெகாள்ளும்படிச் ெசய்ேவன். உன்னால் ேபசமுடியாமல்
ேபாகும். எனேவ அந்த ஜனங்கள், அவர்கள் தவறு ெசய்க றார்கள் என்று
கற்றுத் தர ஆள் இல்லாமல் ேபாவார்கள். ஏெனன்றால், அந்த ஜனங்கள்
எப்ெபாழுதும் எனக்கு எத ராகத் தரும்புகன்றனர். ௨௭ஆனால் நான் உன்னிடம்
ேபசுேவன். பன்னர் நான் உன்ைனப் ேபச அனுமத ப்ேபன். ஆனால் நீ
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அவர்களிடம் ேபச ேவண்டும். ‘நமது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசால்க றார்.’ ஒருவன்இதைனக் ேகட்க வரும்பனால் நல்லது. ஒருவன் ேகட்க
வரும்பாவ ட்டாலும் நல்லது. ஆனால் அந்த ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும் எனக்கு
எத ராகத் தரும்புகன்றனர்.

௪
௧ “மனுபுத்த ரேன, ஒரு ெசங்கல்ைல எடு. அதன் மீது எருசேலம் நகரத்தன்

படத்ைத வைர. ௨ ப றகு நகரத்ைதச் சுற்ற முற்றுைகயடும் பைட ேபால நடி.
நகரத்ைதத் தாக்க உதவுவதற்கு, அைதச் சுற்ற மதைலக் கட்டு. நகரத்தன்
சுவர்வைர ேபாகும் ஒரு மண் பாைதையப் ேபாடு, இடிக்கும் கருவகைளக்
ெகாண்டு வா. நகரத்ைதச் சுற்ற ப் பைட முகாம்கைள ஏற்படுத்து. ௩ ப றகு
ஒரு இரும்பு தகட்டிைன எடுத்து உனக்கும் நகரத்த ற்கும் இைடயல் ைவ,
அது உன்ைனயும் நகரத்ைதயும் ப ரிக்கன்ற இருப்புச் சுவைரப் ேபான்றது.
இவ்வாறுநீநகரத்த ற்குஎத ரானவன்என்பைதக்காட்டுவாய். நீமுற்றுைகய ட்டு
நகரத்ைதத் தாக்குவாய். ஏெனன்றால், இது இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாருக்கு ஒரு
எடுத்துக்காட்டாகும். நான் (ேதவன்) எருசேலைம அழிப்ேபன் என்பைத இது
காட்டும்.
௪ “பன்னர் நீ உனது இடதுபக்கத்தல் படுக்க ேவண்டும். உனக்குக்

காட்டுக றபடி நீ ெசய்ய ேவண்டும். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெசய்த பாவத்ைத
நீேய சுமக்கேவண்டும். நீ இடதுபுறமாக எவ்வளவு நாட்கள் படுத்தருக்க றாேயா
அத்தைன நாட்கள் நீ அவர்களின் குற்றத்ைதச் சுமப்பாய். ௫ நீ 390 நாட்கள்
இஸ்ரேவலரின் குற்றங்கைளச் சுமக்கேவண்டும். இவ்வாறு, நான் இஸ்ரேவல்
எவ்வளவு காலம் தண்டிக்கப்படும் என்பைத ஒரு நாள், ஒரு ஆண்டுக்குச்
சமமாகக் கணக்க ட்டுச்ெசால்ேவன்.
௬ “அதற்குப் ப றகு, 40 நாட்கள் நீ உனது வலதுபுறமாகப் படுப்பாய். இம்முைற

நீ யூதாவன் குற்றங்கைள சுமப்பாய். ஒரு நாள் ஓராண்டுக்குச் சமம். எவ்வளவு
காலத்த ற்குயூதா தண்டிக்கப்படும்என்பைதநான்ெசால்க ேறன்” என்றார்.
௭ ேதவன் மீண்டும் ேபசனார். அவர், “இப்ெபாழுது, நீ உனது சட்ைட

ைககைளச் சுருட்டிக்ெகாள், ெசங்கலுக்கு ேமலாக உன் கரத்ைத உயர்த்து.
எருசேலம் நகரத்ைதத் தாக்குவதுேபான்று நடி. நீ ஜனங்களிடம் எனது
தூதுவைனப்ேபான்று ேபசுக றாய் என்பைதக் காட்ட இதைனச் ெசய்.
௮ இப்ெபாழுது பார். நான் உன் ேமல் கயற்ைறக் கட்டுக ேறன். நகரத்த ற்கு
எத ராக உனது தாக்குதல் முடியுமட்டும் உன்னால் ஒரு பக்கத்தலிருந்து
இன்ெனாருபக்கத்த ற்குஉருளமுடியாது” என்றார்.
௯ ேதவன் ேமலும் ெசான்னார்: “நீ ெராட்டி ெசய்வதற்கு ெகாஞ்சம்

தானியத்ைதப்ெபறேவண்டும். ெகாஞ்சம்ேகாதுைம,வாற்ேகாதுைம,ெமாச்ைச,
அவைரக்காய், தைன, கம்பு ஆகயவற்ைறயும் ெபறு, ஒரு பாத்த ரத்தல்
எல்லாவற்ைறயும் ேபாட்டு கலந்து மாவாக்கு. நீ இதைன ெராட்டி ெசய்யப்
பயன்படுத்து. நீ 390 நாட்கள் ஒரு பக்கமாகப் படுத்தருக்கும்ேபாது இந்த
ெராட்டிையேயஉண்பாய். ௧௦இம்மாவல்ஒரு நாைளக்குஒரு ேகாப்ைப மட்டுேம
ெராட்டி ெசய்யப் பயன்படுத்தஅனுமதக்கப்படுவாய். நீ ேவளாேவைளக்குஅந்த
உணைவ உண்பாய். ௧௧ நீ ஒவ்ெவாரு நாளும் 3 ேகாப்ைப தண்ணீைரமட்டுேம
குடிக்க அனுமதக்கப்படுவாய். இைத நீ ஒவ்ெவாரு நாளும் ேவளாேவைளக்குக்
குடிக்க அனுமதக்கப்படுவாய். ௧௨ உனது உணைவ நீேய ஒவ்ெவாரு நாளும்
தயாரிக்கேவண்டும். நீ காய்ந்த மனித மலத்ைத எரித்து ெராட்டிையச்
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சுட ேவண்டும். இந்த ெராட்டிைய நீ ஜனங்களுக்கு முன்னால் சுட்டு
உண்ணேவண்டும்”. ௧௩ பன்னர் கர்த்தர் ெசான்னார்: “இஸ்ரேவல் குடும்பத்தார்
ெவளி நாடுகளில் சுத்தமற்ற ெராட்டிைய உண்பார்கள்” என்பைத இது காட்டும்.
அவர்கள்அத்தைகயநாடுகளுக்குப் ேபாகும்படி நான்பலவந்தப்படுத்த ேனன்.
௧௪ ப றகு நான் (எேசக்க ேயல்) ெசான்ேனன் “ஓ, எனது கர்த்தராக ய

ஆண்டவேர, நான் என்ைறக்கும் அசுத்தமான உணைவ உண்டதல்ைல.
நான் இது வைர ேநாயால் மரித்த அல்லது காட்டுமிருகத்தால் ெகால்லப்பட்ட
மிருகத்தன் இைறச்சையத் தன்றதல்ைல. நான் சறுவனாய் இருந்த நாள்
முதல் இன்றுவைர அசுத்தமான இைறச்சையத் தன்றதல்ைல. இத்தைகய
ேமாசமானஇைறச்ச என்வாய்க்குள்நுைழந்ததல்ைல”.
௧௫ ப றகு ேதவன் என்னிடம் ெசான்னார் “சரி! நான் உனது அப்பத்ைத

சுடுவதற்கு உலர்ந்த மாட்டுச் சாணத்ைதப் பயன்படுத்த அனுமதக்க ேறன். நீ
காய்ந்தமனிதமலத்ைதப் பயன்படுத்த ேவண்டாம்.”
௧௬ ப றகு ேதவன் என்னிடம் ெசான்னார்: “மனுபுத்த ரேன, எருசேலமிற்கு

வந ேயாகம் ஆகும் உணைவ அழிக்க ேறன். ஜனங்களிடம் உண்பதற்குச்
ச ற தளவு உணவு உள்ளது. அவர்கள் தமது உணவு வந ேயாகத்ைதப் பற்ற க்
கவைலேயாடுஇருப்பார்கள். அவர்களிடம்குடிப்பதற்குச்ச றதுஅளவுதண்ணீர்
மட்டுேம இருக்கும். அவர்கள் அந்தத் தண்ணீைரக் குடிக்கும்ேபாது மிகவும்
பயப்படுவார்கள். ௧௭ ஏெனன்றால், ஜனங்களுக்குப் ேபாத ய அளவு உணவும்
தண்ணீரும்இருக்காது. ஜனங்கள் தமது பாவங்களுக்காக, ஒருவருக்ெகாருவர்
பயந்துவாடிப் ேபாவார்கள்.

௫
௧-௨ “மனுபுத்த ரேன, நகரத்தன்ேமல் உனது தாக்குதலுக்குப் ப றகு, நீ

இவற்ைறச் ெசய்ய ேவண்டும். நீ கூர்ைமயான ஒரு வாைள எடுத்துக் ெகாள்.
அதைன சவரகனின் கத்தையப்ேபான்று பயன்படுத்த உனது முடிையயும்
தாடிையயும் மழித் துவடு. மழித்த முடிையத் தராச ல்ேபாட்டு நறுத்துப்
பார். உனது முடிைய சமமான மூன்று பாகங்களாகப் ப ரி, அதல் மூன்றல்
ஒரு பாகத்ைத நகரத்தன் (ெசங்கல்) ேமல் ைவ, அந்நகரத்தல் முடிைய எரி.
ச ல ஜனங்கள் நகரத்த ற்குள் மரிப்பார்கள் என்பைத இது காட்டும். ப றகு
வாைளப் பயன்படுத்த மூன்றல் ஒரு பாகமுள்ள முடிையச் சறு துண்டுகளாக
ெவட்டு. அவற்ைற நகைரச் (ெசங்கல்) சுற்றலும் ேபாடு. இது, ச ல ஜனங்கள்
நகரத்த ற்கு ெவளிேய மரிப்பார்கள் என்பைதக் காட்டும். ப றகு மூன்றல் ஒரு
பங்கு முடிையக் காற்றல்தூவு. காற்று அவற்ைறப் பரவலாக்கட்டும். நான் என்
வாைளெவளிய ெலடுத்துஅந்தஜனங்களுள் சலைரப் ப றதூர நாடுகளுக்குத்
துரத்துேவன் என்பைத இது காட்டும். ௩ஆனால் பறகு, நீ ேபாய் சல முடிகைள
எடுத்து வரேவண்டும். அவற்ைற உன்ேமல் சட்ைடயல் சுற்றைவத்துப்
பாதுகாக்கேவண்டும். நான் என்ஜனங்கள் சலைரக் காப்பாற்றுேவன்என்பைத
இது காட்டும். ௪ ப றகு பறந்துேபான இன்னும் ெகாஞ்சம் முடிைய எடுத்து
வரேவண்டும். அவற்ைற ெநருப்பல் ேபாடேவண்டும். அங்கு ெநருப்ெபான்று
எரிய ஆரம்ப த்து இஸ்ரேவல் வீடு முழுவைதயும் அழிக்கும் என்பைத இது
காட்டுக றது.”
௫ ப றகு, எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறனார்; “அந்தச் ெசங்கல்

எருசேலைமக் குற க்க றது. நான் எருசேலைம மற்ற ேதசங்களுக்கு நடுவல்
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இருக்கச் ெசய்ேதன். அவைளச் சுற்றலும் மற்ற நாடுகள் உள்ளன. ௬ எருசேலம்
ஜனங்கள் எனது கட்டைளகளுக்கு எத ராகக் கலகம் ெசய்தனர். அவர்கள்
மற்ற நாடுகைளவ ட ேமாசமாக இருக்கன்றனர்! அவர்கைளச் சுற்றயுள்ள
நாட்டிலுள்ளவர்கைளவ ட அவர்கள் எனது ெபரும்பாலான சட்டங்கைள
மீறவ ட்டனர். எனது கட்டைளகைளக் ேகட்கவும், சட்டங்களுக்கு அடிபணியவும்
மறுத்துவ ட்டனர்.”
௭ எனேவ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார்; “நான் உனக்குப்

பயங்கரமானவற்ைறச் ெசய்ேவன்; ஏெனன்றால், நீ எனது சட்டங்களுக்கு
அடிபணியவல்ைல. நீ எனது கட்டைளகளுக்கு அடிபணியவல்ைல. உன்ைனச்
சுற்றயுள்ள ஜனங்கைள வட நீ எனது சட்டங்கைள அ-த கமாக மீறனாய்!
உன்ைனச் சுற்றயருக்கும் நாடுகள் தவறு என கருதும் குற்றங்கைளயும்
கூட நீ ெசய்தாய்!” ௮ எனேவ, எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார்;
“எனேவ இப்ெபாழுது, நானும்கூட உனக்கு எத ராேனன்! மற்ற ஜனங்கள்
பார்க்கும்படி நான் உன்ைனத் தண்டிப்ேபன். ௯ நான் இதற்கு முன்னால்
ெசய்யாதவற்ைற உனக்குச் ெசய்ேவன். நான் பயங்கரமானவற்ைற மீண்டும்
ெசய்யமாட்ேடன்! ஏெனன்றால், நீ ஏராளமான ெகாடூரமானச் ெசயல்கைளச்
ெசய்தாய். ௧௦ ெபற்ேறார் தம் குழந்ைதகைளத் தன்பார்கள். அத்தைகய
பசயல் எருசேலம் ஜனங்கள் இருப்பார்கள். பள்ைளகளும் தம் ெசாந்த
ெபற்ேறார்கைளத் தன்பார்கள். நான் உன்ைனப் பல வழிகளில் தண்டிப்ேபன்!
மீத வாழ்க றஜனங்கைளநான்காற்ற ேலதூவுேவன்.”
௧௧ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார்; “எருசேலேம, நான் உன்ைனத்

தண்டிப்ேபன் என்று என் உய ரின்ேமல் சத்தயம் ெசய்க ேறன். ஏெனன்றால்,
எனது பரிசுத்தமான இடத்தல் நீ ெகாடூரமான ெசயைலச் ெசய்தாய். அதைனத்
தீட்டுப்படுத்துமாறு நீ அருவருப்பான ெசயல்கைளச் ெசய்தாய்! நான்
உன்ைனத் தண்டிப்ேபன். நான் உன்னிடம் இரக்கம்ெகாள்ளமாட்ேடன். நான்
உனக்காக வருத்தப்படமாட்ேடன். ௧௨ உனது ஜனங்களில் மூன்றல் ஒரு
பங்கனர் நகரத்த ற்குள் பசயாலும், ெகாள்ைளேநாயாலும் மரிப்பார்கள்.
உனது ஜனங்களில் மூன்றல் ஒரு பங்கனர் நகரத்த ற்கு ெவளியல் ேபாரில்
மரிப்பார்கள். உனதுஜனங்களில் பங்கனைர எனதுவாைள ெவளிய ெலடுத்து
அவர்கைள தூரேதசங்களுக்கு வ ரட்டுேவன். ௧௩ அதற்குப் ப றகுதான் நான்
உங்கள் மீதுள்ள ேகாபத்ைத நறுத்துேவன். அவர்கள் எனக்குச் ெசய்த
தீைமகளுக்காகத் தண்டிக்கப்பட்டனர் என்றுஅற ேவன். நான் கர்த்தர், அவர்கள்
ேமலுள்ளஆழ்ந்தஅன்பனால்நான்அவர்களிடம்ேபச ேனன்என்பைதஅவர்கள்
அறவார்கள்.”
௧௪ கர்த்தர் கூறனார்; “எருசேலேம, நான் உன்ைன அழிப்ேபன். நீ

ஒன்றுமில்லாமல்ெவறும்கற்களின்குவயலாவாய். உன்ைனக்கடந்துெசல்லும்
ஜனங்கள் ேகலிெசய்வார்கள். ௧௫உன்ைனச் சுற்றலும்உள்ளவர்கள்உன்ைனக்
ேகலிெசய்வார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு நீ ஒரு பாடமாக இருப்பாய். நான்
ேகாபங்ெகாண்டு உன்ைனத் தண்டித்துவ ட்டைத அவர்கள் காண்பார்கள்.
நான் மிகவும் ேகாபமாக இருந்ேதன் உன்ைன எச்சரித்ேதன். என்னால்
என்ன ெசய்ய முடியும் என்று கர்த்தராக ய நான் ெசான்ேனன்! ௧௬ உனக்கு
பயங்கரமான பஞ்சத்ைதஅனுப்புேவன்என்றுெசான்ேனன். உன்ைனஅழிக்கக்
கூடியவற்ைறஅனுப்புேவன்என்றுநான்ெசான்ேனன். அப்பஞ்சகாலம்மீண்டும்
மீண்டும் வரும். நான் உனக்குக் ெகாடுக்கப்படும் உணவுப் ெபாருள்கைள
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நறுத்தவடுேவன் என்று ெசான்ேனன். ௧௭ நான் பஞ்சகாலத்தன்ேபாது
உங்கள் குழந்ைதகைளக் ெகால்லும் காட்டு மிருகங்கைள உங்களுக்கு எத ராக
அனுப்புேவன் என்று ெசான்ேனன். நகரம் முழுவதும் ேநாயும் சாவுமாக
இருக்கும். அந்தப் பைக பைடவீரர்கைளஉங்கேளாடு சண்ைடய டஅைழப்ேபன்.
கர்த்தராக ய நான் உனக்கு இைவெயல்லாம் ந கழும் என்று ெசான்ேனன்,
அைவெயல்லாம் நடக்கும்!”

௬
௧ பன்னர் கர்த்தருைடய வார்த்ைத மீண்டும் என்னிடம் வந்தது. ௨ அவர்

ெசான்னார், “மனுபுத்த ரேன, இஸ்ரேவலின் மைலகைள ேநாக்க த் தரும்பு!
எனக்காக அவற்றுக்கு எத ராகப் ேபசு. ௩ அம்மைலகளிடம் இவற்ைறக் கூறு:
‘இஸ்ரேவலின் மைலகேள, எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவரிடமிருந்து வந்த
ெசய்தையக் ேகளுங்கள். எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இந்த மைலகளிடமும்,
குன்றுகளிடமும் மைலச்சந்துகளிடமும் பள்ளதாக்க டமும் கூறுவது இதுதான்.
பாருங்கள்! ேதவனாகய நான், உனக்கு எத ராகச் சண்ைடய ட பைகவைரக்
ெகாண்டுவருக ேறன். நான் உனதுஉயர்ந்த ேமைடகைளஅழிப்ேபன். ௪உனது
பலிபீடங்கள் துண்டு துண்டாக உைடக்கப்படும்! உனது நறுமணப் பீடங்கள்
ெநாறுக்கப்படும்! நான் உனது மரித்த உடல்கைள நரகலான சைலகளுக்கு
முன்னால் எற ேவன். ௫ நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் மரித்த உடல்கைள
உங்களது நரகலான சைலகளுக்கு முன்னால் ேபாடுேவன். உங்களது
பலிபீடங்கைளச் சுற்றலும் உங்கள் எலும்புகைளப் ேபாடுேவன். ௬ உங்களது
ஜனங்கள் எங்ெகல்லாம் வாழ்க றார்கேளா அங்ெகல்லாம் தீைம ஏற்படும்.
அவர்களது நகரங்கள் கற்களின் குவயலாகும். அவர்களது ேமைடகள்
அழிக்கப்படும். ஏெனன்றால், வழிபாட்டிற்குரிய அவ்வ டங்கள் மீண்டும்
பயன்படக் கூடாது. அப்பலிபீடங்கள் எல்லாம் அழிக்கப்படும். ஜனங்கள்
நரகலான அச்சைலகைள மீண்டும் வழிபடமாட்டார்கள். அச்சைலகள்
தகர்க்கப்படும். நீ ெசய்த அைனத்தும் அழிக்கப்படும்! ௭ உங்கள் ஜனங்கள்
ெகால்லப்படுவார்கள். ப றகு, நான்கர்த்தர் என்றுநீஅறவாய்!’ ”
௮ ேதவன் கூறனார்: “ஆனால் நான் உங்கள் ஜனங்களில் சலைரத் தப்ப க்க

ைவப்ேபன், அவர்கள் ெகாஞ்சக் காலத்த ற்கு ெவளிநாட்டில் வாழ்வார்கள்.
அவர்கைளேவறுநாடுகளில்ச தற வாழும்படிநான்வற்புறுத்துேவன். ௯பன்னர்
தப்ப ப்ேபான அவர்கள் சைறப டிக்கப்படுவார்கள். அவர்கள் ேவறு நாடுகளில்
வாழும்படி கட்டாயப்படுத்தப்படுவார்கள். ஆனால் தப்ப ப்ேபான அவர்கள்
என்ைன ஞாபகப்படுத்த க்ெகாள்வார்கள். நான் அவர்களின் ஆத்துமாைவ
உைடத்ேதன். அவர்கள் தாம் ெசய்த தீைமக்காகத் தம்ைமேய ெவறுப்பார்கள்.
கடந்த காலத்தல், அவர்கள் என்ைனவட்டு வலக ப் ேபானார்கள். அவர்கள்
தம் நரகலான சைலகைளத் துரத்த ச் ெசன்றனர். அவர்கள் தம் கணவைன
வட்டுவ ட்டுஇன்ெனாருவேனாடுேசாரம்ேபாக றெபண்கைளப்ேபான்றவர்கள்.
அவர்கள் பல பயங்கரமானவற்ைறச் ெசய்தனர். ௧௦ஆனால் நான் தான் கர்த்தர்
என்பைத அவர்கள் அறவார்கள்! நான் ெசான்னால் ெசான்னபடி ெசய்ேவன்
என்பைதஅவர்கள்அறவார்கள். அவர்களுக்குஏற்பட்ட எல்லாத் தீைமகளுக்கும்
நாேனகாரணம்என்பைதஅறவார்கள்.”
௧௧ ப றகு, எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறனார், “உங்கள் ைககைளத்

தட்டுங்கள், கால்கைள உைதயுங்கள். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெசய்த
ெகாடூரமான காரியங்கைளப் பற்ற ப் ேபசுங்கள். அவர்கள் ேநாயாலும்
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பச யாலும் ெகால்லப்படுவார்கள் என்று எச்சரிக்ைக ெசய். அவர்கள் ேபாரில்
ெகால்லப்படுவார்கள் என்று ெசால். ௧௨ ெதாைல தூரங்களில் ஜனங்கள்
ேநாயால் மரிப்பார்கள். இந்த இடத்த ற்கு அருகல் உள்ள ஜனங்கள்
வாள்களால் ெகால்லப்படுவார்கள். இந்நகரத்தல் மீதயாக தங்கும் ஜனங்கள்
பட்டினியால் மரிப்பார்கள். ப றகுதான் நான் என் ேகாபத்ைத நறுத்துேவன்.
௧௩ ப றகுதான், நான் கர்த்தர் என்பைத நீ அறவாய். உங்களது மரித்த
உடல்கள் நரகலான சைலகளுக்கு முன்னாலும் பலிபீடங்களுக்கு அருகலும்
க டக்கும்ேபாது நீ அறவாய். அந்த உடல்கள், உங்களது ஒவ்ெவாரு வழிபாட்டு
இடங்களிலும், உயர்ந்த குன்றுகளிலும், மைலகளிலும், ஒவ்ெவாரு பச்ைச
மரங்கள் மற்றும் இைலகளுடனுள்ள ஓக் மரங்களின் அடியலும், க டக்கும்.
அந்த இடங்களில் எல்லாம் நீ பலிகைளச் ெசலுத்தனாய். அங்ேக, அைவ
உன்னுைடய,நரகலானசைலகளுக்குஇனியவாசைனையெவளிப்படுத்தயது.
௧௪ஆனால் ஜனங்களாகய உங்கள்ேமல் என் கரத்ைத உயர்த்த நீங்கள் எங்கு
குடியருந்தாலும் தண்டிப்ேபன்! உங்கள் நாட்ைட அழிப்ேபன்! அது த ப்லாத்
வனாந்தரத்ைதவ ட மிகவும் ெவறுைமயாக இருக்கும். ப றகு நாேன கர்த்தர்
என்பைதஅவர்கள்அறவார்கள்!”

௭
௧ பன்னர் கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. ௨ அவர் ெசான்னார்:

“இப்ெபாழுது, மனுபுத்த ரேன, இைதச் ெசால்: எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவரிடமிருந்து ஒரு ெசய்த வந்தருக்க றது. இச்ெசய்த இஸ்ரேவல்
நாட்டுக்குரியது!

“முடிவுவந்தருக்க றது.
நாடுமுழுவதும்அழிக்கப்படுக றது.

௩இப்ெபாழுதுஉன்முடிவுவந்துெகாண்டிருக்க றது!
நான் உன் மீது எவ்வளவு ேகாபத்ேதாடு இருக்க ேறன் என்பைதக்
காட்டுேவன்.

நீெசய்ததீைமகளுக்காக நான்உன்ைனத்தண்டிப்ேபன்.
நீ ெசய்த பயங்கரமானவற்றுக்ெகல்லாம் உன்ைன வைல ெகாடுக்கும்படிச்
ெசய்ேவன்.

௪நான்உன்னிடம் எவ்வதஇரக்கமும்காட்டமாட்ேடன்.
நான்உனக்காகவருத்தப்படமாட்ேடன்.

நீெசய்ததீைமகளுக்காக நான்உன்ைனத்தண்டிக்க ேறன்.
நீஅத்தைகயபயங்கரமானவற்ைறச்ெசய்தருக்க றாய்.

இப்ெபாழுதுநாேனகர்த்தர் என்பைதநீஅறவாய்.”

௫ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறனார்: “ஒரு ேகட்டிற்குப்
பன் இன்ெனாரு ேகடு ஏற்படும்! ௬ முடிவு வருகறது, அது வைரவல்
ந கழும்! ௭ இஸ்ரேவலில் குடியருக்கும் ஜனங்கேள மக ழ்ச்ச யன் குரைலக்
ேகட்டிருக்க றீர்களா? பைகவன்வருகறான், தண்டைனக் காலம் மிக வைரவல்
வருகறது! பைகவரின் சத்தம் மைலகளில் ேமலும் ேமலும் அதகரிக்க றது.
௮ இப்ெபாழுது மிக வைரவல் நான் எனது ேகாபத்ைதக் காட்டுேவன்.
உனக்கு எத ரான எனது ேகாபம் முழுவைதயும் நான் காட்டுேவன். நீ ெசய்த
தீயவற்றுக்காக நான்உன்ைனத் தண்டிப்ேபன். நீ ெசய்த பயங்கர ெசயலுக்காக
வைல ெகாடுக்கச் ெசய்ேவன். ௯ நான் எவ்வத இரக்கமும் காட்டமாட்ேடன்.
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நான் உனக்காக வருத்தப்படமாட்ேடன். நீங்கள் அத்தைகய பயங்கரங்கைளச்
ெசய்தருக்க றீர்கள். இப்ெபாழுது, உங்கைளஅடிக்கும், நாேன கர்த்தர் என்பைத
நீங்கள்அறவீர்கள்.
௧௦ “ஒரு ெசடி துளிர்த்து, ெமாட்டுவ ட்டு, பூப்பது ேபால், தண்டைனக்

காலம் வந்தருக்க றது. ேதவன் அைடயாளம் ெகாடுத்துவ ட்டார். பைகவன்
தயாராகவ ட்டான். ெபருைமெகாண்ட அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார் ஏற்கனேவ
வல்லைமவாய்ந்தவனாக க்ெகாண்டிருக்க றான். ௧௧மூர்க்கத்தனமானமனிதன்
ெகட்ட ஜனங்கைளத் தண்டிக்கத் தயாராக இருக்க றான். இஸ்ரேவலில்நைறய
மனிதர்கள்இருக்க றார்கள். ஆனால்அவன்அவர்களில்ஒருவன்அல்ல. அந்தக்
கூட்டத்தல்ஒருவனாகஅவன்இல்ைல. அவன்அந்தஜனங்களில்உள்ளமுக்கய
தைலவர்களில்ஒருவன்அல்ல.
௧௨ “அந்தத் தண்டைனக் காலம் வந்தருக்க றது, அந்த நாள் இேதா

இருக்க றது. ெபாருட்கைள வாங்குகறவன் மகழ்ச்ச யாக இருக்கமாட்டான்.
ெபாருட்கைள வற்பவனும் வற்பைதப்பற்ற துக்கப்படமாட்டான். ஏெனன்றால்,
அப்பயங்கரமான தண்டைனஒவ்ெவாருவருக்கும் கைடக்கும். ௧௩தம் ெசாத்ைத
வற்க ற ஜனங்கள் தரும்பவும் அங்ேக வருவதல்ைல. ஒருவன் உய ர்
தப்ப ப் பைழத்தாலும் அவன் தன் ெசாத்ைதப் ெபற தரும்பப் ேபாகமாட்டான்.
ஏெனன்றால், இந்த தரிசனம் ஜனங்கள் கூட்டம் முழுவதற்குரியதாகும்.
எனேவ, ஒருவன் தப்ப உய ர் பைழத்தாலும் ஜனங்கள் பலமிருப்பதாக
உணரமாட்டார்கள்.
௧௪ “அவர்கள் ஜனங்கைள எச்சரிக்க எக்காளத்ைத ஊதுவார்கள்.

ஜனங்கள் ேபாருக்குத் தயாராவார்கள். ஆனால் அவர்கள் ேபார்
ெசய்யமாட்டார்கள். ஏெனன்றால், அந்தக் கூட்டத்தன் ேமல் நான் எவ்வளவு
ேகாபங்ெகாண்டிருக்க ேறன் என்பைதக் காட்டுேவன். ௧௫ பைகவன்
தனது வாேளாடு நகரத்த ற்கு ெவளிேய இருக்க றான். ேநாயும் பச யும்
நகரத்த ற்குள்ேள இருக்கன்றன. ஒருவன் நகரத்த ற்கு ெவளிேய ேபானால்
பைகவரின் ேபார்வீரன் ெகால்வான். அவன் நகரில் தங்கனால் பசயும் ேநாயும்
அவைனஅழிக்கும்.
௧௬ “ஆனால்சலஜனங்கள்தப்ப த்துக்ெகாள்வார்கள். அவர்கள்மைலகளுக்கு

ஓடுவார்கள். ஆனால் அவர்கள் மக ழ்ச்ச யாக இருக்கமாட்டார்கள். அவர்கள்
தமது அைனத்து பாவங்களுக்காகவும் வருந்துவார்கள். அவர்கள் அழுவார்கள்.
புறாக்கைளப் ேபான்ற துயர ஒலிகைள எழுப்புவார்கள். ௧௭ ஜனங்கள் தம்
ைககைள உயர்த்துவதற்குச் ேசார்வும் துக்கமும் அைடவார்கள். அவர்களது
கால்கள் தண்ணீைரப் ேபான்றருக்கும். ௧௮ அவர்கள் துக்கத்த ற்குரிய
ஆைடகைள அணிவார்கள். பயத்தால் மூடப்படுவார்கள். ஒவ்ெவாரு
முகத்தலும் நீ அவமானத்ைதக் காண்பாய். அவர்கள் தம் துயரத்ைதக்
காட்ட தைலைய மழித்துக்ெகாள்வார்கள். ௧௯ அவர்கள் தமது தங்கத்தாலும்
ெவள்ளியாலுமான சைலகைள வீதகளில் எறவார்கள். ஏெனன்றால்,
கர்த்தர் அவர்கள் மீது தன் ேகாபத்ைதக் காட்டும்ேபாது அச்சைலகளால்
அவர்களுக்கு உதவமுடியாமல் இருக்கும். அச்சைலகள் அவர்கைளப்
பாவத்தல் வழச்ெசய்க ற வைலயல்லாமல் ேவறு எதுவுமில்ைல. அச்சைலகள்
ஜனங்களுக்கு உணைவக் ெகாடுப்பது இல்ைல. அச்சைலகள் அவர்கள்
வயற்றல்உணைவைவப்பதுமில்ைல.
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௨௦ “அந்த ஜனங்கள் தம் அழகான நைககைளப் பயன்படுத்த ஒரு சைலையச்
ெசய்தனர். அவர்கள் அச்சைலக்காகப் ெபருைமப்பட்டனர். அவர்கள்
தமது ெவறுக்கத் தக்க சைலகைளச் ெசய்தனர்! அவர்கள் நரகலான
அவற்ைறச் ெசய்தனர். எனேவ நான் (ேதவன்) அவர்கைள அழுக்கு நைறந்த
கந்ைதையப்ேபால் ெவளிேய எற ேவன். ௨௧அவர்கைள அந்நயர்கள் எடுத்துச்
ெசல்லும்படி அனுமத ப்ேபன். அந்நயர்கள் அவர்கைளக் ேகலி ெசய்வார்கள்.
அந்த அந்நயர்கள் சல ஜனங்கைளக் ெகான்று மற்றவர்கைளக் ைகத களாகச்
சைறப டிப்பார்கள். ௨௨அவர்களிடமிருந்து நான் என் தைலையத் தருப்புேவன்.
நான் அவர்கைளப் பார்க்கமாட்ேடன். அந்த அந்நயர்கள் என் ஆலயத்ைத
அழிப்பார்கள். அவர்கள் அப்பரிசுத்தமான கட்டிடத்தன் மைறக்கப்பட்ட
பகுத களுக்குள்ெசன்றுஅவற்ைறப் பரிசுத்தமற்றதாகச் ெசய்வார்கள்.
௨௩ “சைறக் ைகத களுக்காகச் சங்கலிகைளச் ெசய்யுங்கள்! ஏெனன்றால்,

மற்றவர்கைளக் ெகால்லுகற ஜனங்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள். நகரத்தன்
ஒவ்ெவாரு இடத்தலும் வன்முைற ந கழும். ௨௪ நான் மற்ற நாடுகளில்
உள்ள ெகட்ட ஜனங்கைள அைழத்து வருேவன். அக்ெகட்ட ஜனங்கள்
இஸ்ரேவலில் உள்ள அைனத்து வீடுகைளயும் அபகரித்துக்ெகாள்வார்கள்.
நான் உங்களது பலம் வாய்ந்த ஜனங்கள் ெபருைமப்படுவைத நறுத்துேவன்.
ெவளிநாடுகளிலுள்ள அந்த ஜனங்கள் நீங்கள் ெதாழுைக ெசய்யும் இடங்கைள
எல்லாம்அபகரிப்பார்கள்.
௨௫ “ஜனங்களாகய நீங்கள் அச்சத்தால் நடுங்குவீர்கள். நீங்கள்

சமாதானத்ைதத் ேதடுவீர்கள், ஆனாலும் அது இருக்காது. ௨௬ நீங்கள்
ஒன்றுக்குப்பன் ஒன்றாகத் துன்பக் கைதகைளக் ேகட்பீர்கள். நீங்கள்
ெகட்ட ெசய்த கைளத் தவ ர ேவறு எைதயும் ேகட்கமாட்டீர்கள். நீங்கள்
தீர்க்கதரிசையத் ேதடி அவனிடம் தரிசனம் பற்ற ேகட்பீர்கள், ஆனால் அது
கைடக்காது. ஆசாரியர்களிடம் உங்களுக்குக் கற்றுத்தர எதுவும் இருக்காது.
மூப்பர்களிடம் உங்களுக்கு ஆேலாசைன ெசால்ல எதுவும் இருக்காது.
௨௭ உங்கள் அரசன் மரித்துப்ேபான ஜனங்களுக்காக அழுதுெகாண்டிருப்பான்.
தைலவர் துக்கத்த ற்குரிய ஆைடைய அணிந்தருப்பார்கள். ெபாது ஜனங்கள்
மிகவும் பயந்து ேபாயருப்பார்கள். ஏெனன்றால், நான் அவர்களுைடய
தீயெசயல்களுக்கு ஏற்றவண்ணம் தருப்ப க்ெகாடுப்ேபன். அவர்களுக்குரிய
தண்டைனைய நான் தீர்மானிப்ேபன். நான் அவர்கைளத் தண்டிப்ேபன். ப றகு
அந்தஜனங்கள்நாேனகர்த்தர் என்பைதஅற ந்துெகாள்வார்கள்.”

௮
௧ஒரு நாள் நான் (எேசக்க ேயல்) என் வீட்டில் உட்கார்ந்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்.

யூதாவன் மூப்பர்கள் (தைலவர்கள்) எனக்கு முன்னால் உட்கார்ந்தருந்தார்கள்.
இது நாடுகடத்தப்பட்ட ஆறாம் ஆண்டின் ஆறாம் மாதத்தன் ஐந்தாம் நாளாக
இருந்தது. த டீெரன்று எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவருைடய வல்லைம
என்ேமல் வந்தது. ௨ ெநருப்புேபான்ற ஒன்ைற நான் பார்த்ேதன். அது
மனித உடைலப்ேபான்றும் இருந்தது. இடுப்புக்குக் கீேழ அது ெநருப்ைபப்
ேபான்றருந்தது. இடுப்புக்கு ேமேல ெநருப்ப ேல பழுத்த உேலாகம்ேபான்று
மின்னிக்ெகாண்டிருந்தது. ௩ ப றகு நான் ைகையப்ேபான்று ேதான்றய
ஒன்ைறப் பார்த்ேதன். அவர் தன் ைகைய நீட்டி என் தைலமயைரப்
ப டித்துத் தூக்கனார். பன்னர் ஆவயானவர் என்ைனத் தூக்கக்ெகாண்டு,
ேதவதரிசனத்த ேல என்ைன எருசேலமிற்குக் ெகாண்டுேபானார். அவர்
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வடதைசக்கு எத ரான உள்வாசலின் நைடயல்வ ட்டார். ேதவனுக்கு
எரிச்சலுண்டாக்குகற சைலயும் அங்ேக இருந்தது. ௪ ஆனால் இஸ்ரேவலின்
ேதவனுைடய மகைமயும் அங்ேக இருந்தது. அம்மகைமயானது நான்
பள்ளத்தாக்க ேல கண்டிருந்த தரிசனத்த ற்கு ஒத்ததாக இருந்தது. by the Kebar
Canal.
௫ ேதவன் என்னிடம் ேபசனார். அவர் ெசான்னார்: “மனுபுத்த ரேன,

வடக்ைக ேநாக்க ப் பார்.” எனேவ, நான் வடக்கு ேநாக்க ப் பார்த்ேதன்!
அங்ேக, பலிபீடத்தன் வாசலுக்கு வடக்ேக, நைடய ேல ேதவனுக்கு எரிச்சைல
உண்டாக்குகற சைலஇருந்தது.
௬ப றகுேதவன்என்னிடம்ெசான்னார்: “மனுபுத்த ரேன,இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்

ெசய்க ற ெவறுக்கத்தக்க காரியங்கைள நீ காண்கறாயா? அவர்கள் இங்ேக
எனதுஆலயத்ைதஅடுத்துஅந்தபயங்கரமானசைலையக்ைவத்தருகறார்கள்!
நீ என்ேனாடு வந்தால், இைதவ டப் பயங்கரமானவற்ைறெயல்லாம் நீ
பார்க்கலாம்!”
௭ எனேவ, நான் ப ரகாரத்தன் வாசலுக்குப் ேபாேனன். நான் சுவற்றல் ஒரு

துவாரத்ைதப் பார்த்ேதன். ௮ ேதவன் என்னிடம், “மனுபுத்த ரேன, சுவற்றல் ஒரு
துவாரம்ெசய்”என்றார். எனேவ,நான்சுவற்றல்ஒருதுவாரம்ெசய்ேதன். அங்ேக
நான்ஒருகதைவப்பார்த்ேதன்.
௯ ப றகு ேதவன் என்னிடம் ெசான்னார்: “உள்ேள ேபாய் ஜனங்கள் ெசய்யும்

ெவறுக்கத்தக்கதும் ெகட்டதுமானவற்ைறெயல்லாம் பார்.” ௧௦ எனேவ, நான்
உள்ேள ேபாய் பார்த்ேதன். நீங்கள் நைனத்துப் பார்க்கேவ ெவறுக்கன்ற
ஊர்கன்ற மற்றும் ஓடுகன்ற மிருகங்களின் சைலகள் இருந்தன. அைவ
இஸ்ரேவல் ஜனங்களால் வழிபடப்படுக ற அருவருப்பான சைலகள். அந்த
நரகலானசைலகள்சுவற்றல்ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன!
௧௧ பன்னர், நான் இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரின் மூப்பரில் (தைலவர்கள்)

எழுபது ேபரும் அவர்களின் நடுவ ேல சாப்பானுைடய மகனாகய யசனியாவும்
ெதாழுதுெகாண்டுஇருப்பைதக்கவனித்ேதன். அவர் கள் ஜனங்களுக்கு
முன்னால் இருந்தனர்! ஒவ்ெவாரு தைலவரும் தன் ைகய ேல தூப
கலசத்ைத ைவத்தருந்தனர். அவற்றலிருந்து ெவளிவந்த புைக காற்றல்
எழும்பயது: ௧௨ ப றகு ேதவன் என்னிடம் ெசான்னார். “மனுபுத்த ரேன,
இருளிேல இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கள் என்ன ெசய்க றார்கள் என்பைதப்
பார்த்தாயா? ஒவ்ெவாருவனும் தமது ெபாய்த் ெதய்வத்துக்கு ஒரு ச றப்பான
அைற ைவத்தருக்க றான். அம்மனிதர்கள் தங்களுக்குள், ‘கர்த்தரால்
நம்ைமப் பார்க்கமுடியாது. கர்த்தர் இந்நாட்ைட வ ட்டு வலக ப்ேபாய்வ ட்டார்’
என்கன்றனர்.” ௧௩ ப றகு ேதவன் என்னிடம்: “நீ என்ேனாடு வந்தால்,
அம்மனிதர்கள் இைதவ டப் பயங்கரமானவற்ைறச் ெசய்வைத நீ காணலாம்”
என்றார்.
௧௪ ப றகு ேதவன், கர்த்தருைடய ஆலய வாசலுக்கு அைழத்துச் ெசன்றார்.

இந்த வாசல் வடப் பக்கத்தல் இருந்தது. அங்ேக ெபண்கள் அமர்ந்து
அழுதுெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்ேதன். அவர்கள் ெபாய்த் ெதய்வமான
தம்மூஸுக்காகத்துக்கப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர்.
௧௫ேதவன்என்னிடம் ெசான்னார்: “மனுபுத்த ரேன, இப்பயங்கரமானவற்ைறப்

பார்த்தாயா? என்ேனாடு வா. இைதவ ட மிக ேமாசமானவற்ைற நீ பார்ப்பாய்!”
என்றார். ௧௬ப றகுகர்த்தருைடயஆலயத்தலுள்ளஉட்ப ரகாரத்த ற்குஅைழத்துச்
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ெசன்றார். அந்த இடத்தல் 25 ேபர் குனிந்து ெதாழுதுெகாண்டிருந்தைதப்
பார்த்ேதன். அவர்கள் கர்த்தருைடய ஆலயத்தன் வாசல் நைடய ேல
மண்டபத்துக்கும்பலிபீடத்துக்கும்நடுவ ேலதவறானதைசேநாக்க இருந்தனர்!
அவர்களின் முதுகுகள் பரிசுத்த இடத்தன் பக்கம் தரும்பயருக்க அவர்கள்
சூரியைனப்பார்த்துகுனிந்துவணங்கக்ெகாண்டிருந்தார்கள்!
௧௭ ப றகு ேதவன் ெசான்னார்: “மனுபுத்த ரேன, இதைனப் பார்த்தாயா?

யூதா ஜனங்கள் எனது ஆலயத்ைத முக்கயமானதாகக் கருதாமல், என்
ஆலயத்தல் இவ்வாறு பயங்கரமான காரியங்கைளச் ெசய்கன்றனர்! இந்நாடு
வன்முைறயால் நைறந்துள்ளது. என்ைனக் ேகாபப்படுத்தும்படியான
காரியங்கைளஎப்ெபாழுதும்ெசய்கன்றனர். பார்! தம்மூக்கல்வைளயங்கைள
சந்த ரன் எனும் ெபாய்த் ெதய்வத்ைத ெகௗரவப்படுத்துவதற்காக
அணிந்துள்ளனர்! ௧௮நான் எனது ேகாபத்ைதக் காட்டுேவன். நான்அவர்களிடம்
எவ்வதஇரக்கமும் காட்டமாட்ேடன்! நான்அவர்களுக்காக வருத்தப்படமாட்ேடன்!
அவர்கள்அழுது, சத்தமானக்குரலில்என்ைனக்கூப்படுவார்கள்! ஆனால் நான்
அவற்ைறக்கவனிக்க மறுக்க ேறன்!”

௯
௧ பன்னர் ேதவன், தண்டைனக்குப் ெபாறுப்பாக இருந்த தைலவர்களிடம்

சத்தமிட்டார். ஒவ்ெவாரு தைலவரும் தமது ைகயல் ெகாைலக்குரிய
ஆயுதங்கைள ைவத்தருந்தனர். ௨ ப றகு உயர்ந்த வாசலிலிருந்து ஆறு
மனிதர்கள் சாைலயல் நடந்து வருவைத நான் பார்த்ேதன். அவ்வாசல்
வடபகுதயல் இருக்கறது. ஒவ்ெவாருவரும் தமது ைகயல் ெவட்டுக ற
ஆயுதத்ைத ைவத்தருந்தனர். ஒரு மனிதன் சணல் நூல் ஆைட
அணிந்தருந்தான். அவன் தன் இடுப்பல் நகலரின் எழுது ேகாைலயும்
ைமக்கூட்ைடயும் ைவத்தருந்தான். அம்மனிதர்கள் ஆலயத்தல் உள்ள
ெவண்கல பலிபீடத்தன் அருகல் நன்றனர். ௩ ப றகு இஸ்ரேவலின்
ேதவனுைடய மகைம ேகருபீன் ேமலிருந்து எழும்பயது. ப றகு அந்த மகைம
ஆலயத்தன்வாசலுக்குச்ெசன்றது. அங்ேகநன்று,அம்மகைமசணல்நூலாைட
அணிந்துைமக்கூடும்எழுதுேகாலும்ைவத்தருக்க றமனிதைனக்கூப்ப ட்டது.
௪ ப றகு அவனிடம் கர்த்தர் (மகைம) ெசான்னார்: “எருசேலம் நகரத்தன்

வழியாகப் ேபா. நகரில் ஜனங்கள் ெசய்யும் எல்லா பயங்கரமான
காரியங்கைளயும் பற்ற ெபருமூச்சுவ ட்டு அழுகறவர்களின் ெநற்ற களில்
அைடயாளம் ேபாடு.”
௫-௬ ப றகு ேதவன் மற்றவர்களிடம் கூறுகறைதக் ேகட்ேடன்: “நீங்கள் முதல்

மனிதைனப் பன்பற்ற ேவண்டும் என நான் வரும்புக ேறன். தன் ெநற்றயல்
அைடயாளம் இல்லாத ஒவ்ெவாருவைரயும் நீங்கள் ெகால்லேவண்டும்.
நீங்கள் யார் ேமலும் பரிதாபப்படேவண்டாம். ெநற்றயல் அைடயாளம்
இல்லாத மூப்பர்கள் (தைலவர்கள்) இைளஞர்கள், இளம் ெபண்கள்,
குழந்ைதகள், பள்ைளகள் தாய்மார்கள் உள்பட எல்ேலாைரயும் ெகால்லுங்கள்.
உங்கள் ஆயுதங்களால் அவர்கைளக் ெகால்லேவண்டும். அவர்களிடம்
இரக்கம் காட்டேவண்டாம். எவருக்காகவும் வருத்தப்படேவண்டாம். எனது
ஆலயத்தலிருந்ேத ெதாடங்குங்கள்.” எனேவ, ஆலயத்தன் முன்னாலிருந்து
மூப்பர்கேளாடுஆரம்ப த்தார்கள்.
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௭ ேதவன் அவர்களிடம் ெசான்னார்: “இந்த ஆலயத்ைத தீட்டுப்படுத்துங்கள்.
இப்ப ரகாரங்கைள மரித்த உடல்களால் ந ரப்புங்கள்! இப்ெபாழுது ேபாங்கள்!”
எனேவ,அவர்கள்நகருக்குள்ேபாய்ஜனங்கைளக்ெகான்றார்கள்.
௮ அம்மனிதர்கள் ேபாய் ஜனங்கைளக் ெகால்லும்ேபாது நான் அங்ேக

தங்க ேனன். நான் என் முகம் தைரயல் படும்படிக் குனிந்து வணங்க ச்
ெசான்ேனன். “எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவேர, எருசேலமின் மீது தனது
ேகாபத்ைதக் காட்டுக றவேர, இஸ்ரேவலில் தப்ப ப் பைழத்த அைனவைரயும்
ெகால்லப் ேபாக றீரா?”
௯ ேதவன் ெசான்னார்: “இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரும் யூதா வம்சத்தாரும்

மிகவும் ேமாசமான பாவங்கைளச் ெசய்தருக்கன்றனர்! நாட்டில் ஒவ்ெவாரு
இடங்களிலும் ஜனங்கள் ெகாைல ெசய்யப்பட்டிருக்கன்றனர். நகரம்
குற்றங்களால் நைறந்தருக்கன்றது. ஏெனன்றால், ஜனங்கள் தங்களுக்குள்
‘கர்த்தர் நாட்ைட வ ட்டு வலகனார். நாம் ெசய்கன்றவற்ைற அவரால் பார்க்க
முடியாது’ என்று கூறுகன்றனர். ௧௦ நான் எவ்வத இரக்கமும் காட்டமாட்ேடன்.
நான் இந்த ஜனங்களுக்காக வருத்தப்படமாட்ேடன். அவர்கள் இதைனத்
தாமாகேவ ெகாண்டுவந்தனர். நான் அவர்களுக்கு ஏற்ற தண்டைனையேய
ெகாடுக்க ேறன்!”
௧௧ ப றகு சணல் நூலாைட அணிந்து நகலரின் எழுது ேகாலும் ைமக்கூடும்

ைவத்தருந்தவன் ேபசனான். அவன், “நீர் கட்டைளய ட்டபடி நான்
ெசய்தருக்க ேறன்” என்றான்.

௧௦
௧ ப றகு நான் ேகருபீன்களுைடய தைலக்கு ேமலிருந்த கண்ணம் ேபான்ற

வட்டத்ைதப் பார்த்ேதன். அது இந்த ர நீல ரத்தனம் ேபான்று காணப்பட்டது.
அதற்குேமல் ஒரு சங்காசனம் இருப்பது ேபாலவும் ேதான்றயது. ௨ ப றகு
சங்காசனத்தன்ேமல் உட்கார்ந்தருந்தவர் சணல் நூலாைட அணிந்த
மனிதனிடம் ெசான்னார்; “சக்கரங்களுக்கு இைடயல் வா, ேகருபீனின் கீழ்
உள்ள பகுத க்குவா, ேகருபீன்களின் நடுவ ேல எரிந்துெகாண்டிருந்த ெநருப்புத்
தழைலக்ைகநைறயஎடு. அவற்ைறஎருசேலம்நகரத்தன்ேமல்ஏற .”
அந்தமனிதன்என்ைனக்கடந்துேபானான். ௩அந்தமனிதன்ேமகங்களுக்குள்

நடந்துப் ேபானேபாது ேகருபீன்கள் ஆலயத்தன் வலது புறத்தல் நன்றன.
அந்த ேமகம் உட்ப ரகாரத்ைத ந ரப்ப யது. ௪ ப றகு ப ரகாரத்தலும் ஆலயத்தன்
வாசலிலும் நன்றுெகாண்டிருந்த ேகருபீன்களின் ேமலிருந்து கர்த்தருைடய
மகைம எழும்பயது. ப றகு ேமகம் ஆலயத்ைத ந ரப்ப ற்று. கர்த்தருைடய
மகைமயன் ப ரகாசத்தனால் ஆலயப் ப ரகாரம் ந ரம்ப யது. ௫ பன்னர் நான்
ேகருபீன்களுைடய ச றகுகளின் சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். அச்சத்தமானது, சர்வ
வல்லைமயுள்ள ேதவன் ேபசும்ேபாது ஏற்படும் இடிேயாைச ேபான்றருந்தது.
ச றகுகளின் சத்தத்ைதெவளிப்ப ரகாரம்வைர ேகட்கமுடிந்தது.
௬ ேதவன் சணல் நூலாைட அணிந்தருந்த மனிதைனப் பார்த்து,

ஒரு கட்டைளய ட்டார். ேதவன் அவனிடம் சக்கரத்த ற்குள்ேள ேபாய்
ேகருபீன்களிைடயலுள்ள ெநருப்புத் தழைல எடுத்து வரும்படிச்
ெசால்லியருந்தார். எனேவ அந்த மனிதன் உள்ேள நுைழந்து சக்கரத்தன்
அருக ேல நன்றான். ௭ அப்ேபாது ஒரு ேகருபீன் தன் ைகைய
ேகருபீன்களுக்கைடயல் உள்ள ெநருப்புவைர நீட்டி எடுத்தது. அம்மனிதனின்
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ைககளில் ெநருப்புத் துண்டுகைள இட்டது. அம்மனிதன் ேபானான். (
௮ேகருபீனின் ச றகுகளுக்கடியல்மனிதைகையப்ேபான்றுகாணப்பட்டது)
௯ ப றகு நான் நான்கு சக்கரங்கள் இருப்பைதக் கவனித்ேதன். ஒவ்ெவாரு

ேகருபீனுக்கும் ஒரு சக்கரம் இருந்தது. சக்கரங்கள் ஒவ்ெவான்றும் ஒளிமிக்க
மஞ்சள் நற இரத்தனக்கல் ேபாலிருந்தது. ௧௦ அங்ேக நான்கு சக்கரங்கள்
இருந்தன. அைனத்து சக்கரங்களும் ஒன்றுேபால காணப்பட்டன. ஒரு
சக்கரத்த ற்குள் இன்ெனாரு சக்கரம் இருப்பதுேபால் ேதான்றயது. ௧௧ அைவ
நகரும் ேபாெதல்லாம் நான்கும் ஒேர ேநரத்தல் நகர்ந்தன. ஆனால் அைவ
நகரும்ேபாது ேகருபீன் தரும்பாது. தைலபார்க்கும் தைசய ேலேய அைவ
ெசன்றன. அைவ நகரும்ேபாது தரும்பவல்ைல. ௧௨அவற்றன் உடெலல்லாம்
கண்கள் இருந்தன. அவற்றன் பன்புறத்தலும், ைககளிலும் ச றகுகளிலும்
சக்கரங்களிலும் கண்கள் இருந்தன. ஆம், நான்கு சக்கரங்களிலும் கண்கள்
இருந்தன. ௧௩ சக்கரங்கள் “சுழலும் சக்கரங்கள்” என்று அைழக்கப்படுவைத
நான்ேகட்ேடன்.
௧௪-௧௫ ஒவ்ெவாரு ேகருபீனுக்கும் நான்கு முகங்கள் இருந்தன. முதல் முகம்

ேகருபீன் முகமாக இருந்தது. இரண்டாவது முகம் மனிதமுகமாக இருந்தது.
மூன்றாவதுமுகம் சங்கமுகமாகஇருந்தது. நான்காவதுமுகம் கழுகன்முகமாக
இருந்தது. நான்ேகபார்ஆற்றருகல்தரிசனத்தல்கண்டஜீவன்கள்ேகருபீன்கள்
என்பைதஅற ந்துெகாண்ேடன்.
ேகருபீன்கள் ேமேல எழும்பன. ௧௬ அவற்ேறாடு சக்கரங்களும் எழும்பன.

ேகருபீன்கள் ேமேல எழும்ப க் காற்றல் பறந்தேபாது சக்கரங்கள் தைச
மாறவல்ைல. ௧௭ேகருபீன்கள்காற்றல் பறக்கும்ேபாது சக்கரங்கள்அவற்ேறாடு
ெசன்றன. ேகருபீன்கள் அைசயாமல் நன்றேபாது சக்கரங்களும் நன்றன.
ஏெனன்றால்,ஜீவனுைடயஆவ (வல்லைம)அவற்றல்இருந்தது.
௧௮ ப றகு கர்த்தருைடய மகைம ஆலயத்தன் வாசற்படியல் இருந்து

ேகருபீன்களின் ேமலிருந்த இடத்த ற்குச் ெசன்று நன்றது. ௧௯ அப்ெபாழுது
ேகருபீன்கள் தம் ச றகுகைள வ ரித்துக் காற்றல் பறந்தன. அைவ ஆலயத்ைத
வ ட்டுப் ேபாவைதப் பார்த்ேதன். சக்கரங்கள் அவற்ேறாடு ெசன்றன. பன்னர்
அைவ கர்த்தருைடய ஆலயத்தன் கழக்கு வாசலில் நன்றன. இஸ்ரேவல்
ேதவனுைடயமகைமயானதுஅவற்றன்ேமல்காற்றல்இருந்தது.
௨௦ ப றகு நான், ேகபார் ஆற்றன் அருகல் கண்ட தரிசனத்தல் இஸ்ரேவல்

ேதவனுைடய மகைமக்கடியல் ெதரிந்த ஜீவன்கைள நைனத்துப் பார்த்ேதன்.
நான், அவ்வலங்குகள் ேகருபீன்கள் என்பைத அற ந்துெகாண்ேடன்.
௨௧ ஒவ்ெவாரு ஜீவனுக்கும் நான்கு முகங்களும் நான்கு சறகுகளும்
ச றகுகளுக்கடியல் மனித கரங்கைளப்ேபான்று மைறந்தும் இருந்தன.
௨௨ ேகருபீன்களின் முகங்கள் ேகபார் ஆற்றன் அருகல் தரிசனத்தல் கண்ட
ஜீவன்களின் முகங்கைளப்ேபான்றருந்தன. அைவ ஒவ்ெவான்றும் தமது முகம்
இருந்ததைசையேநாக்க ச்ெசன்றன.

௧௧
௧ ப றகு ஆவயானவர் என்ைனக் கர்த்தருைடய ஆலயத்தன் கழக்கு

வாசலுக்குத் தூக்க ச் ெசன்றார். இந்த வாசல் சூரியன் உதக்க ற க ழக்கு
ேநாக்க இருந்தது. நுைழ வாசலில் 25 ேபர் இருப்பைத நான் பார்த்ேதன்.
அம்மனிதர்கேளாடுஆசூரின்மகனானெபலத்தயாவும்இருந்தான். ெபலத்தயா
ஜனங்களின்தைலவனாயருந்தான்.
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௨ ப றகு, ேதவன் என்னிடம் ேபசனார். அவர் ெசான்னார்: “மனுபுத்த ரேன,
இவர்கள் தான் நகரத்த ற்குக் ேகடான த ட்டங்கைளத் தீட்டுக றவர்கள்.
இம்மனிதர்கள் எப்ெபாழுதும் ஜனங்களிடம் ெகட்டவற்ைறச் ெசய்யும்படிக்
கூறுகறார்கள். ௩ இம்மனிதர்கள், ‘நாங்கள் வைரவல் எங்களது வீடுகைள
கட்டப்ேபாக ேறாம். நாங்கள் இந்நகரத்தல் பாத்த ரத்த ற்குள் இருக்கற
இைறச்ச ேபான்று பத்த ரமாக இருக்க ேறாம்’ என்கன்றனர். ௪ அவர்கள்
இப்ெபாய்கைளச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள். எனேவ, எனக்காக நீ
ஜனங்களிடம் ேபசேவண்டும். மனுபுத்த ரேன, ஜனங்களுக்கு தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லப் ேபா.”
௫ ப றகு கர்த்தருைடய ஆவ என்ேமல் வந்தார். அவர் என்னிடம் ெசான்னார்:

“கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசான்னார் என்று அவர்களிடம் கூறு: இஸ்ரேவல்
குடும்பேம, நீ ெபரியவற்ைறத் த ட்டமிட்டுக் ெகாண்டிருக்க றாய். ஆனால்
நீ என்ன நைனத்துக் ெகாண்டிருக்க றாய் என்பைத நான் அற ேவன்! ௬ நீ
இந்நகரத்தல் பலைரக் ெகான்றருக்க றாய். நீ ெதருக்கைளப் பணங்களால்
நைறத்தருக்க றாய். ௭ இப்ேபாது நமது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகறார்: ‘மரித்த உடல்கேள இைறச்சயாகும். நகரேம பாைனயாகும்.
ஆனால்அவன் (ேநபுகாத்ேநச்சார்)வந்துஉன்ைனப்பாதுகாப்பானபாைனயேல
இருந்து ெவளிேய எடுப்பான்! ௮ நீ வாளுக்குப் பயப்படுக றாய். ஆனால் நான்
உனக்குஎத ராகவாைளக்ெகாண்டுவருக ேறன்!’ ”நமதுகர்த்தராக யஆண்டவர்
இவற்ைறச்ெசான்னார். எனேவஅைவநகழும்!
௯ ேதவன் ேமலும் ெசான்னார்: “நான் ஜனங்களாகய உங்கைள

நகரத்தலிருந்து ெவளிேயற்றுேவன். நான் அந்நயர்களிடம் உங்கைளக்
ெகாடுப்ேபன் உங்கைளக் கடுைமயாகத் தண்டிப்ேபன்! ௧௦ நீங்கள் வாளால்
மரணம் அைடவீர்கள். நான் உங்கைள இங்ேக இஸ்ரேவலில் தண்டிப்ேபன்.
எனேவ,உங்கைளத்தண்டிக்க றவர்நாேனஎன்பைதநீங்கள்அறவீர்கள். நாேன
கர்த்தர். ௧௧ஆம், இந்தஇடம் சைமயல் பாைனயாக இருக்கும். அதற்குள் ேவகும்
இைறச்ச நீங்கேள! நான் உங்கைள இஸ்ரேவலில் தண்டிப்ேபன். ௧௨ ப றகு
நாேன கர்த்தர் என்பைத நீங்கள் அறவீர்கள். நீங்கள் மீறயது எனது சட்டம்!
நீங்கள்எனதுஆைணகளுக்குஅடிபணியவல்ைல. உங்கைளச்சுற்றலும்உள்ள
நாட்டினைரப்ேபான்றுநீங்கள்வாழமுடிவுெசய்தீர்கள்.”
௧௩ நான் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லி முடிக்கும்ேபாது, ெபனாயாவன் மகனான

ெபலத்தயா மரித்தான்! நான் தைரயல் வழுந்ேதன். என் முகம் தைரயல்
படும்படி குனிந்து, “ஓ, எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவேர, இஸ்ரேவலில் வாழ்க ற
மீதயான உய ர் தப்ப ேயார் அைனவைரயும் நீர் அழித்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்!”
என்றுஉரத்தகுரெலழுப்ப ேனன்.

Prophecies Against
Survivors in Jerusalem
௧௪ஆனால், கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௧௫ “மனுபுத்த ரேன, உனது சேகாதரர்கைள நைனத்துப்பார். இஸ்ரேவல்
குடும்பத்தாைரயும் இந்நகைர வ ட்டு ெவளிேயற்றப்பட்டவர்கைளயும்
நைனத்துப்பார்! அந்த ஜனங்கள் இந்நாட்டிலிருந்து ெதாைல தூரத்தல்
வாழ்க றார்கள். ஆனால் எருசேலமில் வாழ்க ற ஜனங்கேள அவர்களிடம்
கூறுகறார்கள்: ‘கர்த்தரிடமிருந்து வலக தூரத்தல் இருங்கள். இந்த நலம்
எங்களுக்குக்ெகாடுக்கப்பட்டது,இதுஎங்களுைடயது!’
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௧௬ “எனேவ, ஜனங்களிடம் இவற்ைறப் பற்ற ச் ெசால்; எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் கூறுகறார்; ‘இது உண்ைம. நான் எனது ஜனங்கைள அந்நய
நாடுகளுக்குப் ேபாகும்படி கட்டாயப்படுத்த ேனன். பல நாடுகளில் அவர்கைளச்
ச தறும்படிச் ெசய்ேதன். அவர்கள் அங்குத் தங்கும்ெபாழுது, குறுகய
காலத்த ற்கு நான் அவர்களுைடய ஆலயமாயருப்ேபன். ௧௭ எனேவ நீ அந்த
ஜனங்களிடம் அவர்களது கர்த்தராக ய ஆண்டவர், அவர்கைளத் தரும்ப
ெகாண்டு வருவார் என்று ெசால்லேவண்டும். உங்கைளப் பல நாடுகளில்
ச தறடித்தருந்ேதன். ஆனால் நான் உங்கைளச் ேசர்த்து அந்நாடுகளில் இருந்து
தரும்பஅைழப்ேபன். நான்இஸ்ரேவல்நாட்ைடஉங்களுக்குதரும்பத்தருேவன்!
௧௮ எனது ஜனங்கள் தரும்ப வரும்ேபாது அவர்களுைடய ெவறுக்கத்தக்க
அருவருக்கத்தக்கச் சைலகைள அழிப்பார்கள். ௧௯ நான் அவர்கைள ஒன்று
ேசர்த்து ஒேர ஆள் ேபான்று ெசய்ேவன். நான் அவர்களுக்குப் புதய ஆவையக்
ெகாடுப்ேபன். நான் அவர்களிடமுள்ள கல்ேபான்ற இருதயத்ைத எடுத்துவ ட்டு
அந்த இடத்தல் உண்ைமயான இருதயத்ைத ைவப்ேபன். ௨௦ பன்னர் அவர்கள்
எனது சட்டங்களுக்குப் பணிவார்கள். நான் அவர்களிடம் ெசால்வைதச்
ெசய்வார்கள். அவர்கள் எனதுஉண்ைமயானஜனங்களாகஇருப்பார்கள். நான்
அவர்களின் ேதவனாகஇருப்ேபன்.’ ”

The Glory of the Lord Leaves Jerusalem
௨௧ ப றகு ேதவன் ெசான்னார்: “ஆனால், இப்ேபாது அவர்கள் இருதயம் அந்த

ெவறுக்கத்தக்க அருவருக்கத்தக்கச் சைலகளுக்குரியதாக இருக்க றது. நான்,
அவர்கள் ெசய்த தீயச்ெசயல்களுக்காக தண்டிப்ேபன்.” எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் அவற்ைறச் ெசான்னார். ௨௨ ப றகு ேகருபீன்கள் தம் ச றைக வ ரித்து
காற்றல்பறக்கஆரம்ப த்தன,சக்கரங்களும்அவற்ேறாடுஇருந்தன. இஸ்ரேவல்
ேதவனுைடய மகைம அதற்கு ேமல் இருந்தது. ௨௩ கர்த்தருைடய மகைம
காற்றல்எழுந்துஎருசேலைமவ ட்டுெவளிேயறயது. அதுநகரத்துக்குக்க ழக்ேக
இருக்க ற மைலயன் ேமல் நன்றது. ௨௪ ப றகு ஆவயானவர் என்ைன ேமேல
தூக்க பாப ேலானியாவற்கு இஸ்ரேவைல வ ட்டுக் கட்டாயமாக ெவளிேய
அனுப்பப்பட்ட ஜனங்களிடம் தரும்பக் ெகாண்டுவந்தார். நான்அைதெயல்லாம்
ேதவ தரிசனத்தல் கண்ேடன். பன்னர் நான் தரிசனத்தல் கண்ட அவர்
காற்றல் எழுந்து என்ைனவட்டுப் ேபானார். ௨௫ ப றகு நான் நாடுகடத்தப்பட்ட
ஜனங்களிடம் ேபச ேனன். கர்த்தர் எனக்குக் காட்டிய எல்லாவற்ைறயும் நான்
ெசான்ேனன்.

௧௨
௧ பன்னர் கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௨ “மனுபுத்த ரேன, நீ கலகக்காரர்களின் மத்தயல் வாழ்க றாய். அவர்கள்
எப்ெபாழுதும் எனக்கு எத ராகத் தரும்புகன்றனர். நான் அவர்களுக்காகச்
ெசய்தைதப் பார்க்க அவர்களிடம் கண்கள் இருக்கன்றன. ஆனால் அவர்கள்
அவற்ைறப் பார்க்கவல்ைல. நான் அவர்களிடம் ெசய்யத் ெசால்வைதக்
ேகட்க அவர்களிடம் காதுகள் இருக்கன்றன. ஆனால் அவர்கள் எனது
ஆைணகைளக் ேகட்கவல்ைல. ஏெனன்றால், அவர்கள் கலகக்காரர்கள்.
௩ எனேவ, மனுபுத்த ரேன, உனது ைபகைளக்கட்டு, நீ ெதாைலதூர நாட்டிற்குப்
ேபாவதுேபான்று நடி. இவ்வாறு ெசய். இதனால் உன்ைன ஜனங்கள்
பார்க்கமுடியும். அவர்கள் உன்ைனப் பார்க்கலாம், ஆனால் அவர்கள்
கலகக்காரர்கள்.
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௪ “பகல் ேநரத்தல், உனது ைபகைள ெவளிேய ைவ, அதனால் உன்ைன
ஜனங்கள்பார்க்கமுடியும். ப றகுமாைலயல்,ஒருைகத ெதாைலதூரநாட்டிற்குப்
ேபாவதுேபான்று நீ புறப்படு. ௫ ஜனங்கள் கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது
சுவற்றல்ஒருதுவாரமிட்டு,அத்துவாரத்தன்வழியாகெவளிேயேபா. ௬இரவல்,
உனது ைபகைளத் ேதாளில் ேபாட்டுக்ெகாண்டு வலக ப்ேபா. உன் முகத்ைத
மூடிக்ெகாள். அதனால் நீ ேபாகும்ேபாது உன்னால் பார்க்க முடியாமல்ேபாகும்.
நீ இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்யேவண்டும். எனேவ ஜனங்கள் உன்ைனப்
பார்க்கமுடியும். ஏெனன்றால், இஸ்ரேவல் குடும்பத்துக்கு உன்ைன ஒரு
எடுத்துக்காட்டாகப் பயன்படுத்துேவன்.”
௭ எனேவ நான் (எேசக்க ேயல்) கட்டைளய டப்பட்டபடி ெசய்ேதன்.

பகல் ெபாழுதல், எனது ைபகைள எடுத்துெகாண்டு தூரநாடுகளுக்குப்
ேபாவதுேபான்று புறப்பட்ேடன். அன்று மாைலயல் நான் என் ைகயால் சுவரில்
துவாரமிட்ேடன். இரவல் நான் என் ேதாளில் ைபகைளப் ேபாட்டுக்ெகாண்டு
வலக ேனன். நான் இதைனச் ெசய்ேதன். எனேவ ஜனங்களால் என்ைனப்
பார்க்கமுடிந்தது.
௮ மறுநாள் காைலயல், கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர்

ெசான்னார்: ௯ “மனுபுத்த ரேன, நீ என்ன ெசய்துெகாண்டிருக்க றாய் என்று
இஸ்ரேவலின் கலகக்காரர்கள் உன்ைனப் பார்த்துக் ேகட்டார்கள் அல்லவா?
௧௦அவர்களதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறனார் என்றுஅவர்களிடம்
கூறு. இந்தத் துயரச் ெசய்தயானது எருசேலமின் தைலவைரயும் இஸ்ரேவலில்
வாழ்க ற அைனத்து ஜனங்கைளயும் பற்றயது. ௧௧ அவர்களிடம், ‘நான்
(எேசக்க ேயல்) ஜனங்களாகய உங்கள் அைனவருக்கும் எடுத்துக்காட்டாக
இருக்க ேறன். நான் ெசய்தருக்கன்றைவெயல்லாம் ந ச்சயம் உங்களுக்கு
ஏற்படும்’ என்று ெசால். நீங்கள் சைறக் ைகத களாகத் தூர நாடுகளுக்குப்
பலவந்தமாகஅனுப்பப்படுவீர்கள். ௧௨உங்கள்தைலவன்சுவற்றல்துவாரமிட்டு
அவற்றன் வழியாக நழுவப் ேபாய்வடுவான். அவன் தனது முகத்ைத
மூடுவான். எனேவ, ஜனங்களால் அவைன அைடயாளம் காணமுடியாது.
அவன் எங்ேக ேபாக றான் என்பைத அவனது கண்களால் கண்டுெகாள்ள
முடியாது. ௧௩அவன் தப்ப த்துக்ெகாள்ள முயல்வான். ஆனால் நான் (ேதவன்)
அவைனப் ப டித்துக்ெகாள்ேவன்! அவன் என் வைலக்குள் ப டிக்கப்படுவான்.
நான் அவைன கல்ேதயர் வாழும் பாப ேலானுக்கு ெகாண்டு ேபாேவன்.
ஆனாலும் அவன் பாப ேலாைனப் பார்க்கமுடியாது. பைகவர்கள் அவனது
கண்கைளக் குத்த க் குருடாக்குவார்கள். ப றகு அவன் அங்கு மரிப்பான்.
௧௪ இஸ்ரேவைலச் சுற்றயுள்ள நாடுகளில் வாழும்படி நான் அரசனின்
ஜனங்கைளப் பலவந்தப்படுத்துேவன். நான் அவனது பைடையக் காற்றல்
ச தறடிப்ேபன். பைகவரின் பைடவீரர்கள் அவர்கைளத் துரத்துவார்கள்.
௧௫ ப றகு அந்த ஜனங்கள், நாேன கர்த்தர் என்பைத அற ந்துெகாள்வார்கள்.
நான் அவர்கைளப் பல நாடுகளில் ச தறடித்ேதன் என்பைதயும் அறவார்கள்.
அவர்கைள ேவறு நாடுகளுக்குச் ெசல்லும்படி நான் கட்டாயப்படுத்த ேனன்
என்பைதயும்அவர்கள்அறவார்கள்.
௧௬ “ஆனால், ெகாஞ்சம் ஜனங்கைள நான் வாழும்படி அனுமதத்ேதன்.

அவர்கள் ேநாயாலும் பசயாலும் ேபாராலும் மரிக்கமாட்டார்கள். நான் அந்த
ஜனங்கைள வாழவடுேவன், அதனால் அவர்கள் எனக்கு எத ராகச் ெசய்த
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பயங்கரமான காரியங்கைளப்பற்ற ப் ப ற ஜனங்களுக்குச் ெசால்ல முடியும்,
ப றகு, நாேனகர்த்தர் என்பைதஅவர்கள்அறவார்கள்.”

Shake With Fear
௧௭ ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௧௮ “மனுபுத்த ரேன, நீ பயந்தவைனப் ேபான்று நடக்கேவண்டும். நீ உணைவ
உண்ணும்ேபாது நடுங்கேவண்டும். நீ உனது தண்ணீைரக் குடிக்கும்ேபாது
கவைலயும் அச்சமும் ெகாண்டவைனப் ேபான்று நடந்துெகாள்ள ேவண்டும்.
௧௯ நீ இதைனப் ெபாது ஜனங்களுக்குச் ெசால்லேவண்டும். நீ, இவ்வாறு
ெசால்லேவண்டும். எருசேலமிலும் இஸ்ரேவலின் மற்றப் பகுத களிலும்
வாழ்க ற ஜனங்களுக்கு, ‘நமது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகறார். உங்கள்உணைவ நீங்கள்உண்ணும்ேபாது ஜனங்களாகய நீங்கள்
மிகவும் கவைலப்படுவீர்கள், நீங்கள் உங்கள் தண்ணீைரக் குடிக்கும்ேபாது
த கலைடவீர்கள். ஏெனன்றால்,உங்கள்நாட்டிலுள்ளஅைனத்துப்ெபாருட்களும்
அழிக்கப்படும்! அங்ேக வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கும் ஜனங்களிடம் பைகவர்கள்
ெகாடூரமாக நடந்துெகாள்வார்கள். ௨௦ இப்ெபாழுது உங்கள் நகரங்களில்
ஏராளமான ஜனங்கள் வாழ்க றார்கள். ஆனால் அந்நகரங்கள் அழிக்கப்படும்.
உங்கள்நாடுமுழுவதும் பாழாக்கப்படும். ப றகு நாேனகர்த்தர் என்பைத நீங்கள்
அறந்துெகாள்வீர்கள்.’ ”

Disaster Will Come
௨௧ ப றகு, கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௨௨ “மனுபுத்த ரேன, இஸ்ரேவல் நாட்ைடப்பற்ற ஜனங்கள் இந்தப் பாடைல ஏன்
பாடுகன்றனர்?

“ ‘துன்பம்வைரவல்வராது,
தரிசனம்ந கழாது.’

௨௩ “அவர்களின்கர்த்தராக யஆண்டவர்இப்பாடைலநறுத்துவார்என்றுஅந்த
ஜனங்களிடம் ெசால். இனிேமல் அவர்கள் இஸ்ரேவைலப்பற்ற அவற்ைறச்
ெசால்லமாட்டார்கள். இப்ெபாழுதுஅவர்கள்இப்பாடைலச்ெசால்லுவார்கள்:

“ ‘துன்பம்வைரவல்வரும்,
தரிசனம்ந கழும்.’

௨௪ “இதுஉண்ைம. இனிேமல்ெபாய்யானதரிசனங்கள்இஸ்ரேவலில்இராது.
மந்த ரவாத களின்நைறேவறாதகுற களும்இனிேமல்இராது. ௨௫ஏெனன்றால்,
நாேனகர்த்தர். என்னெசால்லவரும்புக ேறேனாஅைதேயெசால்ேவன். அைவ
நகழும்! நான்அதன் காலத்ைத நீடிக்கச் ெசய்யமாட்ேடன். அத்துன்பங்கள் உன்
ெசாந்தவாழ்நாளிேலேயவைரவல்வரும்! கலகக்காரர்கேள,நான்எைதயாவது
ெசால்லும்ேபாது அது நடக்கும்படிச் ெசய்ேவன்.” எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
அவற்ைறச்ெசான்னார்.
௨௬ ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௨௭ “மனுபுத்த ரேன, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் நான் உனக்குக் ெகாடுக்கும்
தரிசனங்கள் ந கழ அேநக நாட்கள் ஆகும் என்று எண்ணுகறார்கள். பல,
வருஷங்கள் கழித்து நடக்கப்ேபாகும் காரியங்கைளப்பற்ற நீ ேபசுவதாக
அவர்கள் நைனக்கறார்கள். ௨௮ எனேவ நீ அவர்களிடம் இவற்ைறச்
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ெசால்லேவண்டும்: ‘எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார்: நான் இனி
தாமத க்கமாட்ேடன். ஏதாவது ந கழும் என்று நான் ெசான்னால் அது நகழும்!’ ”
எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.

௧௩
௧ ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௨ “மனுபுத்த ரேன, நீ எனக்காக இஸ்ரேவலின் தீர்க்கதரிச களிடம் ேபச
ேவண்டும். அத்தீர்க்கதரிச கள்உண்ைமயல்எனக்காகப்ேபசவல்ைல,அவர்கள்
தாம் ெசால்ல வரும்புவைதேய ெசால்க றார்கள். எனேவ நீ அவர்களிடம்
ேபசேவண்டும். அவர்களிடம் இவற்ைறப் ேபசு, ‘கர்த்தரிடமிருந்து வந்த
இச்ெசய்தையக் ேகளுங்கள்! ௩ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகறார். மூடத் தீர்க்கதரிச கேள, உங்களுக்குத் தீயைவ ஏற்படும். நீங்கள்
உங்களது ெசாந்த ஆவகைளப் பன்பற்றுகறீர்கள். நீங்கள் உண்ைமயல்
எவற்ைறத்தரிச க்க றீர்கேளாஅவற்ைறஜனங்களிடம்கூறுவதல்ைல.
௪ “ ‘இஸ்ரேவேல, உங்கள் தீர்க்கதரிச கள் வனாந்தரங்களிலும் பாழைடந்த

கட்டிடங்களிலும் வாழும் நரிகளுக்கு ஒப்பானவர்கள். ௫ நீங்கள் நகரத்தன்
உைடந்த சுவர்களுக்கு அருகல் பைட வீரர்கைள நறுத்த ைவக்கவல்ைல.
நீங்கள் இஸ்ரேவல் வம்சத்தாைரப் பாதுகாப்பதற்காக சுவர்கைளக்
கட்டியருக்கவல்ைல. எனேவ கர்த்தர் உங்கைளத் தண்டிக்கும் காலம்
வரும்ேபாதுநீங்கள்ேபாைரஇழப்பீர்கள்!
௬ “ ‘ெபாய்த் தீர்க்கதரிச கள் தரிசனங்கைளக் கண்டதாகக் கூறனார்கள்.

அவர்கள் தம் மந்த ரங்கைளச் ெசய்தார்கள். அவர்கள் எத ர்காலத்ைதக் குற த்து
தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னார்கள். ஆனால் அவர்கள் ெபாய் ெசான்னார்கள்.
அவர்கள் தம்ைமக் கர்த்தர் அனுப்பயதாகச் ெசான்னார்கள். ஆனால்
அவர்கள் ெபாய் ெசான்னார்கள். அவர்கள் இன்னும் தாம் கூறய ெபாய்கள்
உண்ைமயாவதற்காக காத்தருக்க றார்கள்.
௭ “ ‘ெபாய்த் தீர்க்கதரிச கேள, நீங்கள் கண்ட தரிசனங்கெளல்லாம்

உண்ைமயல்ல. நீங்கள் உங்கள் மந்த ரங்கைளச் ெசய்தீர்கள். ச ல ந கழும்
என்றீர்கள். ஆனால் நீங்கள் ெபாய் ெசான்னீர்கள்! கர்த்தர் அவற்ைறக்
கூறயதாக நீங்கள்ெசான்னீர்கள். ஆனால்நான்உங்களிடம் ேபசவல்ைல!’ ”
௮ எனேவ இப்ேபாது, எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் உண்ைமய ேலேய

ேபசுவார்! அவர் கூறுகறார்: “நீங்கள் ெபாய்கைளச் ெசான்னீர்கள். நீங்கள்
உண்ைமயற்ற தரிசனங்கைளப் பார்த்தீர்கள். எனேவ நான் (ேதவன்)
இப்ெபாழுதுஉங்களுக்குஎத ராகஇருக்க ேறன்.” எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்
இதைனச் ெசான்னார். ௯ கர்த்தர் கூறுகறார்: “ெபாய்த் தரிசனங்கைளப்
பார்த்து ெபாய் ெசான்ன தீர்க்கதரிச கைள நான் தண்டிப்ேபன். அவர்கைள
என் ஜனங்களிடமிருந்து வலக்குேவன். இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரின் பட்டியலில்
அவர்களின் ெபயர்கள் இருக்காது. அவர்கள் மீண்டும் இஸ்ரேவல் நாட்டிற்கு
வரமாட்டார்கள். ப றகு, நான்தான் கர்த்தராக ய ஆண்டவர் என்றும், நீங்கள்
அறவீர்கள்!
௧௦ “மீண்டும் மீண்டும் அந்தப் ெபாய்த் தீர்க்கதரிச கள் என் ஜனங்களிடம்

ெபாய் ெசால்க றார்கள். சமாதானம் இருக்க றது என்று தீர்க்கதரிச கள்
ெசான்னார்கள். ஆனால் அங்ேக சமாதானம் இல்ைல. ஜனங்களுக்கு சுவைர
ந ர்மாணித்து ேபார் ெசய்ய தயாராக ட அவசயம் இருந்தது. ஆனால் அவர்கள்
உைடந்த சுவரின் ேமல் ஒரு ெமல்லிய பூச்ைச மட்டுேம பூசனார்கள். ௧௧ நான்
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கல்மைழையயும் ெபருமைழையயும் (பைகவர் பைட) அனுப்புேவன் என்று
அம்மனிதர்களிடம் ெசால். காற்று கடுைமயாக அடிக்கும். புயல் காற்றும்
வரும். ௧௨ ப றகு அந்தச் சுவர் கீேழ வழும். ஜனங்கள் தீர்க்கதரிச களிடம்,
‘சுவரில் நீங்கள் பூசய பூச்சு என்னவாயற்று?’ என்று ேகட்பார்கள்.” ௧௩ எனது
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார்: “நான் ேகாபமாக இருக்க ேறன். நான்
உனக்கு எத ராகப் பலமான புயல் காற்ைற அனுப்புேவன். நான் ேகாபமாக
இருக்க ேறன். நான் உனக்கு எத ராகப் ெபருமைழைய அனுப்புேவன். நான்
ேகாபமாக இருக்க ேறன். நான் வானத்தலிருந்து ெபருங்கல் மைழையப்
ெபாழியச் ெசய்து உன்ைன முழுைமயாக அழிப்ேபன்! ௧௪ நீங்கள் அவற்றல்
பூச்சு பூசனீர்கள். ஆனால் நான் முழுச் சுவற்ைறயும் அழித்துவ ட்ேடன். அைதத்
தைரய ேல வழப்பண்ணுேவன். அச்சுவர் உன்மீது வழும். ப றகு, நான்தான்
கர்த்தர் என்பைத நீங்கள் அறந்துெகாள்வீர்கள். ௧௫ நான் சுவருக்கும் சாந்து
பூசனவர்களுக்கும் எத ரான எனது ேகாபத்ைத முடிப்ேபன். ப றகு நான்
ெசால்லுேவன்; ‘சுவரும்இல்ைல, சாந்துபூசனேவைலக்காரர்களும்இல்ைல.’
௧௬ “இஸ்ரேவலில்உள்ளெபாய்த்தீர்க்கதரிச களுக்குஇைவஎல்லாம்ஏற்படும்.

அத்தீர்க்கதரிச கள் எருசேலம் ஜனங்களிடம் ேபசுக றார்கள். அத்தீர்க்கதரிச கள்
சமாதானம் உண்ெடன்று ெசால்க றார்கள். ஆனால் சமாதானம் இல்ைல” எனது
கர்த்தராக யஆண்டவர்அவற்ைறச்ெசான்னார்.
௧௭ ேதவன் ெசான்னார்: “மனுபுத்த ரேன, இஸ்ரேவலில் உள்ள ெபண்

தீர்க்கதரிச கைளப் பாருங்கள். அப்ெபண் தீர்க்கதரிச கள் எனக்காகப்
ேபசுவதல்ைல. அவர்கள் வரும்புவைதேய ெசால்லுகறார்கள். எனேவ
அவர்களுக்கு எத ராக நீ எனக்காக அவர்களிடம் ேபச ேவண்டும். ௧௮ ‘எனது
கர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறச் ெசால்க றார்: ெபண்களாகயஉங்களுக்குத்
தீைமகள் ஏற்படும். நீங்கள், ஜனங்கள் தம் ைகயல் அணிந்துெகாள்ளத்
தாயத்துகைளச் ெசய்க றீர்கள். ஜனங்கள், தம் தைலயல் அணிந்துக்ெகாள்ள
ச றப்பானமுக்காட்டுச் ேசைலகைளஉண்டாக்குகறீர்கள். ஜனங்களதுவாழ்ைவ
அடக்க ஆள மந்த ரசக்த இவற்றல் உள்ளதாகக் கூறுகறீர்கள். உங்களது
வாழ்வுக்காக அந்த ஜனங்கைள நீங்கள் ேவட்ைடயாடுக றீர்கள்! ௧௯ நான்
முக்கயமானவனில்ைலஎன்றுஜனங்கைளநைனக்கும்படிச்ெசய்க றீர்கள். ச ல
ப டி வாற்ேகாதுைமக்காகவும் அப்பத்துண்டுகளுக்காகவும் அவர்கைள எனக்கு
எத ராகநீங்கள்தருப்புக றீர்கள். நீங்கள்என்ஜனங்களிடம்ெபாய்கூறுகறீர்கள்.
அவர்கள் ெபாய்கைளக் ேகட்க வரும்புக றார்கள். வாழேவண்டியஜனங்கைளக்
ெகால்லுகறீர்கள். மரிக்கேவண்டியஜனங்கைளவாழைவக்க றீர்கள். ௨௦எனேவ
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: நீங்கள் துணிையயும்
தாயத்துக்கைளயும் ஜனங்கைள வைலக்குட்படுத்த உருவாக்குகறீர்கள்.
ஆனால் நான் அந்த ஜனங்கைள வடுவப்ேபன். அவர்கள் ைககளிலிருந்து
அத்தாயத்துகைளப் பய்த்து எற ேவன். ஜனங்கள் உங்களிடமிருந்து வடுதைல
ெபறுவார்கள். அவர்கள் வைலயலிருந்து பறக்கும் பறைவகைளப்ேபான்று
இருப்பார்கள்! ௨௧ நான் உங்கள் முக்காட்டுச் ேசைலகைளக் க ழித்து உங்கள்
வல்லைமயலிருந்து என் ஜனங்கைளக் காப்ேபன். அந்த ஜனங்கள் உங்கள்
வைலகளிலிருந்துதப்புவார்கள். நாேனகர்த்தர் என்பைதநீங்கள்அறவீர்கள்.
௨௨ “ ‘தீர்க்கதரிச களாகய நீங்கள் ெபாய்கைளச் ெசால்க றீர்கள். உங்களது

ெபாய்கள் நல்ல ஜனங்கைளப் புண்படுத்துகன்றன. அந்த நல்ல ஜனங்கள்
புண்படுவைத நான் வரும்புவதல்ைல. நீங்கள் ெகட்ட ஜனங்கைள
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ஆதரிக்க றீர்கள், உற்சாகப்படுத்துகறீர்கள். அவர்களின் வாழ்ைவ மாற்றும்படி
நீங்கள் அவர்களிடம் ெசால்வதல்ைல. அவர்களின் வாழ்ைவக் காப்பாற்ற
நீங்கள் முயல்வதல்ைல! ௨௩ எனேவ இனி நீங்கள் பயனற்ற தரிசனங்கைளக்
காண்பதல்ைல. இனிேமல் நீங்கள் எவ்வத மந்த ரமும் ெசய்யப் ேபாவதல்ைல.
நான் எனது ஜனங்கைள உங்களது சக்த களிலிருந்து காப்பாற்றுேவன். நாேன
கர்த்தர் என்பைதநீங்கள்அறவீர்கள்.’ ”

௧௪
௧ இஸ்ரேவலின் மூப்பார்கள் என்னிடம் வந்தார்கள். அவர்கள் என்ேனாடு

ேபச உட்கார்ந்தார்கள். ௨ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது.
அவர் ெசான்னார்; ௩ “மனுபுத்த ரேன, இம்மனிதர்கள் உன்ேனாடு ேபச
வந்தருக்க றார்கள். என்னிடம் ஆேலாசைன ேகட்க அவர்கள் வரும்புக றார்கள்.
ஆனால் அம்மனிதர்கள் இன்னும் தங்கள் அசுத்தமான வக்க ரகங்கைள
ைவத்தருக்க றார்கள். அவர்களிடம் பாவத்ைத உண்டுபண்ணுபவற்ைற
ைவத்தருக்க றார்கள். அவர்கள்அந்தச்சைலகைளஇன்னும்வழிபடுக றார்கள்.
எனேவ, என்னிடம் ஆேலாசைன ேகட்க எதற்காக அவர்கள் வரேவண்டும்?
அவர்களதுேகள்வகளுக்குநான்பதல்ெசால்ேவனா? இல்ைல! ௪ஆனால்நான்
ஒரு பதைலச் ெசால்ேவன். நான் அவர்கைளத் தண்டிப்ேபன்! நீ அவர்களிடம்
இவற்ைறக் கூறேவண்டும். ‘எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார்; எந்த
இஸ்ரேவலராவதுஒருதீர்க்கதரிச ய டம்வந்துஎன்னிடம்ஆேலாசைனேகட்டால்,
அவனுக்கு அத்தீர்க்கதரிச பதல் ெசால்லமாட்டான். அவனது ேகள்வக்கு
நாேன பதல்கூறுேவன். இன்னும்அவனிடம் அந்தஅசுத்தமானவக்க ரகங்கள்
இருந்தாலும், இன்னும் அவன் அச்சைலகைள வணங்க வந்தாலும், இன்னும்
அவர்கள் பாவத்ைதச் ெசய்யத் தூண்டும் ெபாருட்கைள ைவத்தருந்தாலும்
நான் பதல் ெசால்ேவன். அவனுைடய அசுத்த வக்க ரகங்கள் இன்னும்
இருந்தெபாழுதும்நான்அவனுடன்ேபசுேவன். ௫ஏெனன்றால்,நான்அவர்களின்
இதயத்ைதத் ெதாட வரும்புக ேறன். என்னத்தான் அவர்கள் அசுத்தமான
வக்க ரகங்கைள வணங்க என்ைன வட்டு வலகனாலும், நான் அவர்கைள
ேநச க்க ேறன்என்பைதக்காட்டேவண்டும்.’
௬ “எனேவ,இஸ்ரேவல்குடும்பத்தாரிடம்இவற்ைறச்ெசால், ‘எனதுகர்த்தராக ய

ஆண்டவர் கூறுகறார்: என்னிடம் தரும்ப வாருங்கள், உங்கள் அசுத்த
வக்க ரகங்கைள வ ட்டுவடுங்கள். அப்ெபாய்யான ெதய்வங்கைள வ ட்டு
வலக ப்ேபாங்கள். ௭ இஸ்ரேவலில் வாழும் இஸ்ரேவலேனா அல்லது
அயல்நாட்டுக்காரேனா என்னிடம் ஆேலாசைன ேகட்க வந்தால், நான்
அவனுக்குப் பதல்ெசால்ேவன். அவன்இன்னும்அந்தஅசுத்தவக்க ரகங்கைள
ைவத்தருந்தாலும், இன்னும் அவன் பாவத்ைத உண்டுபண்ணுகன்றவற்ைற
ைவத்தருந்தாலும், இன்னும் அவன் அச்சைலகைள வணங்கனாலும், நான்
அவனுக்கு பதல் ெசால்ேவன். அவனுக்கு நான் தரும் பதல் இதுதான். ௮ நான்
அவனுக்கு எத ராகத் தரும்புேவன். நான் அவைன அழிப்ேபன். அவன் மற்ற
ஜனங்களுக்குஒருஎடுத்துக்காட்டாகஇருப்பான். ஜனங்கள்அவைனப்பார்த்துச்
ச ரிப்பார்கள். நான் அவைன எனது ஜனங்களிலிருந்து வலக்குேவன். ப றகு
நாேன கர்த்தர் என்பைத நீங்கள் அறந்துெகாள்வீர்கள்! ௯ ஒரு தீர்க்கதரிச
முட்டாைளப்ேபான்று தன் ெசாந்தமாக ஒரு பதைலச் ெசான்னால், அப்ெபாழுது
நான் அவன் எவ்வளவு மதயீனன் என்பைத அவனுக்குக் காட்டுேவன். நான்
அவனுக்கு எத ராக எனதுவல்லைமையக் காட்டுேவன்! நான்அவைனஅழித்து
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எனதுஇஸ்ரேவல்ஜனங்களிலிருந்துவலக்குேவன். ௧௦எனேவ,ஆேலாசைனக்கு
வருபவன் பதல் ெசால்லும் தீர்க்கதரிச , என இருவரும் ஒேர தண்டைனையப்
ெபறுவார்கள். ௧௧ ஏன்? எனது ஜனங்கைள என்னிடமிருந்து வழிதப்ப ப் ேபாக
அந்தத் தீர்க்கதரிச கள் தூண்டுவைத உற்சாகப்படுத்தேவண்டும். எனேவ
எனது ஜனங்கள் அவர்கள் பாவங்களால் அசுத்தமாகாமல் தடுக்கப்படுவார்கள்.
பன்னர் அவர்கள் எனது சறப்புக்குரிய ஜனங்களாவார்கள். நான் அவர்களின்
ேதவனாய்இருப்ேபன்.’ ” எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.

JerusalemWill Be Punished
௧௨ ப றகு, கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௧௩ “மனுபுத்த ரேன,என்ைனவட்டுவலக எனக்குஎத ராகப்பாவம்ெசய்யும்எந்த
நாட்ைடயும்நான்தண்டிப்ேபன். நான்அவர்களுக்குஉணவுெகாடுக்கப்படுவைத
நறுத்துேவன். நான் பச காலத்த ற்குக் காரணம் ஆேவன். அந்நாட்ைட வ ட்டு
மனிதர்கைளயும் வலங்குகைளயும் வலக்குேவன். ௧௪ நான் அந்நாட்ைட
அங்கு ேநாவா, தானிேயல், ேயாபு ேபான்றவர்கள் வாழ்ந்தாலும் கூடத்
தண்டிப்ேபன். தங்கள் நற்குணத்தனால் அம்மனிதர்கள் தம் ெசாந்த உயைரக்
காப்பாற்றமுடியும். ஆனால் அவர்களால் முழு நாட்ைடயும் காப்பாற்ற முடியாது.”
எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௧௫ ேதவன் ெசான்னார்: “அல்லது நான் காட்டு வலங்குகைள அந்நாட்டிற்கு

அனுப்புேவன். அவ்வலங்குகள் அைனத்து ஜனங்கைளயும் ெகால்லும்,
அக்காட்டு வலங்குகளால் எவரும் அந்நாட்டின் வழியாகப் பயணம் ெசய்ய
முடியாது. ௧௬ ேநாவா, தானிேயல், ேயாபு ஆக ேயார் வாழ்ந்தால் நான்
அம்மூன்று ேபைரயும் காப்பாற்றுேவன். அம்மூன்று ேபரும் தம் ெசாந்த
உயைரக் காப்பாற்றுவார்கள். ஆனால் நான் என் வாழ்வல் வாக்களித்தபடி,
அவர்களால் மற்றவர்களின் உயைர காப்பாற்றமுடியாது. அது அவர்களது
ெசாந்தமகன்கள்அல்லதுமகள்களாகஇருந்தாலும்காப்பாற்றமுடியாது! அத்தீய
நாடுஅழிக்கப்படும்!” எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௧௭ ேதவன் ெசான்னார்: “அல்லது அந்நாட்டுக்கு எத ராகப் ேபாரிட ஒரு

பைகப்பைடைய அனுப்பலாம். அவ்வீரர்கள் அந்நாட்ைட அழிக்கலாம். நான்
அந்நாட்டிலுள்ள அைனத்து ஜனங்கைளயும் வலங்குகைளயும் வலக்குேவன்.
௧௮ ேநாவா, தானிேயல், ேயாபு ஆக ேயார் அங்ேக வாழ்ந்தாலும் நான்
அம்மூன்று நல்லவர்கைள மட்டுேம காப்பாற்றுேவன். அம்மூன்றுேபராலும்
தங்கள் உயைரத்தான் காப்பாற்ற முடியும். ஆனால் நான் என் உய ரின்ேமல்
அளித்த வாக்குறுத ப்படி அவர்களால் மற்றவர்களின் உயைர, அது அவர்களது
மகன்களாகஅல்லதுமகள்களாகஇருந்தாலும்காப்பாற்றமுடியாது! அத்தீயநாடு
அழிக்கப்படும்!” எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௧௯ ேதவன் ெசான்னார்: “அல்லது அந்நாட்டிற்கு எத ராக நான் ெகாள்ைள

ேநாைய அனுப்பலாம். நான் என் கடுங்ேகாபத்ைத அதன் மீது இரத்தச்
ச ந்துதலுடன் ஊற்றுேவன். நான் அந்நாட்டிலுள்ள எல்லா ஜனங்கைளயும்
வலங்குகைளயும் வலக்குேவன். ௨௦ ேநாவா, தானிேயல், ேயாபு ஆக ேயார்
அங்கு வாழ்ந்தாலும், நான் அம்மூன்று ேபைர மட்டும் காப்பாற்றுேவன்.
ஏெனன்றால் அவர்கள் நல்லவர்கள். அம்மூன்று ேபராலும் தங்கள் உயைர
மட்டுேம காப்பாற்றமுடியும். ஆனால் நான் என்உய ரின்ேமல்வாக்களிக்க ேறன்,
அவர்களால் மற்றவர்களின் உயைர, அது அவர்களது மகன்களாகேவா,
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மகள்களாகேவா இருந்தாலும் காப்பாற்றமுடியாது!” எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர்இவ்வாறுகூறனார்.
௨௧ ப றகு எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் ேமலும் ெசான்னார். “எனேவ

எருசேலமிற்கு இது எவ்வளவு ேகடானது என்று எண்ணிப்பார். நான் இந்த
நகரத்த ற்கு எத ராக இந்நான்கு தண்டைனகைளயும் அனுப்புேவன். நான்
பைகவரின் பைட, பச , ேநாய், காட்டுமிருகங்கள்ஆகயவற்ைற நகருக்ெகத ராக
அனுப்புேவன். நான் அந்நாட்டிலுள்ள ஜனங்கைளயும் வலங்குைளயும்
ெவளிேய அனுப்புேவன்! ௨௨ ஜனங்களில் சலர் அந்நாட்டிலிருந்து
தப்ப த்துக்ெகாள்வார்கள். அவர்கள் உதவக்காகத் தம் மகன்கைளயும்
மகள்கைளயும் உன்னிடம் அைழத்து வருவார்கள். பன்னர் அவர்கள்
உண்ைமயல் எவ்வளவு ேமாசமானவர்கள் என்பைத நீ அறவாய். நான்
எருசேலமிற்குக் ெகாடுத்த துன்பங்கள் எல்லாம் பரவாயல்ைல என்று நீ
உணர்வாய். ௨௩ அவர்கள் வாழும் வாழ்ைவயும் ெசய்யும் தீைமையயும் நீ
பார்ப்பாய். ப றகு, நான் அவர்கைளத் தண்டித்ததற்குச் சரியான காரணம்
உண்ெடன்றுநீஅறவாய்”எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.

௧௫
Jerusalem, the Vine, Will Be Burned
௧ ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது, அவர் ெசான்னார்:

௨ “மனுபுத்த ரேன, காட்டிலுள்ள மரங்களிலிருந்து ெவட்டப்பட்டக் கைளகைள
வ ட த ராட்ைசக் கைளகளின் குச்ச ச றந்ததா? இல்ைல! ௩ த ராட்ைசக்
ெகாடியலிருக்கும்மரத்துண்ைடநீ எதற்காவதுபயன்படுத்தமுடியுமா? இல்ைல!
அந்த மரத்ைதக் ெகாண்டு பாத்த ரங்கைளத் ெதாங்கவடும் முைளகைளச்
ெசய்யமுடியுமா? இல்ைல! ௪ ஜனங்கள் அவற்ைற தீயல்தான் ேபாடுவார்கள்.
ச ல குச்ச கள் முைனகளில் எரியத்ெதாடங்கும். நடுப்பகுத ெநருப்பால்
கறுப்பாகும். அக்குச்ச கள் முழுவதும் எரியாது. அக்குச்ச கைள நீ ேவறு
எதற்கும் பயன்படுத்த முடியுமா? ௫ அைவ எரிவதற்கு முன்னேம அவற்ைறப்
பயன்படுத்த முடியாது என்றால், ப றகு அைவ எரிந்தபன் அவற்ைறப்
பயன்படுத்தேவமுடியாது! ௬ எனேவ த ராட்ைசக் ெகாடியலுள்ள குச்ச களும்
காட்டிலுள்ள மற்ற மரங்களின் குச்ச கைளப் ேபான்றைவ தான். ஜனங்கள்
அம்மரத்துண்டுகைள ெநருப்பல் எறவார்கள்.” ெநருப்பு அவற்ைற எரிக்கும்!
அதுேபாலேவ, நானும் எருசேலமில்வாழ்க றஜனங்கைளெநருப்பல் எற ேவன்.
எனது கர்த்தராக யஆண்டவர்இைதச் ெசான்னார். ௭ “நான்அந்த ஜனங்கைளத்
தண்டிப்ேபன். ஆனால் ஜனங்களில் சலர் முழுவதும் எரியாத குச்ச கைளப்
ேபான்றுள்ளனர். அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள். ஆனால் அவர்கள்
முழுவதுமாக அழிக்கப்படவல்ைல. அந்த ஜனங்கைள நான் தண்டித்ேதன்
என்பைத நீ பார்ப்பாய். நாேன கர்த்தர் என்பைத நீ அறவாய்! ௮ நான் அந்த
நாட்ைட அழிப்ேபன். ஏெனன்றால் ஜனங்கள் ெபாய்த் ெதய்வங்கைள வணங்க
என்ைனவட்டு வலகனார்கள்.” எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.

௧௬
௧ ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௨ “மனுபுத்த ரேன, எருசேலம் ஜனங்களிடம் அவர்கள் ெசய்தருக்க ற
ெவறுக்கத்தக்க ெசயல்கைளப்பற்ற ெசால். ௩ நீ ெசால்லேவண்டியது,
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‘எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் எருசேலமிற்கு இவற்ைறச் ெசால்க றார்;
உன் வரலாற்ைறப் பார், நீ கானான் ேதசத்தல் ப றந்தாய். உனது தந்ைத
எேமாரியன்: உனது தாய் எத்த த்த . ௪ எருசேலேம, உன் பறந்த நாளில் உன்
ெதாப்புள் ெகாடிைய அறுக்க யாருமில்ைல, உன் மீது உப்பைனப் ேபாட்டு
உன்ைனக்கழுவச் சுத்தப்படுத்த ட எவருமில்ைல. எவரும்உன்ைனத்துணியல்
சுற்றவல்ைல. ௫ எருசேலேம, நீ தனிைமயாக இருந்தாய். உனக்காக எவரும்
வருத்தப்படவல்ைல. உன்ைன ஆதரிக்க எவருமில்ைல. எருசேலேம, நீ
ப றந்த நாளிேல உன் ெபற்ேறார் உன்ைன வயல்ெவளியல் வீசனார்கள். நீ
அப்ெபாழுதும்ப றந்தவுடன்உன்ேமலுள்ளஇரத்தத்தல்க டப்பைதப் பார்த்ேதன்.
௬ “ ‘ப றகுநான் (ேதவன்)கடந்துேபாேனன். அங்ேகநீஇரத்தத்தல்க டப்பைதப்

பார்த்ேதன். நீஇரத்தத்தால்மூடப்பட்டிருந்தாய். நான் “நீ பைழத்தரு!” என்ேறன்.
ஆம் நீ இரத்தத்தால் மூடப்பட்டிருந்தாய். ஆனால் நான், “நீ பைழத்தரு!” என்று
ெசான்ேனன். ௭வயலில்வளரும் ெசடிையப்ேபான்று நீவளர நான்உதவ ேனன்.
நீ இளம் ெபண்ணானாய். நீ ேமலும் ேமலும் வளர்ந்தாய். உனது மாதவலக்குத்
ெதாடங்கயது. உனது மார்புகள் வளர்ந்தன. உனது முடி வளரத்ெதாடங்கயது.
ஆனால் நீ அப்ெபாழுதும் ந ர்வாணமாக இருந்தாய். ௮ நான் உன்ைன
முழுவதாய் பார்த்ேதன். நீ மணம் ெசய்ய தயாராக இருப்பைதப் பார்த்ேதன்.
எனேவ நான் எனது ஆைடகைள உன்ேமல் வ ரித்து உனது ந ர்வாணத்ைத
மைறத்ேதன். நான் உன்ைன மணந்துெகாள்வதாய் வாக்களித்ேதன். நான்
உன்ேனாடு ஒரு உடன்படிக்ைகையச் ெசய்ேதன். நீ என்னுைடயவளானாய்.’ ”
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்: ௯ “ ‘நான் உன்ைன
தண்ணீரில் கழுவ ேனன். நான் உன் இரத்தத்ைதக் கழுவ ேனன். உன்
ேதால்மீது எண்ெணய் தடவ ேனன். ௧௦ நான் உனக்கு ச த்த ரத் ைதயல் ேவைல
ெபாருந்தயஆைடையக்ெகாடுத்ேதன்: ெமன்ைமயானேதால்பாதரட்ைசகைளக்
ெகாடுத்ேதன். நான் உனக்கு ெமல்லிய புடைவையயும் மூடிக்ெகாள்ள பட்டுச்
சால்ைவையயும் ெகாடுத்ேதன். ௧௧ ப றகு, நான் உனக்கு சல நைககைளக்
ெகாடுத்ேதன். நான் உனது ைககளில் ைகயணிையயும், கழுத்துக்கு
மாைலையயும் ெகாடுத்ேதன். ௧௨ நான் உனக்கு மூக்கு வைளயத்ைதயும், ச ல
காதணிகைளயும், அழகான க ரீடத்ைதயும் ெகாடுத்ேதன். ௧௩ நீ உனது தங்கம்
மற்றும் ெவள்ளி நைககளில் அழகாக இருந்தாய். நீ ெமல்லிய புடைவையயும்
பட்ைடயும் ச த்த ர ேவைலப்பாடுகளுள்ள ஆைடகைளயும் அணிந்தாய். நல்ல
உணவைன உண்டாய். நீ மிக மிக அழகுெபற்றாய். நீ அரச ஆனாய்! ௧௪ நீ
உன் அழகல் புகழ்ெபற்றாய். ஏெனன்றால், நான் உன்ைன அழகாகவும்
மகைமயாகவும் ஆக்கயருந்ேதன்!’ ” என கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.

Jerusalem, the Unfaithful Bride
௧௫ ேதவன் ெசான்னார்: “ஆனால் நீ உனது அழைக நம்பத்ெதாடங்கனாய். நீ

உனது நல்ல ெபயைரப் பயன்படுத்த எனக்கு உண்ைமயற்றவளாக ஆனாய்.
உன்ைனக் கடந்துெசல்லும் ஒவ்ெவாருவரிடமும் நீ ேவசையப் ேபான்று
நடந்துெகாண்டாய். அவர்கள் அைனவருக்கும் நீ உன்ைனேய ெகாடுத்தாய்.
௧௬ நீ உனது ஆைடகைள எடுத்து ெதாழுைக இடங்கைள அலங்கரிக்கப்
பயன்படுத்தனாய். நீஅந்தஇடங்களில் ேவசையப்ேபான்றுநடந்துெகாண்டாய்.
அங்ேக வரும் அைனவருக்கும் நீ உன்ைனக் ெகாடுத்தாய்! ௧௭ ப றகு நீ உன்
அழகான, நான் ெகாடுத்த நைககைள எடுத்து, ெவள்ளியாலும் தங்கத்தாலும்
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ஆன அந்நைககைள ஆண் உருவங்கைளச் ெசய்யப் பயன்படுத்தனாய். நீ
அவர்கேளாடு பாலின உறவு ைவத்துக்ெகாண்டாய். ௧௮ ப றகு நீ உனது
அழகான ஆைடகைள எடுத்து அச்சைலகளுக்குப் பயன்படுத்தனாய். நான்
உனக்குக் ெகாடுத்த நறுமணப் ெபாருட்கைளயும் தூபவர்க்கத்ைதயும்
அவ்வுருவச் சைலகளுக்கு முன்னால் ைவத்தாய். ௧௯ நான் உனக்கு அப்பம்,
ேதன், எண்ெணய் ஆகயவற்ைறக் ெகாடுத்ேதன். ஆனால் நீ அவற்ைற
அந்த வக்க ரகங்களுக்கு ெகாடுத்தாய். உனது ெபாய்த் ெதய்வங்கைள
மகழ்ச்ச ப்படுத்த நீ இனிய மணப்ெபாருட்கைள வழங்கனாய்! அப்ெபாய்த்
ெதய்வங்களிடம் நீ ஒரு ேவசையப்ேபான்று நடந்துெகாண்டாய்!” எனது
கர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௨௦ ேதவன் ெசான்னார்: “நீ எனக்குப் ெபற்ற உன் மகன்கைளயும், உன்

மகள்கைளயும் எடுத்து, அவர்கைளக் ெகான்று அப்ெபாய்த் ெதய்வங்களிடம்
ெகாடுத்துவ ட்டாய்! ஆனால், நீ என்ைன ஏமாற்றவ ட்டு அப்ெபாய்த்
ெதய்வங்களிடம் ேபானேபாது நீ ெசய்த ெகட்டக் காரியங்களில் இைவச் சல
மாத்த ரேம. ௨௧ நீ எனது மகன்கைள ெநருப்பன் மூலம் ெகான்று அப்ெபாய்த்
ெதய்வங்களுக்கு பலியாகக் ெகாடுத்தாய். ௨௨ நீ என்ைன வட்டு வலக
பயங்கரமானவற்ைறச் ெசய்தாய். நீ இளைமயாக இருந்த காலத்ைதப்பற்ற
நைனக்கவல்ைல. நான் உன்ைனக் கண்டேபாது, நீ ந ர்வாணமாக இரத்தம்
படிந்துக டந்தைதநைனப்பதல்ைல.
௨௩ “அைனத்துத் தீய ெசயல்களுக்கும் ப றகு,… ஓ எருசேலேம, உனக்கு

மிகுந்த ேகடு வரும்!” எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறெயல்லாம்
கூறனார். ௨௪ “அைவ அைனத்துக்கும் ப றகு அந்தப் ெபாய்த் ெதய்வத்ைத
ெதாழுதுெகாள்ள நீ ேமைடையக் கட்டினாய். ஒவ்ெவாரு ெதருமுைனயலும்
ெபாய்த் ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ள நீ அவ்வ டங்கைளக் கட்டினாய்.
௨௫ ஒவ்ெவாரு சாைலயன் முைனயலும் நீ உயர்ந்த ேமைடகைளக் கட்டினாய்.
ப றகு நீ உன் அழைக ேகவலப்படுத்த க்ெகாண்டாய். அவ்வழியாகப்
ேபாேவாைரப் ப டிக்க அதைனப் பயன்படுத்தனாய். நீ உனது பாவாைடையத்
தூக்கனாய். அதனால் அவர்களால் உன் கால்கைளக் காணமுடிந்தது. பன்
அம்மனிதர்கேளாடு ேவச கைளப்ேபான்று நடந்துெகாண்டாய். ௨௬ ப றகு
நீ எக ப்துக்குப் ேபானாய். ஏெனன்றால் அவனிடம் ெபரிய ஆணுறுப்பு
இருந்தது. எனக்குக் ேகாபம் ஊட்டுவதற்காக நீ அவேனாடு பலமுைற பாலின
உறவு ைவத்துக்ெகாண்டாய். ௨௭ எனேவ நான் உன்ைனத் தண்டித்ேதன்.
நான் உனது சம்பளத்தன் (நலம்) ஒரு பகுதைய எடுத்துக்ெகாண்ேடன்.
உனது பைகவர்களான ெபலிஸ்தருைடய குமாரத்த கள் (நகரங்கள்) அவர்கள்
வருப்பப்படி உனக்கு ேவண்டியைதச் ெசய்ய அனுமதத்ேதன். அவர்கள் கூட
உனது முைறேகடான ெசயல்கைளப் பார்த்து ெவட்கப்பட்டார்கள். ௨௮ ப றகு
நீ அசீரியாேவாடு பாலின உறவு ெசய்தாய். உனக்குப் ேபாதுமானைத ெபற
முடியவல்ைல, நீ எப்ெபாழுதும் தருப்த பட்டதல்ைல. ௨௯ எனேவ நீ கானான்
பக்கம்தரும்பனாய்,ப றகுபாப ேலானில்இருந்தும்நீதருப்த அைடயவல்ைல.
௩௦நீ உன்னுைடய தீயவழிகளினால் ெபலவீனமைடந்தாய். பாவம் ெசய்வதற்கு
மற்றஅைனத்துஆண்கைளயும்நீஅனுமதத்தாய். நீஒருெவட்கமற்றேவசையப்
ேபாலேவ நடந்துெகாண்டாய்.” எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.
௩௧ ேதவன் ெசான்னார், “ஆனால் நீ ஒரு சரியான ேவசயாக இருக்கவல்ைல.
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ஒவ்ெவாரு சாைல முைனகளிலும் நீ ேமைடகைளக் கட்டினாய். ஒவ்ெவாரு
ெதருமுைனயலும் நீ வழிபடுவதற்கான இடங்கைளக் கட்டினாய். நீ
அம்மனிதர்கள் அைனவருடனும் ேவச த்தனம் ெசய்தாய். ஆனால் நீ ேவசையப்
ேபான்று அவர்களிடம் பணம் ேகட்கவல்ைல. ௩௨ நீ ேசாரம் ேபான ெபண்.
நீ உன் ெசாந்தக் கணவைன வட்டுவ ட்டு அந்நய ஆண்கேளாடு பாலின
உறவுெகாள்வைத வரும்புக றவள். ௩௩ ெபரும்பாலான ேவச கள் பாலின
உறவுக்காக பணத்ைத வற்புறுத்த க் ேகட்பார்கள். ஆனால் நீ உனது
ேநசர்களுக்கு உன்ைனேய ெகாடுத்தாய். நீ உன்னுைடய ேநசர்களுக்குப்
பணத்ைதக் ெகாடுத்து உன்ேனாடு பாலின உறவுெகாள்ள வரும்படி
அைழத்தாய். ௩௪ நீ ேவச களுக்கு எத ர்மாறாக இருக்க றாய். ேவச கள்
ேவச த்தனம் ெசய்ய பணம் ேகட்டு வற்புறுத்துவார்கள். ஆனால் நீேயா
உன்ேனாடுஉடலுறவுைவத்துக்ெகாள்பவர்களுக்குப்பணம்ெகாடுக்க றாய்.”
௩௫ேவச ேய,கர்த்தரிடமிருந்துவந்தெசய்தையக்ேகள். ௩௬எனதுகர்த்தராக ய

ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “நீ உனது பணத்ைதச் ெசலவழித்தாய்.
உன்ைன ேநச த்தவர்களும் ெபாய்த் ெதய்வங்களும் உனது ந ர்வாணத்ைதக்
காணவும் உன்ேனாடு பாலின உறவுெகாள்ளவும் அனுமதத்தாய். நீ உன்
குழந்ைதகைளக் ெகான்றருக்க றாய். அவர்களது இரத்தத்ைதச் ச ந்தனாய்.
அப்ேபாலித் ெதய்வங்களுக்கு இது நீயளித்த பரிசாகும். ௩௭ எனேவ நான்
உன்ைன ேநச த்த யாவைரயும் ஒன்று கூட்டுேவன். உன்ைன ேநச த்த எல்லா
ஆண்கைளயும்,நீெவறுத்தஎல்லாஆண்கைளயும்ஒன்றுகூட்டுேவன். அவர்கள்
அைனவைரயும்ஒன்றுகூட்டிஉனதுந ர்வாணத்ைதப் பார்க்கும்படிச் ெசய்ேவன்.
அவர்கள்உனதுமுழுந ர்வாணத்ைதயும்பார்பார்கள். ௩௮ப றகுநான்உன்ைனத்
தண்டிப்ேபன். நான்உன்ைனக்ெகாைலக்காரியாகவும்ேசாரம்ேபானவளாகவும்
தண்டிப்ேபன். ஒரு ேகாபமும் ெபாறாைமயும்ெகாண்ட கணவனால் பழி
தீர்க்கப்படுவதுேபால் தண்டிப்ேபன். ௩௯உன்ைன ேநச த்தவர்களிடம் உன்ைன
ஒப்பைடப்ேபன். அவர்கள்உனதுேமைடகைளஅழிப்பார்கள். அவர்கள்உன்ைன
ெதாழுதுெகாள்ளும் இடங்கைள எரிப்பார்கள், அவர்கள் உன்னுைடய உயர்ந்த
ஆராதைனேமைடகைளஉைடத்துப்ேபாடுவார்கள். அவர்கள்உனதுஆைடகைள
கழித்ெதறவார்கள். உனதுஅழகானநைககைளஎடுத்துக்ெகாள்வார்கள். நான்
உன்ைன முதலில் பார்த்தேபாது இருந்தைதப் ேபான்று அவர்கள் உன்ைன
ந ர்வாணமாக வ ட்டு வ ட்டுப் ேபாவார்கள். ௪௦அவர்கள் ஜனங்கள் கூட்டத்ைதக்
கூட்டி வந்து உன்ேமல் கல்ைல எற ந்து ெகால்ல முயல்வார்கள், ப றகு
அவர்கள் தம் வாள்களால் உன்ைனத் துண்டுகளாக ெவட்டிப் ேபாடுவார்கள்.
௪௧ அவர்கள் உனது வீட்ைட (ஆலயத்ைத) எரிப்பார்கள். ப ற ெபண்கள்
பார்த்துக் ெகாண்டிருக்கும்ெபாழுது அவர்கள் உன்ைனத் தண்டிப்பார்கள். நீ
ஒரு ேவசையப்ேபால் வாழ்வைத நான் தடுப்ேபன். நீ உனது ேநசர்களுக்குப்
பணம் ெகாடுப்பைதயும் நான் தடுப்ேபன். ௪௨ ப றகு நான் ேகாபமும்
ெபாறாைமயும் அைடவைத நறுத்துேவன். நான் அைமத அைடேவன். நான்
இனிக் ேகாபங்ெகாள்ளமாட்ேடன். ௪௩ ஏன் இைவ எல்லாம் ந கழ்கன்றன? நீ
இளைமயல் எவ்வாறு இருந்தாய் என்பைத நைனக்காததால் இைவெயல்லாம்
உனக்கு ந கழும். நீ அைனத்து தீயச்ெசயல்கைளயும் ெசய்து என்ைனக்
ேகாபமூட்டுக றாய். அதனால் நான் உன்ைனத் தீயச் ெசயல்களுக்காகத்
தண்டித்ேதன். ஆனால் நீ இன்னும் பயங்கரமான ெசயல்கைளச் ெசய்யத்
த ட்டமிட்டுள்ளாய்.” எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
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௪௪ “உன்ைனப்பற்ற ேபசுக ற ஜனங்கள் எல்லாரும் ேபச இன்னுெமான்று
உள்ளது. அவர்கள், ‘தாையப் ேபால மகள்’ என்று ெசால்வார்கள். ௪௫ நீ
உனது தாயன் மகள். நீ உனது கணவன் அல்லது குழந்ைதகைளப் பற்ற
கவைலப்படுவதல்ைல. நீ உனது சேகாதரிையப் ேபான்றருக்க றாய். நீங்கள்
இருவரும் கணவைனயும் குழந்ைதகைளயும் ெவறுத்தீர்கள். நீ உனது
ெபற்ேறார்கைளப் ேபான்றருக்க றாய். உனது தாய் ஏத்த த்த , உன் தகப்பன்
எேமாரியன். ௪௬உனதுமூத்தசேகாதரி சமாரியா. அவள்உனதுவடபுறத்தல்தன்
மகள்கேளாடு (நகரங்கள்)வாழ்ந்தாள். உன்இைளயசேகாதரி ேசாேதாம். அவள்
உனதுெதன்புறத்தல்தனதுமகள்கேளாடு (நகரங்கள்)வாழ்ந்தாள். ௪௭அவர்கள்
ெசய்த அைனத்து பயங்கரங்கைளயும் நீயும் ெசய்தாய். ஆனால் நீ அவற்ைற
வ டவும்ேமாசமாகச்ெசய்தாய். ௪௮நாேனகர்த்தரும்,ஆண்டவரும்ஆேவன். நான்
உய ேராடு இருக்க ேறன். என் உயைரக்ெகாண்டு நான் வாக்குைரக்க ேறன்.
உன் சேகாதரி ேசாேதாமும் அவளது மகள்களும் நீயும் உனது மகள்களும்
ெசய்ததுேபான்றுஅவ்வளவுதீயச்ெசயல்கைளச்ெசய்யவல்ைல.”
௪௯ ேதவன் ெசான்னார்: “உனது சேகாதரி ேசாேதாமும் அவளது

மகள்களும் தற்ெபருைம ெகாண்டவர்கள். அவர்கள் அதகமாக உண்டார்கள்.
அதகமான ேநரத்ைத வீணாக ெசலவழித்தனர். அவர்கள் ஏைழகளுக்கும்
ஆதரவற்றவர்களுக்கும் உதவவல்ைல. ௫௦ ேசாேதாமும் அவளது
மகள்களும் மிகவும் தற்ெபருைம ெகாண்டவர்களாக எனக்கு முன்னால்
தீைமகைளச் ெசய்யத் ெதாடங்கனார்கள். அவர்கள் அவற்ைறச் ெசய்வைதக்
கண்டேபாெதல்லாம் நான்தண்டித்ேதன்.”
௫௧ ேதவன் ெசான்னார்: “நீ ெசய்த தீயச் ெசயல்களில் பாத அளவுக்கூட

சமாரியா ெசய்யவல்ைல. நீ சமாரியாைவ வ டப் பல மடங்கு தீைமகைளச்
ெசய்தருக்க றாய். நீ உன் சேகாதரிகைள வ டப் பல மடங்கு பாவங்கைளச்
ெசய்தருக்க றாய். ேசாேதாமும் சமாரியாவும் உன்ேனாடு ஒப்படும்ேபாது
நல்லவர்களாகத் ேதான்றுகறார்கள். ௫௨ எனேவ, உனது அவமானத்ைத
நீ தாங்க க்ெகாள்ள ேவண்டும். உன்ேனாடு ஒப்படும்ேபாது உனது
சேகாதரிகைளநீநல்லவர்கள்ஆக்கவடுகறாய். நீ பயங்கரமானபாவங்கைளச்
ெசய்தருக்க றாய். எனேவ, நீஅவமானப்படேவண்டும்.”
௫௩ ேதவன் ெசான்னார்: “நான் ேசாேதாைமயும் அதைனச் சுற்றயுள்ள

நகரங்கைளயும் அழித்ேதன். நான் சமாரியாைவயும் அதைனச்
சுற்றயுள்ளவற்ைறயும் அழித்ேதன். எருசேலேம, உன்ைனயும் நான்
அழிப்ேபன். ஆனால் அந்நகரங்கைள நான் மீண்டும் கட்டுேவன். எருசேலேம
உன்ைனயும் நான் கட்டுேவன். ௫௪ நான் உனக்கு ஆறுதல் அளிப்ேபன்.
ப றகு நீ ெசய்த பயங்கரமான காரியங்கைள நைனவுபடுத்துவாய். நீ
அதற்கு அவமானப்படுவாய். ௫௫ எனேவ, நீயும் உன் சேகாதரிகளும் மீண்டும்
கட்டப்படுவீர்கள். ேசாேதாமும் அைதச் சுற்றயுள்ள நகரங்களும் சமரியாவும்
அைதச் சுற்றயுள்ள நகரங்களும், நீயும் உன்ைனச் சுற்றயுள்ள நகரங்களும்,
மீண்டும்கட்டப்படுவீர்கள்.”
௫௬ ேதவன் ெசான்னார், “முன்பு, நீ தற்ெபருைம ெகாண்டு ேசாேதாைமக்

ேகலி ெசய்தாய். ஆனால் நீ அவற்ைற மீண்டும் ெசய்யமாட்டாய்.
௫௭ நீ தண்டிக்கப்படுவதற்கு முன்பும் உனது அயலவர்கள் உன்ைனக்
ேகலிெசய்வதற்கு முன்பும் நீ அவற்ைறச் ெசய்தாய். ஏேதாமின் மகள்களும்
(நகரங்கள்) ெபலிஸ்தயாவும் உன்ைன இப்ேபாது ேகலி ெசய்க றார்கள்.



எேசக்க ேயல்௧௬:௫௮ 1612 எேசக்க ேயல்௧௭:௭

௫௮ இப்ெபாழுது நீ ெசய்த பயங்கரச் ெசயல்களுக்காக வருத்தப்படேவண்டும்.”
கர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.

God Remains Faithful
௫௯ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார், “நீ என்ைன

நடத்தன வண்ணம் நான் உன்ைன நடத்துேவன்! நீ உனது தருமண
உடன்படிக்ைகைய உைடத்தாய். நீ நமது உடன்படிக்ைகைய மத க்கவல்ைல.
௬௦ ஆனால் நான் உனது இளைமயல் ெசய்த உடன்படிக்ைகைய
ஞாபகப்படுத்த க்ெகாள்ேவன். நான்என்ெறன்றும்ெதாடரும்ஒருஉடன்படிக்ைக
உன்ேனாடு ெசய்ேதன்! ௬௧ நான் உன் சேகாதரிகைள உன்னிடம் அைழத்து
வந்ேதன். நான் அவர்கைள உனது மகள்களாக ஆக்குேவன். அது நமது
உடன்படிக்ைகயல் இல்ைல. ஆனால் அதைன உனக்காகச் ெசய்ேவன். ப றகு
நீ உனது தீய வழிகைள நைனத்து அதற்காக அவமானமைடவாய். ௬௨ எனேவ
நான் எனதுஉடன்படிக்ைகையஉன்னுடன்ெசய்ேவன். நாேன கர்த்தர் என்பைத
நீ அறவாய். ௬௩ நான் உன்னிடம் நல்லபடி இருப்ேபன். எனேவ என்ைன நீ
நைனவுெகாள்வாய். நீ ெசய்த தீைமகளுக்காக ெவட்கப்படுவாய். உன்னால்
ஒன்றும் ெசால்லமுடியாது. ஆனால் நான் உன்ைன தூய்ைமயாக்குேவன். நீ
மீண்டும் ெவட்கமைடயமாட்டாய்!” எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.

௧௭
௧ ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௨ “மனுபுத்த ரேன, இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடம் இக்கைதையக் கூறு. இதன்
ெபாருள்என்னெவன்றுேகள். ௩அவர்களிடம் ெசால்:

“ ‘ஒரு ெபரிய கழுகு (ேநபுகாத்ேநச்சார்) ெபருஞ் சறகுகளுடன் லீபேனானுக்கு
வந்தது.

அக்கழுகுபுள்ளிகைளக்ெகாண்டஇறகுகைளெகாண்டிருந்தது.
௪அக்கழுகுெபரிய ேகதுருமரத்தன்உச்சைய (லீபேனான்)உைடத்தது;

கானானுக்குக்ெகாண்டுவந்தது.
கழுகுவயாபாரிகளின்பட்டணத்தற்குகைளையக்ெகாண்டுவந்தது.

௫ப றகுகழுகுகானானிலிருந்துசலவைதகைள (ஜனங்கள்) எடுத்தது.
அதுஅவற்ைறநல்லமண்ணில்நட்டுைவத்தது.
அதுநல்லஆற்றங்கைரயல்நட்டது.

௬அவ்வைதகள்வளர்ந்துத ராட்ைசெகாடியானது.
இதுஒருநல்லெகாடி.

இக்ெகாடிஉயரமாகஇல்ைல.
ஆனால்அதுபடர்ந்துெபரும்இடத்ைதஅைடத்தது.

அக்ெகாடிகளுக்குேவர்கள்வளர்ந்தன.
சறுெகாடிகள்மிக நீளமாகவளர்ந்தன.

௭இன்ெனாருெபரிய கழுகுதன்ெபருஞ்சறகுடன்இக்ெகாடிையப் பார்த்தது.
அக்கழுகுக்குநைறயஇறகுகள்இருந்தன.

அத்த ராட்ைசக்ெகாடி,
இக்கழுகுதன்ைனப்பராமரிக்க ேவண்டும்என்றுவரும்பயது.

எனேவஇக்கழுைகேநாக்க த் தன்ேவர்கைளவளர்த்தது.
அதன்கைளகளும்இக்கழுைகேநாக்க நீண்டன.
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கைளகள்தன்ைனநட்டுைவத்தநலத்ைதவ ட்டுெவளிேயவளர்ந்தன.
த ராட்ைசக் ெகாடி இக்கழுகு தனக்குத் தண்ணீர் ஊற்ற ேவண்டும் என
வரும்பயது.

௮த ராட்ைசக்ெகாடியானதுநல்லநலத்தல்நடப்பட்டிருந்தது.
ஏராளமானதண்ணீரின்அருகல்இதுநடப்பட்டிருந்தது.

அதல்கைளகளும்பழங்களும்வளர்ந்தருந்தன.
அதுநல்லத ராட்ைசக்ெகாடியாகஇருந்தருக்கலாம்.’ ”

௯எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்:
“அக்ெகாடிெதாடர்ந்துெசழித்துவளரும்என்றுநைனக்கறாயா?

இல்ைல! புதயகழுகுத ராட்ைசக்ெகாடிையப்பூமியல்இருந்துபடுங்கும்.
அப்பறைவெகாடியன்ேவர்கைளஉைடக்கும்.

அதுஎல்லா த ராட்ைசகைளயும்உண்ணும்.
ப றகுபுதயஇைலகள்வாடிஉதரும்.

அக்ெகாடி மிகவும் பலவீனமாகும்.
பலம்வாய்ந்த புயத்ேதாடும்வல்லைமவாய்ந்தஜனங்கேளாடும்வந்து

அதைனப்படுங்க ப்ேபாடத் ேதைவயல்ைல.
௧௦ெகாடிையநட்டஇடத்தல்அதுவளருமா?

இல்ைல! சூடானகழக்குக்காற்றுவீசும்.
அதல்அதுவாடிஉலர்ந்துேபாகும்.
அதுநட்டுைவத்தஇடத்த ேலேயவாடிப் ேபாகும்.”
King Zedekiah Punished
௧௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௧௨ “இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் இக்கைதையக் வவரித்துக் கூறு. அவர்கள்
எப்ெபாழுதும் எனக்கு எத ராகத் தரும்புக றார்கள். அவர்களிடம் இவற்ைறச்
ெசால். முதல்கழுகுஎன்பது பாப ேலானியஅரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார். அவன்
எருசேலமிற்கு வந்தான். அரசைனயும் தைலவர்கைளயும் ப டித்தான். அவன்
அவர்கைள பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டு ேபானான். ௧௩ ப றகு ேநபுகாத்ேநச்சார்
அரச குடும்பத்தலுள்ள ஒருவனிடம் ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாண்டான்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் அம்மனிதைன வற்புறுத்த ஒரு வாக்குறுதையச் ெசய்ய
ைவத்தான். எனேவ அவன் ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு உண்ைமயாக இருப்பதாக
வாக்களித்தான். ேநபுகாத்ேநச்சார் அவைன யூதாவன் புதய அரசனாக
ஆக்கனான், ப றகு அவன் ஆற்றல்மிக்க மனிதர்கைளெயல்லாம் யூதாைவ
வ ட்டு ெவளிேயற்றனான். ௧௪ எனேவ யூதா ஒரு பலவீனமான அரசானது.
ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு எத ராகத் தரும்ப முடியாதுேபாய ற்று. புதய அரசேனாடு
ெசய்த ஒப்பந்தத்ைத ஜனங்கள் பன்பற்றும்படி வற்புறுத்தப்பட்டனர்.
௧௫ஆனால் புதய அரசன் எப்படியாவது ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு எத ராகக் கலகம்
ெசய்ய வரும்பனான்! அவன் உதவ ேவண்டி எக ப்துக்குத் தூதுவர்கைள
அனுப்பனான். புதய அரசன் ஏராளமான குதைரகைளயும், வீரர்கைளயும்
ேகட்டான். இப்ெபாழுது, யூதாவன் புதய அரசன் ெவற்ற ெபறுவான் என்று
நைனக்கறீர்களா? இப்புதயஅரசன் ேபாத யஆற்றைலப்ெபற்று ஒப்பந்தத்ைத
உைடத்துதண்டைனயல்இருந்துதப்புவான்என்றுநைனக்கன்றீர்களா?”
௧௬எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்கூறுகறார்: “என்உய ரின்ேமல்உறுதயாகச்

ெசால்க ேறன்! புதய அரசன் பாப ேலானில் மரிப்பான். ேநபுகாத்ேநச்சார்
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இப்புதயவைன யூதாவன் அரசனாக ஆக்கனான். ஆனால் இவன் தான்
ேநபுகாத்ேநச்சாேராடுச் ெசய்த வாக்குறுதைய உைடத்தான். இப்புதய
அரசன் ஒப்பந்தத்ைத அசட்ைட ெசய்தான். ௧௭ எக ப்தன் அரசன் யூதாவன்
அரசைனக் காப்பாற்ற முடியாது. அவன் ேவண்டுமானால் ஏராளமான
வீரர்கைள அனுப்பலாம். ஆனால் எக ப்தன் ெபரும் பலம் யூதாைவக்
காப்பாற்றாது. ேநபுகாத்ேநச்சாரின் பைட நகரத்ைதக்ைகப்பற்றுவதற்காக மண்
சாைலகைளயும், முற்றுைகச் சுவர்கைளயும் கட்டுவார்கள். ஏராளமானவர்கள்
மரிப்பார்கள். ௧௮ஆனால் யூதாவன் அரசன் தப்ப க்கமாட்டான். ஏெனன்றால்
அவன் தன் ஒப்பந்தத்ைத அசட்ைட ெசய்தான். அவன் ேநபுகாத்ேநச்சாேராடு
ெசய்த வாக்குறுதைய உைடத்தான்.” ௧௯ எனது ஆண்டவரான கர்த்தர் இந்த
வாக்குறுதையச் ெசய்க றார்: “எனதுஉய ரின்ேமல், நான்யூதாவன்அரசைனத்
தண்டிப்பதாக வாக்குைரத்ேதன். ஏெனன்றால் அவன் எனது எச்சரிக்ைகைய
அசட்ைட ெசய்தான். அவன் எங்கள் ஒப்பந்தத்ைத உைடத்தான். ௨௦ நான்
எனது வைலையப் ேபாடுேவன். அவன் அதல் அகப்படுவான். நான் அவைன
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டு வருேவன். அவன் அங்ேக தண்டிக்கப்படுவான்.
ஏெனன்றால் அவன் எனக்கு எத ராகத் தரும்பனான். ௨௧ நான் அவனது
பைடையஅழிப்ேபன். நான்அவனதுசறந்தேபார்வீரர்கைளஅழிப்ேபன்,தப்ப ப்
பைழப்பவர்கைள நான் காற்றல் ச தறடிப்ேபன். ப றகு நாேன கர்த்தர் என்று
நீங்கள் அறவீர்கள். நான் இவற்ைற உங்களுக்குச் ெசான்ேனன். ௨௨ எனது
கர்த்தராக யஆண்டவர்இைதக்கூறனார்:

“நான்உயர்ந்த ேகதுருமரத்தலிருந்துஒருகைளையஎடுப்ேபன்.
நான்மரஉச்ச யலிருந்துஒருசறுகைளையஎடுப்ேபன்.
நாேனஅதைனஉயரமானமைலயல்நடுேவன்.

௨௩நாேனஅதைனஇஸ்ரேவலின்மைலயல்நடுேவன்.
அக்கைளமரமாகவளரும்.

அதுகைளகளாகவளர்ந்துகனிதரும்.
அதுஅழகானேகதுருமரமாகும்.

பலபறைவகள்அதன்கைளகளில்அமரும்.
பலபறைவகள்அதன்கைளகளின்அடியலுள்ளநழலில்தங்கும்.

௨௪ “ப றகுமற்றமரங்கள்,
நான்உயரமானமரங்கைளத்தைரயல்வீழ்த்துேவன்,
குட்ைடயானமரங்கைளஉயரமாகவளர்ப்ேபன்என்பைதஅறயும்.

நான்பச்ைசமரங்கைளஉலரச்ெசய்ேவன்.
உலர்ந்தமரங்கைளத்தளிர்க்கச் ெசய்ேவன்.

நாேனகர்த்தர்.
நான்சலவற்ைறச்ெசய்வதாகச்ெசான்னால்ெசய்ேவன்!”

௧௮
௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௨ “ஜனங்களாகயநீங்கள்இப்பழெமாழிையமீண்டும்மீண்டும்ெசால்க றீர்கள்.

“ ‘ஏன்? நீங்கள்ெபற்ேறார்கள்புளித்த த ராட்ைச தன்றார்கள்.
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ஆனால் குழந்ைதகள் புளிப்புச் சுைவையப் ெபறுகறார்கள்’ ” என்று
ெசால்லுகறீர்கள்.

(நீங்கள் பாவம் ெசய்தால் எத ர்காலத்தல் எவராவது தண்டைன
அனுபவப்பார்கள்என்றுநீங்கள்நைனக்கறீர்கள்.)

௩ ஆனால் எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார்: “எனது
உயைரக்ெகாண்டு நான் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு வாக்களிக்க ேறன்.
இப்பழெமாழி இனிேமல் உண்ைமயாக இருக்காது. ௪ நான் ஒவ்ெவாரு
மனிதைனயும் அவ்வாேற நடத்துக ேறன். அவன் ெபற்றவனா, பள்ைளயா
என்பைதப் பற்ற கவைலயல்ைல. பாவம் ெசய்க ற ஒருவன் அதற்ேகற்றபடி
மரிப்பான்!
௫ “ஒருவன் நல்லவனாக இருந்தால் அவன் நன்றாக வாழ்வான்!

அந்நல்லவன் ஜனங்களிடம் ந யாயமாக இருக்க றான். ௬ அந்நல்லவன்
மைலகளுக்குச் ெசன்று ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு உணவு காணிக்ைக
தரவல்ைல. இஸ்ரேவலில் உள்ள அசுத்த ெபாய்த் ெதய்வங்களிடம்
ேவண்டுதல் ெசய்யவல்ைல. அவன் அயலானின் மைனவேயாடு வபச்சாரப்
பாவத்ைதச் ெசய்யவல்ைல. அவன் தனது மைனவயுடன் அவளது வலக்குக்
காலத்தல் பாலின உறவுைவத்துக் ெகாள்ளவல்ைல. ௭அந்நல்லவன் பறைர
தன் நன்ைமக்காகப் பயன்படுத்தவல்ைல. எவராவது அவனிடமிருந்து
பணம் கடன் வாங்கனால் தருப்ப த் தரும்ேபாது அடமானத்ைதத் தருப்ப க்
ெகாடுத்துவடுகறான். அந்நல்லவன்பச த்தவர்களுக்குஉணைவத்தருகறான்.
ேதைவயானவர்களுக்கு ஆைட ெகாடுக்க றான். ௮ ஒருவன் அந்நல்லவனிடம்
கடன் வாங்க வரும்பனால் அவன் கடன் ெகாடுப்பான். அவன் அந்தக்
கடனுக்காக வட்டி ெபறவல்ைல. அவன் வஞ்சகமாக நடந்துெகாள்ளவல்ைல.
அவன் எல்ேலாரிடமும் ேநர்ைமயாக நடந்து ெகாள்க றான். ஜனங்கள் அவைன
நம்பலாம். ௯ அவன் எனது சட்டங்களுக்கு அடிபணிக றான், அவன் எனது
முடிவுகைளப்பற்ற எண்ணுகறான், நயாயமாக இருக்கக் கற்றருக்க றான்.
அவன்நல்லவன்,அதனால்வாழ்வான்.
௧௦ “ஆனால் அந்நல்லவனுக்கு ஒரு மகன் பறந்து அவன் தன்

தந்ைதையப்ேபால் இந்நற்காரியங்களில் எைதயும் ெசய்யாதவனாக
இருக்கலாம். அந்த மகன் ெபாருட்கைளத் தருடலாம், ப றைரக் ெகாைல
ெசய்யலாம். ௧௧அம்மகன்இத்தீைமகளில்எைதேவண்டுமானாலும்ெசய்யலாம்.
அவன் மைலகளுக்குப் ேபாய் ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்கு உணவுக் காணிக்ைக
தரலாம். அப்பாவயாகய மகன் அயலான் மைனவேயாடு கள்ள உறவு
ைவத்தருக்கலாம். ௧௨அவன் ஏைழகைளயும் ஆதரவற்றவர்கைளயும் தவறாக
நடத்தலாம். அவன் ஜனங்கைள ஏமாற்ற பயன்ெபறலாம். ஒருவன் தனது
கடைனத் தருப்ப க் ெகாடுக்கும்ேபாது அவன் அடமானத்ைதத் தருப்ப க்
ெகாடுக்காமல் இருக்கலாம். அந்தப் பாவ மகன் அந்த ஆபாசமான
வக்க ரங்களுக்கு ப ரார்த்தைன ெசய்து ேவறு பயங்கரமான ெசயல்கைளச்
ெசய்யலாம். ௧௩ஒருவனுக்குஇப்பாவ மகனிடம் இருந்து பணம் கடன்வாங்கும்
ேதைவஏற்படலாம். அம்மகன்அவனுக்குக்கடன்ெகாடுக்கலாம். ஆனால்அவன்
அக்கடனுக்கு வட்டி ெகாடுக்கும்படி வற்புறுத்துவான். எனேவ அப்பாவ மகன்
வாழமாட்டான். அவன் எல்லா அருவருப்பான ெசயல்கைளயும் ெசய்தான்.
அதனால்மரணம்அைடவான். அவனதுமரணத்தற்குஅவேனெபாறுப்பாவான்.
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௧௪ “இப்ெபாழுது, இப்பாவ மகனுக்கு ஒரு மகன் பறந்தருக்கலாம். ஆனால்
இந்த மகன் தன் தந்ைத ெசய்த எல்லாப் பாவங்கைளயும் பார்த்து அவன்
தந்ைதையப்ேபான்று வாழ மறுக்கலாம். அந்த நல்ல மகன் ஜனங்கைள
நயாயமாக நடத்தலாம். ௧௫ அந்நல்ல மகன் மைலகளுக்குப் ேபாய் தனது
உணைவப்ெபாய்த்ெதய்வங்களுக்குபக ர்ந்துெகாடுப்பதல்ைல. இஸ்ரேவலில்
அசுத்தத் ெதய்வங்களிடம் அவன் வண்ணப்பம் ெசய்வதல்ைல. அவன்
அயலானின் மைனவேயாடு வபச்சாரம் ெசய்வதல்ைல. ௧௬ அந்நல்ல
மகன் ஜனங்கைள ஒடுக்குவதல்ைல. ஒருவன் இவனிடம் வந்து கடன்
ேகட்டால் இவன் அடமானத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டு கடன் ெகாடுக்க றான்.
அவன் கடைனத் தருப்ப க் ெகாடுக்கும்ேபாது அடமானத்ைத இவன் தருப்ப க்
ெகாடுக்க றான். இந்நல்ல மகன் பச த்தவர்களுக்கு உணவு ெகாடுக்க றான்.
ேதைவயானவர்களுக்கு ஆைட ெகாடுக்க றான். ௧௭ இவன் ஏைழகளுக்கு
உதவுகறான். ஒருவன் இவனிடம் பணம் கடன் ேகட்க வரும்பனால் கடன்
ெகாடுக்க றான். இவன்அக்கடனுக்குவட்டி வசூலிக்கவல்ைல. இந்நல்ல மகன்
எனது நயாயங்களுக்குஅடிபணிந்து எனது நயாயங்கைளப் பன்பற்றுகறான்.
இந்நல்ல மகன் தந்ைதயன் பாவங்களுக்காக மரணமைடயமாட்டான்.
இந்நல்ல மகன் வாழ்வான். ௧௮ இத்தந்ைத ஜனங்களுக்குக் ெகாடுைம
ெசய்து அவர்களின் ெபாருட்கைளத் தருடியருக்கலாம். அவன் தனது
ஜனங்களுக்கு எவ்வத நன்ைமயும் ெசய்யாமல் இருக்கலாம். இத்தந்ைத தனது
ெசாந்தப் பாவங்களுக்காக மரிப்பான். ஆனால் அம்மகன் தனது தந்ைதயன்
பாவங்களுக்காகத் தண்டிக்கப்படமாட்டான்.
௧௯ “நீ, ‘அம்மகன் தந்ைதயன் பாவங்களுக்காக ஏன் தண்டிக்கப்படவல்ைல?’

என்று ேகட்கலாம், மகன் நல்லவனாக இருந்து நன்ைமையச் ெசய்தான்
என்பதுதான் காரணம்! அவன் ெவகு கவனமாக எனது நயாயங்களுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தான்! எனேவ அவன் வாழ்வான். ௨௦ பாவங்கள் ெசய்க ற ஒருவேன
மரணத்தற்கு ஆளாவான். ஒரு மகன் தனது தந்ைதயன் பாவங்களுக்காகத்
தண்டிக்கப்படமாட்டான். ஒரு தந்ைத தன் மகனது பாவங்களுக்காகத்
தண்டிக்கப்படமாட்டான். ஒரு நல்லவனின் நன்ைம அவைன மட்டுேம ேசரும்.
ஒருெகட்டவனின்பாவங்கள்அவைனமட்டுேம ேசரும்.
௨௧ “இப்ெபாழுது, தீயவன் தனது வாழ்க்ைக முைறைய மாற்றனால் ப றகு

அவன் மரிக்கமாட்டான் வாழ்வான். அவன் தான் ெசய்த பாவங்கைள
நறுத்தவ டலாம் அவன் எனது சட்டங்களுக்கு கவனமாகக் கீழ்ப்படியலாம்.
அவன் நல்லவனாகவும் நயாயமானவனாகவும் ஆகலாம். ௨௨ ேதவன் அவன்
ெசய்ததீயைவகைளநைனக்கமாட்டார். ேதவன்அவனதுநன்ைமகைளமட்டுேம
நைனப்பார்! எனேவஅம்மனிதன்வாழ்வான்!”
௨௩ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார்: “நான் தீயவர்கள் மரிப்பைத

வரும்பவல்ைல. நான் அவர்கள் தம் வாழ்ைவ மாற்றுவைத வரும்புக ேறன்.
எனேவ,அவர்கள்வாழமுடியும்!
௨௪ “இப்ெபாழுது, ஒரு நல்ல மனிதன் தனது நற்ெசயல்கைள நறுத்தலாம்.

அவன் தன் வாழ்ைவ மாற்ற முன்பு தீயவர்கள் என்ெனன்ன பாவங்கைளச்
ெசய்தார்கேளா அவற்ைறச் ெசய்யத் ெதாடங்கலாம். (அத்தீயவன் மாறனான்
எனேவ அவன்வாழமுடியும்). எனேவ, அந்நல்ல மனிதன் மாற ப் தீயவனானால்
ப றகு ேதவன் அவன் ெசய்த நன்ைமகைளப் பற்ற நைனக்கமாட்டார். அவன்
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அவருக்கு எத ராக மாற பாவம் ெசய்யத் ெதாடங்கவ ட்டான் என்பைதேய
நைனப்பார். எனேவஅம்மனிதன்தனதுபாவங்களுக்காக மரிப்பான்.”
௨௫ ேதவன் ெசான்னார்: “நீங்கள், ‘எனது ேதவனாகய ஆண்டவர்

நயாயமானவராக இல்ைல!’ என்று ெசால்லலாம். ஆனால், கவனியுங்கள்,
இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாேர, நயாயமற்றவர்கள் நீங்கள்தான்! ௨௬ ஒரு நல்ல
மனிதன்மாற ப் பாவம்ெசய்யத்ெதாடங்கனால்அவன்தனதுபாவங்களுக்காக
மரிப்பான். ௨௭ஒரு தீயமனிதன் மாற நன்ைம ெசய்யத் ெதாடங்கனால், ப றகு
அவன்தனதுவாழ்ைவக்காப்பாற்றுவான். அவன்வாழ்வான்! ௨௮அந்தமனிதன்,
எவ்வளவு தீயவனாக இருந்தான், அவன், தான் எவ்வளவு ேமாசமானவன் என்று
உணர்ந்து என்னிடம் தரும்பவரத் தீர்மானித்தான். அவன் கடந்த காலத்தல்
ெசய்த பாவத்ைதநறுத்தனான். எனேவஅவன்வாழ்வான்,மரிக்கமாட்டான்!”
௨௯ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ெசான்னார்கள்: “அது ெசம்ைமயல்ைல! எனது

கர்த்தராக யஆண்டவர்அவ்வாறுஇருக்கக்கூடாது!”
ேதவன் ெசான்னார்: “நான் நயாயமாகேவ இருக்க ேறன். நீங்கேள

நயாயமற்றவர்கள்! ௩௦ஏெனன்றால், இஸ்ரேவல்வம்சத்தாேர, நான்ஒவ்ெவாரு
மனிதைரயும் அவர்கள் ெசய்தவற்றுக்காகேவ நயாயம் தீர்க்க ேறன்!” எனது
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறனார். “எனேவ என்னிடம் தரும்ப
வாருங்கள்! அந்த அருவருப்பான ெபாருட்கள் (வக்க ரகங்கள்) உங்கைளப்
பாவம் ெசய்யத் தூண்ட அனுமதக்காதீர்கள்! ௩௧ எல்லா அருவருப்பான
ெபாருட்கைளயும் தூர எறயுங்கள். அைவ நீங்கள் ெசய்தைவ. அைவேய
உங்களது பாவங்களுக்ெகல்லாம் காரணம்! உங்களது இருதயங்கைளயும்
ஆவகைளயும் புதுப்ப த்துக்ெகாள்ளுங்கள்! இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள, உங்களது
மரணத்ைத ஏன் நீங்கேள வர வைழத்துக்ெகாள்க றீர்கள்? ௩௨ நான் உங்கைளக்
ெகால்ல வரும்பவல்ைல. தயவுெசய்து தரும்பவந்துவாழ்ந்தருங்கள்!” எனது
கர்த்தராக யஆண்டவர்அவற்ைறக்கூறனார்.

௧௯
௧ ேதவன் என்னிடம் கூறனார்: “இஸ்ரேவல் தைலவர்கைளப் பற்றய இந்த

ேசாகப் பாடைலநீ பாடேவண்டும்.

௨ “ ‘உன்னுைடயதாய்,அங்கு
ஆண்சங்கங்களுடன்படுத்தருக்கும்ெபண்சங்கத்ைதப் ேபாலிருக்க றாள்.

அவள்,இளம்ஆண்சங்கங்களுடன்படுக்கச்ெசன்றாள்.
பலகுட்டிகைளெபற்ெறடுத்தாள்.

௩தனதுகுட்டிகளில்ஒன்றுஎழும்புக றது.
அதுபலமானஇளஞ்சங்மாகவளர்ந்தருக்க றது.

அதுதனதுஉணைவப்ப டிக்கக் கற்றருக்க றது.
அதுமனிதைனக்ெகான்றுதன்றது.

௪ “ ‘அதுெகர்ச்ச ப்பைதஜனங்கள்ேகட்டனர்.
அவர்கள்அதைனவைலயல்ப டித்தனர்!

அதன்வாயல்ெகாக்க கைளப் ேபாட்டனர்:
அதைனஎக ப்துக்குக்ெகாண்டுேபானார்கள்.

௫ “ ‘அக்குட்டி தைலவனாகும்என்றுதாய்ச்சங்கம் நம்ப க்ைகைவத்தருந்தது.
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ஆனால்இப்ேபாதுஅதுநம்ப க்ைகயழந்துவ ட்டது.
எனேவஅதுதனதுஅடுத்தகுட்டிையஎடுத்தது.

சங்கமாவதற்குரிய பய ற்சையக்ெகாடுத்தது.
௬அதுெபரிய சங்கத்ேதாடு ேவட்ைடக்குப் ேபானது.

அதுபலமானஇளம்சங்கமாய ற்று.
அதுதனதுஉணைவப்ப டிக்கக் கற்றது.

அதுமனிதைனக்ெகான்றுதன்றது.
௭அதுஅரண்மைனகைளத்தாக்கயது.
அதுநகரங்கைளஅழித்தது.

அந்நாட்டிலுள்ள ஒவ்ெவாருவரும் அதன் ெகர்ச்சைனையக் ேகட்டு ேபசப்
பயந்தனர்.

௮ப றகுஅதைனச்சுற்ற வாழ்ந்தஜனங்கள்அதற்குஒருவைலஅைமத்தனர்.
அவர்கள்அதைனத்தம்வைலயல்ப டித்தனர்.

௯அவர்கள்ெகாக்க கைளப் ேபாட்டுஅதைனப்பூட்டினார்கள்.
அவர்கள்அதைனவைலக்குள்ைவத்தனர்.

எனேவஅவர்கள்பாப ேலான்அரசனிடம் ெகாண்டுேபானார்கள்.
இப்ெபாழுதுஅதன்ெகர்ச்சைனைய

இஸ்ரேவல்மைலப்பகுத களில் நீங்கள்ேகட்கமுடியாது,

௧௦ “ ‘உனதுதாய்தண்ணீர்கைரயல்நடப்பட்ட
த ராட்ைசக்ெகாடிையப் ேபான்றவள்.

அவளுக்குமிகுதயானதண்ணீர்இருந்தது.
எனேவஅவள்தைழத்தத ராட்ைசக்ெகாடியாயருந்தாள்.

௧௧ப றகுஅவள்நைறயகைளகேளாடுவளர்ந்தாள்.
அந்தக்கைளகள்ைகத்தடிகைளப் ேபான்றருந்தன.
அக்கைளகள்அரசனின்ெசங்ேகாைலப் ேபான்றருந்தன.

அத்த ராட்ைசக்ெகாடி ேமலும் ேமலும்உயரமாகவளர்ந்தது,
அதுபலகைளகைளப்ெபற்றுேமகங்கைளத்ெதாட்டன.

௧௨ஆனால்அக்ெகாடி ேவேராடு படுங்கப்பட்டு
தைரயல்வீசெயறயப்பட்டது.

சூடானகழக்குக்காற்றுவந்துபழங்கைளகாயைவத்தது.
பலமானகைளகள்ஒடிந்தன. அைவெநருப்பல்எறயப்பட்டன.

௧௩ “ ‘இப்ேபாதுத ராட்ைசக்ெகாடிவனாந்தரத்தல்நடப்படுக றது.
இதுவறண்டதாகமுள்ளநலம்.

௧௪ெபரிய கைளயலிருந்துெநருப்பு பரவயது.
அந்ெநருப்புஅதன்கைளகைளயும்பழங்கைளயும்எரித்தது.

எனேவஇனிேமல்அதல்ைகத்தடிஇல்ைல.
அரசனின்ெசங்ேகாலும்இல்ைல.’

இது மரணத்ைதப்பற்றய ேசாகப் பாடல். இது மரணத்ைதப்பற்றய துன்பப்
பாடலாகப் பாடப்பட்டது.”
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௨௦
௧ஒரு நாள், ச ல மூப்பர்கள் (தைலவர்கள்) இஸ்ரேவலில் இருந்து, கர்த்தரிடம்

ஆேலாசைன ேகட்க என்னிடம் வந்தனர். இது ைகதயான ஏழாம் ஆண்டு
ஐந்தாம் மாதம் பத்தாம் நாள். அம்மூப்பர்கள் (தைலவர்கள்) எனக்கு முன்னால்
உட்கார்ந்தார்கள்.
௨ ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௩ “மனுபுத்த ரேன, இஸ்ரேவலின் மூப்பர்களிடம் (தைலவர்கள்) கூறு.
அவர்களிடம், ‘எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசால்க றார்:
என்னிடம் ஆேலாசைன ேகட்க வந்தருக்க றீர்களா? அது அவ்வாறானால்
நான் அதைனத் தரமாட்ேடன். எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.’ ௪ அவர்கைள நயாயம்தீர்க்க ேவண்டுமா? மனுபுத்த ரேன, நீ
அவர்கைள நயாயம்தீர்க்க றாயா? அவர்கள் ப தாக்கள் ெசய்த அருவருப்பான
பாவங்கைளப்பற்ற நீ ெசால்ல ேவண்டும். ௫ நீ அவர்களிடம் ெசால்ல
ேவண்டும்: ‘எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: நான்
இஸ்ரேவைலத் ேதர்ந்ெதடுத்த நாளில், நான் யாக்ேகாபன் குடும்பத்தன்ேமல்
என் ைகைய உயர்த்த , நான் அவர்களுக்கு முன்னால், எக ப்தல், என்ைன
ெவளிப்படுத்த ேனன். என் ைகைய உயர்த்த நான் ெசான்ேனன்: “நாேன
உமது ேதவனாகய கர்த்தர்.” ௬அந்நாளில் உன்ைன எக ப்ைதவ ட்டு ெவளிேய
எடுத்துச்ெசல்ேவன் என்று வாக்களித்ேதன்: நான் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த
நாட்டிற்கு அைழத்துச் ெசல்ேவன். இது பல நன்ைமகள் நைறந்த நல்ல நாடு.
இதுஎல்லா நாடுகைளயும்வ டஅழகானநாடு!
௭ “ ‘நான் இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடம் அவர்களது அருவருப்பான

வக்க ரகங்கைள எற ந்து வடும்படிச் ெசான்ேனன். எக ப்தல் உள்ள
அசுத்தமான சைலகேளாடு ேசர்ந்து தீட்டுப்படுத்த க்ெகாள்ளாதீர்கள் என்று
ெசான்ேனன். “நாேன உங்களது ேதவனாகய கர்த்தர்.” ௮ஆனால் அவர்கள்
எனக்கு எத ராகத் தரும்ப என் ெசால்ைலக் ேகட்க மறுத்துவ ட்டார்கள்.
அவர்கள் தம் அருவருப்பான வக்க ரகங்கைள எறயவல்ைல. ஆனால்
அவர்கள் எக ப்தயரின் அந்த ஆபாசமான சைலகைள வ டவல்ைல. எனேவ
நான் (ேதவன்) எக ப்தல் அவர்கைளயும் அழித்த ட முடிவு ெசய்ேதன்.
எனது ேகாபத்தன் முழு சக்தையயும் அவர்கள் உணருமாறுச் ெசய்ேதன்.
௯ ஆனால் நான் அவர்கைள அழிக்கவல்ைல. அவர்கைள எக ப்ைதவ ட்டு
ெவளிேய ெகாண்டுவருேவன் என்று அவர்கள் வாழ்ந்துெகாண்டிருந்த
நாட்டில் ஏற்ெகனேவ நான் ெசால்லியருந்ேதன். நான் எனது நல்ல ெபயைர
அழிக்கவல்ைல. எனேவ, மற்ற ஜனங்களின் முன்பு இஸ்ரேவைல நான்
அழிக்கவல்ைல. ௧௦ நான் இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாைர எக ப்த ற்கு ெவளிேய
ெகாண்டுவந்ேதன். நான் அவர்கைள வனாந்தரத்தல் வழிநடத்த ேனன்.
௧௧ ப றகு நான் எனது சட்டங்கைளக் ெகாடுத்ேதன். எனது வதகைள எல்லாம்
அவர்களிடம் ெசான்ேனன். ஒருவன்அந்த வத களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் அவன்
வாழ்வான். ௧௨நான்அவர்களுக்குஓய்வுக்குரிய ச றப்பானநாட்கைளப்பற்றயும்
ெசான்ேனன். அவ்வடுமுைற நாட்கள் எனக்கும் அவர்களுக்கும் இைடயல்
உள்ள அைடயாளங்கள் ஆகும். நாேன கர்த்தர். நான் அவர்கைள எனக்குப்
பரிசுத்தமாக்க க் ெகாண்டிருந்ேதன் என அைவ காட்டும். எனக்குரிய ச றப்பாக
அவற்ைறச்ெசய்ேதன்.
௧௩ “ ‘ஆனால் இஸ்ரேவல் குடும்பத்தார் வனாந்தரத்தல் எனக்கு எத ராகத்
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தரும்பனார்கள். அவர்கள் எனது சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல.
அவர்கள் எனது வதகளுக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்தனர். அைவ நல்ல வதகள்.
ஒருவன் அவ்வதகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் அவன் வாழ்வான். அவர்கள்
ஓய்வுக்குரிய ச றப்பான நாட்கைள எல்லாம் முக்கயமற்றதாகக் கருதனார்கள்.
அவர்கள் அந்நாட்களில் பலமுைற ேவைல ெசய்தனர். நான் அவர்கைள
வனாந்தரத்த ேலேய அழிக்கேவண்டுெமன முடிெவடுத்ேதன். என் ேகாபத்தன்
முழு சக்தையயும் அவர்கள் உணர்ந்துக்ெகாள்ள ேவண்டுெமன நைனத்ேதன்.
௧௪ஆனால் அவர்கைள நான் அழிக்கவல்ைல. நான் இஸ்ரேவலைர எக ப்ைத
வ ட்டு ெவளிேய ெகாண்டு வந்தைத மற்ற நாடுகள் பார்த்தன. நான் எனது
நல்ல ெபயைர அழிக்க வரும்பவல்ைல எனேவ மற்றவர்கள் முன்பு நான்
இஸ்ரேவலைர அழிக்கவல்ைல. ௧௫ வனாந்தரத்தல் அந்த ஜனங்களுக்கு
இன்ெனாரு வாக்கு ெகாடுத்ேதன். நான் ெகாடுத்தருந்த நாட்டிற்கு அவர்கைள
அைழத்து வரமாட்ேடன் என்று ெசான்ேனன். அது நன்ைமகள் நைறந்த நல்ல
நாடு. எல்லா நாடுகைளயும்வ டஅதுஅழகானநாடு!
௧௬ “ ‘இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எனது வதகளுக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்தனர்.

என் சட்டங்கைள அவர்கள் பன்பற்றவல்ைல. அவர்கள் எனது ஓய்வுக்குரிய
ச றப்பான நாட்கைள முக்கயமற்றதாகக் கருதனார்கள். அவர்கள்
இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்தனர். ஏெனன்றால், அவர்கள் இருதயங்கள்
அந்த அசுத்த வக்க ரங்களுக்குச் ெசாந்தமாயருந்தன. ௧௭ ஆனால் நான்
அவர்களுக்காக வருத்தப்பட்ேடன். நான் அவர்கைள அழிக்கவல்ைல.
நான் வனாந்தரத்தல் அவர்கைள முழுைமயாக அழிக்கவல்ைல.
௧௮ வனாந்த ரத்தல் நான் அவர்களது பள்ைளகேளாடு ேபச ேனன்: “உங்கள்
ெபற்ேறார்கைளப்ேபான்று இருக்க ேவண்டாம். நீங்கள் அசுத்த சைலகேளாடு
ேசர்ந்துஅசுத்தமாகேவண்டாம். அவர்களின் சட்டங்கைளப் பன்பற்றேவண்டாம்.
அவர்களது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படியேவண்டாம். ௧௯ நாேன கர்த்தர்.
நாேன உங்கள் ேதவன். எனது சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தருங்கள். எனது
கட்டைளகைளக்ைகக்ெகாள்ளுங்கள். நான்ெசான்னபடிெசய்யுங்கள். ௨௦எனது
ஓய்வுக்குரிய நாட்கள் எல்லாம் முக்கயமானைவ என்று காட்டுங்கள். எனக்கும்
உங்களுக்கும் இைடேய அைவ சறப்பான அைடயாளங்களாக இருப்பைத
நைனவுெகாள்ளுங்கள். நாேன கர்த்தர். அவ்வடுமுைறகள் நாேன உங்கள்
ேதவன்என்பைதக்காட்டும்.”
௨௧ “ ‘ஆனால் அப்பள்ைளகள் எனக்கு எத ராகத் தரும்பனார்கள். அவர்கள்

எனது சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல. அவர்கள் எனது கட்டைளகைளக்
ைகக்ெகாள்ளவல்ைல. நான் ெசான்னபடி அவர்கள் ெசய்யவல்ைல. அைவ
நல்ல சட்டங்கள். ஒருவன் அவற்றுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் அவன் வாழ்வான்.
அவர்கள் எனது சறப்ப ற்குரிய ஓய்வு நாட்கைள முக்கயமற்றைவயாகக்
கருதனர். எனேவ அவர்கைள வனாந்த ரத்தல் நான் முழுைமயாக அழிக்க
வரும்ப ேனன். ௨௨ ஆனால் நான் என்ைனக் கட்டுப்படுத்த ேனன். நான்
இஸ்ரேவலைர எக ப்தலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டுவந்தைத மற்ற நாட்டினர்
பார்த்தனர். நான் எனது நல்ல ெபயைர அழிக்க வரும்பவல்ைல. எனேவ
மற்ற நாடுகளின் முன்னால் நான் இஸ்ரேவலைர அழிக்கவல்ைல. ௨௩ எனேவ
வனாந்த ரத்தல் அந்த ஜனங்களுக்கு ேவெறாரு வாக்கு தந்ேதன். அவர்கைளப்
பல்ேவறுநாடுகளில் ச தறடிப்ேபன்என்றுவாக்குறுத ெசய்ேதன்.
௨௪ “ ‘இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எனது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல.
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எனது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்தனர். அவர்கள் எனது சறப்புக்குரிய
ஓய்வு நாட்கைள முக்கயமற்றதாகக் கருதனார்கள். அவர்கள் தம்
தந்ைதயர்களுைடயஅசுத்தவக்க ரகங்கைளெதாழுதுெகாண்டனர். ௨௫எனேவ
நான் அவர்களுக்கு நன்ைமயற்ற சட்டங்கைளக் ெகாடுத்ேதன். வாழ்வு
தராத கட்டைளகைள அவர்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன். ௨௬ நான் அவர்கள்
தமது அன்பளிப்புகளால் (அவர்கள் வக்க ரகங்களுக்கு பைடத்தைவ)
தங்கைளேய தீட்டுப்படுத்த க்ெகாள்ள இடங்ெகாடுத்ேதன். அவர்கள் தம்
முதல் குழந்ைதகைளக் கூட பலிய டத் ெதாடங்கனார்கள். இவ்வழியல், அந்த
ஜனங்கைளஅழிப்ேபன். ப றகுஅவர்கள்நாேனகர்த்தர் என்பைதஅறவார்கள்.’
௨௭ எனேவ இப்ெபாழுது, மனுபுத்த ரேன இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடம் ேபசு.
அவர்களிடம், ‘எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறுகறார்: இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் என்ைனப் பற்ற ெகட்டவற்ைறச் ெசான்னார்கள். எனக்கு எத ராகத்
தீயத்த ட்டங்கைளப் ேபாட்டனர். ௨௮ ஆனால் நான் வாக்களித்த நாட்டிற்கு
அவர்கைள அைழத்து வந்ேதன். அவர்கள் அைனத்து குன்றுகைளயும்
பச்ைச மரங்கைளயும் பார்த்தனர். அவர்கள் அந்த இடங்களுக்கு ெதாழுைகச்
ெசய்யச் ெசன்றனர். அவர்கள் தம் பலிகைளயும் எனக்குக் ேகாப பலிையயும்*
ெகாண்டு ெசன்றனர். அவர்கள் பலிகைளக் ெகாடுத்தனர். அது இனிய
மணத்ைதக் ெகாடுத்தது. அந்த இடங்களில் எல்லாம் அவர்கள் பானங்களின்
காணிக்ைகையக் ெகாடுத்தனர். ௨௯ நான் அந்த ஜனங்களிடம் அந்த ேமடான
இடங்களுக்குஏன்ேபாக றீர்கள்என்றுேகட்ேடன். இன்றும்அம்ேமடானஇடங்கள்
அங்குஇருக்கன்றன’ ” என்றுெசால்.
௩௦ ேதவன் ெசான்னார்: “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அைனத்துப் பாவங்கைளயும்

ெசய்தனர். எனேவ இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடம் ேபசு. ‘என் கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: உங்கள் முற் ப தாக்கைளப்ேபான்று
தீைமகைளச் ெசய்து நீங்கள் உங்கைள அசுத்தமாக்க க்ெகாண்டீர்கள். நீங்கள்
ேவசையப்ேபான்று நடந்துெகாண்டீர்கள். நீங்கள் உங்கள் முன்ேனார்கள்
வழிபட்ட அருவருப்பான ெதய்வங்கைளவணங்க என்ைனவட்டு வலகனீர்கள்.
௩௧ நீங்கள் அேதேபான்று அன்பளிப்புகைளக் ெகாடுக்க றீர்கள். நீங்கள்
உங்கள் குழந்ைதகைளப் ெபாய்த் ெதய்வங்களுக்குப் பலியாக ெநருப்பல்
ேபாடுக றீர்கள். இன்றுவைர நீங்கள் அசுத்த வக்க ரகங்கேளாடு ேசர்ந்து
உங்கைள தீட்டாக்க க்ெகாண்டீர்கள்! நான் உங்கைள என்னிடம் ஆேலாசைன
ேகட்க வரவ டேவண்டும் என்று நீங்கள் உண்ைமய ேலேய நைனக்கறீர்களா?
நாேன ஆண்டவரும் கர்த்தருமாயருக்க ேறன். என் உய ரின் மூலம் நான்
வாக்களிக்க ேறன், நான் உங்கள் ேகள்வகளுக்குப் பதல் ெசால்லமாட்ேடன்.
உங்களுக்குஆேலாசைன தரமாட்ேடன்! ௩௨நீங்கள் ேவறு நாட்டினைரப்ேபான்று
இருப்ேபாம் என்று ெசால்க றீர்கள். நீங்கள் ப ற நாட்டினைரப்ேபான்று
வாழ்க றீர்கள். நீங்கள் மரத்துண்டுகைளயும் கல்ைலயும் (சைலகள்)
ேசவ க்க றீர்கள்.’ ”
௩௩ எனது கர்த்தராக யஆண்டவர்கூறுகறார்: “என் உயைரக் ெகாண்டு நான்

வாக்களிக்க ேறன், நான் உங்கைள அரசைனப்ேபான்று ஆள்ேவன். ஆனால்
நான் என்வல்லைமவாய்ந்தைகையஉயர்த்த உங்கைளத் தண்டிப்ேபன். நான்
உங்களுக்கு எத ரான எனது ேகாபத்ைதக் காட்டுேவன்! ௩௪ உங்கைள நான்

* ௨௦:௨௮: ேகாப பலி ஜனங்கள் இந்த உணைவ சமாதான பலி என்று ெசால்லுவார்கள். ஆனால்
எேசக்க ேயல்,இந்தஉணவுேதவைனக்ேகாபம்தான்மூட்டுகறெதன்றுபரிகாசம்ெசய்க றான்.
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ச தறடித்த நாடுகளிலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டு வருேவன். நான் உங்கைள
ஒன்று ேசர்ப்ேபன். இந்நாடுகளிலிருந்து உங்கைள மீண்டும் ெகாண்டு
வருேவன். ஆனால்,நான்எனதுவல்லைமவாய்ந்தகரத்ைதஉங்களுக்குஎத ராக
உயர்த்த உங்கைளத் தண்டிப்ேபன். உங்களுக்கு எத ரான எனது ேகாபத்ைதக்
காட்டுேவன்! ௩௫நான்உங்கைளமுன்புேபால்வனாந்த ரத்தல்வழிநடத்துேவன்.
ஆனால் இது மற்ற நாட்டினர் வாழும் இடம். நாம் ேநருக்கு ேநராக ந ற்ேபாம்.
நான் உங்கைள நயாயந்தீர்ப்ேபன். ௩௬ நான் எக ப்தன் அருகல் உள்ள
வனாந்த ரத்தல் உங்கள்முன்ேனார்கைள நயாயந்தீர்த்தது ேபான்றுஉங்கைள
நயாயந்தீர்ப்ேபன்” எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறனார்.
௩௭ “நான் உடன்படிக்ைகயன் உங்கள் குற்றங்கைள நயாயம் தீர்த்து

தண்டிப்ேபன். ௩௮ நான் எனக்கு எத ராகத் தரும்ப பாவம் ெசய்தவர்கைள
வலக்குேவன். நான் அவர்கைள உங்கள் தாய்நாட்டிலிருந்து வலக்குேவன்.
அவர்கள் மீண்டும் இஸ்ரேவல் நாட்டிற்கு வரமாட்டார்கள். ப றகு, நாேன கர்த்தர்
என்பைதநீங்கள்அறந்துெகாள்வீர்கள்.”
௩௯ இப்ெபாழுது, இஸ்ரேவல் குடும்பத்தனேர, எனது கர்த்தராக ய

ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “எவராவது தம் அசுத்த வக்க ரகங்கைள
ெதாழுதுெகாள்ளேவண்டுமானால், அவன் ேபாய் ெதாழுதுெகாள்ளட்டும்.
ஆனால் பறகு, என்னிடமிருந்து ஆேலாசைன கைடக்கும் என்று எண்ண
ேவண்டாம்! இனிேமலும்எனதுநாமத்ைதஉங்கள்அன்பளிப்புகளாலும்,உங்கள்
வக்க ரகங்களாலும்நீங்கள்தீட்டுப்படுத்தமுடியாது.”
௪௦எனது கர்த்தராக யஆண்டவர்கூறுகறார்: “ஜனங்கள் எனது பரிசுத்தமான

மைலகளுக்குஇஸ்ரேவலிலுள்ளஉயரமானமைலயல்எனக்குச் ேசைவெசய்ய
வரேவண்டும்! இஸ்ரேவலின் எல்லா வம்சத்தாருமாகய அைனவரும் உங்கள்
நலத்தல் (ேதசத்தல்)இருப்பீர்கள். என்னிடம் வந்துஆேலாசைன ேகட்கக்கூடிய
இடம் அதுதான். நீங்கள் அந்த இடத்த ற்கு உங்கள் காணிக்ைககைள
எடுத்துக்ெகாண்டுவரேவண்டும். உங்கள்வைளச்சலின்முதல் பகுதையஅந்த
இடத்த ற்கு நீங்கள் ெகாண்டு வரேவண்டும். உங்கள் பரிசுத்த அன்பளிப்புகள்
அைனத்ைதயும் அந்த இடத்த ற்கு நீங்கள் ெகாண்டு வரேவண்டும். ௪௧ ப றகு
நான் உங்கள் பலிகளின் இனிய மணத்தால் ப ரியமாய் இருப்ேபன். நான்
உங்கைளத் தரும்ப அைழத்து வரும்ேபாது அது ந கழும். நான் உங்கைளப்
பல ேதசங்களில் ச தற அடித்தருந்ேதன். ஆனால் நான் உங்கைளக் கூட்டிச்
ேசர்ப்ேபன். நான் உங்கைள எனது சறப்புக்குரிய ஜனங்களாக மீண்டும்
ெசய்ேவன். அந்நாடுகள் எல்லாம்இதைனப் பார்க்கும். ௪௨ப றகு நாேன கர்த்தர்
என்பைத நீங்கள் அறவீர்கள். நான் உங்கைள மீண்டும்இஸ்ரேவல் நாட்டிற்குக்
ெகாண்டுவரும்ேபாது இதைன அறவீர்கள். உங்கள் முற்ப தாக்களிடம் அந்த
நாட்ைடேய உங்களுக்குத் தருவதாக வாக்களித்தருந்ேதன். ௪௩ அந்நாட்டில்
உங்கைள அசுத்தமாக்கய நீங்கள் ெசய்த பாவங்கைள நைனப்பீர்கள்.
நீங்கள் உங்கள் தீய வழிகளினிமித்தம் ெவட்கப்பட்டுப்ேபாவீர்கள்.
௪௪இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாேர, நீங்கள் பல ெகட்டக் காரியங்கைளச் ெசய்தீர்கள்.
அத்தீயக்காரியங்களால் நீங்கள் அழிக்கப்பட்டிருக்க ேவண்டும். ஆனால் எனது
நற்ெபயைரக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ள உங்களுக்ேகற்ற அத்தண்டைனகைள
நான் தரவல்ைல. ப றகு நாேன கர்த்தர் என்பைத நீங்கள் அறவீர்கள். எனது
கர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.”
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௪௫ ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௪௬ “மனுபுத்த ரேன, யூதாவன் ெதன் பகுதயலுள்ள ெநேகைவப் பார்.
ெநேகவ் காட்டிற்கு எத ராகப் ேபசு. ௪௭ ெநேகவ்காட்டிடம் ெசால், ‘கர்த்தருைடய
வார்த்ைதையக் ேகள். எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறனார்:
பார், உன் காட்டில் ெநருப்ப ட நான் தயாராக இருக்க ேறன். ெநருப்பானது
எல்லா பச்ைச மரங்கைளயும் எல்லா காய்ந்த மரங்கைளயும் அழிக்கும். எரியும்
ஜூவாைலைய அைணக்கமுடியாது. ெதற்கலிருந்து வடக்கு வைரயுள்ள
அைனத்து நலமும் எரியும். ௪௮ ப றகு எல்லா ஜனங்களும் கர்த்தராக ய நாேன
ெநருப்புைவத்ேதன்எனஅறவார்கள். அந்ெநருப்புஅைணக்கப்படாது!’ ”
௪௯ ப றகு நான் (எேசக்க ேயல்) ெசான்ேனன், “ஓ, எனது கர்த்தராக ய

ஆண்டவேர! நான் இவற்ைறச் ெசான்னால், ப றகு ஜனங்கள் நான் கைதகைள
மட்டும்ெசால்வதாகநைனப்பார்கள். இதுஉண்ைமயல்ந கழும்என்றுஅவர்கள்
நைனக்கமாட்டார்கள்!”

௨௧
௧ எனேவ கர்த்தருைடய வார்த்ைத மீண்டும் என்னிடம் வந்தது. அவர்

ெசான்னார்: ௨ “மனுபுத்த ரேன, எருசேலைம ேநாக்க ப் பார். அதன்பரிசுத்தமான
இடங்களுக்கு எத ராகப் ேபசு. எனக்காக இஸ்ரேவல் நாட்டிற்கு எத ராகப்
ேபசு. ௩ இஸ்ரேவல் நாட்டிடம் கூறு, ‘கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசான்னார்; நான்
உனக்கு எத ரானவன்! நான் எனது வாைள அதன் உைறயலிருந்து எடுப்ேபன்!
நல்லவர்கள் தீயவர்கள் ஆகய எல்லா ஜனங்கைளயும் உன்னிடமிருந்து
வலக்குேவன். ௪ நான் நல்ல ஜனங்கைளயும், தீய ஜனங்கைளயும்
உன்னிடமிருந்து துண்டிப்ேபன்! நான் எனது வாைள அதன் உைறயலிருந்து
உருவ ெதற்கலிருந்து வடக்கு வைரயுள்ள அைனத்து ஜனங்களுக்கும்
எத ராகப் பயன்படுத்துேவன். ௫ ப றகு நாேன கர்த்தர் என்பைத எல்லா
ஜனங்களும் அறந்துெகாள்வார்கள். நாேன எனது வாைள உைறயலிருந்து
உருவயருக்க ேறன் என்பைதயும் அற ந்துெகாள்வார்கள். எனது வாள் தன்
ேவைலையமுடிக்கும்வைரதன்உைறக்குள்தரும்பப் ேபாகாது.’ ”
௬ ேதவன் என்னிடம் ெசான்னார், “மனுபுத்த ரேன, துக்கமான

மனிதைனப்ேபான்று உைடந்த உள்ளத்துடன் துக்க ஒலிகைள எழுப்பு.
இத்துயர ஒலிகைள ஜனங்களுக்கு முன்னால் எழுப்பு. ௭ ப றகு அவர்கள்
உன்ைன ‘ஏன் இத்தைகய துக்க ஒலிகைள எழுப்புக றாய்’ எனக் ேகட்பார்கள்.
ப றகு நீ, ‘துக்கச்ெசய்த வரப்ேபாக றது, ஒவ்ெவாரு இதயமும் பயத்தால்
உருகப்ேபாக றது,எல்லாைககளும்பலவீனமைடயப்ேபாக றது. எல்லாஆவயும்
ேசார்ந்துேபாகும். எல்லா முழங்கால்களும் தண்ணீைரப்ேபான்றுஆகும்’ என்று
ெசால்லேவண்டும். பார், ெகட்ட ெசய்த வந்துெகாண்டிருக்க றது. இைவ
எல்லாம் ந கழும்!” எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறுகறார்.
வாள்தயாராயருக்க றது
௮ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௯ “மனுபுத்த ரேன, எனக்காக ஜனங்களிடம் ேபசு. இவற்ைறக் கூறு, ‘எனது
கர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறுகறார்:

“ ‘பார்,ஒருவாள்,கூர்ைமயானவாள்,
அந்தவாள்தீட்டப்பட்டிருக்க றது.
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௧௦வாள்ெகால்வதற்காகக்கூர்ைமயாக்கப்பட்டிருக்க றது.
இதுமின்னைலப்ேபான்றுபளிச்ச டகூர்ைமயாக்கப்பட்டிருக்க றது.

என்மகேன, நான்உன்ைனத்தண்டிக்கவரும்ப ரம்ப டமிருந்துஓடிவ ட்டாய்.
அம்மரத்தடியால்தண்டிக்கப்படுவதற்குநீமறுக்க றாய்.

௧௧எனேவ,வாள்கூர்ைமயாக்கப்பட்டிருக்க றது.
இப்ேபாதுஇதைனப்பயன்படுத்தமுடியும்.

வாள்கூர்ைமயாகவும்பளபளப்பாகவும்ஆக்கப்பட்டிருக்க றது.
இப்ேபாதுஇதுெகாைலயாளியன்ைகயல்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது.

௧௨ “ ‘கதறயழு, கத்து, மனுபுத்த ரேன! ஏெனன்றால், இந்த வாள்
எனது ஜனங்களுக்கும் இஸ்ரேவைல ஆள்ேவார்களுக்கும் எத ராகப்
பயன்படுத்தப்படும்! அந்த ஆள்ேவார்கள் ேபாைர வரும்பனார்கள். எனேவ,
வாள் வரும்ேபாது அவர்கள் எனது ஜனங்கேளாடு இருப்பார்கள்! எனேவ
உனது ெதாைடய ேல அடித்துக்ெகாண்டு, உன் துக்கத்ைதக் காட்ட ஒலி எழுப்பு!
௧௩ எெனன்றால், இது ஒரு ேசாதைன அன்று! மரத்தடியால் தண்டிக்கப்பட நீ
மறுத்தாய் எனேவ, நான் உன்ைன ேவறு எதனால் தண்டிக்க முடியும்? ஆம்
வாளால்தான்’ ” எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறனார்.

௧௪ேதவன்ெசான்னார்: “மனுபுத்த ரேன,உன்ைககைளத்தட்டு.
எனக்காகஜனங்களிடம் ேபசு.

இந்தவாள்கீேழஇரண்டுமுைறவரட்டும்! மூன்றுமுைறவரட்டும்.
இந்தவாள்ஜனங்கைளக்ெகால்வதற்குரியது!

இந்தவாள்ெபருங்ெகாைலக்குரியது.
இந்தவாள்ஜனங்களுக்குள்ஊடுருவுமாறுெசருகப்பட்டிருக்க றது.

௧௫அவர்களின்இதயங்கள்அச்சத்தால்உருகும்.
மிகுதயானஜனங்கள்கீேழவழுவார்கள்.

நகரவாசல்களில்இந்தவாள்பலைரக்ெகால்லும்.
ஆம்இந்தவாள்மின்னைலப்ேபான்றுபளிச்ச டும்.
இதுஜனங்கைளக்ெகால்லத்தீட்டப்பட்டிருக்க றது!

௧௬வாேள,கூர்ைமயாகஇரு!
வலதுபக்கத்ைதெவட்டு.
ேநராக ேமேலெவட்டு.
இடதுபக்கத்ைதெவட்டு.

உனதுமுைனேதர்ந்ெதடுத்தஇடங்களில் எல்லாம் ேபா!

௧௭ “ப றகுநானும்எனதுைககைளத்தட்டுேவன்.
என்ேகாபத்ைதக்காட்டுவைதநறுத்துேவன்.

கர்த்தராக ய நான்ேபச ேனன்!”
Jerusalem Punished
௧௮ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௧௯ “மனுபுத்த ரேன, பாப ேலானிய அரசனின் வாள் இஸ்ரேவலுக்கு
வரத்தக்கதாக இரண்டு பாைதகைள வைரந்துக்ெகாள். இரண்டு சாைலகளும்
ஒேர ேதசத்தலிருந்து (பாப ேலான்) வர ேவண்டும். சாைலயன் ஆரம்பத்தல்
ஒரு குற ப்ைப எழுது. ௨௦ அைடயாளத்ைதப் பயன்படுத்த எந்த வழியல்
வாள் வருெமன்று காட்டு. ஒருவழி அம்ேமானியரின் நகரமாக ய ரப்பாவுக்குக்
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ெகாண்டுேபாகும். இன்ெனாருவழியூதாவல்இருக்கற பாதுகாக்கப்பட்ட நகரம்
எருசேலமிற்கு ெகாண்டுேபாகும்! ௨௧ பாப ேலானிய அரசன் தாக்குவதற்காகத்
தான் ேபாக வரும்பும் வழிையத் த ட்டமிட்டிருக்க றான் என்பைத இது காட்டும்.
பாப ேலான் அரசன் இரு வழிகளும் ப ரிக ற இடத்த ற்கு வந்தருக்க றான்.
பாப ேலான் அரசன் எத ர்காலத்ைத அறய மந்த ர அைடயாளங்கைளப்
பயன்படுத்தயருக்க றான். அவன் சல அம்புகைளஆட்டினான். அவன்குடும்ப
வக்க ரகங்களிடம் ேகள்வகள் ேகட்டான். அவன் தான் ெகான்ற வலங்கன்
ஈரைலப்பார்த்தான்.
௨௨ “அைடயாளமானது வலது பக்கமாக எருசேலமிற்குப் ேபாகும் வழியல்

ேபாகச் ெசால்லும்! அவன் வாசைல இடிக்கும் எந்த ரங்கைளக் ெகாண்டுவர
த ட்டமிடுக றான். அவன் கட்டைள இடுவான். அவனது வீரர்கள் ெகால்லத்
ெதாடங்குவார்கள். அவர்கள் ேபார் ஆரவாரத்ைதச் ெசய்வார்கள். ப றகு
அவர்கள் நகரத்ைதச் சுற்ற சுவைரக் கட்டுவார்கள், மணசாைலகைள
அைமப்பார்கள். நகரத்ைதத்தாக்கஅவர்கள்மரக்ேகாபுரங்கைளக்கட்டுவார்கள்.
௨௩ அச்ெசயல்கைள ெவறும் பயனற்ற மந்த ர வ த்ைதகளாக இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் கருதனார்கள். அவர்கள் தங்களுக்குள் வசுவாசப் ப ரமாணம்
எடுத்துக்ெகாண்டனர். ஆனால் கர்த்தர் அவர்களது பாவங்கைள நைனப்பார்!
ப றகுஇஸ்ரேவலர்கள் சைறப டிக்கப்படுவார்கள்.”
௨௪எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்,இதைனக்கூறுகறார்: “நீ பலபாவங்கைளச்

ெசய்தருக்க றாய். உன் பாவங்கள் ெவளிப்பைடயாகத் ெதரிகன்றன. நீ
குற்றவாளி என்பைத அைவ எனக்கு நைனப்பூட்டுகன்றன. எனேவ எத ரி தன்
ைகயல் உன்ைனப் ப டித்துக்ெகாள்வான். ௨௫இஸ்ரேவலின் தீய தைலவனான
நீ ெகால்லப்படுவாய். உன் தண்டைனக் காலம் வந்தருக்க றது. இங்ேக முடிவு
இருக்கறது!”
௨௬ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “உன்

தைலப்பாைகைய எடு! உன் க ரீடத்ைத எடுத்துவடு. காலம் மாற இருக்க றது.
முக்கயமான தைலவர்கள் தாழ்த்தப்படுவார்கள். முக்கயமற்றவர்கள்
தைலவர்கள் ஆவார்கள். ௨௭ நான் அந்த நகரத்ைத முழுைமயாக அழிப்ேபன்!
ஆனால் சரியான மனிதன் புதயஅரசன்ஆகும்வைரஇது ந கழாது. ப றகு நான்
அவைன (பாப ேலான்அரசைன)இந்நகரத்ைதைவத்துக்ெகாள்ளவடுேவன்.”

அம்ேமானுக்குஎத ரானதீர்க்கதரிசனம்
௨௮ ேதவன் ெசான்னார்: “மனுபுத்த ரேன, எனக்காக ஜனங்களிடம் கூறு,

இவற்ைறச் ெசால், ‘எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் அம்ேமான் ஜனங்களிடமும்
அவர்களின் அவமானத்த ற்குரிய ெபாய்த் ேதவனிடமும் இவற்ைறச்
ெசால்க றார்:

“ ‘பார்,ஒருவாள்!
வாள்உைறயலிருந்துெவளிேயஉள்ளது.
வாள்கூர்ைமயாக்கப்பட்டிருக்க றது!

வாள்ெகாைலெசய்யத்தயாராகஇருக்க றது.
இதுமின்னைலப் ேபான்றுஒளிவ டகூர்ைமயாக்கப்பட்டுள்ளது!

௨௯ “ ‘உங்கள்தரிசனங்கள்பயனற்றைவ,
உங்கள்மந்த ரம்உங்களுக்குஉதவாது. இதுெபாய்களின்ெகாத்துமட்டுேம.
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இவ்வாள்இப்ெபாழுதுதீயமனிதர்களின்ெதாண்ைடயல்உள்ளது.
அவர்கள்மரித்தஉடல்களாகவைரவல்ஆவார்கள்.

அவர்களின் ேநரம்வந்தருக்க றது.
அவர்களின்தீைமமுடிவைடயும் ேநரம்வந்தருக்க றது.

பாப ேலானுக்குஎத ரானதீர்க்கதரிசனம்
௩௦ “ ‘உனது வாைள (பாப ேலான்) உைறய ேல ேபாடு, பாப ேலாேன, நீ எந்த

இடத்தல் உருவாக்கப்பட்டாேயா, எந்த இடத்தல் ப றந்தாேயா அங்ேக நான்
உன்ைன நயாயந்தீர்ப்ேபன். ௩௧ எனது ேகாபத்ைத நான் உனக்கு எத ராகக்
ெகாட்டுேவன். எனது ேகாபம் உன்ைன ஒரு சூடான காற்ைறப்ேபான்று
அழிக்கும். நான் உன்ைனத் தீய மனிதர்களிடம் ஒப்பைடப்ேபன். அவர்கள்
ஜனங்கைளக் ெகால்வதல் தறைம உைடயவர்கள். ௩௨ நீங்கள் ெநருப்புக்கான
எண்ெணையப் ேபான்றவர்கள். உங்கள் இரத்தம் பூமியன் ஆழம்வைர பாயும்.
ஜனங்கள் உன்ைன மீண்டும் நைனக்கமாட்டார்கள். கர்த்தராக ய நான்
ேபச ேனன்!’ ”

௨௨
எேசக்க ேயல்எருசேலமிற்குஎத ராகப் ேபசுக றான்
௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௨ “மனுபுத்த ரேன, நீ நயாயம் தீர்ப்பாயா? ெகாைலக்காரர்களின் நகரத்ைத
(எருசேலம்) நயாயம்தீர்ப்பாயா? நீ அவளிடம் அவள் ெசய்த அருவருப்புகைள
எல்லாம் ெசால்வாயா? ௩ நீ கூறேவண்டும், ‘எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறக் கூறுகறார்: இந்நகரம் ெகாைலக்காரர்களால் நைறந்தருக்க றது.
எனேவ அவளது தண்டைனக் காலம் வந்தருக்க றது. அவள் தனக்குள் அசுத்த
வக்க ரகங்கைளச்ெசய்தாள். அைவஅவைளதீட்டுப்படுத்தன.
௪ “ ‘எருசேலம் ஜனங்கேள, நீங்கள் பல ஜனங்கைளக் ெகான்றீர்கள்,

நீங்கள் அசுத்த வக்க ரகங்கைளச் ெசய்தீர்கள். நீங்கள் குற்றவாளிகள்,
தண்டைனக் காலம் வந்தருக்க றது. உங்கள் முடிவு வந்தருக்க றது. மற்ற
நாடுகள் உங்கைளக் ேகலிெசய்கன்றன. அந்நாடுகள் உங்கைளப் பார்த்துச்
ச ரிக்கன்றன. ௫ ெதாைலவலும் அருகலும் உள்ள ஜனங்கள் உங்கைளக்
ேகலிெசய்கன்றனர். நீங்கள் உங்கள் ெபயர்கைளஅழித்தீர்கள். நீங்கள் உரத்த
ச ரிப்ைபக் ேகட்கமுடியும்.
௬ “ ‘பாருங்கள்! எருசேலமில்எல்லாஆள்ேவார்களும்தம்ைமப்பலப்படுத்தனர்.

எனேவ, அவர்கள் மற்ற ஜனங்கைளக் ெகால்லமுடியும். ௭ எருசேலமில்
உள்ள ஜனங்கள் தம் ெபற்ேறாைர மத ப்பதல்ைல. அந்நகரத்தல் அவர்கள்
அயல் நாட்டினைரத் துன்புறுத்தனார்கள். அந்த இடத்தல் அவர்கள்
அநாைதகைளயும் வதைவகைளயும் ஏமாற்றனார்கள். ௮ நீங்கள் என்
பரிசுத்தமான ெபாருட்கைள ெவறுக்கறீர்கள். எனது சறப்ப ற்குரிய ஓய்வு
நாட்கைள நீங்கள் முக்கயமற்றைவயாகக் கருதனீர்கள். ௯ எருசேலமில்
உள்ள ஜனங்கள் மற்ற ஜனங்கைளப்பற்ற ப் ெபாய் ெசால்க றார்கள். அவர்கள்
அப்பாவ ஜனங்கைளக் ெகால்வதற்காக இவ்வாறு ெசய்கன்றனர். ஜனங்கள்
ெபாய்த் ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாள்ள மைலகளுக்குப் ேபாக றார்கள்.
ப றகுஅவர்களின்ஐக்கயஉணைவஉண்ணஎருசேலமிற்குவருகறார்கள்.

“ ‘எருசேலமில், ஜனங்கள் பல பாலின உறவு பாவங்கைளச் ெசய்கன்றனர்.
௧௦ எருசேலமில் ஜனங்கள் தம் தந்ைதயன் மைனவேயாடு பாலின உறவு
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ெகாள்கன்றனர். எருசேலமில் ஆண்கள் ெபண்களின் மாதவலக்கு
நாட்களிலும் பலவந்தமாக பாலின உறவுெகாள்கன்றனர். ௧௧ ஒருவன்
அருவருக்கத்தக்க இப்பாவத்ைத தன் அயலானின் மைனவேயாேடேய
ெசய்க றான். இன்ெனாருவன் தன் ெசாந்த மருமகளிடேம பாலின
உறவுெகாண்டு அவைளத் தீட்டுப்படுத்துகறான். இன்ெனாருவன் தன்
தந்ைதக்குப் ப றந்த மகைள தன் ெசாந்த சேகாதரிையக் கற்பழிக்க றான்.
௧௨ எருசேலமில், நீங்கள் ஜனங்கைளக் ெகால்வதற்குப் பணம் ெபறுகறீர்கள்.
நீங்கள் கடன் ெகாடுத்து அவற்றுக்கு வட்டி வசூலிக்கறீர்கள். நீங்கள் ச றது
பணம்ெபறுவதற்காகஉங்கள்நண்பர்கைளஏமாற்றுகறீர்கள். நீங்கள்என்ைன
மறந்தருக்க றீர்கள்.’ எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறனார்.
௧௩ேதவன்ெசான்னார்: “ ‘இப்ேபாது பார்! நான்எனதுைகையநீட்டிஉன்ைனத்

தடுக்க ேறன். நீஜனங்கைளஏமாற்றயதற்கும்ெகான்றதற்கும் நான்உன்ைனத்
தண்டிப்ேபன். ௧௪ ப றகு ைதரியமாக இருப்பாயா? நான் உன்ைனத் தண்டிக்க
வரும் காலத்தல் நீ பலமுைடயவனாக இருப்பாயா? இல்ைல! நாேன கர்த்தர்,
நான் ேபச யருக்க ேறன்! நான் ெசான்னவற்ைறச் ெசய்ேவன். ௧௫ நான்
உங்கைளப் பலநாடுகளில் ச தறடிப்ேபன். நீங்கள் பலநாடுகளுக்குப் ேபாகும்படி
நான் உங்கைளப் பலவந்தப்படுத்துேவன். இந்நகரிலுள்ள தீட்டானைவகைள
நான் முழுவதுமாக அழிப்ேபன். ௧௬ஆனால் எருசேலேம, நீ தீட்டாவாய். இைவ
எல்லாம் ந கழ்வைத மற்ற நாடுகள் எல்லாம் பார்க்கும். ப றகு நாேன கர்த்தர்
என்பைதநீஅறவாய்.’ ”

இஸ்ரேவல்பயனற்றெபாருள்ேபாலாக றது
௧௭ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௧௮ “மனுபுத்த ரேன, ப த்தைள, தகரம், இரும்பு, ஈயம் ஆகயவற்ைற
ெவள்ளிேயாடு ஒப்படும்ேபாது அைவ பயன் குைறந்தைவ. ெவள்ளிையச்
சுத்தப்படுத்த ெநருப்ப ேல ேபாடுவார்கள். ெவள்ளி உருகய பன்
அதலுள்ள அசுத்தத்ைத ேவைலக்காரர்கள் நீக்குவார்கள். இஸ்ரேவல் நாடு
அந்த உதவாத மீதயான அழுக்ைகப் ேபாலாய ற்று. ௧௯ எனேவ எனது
ஆண்டவரும் கர்த்தருமானவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: ‘நீங்கள் எல்ேலாரும்
பயனற்றவர்களாவீர்கள். நான் உங்கைள எருசேலமிற்குள் கூட்டிச் ேசர்ப்ேபன்.
௨௦ ேவைலக்காரர்கள் ெவள்ளி, ப த்தைள, இரும்பு, ஈயம் ேபான்றவற்ைற
ெநருப்ப ேல ேபாடுவார்கள். அதுெவப்பம்அைடயகாற்ைறஊதுவார்கள். ப றகு
அந்த உேலாகங்கள் உருக ஆரம்ப க்கும். அதுேபாலேவ, நான் உங்கைள என்
ெநருப்பல்ேபாட்டு உருகைவப்ேபன். அந்ெநருப்புதான் என் ேகாபம். ௨௧ நான்
உன்ைன அந்ெநருப்பல் ேபாடுேவன். என் ேகாபத்தீயல் காற்றுஊதுேவன். நீ
உருகத் ெதாடங்குவாய். ௨௨ ெவள்ளி ெநருப்பல் உருகும். ேவைலக்காரர்கள்
ெவள்ளிைய மட்டும் தனிேய ஊற்ற அதைனக் காப்பாற்றுவார்கள். அது
ேபாலேவ நகரில் நீ உருகுவாய். ப றகு நாேன கர்த்தர் என்பைத அறவாய்.
அேதாடுஎன்ேகாபத்ைதஉனக்குஎத ராகஊற்றயைதயும்நீஅறவாய்.’ ”

எேசக்க ேயல்எருசேலமிற்குஎத ராகப் ேபச யது
௨௩ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௨௪ “மனுபுத்த ரேன, இஸ்ரேவலிடம் ேபசு. அவள் பரிசுத்தமாக இல்ைல
என்பைதக் கூறு. அந்நாட்டின் மீது நான் ேகாபமாக இருக்க ேறன்.
எனேவ அந்நாடு அதன் மைழையப் ெபறவல்ைல. ௨௫ எருசேலமில்
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உள்ள தீர்க்கதரிச கள் பாவத் த ட்டங்கைள இடுகறார்கள். அவர்கள்
சங்கத்ைதப் ேபான்றவர்கள். அது தான் ப டித்த வலங்ைகத் தன்னத்
ெதாடங்கும்ேபாது ெகர்ச்ச க்கும். அத்தீர்க்கதரிச கள் பலரது வாழ்ைவ
அழித்தருக்கன்றனர். அவர்கள் பல வைலமத ப்புள்ள ெபாருட்கைள
எடுத்தருக்கன்றனர். எருசேலமில் பல ெபண்கள் வதைவயாவதற்குக்
காரணமாகஇருந்தருக்கன்றனர்.
௨௬ “ஆசாரியர்கள் உண்ைமயல் எனது ேபாதைனகைள சைதத்துவ ட்டனர்.

எனது பரிசுத்தமானவற்ைற அவர்கள் சரியாக ைவத்துக்ெகாள்ளவல்ைல.
அவற்ைற அவர்கள் முக்கயமானதாகக் காண்பப்பதல்ைல.
பரிசுத்தமானவற்ைற பரிசுத்தமற்றைவ ேபான்று நடத்துகறார்கள். அவர்கள்
சுத்தமானவற்ைறச் சுத்தமற்றவற்ைறப் ேபால் நடத்துகறார்கள். அவர்கள்
ஜனங்களுக்கு இைதப்பற்ற கற்றுத் தரவல்ைல. எனது சறப்புக்குரிய ஓய்வு
நாட்களுக்கு மத ப்பு மறுக்க றார்கள். அவர்கள் என்ைன முக்கயமற்றவராக
நடத்தனார்கள்.
௨௭ “எருசேலமில் தைலவர்கள் எல்லாம் தான் ப டித்த இைரையத் தன்கற

ஓநாய்கைளப் ேபான்றவர்கள். அத்தைலவர்கள் ெசல்வம் ெபறுவதற்காக
ஜனங்கைளப்ப டித்துக்ெகால்கன்றனர்.
௨௮ “தீர்க்கதரிச கள் ஜனங்கைள எச்சரிப்பதல்ைல. அவர்கள் உண்ைமைய

மூடினார்கள். அவர்கள் சுவர் கட்டத்ெதரியாத ேவைலக்காரர்கைளப்
ேபான்றவர்கள். அவர்கள் துவாரங்களில் சாந்ைத மட்டும் பூசுக றவர்கள்.
அவர்கள் ெபாய்கைள மட்டும் ேபசுக றார்கள். அவர்கள் எத ர்காலத்ைத
அற ந்துெகாள்ள மந்த ரத்ைதப் பயன்படுத்துகறார்கள். அவர்கள், ‘எனது
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்’ என்று ெசால்க றார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் ெபாய்கைள மட்டும் ெசால்க றார்கள். கர்த்தர் அவர்கேளாடு
ேபசவல்ைல!
௨௯ “ெபாது ஜனங்கள் ஒருவைரெயாருவர் பயன்படுத்த க்ெகாள்க றார்கள்.

ஒருவைர ஒருவர் ஏமாற்றுகறார்கள்: ஒருவைர ஒருவர் தருடுகன்றனர்.
அவர்கள் ஏைழகைளயும் ஆதரவற்றவர்கைளயும் ப ச்ைசக்காரர்கைளயும்
தங்கள்உபேயாகத்த ற்காகப் பயன்படுத்த க்ெகாள்கன்றனர். அவர்கள்அந்நய
நாட்டவைர ஏமாற்றுகன்றனர், அவர்களுக்கு எத ராக எந்த நயாயமும் இல்ைல
என்பதுேபான்றுநடந்துெகாள்கன்றனர்!
௩௦ “நான் ஜனங்களிடம் அவர்களது வாழ்க்ைகைய மாற்றும்படியும் நாட்ைடக்

காப்பாற்றும்படியும் ேகட்ேடன். நான் ஜனங்களிடம் சுவைர இைணக்கும்படி
ேகட்ேடன். அவர்கள் தறப்புகளில் நன்று பைகவருடன் சண்ைடய ட்டு நகைரக்
காப்பாற்றேவண்டும் என்று வரும்ப ேனன். ஆனால் எவரும் உதவக்கு
வரவல்ைல! ௩௧எனேவ, நான் என் ேகாபத்ைதக் காட்டுேவன். நான்அவர்கைள
முழுைமயாக அழிப்ேபன். அவர்கள் ெசய்தருக்க ற தீயைவகளுக்காக நான்
அவர்கைளத் தண்டிப்ேபன். இெதல்லாம் அவர்களுைடய தவறு!” எனது
கர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறனார்.

௨௩
௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௨ “மனுபுத்த ரேன, சமாரியா மற்றும் எருசேலம் பற்றய இந்தக் கைதையக்
ேகள். இரண்டு சேகாதரிகள் இருந்தனர். அவர்கள் ஒேர தாயன் மகள்கள்.
௩ அவர்கள் இளைமயாக இருக்கும்ேபாேத எக ப்தல் ேவச கள் ஆனார்கள்,
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எக ப்தல்அவர்கள்முதலில்ேவச த்தனம்ெசய்தனர். ஆண்கள்தம்மார்புகைளத்
ெதாடவும் வருடவும் அனுமதத்தனர். ௪மூத்தவளின் ெபயர் அேகாலாள்; அவள்
தங்ைகயன் ெபயர் அேகாலிபாள். அந்தச் சேகாதரிகள் எனது மைனவகள்
ஆனார்கள். எங்களுக்குப் பள்ைளகள் இருந்தனர். (அேகாலாள் உண்ைமயல்
சமாரியா. அேகாலிபாள்உண்ைமயல்எருசேலம்).
௫ “ப றகு அேகாலாள் எனக்கு நம்ப க்ைகயற்றவள் ஆனாள். அவள்

ேவசையப்ேபான்றுவாழத் ெதாடங்கனாள். அவள்தனது ேநசர்கைளவரும்பத்
ெதாடங்கனாள். அவள் அசீரிய பைடவீரர்கைள ௬ அவர்களது நீல வண்ணச்
சீருைடயல் பார்த்தாள். அவர்கள் குதைரேமல் சவாரி ெசய்க ற வரும்பத்தக்க
இளம் வீரர்கள். அவர்கள் தைலவர்களாகவும் அத காரிகளாகவும் இருந்தனர்.
௭ அேகாலாள் அவர்கள் அைனவருக்கும் தன்ைனேய ெகாடுத்தாள். அவர்கள்
அைனவரும் அசீரியப் பைடயல் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட வீரர்கள். அவள் அவர்கள்
அைனவைரயும் வரும்பனாள். அவள் அவர்களது தீட்டான சைலகேளாடு
ேசர்ந்து தீட்டானாள். ௮ இேதாடுகூட, அவள் எக ப்து மீதுெகாண்ட ேநசம்
ேமாகத்ைதயும் நறுத்தவல்ைல. அவள் இளைமயாக இருந்தேபாது எக ப்து
அவேளாடு ேநசம் ெசய்தது. அவளது இளம் மார்பகங்கைளத் ெதாட்ட முதல்
ேநசன் எக ப்துதான். எக ப்து தனது உண்ைமயற்ற ேநசத்ைத அவள் மீது
ஊற்றயது. ௯ எனேவ நான் அவைள ேநசர்கள் ைவத்துக்ெகாள்ளும்படி
வ ட்டுவ ட்ேடன். அவள் அசீரியாைவ வரும்பனாள். எனேவ, நான் அவைள
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன். ௧௦அவர்கள் அவைளக் கற்பழித்தனர். அவளது
குழந்ைதகைள எடுத்தனர். அவர்கள் அவைளக் கடுைமயாகத் தண்டித்தனர்.
அவைள வாளால் ெகான்றனர். ெபண்கள் இன்றும் அவைளப்பற்ற ப்
ேபசுக றார்கள்.
௧௧ “அவளது இைளய சேகாதரி அேகாலிபாள் இைவ எல்லாம் நடப்பைதப்

பார்த்தாள். ஆனாலும் அவள் தன் அக்காைவவ ட மிகுதயாகப் பாவங்கைளச்
ெசய்தாள்! அவள் அேகாலாைளவ ட மிகவும் நம்ப க்ைகயற்றவள் ஆனாள்,
௧௨ அவள் அசீரியத் தைலவர்கைளயும், அதகாரிகைளயும் வரும்பனாள்.
அவள் நீலவண்ணச் சீருைடயல் குதைரயல் சவாரி ெசய்துவரும் இளம்
வீரர்கைளவரும்பனாள். அவர்கள்அைனவரும்வரும்பத்தக்கஇளம்ஆண்கள்.
௧௩அவர்கள்இருவரும்அேததவறால்தம்வாழ்ைவதீட்டுப்படுத்த க்ெகாண்டைத
நான்பார்த்ேதன்.
௧௪ “அேகாலிபாள் தன் ேசாரத்ைதத் ெதாடர்ந்தாள். பாப ேலானில், சுவரில்

ஆண்கள் உருவம் ெசதுக்கப்பட்டிருப்பைதப் பார்த்தாள். அைவ சவப்புச் சீருைட
அணிந்த கல்ேதயரின் உருவங்கள். ௧௫ அவர்கள் தம் இடுப்ைபச்சுற்ற கச்ைச
அணிந்தருந்தனர். தைலயல் நீண்ட தைலப் பாைக அணிந்தனர். அவர்கள்
அைனவரும் ேதேராட்டிகைளப் ேபான்று காட்ச தந்தனர். அவர்கள் அைனவரும்
பாப ேலானில் ப றந்தவர்களின் சாயலில் இருந்தனர். ௧௬ அேகாலிபாள்
அவர்கைள வரும்பனாள். அதனால் அவள் தூதர்கைள கல்ேதயாவுக்கு
அவர்களிடம் அனுப்பனாள். ௧௭ எனேவ பாப ேலானியர்கள் அவளது ேநசம்
படுக்ைகக்கு வந்து அவேளாடு பாலின உறவுெகாண்டனர். அவர்கள்
அவைளப் பயன்படுத்த மிகவும் தீட்டுப்படுத்தயதனால் அவள் அவர்கள் ேமல்
ெவறுப்பைடந்தாள்!
௧௮ “அேகாலிபாள் இவ்வாறு என்னிடம் வசுவாசமற்றவளாக இருந்தைத

யாவரும் காணும்படிச் ெசய்தாள். பலர் அவளது ந ர்வாணத்ைத
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அனுபவக்கும்படி அனுமதத்தாள். நான் அவளது அக்காேளாடு
ெவறுப்பைடந்ததுேபால அவேளாடும் ெவறுப்பைடந்ேதன். ௧௯ மீண்டும்
மீண்டும் அேகாலிபாள் எனக்குத் துேராகம் ெசய்தாள். ப றகு அவள்
தான் இளம்ெபண்ணாக எக ப்தல் இருந்தெபாழுது நடந்த ேவச த்தனத்ைத
நைனவுபடுத்த க்ெகாண்டாள். ௨௦ கழுைதக் குற கள் ேபான்ற தன் ேநசர்களின்
ஆண் குறகள் மீதும், குதைரகளினுைடயைதப் ேபான்ற தன் ேநசர்களின்
வந்துப் ெபருக்கன் மீதும் தனக்கருந்த ஆைசைய அவள் நைனத்துக்
ெகாண்டாள்.
௨௧ “அேகாலிபாேள,நீஉன்இளைமையப்பற்ற கனவுகண்டுெகாண்டிருக்க றாய்.

அக்காலத்தல் உன் ேநசர்கள் உன் மார்பகங்கைளத் ெதாட்டு வருடினார்கள்.
௨௨ எனேவ, அேகாலிபாேள, எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகறார்: ‘நீஉன்ேநசர்கள்ேமல்ெவறுப்பைடந்தாய்,ஆனால்நான்இங்குஉன்
ேநசர்கைளக் ெகாண்டுவருேவன். அவர்கள் உன்ைன முற்றுைகயடுவார்கள்.
௨௩ நான் பாப ேலானில் உள்ள அைனத்து ஆண்கைளயும் குற ப்பாகக்
கல்ேதயர்கைளயும் அைழப்ேபன். நான் ேபேகாடு, ேசாவா, ேகாவா ஆகய
ேதசங்களில் உள்ளவர்கைளயும் அைழப்ேபன். நான் அசீரியாவல் உள்ள
ஆண்கைளயும் அைழப்ேபன். நான் அைனத்துத் தைலவர்கைளயும்
அதகாரிகைளயும் அைழப்ேபன். அவர்கள் எல்ேலாரும் குதைர மீது
சவாரிெசய்யும் வரும்பத்தக்க இளம் ஆண்கள், அதகாரிகள், ேசனாத பத கள்,
ேமலும் முக்கய நபர்களாகவும் இருந்தனர். ௨௪ அந்த ஆண்களின் கூட்டம்
உன்னிடம் வரும். அவர்கள் தமது இரதங்களிலும் குதைரகளிலும் ஏற
வருவார்கள். அவர்கள் எண்ணிக்ைகயல் மிகுதயாக இருப்பார்கள்.
அவர்கள் தமது ஈட்டிகள், ேகடயங்கள், தைலக்கவசங்கள் ஆகயவற்ைற
அணிந்தருப்பார்கள். அவர்கள் உன்ைனச் சுற்ற ந ற்பார்கள். நான்
அவர்களிடம் நீ எனக்குச் ெசய்தருந்தைதச் ெசால்ேவன். அவர்கள் தம்
ெசாந்த முைறய ேலேய உன்ைனத் தண்டிப்பார்கள். ௨௫ நான் எவ்வளவு
ெபாறாைமயுள்ளவன் என்பைத உனக்குக் காட்டுேவன். அவர்கள் மிகவும்
ேகாபம்ெகாண்டு உன்ைனத் துன்புறுத்துவார்கள். அவர்கள் உனதுமூக்ைகயும்
காதுகைளயும் ெவட்டுவார்கள். அவர்கள் வாைளப் பயன்படுத்த உன்ைனக்
ெகால்லுவார்கள். ப றகு உனது பள்ைளகைள எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். ப றகு
வடுபட்டுள்ள உனக்குரியவற்ைற எரிப்பார்கள். ௨௬ அவர்கள் உனக்குரிய
ெமல்லிய ஆைடகைளயும் நைககைளயும் எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். ௨௭ நான்
உனதுஎக ப்ேதாடுள்ளேவச த்தனம்பற்றயகனைவநறுத்துேவன். அவற்ைறநீ
மீண்டும்ேதடமாட்டாய். அவர்கைளமீண்டும்நீநைனக்கமாட்டாய்!’ ”
௨௮ எனது கார்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “நீ ெவறுக்கற

ஆண்களிடம் நான் உன்ைனக் ெகாடுக்க ேறன். நீ அருவருப்பைடந்த
ஆண்களிடம் நான் உன்ைனக் ெகாடுக்க ேறன். ௨௯ அவர்கள் உன்ைன
எவ்வளவு தூரம் ெவறுக்கறார்கள் என்பைதக் காட்டுவார்கள். அவர்கள் உன்
உைழப்பன் பலைன எல்லாம் எடுத்துக் ெகாள்வார்கள். அவர்கள் உன்ைன
ெவறுைமயாகவும் ந ர்வாணமாகவும் வ ட்டுவடுவார்கள். ஜனங்கள் உன்
பாவங்கைளத் ெதளிவாகக் காண்பார்கள். அவர்கள், நீ ேவசையப்ேபான்று
நடந்துெகாண்டைதயும் ெகட்ட கனவுகள் கண்டைதயும் காண்பார்கள். ௩௦ நீ
என்ைன வட்டுவ ட்டு மற்ற நாடுகைளத் துரத்த க்ெகாண்டு ேபானேபாது
அப்பாவங்கைளச் ெசய்தாய். அவர்களது அசுத்த வக்க ரகங்கைள
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ெதாழுதுெகாள்ளத் ெதாடங்கும்ேபாது அப்பாவங்கைளச் ெசய்தாய்.
அவற்றனால் நீ உன்ைனேய தீட்டுப்படுத்த க்ெகாண்டாய். ௩௧ நீ உன்
அக்காைவப் பன்பற்ற அவைளப் ேபான்று வாழ்ந்தாய். நீேய அவளுைடய
வஷக் ேகாப்ைபைய எடுத்து உனது ைககளில் ப டித்துக்ெகாண்டாய். உனது
தண்டைனக்கு நீேய காரணம் ஆனாய்.” ௩௨ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறக்கூறுகறார்:

“நீஉன்சேகாதரியன்வஷக்ேகாப்ைபையகுடிப்பாய்.
இதுஉயரமும்அகலமும்ெகாண்டவஷக்ேகாப்ைப.

அக்ேகாப்ைபயல்மிகுதயானவஷம் (தண்டைன)உள்ளது.
ஜனங்கள்உன்ைனப்பார்த்துச் ச ரித்துக் ேகலிெசய்வார்கள்.

௩௩நீஒருகுடிகாரைனப்ேபான்றுதடுமாறுவாய்.
நீ மிகவும் சஞ்சலம்அைடவாய்.

அதுஅழிவும் பாழ்க்கடிப்பும்உள்ளேகாப்ைப.
இதுஉன்சேகாதரி குடித்த ேகாப்ைபையப் (தண்டைன) ேபான்றது.

௩௪அக்ேகாப்ைபயலுள்ளவஷத்ைதநீகுடிப்பாய்.
அதலுள்ளகைடச ெசாட்ைடயும் நீகுடிப்பாய்.

நீஅந்தக் ேகாப்ைபையஎற ந்துதுண்டுதுண்டாக்குவாய்.
நீ ேவதைனயனால்உன்மார்பகங்கைளக்க ழிப்பாய்.

இைவநகழும், ஏெனன்றால், நாேனஆண்டவரும்கர்த்தருமாய்இருக்க ேறன்.
நான்இவற்ைறக்கூற ேனன்.

௩௫ “எனேவஎனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறனார்: ‘எருசேலேம,
என்ைன மறந்து வ ட்டாய். நீ என்ைன தூர எற ந்துவ ட்டு என்ைன வட்டுப்
ேபாய்வ ட்டாய். எனேவ இப்ேபாது என்ைன வட்டு வலகயதற்காக நீ
துன்பப்படேவண்டும். ேவசையப்ேபான்று வாழ்க றாய். உனது ெகட்ட
கனவுகளுக்காகவும்உன்ேவச த்தனங்களுக்காகவும்நீதுன்பப்பட ேவண்டும்.’ ”

அேகாலாள்,அேகாலிபாள்ஆக ேயாருக்குஎத ரானநயாயத்தீர்ப்பு
௩௬ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் என்னிடம் ெசான்னார்: “மனுபுத்த ரேன,

அேகாலாைவயும் அேகாலிபாைளயும் நயாயம்தீர்க்கப்ேபாக றாயா? அவர்கள்
ெசய்தருக்க ற அருவருப்பான ெசயல்கைளப்பற்ற அவர்களிடம் கூறு,
௩௭ அவர்கள் வபச்சாரமாக ய பாவத்ைதச் ெசய்தனர். அவர்கள் ெகாைலக்
குற்றவாளிகள். அவர்கள் ேவச கைளப்ேபான்று நடந்துெகாண்டனர். அவர்கள்
அசுத்த வக்க ரகங்களுக்காக என்ைனவட்டுவ ட்டனர். அவர்கள் என்
மூலம் குழந்ைதகைளப் ெபற்றனர். ஆனால் அவர்கைளக் கட்டாயப்படுத்த
தீக்குள்ளாக்க அந்த அசுத்த வக்க ரகங்களுக்கு ேபாஜனப்பலியாகக்
ெகாடுத்தனர். ௩௮ ேமலும் அவர்கள் என்னுைடய ஆலயத்ைதத் தீட்டுப்படுத்த
என் ச றப்பானஓய்வு நாட்கைளமுக்கயமற்றதாக நடத்தனார்கள். ௩௯அவர்கள்
தம் வக்க ரகங்களுக்காகக் குழந்ைதகைளக் ெகான்றார்கள். அவர்கள்
எனது பரிசுத்தமான இடத்த ற்குச் ெசன்று அவற்ைறயும் அருவருப்பானதாக
ஆக்கனார்கள்! அவர்கள்இதைனஎன்ஆலயத்தற்குள்ெசய்தார்கள்!
௪௦ “அவர்கள் ெதாைலதூர நாடுகளிலிருந்து ஆண்கைள அைழக்க

அனுப்பயருந்தனர். நீ இம்மனிதர்களிடம் தூதுவைன அனுப்பனாய்.
அம்மனிதர்கள் உன்ைனப் பார்க்க வந்தனர். அவர்களுக்காக நீ குளித்தாய்.
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கண்ணுக்கு ைம தீட்டினாய். நைககைள அணிந்துெகாண்டாய். ௪௧ நீ
அழகான படுக்ைகயல் அமர்ந்து அதனருகல் ேமைசையப்ேபாட்டாய். எனது
வாசைனப்ெபாருட்கைளயும்எனதுஎண்ெணையயும்ேமைசேமல்ைவத்தாய்.
௪௨ “எருசேலமில் உள்ள சத்தம் வருந்துண்ணும் ஒரு கும்பலின்

இைரச்சைலப்ேபான்றுேகட்டது. பலமனிதர்கள்வருந்துக்குவந்தனர். அவர்கள்
வனாந்தரத்தலிருந்து வந்ததுேபான்று ஏற்கனேவ குடித்தருந்தனர். அவர்கள்
அப்ெபண்களுக்குைகவைளகைளயும்க ரீடங்கைளயும்ெகாடுத்தனர். ௪௩ப றகு
நான் வபச்சாரத்தால் கைளத்துப் பழுதான ஒரு ெபண்ணிடம் ேபச ேனன்.
நான் அவளிடம், ‘அவர்கள் உன்ேனாடும் நீ அவர்கேளாடும் ெதாடர்ந்து பாலின
உறவு ைவத்துக்ெகாள்வீர்களா?’ என்று ேகட்ேடன். ௪௪ ஆனால் அவர்கள்
ேவச களிடம் ேபாவதுேபான்று அவேளாடு ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தார்கள். ஆம்,
அவர்கள்மீண்டும்மீண்டும்அந்தமுைறேகடானெபண்களானஅேகாலாளிடமும்
அேகாலிபாளிடமும் ேபானார்கள்.
௪௫ “ஆனால் நல்லவர்கள் அவர்கைளக் குற்றவாளியாக ந யாயந்தீர்ப்பார்கள்.

அவர்கள் அப்ெபண்கைள அவர்களது வபச்சாரம் மற்றும் ெகாைல
பாவங்களுக்காக நயாயந்தீர்ப்பார்கள். ஏெனன்றால், அவர்கள்
அேகாலாளிடமும்அேகாலிபாளிடமும்வ பச்சாரப்பாவம்ெசய்தனர். அவர்களால்
ெகால்லப்பட்டவர்களின்இரத்தம்அவர்களதுைகயல்இன்னும்இருக்கறது.”
௪௬ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்: “ஜனங்கைள

ஒன்று ேசருங்கள். அந்த ஜனங்கள் அேகாலாைவயும் அேகாலிபாைளயும்
தண்டிக்க அனுமதயுங்கள். அந்த ஜனங்கள் குழு இரண்டு ெபண்கைளயும்
தண்டித்துக் ேகலி ேபசும். ௪௭ ப றகு அந்த ஜனங்கள் குழு அவர்கள் மீது
கல்ைல வீச க் ெகால்லும், ப றகு அவர்கள் தம் வாள்களால் அப்ெபண்கைளத்
துண்டுகளாக்குவார்கள். அவர்கள் அப்ெபண்களின் பள்ைளகைளயும்
ெகால்வார்கள். அவர்களின் வீடுகைளயும் எரிப்பார்கள். ௪௮ இப்படியாக,
நான் இந்நாட்டில் உள்ள அவமானத்ைதப் ேபாக்குேவன். நீங்கள் ெசய்தது
ேபான்ற அவமானகரமான ெசய்ைககைளச் ெசய்யேவண்டாம் என்று எல்லாப்
ெபண்களும் எச்சரிக்கப்படுவார்கள். ௪௯ நீங்கள் ெசய்த முைறேகடான
ெசயல்களுக்காக அவர்கள்உன்ைனத் தண்டிப்பார்கள். நீங்கள்உங்கள்அசுத்த
வக்க ரகங்கைளத் ெதாழுதுெகாண்டதற்காக தண்டிக்கப்படுவீர்கள். ப றகு
நாேனகர்த்தரும்ஆண்டவருமாயருக்க ேறன்என்றும்நீங்கள்அறவீர்கள்.”

௨௪
பாைனயும்இைறச்சயும்
௧ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. இது

சைறப்பட்ட ஒன்பதாம் ஆண்டின் பத்தாம் மாதத்தன் (டிசம்பர்) பத்தாம் நாளில்
நடந்தது, அவர் ெசான்னார்: ௨ “மனுபுத்த ரேன, இந்த நாளின் ேததையயும்
இந்தக் குற ப்ைபயும் நீ எழுதைவ. ‘இந்த நாளில் பாப ேலான் அரசனது பைட
எருசேலைம முற்றுைகய ட்டது.’ ௩ இந்தக் கைதையக் கீழ்ப்படிய மறுக்கும்
குடும்பத்தாரிடம் (இஸ்ரேவல்) கூறு. அவர்களிடம் இவற்ைறக் கூறு, ‘எனது
கர்த்தராக யஆண்டவர்இதைனக்கூறுகறார்:

“ ‘பாத்த ரத்ைதஅடுப்ப ேலைவ,
பாத்த ரத்ைதைவத்துஅதல்தண்ணீைரஊற்று.

௪அதல்இைறச்ச த்துண்டுகைளப் ேபாடு.
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ெதாைடமற்றும் ேதாள்களில்உள்ளநல்லகற கைளப் ேபாடு,
நல்லஎலும்புகளாலும்பாத்த ரத்ைதந ரப்பு.

௫மந்ைதயல்நல்லஆடுகைளபயன்படுத்து,
பாத்த ரத்த ற்குக்கீேழவறகுகைளஅடுக்கு,

இைறச்ச த்துண்டுகைளக்ெகாத க்கைவ.
எலும்புகளும்ேவகும்வைரெபாங்கக் காய்ச்சு!

௬ “ ‘எனேவஎனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறுகறார்:
இதுஎருசேலமிற்குக் ேகடாகும்.

ெகாைலக்காரர்களின்நகரத்த ற்குஇதுேகடாகும்.
எருசேலம்துருஏறயஒருபாத்த ரத்ைதப் ேபான்றது.

அத்துருநீக்கமுடியாதது!
அப்பாத்த ரம் சுத்தமானதாகஇல்ைல,

எனேவ நீ அப்பாத்த ரத்தலுள்ள எல்லாக் கற த் துண்டுகைளயும் ெவளிேய
எடுத்துப் ேபாடேவண்டும்!

அக்ெகட்டுப்ேபான இைறச்சயல் ஆசாரியர்கள் எைதயும் ேதர்ந்ெதடுக்க,
தன்னஅனுமதக்கேவண்டாம்.

௭எருசேலம்துருேவாடுள்ளபாத்த ரத்ைதப் ேபான்றது.
ஏெனன்றால்ெகாைலகளினால்ஏற்பட்டஇரத்தம்இன்னும்உள்ளது!

அவள்ெவறும்பாைறயல்இரத்தத்ைதப் ேபாட்டாள்!
அவள்இரத்தத்ைதநலத்தல்ஊற்ற அைதப் புழுதயனால்மூடவல்ைல.

௮நான்அவள்இரத்தத்ைதெவறும்பாைறயல்ைவத்ேதன்.
எனேவஇதுமைறக்கப்படாது.

நான்இதைனச்ெசய்ேதன், எனேவஜனங்கள்ேகாபப்படுவார்கள்,
அப்பாவ ஜனங்கைளக்ெகான்றதற்காகஅவைளத்தண்டிப்பார்கள்.’ ”

௯ “ ‘எனேவ, எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறுகறார்:
ெகாைலக்காரர்கள்நைறந்தஇந்நகரத்துக்குஇதுேகடாகும்!

நான்ெநருப்புக்காக நைறயவறகுகைளஅடுக்குேவன்.
௧௦பாத்த ரத்த ற்குக்கீேழ நைறயவறகுகைளஅடுக்கு.

ெநருப்புைவ,
இைறச்சையநன்றாக ேவகைவ!

மசாலாைவக்கலந்துைவ.
எலும்புகைளயும்எரித்துவடு!

௧௧ப றகுபாத்த ரத்ைதக்காலியாக்க ெநருப்பன்ேமல்ைவ.
அதன்கைறகள்உருகத்ெதாடங்கும்வைரசூடாக்கு.

அதன்கைறகள்உருகவடும்,
துருவும்அழிக்கப்படும்.

௧௨ “ ‘எருசேலம்,அழுக்கைனேபாக்க
கடுைமயாக ேவைலெசய்யேவண்டும்.

ஆனாலும் “துரு” ேபாகாது!
ெநருப்பு (தண்டைன)மட்டுேமதுருைவஅகற்றும்!

௧௩ “ ‘நீ எனக்குஎத ராகப் பாவம்ெசய்தாய்.
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அதனால்பாவக்கைறேயாடுஉள்ளாய்.
நான்உன்ைனக்கழுவச்சுத்தமாக்கவரும்ப ேனன்.

ஆனால்அழுக்குெவளிேயறவல்ைல.
எனதுேகாபெநருப்பு தணியும்வைர

நான்மீண்டும்உன்ைனக்கழுவமுயற்ச ெசய்யமாட்ேடன்!

௧௪ “ ‘நாேன கர்த்தர், உனது தண்டைனவரும் என்று நான் ெசான்ேனன். நான்
அதுவரும்படிச் ெசய்ேவன். நான்தண்டைனையநறுத்த ைவப்பதல்ைல. நான்
உனக்காக வருத்தப்படுவதல்ைல. நீ ெசய்த பாவங்களுக்காக நான் உன்ைனத்
தண்டிப்ேபன்.’ ” எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்அவற்ைறச்ெசான்னார்.

எேசக்க ேயல்மைனவயன்மரணம்
௧௫ ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௧௬ “மனுபுத்த ரேன, நீ உன் மைனவையப் அத கமாய் ேநச க்க றாய். ஆனால்
நான் அவைள உன்னிடமிருந்து எடுத்துக்ெகாள்ளப் ேபாக ேறன். உன் மைனவ
தடீெரன்று மரிப்பாள். ஆனால் உனது துக்கத்ைத நீ காட்டக்கூடாது. நீ உரக்க
அழேவண்டாம். நீ அழுவாய். உன் கண்ணீர் கீேழ வழும். ௧௭ஆனால் உனது
துயரத்ைதஅைமதயாகெவளிப்படுத்தேவண்டும். உனதுமரித்தமைனவக்காக
நீ உரக்க அழாேத. நீ வழக்கமாக அணிக ற ஆைடையேய அணியேவண்டும்.
உனது தைலப் பாைகையயும் பாதரட்ைசகைளயும் அணியேவண்டும். உனது
துயரத்ைதக் காட்ட மீைசையமைறக்க ேவண்டாம். உறவனர் மரித்துப்ேபானால்
வழக்கமாக மற்றவர்கள்உண்ணும்உணைவநீஉண்ணேவண்டாம்.”
௧௮ மறுநாள் காைலயல் ஜனங்களிடம் ேதவன் ெசான்னைதச் ெசான்ேனன்.

அன்று மாைலயல் எனது மைனவ மரித்தாள். மறுநாள் காைலயல்
ேதவனுைடய கட்டைளபடி நான் ெசய்ேதன்: ௧௯ ப றகு ஜனங்கள் என்னிடம்
ெசான்னார்கள்; “ஏன்இவ்வாறுெசய்க றீர்? இதன்ெபாருள்என்ன?”
௨௦ப றகு நான்அவர்களிடம் ெசான்ேனன்: “கர்த்தருைடயவார்த்ைத என்னிடம்

வந்தது. அவர் ௨௧இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரிடம் ெசால்லச் ெசான்னார். எனது
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் ெசான்னார்: ‘பார், நான் எனது பரிசுத்தமான இடத்ைத
அழிப்ேபன். அந்த இடத்ைதப் பற்ற ெபருைமப்படுக றீர்கள். அைதப் பற்ற ப்
புகழ்ந்து பாடுக றீர்கள். அந்த இடத்ைதப் பார்க்க ஆைசப்படுக றீர்கள். நீங்கள்
உண்ைமயல் அந்த இடத்ைத ேநச க்க றீர்கள். ஆனால் நான் அந்த இடத்ைத
அழிப்ேபன். நீங்கள் வ ட்டுச்ெசல்லும் உங்கள் பள்ைளகைளப் ேபாரில்
ெகால்ேவன். ௨௨ ஆனால், நான் என் மைனவக்குச் ெசய்தைதேய நீங்கள்
ெசய்வீர்கள். உங்கள்துக்கத்ைதக்காட்ட மீைசையமைறக்கமாட்டீர்கள். ஒருவன்
மரித்ததற்காக வழக்கமாக உண்ணும் உணைவ நீங்கள் உண்ணமாட்டீர்கள்.
௨௩ நீங்கள் உங்கள் தைலப் பாைகையயும் பாதரட்ைசகைளயும் அணிந்து
ெகாள்வீர்கள். நீங்கள் உங்கள் துக்கத்ைதக் காட்டமாட்டீர்கள். நீங்கள்
அழமாட்டீர்கள். ஆனால் உங்களது பாவங்களால் நீங்கள் வீணாக்கப்
படுவீர்கள். நீங்கள்உங்களதுதுயரஒலிகைளஒருவருக்ெகாருவர்அைமதயாக
ெவளிப்படுத்த க்ெகாள்வீர்கள், ௨௪ எனேவ எேசக்க ேயல் உங்களுக்கு
ஒரு எடுத்துக் காட்டு, அவன் ெசய்தைத எல்லாம் நீங்கள் ெசய்வீர்கள்.
அந்தத் தண்டைனக் காலம் வரும். ப றகு நாேன கர்த்தர் என்பைத நீங்கள்
அறந்துெகாள்வீர்கள்.’ ”
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௨௫-௨௬ “மனுபுத்த ரேன, நான் ஜனங்களிடமிருந்து அப்பாதுகாப்பான
இடத்ைத (எருசேலம்) எடுத்துக்ெகாள்ேவன். அந்த அழகய இடம் அவர்கைள
மக ழ்ச்ச யைடயச் ெசய்க றது. அவர்கள் அந்த இடத்ைதப் பார்க்க அத கமாக
வரும்புகன்றனர். அவர்கள் உண்ைமயல் அந்த இடத்ைத ேநச க்க றார்கள்.
ஆனால்அந்த ேநரத்தல்நான்அந்தநகரத்ைதயும்அவர்களதுபள்ைளகைளயும்
எடுத்துக்ெகாள்ேவன். தப்ப ப் பைழத்த ஒருவன் எருசேலம் பற்றய ெகட்ட
ெசய்தையச் ெசால்வதற்கு வருவான். ௨௭ அப்ெபாழுது அவேனாடு ேபச
உன்னால்முடியும். நீ இனிேமலும் ெமௗனமாய் இருக்கமாட்டாய். இதுேபாலேவ
நீ அவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருப்பாய். ப றகு அவர்கள் நாேன கர்த்தர்
என்பைதஅறவார்கள்.”

௨௫
அம்ேமானுக்குஎத ரானதீர்க்கதரிசனம்
௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௨ “மனுபுத்த ரேன, அம்ேமான் ஜனங்கைள ேநாக்க அவர்களுக்கு எத ராக
எனக்காகப் ேபசு. ௩ அம்ேமான் ஜனங்களிடம் ெசால்: ‘எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவருைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்! எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: எனது பரிசுத்தமான இடங்கள்
அழிக்கப்பட்டேபாது நீங்கள் மக ழ்ச்ச அைடந்தீர்கள். இஸ்ரேவல் ேதசம்
பாழாக்கப்படுக றேபாது அதற்கு வ ேராதமாக இருந்தீர்கள். யூதாவன்
குடும்பத்தனர் சைறப டிக்கப்பட்டேபாது, அவர்களுக்கு வேராதமாக
இருந்தீர்கள். ௪ எனேவ கழக்ேக உள்ள ஜனங்களிடம் உன்ைனக் ெகாடுப்ேபன்.
அவர்கள் உன் ேதசத்ைத எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். அவர்களது பைடவீரர்கள்
உனது நாட்டில் தம் கூடாரங்கைள அைமப்பார்கள். அவர்கள் உங்களிைடேய
வாழ்வார்கள். அவர்கள் உங்கள் பழங்கைளத் தன்று உங்கள் பாைலக்
குடிப்பார்கள்.
௫ “ ‘நான் ரப்பா நகரத்ைத ஒட்டகங்களின் ேமய்ச்சல் நலமாகவும் நாட்ைட

ஆட்டுக் கைடயாகவும் ஆக்குேவன். ப றகு நாேன கர்த்தர் என்பைத நீ
அற ந்துெகாள்வாய். ௬ கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசால்க றார்: இஸ்ரேவல்
அழிக்கப்பட்டதற்காக நீ மக ழ்ச்ச அைடந்தாய். நீ உன் ைககைளத் தட்டி
கால்களால் மித த்தாய். நீ இஸ்ரேவல் ேதசத்ைத ேகலி ெசய்து அவமத த்தாய்.
௭ எனேவ, நான் உன்ைனத் தண்டிப்ேபன். நீ, ேபாரில் வீரர்கள் ைகப்பற்றத்தக்க
வைல மத ப்புள்ள ெபாருட்களாவாய். நீ உனது நலத்ைத இழப்பாய்.
ெதாைலதூர நாடுகளில் நீ மரித்துப்ேபாவாய். நான்உனது நாட்ைடஅழிப்ேபன்!
ப றகுநாேனகர்த்தர் என்பைதநீஅறவாய்.’ ”

ேமாவாப் மற்றும் ேசயீருக்குஎத ரானதீர்க்கதரிசனம்
௮எனது கர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறுகறார்: “ேமாவாபும் ேசயீரும்

(ஏேதாம்) ெசால்கன்றன, ‘யூத வம்சமானது மற்ற நாடுகைளப் ேபான்றது.’
௯ ேமாவாபன் ேதாள்கைள நான் ெவட்டுேவன். அதன் எல்ைலேயாரங்களில்
உள்ள நகரங்கைள நான் எடுத்துக்ெகாள்ேவன். ேதசத்தன் மகைமையயும்
ெபத்ெயச ேமாத்ைதயும், பாகால் ெமேயாைனயும் கீரியாத்தாயீைமயும்
எடுத்துக்ெகாள்ேவன். ௧௦ ப றகு நான் இந்நகரங்கைள கழக்ேக உள்ள
ஜனங்களுக்குக்ெகாடுப்ேபன். அவர்கள்உன்நாட்ைடப்ெபற்றுக்ெகாள்வார்கள்.
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க ழக்ேக உள்ள ஜனங்கள் அம்ேமான் ஜனங்கைள அழிக்கும்படி நான்
அனுமத ப்ேபன். அம்ேமான் என்று ஒரு ேதசம் இருந்தைத எல்ேலாரும்
மறந்துவடுவார்கள். ௧௧ எனேவ, நான் ேமாவாைபத் தண்டிப்ேபன். ப றகு
அவர்கள்நாேனகர்த்தர் என்பைதஅறவார்கள்.”
ஏேதாமிற்குவ ேராதமானதீர்க்கதரிசனம்
௧௨ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “ஏேதாம்

ஜனங்கள் யூதா வம்சத்தாருக்கு வ ேராதமாகத் தரும்பனார்கள். அவர்கள்
பழி வாங்கனார்கள். ஏேதாம் ஜனங்கள் குற்றவாளிகள்.” ௧௩ எனேவ
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார்: “நான் ஏேதாைமத் தண்டிப்ேபன்.
நான் ஏேதாமிலுள்ள மனிதர்கைளயும் வலங்குகைளயும் அழிப்ேபன். நான்
ேதமான் முதல் ேததான் வைரயுள்ள ஏேதாம் நாடு முழுவைதயும் அழிப்ேபன்.
ஏேதாமியர்கள் ேபாரில் ெகால்லப்படுவார்கள். ௧௪ நான் இஸ்ரேவலர்களாகய
என் ஜனங்கைளப் பயன்படுத்த , ஏேதாைமப் பழிவாங்குேவன். இவ்வாறு
இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்ஏேதாமிற்குவ ேராதமாகஎன்ேகாபத்ைதக்காட்டுவார்கள்,
ப றகு ஏேதாம் ஜனங்கள், அவர்கைள நான் தண்டித்தைத அறவார்கள்” எனது
கர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறனார்.
ெபலிஸ்தயர்களுக்குவேராதமானதீர்க்கதரிசனம்
௧௫ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “ெபலிஸ்தயர்கள்

பழிவாங்க முயன்றனர். அவர்கள் மிகவும் ெகாடூரமானவர்கள். அவர்கள்
தமக்குள் ேகாபத்ைத நீண்ட காலமாக எரியவ ட்டனர்!” ௧௬ எனேவ எனது
கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறனார்: “நான் ெபலிஸ்தயர்கைளத் தண்டிப்ேபன்,
ஆம், நான் க ேரத்தாவலிருந்து வந்த அந்த ஜனங்கைள அழிப்ேபன்.
கடற்கைரேயாரமாக வாழ்க ற அைனவைரயும் நான் அழிப்ேபன். ௧௭ நான்
அந்த ஜனங்கைளத் தண்டிப்ேபன். நான் பழிவாங்குேவன். எனது ேகாபம்
அவர்களுக்கு ஒரு பாடத்ைத கற்ப க்கும்படி நான் ெசய்ேவன். ப றகு அவர்கள்
நாேனகர்த்தர் என்பைதஅறவார்கள்!”

௨௬
தீருைவப்பற்றயதுக்கச்ெசய்த
௧ பத ேனாராம் ஆண்டின் முதல் ேததயல் கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம்

வந்தது. அவர் ெசான்னார்: ௨ “மனுபுத்த ரேன, எருசேலைமப் பற்ற தீரு
ெகட்டவற்ைறச் ெசான்னது: ‘ஆ, ஆ! ஜனங்கைளப் பாதுகாக்க ற நகரவாசல்
அழிக்கப்பட்டது! நகரவாசல் எனக்காகத் த றக்கப்பட்டிருக்க றது. இந்நகரம்
(எருசேலம்) அழிக்கப்படுக றது எனேவ அதலிருந்து எனக்கு ஏராளமான
வைலமத ப்புள்ளெபாருட்கள்கைடக்கும்!’ ”
௩ ஆைகயால் எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார்: “தீரு! நான்

உனக்கு வேராதமானவன். உனக்கு எத ராகச் சண்ைடய ட பல நாடுகைள
அைழத்துவருேவன். அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் கடற்கைர அைலகைளப்
ேபான்றுவருவார்கள்.”
௪ ேதவன் ெசான்னார்: “அந்தப் பைகவீரர்கள் தீருவன் சுவர்கைள

அழிப்பார்கள், ேகாபுரங்கைள இடித்துத் தள்ளுவார்கள், நானும் அந்நாட்டின்
ேமல் மண்ைணத் துைடப்ேபன். தீருைவ ெவறும் பாைறையப் ேபான்று
ஆக்குேவன். ௫ தீருவானது மீன் ப டிப்பதற்கான வைலகள் வ ரித்து
ைவப்பதற்குரிய இடமாக ஆகும். நான் இைதச் ெசான்ேனன்!” எனது
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கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார்: “தீரு, ேபாரில் வீரர்கள் எடுக்கத்தக்கதான
வைலமத ப்புள்ள ெபாருளாகும். ௬அவளது மகள்கள் (சறு நகரங்கள்), முக்கய
ப ராதான நலத்தல் ேபாரில் ெகால்லப்படுவார்கள். ப றகு அவர்கள் நாேன
கர்த்தர் என்றுஅறவார்கள்.”

தீருைவேநபுகாத்ேநச்சார் தாக்குவான்
௭ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “நான் தீருவுக்கு

வ ேராதமாக வடக்கலிருந்து பைகவைர வரவைழப்ேபன். அப்பைகவன்,
பாப ேலான் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார்! அவன் ெபரும்பைடையக்
ெகாண்டுவருவான். அதல் குதைரகள், இரதங்கள், குதைர வீரர்கள், மற்றும்
ஏராளமான வீரர்களும் இருப்பார்கள்! அவ்வீரர்கள் பல்ேவறு நாடுகளில்
உள்ளவர்கள். ௮ ேநபுகாத்ேநச்சார் உனது முக்கயமான நலத்தலுள்ள
மகள்கைள (சறு நகரங்கைள) ெகால்வான். உன் பட்டணத்ைதத் தாக்க அவன்
ேகாபுரங்கைளக்கட்டுவான். உன்நகைரச்சுற்ற மண்பாைதேபாடுவான். அவன்
மதல் சுவர்வைர ேபாகும் வழிகைள அைமப்பான். ௯உனது சுவர்கைள இடிக்க
ெபருந்தடிகைளக் ெகாண்டுவருவான். அவன் கடப்பாைரகைளப் பயன்படுத்த
உனது ேகாபுரங்கைள இடிப்பான். ௧௦அங்கு ஏராளமாக குதைரகள் இருக்கும்.
அவற்றலுள்ளபுழுத உன்ைனமூடும். குதைரவீரர்கள்,வாகனங்கள்,இரதங்கள்
ஆகயவற்றுடன்பாப ேலான்அரசன்நகரவாசல்வழியாகநுைழயும்ேபாதுஎழும்
சத்தத்தால் உன் சுவர்கள் நடுங்கும், ஆம், அவர்கள் உன் நகரத்த ற்குள்ேள
வருவார்கள். ஏெனன்றால், அதன் சுவர்கள் இடித்துத் தள்ளப்படும்.
௧௧ பாப ேலான் அரசன் நகரவாசல் வழியாக நகரத்த ற்குள் சவாரி ெசய்து
வருவான். அவனது குதைரகளின் குளம்புகளினால் உன் வீதகைள எல்லாம்
மித ப்பான். அவன் உன் ஜனங்கைள வாள்களால் ெகால்லுவான். உன் நகரில்
உள்ள பலமானதூண்கள்தைரயல்வழுந்துேபாகும். ௧௨உனதுெசல்வங்கைள
ேநபுகாத்ேநச்சாரின் ஆட்கள் எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். நீ வற்க வரும்புக ற
ெபாருட்கைள அவர்கள் எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். அவர்கள் உன் சுவர்கைள
உைடத்ெதறவார்கள், கல்லாலும் மரத்தாலுமான இன்பமான வீடுகைள
அழித்துக் குப்ைபையப்ேபான்று கடலில் எறவார்கள். ௧௩ எனேவ, நான் உனது
மகழ்ச்ச யான பாடல் ஒலிைய நறுத்துேவன். ஜனங்கள் உனது சுரமண்டல
ஒலிைய இனிக் ேகட்கமாட்டார்கள். ௧௪ நான் உன்ைன ெவறுைமயான
பாைறயாக்குேவன். நீ மீன் ப டிக்கும் வைலையப் பரப்புவதற்குரிய இடமாவாய்!
நீ மீண்டும் கட்டப்படமாட்டாய். ஏெனன்றால், கர்த்தராக ய நான் ேபச ேனன்!”
எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறனார்.

ப ற நாடுகள்தீருக்காகஅழும்
௧௫ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் தீருக்கு இைதக் கூறுகறார்: “மத்தயதைர

கடேலாரங்களிலுள்ள நகரங்கள் எல்லாம் நீ வழுகற சப்தம் ேகட்டு நடுங்கும்.
உன் ஜனங்கள் காயமும் மரணமும் அைடயும்ேபாது இது ந கழும். ௧௬ ப றகு
அந்நாடுகளில் உள்ள தைலவர்கள் தம் சங்காசனத்ைத வ ட்டு இறங்க தம்
துக்கத்ைத ெவளிப்படுத்துவார்கள். அவர்கள் தம் ச றப்ப ற்குரிய ஆைடகைள
அகற்றவடுவார்கள். அவர்கள்தம்அழகானஆைடகைளஅகற்றுவார்கள். ப றகு
அவர்கள்தம்நடுக்கமாகயஆைடைய (பயம்)அணிந்துெகாள்வார்கள். அவர்கள்
தைரயல் அமர்ந்து அச்சத்தால் நடுங்குவார்கள். நீ இவ்வளவு வைரவாக
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அழிக்கப்பட்டைத எண்ணி அவர்கள் ப ரமிப்பார்கள். ௧௭ அவர்கள் உன்ைனப்
பற்ற இச்ேசாகப் பாடைலப் பாடுவார்கள்:

“ ‘ஓதீருேவ, நீ புகழ்ெபற்ற நகரமாகஇருந்தாய்.
ஜனங்கள்உன்னிடம்வாழக் கடல்கடந்துவந்தனர்.

நீ புகேழாடுஇருந்தாய்.
இப்ேபாதுநீ ேபாய்வ ட்டாய்!

கடலில்நீபலத்ேதாடுஇருந்தாய்.
உன்னில்வாழ்பவர்களும்அப்படிேயஇருந்தார்கள்.

முக்கயநலத்தல்வாழ்பவர்கைளெயல்லாம் பயமுறுத்தனாய்.
௧௮இப்ெபாழுதுநீவழும்நாளில்

தீவுகளில்உள்ளநாடுகள்அச்சத்தால் நடுங்குகன்றன.
நீ பலகுடியருப்புக்கூட்டங்கைளக்கடேலாரமாகத்ெதாடங்கனாய்.

இப்ெபாழுது, நீ வீழ்ச்ச யைடயும் அன்று கடேலார நாடுகள் அச்சத்தால்
நடுங்குவார்கள்.’ ”

௧௯எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறுகறார்: “தீரு,நான்உன்ைன
அழிப்ேபன். நீ ஒரு பைழய ெவறுைமயான நகரமாவாய். அங்கு எவரும்
வாழமாட்டார்கள். கடல் ெபாங்க உன்ேமல் பாயும்படி ெசய்ேவன். ெபருங்கடல்
உன்ைன மூடிவடும். ௨௦ நான் உன்ைன மரித்த மனிதர்கள் இருக்கன்ற
ஆழமான பாதாளத்த ற்கு அனுப்புேவன். நீ நீண்ட காலத்த ற்கு முன்னால்
மரித்தவர்கேளாடுேசர்வாய். நீகுடிேயறாமல்இருக்கும்படிெதாடக்ககாலம்முதல்
பாழாயருக்க ற பூமியன் தாழ்வ டங்களிேல குழியல் இறங்குகறவர்கேளாடு
நான் உன்ைனத் தங்கச் ெசய்ேவன். ப றகு உன்னில் எவரும் வாழமாட்டார்கள்.
உய ர்கள் வாழும் இடத்தல் நீ இருக்கமாட்டாய்! ௨௧ ப ற ஜனங்கள் உனக்கு
ஏற்பட்டைதப் பார்த்து அஞ்சுவார்கள். நீ முடிந்துேபாவாய். ஜனங்கள்உன்ைனத்
ேதடுவார்கள். அவர்கள் உன்ைன மீண்டும் காணமாட்டார்கள்!” எனது
கர்த்தராக யஆண்டவர்ெசால்வதுஇதுதான்.

௨௭
கடல்வயாபாரத்தன்ைமயமாகஇருந்ததீரு
௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத மீண்டும் என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்.

௨ “மனுபுத்த ரேன, தீருைவப் பற்றய இச்ேசாகப் பாடைலப் பாடு. ௩ தீருைவப்
பற்ற இவற்ைறக் கூறு: ‘தீரு, நீ கடல்களுக்குக் கதவாக இருக்க றாய், பல
நாடுகளுக்கு நீ வயாபாரி. கடற்கைரேயாரமாக உள்ள பல நாடுகளுக்குப்
பயணம்ெசய்க றாய். எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறுகறார்:

“ ‘தீருேவ, நீ மிகஅழகானவள்என்றுஎண்ணுகறாய்.
நீமுழுைமயானஅழகுைடயவள்என்றுஎண்ணுகறாய்!

௪உனதுநகைரச் சுற்ற மத்தயதைரக்கடல்
எல்ைலயாகஇருக்க றது.

உன்ைனக்கட்டினவர்கள்உன்னிடமிருந்துபுறப்படும்
கப்பைலப் ேபான்றுமுழுஅழேகாடுகட்டினார்கள்.

௫ேசனீர்மைலகளிலிருந்துவந்த ேதவதாருமரங்களால்
உன்கப்பலின்தளத்த ற்கானபலைககைளச்ெசய்தார்கள்.
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லீபேனானிலிருந்துெகாண்டுவந்த ேகதுருமரங்களால்
பாய்மரங்கைளச்ெசய்தார்கள்.

௬பாசானின்கர்வாலிமரங்களினால்
உன்துடுப்புகைளச்ெசய்தார்கள்.

சீப்புருதீவுகளிலிருந்துெகாண்டுவந்தைபன்மரத்தால்
உன்கப்பல்தளத்ைதெசய்தார்கள்.
அதைனஅவர்கள்தந்தங்களால்அலங்காரம்ெசய்தனர்.

௭உன்பாய்க்காக எக ப்தலிருந்துவந்த ச த்த ரத்ைதயல்உள்ள
சணல்நூல்புடைவையப்பயன்படுத்தனார்கள்.
அந்தப் பாய்தான்உன்ெகாடியாகஇருந்தது.

உன்அைறயன்தைரச் சீைலநீலமும்சவப்புமாகஇருந்தது.
அைவசீப்புருதீவலிருந்துவந்தது.

௮ உனது படகுகைளச் சீேதான் அர்வாத் என்னும் நகரங்களின் ஜனங்கள்
உங்களுக்காகஓட்டினார்கள்.

தீரு,உன்ஞானிகள்உனதுகப்பலில்மாலுமிகளாகஇருப்பார்கள்.
௯ேகபாரின் நகரத்துமூப்பர்களும்ஞானிகளும்

கப்பலில்உள்ளபலைககைளஒன்ேறாெடான்ைறஓட்டிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
கடலில்உள்ளஅைனத்துகப்பல்களும்அவற்றலுள்ளமாலுமிகளும்

உன்னுடன்வயாபாரம்ெசய்வதற்காகஉன்னிடத்தல்இருந்தார்கள்.

௧௦ “ ‘உனதுபைடயல்ெபர்ச யரும்லூதயரும்பூத்த யரும்இருந்தனர். அவர்கள்
உனதுேபார்வீரர்கள். அவர்கள்தமதுேகடயங்கைளயும்தைலக்கவசங்கைளயும்
உன் சுவர்களில் ெதாங்கவ ட்டனர். அவர்கள் உன் நகரத்த ற்கு ெபருைமயும்,
மகைமயும் ெகாண்டுவந்தனர். ௧௧ அர்வாத் மற்றும் சலிசயாவன் ஆண்கள்
உனது சுவைரச் சுற்றலும் காவல் காத்தார்கள். கம்மாத் ஆண்கள் உன்
ேகாபுரங்களில் இருந்தனர். அவர்கள் தம் ேகடயங்கைள உனது நகைரச்
சுற்றயுள்ள சுவர்களில் ெதாங்கவ ட்டனர். அவர்கள் உனது அழைக
முழுைமயாக்கனர்.
௧௨ “ ‘தர்ஷீஸ் ஊரார் உன்னுைடய ச றந்த வாடிக்ைகயாளர்கள். அவர்கள்

ெவள்ளி, இரும்பு, தகரம், ஈயம் மற்றும் நீ வற்பைன ெசய்த ச றந்த
ெபாருட்கைள வயாபாரம் ெசய்தனர். ௧௩ க ரீஸ், துருக்க , கருங்கடைலச்
சுற்றயுள்ள பகுத ஜனங்கள் உன்ேனாடு வணிகம் ெசய்தனர். அவர்கள்
அடிைமகைளயும் ெவண்கலப் பாத்த ரங்கைளயும் வயாபாரம் ெசய்தனர்.
௧௪ெதாகர்மா சந்ததயனர்நீவற்றெபாருள்களுக்காக ேபார்க்குதைரகைளயும்
ேகாேவறு கழுைதகைளயும் ெகாண்டுவந்தனர். ௧௫ ேததான் ஜனங்கள் உன்
வயாபாரிகளாய் இருந்தார்கள். நீ உன் ெபாருட்கைளப் பல இடங்களில்
வற்றாய். ஜனங்கள் யாைனத் தந்தங்கைளயும் கருங்காலி மரங்கைளயும்
அவற்றுக்குப் பதலாகக் ெகாண்டுவந்தனர். ௧௬ அராம் உன்ேனாடு
வயாபாரம் ெசய்ய வந்தது. ஏெனன்றால், உன்னிடம் பல நல்ல ெபாருட்கள்
இருந்தன. அராம் ஜனங்கள் மரகதங்கைளயும். இரத்தாம்பரங்கைளயும்,
ச த்த ரத்ைதயலாைடகைளயும், உயர்ந்த ஆைடகைளயும், பவளங்கைளயும்,
பளிங்ைகயும்,உன்சந்ைதகளில்வற்கவந்தார்கள்.
௧௭ “ ‘யூதா ஜனங்களும், இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் உன்னுடன் வயாபாரம்

ெசய்யவந்தனர். ேகாதுைம, ேதன், எண்ெணய், ப சன் ைதலம் ஆகயவற்ைற
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உன்னிடம் வாங்க வந்தனர். ௧௮ தமஸ்கு சறந்த வாடிக்ைகயாளர்.
உன்னிடமிருந்தஅற்புதமான ெபாருட்களுக்காக உன்ேனாடுவயாபாரம் ெசய்ய
வந்தார்கள். ெகல்ேபானின் த ராட்ைசரசத்ைதயும், ெவண்ைமயான ஆட்டு
மயைரயும் உனக்கு வற்றார்கள். ௧௯ தமஸ்கு உேசரில் உள்ள த ராட்ைச
ரசத்ைத உன் ெபாருட்களுக்காகக் ெகாடுத்தனர். அவர்கள் துலக்கப்பட்ட
இரும்ைபயும், இலவங்கத்ைதயும், வசம்ைபயும் உன் சந்ைதகளில் வற்றார்கள்.
௨௦ ேததானின்ஆட்கள் நல்ல வயாபாரம் ெசய்தனர். அவர்கள் இரதங்களுக்குப்
ேபாடுக ற இரத்தனக் கம்பளங்கைள உன்ேனாடு வயாபாரம் பண்ணினார்கள்.
௨௧அரபயரும் ேகதாரின் எல்லா தைலவர்களும்வாடிக்ைகயாளர்கள். அவர்கள்
ஆட்டுக்குட்டிகைளயும், ஆட்டுக் கடாக்கைளயும் உன்ேனாடு வயாபாரம்
ெசய்தனர். ௨௨ ேசபா, ராமா நகரங்களில் உள்ளவர்கள் உன்னுடன் வயாபாரம்
ெசய்தனர். ேமல்தரமான எல்லா மணப்ெபாருட்கைளயும், எல்லா இரத்தனக்
கற்கைளயும்,ெபான்ைனயும்உன்சந்ைதக்குக்ெகாண்டுவந்தார்கள். ௨௩ஆரான்,
கன்ேன, ஏேதன் என்னும் பட்டணத்தார்களும் ேசபாவன் வயாபாரிகளும்,
அசீரியரும், கல்மாத் பட்டணத்தாரும் உன்ேனாடு வயாபாரம் ெசய்தனர்.
௨௪ இவர்கள் எல்லாவத உயர்ந்த சரக்குகைளயும், இளநீலப் பட்டுகளும்
வச த்த ரத் ைதயலாைடகளும் அடங்கய புடைவக் கட்டுக்கைளயும் வைல
உயர்ந்த துணிகள் ைவக்கப்பட்டு கயறுகளால் கட்டியருக்கும் ேகதுருமரப்
ெபட்டிகைளயும் ெகாண்டுவந்து உன்ேனாடு வயாபாரம் ெசய்தனர்.
இைவகைளேய அவர்கள் உன்ேனாடு வயாபாரம் ெசய்தனர். ௨௫ தர்ஷீசன்
கப்பல்கள்நீவற்றப்ெபாருட்கைளக்ெகாண்டுேபானார்கள்.

“ ‘தீரு, நீயும்ஒருசரக்குக்கப்பைலப் ேபான்றவள்.
நீ கடலில்ெசல்வங்கள்ஏற்றப்பட்ட கப்பல்.

௨௬ கப்பைலச் ெசலுத்துகறவர்கள் ஆழமான தண்ணீரில் உன்ைன
அைழத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள்.

ஆனால்கடலில்உன்கப்பைலபலமானகழக்குக்காற்றுஅழித்தது.
௨௭உனதுெசல்வங்கள்எல்லாம் கடலுக்குள்மூழ்கும்.

நீவற்கைவத்தருந்தெசல்வமும்வாங்கயெசல்வமும்கடலுக்குள்மூழ்கும்.
உனது கப்பலாட்களும், மாலுமிகளும், கப்பைலச் ெசப்பனிடுக றவர்களும் உன்

வயாபாரிகளும்
உன்னில்உள்ளஎல்லாப் ேபார்வீரர்களும்

கடலுக்குள்மூழ்குவார்கள்.
இது, நீஅழியும் நாளில் ந கழும்!

௨௮ “ ‘நீஉனதுவயாபாரிகைளத்ெதாைலதூரநாடுகளுக்குஅனுப்பனாய்.
அந்த இடங்கள் உனது மாலுமியன் அழுகுரைலக் ேகட்டு அச்சத்தால்
நடுங்கும்!

௨௯கப்பைலச்ெசலுத்தும்முழுக்குழுவும்கப்பைலவ ட்டுக்குத க்கும்.
கப்பலாட்களும் கடல் மாலுமிகள் அைனவரும் தம் கப்பல்கைள வ ட்டுக்
குத த்துகைரையஅைடவார்கள்.

௩௦அவர்கள்உன்ைனப்பற்ற துக்கப்படுவார்கள்.
அவர்கள்அழுவார்கள்.
அவர்கள்தம்தைலயல்மண்ைணவாரிப்ேபாடுவார்கள்.
அவர்கள்சாம்பலில்புரளுவார்கள்.
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௩௧அவர்கள்உனக்காகத் தம் தைலையெமாட்ைடயடிப்பார்கள்.
அவர்கள்துக்கத்தன்ஆைடையஅணிவார்கள்.

அவர்கள் உனக்காக மரித்துப்ேபானவர்களுக்காக அழுவதுேபான்று
அழுவார்கள்.

௩௨ “ ‘அவர்கள் தம் பலத்த அழுைகயல், உன்ைனப் பற்றய இந்தச் ேசாகப்
பாடைலப் பாடிஉனக்காகஅழுவார்கள்.

“ ‘தீருைவப் ேபான்றுயாருமில்ைல!
தீருகடல்நடுவல்அழிக்கப்படுக றது!

௩௩உன்வயாபாரிகள்கடல்கடந்து ேபானார்கள்.
உனது ெபருஞ்ெசல்வம் மற்றும் உன் சந்ைதயன் மூலம் நீ பலைரத்
தருப்த ப்படுத்தனாய்.

நீபூமியன்அரசர்கைளச்ெசல்வர்கள்ஆக்கனாய்!
௩௪ஆனால்இப்ெபாழுதுகடல்அைலகளால்

ஆழங்களில்உைடக்கப்பட்டாய்.
நீவற்றஅைனத்துப்ெபாருட்களும்

உனதுஆட்களும்வழுந்துவ ட்டனர்!
௩௫கடேலாரங்களில்வாழும்ஜனங்கள்

உன்ைனப்பற்ற அற ந்துதைகக்க றார்கள்.
அவர்களின்அரசர்கள்மிகவும் பயந்தருக்க றார்கள்.

அவர்களின்முகங்கள்அத ர்ச்சையகாண்பக்கன்றன.
௩௬ப ற நாடுகளில்உள்ளவயாபாரிகள்

உனக்காக பரிகச ப்பார்கள்.
உனக்குந கழ்ந்தைவஜனங்கைளப்பயப்படச் ெசய்யும், ஏெனன்றால்,

நீமுடிந்துேபானாய்.
நீஇனிஇருக்கமாட்டாய்.’ ”

௨௮
தீருதன்ைனத்தாேனஒருேதவன்என்றுநைனக்கறது
௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௨ “மனுபுத்த ரேன, தீருவன் அரசனிடம் கூறு: ‘எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறக்கூறுகறார்:

“ ‘நீ மிகவும்ெபருைமெகாண்டவன்!
நீெசால்க றாய்: “நான்ெதய்வம்!

கடல்களின்நடுேவெதய்வங்கள்வாழும்இடங்களில்
நான்அமருேவன்.”

“ ‘நீஒருமனிதன். ெதய்வம்அல்ல!
நீ ேதவன்என்றுமட்டும்நைனக்கறாய்.

௩நீ தானிேயைலவ ட புத்த சாலிஎன்றுநைனக்கறாய்!
உன்னால் எல்லா இரகச யங்கைளயும் கண்டுபடிக்க முடியும் என்று
நைனக்கறாய்!

௪உனதுஞானத்தாலும், புத்தயனாலும்
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நீஉனதுெசல்வத்ைதெபற்றாய்.
நீெபான்ைனயும்ெவள்ளிையயும்

உன்ெசல்வத்தல் ேசர்த்துக்ெகாண்டாய்.
௫உன்ஞானத்தாலும்வயாபாரத்தாலும்

ெசல்வத்ைதவளரச்ெசய்தாய்.
அச்ெசல்வத்தால்

இப்ெபாழுதுெபருைமெகாள்க றாய்.

௬ “ ‘எனேவஎனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறுகறார்:
தீரு, நீஒருேதவைனேபான்றுஉன்ைனநைனத்தாய்.
௭உனக்குஎத ராகச் சண்ைடய ட நான்அந்நயைரஅைழப்ேபன்.

அவர்கள், நாடுகளிேலேயமிகவும்ெகாடூரமானவர்கள்!
அவர்கள்தம்வாைளஉருவ ,

உனது ஞானத்தால் ெகாண்டு வந்த அழகய ெபாருட்களுக்கு எத ராகப்
பயன்படுத்துவார்கள்.

அவர்கள்உன்சறப்ைபக்குைலப்பார்கள்.
௮அவர்கள்உன்ைனக்குழிய ேலவழத்தள்ளுவார்கள்.

நீ கடலின் நடுேவ ெகாைலயுண்டு மரிக்க ற பயணிகைளப்ேபான்று
மரிப்பாய்.

௯அம்மனிதன்உன்ைனக்ெகால்வான்.
“நான்ஒருேதவன்” என்றுஇனியும்ெசால்வாயா?

இல்ைல! அவன்தனதுவல்லைமயால்உன்ைனஅைடவான்.
நீ ேதவனில்ைல,மனிதன்என்பைதநீஅறவாய்.

௧௦ அந்நயர்கள் உன்ைன ெவளிநாட்டவைரப் ேபால நடத்த ெகாைல
ெசய்வார்கள்!

அைவநகழும், ஏெனன்றால், நான்கட்டைளய ட்ேடன்!’ ”
எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறனார்.

௧௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௧௨ “மனுபுத்த ரேன, தீரு அரசைனப் பற்றய ேசாகப் பாடைல நீ பாடு. அவனிடம்
ெசால், ‘எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறுகறார்:

“ ‘நீஉயர்ந்த (இலட்சய)மனிதனாகஇருந்தாய்.
நீஞானம்நைறந்தவன்.
நீமுழுைமயானஅழகுள்ளவன்.

௧௩நீ ஏேதனில்இருந்தாய்.
அதுேதவனுைடயேதாட்டம்.

உன்னிடம் எல்லா வைலயுயர்ந்த கற்களும் பத்மராகம், புஷ்பராகம், ைவரம்,
படிகப் பச்ைச, ேகாேமதகம், யஸ்ப , இந்த ரநீலம், மரகதம், மாணிக்கம்
ஆகயவற்ைறைவத்தருந்தாய்.

இைவஅைனத்தும்ெபான்னில்ைவக்கப்பட்டிருந்தன.
நீ பைடக்கப்பட்ட நாளிேலேயஇவ்வழகுகள்உனக்குக்ெகாடுக்கப்பட்டன.
ேதவன்உன்ைனபலமுள்ளதாகச்ெசய்தார்.

௧௪நீ ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ேகரூப்களில்ஒருவன்உனது
சறகுகள்என்சங்காசனத்தன்ேமல்வ ரிந்தன.
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நான்உன்ைனேதவனுைடயபரிசுத்த மைலயல்ைவத்ேதன்.
நீஅந்தஇடத்த ற்குப்ெபாறுப்பாளியாயருந்தாய்.

நீெநருப்ைபப்ேபான்றுஒளிவீசும் நைககளின்மத்தயல்நடந்தாய்.
௧௫நான்உன்ைனப்பைடக்கும்ேபாதுநீநல்லவனாகவும்ேநர்ைமயானவனாகவும்

இருந்தாய்.
ஆனால்பறகுெகட்டவனானாய்.

௧௬உனதுவயாபாரம்உனக்குப்ெபருஞ்ெசல்வத்ைதத்தந்தது.
ஆனால்அைவஉனக்குள்ெகாடூரத்ைதைவத்தன. நீ பாவம்ெசய்தாய்.

எனேவநான்உன்ைனச்சுத்தமற்றஒன்றாக நடத்த ேனன்.
நான்உன்ைனத்ேதவனுைடயமைலயல்இருந்துஅப்பால்எற ந்ேதன்.

நீ ச றப்புக்குரிய ேகருபீன்களில்ஒருவன்.
உனதுசறகுகள்என்சங்காசனத்தன்ேமல்வ ரிந்தன.

ஆனால்நான்உன்ைனெநருப்ைப ேபான்றுஒளிவீசும்
நைககைளவ ட்டுவலகச்ெசய்ேதன்.

௧௭உனதுஅழகுஉன்ைனப்ெபருைமெகாள்ளச்ெசய்தது.
உனதுமகைமஉன்ஞானத்ைதஅழித்தது.

எனேவஉன்ைனத்தைரயல்எற ேவன்.
இப்ெபாழுதுமற்றஅரசர்கள்உன்ைனமுைறத்துப்பார்க்கன்றனர்.

௧௮நீ பலபாவங்கைளச்ெசய்தாய்.
நீஅநீதயானவயாபாரியாகஇருந்தாய்.

இவ்வாறுநீபரிசுத்தமானஇடங்கைளஅசுத்தமாக்கனாய்.
எனேவஉனக்குள்ளிருந்துெநருப்ைபநான்ெகாண்டுவந்ேதன்.

இதுஉன்ைனஎரித்தது!
நீ தைரயல்எரிந்து சாம்பலானாய்.

இப்ெபாழுதுஒவ்ெவாருவரும்உன்அவமானத்ைதப் பார்க்கமுடியும்.

௧௯ “ ‘மற்ற நாடுகளில் உள்ள ஜனங்கள் அைனவரும் உனக்கு என்ன நடந்தது
என்பைதஅற ந்துதைகத்தார்கள்.

உனக்குநடந்ததுஜனங்கைளஅஞ்சும்படிச்ெசய்யும்.
நீமுடிவைடந்தாய்!’ ”
சீேதானுக்குஎத ரானெசய்த
௨௦ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௨௧ “மனுபுத்த ரேன, சீேதானுக்கு எத ராகத் தரும்ப எனக்காகத் தீர்க்கதரிசனம்
ெசால். ௨௨ ‘எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறுகறார்: என்றுெசால்.

“ ‘சீேதாேனநான்உனக்குஎத ராகஇருக்க ேறன்!
உன்ஜனங்கள்என்ைனமத க்ககற்பார்கள்.

நான்சீேதாைனத்தண்டிப்ேபன்.
ப றகு, நாேனகர்த்தர் என்பைதஜனங்கள்அறவார்கள்.

ப றகு, நான்பரிசுத்தமானவர் என்றுஅறவார்கள்.
அவ்வாேற என்ைனஅவர்கள்மத ப்பார்கள்.

௨௩நான்சீேதானுக்குேநாையயும்மரணத்ைதயும்அனுப்புேவன்.
நகரத்தல்பலர் மரிப்பார்கள்.

பலர் (பைகவீரர்)வாளால்நகரத்த ற்குெவளியல்ெகால்லப்படுவார்கள்.
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ப றகுநாேனகர்த்தர் என்பைதஅவர்கள்அறவார்கள்!’ ”
இஸ்ரேவைலக் ேகலிெசய்வைதநாடுகள்நறுத்தும்
௨௪ “ ‘இஸ்ரேவைலச் சுற்றலுள்ள நாடுகள் அவைள ெவறுத்தனர்.

ஆனால் அந்நாடுகளுக்குத் தீைமகள் ஏற்படும். ப றகு அங்ேக இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாைரப் புண்படுத்தும்முட்களும்துன்புறுத்தும் ெநருஞ்சலும்இல்லாமல்
ேபாகும். அப்ெபாழுது நாேன அவர்களுைடய கர்த்தராக ய ஆண்டவர் என்று
அறந்துெகாள்ளுவார்கள்.’ ”
௨௫ கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறனார்: “நான் இஸ்ரேவல்

ஜனங்கைள மற்ற நாடுகளில் ச தறடித்ேதன். ஆனால் மீண்டும் இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாைர ஒன்று ேசர்ப்ேபன். ப றகு அந்நாடுகள் நான் பரிசுத்தமானவர்
என்பைத அற ந்து அவ்வாறு என்ைன மத ப்பார்கள். அந்ேநரத்தல்,
இஸ்ரேவலர்கள் தம் நாட்டில் வாழ்வார்கள், நான்அந்த நாட்ைட என் தாசனாகய
யாக்ேகாபுக்குக் ெகாடுத்ேதன். ௨௬ அவர்கள் தம் நாட்டில் பாதுகாப்பாக
இருப்பார்கள். அவர்கள் வீடுகட்டுவார்கள். த ராட்ைச ேதாட்டங்கைள
அைமப்பார்கள். அதைன ெவறுக்கற, சுற்றலும் உள்ள அைனத்து
நாட்டினைரயும் நான் தண்டிப்ேபன். ப றகு இஸ்ரேவலர்கள் பாதுகாப்பாக
வாழ்வார்கள். நாேன அவர்களுைடய ேதவனாகய கர்த்தர் என்பைத அவர்கள்
அறவார்கள்.”

௨௯
எக ப்துக்குவ ேராதமானெசய்த
௧ பத்தாம் ஆண்டின் பத்தாம் மாதம் பன்னிரண்டாம் ேததய ேல எனது

கர்த்தராக ய ஆண்டவருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௨ “மனுபுத்த ரேன, எக ப்து மன்னனான பார்ேவாைனப் பார். அவனுக்கும்
எக ப்துக்கும் எத ராக எனக்காகப் ேபசு. ௩ ‘எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறக்கூறுகறார்:

“ ‘எக ப்துமன்னனானபார்ேவாேன, நான்உனக்குவேராதமானவன்.
நீைநல்நதயன்நடுவ ேலெபரியபூதம்ேபான்றுபடுத்துக்ெகாண்டு,

“இதுஎன்னுைடயநத !
நான்இந்த நதையஉண்டாக்க ேனன்!” என்றுெசால்க றாய்.

௪-௫ “ ‘ஆனால்நான்உனதுவாயல்ெகாக்கையப் ேபாடுேவன்.
ைநல்நதயலுள்ளமீன்உன்ெசதல்களில்ஒட்டிக்ெகாள்ளும்.

நான்உன்ைனயும்உனதுமீைனயும்நதையவ ட்டுெவளிேயஇழுத்து,
வறண்டநலத்தல் ேபாடுேவன்.

நீ தைரயல்வழுவாய்.
உன்ைனஎவரும்எடுக்கேவா புைதக்கேவாமாட்டார்கள்.

நான்உன்ைனக்காட்டுமிருகங்களுக்கும், பறைவகளுக்கும்ெகாடுப்ேபன்.
நீஅவற்றன்உணவுஆவாய்.

௬ப றகுஎக ப்தல்வாழ்க றஅைனத்துஜனங்களும்
நாேனகர்த்தர் என்பைதஅறவார்கள்!

“ ‘ஏன்நான்இவற்ைறச்ெசய்க ேறன்?
இஸ்ரேவலர்கள்உதவக்காக எக ப்ைதச் சார்ந்தருந்தார்கள்.
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ஆனால்அந்தஉதவ நாணல்ேகாைலப்ேபான்றுபலவீனமாகஇருந்தது!
௭இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்உதவக்காக எக ப்ைதச் சார்ந்தருந்தார்கள்.

ஆனால்எக ப்துஅவர்களதுைககைளயும் ேதாள்கைளயும்க ழித்தது.
அவர்கள்உதவக்காகஉன்ேமல்சாய்ந்தார்கள்.

ஆனால்நீஅவர்களின்இடுப்ைபதருப்ப முற ந்துேபாகப் பண்ணினாய்.’ ”

௮எனேவஎனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறுகறார்:
“நான்உனக்குஎத ராகஒருவாைளக்ெகாண்டுவருேவன்.

நான்உனதுஜனங்கைளயும்மிருகங்கைளயும்அழிப்ேபன்.
௯எக ப்துெவறுைமயாக அழியும்.

ப றகுநாேனகர்த்தர் என்பைதஅவர்கள்அறவார்கள்.”

ேதவன் ெசான்னார்: “ஏன் நான் இவற்ைறச் ெசய்யப்ேபாக ேறன்? நீ, ‘இது
எனது நத . நான்இந்த நதையஉண்டாக்க ேனன்’ என்றுகூறனாய். ௧௦எனேவ,
நான் (ேதவன்) உனக்கு வேராதமாக இருக்க ேறன். உன் ைநல் நதயன்
பல கைளகளுக்கும் நான் வ ேராதமானவன். நான் எக ப்ைத முழுைமயாக
அழிப்ேபன். நகரங்கள் மிக்ேதாலிலிருந்து ெசெவேனவைர, எத்த ேயாப்ப யா
எல்ைலவைர ெவறுைமயாகும். ௧௧எந்த மனிதரும் மிருகமும் எக ப்து வழியாகப்
ேபாகமுடியாது. எதுவும் 40 ஆண்டுகளுக்கு எக ப்தல் வாழ முடியாது. ௧௨ நான்
எக ப்ைத அழிப்ேபன். நகரங்கள் 40 ஆண்டுகளுக்கு அழிந்த நைலய ேலேய
இருக்கும். நான் எக ப்தயர்கைளப் பல நாடுகளில் ச தறடிப்ேபன். நான்
அவர்கைளஅயல்நாடுகளில்அந்நயர்களாக்குேவன்.”
௧௩ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “நான்

எக ப்தயர்கைளப் பல நாடுகளில் ச தறடிப்ேபன். ஆனால் 40 ஆண்டுகள்
முடிந்ததும் அவர்கைள மீண்டும் கூட்டுேவன். ௧௪ நான் எக ப்தய ைகத கைள
மீண்டும் ெகாண்டுவருேவன். நான் எக ப்தயர்கைள மீண்டும் அவர்கள்
ப றந்த நாடான பத்ேராசுக்குக் ெகாண்டுவருேவன். ஆனால் அவர்களது
அரசு முக்கயமற்றருக்கும், ௧௫ இது மிக அற்பமான அரசாக இருக்கும்.
இது மற்ற நாடுகைளவ ட ேமலாக என்றும் உயராது. நான் அதைன
ேவறு நாடுகைள ஆளமுடியாதபடி மிகச் ச ற தாக்குேவன். ௧௬ இஸ்ரேவல்
வம்சத்தார் மீண்டும் எக ப்ைதச் சார்ந்தருக்கமாட்டார்கள். இஸ்ரேவலர்கள்
தம் பாவத்ைத நைனப்பார்கள். அவர்கள் ேதவைன ேநாக்க த் தரும்பாமல்,
உதவக்காக எக ப்த டம் தரும்பனார்கள். அவர்கள் நாேன கர்த்தரும்
ஆண்டவருமாயருக்க ேறன்என்பைதஅறவார்கள்.”

பாப ேலான்எக ப்ைதக்ைகப்பற்றும்
௧௭ இருபத்ேதழாம் ஆண்டின் முதலாம் மாதம் (ஏப்ரல்) முதலாம்

நாளில் கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௧௮ “மனுபுத்த ரேன, பாப ேலான் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார், தீருவுக்கு
எத ராகத் தன் பைடையக் கடுைமயாகப் ேபாரிடுமாறு ெசய்தான். அவர்கள்
எல்லா வீரர்களின் தைலகைளயும் ெமாட்ைடயடித்தனர். ஒவ்ெவாருவரின்
ேதாளும் பாரமான தடிகள் சுமந்து ேதால் உரிந்துேபானது, ேநபுகாத்ேநச்சாரும்
அவனது பைடயும் தீருைவத் ேதாற்கடிக்கக் கடுைமயாக ேவைல ெசய்தது.
ஆனால் அக்கடும் ேவைலயால் அவர்கள் எைதயும் ெபறவல்ைல.” ௧௯ எனேவ
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசால்க றார்: “நான் எக ப்து
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நாட்ைட பாப ேலான் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சாருக்குக் ெகாடுப்ேபன்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் எக ப்தயர்கைளச்சைறஎடுத்துச்ெசல்வான். ேநபுகாத்ேநச்சார்
எக ப்தலிருந்து பல வைலமத ப்புள்ள ெபாருட்கைள எடுத்துச்ெசல்வான்.
இது ேநபுகாத்ேநச்சாரின் பைடகளுக்கான கூலியாகும். ௨௦ நான்
ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு அவனது கடுைமயான உைழப்புக்குப் அன்பளிப்பாக
எக ப்ைதக் ெகாடுப்ேபன். ஏெனன்றால், அவர்கள் எனக்காக உைழத்தார்கள்!”
எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்!
௨௧ “அந்தநாளில்நான்இஸ்ரேவல்வம்சத்தாைரப்பலமுள்ளவர்களாக்குேவன்.

ப றகு உன் ஜனங்கள் எக ப்தயைரப் பார்த்துச் ச ரிப்பார்கள். அவர்கள் நாேன
கர்த்தர் என்பைதஅறவார்கள்.”

௩௦
பாப ேலான்பைட எக ப்ைதத்தாக்கும்
௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத மீண்டும் என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்,

௨ “மனுபுத்த ரேன, எனக்காகப் ேபசு. ‘எனது கர்த்தராக யஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறுகறார்.

“ ‘அழுதுெகாண்ேடெசால்:
“அந்தப் பயங்கரமானநாள்வருகறது.”

௩அந்தநாள்அருகல்உள்ளது!
ஆம், கர்த்தருைடயநயாயத்தீர்ப்பு நாள்அருகல்உள்ளது.

அதுேமகமூடியநாள்.
இதுநாடுகைளநயாயந்தீர்க்கும்காலமாகஇருக்கும்!

௪எக ப்த ற்குஎத ராகஒருவாள்வருகறது!
எத்த ேயாப்ப யாவலுள்ள ஜனங்கள் பயத்தால் நடுங்குவார்கள், அந்த
ேநரத்தல்எக ப்துவழும்.

பாப ேலனின்பைட எக ப்தயஜனங்கைளச் சைறப டித்துச்ெசல்லும்.
எக ப்தன்அடித்தளம்உைடந்துேபாகும்!

௫ “ ‘பல ஜனங்கள் எக ப்ேதாடு சமாதான உடன்படிக்ைக ெசய்தனர். ஆனால்
எத்த ேயாப்ப யா, பூத், லூத், அேரப யா, லிபயா மற்றும் இஸ்ரேவலர்கள்
அழிக்கப்படுவார்கள்!

௬ “ ‘எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறுகறார்:
எக ப்த ற்குஆதரவளிக்கும்ஜனங்கள்வீழ்வார்கள்!

அவளதுபலத்தன்ெபருைமஅழியும்.
மிக்ேதால் முதல் ெசெவேன வைரக்குமுள்ள எக ப்தய ஜனங்கள் ேபாரில்

ெகால்லப்படுவார்கள்.
எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறுகறார்!

௭எக ப்துஅழிக்கப்பட்ட மற்ற நாடுகேளாடு ேசரும்.
எக ப்தும்ெவறுைமயானநாடுகளில்ஒன்றாகும்.

௮நான்எக ப்தல்ஒருெநருப்ைபக்ெகாளுத்துேவன்.
அவளதுஆதரவாளர்கள்எல்ேலாரும்அழிக்கப்படுவார்கள்.

ப றகுநாேனகர்த்தர் என்பைதஅவர்கள்அறவார்கள்!
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௯ “ ‘அந்த ேநரத்தல், நான் தூதுவர்கைள அனுப்புேவன். அவர்கள் ெகட்ட
ெசய்த ேயாடு எத்த ேயாப்ப யாவற்குக் கப்பலில் ேபாவார்கள். எத்த ேயாப்ப யா
இப்ேபாது பாதுகாப்ைப உணர்கறது. எக ப்து தண்டிக்கப்படும்ேபாது,
எத்த ேயாப்ப யர்கள்பயத்தனால்நடுங்குவார்கள்! அந்த ேநரம்வருகறது!’ ”

௧௦எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறுகறார்:
“நான்பாப ேலான்அரசைனப்பயன்படுத்துேவன்.

நான்ேநபுகாத்ேநச்சாைர எக ப்துஜனங்கைளஅழிக்கப் பயன்படுத்துேவன்.
௧௧ேநபுகாத்ேநச்சாரும்அவனதுஜனங்களும்

நாடுகளிேலேயமிகவும்ெகாடூரமானவர்கள்.
நான்எக ப்ைதஅழிக்கஅவர்கைளக்ெகாண்டுவருேவன்.

அவர்கள்தம்வாள்கைளஎக ப்த ற்குஎத ராகஉருவுவார்கள்.
அவர்கள்அத்ேதசத்ைதமரித்தஉடல்களால்ந ரப்புவார்கள்.

௧௨நான்ைநல்நதையவறண்டநலமாக்குேவன்.
ப றகுநான்வறண்டநலத்ைதத்தீயவர்களுக்குவற்ேபன்.

நான்அந்நயர்கைளப்பயன்படுத்த அந்நாட்ைடக் காலிபண்ணுேவன்!
கர்த்தராக ய நான்ேபச யருக்க ேறன்.”

எக ப்தன்வக்க ரகங்கள்அழிக்கப்படும்
௧௩எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறுகறார்.
“நான்எக ப்தலுள்ளவக்க ரகங்கைளஅழிப்ேபன்.

நான்ேநாப்பன்சைலகைளெவளிேயஅப்புறப்படுத்துேவன்.
எக ப்துநாட்டில்இனிேமல்ஒருதைலவனும்இருக்கமாட்டான்.

நான்எக ப்துநாட்டில்அச்சத்ைதைவப்ேபன்.
௧௪நான்பத்ேராைசக் காலிபண்ணுேவன்.

நான்ேசாவானில்ெநருப்ைபக்ெகாளுத்துேவன்.
நான்ேநா நகைரத் தண்டிப்ேபன்.

௧௫ நான் எக ப்தன் ேகாட்ைடயான சீனுக்கு வேராதமாக எனது ேகாபத்ைத
ஊற்றுேவன்.

நான்ேநாஜனங்கைளஅழிப்ேபன்!
௧௬நான்எக ப்தல்ெநருப்ைபக்ெகாளுத்துேவன்.

சீன்என்னும்ெபயருள்ளநகரம்துன்பத்தல்இருக்கும்.
ேநா நகரத்த ற்குள்வீரர்கள்நுைழவார்கள்.

ேநாஒவ்ெவாருநாளும்புதயதுன்பங்கைளஅனுபவக்கும்.
௧௭ஆெவன், ப ேபெசத்ஆகயநகரங்களின்இைளஞர்கள்ேபாரில் மரிப்பார்கள்.

ெபண்கள்சைறப டிக்கப்பட்டுெகாண்டுெசல்லப்படுவார்கள்.
௧௮ நான் எக ப்தன் நுகங்கைள முறக்கும்ேபாது தக்பாேனச ேல பகல் இருண்டு

ேபாகும்.
எக ப்தன்ெபருைமயானபலம்முடிந்துேபாகும்!

எக ப்ைதஒருேமகம்மூடும்.
அவளதுமகள்கள்சைறப டிக்கப்பட்டுெகாண்டுெசல்லப்படுவார்கள்.

௧௯எனேவநான்எக ப்ைதத்தண்டிப்ேபன்.
ப றகுநாேனகர்த்தர் என்பைதஅவர்கள்அறவார்கள்!”

எக ப்துஎன்ெறன்றும்பலவீனமாகும்
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௨௦ சைறப டிக்கப்பட்ட பத ெனான்றாவது ஆண்டின் முதல் மாதத்து (ஏப்ரல்)
ஏழாம் நாள் கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:
௨௧ “மனுபுத்த ரேன, நான் எக ப்து மன்னனான பார்ேவானின் ைகைய (பலம்)
உைடத்தருக்க ேறன். எவரும் அவனது ைகயல் கட்டுப் ேபாட முடியாது. அது
குணமாவதல்ைல. எனேவஅவனதுைகயானதுவாைளத்தாங்கும்அளவற்குப்
பலம்ெபறுவதல்ைல.”
௨௨ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “நான் எக ப்து

மன்னனான பார்ேவானுக்குவேராதமானவன். அவனதுஇரண்டுைககைளயும்
நான் உைடப்ேபன். அவற்றல் ஒன்று ஏற்ெகனேவ உைடந்தது; இன்ெனான்று
பலமுள்ளது. நான் அவனது ைகயலிருந்து வாளானது வழும்படிச் ெசய்ேவன்.
௨௩ நான் எக ப்தயர்கைள நாடுகளிைடேய ச தறடிப்ேபன். ௨௪ நான் பாப ேலான்
அரசனது ைகையப் பலப் படுத்துேவன். நான் எனது வாைள அவனது
ைகயல் ெகாடுப்ேபன். ஆனால் நான் பார்ேவானின் ைககைள உைடப்ேபன்.
ப றகு பார்ேவான் வலியால் கதறுவான். அவனது கதறல் மரிக்க றவனின்
கதறல் ேபான்றருக்கும். ௨௫ எனேவ நான் பாப ேலான் அரசனின் ைககைளப்
பலப்படுத்துேவன். ஆனால் பார்ேவானின் ைககள் கீேழ வழும். ப றகு நாேன
கர்த்தர் என்பைதஅவர்கள்அறவார்கள்!

“நான் பாப ேலான் அரசனது ைகயல் என் வாைளக் ெகாடுப்ேபன். ப றகு
அவன் எக ப்து நாட்டிற்கு எத ராக வாைள நீட்டுவான். ௨௬ நான் நாடுகளில்
எக ப்தயர்கைளச் ச தறடிப்ேபன், ப றகு நாேன கர்த்தர் என்பைத அவர்கள்
அறவார்கள்.”

௩௧
அசீரியா ேகதுருமரத்ைதப் ேபான்றது
௧ சைறப டிக்கப்பட்ட பத ெனான்றாவது ஆண்டின் மூன்றாவது மாதத்து

(ஜூன்) முதல் நாளில் கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர்
ெசான்னார்: ௨ “மனுபுத்த ரேன, எக ப்தய அரசனான பார்ேவானிடமும் அவனது
ஜனங்களிடமும்இவற்ைறக்கூறு:

“ ‘உனதுமகத்துவத்தல்,
உன்னுடன்யாைர நான்ஒப்ப டமுடியும்?

௩ அசீரியா, அழகான கைளகளுடன், காட்டு ந ழேலாடு உயரமாக உள்ள
லீபேனானின் ேகதுருமரம்.

அதன்உச்ச ேமகங்களுக்கைடயல்உள்ளது!
௪தண்ணீர்மரத்ைதவளரச்ெசய்க றது.

ஆழமானநத மரத்ைதஉயரமாக்கயது.
நத கள்நடப்பட்ட மரத்ைதசுற்ற ஓடுகன்றன.

ஒருமரத்தலிருந்துமற்றமரங்களுக்குசறுஓைடகள்மட்டுேமபாய்கன்றன.
௫எனேவகாட்டிலுள்ளமற்றமரங்கைளவ டஅம்மரம்உயரமாகஇருக்கன்றது.

இதல்பலகைளகள்வளர்ந்துள்ளன.
அங்ேகதண்ணீர்மிகுதயாகஉள்ளது.

எனேவகைளகள்பரந்துவளர்ந்துள்ளன.
௬அம்மரத்தன்கைளகளில்வானத்துப்பறைவகள்

எல்லாம் தம்கூடுகைளக்கட்டிக்ெகாண்டன.
காட்டிலுள்ளவலங்குகள்எல்லாம்அம்மரத்துக்
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கைளகளின்அடிய ேலேயகுட்டிேபாட்டன.
அம்மரத்தன்அடிய ேலேய

எல்லாெபருநாடுகளும்வாழ்ந்தன.
௭அந்தமரம்அழகாகஇருந்தது.

அதுெபரிதாகஇருந்தது,
அதற்குஅவ்வளவுெபரிய கைளகள்இருந்தன.
அதன்ேவர்களுக்குமிகுதயானநீர்இருந்தது!

௮ேதவனுைடய ேதாட்டத்தல்உள்ளேகதுருமரங்கள்கூட
இம்மரத்ைதப்ேபான்றுஇவ்வளவுெபரிதாகஇல்ைல.

ேதவதாருமரங்களுக்குஇவ்வளவுகைளகள்இல்ைல.
அர்ேமான்மரங்களுக்குஅைதப்ேபான்றுகைளகள்இல்ைல.

இந்தமரத்ைதப்ேபான்றுேதவனுைடயேதாட்டத்தல்உள்ள
எந்தமரமும்அழகானதாகஇல்ைல.

௯நான்இதற்குப் பலகைளகைளக்ெகாடுத்ேதன்,
அதைனஅழகுைடயதாகஆக்க ேனன்.

ேதவன்ேதாட்டமானஏேதனிலுள்ள
அைனத்துமரங்களும்ெபாறாைமப்பட்டன!’ ”

௧௦ எனேவ, எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறனார்: “இம்மரம்
உயரமாகவளர்ந்தருக்க றது. இதுதனதுஉச்சையேமகங்களிைடேயைவத்தது.
இம்மரத்த ற்குத் தான் வளர்ந்தருந்ததால் ெபருைம இருந்தது! ௧௧ எனேவ ஒரு
பலம் வாய்ந்த அரசன் அந்த மரத்ைதக் ைகப்பற்றும்படிச் ெசய்ேதன். அந்த
அரசன் மரம் ெசய்த தீைமகளுக்காக அதைனத் தண்டித்தான். நான் அந்த
மரத்ைத என் ேதாட்டத்தல் இருந்து ெவளிேயற்ற ேனன். ௧௨உலக ேலேய மிகக்
ெகாடூரமான ஜனங்கள் அதைன ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள். அந்த மரக்கைளகள்
மைலகளின் மீதும் பள்ளத்தாக்குகளின் மீதும் வழுந்தன. அதன் முறந்த
கைளகள்ஆறுகளால்பலஇடங்களுக்கும்இழுத்துச்ெசல்லப்பட்டன. இனி ேமல்
மரத்தன் கீேழ ந ழல் இருக்காது. எனேவ எல்லா ஜனங்களும் ெவளிேயறனர்.
௧௩இப்ெபாழுது வழுந்த மரத்தல் பறைவகள் வாழ்கன்றன. காட்டு மிருகங்கள்
வழுந்தகைளகளின் ேமல்நடக்கன்றன.
௧௪ “இப்ெபாழுது, தண்ணீர்க் கைரயலுள்ள எந்த மரமும் ெபருைம

ெகாள்ளமுடியாது. அைவ ேமகங்கைளத் ெதாட முயற்ச ெசய்வதல்ைல.
தண்ணீைரக்குடித்துப் பலம்ெகாண்ட எந்த மரமும் தான்உயரமாகஇருப்பைதப்
பற்ற ெபருைம ெகாள்வதல்ைல. ஏெனன்றால், அைனத்தும் மரிக்க
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. அைவ எல்லாம் உலகத்த ற்குக் கீேழ சீேயால்
என்னும் மரண இடத்த ற்குப் ேபாகும். அைவ மரித்து ஆழமான குழிகளுக்குள்
ேபானமற்றஜனங்கேளாடு ேபாய் ேசரும்.”
௧௫ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “அந்த மரம்

சீேயாலுக்குள் இறங்கும் நாளிேல எல்ேலாைரயும் அதற்காகத் துக்கப்படும்படிச்
ெசய்ேதன். லீபேனான் அதற்காகத் துக்கப்பட்டது. வயல்ெவளியலுள்ள எல்லா
மரங்களும் அதன் வீழ்ச்சையக் ேகட்டு துக்கமும் அத ர்ச்ச யும் அைடந்தன.
ஆழ்கடல் தன் தண்ணீர் ஓட்டத்ைதயும் அதன் ஆறுகைளயும் நறுத்தயது.
௧௬ நான் அந்த மரத்ைத வழச் ெசய்ேதன். நாடுகள் அது வழும் சத்தத்ைதக்
ேகட்டு பயத்தால் நடுங்கன. நான் அந்த மரத்ைத மரண இடத்த ற்குப்
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ேபாகும்படிச் ெசய்ேதன். அது ஏற்கனேவ மரித்தவர்கள் ெசன்ற ஆழமான
இடத்த ற்குப் ேபானது. கடந்த காலத்தல், ஏேதனில் உள்ள அைனத்து
மரங்களும்லீபேனானின் ச றந்த ேமன்ைமயான மரங்களும்அந்த தண்ணீைரக்
குடித்தன. அம்மரங்கள் கீழ் உலகத்தல் ஆறுதல் அைடந்தன. ௧௭ ஆம்,
அம்மரங்கள் கூட, ெபரிய மரத்ேதாடு மரண இடத்த ற்குச் ெசன்றன. ேபாரில்
ெகால்லப்பட்டவர்கேளாடு அைவ ேசர்ந்தன. அந்தப் ெபரிய மரம் மற்ற
மரங்கைளப் பலமைடயச் ெசய்தது. அம்மரங்கள் அப்ெபரிய மரத்தன் நழலில்
நாடுகளுக்கைடயல்வாழ்ந்தன.
௧௮ “எனேவ எக ப்ேத, ஏேதனில் உள்ள ெபரிய வல்லைமயுள்ள மரங்களில்

எதேனாடு உன்ைன ஒப்ப டேவண்டும்? ஏேதனின் மரங்கேளாடு நீயும் பூமியன்
தாழ்வ டங்களில் மரிக்கப்படுவாய்! அந்த அந்நய மனிதர்கேளாடும் ேபாரில்
மரித்தவர்கேளாடும்மரணத்தன்இடத்தல்நீ படுத்தருப்பாய்.

“ஆம் அது பார்ேவானுக்கும் அவனது அைனத்து ஜனங்களுக்கும் ஏற்படும்!”
எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறனார்.

௩௨
பார்ேவான்: ஒருசங்கமாஅல்லதுமுதைலயா?
௧ சைறப டிக்கப்பட்ட பன்னிெரண்டாம் ஆண்டு பன்னிரண்டாம் மாதம் (மார்ச்)

முதலாம் ேததயல் கர்த்தருைடயவார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர்கூறனார்:
௨ “மனுபுத்த ரேன, எக ப்து அரசனான பார்ேவாைனப் பற்றய இச்ேசாகப்
பாடைலப் பாடு. அவனிடம்கூறு:

“ ‘நீ நாடுகளிைடயல் ெபருைமேயாடு நைடேபாட்ட பலம் வாய்ந்த இளம் சங்கம்
என்றுஉன்ைனநைனத்தாய்.

ஆனால்உண்ைமயல்நீஏரிகளில் க டக்க றமுதைலையப் ேபான்றவன்.
நீஉனதுவழிையஓைடகளில் தள்ளிச்ெசன்றாய்.

நீஉன்கால்களால்தண்ணீைரக்கலக்குகறாய்.
நீ எக ப்துநத கைளகுழப்புக றாய்.’ ”

௩எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறுகறார்:

“நான்பலஜனங்கைளஒன்றுகூட்டிேனன்.
இப்ேபாதுநான்என்வைலையஉன்ேமல்வீசுேவன்.
அந்தஜனங்கள்உன்ைனஉள்ேளஇழுப்பார்கள்.

௪ப றகுநான்உன்ைனெவறுந்தைரயல்வடுேவன்.
நான்உன்ைனவயலில்எற ேவன்.

எல்லாப் பறைவகளும்வந்துஉன்ைனத்உண்ணும்படிச்ெசய்ேவன்.
காட்டு மிருகங்கள் எல்லாஇடங்களிலுமிருந்துவந்துவயறு நைறயும்வைர
உன்ைனஉண்ணும்.

௫நான்உனதுஉடைலமைலகளில் ச தறைவப்ேபன்.
நான்பள்ளத்தாக்குகைளஉனதுமரித்தஉடலால்ந ரப்புேவன்.

௬நான்உனதுஇரத்தத்ைதமைலகளில் ச தறுேவன்.
அதுதைரக்குள்ஊறச்ெசல்லும்.
நத கள்உன்னால்நைறயும்.

௭நான்உன்ைனமைறயும்படிெசய்ேவன்.
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நான்வானத்ைதமூடிநட்சத்த ரங்கைளஇருளச்ெசய்ேவன்.
நான்சூரியைனேமகத்தால்மூடுேவன், நலவுஒளிவ டாது.

௮ நான் வானத்தல் ஒளிவடும் எல்லா வளக்குகைளயும் உன்ேமல்
இருண்டுப்ேபாகச் ெசய்ேவன்.

நான்உன்நாடுமுழுவதும்இருண்டுப்ேபாகக் காரணம்ஆேவன்.
எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறனார்.

௯ “நான்உன்ைனஅழிக்கப் பைகவைரக்ெகாண்டுவரும்ேபாதுபலஜனங்கள்
வருந்த கலக்கமைடயும்படிச் ெசய்ேவன். உனக்குத் ெதரியாத நாடுகள் கூடத்
துக்கப்படும். ௧௦ உன்ைனப் பற்ற பல ஜனங்கள் அறந்து தைகக்கும்படி நான்
ெசய்ேவன். அவர்களின் அரசர்கள் நான் அவர்கள் முன் வாள் வீசும்ேபாது
பயங்கரமாக அஞ்சுவார்கள். நீ வழுகன்ற நாளில் அரசர்கள் ஒவ்ெவாரு
ந மிடமும் பயத்தால் நடுங்குவார்கள். ஒவ்ெவாரு அரசனும் தன் ெசாந்த
வாழ்க்ைகக்காகப் பயப்படுவான்.”
௧௧ ஏெனன்றால், எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்:

“பாப ேலான் அரசனது வாள் உனக்கு எத ராகச் சண்ைடய ட வரும். ௧௨ நான்
அவ்வீரர்கைள உன் ஜனங்கைளப் ேபாரில் ெகால்லப் பயன்படுத்துேவன்.
அவ்வீரகள் மிகக் ெகாடூரமான நாடுகளிலிருந்து வருகன்றனர். அவர்கள்
எக ப்து ெபருைமப்பட்டுக்ெகாண்டிருப்பவற்ைறக் ெகாள்ைளயடிப்பார்கள்.
எக ப்து ஜனங்கள் அழிக்கப்படுவார்கள். ௧௩ எக ப்தல் ஆற்றங்கைரயல் பல
மிருகங்கள் உள்ளன. நான் அந்த மிருகங்கைளயும் அழிப்ேபன். ஜனங்கள்
இனிேமல் தங்கள் கால்களால் தண்ணீைரக் கலக்கமுடியாது. இனிேமல்
பசுக்களின் குளம்புகளும் தண்ணீைரக் கலக்கமுடியாது. ௧௪ எனேவ நான்
எக ப்தல் உள்ள தண்ணீைர அைமத ப்படுத்துேவன். நான் நத கைள
ெமதுவாக ஓடச் ெசய்ேவன். அைவ எண்ெணையப் ேபான்று ஓடும்” எனது
கர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறனார்: ௧௫ “நான் எக ப்து நாட்ைடக் காலி
பண்ணுேவன். அத்ேதசம்எல்லாவற்ைறயும்இழக்கும். எக ப்தல்வாழ்க றஎல்லா
ஜனங்கைளயும் தண்டிப்ேபன். ப றகு அவர்கள் நாேன கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
என்றுஅறவார்கள்!
௧௬ “ஜனங்கள் எக ப்த ற்காகப் பாடேவண்டிய ேசாகப் பாடல் இதுதான். ேவறு

நாடுகளில் உள்ள மகள்கள் (நகரங்கள்) எக ப்த ற்காக இச்ேசாகப் பாடைலப்
பாடுவார்கள். இது அவர்கள் எக ப்த ற்காகவும் அதன் ஜனங்களுக்காகவும்
பாடுக ற ேசாகப் பாடல்.” எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்அவற்ைறக்கூறனார்.
எக ப்துஅழிக்கப்படும்
௧௭ சைறப டிக்கப்பட்ட பன்னிரண்டாவது ஆண்டு அந்த மாதத்தன்

பதைனந்தாம் ேததயன்று, கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது.
அவர் ெசான்னார்: ௧௮ “மனுபுத்த ரேன, எக ப்து ஜனங்களுக்காக புலம்பு.
எக ப்ைதயும்அந்தமகள்கைளயும்பலம்வாய்ந்தநாடுகளிலிருந்துகல்லைறக்கு
வழிநடத்து. அவர்கைளக் கீழ் உலகத்த ற்கு ஏற்கனேவ ஆழமான குழிகளில்
இருக்க றவர்கேளாடுஅனுப்பு.
௧௯ “எக ப்ேத, ேவறு எவைரயும்வ ட நீ ச றந்ததல்ைல! மரண இடத்த ற்கு

இறங்க ப்ேபா. அந்தஅந்நயர்கேளாடுபடுத்துக்ெகாள்.
௨௦ “எக ப்து ேபாரில் ெகால்லப்பட்ட மனிதர்கேளாடு ேசரும். பைகவன்

அவைளயும்அவளதுஜனங்கைளயும்ெவளிேயஇழுத்துக்ெகாண்டான்.
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௨௧ “ேபாரில் பலமும் ஆற்றலுமிக்க மனிதர்கள் ெகால்லப்பட்டனர். அந்த
அந்நயர்கள் மரண இடத்த ற்குச் ெசன்றனர். அந்த இடத்தலிருந்து, அந்த
மனிதர்கள்எக ப்ேதாடும்அதன்ஆதரவாளர்கேளாடும் ேபசுவார்கள்,அவர்களும்
ேபாரில் ெகால்லப்படுவார்கள்.
௨௨-௨௩ “அசூரும் அதன் பைடயும் மரண இடத்தல் இருக்கும். அவர்களின்

கல்லைறகள் ஆழமான குழிக்குள் ெசல்லும். அந்த அசூரிய வீரர்கள் ேபாரில்
ெகால்லப்படுவார்கள். அசூரியப் பைடயானது அதன் கல்லைறையச் சுற்ற
உள்ளது. அவர்கள் உய ேராடிருந்த ேபாது ஜனங்கைள பயப்படுத்தனார்கள்.
ஆனால் இப்ெபாழுது எல்லாம் அைமதயாகவ ட்டது. அவர்கள் அைனவரும்
ேபாரில் ெகால்லப்பட்டனர்.
௨௪ “ஏலாமும் இங்ேக இருக்க றது. அதன் பைட அவள் கல்லைறையச்

சுற்றயருக்க றது. அவர்கள் அைனவரும் ேபாரில் ெகால்லப்பட்டனர்.
அந்த அந்நயர்கள் பூமிக்குக் கீேழ ேபாய்வ ட்டார்கள். அவர்கள் உய ேராடு
இருந்தேபாது ஜனங்கைள பயப்படுத்தனார்கள். ஆனால் அவர்கள் தம்ேமாடு
அவமானத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டுஆழமானகுழிகளுக்குள்ெசன்றுவட்டார்கள்.
௨௫அவர்கள் ஏலாமுக்கும் ேபாரில் மரித்தஅவர்களின்அைனத்துவீரர்களுக்கும்
படுக்ைக ேபாட்டிருக்க றார்கள். ஏலாமின் பைட அதன் கல்லைறையச்
சுற்றயருக்க றது. அந்த அந்நயர்கள் அைனவரும் ேபார்க்களத்தல்
ெகால்லப்பட்டார்கள். அவர்கள் உய ேராடு இருந்தேபாது, ஜனங்கைள
பயப்படுத்தனார்கள். ஆனால் அவர்கள் தம் அவமானத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு
ஆழமானகுழிக்குள்ெசன்றார்கள். அவர்கள்ெகால்லப்பட்டமற்றஜனங்கேளாடு
ேசர்த்துைவக்கப்பட்டுள்ளார்கள்.
௨௬ “ேமேசக், தூபால் மற்றும் அவற்றன் பைடகளும் அங்ேக உள்ளன.

அவர்களின் கல்லைறகள் அைதச் சுற்றயுள்ளன. அந்த அந்நயர்களும்
ேபாரில் ெகால்லப்பட்டார்கள். அவர்கள் உய ேராடு இருந்தேபாது ஜனங்கைள
பயப்படுத்தனார்கள். ௨௭ஆனால், இப்ெபாழுது நீண்ட காலத்துக்கு முன்னால்
மரித்துப் ேபான, வல்லைமயான மனிதர்கேளாடு படுத்துக்க டக்க றார்கள்.
அவர்கள் தம் ேபார்க்கருவகேளாடு புைதக்கப்பட்டார்கள். அவர்களின்
வாள்கள் அவர்களின் தைலகளுக்குக் கீழ் ைவக்கப்படும். ஆனால் அவர்களின்
பாவங்கள் அவர்களின் எலும்பல் உள்ளன. ஏெனன்றால், அவர்கள் உய ேராடு
இருக்கும்ேபாதுஜனங்கைளபயப்படுத்தனார்கள்.
௨௮ “எக ப்ேத, நீயும் அழிக்கப்படுவாய். அந்த அந்நயர்களால் நீ

வீழ்த்தப்படுவாய். ேபாரில் ெகால்லப்பட்டவீரர்கேளாடுக டப்பாய்.
௨௯ “ஏேதாமும் அங்ேக இருக்க றது. அவேனாடு அரசர்களும் மற்ற

தைலவர்களும் அங்ேக இருக்க றார்கள். அவர்கள் பலம் ெபாருந்தய
வீரர்களாகவும் இருந்தனர். ஆனால் இப்ெபாழுது ேபாரில் ெகால்லப்பட்ட
மற்றவர்கேளாடு க டக்க றார்கள். அவர்கள் அந்த அந்நயர்களுடன்
க டக்க றார்கள். அவர்கள் ஆழமான குழிக்குள் க டக்கும் மற்ற ஜனங்களுடன்
இருக்கன்றனர்.
௩௦ “வடக்கல் உள்ள அரசர்கள் அைனவரும் அங்ேக இருக்கன்றனர்!

சீேதானில் உள்ள அைனத்து வீரர்களும் அங்ேக இருக்கன்றனர். அவர்களது
பலம் ஜனங்கைளப் பயப்படுத்தயது. ஆனால், அவர்கள் அதனால்
அவமானமைடக றார்கள். அந்தஅந்நயர்கள் ேபாரில் ெகால்லப்பட்டவர்கேளாடு
க டக்க றார்கள். அவர்கள்தம்அவமானத்ேதாடுஅக்குழிக்குள்ெசன்றார்கள்.
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௩௧ “பார்ேவான் மரணஇடத்த ற்குச் ெசன்ற ஜனங்கைள பார்ப்பான். அவனும்
அவேனாடுள்ள அைனத்து ஜனங்களும் ஆறுதல் ெபறுவார்கள். ஆம்,
பார்ேவானும் அவனது அைனத்துப் பைடகளும் ேபாரில் ெகால்லப்படுவார்கள்.”
எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறனார்.
௩௨ “பார்ேவான் உய ேராடு இருக்கும்ேபாது, ஜனங்கள் அவனுக்குப்

பயப்படும்படிச் ெசய்ேதன். ஆனால் இப்ேபாது, அவன் அந்த அந்நயர்கேளாடு
வழுந்துக டக்க றான். பார்ேவானும் அவனது பைடயும் ஏற்கனேவ ேபாரில்
ெகால்லப்பட்ட வீரர்கேளாடு வழுந்துக டப்பார்கள்.” எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர்அவற்ைறச்ெசான்னார்.

௩௩
ேதவன்இஸ்ரேவலின்காவல்காரனாகஎேசக்க ேயைலத்ெதரிந்ெதடுக்க றார்
௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௨ “மனுபுத்த ரேன, உன் ஜனங்களிடம் ேபசு. அவர்களிடம் கூறு, ‘நான்
இந்த நாட்டிற்கு வ ேராதமாகப் ேபாரிட பைகவைரக் ெகாண்டுவருேவன்.
அது நகழும்ேபாது, ஜனங்கள் ஒரு மனிதைனத் தங்கள் காவல்காரனாகத்
ேதர்ந்ெதடுத்தனர். ௩ இந்தக் காவல்காரன், பைக வீரர்கள் வருவைதப்
பார்க்கும்ேபாதும் எக்காளத்ைத ஊத ஜனங்கைள எச்சரிப்பான். ௪ ஜனங்கள்
எச்சரிக்ைகையக் ேகட்டாலும்அதைனப் புறக்கணித்தால் எத ரிகள்அவர்கைளக்
ைகப்பற்ற ச் சைறெயடுத்துச் ெசல்வார்கள். அவனது ெசாந்த மரணத்தற்கு
அவேன ெபாறுப்பாவன். ௫ அவன் எக்காளத்ைதக் ேகட்டான், ஆனால்
எச்சரிக்ைகையப் புறக்கணித்தான். எனேவ அவனது மரணத்தற்கு அவேன
காரணமாக றான். அவன் எச்சரிக்ைகயல் கவனம் ெசலுத்தயருந்தால், ப றகு
அவன்தன்ெசாந்தவாழ்க்ைகையக்காப்பாற்றயருக்கமுடியும்.
௬ “ ‘ஆனால் காவல்காரன் பைக வீரர்கள் வருவைதக் கண்டும் அவன்

எக்காளம் ஊதவல்ைல என்றால், அவன் ஜனங்கைள எச்சரிக்கவல்ைல,
பைகவன்அவர்கைளக்ைகப்பற்ற ச்சைறெயடுத்துச்ெசல்வான். அந்தமனிதன்
ெகால்லப்படலாம். ஏெனன்றால், அவன் பாவம் ெசய்தருக்க றான். ஆனால்
காவல்காரனும்அந்தஆளின்மரணத்தற்குப்ெபாறுப்பாளிஆவான்.’
௭ “இப்ெபாழுது, மனுபுத்த ரேன, இஸ்ரேவல் குடும்பத்துக்கு உன்ைனக்

காவல்காரனாக நான் ேதர்ந்ெதடுக்க ேறன். எனது வாயலிருந்து ெசய்தைய
நீ ேகட்டால், எனக்காக ஜனங்கைள எச்சரிக்க ேவண்டும். ௮ நான் உனக்குச்
ெசால்லலாம்: ‘இந்தக் ெகட்ட மனிதன் மரிப்பான்.’ ப றகு நீ எனக்காகப் ேபாய்
அவைன எச்சரிக்க ேவண்டும். நீ அந்தப் பாவைய எச்சரிக்காமல் அவனது
வாழ்க்ைகைய மாற்ற க்ெகாள்ளும்படி ெசால்லாவ ட்டால், ப றகு அவன் தான்
ெசய்த பாவத்துக்காக மரிப்பான். ஆனால் அவனது மரணத்தற்கு நான்
உன்ைனப் ெபாறுப்பாளியாக்குேவன். ௯ ஆனால் நீ அந்தப் பாவையத் தன்
வாழ்க்ைகைய மாற்ற க்ெகாள்ளும்படியும், பாவம் ெசய்வைத நறுத்தும்படியும்
எச்சரிக்ைக ெசய்தும் அவன் பாவம் ெசய்வைத நறுத்த மறுத்துவ ட்டால்,
பன் அவன் மரிப்பான். ஏெனன்றால், அவன் பாவம் ெசய்தவன். ஆனால் நீ
உன்னுைடயவாழ்க்ைகையக்காப்பாற்றயருக்க றாய்.
ஜனங்கைளஅழிக்க ேதவன்வரும்புக றதல்ைல
௧௦ “எனேவ, மனுபுத்த ரேன, எனக்காக இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரிடம் ேபசு. அந்த

ஜனங்கள் ெசால்லலாம்: ‘நாங்கள் பாவம் ெசய்து சட்டங்கைள மீற ேனாம்.
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எங்கள் பாவங்கள் தாங்கமுடியாத அளவற்குப் பாரமானைவ. அந்தப்
பாவங்களால் நாங்கள் ெகட்டுப்ேபாேனாம். நாங்கள் உய ர் வாழ என்ன
ெசய்யேவண்டும்?’
௧௧ “நீ அவர்களிடம் ெசால்ல ேவண்டும். ‘எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

இவற்ைறக்கூறுகறார்: என்உய ரின்ேமல்ஆைணயடுக ேறன்,நான்ஜனங்கள்
மரிப்பைத, பாவ கள் கூட மரிப்பைதப் பார்ப்பதல் மக ழ்ச்ச யைடவதல்ைல.
அவர்கள் மரிப்பைத நான் வரும்புவதல்ைல. அந்தப் பாவ ஜனங்களும்
என்னிடம்தரும்ப வருவைதேயநான்வரும்புக ேறன். நான்,அவர்கள்வாழ்ைவ
மாற்ற க்ெகாண்டுஉண்ைமயானவாழ்க்ைகவாழ்வைதவரும்புக ேறன். எனேவ
என்னிடம் தரும்ப வா. தீைம ெசய்வைத நறுத்து. இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர
நீங்கள்ஏன்மரிக்க ேவண்டும்?’
௧௨ “மனுபுத்த ரேன, உன் ஜனங்களிடம் ெசால்: ‘ஒருவன் தீயவனாக

மாற ப் பாவம் ெசய்யத் ெதாடங்குவாேனயானால் அவன் முன்பு ெசய்த
நன்ைமகள் எல்லாம் அவைனக் காப்பாற்றாது. ஒருவன் தீைமயலிருந்து
மாறவடுவாேனயானால் அவன் முன்பு ெசய்த தீைமகள் அவைன அழிக்காது.
எனேவ, ஒருவன் பாவம் ெசய்யத் ெதாடங்கனால் அவன் முன்பு ெசய்த
நன்ைமகள்அவைனக்காப்பாற்றாதுஎன்பைதநைனவல்ைவத்துக்ெகாள்.’
௧௩ “நான் ஒரு நல்லவனிடம் நீ வாழ ேவண்டும் என்று ெசால்லலாம்.

ஒருேவைள அவன் தான் முன்பு ெசய்த நன்ைமகள் தன்ைனக் காப்பாற்றும்
என்று நைனக்கலாம். எனேவ, அவன் தீைமகள் ெசய்யத் ெதாடங்கலாம். நான்
அவன் முன்பு ெசய்த நன்ைமகைள நைனத்துப் பார்க்கமாட்ேடன்! இல்ைல,
அவன்தான்ெசய்யத்ெதாடங்கவ ட்ட பாவத்தால்மரிப்பான்.
௧௪ “அல்லது நான் ஒரு தீயவனிடம் அவன் மரிப்பான் என்று ெசால்லலாம்.

ஆனால், அவன் தன் வாழ்க்ைகைய மாற்றலாம். அவன் பாவம் ெசய்வைத
நறுத்த , சரியான வழியல் வாழத் ெதாடங்கலாம். அவன் நல்லவனாகவும்
நயாயமானவனாகவும் ஆகலாம். ௧௫ அவன் கடன் ெகாடுத்தேபாது ெபற்ற
ெபாருட்கைளத் தருப்ப க் ெகாடுத்துவ டலாம். அவன் தருடிய ெபாருைளயும்
தருப்ப க்ெகாடுக்கலாம். அவன்வாழ்ைவத்தருகறநயாயப்ப ரமாணங்கைளப்
பன்பற்றத் ெதாடங்கலாம். அவன் தீைம ெசய்வைத நறுத்தவடுகறான்.
ப றகு அவன் ந ச்சயம் வாழ்வான். அவன் மரிக்கமாட்டான். ௧௬ அவன் முன்பு
ெசய்த தீைமகைள நான் நைனத்துப் பார்க்கமாட்ேடன். ஏெனன்றால், அவன்
இப்ெபாழுது நல்லவனாகவும் ேநர்ைமயானவனாகவும் இருக்க றான். எனேவ
அவன்வாழ்வான்!
௧௭ “ஆனால்உங்கள்ஜனங்கள், ‘அதுசரியன்று! எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்

அவ்வாறுஇருக்கமுடியாது!’ என்கறார்கள்.
“ஆனால் அவர்கேளா ேநர்ைமயல்லாத ஜனங்களாய் இருக்க றார்கள்.

அவர்கேள மாறேவண்டிய ஜனங்களாக இருக்க றார்கள். ௧௮ ஒரு நல்லவன்
தான் ெசய்யும் நன்ைமகைள நறுத்த ப் பாவம் ெசய்யத் ெதாடங்கனால், ப றகு
அவன்தன்பாவத்தாேலேய மரிப்பான். ௧௯ஒருபாவ தான்ெசய்யும் தீைமகைள
நறுத்த நல்லவனாகவும் ேநர்ைமயானவனாகவும் வாழத்ெதாடங்கனால்
ப றகு அவன் வாழ்வான். ௨௦ ஆனாலும் நீங்கள் நான் ேநர்ைமயாக இல்ைல
என்று இன்னும் ெசால்க றீர்கள். ஆனால் நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக்
கூறுக ேறன். இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாேர, ஒவ்ெவாருவனும் தான் ெசய்த
காரியங்களுக்காகேவநயாயந்தீர்க்கப்படுவான்!”
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எருசேலம்எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது
௨௧ எங்கள் சைறயருப்பன் பன்னிரண்டாம் ஆண்டு பத்தாம் மாதம் (ஜனவரி)

ஐந்தாம் நாளில் எருசேலமிலிருந்து ஒருவன் என்னிடம் வந்தான். அங்குள்ள
ேபாரிலிருந்து அவன் தப்ப த்து வந்தான். அவன், “அந்நகரம் (எருசேலம்)
எடுக்கப்பட்டது!” என்றான்.
௨௨ இப்ெபாழுது, எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவரின் வல்லைம, அந்த ஆள்

என்னிடம் வருவதற்கு முன் மாைலயல், என் ேமல் வந்தருந்தது, ேதவன்
என்ைன ேபச முடியாதவாறு ெசய்தருந்தார். அந்த ஆள் என்னிடம் வந்தேபாது,
கர்த்தர் என் வாையத் த றந்து மீண்டும் என்ைனப் ேபசும்படிச் ெசய்தார்.
௨௩ ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்,
௨௪ “மனுபுத்த ரேன, இஸ்ரேவலின் அழிந்த நகரங்களில் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
வாழ்கன்றனர். அந்த ஜனங்கள், ‘ஆப ரகாம் ஒருவனாயருந்தான். ேதவன்
அவனிடம்இந்த நாடுமுழுவைதயும்ெகாடுத்தார். இப்ெபாழுதுநாங்கள் பலராக
இருக்க ேறாம். எனேவஉறுதயாகஇந்நாடுஎங்களுக்குச்ெசாந்தம்! இதுஎங்கள்
நாடு!’ என்கறார்கள்.
௨௫ “கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார் என்று நீ

ெசால்லேவண்டும்: ‘நீ இன்னும் இரத்தம் நீக்கப்படாத இைறச்சையத்
தன்கறாய். உதவக்காக நீ வ க்க ரகங்கைள ேநாக்க ப் பார்க்க றாய்.
நீ ஜனங்கைளக் ெகான்றாய். எனேவ, நான் உனக்கு இந்நாட்ைட ஏன்
ெகாடுக்கேவண்டும்? ௨௬ நீ உன் ெசாந்த வாைள நம்பயருக்க றாய். நீங்கள்
ஒவ்ெவாருவரும் அருவருக்கத்தக்கச் ெசயல்கைளச் ெசய்க றீர்கள். நீங்கள்
ஒவ்ெவாருவரும் அயலான் மைனவேயாடு பாலின உறவு பாவத்ைதச்
ெசய்க றீர்கள். எனேவஉங்களுக்குஇந்நாடுகைடக்காது!’
௨௭ “ ‘கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார் என்று நீ அவர்களிடம்

ெசால்ல ேவண்டும்: “என் உய ரின்ேமல் ஆைண, அழிந்துேபான நகரங்களில்
வாழும் அந்த ஜனங்கள் வாளால் ெகால்லப்படுவார்கள் என்று நான்
வாக்களித்ேதன். எவனாவது நாட்ைடவ ட்டுெவளிேயஇருந்தால்,நான் அவைன
மிருகங்கள் ெகான்று தன்னச் ெசய்ேவன். ஜனங்கள் ேகாட்ைடகளுக்குள்ளும்
குைககளுக்குள்ளும் மைறந்தருந்தால். அவர்கள் ேநாயால் மரிப்பார்கள்.
௨௮ நான் அந்நாட்ைட ெவறுைமயானதாகவும் பயனற்றதாகவும் ெசய்ேவன்.
அந்த நாடு தான் ெபருைமப்பட்டுக் ெகாண்டவற்ைறெயல்லாம் இழக்கும்.
இஸ்ரேவல் மைலகள் எல்லாம் காலியாகும். அந்த இடத்தன் வாழியாக
எவரும் கடந்து ெசல்லமாட்டார்கள். ௨௯ அந்த ஜனங்கள் பல அருவருப்பானக்
காரியங்கைளச் ெசய்தருக்கன்றனர். எனேவ நான்அந்நாட்ைட ெவறுைமயான
நாடாகச் ெசய்ேவன். ப றகு இந்த ஜனங்கள் நாேன கர்த்தர் என்பைத
அறவார்கள்.”
௩௦ “ ‘இப்ெபாழுது, மனுபுத்த ரேன, உன்ைனப் பற்ற க் கூறுக ேறன். உன்

ஜனங்கள் சுவர் ஓரங்களிலும் வீட்டு வாசல்களிலும் உன்ைனக் குறத்துப்
ேபசுக றார்கள். அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர், “வாருங்கள். கர்த்தரிடமிருந்து
புறப்பட்ட வார்த்ைத என்னெவன்று ேகட்ேபாம்” என்கறார்கள். ௩௧ எனேவ
அவர்கள் உன்னிடம் எனது ஜனங்கைளப் ேபால வருகறார்கள். அவர்கள்
எனது ஜனங்கைளப்ேபான்று உன் முன்னால் அமருகறார்கள். அவர்கள்
உன் வார்த்ைதகைளக் ேகட்க றார்கள். ஆனால் அவர்கள் நீ ெசால்வைதச்
ெசய்யமாட்டார்கள். அவர்கள் தாம் நல்லெதன்று எைத உணருகன்றார்கேளா
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அவற்ைறேய ெசய்க றார்கள். அவர்கள் ப ற ஜனங்கைள ஏமாற்ற ப் பணம்
ேசர்க்கமட்டுேமவரும்புக றார்கள்.
௩௨ “ ‘இந்த ஜனங்களுக்கு நீ ஒன்றுமில்ைல. ஆனால் நீ அவர்களுக்குஇன்பப்

பாட்டு பாடுக ற பாடகனாய் இருக்க றாய். உன்னிடம் இனிய குரல் உள்ளது. நீ
உனது கருவகைள நன்றாக இைசக்க றாய். அவர்கள் உன் வார்த்ைதகைளக்
ேகட்க றார்கள். ஆனால் நீ ெசான்னபடிஅவர்கள் நடக்கமாட்டார்கள். ௩௩ஆனால்
நீ பாடுவெதல்லாம் உண்ைமயாக நடக்கும். ப றகு ஜனங்கள் உண்ைமயல்
அவர்கள்மத்தயல்ஒருதீர்க்கதரிச வாழ்ந்தான்என்றுஅறவார்கள்!’ ”

௩௪
இஸ்ரேவல்ஒருஆட்டுமந்ைதப் ேபான்றது
௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௨ “மனுபுத்த ரேன, எனக்காக இஸ்ரேவலின் ேமய்ப்பர்களுக்கு (தைலவர்கள்)
வேராதமாகப் ேபசு. எனக்காக நீ அவர்களிடம் ேபசு. எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார் என்று அவர்களிடம் கூறு: ‘இஸ்ரேவலின்
ேமய்ப்பர்களாகய நீங்கள் உங்களுக்கு மட்டுேம உணவு ஊட்டுகறீர்கள்.
இது உங்களுக்கு மிகத் தீைமயாகும்! நீங்கள் ஏன் உங்கள் மந்ைதைய
ேமய்க்கவல்ைல? ௩ நீங்கள் ெகாழுத்த ஆடுகைளத் தன்றுவட்டு அதன்
மய ரால் உங்களுக்குக் கம்பளி ெசய்துெகாள்க றீர்கள். நீங்கள் ெகாழுத்த
ஆடுகைளக் ெகான்று உண்கறீர்கள். நீங்கள் மந்ைதக்கு உணவளிப்பதல்ைல.
௪ நீங்கள் பலவீனமான ஆடுகைளப் பலப்படுத்துவதல்ைல. நீங்கள் ேநாயுற்ற
ஆடுகைளப்பற்ற க் கவைலப்படுவதல்ைல. நீங்கள் காயம்பட்ட ஆடுகளுக்குக்
கட்டுப்ேபாடுவதல்ைல. ச ல ஆடுகள் எங்ேகா அைலந்து காணாமல்
ேபாகும். அவற்ைறத் ேதடிப்ேபாய் நீங்கள் தரும்பக்ெகாண்டு வருவதல்ைல.
காணாமல் ேபான ஆடுகைளத் ேதடி நீங்கள் ேபாகவல்ைல. இல்ைல.
நீங்கள் ெகாடூரமானவர்களாகவும் கடுைமயானவர்களாகவும் இருந்தீர்கள்.
இவ்வாறுதான்நீங்கள்உங்கள்ஆடுகைளவழி நடத்தனீர்கள்!
௫ “ ‘இப்ெபாழுது ேமய்ப்பன் இல்லாததால் ஆடுகள் ச தற ப் ேபாய்வ ட்டன.

அைவ ஒவ்ெவாரு காட்டு மிருகங்களுக்கும் உணவாயன. எனேவ அைவ
ச தற ப்ேபாயன. ௬என்மந்ைத எல்லா மைலகளிலும்உயரமானகுன்றுகளிலும்
அைலந்து த ரிகன்றது, பூமியன் எல்லாப் பாகங்களிலும் எனது மந்ைத
ச தற ப்ேபாய ற்று. அவற்ைறத் ேதடிப் ேபாவதற்கும் கவனித்துக்ெகாள்ளவும்
யாருமில்ைல.’ ”
௭ஆைகயால்,ேமய்ப்பர்கேள,கர்த்தருைடயவார்த்ைதையக்ேகளுங்கள். எனது

கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார், ௮ “என் உயைரக் ெகாண்டு, நான் உனக்கு
இந்த வாக்ைகயளிக்க ேறன். காட்டு மிருகங்கள் என் மந்ைதையப் ப டித்தது.
ஆம், எனது மந்ைத காட்டு மிருகங்களுக்கு உணவாகயது. ஏெனன்றால்,
அவற்றுக்கு உண்ைமயான ேமய்ப்பன் இல்ைல. எனது ேமய்ப்பர்கள் எனது
மந்ைதைய கவனிக்கவல்ைல. இல்ைல, அம்ேமய்ப்பர்கள் ஆடுகைளத்
தன்று தமக்கு உணவாக்க க் ெகாண்டார்கள். அவர்கள் என் மந்ைதைய
ேமய்க்கவல்ைல”.
௯ எனேவ, ேமய்ப்பர்கேள, கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்!

௧௦ கர்த்தர் கூறுகறார்: “நான் அம்ேமய்ப்பர்களுக்கு வேராதமானவன்! நான்
என் ஆடுகைள அவர்களிடமிருந்து வற்புறுத்த உரிைமயுடன் ேகட்ேபன்!
நான் அவர்கைள ேவைலையவ ட்டு நீக்குேவன். அவர்கள் இனி என்
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ேமய்ப்பர்களாக இருக்கமாட்டார்கள். எனேவ ேமய்ப்பர்களால் தங்களுக்ேக
உணவளித்துக்ெகாள்ள முடியாது. நான் அவர்களின் வாயலிருந்து என்
மந்ைதையக்காப்ேபன். ப றகுஎன்மந்ைதஅவர்களுக்குஉணவாகாது.”
௧௧ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார்: “நான், நாேன, அவர்களின்

ேமய்ப்பன் ஆேவன். நான் என் ஆடுகைளத் ேதடுேவன். நான் அவர்கைளக்
கவனிப்ேபன். ௧௨ ேமய்ப்பன் தன் ஆடுகேளாடு இருக்கும்ேபாது ஆடுகள்
வழிதவற ப் ேபானால் அவன் அவற்ைறத் ேதடி அைலவான். அைதப்ேபான்று
நானும் என் ஆடுகைளத் ேதடுேவன். நான் என் ஆடுகைளக் காப்பாற்றுேவன்.
அந்த இருளான, மங்கலான நாட்களில் அவர்கள் ச தற ப்ேபான எல்லா
இடங்களிலிருந்தும் அவர்கைள நான் தரும்பக் ெகாண்டுவருேவன். ௧௩ நான்
அவற்ைறஅந்நாடுகளிலிருந்துெகாண்டுவருேவன். நான்அந்நாடுகளிலிருந்து
அவற்ைற ஒன்று ேசர்ப்ேபன். நான் அவற்ைறத் தம் ெசாந்த நாட்டுக்குக்
ெகாண்டுவருேவன். நான் அவற்ைற இஸ்ரேவல் மைலகளிலும், ஓைடக்
கைரகளிலும், ஜனங்கள் வாழ்க ற இடங்களிலும் ேமய்ப்ேபன். ௧௪ நான்
அவற்ைறப்புல்ெவளிகளுக்குவழிநடத்துேவன். அைவஇஸ்ரேவல்மைலகளின்
உச்ச க்குப் ேபாகும். அங்ேக அைவ தைரயல் படுத்துக்க டந்து புல்ைல ேமயும்.
அைவ இஸ்ரேவல் மைலகளில் உள்ள வளமான புல்ைல ேமயும். ௧௫ஆம், நான்
என்மந்ைதையநன்றாக ேமய்த்துஓய்வ டங்களுக்குநடத்த ச்ெசல்ேவன்.” எனது
கர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறனார்.
௧௬ “நான் காணாமல்ேபான ஆடுகைளத் ேதடுேவன். நான் ச தற ப்ேபான

ஆடுகைளத் தரும்பக் ெகாண்டுவருேவன். நான் புண்பட்ட ஆடுகளுக்குக்
கட்டுப்ேபாடுேவன். நான் பலவீனமானஆடுகைளப் பலப்படுத்துேவன். ஆனால்
நான் ெகாழுத்த ஆற்றலுைடய ேமய்ப்பர்கைள அழிப்ேபன். நான் அவர்களுக்கு
ஏற்றதண்டைனையக்ெகாடுப்ேபன்.”
௧௭ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “என் மந்ைதேய,

நான் ஒரு ஆட்டுக்கும் இன்ெனாரு ஆட்டுக்கும் நயாயந்தீர்ப்ேபன். நான் ஒரு
ஆட்டுக்கடாவுக்கும் ெவள்ளாட்டுக்கடாவுக்கும் நயாயம்தீர்ப்ேபன். ௧௮ நீங்கள்
நல்ல நலத்தல் வளர்ந்த புல்ைல உண்ணலாம். ஆனால் நீங்கள் எதற்காக
இன்ெனாரு ஆடு உண்ண வரும்புக ற புல்ைல மித த்துத் துைவக்கறீர்கள்.
நீங்கள் ஏராளமான ெதளிந்த தண்ணீைரக் குடிக்கலாம். ஆனால், நீங்கள்
எதற்காக மற்ற ஆடுகள் குடிக்க ற தண்ணீைரக் கலக்குகறீர்கள்? ௧௯ எனது
ஆடுகள் உங்களால் மித த்து துைவக்கப்பட்டப் புல்ைல ேமயேவண்டும். அைவ
உங்களால்கலக்கப்பட்ட தண்ணீைரக்குடிக்க ேவண்டும்!”
௨௦ எனேவ, எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் அவற்ற டம் கூறுகறார்: “நான்,

நாேன ெகாழுத்த ஆட்டிற்கும் ெமலிந்த ஆட்டிற்கும் இைடயல் நயாயம்
தீர்ப்ேபன்! ௨௧ நீங்கள் பக்கவாட்டினாலும் ேதாள்களாலும் தள்ளுகறீர்கள்.
நீங்கள்உங்கள் ெகாம்புகளால் பலவீனமானஆடுகைளமுட்டித் தள்ளுகறீர்கள்.
நீங்கள் அைவ ெவளிேயறும்வைர தள்ளுகறீர்கள். ௨௨ எனேவ நான் எனது
மந்ைதையக் காப்ேபன். அைவ இனி காட்டு மிருகங்களால் ைகப்பற்றப்படாது,
நான் ஒரு ஆட்டிற்கும் இன்ெனாரு ஆட்டிற்கும் இைடயல் நயாயம் தீர்ப்ேபன்.
௨௩ ப றகு நான் அவற்றுக்கு ேமலாக ஒரு ேமய்ப்பைன நயமிப்ேபன். அவேன
என் தாசனாகய தாவீது. அவன் அவற்றுக்கு உணவளித்து அவர்கள்
ேமய்ப்பனாகஇருப்பான். ௨௪ப றகுகர்த்தரும்ஆண்டவருமானநான்அவர்களின்
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ேதவனாயருப்ேபன். என் தாசனாகய தாவீது அவர்களிைடயல் வாழ்க ற
அத பதயாவன். கர்த்தராக ய நான்ேபச ேனன்.
௨௫ “நான் எனது ஆடுகேளாடு ஒரு சமாதான உடன்படிக்ைகையச் ெசய்ேவன்.

நான் தீைம தருகற மிருகங்கைள அந்த இடத்ைத வ ட்டு அகற்றுேவன்.
ப றகு அந்த ஆடுகள் வனாந்தரத்தல் பாதுகாப்பாக இருக்கும், காடுகளில்
நன்றாகத் தூங்கும். ௨௬ நான் ஆடுகைள ஆசீர்வத ப்ேபன். எனது மைலையச்
(எருசேலம்) சுற்றயுள்ள இடங்கைளயும் ஆசீர்வத ப்ேபன். சரியான ேநரத்தல்
நான் மைழையப் ெபாழியச் ெசய்ேவன். அைவஅவர்கள்ேமல்ஆசீர்வாதத்ைதப்
ெபாழியும். ௨௭ வயல்களில் வளர்ந்த மரங்கள் கனிகைளத் தரும். பூமி தன்
வைளச்சைலத் தரும். எனேவஆடுகள் தன் நலத்தல் பாதுகாப்பாக இருக்கும்.
நான் அவற்றன் நுகத்ைத உைடப்ேபன். நான் அவற்ைற அடிைமயாக்கய
ஜனங்களின் வல்லைமயலிருந்து காப்ேபன். பன் நாேன கர்த்தர் என்பைத
அறவார்கள். ௨௮ அவர்கள் எந்த நாடுகளாலும் மிருகங்கைளப்ேபான்று
ப டிக்கப்படமாட்டார்கள். அந்த மிருகங்கள்இனி இவற்ைறஉண்ணாது. ஆனால்
அைவபாதுகாப்பாகவாழும். எவரும்அவற்ைறப்பயப்படுத்தமுடியாது. ௨௯நான்
அவர்களுக்குத் ேதாட்டம் இடத்தக்க நல்ல நலத்ைதக் ெகாடுப்ேபன். ப றகு
அவர்கள்பசயால்துன்பப்படேவண்டாம். ப றநாட்டினர்ெசய்யும்ந ந்தைனகைள
இனி அவர்கள் தாங்கேவண்டாம். ௩௦ பன் அவர்கள் நாேன கர்த்தர் என்பைத
அறவார்கள். நான் அவர்கேளாடு இருக்க ேறன் என்பைதயும் அறவார்கள்.
இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் எனது ஜனங்கள் என்பைதயும் அவர்கள் அறவார்கள்!”
எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறனார்!
௩௧ “நீங்கள் எனது ஆடுகள். என் புல்ெவளியல் ேமய்க ற ஆடுகள். நீங்கள்

மனிதர்கள். நான் உங்கள் ேதவன்.” எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறனார்.

௩௫
ஏேதாமுக்குவ ேராதமானெசய்த
௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௨ “மனுபுத்த ரேன, ேசயீர் மைலையப் பார். அதற்கு வ ேராதமாக எனக்காகப்
ேபசு. ௩அதனிடம்ெசால், எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறுகறார்.

“ ‘ேசயீர் மைலேய, நான்உனக்குவேராதமானவன்!
நான்உன்ைனத்தண்டிப்ேபன்.
நான்உன்ைனெவறுைமயானநலமாக்குேவன்.

௪நான்உன்நகரங்கைளஅழிப்ேபன்.
நீெவறுைமஆவாய்.

ப றகுநாேனகர்த்தர் என்பைதநீஅறவாய்.

௫ “ ‘ஏெனன்றால், நீ எப்ெபாழுதும் எனது ஜனங்களுக்கு வேராதமாக
இருந்தாய். நீ உனது வாைள இஸ்ரேவலுக்கு எத ராக அவர்களின் ஆபத்து
காலத்தல் அவர்களின் இறுதத் தண்டைன காலத்தல் பயன்படுத்தனாய்!’ ”
௬ எனேவ, எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார்: “என் உயைரக்ெகாண்டு,
உனக்கு மரணம் வரும்படிஆைணயடுக ேறன். மரணம் உன்ைனத்துரத்தும். நீ
ஜனங்கைளக் ெகால்லுவைத ெவறுப்பதல்ைல. எனேவ மரணம் உன்ைனத்
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துரத்தும். ௭ நான் ேசயீர் மைலையப் பாழான இடமாக்குேவன். அந்த
நகரத்தலிருந்து வரும் ஒவ்ெவாருவைரயும் நான் ெகால்லுேவன். அந்த
நகரத்த ற்குள் ெசல்ல வரும்பும் ஒவ்ெவாருவைரயும் நான் ெகால்லுேவன்.
௮ நான் இதன் மைலகைள மரித்த உடல்களால் ந ரப்புேவன். உனது குன்றுகள்
முழுவதும் மரித்த உடல்களால் ந ரம்பும். உனது பள்ளதாக்குகளிலும், உனது
ஆற்றுப் படுக்ைககளிலும், உடல்கள் க டக்கும். ௯ நான் உன்ைன என்ெறன்றும்
ெவறுைமயாக்குேவன். உன் நகரங்களில் எவரும் வாழமாட்டார்கள். ப றகு
நாேனகர்த்தர் என்பைதநீஅறவாய்.”
௧௦ நீ ெசான்னாய், “இந்த இரண்டு குலங்களும், நாடுகளும் (இஸ்ரேவலும்

யூதாவும்) என்னுைடயதாக இருக்கும். நாங்கள் அவர்கைளச் ெசாந்தமாக
எடுத்துக்ெகாள்ேவாம்.”
ஆனால் கர்த்தர் அங்ேக இருக்க றார்! ௧௧ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

கூறுகறார்: “நீ என் ஜனங்கள் ேமல் ெபாறாைமேயாடு இருந்தாய். நீ அவர்கள்
மீது ேகாபத்ேதாடு இருந்தாய். நீ அவர்கைள ெவறுத்தாய், எனேவ எனது
உயைரக் ெகாண்டு ஆைணயடுக ேறன், நீ அவர்கைளப் புண்படுத்தய அேத
முைறயல் நான் உன்ைனத் தண்டிப்ேபன். நான் உன்ைனத் தண்டித்து நான்
அவர்கேளாடு இருப்பைத ஜனங்கள் அறயும்படிச் ெசய்ேவன். ௧௨ நான்
உனது ந ந்ைதகைளெயல்லாம் ேகள்வப்பட்டிருக்க ேறன் என்பைத நீ ப றகு
அற ந்துெகாள்வாய்.

“இஸ்ரேவல் மைலக்கு வ ேராதமாகப் பல தீயவற்ைற நீ ெசான்னாய்.
நீ ெசான்னாய், ‘இஸ்ரேவல் அழிக்கப்பட்டிருக்க றது! நான் அவர்கைள
உணைவப்ேபான்று சுைவப்ேபன்!’ ௧௩ நீ ெபருைம ெகாண்டு, எனக்கு
வ ேராதமானவற்ைறச் ெசான்னாய். நீ பல தடைவ ெசான்னாய், நீ ெசான்ன
ஒவ்ெவாரு வார்த்ைதையயும் ேகட்டிருக்க ேறன். ஆம், நீ ெசான்னைதக்
ேகட்ேடன்.”
௧௪ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “நான் உன்ைன

அழிக்கும்ேபாதுபூமிமுழுவதும்மகழும். ௧௫இஸ்ரேவல்நாடுஅழிக்கப்பட்டேபாது
நீ மக ழ்ச்ச யாக இருந்தாய். நானும் உன்ைன அைதப் ேபாலேவ நடத்துேவன்.
ேசயீர் மைலயும் ஏேதாம் நாடு முழுவதும் அழிக்கப்படும்! ப றகு நாேன கர்த்தர்
என்பைதநீஅறவாய்.”

௩௬
இஸ்ரேவல்நாடுமீண்டும்கட்டப்படும்
௧ “மனுபுத்த ரேன, எனக்காக இஸ்ரேவல் மைலகளிடம் ேபசு. கர்த்தருைடய

வார்த்ைதையக் ேகட்குமாறு இஸ்ரேவல் மைலகளிடம் கூறு. ௨ கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார் என்று அவர்களிடம் கூறு: ‘பைகவர்கள்
உனக்கு வேராதமாகத் தீயவற்ைறச் ெசான்னார்கள். அவர்கள் ெசான்னார்கள்:
ஆ,ஆ! இஸ்ரேவலின்பழங்காலத்துமைலகள்எங்கள்வசமாகும்!’
௩ “எனக்காக இஸ்ரேவல் மைலகளிடம் ேபசு. கர்த்தராக ய ஆண்டவர்

இவற்ைறக் கூறுகறார் என்று அவர்களிடம் ெசால்: ‘பைகவர்கள் உன்
நகரங்கைளஅழித்தனர். அவர்கள்உன்ைனச் சுற்றலும் எல்லாத் தைசகளிலும்
நன்று தாக்கனார்கள். அவர்கள் இதைனச் ெசய்தனர். எனேவ நீ ப ற
நாடுகளுக்குஉரியவனானாய். ப றகுஜனங்கள்உன்ைனப்பற்ற ேபச அவதூறு
உைரத்தனர்.’ ”
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௪ எனேவ, இஸ்ரேவல் மைலகேள, எனது கர்த்தரும் ஆண்டவருமானவரின்
வார்த்ைதையக் ேகளுங்கள்! கர்த்தரும் ஆண்டவருமானவர்
ெகாள்ைளயடிக்கப்பட்டு, சுற்றயுள்ள நாடுகளால் பரிகாசம் ெசய்யப்பட்ட
மைலகளுக்கும் குன்றுகளுக்கும், ஓைடகளுக்கும், பள்ளத்தாக்குகளுக்கும்,
பாழாக்கப்பட்ட இடங்களுக்கும் ெவறுைமயாய் வ டப்பட்ட நகரங்களுக்கும்
இவற்ைறக் கூறுகறார். ௫ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார்: “நான்
எனது பலமான உணர்ச்ச கைள எனக்காகப் ேபச அனுமத ப்ேபன்! நான்,
ஏேதாைமயும் மற்ற நாடுகைளயும் என் ேகாபத்ைத உணரச் ெசய்ேவன். ஏேதாம்
ஜனங்கள் எனது நாட்ைட அழிக்கும் ேநாக்கத்துடன் எடுத்துக்ெகாண்டனர்.
அவர்கள் அந்த நாட்ைட ெவறுப்பதல் மக ழ்ச்ச அைடந்தனர். அவர்கள்
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளப் பற்ற க் கவைலப்படவல்ைல. அவர்கள் அந்நாட்ைட
அழிப்பதற்காக தமக்ேக எடுத்துக்ெகாண்டனர்!”
௬ “எனேவ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்:

எனேவ இஸ்ரேவலின் நாட்டிடம் எனக்காகப் ேபசு. மைலகளுக்கும்,
குன்றுகளுக்கும், ஆறுகளுக்கும், பள்ளத்தாக்குகளுக்கும் ெசால். கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார் என்று கூறு: ‘நான் என் எரிச்சலினாலும்
உக்க ரத்தனாலும்ேபசுேவன். ஏெனன்றால்,அந்நாடுகள்ெசய்தந ந்ைதயனால்
துன்பப்பட்டீர்கள்.’ ”
௭ எனேவ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “உங்கைளச்

சுற்றலும் இருக்கற நாடுகள் அந்த ந ந்ைதகளுக்காக துன்பப்பட ேவண்டும்
என்றுநாேனவாக்களிக்க ேறன்!
௮ “ஆனால் இஸ்ரேவல் மைலகேள, நீங்கள் புதய மரங்கைள வளர்த்து என்

இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குப் பழங்கைளக் ெகாடுப்பீர்கள். என் ஜனங்கள்
வைரவல் தரும்ப வருவார்கள். ௯ நான் உங்கேளாடு இருப்ேபன். நான்
உங்களுக்கு உதவுேவன். ஜனங்கள் உங்கள் மண்ைணப் பண்படுத்துவார்கள்.
ஜனங்கள் உங்களில் வைதகைள வைதப்பார்கள். ௧௦ உங்களில் ஏராளமான
ஜனங்கள் வாழ்வார்கள். இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் முழுவதும் அங்ேக
வாழ்வார்கள். நகரங்களில் ஜனங்கள் குடிேயற்றப்படுவார்கள். அழிந்து ேபான
இடங்கள் புத தாகக் கட்டப்படும். ௧௧ நான் உங்களுக்குப் பல ஜனங்கைளயும்,
மிருகங்கைளயும் ெகாடுப்ேபன். அவர்கள் ேமலும் ெபருகுவார்கள்.
முற்காலத்தல் இருந்ததுேபால, வாழ்வதற்காக ஜனங்கைள இங்கு நான்
ெகாண்டுவருேவன். நான் உங்கைளத் ெதாடக்கத்தல் இருந்தைத வ ட
ச றப்பாகச் ெசய்ேவன். பன்னர் நான் கர்த்தர் என்பைத நீங்கள் அறவீர்கள்.
௧௨ ஆம், நான் என் ஜனங்கள் பலைரயும் உன் நாட்டிற்கு, வழிநடத்துேவன்.
அவர்கள்உன்ைனஎடுத்துக்ெகாள்வார்கள். நீஅவர்களுக்குஉரியவளாவாய். நீ
மீண்டும்என்றும்என்ஜனங்கள்மீதுமரணத்ைதக்ெகாண்டுவரமாட்டாய்.”
௧௩ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “இஸ்ரேவல்

பூமிேய, ஜனங்கள் உன்னிடம் ெகட்டவற்ைறக் கூறுகறார்கள். நீ உனது
ஜனங்கைள அழித்துவ ட்டதாகக் கூறுகறார்கள். நீ உனது பள்ைளகைளச்
மரிக்க ெகாடுத்தாய் என்று கூறுகறார்கள். ௧௪ நீ இனிேமல் ஜனங்கைள
அழிக்கமாட்டாய். நீ இனிேமல் உன் பள்ைளகைள மரிக்க ெகாடுப்பதல்ைல”
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறனார்: ௧௫ “நான் இனிேமல்
ப றநாட்டார் உன்ைன அவமானம் ெசய்யும்படிவ டமாட்ேடன். நீ இனிேமல்
அந்த ஜனங்களால் பாத க்கப்படமாட்டாய். நீ அவர்கைள இனிேமல் குழந்ைத
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இல்லாமல் இருக்கும்படிச் ெசய்யமாட்டாய்.” எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறச்ெசான்னார்.
கர்த்தர்அவரதுெசாந்த நல்லநாமத்ைதக்காத்துக்ெகாள்வார்
௧௬ ப றகு கர்த்தருைடய வார்த்ைத என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௧௭ “மனுபுத்த ரேன, இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் தம் ெசாந்த நாட்டில்
வாழ்ந்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் அந்த நாட்ைட தமது ெகட்டச் ெசயல்களால்
தீட்டுப்படுத்தனார்கள். எனக்குஅவர்கள் மாதவலக்கால் தீட்டான ெபண்ைணப்
ேபான்று இருந்தார்கள். ௧௮ அவர்கள் அந்த நாட்டில் ஜனங்கைளக்
ெகான்றேபாது இரத்தத்ைத தைரயல் ச ந்தனார்கள். அவர்கள் அந்த
நாட்ைடத் தங்கள் அசுத்த வக்க ரகங்களால் தீட்டாக்கனார்கள். எனேவ நான்
எவ்வளவு ேகாபமாய் இருக்க ேறன் என்பைதக் காட்டிேனன். ௧௯ நான் ப ற
நாடுகளுக்குள்ேள அவர்கைளக் ச தறடித்ேதன். பல ேதசங்களில் அவர்கள்
தூற்ற ப் ேபாடப்பட்டார்கள். அவர்கள் ெசய்த ெகட்ட ெசயல்களுக்காக நான்
தண்டித்ேதன். ௨௦ அவர்கள் ப ற நாடுகளுக்குச் ெசன்றனர். அவர்கள் அந்த
நாடுகளிலும் என் நாமத்ைதக் ெகடுத்தார்கள். எப்படி? அந்நாடுகளில்
உள்ளவர்கள் இவர்கைளப் பற்ற ப் ேபசனார்கள். அவர்கள், ‘இவர்கள்
கர்த்தருைடய ஜனங்கள். ஆனால் அவர்கள் அவரது நாட்ைடவ ட்டு வந்தார்கள்.
அதனால்கர்த்தரிடம் ஏேதா தவறுஇருக்கேவண்டும்!’ என்றுேபசனார்கள்.
௨௧ “இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அவர்கள் ச தறடிக்கப்பட்டிருந்த நாடுகளில்

எனது பரிசுத்தமான நாமத்ைத பாழாக்கனார்கள். நான் என் நாமத்த ற்காக
வருத்தப்பட்ேடன். ௨௨ எனேவ, இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரிடம், கர்த்தரும்
ஆண்டவருமானவர் இவற்ைறக் கூறுகறார், என்று ெசால்: ‘இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாேர, நீங்கள் எங்ெகல்லாம் ேபானீர்கேளா அங்ெகல்லாம் என்
பரிசுத்தமான நாமத்ைதக் ெகடுத்தீர்கள். இதைன நறுத்த நான் சலவற்ைறச்
ெசய்யப்ேபாக ேறன். இஸ்ரேவேல நான் இதைன உனக்காகச் ெசய்யவல்ைல.
நான் இதைன எனது பரிசுத்தமான நாமத்த ற்காகேவ ெசய்ேவன். ௨௩ எனது
ெபரும் நாமம் உண்ைமயல் பரிசுத்தமானது என்பைத அந்த நாடுகளுக்குக்
காட்டப்ேபாக ேறன். நீங்கள் அந்நாடுகளில் என் நாமத்ைதப் பாழாக்கீனீர்கள்.
ஆனால் நான் பரிசுத்தமானவர் என்பைத காட்டுேவன். நீங்கள் என் நாமத்ைத
மத க்கும்படி ெசய்ேவன். ப றகு அந்த நாட்டவர்கள் நாேன கர்த்தர் என்பைத
அறவார்கள்’ ” எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௨௪ ேதவன் ெசான்னார்: “நான் அந்நாடுகளிலிருந்து உங்கைள ெவளிேய

ெகாண்டுவந்து, ஒன்று ேசர்த்து, உங்கள் ெசாந்த நாட்டிற்கு அைழத்து
வருேவன். ௨௫ பன்னர் நான் உங்கள் ேமல் சுத்தமான தண்ணீைரத்
ெதளிப்ேபன். நான் உங்கைள சுத்தமாக்குேவன். நான் உங்களது எல்லா
அசுத்தங்கைளயும்கழுவுேவன். நான்உங்களதுபாவங்களாலும்,அருவருப்பான
வக்க ரகங்களாலும் வந்த அசுத்த்ைதயும் கழுவுேவன். ௨௬ நான் உங்களில்
புதய ஆவைய ைவத்து, உங்கள் ச ந்தைன முைறையயும் மாற்றுேவன். நான்
உங்கள்உடலில்உள்ள கல் ேபான்றஇருதயத்ைத எடுத்துவ ட்டு ெமன்ைமயான
மனித இருதயத்ைதக் ெகாடுப்ேபன். ௨௭ நான் உங்களுக்குள் எனது ஆவைய
ைவப்ேபன். நான் உங்கைள மாற்றுேவன். எனேவ நீங்கள் என் சட்டங்களுக்கு
அடிபணிவீர்கள். நீங்கள் கவனமாக என் கட்டைளகளுக்கு அடிபணிவீர்கள்.
௨௮ பன்னர் நீங்கள் உங்கள் முற்ப தாக்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட நாட்டில்
வாழ்வீர்கள். நீங்கள் என் ஜனங்களாயருப்பீர்கள். நான் உங்களது
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ேதவனாயருப்ேபன். ௨௯ நான் உங்கைளப் பாதுகாப்ேபன், அசுத்தமாகாமல்
இரட்ச ப்ேபன். நான் தானியத்ைத முைளக்கும்படி கட்டைளயடுேவன்.
உங்களுக்கு வேராதமாகப் பஞ்சம் ஏற்படும்படிச் ெசய்யமாட்ேடன். ௩௦ நான்
உங்கள் மரங்களிலிருந்து நைறய பழங்கள் கைடக்கும்படியும் உங்கள்
வயல்களிலிருந்து நல்ல வைளச்சல் கைடக்கும்படியும் ெசய்ேவன். எனேவ
நீங்கள் பற நாடுகளில் பச யால் அவமானப்பட்டைதப் ேபான்று இனிேமல்
மீண்டும் படமாட்டீர்கள். ௩௧ நீங்கள் ெசய்த ெகட்டவற்ைற நைனப்பீர்கள்.
நீங்கள் அைவ நல்லைவ அல்ல என நைனப்பீர்கள். ப றகு நீங்கேள உங்கைள
ெவறுப்பீர்கள். ஏெனன்றால், நீங்கள் ெசய்த பாவங்களும் பயங்கரமான
ெசயல்களும்மிகுத .”
௩௨ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் கூறுகறார்: “நீங்கள் இவற்ைற

நைனவுெகாள்ள ேவண்டும் என்று நான் வரும்புக ேறன். நான் இவற்ைற
உங்கள் நன்ைமக்காக ெசய்யவல்ைல! எனது நல்ல நாமத்த ற்காகேவ நான்
இதைனச் ெசய்ேதன்! எனேவ இஸ்ரேவல் வம்சத்தாேர, நீங்கள் வாழ்ந்த
முைறையஎண்ணிெவட்கப்படுங்கள்!”
௩௩ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார், “நான் உங்கள்

பாவங்கைளக் கழுவும் நாளில் நான் உங்கைள உங்களது நாட்டிற்குத் தரும்பக்
ெகாண்டு வருேவன். அந்த அழிந்துேபான நகரங்கள் மீண்டும் கட்டப்படும்.
௩௪ காலியான நலங்கள் பய ரிடப்படும். அந்த வழியாகப் ேபாக றவர்களின்
பார்ைவயல் இனி பாழாக இராது. ௩௫ அவர்கள் ெசால்வார்கள், ‘முன்பு
இந்நலம் பாழாகக் க டந்தது, ஆனால் இப்ெபாழுது ஏேதன் ேதாட்டம்
ேபால் ஆகயருக்க றது. நகரங்கள் அழிக்கப்பட்டிருந்தன. அைவ பாழாக
ெவறுைமயாயற்று. ஆனால்இப்ெபாழுதுஅைவபாதுகாக்கப்பட்டன. அவற்றல்
ஜனங்கள்வாழ்கன்றனர்.’ ”
௩௬ ேதவன் ெசான்னார்: “பன்னர் உன்ைனச் சுற்றயுள்ள அந்நாடுகள் நாேன

கர்த்தர்என்பைதயும்நான்பாழானஇடங்கைளமீண்டும்கட்டிேனன்என்பைதயும்
அறவார்கள். காலியாக இருந்த இந்த நலத்தல் நான் நட்டுைவத்ேதன். நாேன
கர்த்தர் நான்இவற்ைறக்கூற ேனன்இைவநடக்கும்படிச்ெசய்ேவன்!”
௩௭ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “இஸ்ரேவல்

ஜனங்கைளயும்கூடஎன்னிடம்வந்துதங்களுக்குஎன்னெசய்யேவண்டும்என்று
ேகட்க அனுமத ப்ேபன். அவர்கள் ேமலும் ேமலும் ெபருகும்படிச் ெசய்ேவன்.
அவர்கள் ஆட்டு மந்ைதகைளப் ேபான்றருப்பார்கள். ௩௮ எருசேலமில் அதன்
சறப்பான தருவழாக்களில் வருகற மந்ைதக் கூட்டம்ேபான்று ஜனங்கள்
மிகுதயாக இருப்பார்கள். அைதப் ேபாலேவ நகரங்களும் பாழான இடங்களும்
ஜனங்கள் கூட்டத்தால் ந ரம்பும். பன்னர் அவர்கள் நாேன கர்த்தர் என்பைத
அறவார்கள்.”

௩௭
காய்ந்த எலும்புகளின்தரிசனம்
௧ கர்த்தருைடய வல்லைம என்ேமல் வந்தது. கர்த்தருைடய ஆவ என்ைன

நகரத்தலிருந்துதூக்க ஒரு பள்ளத்தாக்கன் நடுவ ேல ெகாண்டு ேபாய்வ ட்டது.
அப்பள்ளத்தாக்குமரித்துப்ேபானமனிதர்களின்எலும்புகளால்நைறந்தருந்தது.
௨ பள்ளத்தாக்கன் ெவட்ட ெவளியல் அந்த எலும்புகள் மிகுதயாகக் க டந்தன.
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என்ைன அந்த எலும்புகள் நடுேவ நடக்குமாறு கர்த்தர் ெசய்தார். நான்
அவ்ெவலும்புகள்மிகவும்காய்ந்துக டந்தைதக்கண்ேடன்.
௩ ப றகு எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் என்னிடம் ேகட்டார்: “மனுபுத்த ரேன,

இந்தஎலும்புகளுக்குஉய ர்வருமா?”
நான் ெசான்ேனன், “எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவேர, உமக்கு மட்டுேம இந்தக்

ேகள்வக்குப் பதல்ெதரியும்.”
௪எனது கர்த்தராக யஆண்டவர் என்னிடம் ெசான்னார்: “அவ்ெவலும்புகளிடம்

எனக்காகப் ேபசு. அவ்ெவலும்புகளிடம் ெசால், ‘காய்ந்த எலும்புகேள,
கர்த்தருைடய வார்த்ைதையக் கவனியுங்கள்! ௫ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைற உங்களுக்குக் கூறுகறார். உங்களுக்குள் உய ர்மூச்சு வரும்படிச்
ெசய்ேவன். நீங்கள் உய ர் ெபறுவீர்கள்! ௬ நான் உங்களில் தைசநார்கைளயும்,
தைசகைளயும்ைவப்ேபன். நான்உங்கைளேதாலால்மூடுேவன். பன்னர், நான்
உங்களுக்குள்மூச்சுக் காற்ைறைவப்ேபன். நீங்கள் தரும்ப உய ர் ெபறுவீர்கள்!
ப றகு, நாேனகர்த்தராக யஆண்டவர் என்பைதஅறவீர்கள்.’ ”
௭ எனேவ, நான் கர்த்தருக்காக எலும்புகளிடம் அவர் ெசான்னது ேபால்

ேபச ேனன். நான் இன்னும் ேபச க்ெகாண்டிருந்தேபாது, உரத்த சத்தம் ேகட்டது,
எலும்புகள் அைசந்து ஒன்ேறாடு ஒன்று ேசர்ந்துக்ெகாண்டன. ௮ அங்ேக என்
கண் முன்னால் எலும்புகளின் ேமல் தைசநார்களும், தைசகளும் ேசர்ந்தன.
அவற்ைறத் ேதால் மூடிக்ெகாண்டது. ஆனால் உடல்கள் அைசயவல்ைல.
அவற்றல்மூச்சுக்காற்றுஇல்ைல.
௯ ப றகு எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் என்னிடம் கூறனார்: “எனக்காகக்

காற்ற டம் ேபசு. மனுபுத்த ரேன, எனக்காகக் காற்ற டம் ேபசு. கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார் என்று காற்ற டம் ெசால்: ‘காற்ேற, எல்லா
தைசகளிலுமிருந்து வா, மரித்த உடல்களுக்குள் மூச்சுக் காற்ைற ஊது!
அவர்கள்மீண்டும்உய ர்ெபறட்டும்!’ ”
௧௦ எனேவ நான் கர்த்தருக்காகக் காற்ற டம் அவர் ெசான்னதுேபான்று

ேபச ேனன். மரித்த உடல்களுக்குள் ஆவ புகுந்தது. அவர்கள் உய ர்ெபற்று
எழுந்து நன்றார்கள். அவர்கள் எண்ணிக்ைகயல் மிகமிக அத கமான
ெபருஞ்ேசைனையப் ேபான்றுநன்றார்கள்!
௧௧ப றகு, எனது கர்த்தராக யஆண்டவர் என்னிடம்கூறனார்: “மனுபுத்த ரேன,

இவ்ெவலும்புகள் இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் அைனவருேம, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
ெசால்க றார்கள்: ‘எங்கள் எலும்புகள் காய்ந்துவ ட்டன. எங்கள் நம்ப க்ைக
ேபாய்வ ட்டது. நாங்கள் முழுைமயாக அழிக்கப்பட்டிருக்க ேறாம்!’ ௧௨ எனேவ,
எனக்காக அவர்களிடம் ேபசு, கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்
என்று ெசால்: ‘என் ஜனங்கேள, நான் உங்கள் கல்லைறகைளத் தறந்து
உங்கைள ெவளிேய ெகாண்டுவருேவன்! பன்னர் உங்கைள நான்இஸ்ரேவல்
நலத்த ற்குக் ெகாண்டு வருேவன். ௧௩ என் ஜனங்கேள, நான் உங்கள்
கல்லைறகைளத் தறந்து உங்கைள ெவளிேய ெகாண்டு வருேவன். ப றகு,
நாேன கர்த்தர் என்பைத நீங்கள் அறவீர்கள். ௧௪ நான் உங்களில் எனது
ஆவைய ைவப்ேபன். நீங்கள் மீண்டும் உய ர் ெபறுவீர்கள். பன்னர் நான்
உங்கைள உங்களது ெசாந்த நாட்டிற்கு வழிநடத்த ச்ெசல்ேவன். ப றகு, நாேன
கர்த்தர் என்பைத நீங்கள் அறந்துெகாள்வீர்கள். நான்இவற்ைறச் ெசான்ேனன்
என்பைதயும்இைவநடக்கும்படிச்ெசய்ேவன்என்பைதயும்நீங்கள்அறவீர்கள்.’ ”
கர்த்தர்அவற்ைறச்ெசான்னார்.
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யூதாவும்இஸ்ரேவலும்மீண்டும்ஒன்றாகுதல்
௧௫ கர்த்தருைடய வார்த்ைத மீண்டும் என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௧௬ “மனுபுத்த ரேன, ஒரு ேகாைல எடுத்து இதைன எழுதைவ: ‘இந்த ேகால்
யூதாவுக்கும்அதன்நண்பர்களானஇஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்கும்உரியது’பன்னர்
இன்ெனாருேகாைலஎடுத்துஇதைனஎழுதைவ. ‘இந்தக்ேகால்ேயாேசப்புக்கும்
அவன் நண்பர்களாகய இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கும் ெசாந்தம். அதனுைடய
ெபயர்: “எப்ப ராயீமின் ேகால்.” ’ ௧௭ பன்னர் இரண்டு ேகால்கைளயும் ஒன்று
ேசர்த்துவடு. உன்ைகயல்இரண்டும்ஒன்றாகஇருக்கும்.
௧௮ “அதன் ெபாருள் என்னெவன்று வளக்கும்படி உன் ஜனங்கள் உன்னிடம்

ேகட்பார்கள். ௧௯ கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார் என்று
அவர்களிடம் ெசால்: ‘நான் எப்ப ராயீம் ைகயலும் அவன் நண்பர்களாகய
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ைகயலும் இருக்கும் ேயாேசப்பன் ேகாைல எடுத்து,
அக்ேகாைல யூதாவன் ேகாேலாடு ேசர்த்து அவற்ைற ஒேர ேகாலாக்குேவன்.
என்ைகயல்அைவஒேர ேகாலாகஇருக்கும்!’
௨௦ “அக்ேகால்கைள உன் ைகயல் அவர்களுக்கு முன்பாகப் ப டி. நீ

அக்ேகால்களில் அப்ெபயர்கைள எழுதனாய். ௨௧ கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறச் ெசான்னார் என்று ஜனங்களிடம் ெசால்: ‘நான் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கைள அவர்கள் ெசன்ற நாடுகளிலிருந்து அைழத்து வருேவன். நான்
அவர்கைளச் சுற்றலுமுள்ள நாடுகளிலிருந்து ேசகரித்து அவர்களது ெசாந்த
நாட்டிற்குக் ெகாண்டு வருேவன். ௨௨ நான் அவர்கைள மைலகளின் ேதசமாக ய
இஸ்ரேவலில் ஒேர நாடாக்குேவன். அவர்கள் அைனவருக்கும் ஒேர அரசன்
இருப்பான். அவர்கள்இருநாட்டினராகஇருக்கமாட்டார்கள். அவர்கள்இனிேமல்
இரண்டுஅரசுகளாகஇருக்கமாட்டார்கள். ௨௩அவர்கள்இனிேமல்அருவருப்பான
சைலகைளயும்,வக்க ரங்கைளயும்வணங்கத்தங்கைளத்தீட்டாக்க க்ெகாள்ள
மாட்டார்கள். அல்லது, ேவறு குற்றங்கைளயும் ெசய்யமாட்டார்கள். ஆனால்
நான் அவர்கள் பாவம் ெசய்த எல்லா இடங்களிலிருந்தும் அவர்கைளக்
காப்பாற்றுேவன். நான்அவர்கைளக்கழுவச்சுத்தமாக்குேவன். அவர்கள்எனது
ஜனங்களாகஇருப்பார்கள். நான்அவர்களின் ேதவனாகஇருப்ேபன்.
௨௪ “ ‘அவர்களுக்கு எனது தாசனாகய தாவீது அரசனாக இருப்பான்.

அவர்கள் அைனவருக்கும் ஒேர ேமய்ப்பன் இருப்பான். அவர்கள் எனது
நயாயங்களில் நடந்து என் கட்டைளகைளக் கைடப டிப்பார்கள். அவர்கள்
நான் ெசான்னவற்றன்படிேய நடப்பார்கள். ௨௫ நான் எனது தாசனாகய
யாக்ேகாபுக்குக் ெகாடுத்த நாட்டிேலேய அவர்கள் வாழ்வார்கள். உங்கள்
முற்ப தாக்கள் அந்த இடத்தல் வாழ்ந்தார்கள். என் ஜனங்களும் அங்ேக
வாழ்வார்கள். அவர்களும் அவர்களது பள்ைளகளும் அவர்களது
ேபரப்பள்ைளகளும் அங்ேக என்ெறன்றும் வாழ்வார்கள். எனது தாசனாகய
தாவீது என்ெறன்றும் அவர்களின் தைலவனாயருப்பான். ௨௬ நான்
அவர்கேளாடு ஒரு சமாதான உடன்படிக்ைகையச் ெசய்துெகாள்ேவன். இந்த
உடன்படிக்ைக என்ெறன்றும் ெதாடர்ந்து இருக்கும். நான் அவர்களது நாட்ைட
அவர்களிடம் ெகாடுக்க ஒப்புக்ெகாள்க ேறன். நான் அவர்கள் ேமலும் ேமலும்
ெபருக ஒப்புக்ெகாண்ேடன். நான் எனது பரிசுத்தமான இடத்ைத அங்ேக
அவர்களுடன் என்ெறன்றும் ைவக்க ஒப்புக்ெகாண்ேடன். ௨௭ என் பரிசுத்தமான
கூடாரம் அவர்கேளாடு இருக்கும். ஆம், நான்அவர்களது ேதவனாக இருப்ேபன்.
அவர்கள் எனது ஜனங்களாக இருப்பார்கள். ௨௮ மற்ற நாடுகளும் நாேன
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கர்த்தர் என்பைத அற ந்துெகாள்வார்கள். எனது பரிசுத்தமான இடத்தைன
இஸ்ரேவலர்களிடம்என்ெறன்றும்இருக்கச்ெசய்வதன்மூலம்அவர்கைளஎனது
சறப்புக்குரியஜனங்களாக்க ேனன்என்பைதஅவர்கள்அறவார்கள்.’ ”

௩௮
ேகாகுக்குவ ேராதமானெசய்த
௧ கர்த்தருைடய ெசய்த என்னிடம் வந்தது. அவர் ெசான்னார்:

௨ “மனுபுத்த ரேன, மாேகாகு நாட்டில், ேகாைகப் பார். அவன் ேமேசக், தூபால்
நாட்டினரின் முக்கயமான தைலவன். ேகாகுக்கு வ ேராதமாக எனக்காகப்
ேபசு. ௩ கர்த்தரும் ஆண்ட வருமானவர் இவற்ைறச் ெசான்னார் என்று
அவனிடம் ெசால், ‘ேகாேக, நீ ேமேசக், தூபால் ஆகய நாடுகளின் முக்கயமான
தைலவன்! ஆனால் நான் உனக்கு வேராதமானவன். ௪ நான் உன்ைனக்
ைகப்பற்ற மீண்டும் இங்ேக ெகாண்டுவருேவன். உனது பைடயல் உள்ள
அைனவைரயும் இங்ேக ெகாண்டுவருேவன். நான் எல்லாக் குதைரகைளயும்
குதைர வீரர்கைளயும் தரும்பக் ெகாண்டுவருேவன். நான் உங்கள் வாய்களில்
ெகாக்க கைளப் ேபாட்டு இங்ேக தரும்பக் ெகாண்டுவருேவன். எல்லா
வீரர்களும் தங்கள் சீருைடகைளயும் ேகடயங்கைளயும் வாள்கைளயும்
அணிந்தருப்பார்கள். ௫ ெபர்ச யா, எத்த ேயாப்ப யா, லீபயா ஆகய
நாட்டுவீரர்கள் அவர்கேளாடு இருப்பார்கள். அவர்கள் அைனவரும் தம்
ேகடயங்கைளயும் தைலக்கவசங்கைளயும் அணிந்தருப்பார்கள். ௬ ேகாேமரும்
அவனுைடய எல்லாப் பைடகளும் அங்ேக இருப்பார்கள். வடதைசயலுள்ள
ேதாகர்மா வம்சத்தாரும் அவர்களது பைடகளும் இருப்பார்கள். ைகத களாகய
கூட்டம்கூட்டமானஜனங்களும்அங்ேகஇருப்பார்கள்.
௭ “ ‘தயாராக இரு. ஆம், உன்ைனத் தயார்படுத்த க் ெகாண்டு உன்ேனாடுள்ள

பைடகைளயும் தயார்படுத்து. நீ அவர்களுக்குக் காவலனாகத் தயாராக
இரு. ௮ நீண்ட காலத்துக்குப் ப றகு நீ கடைமக்காக அைழக்கப்பட்டாய்.
பன்வரும் ஆண்டுகளில் ேபாரிலிருந்து குணமான நாட்டிற்கு வருவாய்.
மைலகளுள்ளஇஸ்ரேவலுக்குப்பலநாடுகளில்உள்ளஜனங்கள்கூடித்த ரண்டு
தரும்ப வருவார்கள். முன்பு மைலகளுள்ள இஸ்ரேவல் மீண்டும் மீண்டும்
அழிக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்த ஜனங்கள் பல நாடுகளிலிருந்து தரும்ப
வருவார்கள். அவர்கள் அைனவரும் பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள். ௯ஆனால்
நீங்கள் அவர்கைளத் தாக்க வருவீர்கள். நீங்கள் புயைலப்ேபான்று வருவீர்கள்.
நீங்கள் பூமிைய மூட வருகற இடியுைடய ேமகம்ேபான்று வருவீர்கள். இந்த
ஜனங்கைளத் தாக்க நீயும் உனது பைட வீரர்களும் பல நாடுகளிலிருந்து
வருவீர்கள்.’ ”
௧௦ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “அப்ெபாழுது,

உங்கள் மனதல் ஒரு த ட்டம் வரும். ஒரு ெகட்டத் த ட்டத்ைத நீங்கள்
ெதாடங்கு வீர்கள். ௧௧ நீங்கள் ெசால்வீர்கள்: ‘சுவர்கள் இல்லாத நகரங்கைள
உைடய அந்த நாட்டுக்கு (இஸ்ரேவல்), வேராதமாக நான் தாக்கப் ேபாேவன்.
அந்த ஜனங்கள் சமாதானமாய் வாழ்கன்றார்கள். அவர்கள் பாதுகாப்பாக
இருப்பதாக நைனக்கறார்கள். அங்ேக அவர்கைளக் காப்பதற்கு எந்தச்
சுவர்களும்இல்ைல. அவர்களுைடய கதவுகளுக்கு எந்தப் பூட்டுகளும்இல்ைல.
அவர்களுக்குக் கதவுகளும் இல்ைல! ௧௨ நான் அவர்கைளத் ேதாற்கடித்து
அவர்களிடமுள்ள அைனத்து வைலமத ப்புைடய ெபாருட்கைளயும் எடுத்து
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வருேவன். கடந்தகாலத்தல் அழிக்கப்பட்டு, ஆனால், இப்ேபாது ஜனங்கள்
குடிேயறயருக்கும் இடங்களுக்கு வேராதமாக நான் சண்ைடயடுேவன்.
ஆனால், ஜனங்கள் அங்ேக வாழ்க றார்கள். நான் அந்த ஜனங்களுக்கு
(இஸ்ரேவல்) வேராதமாகப் ேபாரிடுேவன். அவர்கள் பல நாடுகளில்
இருந்து ேசகரிக்கப்பட்டனர். இப்ெபாழுது அந்த ஜனங்கள் ஆடுமாடுகளும்
ெசாத்துக்களும் ைவத்தருக்கன்றனர். அவர்கள் உலகன் சாைல
சந்த ப்புக்களில் வாழ்கன்றனர். பலம் வாய்ந்த நாடுகள் இந்த இடத்தன்
வழியாகத்தான்மற்ற பலம்வாய்ந்த நாடுகளுக்குப் ேபாகேவண்டும்.’
௧௩ “ேசபா, ேததான், ஆகய நகர ஜனங்களும் தர்ஷீசன் வயாபாரிகளும்

அவர்கேளாடு வயாபாரம் ெசய்யும் நகரங்களும் உன்னிடம் ேகட்பார்கள்: ‘நீ
வைலமத ப்புைடய ெபாருட்கைளக்ைகப்பற்ற வந்தாயா? நல்ல ெபாருட்கைளப்
பற த்துக்ெகாள்ளவும், ெவள்ளிையயும், ெபான்ைனயும், ஆடுமாடுகைளயும்,
ெசாத்துக்கைளயும் எடுத்துக் ெகாள்ள உன் வீரர்கைள அைழத்து வந்தாயா?
இவ்வைல மத ப்புைடய ெபாருட்கள் எல்லாவற்ைறயும் எடுத்துச் ெசல்ல நீ
வந்தாயா?’ ”
௧௪ ேதவன் ெசான்னார்: “மனுபுத்த ரேன, எனக்காக ேகாக டம் ேபசு.

கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார் என்று அவனிடம் ெசால்: ‘என்
ஜனங்கள் சமாதானமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வாழும்ேபாது நீ அவர்கைளத்
தாக்குவதற்கு வருவாய். ௧௫ நீ வடதைசயல் உள்ள உனது இடத்தலிருந்து
வருவாய். நீ உன்ேனாடு பலைர அைழத்து வருவாய். அவர்கள் அைனவரும்
குதைரயன் ேமல்வருவார்கள். நீ ெபரியதும்ஆற்றல்உைடயதுமான பைடயாக
இருப்பாய். ௧௬ எனது இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு எத ராகப் ேபாரிட நீ வருவாய்.
நீ பூமிைய மூடவரும் இடிேமகம் ேபான்று வருவாய். அந்த ேநரம் வரும்ேபாது,
என் நாட்டிற்கு எத ராகப் ேபாரிட நான் உன்ைன அைழப்ேபன். ப றகு ேகாேக,
நான் எவ்வளவு வல்லைம உைடயவர் என்பைத நாடுகள் அற ந்துெகாள்ளும்.
அவர்கள் என்ைன மத க்கக் கற்றுக்ெகாள்வார்கள். நான் பரிசுத்தமானவர்
என்பைத ெதரிந்துெகாள்வார்கள். நான் உனக்கு என்ன ெசய்ேவன் என்பைத
அவர்கள்பார்ப்பார்கள்!’ ”
௧௭ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசால்க றார்: “அந்ேநரத்தல்,

முன்பு நான் உன்ைனப் பற்ற ேபச ேனன் என்பைத ஜனங்கள்
நைனவுெகாள்வார்கள். நான் எனது ேவைலயாட்களாகய இஸ்ரேவலின்
தீர்க்கதரிச கைளப் பயன்படுத்த ேனன் என்பைத நைனவுெகாள்வார்கள்.
இஸ்ரேவலின் தீர்க்கதரிச கள் முன்பு எனக்காகப் ேபசனார்கள் என்பைத
அவர்கள் நைனவுெகாள்வார்கள், அவர்களுக்கு எத ராகச் சண்ைடய ட நான்
உங்கைளக்ெகாண்டுவருேவன்என்றுெசான்னார்கள்.”
௧௮ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் ெசான்னார்: “அந்ேநரத்தல் இஸ்ரேவல்

நாட்டுக்கு வ ேராதமாகச் சண்ைடய ட ேகாகு வருவான். நான் என் ேகாபத்ைதக்
காட்டுேவன். ௧௯ நான் எனது ேகாபத்தலும் பலமான உணர்ச்சயலும்
இந்த ஆைணையச் ெசய்ேவன். இஸ்ரேவல் நாட்டில் ெபரும் நல அத ர்ச்ச
ஏற்படும் என்று ஆைண ெசய்ேதன். ௨௦ அந்த ேநரத்தல், வாழுகன்ற எல்லா
உய ர்களும்அச்சத்தால் நடுங்கும். கடலிலுள்ளமீன்கள், வானத்துப் பறைவகள்,
காட்டிலிலுள்ள மிருகங்கள், தைரயல் ஊருகன்ற சன்னஞ்சறு உய ர்கள்,
ேமலும் எல்லா மனித உய ர்களும் அச்சத்தால் நடுங்கும். மைலகள் இடியும்,
மதல்கள்தைரய ேலவழும், எல்லாச் சுவர்களும்தைரய ேலவழும்!”
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௨௧எனது கர்த்தராக யஆண்டவர்கூறுகறார்: “இஸ்ரேவலின்மைலகள் ேமல்,
பட்டயத்ைத ேகாகுக்கு வ ேராதமாக வரவைழப்ேபன். அவனது வீரர்கள் பயந்து
ஒருவைரெயாருவர் தாக்க ஒருவைரெயாருவர் தம் வாளால் ெகால்வார்கள்.
௨௨ நான் ேகாைக ேநாயாலும் மரணத்தாலும் தண்டிப்ேபன். நான் ேகாகன்
ேமலும் அவனது ெவவ்ேவறு நாடுகைளச் சார்ந்த வீரர்களின் ேமலும் கல்
மைழையயும், ெநருப்ைபயும், கந்தகத்ைதயும் ெபாழியச்ெசய்ேவன். ௨௩ ப றகு
நான் எவ்வளவு ெபரியவர் என்பைதக் காட்டுேவன். நான் பரிசுத்தமானவர்
என்பைத நரூப ப்ேபன். நான் ெசய்வைத பல நாடுகள் பார்த்து நான்
யாெரன்பைதக் கற்றுக்ெகாள்ளும். பன்னர் அவர்கள் நான் கர்த்தர் என்பைத
அற ந்துெகாள்வார்கள்.

௩௯
ேகாகும்அவனதுபைடயும்மரணமைடதல்
௧ “மனுபுத்த ரேன, எனக்காகக் ேகாக ற்கு வ ேராதமாகப் ேபசு. கர்த்தராக ய

ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார் என்று அவனிடம் ெசால், ‘ேகாேக, நீ ேமேசக்,
தூபால் ஆகய இரு நாடுகளிலும் மிக முக்கயமான தைலவன்! ஆனால், நான்
உனக்கு வேராதமானவன். ௨ நான் உன்ைனக் ைகப்பற்ற இங்ேக ெகாண்டு
வருேவன். நான் உன்ைன வட தைசயலிருந்து ெகாண்டுவருேவன். நான்
உன்ைன இஸ்ரேவலின் மைலகளுக்கு வேராதமாகப் ேபாரிட அைழப்ேபன்.
௩ஆனால் நான் உனது இடது ைகயலுள்ள வல்ைலத் தட்டிவடுேவன். நான்
உனது வலது ைகயலுள்ள அம்புகைளத் தட்டிவடுேவன். ௪ நீ இஸ்ரேவலின்
மைலகளில் ெகால்லப்படுவாய். அப்ேபாரில் நீயும் உன்ேனாடுள்ள பைட
வீரர்களும், உன்ேனாடுள்ள பற நாட்டவர்களும் ெகால்லப்படுவார்கள். நான்
உங்கைள இைறச்சையத் தன்னுகற எல்லாவைகப் பறைவகளுக்கும்
காட்டு மிருகங்களுக்கும் உணவாகக் ெகாடுப்ேபன். ௫ நீ நகரத்த ற்குள்
நுைழயமாட்டாய். நீ ெவளிேய த றந்த ெவளியல் ெகால்லப்படுவாய். நான்
ெசான்ேனன்!’ ” எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்அவற்ைறச்ெசான்னார்.
௬ ேதவன் ெசான்னார்: “நான் மாேகாகுக்கு வ ேராதமாகவும் தீவுகளில்

பாதுகாப்பாக வாழ்க ற ஜனங்களுக்கு வேராதமாகவும் ெநருப்ைப
அனுப்புேவன். ப றகு அவர்கள் நாேன கர்த்தர் என்பைத அறவார்கள். ௭ நான்
எனது பரிசுத்தமான நாமம் இஸ்ரேவல் ஜனங்களிடம் ெதரியும்படிச் ெசய்ேவன்.
நான் இனிேமல் என் நாமத்ைத ஜனங்கள் அழிக்கும்படி வ டமாட்ேடன். நாேன
கர்த்தர் என்பைத நாடுகள் அறயும். நான் இஸ்ரேவலில் பரிசுத்தமானவர்
என்பைத அவர்கள் அற ந்துெகாள்வார்கள். ௮அந்தக் காலம் வருகன்றது! இது
நகழும்!” கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசான்னார்: “நான் ேபசுக றது அந்த நாைளப்
பற்ற த்தான்.
௯ “அந்த ேநரத்தல், இஸ்ரேவல் நகரங்களில் வாழ்கன்ற ஜனங்கள்

வயல்கைளவ ட்டு ெவளிேய ெசல்வார்கள். அவர்கள் பைகவர்களின்
ஆயுதங்கைளப் ெபாறுக்க அவற்ைற எரிப்பார்கள். அவர்கள்
எல்லா ேகடயங்கைளயும், வல்லம்புகைளயும், வைள தடிகைளயும்,
ஈட்டிகைளயும் எரிப்பார்கள். அவர்கள் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு அவற்ைற
வறகாகப் பயன்படுத்துவார்கள். ௧௦ அவர்கள் வயல்களில் வறகு
ெபாறுக்குவைதேயா அல்லது காடுகளில் வறகு ெவட்டேவாமாட்டார்கள்.
ஏெனன்றால், அவர்கள் ஆயுதங்கைள வறகாகப் பயன்படுத்துவார்கள்.
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அவர்கள் தம்ைமக் ெகாள்ைளய ட்ட வீரர்களிடமிருந்து வைல உயர்ந்த
ெபாருட்கைள ெகாள்ைளயடிப்பார்கள். தங்களிடமிருந்து நல்ல
ெபாருட்கைளச் சூைறயாடியவர்களிடமிருந்து, நல்ல ெபாருட்கைள அவர்கள்
சூைறயாடுவார்கள்.” எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௧௧ ேதவன் ெசான்னார்: “அந்நாளில், நான் இஸ்ரேவலில் ேகாைகப்

புைதக்க ற இடத்ைதத் ேதர்ந்ெதடுப்ேபன். அவன், சவக் கடலின் கழக்ேக
பயணக்காரர்களின் பள்ளத்தாக்கல் புைதக்கப்படுவான். அது பயணிகளின்
வழிைய அைடக்கும். ஏெனன்றால், ேகாகும் அவனது பைடயும் அந்த இடத்தல்
புைதக்கப்படுவார்கள். ஜனங்கள் இதைன ‘ஆேமான் ேகாகன் பள்ளத்தாக்கு’
என்றுஅைழப்பார்கள். ௧௨இஸ்ரேவல்வம்சத்தார்அவர்கைளபுைதத்துபூமிையச்
சுத்தப்படுத்தஏழுமாதங்கள்ஆகும். ௧௩ெபாதுஜனங்கள்அந்தபைகவீரர்கைளப்
புைதப்பார்கள். நாேனஎனக்குமகைமக்ெகாண்டுவரும்,அந்தநாளில்அவர்கள்
புகழைடவார்கள்.” எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்அவற்ைறகூறனார்.
௧௪ ேதவன் ெசான்னார்: “ஜனங்கள் ேவைலக்காரர்களுக்கு மரித்த

வீரர்கைளப் புைதக்க முழுநாள் ேவைலையக் ெகாடுப்பார்கள். இவ்வாறு,
அவர்கள் பூமிையச் சுத்தம் ெசய்தார்கள். ேவைலக்காரர்கள் ஏழு மாதங்கள்
ேவைலெசய்வார்கள். அவர்கள் மரித்த உடல்கைளத் ேதடி சுற்றலும்
அைலவார்கள். ௧௫ அவ்ேவைலக்காரர்கள் ேதடியைலவார்கள். அவர்களில்
ஒருவன்எலும்ைபப் பார்த்தால்அவன்அதல்ஒருஅைடயாளம்இடுவான். அந்த
அைடயாளமானது கல்லைறக்குழி ேதாண்டுகறவர்கள் வந்து அந்த எலும்ைப
ேகாகன் பள்ளத்தாக்கல் புைதக்கும்வைர இருக்கும். ௧௬ மரித்த ஜனங்களின்
நகரமானது ஆேமானா என்று அைழக்கப்படும். இவ்வாறு அவர்கள் நாட்ைடத்
தூய்ைமப்படுத்துவார்கள்.”
௧௭ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறனார்: “மனுபுத்த ரேன,

எனக்காக எல்லாப் பறைவகளிடமும் காட்டு மிருகங்களிடமும் ேபசு: ‘இங்ேக
வாருங்கள்! இங்ேக வாருங்கள்! சுற்றலும் கூடுங்கள். நான் உங்களுக்காகத்
தயார் ெசய்து ைவத்த இந்தப் பலிைய உண்ணுங்கள், இஸ்ரேவலின்
மைலகளில் மிகப் ெபரிய பலி இருக்கும். வாருங்கள் இைறச்சையத் தன்று
இரத்தத்ைதக் குடியுங்கள். ௧௮ நீங்கள் பலமான வீரர்களின் உடல்களிலுள்ள
இைறச்சையத் தன்பீர்கள். உலகத் தைலவர்களின் இரத்தத்ைத நீங்கள்
குடிப்பீர்கள். அவர்கள் பாசானிேல ெகாழுத்துப்ேபான ஆட்டுக் கடாக்களுக்கும்,
ஆட்டுக் குட்டிகளுக்கும், ெவள்ளாட்டுக் கடாக்களுக்கும், காைளகளுக்கும்
சமமானவர்கள். ௧௯ நீங்கள் உங்கள் வருப்பம் ேபால் ெகாழுப்ைப எல்லாம்
உண்ணலாம். நீங்கள் வயறு நைறய இரத்தம் குடிக்கலாம். நான்
உங்களுக்காகக் ெகான்ற எனது பலிகளிலிருந்து நீங்கள் உண்பீர்கள்,
குடிப்பீர்கள். ௨௦ எனது ேமைசயல் உங்களுக்கு உண்ண நைறய ஏராளமாக
இைறச்ச இருக்கும். அங்ேக குதைரகளும், இரதேமாட்டிகளும், ஆற்றலுைடய
வீரர்களும், ேபார் வீரர்களும் இருப்பார்கள்.’ ” எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர்
இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௨௧ ேதவன் ெசான்னார்: “நான் என்ன ெசய்தருக்க ேறன் என்பைத ப ற

நாட்டினைரப்பார்க்கச்ெசய்ேவன். அந்தநாடுகள்என்ைனமத க்கத்ெதாடங்கும்!
அவர்கள் எனது வல்லைமையப் பார்ப்பார்கள். இந்த வல்லைம அந்தப்
பைகவனுக்கு எத ராகப் பயன்படுத்தயது. ௨௨ ப றகு அந்நாளிலிருந்து
இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் நாேன அவர்களது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் என்பைத
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அறவார்கள். ௨௩ அந்நாடுகள் இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் ஏன் பற நாடுகளுக்குச்
சைறப டிக்கப்பட்டு ெகாண்டு ேபாகப்பட்டார்கள் என்பைத அறயும். என்
ஜனங்கள் எனக்கு வ ேராதமாக மாறனார்கள் என்பைத அவர்கள் அறவார்கள்.
எனேவ நான் அவர்களிடமிருந்து வலக ேனன். நான் அவர்கைள அவர்களது
பைகவர்கள் ேதாற்கடிக்கும்படிச் ெசய்ேதன். எனேவ, என் ஜனங்கள் ேபாரில்
ெகால்லப்பட்டார்கள். ௨௪ அவர்கள் பாவம் ெசய்து தம்ைமத்தாேம அசுத்தம்
ெசய்துெகாண்டார்கள். எனேவஅவர்கள் ெசய்தவற்றற்காக நான்அவர்கைளத்
தண்டித்ேதன். நான் அவர்களிடமிருந்து வலக அவர்களுக்கு உதவ ெசய்ய
மறுத்ேதன்.”
௨௫ எனேவ, எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்:

“இப்ெபாழுது நான் யாக்ேகாபு வம்சத்தாைர சைறயருப்பலிருந்து
ெகாண்டுவருேவன். நான் இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் எல்ேலார் மீதும் இரக்கம்
ெகாள்ேவன். நான்எனதுபரிசுத்தமானநாமத்த ற்காக பலமானஉணர்ச்சையக்
காட்டுேவன். ௨௬ ஜனங்கள் கடந்தகாலத்தல் எனக்கு வ ேராதமாகச் ெசய்தத்
தீயச்ெசயல்களுக்காக ெவட்கப்படுவார்கள். அவர்கள் ெசாந்த நாட்டில்
பாதுகாப்பாகஇருப்பார்கள். எவரும்அவர்கைளஅச்சப்படுத்தமுடியாது. ௨௭நான்
மற்ற நாடுகளிலிருந்து என் ஜனங்கைளத் தரும்பக் ெகாண்டுவருேவன்.
அவர்களின் பைகவரது நாடுகளிலிருந்து அவர்கைள ஒன்று கூட்டுேவன்.
ப றகு, பல நாடுகள் நான் எவ்வளவு பரிசுத்தமானவர் என்பைதக் காணும்.
௨௮ அவர்கள் நாேன அவர்களது ேதவனாகய கர்த்தர் என்பைத அறவார்கள்.
ஏெனன்றால், நான்அவர்கைளத் தம் ெசாந்தவீட்டிைனவட்டு நாடு கடத்தப்பட்டு
சைற இருக்கச் ெசய்ேதன். நான் அவர்கைள ஒன்று கூட்டி அவர்களது
நாட்டுக்குத் தரும்பக் ெகாண்டுவந்ேதன். எந்த இஸ்ரேவலனும் சைறயருப்பல்
இருக்கமாட்டான். ௨௯ நான் எனது ஆவைய இஸ்ரேவல் வம்சத்தாரிடம்
ஊற்றுேவன். அதற்குப் ப றகு, நான் மீண்டும் என் ஜனங்கைளவட்டு
வலகமாட்ேடன்” எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்அவற்ைறச்ெசான்னார்.

௪௦
புதயஆலயம்
௧ நாங்கள் சைறப்பட்ட 25ஆம் ஆண்டின் ெதாடக்கத்தல் முதலாம் மாதம்

(அக்ேடாபர்) பத்தாம் நாளன்று கர்த்தருைடய வல்லைம என்ேமல் வந்தது.
பாப ேலானியர்கள் எருசேலைமப் ப டித்து 14 ஆண்டுகளாயற்று, ஒரு
தரிசனத்தல்கர்த்தர் என்ைனஅங்ேகஎடுத்துக்ெகாண்டுேபானார்.
௨ தரிசனத்தல், ேதவன் என்ைன இஸ்ரேவல் நாட்டுக்குக் ெகாண்டுேபானார்.

ஒரு உயரமான மைலயல் என்ைன அவர் ைவத்தார். மைலயன் ேமல் ஒரு
கட்டிடம் நகரத்ைதப் ேபான்று காட்ச யளித்தது. அந்நகரம் க ழக்கு ேநாக்க
இருந்தது. ௩கர்த்தர் என்ைனஅங்ேக ெகாண்டுேபானார். அங்ேக ஒரு மனிதன்
இருந்தான். அவன் துலக்கப்பட்ட ெவண்கலத்ைதப்ேபான்று பளபளப்பாக
இருந்தான். அவன் ைகயல் சணல்கயறும, அளவு ேகாலும் இருந்தன. அவன்
வாசலருகல் நன்றுெகாண்டிருந்தான். ௪அம்மனிதன் என்னிடம் ெசான்னான்,
“மனுபுத்த ரேன, உன் கண்கைளயும், காதுகைளயும் பயன்படுத்து. இவற்ைறப்
பார், என்ைனக் கவனி! நான் காட்டுக ற எல்லாவற்றலும் உன் கவனத்ைதச்
ெசலுத்து. ஏெனன்றால், நீ ெகாண்டுவரப்பட்டாய். எனேவ நான் உனக்கு
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இவற்ைறக் காட்டுக ேறன். நீ பார்த்தவற்ைறெயல்லாம் பற்ற இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாரிடம்கூறேவண்டும்.”
௫ நான் ஆலயத்ைதச் சுற்றலும் கட்டப்பட்ட ஒரு சுவைரக் கண்ேடன். அந்த

மனிதனின் ைகயல் ஒரு அளவுேகால் இருந்தது, அது ஆறு முழ நீளமுள்ளதாக
(10’6’)இருந்தது. எனேவஅம்மனிதன்அச்சுவரின்கனத்ைதஅளந்தான். அதுஒரு
அளவுேகாலின் (10’6”)கனமுள்ளதாகஇருந்தது. அம்மனிதன்சுவரின்உயரத்ைத
அளந்தான். அதுஒருஅளவுேகால்உயரமுைடயதாக (10’6”)இருந்தது.
௬ ப றகு அம்மனிதன் கழக்கு வாசலுக்குச் ெசன்றான். அம்மனிதன்

படிகளில் ஏற ப்ேபாய் வாசலின் இைடெவளிைய அளந்தான். அது ஒரு
அளவு ேகால் (10’6”) அகலமுைடயதாக இருந்தது. மறுவாசற்படிையயும் ஒரு
அளவு ேகால் (10’6”) அகலமுைடயதாக அளந்தான். ௭ காவலாளிகளுக்குரிய
அைறகள் ஒரு அளவு ேகால் (10’6”) நீளமுைடயதாகவும் ஒரு அளவு ேகால்
(10’6”) அகலமுைடயதாகவும் இருந்தன. அைறகளுக்கு இைடயல் 5 முழ
(8’9”) இடமிருந்தது. மண்டபத்தருேகயுள்ள இைடெவளி, ஆலயத்ைத
எத ர்ேநாக்கயருந்த வாசல் வழியன் கைடசயலிருந்தது. அங்கும் ஒரு
அளவு ேகால் (10’6”) அகலமுைடயதாக இருந்தது. ௮ ப றகு அம்மனிதன்
வாசலின் மண்டபத்ைதயும் உள்ேள ஒரு ேகால் (10’6”) அகலமுைடயதாக
அளந்தான். ௯ ப றகு அம்மனிதன் வாசலின் மண்டபத்ைத அளந்தான். அது
எட்டு முழமுைடயதாக (14’) இருந்தது. அம்மனிதன் வாசலின் ஒவ்ெவாரு
பக்கத்தலிருந்த சுவர்கைள அளந்தான். ஒவ்ெவாரு பக்கமும் 2 முழம் (3’6”)
ெகாண்டதாக இருந்தது. வாசலின் மண்டபம் ஆலயத்ைத எத ர் ேநாக்கயருந்த
வாசல் வழியன் கைடசயலிருந்தது. ௧௦ வாசலின் ஒவ்ெவாரு பக்கத்தலும்
மூன்று சறய அைறகள் இருந்தன. இம்மூன்று சறு அைறகளும் ஒவ்ெவாரு
பக்கத்தலும் சம அளவுைடயதாக இருந்தன. இருபக்கங்களிலும் இருந்த
பக்கச்சுவர்கள் சம அளவுைடயதாக இருந்தது. ௧௧ அம்மனிதன் வாசல்
கதவுகளின் அகலத்ைத அளந்தான். அைவ 10 முழம் (17’6”) அகலமுைடயதாக
இருந்தன. அந்த முழு வாசலும் 13 முழம் நீளம் உைடயதாக இருந்தன.
௧௨ஒவ்ெவாரு அைறயன் முன்பும் சறு சுவர் இருந்தது. அச்சுவர் 1 முழம் (1’6”)
உயரமும் 1 முழம் (1’6”) கனமும் உைடயதாக இருந்தது. அவ்வைறகள் 6 முழம்
(10’6”) நீளமுைடயதாகஒவ்ெவாருபக்கத்தலும்இருந்தன.
௧௩ அம்மனிதன் வாசலில் இருந்து அைறயன் ெமத்ைதயனின்றும்

மற்ற அைறயன் ெமத்ைத மட்டும் அளந்தார். அது 25 முழமாக (43’9”)
இருந்தது. ஒவ்ெவாரு கதவும் இன்ெனாரு கதவற்கு ேநர் எத ராக இருந்தது.
௧௪ அம்மனிதன் முற்றத்தலிருந்து மண்டபத்தன் இரு பக்கங்களிலிருந்த
பக்கசுவர்கள் உள்பட எல்லா பக்கச்சுவர்களின் முன்புறங்கைளயும் அளந்தான்.
அது ெமாத்தம் 60 முழம். ௧௫ ெவளிவாயலின் உட்புற முைனயலிருந்து
மண்டபத்தன் கைடச முைனவைர 50முழங்களாகும். ௧௬எல்லா அைறகளிலும்,
பக்கச்சுவர்களின்ேமலும்வாயல்மண்டபங்களின்ேமலும்சறுசறுஜன்னல்கள்
இருந்தன. ஜன்னல்களின் அகலப்பகுத நுைழ வாயைல ேநாக்கயருந்தது.
நுைழவாயலின் இரு பக்கங்களிலும் உள்ள சுவர்களில் ேபரீச்சமரங்கள்
ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன.
ெவளிப்ப ரகாரம்
௧௭ ப றகு, அம்மனிதன் என்ைன ெவளிப்ப ரகாரத்த ற்கு அைழத்து வந்தான்.

நான் அைறகைளயும் தள வரிைசகைளயும் பார்த்ேதன். அைவ ப ரகாரத்ைதச்
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சுற்றலும் இருந்தன. சுவற்றன் வழிேய நைட பாைதைய உள்ேநாக்க 30
அைறகள் இருந்தன. ௧௮ அத்தள வரிைச வாசலின் பக்கம்வைர ெசன்றது.
தளவரிைச வாசல்களின் நீளத்த ற்கு இருந்தது. இது தாழ்ந்த தளவரிைசயாக
இருந்தது. ௧௯ ப றகு அம்மனிதன் கீழ்வாசலின் உள்பக்கத்தலிருந்து
உள்முற்றத்தன் ெவளிப்பக்கம் வைரயுள்ள அகலத்ைத அளந்தான். அது
கழக்குப்பக்கமும்வடக்குப்பக்கமும் 100முழம்அளவுஇருந்தது.
௨௦ ெவளிப்ப ரகாரத்ைதச் சுற்றயுள்ள சுவரில் வடக்கு வாசலின் நீளத்ைதயும்

அகலத்ைதயும் அம்மனிதன் அளந்தான். ௨௧ அது இரு பக்கங்களிலும் மூன்று
அைறகளுைடயதாக இருந்தது. அதன் வாசல் தூண்களும் மண்டபமும் முதல்
வாசலின் அளவுகைளப் ேபான்ேற இருந்தன. அது 50 முழம் (87’6”) நீளமும்
25 முழம் (43’9”) அகலமும் உைடயதாக இருந்தது. ௨௨ அதன் ஜன்னல்களும்
மண்டபமும் ேபரிச்ச மரச் ெசதுக்கல்களும் கழக்கு ேநாக்கயருந்த வாசைல
ேபான்றதாகேவ இருந்தது. வாசைல ேநாக்க ஏழு படிகள் ேமேல ேபாயன.
வாசலின் மண்டபம் நுைழவாயலின் உள்பக்கம் கைடசயல் இருந்தது.
௨௩ வடக்கு நுைழவாயலிலிருந்து முற்றத்துக்குக் குறுக்ேக உள்முற்றத்துக்கு
ஒரு நுைழவாயல் இருந்தது. அது கழக்கல் இருந்த நுைழவாயைலப்
ேபான்றருந்தது. ஒரு நுைழவாயலிலிருந்து இன்ெனாரு நுைழவாயல்வைர
அளந்தான். அது 100முழம் (175’)அகலம்இருந்தது.
௨௪ ப றகு அம்மனிதன் என்ைனத் ெதற்ேக நடத்த ச் ெசன்றான். நான் ெதற்ேக

ஒரு வாசைலக் கண்ேடன். அம்மனிதன் பக்கச் சுவர்கைளயும் மண்டபத்ைதயும்
அளந்தான். அைவ மற்ற வாசல்கைளப் ேபான்ேற அளவுைடயதாக இருந்தன.
௨௫ வாசலும் அதன் மண்டபமும் மற்ற வாசல்கைளப் ேபான்ேற ஜன்னல்கள்
உைடயதாக இருந்தன. அைவ 50 முழம் (87’6”) நீளமும் 25 முழம் (43’9”)
அகலமும் ெகாண்டதாக இருந்தன. ௨௬ வாசலில் ஏழு படிகள் ேமல் ேநாக்க ச்
ெசன்றன. அதன் மண்டபம் நுைழவாயலின்உட்புறமாக கைடச யல் இருந்தது.
சுவர்கள் ேமல் இரு பக்கமும் ேபரீச்ச மர உருவங்கள் ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன.
௨௭உட்ப ரகாரத்தன் ெதன் பக்கமும் ஒரு வாசல் இருந்தது. அம்மனிதன் ெதற்கு
ேநாக்க உள் வாசலில் இருந்து இன்ெனாரு வாசலுக்கு அளந்தான். அது 100
முழம் (175’)அகலமுைடயதாகஇருந்தது.
உட்ப ரகாரம்
௨௮ ப றகு, அம்மனிதன் என்ைனத் ெதற்கு வாசல் வழியாக உட்ப ரகாரத்த ற்கு

அைழத்துப் ேபானான். அவன்இந்த வாசைல அளந்தான். அத்ெதற்கு வாசலும்
மற்ற வாசல்கைளப் ேபான்று அளவுைடயதாக இருந்தது. ௨௯ ெதற்கு வாசலில்
உள்ள அைறகள், அதன் பக்கச்சுவர்கள், அதன் மண்டபம் ஆகயைவ மற்ற
வாசல்களில்உள்ளஅளைவேயெகாண்டிருந்தன. வாசைலயும்மண்டபத்ைதயும்
சுற்ற ஜன்னல்கள் இருந்தன. வாசல் 50 முழம் (87’6”) நீளமும் 25 முழம் (43’9”)
அகலமும் இருந்தது. ௩௦ மண்டபம் 25 முழம் (43’9”) அகலமும் 5 முழம் (8’9”)
நீளமும்இருந்தது. ௩௧ெதன்பக்க வாசல் மண்டபம் ெவளிப்ப ரகாரத்ைத ேநாக்க
இருந்தது. நுைழவாயலின் இரு பக்கச்சுவர்களிலும் ேபரீச்ச மர உருவங்கள்
ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன. அதல்ஏற ட 8 படிகளும்இருந்தன.
௩௨ அம்மனிதன் என்ைன கழக்குப் புறமுள்ள உட்ப ரகாரத்த ற்கு அைழத்து

வந்தான். அவன் வாசைல அளந்தான். அது மற்ற வாசல்கைளப் ேபான்ேற
அளவுைடயதாகஇருந்தது. ௩௩க ழக்குவாசலின்அைறகளும், பக்கச்சுவர்களும்,
மண்டபமும் மற்ற வாசல்கைளப்ேபான்ேற அளக்கப்பட்டன. வாசைலயும் அதன்
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மண்டபத்ைதயும் சுற்ற ஜன்னல்கள் இருந்தன. க ழக்கு வாசல் 50 முழம்
(87’6”) நீளமும் 25 முழம் (43’9”) அகலமும் உைடயதாக இருந்தது. ௩௪ அதன்
மண்டபம் ெவளிப்ப ரகாரத்ைத ேநாக்க இருந்தது. நுைழவாயலின் இரு
பக்கச்சுவர்களிலும் ேபரீச்ச மர உருவங்கள் ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன. அதற்குப்
ேபாக எட்டுப்படிகள்இருந்தன.
௩௫ ப றகு அந்த மனிதன் என்ைன வடக்கு வாசலுக்கு அைழத்து வந்தான்.

அவன் அைத அளந்தான். அது மற்ற வாசல்கைளப் ேபான்று அேத
அளவுைடயதாக இருந்தது. ௩௬ இதன் அைறகள், இதன் பக்கச் சுவர்களும்,
வாயல் மண்டபமும் கூட, மற்ற நுைழ வாயல்களின் அளவுைடயதாக
இருந்தன. வாசைலச் சுற்ற ஜன்னல்கள் இருந்தன. இது 50 முழம் (87’6”)
நீளமும் 25 முழம் (43’9”) அகலமும் ெகாண்டதாக இருந்தது. ௩௭ இதன் வாயல்
மண்டபம், நுைழ வாயலின் கைடசயல் ெவளிமுற்றத்த ற்குப் பக்கத்தல்
இருந்தது. நுைழவாயலின் இருபக்கச் சுவர்களிலும் ேபரீச்ச மர உருவங்கள்
ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன. இதல்ேமேல ேபாக 8 படிகள்இருந்தன.

பலிகைளஆயத்தப்படுத்தும்அைறகள்
௩௮ வாயல் மண்டபத்தல் கதவுள்ள ஒரு அைற இருந்தது. இதுதான்

ஆசாரியர்கள் தம் தகனபலிக்காக மிருகங்கைளக் கழுவும் இடம்.
௩௯ மண்டபத்தன் கதவன் இரண்டு பக்கத்தலும் இரண்டு ேமைசகள்
இருந்தன. தகனபலி, பாவநவாரணபலி, குற்ற நவாரணப் பலிஆகயவற்றன்
மிருகங்கைள ேமைச ேமல் ைவத்துக் ெகால்லுவார்கள். ௪௦ மண்டபத்துக்கு
ெவளிேய, வடக்கு வாசல் த றந்தருக்க ற இடத்தல், இரண்டு ேமைசகள்
இருந்தன. இம்மண்டபத்தன் ெவளிவாசலின்ஒவ்ெவாரு பக்கத்தலும்இரண்டு
ேமைசகள் இருந்தன. ௪௧ இவ்வாறு உள்ேள நான்கு ேமைசகள் இருந்தன.
ெவளிேய நான்கு ேமைசகள் இருந்தன. இந்த எட்டு ேமைசகளின் ேமல்
ஆசாரியர்கள் பலிகளுக்கான மிருகங்கைளக் ெகான்றார்கள். ௪௨ நான்கு
ேமைசகள் தகனபலிக்காகக் கல்லால் ெசய்யப்பட்டிருந்தன. இம்ேமைசகள்
1 1/2 முழம் (2’7 1/2”) நீளமும் 1 1/2 முழம் (2’7 1/2”) அகலமும் 1 முழம் (1’6”)
உயரமும் உள்ளதாக இருந்தன. ேமைசகளின்ேமல்ஆசாரியர்கள் தகன பலிகள்
மற்றும் இதர பலிகளுக்கான மிருகங்கைளக் ெகால்வதற்கான கருவகைள
ைவத்தருந்தார்கள். ௪௩ ெகாக்க கள் 1 சாண் (3”) நீளமுள்ள இைறச்ச க்
ெகாக்க கள் இப்பகுதயலுள்ள எல்லாச் சுவர்களிலும் அடிக்கப்பட்டிருந்தன.
காணிக்ைககளின்இைறச்ச ேமைசேமல்ைவக்கப்பட்டது.

ஆசாரியர்களின்அைறகள்
௪௪ உட்புற முற்றத்தல் இரண்டு அைறகள் இருந்தன. ஒன்று வடக்கு

வாசலில் இருந்தது. அது ெதற்கு ேநாக்க இருந்தது. இன்ெனான்று ெதற்கு
வாசலில் இருந்தது. அது வடக்கு ேநாக்க இருந்தது. ௪௫ அம்மனிதன்
என்னிடம் ெசான்னான், “ெதற்கு ேநாக்க இருக்கும் இந்த அைற ஆலயத்தல்
பணியலிருந்து ேசைவ ெசய்க ற ஆசாரியரின் அைற. ௪௬ ஆனால் வடக்கு
ேநாக்க இருக்கும்அைறபலிபீடத்தல்பணிெசய்க றஆசாரியரின்அைறயாகும்.
இந்தஆசாரியர்கள் ேலவயன் தைலமுைறையச் சார்ந்தவர்கள். ஆனால் இந்த
இரண்டாவது ஆசாரியக் குழு சாேதாக்கன் வாரிசுகள். அவர்கள் மாத்த ரேம
பலிகைளபலிபீடத்த ற்குச்சுமந்துெசன்றுகர்த்தருக்குச்ேசைவெசய்யமுடியும்.”
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௪௭அம்மனிதன் ப ரகாரத்ைத அளந்தான். அது சரியான சதுரமாக இருந்தது.
இது 100 முழம் (175’) நீளமும் 100 முழம் (175’) அகலமும் உைடயதாக இருந்தது.
பலிபீடம்ஆலயத்தன்முன்னால்இருந்தது.
ஆலயத்தன்மண்டபம்
௪௮ ப றகு, அம்மனிதன் என்ைனஆலய மண்டபத்துக்குக் ெகாண்டுேபானான்.

மண்டபத்தன் இரு பக்கங்களிலும் இருந்த சுவர்கைள அளந்தான். ஒவ்ெவாரு
பக்கச்சுவரின் கனம் 5 முழமாகவும் அகலம் 3 முழமாகவும் இருந்தது.
அைவகளுக்குள் இருந்த இைடெவளி 14 முழமாயருந்தது. ௪௯ மண்டபம் 20
முழம் (35’) நீளமும் 12 முழம் (19’3”) அகலமும் உள்ளது. மண்டபத்தன் ேமேல
ெசல்ல 10 படிகள் இருந்தன. தூணாதரங்களிேல இந்தப் புறத்தல் ஒருதூணும்
அந்தப்புறத்தல்ஒருதூணும்இருந்தது.

௪௧
ஆலயத்தன்பரிசுத்தஇடம்
௧பன்புஅவன்என்ைனஒருஅைறக்கு (பரிசுத்தமானஇடத்த ற்கு)அைழத்துக்

ெகாண்டு ேபானான். அவன் அைறயன் இருபுறமுள்ள சுவர்கைள அளந்தான்.
அைவ 6 முழம் (10’6”) கனமுைடயதாக ஒவ்ெவாரு பக்கமும் இருந்தன.
௨ கதவானது 10 முழம் (17’6”) அகலமுைடயதாக இருந்தது. வாசல் நைடயன்
பக்கங்கள் ஒவ்ெவாரு புறத்தலும் 5 முழம் (8’9”) உைடயன. அம்மனிதன் அந்த
அைறைய அளந்தான். அது 40 முழம் (70’) நீளமும் 20 முழம் (35’) அகலமும்
ெகாண்டது.
ஆலயத்தன்மகா பரிசுத்தஇடம்
௩ ப றகு, அவன் கைடச அைறக்குள் ெசன்றான். அவன் வாசலின் இருபக்கச்

சுவர்கைளயும்அளந்தான். ஒவ்ெவாருபக்கச்சுவரும் 2முழம்கனமாகவும் 7முழம்
அகலமாகவும்இருந்தது. வாசல் வழியானது 6முழம்அகலமுைடயதாயருந்தது.
௪ப றகு,அம்மனிதன்அைறயன்நீளத்ைதஅளந்தான். அது 20முழம் (35’)நீளமும்
20 முழம் (35’) அகலமுமாக ஆலயத்தன் முன்புறத்தல் அளந்தான். அம்மனிதன்
என்னிடம், “இதுமிகவும் பரிசுத்தமானஇடம்” என்றான்.
ஆலயத்ைதச்சுற்றயுள்ளமற்றஅைறகள்
௫ ப றகு அம்மனிதன் ஆலயத்தன் சுவைர அளந்தான். அது 6 முழம்

கனமாகயருந்தது. ஆலயத்ைதச் சுற்றலும் பக்கத்து அைறகள் இருந்தன.
இைவ 4 முழம் (7’) அகலமுைடயதாக இருந்தன. ௬ இந்த பக்கத்து அைறகள்
மூன்று ேவறுபட்ட தளங்களில் இருந்தன. அைவ ஒன்றன் ேமல் ஒன்றாக
இருந்தன. ஒவ்ெவாரு தளத்தலும் 30 அைறகள் இருந்தன. இந்த பக்கத்து
அைறகள் சுற்றலும் உள்ள சுவரால் தாங்கப்பட்டிருந்தன. எனேவ ஆலயச்
சுவர் தானாக அைறகைளத் தாங்கவல்ைல. ௭ ஆலயத்ைதச் சுற்றலும்
பக்கத்து அைறகளின் ஒவ்ெவாரு தளமும் கீேழ உள்ள தளத்ைதவ ட அகலம்
அத கமாயருந்தது. ஆலயத்ைதச் சுற்றயுள்ள உயர ேமைடயானது ஒவ்ெவாரு
தளத்தலும் ஆலயத்ைதச் சுற்ற ப் பரந்தருந்தது, எனேவ, ேமல் தளங்களின்
அைறகள் அகலமாயருந்தன. ஆதலால் கீழ்த்தளத்தலிருந்து நடுத்தளம்
வழியாய் ேமல்தளத்த ற்குஏறும்வழிஇருந்தது.
௮ஆலயத்ைதச்சுற்ற உயர்த்தப்பட்டஅடிப்பாகம்இருப்பைதப்பார்த்ேதன். அது

பக்கத்து அைறகளுக்கு அஸ்தபாரமாக இருந்தது. அது ஒரு முழுக் ேகாலின்
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உயரம் ெகாண்டதாயருந்தது. ௯பக்கத்துஅைறகளின் ெவளிச் சுவரின்அகலம்
5 முழமாக (8’9”) இருந்தது. ஆலயத்தன் பக்கத்து அைறகளுக்கும் ஆசாரியரின்
அைறகளுக்கும் இைடேய ஒரு தறந்தெவளி இருந்தது. ௧௦ அது ஆலயத்ைதச்
சுற்றலும் 20 முழம் (35’) அகலமாக இருந்தது. ௧௧ பக்கத்து அைறகளின்
கதவுகள், உயர்த்தப்பட்ட அடிப்பாகத்ைத ேநாக்க த் த றந்தருந்தன. ஒரு
வாசல்நைட வடேகயும் ஒரு வாசல் நைட ெதற்ேகயும் இருந்தன. உயர்த்தப்பட்ட
அடிப்பாகத்தன்அகலம் 5முழமாய் (8’9”)சுற்றலும்இருந்தது.
௧௨ தைடெசய்யப்பட்ட ஆலய முற்றத்தன் முன்பருந்த ேமற்கு தைசயலுள்ள

கட்டிடம் 70 முழம் (122’6”) அகலமுைடயதாய் இருந்தது, அக்கட்டிடத்தன் சுற்றுச்
சுவர்கள் 5 முழம் (8’9”) கனமுைடயதாய் இருந்தன. அது 90 முழம் (157’6”)
நீளமுைடயது. ௧௩ ப றகு அம்மனிதன் ஆலயத்ைத அளந்தான். அது 100 முழம்
(175’) நீளமுைடயது. தைடெசய்யப்பட்ட பரப்ைபயும், கட்டிடத்ைதயும், அதன்
சுவர்கைளயும் 100 முழம் (175’) அகலமுைடயதாக அளந்தான். ௧௪ஆலயத்தன்
முற்புறமும் க ழக்குக்கு எத ரான தைடச் ெசய்யப்பட்ட பரப்பும் 100 முழம் (175’)
அகலமுைடயதாகஇருந்தது.
௧௫அம்மனிதன்தைடெசய்யப்பட்டபரப்பன்பன்புறமாகஅதற்குஎத ேரஇருந்த

கட்டிடத்தன்நீளத்ைதயும்அதற்குஇருபுறத்தலும்இருந்தநைடபந்தல்கைளயும்
அளந்தான். அது 100முழம் (175’) நீளமுைடயது.
மகா பரிசுத்த இடமும், பரிசுத்த இடமும், மண்டபமும், உள் அைறைய

ேநாக்கயருந்தன. ௧௬ அவற்றன் சுவர்கள் முழுவதும் மரப்பலைககளால்
மூடப்பட்டிருந்தன. மூன்று பக்கங்களிலும் சுற்ற ஜன்னல்கள் இருந்தன.
வாசல்களுக்கு எத ரான நைடப் பந்தல்களும் சுற்றலும் தைர ெதாடங்க
ஜன்னல்கள் வைர பலைக அடித்தருந்தது. ஜன்னல்கள் மூடப்பட்டிருந்தன.
௧௭வாசலின்ேமேலெதாடங்க ,
ஆலயத்தன் உட்புறமும் ெவளிப்புறமும் பலைககளால் மூடப்பட்டிருந்தன.

சுற்றலும் சுவரின் உட்புறமும் ெவளிப்புறமும் ௧௮ ேகருபீன்களும் ேபரீச்ச
மரங்களும் ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன. ேகருபீன்களுக்கு இைடயல் ேபரீச்சமரம்
இருந்தது. ஒவ்ெவாரு ேகருபீனுக்கும் இரு முகங்கள் இருந்தன. ௧௯ ஒரு
முகம் மனிதமுகமாய் ேபரீச்ச மரத்தன் ஒரு பக்கத்ைதப் பார்த்தவாறு இருந்தது.
இன்ெனாரு முகம் சங்க முகமாய் ேபரீச்ச மரத்தன் இன்ெனாரு பக்கத்ைதப்
பார்த்தவாறு இருந்தது. அைவ ஆலயத்ைதச் சுற்றலும் ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன.
௨௦ தைரயலிருந்து வாசலின் ேமல்புறம்வைர பரிசுத்த இடத்தன் சுவர்களில்
ேகருபீன்களும்ேபரீச்ச மரங்களும்ச த்தரிக்கப்பட்டிருந்தன.
௨௧ பரிசுத்த இடத்தன் இருபக்கத்தலும் இருந்த சுவர்கள் சதுரமானைவ.

மகாபரிசுத்தமான இடத்துக்கு எத ரில் ஏேதா ஒன்று பலிபீடத்ைதப் ேபாலக்
காணப்பட்டது. ௨௨அது மரத்தால் ெசய்யப்பட்ட பலிபீடத்ைதப் ேபான்றருந்தது.
அது 3முழம்உயரமும் 2முழம் நீளமுமாயருந்தது. அதன்மூைலகள்,அடிப்பாகம்,
பக்கங்கள் எல்லாம் மரத்தால் ஆனைவ. அம்மனிதன் என்னிடம், “இதுதான்
கர்த்தருக்குமுன்னால்உள்ளேமைச” என்றான்.
௨௩ நடு அைறயும் (பரிசுத்தமான இடமும்) மிகப் பரிசுத்தமான இடமும்

இரட்ைடக் கதவுகைளக் ெகாண்டைவ. ௨௪ வாசல்களுக்கு மடக்குக்
கதவுகளாகய இரட்ைடக் கதவுகள் இருந்தன. ஒவ்ெவாரு வாசலுக்கும்
இரண்டு சறு கதவுகளும் இருந்தன. ௨௫ பரிசுத்த இடத்தன் கதவுகளிலும்
ேகருபீன்களும் ேபரிச்ச மரங்களும் ெசதுக்கப்பட்டிருந்தன. அைவ சுவற்றல்
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ெசதுக்கப்பட்டிருந்தைவ ேபான்றருந்தன. ெவளிேய மண்டபத்தன் முன்பாக
உத்த ரங்கள் ைவக்கப்பட்டிருந்தன. மண்டபத்தன் முன் பாகத்த ற்குேமல் ஒரு
மரக்கூைரயருந்தது. ௨௬இருபுறங்களிலும்ஆலயத்தன்சுற்றுக்கட்டுக்களிலும்
சட்டங்கள் ெபாருந்தய ஜன்னல்கள் இருந்தன. சுவர்களிலும் ஆலயத்ைதச்
சுற்றயுள்ளஅைறகளிலும்வைரயப்பட்ட ேபரீச்ச மரங்களும்இருந்தன.

௪௨
ஆசாரியர்களின்அைற
௧ப றகுஅம்மனிதன் என்ைனவட தைசயன்வழியாக ெவளிப்ப ரகாரத்த ற்கு

அைழத்துப் ேபானான். தைடெசய்யப்பட்ட பரப்ப ற்கு ேமற்ேகயருந்த
அைறக்கும் வடக்ேக இருந்த கட்டிடத்த ற்கும் ேபாேனாம். ௨ வடக்ேக இருந்த
கட்டிடமானது 100 முழம் (175’) நீளமும் 50 முழம் (87’6”) அகலமும்ெகாண்டது.
௩ இக்கட்டத்தல் மூன்று முன்மண்டபங்களுைடய ேமல் மாடிகள் இருந்தன.
20 முழம் அளவுள்ள உள்முற்றம், கட்டிடத்த ற்கும் ஆலயத்த ற்கும் இைடயல்
இருந்தது. இன்ெனாரு பக்கம், அைறகள் ெவளிமுற்றத்தன் நைடபாைதைய
ேநாக்கயருந்தன. ௪ அைறகளுக்கு முன்னால் ஒருவழி இருந்தது. அது
உள்ேள ெசன்றது. இது 10 முழம் (17’6”) அகலமும் 100 முழம் (175’)
நீளமும் உைடயதாக இருந்தது. அவற்றன் கதவுகள் வடக்ேக இருந்தன.
௫-௬ கட்டிடம் 3 மாடி உயரமுள்ளதாகவும், ெவளிமுற்றத்ைதப்ேபால தூண்கள்
இல்லாததாலும், ேமல் அைறகள் நடுமாடியலும், முதல்தளத்தலும் இருந்த
அைறகைளவ ட சற்றுப் பன்னால் இருந்தன. ேமல்தளம், நடுத்தளத்ைதயும்,
அடித்தளத்ைதயும்வ ட குறுகலாயருந்தது. ஏெனனில், ேமல்மாடிகள்
இவ்வ டங்கைள பயன்படுத்தயருந்தன. ௭ெவளிேய ஒரு மதல்இருந்தது. அது
அைறகளுக்கு இைணயாக இருந்தது. அது ெவளிப்ப ரகாரத்ைதச் சுற்றலும்
அைமந்தருந்தது. அது அைறகளுக்கு எத ேர இருந்தது. அதன் நீளம் 50 முழம்
(87’6”) இருந்தது. ௮ ெவளிப்ப ரகாரத்தல் உள்ள அைறகளும் 50 முழம் (87’6”)
நீளமுைடயதாகஇருந்தன. கட்டிடத்தன்முழுநீளம்,ஆலயத்தன்பக்கம் 100முழம்
நீளமாயருந்தது. ௯ க ழக்ேக ெவளிப்ப ரகாரத்தலிருந்து அந்த அைறகளுக்குள்
ெசல்லுகற நைட அவற்றன் கீேழ இருந்தது. ௧௦ உள்ேள நுைழயும் வாசல்,
முற்றத்தன்பக்கத்தலுள்ளசுவரின்ஆரம்பத்தலிருந்தது.
தைடெசய்யப்பட்டபரப்ப ற்கும்கட்டிடத்த ற்கும்ெதற்குப்பக்கத்தலும்அைறகள்

இருந்தன. ௧௧ அைவகளுக்கு முன்னால் ஒரு பாைத இருந்தது. அைவ
வடக்ேக உள்ள அைறகள் ேபான்றைவ. அைவ அேத நீளமும் அகலமும்
ெகாண்டைவயாகவும் அேத மாத ரியான கதவுகைளக்ெகாண்டைவயாகவும்
இருந்தன. ௧௨ கீழ் அைறகளுக்குப் ேபாகும் நுைழ வாசல் கட்டிடத்தன்
கழக்குப்பகுதயன் கைடசயலிருந்தது. இதனால் ஜனங்கள் சுவரின் பக்கம்
இருந்த பாைதயன்முடிவல்தறந்தவழியாகப் ேபாகமுடியும்.
௧௩ அம்மனிதன் என்னிடம், “தைடெசய்யப்பட்ட பரப்ப ற்கு முன்னிருக்க ற

வடபுறமான அைறகளும் ெதன்புறமான அைறகளும் பரிசுத்தமான அைறகள்.
இந்த அைறகள் கர்த்தருக்குப் பலிகள் பைடக்க ற ஆசாரியர்களுைடயைவ.
அவ்வாசாரியர்கள் இவ்வைறகளில்தான் மிகப் பரிசுத்தமான உணைவ
உண்பார்கள். அங்குதான் அவர்கள் மிகப் பரிசுத்தமான பலிகைள எல்லாம்
ைவக்க றார்கள். ஏெனன்றால், அந்த இடம் பரிசுத்தமானது. தானிய
காணிக்ைக, பாவப்பரிகாரபலி, குற்ற நவாரண பலி, ஆகயைவ மிகப்
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பரிசுத்தமான காணிக்ைககளாகும். ௧௪ பரிசுத்தமான பகுத க்குள் நுைழயும்
ஆசாரியர்கள் பரிசுத்த இடத்தலிருந்து ெவளிப்ப ரகாரத்த ற்கு வருவதற்கு
முன்ேப ஆராதைன ெசய்யும்ேபாது அணிந்தருந்த உைடகைளக் கழற்ற
ைவப்பார்கள். ஏெனன்றால், அந்த உைடகள் பரிசுத்தமானைவ. ஆசாரியர்
ஜனங்கள் இருக்கும் ப ரகாரத்துக்குப் ேபாக வரும்பனால் ேவறு உைடகைள
அணிந்துெகாண்டுேபாவார்கள்.”
ஆலயத்தன்ெவளிமுற்றம்
௧௫ அம்மனிதன் ஆலயத்தன் உள்பக்கத்ைத அளந்து முடித்த ப றகு

அவன் என்ைன கீழ்த்தைசக்கு எத ரான வாசல் வழியாக ெவளிேய
அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானான். அவன் ஆலயத்தன் ெவளிப்புறத்தல்
சுற்றலும்அளந்தான். ௧௬அவன்அளவுேகாலால்க ழக்குப்பகுதையஅளந்தான்.
அது 500 முழம் (875’) நீளமிருந்தது. ௧௭அவன் வடப் பகுதைய அளந்தான். அது
500 முழம் (875’) இருந்தது. ௧௮அவன் ெதற்குப்பகுதைய அளந்தான். அது 500
முழம் (875’) இருந்தது. ௧௯அவன் சுற்ற க்ெகாண்டு ேமற்குப் பகுத க்குப் ேபாய்
அளந்தான். அது 500 முழம் (875’) இருந்தது. ௨௦ அவன் ஆலயத்தன் நான்கு
புறங்கைளயும் அளந்தான். ஆலயத்ைதச் சுற்ற மதல் சுவர் இருந்தது. அது 500
முழம்நீளமும் 500முழம்அகலமுமாயருந்தது. அதுபரிசுத்தமற்றஇடத்தலிருந்து
அப்பரிசுத்தமானஇடத்ைதப் ப ரித்தது.

௪௩
கர்த்தர் தமதுஜனங்களுக்குமத்தயல்வாழ்வார்
௧அம்மனிதன் என்ைனக் கழக்குவாசலுக்குஅைழத்துக் ெகாண்டுேபானான்.

௨ அங்ேக இஸ்ரேவலின் ேதவனுைடய மகைம கீழ்த்தைசயலிருந்து வந்தது.
ேதவனுைடய சத்தம் கடலின்இைரச்சைலப் ேபான்றருந்தது. ேதவ மகைமயால்
பூமி ப ரகாச த்தது. ௩ நான் பார்த்த தரிசனம் ேகபார் ஆற்றங்கைரயல் கண்ட
தரிசனத்ைதப் ேபான்று இருந்தது. நான் தைரயல் முகங்குப்புற வழுந்ேதன்.
௪ கர்த்தருைடய மகைம கீழ்த்தைசக்கு எத ரான வாசல் வழியாக ஆலயத்தன்
உள்ேளநுைழந்தது.
௫ அப்ெபாழுது என்ைன ஆவயானவர் எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாய்

உட்ப ரகாரத்தல்வ ட்டார். கர்த்தருைடய மகைம ஆலயத்ைத ந ரப்ப யது.
௬ என்னிடம் யாேரா ஆலயத்த ற்குள்ளிருந்து ேபசுவைதப் ேபான்று ேகட்ேடன்.
இன்னும் அந்த மனிதன் என்னுடன் இருந்தான். ௭ ஆலயத்தற்குள்ளிருந்து
வந்த குரல் என்னிடம் ெசான்னது, “மனுபுத்த ரேன, இந்த இடத்தல்தான்
எனது சங்காசனமும் பாதபீடமும் உள்ளன. நான் என்ெறன்றும் இஸ்ரேவல்
ஜனங்கள் மத்தயல் இந்த இடத்தல் வாழ்ேவன். இஸ்ரேவல் வம்சத்தார்
இனிேமல் என் நாமத்ைதப் பாழாக்கமாட்டார்கள். அரசர்களும் அவரது
ஜனங்களும் தங்கள் ேவச த்தனங்களாலும் இங்ேக தங்கள் அரசர்களின்
உடல்கைளப் புைதப்பதன்மூலமும் எனது நாமத்ைதத் தீட்டுப்படுத்துவதல்ைல.
௮ அவர்கள், என் கதவு நைலக்கு அடுத்து அவர்கள் கதவு நைலைய
ைவத்தும் தங்கள் வாசற்படிைய என் வாசற்படியருகல் கட்டியும் என்
நாமத்த ற்கு அவமானத்ைதக் ெகாண்டுவரமாட்டார்கள். முன்பு ஒரு சுவர்
என்ைன அவர்களிடமிருந்து ப ரித்தது. எனேவ அவர்கள் ஒவ்ெவாரு முைற
பாவம் ெசய்யும்ேபாதும் அருவருப்பான ெசயல்கைளச் ெசய்யும்ேபாதும் என்
நாமத்த ற்கு அவமானத்ைதக் ெகாண்டுவந்தார்கள். அதற்காகத்தான் நான்
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ேகாபம்ெகாண்டு அவர்கைள அழித்ேதன். ௯ இப்ெபாழுது அவர்கள் தங்கள்
பாலின உறவு பாவங்கைளயும், தங்கள் அரசர்களின் மரித்த உடல்கைளயும்
என்ைனவட்டுத்தூரமாய்எடுத்துச்ெசல்லட்டும். ப றகு,நான்அவர்கள்மத்தயல்
என்ெறன்றும்வாழ்ேவன்.
௧௦ “இப்ெபாழுது, மனுபுத்த ரேன, ஆலயத்ைதப் பற்ற இஸ்ரேவல்

வம்சத்தாரிடம் ெசால். ப றகு, அவர்கள் தம் பாவங்களுக்காக
ெவட்கப்படுவார்கள். அவர்கள் ஆலயத்துக்கான த ட்டங்கைளப் பற்ற
அற ந்துெகாள்வார்கள். ௧௧ அவர்கள் தாம் ெசய்த தீைமகளுக்காக
ெவட்கப்படுவார்கள். அவர்கள் ஆலயத்தன் வடிவத்ைதப்பற்ற த்
ெதரிந்துெகாள்ளட்டும். அவர்கள் ஆலயத்ைத எவ்வாறு கட்டுவது என்பைதத்
ெதரிந்துெகாள்ளட்டும். எங்ேக அதன் நுைழவாசல்கைளயும் எங்ேக அதன்
பன் வாசல்கைளயும் ைவப்பது என்பது பற்ற அறயட்டும். அதன் எல்லா
சட்டத ட்டங்கைளயும் கற்றுக்ெகாடு. இவற்ைறெயல்லாம் எழுதைவ. அவர்கள்
பார்த்து ஆலயத்தன் எல்லா வத கைளயும் ைகக்ெகாள்ளுவார்கள். ப றகு
அவர்களால் அவற்ைறச் ெசய்ய முடியும். ௧௨ இதுதான் ஆலயத்தன் சட்டம்:
மைல உச்சயன் ேமல் சுற்றலும் அதன் எல்ைலெயங்கும் மிகவும் பரிசுத்தமாக
இருக்கும். இதுேவஆலயத்தன்சட்டம்.

பலிபீடம்
௧௩ “இைவ பலிபீடத்தன் அளவுகள். இைவ முழக் ேகால்களால்

அளக்கப்பட்டைவ. பலிபீடத்தன் அடிப்பாகத்ைதச் சுற்றலும் ஒரு முழம் (1’9”)
ஆழமும் ஒரு முழம் (1’9”) அகலமும் ெகாண்ட வாய்க்கால் இருந்தது. அதன்
ஓரத்ைதச் சுற்றயுள்ள வளிம்பு ஒரு சாண் (9”) உயரமாயருக்கும். இதுதான்
பலிபீடத்தன் உயரமாக இருந்தது. ௧௪ தைரய ேல இருக்க ற ஆதாரம் முதல்
கீழ்நைலமட்டும் 2முழம் (3’6”)இருந்தது. அதன்அகலம்ஒருமுழம் (1’9”)இருந்தது.
சன்ன வளிம்பு முதல் ெபரிய வளிம்புவைர நான்கு முழம் அளவு (7’)இருந்தது.
அதன்அகலம் 2முழம் (3.6”). ௧௫பலிபீடத்தன்ெநருப்புைவக்க றஇடம் 4முழம் (7’)
உயரமாயருந்தது. பலிபீடத்தன் ஒவ்ெவாரு மூைலயல் ஒன்றாக 4 ெகாம்புகள்
இருந்தன. ௧௬ பலிபீடத்தன் ெநருப்பு ைவக்க ற இடம் 12 முழம் நீளமும் 12 முழம்
(21’) அகலமுமாய் இருந்தன. இது சரியான நாற்சதுரம். ௧௭ அதன் சட்டமும்
சதுரமானது. அது 14முழம் (24’6”) நீளமும் 14முழம் (24’6”)அகலமும் ெகாண்டது.
அைதச் சுற்றலும் உள்ள வளிம்பு அைர முழம் (10 1/2’) அகலமாயருந்தது.
அதைனச் சுற்றயுள்ளஆதாரம் 2முழம் (3’6”)ஆகஇருக்கும். பீடத்த ற்கு ேபாகும்
படிகள்க ழக்குப்பக்கம்இருந்தன.”
௧௮ ப றகு அம்மனிதன் என்னிடம் ெசான்னான்: “மனுபுத்த ரேன, கர்த்தராக ய

ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: ‘இதுதான் பலிபீடத்துக்கான வத கள்.
இதைனக் கட்டும் நாளிேல அதன் ேமல் தகனபலிய டவும் அதன் ேமல் இரத்தம்
ெதளிக்கவும் அைமக்கப்படும். ௧௯ நீ ஒரு இளங்காைளைய பாவப் பரிகாரப்
பலியாக சாேதாக்கன் குடும்பத்தல் ஒருவனுக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும். இந்த
ஆட்கள் ேலவயர் வம்சத்தலிருந்து வந்தவர்கள். அவர்கள் ஆசாரியர்களாக
இருக்க றார்கள்.’ ” எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறச் ெசான்னார்:
௨௦ “நீ காைளயன் இரத்தத்ைத எடுத்து பலிபீடத்தன் நான்கு ெகாம்புகளிலும்,
சட்டத்தன் நான்கு ெகாடிகளிலும், சுற்றயருக்க ற வளிம்பலும் பூச
பாவநவர்த்த ெசய்யலாம். இவ்வாறு நீ பலிபீடத்ைத சுத்தப்படுத்துவாய். ௨௧ நீ
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பாவப் பரிகார பலிக்குக் காைளையக் ெகாண்டு வந்து அைத ஆலயத்த ற்கு
ெவளியல்அதற்குரியஇடத்தல்சுட்ெடரிக்கேவண்டும்.
௨௨ “இரண்டாவது நாளிேல பழுதற்ற ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடாைவப்

பாவப்பரிகார பலியாக பலியடு. ஆசாரியர்கள் முன்பு காைள பலிக்குச்
ெசய்தது ேபாலேவ இதற்கும் பலிபீடத்ைதப் பரிசுத்தப்படுத்தேவண்டும். ௨௩ நீ
பலிபீடத்ைத பரிசுத்தப்படுத்தன பன்பு, பழுதற்ற ஒரு இளங்காைளையயும்,
மந்ைதயலிருந்து பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக்கடாைவயும் பலியாக்கு. ௨௪ ப றகு
நீ அவற்ைறக் கர்த்தருக்கு முன் பலியடு. ஆசாரியர்கள் அதன் ேமல்
உப்ைபத் தூவுவார்கள். ப றகு ஆசாரியர்கள் காைளையயும் கடாைவயும்
கர்த்தருக்குத் தகன பலியாகக் ெகாடுப்பார்கள். ௨௫ ஏழு நாட்களுக்குத்
ெதாடர்ந்து தனம் பாவப்பரிகாரத்த ற்காக ஒரு ெவள்ளாட்டுக் கடாைவத் தயார்
ெசய். அேதாடு மந்ைதயலிருந்து ஒரு காைளையயும் ஆட்டுக்கடாைவயும்
தயார் ெசய். காைளக்கும் ஆட்டுக்காடாவுக்கும் எவ்வதப் பழுதும் இருக்கக்
கூடாது. ௨௬ ஏழு நாட்களுக்கு ஆசாரியர்கள் பலிபீடத்ைதச் சுத்தமாக ைவத்து,
சுத்த கரித்து அர்ப்பணிக்கேவண்டும். ௨௭ அந்நாட்கள் முடிந்த பன்பு எட்டாம்
நாள் முதல் ஆசாரியர்கள் பலி பீடத்தன் ேமல் உங்கள் தகன பலிகைளயும்,
சமாதான பலிகைளயும் பைடக்கேவண்டும். அப்ெபாழுது நான் உன்ைன
ஏற்றுக்ெகாள்ேவன்.” எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இைதச்ெசான்னார்.

௪௪
ெவளிவாசல்
௧ ப றகு அம்மனிதன் என்ைன ஆலயத்தன் கழக்கு வாசலுக்கு அைழத்து

வந்தான். அது பூட்டப்பட்டிருந்தது. ௨ கர்த்தர் என்னிடம் ெசான்னார்: “இந்த
வாசல் த றக்கப்படாது. இது எப்ெபாழுதும் பூட்டப்பட்டிருக்கும். இதன் வழியாக
எவரும் நுைழய முடியாது. ஏெனன்றால், இஸ்ரேவலின் கர்த்தர் இதன்
வழியாக நுைழந்தருக்க றார். எனேவ இது எப்ேபாதும் பூட்டப்பட்டிருக்கும்.
௩இந்த வாசலில் உட்கார ஜனங்களின் அத பத க்கு மாத்த ரேம உரிைமயுண்டு.
கர்த்தருைடய சந்ந தயல் உணவுஉண்ணும்ேபாது உட்காரலாம். அவன்வாசல்
மண்டபக்கதவுவழியாகநுைழந்துஅேதவழியாகெவளிேயற ேவண்டும்.”

ஆலயத்தன்பரிசுத்தம்
௪ ப றகு அந்த மனிதன் என்ைன வடக்கு வாசல் வழியாக ஆலயத்தன்

முன்புறத்த ற்கு அைழத்துவந்தான். நான் கர்த்தருைடய மகைம கர்த்தருைடய
ஆலயத்தல் நைறந்தருப்பைதக் கண்ேடன். நான் தைரயல் முகம்குப்புற
வழுந்ேதன். ௫ கர்த்தர் என்னிடம் ெசான்னார்: “மனுபுத்த ரேன, கவனமாகப்
பார்! உன் கண்கைளயும் காதுகைளயும் பயன்படுத்து. இவற்ைறக் கவனி.
நான் உனக்குக் கர்த்தருைடய ஆலயத்தன் சகல வத கைளயும் அதன் சகல
சட்டங்கைளயும் பற்ற ச் ெசால்வைதக் கவனமாகக் ேகள். ஆலயத்தன்
எல்லா நுைழ வாசல்கைளயும் பரிசுத்த இடத்தலிருந்து ெவளிேயறும்
வாசல்கைளயும் கவனமாகப் பார். ௬ ப றகு இந்தச் ெசய்தைய எனக்குக்
கீழ்ப்படிய மறுத்த இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குக் ெகாடு. அவர்களிடம்
ெசால்: ‘எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாேர, நீங்கள் ெசய்த எல்லா அருவருப்புகளும் ேபாதும்! ௭ நீங்கள்
எனது ஆலயத்த ற்குள் அந்நயைர அைழத்து வந்தீர்கள். அந்த ஜனங்கள்
உண்ைமயாகேவ வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளவல்ைல. அவர்கள் தம்ைம
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எனக்கு முழுைமயாகக் ெகாடுக்கவல்ைல. இவ்வாறு நீங்கள் என் ஆலயத்ைத
அசுத்தம் ெசய்தீர்கள். நீங்கள் நமது உடன்படிக்ைகைய உைடத்தீர்கள். நீங்கள்
அருவருப்பான ெசயல்கைளச் ெசய்தீர்கள். ப றகு நீங்கள் அப்பம், ெகாழுப்பு,
இரத்தம் ஆகய காணிக்ைககைளக் ெகாடுத்தீர்கள். ஆனால், இைவகேள என்
ஆலயத்ைத அசுத்தமாக்கன. ௮ நீங்கள் எனது பரிசுத்தமான ெபாருட்கைளக்
கவனித்துக்ெகாள்ளவல்ைல. நீங்கள் எனது பரிசுத்த இடத்தன் ெபாறுப்ைப
அந்நயர்களிடம்வ ட்டுவ ட்டீர்கள்!’ ”
௯ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “உண்ைமயான

வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளாத அந்நயன் என் ஆலயத்த ற்குள் வரக்
கூடாது. இஸ்ரேவலர் மத்தயல் ந ரந்தரமாக வாழும் அந்நயனும் என்
ஆலயத்த ற்குள் வருவதற்கு முன் வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டு தன்ைன
எனக்கு முழுைமயாகத் தரேவண்டும். ௧௦ கடந்த காலத்தல் இஸ்ரேவலர்கள்
என்ைனவட்டு வலகய ேபாது ேலவயர்கள் என்ைனவட்டு வலகனார்கள்.
இஸ்ரேவலர்கள் தம் வக்க ரகங்கைள பன்பற்றுவதற்காக என்னிடமிருந்து
வலகனார்கள். ேலவயர்கள் தம் பாவங்களுக்காகத் தண்டிக்கப்படுவார்கள்.
௧௧ ேலவயர்கள் எனது பரிசுத்தமான இடத்தல் ேசைவ ெசய்வதற்காகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் ஆலயத்தன் வாசைலக் காவல்
ெசய்தார்கள். அவர்கள் ஆலயத்த ற்குள் ேசைவ ெசய்தார்கள். அவர்கள்
பலியடுவதற்காக மிருகங்கைளக் ெகான்றார்கள். ஜனங்களுக்காகத் தகன
பலிகைளச் ெசய்தார்கள். அவர்கள் ஜனங்களுக்கு உதவுவதற்காகவும் ேசைவ
ெசய்வதற்காகவும் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்கள். ௧௨ஆனால் அந்த ேலவயர்கள்
எனக்கு வ ேராதமாகப் பாவம் ெசய்வதற்கு உதவனார்கள்! அவர்கள்,
வக்க ரகங்கைளத் ெதாழுதுக்ெகாள்ள ஜனங்களுக்கு உதவ ெசய்தார்கள்!
எனேவ நான் அவர்களுக்கு வேராதமாக இந்த ஆைணையச் ெசய்க ேறன்:
‘அவர்கள்தமதுபாவங்களுக்காகத்தண்டிக்கப்படுவார்கள்.’ ”எனதுகர்த்தராக ய
ஆண்டவர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௧௩ “எனேவ ஆசாரியர்கைளப் ேபான்று ேலவயர்கள் காணிக்ைககைள

எனக்குக் ெகாண்டுவரமாட்டார்கள். அவர்கள் எனது பரிசுத்தமான
ெபாருட்களுக்கு அருக ேல வரமாட்டார்கள். அல்லது மிகப் பரிசுத்த
ெபாருட்களுக்கு அருகலும் வரமாட்டார்கள். அவர்கள் தாங்கள் ெசய்த
அருவருப்பான ெசயல்களுக்காக அவமானங்கைளச் சுமக்க ேவண்டும்.
௧௪ ஆனால், அவர்கள் ஆலயத்தன் ெபாறுப்ைப எடுத்துக்ெகாள்ள
அனுமத ப்ேபன். அவர்கள் ஆலயத்த ற்குள் ேவைலெசய்வார்கள்.
ெசய்யேவண்டியஎல்லாவற்ைறயும்ெசய்வார்கள்.
௧௫ “ஆசாரியர்கள் அைனவரும் ேலவயர் வம்சத்தலிருந்து வந்தவர்கள்.

ஆனால் இஸ்ரேவலர்கள் என்ைன வட்டு வலக ப் ேபானேபாது, சாேதாக்கன்
குடும்பத்தலிருந்துவந்தஆசாரியர்கள் மட்டுேம எனதுபரிசுத்தமானஇடத்ைதக்
கவனிக்கும் ெபாறுப்ைப எடுத்துக்ெகாண்டார்கள். எனேவ சாேதாக்கன்
குடும்பத்தார் மட்டுேம எனக்கு காணிக்ைக ெகாண்டுவரேவண்டும். அவர்கள்
எனக்கு முன்ேன நன்று ெகாழுப்ைபயும் இரத்தத்ைதயும் ெசலுத்துவார்கள்”
எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறனார். ௧௬ “அவர்கள் எனது
பரிசுத்தமான இடத்த ற்குள் நுைழவார்கள். எனக்கு ேசைவ ெசய்ய என்
பீடத்தன்அருகல்வருவார்கள். நான்அவர்களுக்குக்ெகாடுத்தெபாருள்கைளக்
கவனித்துக்ெகாள்வார்கள். ௧௭ அவர்கள் உள் ப ரகாரத்தன் வாசலுக்குள்
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நுைழகறேபாது சணல்நூல் ஆைடகைள அணிந்துெகாள்வார்கள். அவர்கள்
உட்ப ரகாரத்தன் வாசல்களிலும் உள்ேளயும் ஆராதைன ெசய்யும்ேபாது
ஆட்டுமய ர் ஆைடைய அணியக் கூடாது. ௧௮ அவர்கள் தம் தைலயல்
சணல் தைலப்பாைக அணிவார்கள். அவர்கள் தம் இைடகளில் சணல்
நூல் உள்ளாைடகைளக் கட்டுவார்கள். வயர்ைவ உண்டாக்கத்தக்க எந்த
ஆைடகைளயும் அவர்கள் அணியமாட்டார்கள். ௧௯ அவர்கள் ெவளிப்
ப ரகாரமாக ய புறமுற்றத்தலுள்ள ஜனங்களிடம் ேபாகும்ேபாது, தாங்கள்
ஆராதைன ெசய்யும்ேபாது அணிந்தருந்த ஆைடகைளக் கழற்ற வடுவார்கள்.
அவற்ைற பரிசுத்த அைறகளில் ைவப்பார்கள். ப றகு அவர்கள் ேவறு
ஆைடகைள அணிவார்கள், இவ்வாறு அவர்கள் தம் பரிசுத்தமான ஆைடகைள
ஜனங்கள்ெதாடவ டமாட்டார்கள்.
௨௦ “இந்த ஆசாரியர்கள் தம் தைலகைளச் சைரக்கேவா தங்கள் மயைர

நீளமாக வளர்க்கேவா மாட்டார்கள். இவ்வாறு ெசய்தால் அவர்கள் ேசாகமாய்
இருப்பதாகக் காட்டும். கர்த்தருக்குச் ேசைவெசய்யும்ேபாது மக ழ்ச்ச யாக
இருக்கேவண்டும். எனேவ அவர்கள் தங்கள் தைலமுடிையக் கத்தரித்துக்
ெகாள்ளேவண்டும். ௨௧ அவர்கள் உட்ப ரகாரத்த ற்குள் ெசல்லும்ேபாது எந்த
ஆசாரியரும் த ராட்ைசரசம் குடித்தருக்கக் கூடாது. ௨௨ ஆசாரியர்கள் ஒரு
வதைவையேயா, வவாகரத்து ெபற்றவைளேயா மணக்கக் கூடாது. அவர்கள்
இஸ்ரேவல் வம்சத்தலுள்ள கன்னிப் ெபண்கைளேயா அல்லது மரித்துப்ேபான
ஆசாரியனின்வதைவையேயா மாத்த ரம் மணந்துக்ெகாள்ளலாம்.
௨௩ “அேதாடு ஆசாரியர்கள் ஜனங்களுக்குப் பரிசுத்தமானைவ எைவ என்றும்

பரிசுத்தமற்றைவஎைவஎன்றும்கற்ப க்கேவண்டும். அவர்கள், எனதுஜனங்கள்
சுத்தமானைவ எைவெயன்றும், சுத்தமற்றைவ எைவ என்றும் ெதரிந்துெகாள்ள
உதவேவண்டும். ௨௪ ஆசாரியர்கள் நீத மன்றங்களில் நீத பத களாக
இருப்பார்கள். எனேவ, ஜனங்கைள அவர்கள் நயாயம்தீர்க்கும்ேபாது
எனது சட்டங்கைளக் கைடப்ப டிக்கேவண்டும். எனது அைனத்து
சறப்புப் பண்டிைககளிலும் அவர்கள் என் நயாயப்ப ரமாணங்கைளயும்
கட்டைளகைளயுேம கைடப்ப டிக்க ேவண்டும். அவர்கள் எனது சறப்பு ஓய்வு
நாட்கைள மத த்து அவற்ைறப் பரிசுத்தமாகக் ைகக்ெகாள்ள ேவண்டும்.
௨௫அவர்கள் மரித்த உடல்களுக்கு அருகல் ேபாய்த் தங்கைளத் தீட்டுப்படுத்த க்
ெகாள்ளக் கூடாது, ஆனால் மரித்துப்ேபானவர்கள் ஆசாரியரின் தந்ைத, தாய்,
மகன்,மகள்,சேகாதரன்அல்லதுமணமாகாதசேகாதரியாகஇருந்தால்அவர்கள்
அதன்மூலம்தீட்டைடந்தாலும்அதன்அருகல் ேபாகலாம். ௨௬அதுஆசாரியைன
தீட்டுப்படுத்தும். ப றகு, ஆசாரியன் தன்ைனச் சுத்தப்படுத்த க் ெகாண்ட
ப றகு ஏழு நாட்கள் காத்தருக்கேவண்டும். ௨௭ ப றேக அவனால் பரிசுத்தமான
இடத்த ற்குத் தரும்ப ப் ேபாகமுடியும். ஆனால் அவன் உட்ப ரகாரத்த ற்குள்
ஆராதைனக்குச் ெசல்லும் நாளில் அவன் தனக்காகப் பாவப்பரிகாரப் பலிையக்
ெகாடுக்கேவண்டும்.” எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறனார்.
௨௮ “ேலவயர்களுக்குரிய நலங்கைளப் பற்றயது: நாேன அவர்களின்

ெசாத்து. நீங்கள் இஸ்ரேவலில் ேலவயர்களுக்ெகன்று எந்தச் ெசாத்தும்
ெகாடுக்க ேவண்டாம். நாேன இஸ்ரேவலில் அவர்களின் பங்கு.
௨௯ அவர்கள் உண்பதற்காக தானியக் காணிக்ைக, பாவப்பரிகாரப் பலி,
குற்றநவாரணபலி ஆகயவற்ைறப் ெபறுவார்கள். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
கர்த்தருக்ெகன்று ெகாடுக்கும் அைனத்தும் அவர்களுக்கு உரியதாகும்.
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௩௦ எல்லாவைக வைளச்சலிலும் உள்ள முதல் அறுவைட ஆசாரியர்களுக்கு
உரியதாகும். நீங்களும் உங்களது பைசந்த மாவன் முதல் பகுதையக்
ெகாடுப்பீர்கள். அது உங்கள் வீட்டிற்கு ஆசீர்வாதத்ைதக் ெகாண்டு வரும்.
௩௧ ஆசாரியர்கள் இயற்ைகயாக மரித்துப்ேபான எந்தப் பறைவகைளேயா
மிருகங்கைளேயாஉண்ணக்கூடாது. காட்டுமிருகங்களால்துண்டுத்துண்டாகக்
க ழித்ெதறயப்பட்டவற்ைறயும்அவர்கள்உண்ணக்கூடாது.

௪௫
பரிசுத்த பயன்பாட்டிற்காக நலம் ப ரிக்கப்படுதல்
௧ “நீங்கள் சீட்டுப் ேபாட்டு இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்காக நலங்கைளப் பங்கு

ைவத்துெகாள்ள ேவண்டும். அந்த ேநரத்தல் நலத்தன் ஒரு பகுதையத்
தனியாகப் ப ரிக்க ேவண்டும். இது கர்த்தருக்குரிய பரிசுத்தமான பகுதயாகும்.
அந்நலம் 25,000 முழம் (8.3 ைமல்) நீளமும் 20,000 முழம் (6.6 ைமல்) அகலமும்
உைடயதாக இருக்க ேவண்டும். இந்நலம் முழுவதும் பரிசுத்தமானதாக
இருக்கும். ௨ 500முழம் (875’) சதுரமுள்ளஇடம்ஆலயத்துக்குரியது, 50முழம் (875’)
அகலமுைடய தறந்த ெவளி இடம் ஆலயத்ைதச் சுற்றலும் இருக்க ேவண்டும்.
௩பரிசுத்தமானஇடத்தல் 25,000முழம் (8.3ைமல்)நீளமும் 10,000முழம் (3.3ைமல்)
அகலமும் ெகாண்ட இடம் அளந்ெதடுக்க ேவண்டும். அந்தப் பகுதயல் ஆலயம்
அைமக்க ேவண்டும். ஆலயப்பகுத மிகவும் பரிசுத்தமானஇடமாகஇருக்கும்.
௪ “நலத்தன் பரிசுத்தமான பகுதயானது, ஆசாரியர்களுக்கும் கர்த்தருக்கு

அருகல்ேபாய்ஆராதைனெசய்யும்ஆலயப்பணியாளர்களுக்கும்உரியது. இது
ஆசாரியர்களின் வீடுகளுக்கும் ஆலயத்த ற்கும் உரியது. ௫இன்ெனாரு பகுத
25,000 முழம் (8.3 ைமல்) நீளமும் 10,000 முழம் (3.3 ைமல்) அகலமும் உைடயதாக
ஆலயத்தல் பணிபுரியும் ேலவயர்களுக்காக இருக்கேவண்டும். இந்த நலமும்
ேலவயர்கள்வாழ்வதற்குரியஇடமாகஇருக்கும்.
௬ “நீங்கள் நகரத்துக்ெகன்று 5,000 முழம் (1.6 ைமல்) அகலமும் 25,000 முழம்

(8.3 ைமல்) நீளமும் ெகாண்ட இடம் தரேவண்டும். இது பரிசுத்தமான பகுத க்கு
அருக ேலேய இருக்கேவண்டும். இது இஸ்ரேவல் வம்சத்தார் அைனவருக்கும்
உரியதாக இருக்கும். ௭அதபத பரிசுத்தமான பகுதயன் இருபக்கங்களிலுள்ள
நலத்ைதயும் நகரத்த ற்குச் ெசாந்தமான நலத்ைதயும் ெபறுவான். இது
பரிசுத்தமான பகுத க்கும் நகரப்பகுத க்கும் இைடயல் இருக்கும். இது
வம்சத்தாருக்குரிய பகுதயன் பரப்ைபப் ேபான்ற அளவுைடயதாக இருக்க
ேவண்டும். இதன் நீளம் ேமல் எல்ைல ெதாடங்க கீழ் எல்ைல மட்டும் இருக்கும்.
௮ இது இஸ்ரேவலில் அத பதயன் ெசாத்தாக இருக்கும். எனேவ அத பத
எனது ஜனங்கைள என்ைறக்கும் துன்பப்படுத்த ேவண்டிய ேதைவயல்ைல.
ஆனால், அவர்கள் அந்த நலத்ைத இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்கு அவர்களின்
ேகாத்த ரங்களுக்குத்தக்கதாகக்ெகாடுப்பார்கள்!”
௯ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறனார்: “ேபாதும்

இஸ்ரேவல் அத பத கேள! ெகாடூரமாக இருப்பைத நறுத்துங்கள்!
ஜனங்களிடம் ெகாள்ைளயடிப்பைத நறுத்துங்கள்! ேநர்ைமயாக இருங்கள்.
நன்ைமையச் ெசய்யுங்கள். என் ஜனங்கைள வீட்ைட வ ட்டு ெவளிேயறும்படி
வற்புறுத்தாதீர்கள்!” எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறனார்.
௧௦ “ஜனங்கைள ஏமாற்றுவைத வடுங்கள். சரியான படிக்கற்கைளயும்

அளவு ேகால்கைளயும் பயன்படுத்துங்கள்! ௧௧ மரக்காலும் அளவு குடமும் ஒேர
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அளவாய் இருக்கட்டும். மரக்கால் கலத்த ேல பத்தல் ஒரு பங்கும் அளவுக்குடம்
கலத்த ேல பத்தல் ஒரு பங்கும் ப டிக்கட்டும். கலத்தன்படிேய அதன் அளவு
ந ர்ணயக்கப்படட்டும். ௧௨ஒருேசக்கல்இருபது ேகரா,ஒருமினா 60 ேசக்கலுக்கு
இைணயாக ேவண்டும். 20 ேசக்கலுடன் 25 ேசக்கைலச் ேசர்த்து, அேதாடு 15
ேசக்கைலச் ேசர்த்தால்,அதற்குஇைணயாக ேவண்டும்.
௧௩ “இதுநீங்கள்ெகாடுக்கேவண்டியச றப்புக் காணிக்ைக.

ஒரு கலம் (6 ேசக்கல்) ேகாதுைமய ேல ஒரு மரக் காலில் 1/6 பங்ைகயும் (14
ேகாப்ைபகள்),

ஒரு கலம் (6 ேசக்கல்) வாற்ேகாதுைமய ேல ஒரு மரக்காலில் 1/6 பங்ைகப் (14
ேகாப்ைபகள்) பைடக்க ேவண்டும்:

௧௪அளவுகுடத்தால்அளக்கேவண்டியஎண்ெணயன்கட்டைள:
பத்துகுடம்ப டிக்க றகலத்துக்குச்சரியானஒருஜாடி (55ேகலன்)எண்ெணயல்
1/10 பங்ைக (1/2 ேகலன்) பைடக்க ேவண்டும்.

௧௫இஸ்ரேவல்நாட்டிேலநல்லேமய்ச்சல்ேமய்க றமந்ைதய ேல 200ஆடுகளில்
ஒருஆடுெகாடுக்க ேவண்டும்.

“இச்ச றப்பு காணிக்ைக தானிய காணிக்ைகக்காகவும் தகனபலியாகவும்
சமாதானக் பலியாகவும் அைமயும். இக்காணிக்ைககள் ஜனங்கைளப்
பரிசுத்தப்படுத்தஉதவும்” எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இதைனக்கூறனார்.
௧௬ “நாட்டிலுள்ள ஒவ்ெவாருவனும் அத பத க்கு இக்காணிக்ைககைளக்

ெகாடுக்கேவண்டும். ௧௭ ஆனால் அத பத ச றப்பான பரிசுத்த
வடுமுைறகளுக்குத் ேதைவயான ெபாருட்கைளக் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
அதபத தகனபலிகள், தானியக் காணிக்ைககள், பானங்களின்
காணிக்ைககள் ஆகயவற்ைறக் ெகாடுக்கேவண்டும். இவற்ைறப் பண்டிைக
நாட்களிலும் அமாவாைச (மாதப் ப றப்பு) நாட்களிலும், ஓய்வு நாட்களிலும்,
இஸ்ரேவல் குடும்பத்தாரின் மற்ற எல்லாச் ச றப்புப் பண்டிைக நாட்களிலும்
ெகாடுக்கேவண்டும். அதபத பாவப்பரிகாரக் பலிகைளயும், தானியக்
காணிக்ைககைளயும், தகன பலிகைளயும், சமாதான பலிகைளயும் இஸ்ரேவல்
வம்சத்தாைர பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காகக்ெகாடுக்க ேவண்டும்.”
௧௮ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “முதல் மாதத்தன்,

முதல் நாளில், பழுதற்ற ஒரு இளங்காைளைய எடுக்க ேவண்டும். நீங்கள்
அதைன ஆலயத்ைதப் பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காகப் பயன்படுத்தேவண்டும்.
௧௯ ஆசாரியன் பாவப் பரிகார இரத்தத்தல் ெகாஞ்சம் எடுத்து ஆலயத்தன்
வாசல் தூண்களிலும் பலிபீடத்தன் சட்டத்து நான்கு மூைலகளிலும்
உட்ப ரகாரத்தன்வாசல் நைலகளிலும்பூச ேவண்டும். ௨௦நீங்கள்இேதேபான்று
மாதத்தன் ஏழாவது நாளிலும் தவறுதலாகேவா அல்லது ெதரியாமேலா
பாவம் ெசய்த ஒருவனுக்காகச் ெசய்யலாம். இவ்வாறு நீங்கள் ஆலயத்ைதப்
பரிசுத்தப்படுத்தலாம்.

பஸ்கா பண்டிைகயன்ேபாதுெகாடுக்கேவண்டியகாணிக்ைககள்
௨௧ “முதல் மாதத்தன் 14வது நாளன்று நீங்கள் பஸ்காைவக்

ெகாண்டாடேவண்டும். இந்த ேநரத்தல் புளிப்பல்லாத அப்பப் பண்டிைக
ெதாடங்கும். அப்பண்டிைக ஏழுநாட்கள் ெதாடரும். ௨௨ அந்த ேநரத்தல்
அத பத தாேன ஒரு இளங்காைளைய அவனுக்காகவும், எல்லா இஸ்ரேவல்
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ஜனங்களுக்காகவும் பாவப்பரிகாரம் ெசய்வதற்காகக் ெகாடுப்பான்.
௨௩ ஏழு நாள் பண்டிைகயன்ேபாது அத பத ஏழு இளங்காைளகைளயும்
ஏழு ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் பழுதற்றதாகக் ெகாடுக்க ேவண்டும். அைவ
கர்த்தருக்குரிய தகனபலியாக அைமயும். ஏழு நாள் பண்டிைகயல் ஒவ்ெவாரு
நாளும் ஒரு இளங்காைளையக் ெகாடுப்பான். அவன் ஒவ்ெவாரு நாளும்
ஒரு ஆட்டுக்கடாைவ பாவப் பரிகார பலியாக ெகாடுப்பான். ௨௪ ஒவ்ெவாரு
காைளேயாடும் ஒரு மரக்கால் மாைவயும் ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக்கடாேவாடு
ஒரு எப்பா வாற் ேகாதுைம மாைவயும் ெகாடுப்பான். அதபத ஒருபடி (1
ேகலன்) எண்ெணையயும் ெகாடுப்பான். ௨௫ ஏழாம் மாதம் பதைனந்தாம்
நாளில் ெதாடங்குகற கூடாரப் பண்டிைகய ேல அவன் அப்படிேய ஏழு நாளும்
அதற்குச் சரியானபடிச் ெசய்ய ேவண்டும். அப்பலிகள் பாவப்பரிகாரப்
பலியாகவும் தகனபலியாகவும் தானியக் காணிக்ைகயாகவும் எண்ெணய்
காணிக்ைகயாகவும்அைமயேவண்டும்.”

௪௬
அதபதயும் பண்டிைககளும்
௧ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார். “உட்ப ரகாரத்தன்

கழக்கு வாசல் ஆறு ேவைல நாட்களிலும் பூட்டப்பட்டிருக்கும், அது ஓய்வு
நாளிலும், அமாவாைச நாளிலும் த றக்கப்படும். ௨ அப்ெபாழுது அத பத
ெவளிவாசல் மண்டபத்தன் வழியாக நுைழந்து வாசலருகல் ந ற்பான். ப றகு
ஆசாரியர்கள் அத பதயுைடய தகன பலிகைளயும், சமாதான பலிகைளயும்
பைடப்பார்கள். அதபத வாசல்படிய ேலேயெதாழுைகெசய்வான். ப றகுஅவன்
ெவளிேயறுவான். அந்த வாசல் மாைலவைர பூட்டப்படாமல் இருக்கும். ௩ெபாது
ஜனங்கள் ஓய்வு நாளிலும் அமாவாைச நாளிலும் அந்த வாசலின் நைடய ேல
கர்த்தருைடய சந்ந தயல்ெதாழுைகநடத்துவார்கள்.
௪ “அதபத ஓய்வு நாளிேல கர்த்தருக்குப் பலியடும் தகனபலிையத் தருவான்.

அவன் பழுதற்ற ஆறு ஆட்டுக்குட்டிகளும் பழுதற்ற ஒரு ஆட்டுக் கடாவுேம
தருவான். ௫ ஆட்டுக் கடாேவாடு தானியக் காணிக்ைகயாக ஒரு மரக்கால்
மாைவக்ெகாடுக்கேவண்டும். ஆட்டுக்குட்டிகேளாேடதானியக்காணிக்ைகயாக
தன்னால் முடிந்தவைர ெகாடுக்க ேவண்டும். அவன் ஒவ்ெவாரு மரக்கால்
மாேவாேடஒருபடி எண்ெணையயும்ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௬ “அமாவாைச நாளிேலா, பழுதற்ற இளங் காைளைய அவன்

ெகாடுக்கேவண்டும். அவன் பழுதற்ற ஆறு ஆட்டுக் குட்டிகைளயும் ஒரு
ஆட்டுக் கடாைவயும் பலிெகாடுக்கேவண்டும். ௭ தானியக் காணிக்ைகயாக
இளங்காைளேயாடு ஒரு மரக்கால் மாைவக் ெகாடுக்கேவண்டும். அவன்
ஆட்டுக் குட்டிகேளாடு தானியக்காணிக்ைகைய தனக்கு முடிந்தவைர
ெகாடுக்கேவண்டும். அவன் ஒவ்ெவாரு மரக்கால் மாேவாடு ஒருபடி
எண்ெணையயும்ெகாடுக்க ேவண்டும்.”
௮அதபத வருகறேபாது, “க ழக்குவாசலின்மண்டபத்தன்வழியாய்நுைழந்து

அதன்வழியாகத் தரும்ப ப்ேபாக ேவண்டும்.
௯ “ெபாது ஜனங்கள் ச றப்புப் பண்டிைக நாட்களில் கர்த்தருைடய சந்ந தயல்

வரும்ேபாது, ெதாழுைக ெசய்ய வடக்கு வாசல் வழியாக வந்து ெதற்கு வாசல்
வழியாகப் ேபாக ேவண்டும். அவன் தான் நுைழந்த வாசல் வழியாக தரும்ப ப்
ேபாகாமல்தனக்குஎத ரானவழியாய்ப்புறப்பட்டுப்ேபாகேவண்டும். ௧௦அவர்கள்
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நுைழயும்ேபாது அத பத அவர்கள் நடுவ ேல அவர்கேளாடு கூட நுைழய
ேவண்டும். அவர்கள் புறப்படும்ேபாது அவனும் அவர்கேளாடு கூடப் புறப்பட்டு
ேபாகேவண்டும்.
௧௧ “பண்டிைககளிலும் குறக்கப்பட்ட ச றப்புக் கூட்டங்களிலும் அவன்

பைடக்கும்தானியக்காணிக்ைகயாவது: அவன்ஒவ்ெவாருஇளங்காைளேயாடு
ஒரு மரக்கால் மாவு ெகாடுக்கேவண்டும். ஒவ்ெவாரு ஆட்டுக் கடாேவாடும்,
ஒரு மரக்கால் மாவு ெகாடுக்கேவண்டும். அவன் ஆட்டுக்குட்டிகேளாடு
அவனால்முடிந்தவைர தானியக் காணிக்ைகையக் ெகாடுக்கேவண்டும். அவன்
ஒவ்ெவாருமரக்கால்மாேவாடும்ஒருபடி எண்ெணய்ெகாடுக்க ேவண்டும்.
௧௨ “அதபத சுயவருப்பக் காணிக்ைகையக் கர்த்தருக்குச் ெசலுத்தும்ேபாது

அது தகன பலியாயருக்கலாம், அல்லது சமாதான பலியாயருக்கலாம்.
அல்லது சுயவருப்பக் காணிக்ைகயாயருக்கலாம். அவனுக்குக் க ழக்கு வாசல்
த றக்கப்படேவண்டும். அப்ெபாழுது அவன் ஓய்வு நாட்களில் ெசய்க றது ேபால
தன் தகனபலிையயும் சமாதான பலிையயும் ெசலுத்த பன்பு புறப்படேவண்டும்.
அவன்புறப்பட்ட பன்புவாசல்பூட்டப்படேவண்டும்.
தனசரி காணிக்ைக
௧௩ “நீ ஒரு வயது ந ரம்பய பழுதற்ற ஆட்டுக் குட்டிையக் ெகாடுப்பாய். இது

ஒவ்ெவாரு நாளும் கர்த்தருக்குத் தகன பலியாக இருக்கும். நீ இதைன
ஒவ்ெவாரு நாள் காைலயலும் ெகாடுப்பாய். ௧௪ அேதாடு ஒவ்ெவாரு
நாள் காைலயலும் நீ ஆட்டுக் குட்டிேயாடு தானியக் காணிக்ைகயாக ஒரு
மரக்கால் மாவ ேல 1/6 பங்கு (14 ேகாப்ைப) ஒரு படி எண்ெணயேல 1/3
பங்கு (1/3 ேகலன்) எண்ெணைய மாைவப் பைசவதற்காகவும் ெகாடுக்க
ேவண்டும். இது கர்த்தருக்குத் தனந்ேதாறும் ெகாடுக்க ேவண்டிய தானியக்
காணிக்ைகயாகும். ௧௫ எனேவ அவர்கள் ஒவ்ெவாரு நாள் காைலயலும் தகன
பலியாக ஆட்டுக்குட்டிையயும் எண்ெணையயும் தானியக் காணிக்ைகையயும்
ெசலுத்த ேவண்டும்.”
அதபத க்குரியவாரிசுச் சட்டங்கள்
௧௬ கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “ஒரு அத பத தனது

நலத்தலுள்ள ஒரு பங்ைகத் தன் மகன்களில் ஒருவனுக்குக் ெகாடுத்தால் அது
அம்மகனுக்குரியதாகும். அது அவனுைடய ெசாத்தாகும். ௧௭ ஆனால் அவன்
தன் அடிைமகளில் ஒருவனுக்குத் தன் நலத்தல் ஒரு பங்ைகக் ெகாடுத்தால்
அதுவடுதைலயைடயும்ஆண்டுவைர (யூபலிவைர)அவனுைடயதாகஇருக்கும்.
ப றகு, அது தரும்பவும் அத பதயன் உடைமயாகும். அதபத மகன்களுக்கு
மட்டுேம அது உரியதாகும். அது அவர்களுைடயதாக இருக்கும். ௧௮ அதபத
தன் ஜனங்களின் நலத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ள முடியாது. அல்லது அவன்
அவர்கைளப் பலவந்தமாக நலத்ைதவ ட்டு ெவளிேயற்ற முடியாது. அவன் தன்
ெசாந்த நலத்ைதேய தன் மகன்களுக்கு ெகாடுக்க ேவண்டும். இவ்வாறு எனது
ஜனங்கள்தம்நலத்ைதஇழக்கும்படி பலவந்தப்படுத்தப்படமாட்டார்கள்.”
ச றப்பானசமயலைறகள்
௧௯ அம்மனிதன் வாசலின் பக்கத்தல் இருந்த நைட வழியாய் என்ைன

அைழத்துப் ேபானான். அவன்என்ைனவடக்குக்குஎத ரானஆசாரியர்களுைடய
பரிசுத்தமான அைறகளுக்கு அைழத்துப்ேபானான். அங்ேக பாைதக்கு
ேமற்புறக் கைடச யல் ஒரு இடம் இருப்பைதப் பார்த்ேதன். ௨௦ அம்மனிதன்
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என்னிடம் ெசான்னான்: “இந்த இடம்தான் ஆசாரியர்கள் குற்றநவாரணப்
பலிையயும் பாவப்பரிகார பலிையயும், தானியக் காணிக்ைகையயும்
சைமக்க ற இடம். ஏெனன்றால், ெவளிப்ப ரகாரத்த ேல ெகாண்டுேபாய் இந்த
காணிக்ைககைள ஜனங்களிடம் காட்ட ேவண்டிய ேதைவயல்ைல. எனேவ,
அவர்கள் பரிசுத்தமான இப்ெபாருட்கைளப் ெபாது ஜனங்கள் இருக்கற
இடத்த ற்குக்ெகாண்டுவரமாட்டார்கள்.”
௨௧ ப றகு, அம்மனிதன் என்ைன ெவளிப்ப ரகாரத்த ற்கு அைழத்துக்

ெகாண்டு ேபானான். என்ைனப் ப ரகாரத்தன் நாலு மூைலகைளயும் கடந்து
ேபாகச் ெசய்தான். ெபரிய முற்றத்தன் ஒவ்ெவாரு மூைலயலும் ச றய
முற்றங்கள் இருப்பைதக் கண்ேடன். ௨௨ ப ரகாரத்தன் நாலு மூைலகளிலும்
ேவலியைடக்கப்பட்ட சறுபகுத இருந்தது. ஒவ்ெவாரு முற்றமும் 40 முழம்
(70’) நீளமும் 30 முழம் (52’6”) அகலமும் உைடயது. நான்கு மூைலகளும் ஒேர
அளவுைடயதாகஇருந்தன. ௨௩உள்ேளஇந்தநாலுசறுமுற்றங்கைளச்சுற்றலும்
ெசங்கல் சுவர்கள்இருந்தன. இந்தச் சுவர்களுக்குள் சைமப்பதற்கானஇடங்கள்
கட்டப்பட்டிருந்தன. ௨௪அம்மனிதன் என்னிடம் ெசான்னான்: “இைவ, ஜனங்கள்
தரும்பலிகைளஆலயத்தன்ேவைலக்காரர்கள் சைமக்க ற சைமயலைறகள்.”

௪௭
ஆலயத்தலிருந்துெவளிேயவழிந்ேதாடும்தண்ணீர்
௧ அம்மனிதன் என்ைன ஆலயத்தன் வாசலுக்குத் தரும்ப வரச்ெசய்தான்.

ஆலயத்தன் கழக்கு வாசலின் கீழிருந்து தண்ணீர் கழக்ேக ஓடுவைதப்
பார்த்ேதன். ஆலயத்தன் முகப்பு க ழக்கு ேநாக்கயருந்தது. அந்தத் தண்ணீர்
ஆலயத்தன் வலதுபுறமாய் பலிபீடத்த ற்குத் ெதற்ேக பாய்ந்தது. ௨அம்மனிதன்
என்ைனவடக்குவாசல்வழியாக ெவளிேய நடத்த ச் ெசன்றான். அவன்என்ைன
ெவளிேய கீழ்த்தைசயன் புறவாசல் வைர சுற்ற நடத்த க் ெகாண்டு ேபானான்.
அங்ேகதண்ணீர்வாசலின்ெதற்ேக பாய்ந்தது.
௩அம்மனிதன்தனதுைகயல்நூைலப் ப டித்துக்ெகாண்டுகழக்ேக நடந்தான்.

அவன் 1,000முழம் (1/3ைமல்) அங்ேகஅளந்தான். ப றகுஅவன்என்னிடம் அந்த
இடத்தல் தண்ணீைரக் கடக்கச் ெசான்னான். அத்தண்ணீர் என் கணுக்கால்
அளவுக்குஇருந்தது. ௪அம்மனிதன்இன்னும் 1,000முழம் (1/3ைமல்)அளந்தான்.
அங்ேக அவன் என்ைனத் தண்ணீைரக் கடக்கும்படிச் ெசான்னான். அங்ேக
தண்ணீர் முழங்கால் அளவாய் இருந்தது. ப றகு, அவன் இன்ெனாரு 1,000
முழம் (1/3ைமல்) அளந்து, அந்த இடத்தல் என்னிடம் தண்ணீைரக் கடக்கும்படிச்
ெசான்னான். அங்ேக தண்ணீர் என் இடுப்பளவற்கு இருந்தது. ௫அம்மனிதன்
இன்னும் 1,000 முழம் (1/3 ைமல்) அளந்தான். ஆனால் அங்ேக தண்ணீர் கடக்க
முடியாத அளவற்கு ஆழமாக இருந்தது. அது ஆறு ேபால இருந்தது. அந்தத்
தண்ணீர்நீந்துகறஅளவற்குஆழமாயருந்தது. ௬ப றகுஅம்மனிதன்என்னிடம்,
“மனுபுத்த ரேன, நீ பார்த்தைதஉன்னிப்பாகக் கவனித்தாயா?” என்றான்.
ப றகு என்ைன, நத ேயாரமாகத் தரும்ப நடத்த க்ெகாண்டு ேபானான். ௭ நான்

நடந்து வரும்ேபாது இேதா நத ேயாரத்தல் இக்கைரயலும் அக்கைரயலும்
அேநக மரங்கள் இருந்தன. ௮ அம்மனிதன் என்னிடம், “இந்தத் தண்ணீர்
புறப்பட்டு க ழக்ேக ேபாய், கீேழ அரபா பள்ளத்தாக்க ற்கு ேபாக றது. ௯இந்தத்
தண்ணீர் சவக்கடலுக்குள் பாயும். அதனால் அக்கடலிலுள்ள தண்ணீர்
புத்துயரும் சுத்தமும் அைடயும். இத்தண்ணீரில் ஏராளமான மீன்கள் உள்ளன.
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இந்த ஆறு ேபாக ற இடங்களில் எல்லாம் எல்லா வைக மிருகங்களும் உள்ளன.
௧௦ என்ேகத முதல் எெனக்லாய ம் வைர மீன் ப டிக்க றவர்கள் ஆற்றங்கைரயல்
ந ற்பைத நீ பார்க்கமுடியும். அவர்கள் தம் வைலைய வீச பலவைக மீன்கள்
ப டிப்பைத நீ பார்க்க முடியும். சவக்கடலிலுள்ள மீன்கள் மத்தய தைரக்
கடலில் உள்ள மீன்கைளப் ேபான்று பலவைககளாகவும் மிகுதயாகவும்
இருக்கும். ௧௧ ஆனாலும் அதனுைடய உைளயான பள்ளங்களும் ேமடுகளும்
வளம் ெபறாமல் உப்பு நலமாகேவ வ டப்படும். ௧௨ எல்லாவைகயான பழ
மரங்களும்ஆற்றன்இரு கைரகளிலும் வளரும். அவற்றன்இைலகள் காய்ந்து
உத ர்வதல்ைல. அம்மரங்களில் பழங்கள் பழுப்பது ந ற்பதல்ைல. ஒவ்ெவாரு
மாதமும் மரங்களில் பழங்கள் வரும். ஏெனன்றால், இம்மரங்களுக்கான
தண்ணீர் ஆலயத்தலிருந்து வருகன்றது. அம்மரங்களின் கனிகள்
உணவாகவும்அவற்றன்இைலகள்மருந்தாகவும்பயன்படும்.”

ேகாத்த ரங்களுக்கானநலப் பாகுபாடுகள்
௧௩ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “இஸ்ரேவலின்

12 ேகாத்த ரங்களுைடய எண்ணிக்ைகப்படிேய நாட்டில் குற க்க ேவண்டிய
எல்ைலயாவது: ேயாேசப்பு இரண்டு பங்குைளப் ெபறுவான். ௧௪ நீ
ேதசத்ைத சமமாகப் பங்க ட ேவண்டும். நான் இந்தத் ேதசத்ைத உங்களது
முற்ப தாக்களுக்குத் தருவதாக வாக்களித்ேதன். ஆைகயால் இந்தத் ேதசத்ைத
உங்களுக்குக்ெகாடுப்ேபன்.
௧௫ “ேதசத்தன் எல்ைலயாவது: வடபுறம் மத்தயதைரக் கடலில் இருந்து

ெதாடங்க ேசதாதுக்குப் ேபாக ற எத்ேலான்வழியாய்இருக்க றது. ௧௬ஆமாத்தும்
ேபெராத்தாவும் தமஸ்குவன் எல்ைலக்கும் ஆமாத்தன் எல்ைலக்கும் நடுவான
ச ப்ராயமும் ஆப்ரானின் எல்ைலேயாேட ேசர்ந்த ஆத்சார் அத்தீேகானுமானது.
௧௭ அப்படிேய எல்ைல கடலிலிருந்து தமஸ்குவன் வட எல்ைலயான ஆத்சார்
ஏனான்மற்றும்ஆமாத்த ற்குப் ேபாகும். இதுவட புறத்தல்இருக்கும்.
௧௮ “க ழக்குப் பக்கத்தல், எல்ைலயானது ஆத்சார் ஏனானிலிருந்து

ஆப்ரானுக்கும் தமஸ்குவுக்கும் இைடயல் ெசன்று ேயார்தான் நதயன் ஓரமாக
கீேலயாத்துக்கும் இஸ்ரேவல் ேதசத்துக்கும் இைடயல் கழக்குக்கடலுக்குச்
ெசன்றுதாமார்வைரெசல்லுகறது. இதுகழக்குஎல்ைலயாகஇருக்கும்.
௧௯ “ெதன் புறத்தல், எல்ைலயானது, தாமார் ெதாடங்க ெமரிபா காேதஷன்

பாைலவனச் ேசாைலவைர இருக்கும். ப றகு இது எக ப்து ஆற்றலிருந்து
மத்தயதைர கடல்வைர ேபாகும். இதுெதன்ெனல்ைலயாகஇருக்கும்.
௨௦ “ேமற்கு புறத்தல், மத்தயத்தைரக்கடல் ேலேபாஆமாத்தன்முன்இருக்கும்

எல்லா நலப்பரப்புவைரயும்ெமற்ெகல்ைலயாகஇருக்கும்.
௨௧ “எனேவ நீங்கள் இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களின்படிேய உங்களுக்குள்ேள

ேதசத்ைதப் பங்க ட்டுக்ெகாள்வீர்களாக. ௨௨ நீங்கள் நலத்ைதச் ெசாத்தாக,
உங்களுக்கும், தங்கள் பள்ைளகளுடன் உங்கள் மத்தயல் வாழும்
அந்நயர்களுக்கும் பங்குேபாடுவீர்கள். அந்த அந்நயர்கள் ஜனங்கள்
இஸ்ரேவலில் பறந்தவர்கள் ேபாலேவ ஜனங்கள் ஆவார்கள். இஸ்ரேவலின்
ேகாத்த ரங்களின் மத்தயல் நீங்கள் அவர்களுக்குக் ெகாஞ்சம் நலத்ைத
பங்குேபாடுவீர்கள். ௨௩ எந்தக் ேகாத்த ரத்ேதாடு அந்த அந்நயன்
தங்கயருக்க றாேனா அவர்கள் அவனுக்குரிய ெகாஞ்சம் நலத்ைதக் ெகாடுக்க
ேவண்டும்.” எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறனார்.
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௪௮
இஸ்ரேவலின்ேகாத்த ரங்களுக்குரிய நலம்
௧-௭ “வடக்ெகல்ைலயானது, மத்தயதைரக் கடலிலிருந்து கழக்கு ேநாக்க

எத்ேலான் வழியாக ஆமாத்துக்குப் ேபாகும். ப றகு அது ஆத்சார் ஏனானுக்குப்
ேபாகும். இது தமஸ்குவுக்கும் ஆமாத்துக்கும் இைடயலுள்ள எல்ைல. க ழக்கு
எல்ைலயலிருந்து ேமற்கு எல்ைலவைர இத்ேதசம் ேகாத்த ரங்களுக்கு
உரியதாகும். வடக்கலிருந்து ெதற்கு வைர இப்பகுத தாண், ஆேசர், நப்தலி,
மனாேச, எப்ப ராயீம்,ரூபன்,யூதாஆகயேகாத்த ரங்களுக்குரியதாகும்.
ேதசத்தன்ச றப்பானபகுத
௮ “ேதசத்தன்அடுத்தபகுதயானதுசறப்புப்பயன்பாட்டுக்குஉரியதாகும். இது

யூதா நலத்தன் ெதன்பகுதயாகும். இப்பகுத 25,000 முழம் (8.3 ைமல்) நீளமாக
வடக்கலிருந்து ெதற்குவைர உள்ளது. க ழக்கலிருந்து ேமற்காக இருக்க ற
பங்குகளில் மற்றக் ேகாத்த ரங்களுக்குச் ெசாந்தமான நலத்தன்அகலஅளேவ
இருக்கும். இந்தப் பகுதயன் நடுவல் ஆலயம் இருக்க ேவண்டும். ௯ நீங்கள்
இந்தப் பங்ைகக் கர்த்தருக்கு அர்ப்பணிக்க ேவண்டும். இது 25,000 முழம்
(8.3 ைமல்) நீளமும் 20,000 முழம் (6.6 ைமல்) அகலமும் உைடயதாக இருக்க
ேவண்டும். ௧௦ இத்தனியான பகுத ஆசாரியர்களுக்கும் ேலவயர்களுக்கும்
பங்க ட்டுக்ெகாடுக்கப்படேவண்டும்.

“ஆசாரியர்கள் இதன் ஒரு பகுதையப் ெபறுவார்கள். இப்பகுத 25,000
முழம் (8.3 ைமல்) நீளமாக வடபுறத்தலும் 10,000 முழம் (3.3 ைமல்) அகலமாக
ேமற்கு புறத்தலும் 10,000 முழம் (3.3 ைமல்) அகலமாக க ழக்குப் புறத்தலும்
25,000 முழம் (8.3 ைமல்) நீளமாக ெதற்கு புறத்தலும் இருக்கும். இப்பகுதயன்
நடுவல் கர்த்தருைடய ஆலயம் அைமக்கப்படும். ௧௧ இப்பகுத சாேதாக்கன்
சந்தத களான ஆசாரியர்களுக்கு உரியது. இவர்கள் எனது பரிசுத்தமான
ஆசாரியர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்கள். ஏெனன்றால், இஸ்ரேவலின்
ஜனங்கள் வழி தப்ப ப்ேபாைகயல், ேலவயர் வழி தப்ப ப்ேபானது ேபான்று
சாேதாக்கன் குடும்பம் ேபாகவல்ைல. ௧௨ நலத்தன் இந்தப் பரிசுத்தமான
பகுதயலிருக்கும் இந்தச் ச றப்பான பங்கானது ஆசாரியர்களுக்குரியது. இது
ேலவயரின்நலத்த ற்குப் பக்கத்தல்இருக்கும்.
௧௩ “ஆசாரியர்களின் பங்குக்கு அடுத்து ேலவயரின் பங்கு இருக்கும்.

அது 25,000 முழம் (8.3 ைமல்) நீளமும் 10,000 முழம் (3.3 ைமல்) அகலமும்
உைடயது. அவர்கள் 25,000 முழம் (8.3 ைமல்) நீளமும் 20,000 முழம் (6.6. ைமல்)
அகலமும் உைடய முழு நீளமும் அகலமும் உள்ள நலத்ைதப் ெபறுவார்கள்.
௧௪ ேலவயர்கள் இந்தப் பங்ைக வற்கேவா மாற்றேவா முடியாது. அவர்கள்
இதைன மற்றவர்களுக்குக் ெகாடுக்கவும் முடியாது! ஏெனன்றால், இப்பகுத
கர்த்தருக்குரியது. இதுதனிச் ச றப்புைடயது. இது ேதசத்தன் ச றந்த பகுதயாக
இருக்கும்.
நகரச் ெசாத்த ற்குப் பங்குகள்
௧௫ “5,000 முழம் (1.6 ைமல்) அகலமும் 25,000 முழம் (8.3 ைமல்) நீளமும்

ெகாண்டநலப்பகுத ஆசாரியர்களுக்காகவும்ேலவயர்களுக்காகவும்ெகாடுத்த
நலத்தன்மீதயாகும். இதுநகரத்துக்கும்மிருகங்களின்ேமய்ச்சலுக்கும்வீடுகள்
கட்டுவதற்கும் உதவும் ேபாது ஜனங்கள் இதைனப் பயன்படுத்தலாம். இதன்
மத்தயல் நகரம் அைமயும். ௧௬இைவ தான் நகரத்தன் அளவுகள்: வடப்பக்கம்
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4,500முழம் (1.5ைமல்). ெதன்பக்கம் 4,500முழம் (1.5ைமல்). க ழக்குப்பக்கம் 4,500
முழம் (1.5ைமல்). ேமற்குப் பக்கம் 4,500முழம் (1.5ைமல்). ௧௭நகரத்தல்புல்ெவளி
இருக்கும். இது 250 முழம் (437’6”) வடக்கு பக்கத்தலும், 250 முழம் (437’6”)
ெதற்குப் பக்கத்தலும், 250முழம் (437’6”) க ழக்குப் பக்கத்தலும் 250முழம் (437’6”)
ேமற்குப் பக்கத்தலும்இருக்கும். ௧௮பரிசுத்தமான பரப்ப ற்குப் பக்கம் ஓடும் நீள
அளவு எவ்வளவுவ டப்பட்டிருக்க றேதா அது 10,000முழம் (3.3ைமல்) க ழக்கலும்
10,000 முழம் (3.3 ைமல்) ேமற்கலும் இருக்கும். இது பரிசுத்தமான பரப்ப ற்கு
பக்கவாட்டிலிருக்கும். இந்நலத்தல் நகர ேவைலக்காரர்களுக்காக உணவு
வைளயும். ௧௯ நகர ேவைலக்காரர்களுக்காக இந்த நலத்ைத உழுவார்கள்.
அவர்கள்எல்லா ேகாத்த ரங்களிலிருந்தும்இருப்பார்கள்.
௨௦ “இத்தனிச் ச றப்புகுரிய பகுத சதுரமாக இருக்கும். இது 25,000 முழம் (8.3

ைமல்) நீளமும் 25,000 முழம் (8.3 ைமல்) அகலமும் உைடயது. இதன் ஒரு பகுத
ஆசாரியர்களுக்கும் இன்ெனாரு பகுத ேலவயர்களுக்கும் உரியதாகும். ஒரு
பகுத நகரத்த ற்குரியது.
௨௧-௨௨ “ஒரு பகுத அத பத க்குரியது. அது சதுரமாயருக்கும் 25,000 முழம்

நீளமும் 25,000 முழம் அகலமுமானது. ச றப்பான நலத்தன் ஒரு பகுத .
ஆசாரியருக்குரியதும், ஒரு பகுத ேலவயருக்குமாகும். இப்பரப்பன் நடுவல்
ஆலயம் இருக்கறது. மீதயுள்ள நலப்பகுத நாட்டின் அத பத க்கு உரியதாகும்.
அதபத ெபன்யமீனின்நலத்த ற்கும்யூதாநலத்த ற்கும்இைடப்பட்டபகுதையப்
ெபற்றுக்ெகாள்வான்.
௨௩-௨௭ “ச றப்பான பகுத க்குத் ெதற்ேக உள்ள பகுத ேயார்தான் ஆற்றுக்கு

கழக்குப் பகுதயல் வாழும் ேகாத்த ரங்களுக்கு உரியதாகும். ஒவ்ெவாரு
ேகாத்த ரமும்க ழக்குஎல்ைலயலிருந்துமத்தயதைரக்கடல்வைரக்கும்வடக்கும்
ெதற்கும்உள்ளபகுதயல்தம் ப ரிைவப்ெபறுவார்கள். ெபன்யமீன், ச மிேயான்,
இசக்கார், ெசபுேலான், காத் ஆக ேயார் வடக்கலிருந்து ெதற்குவைரயுள்ள
ேகாத்த ரங்களாவார்கள்.
௨௮ “காத்தன் நலப்பகுத க்கு ெதற்கு எல்ைலயானது தாமாரில் ெதாடங்க

ெமரிபா-காேதஷ் பாைலவனச் ேசாைல வழியாக எக ப்தன் ச ற்றாறு வழியாக
மத்தயதைரக் கடல்வைர ேபாகும். ௨௯ அந்த நலப்பகுத தான் இஸ்ரேவலின்
ேகாத்த ரங்களாகய நீங்கள் பங்க டப் ேபாகும் பகுத . ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரமும்
ெபறப்ேபாகும் பகுதயும் இதுதான்!” எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் இவற்ைறக்
கூறனார்!
நகரத்தன்வாசல்கள்
௩௦ “இைவ நகரத்தன் வாசல்களாகும். இவ்வாசல்கள் இஸ்ரேவல்

ேகாத்த ரங்களின்ெபயர்கைளப்ெபறும்.
“நகரத்தன்வடபகுத 4,500முழம் (1.5ைமல்)நீளம்உைடயது. ௩௧அங்ேகமூன்று

வாசல்கள் இருக்கும்: அைவ ரூபனின் வாசல், யூதாவன் வாசல், ேலவயன்
வாசல்.
௩௨ “நகரத்தன்கழக்குப் பகுத 4,500முழம் (1.5ைமல்) நீளம்உைடயது. அங்ேக

மூன்றுவாசல்கள்இருக்கும்: அைவேயாேசப்பன்வாசல்,ெபன்யமீனின்வாசல்,
தாணின்வாசல்.
௩௩ “நகரத்தன் ெதன் பகுத 4,500 முழம் (1.5 ைமல்) நீளம் உைடயது. அங்ேக

மூன்றுவாசல்கள்இருக்கும். அைவ: ச மிேயானின் வாசல், இசக்காரின் வாசல்,
ெசபுேலானின்வாசல்.
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௩௪ “நகரத்தன் ேமற்கு பகுத 4,500 முழம் (1.5 ைமல்) நீளம் உைடயது. அங்ேக
மூன்று வாசல்கள் இருக்கும். அைவ: காத்தன் வாசல், ஆேசாரின் வாசல்,
நப்தலியன்வாசல்.
௩௫ “நகரத்ைதச் சுற்றலும் உள்ள அளவானது 18,000 முழம் (6 ைமல்) ஆகும்.

இப்ேபாதருந்துஅந்த நகரத்தன்ெபயர்: கர்த்தர்அங்ேகஇருக்க றார்.”
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தானிேயலின்
புத்தகம்

தானிேயல்பாப ேலானுக்குக்ெகாண்டுெசல்லுதல்
௧ ேநபுகாத்ேநச்சார் பாப ேலானின் அரசனாக இருந்தான். ேநபுகாத்ேநச்சார்

எருசேலமிற்கு வந்தான். ேநபுகாத்ேநச்சார் அவனது பைடயுடன் எருசேலைம
முற்றுைகய ட்டான். யூதாவன்அரசனாகயேயாயாக்கீமின்ஆட்சயன்மூன்றாம்
ஆண்டில் இது நடந்தது. ௨ கர்த்தர் யூதாவன் அரசனான ேயாயாக்கீைம,
ேநபுகாத்ேநச்சார் ேதாற்கடிக்கும்படி அனுமதத்தார். ேதவனுைடய
ஆலயத்தலிருந்து ேநபுகாத்ேநச்சார் அைனத்துப் பாத்த ரங்கைளயும் மற்ற
ெபாருட்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டான். ேநபுகாத்ேநச்சார் அவற்ைறப்
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டுேபானான். ேநபுகாத்ேநச்சார் அப்ெபாருட்கைள
அவனதுவக்க ரகெதய்வங்களின்ஆலயத்தல்ைவத்தான்.
௩ ப றகு அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார் அஸ்ேபனாஸ் என்பவனுக்கு ஒரு

கட்டைள ெகாடுத்தான். (அஸ்ேபனாஸ், அரசனுக்குப் பணிவைட ெசய்யும்
அலிகளில் மிக முக்கயமான தைலவன்). அரசன், அஸ்ேபனாச டம்
அவனது வீட்டிற்கு சல யூதர்கைள அைழத்துவரும்படி ெசான்னான்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் முக்கயமான குடும்பங்களிலிருந்தும் இஸ்ரேவல்
அரசகுடும்பங்களிலிருந்தும், யூதர்கைள வரும்பனான். ௪ அரசனான
ேநபுகாத்ேநச்சார் ஆேராக்கயமான இளம் யூதர்கைள மட்டுேம வரும்பனான்.
தம் உடம்பல் தழும்ேபா, காயேமா, குைறபாடுகேளா இல்லாத இைளஞர்கைள
அரசன் வரும்பனான். அரசன் அழகான சுறுசுறுப்பான இைளஞர்கைள
வரும்பனான். இைளஞர்களில் எல்லாவற்ைறயும் எளிதாகவும், ேவகமாகவும்,
கற்றுக்ெகாள்ளும் ஆற்றலுைடயவர்கைள அரசன் வரும்பனான். அரசன்,
தன் வீட்டில் ேவைல ெசய்யத் தகுதயுள்ள இைளஞர்கைள வரும்பனான்.
அரசன் அஸ்ேபனாச டம், அந்த இஸ்ரேவல் இைளஞர்களுக்குக் கல்ேதயரின்
எழுத்ைதயும்,ெமாழிையயும்கற்றுக்ெகாடுக்கும்படிகூறனான்.
௫ அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார் ஒரு குற ப்ப ட்ட அளவுள்ள உணைவயும்

த ராட்ைசரசத்ைதயும்இைளஞர்களுக்குக்ெகாடுத்தான். அதுஅரசன்உண்ணும்
உணவன் தரத்தல் இருந்தது. அரசன் இஸ்ரேவலிலிருந்து ெகாண்டுவரப்பட்ட
இைளஞர்கள் மூன்று ஆண்டுகள் பயற்ச ெபற ேவண்டும் என வரும்பனான்.
மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் ப றகு அந்த இைளஞர்கள் பாப ேலான் அரசனது
பணியாட்களாக இருக்கேவண்டும். ௬ அந்த இைளஞர்களுள் தானிேயல்,
அனனியா, மீஷாேவல், அசரியா என்பவர்கள் இருந்தார்கள். இந்த
இைளஞர்கெளல்லாம் யூதா ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாக இருந்தனர்.
௭ அஸ்ேபனாஸ் அந்த இைளஞர்களுக்கு ேவறு ெபயர்கைளக் ெகாடுத்தான்.
தானிேயலுக்குப்ெபல்ெதஷாத்சார் என்றும்,அனனியாவுக்குச் சாத்ராக் என்றும்,
மீஷாேவலுக்கு ேமஷாக் என்றும், அசரியாவுக்கு ஆேபத்ேநேகா என்றும் புதய
ெபயர்கள்ெகாடுக்கப்பட்டன.
௮தானிேயல்அரசனதுவளமானஉணைவயும், த ராட்ைசரசத்ைதயும்உண்ண

வரும்பவல்ைல. தானிேயல் அந்த உணவனாலும் த ராட்ைசரசத்தாலும்
தன்ைனத்தாேன அசுத்தப்படுத்த க்ெகாள்ள வரும்பவல்ைல. எனேவ, அவன்
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அஸ்ேபனாச டம் தன்ைனத் தாேன அசுத்தப்படுத்த க்ெகாள்ளாமல் இருக்க
அனுமத ேகட்டான்.
௯ ேதவன், அஸ்ேபனாஸ் தானிேயலிடம் தயவும் இரக்கமும் ெகாள்ளும்படி

ெசய்தார். ௧௦ ஆனால் அஸ்ேபனாஸ் தானிேயலிடம், “நான் என்
அரசரான எஜமானருக்குப் பயப்படுக ேறன். அரசர் இந்த உணைவயும்,
த ராட்ைசரசத்ைதயும் உனக்குத் தரும்படி கட்டைளய ட்டிருக்க றார். நீ இந்த
உணைவ உண்ணாவட்டால், பலவீனமுைடயவனாகவும், ேநாயாளியாகவும்
ஆவாய். நீ உன் வயதுள்ள மற்ற இைளஞர்கைளவ ட ேமாசமான நைலயல்
இருப்பாய். அரசர் இதைனப் பார்த்து என் மீது ேகாபங்ெகாள்வார். அவர்
என் தைலைய ெவட்டிவ டலாம், ஆதற்கு உனது தவேற காரணமாகும்” என்று
ெசான்னான்.
௧௧ ப றகு தானிேயல் அவர்களது காவலனிடமும் ேபசனான். அஸ்ேபனாசு

அந்தக் காவலனிடம் தானிேயல்,அனனியா, மீஷாேவல்,அசரியாஆக ேயாைரக்
கவனித்துக் ெகாள்ளும்படி கட்டைளய ட்டிருந்தான். ௧௨தானிேயல் காவலனிடம்
“தயவுெசய்து பன் வரும் ேசாதைனையப் பத்து நாட்களுக்கு எங்களுக்குத்
தாரும். எங்களுக்கு உண்ண காய்கற களும், குடிக்கத் தண்ணீரும் தவ ர ேவறு
எதுவும் தரேவண்டாம். ௧௩ பத்து நாட்களுக்குப் பன்னர் அரசனது உணைவ
உண்ணும்மற்றவர்கேளாடு எங்கைள ஒப்ப ட்டுப் பார்த்து, யார் ஆேராக்கயமாக
இருக்க றார்கள் எனப் பாரும். ப றகு நீர் எங்கைள எவ்வாறு நடத்துவது என்று
முடிவுெசய்யலாம். நாங்கள்உமதுபணியாளர்கள்” என்றுெசான்னான்.
௧௪ எனேவ, காவலன் பத்து நாட்களுக்குத் தானிேயல், அனனியா, மீஷாேவல்,

அசரியா ஆக ேயாைரச் ேசாத க்க ஒப்புக்ெகாண்டான். ௧௫ பத்து நாட்களுக்குப்
ப றகு, தானிேயலும் அவனது நண்பர்களும் அரசனது உணைவ உண்டுவந்த
மற்றவர்கைளவ ட ஆேராக்கயமாகக் காணப்பட்டனர். ௧௬ எனேவ, காவலன்
அரசனது உணைவயும் த ராட்ைசரசத்ைதயும் ெதாடர்ந்து ெகாடுப்பைத
நறுத்தனான். அதற்குப் பதலாக அவன் தானிேயல், அனனியா, மீஷாேவல்,
அசரியாஆக ேயாருக்குக்காய்கற கைளக்ெகாடுத்தான்.
௧௭ ேதவன்,தானிேயல், அனனியா, மீஷாேவல், அசரியா ஆக ேயாருக்கு

ஞானத்ைதயும், பலவத எழுத்துக்கைளயும், அறவயைலயும் கற்றுக்ெகாள்ளும்
தறைமையயும் ெகாடுத்தார். தானிேயல், பலவத தரிசனங்கைளயும்,
கனவுகைளயும்புரிந்துெகாள்ளமுடிந்தது.
௧௮ அரசன் அைனத்து இைளஞர்களும் மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பயற்ச

ெபறேவண்டும் என்று வரும்பனான். அக்கால முடிவல் அரசனான
ேநபுகாத்ேநச்சாரின் முன்பு எல்லா இைளஞர்கைளயும் அஸ்ேபனாஸ்
ெகாண்டுவந்தான். ௧௯ அரசன் அவர்கேளாடு ேபசனான். அரசன்
அந்த இைளஞர்களில் எவரும் தானிேயல், அனனியா, மீஷாேவல்,
அசரியா ஆகயவர்கைளப் ேபான்று சறந்தவர்களாக இல்ைல என்பைதக்
கண்டுெகாண்டான். எனேவ அந்த நான்கு இைளஞர்களும் அரசனின்
பணியாட்கள் ஆயனர். ௨௦ஒவ்ெவாரு முைறயும் அரசன் அவர்களிடம் ேகட்கும்
முக்கயமான ேகள்வகளுக்கு அவர்கள் மிகுந்த ஞானத்ைதயும் புத்தையயும்
காட்டினார்கள். அரசன் அவனது அரசாங்கத்தல் உள்ள மந்த ரவாத கைளயும்,
ஞானிகைளயும்வ ட இவர்கள் பத்து மடங்கு ச றந்தவர்கள் என்று கண்டான்.
௨௧ எனேவ தானிேயல் ெதடார்ந்து அரசனது பணியாளாக ேகாேரஸ் ஆண்ட
முதலாம்ஆண்டுமட்டும்இருந்தான்.
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௨
ேநபுகாத்ேநச்சாரின்கனவு
௧ ேநபுகாத்ேநச்சாரின் ஆட்சயன் இரண்டாவது ஆண்டில் அவனுக்குச் சல

கனவுகள் வந்தன. அக்கனவுகள் அவைன மிகவும் துன்புறுத்தன. அவனால்
தூங்கமுடியவல்ைல. ௨ எனேவ அரசன், தனது அறஞர்கைளத் தன்னிடம்
அைழத்தான். அவர்கள் தங்கள் மந்த ர, தந்த ரங்கைளப் பயன்படுத்தனார்கள்.
அவர்கள் நட்சத்த ரங்கைளக் கவனித்தனர். அவர்கள் கனவுகளின் பலைனச்
ெசால்லவும் எத ர்காலத்தல் நடக்கக்கூடியைதத்கூறவுேம இவ்வாறு ெசய்தனர்.
தனது கனைவப் பற்ற தனக்குச் ெசால்லேவண்டும் என்று அரசன் அவர்களிடம்
ேகட்டான். எனேவஅவர்கள்வந்துஅரசனின்முன்னால்நன்றார்கள்.
௩ அரசன் அவர்களிடம், “நான் ஒரு கனவு கண்ேடன். அது என்ைனத்

ெதால்ைலப்படுத்துகறது. நான் கனவன் ெபாருைள அறந்துெகாள்ள
வரும்புக ேறன்” என்றான்.
௪ ப றகு கல்ேதயர்கள் அரசனுக்குப் பதல் ெசான்னார்கள். அவர்கள் அராமிக்

ெமாழியல் ேபசனார்கள். அவர்கள் அரேச, “நீர் என்ெறன்றும் வாழ்க. நாங்கள்
உமது ேவைலக்காரர்கள். தயவுெசய்து உமது கனைவக் கூறும். ப றகு அதன்
அர்த்தம் என்னெவன்றுநாங்கள்கூறுேவாம்” என்றுெசான்னார்கள்.
௫ ப றகு அரசன் ேநபுகாத்ேநச்சார் அவர்களிடம், “இல்ைல, நீங்கள் எனது

கனைவச் ெசால்ல ேவண்டும். ப றகு அதன் ெபாருள் என்னெவன்றும்
ெசல்லேவண்டும். நீங்கள் இவற்ைறச் ெசால்லாவ டால் உங்கைளத்
துண்டுதுண்டாக ெவட்டிப் ேபாடும்படிக் கட்டைளயடுேவன். அேதாடு உங்கள்
வீடுகள்குப்ைபேமடுகளாகஅழிக்கும்படிக்கட்டைளயடுேவன். ௬ஆனால்நீங்கள்
எனது கனைவயும், அதன் ெபாருைளயும் ெசால்லிவட்டால் நான் உங்களுக்கு
பரிசுகைளயும், அன்பளிப்புகைளயும், மரியாைதயும் தருேவன். எனேவ என்
கனைவயும்,அதன்ெபாருைளயும்கூறுங்கள்” என்றான்.
௭ மீண்டும் அந்த ஞானிகள் அரசனிடம், “தயவு ெசய்து கனைவ எங்களுக்குச்

ெசால்லும். ப றகுநாங்கள்அதன்ெபாருைளக்கூறுக ேறாம்” என்றனர்.
௮ ப றகு அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார், “நீங்கள் காலதாமதம்

ெசய்யப்பார்க்கன்றீர்கள்என்றுஎனக்குத்ெதரிக றது. நான்என்னெசான்ேனன்
என்பதன் கருத்ைத நீங்கள் அறவீர்கள். ௯ எனது கனைவப்பற்ற ச்
ெசால்லாவ ட்டால் நீங்கள் தண்டிக்கப்படுவீர்கள் என்பைத நீங்களும்
அறவீர்கள்! எனேவ நீங்கள் அைனவரும் என்னிடம் ெபாய் ெசால்ல
உடன்பட்டிருக்க றீர்கள். நீங்கள் காலதாமதம் ெசய்கன்றீர்கள். நீங்கள் நான்
ெசய்யவரும்புவைதமறந்துவடுேவன்என்றுநம்புக றீர்கள். இப்ெபாழுதுஎனது
கனைவக் கூறுங்கள். உங்களால் எனது கனைவக் கூறமுடியுமானால் அதன்
ெபாருைளயும்கூறமுடியும்என்றுநான்அற ேவன்” என்றான்.
௧௦கல்ேதயர்கள்அரசனுக்குப்பதலாக, “அரசர் ேகட்பவற்ைறச்ெசால்லக்கூடிய

மனிதன் பூமியல் எவனுமில்ைல. இதுவைர எந்த அரசரும் இப்படிப்பட்ட
ஒன்ைற ஒரு மந்த ரவாதய டேமா, ஒரு ேஜாச யனிடேமா, ஒரு கல்ேதயனிடேமா,
ேகட்டதல்ைல. மிகச் ச றந்தவனும், வலிைமெபாருந்தயவனுமான எந்த
அரசனும் இதுவைர இவ்வாறு அறவாளிகளிடம் ேகட்டதல்ைல. ௧௧அரசர் மிகக்
கடினமானஒன்ைறச்ெசய்யும்படிக் ேகட்க றீர். ெதய்வங்களால்மட்டுேமஅரசரது
கனைவயும், அக்கனவன் ெபாருைளயும் கூறமுடியும். ஆனால் ெதய்வங்கள்
மனிதர்கேளாடுவாழ்வதல்ைல”என்றனர்.
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௧௨ அரசன் இதைனக் ேகட்டேபாது மிகவும் ேகாபமைடந்தான். எனேவ
அவன் பாப ேலானில் உள்ள எல்லா ஞானிகைளயும் ெகாைல ெசய்யும்படிக்
கட்டைளய ட்டான். ௧௩ அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சாரின் கட்டைள
அறவக்கப்பட்டது. எல்லா ஞானிகளும் ெகால்லப்படவருந்தனர். அரசனது
ஆட்கள் தானிேயைலயும் அவனது நண்பர்கைளயும் ெகாைல ெசய்வதற்காகத்
ேதடினார்கள்.
௧௪ அரசனது காவலர்களுக்கு ஆரிேயாகு தைலவனாக இருந்தான். அவன்

பாப ேலானிலுள்ள ஞானிகைளக் ெகால்வதற்குப் ேபானான். ஆனால்
தானிேயல் அவனிடம் புத்த சாலித்தனமாகவும், சாதுர்யமாகவும் ேபசனான்.
௧௫ தானிேயல் ஆரிேயாகுவ டம்: “அரசர் எதற்காக, இத்தைகய பயங்கரத்
தண்டைனையக்ெகாடுத்தார்” என்றுேகட்டான்.
ப றகு ஆரிேயாகு அரசனது கனைவப் பற்றய முழு ெசய்தையயும்

ெசான்னான். உடேன தானிேயல் புரிந்துெகாண்டான். ௧௬ தானிேயல்
இச்ெசய்தைய அறந்ததும் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம் ெசன்றான்.
தானிேயல் அரசனிடம் இன்னும் ெகாஞ்சம் கால அவகாசம் ெகாடுக்கும்படி
ேகட்டான். ப றகுஅவனால்அரசனதுகனைவயும்அதன்ெபாருைளயும்ெசால்ல
முடியும்என்றான்.
௧௭ பன்னர் தானிேயல் தனது வீட்டிற்குப் ேபானான். அவன் தனது

நண்பர்களானஅனனியா,மீஷாேவல்,அசரியாஆக ேயாரிடம்எல்லாவற்ைறயும்
ெசான்னான். ௧௮ தானிேயல் அவனது நண்பர்களிடம் பரேலாகத் ேதவனிடம்
ெஜப க்குமாறு ேவண்டினான். தானிேயல் அவர்களிடம் இந்த இரகச யத்ைத
அற ந்துெகாள்ள உதவ கருைணகாட்டுமாறு ேதவனிடம் வண்ணப்பக்கும்படி
ேவண்டினான். இதனால் பாப ேலானிலுள்ள ஞானிகேளாடு தானிேயலும்,
அவனதுநண்பர்களும்ெகால்லப்படாமல்இருப்பார்கள்.
௧௯ இரவல், ேதவன் தானிேயலுக்குத் தரிசனத்தன் மூலம் இரகச யத்ைத

வளக்கனார். பன்னர் தானிேயல் பரேலாகத்தன் ேதவைனப் புகழ்ந்து
ேபாற்றனான்.

௨௦தானிேயல், “என்ெறன்றும்ேதவனுைடயநாமத்ைதப் ேபாற்றுங்கள்.
அதகாரமும்ஞானமும்அவேராடுள்ளன.

௨௧அவர்காலத்ைதயும்பருவத்ைதயும்மாற்றுகறார்.
அவர்அரசர்கைளமாற்றுகறார்.
அவர்அரசர்களுக்குஅதகாரத்ைதக்ெகாடுக்க றார்.

அேதாடு அரசர்களின் அத காரத்ைத எடுத்தும்வடுகறார். அவர் ஜனங்களுக்கு
ஞானத்ைதக்ெகாடுக்க றார்.

எனேவ அவர்கள் ஞானம் ெபறுகன்றனர். அவர் ஜனங்கள் பலவற்ைறக்
கற்றுஞானிகளாகஅனுமதக்க றார்.

௨௨ அவர் புரிந்துெகாள்வதற்குக் கடினமான இரகச யங்கைளத்
ெதரிந்தருக்க றார்.

அவரிடம்ஒளி வாழ்க றது.
எனேவ அவருக்கு இருட்டிலும் இரகச யமான இடத்தலும் இருப்பது
ெதரிக றது.

௨௩ என் முற்ப தாக்களின் ேதவேன நான் நன்ற ெசால்லி உம்ைமப்
ேபாற்றுக ேறன்.
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நீர் எனக்குஞானமும்பலமும்ெகாடுத்தீர்.
நாங்கள்ேகட்டவற்ைறநீர் ெசான்னீர்.

நீர்அரசனதுகனைவப்பற்ற எங்களுக்குச்ெசான்னீர்” என்றான்.
தானிேயல்கனவன்ெபாருைளக்கூறுகறான்
௨௪ பன்னர் தானிேயல், ஆரிேயாகுவ டம் ெசன்றான். அரசனான

ேநபுகாத்ேநச்சார் பாப ேலானிலுள்ள ஞானிகைளக் ெகால்ல ஆரிேயாகுைவத்
ேதர்ந்ெதடுத்தருந்தான். தானிேயல் ஆரிேயாக டம், “பாப ேலானிலுள்ள
ஞானிகைளக் ெகால்லேவண்டாம். என்ைன அரசனிடம் ெகாண்டுேபாங்கள்.
நான்அவரிடம்அவரதுகனைவயும்அதன்ெபாருைளயும்கூறுேவன்” என்றான்.
௨௫ எனேவ ஆரிேயாகு தானிேயைல மிக வைரவாக அரசனிடம் அைழத்துச்

ெசன்றான். ஆரிேயாகு அரசனிடம், “நான் யூதாவலுள்ள ைகத களில்
ஒருவைனக் கண்டுபடித்தருக்க ேறன். அவன் அரசனிடம் அவரது
கனைவப்பற்ற ச்ெசால்லமுடியும்” என்றான்.
௨௬அரசன் தானிேயலிடம் (ெபல்ெதஷாத்சார்), “உன்னால் எனது கனைவயும்

அதன்ெபாருைளயும்பற்ற ெசால்லமுடியுமா?” என்றுேகட்டான்.
௨௭ தானிேயல்: “அரசரான ேநபுகாத்ேநச்சாேர, எந்த ஞானிகளாலும்,

எந்த ேஜாச யர்களாலும், எந்த கல்ேதயர்களாலும் அரசனின் இரகச யம்
குற த்த ேகள்வக்குப் பதல் ெசால்ல முடியாது. ௨௮ ஆனால் பரேலாகத்தல்
இரகச யங்கைளப் பற்ற ச் ெசால்ல ஒரு ேதவன்இருக்கறார். ேதவன்அரசரான
ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு வருங்காலத்தல் என்ன நைடெபறும் என்பைதக் காட்ட
கனவுகைளக் ெகாடுத்தார். இதுதான் உமது கனவு. உமது படுக்ைகயல்
படுத்துக்ெகாண்டு நீர் பார்த்தைவ இைவதான். ௨௯ அரசேர, நீர் உமது
படுக்ைகயல் படுத்துக்ெகாண்டிருந்தீர். நீர் வருங்காலத்ைதப் பற்ற எண்ணிப்
பார்க்கத் ெதாடங்கனீர். எத ர்காலத்ைதக் குற த்த இரகச யங்கைளத் ேதவன்
ஜனங்களுக்குச் ெசால்லமுடியும். அவர் உமக்கு வருங்காலத்தல் என்ன
நகழும் என்பைதக் காட்டினார். ௩௦ ேதவன் என்னிடம் இந்த இரகச யத்ைதச்
ெசான்னார். ஏன்? நான் மற்றவர்கைளவ ட ஞானம் ெகாண்டவன் என்பதற்காக
அல்ல. அரசரான நீர் அந்த கனவன் ெபாருைள அறந்துெகாள்ள ேவண்டும்
என்பதற்காக ேதவன் என்னிடம் ெசான்னார். அேத வழியல், உம் மனதல் ஓடிய
நைனவுகைளயும்நீர் புரிந்துெகாள்வீர்.
௩௧ “அரசேர, உமது கனவல் உமக்கு முன்னால் ஒரு ெபரிய சைலையக்

கண்டீர். அச்சைல மிகப் ெபரியதும், பளபளப்பானதும், மனைதக் களர்ச்ச
யூட்டக் கூடியதாகவும் இருந்தது. அது ஒருவனின் கண்கைள வயப்பால்
வ ரியச்ெசய்யத்தக்கது. ௩௨அச்சைலயன் தைலயானது சுத்தமான தங்கத்தால்
ெசய்யப்பட்டிருந்தது. அச்சைலயன் மார்பும், ைககளும் ெவள்ளியால்
ெசய்யப்பட்டிருந்தன. அச்சைலயன் வயறும், கால்களின் ேமல்பகுதயும்
ெவண்கலத்தால் ெசய்யப்பட்டிருந்தன. ௩௩ அச்சைலயன் கால்களின்
கீழ்ப்பகுத இரும்பால் ெசய்யப்பட்டிருந்தது. அச்சைலயன்பாதங்கள்ெகாஞ்சம்
இரும்பாலும், ெகாஞ்சம் களிமண்ணாலும் ெசய்யப்பட்டிருந்தது. ௩௪ நீர் அந்தச்
சைலையப் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத நீர் ஒரு பாைறையப் பார்த்தீர்.
ைககளால்ெபயர்க்கப்படாதஅக்கல்ெபயர்ந்துஉருண்டுவந்தது. அக்கல்காற்று
வழியாக உருண்டுவந்து இரும்பாலும் களிமண்ணாலும் ஆன அச்சைலயன்
பாதங்ககளில் ேமாத அதன் பாதங்கைள ெநாறுக்கயது. ௩௫ ப றகு அந்த
இரும்பு, களிமண், ெவண்கலம், ெவள்ளி, தங்கம் எல்லாம் ஒேர ேநரத்தல்
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துண்டுத் துண்டாக ெநாறுங்கயது. அைவ, ேகாைடக் காலத்தல் ேபாரடிக்க ற
களத்தலிருந்து பறந்துேபாக ற பதைரப் ேபான்றுஇருந்தன. அவற்றல், எதுவும்
மிச்சமில்லாமல் அைவ காற்றனால் அடித்துக் ெகாண்டு ேபாகப்பட்டது. அங்கு
ஒரு சைல இருந்தது என்று எவராலும் ெசால்லமுடியாதபடி இருந்தது. ப றகு
சைலையத் தாக்கய அக்கல்ெபரிய மைலயாக அந்தப் பூமி முழுவைதயும்
ந ரப்ப யது.
௩௬ “இதுேவ உமது கனவு. இப்ெபாழுது அரசரிடம் அதன் ெபாருள்

என்னெவன்று நான் கூறுேவன். ௩௭ அரசேர, நீர் மிக முக்கயமான அரசராக
இருக்க றீர். பரேலாத்தன் ேதவன் உமக்கு இராஜ்யம், அதகாரம், பலம்,
மகைம எல்லாம் ெகாடுத்தருக்க றார். ௩௮ ேதவன் உமக்குக் கட்டுப்படுத்தும்
ஆற்றைலக் ெகாடுத்தருக்க றார். உமக்கு மனிதர்கைளயும், மிருகங்கைளயும்,
பறைவகைளயும், ஆளும்வல்லைமையயும் ெகாடுத்தருக்க றார். அைவ எங்ேக
வாழ்ந்தாலும்அவற்ைறஆளும்படிஉம்ைம ேதவன்ெசய்தருக்க றார். அரசரான
ேநபுகாத்ேநச்சாேர, நீர்தான் அந்தத் தங்கத்தாலான சைலயன் தைலையப்
ேபான்றவர்.
௩௯ “உமக்குப் ப றகு இன்ெனாரு இராஜ்யம் வரும். அது ெவள்ளிையப்

ேபான்றது. ஆனால் அந்த இராஜ்யம் உமது இராஜ்யத்ைதப்ேபான்று அவ்வளவு
உயர்வுைடயதாக இராது. அதன் பன்னர் மூன்றாவது இராஜ்யமானது பூமி
முழுவைதயும் ஆளுைகச் ெசய்யும். அது ெவண்கலப் பகுத . ௪௦ ப றகு
நான்காவது இராஜ்யம் வரும். அது இரும்ைபப்ேபான்று வலிைம உைடயதாக
இருக்கும். இரும்பானது எவ்வாறு உைடத்து தூள்தூளாக்குேமா அது ேபான்று
நான்காவதுஇராஜ்யமும்மற்றஇராஜ்யங்கைளெநாறுக்க ப்ேபாடும்.
௪௧ “சைலயன்பாதங்கள்ெகாஞ்சம்இரும்பாலும்,ெகாஞ்சம்களிமண்ணாலும்

ெசய்யப்பட்டிருந்தைத நீர் பார்த்தீர். அதன் ெபாருள் அந்த நான்காவது
இராஜ்யம் ப ரிக்கப்பட்டதாயருக்கும். அதல் இரும்பும், களிமண்ணும்
கலந்தருப்பதால் இரும்பன் உறுத ெகாஞ்சம் இருக்கும். ௪௨ சைலயன்
கால்வ ரல்கள் பாத இரும்பாகவும், பாத களிமண்ணாகவும் இருந்தது. எனேவ
நான்காவது இராஜ்யமும் இரும்ைபப்ேபால ெகாஞ்சம் பலமுள்ளதாகவும்,
களிமண்ைணப்ேபால ெகாஞ்சம் பலவீனமுள்ளதாகவும் உைடயதாக இருக்கும்.
௪௩இரும்பு களிமண்ேணாடு கலந்தருந்தைத நீர் பார்த்தீர். ஆனால் இரும்பும்,
களிமண்ணும்முழுைமயாகக் கலக்காது. இதுேபால, நான்காவதுஇராஜ்யத்தல்
ஜனங்கள் கலைவயாக இருப்பார்கள். அந்த ஜனங்கள் ஒேர ஜனங்களாக
இைணயமாட்டார்கள்.
௪௪ “நான்காவது இராஜ்யத்தல் அரசர்கள் இருக்கும்ேபாது, பரேலாகத்தன்

ேதவன்ேவெறாருஇராஜ்யத்ைதஉருவாக்குவார். இந்தஇராஜ்யம்என்ெறன்றும்
இருக்கும். இது அழிக்கப்படாது. இந்த இராஜ்யம் இன்ெனாரு ஜனங்கள்
கூட்டத்த ற்குக்ெகாடுக்கப்படுவதல்ைல. இந்தஇராஜ்யம்மற்றஇராஜ்யங்கைள
ெநாறுக்கும். இது அந்த இராஜ்யங்கைள ஒரு முடிவற்குக் ெகாண்டுவரும்.
ஆனால்இந்தஇராஜ்யம்என்ெறன்றும்ெதாடர்ந்தருக்கும்.
௪௫ “அரசரான ேநபுகாத்ேநச்சாேர, ஒரு மைலயலிருந்து ஒரு கல் எவராலும்

ெபயர்க்கப்படாமல் ெபயர்ந்து வந்தைத நீர் பார்த்தீர். அக்கல் இரும்பு,
ெவண்கலம், களிமண், ெவள்ளி, தங்கம் ஆகயவற்ைறத் தூள்தூளாக்கயது.
இேதேபால் ேதவன்வருங்காலத்தல் என்னநகழும் என்றுஉமக்குக் காட்டினார்.
அந்தக்கனவுஉண்ைமயானது. நீர்இந்தவளக்கத்ைதநம்பலாம்” என்றான்.
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௪௬ அப்ேபாது அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார் தானிேயலின் முன் தைரயல்
வழுந்து வணங்கனான். அரசன் தானிேயைலப் ேபாற்றனான். அரசன்
தானிேயைலப் ெபருைமப்படுத்துவதற்குக் காணிக்ைக ெகாடுக்கவும், தூபம்
காட்டவும் கட்டைளய ட்டான். ௪௭ ப றகு அரசன் தானிேயலிடம், “உனது ேதவன்
உண்ைமய ேலேய அதமுக்கயமானவரும், வல்லைம உைடயவருமானவர்
என்பைத அற ேவன். அவர் அைனத்து அரசர்களுக்கும் கர்த்தராக இருக்க றார்.
ஜனங்கள் அறயாதவற்ைற அவர்களுக்கு அவர் கூறுகறார். இது உண்ைம
என்பது எனக்குத் ெதரியும். ஏெனன்றால் நீ இந்த இரகச யத்ைத என்னிடம்
ெசால்லும்தகுத ெபற்றருக்க றாய்” என்றான்.
௪௮ ப றகு அரசன் தானிேயலுக்கு தனது இராஜ்யத்தல் மிக முக்கயமான

ஒரு பதவையக் ெகாடுத்தான். அேதாடு அரசன் தானிேயலுக்கு
வைலயுயர்ந்த பரிசுகைளக் ெகாடுத்தான். ேநபுகாத்ேநச்சார் தானிேயைலப்
பாப ேலான் மாகாணத்தன் ஆளுநராகவும் உயர்த்தனான். அேதாடு அரசன்
தானிேயைலப் பாப ேலான் ேதசத்தன்ஞானிகளுக்ெகல்லாம்அத காரியாகவும்
ஆக்கனான். ௪௯ தானிேயல் அரசனிடம் சாத்ராக்ைகயும், ேமஷாக்ைகயும்,
ஆேபத்ேநேகாைவயும் பாப ேலான் மாகாணத்தன் காரியங்கைள வசாரிக்கும்
அத காரிகளாக்கும்படி ேவண்டினான். தானிேயல் ேவண்டியபடிேய அரசன்
ெசய்தான். தானிேயலும் அரசன் அருக ேல இருக்கும் முக்கயமானவர்களில்
ஒருவனானான்.

௩

தங்கவக்க ரகமும்ெநருப்புச்சூைளயும்
௧ ேநபுகாத்ேநச்சார் அரசனிடம் தங்கத்தனால் ெசய்த ஒரு வக்க ரகம்

இருந்தது. அந்த வக்க ரகம் 60 முழம் உயரமும் 6 முழம் அகலமுமானது.
ப றகு அவன் அந்த வக்க ரகத்ைதப் பாப ேலான் மாகாணத்தலிருக்கற
தூரா என்னும் சமெவளியல் நறுத்த ைவத்தான். ௨ பன்னர்
அரசன் ேதசாத பத கைளயும், அதகாரிகைளயும், தைலவைரயும்,
நயாயாத பத கைளயும், கருவூலக்காரைரயும், ஆேலாசகைரயும், ஆளுநைரயும்,
நாடுகளிலுள்ள அதகாரிகள் அைனவைரயும் கூடி வருமாறு அைழத்தான்.
அரசன், அவர்கள் அைனவரும் வக்க ரகத்தன் ப ரதஷ்ைட ந கழ்ச்ச க்கு
வரேவண்டும்என்றுவரும்பனான்.
௩ எனேவ அவர்கெளல்லாம் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார் அைமத்தருந்த

வக்க ரகத்தன் முன் வந்து நன்றார்கள். ௪ ப றகு அரசனுக்காக அறவப்பு
ெசய்யும் கட்டியக்காரன் உரத்தக்குரலில், “பல ேதசங்களிலிருந்தும், பலெமாழி
இனங்களிலிருந்தும் வந்துள்ள ஜனங்கேள, நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்.
௫ நீங்கள் எல்லா இைசக்கருவகளின் சப்தங்கைளக் ேகட்டதும் பணிந்து
வணங்கேவண்டும். எக்காளம், நாகசுரம், கன்னரம், வீைண, சுரமண்டலம்,
தம்புரு மற்றும் மற்ற இைசக்கருவகளின் ஒலிைய ேகட்கும்ேபாது, நீங்கள்
தங்க வக்க ரகத்ைத ெதாழுதுெகாள்ளேவண்டும். அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார்
இந்த வக்க ரகத்ைத அைமத்தருக்க றார். ௬ எவனாவது கீேழ வழுந்து தங்க
வக்க ரகத்ைத ெதாழாமலிருந்தால் அவன் சீக்க ரமாக அத க ெவப்பமுள்ள
எரிக றஅக்கனிச்சூைளய ேல ேபாடப்படுவான். இதுஅைனவருக்குமுரியஅரச
கட்டைளயாகும்” என்றான்.
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௭ எனேவ அவர்கள், எக்காளம், நாகசுரம், கன்னரம், வீைண, சுரமண்டலம்
முதலான இைசக்கருவகளின் ஒலிையக் ேகட்டதும் மிக வைரவாக கீேழ
வழுந்து தங்க வக்க ரகத்ைதக் ெதாழுதுெகாண்டார்கள். சகல ேதசத்தாரும்,
இனத்தாரும், ெமாழிக்காரர்களும் கீேழ வழுந்து அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார்
நறுவயதங்கவக்க ரகத்ைதத்ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.
௮ பன்னர், ச ல கல்ேதயர்கள் அரசனிடம் வந்தனர். அந்த ஆட்கள்

யூதர்களுக்கு வேராதமாகப் ேபசத்ெதாடங்கனர். ௯ அவர்கள் அரசனான
ேநபுகாத்ேநச்சாரிடம், “அரேச! நீர் என்றும் வாழ்க. ௧௦அரசேர, நீர் ஒரு கட்டைள
ெகாடுத்தீர். எக்காளம், நாகசுரம், கன்னரம், வீைண, சுரமண்டலம், தம்புரு
முதலான சகல இைசக் கருவகளின் ஒலிையக் ேகட்டதும் ஒவ்ெவாருவரும்
இந்தத் தங்க வக்க ரகத்ைதப் பணிந்து ெதாழுதுெகாள்ளேவண்டும் என்று
ெசான்னீர். ௧௧ அேதாடு, எவனாவது தங்க வக்க ரகத்ைதப் பணிந்து
ெதாழுதுெகாள்ளாமலிருந்தால் அவன் அதக ெவப்பமுள்ள எரிக ற அக்கனிச்
சூைளயல் ேபாடப்படுவான் என்றும் நீர் கட்டைளய ட்டீர். ௧௨ ச ல யூதர்கள்
அரசரான உமது கட்டைளயல் கவனம் ெசலுத்தாமல் இருக்கன்றனர். நீர்
அந்த யூதர்கைள பாப ேலான் மாகாணத்தன் முக்கயமான அதகாரிகளாக
ஆக்கனீர். அவர்கள் ெபயர்களாவன: சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா.
அவர்கள்உமதுெதய்வத்ைதத்ெதாழுவதல்ைல. அவர்கள்உம்மால்நறுவப்பட்ட
தங்கவக்க ரகத்ைதப் பணிந்துவணங்கவல்ைல” என்றுபுகார்கூறனார்கள்.
௧௩ ேநபுகாத்ேநச்சார் மிகவும் ேகாபங்ெகாண்டான். அவன் சாத்ராக்,

ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா ஆக ேயாைர அைழத்தான். எனேவ அவர்கள்
அரசன் முன்பு ெகாண்டுவரப்பட்டார்கள். ௧௪ ேநபுகாத்ேநச்சார் அவர்களிடம்,
“சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா ஆக ேயாேர நீங்கள் எனது ெதய்வத்ைதத்
ெதாழவல்ைல என்பது உண்ைமயா? நீங்கள், என்னால் நறுவப்பட்ட தங்க
வக்க ரகத்ைதத் ெதாழவல்ைல என்பது உண்ைமயா? ௧௫இப்ெபாழுது நீங்கள்
எக்காளம், நாகசுரம், கன்னரம், வீைண, சுரமண்டலம், தம்புரு ஆகய இைசக்
கருவகளின் ஒலிையக் ேகட்டதும் நான் நறுவய தங்க வக்க ரகத்ைதப்
பணிந்து ெதாழேவண்டும். நான் ெசய்தருக்க ற இவ்வக்க ரகத்ைத
நீங்கள் பணிந்துெகாள்ள ஆயத்தமாயருந்தால் நல்லது. ஆனால், நீங்கள்
இதைனத் ெதாழாவ ட்டால், மிகவும் சூடான எரிக ற அக்கனிச் சூைளயல்
ேபாடப்படுவீர்கள். ப றகுஉங்கைளஎன்அதகாரத்தலிருந்துஎந்தத்ேதவனாலும்
காப்பாற்றமுடியாது” என்றான்.
௧௬ சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கள் அரசனிடம்:

“ேநபுகாத்ேநச்சாேர, நங்கள் உம்மிடம் இவற்ைறப்பற்ற வளக்க டத்
ேதைவயல்ைல. ௧௭ நீர் எங்கைள எரிக ற அக்கனி சூைளயல் ேபாட்டால்
நாங்கள் ேசவ க்க ற எங்கள் ேதவன் எங்கைளக் காப்பாற்றுவார். அவர்
வரும்பனால் உமது வல்லைமயலிருந்தும் எங்கைளக் காப்பாற்றுவார்.
௧௮ ஆனால் எங்கைள அவர் காப்பாற்றாவ ட்டாலும்கூட, நாங்கள் உமது
ெதய்வங்கைளச் ேசவ க்கமாட்ேடாம். நீர் நறுவய தங்க வக்க ரகத்ைத
ெதாழமாட்ேடாம். இது அரசராக ய உமக்குத் ெதரிந்தருக்கேவண்டும்”
என்றார்கள்.
௧௯ பன்னர் ேநபுகாத்ேநச்சார் மிகவும் ேகாபங்ெகாண்டான். சாத்ராக்,

ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்களுக்ெகத ரான ேகாபம் அவனது முகத்தல்
ெவளிப்பட்டது. அவன், வழக்கத்ைத வ டச் சூைளைய ஏழு மடங்கு மிகுதயாகச்
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சூடாக்கும்படிக் கட்டைளய ட்டான். ௨௦ ப றகு ேநபுகாத்ேநச்சார்தனது வீரர்களில்
மிகவும் பலமானவர்களிடம் சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா ஆக ேயாைர
நன்றாகக்கட்டும்படி கட்டைளய ட்டான். அரசன் சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா
ஆக ேயாைரஅக்கனிசூைளய ேல ேபாடும்படிவீரர்களிடம் கட்டைளய ட்டான்.
௨௧ எனேவ சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா ஆக ேயார் கட்டப்பட்டு அக்கனி

சூைளய ேல ேபாடப்பட்டனர். அவர்கள் சால்ைவ, ந சார் தைலப்பாைக,
மற்றும் ஆைடகைள அணிந்தருந்தனர். ௨௨ அரசன் கட்டைளயடும்ேபாது
மிகவும் ேகாபமுைடயவனாக இருந்தான். எனேவ அவர்கள் சூைளையச்
சீக்க ரமாக சூடாக்கனார்கள். அந்ெநருப்பு பலமான வீரர்கைளயும் எரிக்கும்
அளவல் மிகவும் சூடாக இருந்தது. அவர்கள் சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா
ஆக ேயாைரத் தூக்க ச் ெசன்று அக்கனிச் சூைளயல் ேபாடுவதற்கு அருகல்
ெசன்றேபாது அவ்வீரர்கைள ெநருப்பு அழித்துப்ேபாட்டது. ௨௩ சாத்ராக்,
ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கள் இறுகக் கட்டப்பட்ட நைலயல் ெநருப்பல்
வழுந்தனர்.
௨௪ பன்னர் அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார் குத த்து எழுந்தான். அவன் மிகவும்

வயப்புற்று தனது ஆேலாசகர்களிடம்: “நாம் மூன்றுேபைர மட்டுேம கட்டி
ெநருப்பல் ேபாட்ேடாம். இதுசரிதானா?” என்றான்.
அவனதுஆேலாசகர்கள்: “ஆம்அரேச” என்றனர்.
௨௫அரசன்அவர்களிடம், “பாருங்கள்,நான்குேபர்ெநருப்ப ற்குள்நடமாடுவைத

நான் பார்க்க ேறன். அவர்கள் கட்டப்பட்டிருக்கவல்ைல. அவர்கள் ெநருப்பால்
எரிக்கப்படவல்ைல. நான்காவது ஆள் ஒரு ேதவபுத்த ரைனப் ேபான்று
இருக்கறார்” என்றான்.
௨௬ ப றகு ேநபுகாத்ேநச்சார் அக்கனிச் சூைளயன் வாசலருேக ெசன்று

உரத்தகுரலில், “சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா என்பவர்கேள ெவளிேய
வாருங்கள்! உன்னதமான ேதவனுைடய பணியாட்கேள, ெவளிேய வாருங்கள்”
என்றான்.
எனேவ சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா ஆக ேயார் ெநருப்பலிருந்து

ெவளிேய வந்தனர். ௨௭ அவர்கள் ெவளிேய வரும்ேபாது, அவர்கைளச் சுற்ற
ேதசாத பத களும்,அதகாரிகளும், தைலவரும்,அரசனின்மந்த ரிகளும்சூழ்ந்து
நன்றனர். ெநருப்பானது சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா ஆக ேயாைரச்
சுடாமலிருந்தைத அவர்களால் பார்க்க முடிந்தது. அவர்களின் உடல்கள்
ெவந்துேபாகவல்ைல. அவர்களின் தைலமய ர் கருகவல்ைல. அவர்களின்
சால்ைவகள் எரிக்கப்படவல்ைல அவர்கள்ேமல் அக்கனியன் மணம்
வீசவல்ைல.
௨௮ ப றகு ேநபுகாத்ேநச்சார்: “சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா ஆக ேயாரின்

ேதவைனப் ேபாற்றுங்கள். அவர்களின் ேதவன்,தூதைனஅனுப்ப அவர்கைளக்
காப்பாற்றவ ட்டார். இந்த மூன்று ேபரும் அவர்களின் ேதவைன நம்பனார்கள்.
அவர்கள் எனது கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்தனர். அவர்கள் மற்ற
ெதய்வங்களுக்குப் பணிவைடச் ெசய்து ெதாழுவைதவ ட மரித்துப்ேபாகத்
தயாராக இருந்தனர். ௨௯ எனேவ, நான் இப்ேபாது இந்தச் சட்டத்ைத
ஏற்படுத்துக ேறன். எந்த ேதசத்தனராகவும், ெமாழியனராகவும் உள்ள
என் ஜனங்கள் சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா ஆக ேயாரின் ேதவனுக்கு
எத ராக ஏதாவது ெசான்னால் அவர்கைளத் துண்டு துண்டாக ெவட்டுேவன்.
அவர்களது வீட்ைட எருக்களமாக ப் ேபாடுேவன். ேவறு எந்த ேதவனும் தம்
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ஜனங்கைள இதுேபால் காப்பாற்ற முடியாது” என்றான். ௩௦ ப றகு அரசன்
சாத்ராக், ேமஷாக், ஆேபத்ேநேகா ஆக ேயாைரப் பாப ேலான் மாகாணத்தன்
முக்கயஅதகாரிகளாக்கனான்.

௪
ேநபுகாத்ேநச்சாரின்மரம் பற்றயகனவு
௧அரசனானேநபுகாத்ேநச்சார்உலகெமங்கலும்வாழும்சகலேதசத்தாருக்கும்,

ஜாதயாருக்கும்,ெமாழிக்காரர்களுக்கும், பன்வரும்கடிதத்ைதஅனுப்பனான்.

வாழ்த்துக்கள்:
௨ மிக உன்னதமான ேதவன் எனக்காகச் ெசய்த அற்புதமும்

ஆச்சரியமும்ெகாண்ட ெசயல்கைள உங்களுக்குச் ெசால்வதல் நான் மிகவும்
மக ழ்ச்ச யைடக ேறன்.

௩ேதவன்வயக்கத்தக்கஅற்புதங்கைளச்ெசய்தருக்க றார்.
ேதவன்வல்லைமமிக்கஅற்புதங்கைளச்ெசய்தருக்க றார்.

ேதவனுைடயஇராஜ்யம்என்ெறன்றும்ெதாடர்க றது.
ேதவனுைடயஆட்ச அைனத்துத்தைலமுைறகளுக்கும்ெதாடரும்.

௪ ேநபுகாத்ேநச்சாராக ய நான் எனது அரண்மைனயல் மக ழ்ச்ச யுடனும்,
ெவற்ற ேயாடும் இருந்ேதன். ௫ என்ைன அச்சுறுத்தும் ஒரு கனைவ நான்
கண்ேடன். நான் என் படுக்ைகயல் படுத்தருந்ேதன். என் மனதல்
படங்கைளயும், தரிசனங்கைளயும் பார்த்ேதன். அைவ என்ைன மிகவும்
அச்சுறுத்தன. ௬ எனேவ என் கனவற்குரிய ெபாருைளக் கூறும்படி
நான் பாப ேலானிலுள்ள அைனத்து ஞானிகைளயும் அைழத்துவருமாறு
கட்டைளய ட்ேடன். ௭ சாஸ்த ரிகளும், கல்ேதயர்களும் வந்தேபாது
நான் அவர்களிடம் என் கனைவப்பற்ற ச் ெசான்ேனன். ஆனால்
அவர்களால் கனவன் ெபாருைளச் ெசால்ல முடியவல்ைல. ௮ இறுதயாக,
தானிேயல் என்னிடம் வந்தான், (நான் தானிேயலுக்கு என் ேதவைனப்
ெபருைமப்படுத்தும்படி ெபல்ெதஷாத்சார் என்று ெபயரிட்டிருந்ேதன். பரிசுத்த
ெதய்வங்களின் ஆவ அவனிடமிருந்தது.) நான் தானிேயலிடம் எனது
கனைவச் ெசான்ேனன். ௯ “ெபல்ெதஷாத்சார், நீ சாஸ்த ரிகளிேலேய மிகவும்
முக்கயமானவன். உன்னிடம் பரிசுத்த ெதய்வங்களின்ஆவ இருப்பைத நான்
அற ேவன். உன்னால் புரிந்துெகாள்ள முடியாத கடுைமயான இரகச யம்
இல்ைல என்பைத அற ேவன். நான் கண்ட கனவு இதுதான். என்னிடம்
இதன் ெபாருள் என்னெவன்று ெசால். ௧௦ நான் எனது படுக்ைகயல்
படுத்தருக்கும்ேபாது கண்ட தரிசனங்கள் இதுதான். என் முன்னால் பூமியன்
மத்தயல் ஒரு மரம் நன்றுக்ெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்ேதன். அந்த மரம்
மிக உயரமாக இருந்தது. ௧௧ அம்மரம் ெபரிதாகவும் பலமுைடயதாகவும்
வளர்ந்தது. அம்மரத்தன் உச்ச வானத்ைதத் ெதாட்டது. அதைன பூமியன்
எந்த இடத்தல் இருந்தும் பார்க்கமுடியும். ௧௨ அம்மரத்தன் இைலகள் மிக
அழகானைவ. அதல் ஏராளமான நல்ல பழங்கள் இருந்தன. அம்மரத்தல்
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஏராளமான உணவு இருந்தது. அம்மரத்தன் அடியல்
காட்டு மிருகங்கள் தங்கன. அதன் கைளகளில் பறைவகள் வச த்தன.
ஒவ்ெவாருமிருகங்களும்அம்மரத்தலிருந்துசாப்ப ட்டன.
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௧௩ “நான் படுக்ைகயல் படுத்தருந்தேபாது நான் அவற்ைறக் காட்ச களாகப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். ப றகு நான், ஒரு பரிசுத்தமான ேதவதூதன்
பரேலாகத்தலிருந்து இறங்க வருவைதப் பார்த்ேதன். ௧௪ அவன்
உரத்தகுரலில்: “மரத்ைத ெவட்டிப்ேபாடுங்கள். அதன் கைளகைள ெவட்டிப்
ேபாடுங்கள். அதன் இைலகைள உத ர்த்துவடுங்கள். அதன் பழங்கைளச்
ச தறடியுங்கள். அம்மரத்தன் அடியலுள்ள மிருகங்கள் ஓடிப்ேபாகும். அதன்
கைளகளில்உள்ளபறைவகள்பறந்துேபாகும். ௧௫ஆனால்அதன்தண்ைடயும்,
ேவர்கைளயும், மண்ணிேல இருக்கவடுங்கள். அைதச் சுற்ற இரும்பாலும்,
ெவண்கலத்தாலுமான வலங்ைகப் ேபாடுங்கள். அதன் தண்டும் ேவர்களும்
தம்ைமச் சுற்றலும் புல்லிருக்கன்ற ெவளியல் இருக்கும். அது காட்டு
மிருகங்கள் மற்றும் பறைவகளுக்கு மத்தயல் இருக்கும். அது பனியல்
நைனயும். ௧௬ அவன் ஒரு மனிதைனப்ேபால ச ந்த க்கமாட்டான். அவன்
ஒரு மிருகத்தன் மனைதப் ெபறுவான். அவன் இவ்வாறு இருக்ைகயல் ஏழு
பருவங்களும்கடந்துேபாகும்என்றுகூறனான்.
௧௭ பரிசுத்த ேதவதூதன் இத்தண்டைனைய அறவத்தது ஏன்? அதனால்

பூமியலுள்ள அைனத்து ஜனங்களும் மனிதர்களின் இராஜ்யங்கைள மிக
உன்னதமான ேதவன் ஆளுகறார் என்று அறந்துெகள்வார்கள். ேதவன்
அந்த இராஜ்யங்கைள தாம் வரும்புக ற எவருக்கு ேவண்டுமானாலும்
ெகாடுக்க றார். ேதவன் அந்த இராஜ்யங்கைள ஆள பணிவானவர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுக்க றார்.
௧௮ “ேநபுகாத்ேநச்சாரக ய நான் கண்ட கனவு இதுதான். இப்ெபாழுது

ெபல்ெதஷாத்சாேர (தானிேயல்), இதன் ெபாருள் என்னெவன்று ெசால்.
எனக்காக என் இராஜ்யத்தல் உள்ள எந்த ஞானிக்கும் இதற்கு வளக்கம்
ெசால்ல முடியவல்ைல. ஆனால் ெபல்ெதஷாத்சாேர, நீ இதற்கு
வளக்கமளிக்கமுடியும். ஏெனன்றால் பரிசுத்த ேதவனுைடய ஆவ உன்னில்
இருக்க றது.”

௧௯தானிேயல் (ெபல்ெதஷாத்சார்)ஒருமணி ேநரத்த ற்குமிகவும்அைமதயாக
இருந்தான். அவனது ச ந்தைன அவைனப் பாத த்தது. எனேவ, அரசன்
அவனிடம்: “ெபல்ெதஷாத்சாேர (தானிேயல்) கனேவா அல்லது அதன்
ெபாருேளாஉன்ைனக்கலங்கப் பண்ணேவண்டியதல்ைல” என்றான்.
ப றகு ெபல்ெதஷாத்சார் (தானிேயல்) அரசனுக்குப் பதல் ெசான்னான்.

என் எஜமானேர! அந்தக் கனவு உமது பைகவைரக் குற த்ததாய் இருக்க
ேவண்டும் என நான் வரும்புக ேறன். அந்தக் கனவன் ெபாருளும்
உமக்கு வ ேராதமானவர்கைளக் குறத்ததாக இருக்கேவண்டுெமன நான்
வரும்புக ேறன். ௨௦-௨௧ நீர் உமது கனவல் ஒரு மரத்ைதப் பார்த்தீர். அம்மரம்
ெபரிதாகவும் பலமானதாகவும்வளர்ந்தது. அதன்உச்ச வானத்ைதத் ெதாட்டது.
அது பூமியன் எல்லா இடங்களிலிருந்தும் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது.
அதன் இைலகள் அழகாய் இருந்தன. அதல் ஏராளமாகப் பழங்கள் இருந்தன.
அப்பழங்கள் ஏராளமானவர்களுக்கு உணவாகயது. அது காட்டுமிருங்களுக்கு
வீடாகயது. அதன் கைளகள் பறைவகளுக்குக் கூடாகயது. நீர் பார்த்த
மரம் இதுதான். ௨௨ அரேச, நீேர அந்த மரம். நீர் ச றப்பும், வல்லைமயும்
ெபற்றருக்க றீர். நீர் வானத்ைதத் ெதாடும் மரத்ைதப்ேபான்று உயர்ந்து உமது
வல்லைமபூமியன்அைனத்துப்பாகங்கைளயும் ேபாய்அைடந்தருக்க றது.
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௨௩ “அரேச,நீர்பரேலாகத்தலிருந்துஒருபரிசுத்தமானேதவதூதன்வருவைதப்
பார்த்தீர். அவன், இம்மரத்ைத ெவட்டு, இதைன அழித்துப்ேபாடு, அதற்கு
இரும்பாலும் ெவண்கலத்தாலுமான வலங்ைகப் ேபாடு. அதன் தண்ைடயும்
ேவர்கைளயும் பூமிய ேலேய வ ட்டுவடு. அதைனப் புல்ெவளியல் வ ட்டுவடு.
அது பனியல் நைனயும். அவன் காட்டு மிருகத்ைதப் ேபான்று வாழ்வான். ஏழு
பருவங்கள் (காலங்கள்)அவன்இவ்வாறுஇருக்கும்ேபாேத கடந்துேபாகும்.
௨௪ “கனவன்ெபாருள்இதுதான்,அரேச, மிகஉன்னதமான ேதவன்அரசருக்கு

இைவ ஏற்படும்படி கட்டைளய ட்டார். ௨௫ அரசரான ேநபுகாத்ேநச்சாேர, நீர்
ஜனங்கைளவ ட்டுப் ேபாகும்படி வற்புறுத்தப்படுவீர். நீர் காட்டு மிருகங்களுக்கு
மத்தயல் வாழ்வீர். நீர் மாடுகைளப்ேபான்று புல்ைலத் தன்பீர். நீர் பனியல்
நைனவீர். ஏழு பருவங்கள் (ஆண்டுகள்) கடந்துேபாகும். ப றகு நீர் உன்னதமான
ேதவேன மனித இராஜ்யங்கைள ஆளுகறார் என்பைதயும், உன்னதமான
ேதவன் தான் வரும்புக ற எவருக்கும் இராஜ்யங்கைளக் ெகாடுப்பார்
என்பைதயும்கற்றுக்ெகாள்வீர்.
௨௬ “மரத்தன் தண்ைடயும் ேவர்கைளயும் பூமியல் வ டேவண்டும் என்பதன்

ெபாருள்இதுதான்: உமதுஇராஜ்யம்உம்மிடம் தருப்ப க்ெகாடுக்கப்படும். உமது
இராஜ்யத்ைத உன்னதமான ேதவன் ஆளுகறார் என்பைத நீர் கற்கும்ேபாது
இது ந கழும். ௨௭ எனேவ, அரேச, எனது ஆேலாசைனைய ஏற்றுக்ெகாள்ளும்.
நீர் பாவம் ெசய்வைத நறுத்த சரியானவற்ைறச் ெசய்ய ேவண்டும் என்று
ஆேலாசைன கூறுக ேறன். தீைம ெசய்வைத நறுத்தும். ஏைழ ஜனங்களிடம்
இரக்கமாயரும். ப றகுநீர் ெவற்றயுள்ளவராகஇருப்பீர்”.
௨௮ அைவ யாவும் அரசன் ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு ஏற்பட்டன.

௨௯-௩௦ கனவுக்கண்ட 12 மாதத்த ற்குப் ப றகு அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சார்
பாப ேலானிலுள்ளதன்அரண்மைனயன்மாடியன்ேமல்நடந்துெகாண்டிருந்தான்.
அவன் மாடியலிருந்துக் ெகாண்டு, “பாப ேலாைனப் பார்! நான் இந்தப்
ெபரியநகரத்ைதக் கட்டிேனன். இதுஎனதுஅரண்மைன! எனதுவலிைமயனால்
நான் இந்த அரண்மைனையக் கட்டிேனன். நான் எவ்வளவு ெபரியவன் என்று
காட்டுவதற்காகஇந்தஇடத்ைதக்கட்டிேனன்” என்றுகூறனான்.
௩௧ இந்த வார்த்ைதகள் அரசனின் வாயல் இருக்கும்ேபாேத

பரேலாகத்தலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டானது. அச்சத்தம் ெசான்னது:
“அரசனான ேநபுகாத்ேநச்சாேர, இைவெயல்லாம் உனக்கு ந கழும்.
உன்னிடமிருந்து அரசன் என்னும் அதகாரம் எடுத்துக் ெகாள்ளப்படும்.
௩௨ நீ ஜனங்களிடமிருந்து பலவந்தமாக ெவளிேயற்றப்படுவாய். நீ
காட்டுமிருகங்கேளாடு வாழ்வாய். நீ பசுைவப்ேபான்று புல்ைலத் தன்பாய்.
ஏழு பருவங்கள் (ஆண்டுகள்), நீ உனது பாடத்ைதக் கற்றுக்ெகாள்ளும் முன்
கடந்துேபாகும். ப றகு உன்னதமான ேதவன் மனிதரின் இராஜ்யங்கைள
ஆளுகறார் என்பைத நீ கற்பாய். அந்த உன்னதமான ேதவன் அவர்
வரும்புக றவர்களுக்குஇராஜ்யங்கைளக்ெகாடுக்க றார்.”
௩௩ அக்காரியங்கள் உடேன ந கழ்ந்தன. ேநபுகாத்ேநச்சார்

ஜனங்கைளவ ட்டு ெவளிேயற்றப்பட்டான். அவன் பசுைவப்ேபான்று புல்ைலத்
உண்ணத்ெதாடங்கனான். அவன் பனியால் நைனந்தான். அவனது தைலமுடி
கழுகன்சறகுகள்ேபான்றுநீளமாகவளர்ந்தன. அவனதுநகங்கள்பறைவயன்
நகத்ைதப்ேபான்றுவளர்ந்தது.
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௩௪ ப றகு காலத்தன் முடிவல், ேநபுகாத்ேநச்சாராக ய நான் பரேலாகத்ைத
ேநாக்க ப் பார்த்ேதன். என் புத்த எனக்குத் தரும்பவந்தது. ப றகு நான்
உன்னதமான ேதவைனப் ேபாற்ற ேனன். நான் அவருக்கு மத ப்ைபயும்
மகைமையயும்என்ெறன்றும்ெகாடுத்ேதன்.

ேதவன்என்ெறன்றும்ஆளுகறார்.
அவரதுஇராஜ்யம்எல்லா தைலமுைறகளுக்கும்ெதாடருக றது.

௩௫பூமியலுள்ளஜனங்கள்உண்ைமய ேலேயமுக்கயமானவர்களல்ல.
பரேலாகத்தன்வல்லைமகேளாடும்,
பூமியன் ஜனங்கேளாடும் ேதவன் என்ன ெசய்ய வரும்புக றாேரா அைதச்
ெசய்க றார்.

எவராலும்அவரதுஅதகாரமுள்ளைகையநறுத்தமுடியாது.
எவராலும்அவரதுெசயல்கைளக் ேகள்வக் ேகட்க்கமுடியாது.

௩௬ எனேவ, அந்த ேநரத்தல், ேதவன் எனது சரியான புத்தைய
எனக்குக் ெகாடுத்தார். அவர் எனக்கு ச றந்த மத ப்ைபயும், அரசன்
என்ற வல்லைமையயும் தரும்பக் ெகாடுத்தார். எனது ஆேலாசகர்களும்,
ப ரபுக்களும் மீண்டும் எனதுஆேலாசைனகைளக் ேகட்கத் ெதாடங்கனார்கள்.
நான் மீண்டும் அரசனாேனன். நான் முன்ைபவ ட இன்னும் சறந்தவனாகவும்
மிகுந்த வல்லைமயுள்ளவனாகவும் ஆேனன். ௩௭ இப்ெபாழுது,
ேநபுகாத்ேநச்சாரக ய நான் பரேலாக அரசருக்கு புகழ்ச்ச , கனம்,
மகைம ஆகயவற்ைறக் ெகாடுக்க ேறன். அவர் ெசய்க றைவ எல்லாம்
சரியானது. அவர் எப்ெபாழுதும் ேநர்ைமயானவர். அவரால் அகந்ைதயாய்
நடக்க றவர்கைளத்தாழ்த்தமுடியும்.

௫

சுவரின் ேமல்எழுதயைக
௧ அரசனான ெபல்ஷாத்சார் தனது அதகாரிகளில் 1,000 ேபருக்கு வருந்து

ெகாடுத்தான். அரசன்அவர்கேளாடு த ராட்ைசரசம் குடித்துக் ெகாண்டிருந்தான்.
௨ ெபல்ஷாத்சார் த ராட்ைசரசம் குடித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத அவன் தனது
ேவைலக்காரர்களுக்குத் தங்கத்தாலும் ெவள்ளியாலுமான கண்ணங்கைளக்
ெகாண்டுவரக் கட்டைளய ட்டான். இந்தக் கண்ணங்கள் அவனது தந்ைதயான
ேநபுகாத்ேநச்சாரால் எருசேலமின் ஆலயத்தலிருந்து எடுத்துக் ெகாண்டு
வரப்பட்டைவ. அரசனான ெபல்ஷாத்சார், தனது ப ரபுக்களும், மைனவகளும்,
அடிைமப் ெபண்களும் அந்தக் கண்ணங்களிலிருந்து குடிக்க ேவண்டும்
என்று வரும்பனான். ௩ எனேவ அவர்கள் எருசேலமின் ேதவாலயத்தலிருந்து
ெகாண்டுவரப்பட்டக் கண்ணங்கைளக் ெகாண்டு வந்தனர். அரசனும்,
அவனது அதகாரிகளும், மைனவகளும், அடிைமப் ெபண்களும் அவற்றல்
குடித்தனர். ௪அவர்கள் குடித்துக்ெகாண்ேட தங்கள் வக்க ரக ெதய்வங்கைளப்
ேபாற்றனார்கள். அவர்கள் தங்கம், ெவள்ளி, ெவண்கலம், இரும்பு, கல், மண்
ேபான்றவற்றால்ெசய்யப்பட்ட ெவறும்சைலகைளப் ேபாற்றனார்கள்.
௫ ப றகு த டீெரன்று ஒரு மனிதக் ைக ேதான்ற சுவரில் எழுதத் ெதாடங்கயது.

வ ரல்கள் சுவரிலுள்ள சாந்துபூச்சன் மீது எழுதற்று. அந்தக் ைக அரசனது
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அரண்மைனயல் வளக்குக்கு எத ராயருந்த சுவரில் எழுதயது. அரசன் அந்தக்
ைகஎழுதும்ேபாதுகவனித்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
௬ அரசனான ெபல்ஷாத்சார் மிகவும் பயந்தான். அவனது முகம் பயத்தால்

ெவளிற ற்று. அவனது முழங்கால்கள் நடுங்க இடித்துக்ெகாண்டன. அவனால்
எழுந்து நற்க முடியவல்ைல. ஏெனன்றால் அவனது கால்கள் அவ்வளவு
பலவீனமாக இருந்தன. ௭ அரசன் ேஜாச யர்கைளயும், கல்ேதயர்கைளயும்
தன்னிடம் வருமாறு அைழத்தான். அவன் அந்த ஞானிகளிடம், “இந்த எழுத்ைத
வாச த்து இதன் ெபாருைள எனக்கு வளக்கும் எவருக்கும் நான் பரிசளிப்ேபன்.
அவனுக்கு இரத்தாம்பர ஆைட அணிவ த்து, அவன் கழுத்தல் ெபான்மாைல
அணிவ ப்ேபன். நான் அவைன எனது இராஜ்யத்தல் மூன்றாவது நைலயல்
உள்ளஆளுநராகஆக்குேவன்” என்றான்.
௮ எனேவ, அரசனின் எல்லா ஞானிகளும் உள்ேள வந்தனர். அவர்களால்

அந்த எழுத்துக்கைள வாச க்கமுடியவல்ைல. ௯ ெபல்ஷாத்சாரின் அத காரிகள்
குழப்பம் அைடந்தனர். அேதாடு அரசன் ேமலும் பயந்து கவைலப்பட்டான்.
அவனதுமுகம்அச்சத்தால்ெவளிற யது.
௧௦ ப றகு அரசனின் தாய் வருந்து நைடெபற்ற அந்த இடத்த ற்கு வந்தாள்.

அவள் அரசன் மற்றும் அவனது அதகாரிகளின் குரல்கைளக் ேகட்டபன்:
“ஓ அரசேர நீர் என்ெறன்றும் வாழ்க. நீர் பயப்பட ேவண்டாம். உனது
முகம் பயத்தால் ெவளிறேவண்டாம். ௧௧ உனது இராஜ்யத்தல் ஒருவன்
இருக்கறான். அவனிடம் பரிசுத்தமான ேதவர்களின் ஆவ உள்ளது. உன்
தந்ைதயன் நாட்களில் அவனால் பல இரகச யங்கைளச் ெசால்லமுடிந்தது.
அவன் தன்ைனச் சுறுசுறுப்பும் ஞானமும் உள்ளவனாகக் காட்டினான். அவன்
இவ்வஷயங்களில் ேதவர்கைளப் ேபான்றருந்தான். உன் தந்ைதயான
ேநபுகாத்ேநச்சார் அந்த மனிதைனஞானிகளுக்ெகல்லாம் ெபாறுப்பத காரியாக
ைவத்தருந்தார். அவன் ேஜாச யர்கைளயும், கல்ேதயர்கைளயும் ஆண்டான்.
௧௨ நான் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ற அவனுைடய ெபயர் தானிேயல். அரசர்
அவனுக்கு ெபல்ெதஷாத்சார் என்று ெபயரிட்டார். ெபல்ெதஷாத்சார் மிக
சுறுசுறுப்புைடயவன். அவனுக்குப் பலெசய்த கள்ெதரியும். அவனால்கனவன்
பலன்களும், இரகசயங்களின் வளக்கமும், கடினமான வஷயங்களுக்குத்
தீர்வுகளும் ெதரியும். தானிேயைலக் கூப்படு, அவனால் சுவர் ேமல்
எழுதயுள்ளவற்றுக்குவளக்கம்ெசால்லமுடியும்” என்றாள்.
௧௩ எனேவ அவர்கள் தானிேயைல அரசனிடம் அைழத்துவந்தனர். அரசன்

தானிேயலிடம் உனது ெபயர் தானிேயல்தானா? யூதாவலிருந்து என்
தந்ைதயால் சைற ப டிக்கப்பட்டு ெகாண்டுவரப்பட்டவர்களில் நீ ஒருவனா?
௧௪ ேதவர்களின் ஆவ உன்னிடம் இருப்பதாக நான் அறந்ேதன். அேதாடு
நீ இரகச யங்கைளப் புரிந்துெகாள்ளக் கூடியவன், ெவளிச்சமும், புத்தயும்,
ஞானமும் ெகாண்டவன் என்றும் உன்ைனப் பற்ற நான் ேகள்வப்பட்ேடன்.
௧௫ ஞானிகளும், ேசாத டர்களும் என்னிடம் அைழத்துவரப்பட்டு சுவரில்
எழுதப்பட்டவற்ைற வாச க்கச் ெசான்ேனன். இந்த எழுத்துக்களின் ெபாருள்
என்னெவன்று அம்மனிதர்கள் ெசால்ல ேவண்டும் என்று வரும்ப ேனன்.
ஆனால் அவர்களால் சுவரில் எழுதப்பட்டுள்ளவற்றுக்கான வளக்கத்ைத
எனக்குச் ெசால்ல முடியவல்ைல. ௧௬ ஒவ்ெவாரு ெபாருளின் அர்த்தத்ைதயும்
உன்னால் வளக்க முடியும் என்றும் மிகச் கடினமான ப ரச்சைனகளுக்கும்
உன்னால் பதல் ெசால்ல முடியும் என்றும் நான் உன்ைனப்பற்ற க்
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ேகள்வப்பட்ேடன். உன்னால் இச்சுவரில் எழுதப்பட்டுள்ளவற்ைற வாச த்து
அதன் ெபாருைள எனக்கு வளக்க முடியுமானால் நான் உனக்கு இரத்தாம்பர
ஆைடையக் ெகாடுப்ேபன். நான் உனது கழுத்தல் ெபான் மாைலைய
அணிவ ப்ேபன். ப றகு நீ இந்த இராஜ்யத்தன் மூன்றாவது உயர் ஆளுநராக
ஆகலாம் என்றான்.
௧௭ தானிேயல் அரசனிடம், “ெபல்ஷாத்சார் அரசேர, உமது அன்பளிப்புகைள

நீர் உம்மிடேம ைவத்துக்ெகாள்ளும். அல்லது நீர் உமது பரிசுகைளேவறு
யாருக்காவது ெகாடும். ஆனால் நான் உமக்காகச் சுவரில்
எழுதப்பட்டுள்ளவற்ைற வாச ப்ேபன். நான் அதன் ெபாருள் என்னெவன்றும்
உமக்குவளக்குேவன்.
௧௮ “அரேச, உன்னதமான ேதவன், உமது தந்ைதயான ேநபுகாத்ேநச்சாைர

ச றப்பும், வல்லைமயும் ெகாண்ட அரசராக ஆக்கனார். ேதவன் அவைர
மிக முக்கயமானவராக ஆக்கனார். ௧௯ பல நாடுகளில் உள்ள ஜனங்களும்,
பலெமாழி ேபசும் ஜனங்களும் ேநபுகாத்ேநச்சாருக்கு அஞ்சனார்கள்.
ஏெனன்றால் உன்னதமான ேதவன் அவைர மிக முக்கயமான அரசராக்கனார்.
ேநபுகாத்ேநச்சார் ஒருவன் மரிக்கேவண்டும் என்று வரும்பனால் உடேன
அவைனக் ெகான்றுவடுவார். அவர் ஒருவன் வாழேவண்டும் என்று
வரும்பனால், அவைன வாழவடுவார். அவர் ஜனங்கைள முக்கயப்படுத்த
ேவண்டும் என்று வரும்பனால் அவர்கைள முக்கயப்படுத்துவார். அவர்
ஜனங்கைள முக்கயமற்றவர்களாக்க ேவண்டும் என்று வரும்பனால்
அவர்கைளமுக்கயமற்றவர்களாக்குவார்.
௨௦ “ஆனால் ேநபுகாத்ேநச்சார் அகந்ைதயும் கடின மனமும் ெகாண்டவரானர்.

எனேவ, அவரது வல்லைம அவரிடமிருந்து எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது.
அவரது இராஜ சங்காசனம் பற க்கப்பட்டது. அவருைடய மகைம
அகற்றப்பட்டது. ௨௧ ப றகு ேநபுகாத்ேநச்சார் ஜனங்கைளவ ட்டு ெவளிேயறும்படி
வற்புறுத்தப்பட்டார். அவருைடய மனது மிருகத்தன் மனது ேபாலாய ற்று. அவர்
காட்டுக் கழுைதகேளாடு வாழ்ந்து பசுைவப்ேபான்று புல்ைலத் தன்றார். அவர்
பனியல் நைனந்தார். அவர் தனது பாடத்ைதக் கற்றுக் ெகாள்ளும்வைர இைவ
நகழ்ந்தன. பன்னர்அவர்உன்னதமானேதவன்மனிதர்களின்இராஜ்யங்கைள
ஆளுகறார். அேதாடு உன்னதமான ேதவன் தான் வரும்புக ற எவைரயும்
இராஜ்யத்ைதஆளைவப்பார் என்பைதக்கற்றுக்ெகாண்டார்.
௨௨ “ஆனால் ெபல்ஷாத்சாேர, உமக்கு ஏற்கனேவ இைவ

ெதரியும். நீர் ேநபுகாத்ேநச்சாரின் மகன். ஆனாலும் நீர் உம்ைம
இன்னும் பணிவுள்ளவராக்க க்ெகாள்ளவல்ைல. ௨௩ இல்ைல, நீர்
பணிவுள்ளவராகவல்ைல. அதற்குப் பதலாக பரேலாகத்தன் கர்த்தருக்கு
எத ராகத் தரும்பனீர். கர்த்தருைடய ஆலயத்தலுள்ள கண்ணங்கைளக்
குடிப்பதற்குக் ெகாண்டுவரும்படிக் கட்டைளய ட்டீர். நீரும், உமது
அரசு அத காரிகளும், உமது மைனவயரும், அடிைமப்ெபண்களும்,
அக்கண்ணங்களில் த ராட்ைசரசத்ைதக் குடித்தீர்கள். நீர் ெபான்னாலும்,
ெவள்ளியாலும், ெவண்கலத்தாலும், இரும்பாலும், மரத்தாலும், கல்லாலும்
ஆன ெதய்வங்கைளப் ேபாற்றனீர். அைவ உண்ைமயல் ெதய்வங்கள் அல்ல.
அவற்றால் பார்க்கேவா, ேகட்கேவா, புரிந்துெகாள்ளேவா முடியாது. ஆனால்
உமது வாழ்க்ைக மீதும், உமது ெசயல்கள் மீதும் அதகாரம் பைடத்த ேதவைன
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நீர் மகைமப்படுத்தவல்ைல. ௨௪அதனால், ேதவன்சுவர்ேமல்எழுதுகறைகைய
அனுப்பனார். ௨௫சுவரில் எழுதப்பட்டுள்ளவார்த்ைதகள்இைவதான்:

ெமேன,ெமேன,ெதக்ேகல்,உப்பார்சன்.

௨௬ “இதுதான்அவ்வார்த்ைதகளின்ெபாருள்:

“ெமேன:
உன்ஆளுைகமுடியும்நாட்கைளத் ேதவன்எண்ணிைவத்தருக்க றார்.

௨௭ெதக்ேகல்:
நீ தராச ேல நறுக்கப்பட்டுக்குைறவாய்காணப்பட்டாய்.

௨௮உப்பார்சன்:
உன்ஆளுைகஉன்னிடமிருந்துஎடுக்கப்பட்டு,
அதுேமதயருக்கும்ெபர்ச யருக்கும்பங்க ட்டுக்ெகாடுக்கப்படும்” என்றான்.

௨௯ பன்னர் ெபல்ஷாத்சார் தானிேயலுக்கு இரத்தாம்பரத்ைத அணிவ த்து,
அவனது கழுத்தல் ெபான் மாைலையப் ேபாட்டான். அவன் இராஜ்யத்தன்
மூன்றாம் ஆளுநராக உயர்த்தப்பட்டான். ௩௦ அேத இரவல் பாப ேலானின்
அரசனான ெபல்ஷாத்சார் ெகால்லப்பட்டான். ௩௧தரியு என்னும் ேமதயன் புதய
அரசனானான். தரியு 62வயதுைடயவனாகஇருந்தான்.

௬
தானிேயலும்சங்கங்களும்
௧ தரியு தனது இராஜ்யம் முழுவைதயும் ஆளுவதற்கு 120 ேதசாத பத கைளத்

ேதர்ந்ெதடுப்பது நல்ல த ட்டெமன்று எண்ணினான். ௨ அவன் அந்த 120
ேதசாத பத கைளயும் கட்டுப்படுத்த மூன்று ேபைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தான். இந்த
மூன்று ேமற்பார்ைவயாளர்களில் தானிேயலும் ஒருவன். அரசன் இவ்வாறு
ஓர் ஏற்பாடு ெசய்துவ ட்டதால் எவரும் அவைன ஏமாற்ற முடியாது. அேதாடு
அவன் தனது இராஜ்யத்தல் எைதயும் இழக்கமாட்டான். ௩ தானிேயல் தன்ைன
மற்ற ேமற்பார்ைவயாளர்கைளவ டச் ச றந்தவனாகக் காட்டினான். தானிேயல்
இதைனத் தனது நற்குணங்கள்மூலமும், நல்ல தறைமகள்மூலமும் ெசய்தான்.
அரசன் தானிேயலின்ேமல் மிகவும் வயப்பைடந்தான். அவன் தானிேயைல
இராஜ்யம் முழுவதற்கும் ஆளுநாரக்கவ டலாம் என்று த ட்டமிட்டான். ௪ஆனால்
மற்ற ேமற்பார்ைவயளர்களும், மற்ற ேதசாத பத களும் இதைன அறந்ததும்
மிகவும் ெபாறாைமெகாண்டனர். அவர்கள் தானிேயைல குற்றஞ்சாட்ட
காரணங்கைளத் ேதடினர். எனேவ அவர்கள் தானிேயல் அரசு பணிகைளச்
ெசய்யும்ேபாது மிகக் கவனமாகக் கவனித்தனர். ஆனால் அவர்களால்
தானிேயலிடம் எந்தக் குைறையயும் கண்டுபடிக்க முடியவல்ைல. தானிேயல்
ேநர்ைமயாளனாகவும், நம்ப க்ைகக்குரியவனாகவும் இருந்தான். அவன்
அரசைனஏமாற்றாமல்மிகக் கடுைமயாக ேவைலெசய்துவந்தான்.
௫ இறுதயாக அந்த ஆட்கள், “நாம் தானிேயைல குற்றம் கண்டுபடிக்கும்படி

தவறான எைதயும்அவன்ெசய்யமாட்டான். எனேவ நாம் அவனது ேதவனுைடய
சட்டவஷயத்தல்குற்றம்காணேவண்டும்” என்றுேபச க்ெகாண்டனர்.
௬ எனேவ, அந்த ேமற்பார்ைவயாளர்களும், ேதசாத பத களும் ஒரு குழுவாக

அரசனிடம் ெசன்றனர். அவர்கள்அரசைர ேநாக்க , “தரியுஅரசேர, என்ெறன்றும்
வாழ்வீராக. ௭ ேமற்பார்ைவயாளர்களும், ேதசாத பத களும், ப ரபுக்களும்,
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மந்த ரிமார்களும், தைலவர்களும் ஒரு வஷயத்ைத ஒப்புக்ெகாண்டார்கள்.
அதாவது நாங்கள் அரசர் ஒரு சட்டத்ைதச் இயற்றேவண்டும் என்று
எண்ணுகேறாம். எல்ேலாரும் அதற்கு அடி பணியேவண்டும். இதுதான்
அந்தச் சட்டம், எவராவது இன்னும் 30 நாட்களுக்கு அரசராக ய உம்ைமத் தவ ர
ேவெறந்த ேதவைனேயா, மனிதைரேயா ேநாக்க எந்த ஒரு காரியத்த ற்கும்
ெஜபம் ெசய்தால் அவன் சங்கக்கூண்டிேல ேபாடப்படுவான். ௮ இப்ெபாழுது
இதைனச் சட்டமாக்க இந்தத் தாளிேல ைகெயழுத்துப் ேபாடும். இவ்வாறு
இந்தச் சட்டம் மாற்ற முடியாதபடி இருக்கும். ஏெனன்றால் ேமதயர்கள் மற்றும்
ெபர்ச யர்களின் சட்டங்கள் வலக்கேவா மாற்றேவா முடியாதைவ” என்றனர்.
௯அவர்கள் ெசான்னபடி அரசரான தரியு இச்சட்டத்ைத இயற்ற ைகெயழுத்துப்
ேபாட்டான்.
௧௦தானிேயல்ஒவ்ெவாரு நாளும் ேதவனிடம்மூன்றுமுைறெஜபம் ெசய்வான்.

தானிேயல் ஒவ்ெவாரு நாளும் மூன்றுமுைற முழங்காலில் நன்று ேதவனிடம்
ெஜப த்து அவைரப் ேபாற்றுவான். தானிேயல் இப்புதய சட்டத்ைதக்
ேகள்வப்பட்டதும் தனதுவீட்டிற்குப் ேபாய் தனதுஅைறயல்உள்ள மாடியன்மீது
ஏறனான். தானிேயல் எருசேலைம ேநாக்கயருக்க ற ஜன்னல் அருகல் ேபாய்
முழங்காலிட்டுஎப்ெபாழுதும்ெசய்வதுேபான்றுெஜப த்தான்.
௧௧ அந்த ஆட்கள் குழுவாகச் ெசன்று தானிேயைலக் கண்டுபடித்தனர்.

அவர்கள் தானிேயல் ேதவனிடம் உதவ ேகட்டு ெஜப ப்பைதக் கண்டனர்.
௧௨ எனேவ அந்த ஆட்கள் அரசனிடம் ெசன்றனர். அவர்கள் அவனிடம் அவன்
இயற்றய சட்டத்ைதப் பற்ற ேபசனர். அவர்கள், “தரியு அரேச, எந்த மனிதனும்
30 நாள்வைரயலும் அரசராக ய உம்ைமத் தவ ர ேவறு எந்தத் ேதவைனயும்,
ஆைளயும் ேநாக்க யாெதாரு காரியத்ைதக் குற த்தும் ெஜபம் ெசய்தால்
அவைனச் சங்கக்கூண்டிேல ேபாடேவண்டும்என்றுநீர் கட்டைளப் பத்த ரத்த ேல
ைகெயழுத்த ட்டீர்அல்லவா?” என்றனர்.
அதற்குஅரசன், “ஆமாம். நான்அந்தச்சட்டத்தல்ைகெயழுத்த ட்ேடன். அேதாடு

ேமதயர்கள்மற்றும்ெபர்ச யர்களுக்குஇருக்கும்மாறாதசட்டத்தன்படிஅதுரத்து
ெசய்யப்படேவாஅல்லதுமாற்றப்படேவாகூடாது” என்றான்.
௧௩ அந்த ஆட்கள் அரசனிடம், “தானிேயல் என்ற ெபயருைடய அந்த

மனிதன் உமக்கு மரியாைத ெசலுத்துவதல்ைல. தானிேயல் யூதாவலிருந்து
ெகாண்டுவரப்பட்ட ைகத களில் ஒருவன். தானிேயல் நீர் ைகெயழுத்த ட்ட
சட்டத்ைதப்பற்ற கவைலப்படவல்ைல. தானிேயல் ஒவ்ெவாரு நாளும் மூன்று
முைற தன் ேதவனிடத்தல் ெஜபம் பண்ணி உதவக்காக மன்றாடுக றான்”
என்றனர்.
௧௪அரசன் இதைனக் ேகள்வப்பட்டதும் மிக வருத்தப்பட்டு கலக்கமைடந்தான்.

அரசன் தானிேயைலக் காப்பாற்ற ேவண்டும் என்று முடிவு ெசய்தான். அவன்
மாைலவைர இதற்கான ஒரு த ட்டத்ைதப்பற்ற ேய எண்ணினான். ௧௫ ப றகு
அந்த ஆட்கள் ஒரு குழுவாக அரசனிடம் ெசன்றனர். அவர்கள் அவனிடம்,
“அரேச, நைனத்துப்பாரும். ேமதயர் மற்றும் ெபர்ச யரின் சட்டமானது,
அரசனால்ைகெயழுத்த டப்பட்டகட்டைளேயாஅல்லதுசட்டேமாவலக்கப்படேவா
மாற்றப்படேவாமுடியாதுஎன்றுகூறுகறது” என்றார்கள்.
௧௬ எனேவ, தரியு அரசன் கட்டைளய ட்டான். அவர்கள் தானிேயைல

அைழத்து வந்து சங்கங்களின் கூண்டில் ேபாட்டனர். அரசன் தானிேயலிடம்,
“நீ ெதாழுதுெகாள்ளும் ேதவன் உன்ைனக் காப்பாற்றுவார் என்று நான்
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நம்புக ேறன்” என்று ெசான்னான். ௧௭ ஒரு ெபரிய பாறங்கல்ைலக் ெகாண்டு
வந்து சங்கக்குைகயன் வாசைல மூடினார்கள். ப றகு அரசன் தனது
ேமாத ரத்ைதப் பயன்படுத்த பாைறயன்ேமல் முத்தைரய ட்டான். ப றகு அவன்
தன் அதகாரிகளின் ேமாத ரங்களாலும் பாைறயன்ேமல் முத்தைரய ட்டான்.
இது, எவராலும் பாறாங்கல்ைலத் த றந்து தானிேயைல கூண்டிலிருந்து
ெவளிேய ெகாண்டுவர முடியாது என்று காட்டியது. ௧௮ ப றகு அரசனான தரியு
தன்வீட்டிற்குத்தரும்ப ப்ேபானான். அரசன்அன்ற ரவுஉணவுஉண்ணவல்ைல,
அவன் யாரும் வந்து ேவடிக்ைக ெசய்து மக ழ்வூட்டுவைத வரும்பவல்ைல.
அரசனால்இரவுமுழுவதும்தூங்கமுடியவல்ைல.
௧௯ மறுநாள் காைலயல் கழக்கு ெவளுக்கும்ேபாது அரசனான தரியு

எழுந்து சங்கங்களின் குைகக்கு ஓடினான். ௨௦ அரசன் மிகத்துயரமாக
இருந்தான். அவன் சங்கங்களின் குைகக்கருகல் ேபாய், தானிேயைலக்
கூப்ப ட்டான். அரசன், “தானிேயேல ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய ஊழியேன,
நீ எப்ெபாழுதும் உன் ேதவனுக்குச் ேசைவெசய்க றாேய, உனது ேதவனால்
உன்ைனச்சங்கங்களிடமிருந்துகாப்பாற்றமுடிந்ததா?” என்றான்.
௨௧தானிேயல்அதற்குப்பதலாக, “அரேச, நீர் என்ெறன்றும்வாழ்க. ௨௨ேதவன்

என்ைனக் காக்கத் தூதைன அனுப்பனார். தூதன் சங்கங்களின் வாைய
அைடத்தான். சங்கங்கள் என்ைனக் காயப்படுத்தவல்ைல. ஏெனன்றால், நான்
குற்றமறயாதவன் என்று ேதவன்அறவார். அரேச நான் உமக்கு எத ராக எந்தக்
ேகடும்ெசய்யவல்ைல” என்றான்.
௨௩ அரசனான தரியு மிகுந்த மக ழ்ச்ச யைடந்தான். அவன் தனது

ேவைலக்காரர்களிடம் சங்ககுைகயலிருந்து தானிேயைல ெவளிேயற்றும்படிச்
ெசான்னான். தானிேயைலச் சங்கக்குைகயலிருந்து ெவளிேய அைழத்தேபாது
அவர்கள் அவன் உடலில் எவ்வத காயத்ைதயும் காணவல்ைல. தானிேயல்
சங்கங்களால் காயப்படுத்தப்படவல்ைல, ஏெனன்றால் அவன் ேதவனிடம்
வசுவாசம்ைவத்தான்.
௨௪ ப றகு அரசன், தானிேயல்மீது குற்றம் சாட்டி அவைனச் சங்கக்குைகக்குள்

அனுப்பயவர்கைளக் ெகாண்டுவரும்படிக் கட்டைளய ட்டான். அம்மனிதர்களும்
அவர்களது மைனவகளும் குழந்ைதகளும் சங்கக்குைகக்குள் தள்ளப்பட்டனர்.
அவர்கள்குைகயன் தைரக்குள்வழுவதற்குமுன்ேப சங்கங்கள்அவர்கள் ேமல்
பாய்ந்து,அவர்களதுஉடல்கைளக்க ழித்துஎலும்புகைளெமன்றுஉண்டன.
௨௫ ப றகு அரசனான தரியு பன்வரும் கடிதத்ைத உலகம் முழுவதலும் உள்ள

பல்ேவறுெமாழி ேபசுக றஅைனத்துஜனங்களுக்கும்எழுதனான்:

௨௬வாழ்த்துக்கள்:
நான் ஒரு புதய சட்டத்ைத இயற்றயருக்க ேறன். இச்சட்டம் என்

இராஜ்யத்தல் உள்ள எல்லாப் பகுத ஜனங்களுக்கும் உரியது. நீங்கள்
எல்ேலாரும்தானிேயலின்ேதவனுக்குஅஞ்ச மரியாைதெசய்ய ேவண்டும்.

தானிேயலின்ேதவன்ஜீவனுள்ளேதவன்,
ேதவன்என்ெறன்றும்இருக்கறார்.

அவரதுஇராஜ்யம்என்ெறன்றும்அழியாதது.
அவரதுஆட்ச முடிவல்லாதது.

௨௭ேதவன்ஜனங்களுக்குஉதவெசய்துகாப்பாற்றுகறார்.
ேதவன்பரேலாகத்தலும்பூமியலும்அற்புதங்கைளச்ெசய்க றார்.
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ஆண்டவர்தானிேயைலச் சங்கங்களிடமிருந்துகாப்பாற்றனார்.

௨௮எனேவ தானிேயல், தரியு அரசனாகஇருந்த காலத்தலும், ெபர்ச யனாகய
ேகாேரசுைடயஆட்சயலும்ெவற்ற கரமாகவாழ்ந்தான்.

௭
நான்குமிருங்கைளப்பற்றயதானிேயலின்கனவு
௧ பாப ேலானின் அரசனாகய ெபல்ஷாத்சாரின் ஆட்சயன் முதல் ஆண்டில்

தானிேயல் ஒரு கனவு கண்டான். தானிேயல் தனது படுக்ைகயல்
படுத்தருந்தேபாது இந்தச் தரிசனங்கைளக் கண்டான். தானிேயல் தான் கண்ட
கனைவப்பற்ற எழுதனான். ௨ தானிேயல் ெசான்னான், “நான் தரிசனத்ைத
இரவல் கண்ேடன். அந்தத் தரிசனத்தல் நான்கு தைசகளிலிருந்தும்
காற்றடித்துக் ெகாண்டிருந்தது. அக்காற்றுகள் கடைலக் ெகாந்தளிக்கச்
ெசய்தது. ௩ நான் நான்கு ெபரிய மிருகங்கைளப் பார்த்ேதன். அைவ
ஒவ்ெவான்றும் இன்ெனான்றலிருந்து ேவறுபட்டதாக இருந்தது. அந்த நான்கு
மிருகங்களும்கடலிலிருந்துெவளிேயவந்தன.
௪ “முதல் மிருகம் ஒரு சங்கத்ைதப் ேபான்றருந்தது. அதற்குக்

கழுைகப்ேபான்று சறகுகளும்இருந்தன. நான்இந்த மிருகத்ைத கவனித்ேதன்.
ப றகு அதன் சறகுகள் படுங்கப்பட்டன. அது தைரயலிருந்து எடுக்கப்பட்டு
மனிதைனப்ேபான்று இரண்டு காலில் நன்றது. மனித இருதயம் அதற்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டது.
௫ “ப றகு நான் எனக்கு முன்னால் இரண்டவாது மிருகத்ைதப் பார்த்ேதன்.

இந்த மிருகம் கரடிையப் ேபான்றருந்தது. அது ஒரு பக்கமாக சாய்ந்து
நன்றது. அது தனது வாயன் பற்களுக்குள்ேள மூன்று வலா எலும்புகைளக்
கவ்வக்ெகாண்டிருந்தது. ‘எழுந்தரு, நீ வரும்புக ற எல்லா இைறச்சையயும்
சாப்படு’ என்றுஅதற்குச்ெசால்லப்பட்டது.
௬ “அதன் பறகு நான் இன்ெனாரு மிருகத்ைதக் கண்ேடன். இந்த மிருகம்

ஒரு சவங்கையப் ேபான்றருந்தது. அதன் முதுகன்ேமல் நான்கு ச றகுகள்
இருந்தன. அச்ச றகுகள் பறைவகளின் ச றகுகைளப் ேபான்றருந்தன. இந்த
மிருகத்த ற்கு நான்கு தைலகள் இருந்தன. இதற்கு ஆட்ச ெசய்யும் உரிைம
ெகாடுக்கப்பட்டது.
௭ “அதன் பறகு இரவல் தரிசனத்தல் என் முன்பு நான்காவது மிருகத்ைதக்

கண்ேடன். இந்த மிருகம் மிக பயங்கரமும், பலமும் உைடயதாக இருந்தது.
இது மிகப் பல முைடயதாகத் ேதான்றயது. இதற்கு ெபரிய இரும்புப் பற்கள்
இருந்தன. இந்த மிருகம் தன் இைரையப் ப டித்து ெநாறுக்க தன்றது. இந்த
மிருகம் மிச்சமுள்ளவற்ைறக் காலால் மித த்து துைவத்தது. இந்த நாலாவது
மிருகம் நான் பார்த்த மற்ற மிருகங்கைளவ ட ேவறுபட்டதாக இருந்தது. இந்த
மிருகத்த ற்குப் பத்துக்ெகாம்புகள்இருந்தன.
௮ “நான் அந்தக் ெகாம்புகைளப் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். ப றகு

அக்ெகாம்புகளுக்கைடயல் இன்ெனாரு ெகாம்பு முைளத்தது. இது சறய
ெகாம்பாகஇருந்தது. இச்ச றயெகாம்பல்மனித கண்கைளப்ேபான்றுகண்கள்
இருந்தன. இச்ச றய ெகாம்பல் வாயும் இருந்தது. அந்த வாய் ேபச யது. சறு
ெகாம்பானதுமற்றெகாம்புகளில்மூன்ைறப்படுங்கயது.

நான்காவதுவலங்கன்தீர்ப்பு
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௯ “நான் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது, சங்காசனங்கள் அவற்றன் இடத்தல்
ைவக்கப்பட்டன.

நீண்டஆயுசுள்ளஅரசர்ஒருவர்அவரதுசங்காசனத்தல்அமர்ந்தருந்தார்.
அவரதுஆைடகள்மிகவும்ெவண்ைமயாகஇருந்தன.

அைவபனிையப் ேபான்றுெவண்ைமயாகஇருந்தன.
அவரதுதைலமுடியும்ெவண்ைமயாகஇருந்தது.

அதுகம்பளிையப் ேபான்றுெவண்ைமயாகஇருந்தது.
அவரதுசங்காசனம்ெநருப்பனால்ெசய்யப்பட்டிருந்தது.

அச்சங்காசனத்தன்சக்கரங்கள்ஜுவாைலகளால்ெசய்யப்பட்டிருந்தன.
௧௦நீண்டஆயுசுள்ளஅரசருக்குமுன்னால்

ஒருெநருப்புஆறுஓடிக்ெகாண்டிருந்தது.
பலலட்சம் ேபர்அரசருக்குப் பணிவைடச்ெசய்தனர்.

அவருக்குமுன்னால்ேகாடா ேகாடிேபர் நன்றார்கள்.
இதுெசயல்படத்துவங்கும்நீத மன்றம் ேபால்,

புத்தகங்கெளல்லாம்த றந்துைவக்கப்பட்டிருந்தன.

௧௧ “நான் பார்த்துக்ெகாண்ேட இருந்ேதன். ஏெனன்றால் ச றய
ெகாம்பு வீண்ெபருைம ேபச க்ெகாண்டிருந்தது. நான்காவது மிருகம்
ெகால்லப்படும்வைர நான் பார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். அதன் உடல்
அழிக்கப்பட்டு, அது எரிகன்ற ெநருப்பல் வீச எறயப்பட்டது. ௧௨ மற்ற
மிருகங்களின் அதகாரமும் ஆட்சயும் அவற்ற டமிருந்து படுங்கப்பட்டன.
ஆனால்அைவகுறப்ப ட்ட காலம்வைரவாழஅனுமதக்கப்பட்டன.
௧௩ “இரவல் என் தரிசனத்தல் நான் பார்த்த ேபாது எனக்கு முன்னால்

மனிதைனப்ேபால் காணப்பட்ட ஒருவைரப் பார்த்ேதன். அவர் வானத்து
ேமகங்களின்ேமல் வந்துெகாண்டிருந்தார். அவர் ந த்தய ஆயுசுள்ள அரசரிடம்
வந்தார். அவர்கள்அவைரஅரசருக்கருகல்ெகாண்டுவந்தனர்.
௧௪ “மனிதைனப்ேபான்று ேதாற்றமளித்த அவரிடம் அத காரம், மகைம, ஆட்ச

உரிைம ெகாடுக்கப்பட்டன. எல்லா ஜனங்களும் எல்லா ெமாழிக்காரர்களும்
அவைரத் ெதாழேவண்டும். அவரது ஆட்ச என்ெறன்றும் நைலத்தருக்கும்.
அவரதுஇராஜ்யம் என்ெறன்றும்ெதாடரும். இதுஎன்ைறக்கும்அழிக்கப்படாமல்
இருக்கும்.

நான்காவதுமிருகத்ைதப் பற்றயகனவன்வளக்கம்
௧௫ “தானிேயலாகய நான் குழம்ப கவைலப்பட்ேடன். அத்தரிசனங்கள்

என் மனதற்குள் ேபாய் என்ைனத் துன்புறுத்தயது. ௧௬ நான் அங்ேக
நன்றுெகாண்டிருந்த ஒருவன் அருகல் ெசன்ேறன். இதன்ெபாருள்
என்னெவன்றுநான்அவனிடம் ேகட்ேடன். அவன்இதன்ெபாருள்என்னெவன்று
எனக்கு வளக்கனான். ௧௭ அவன் ெசான்னான், ‘நான்கு மிருகங்களும்
நான்கு இராஜ்யங்களாகும். இந்த நான்கு இராஜ்யங்களும் பூமியலிருந்து
வந்தருக்கன்றன. ௧௮ஆனால்ேதவனுைடயவ ேசஷஜனங்கள்இராஜ்யத்ைதப்
ெபறுவார்கள். அவர்கள் இந்த இராஜ்யத்ைத என்ெறன்றும்ைவத்தருப்பார்கள்’
என்றான்.
௧௯ “ப றகு,நான்நான்காவதுமிருகம்எைதக்குற க்கும்? அதன்ெபாருள்என்ன?

என்பைத அற ந்துெகாள்ள வரும்ப ேனன். அந்த நான்காவது மிருகமானது
மற்ற மிருகங்களிடமிருந்து வத்தயாசமானது. இது மிகப் பயங்கரமானது.
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இதற்கு இரும்புப் பல்லும் ெவண்கல நகங்களும் இருந்தன. அது தன்
இைரையப் ப டித்து ெநாறுக்க முழுைமயாகத் தன்றது. மற்றவர்கைள அது
காலால் மித த்துத் துைவத்தது. ௨௦ நான், நான்காவது மிருகத்தன் தைலமீது
முைளத்த பத்துக் ெகாம்புகைளப்பற்ற அற ந்துெகாள்ள வரும்ப ேனன்.
அதல் முைளத்த ச றய ெகாம்ைபப்பற்றயும் அற ந்துெகாள்ள வரும்ப ேனன்.
அச்ச றய ெகாம்பு மற்ற பத்துக் ெகாம்புகளில் மூன்ைறப் படுங்கயது. அச்சறு
ெகாம்ப ற்கு மனிதக் கண்கள் இருந்தன. அது ெதாடர்ந்து இறுமாப்பாய்ப்
ேபச யது. மற்றக் ெகாம்புகைள வ டவும் இது குரூரமானதாகக் காணப்பட்டது.
௨௧ நான் கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத, இச்சறு ெகாம்பு ேதவனுைடய
ச றப்பான ஜனங்களுக்கு எத ராகச் சண்ைடய டத் துவங்கயது. அக்ெகாம்பு
அவர்கைளக் ெகான்றது. ௨௨ சறு ெகாம்பானது, ேதவனுைடய வ ேசஷமான
ஜனங்கைளத் ந த்தய ஆயுசுள்ள அரசர் வந்து நயாயம்தீர்க்கும்வைர
ெகாைலெசய்துெகாண்டிருந்தது. ந த்தயஆயுசுள்ளஅரசர் ச றய ெகாம்பைன
நயாயந்தீர்த்தார். இத்தீர்ப்பு ேதவனுைடய வ ேசஷ ஜனங்களுக்கு உதவயாக
இருந்தது. அவர்கள்இராஜ்யத்ைதப்ெபற்றனர்.
௨௩ “அவன் இதைன என்னிடம் வளக்கனான்: ‘நான்காவது மிருகம் என்பது

பூமியல் வரவருக்கும் நான்காவது இராஜ்யம். இது மற்ற இராஜ்யங்கைளவ ட
ேவறுபட்டது. நான்காவது இராஜ்யமானது உலகல் தன்ைனச் சுற்றயுள்ள
ஜனங்கள் அைனவைரயும் அழிக்கும். அது நடந்து உலகல் தன்ைனச்
சுற்றயுள்ள நாடுகைள மித த்து நசுக்கும். ௨௪இதல் பத்துக் ெகாம்புகள் என்பது
இந்த நான்காவது இராஜ்யத்தல் வரப்ேபாகும் பத்து அரசர்கைளக் குறக்கும்.
இந்தப் பத்து அரசர்களும் ேபானபன்பு அடுத்த அரசன் வருவான். அவன்
அவனுக்கு முன்பு ஆண்ட அரசர்கைளவ ட ேவறுபட்டவனாக இருப்பான். அவன்
மற்ற அரசர்களில் மூன்று ேபைரத் ேதாற்கடிப்பான். ௨௫இந்த வ ேசஷ அரசன்
மிக உன்னதமான ேதவனுக்கு எத ராகப் ேபசுவான். அந்த அரசன் ேதவனுைடய
வ ேசஷ ஜனங்கைளக் காயப்படுத்தவும் ெகால்லவும் ெசய்வான். அந்த அரசன்
ஏற்ெகனேவ அைமக்கப்பட்ட காலங்கைளயும் ப ரமாணங்கைளயும் மாற்ற
முயல்வான். ேதவனுைடயவ ேசஷஜனங்கள்மூன்றைரவருடங்களுக்குஅவன்
ைகயல்ஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்கள்.
௨௬ “ ‘ஆனாலும் என்ன நகழும் என்பைத நயாய சைப முடிவுெசய்யும். அந்த

அரசனின்வல்லைமஎடுத்துக்ெகாள்ளப்படும். அவனதுஇராஜ்யம்முழுைமயாக
முடிவைடயும். ௨௭ ப றகு ேதவனுைடய வ ேசஷ ஜனங்கள் இராஜ்யத்ைத
ஆளுவார்கள். அவர்கள் பூமியலுள்ள அைனத்து இராஜ்யங்கைளயும்
ஆள்வார்கள். இந்த இராஜ்யம் என்ெறன்றும் இருக்கும். அவர்களுக்கு எல்லா
இராஜ்யங்களில்உள்ளஜனங்களும்மத ப்பளித்து, ேசைவெசய்வார்கள்.’
௨௮ “அதுதான் கனவன்முடிவாகும், தானிேயலாகய நான் மிகவும் பயந்ேதன்.

எனது முகம் பயத்தால் ெவளுத்துப்ேபானது. நான் கண்டவற்ைறயும்,
ேகட்டவற்ைறயும்பற்ற மற்றஜனங்களிடம் ெசால்லவல்ைல” என்றான்.

௮
ெசம்மறயாட்டுக்கடா மற்றும்ெவள்ளாடுபற்றயதானிேயலின்கனவு
௧ ெபல்ஷாத்சாரின் மூன்றாம் ஆட்சயாண்டில் நான் இந்தத் தரிசனத்ைதப்

பார்த்ேதன். இது முதலில் காண்பக்கப்பட்ட தரிசனத்த ற்குப் ப றகு உள்ளது.
௨ இந்த தரிசனத்தல் நான் சூசான் என்ற நகரத்தல் இருந்ேதன். சூசான்
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என்பது ஏலாம் என்னும் மாநலத்தன் தைலநகரம். நான் ஊலாய் ஆற்றன்
கைரயல் நன்றுெகாண்டிருந்ேதன். ௩நான் கண்கைள ஏெறடுத்துப் பார்த்ேதன்.
ஒரு ெசம்மறயாட்டுக்கடா ஊலாய் ஆற்றன் கைரயல் ந ற்பைத நான்
பார்த்ேதன். அந்த ஆட்டுக்கடாவ ற்கு இரண்டு நீண்ட ெகாம்புகள் இருந்தன.
ஒன்று இன்ெனான்ைறவ ட நீளமானது. ஒரு ெகாம்பு இன்ெனான்ைறவ ட
பன்னாலிருந்தது. ௪ அந்த ெசம்மறயாட்டுக்கடா தனது ெகாம்புகேளாடு
பாய்ந்தைதப் பார்த்ேதன். அந்த ஆட்டுக் கடா ேமற்கலும் வடக்கலும்
ெதற்கலுமாக ஓடியைத நான் கவனித்ேதன். எந்த மிருகத்தனாலும் இதைனத்
தடுக்கமுடியவல்ைல. மற்றமிருகங்கைளஎவராலும்காப்பாற்றமுடியவல்ைல.
அந்த ஆட்டுக்கடாவால் தன் வருப்பம்ேபால் ெசய்ய முடிந்தது. எனேவ
ஆட்டுக்கடாவல்லைமெபற்றது.
௫ நான் ெசம்மறயாட்டுக்கடாைவப்பற்ற நைனத்ேதன். நான்

நைனத்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது ேமற்கலிருந்து ஒரு ெவள்ளாட்டுக்கடா
வருவைதப் பார்த்ேதன். ெவள்ளாட்டுக்கடாவ ற்கு எளித ல் பார்க்கும் வைகயல்
ஒரு ெபரிய ெகாம்பு இருந்தது. அந்த ெவள்ளாடு பூமி முழுவதும் ஓடியது. இந்த
ெவள்ளாட்டுக்கடாவன்கால்கள்தைரயல்படேவயல்ைல.
௬அந்த ெவள்ளாட்டுக்கடா 2 ெகாம்புகைளயுைடய ெசம்மறயாட்டுக்கடாவ டம்

வந்தது. இந்த ஆட்டுகடாதான் நான் ஊலாய் ஆற்றன் கைரயல்
பார்த்தது. ெவள்ளாட்டுக் கடா ேகாபமாக இருந்தது. இது ெசம்மற
ஆட்டுக்கடாைவ ேநாக்க ஓடியது. ௭ ெவள்ளாட்டுக்கடா ேகாபமாக இருந்தது.
இது ெசம்மறயாட்டுக்கடாவன் இரண்டு ெகாம்புகைளயும் ஒடித்தது.
ெசம்மறயாட்டுக்கடாவால் ெவள்ளாட்டுக் கடாைவத் தடுக்கமுடியவல்ைல.
ெவள்ளாட்டுக்கடா, ெசம்மறயாட்டுக்கடாைவத் தைரயல் வீழ்த்தயது. ப றகு
ெவள்ளாட்டுக்கடா ெசம்மறயாட்டுக்கடாவன்ேமல் மித த்தது. ெவள்ளாட்டுக்
கடாவ டமிருந்துெசம்மறயாட்டுக்கடாைவக்காப்பாற்றஅங்ேகயாருமில்ைல.
௮ எனேவ ெவள்ளாட்டுக்கடா மிகவும் வல்லைம ெபற்றது. ஆனால் அது

வல்லைம உைடயதாக இருக்கும்ேபாேத அதன் ஒரு ெபரிய ெகாம்பு உைடந்தது.
அந்தஒருெகாம்பருந்தஇடத்தல் நான்குெகாம்புகள்வளர்ந்தன. அந்த நான்கு
ெகாம்புகளும்எளித ல் பார்க்கும்படியாகஇருந்தன. அந்த நான்குெகாம்புகளும்
நான்குெவவ்ேவறுதைசகைளயும்பார்ப்பதாகஇருந்தன.
௯ ப றகு நான்கு ெகாம்புகளில் ஒன்றலிருந்து ஒரு ச றயக் ெகாம்பு

முைளத்தது. அந்தச் ச றயக்ெகாம்புவளர்ந்துெபரிய ெகாம்பாக மாறயது. இது
ெதன்கழக்ைகேநாக்க வளர்ந்தது. இதுஅழகானேதசத்ைதேநாக்க வளர்ந்தது.
௧௦அந்தச் ச றயக்ெகாம்பு மிகப் ெபரியதாய ற்று. அதுவானத்ைதெதாடும்வைர
வளர்ந்தது. இந்த ச றயக் ெகாம்பு வானத்தன் நட்சத்த ரங்கள் சலவற்ைறயும்
தைரய ேல வீழ்த்தயது. இது அந்த நட்சத்த ரங்கள் மீது மித த்து நடந்தது.
௧௧ அந்தச் ச றயக் ெகாம்பு மிகவும் வல்லைம உைடயதாகயது. ப றகு இது
நட்சத்த ரங்கைள ஆள்பவருக்கு (ேதவன்) எத ராகத் தரும்பயது. இந்த ச றயக்
ெகாம்பு ஆளுபவருக்கு (ேதவன்) அளிக்கப்படும் தனப்பலிையத் தடுத்தது.
ஆளுபவைர ெதாழுவதற்கு ஜனங்கள் கூடும் இடம் இடித்துத் தள்ளப்பட்டது.
௧௨ச றயக்ெகாம்பு பாவம்ெசய்துதனப்பலிையநறுத்தயது. இதுசத்தயத்ைத
தைரய ேல வீசயது. ச றயக் ெகாம்பு இவற்ைறச் ெசய்து ெவற்ற கரமாக
வளங்கயது.
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௧௩ப றகுநான்பரிசுத்தமானஒருவர்ேபசுவைதக்ேகட்ேடன். ப றகுஇன்ெனாரு
பரிசுத்தமானவர் முதலாமவருக்குப் பதல் ெசால்வைதக் ேகட்ேடன். முதலாம்
பரிசுத்தமானவர்: “இந்தத் தரிசனமானது தனபலி எவ்வாறு ஆகும் என்பைதக்
காட்டுக றது. இது அழிவுக்குண்டான பயங்கரமான பாவத்ைதப் பற்றயது.
இது, ஆளுபவைர ெதாழுதுெகாள்ளும் இடத்ைத அழித்தால் என்ன ஏற்படும்
என்பைதயும் காட்டுக றது. அந்த ஜனங்கள் அந்த இடம் முழுவைதயும்,
அந்த நட்சத்த ரங்கைளயும் மித க்கும்ேபாது என்ன நகழும் என்பைதயும் இது
காட்டுக றது. ஆனால் இைவெயல்லாம் இன்னும் எவ்வளவு காலம் நடக்கும்?”
என்றார்.
௧௪ இன்ெனாரு பரிசுத்தமானவர்: “இது 2,300 நாட்களுக்கு நடக்கும் ப றகு

பரிசுத்தமானஇடமானதுசுத்த கரிக்கப்படும்” என்றார்.

தானிேயலிடம்தரிசனம்வளக்கப்படுக றது
௧௫ தானிேயலாகய நான், இந்தத் தரிசனத்ைதப் பார்த்ேதன். இதன்

ெபாருள் என்னெவன்று புரிந்துெகாள்ள முயன்ேறன். நான் தரிசனத்ைதப்
பற்ற நைனத்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது, மனிதைனப்ேபான்று ேதான்றயவர்
த டீெரன்று என் முன் எழுந்து நன்றார். ௧௬ ப றகு நான் மனிதனின் குரைலக்
ேகட்ேடன். இந்தக் குரல் ஊலாய் ஆற்றுக்கு ேமலிருந்து வந்தது. இந்தக் குரல்,
“காப ரிேயேல,இந்தமனிதனிடம் தரிசனத்ைதவளக்கு” என்றது.
௧௭ எனேவ மனிதைனப்ேபான்று ேதான்றய காப ரிேயல் ேதவதூதன்,

என்னிடம் வந்தான். நான் மிகவும் பயந்து தைரயல் வழுந்ேதன். ஆனால்
காப ரிேயல் என்னிடம், “மனிதேன, இந்த தரிசனமானது முடிவு காலத்ைதக்
குற த்தது” என்றான்.
௧௮ காப ரிேயல் ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது நான் தைரயல் வழுந்து

தூங்கவ ட்ேடன். அது ஆழ்ந்த உறக்கம். ப றகு காப ரிேயல் என்ைனத்
ெதாட்டு ந ற்கும்படியாகத் தூக்கவ ட்டான். ௧௯ காப ரிேயல், “இப்ெபாழுது, நான்
தரிசனம் பற்ற வளக்குேவன். வருங்காலத்தல் என்ன நடக்கும் என்பைத நான்
ெசால்ேவன். உனதுதரிசனம்காலத்தன்முடிைவப்பற்றயது.
௨௦ “நீ இரண்டு ெகாம்புள்ள ெசம்மறயாட்டுக்கடாைவப் பார்த்தாய்.

அக்ெகாம்புகள் ேமதயா,ெபர்ச யா எனும் ேதசங்களாகும். ௨௧ெவள்ளாட்டுக்கடா
க ேரக்க ேதசத்தன் அரசன். இரண்டு கண்களுக்கு மத்தயல் முைளத்த
ெகாம்பானது முதல் அரசனாகும். ௨௨ அந்தக் ெகாம்பு உைடந்தது. அந்த
இடத்தல் நான்கு ெகாம்புகள் முைளத்தன. அந்த நான்கு ெகாம்புகளும்
நான்கு இராஜ்யங்களாகும். அந்த நான்கு இராஜ்யங்களும் முதல் அரசனின்
ேதசத்தலிருந்து வரும். ஆனால் அந்த நான்கு ேதசங்களும் முதல் அரசைனப்
ேபான்றுஅவ்வளவுபலமுைடயதாகஇல்ைல.
௨௩ “அந்த இராஜ்யங்களுக்கு முடிவு ெநருங்கும்ேபாது, அங்கு ைதரியமும்

ெகாடுைமயும் வாய்ந்த ஒரு அரசன் ேதான்றுவான். இந்த அரசன் மிகவும்
தந்த ரசாலியாக இருப்பான். ஏராளமாக ேமலும் ேமலும் ஜனங்கள் பாவம்
ெசய்யும்ேபாது இது ந கழும். ௨௪இந்த அரசன் மிகவும் வல்லைமயுைடயவனாக
இருப்பான். ஆனால்இந்தவல்லைமஇவனிடத்தலிருந்துவருவதாகஇருக்காது.
இந்த அரசன் பயங்கரமான அழிவுக்குக் காரணமாக இருப்பான். அவன்
ெசய்க றஎல்லாவற்றலும்ெவற்ற கரமாகவளங்குவான். அவன்வல்லைமமிக்க
ஜனங்கைளயும் ேதவனுைடயவ ேசஷஜனங்கைளயும்அழிப்பான்.
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௨௫ “இந்த அரசன் மிகவும் உபாயமும் தந்த ரமும் உைடயவனாக இருப்பான்.
அவன் ெவற்ற ெபறுவதற்காகத் தனது ஞானத்ைதயும், ெபாய்கைளயும்
பயன்படுத்துவான். அவன் தன்ைன மிகவும் முக்கய மானவன் என்று
நைனப்பான். அவன் பல ஜனங்கைள அவர்கள் எத ர்பார்த ராத ேநரத்தல்
அழிப்பான். அவன் அதபத களுக்ெகல்லாம் அத பதயானவேராடு (ேதவன்)
ேபாரிட முயற்ச ெசய்வான். ஆனால் ெகாடுைமயான அரசனின் வல்லைம
அழிக்கப்படும். அவைனஅழிக்கப்ேபாவதுமனிதக்ைககளாகஇருக்காது.
௨௬ “அந்தக் காலங்கைளப்பற்றய தரிசனமும் நான் ெசான்னைவயும்

உண்ைமயானைவ. ஆனால் தரிசனத்ைத நீ முத்தைரய ட்டு ைவ. அதற்கு
இன்னும்அேநக காலம்ஆகும்.” என்றான்.
௨௭ தானிேயலாகய நான் மிகவும் பலவீனனாகவ ட்ேடன். அந்தத்

தரிசனத்த ற்குப் ப றகு பல நாட்கள் நான் ேநாயுற்ேறன். ப றகு நான் எழுந்து
அரசனுக்காக ேவைல ெசய்யப்ேபாேனன். ஆனால் நான் அந்தத் தரிசனத்தால்
கலங்க க்ெகாண்டிருந்ேதன். தரிசனத்தன் ெபாருள் என்னெவன்று நான்
புரியாமல்இருந்ேதன்.

௯
தானிேயலின்ெஜபம்
௧ தரியு அரசனான முதலாம் ஆண்டில் இைவ நகழ்ந்தன. தரியு அகாஸ்ேவரு

என்னும் ெபயருைடயவனின் மகன். தரியு ேமதய குலத்ைத ேசர்ந்தவன்.
அவன் பாப ேலானின் அரசனானான். ௨ தரியு அரசனாக இருந்த முதலாம்
ஆண்டில்தானிேயலானநான், ச லபுத்தகங்கைளவாச த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்.
அப்புத்தகங்களில், கர்த்தர் எேரமியா தீரிக்கதரிச ய டம் எருசேலம் மீண்டும்
கட்டப்படுவதற்கு முன் எத்தைன வருடங்கள் கடந்து ெசல்லும் என்று
ெசால்லியருந்தைத நான் பார்த்ேதன். கர்த்தர் 70 ஆண்டுகள் கடந்து ெசல்லும்
என்றுகூறனார்.
௩ ப றகு நான் என் ேதவனாகய ஆண்டவரிடம் தரும்ப , ெஜபம் ெசய்து உதவ

ெசய்யுமாறுஅவரிடம் ேவண்டிேனன். நான்எந்தஉணைவயும்உண்ணவல்ைல.
நான் துக்கத்ைதக் காட்டும் ஆைடைய அணிந்ேதன். நான் என் தைலயல்
புழுதையப் ேபாட்டுக்ெகாண்ேடன்.
௪ நான் என் ேதவனாகய கர்த்தரிடம் ெஜப த்ேதன். நான் எனது எல்லாப்

பாவங்கைளயும்அவரிடம் ெசான்ேனன்.

நான், “கர்த்தாேவ, நீர் மகத்துவமும் பயங்கரமும் வாய்ந்த ேதவன். நீர்
உம்மிடம் அன்பு ெசய்க ற ஜனங்களிடம் உமது அன்பும் கருைணயும்
உள்ள உடன்படிக்ைகையக் கைடப்ப டிக்க றீர். உமது கற்பைனகளுக்கு
அடிபணிக றவர்களுக்குஉமதுஉடன்படிக்ைகையக்காப்பாற்றுகறீர்.
௫ “ஆனால் கர்த்தாேவ, நாங்கள் பாவம் ெசய்தருக்க ேறாம். நாங்கள் தவறு

ெசய்தருக்க ேறாம். நாங்கள்உமக்குஎத ராகத் தரும்ப ேனாம். நாங்கள்உமது
கற்பைனகைளயும் சரியான நயாயங்கைளயும் வ ட்டு வலக ப்ேபாேனாம்.
௬நாங்கள்தீர்க்கதரிச களுக்குக்காதுெகாடுத்துகவனிக்கவல்ைல. அவர்கள்
உமது ஊழியர்கள். தீர்க்கதரிச கள் உமக்காகப் ேபசனார்கள். அவர்கள்
எங்கள் அரசர்களிடமும், எங்கள் தைலவர்களிடமும், எங்கள் தந்ைதகளிடமும்
ேபசனார்கள். அவர்கள் இஸ்ரேவலிலுள்ள எல்லா ஜனங்களிடமும்
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ேபசனார்கள். ஆனால் நாங்கள் அத்தீர்க்கதரிச கள் ெசான்னவற்ைறக்
கவனிக்கவல்ைல.
௭ “கர்த்தேவ, நீர் நல்லவர். நீத உமக்ேக உரியது. ஆனால் இன்று

ெவட்கக்ேகடு எங்களுக்கு உரியதாய ற்று. யூதா மற்றும் எருசேலமிலுள்ள
ஜனங்களுக்கு அவமானம் உரியதாய ற்று. அவமானம் இஸ்ரேவலில் உள்ள
அைனத்து ஜனங்களுக்கும் உமக்கு அருக ேல உள்ள ஜனங்களுக்கும்
உமக்குத் ெதாைலவ ேல உள்ள ஜனங்களுக்கும் உரியதாய ற்று. கர்த்தாேவ,
அந்த ஜனங்கைள நீர் பலேதசங்களில் ச தறடித்தீர். அத்ேதசங்களிலுள்ள
இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்அவமானப்படுவார்களாக. கர்த்தாேவ,அவர்கள்உமக்கு
எத ராகச் ெசய்தஅைனத்துேகடுகளுக்கும்அவமானப்படுவார்களாக.
௮ “கர்த்தாேவ, நாங்கள் எல்ேலாரும் அவமானப்படேவண்டும். எங்களது

எல்லா அரசர்களும் தைலவர்களும் அவமானப்படேவண்டும். எங்கள்
முற்ப தாக்களும் அவமானப்படேவண்டும். ஏெனன்றால், நாங்கள் உமக்கு
எத ராகப் பாவங்கள்ெசய்ேதாம்.
௯ “ஆனாலும் கர்த்தாேவ, நீர் தயவுைடயவர் நீர் ஜனங்கள் ெசய்த

தீைமகைள மன்னித்துவடுகறீர். நாங்கள் உண்ைமயல் உமக்கு
எத ராகத் தரும்ப ேனாம். ௧௦ நாங்கள் எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருக்கு
அடிபணியவல்ைல. கர்த்தர் தமது ஊழியர்களாகய தீர்க்கதரிச கைள
அனுப்ப எங்களுக்குச் சட்டங்கைளக் ெகாடுத்தார். ஆனால் நாங்கள்
அவற்றுக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல. ௧௧இஸ்ரேவலில் உள்ள எந்த ஜனங்களும்
உமது ேபாதைனகளுக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல. அவர்கள் அைனவரும்
தரும்பவ ட்டனர். அவர்கள் உமக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைல. ேமாேசயன்
சட்டத்தல் சாபங்களும் வாக்குத்தத்தங்களும் எழுதப்பட்டிருக்கன்றன.
(ேமாேச ேதவனுைடய ஊழியன்). அச்சாபங்களும் வாக்குத்தத்தங்களும்
சட்டத்த ற்குக்கீழ்ப்படியாதவர்களுக்குரிய தண்டைனையப்பற்ற க்கூறுகறது.
அைவெயல்லாம் எங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கன்றன. ஏெனன்றால் நாங்கள்
கர்த்தருக்குஎத ராகப் பாவம்ெசய்ேதாம்.
௧௨ “ேதவன், எங்களுக்கும் எங்கள் தைலவர்களுக்கும் இைவ ஏற்படும்

என்று ெசான்னார். அவர் அைவ எங்களுக்கு ஏற்படும்படிச் ெசய்தார்.
அவர், எங்களுக்குப் பயங்கரமானைவ ஏற்படும்படிச் ெசய்தார். எருசேலம்
துன்பப்பட்டது ேபான்று ேவெறந்த நகரமும் துன்பப்பட்டதல்ைல. ௧௩ அந்தப்
பயங்கரமானைவ எல்லாம் எங்களுக்கு ஏற்பட்டன. ேமாேசயன் சட்டத்தல்
எழுதப்பட்டிருந்தபடிேய இைவ நகழ்ந்தன. ஆனால் நாங்கள் இன்னும்
கர்த்தரிடம் உதவ ேகட்கவல்ைல. நாங்கள் இன்னும் பாவம் ெசய்வைத
நறுத்தவல்ைல. கர்த்தாேவ நாங்கள் உமது சத்தயத்தல் கவனம்
ெசலுத்தவல்ைல. ௧௪ கர்த்தர் எங்களுக்காகப் பயங்கரமானவற்ைறத் தயார்
ெசய்து ைவத்தருந்தார். அைவ எங்களுக்கு ஏற்படும்படி அவர் ெசய்தார்.
கர்த்தர் இதைனச் ெசய்தார். ஏெனன்றால் அவர் ெசய்க ற எல்லாவற்றலும்
நயாயமாக இருந்தார். ஆனால் நாங்கள்இன்னும்அவருக்குக் கீழ்ப்படியாமல்
இருந்தருக்க ேறாம்.
௧௫ “கர்த்தாேவ, எங்கள் ேதவேன, உமது வல்லைமையப் பயன்படுத்த

எங்கைள எக ப்தலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டுவந்தீர். நாங்கள் உமது
ஜனங்கள். இதன் மூலம் இன்றும் நீர் புகழ்ெபற்று வளங்குகறீர். கர்த்தாேவ
நாங்கள் பாவம் ெசய்தருக்க ேறாம். நாங்கள் பயங்கரமானவற்ைறச்
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ெசய்தருக்க ேறாம். ௧௬ கர்த்தாேவ, எருசேலம் மீது ெகாண்ட ேகாபத்ைத
நறுத்தும். எருசேலம் உமது பரிசுத்தமான மைலயன் மீது இருக்கறது.
நீர் சரியானவற்ைறேய ெசய்க றீர். எனேவ எருசேலம் மீதுள்ள ேகாபத்ைத
நறுத்தும். எங்கைளச் சுற்றயுள்ள ஜனங்கள் எங்கைள அவமத க்க றார்கள்.
அவர்கள்உமதுஜனங்கைளக் ேகலிெசய்க றார்கள். ஏெனன்றால் நாங்களும்
எங்கள்முற்ப தாக்களும்உமக்குஎத ராகப் பாவம்ெசய்ேதாம்.
௧௭ “இப்ெபாழுதும், கர்த்தாேவ, எனது ெஜபத்ைதக் ேகளும். நான்

உமது ஊழியன். உதவக்கான என்னுைடய ெஜபத்ைதக் ேகளும். உமது
பரிசுத்தமான இடத்த ற்கு நன்ைமையச் ெசய்யும். அந்தக் கட்டிடம்
அழிக்கப்பட்டது. ஆனாலும்ஆண்டவேர,உமதுபரிசுத்தமானஇடத்தனிமித்தம்
இந்நன்ைமையச் ெசய்யும். ௧௮ என் ேதவேன, என்ைனக் கவனித்துக் ேகளும்!
உமது கண்கைளத் தறந்து, எங்களுக்கு ஏற்பட்ட ெகாடூரங்கைளப் பாரும்.
உமது நாமத்தால் அைழக்கப்பட்ட நகரத்த ற்கு என்ன ேநரிட்டது என்று பாரும்!
நாங்கள் நல்ல ஜனங்கள் என்று நான் ெசால்லவல்ைல. அதற்காகத்தான்
நான் இவற்ைறெயல்லாம் ேகட்கவல்ைல. நான் இவற்ைறக் ேகட்க ேறன்.
ஏெனன்றால் நான் உமது இரக்கத்ைத அற ேவன். ௧௯ கர்த்தாேவ, என்ைனக்
கவனித்துக் ேகளும். கர்த்தாேவ எங்கைள மன்னியும். கர்த்தாேவ கவனித்து,
ஏதாவது ெசய்யும். காத்தருக்கேவண்டாம். இப்ெபாழுது ஏதாவது ெசய்யும்.
இதைன உமது மகைமக்காகச் ெசய்யும். என் ேதவேன, இப்ெபாழுது
உமது நாமத்தால் அைழக்கப்படுக ற உமது நகரத்துக்காகவும், உமது
ஜனங்களுக்காகவும்ஏதாவதுெசய்யும்” என்ேறன்.
70வாரங்கள்பற்றயதரிசனம்
௨௦ நான் எனது ெஜபத்தல் ேதவனிடம் இவற்ைறச் ெசான்ேனன். நான் எனது

பாவங்கைளப் பற்றயும், இஸ்ரேவல் ஜனங்களின் பாவங்கைளப் பற்றயும்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்ேதன். நான் ேதவனுைடய பரிசுத்தமான மைலக்காக
ெஜப த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன். ௨௧ நான் ெஜப த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது,
காப ரிேயல் என்ற தூதன் என்னிடம் வந்தான். காப ரிேயல் நான் தரிசனத்தல்
பார்த்த மனிதன். காப ரிேயல் வைரவாக என்னிடம் பறந்துவந்தான்.
அவன் மாைலப் பலி ேநரத்தல் வந்தான். ௨௨ காப ரிேயல், நான் அறய
வரும்பயவற்ைற நான் புரிந்துெகாள்ள உதவனான். காப ரிேயல் என்னிடம்,
“தானிேயேல, நான் உனக்கு ஞானத்ைதயும், அறைவயும் ெகாடுக்க
வந்தருக்க ேறன். ௨௩நீ முதலில் ெஜப க்கஆரம்ப த்தேபாேத எனக்குக் கட்டைள
ெகாடுக்கப்பட்டது. நான்உன்னிடம் ெசால்லவந்ேதன். ேதவன்உன்ைனமிகவும்
ேநச க்க றார். இந்தக்கட்டைளையநீபுரிந்துெகாள்வாய். நீஇந்தத்தரிசனத்ைதப்
புரிந்துெகாள்வாய்.
௨௪ “ேதவன் 70 வாரங்கைள உனது ஜனங்களுக்கும் உனது பரிசுத்தமான

நகரத்த ற்கும் அனுமதத்தார். தீைமகள் ெசய்வைத நறுத்துவதற்கும்,
பாவங்கள் ெசய்வைத நறுத்துவதற்கும், ஜனங்கைளச் சுத்தப்படுத்துவதற்கும்,
என்ெறன்றும் நைலத்தருக்க ற நன்ைமையக் ெகாண்டு வருவதற்கும்,
தரிசனங்கைளயும், தீர்க்கதரிச கைளயும் முத்தைரயடுவதற்கும்,
மிகப்பரிசுத்தமான இடத்ைத அர்ப்பணிப்பதற்கும் இந்த 70 வாரங்கள்
நயமிக்கப்பட்டன.
௨௫ “தானிேயேல, இவற்ைறக் கற்றுக்ெகாள். இவற்ைறப் புரிந்துெகாள்,

எருசேலைமத் தரும்ப எடுப்ப த்துக் கட்டுவதற்கான கட்டைள தரப்பட்டதுமுதல்
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ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட அரசன் வரும்வைர ஏழு வாரங்களாகும். எருசேலம்
மீண்டும் கட்டப்பட்டு கூட்டம் கூடுவதற்கான இடங்கள் ஏற்படுத்தப்படும்.
பாதுகாப்ப ற்காகநகரத்ைதச்சுற்ற ஒருபள்ளம்ேதாண்டப்படும். எருசேலமானது
62வாரங்களில் கட்டப்படும். ஆனால்அந்ேநரத்தல்அேநகதுன்பங்கள் ேநரிடும்.
௨௬ 62 வாரங்கள் ெசன்றப றகு ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட நபர் ெகால்லப்படுவான்.
அவன் ேபாய்வடுவான். ப றகு வருங்காலத் தைலவனின் ஜனங்கள்
நகரத்ைதயும் பரிசுத்தமான இடத்ைதயும் அழிப்பார்கள். அம்முடிவானது
ெவள்ளத்ைதப்ேபான்று வரும். ேபாரானது முடிவுவைர ெதாடரும்.
அந்த இடம் முழுைமயாக அழிக்கப்படேவண்டும் என்று ேதவன் கட்டைள
ெகாடுத்தருக்க றார்.
௨௭ “ப றகு, வருங்கால அரசன் பல ஜனங்கேளாடு ஒரு ஒப்பந்தம்

ெசய்துெகாள்வான். அந்த ஒப்பந்தம் ஒரு வாரத்த ற்கு நீடிக்கும். அைர
வாரத்த ற்குப் பலிகளும் காணிக்ைககளும் நறுத்தப்படும். பாழாக்குக றவன்
வருவான். அவன் பயங்கரங்கைளயும், அழிவுக்குரியக் காரியங்கைளயும்
ெசய்வான். ஆனால் ேதவன், அந்த பாழாக்குக றவன் முழுைமயாக
அழிக்கப்படேவண்டும்என்றுகட்டைளய ட்டிருக்க றார்” என்றான்.

௧௦
இெதக்ேகல்நத க்கைரயல்தானிேயலின்தரிசனம்
௧ ேகாேரசு ெபர்ச யாவன் அரசன். ேகாேரசன் மூன்றாவது ஆட்சயாண்டில்,

தானிேயல் இவற்ைறக் கற்றுக்ெகாண்டான். (தானிேயலின் இன்ெனாரு
ெபயர் ெபல்ெதஷாத்சார்). இைவ உண்ைமயானைவ, ஆனால் இைவ
புரிந்துெகாள்வதற்குக் கடினமானது. ஆனால் தானிேயல் இவற்ைறப்
புரிந்துெகாண்டான். இைவெயல்லாம் அவனுக்கு ஒரு தரிசனத்தல்
வளக்கப்பட்டது.
௨அந்தக் காலத்தல், தானிேயலாகய நான்மூன்றுவாரங்களுக்குத்துக்கமாக

இருந்ேதன். ௩அந்தமூன்றுவாரங்களில்நான்எவ்வதருச கரமானஉணைவயும்
உண்ணவல்ைல. நான் எவ்வத இைறச்சையயும் உண்ணவல்ைல. நான்
எவ்வத த ராட்ைசரசத்ைதயும் குடிக்கவல்ைல. நான் என் தைலயல் எவ்வத
எண்ெணையயும்தடவவல்ைல. நான்இவ்வதச்ெசயல்கள்எவற்ைறயும்மூன்று
வாரங்களுக்குச்ெசய்யவல்ைல.
௪ அந்த ஆண்டின் முதல் மாதத்தன் 28வது நாளில் நான் இெதக்ேகல்

நத க்கைரயல் நன்று ெகாண்டிருந்ேதன். ௫ நான் அங்ேக நன்று
ெகாண்டிருந்தேபாது, ஏற ட்டுப் பார்த்ேதன். எனக்கு முன்னால் ஒருவர்
நன்று ெகாண்டிருந்தார். அவர் ெமல்லிய சணல் ஆைட அணிந்தருந்தார்.
அவரது இடுப்பல் சுத்தமான தங்கக் கச்ைசையக் கட்டியருந்தார். ௬ அவரது
உடலானது ஒளிவீசும் மிருதுவான கல்ைலப் ேபான்றருந்தது. அவரது
முகம் மின்னைலப்ேபான்று ஒளி வீசயது. அவரது கண்கள் தீயன் நாவுகள்
ேபான்றருந்தன. அவரது ைககளும் கால்களும் துலக்கப்பட்ட ெவண்கலம்
ேபான்று இருந்தது. அவரது குரலானது ஜனங்கள்கூட்டத்தன்ஆரவாரம்ேபால்
இருந்தது.
௭தானிேயலாகயநான்ஒருவன்மட்டும்தான்அந்தத்தரிசனத்ைதப்பார்த்ேதன்.

என்ேனாடு இருந்த மனிதர்கள் அந்தத் தரிசனத்ைதப் பார்க்கவல்ைல.
ஆனாலும் அவர்கள் பயந்தார்கள். அவர்கள் அவ்வளவாகப் பயந்ததால் ஓடி
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ஒளிந்து ெகாண்டனர். ௮ எனேவ நான் தனியாக வ டப்பட்ேடன். நான் இந்தத்
தரிசனத்ைதப் பார்த்துக் ெகாண்டிருந்ேதன். இது எனக்கு அச்சமூட்டியது. நான்
என் பலத்ைத இழந்ேதன். எனது முகம் ெசத்தவனின் முகத்ைதப் ேபான்று
ெவளுத்தது. நான் உதவயற்றவன் ஆேனன். ௯ ப றகு நான் தரிசனத்தல்
அம்மனிதன் ேபசுவைதக் ேகட்ேடன். அவரது குரைலக் ேகட்டதும் நான் ஆழ்ந்த
உறக்கத்தல்வழுந்ேதன். நான்முகம்குப்புறதைரயல்வழுந்துக டந்ேதன்.
௧௦ ப றகு ஒரு ைக என்ைனத் ெதாட்டது. அது நடந்ததும் என் முழங்கால்களும்,

என் உள்ளங்ைககளும் தைரைய ஊன்றயருக்க என்ைனத் தூக்கயது. நான்
மிகவும் பயந்து நடுங்க ேனன். ௧௧ தரிசனத்தல் அம்மனிதன் என்னிடம்
ெசான்னான், “தானிேயேல, ேதவன் உன்ைன மிகவும் ேநச க்க றார். நான்
உன்னிடம் ேபசும் வார்த்ைதகைள மிகவும் கவனமாகச் ச ந்தைன ெசய் எழுந்து
நல், நான் உன்னிடம் அனுப்பப்பட்டிருக்க ேறன்.” அவன் இைதச் ெசான்னதும்
நான் எழுந்து நன்ேறன். நான் இன்னும் நடுங்க க் ெகாண்டிருந்ேதன்.
ஏெனன்றால் நான் பயந்ேதன். ௧௨ ப றகு அந்த மனிதன் தரிசனத்தல் மீண்டும்
ேபசத்ெதாடங்கனான். அவன், “தானிேயேல, பயப்படாேத. முதல் நாளிேலேய
நீ ஞானம்ெபற முடிவுச் ெசய்தாய். ேதவனுக்கு முன்னால் பணிவாக இருக்க
முடிவுெசய்தாய். அவர் உனது ெஜபங்கைளக் ேகட்டிருக்க றார். நான் உன்னிடம்
வந்ேதன். ஏெனன்றால் நீ ெஜபம் ெசய்தருக்க றாய். ௧௩ஆனால் ெபர்ச யாவன்
அத பத (சாத்தானின் தூதன்) இருபத்ெதாரு நாள் எனக்கு எத ராக ேபாரிட்டு
எனக்குத் ெதாந்தரவு ெகாடுத்தான். ப றகு முக்கயமான ேதவ தூதர்களில்
ஒருவனான மிகாேவல் உதவ ெசய்ய என்னிடம் வந்தான். ஏெனன்றால் நான்
ஒருவன்தான் அங்கு ெபர்ச யா அரசனிடமிருந்து வரமுடியாமல் இருந்ேதன்.
௧௪இப்ெபாழுதும் தானிேயேல, உன்னிடம் வருங்காலத்தல் உன்ஜனங்களுக்கு
என்னஏற்படும்என்றுெசால்லநான்உன்னிடம்வந்தருக்க ேறன். தரிசனமானது
நைறேவறஇன்னும்நாளாகும்” என்றான்.
௧௫ அவன் என்ேனாடு இதைனப் ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது என் முகம்

தைரையத் ெதாடும்படி நான் தைல கவழ்ந்து குனிந்ேதன். என்னால் ேபச
முடியவல்ைல. ௧௬ ப றகு மனிதைனப்ேபான்று ேதாற்றமளித்த ஒருவன் என்
உதடுகைளத் ெதாட்டான். நான் வாையத்த றந்து ேபச ஆரம்ப த்ேதன். எனக்கு
முன்னால் நன்றுெகாண்டிருந்தவனிடம் நான், “ஐயா, நான் கலக்கமைடந்ேதன்,
பயப்படுக ேறன். ஏெனன்றால், நான் பார்த்த தரிசனம் இத்தைகயது. நான்
உதவயற்றவனாக உணருக ேறன். ௧௭ ஐயா, நான் உமது ஊழியனான
தானிேயல். நான் உம்ேமாடு எப்படிப் ேபசமுடியும்? எனது பலம் ேபாய்வ ட்டது.
எனக்குமூச்சுவ டேவகடினமாகஇருக்க றது” என்ேறன்.
௧௮ மனிதைனப் ேபான்று ேதாற்றமளித்தவன் என்ைன மீண்டும் ெதாட்டான்.

அவன் என்ைனத் ெதாட்ட பன் நான் த டமாக உணர்ந்ேதன். ௧௯ ப றகு அவன்
என்னிடம், “தானிேயேல, பயப்படாேத ேதவன் உன்ைன மிகவும் ேநச க்க றார்.
சமாதானம்உன்னுடன்இருப்பதாக. இப்ேபாதும்த டங்ெகாள்” என்றான்.
அவன் என்ேனாடு ேபச யேபாது நான் பலமைடந்ேதன். ப றகு நான் “ஐயா, நீர்

எனக்குப் பலத்ைதக்ெகாடுத்தீர். இப்ெபாழுதுநீர் ேபசலாம்” என்ேறன்.
௨௦ அவன், என்னிடம், தானிேயேல, நான் உன்னிடம் எதற்காக வந்ேதன்

என்று உனக்குத் ெதரியுமா? நான் ெபர்ச யா அத பத க்கு எத ராகச்
சண்ைடய ட வைரவல் தரும்ப ப் ேபாகேவண்டும். நான் ேபாகும்ேபாது,
க ேரக்க அத பத வருவான். ௨௧ ஆனால் தானிேயேல, நான் ேபாகும்முன்,
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சத்தயமாகய புத்தகத்த ேல என்ன எழுதப்பட்டிருக்க றது என்பைத முதலில்
உனக்குச் ெசால்லேவண்டும். மிகாேவைலத் தவ ர ேவறுயாரும் அத்தீய
தூதர்களுக்ெகத ராக என்னுடன் நற்பதல்ைல. மிகாேவல் உன் ஜனங்களின்
அத பதயாகஆளுைகெசய்க றான்.

௧௧
௧ ேமதயனாகய தரியுவன் முதலாம் ஆட்சயாண்டில், மிகாேவல், ெபர்ச யா

அத பத க்குஎத ராகப் ேபார்ெசய்தேபாதுநான்அவனுக்குஉதவயாகநன்ேறன்.
௨ “இப்ெபாழுதும், தானிேயேல, நான் உண்ைமையச் ெசால்க ேறன்.

ெபர்ச யாவல் ேமலும் மூன்று அரசர்கள் ஆளூைகச் ெசய்வார்கள். ப றகு
நாலாவது அரசன் ஒருவன் வருவான். அந்த நாலாவது அரசன் ெபர்ச யாைவ
இதற்கு முன் ஆண்ட எல்லா அரசர்கைளவ ட ெசல்வந்தனாக இருப்பான்.
அந்த நாலாவது அரசன் வல்லைமையப் ெபறுவதற்கு தனது ெசல்வத்ைதப்
பயன்படுத்துவான். அவன், எல்ேலாரும் க ேரக்க இராஜ்யத்த ற்கு எத ராக
இருக்கக் காரணமாவான். ௩ ப றகு மிகவும் பலமும், வல்லைமயும் ெகாண்ட
அரசன்வருவான். அவன்ெபரும்வல்லைமயுடன்ஆள்வான். அவன்வரும்புக ற
எைதயும் ெசய்வான். ௪அதற்குப் ப றகு அவனது இராஜ்யம் உைடந்துேபாகும்.
உலகன் நான்கு பாகங்களாக அவனது இராஜ்யம் பங்கு ைவக்கப்படும்.
அவனது இராஜ்யம் அவனது பள்ைளகளுக்ேகா, ேபரப்பள்ைளகளுக்ேகா
பங்கு ைவக்கப்படமாட்டாது. அவன் ெபற்ற வல்லைமைய அவனது இராஜ்யம்
ெபறாது. ஏெனன்றால் அவனது இராஜ்யம் படுங்கப்பட்டு மற்றவர்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்படும்.
௫ “ெதற்கலுள்ளஅரசன்பலமுள்ளவனாவான். ஆனால்அவனதுதளபத களில்

ஒருவன் ெதற்கலுள்ள அரசைனத் ேதாற்கடிப்பான். அந்தத் தளபத
ஆளத்ெதாடங்குவான். அவன்மிகவும்வல்லைமயுைடயவனாகஇருப்பான்.
௬ “ப றகு சலஆண்டுகள் கழிந்ததும் ெதன் பகுத அரசனும்அந்தத் தளபதயும்

ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாள்வார்கள். ெதன் பகுத அரசனின் மகள், வடபகுத
அரசைன மணந்துெகாள்வாள். அவள் சமாதானத்ைதக் ெகாண்டுவருவதற்காக
இதைனச் ெசய்வாள். ஆனால் அவளும், ெதன் பகுத அரசனும் ேபாதுமான
வல்லைமயுைடவர்களாகஇருக்கமாட்டார்கள். ஜனங்கள்அவளுக்குஎத ராகவும்,
அவைள அந்நாட்டுக்குக் ெகாண்டுவந்தவனுக்கு எத ராகவும் தரும்புவார்கள்.
அந்த ஜனங்கள்அவளதுகுழந்ைதக்கு எத ராகவும், அவளுக்குஉதவயவனுக்கு
எத ராகவும்தரும்புவார்கள்.
௭ “ஆனால் அவளதுகுடும்பத்தலிருந்து ஒருவன்வந்து ெதன்பகுத அரசனின்

இடத்ைதப் ப டிக்க வருவான். அவன் வடபகுத அரசனின் பைடையத் தாக்க ,
அவனது பலம்வாய்ந்த ேகாட்ைடக்குள் நுைழவான். அவன் ேபார் ெசய்து
ெவல்வான். ௮ அவன் அவர்கள் ெதய்வங்களின் வக்க ரகங்கைள எடுப்பான்.
அவன் அவர்களின் உேலாக வக்க ரகங்கைள எடுப்பான். ெவள்ளியாலும்,
ெபான்னாலுமான வைலமத ப்புள்ளவற்ைறயும் எடுப்பான். அவன் அவற்ைற
எக ப்துக்கு எடுத்துச்ெசல்வான். அவன் சல ஆண்டுகள் வடபகுத அரசனுக்குத்
ெதால்ைல ெகாடுக்கமாட்டான். ௯ வடபகுத அரசன், ெதற்கு இராஜ்யத்ைதத்
தாக்குவான். ஆனால் அவன் ேதால்வயைடந்து தனது ெசாந்தநாட்டிற்குப்
ேபாவான்.
௧௦ “வடபகுத அரசனின் மகன்கள் ேபாருக்குத் தயார் ெசய்வார்கள். அவர்கள்

ஒரு ெபரும் பைடையச் ேசர்ப்பார்கள். அந்தப் பைட நாட்ைட ெவள்ளம்ேபால்
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ேவகமாகக் கடக்கும். அந்தப் பைட ெதற்கத்த அரசனின் பலமான ேகாட்ைட
வைர தாக்கும். ௧௧ ப றகு ெதன்பகுத அரசன் மிகவும் ேகாபங்ெகாள்வான்.
அவன் வடபகுத அரசேனாடு ேபாரிட பைடைய நடத்த ச் ெசல்வான்.
வடபகுத அரசனுக்குப் ெபரும்பைட இருக்கும். ஆனால் அவன் ேபாரில்
ேதால்வயைடவான். ௧௨வடபகுத பைட ேதாற்கடிக்கப்படும். அவ்வீரர்கள் சைற
ப டிக்கப்படுவார்கள். ெதன்பகுத அரசன் மிகவும் ெபருைமெகாள்வான். அவன்
வடபகுத ப்பைடயல்ஆய ரக்கணக்கானவர்கைளக்ெகால்வான். ஆனால்அவன்
ெதாடர்ந்து ெவற்ற ெபறமாட்டான். ௧௩வடபகுத அரசன்இன்ெனாரு பைடையப்
ெபறுவான். அப்பைட முந்தய பைடையவ ட மிகப் ெபரியதாக இருக்கும்.
பல ஆண்டுகளுக்குப்ப றகு அவன் தாக்குவான். அப்பைடக்கு ஏராளமான
ஆயுதங்கள்இருக்கும். அப்பைட ேபாரிடத் தயாராகஇருக்கும்.
௧௪ “அந்தக் காலங்களில், பல ஜனங்கள் ெதன்பகுத அரசனுக்கு எத ராக

மாறுவார்கள். உனது ெசாந்த ஜனங்களில் சலர் ேபாைர ேநச ப்பவர்கள்
ெதன் பகுத அரசனுக்கு எத ராகக் கலகம் ெசய்வார்கள். அவர்கள்
ெவல்லமாட்டார்கள். ஆனால், அவர்கள் இைதச் ெசய்யும்ேபாது இந்தத்
தரிசனத்ைத உண்ைமயாக்குவார்கள். ௧௫ ப றகு வடபகுத அரசன் வந்து
நகரத்தன் மதல்களுக்ெகத ராகக் ெகாத்தளங்கைளக் கட்டுவான். ப றகு
பலமான நகரத்ைதப் ப டிப்பான். ெதன் பகுத பைடக்குத் தரும்பவும் ேபாரிட
வல்லைம இராது. ெதன்பகுத ப் பைடயலுள்ள சறந்த வீரர்களும் வடபகுத ப்
பைடையத்தடுக்க றவல்லைமஇல்லாமல்இருப்பார்கள்.
௧௬ “வடபகுத அரசன் தான் வரும்பயைதெயல்லாம் ெசய்வான். எவரும்

அவைனத் தடுத்து நறுத்த முடியாது. அவன் வல்ைலம ெபற்று அழகான
நாட்ைட தன் அதகாரத்த ற்குள் ெகாண்டுவருவான். அவன் அைத அழிக்க ற
வல்லைமையயும் ெபற்றருப்பான். ௧௭ வடபகுத அரசன் தனது வல்லைம
அைனத்ைதயும் பயன்படுத்த ெதன்பகுத அரசேனாடு ேபாரிட முடிவு
ெசய்வான். அவன் ெதன்பகுத அரசேனாடு ஒரு ஒப்பந்தம் ெசய்துெகாள்வான்.
வடபகுத அரசன் தனது மகள்களுள் ஒருத்தையத் ெதன்பகுத அரசைன
மணந்துெகாள்ளச் ெசய்வான். வடபகுத அரசன் ெதன்பகுத அரசைனத்
ேதாற்கடித்து வ டலாம் என்ற எண்ணத்தல் இவ்வாறு ெசய்வான். ஆனால்
அத்த ட்டங்கள்ெவற்றயைடயாது,அவன்த ட்டங்கள்அவனுக்குஉதவாது.
௧௮ “ப றகு வடபகுத அரசன் தன் கவனத்ைத மத்தயத் தைரக்கடல் கைரேயார

நாடுகளுக்கு ேநராகத் தருப்புவான். அங்குள்ள பல நகரங்கைள அவன்
ேதாற்கடிப்பான். ஆனால் பறகு ஒரு தளபத அவனது ெபருைமக்கும், கலகச்
ெசயல்களுக்கும் ஒரு முடிவு காண்பான். அந்த தளபத , வடபகுத அரசன்
ெவட்கமைடயும்படிச்ெசய்வான்.
௧௯ “அது நடந்தப றகு, வடபகுத அரசன் பலமான அரண்களுைடய தனது

ெசாந்த நாட்டிற்குத் தரும்ப ப்ேபாவான். ஆனால் அவன் பலவீனமுைடயவனாக
இருப்பான். அவன்வழுவான். அவன்முடிவைடவான்.
௨௦ “அந்த வடபகுத அரசனுக்குப்ப றகு ஒரு புதய அரசன் வருவான். அந்த

அரசன் ஒரு வரிவசூலிப்பவைன அனுப்புவான். அந்த அரசன் தான் வளமான
வழியல் வாழ ேபாத ய ெசல்வம் உைடயவனாக இருக்க இதைனச் ெசய்வான்.
ஆனால் சல ஆண்டுகளில் அந்த அரசன் அழிக்கப்படுவான். ஆனால் அவன்
ேபாரில் மரிக்கமாட்டான்.
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௨௧ “அந்த அரசைனப் பன்ெதாடர்ந்து ஒரு ெகாடுைமயான ெவறுக்கத்தக்க
மனிதன்வருவான். அவனுக்குஅரசகுடும்பத்தவன்என்றெபருைமஇருக்காது.
அவன் தந்த ரமான வழியல் அரசன் ஆவான். ஜனங்கள் பாதுகாப்பாக
இருப்பதாக உணரும்ேபாது அவன் இராஜ்யத்ைதத் தாக்குவான். ௨௨ அவன்
ெபரிய வல்லைம மிக்கப் பைடகைளத் ேதாற்கடிப்பான். அவன் ஒப்பந்தம்
உைடய தைலவைனயும் ேதாற்கடிப்பான். ௨௩ பல நாடுகள் இந்தக் ெகாடூரமான
ெவறுக்கதக்க அரசேனாடு ஒப்பந்தத்ைதச் ெசய்துெகாள்வார்கள். ஆனால்
அவன் அவர்களிடம் ெபாய் ேபச ஏமாற்றவடுவான். அவன் ெபரும் பலத்ைதப்
ெபறுவான். ஆனால்ெவகுசலர் மட்டுேமஅவனுக்குஆதரவாகஇருப்பார்கள்.
௨௪ “வளமான நாடுகள் பாதுகாப்ைப உணரும் ேபாது ெகாடூரமும்

ெவறுக்கத்தக்கக் குணமும் ெகாண்ட அந்த அரசன் ேபாய் தாக்குவான்.
அவன் சரியான காலத்தல் தாக்க அவனது பதாக்கள் ெவற்றெபறாத
இடங்களில் தான் ெவற்றெபறுவான். அவன் ேதாற்கடித்த நாடுகளிலிருந்து
ெபாருட்கைள எடுத்துக்ெகாள்வான். அவன் அப்ெபாருட்கைளத் தன்ைனப்
பன்பற்றுகறவர்களுக்குக் ெகாடுப்பான். அவன் பலமான நகரங்கைளத்
ேதாற்கடித்து அழிக்கத் த ட்டம் ேபாடுவான். அவன் ெவற்றெபறுவான். ஆனால்
அதுகுறுகயகாலத்த ற்குத்தான்.
௨௫ “அந்த ெகாடூரமான ெவறுக்கத்தக்க அரசனுக்கு மிகப்ெபரிய பைட

இருக்கும். அவன் அப்பைடையப் பயன்படுத்த தனது வல்லைமையயும்
ைதரியத்ைதயும் காட்டி ெதன் பகுத அரசைனத் தாக்குவான். ெதன் பகுத
அரசன் மிகப்ெபரியதும், வல்லைம உைடயதுமான பைடையப் ெபற்று
ேபாருக்குப் ேபாவான். ஆனால் அவனுக்கு எத ரான ஜனங்கள் இரகச ய
த ட்டங்கைள இடுவார்கள். ெதன்பகுத அரசன் ேதாற்கடிக்கப்படுவான்.
௨௬ ெதன்பகுத அரசனுக்கு நண்பர்களாக இருந்தவர்கள் அவைன அழிக்க
முயற்ச ெசய்வார்கள். அவனது பைட ேதற்கடிக்கப்படும். ேபாரில் அவனது
பைடவீர்களில் பலர் ெகால்லப்படுவார்கள். ௨௭ அந்த இரண்டு அரசர்களும்
ஒருவருக்கு ஒருவர் தீைமச் ெசய்ய நைனப்பார்கள். அவர்கள் ஒேர பந்தயல்
உட்கார்ந்துக்ெகாண்டு ஒருவருக்கு ஒருவர் ெபாய் ெசால்வார்கள். அதனால்
இருவருக்கும் எந்த நன்ைமயும் வைளவதல்ைல. ஏெனன்றால் ேதவன்
அவர்களதுமுடிவுகாலத்ைதக்குற த்தருக்க றார்.
௨௮ “வடபகுத அரசன் ெபருஞ்ெசல்வத்ேதாடு தனது ெசாந்த நாட்டிற்குத்

தரும்ப ப் ேபாவான். ப றகு அவன் பரிசுத்தமான உடன்படிக்ைகக்கு எத ராக
தீைமகைளச் ெசய்ய முடிவுச் ெசய்வான். அவன் தனது த ட்டப்படி ெசய்தப றகு,
தனதுெசாந்த நாட்டிற்குத்தரும்ப ப் ேபாவான்.
௨௯ “ஏற்ற காலத்தல் வடபகுத அரசன் ெதன் பகுத அரசைன மறுபடியும்

தாக்குவான். ஆனால் இந்த முைற அவன் முன்புேபால ெவற்றெபறமாட்டான்.
௩௦ க த்தீமிலிருந்து கப்பல்கள் வந்து வட பகுத அரசனுக்கு எத ராகப் ேபாரிடும்.
அக்கப்பல்கள்வந்துஅவைனஅச்சுறுத்துவைதஅவன்காண்பான். ப றகுஅவன்
தரும்ப ப் ேபாய் பரிசுத்த உடன்படிக்ைகக்கு வ ேராதமாகக் ேகாபங்ெகாள்வான்.
அவன் தரும்ப , பரிசுத்த உடன்படிக்ைககைளக்ைகவ ட்டவர்கைளஆதரிப்பான்.
௩௧ வடபகுத அரசன் தனது பைடைய எருசேலம் ஆலயத்தல் பயங்கரமான
ெசயல்கைளச் ெசய்ய அனுப்புவான். அவர்கள் ஜனங்கைளத் தனபலி
ெகாடுக்காதபடிக்குத் தடுப்பார்கள். ப றகு அவர்கள் உண்ைமய ேலேய
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பயங்கரமான ெசயல்கைளச் ெசய்வார்கள். அழிவுக்குக் காரணமாகும் அந்தப்
பயங்கரமானகாரியத்ைதஏற்படுத்துவார்கள்.
௩௨ “வடபகுத அரசன் ெபாய்கைளயும் இச்சகப் ேபச்ைசயும் பயன்படுத்த

பரிசுத்தஉடன்படிக்ைகையப்பன்பற்றுவைதயூதர்கள்ைகவடும்படிெசய்வான்.
அந்த யூதர்கள் மீண்டும் மிக ேமாசமான பாவங்கைளச் ெசய்வார்கள். ஆனால்
ேதவைன அறந்த, அவருக்குக் கீழ்ப்படிக ற யூதர்கள் பலம் ெபறுவார்கள்.
அவர்கள்தரும்ப எத ர்த்து ேபாரிடுவார்கள்.
௩௩ “அந்த யூதர்களில் ஞானமுள்ளவர்கள் பலருக்கு அறைவ

உணர்த்துவார்கள். ஆனாலும் ஞானிகள் கூட ெகாடுைமப்படுத்தப்படுவார்கள்.
ச ல ஞானமுள்ள யூதர்கள் வாள்களால் ெகால்லப்படுவார்கள். அவர்களில்
சலர் எரிக்கப்படுவார்கள், அல்லது சைறபடுத்தப்படுவார்கள். ச ல யூதர்களின்
ெசாத்துக்களும் வீடுகளும் ெகாள்ைளயடிக்கப்படும். ௩௪ அறவுமிக்க
யூதர்கள் தண்டிக்கப்படும்ேபாது, அவர்கள் ெகாஞ்சம் உதவயும் ெபறுவார்கள்.
ஆனால் அவர்கேளாடு ேசரும் அேநக யூதர்கள் ேபாலிகளாக இருப்பார்கள்.
௩௫ அறவுமிக்க யூதர்களில் சலர் தவறுகள் ெசய்து வழுவார்கள். ஆனாலும்
ெகாடுைமக் காலம் வர ேவண்டும். ஏெனன்றால் அப்ெபாழுது அவர்கள்
பலமுள்ளவர்களாகவும், தூய்ைமயானவர்களாகவும், குற்றமற்றவர்களாகவும்
ஆகமுடியும். இதுமுடிவுகாலம் வரும்வைரஇருக்கும். ப றகு, சரியான ேநரத்தல்
முடிவுகாலம்வரும்.

தன்ைனேயபுகழும்அரசன்
௩௬ “வடபகுத அரசன் தான் வரும்புக றைதெயல்லாம் ெசய்வான். அவன்

தன்ைனப் பற்ற ேய ேபசுவான். அவன் தன்ைனேய புகழுவான். தன்ைனத்
ேதவைன வட ெபரியவனாக நைனப்பான். அவன் இதுவைர எவரும்
ேகட்காதவற்ைறெயல்லாம் ேபசுவான். அவன் ெதய்வங்களுக்ெகல்லாம்
ேதவனாயருப்பவருக்ெகத ராக அவ்வாறு ேபசுவான். அைனத்து தீைமகளும்
ஏற்படும்வைரஅவன்ெவற்றெபறுவான். ேதவன் என்னத ட்டமிட்டிருக்க றாேரா
அதுநைடெபறும்.
௩௭ “அந்த வடபகுத அரசன் தனது பதாக்கள் ெதாழுத ெதய்வங்கைளப்பற்ற

கவைலப்படமாட்டான். அவன் ெபண்களால் ெதாழுைகக் ெசய்யப்படும்
வக்க ரகங்கைளப் பற்றயும் கவைலப்படமாட்டான். அவன் எந்த
ேதவைனப்பற்றயும் கவைலப்படமாட்டான். அதற்குப் பதல் அவன் தன்ைனத்
தாேன புகழுவான். அவன் மற்ற ெதய்வங்கைளவ டத் தன்ைனேய
முக்கயமானவனாக ஆக்க க்ெகாள்வான். ௩௮ வடபகுத அரசன் எந்தத்
ேதவைனயும் ெதாழுதுெகாள்ளமாட்டான். ஆனால் அவன் அதகாரத்ைதத்
ெதாழுதுெகாள்வான். அதகாரமும் வல்லைமயுேம அவனது ெதய்வங்கள்.
அவன் பதாக்கள் தன்ைனப் ேபால் வல்லைமைய ேநச க்கவல்ைல. அவன்
அதகாரமாக ய ேதவைன ெபான்னாலும், ெவள்ளியாலும் வைலமத ப்புள்ள
நைககளாலும்,அன்பளிப்புகளாலும்,ெபருைமப்படுத்துவான்.
௩௯ “அந்த வடபகுத அரசன் பலம் வாய்ந்த ேகாட்ைடகைள அந்நய

ெதய்வங்களின் உதவயுடன் தாக்குவான். அவன் தன்ேனாடு ேசர்ந்த
அயல்நாட்டு அரசர்களுக்கு மிகுந்த மரியாைதையக் ெகாடுப்பான். அந்த
அரசர்களுக்குக் கீேழ அவன் பல ஜனங்கைள ைவப்பான். அவர்கள் ஆளும்
நாடுகளுக்காகவரி வசூலிப்பான்.
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௪௦ “முடிவன் காலத்தல் ெதன்பகுத அரசன் வடபகுத அரசேனாடு ேபார்
ெசய்வான். வட பகுத அரசன் அவைனத் தாக்குவான். இரதங்கேளாடும்,
குதைரப்பைட வீரர்கேளாடும், பல ெபரிய கப்பல்கேளாடும் வந்து தாக்குவான்.
வடபகுத அரசன் நாட்ைட வ ட்டு ெவள்ளத்ைதப் ேபான்று ேவகமாக ஓடுவான்.
௪௧ வடபகுத அரசன் அழகான ேதசத்ைதத் தாக்குவான். வடபகுத அரசனால்
பல நாடுகள் ேதாற்கடிக்கப்படும். ஆனால் ஏேதாம், ேமாவாப், அம்ேமான்
தைலவர்கள் அவனிடமிருந்து காப்பாற்றப்படுவர். ௪௨ வடபகுத அரசன் பல
நாடுகளில் தன் வல்லைமையக் காட்டுவான். எக ப்தும் தான் எவ்வளவு
வல்லைமயானவன் என்பைத ெதரிந்துெகாள்ளும். ௪௩ அவன் எக ப்தலுள்ள
ெபான்னும் ெவள்ளியுமான எல்லாச் ெசல்வங்கைளயும் ெபறுவான். லீபயரும்,
எத்த ேயாப்ப யரும் அவனுக்கு அடிபணிவார்கள். ௪௪ ஆனால் வடக்கத்த
அரசன் கழக்கலிருந்தும் வடக்கலிருந்தும் அவைன அச்சமும் ேகாபமும்
ெகாள்ளத்தக்கச்ெசய்த கைளக்ேகட்பான். அவன்பலேதசங்கைளமுழுைமயாக
அழிக்கப் ேபாவான். ௪௫ கடல்களுக்கு இைடயலுள்ள அழகான பரிசுத்த
மைலயல் தனது இராஜ கூடாரத்ைத அைமத்துக்ெகாள்வான். ஆனால்
இறுதயல், அத்தீய அரசன் சாவான். அவனது முடிவுகாலம் வரும்ேபாது
அவனுக்குஉதவ ச்ெசய்யயாரும்இருக்கமாட்டார்கள்.”

௧௨
௧ “தரிசனத்தல் அந்த ஆள், தானிேயேல, அந்த ேநரத்தல், ெபரிய

அத பதயாகய மிகாேவல் தூதன் எழுந்து நற்பான். மிகாேவல் உனது
யூத ஜனங்களுக்கு ெபாறுப்பானவன். மிகத் துன்பமான ஒரு காலம்
வரும். பூமியல் ேதசங்கள் ேதான்றய நாள் முதலாக இதுேபான்ற
துன்பகாலம் ஏற்பட்டிருக்காது. ஆனால் தானிேயேல, அந்த ேநரத்தல்,
உன் ஜனங்களில் எவருைடய ெபயர் புத்தகத்தல் எழுதப்பட்டிருக்க றேதா
அவர்கள் பாதுகாக்கப்படுவார்கள். ௨ பூமியல் உள்ள ஜனங்களில் ெசத்துப்
புைதக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாரும் எழும்புவார்கள். அவர்களில் சலர்
என்ெறன்றும் வாழ்வதற்காக எழுந்தருப்பார்கள். ஆனால் சலர் என்ெறன்றும்
ெவட்கமும்ெவறுப்பும்அைடவதற்காக எழும்புவார்கள். ௩ஞானமுள்ளஜனங்கள்
வானத்து ஒளிையப் ேபான்று ப ரகாச ப்பார்கள். ஜனங்கைள நல்ல வழியல்
வாழக் கற்றுத்தந்த ஞானிகள் என்ெறன்ைறக்கும் வானத்து நட்சத்த ரங்கைளப்
ேபான்றுஒளிவீசுவார்கள்.
௪ “ஆனால்தானிேயலாகயநீ,இச்ெசய்தையஇரகச யமாகைவத்துக்ெகாள். நீ

இந்தப் புத்தகத்ைதமூடிைவ. நீ முடிவு காலம்வைர இந்த இரகச யத்ைதக் காக்க
ேவண்டும். அேநக ஜனங்கள் உண்ைமயான அறைவத் ேதடி அங்கும் இங்கும்
அைலவார்கள். அவர்களுக்குஉண்ைமயானஅறவுவளரும்.”
௫ ப றகு தானிேயலாகய நான் ேவறு இரண்டு ேபைரப் பார்த்ேதன். ஒருவன்

ஆற்றங்கைரயல் எனது பக்கம் நன்றுெகாண்டிருந்தான். இன்ெனாருவன்
ஆற்றன் இன்ெனாரு கைரயல் நன்று ெகாண்டிருந்தான். ௬ சணல் துணி
அணிந்தருந்த ஒருவன், ஆற்றன் தண்ணீரின் ேமல் நன்றுெகாண்டிருந்தான்.
இருவரில் ஒருவன் அவனிடம் ெசான்னான், “இந்த அத சயங்கெளல்லாம்
உண்ைமயாவதற்குஎவ்வளவுகாலமாகும்?”
௭ சணல் ஆைட அணிந்து ஆற்றுத் தண்ணீரின் ேமல் நன்றவன் தனது

வலது ைகையயும், இடது ைகையயும் வானத்ைத ேநாக்க நீட்டினான். அவன்
என்ெறன்றும் ஜீவத்தருக்க ற ேதவனுைடய நாமத்தால் ஆைணயட்டைத நான்
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ேகட்ேடன். அவன்ெசான்னான்: “இதுமூன்றும்,அைரஆண்டுகாலமும்இருக்கும்.
பரிசுத்த ஜனங்களின் வல்லைம உைடயும். இைவ அைனத்தும் இறுதயல்
உண்ைமயாகும்.”
௮ நான் பதைலக் ேகட்ேடன். ஆனால் உண்ைமயல் என்னால் புரிந்துெகாள்ள

முடியவல்ைல. எனேவ நான் ேகட்ேடன், “ஐயா, இைவ எல்லாம்
உண்ைமயானதும்என்னநகழும்?” என்றுேகட்ேடன்.
௯அவன், என்னிடம், “தானிேயேல, உன் வாழ்க்ைகைய நீ ெதாடர்ந்து நடத்து.

இந்த வார்த்ைதகள் முடிவுகாலம் வைர இரகச யமாகவும் மைறக்கப்பட்டும்
இருக்கும். ௧௦ பலர் சுத்தமாக்கப்படுவார்கள். அவர்கள் தம்ைமத் தாேம
சுத்தப்படுத்த க்ெகாள்வார்கள். ஆனால் தீயவர்கள் தீைமயல் ெதாடருவார்கள்.
அக்ெகட்டவர்கள் இவற்ைறப் புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள். ஆனால்
ஞானமுள்ளவர்கள்இவற்ைறப் புரிந்துெகாள்வார்கள்.
௧௧ “தனபலிகள் நறுத்தப்படும். அக்காலம் முதல் அழிைவ உண்டாக்கும்

பயங்கரம் ஏற்படுத்தப்பட்ட நாள்வைர 1,290 நாள் ெசல்லும். ௧௨ 1,335 நாள்வைர
காத்தருந்துேசருக றவன்பாக்கயவான்.
௧௩ “தானிேயேல நீேயாெவன்றால் முடிவு வருமட்டும் ெசன்று வாழ்ந்தரு.

உனது இைளப்பாறுதைல முடிவல் நீ ெபறுவாய். மரணத்தலிருந்து எழும்ப ,
உனதுபங்ைகப்ெபறுவாய்” என்றான்.
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ஓச யா

ஓசயாவன்மூலமாக ேதவனாகயகர்த்தருைடயெசய்த
௧ெபேயரியன் மகனாகயஓசயாவுக்குவந்த கர்த்தருைடய ெசய்த இதுதான்.

இந்தவார்த்ைதயூதாவன்அரசர்களாகயஉசயா,ேயாதாம்,ஆகாஸ்,எேசக்கயா
ஆக ேயார் இருந்தேபாது வந்தது. இது, இஸ்ரேவலின் அரசனான ேயாவாசன்
மகனானெயெராெபயாம் என்பவனின்காலத்தல்நடந்தது.
௨ இது கர்த்தருைடய முதல் ெசய்தயாக ஓசயாவற்கு வந்தது. கர்த்தர், “நீ

ேபாய் தன் ேவச த்தனத்தனால் குழந்ைதகைளப் ெபற்ெறடுத்த ஒரு ேவசைய
மணந்துெகாள். ஏெனன்றால் இந்த நாட்டிலுள்ள ஜனங்கள் எல்ேலாரும்
ேவசையப் ேபான்று நடந்துக்ெகாள்க றார்கள். அவர்கள் கர்த்தருக்கு
வசுவாசமற்றவர்ளாகஇருந்தருக்க றார்கள்” என்றார்.
ெயஸ்ரேயலின்பறப்பு
௩ எனேவ ஓசயா த ப்லாய மின் மகளான ேகாேமைரத் தருமணம் ெசய்தான்.

ேகாேமர் கர்ப்பமைடந்து ஓசயாவற்கு ஒருஆண்மகைனப் ெபற்றாள். ௪கர்த்தர்
ஓசயாவ டம் “அவனுக்கு ெயஸ்ரேயல். என்று ெபயரிடு. ஏெனன்றால்
இன்னும் ெகாஞ்சக்காலததல் நான் ஏகூவன்வம்சத்தாைர அவன்ெயஸ்ரேயல்
பள்ளத்தாக்கல் ச ந்தய இரத்தத்த ற்காகத் தண்டிப்ேபன். ப றகு இஸ்ரேவலின்
இராஜ்யத்ைத முடிவுக்குக் ெகாண்டுவருேவன். ௫ அந்த ேநரத்தல் நான்
இஸ்ரேவலின்வல்ைலெயஸ்ரேயலின்பள்ளத்தாக்க ேலமுற ப்ேபன்” என்றார்.
ேலாருகாமாவன்பறப்பு
௬ பன்னர் ேகாேமர் மீண்டும் கர்ப்பமைடந்து ஒரு ெபண்குழந்ைதையப்

ெபற்றாள். கர்த்தர் ஓசயாவ டம், “அவளுக்கு ேலாருகாமா என்று ெபயரிடு.
ஏெனன்றால் நான் இனி இஸ்ரேவல் வம்சத்தாருக்கு இரக்கம் காட்டமாட்ேடன்.
நான் அவர்கைள மன்னிக்கமாட்ேடன். ௭ ஆனால் நான் யூதா நாட்டின்
மீது இரக்கம் காட்டுேவன். நான் யூதா நாட்ைடக் காப்பாற்றுேவன். நான்
அவர்கைளக்காப்பாற்றஎனதுவல்ைலேயாவாைளேயா பயன்படுத்தமாட்ேடன்.
நான் அவர்கைளக் காப்பாற்ற ேபார் குதைரகைளேயா, வீரர்கைளேயா
பயன்படுத்தமாட்ேடன். நான் அவர்கைள எனது ெசாந்த பலத்தால்
காப்பாற்றுேவன்” என்றார்.
ேலாகம்மியன்பறப்பு
௮ ேகாேமர் ேலாருகாமாைவ பால்மறக்க ெசய்த ப றகுஅவள் மீண்டும் கர்ப்பம்

அைடந்தாள். அவள் ஒரு ஆண்குழந்ைதையப் ெபற்றாள். ௯ ப றகு கர்த்தர்,
“அவனுக்கு ேலகம்மி என்றுப் ெபயரிடு. ஏெனன்றால், நீங்கள் என்னுைடய
ஜனங்களல்ல. நான்உங்களதுேதவனல்லஎன்றார்.

The Lord Speaks to the Nation of Israel
௧௦ “எத ர்காலத்தல்இஸ்ரேவல்ஜனங்களின்எண்ணிக்ைககடற்கைரயலுள்ள

மணைலப் ேபான்றருக்கும். உங்களால்அம்மணைலஅளக்கேவா, எண்ணேவா
இயலாது. ‘நீங்கள் என் ஜனங்களல்ல’ என்று அவர்களுக்கு ெசால்வதற்குப்
பதலாக, ‘நீங்கள் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய பள்ைளகள்’ என்று அவர்களுக்குச்
ெசால்லப்படும்.
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௧௧ “ப றகு யூதா ஜனங்களும் இஸ்ரேவல் ஜனங்களும் ஒன்று
கூட்டப்படுவார்கள்,அவர்களுக்குஓர்ஆட்சயாளைனேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
அவர்களது இராஜ்யம் பூமியல் மிகப் ெபரியதாக இருக்கும். ெயஸ்ரேயலின்
நாள்உண்ைமயல்மிகப் ெபரியதாயருக்கும்.”

௨
௧ “ப றகு உங்கள் சேகாதரர்களிடம், ‘நீங்கள் எனது ஜனங்கள்’ என்பீர்கள்.

நீங்கள்உங்கள்சேகாதரிகளிடம், ‘உங்கள்ேமல்அவர்இரக்கம்காட்டியருக்க றார்’
என்பீர்கள்.”
௨ “உங்கள் தாேயாடு வழக்காடுங்கள். ஏெனன்றால் அவள் எனது

மைனவயல்ல. நான் அவளது கணவனும் அல்ல. அவளிடம் ஒரு ேவசையப்
ேபான்று நடந்துக் ெகாள்வைத நறுத்தேவண்டும் என்று ெசால்லுங்கள்,
அவளது மார்பகங்களில் இருந்து தனது ேநசர்கைள வலக்கும்படி அவளுக்குச்
ெசால்லுங்கள். ௩ அவள் தனது ேசாரத்ைத நறுத்தாவ ட்டால் நான் அவைள
ந ர்வாணமாக்குேவன். நான் அவைளத் தனது பறந்தநாளில் இருந்தைதப்
ேபாலாக்குேவன். நான் அவளது ஜனங்கைள ெவளிேயற்றுேவன். அவள்
காலியான வறண்ட பாைலவனம் ேபாலாவாள். அவைள நான் தாகத்தால்
மரிக்கச் ெசய்ேவன். ௪ நான் அவளது பள்ைளகள் ேமல் இரக்கப்படமாட்ேடன்.
ஏெனன்றால்அவர்கள் ேவச ப் பள்ைளகள். ௫அவர்களின் தாய் ஒரு ேவசையப்
ேபான்று நடந்துக்ெகாண்டாள். அவர்களது தாய் தனது ெசயல்களுக்காக
அவமானம் அைடயேவண்டும். அவள், ‘நான் என் ேநசர்களிடம் ெசல்ேவன்.
என்னுைடய ேநசர்கள் எனக்கு உணவும் தண்ணீரும் ெகாடுப்பார்கள்.
அவர்கள் எனக்குக் கம்பளியும் ஆைடயும் தருவார்கள். அவர்கள் எனக்குத்
த ராட்ைசரசத்ைதயும்ஒலிவஎண்ெணையயும்தருவார்கள்’ என்றாள்.
௬ “எனேவ, நான் (கர்த்தர்) உங்கள் (இஸ்ரேவலின்) பாைதைய முட்களால்

அைடப்ேபன். நான் சுவர் எழுப்புேவன். ப றகு அவள் தனது பாைதையக்
கண்டுெகாள்ள முடியாமல் ேபாவாள். ௭ அவள் தனது ேநசர்களின் பன்னால்
ஓடுவாள். ஆனால் அவளால் அவர்கைளப் ப டிக்க முடியாது. அவள் தன்
ேநசர்களுக்காகத் ேதடிக்ெகாண்டிருப்பாள். ஆனால் அவளால் அவர்கைளக்
கண்டுக்ெகாள்ள முடியாது. ப றகு அவள், ‘நான் எனது முதல் கணவனிடம்
(ேதவன்) தரும்ப ப்ேபாேவன். நான் அவேராடு இருந்தேபாது எனது வாழ்க்ைக
நன்றாக இருந்தது. இப்ெபாழுது இருக்கறைத வ ட அன்று வாழ்க்ைக நன்றாக
இருந்தது’ என்பாள்.
௮ “அவள் (இஸ்ரேவல்), நான் (கர்த்தர்) ஒருவர்தான் அவளுக்குத்

தானியம், த ராைசரசம், எண்ெணய் ஆகயவற்ைறக் ெகாடுத்ேதன் என்பைத
அறயவல்ைல. நான் அவளுக்கு ேமலும் ேமலும் ெவள்ளியும் ெபான்னும்
ெகாடுத்துவந்ேதன். ஆனால் இஸ்ரேவலர்கள் அந்த ெவள்ளிையயும்
ெபான்ைனயும் பயன்படுத்த பாகாலுக்கான உருவச் சைலகைளச் ெசய்தனர்.
௯ எனேவ நான் (கர்த்தர்) தரும்ப வருேவன். நான், என் தானியத்ைத
அதன் அறுவைடக் காலத்தல் தரும்ப எடுத்துக்ெகாள்ேவன். நான் த ராட்ைச
பழங்கள் தயாராக இருக்கும்ேபாது எனது த ராட்ைசரசத்ைதத் தரும்ப
எடுத்துக்ெகாள்ேவன். நான் எனது கம்பளிையயும், சணைலயும் தரும்ப
எடுத்துக்ெகாள்ேவன். இவற்ைறெயல்லாம் நான் அவளது ந ர்வாணத்ைத
மைறப்பதற்காகக் ெகாடுத்ேதன். ௧௦ இப்ெபாழுது நான் அவளது ஆைடகைள
நீக்குேவன். அவள் ந ர்வாணமாவாள். எனேவ அவளது ேநசர்கள் அவைளப்
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பார்க்க முடியும். எவராலும் எனது அதகாரத்தலிருந்து அவைளக் காப்பாற்ற
முடியாது. ௧௧ நான் (ேதவன்) அவளுைடய எல்லா மக ழ்ச்சையயும் எடுத்துக்
ெகாள்ேவன். நான் அவளது பண்டிைககைளயும், மாத ப றப்பு நாட்கைளயும்,
ஓய்வு நாட்கைளயும் சைப கூடுகற எல்லா ஆசரிப்புகைளயும் நறுத்துேவன்.
௧௨ நான் அவளது த ராட்ைசத்ேதாட்டங்கைளயும் அத்த மரங்கைளயும்
அழிப்ேபன். அவள், ‘எனது ேநசர்கள் இவற்ைற எனக்குக் ெகாடுத்தனர்’
என்பாள். ஆனால் நான் அவளது ேதாட்டத்ைதக் காடாக்கும்படி ெசய்ேவன்.
காட்டுமிருகங்கள்வந்துஅவற்ைறக்தன்னும்.
௧௩ “அவள் பாகால்களுக்குச் ேசைவெசய்தாள். எனேவ நான் அவைளத்

தண்டிப்ேபன். அவள் பாகலுக்கு நறுமணப்ெபாருட்கைள எரித்தாள். அவள்
ஆைட அணிவத்தாள், அவள் தனது நைககைளயும், மூக்குத்தையயும்
அணிவ த்தாள். ப றகு அவள் தனது ேநசர்களிடம் ேபாய் என்ைன
மறந்துவ ட்டாள்” என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
௧௪ “எனேவ, நான் (கர்த்தர்) அவளிடத்தல் இனிைமயான வார்த்ைதகளால்

ேபசுேவன். நான் அவைள வனாந்தரத்த ற்கு அைழத்துப் ேபாேவன். நான்
அவளிடம் நயமாகப் ேபசுேவன். ௧௫ அங்ேக நான் அவளுக்குத் த ராட்ைசத்
ேதாட்டங்கைளக் ெகாடுப்ேபன். நான் அவளுக்கு நம்ப க்ைகயன் வாைசைலப்
ேபான்ற ஆேகார் பள்ளத்தாக்ைகக் ெகாடுப்ேபன். ப றகு அவள் எக ப்து
ேதசத்தலிருந்து வந்த சமயத்தலும் தன் வாலிப நாட்களிலும் என்ேனாடு
ேபசனதுேபால் பதைலத்தருவாள்.” ௧௬கர்த்தர்இதைனச்ெசால்க றார்.

“அந்த ேநரத்தல் நீங்கள் என்ைன, ‘என் கணவேன’ என்று அைழப்பீர்கள்.
நீங்கள் என்ைன ‘என் பாகாேல’ என்று அைழக்கமாட்டீர்கள். ௧௭ நான் அவளது
வாயலிருந்து பாகால்களின் ெபயர்கைள எடுத்துவடுேவன். ப றகு ஜனங்கள்
மீண்டும்பாகால்களின்ெபயர்கைளபயன்படுத்தமாட்டார்கள்.
௧௮ “அப்ேபாது நான் இஸ்ரேவலர்களுக்காகக் காட்டுமிருகங்கேளாடும்

வானத்துப் பறைவகேளாடும், தைரயல் ஊரும் உய ர்கேளாடும், ஒரு
உடன்படிக்ைகச் ெசய்துெகாள்ேவன். நான் ேபாருக்குரியவல், வாள், ஆயுதம்
ேபான்றவற்ைற உைடப்ேபன். ேதசத்தல் எந்த ஆயுதமும் இலலாதபடிச்
ெசய்ேவன். நான் ேதசத்ைதப் பாதுகாப்பாக இருக்கும்படிச் ெசய்ேவன். எனேவ
இஸ்ரேவல் ஜனங்கைள சமாதானமாகப் படுக்கச் ெசய்ேவன். ௧௯ நான்
(கர்த்தர்) உன்ைன என்ைறக்குமான எனது மணப் ெபண்ணாக்குேவன்.
நான் உன்ைன நன்ைம, நீத , அன்பு, இரக்கம், ஆகய குணங்கள் உள்ள
என்னுைடய மணமகளாக்குேவன். ௨௦ நான் உன்ைன எனது உண்ைமக்குரிய
மனமகளாக்குேவன். ப றகு நீ கர்த்தைர உண்ைமயாகேவ அற ந்துெகாள்வாய்.
௨௧அப்ேபாதுநான்மறுெமாழி தருேவன்.” கர்த்தர்இதைனச்ெசால்க றார்.

“நான்வானங்கேளாடு ேபசுேவன்
அைவபூமிக்குமைழையக்ெகாடுக்கும்.

௨௨பூமி தானியம், த ராட்ைசரசம், எண்ெணய்ஆகயவற்ைறஉற்பத்த ெசய்யும்.
அைவெயஸ்ரேயலின்ேதைவகைளப்பூர்த்த ச்ெசய்யும்.

௨௩நான்அவளதுேதசத்தல்பலவைதகைளநடுேவன்.
நான்ேலாருகாமாவுக்குஇரக்கம்காட்டுேவன்,

நான்ேலாகம்மிய டம், ‘நீங்கள்எனதுஜனங்கள்’ என்ேபன்.
அவர்கள்என்னிடம், ‘நீர் எங்களதுேதவன்’ என்றுெசால்வார்கள்.”
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௩
ஓசயா ேகாேமைரஅடிைமத்தனத்தலிருந்துதரும்பவாங்குகறான்
௧ ப றகு கர்த்தர் மீண்டும் என்னிடம், “ேகாேமருக்குப் பல ேநசர்கள்

இருக்கன்றார்கள். ஆனால் நீ ெதாடர்ந்து அவைள ேநச . ஏெனன்றால்
அதுேவ கர்த்தருைடய அன்புக்கு ஒப்பானது. கர்த்தர் இஸ்ரேவல் ஜனங்கள்
மீது ெதாடர்ந்து அன்பு ெசலுத்த வருகன்றார். ஆனால் அவர்கள் ெதாடர்ந்து
அந்நயத் ெதய்வங்கைள ெதாழுகன்றனர். அவர்கள் (உலர்ந்த) த ராட்ைச
அப்பத்ைதஉண்ணவரும்புகன்றனர்” என்றார்.
௨ எனேவ நான் ேகாேமைரப் பதைனந்து ெவள்ளிக்காசுகளுக்கும்,

ஒன்ைறைரக் கலம் வாற்ேகதுைமக்கும் வாங்க ேனன், ௩ ப றகு நான் அவளிடம்,
“நீ என்னுடன் பல நாட்கள் வீட்டில் தங்கேவண்டும். நீ ஒரு ேவசையப்ேபான்று
இருக்கக்கூடாது. நீ இன்ெனாருவேனாடு இருக்கக்கூடாது. நான் உனது
கணவனாகஇருப்ேபன்” என்றுெசான்ேனன்.
௪இவ்வாேற, இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ேவறு அரசேனா தைலவேரா இல்லாமல்

இருப்பார்கள். அவர்கள் பலி இல்லாமலும், நைனவுக் கற்கள் இல்லாமலும்
இருப்பார்கள். அவர்கள் ஏேபாத் ஆைட இல்லாமலும் வீட்டுத் ெதய்வங்கள்
இல்லாமலும் இருப்பார்கள். ௫இதற்குப் ப றகு இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தரும்ப
வருவார்கள். ப றகு அவர்கள் தம் ேதவனாகய கர்த்தைரயும் அரசனாகய
தாவீைதயும்காண வருவார்கள். இறுத நாட்களில் அவர்கள் கர்த்தைரயும்
அவரதுநன்ைமகைளயும்ெபருைமப்படுத்தவருவார்கள்.

௪
கர்த்தர்இஸ்ரேவலுக்குஎத ராகக் ேகாபமாயருக்க றார்
௧ இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள கர்த்தருைடய ெசய்தையக் ேகளுங்கள். கர்த்தர்

இந்த நாட்டில் வாழ்க ற ஜனங்களுக்கு எத ராகத் தன் வாதங்கைளச்
ெசால்லுவார். “இந்நாட்டிலுள்ள ஜனங்கள் உண்ைமயல் ேதவைன
அறந்துெகாள்ளவல்ைல. ேதவனுக்கு உண்ைமயாகவும் வசுவாசமாகவும்
இல்ைல. ௨ ஜனங்கள் ெபாய்யாைணயும், ெபாய்யும், ெகாைலயும், தருட்டும்
ெசய்கன்றார்கள். அவர்கள் வபச்சாரமும் ெசய்கன்றனர். அதனால்
குழந்ைதகைளயும் ைவத்தருக்கன்றார்கள். ஜனங்கள் மீண்டும் மீண்டும்
ெகாைல ெசய்கன்றனர். ௩ எனேவ. அந்த நாடானது ஒரு மனிதன்
ெசத்தவர்களுக்காக புலம்புவதுேபால் இருக்க றது, அதன் ஜனங்கள்
அைனவரும் பலவீனமுைடயவர்களாக இருக்கன்றனர். காடுகளில்
உள்ள மிருகங்களும் வானத்து பறைவகளும்கடலிலுள்ள மீன்களும்
மரித்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன. ௪ எவெனாருவனும் இன்ெனாருவேனாடு
வாதம் ெசய்வேதா அல்லது பழி ெசால்லேவா கூடாது, ஆசாரியேர, எனது
வாதம் உங்கேளாடு உள்ளது, ௫ நீங்கள் (ஆசாரியர்கள்) பகல் ேநரத்தல் இடற
வழுவீர்கள். இரவல் தீர்க்கதரிச யும் உங்ேகளாடு வழுவான். நான் உங்கள்
தாையஅழிப்ேபன்.
௬ “எனது ஜனங்கள் அழிக்கப்படுக றார்கள். ஏெனன்றால் அவர்களுக்கு

அறவல்ைல. நீ கற்றுக்ெகாள்ள மறுத்தருக்க றாய். எனேவ, நீ எனக்கு
ஆசாரியனாக இருக்க றைத நான் மறப்ேபன். நீ உனது ேதவனுைடய
சட்டங்கைள மறந்தருக்க றாய். எனேவ நான் உன் பள்ைளகைள மறப்ேபன்.
௭ அவர்கள் தற் ெபருைம ெகாண்டார்கள். அவர்கள் எனக்கு எத ராக ேமலும்
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ேமலும் பாவங்கள் ெசய்தார்கள். எனேவ நான் அவர்களது மகைமைய
அவமானமாக்குேவன்.
௮ “ஆசாரியர்கள் ஜனங்களின் பாவத்தல் ேசர்ந்துெகாண்டார்கள். அவர்கள்

அப்பாவங்கைள ேமலும் ேமலும் வரும்பனார்கள். ௯ எனேவ, ஆசாரியர்கள்
எவ்வதத்தலும் ஜனங்கைள வ ட வத்தயாசமானவர்களாக இல்ைல. நான்
அவர்கைள அவர்கள் ெசய்த தவற்றுக்காகத் தண்டிப்ேபன். அவர்கள்
ெசய்த தீயச்ெசயல்களுக்காக அதற்குரிய பலைன அளிப்ேபன். ௧௦ அவர்கள்
உண்பார்கள். ஆனால் அது அவர்களுக்குத் தருப்தையத் தராது. அவர்கள்
பாலினஉறவு பாவத்ைத ெசய்வார்கள். ஆனால் குழந்ைதகள் ெபறமாட்டார்கள்.
ஏெனன்றால் அவர்கள் கர்த்தைர வ ட்டு வலக வபச்சாரிகைளப் ேபான்று
ஆகவ ட்டார்கள்.
௧௧ “ேவச த்தனமும், பலமான குடியும். புதய த ராட்ைசரசமும் ஒருவனின்

ச ந்தைனச் சக்தைய அழித்துவடும், ௧௨ எனது ஜனங்கள் மரக்கட்ைடகளிடம்
ஆேலாசைன ேகட்கன்றார்கள், அவர்கள் அக்கட்ைடகள் பதல் ெசால்லும்
என்று எண்ணுகறார்கள். ஏெனன்றால் அவர்கள் ேவச கைளப்ேபான்று
அந்நயத் ெதய்வங்கைள துரத்த க்ெகாண்டு ேபாயருக்க றார்கள், அவர்கள்
தமது ேதவைன வட்டு வ ட்டு ேவச கைளப் ேபான்று ஆனார்கள். ௧௩அவர்கள்
மைலகளின் உச்சயல் பலிகைளக் ெகாடுக்க றார்கள். அவர்கள்
கர்வாலி மரங்கள், புன்ைனமரங்கள், அரசமரங்கள் ஆகயவற்றன் கீேழ
நறுமணத்தூபங்கைள எரிக்க றார்கள் அம்மரங்களின் ந ழல்கள் பார்க்ைகயல்
அழகாக இருக்கன்றன. எனேவ உங்கள் மக்கள் வபச்சாரிகைளப்ேபான்று
அம்மரங்களுக்கு அடியல் படுத்துக்ெகாள்கன்றனர். உங்கள் மருமகள்களும்
வபச்சாரம்ெசய்கன்றார்கள்.
௧௪ “நான் உங்கள் மகள்கள் ேவச கைளப் ேபான்று நடந்துக்ெகாள்வைதயும்

உங்கள் மருமகள்கள் வபச்சாரம் ெசய்வைதயும் குற்றம் ெசால்லமாட்ேடன்.
ஆண்கள் ேபாய் ேவச கேளாடு படுத்துக்ெகாள்கன்றார்கள். அவர்கள் ேகாவல்
ேவச கேளாடு பலிகள் இடுகன்றார்கள். எனேவ அம்முட்டாள் ஜனங்கள்
தம்ைமத்தாேமஅழித்துெகாள்கன்றார்கள்.
இஸ்ரேவலர்களின்அவமானத்துக்குரிய பாவங்கள்
௧௫ “இஸ்ரேவேல, நீ ஒரு ேவசையப் ேபான்று நடந்துக்ெகாள்க றாய்.

ஆனால் யூதாைவ அக்குற்றத்துக்கு ஆளாக்காேத. கல்காலுக்குப் ேபாகாேத.
ெபத்தாேவனுக்கும் ேபாகாேத. ஆைணயடுவதற்குக் கர்த்தருைடய நாமத்ைதப்
பயன்படுத்தாேத. ‘கர்த்தருைடய ஜீவைனக்ெகாண்டு...’ என்றுஆைணயடாேத.
௧௬ கர்த்தர் இஸ்ரேவலுக்கு ஏராளமானவற்ைறக் ெகாடுத்தருக்க றார். அவர்
தம் ஆடுகைள ஏராளம் புல்லுள்ள சமெவளிக்குக் கூட்டிப்ேபாகும் நல்ல
ேமய்ப்பைனப் ேபான்றவர். ஆனால் இஸ்ரேவல் ப டிவாதமாக இருக்க றது.
இஸ்ரேவல் அடங்காமல் மீண்டும் மீண்டும் ஓடும் கன்றுக் குட்டிையப்
ேபான்றருக்க றது.
௧௭ எப்ப ராயீம் வக்க ரகங்கேளாடு இைணந்தருக்க றான். எனேவ அவைனத்

தனிேய வ ட்டுவடு. ௧௮ “எப்ப ராயீம் குடித்தவர்கேளாடு ேசர்ந்துெகாண்டு
வபசாரிகைளப்ேபால ெசயல்படுகறான். அவர்கள் தங்கள் ேநசர்களுடன்
இருக்கட்டும். ௧௯ அவர்கள் அத்ேதவர்களிடம் பாதுகாப்புக்காகச் ெசன்றார்கள்.
அவர்கள் தம் ச ந்தைனயன் வலிைமைய இழந்துவ ட்டார்கள். அவர்களது
பலிகள்அவர்களுக்குஅவமானத்ைதக்ெகாண்டுவருகன்றன”.
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௫
இஸ்ரேவலும்யூதாவும் பாவஞ்ெசய்யதைலவர்கேளகாரணமாகுதல்
௧ “ஆசாரியர்கேள, இஸ்ரேவல் ேதசேம, அரச குடும்பத்து ஜனங்கேள,

நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். நீங்கள் குற்றவாளிகளாக
நயாய்ந்தீர்க்கப்பட்டுள்ளீர்கள்.
நீங்கள் மிஸ்பாவல் கண்ணிையப் ேபான்றருந்தீர்கள். நீங்கள்

தாேபாரில் தைர ேமல் வ ரிக்கப்பட்ட வைலையப் ேபான்றருக்க றீர்கள்.
௨ நீங்கள் பல தீைமகைளச் ெசய்தருக்க றீர்கள். எனேவ நான் உங்கள்
அைனவைரயும் தண்டிப்ேபன். ௩ நான் எப்ப ராயீைம அற ேவன்.
இஸ்ரேவல் ெசய்தருக்க ற ெசயல்கைளயும் நான் அற ேவன். எப்ப ராயீேம,
இப்ெபாழுது நீ ஒரு ேவசையப்ேபால் நடந்துக்ெகாள்க றாய். இஸ்ரேவல்
பாவங்களால் அழுக்கைடந்தது. ௪ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் பல தீைமகைளச்
ெசய்தருக்கன்றார்கள். அத்தீைமகள் அவர்கைள அவர்களுைடய ேதவனிடம்
மறுபடியும் வராமல் தடுக்கன்றன. அவர்கள் எப்ெபாழுதும் அந்நய
ெதய்வங்கைளத் பன்பற்றும் வழிகைளேய நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
அவர்கள் கர்த்தைர அறயாதருந்தார்கள். ௫ இஸ்ரேவலின் அகந்ைத
அவர்களுக்கு எத ரிரான சாட்ச யாக உள்ளது. எனேவ, இஸ்ரேவலும்
எப்ப ராயீமும் தமது பாவங்களில் இடற வழுவார்கள். ஆனால் யூதவும்
அவர்கேளாடுஇடற வழும்.
௬ “ஜனங்களின் தைலவர்கள் கர்த்தைரத் ேதடி ேபாவார்கள். அவர்கள்

தங்கேளாடு ஆடுகைளயும் பசுக்ைகைளயும் எடுத்துச் ெசல்வார்கள். ஆனால்
அவர்கள் கர்த்தைரக் கண்டுக்ெகாள்ள மாட்டார்கள். ஏெனன்றால், அவர்
அவர்கைளவ ட்டு வலகனார். ௭அவர்கள் கர்த்தருக்கு வசுவாசமானவர்களாக
இல்ைல. அவர்களின் பள்ைளகள் ஏேதா அந்நயனிடமிருந்து வந்தவர்கள்.
இப்ெபாழுதுஅவர்மீண்டும்அவர்கைளயும்அவர்களதுநாட்ைடயும்அழிப்பார்.”
இஸ்ரேவலின்அழிவு பற்றயதீர்க்கதரிசனம்

௮ “க பயாவ ேலபூரிைகையஊதுங்கள்.
ராமாவ ேலஎக்காளத்ைதஊதுங்கள்.

ெபத்தாேவனிேல எச்சரிக்ைகக்ெகாடுங்கள்.
ெபன்யமீேன, பைகவன்உனக்குப்பன்னால்உள்ளான்.

௯எப்ப ராயீம் தண்டைனகாலத்தல்ெவறுைமயாகவடும்.
நான் (ேதவன்)

இஸ்ரேவல்குடும்பங்களுக்கு
ந ச்சயமாகவரப்ேபாவைதக்கூற எச்சரிப்ேபன்.

௧௦யூதாவன்தைலவர்கள்தருடர்கைளப் ேபான்று
மற்றவர்களின்ெசாத்துக்கைளத்தருடமுயற்ச க்க றார்கள்.

எனேவநான் (ேதவன்) தண்ணீைரப்
ேபான்றுஎனதுேகாபத்ைதஅவர்கள்மீதுஊற்றுேவன்.

௧௧எப்ப ராயீம் தண்டிக்கப்படுவான்.
அவன்த ராட்ைசப் பழத்ைதப் ேபான்றுநசுக்க ப் ப ழியப்படுவான்.

ஏெனன்றால்அவன்அருவருப்பானவற்ைறப் பன்பற்றமுடிவுெசய்தான்.
௧௨நான்எப்ப ராயீைம

ெபாட்டரிப்புதுணிையஅழிப்பது ேபான்றுஅழிப்ேபன்.
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நான்யூதாைவ
மரத்துண்ைடஅழிக்கும்உளுப்ைபப் ேபான்றுஅழிப்ேபன்.

௧௩எப்ப ராயீம் தனதுேநாையப் பார்த்தான்,யூதா தனதுகாயத்ைதபார்த்தான்.
எனேவ அவர்கள் அசீரியாவ டம் உதவக்குச் ெசன்றார்கள். அவர்கள்
ேபரரசனிடம் தங்கள்ப ரச்சைனகைளச்ெசான்னார்கள்.

ஆனால்அந்தஅரசன்உங்கைளக்குணப்படுத்தமுடியாது.
அவன்உங்கள்புண்கைளகுணப்படுத்தமுடியாது.

௧௪ஏெனன்றால்நான்எப்ப ராயீமுக்கு
ஒருசங்கத்ைதப் ேபான்றருப்ேபன்.

நான்யூதா நாட்டிற்குஒருஇளம்சங்கத்ைதப் ேபான்றுஇருப்ேபன்.
நான் ஆம் நான் (கர்த்தர்) அவர்கைளத் துண்டு துண்டாக்குேவன். நான்

அவர்கைளஎடுத்துச்ெசல்ேவன்.
அவர்கைளஎன்னிடமிருந்துஎவரும்காப்பாற்றமுடியாது.

௧௫அவர்கள்தங்கைளக்குற்றவாளிகெளன்றுஏற்றுக்ெகாள்ளும்வைர,
அவர்கள்என்ைனத்ேதடும்வைர
நான்எனதுஇடத்த ற்குத்தரும்ப ப்ேபாேவன்.

ஆம், அவர்கள் தம் ஆபத்தல் என்ைனத் ேதடக் கடுைமயாக முயற்ச
ெசய்வார்கள்.”

௬
கர்த்தரிடம் தரும்ப வருவதன்பலன்கள்

௧ “வா, நாம் கர்த்தரிடம் தரும்ப ப் ேபாேவாம்.
அவர் நம்ைமப் புண்படுத்தனார்.
ஆனால்அவர் நம்ைமக்குணப்படுத்துவார்.

அவர் நம்ைமக்காயப்படுத்தனார்.
ஆனால்அவர் நமக்குக்கட்டுகைளப் ேபாடுவார்.

௨ இரண்டு நாட்களுக்குப் ப றகு நமக்கு அவர் தருப்பவும் உயைரக்
ெகாண்டுவருவார்.

அவர்மூன்றாவதுநாள்நம்ைமஎழுப்புவார்.
ப றகுநாம்அவரருகல்வாழமுடியும்.

௩கர்த்தைரப்பற்ற கற்றுக்ெகாள்ேவாம்.
கர்த்தைரஅற ந்துக்ெகாள்ளமிகக் கடுைமயாகமுயல்ேவாம்.

அவர் வந்துக்ெகாண்டிருக்க றார் என்பைத நாம் காைலேநரம்
வந்துக்ெகாண்டிருக்க றதுஎன்பைதப் ேபான்றுஅறக ேறாம்.

கர்த்தர் நம்மிடம்பூமிையநைனக்கவரும்மைழையப்ேபான்றுவருவார்.”
ஜனங்கள்வசுவாசமற்றவர்கள்

௪ “எப்ப ராயீேம. நான்உன்ைனஎன்னெசய்வது?
யூதா, நான்உன்ைனஎன்னெசய்வது?

உனதுவசுவாசம் காைலமூடுபனிையப் ேபான்றுஉள்ளது.
உனது வசுவாசத் தன்ைம காைலயல் மைறயும் பனித்துளிையப் ேபான்று
உள்ளது.

௫நான்தீர்க்கதரிச கைளப்பயன்படுத்த
ஜனங்களுக்காக சட்டங்கைளச்ெசய்ேதன்.

எனதுகட்டைளகளால்ஜனங்கள்ெகால்லப்பட்டார்கள்.
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ஆனால்அந்தமுடிவுகளிலிருந்துநன்ைமகள்வரும்.
௬ஏெனன்றால்நான்பலிகைளஅல்ல.

வசுவாசமுள்ளஅன்ைபேயவரும்புக ேறன்.
நான்ஜனங்கள்தகனபலிகைளெகாண்டுவருவைதயல்ல

ஜனங்கள்ேதவைனஅறந்துெகாள்வைதேயவரும்புக ேறன்.
௭ஆனால்ஜனங்கள்ஆதாைமப்ேபான்றுஉடன்படிக்ைகையஉைடத்தார்கள்

அவர்கள்தமதுநாட்டில்எனக்குவசுவாசம்இல்லாதவர்களாய்இருந்தார்கள்.
௮கீேலயாத். தீைமெசய்க றவர்களின்நகரமாயருக்க றது.

அங்குஜனங்கள்மற்றவர்கைளத்தந்த ரம்ெசய்துெகால்லுகறார்கள்.
௯ வழிப்பற க்காரர்கள் மைறந்தருந்து மற்றவர்கைளத் தாக்கக்

காத்தருக்க றார்கள்.
அைதப் ேபாலேவ, சீேகமுக்குப் ேபாகும் சாைலயல்அவ்வழியல்ெசல்லும்

ஜனங்கைளத்தாக்கஆசாரியர்கள்காத்தருக்கன்றார்கள்.
அவர்கள்தீைமகைளச்ெசய்தருக்க றார்கள்.

௧௦நான்இஸ்ரேவல்நாட்டில் பயங்கரமானவற்ைறப் பார்த்தருக்க ேறன்.
எப்ப ராயீம் ேதவனுக்குவசுவாசம்இல்லாமல் ேபானான்.

இஸ்ரேவல்பாவத்தால்அழுக்கானது.
௧௧யூதா,உனக்கும்அறுவைடகாலம்இருக்க றது.

நான்எனதுஜனங்கைளச் சைறமீட்டுவரும்ேபாதுஇதுந கழும்”

௭
௧ “நான்இஸ்ரேவைலக்குணப்படுத்துேவன்.

ப றகுஜனங்கள்எப்ப ராயீம் பாவம்ெசய்தைதஅறவார்கள்.
ஜனங்கள்சமாரியவன்ெபாய்கைளஅறவார்கள்.

ஜனங்கள்நகரத்த ற்குள்வந்துேபாக ற தருடர்கைளப்பற்ற அறவார்கள்.
௨ அந்த ஜனங்கள் நான் அவர்களின் குற்றங்கைள நைனப்ேபன் என்பைத

நம்பமாட்டார்கள்.
அவர்கள்ெசய்தெகட்டைவகெளல்லாம்சுற்றலும்உள்ளன.
நான்அவர்களதுபாவங்கைளத்ெதளிவாகப் பார்க்கமுடியும்.

௩அவர்களதுதீைமஅவர்களின்அரசைனமகழ்ச்ச ப்படுத்துகறது.
அவர்களது அந்நயத் ெதய்வங்கள் அவர்களின் தைலவர்கைள
மக ழ்ச்ச ப்படுத்தும்.

௪அப்பம்சுடுகறவன்அப்பம்சுடுவதற்காகஅடுப்ைபஎரிக்க றான்.
அவன்அடுப்பல்அப்பத்ைதைவக்கறான்.

அப்பத்தன் மாவு புளித்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது அப்பம் சுடுபவன் அடுப்பல்
அளவுக்குஅதகமானெநருப்ைபப் ேபாடமாட்டான்.

ஆனால்இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்அவ்வாறுஇல்ைல.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எப்ெபாழுதும் தம் ெநருப்ைப ேமலும்
சூடாக்குகன்றனர்.

௫ நம்முைடய அரசனின் நாளில் அவர்கள் தம் ெநருப்ைப ேமலும்
சூடாக்குகன்றனர். அவர்கள்குடிவருந்துகைளக்ெகாடுக்க றார்கள்.

தைலவர்கள் த ராட்ைசரசத்தன் சூட்டால் ேநாயைடகன்றனர். எனேவ
அரசர்கள் ேதவைனப்பரிகாசம்ெசய்யும்ஜனங்கேளாடு ேசருகன்றார்கள்.

௬ஜனங்கள்தமதுஇரகச யத ட்டங்கைளப் ேபாடுக றார்கள்.
அவர்களதுஇதயங்கள்சூட்டடுப்ைபப் ேபான்றுகளர்ச்ச யைடகன்றன.
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அவர்களின்ஆர்வம்இரவுமுழுவதும்எரியும்.
காைலயல்அதுெநருப்பாய் எரியும்.

௭அவர்கள்அைனவரும்எரியும்சூட்டடுப்பாய்இருக்க றார்கள்.
அவர்கள்தமதுஆட்சயாளர்கைளஅழித்தார்கள்.

அவர்களின்அரசர்கள்அைனவரும்வழுந்தார்கள்.
அவர்களில்ஒருவரும்என்ைனஉதவக்குஅைழக்கவல்ைல.”

Israel and the Nations
௮ “எப்ப ராயீம்மற்ற ேதசங்கேளாடுகலக்க றான்.

எப்ப ராயீம்இரண்டுபக்கமும் ேவகாதஅப்பத்ைதப் ேபான்றுஇருக்கறான்.
௯அந்நயர்கள்எப்ப ராயீமின்பலத்ைதஅழிக்க றார்கள்.

ஆனால் எப்ப ராயீம் இைத அறயவல்ைல எப்ப ராயீம் ேமல் நைர மய ர்கள்
ெதளிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆனால்எப்ப ராயீம்இதைனஅறயவல்ைல.
௧௦எப்ப ராயீமின்ெபருைமஅவனுக்குஎத ராகப் ேபசுக றது.

ஜனங்களுக்குப்பற்பலெதால்ைலகள்இருக்கன்றன.
ஆனால் அவர்கள் இன்னும் தமது ேதவனாகய கர்த்தரிடம் தரும்ப ப்

ேபாகவல்ைல.
ஜனங்கள்உதவக்குஅவைர ேநாக்க ப் பாக்கவல்ைல.

௧௧ எனேவ, எப்ப ராயீம் புரிந்துக்ெகாள்ளாத ேபைதயான ச றய புறாைவப்
ேபாலானான்.

ஜனங்கள்எக ப்த டம்உதவக் ேகட்டார்கள்.
ஜனங்கள்அசீரியாவ டம்உதவ ேகட்டுப்ேபானார்கள்.

௧௨அவர்கள்அந்நாடுகளுக்குஉதவக் ேகட்டுப் ேபானார்கள்.
ஆனால்நான்அவர்கைளகண்ணியல்ச க்கைவப்ேபன்.

நான்எனதுவைலையஅவர்கள்ேமல்வீசுேவன்.
நான் அவர்கைள வானத்துப் பறைவகைளப் ேபான்று ப டித்து அவர்கைள
க ேழெகாண்டுவருேவன்.

நான்அவர்கைளஅவர்களதுஉடன்படிக்கைகளுக்காகத் தண்டிப்ேபன்.
௧௩இதுஅவர்களுக்குக் ேகடாகும். அவர்கள்என்ைனவட்டுவலகனார்கள்.

அவர்கள்எனக்குஅடிபணியமறுத்தார்கள்.
எனேவஅவர்கள்அழிக்கப்படுவார்கள்.

நான்அந்தஜனங்கைளக்காப்பாற்ற ேனன்.
ஆனால்எனக்குஎத ராகஅவர்கள்ெபாய்கைளப் ேபசுகன்றார்கள்.

௧௪அவர்கள்தம்மனப்பூர்வமாக என்ைனஎப்ெபாழுதும்அைழக்க றதல்ைல.
ஆம்அவர்கள்தங்கள்படுக்ைகயலிருந்துஅழுகன்றார்கள்.

தானியத்த ற்காகவும்புதுத்த ராட்ைசரசத்த ற்காகவும்ேகட்கும்ேபாதுதங்கைளத்
தாங்கேளெவட்டிக்ெகாள்க றார்கள்.

ஆனால் அவர்களின் இதயங்களில் அவர்கள் என்னிடமிருந்து
வலகயருக்க றார்கள்.

௧௫நான்அவர்களுக்குப்பயற்சயளித்துஅவர்கள்ைககைளபலப்படுத்த ேனன்.
ஆனால்அவர்கள்எனக்குஎத ராகத்தீயத ட்டங்கைளப்ேபாட்டிருக்க றார்கள்.

௧௬ஆனால்அவர்கள்வைளந்ததடிையப் ேபாலஇருந்தார்கள்.
அவர்கள்தங்கள்தைசகைளமாற்ற க்ெகாண்டார்கள்.
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ஆனால் என்னிடம் தரும்ப வரவல்ைல. அவர்கள் தைலவர்கள் தங்கள்
பலத்ைதப்பற்ற ெபருைமேபசுக றார்கள்.

ஆனால்அவர்கள்வாள்களால்ெகால்லப்டுவார்கள்.
ப றகுஎக ப்துஜனங்கள்

அவர்கைளப்பார்த்து ச ரிப்பார்கள்.”

௮
வக்க ரகஆராதைனஅழிவுக்குவழி நடத்தும்
௧ “உன் வாய ேல எக்காளத்ைத ைவ.எச்சரிக்ைக ெசய். கர்த்தருைடய வீட்டின்

ேமல் ஒரு கழுைகப் ேபான்றரு. இஸ்ரேவலர்கள் எனது உடன்படிக்ைகைய
உைடத்து வ ட்டார்கள். அவர்கள் எனது சட்டங்களுக்கு அடிபணியவல்ைல.
௨ அவர்கள், ‘எங்கள் ேதவேன, இஸ்ரேவலில் உள்ள நாங்கள் உம்ைம
அற ேவாம்!’ என்று கூப்படுகன்றார்கள். ௩ஆனால் இஸ்ரேவல் நன்ைமகைள
மறுத்தான். எனேவ பைகவன் அவைனத் துரத்துகறான். ௪ இஸ்ரேவலர்கள்
அவர்களது அரசர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்கள். ஆனால் அவர்கள்
என்னிடம் ஆேலாசைனக்கு வரவல்ைல. இஸ்ரேவலர்கள் தைலவர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் நானற ந்த மனிதர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல. இஸ்ரேவலர்கள்தமதுெவள்ளிையயும். ெபான்ைனயும்
பயன்படுத்த தங்களுக்கு வக்க ரகங்ைகைளச் ெசய்தார்கள். எனேவ அவர்கள்
அழிக்கப்படுவார்கள். ௫-௬ சமாரியாேவ. கர்த்தர் உனது கன்றுகுட்டிைய
மறுத்துவ ட்டார். ேதவன்ெசான்னார்: ‘நான்இஸ்ரேவலர்களுக்குஎத ராகமிகவும்
ேகாபத்துடன் இருக்க ேறன்.’ இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தமது பாவத்த ற்காகத்
தண்டிக்கப்படுவார்கள். யாேரா ேவைலக்காரன் அச்சைலகைளச் ெசய்தான்.
அைவ ேதவன் அல்ல. சமாரியாவன் கன்றுகுட்டி துண்டுதுண்டாக
உைடக்கப்படும். ௭இஸ்ரேவலர்கள்காற்றல்வைதவைதக்கமுயல்வதுேபான்ற
ஒரு முட்டாள்தனமான ேவைலையச் ெசய்தார்கள். ஆனால் அவர்கள்
ெதல்ைலகைள மட்டுேம ெபறுவார்கள். அவர்கள் சூைறக் காற்ைற அறுவைட
ெசய்வார்கள். வயல்களில் பய ர்கள் வளரும். ஆனால் அது தானியத்ைதக்
ெகாடுக்காது. அதல் ஏதாவது தானியம் வைளந்தாலும்அந்நயர்கள்அதைனத்
தன்றுவடுவார்கள்.

௮ “இஸ்ரேவல்அழிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதனுைடய ஜனங்கள் தங்கள் நாடுகளுக்குள்ேள ேதைவயற்ற
கண்ணத்ைத ெவளிேய தூக்க எறயப்படும் கண்ணத்ைதப்ேபால
ச தறடிக்கப்பட்டார்கள்.

௯எப்ப ராயீம்அவனுைடய ‘ேநசர்களிடம்’ெசன்றான்.
அவன் ஒரு காட்டுக்கழுைதையப் ேபான்று அசீரியாவல் அைலந்துத்
த ரிந்தான்.

௧௦இஸ்ரேவல்பலநாடுகளில்உள்ளதனதுேநசர்களிடம் ெசன்றான்.
ஆனால்நான்இஸ்ரேவலர்கைளஒன்றுேசர்ப்ேபன்.

ஆனால்வல்லைமயானஅரசன்சுமத்தும்சுைமகளினால்
அவர்கள்ச றதுதுன்பப்பட ேவண்டும்.
இஸ்ரேவல்ேதவைனமறந்துவக்க ரகங்கைளவணங்குகறது

௧௧எப்ப ராயீம் ேமலும்ேமலும்பலிபீடங்கைளக்கட்டியது.
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அதுபாவமானது.
அப்பலிபீடங்கள்எப்ப ராயீமின்பாவப் பலிபீடங்களாகஇருந்தருக்கன்றன.

௧௨நான்எப்ப ராயீமிற்காக 10,000 சட்டங்கைளஎழுதனாலும்,
அவன்அவற்ைறயாேராஅந்நயர்களுக்குரியதாகேவகருதுவான்.

௧௩இஸ்ரேவலர்கள்பலிகைளவரும்புகன்றார்கள்.
அவர்கள்இைறச்சையப் பைடத்துஉண்ணுகறார்கள்.

கர்த்தர்அவர்களதுபலிகைளஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல.
அவர்களதுபாவங்கைளஅவர் நைனவல்ைவத்தருக்க றார்.

அவர்கைளஅவர்தண்டிப்பார்.
அவர்கள்எக ப்த ற்குக்ைகத களாகக்ெகாண்டுச்ெசல்லப்படுவார்கள்.

௧௪ இஸ்ரேவல் அரசர்களின் வீடுகைளக் கட்டினார்கள். ஆனால் இஸ்ரேவல்
அதைனஉருவாக்கயவைரமறந்துவ ட்டது.

இப்ேபாதுயூதா ேகாவல்கைளக்கட்டுகன்றது.
ஆனால்நான்யூதவன்நகரங்களுக்குெநருப்ைபஅனுப்புேவன்.

ெநருப்பானதுஅதன்ேகாட்ைடகைளஅழிக்கும்!”

௯
நாடுகடத்தலின்துக்கம்
௧ இஸ்ரேவேல, ப ற நாடுகள் ெசய்வது ேபான்று வழா ெகாண்டாடாேத.

மக ழ்ச்ச யாய் இராேத. நீ ஒரு ேவசையப்ேபான்று நடந்து உனது ேதவைன
வட்டு வலகனாய், தானியம் அடிக்க ற எல்லாக் களங்களிலும் நீ பாலின
உறவு பாவத்ைதச் ெசய்தாய். ௨ஆனால் தானியம் அடிக்க ற களத்தல் உள்ள
தானியம்இஸ்ரேவலுக்குப் ேபாதுமானஉணவாகஇருக்காது. இஸ்ரேவலுக்குப்
ேபாதுமானத ராட்ைசரசமும்இருக்காது.
௩ இஸ்ரேவலர்கள் கர்த்தருைடய நாட்டில் தங்கமாட்டார்கள். எப்ராயீம்

எக ப்த ற்குத் தரும்புவான். அசீரியாவல் அவர்கள் உண்ணக்கூடாத
உணைவ உண்பார்கள். ௪ இஸ்ரேவலர்கள் கர்த்தருக்குத் த ராட்ைசரசத்ைதப்
பானங்களின் காணிக்ைகயாக அளிப்பதல்ைல. அவருக்கு அவர்கள்
பலிகள் ெகாடுப்பதுமில்ைல. அவர்கள் ெகாடுக்க ற பலிகள் மரித்தவர்
வீட்டில் ெகாடுக்க ற உணைவப்ேபாலிருக்கும். அைதச் சாப்படுக றவர்கள்
அசுத்தமைடவார்கள். அவர்கள் அப்பம் கர்த்தருைடய ஆலயத்த ற்குள்
ேபாகாது. அவர்கேள அைத உண்ண ேவண்டியதருக்கும். ௫ அவர்கள்
(இஸ்ரேவலர்கள்) கர்த்தருைடய ஓய்வு நாட்கள் அல்லது பண்டிைககைளக்
ெகாண்டாடமுடியாதவர்களாகஇருப்பார்கள்.
௬ இஸ்ரேவலர்கள் ேபாய்வ ட்டார்கள். ஏெனனில் அவர்களுைடய வ ேராத

அவர்களுக்குண்டான எல்லாவற்ைறயும் தானாகேவ எடுத்துச் ெசன்றுவட்டான்.
ஆனால் எக ப்து அவர்களுைடய ஜனங்கைள எடுத்துக்ெகாள்ளும். ெமம்பஸில்
அவர்கைளப் புைதப்பார்கள். அவர்களின் ெவள்ளிப் ெபாக்கஷங்கள் ேமல்
கைளகள்வளரும். அவர்கள்வாழ்ந்தஇடங்களில்முட்ெசடிகள்முைளக்கும்.
இஸ்ரேவல்உண்ைமயானதீர்க்கதரிச கைளஏற்கமறுத்தது
௭ தீர்க்கதரிச . “இஸ்ரேவேல, இவற்ைறக் கற்றுக்ெகாள். தண்டைனக் காலம்

வந்துவ ட்டது. நீ ெசய்த பாவங்களுக்கு வைல ெசலுத்தேவண்டிய காலம்
வந்தருக்க றது” என்கறார். ஆனால்இஸ்ரேவல் ஜனங்கேளா, “தீர்க்கதரிச ஒரு
முட்டாள். ேதவனுைடய ஆவேயாடு இருக்க ற இம்மனிதன் ைபத்தயக்காரன்”
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என்று கூறுகறார்கள். தீர்க்கதரிச . “நீ உனது ெகாடிய பாவங்களுக்காகத்
தண்டிக்கப்படுவாய். நீԔஉனது ெவறுப்ப ற்காகத் தண்டிக்கப்படுவாய்” என்று
ெசால்க றார். ௮ ேதவனும் தீர்க்கதரிச யும் எப்ப ராயீைம காவல் காக்க ற
காவலர்கைளப் ேபான்றவர்கள். ஆனால் வழிெயங்கும் பல கண்ணிகள்
உள்ளன. ஜனங்கள்தீர்க்கதரிசையேதவனுைடயவீட்டில்கூடெவறுக்கன்றனர்.
௯ இஸ்ரேவலர்கள் க பயாவன் நாட்கைளப் ேபான்று அழிவன்

ஆழத்த ற்குச் ெசன்றுவட்டார்கள். கர்த்தர் இஸ்ரேவலர்களின் பாவங்கைள
நைனவுெகாள்வார். அவர்அவர்களதுபாவங்கைளத்தண்டிப்பார்.
இஸ்ரேவல்அதன்வக்க ரகஆராதைனயால் ேசதமைடந்தருக்க றது
௧௦ நான் இஸ்ரேவலைரக் கண்டுக்ெகாண்டேபாது, அவர்கள் வனாந்த ரத்தல்

இருக்கும் புதய த ராட்ைசப்பழத்ைதப்ேபான்று இருந்தார்கள். அத்தமரத்தல்
பருவகாலத்தல்முதல்முதலாகப் பழுத்தப் பழங்கைளப் ேபான்றுஇருந்தார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் அதன்பறகு பாகால்ேபேயருக்கு வந்தார்கள். அவர்கள்
மாறனார்கள். நான் அவர்கைள அழுக ப்ேபான பழங்கைள ெவட்டுவைதப்
ேபான்று, (அழிப்பதுேபான்று) ெவட்ட ேவண்டியதாயருந்தது. அவர்கள்
அவர்களால் ேநச க்கப்படுக ற பயங்கரமான ெபாருட்கைள (அந்நய
ெதய்வங்கள்) ேபான்றுஆனார்கள்.
இஸ்ரேவலர்களுக்குக்குழந்ைதகள்இருக்காது
௧௧ ஒரு பறைவையப் ேபான்று, எப்ப ராயீமின் மகைம பறந்துேபாகும்.

இனிேமல் கர்ப்பமுறுதல் இல்லாமல் ேபாகும். ப றப்புகளும் பள்ைளகளும்
இல்லாமல் ேபாகும். ௧௨ ஆனால் இஸ்ரேவலர்கள் தம் பள்ைளகைள
வளர்த்தாலும்அதுஅவர்களுக்குஉதவாது. நான்அவர்களிடமிருந்துஅவர்களது
பள்ைளகைள எடுத்துக்ெகாள்ேவன். நான் அவர்கைள வ ட்டுவடுேவன்.
அவர்களுக்குத்ெதால்ைலகைளத்தவ ர ேவறுஎதுவும்இருக்காது.
௧௩ எப்ப ராயீம் தன் குழந்ைதைகைளக் கண்ணிகளுக்கு வழிநடத்த ச்

ெசல்வைத நான் பார்க்க முடிக றது. எப்ப ராயீம் தன் பள்ைளகைள
ெகாைலக்காரர்களிடம்அைழத்துவருகறான். ௧௪கர்த்தாேவ, நீர்அவர்களுக்குக்
ெகாடுப்பைதக் ெகாடும். நீர் அவர்களுக்குக் குழந்ைதகைள இழக்க ற
கர்ப்பத்ைதயும்பால்ெகாடுக்கமுடியாதமுைலகைளயும்ெகாடும்.

௧௫அவர்கள்ெபால்லாப்பு கல்காலில்இருக்கறது.
நான்அங்ேகஅவர்கைளெவறுக்கத்ெதாடங்க ேனன்.

நான்அவர்கைளஎன்வீட்ைடவ ட்டுப் ேபாகும்படிவற்புறுத்துேவன்.
ஏெனன்றால்அவர்கள்ெபால்லாப்புகைளச்ெசய்துள்ளார்கள்.

நான்இனிேமல்அவர்கைளேநச க்கமாட்ேடன்.
அவர்கள்தைலவர்கள்கலகக்காரர்கள்.
அவர்கள்எனக்குஎத ராகத் தரும்பயருக்கன்றார்கள்.

௧௬எப்ப ராயீம் தண்டிக்கப்படுவான்.
அவர்கள்ேவர்ெசத்துக்ெகாண்டிருக்க றது.
அவர்களுக்குஇனிேமல்குழந்ைதகள்இருக்காது.

அவர்கள்குழந்ைதகள்ெபறலாம்.
ஆனால் நான் அவர்களது உடலிலிருந்து வருகற குழந்ைதகைளக்
ெகால்ேவன்.

௧௭அந்தஜனங்கள்என்னுைடயேதவன்ெசால்வைதக் ேகட்கமாட்டார்கள்.
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எனேவஅவர்அவர்கள்ெசால்வைதக் ேகட்க மறுப்பார்.
அவர்கள்வீடுஇல்லாமல் ேதசங்கள்முழுவதும்அைலந்துத ரிவார்கள்.

௧௦
இஸ்ரேவலின்ெசல்வேம,வக்க ரகத்ெதாழுைகக்குவழி நடத்தயது

௧ இஸ்ரேவல் ஏராளமாகக் கனிகைளக் ெகாடுக்க ற த ராட்ைசக்ெகாடிையப்
ேபான்றவன்.

ஆனால்இஸ்ரேவல் ேமலும் ேமலும் மிகுதயாகப் ெபாருட்கைளப் ெபற்றதும்
அந்நய ெதய்வங்கைளக் ெகௗரவக்க ெமன்ேமலும் பலிபீடங்கைளக்
கட்டினான்.

அவனுைடயநாடு ேமலும்ேமலும்வளம்ெபற்றது.
ஆகேவஅவன்ேமலும்ேமலும்அந்நயெதய்வத்ைதெகௗரவக்கக்கற்கைள
அைமத்தான்.

௨இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்ேதவைனஏமாற்றமுயன்றார்கள்.
ஆனால் இப்ேபாது அவர்கள் தங்கள் குற்றங்கைள ஒப்புக்ெகாள்ள
ேவண்டும்.

கர்த்தர்அவர்கள்பலிபீடங்கைளஉைடப்பார்.
அவர்அவர்கள்நைனவுகற்கைளஅழிப்பார்.
இஸ்ரேவலர்களின்ெபால்லாதமுடிவுகள்
௩ இப்ேபாது இஸ்ரேவலர்கள் கூறுகறார்கள்: “நமக்கு அரசன் இல்ைல

நாம் கர்த்தைர ெகௗரவ ப்பதல்ைல. அவருைடய அரசன் நம்ைம ஒன்றும்
ெசய்யமுடியாது!”
௪ அவர்கள் வாக்குறுதகைளச் ெசய்கன்றனர். ஆனால் அவர்கள்

ெபாய்கைள மட்டுேம ெசால்கன்றனர். அவர்கள் தமது வாக்குறுதகைளக்
காப்பாற்றுவதல்ைல. அவர்கள் மற்ற நாடுகேளாடு உடன்படிக்ைக ெசய்து
ெகாள்கன்றார்கள். ேதவன் அந்த உடன்படிக்ைகைய வரும்பவல்ைல.
நீத பத கள்உழுதவயல்களில்முைளத்தருக்கும்வஷத்தன்ைமயுள்ளகைளகள்
ேபான்றுஉள்ளார்கள்.
௫ சமாரிய ஜனங்கள் ெபத்தாேவனிலுள்ள கன்றுக் குட்டிைய

ஆராத க்க றார்கள். அந்த ஜனங்கள் உண்ைமயல் அழுவார்கள். அந்த
ஆசாரியர்கள் உண்ைமயல் அழுவார்கள். ஏெனன்றால் அவர்களது அழகான
வக்க ரகம் ேபாய்வ ட்டது. அது தூக்க ச் ெசல்லப்பட்டது. ௬ அசீரியாவன்
ேபரரசனுக்கு அன்பளிப்பாக அவ்வக்க ரகம் ெகாண்டுப்ேபாகப்பட்டது. அவன்
எப்ப ராயீமின் அவமானகரமான வக்க ரகத்ைத ைவத்துக்ெகாள்வான்.
இஸ்ரேவல்அதன்வக்க ரகத்தனிமித்தம்அவமானம்அைடயும். ௭சமாரியாவன்
அந்நய ெதய்வம் அழிக்கப்படும். இது நீர்ப்பரப்பன் ேமேல மிதக்கும்
மரத்துண்ைடப் ேபான்றுஇருக்கும்.
௮இஸ்ரேவல் பாவம் ெசய்தது. பல உயர் ேமைடகைளக் கட்டியது. ஆேபனின்

ேமைடகள்அழிக்கப்படும். அவர்கள் பலிபீடங்களில்முட்ெசடிகளும், கைளகளும்
வளரும். ப றகு அவர்கள் மைலகளிடம், “எங்கைள மூடுங்கள்!” என்றும்
குன்றுகளிடம் “எங்கள்ேமல்வழுங்கள்” என்றும்கூறுவார்கள்.
இஸ்ரேவல்பாவத்துக்குவைலெகாடுக்கும்
௯ இஸ்ரேவேல நீ க பயாவன் காலத்தலிருந்து பாவம் ெசய்தாய்.

(அந்த ஜனங்கள் அங்ேக ெதாடந்து பாவம் ெசய்துக்ெகண்டிருக்கறார்கள்.)
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க பயாவல் அப்ெபால்லாத ஜனங்கைள யுத்தம் உண்ைமயாகேவ ைகப்பற்றும்.
௧௦ நான் அவர்கைளத் தண்டிக்க வருேவன். பைடகள் அவர்களுக்கு
எத ராகச் ேசர்ந்துவரும். அவர்கள் இஸ்ரேவலர்கைள அவர்களது இரண்டு
பாவங்களுக்காகத் தண்டிப்பார்கள்.
௧௧ எப்ப ராயீம் நன்றாகப் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட ேபாரடிக்கும் களத்தலுள்ள

தானியங்களின்ேமல்நடக்கவரும்பும்,இளம்காைளையப்ேபான்றவன். அவன்
கழுத்தல் நான் ஒரு நல்ல நுகத்தடிைய மாட்டுேவன். நான் எப்ப ராயீைம
கயற்றால் கட்டுேவன். ப றகு யூதா உழவுெசய்யத் ெதாடங்குவான். யாக்ேகாபு
தானாகேவபரம்படிப்பான்.
௧௨ நீ நன்ைமைய நட்டால் உண்ைமயான அன்ைப அறுவைட ெசய்வாய். உன்

நலத்ைத உழு. கர்த்தேராடு நீ அறுவைட ெசய்வாய். அவர் வருவார். அவர் உன்
மீதுநன்ைமையமைழப்ேபான்றுெபாழியச் ெசய்வார்.
௧௩ ஆனால் நீ தீைமைய நட்டாய். நீ துன்பத்ைத அறுவைட ெசய்தாய். நீ

உன் ெபாய்களின் கனிைய உண்டாய். ஏெனன்றால் நீ உன் அதகாரத்ைதயும்
உன் வீரர்கைளயும் நம்பயருந்தாய். ௧௪ எனேவ உனது பைடகள் யுத்தத்தன்
ேபெராலிையக் ேகட்கும். உனது எல்லா அரண்களும் அழிக்கப்படும். இது
ெபத்தார்ேபைலச் சல்மான் அழித்ததுேபால் இருக்கும். அப்ேபார்க்காலத்தல்
தாய்மார்கள் தம் குழந்ைதகேளாடு ெகால்லப்பட்டார்கள். ௧௫ உனக்கு
அது ெபத்ேதலில் ஏற்படும். ஏெனன்றால் நீ ஏராளமான பாவங்கைளச்
ெசய்தாய். அந்த நாள் ெதாடங்கும்ேபாது இஸ்ரேவலின் அரசன் முழுைமயாக
அழிக்கப்படுவான்.

௧௧
இஸ்ரேவல்கர்த்தைரமறந்துவ ட்டது

௧ கர்த்தர், “இஸ்ரேவல் குழந்ைதயாக இருக்கும்ேபாது நான் (கர்த்தர்) அவைன
ேநச த்ேதன்.

நான்என்மகைனஎக ப்ைதவ ட்டுெவளிேயஅைழத்ேதன்.
௨ஆனால்நான்இஸ்ரேவலர்கைளமிகுதயாகஅைழக்க

அவர்களும்என்ைனவட்டுமிகுதயாகவலகனார்கள்.
இஸ்ரேவலர்கள்பாகாலுக்குப் பலிகைளக்ெகாடுத்தார்கள்.

அவர்கள்வக்க ரகங்களுக்குநறுமணப்ெபாருட்கைளஎரித்தார்கள்.

௩ “ஆனால்எப்ப ராயீைமைகப்ப டித்துநடக்கப் பழக்கயதுநான்.
நான்இஸ்ரேவலர்கைளஎன்ைககளில் எடுத்ேதன்.

அவர்கைளக்குணப்படுத்த ேனன்.
ஆனால்அவர்கள்அதைனஅறயாமலிருக்கறார்கள்.

௪நான்அவர்கைளக்கயறுகளால்வழி நடத்த ேனன்.
ஆனால்அைவஅன்புஎன்னும்கயறுகள்.

நான்வடுதைலஅளிக்கும்மனிதைனப் ேபான்றவன்.
நான்கீேழகுனிந்துஅவர்களுக்குஆகாரம்ெகாடுத்ேதன்.

௫ “இஸ்ரேவலர்கள் ேதவனிடம் தரும்ப மறுக்க றார்கள். எனேவ அவர்கள்
எக ப்துக்குச் ெசல்வார்கள். அசீரியாவன் அரசன் அவர்கள் அரசனாவான்.
௬ அவர்களது நகரங்களின் ேமல் வாளானது ெதாங்க க்ெகாண்டிருக்கும்.



ஓசயா ௧௧:௭ 1738 ஓசயா ௧௨:௨

அது அவர்களது பலமுள்ள மனிதர்கைளக் ெகால்லும். அது அவர்களது
தைலவர்கைளஅழிக்கும்.
௭ “எனதுஜனங்கள்நான்தரும்ப வருவைதஎத ர்ப்பார்க்கன்றார்கள். அவர்கள்

ேமல் ேநாக்க ேதவைன அைழப்பார்கள். ஆனால் ேதவன் அவர்களுக்கு
உதவமாட்டார்.”
கர்த்தர்இஸ்ரேவைலஅழிக்கவரும்பவல்ைல

௮ “எப்ப ராயீேம, நான்உன்ைனக்ைகவ டவரும்பவல்ைல.
இஸ்ரேவேலநான்உன்ைனப்பாதுகாக்கவரும்புக ேறன்.

நான்உன்ைனஅத்மாைவப் ேபாலாக்கவரும்பவல்ைல.
நான்உன்ைனெசேபாயீைமப் ேபாலாக்கவரும்பவல்ைல.

நான்என்மனைதமாற்ற க்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
உனக்கானஎனதுஅன்புபலமானது.

௯நான்எனதுபயங்கரமானேகாபம்ெவல்லுமாறுவ டமாட்ேடன்.
நான் மீண்டும் எப்ப ராயீைம அழிக்கமாட்ேடன். நான் ேதவன். மனிதனல்ல.
நாேனபரிசுத்தமானவர்.

நான்உன்ேனாடுஇருக்க ேறன்.
நான்எனதுேகாபத்ைதக்காட்டமாட்ேடன்.

௧௦நான்சங்கத்ைதப் ேபான்றுெகர்ச்ச ப்ேபன்.
நான்ெகர்ச்ச ப்ேபன்.

அப்ேபாதுஎனதுபள்ைளகள்என்ைனப்பன்ெதாடர்ந்துவருவார்கள்.
எனது பள்ைளகள் ேமற்கலிருந்து பயத்தால் நடுங்க க்ெகாண்ேட
வருவார்கள்.

௧௧ அவர்கள் எக ப்தலிருந்து பறைவகைளப் ேபான்று நடுங்க க்ெகாண்ேட
வருவார்கள்.

அவர்கள் அசீரியாவலிருந்து புறாக்கைளப்ேபான்று நடுங்க க்ெகாண்ேட
வருவார்கள்.

அவர்கைளஅவர்களுைடயதாய் நாட்டிற்குஎடுத்துச்ெசல்ேவன்.”
கர்த்தர்அதைனச்ெசான்னார்.

௧௨ “எப்ப ராயீம்அந்நயெதய்வங்களால்என்ைனச்சூழ்ந்தான்.
இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் எனக்கு எத ராகத் தரும்பனார்கள். அவர்கள்
அழிக்கப்பட்டார்கள்.

ஆனால்யூதாஇன்னும்ேதவேனாடுநடந்துக்ெகாண்டிருக்க றான்.
யூதா பரிசுத்தமானவர்கேளாடுஉண்ைமயாய்இருக்க றான்.”

௧௨
கர்த்தர்இஸ்ரேவலுக்குஎத ராகஇருக்க றார்
௧ எப்ப ராயீம் தனது காலத்ைத வீணாக்க க் ெகாண்டிருக்க றான். இஸ்ரேவல்

நாள் முழுவதும் “காற்ைறத் துரத்த க்ெகாண்டிருக்க றான்.” ஜனங்கள்
ேமலும் ேமலும் ெபாய்கைளச் ெசால்க றார்கள். அவர்கள் ேமலும் ேமலும்
களவு ெசய்க றார்கள். அவர்கள் அசீரியாேவாடு ஒப்பந்தங்கைளச்
ெசய்துெகாண்டார்கள். அவர்கள் தங்கள் ஒலிவ எண்ெணைய எக ப்துக்கு
எடுத்துச்ெசன்றுக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
௨ கர்த்தர் கூறுகறார், “என்னிடம் இஸ்ரேவலுக்கு எத ராக ஒரு வாக்குவாதம்

உண்டு. யாக்ேகாபு தான் ெசய்த ெசயலுக்காக தண்டிக்கப்படேவண்டும். அவன்
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ெசய்த தீயவற்றுக்காக அவன் தண்டிக்கப்படேவண்டும். ௩ யாக்ேபாபு இன்னும்
தன் தாயன் வயற்றல் இருக்கும்ேபாேத தன் சேகாதரேனாடு தந்த ரம் ெசய்யத்
ெதாடங்கனான். யாக்ேகாபு ஒரு பலமான இைளஞனாக இருந்தான். அந்தக்
காலத்தல் அவன் ேதவேனாடு ேபாராடினான். ௪ யாக்ேகாபு ேதவனுைடய
தூதேனாடு ேபாராடி ெவன்றான். அவன் உதவ ேகட்டுக் கதறனான். அது
ெபத்ேதலில் நடந்தது. அந்த இடத்தல் அவன் நம்ேமாடு ேபசனான். ௫ ஆம்,
ேயேகாவா பைடகளின் ேதவன். அவரது ெபயர் ேயேகாவா (கர்த்தர்). ௬ எனேவ,
உனது ேதவனிடம் தரும்ப வா. அவருக்கு வசுவாசமாக இரு. நல்லவற்ைறச்
ெசய்! நீ எப்ெபாழுதும்உன்ேதவனிடம் நம்ப க்ைகயாய்இரு!
௭ “யாக்ேகாயு ஓர் உண்ைமயான வயாபாரி. அவன் தன் நண்பைனக்கூட

ஏமாற்றுகறான். அவனது தராசும் கள்ளத் தராசு. ௮ எப்ப ராயீம் ெசான்னான்
‘நான் ெசல்வந்தன்! நான் உண்ைமயான ெசல்வத்ைதக் கண்டுபடித்துள்ேளன்!
எனது குற்றங்கைள யாரும் கண்டுெகாள்ள முடியாது. யாரும் எனது
பாவங்கைளத்ெதரிந்துெகாள்ளமாட்டான்.’
௯ “ஆனால் நீ எக ப்து ேதசத்தலிருந்த நாள் முதல், நான் உன் ேதவனாகய

கர்த்தராயருந்தருக்க ேறன், நான் உன்ைனப் பண்டிைக நாட்கைளப்
ேபான்று (ஆசாரிப்பு கூடார நாட்கைளப் ேபால்) கூடாரங்களில் தங்கச்
ெசய்ேவன். ௧௦ நான் தீர்க்கதரிச கேளாடு ேபச ேனன். நான் அவர்களுக்குப்
பல தரிசனங்கைளக் ெகாடுத்ேதன். எனது பாடங்கைள உனக்குக் கற்ப க்கப்
பல வழிகைளத் தீர்க்கதரிச களுக்குக் ெகாடுத்ேதன். ௧௧ ஆனால் கீேலயாத்
ஜனங்கள் பாவம் ெசய்தார்கள். அந்த இடத்தல் ஏராளமான பயங்கர
வ க்க ரகங்கள் இருக்கன்றன. ஜனங்கள் கல்காலில் காைளகளுக்குப்
பலிகைளக் ெகாடுக்க றார்கள். அந்த ஜனங்களுக்கு ஏராளமான பலிபீடங்கள்
இருக்கன்றன. வயல்வரப்புகளில்உள்ளகல்குவயல்கைளப் ேபான்றுவரிைச
வரிைசயாகப் பலிபீடங்கள்இருக்கன்றன.
௧௨ “யாக்ேகாபு ஆராம் நாட்டுக்கு ஓடிப்ேபானான். அந்த இடத்தல் இஸ்ரேவல்

ஒருமைனவக்காக ேவைலெசய்தான். இன்ெனாரு மைனவக்காகஅவன்ஆடு
ேமய்த்தான். ௧௩ஆனால் கர்த்தர் தீர்க்கதரிசைய உபேயாக த்து இஸ்ரேவைல
எக ப்தலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டு வந்தார். கர்த்தர் ஒரு தீர்க்கதரிசையப்
பயன்படுத்த இஸ்ரேவைலப் பத்த ரமாகப் பாதுகாத்தார். ௧௪ ஆனால்
எப்ப ராயீம் கர்த்தருைடய மிகுந்த ேகாபத்துக்குக் காரணமாக இருந்தான்.
எப்ப ராயீம் பலைரக் ெகான்றான். எனேவ அவன் தன் குற்றங்களுக்காகத்
தண்டிக்கப்படுவான். அவனது ஆண்டவர் (கர்த்தர்) அவன் அவமானம்
அைடயும்படிச்ெசய்வார்.”

௧௩
இஸ்ரேவல்தன்ைனத்தாேனஅழித்தருக்க றான்
௧ “எப்ப ராயீம் இஸ்ரேவலில் தன்ைனத் தாேன முக்க மானவனாகச் ெசய்துக்

ெகாண்டான். எப்ப ராயீம் ேபசனான். ஜனங்கள் பயந்து நடுங்கனார்கள்.
ஆனால் எப்ப ராயீம் பாவம் ெசய்தான். பாகாைல ெதாழத் ெதாடங்கனான்.
௨இப்ெபாழுதுஇஸ்ரேவலர்கள் ேமலும் ேமலும்பாவம்ெசய்க றார்கள். அவர்கள்
தாங்களாகேவ வக்க ரகங்கைளச் ெசய்துக்ெகாள்க றார்கள். ேவைலக்காரர்கள்
ெவள்ளியால் அந்த அழகான சைலகைளச் ெசய்க றார்கள். ப றகு அவர்கள்
தம் சைலகேளாடு அடிக்கடி ேபசுக றார்கள். அவர்கள் அந்தச் சைலகளுக்குப்
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பலி ெகாடுக்க றார்கள். அவர்கள் அந்தத் தங்கக் கன்றுகுட்டிச் சைலகைள
முத்தமிடுக றார்கள். ௩ அதனால்தான் அந்த ஜனங்கள் வைரவல் மைறந்
துவடுகறார்கள். அவர்கள் காைலயல் காணும் மூடுபனிையப் ேபான்றும்,
வைரவல் மைறயும் பனிையப் ேபான்றும் மைறவார்கள். இஸ்ரேவலர்
காற்று வீசும்ேபாது களத்தலிருந்து பறக்க ற பதைரப் ேபான்றும், ஒரு புைகக்
கூண்டிலிருந்துஎழும்ப மைறந்துேபாகும் புைகையப் ேபான்றும்இருப்பார்கள்.
௪ “நீங்கள் எக ப்து ேதசத்தலிருந்த நாள் முதலாக நான் உன் ேதவனாகய

கர்த்தராக இருக்க ேறன். நீங்கள் என்ைனத் தவ ர ேவறு ெதய்வங்கைள
அறயவல்ைல. நாேன உங்கைள இரட்ச த்தவர். ௫ நான் உங்கைள
வானாந்தரத்த ேலேய அற ேவன். நான் உங்கைள வறண்ட நலத்தலும்
அற ேவன். ௬ நான் இஸ்ரேவலர்களுக்கு உணவு ெகாடுத்ேதன். அவர்கள் அந்த
உணைவஉண்டார்கள். அவர்கள் தம் வயறு நைறந்து தருப்த அைடந்தார்கள்.
அவர்கள்வீண்ெபருைமஅைடந்தார்கள். அவர்கள்என்ைனமறந்தார்கள்!
௭ “அதனால்தான் நான் அவர்களுக்கு ஒரு சங்கத்ைதப் ேபாலிருப்ேபன்.

நான் சாைலயல் காத்தருக்க ற சறுத்ைதையப் ேபான்று இருப்ேபன். ௮ நான்
தன் குட்டிகைள இழந்த கரடிையப் ேபான்று அவர்கைளத் தாக்குேவன். நான்
அவர்களின் ெநஞ்ைசப் பளப்ேபன். நான் ஒரு சங்கம் அல்லதுேவெறாரு
காட்டுமிருகம் தன் ேவட்ைடயன் உணைவக் கழித்துத் தன்பதுேபால்
இருப்ேபன்.”

ேதவ ேகாபத்தலிருந்துஇஸ்ரேவைலஎவராலும்காப்பாற்றமுடியாது
௯ “இஸ்ரேவேல, நான் உனக்கு உதவ ேனன். ஆனால் நீ எனக்கு

எத ராகத் தரும்பனாய். எனேவ, இப்ேபாது நான் உண்ைன அழிப்ேபன்.
௧௦உங்களது அரசன் எங்ேக? அவன் உங்களது நகரங்கள் எதலும் உங்கைளக்
காப்பாற்றமுடியாது. உங்களது நீத பத கள் எங்ேக? நீ அவர்களுக்காக,
‘ஒரு அரசைனயும் தைலவர்கைளயும் தாரும்’ என்று ேகட்டாய். ௧௧ நான்
என் ேகாபத்த ேல உங்களுக்கு ஒரு ராஜைவக் ெகாடுத்ேதன். மிகவும்
ேகாபமைடந்தேபாதுஅவைனஎடுத்துக்ெகாண்ேடன்.

௧௨ “எப்ப ராயீம் தனதுகுற்றங்கைளமைறக்கமுயன்றான்.
அவன்தனதுபாவங்கள்இரகச யமானைவஎன்றுஎண்ணினான்.

ஆனால்அவற்றுக்காகத் தண்டிக்கப்படுவான்.
௧௩ அவனது தண்டைன ஒரு ெபண் ப ரசவ காலத்தல் உணரும் வலிையப்

ேபான்றது.
அவன்அறவுள்ளமகனாகஇருக்கமாட்டான்.

அவனதுபறப்புக்கானகாலம்வரும்.
அவன்பைழக்கமாட்டான்.

௧௪ “நான்அவர்கைளக்கல்லைறயலிருந்துகாப்பாற்றுேவன்.
நான்அவர்கைளமரணத்தலிருந்துகாப்பாற்றுேவன்.

மரணேம,உனதுேநாய்கள்எங்ேக?
கல்லைறேய,உனதுவல்லைமஎங்ேக?
நான்பழிவாங்கப் பார்க்கவல்ைல.

௧௫இஸ்ரேவல்தனதுசேகாதரர்களுக்கைடயல்வளர்க றான்.
ஆனால்வல்லைமமிக்க க ழக்குக்காற்றுவரும்.



ஓசயா ௧௩:௧௬ 1741 ஓசயா ௧௪:௭

கர்த்தருைடயகாற்றுவனாந்தரத்தலிருந்துவீசும்.
ப றகுஇஸ்ரேவலின்கணறுகள்வறண்டுேபாகும்.
அதன்நீரூற்றுகள்வற்ற ப்ேபாகும்.

இஸ்ரேவலின்வைலமத ப்புள்ளஎல்லாவற்ைறயும்
காற்றுஅடித்துக்ெகாண்டுேபாகும்.

௧௬சமாரியா தண்டிக்கப்பட ேவண்டும்.
ஏெனன்றால்,அவள்தன்ேதவனுக்குஎத ராகத் தரும்பனாள்.

இஸ்ரேவலர்கள் வாள்களால் ெகால்லப்படுவார்கள். அவர்களது பள்ைளகள்
துண்டுகளாகக் க ழிக்கப்படுவார்கள்.

அவர்களதுகர்ப்பமுற்றெபண்கள்கீற க ழிக்கப்படுவார்கள்.”

௧௪
கர்த்தரிடம் தரும்பு
௧இஸ்ரேவேல, நீ வழுந்தாய், ேதவனுக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்தாய். எனேவ

உனது ேதவனாகய கர்த்தரிடம் தரும்ப வா. ௨ நீ ெசால்லப் ேபாவைதப் பற்ற
நைனத்துப்பார். கர்த்தரிடம் தரும்ப வா. அவரிடம்,

“எங்கள்பாவங்கைளஎடுத்துவடும்.
நாங்கள்ெசய்யும்நன்ைமகைளஏற்றுக்ெகாள்ளும்.
நாங்கள்எங்கள்உதடுகளிலிருந்துதுதகைளெசலுத்துக ேறாம்.

௩அசீரியா எங்கைளக்காப்பாற்றாது.
நாங்கள்ேபார்க்குதைரகளில் சவாரி ெசய்யமாட்ேடாம்.

நாங்கள்மீண்டும்ஒருேபாதும்
‘எங்கள்ேதவன்’

என்றுஎங்கள்ைககளால்ெசய்யப்பட்டப் ெபாருட்கைளக்கூறமாட்ேடாம்.
ஏெனன்றால்நீர்ஒருவர் தான்அனாைதகள்மீதுஇரக்கங்காட்டுக றவர்.”

கர்த்தர்இஸ்ரேவைலமன்னிப்பார்
௪கர்த்தர்கூறுகறார்:
“என்ைனவட்டுஅவர்கள்வலகயைதநான்மன்னிப்ேபன்.
நான்அவர்கைளத்தைடயன்ற ேநச ப்ேபன்.

ஏெனனில்அவர்களுடன்ேகாபங்ெகாண்டைதநறுத்தவ ட்ேடன்.
௫நான்இஸ்ரேவலுக்குப்பனிையப் ேபாலிருப்ேபன்.

இஸ்ரேவல்லீலிப்புஷ்பத்ைதப் ேபான்றுமலருவான்.
அவன்லீபேனானின்ேகதுருமரங்கைளப்ேபான்றுவளருவான்.
௬அவனதுகைளகள்வளரும்.

அவன்அழகானஒலிவமரத்ைதப் ேபான்றருப்பான்.
அவன்லீபேனானின்ேகதுருமரங்களிலிருந்துவரும்

இனியமணத்ைதப் ேபான்றுஇருப்பான்.
௭இஸ்ரேவல்ஜனங்கள்மீண்டும்எனதுபாதுகாப்பன்கீழ்வாழ்வார்கள்.

அவர்கள்தானியத்ைதப் ேபான்றுவளருவார்கள்.
அவர்கள்த ராட்ைசக்ெகாடிையப் ேபான்றுமலருவார்கள்.
அவர்கள்லீபேனானின்த ராட்ைசரசம் ேபால்இருப்பார்கள்.”

கர்த்தர்வ க்க ரகங்கைளப்பற்ற இஸ்ரேவைலஎச்சரிக்க றார்
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௮ “எப்ப ராயீேம, நான் (கர்த்தர்) இனி வ க்க ரகங்கேளாடு எந்தத் ெதாடர்பும்
ெகாள்ளமாட்ேடன்.

நான்ஒருவேனஉங்களதுெஜபங்களுக்குபதல்அளிக்க றவர்.
நான்ஒருவேனஉன்ைனக்கவனித்துவருபவர். நான்எப்ெபாழுதும்பசுைமயாக

இருக்கும் ேதவதாருமரத்ைதப் ேபான்றவர்.
உன்கனி என்னிடமிருந்துவருகறது.”
இறுத அறவுைர

௯அறவுள்ளஒருவன்இவற்ைறப் புரிந்துக்ெகாள்க றான்.
வழிப்புள்ளஒருவன்இவற்ைறக்கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும்.

கர்த்தருைடயவழிகள் சரியாகஇருக்கன்றன.
அவற்றல் நல்லவர்கள் நடப்பார்கள். பாவ கேளா அவற்றல் இடறவழுந்து
மரிப்பார்கள்.
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ேயாேவல்
ெவட்டுக்களிகள்வைளச்சைலஅழிக்கும்
௧ ெபத்துேவலின் மகனாகய ேயாேவல் கர்த்தரிடமிருந்து இந்த ெசய்தையப்

ெபற்றான்.

௨தைலவர்கேள,இந்தச்ெசய்தையக் ேகளுங்கள்.
இந்தநாட்டில்வாழ்கன்றஜனங்கேள, நான்ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்.

உங்கள்வாழ்நாளில்இதற்குமுன்புஇதுேபால்நடந்தருக்க றதா? இல்ைல.
உங்கள்தந்ைதகளின்வாழ்நாளில்இதுேபால்நடந்தருக்க றதா? இல்ைல.

௩நீங்கள்உங்கள்பள்ைளகளிடம்இவற்ைறக்கூறுங்கள்.
உங்கள் பள்ைளகள் அவர்களின் பள்ைளகளிடம் ெசால்லட்டும். உங்கள்
ேபரக்குழந்ைதகள்அதற்குஅடுத்தத்தைலமுைறய டம்ெசால்வார்கள்.

௪பச்ைசப்புழுவ ட்டைத
ெவட்டுக்களி தன்றது.

ெவட்டுக்களி வ ட்டைதப்
பச்ைசக் களி தன்றது.

பச்ைசக்களி வ ட்டைத
முசுக்கட்ைடப்பூச்ச தன்றது.
ெவட்டுக்களிகளின்வருைக

௫குடியர்கேள,வழித்துஎழுந்துஅழுங்கள்.
த ராட்ைசரசத்ைதக்குடிக்கும்ஜனங்கேளஅழுங்கள்.

ஏெனன்றால்உங்கள்இனிைமயானத ரட்ைசரசம்முடிந்தது.
நீங்கள்இனிஅந்தத் த ராட்ைசரசத்தன்சுைவையப்ெபறமாட்டீர்கள்.

௬ எனது ேதசத்த ற்கு எத ராகப் ேபாரிட ஒரு ெபரிய வல்லைம வாய்ந்த நாடு
வந்தது.

அதன்வீரர்கள்எண்ணமுடியாதஅளவற்குஅேநகராகஇருந்தார்கள்.
அவர்களதுஆயுதங்கள்சங்கத்தன்பற்கைளப் ேபான்றுகூர்ைமயுள்ளதாகவும்,

சங்கத்தன்தாைடையப்ேபான்றுவல்லைமயுள்ளதாகவும்இருந்தது.

௭அதுஎன்த ராட்ைசச்ெசடிையஅழித்தது.
அதன்நல்லெகாடிகள்வாடிஅழிந்தது.

அதுஎன்அத்த மரத்ைதஅழித்தது.
பட்ைடகைளஉரித்துஎற ந்துவ ட்டது.
ஜனங்களின்அழுைக
௮மணமுடிப்பதற்குத்தயாராகஇருந்தஇளம்ெபண்
மரித்துப்ேபானதன்மணவாளனுக்காகஅழுவதுேபான்றுஅழுங்கள்.

௯ஆசாரியர்கேள, கர்த்தருைடயபணியாளர்கேள,அழுங்கள்.
ஏெனன்றால், கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் இனிேமல் தானியக்
காணிக்ைகயும், பானங்களின்காணிக்ைகயும்இருக்கப்ேபாவதல்ைல.

௧௦வயல்ெவளிகள்பாழாயன. பூமிகூடஅழுதுெகாண்டிருக்க றது.
ஏெனன்றால்தானியம்அழிக்கப்பட்டிருக்க றது.
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புதயத ராட்ைசரசம்வறண்டிருக்கறது.
ஒலிவஎண்ெணய்ேபாய்வ ட்டது.

௧௧உழவர்கேள,துக்கமாயருங்கள்.
த ராட்ைசவவசாய கேள சத்தமாகஅழுங்கள்.
ேகாதுைமக்காகவும்பார்லிக்காகவும்அழுங்கள்.

ஏெனன்றால்வயல்ெவளியல்அறுவைடஇல்லாமல் ேபானது.
௧௨த ராட்ைசக்ெகாடிகள்காய்ந்துவ ட்டன.

அத்தமரம்அழிந்துெகாண்டிருக்க றது.
மாதுைள, ேபரீச்ைச, க ச்சலி

மற்றும்அைனத்துமரங்களும்வாடிவ ட்டன.
ஜனங்களின்மக ழ்ச்ச மரித்துப்ேபாய ற்று.

௧௩ ஆசாரியர்கேள, உங்களது துக்கத்த ற்குரிய ஆைடைய அணிந்துெகாண்டு
உரக்கஅழுங்கள்.

பலிபீடத்தன் பணியாளர்கேள, உரக்க அழுங்கள். எனது ேதவனுைடய
பணியாளர்கேள,

நீங்கள்துக்கத்தன்ஆைடகேளாடுதூங்குவீர்கள்.
ஏெனன்றால் ேதவனுைடய ஆலயத்தல் இனிேமல் தானிய காணிக்ைகயும்
பானங்களின்காணிக்ைகயும்இருப்பதல்ைல.

ெவட்டுக்களிகளின் ேபரழிவு
௧௪ உபவாசமிருக்க ேவண்டிய ச றப்பு ேநரம் இருக்குெமன்று ஜனங்களுக்கு

அறவயுங்கள் ஒரு ச றப்புக் கூட்டத்த ற்கு ஜனங்கைளக் கூட்டுங்கள்.
தைலவர்கைளக் கூப்படுங்கள். நாட்டில் வாழ்க ற எல்லா ஜனங்கைளயும்
ேசர்த்துக் கூப்படுங்கள். அவர்கள் அைனவைரயும் உங்கள் ேதவனாகய
கர்த்தருைடயஆலயத்த ற்குவரவைழத்துகர்த்தரிடம் ெஜபம்ெசய்யுங்கள்.
௧௫ துக்கமாயருங்கள். ஏெனன்றால் கர்த்தருைடய ச றப்புக்குரிய நாள்

அருகல் இருக்கறது. அப்ேபாது, தண்டைனயானது சர்வ வல்லைமயுள்ள
ேதவனிடமிருந்து ஒரு சங்காரம் ேபான்றுவரும். ௧௬நமதுஉணவு ேபாய்வ ட்டது.
நமதுேதவனுைடயஆலயத்தலிருந்துமக ழ்ச்ச யும்சந்ேதாஷமும்ேபாய்வ ட்டன.
௧௭ நாங்கள் வைதகைள வைதத்ேதாம். ஆனால் வைதகள் மண்ணில் காய்ந்து
மரித்துக்க டக்கன்றன. நமது ெசடிகள் எல்லாம் காய்ந்து மரித்துப்ேபாயன.
நமதுகளஞ்சயங்கள்ெவறுைமயாகவும்வழுந்தும்க டக்கன்றன.
௧௮ மிருகங்கள் பச ேயாடு தவக்கன்றன. மாட்டு மந்ைதகள், அைலந்து

த ரிந்து கலங்குகன்றன. அவற்றுக்கு ேமய்வதற்கு புல் இல்ைல. ஆட்டு
மந்ைதகளும் மரித்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன. ௧௯ கர்த்தாேவ நான் உம்ைம
உதவக்காக அைழக்கன்ேறன். ெநருப்பானது நமது பசுைமயான வயல்கைள
வனாந்தரமாக்கவ ட்டது. வயல்ெவளிகளில் உள்ள மரங்கைள எல்லாம்
ெநருப்புச் ஜுவாைலகள் எரித்துவ ட்டன. ௨௦ காட்டுமிருங்கள் கூட உமது
உதவைய நாடுகன்றன. ஓைடகள் வற்றவ ட்டன. அங்கு தண்ணீரில்ைல.
ெநருப்பானதுநமதுபச்ைசவயல்ெவளிகைளவனாந்தரமாக்கவ ட்டது.

௨
வந்துெகாண்டிருக்கும்கர்த்தருைடயநாள்

௧சீேயானில் எக்காளம்ஊதுங்கள்.
என்பரிசுத்தமானமைலயன்ேமல்எச்சரிக்ைக சத்தமிடுங்கள்.
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இந்நாட்டில்வாழ்க ற எல்லாஜனங்களும்பயத்தால்நடுங்கட்டும்.
கர்த்தருைடய ச றப்பானநாள்வந்துெகாண்டிருக்க றது.

கர்த்தருைடய ச றப்பு நாள்
அருகல்உள்ளது.

௨அதுஇருண்டஅந்தகாரமானநாளாகஇருக்கும்.
அதுஇருளும்மந்தாரமுமானநாளாகஇருக்கும்.

சூரிய உதயத்தன்ேபாது நீங்கள் மைல முழுவதும் பைட பரவயருப்பைதப்
பார்ப்பீர்கள்.

அப்பைட ச றந்ததாகவும்வல்லைமயுைடயதாகவும்இருக்கும்.
இதற்குமுன்னால்எதுவும்இதுேபால்இருந்ததல்ைல.

இதற்குபறகுஎதுவும்இதுேபால்இருப்பதல்ைல.
௩பைடயானதுஎரியும்ெநருப்ைபப் ேபான்று

நாட்ைடஅழிக்கும்.
அைவகளின்முன்னால்அந்நாடுஏேதன்ேதாட்டம் ேபான்றருக்கும்.
அதற்குப் ப றகுநாடானது

ெவற்றுவனாந்தரம் ேபான்றருக்கும்.
அைவகளிடமிருந்துஎதுவும்தப்பமுடியாது.
௪ெவட்டுக்களிகள்குதைரகைளப் ேபான்றுேதான்றும்.

அைவேபார்க்குதைரகைளப்ேபான்றுஓடும்.
௫அைவகளுக்குச்ெசவெகாடுங்கள்.
இதுமைலகளின் ேமல்வரும்இரதங்களின்ஒலிேபால்உள்ளது.

இதுபதைர எரிக்கும்ெநருப்பன்ஒலிேபால்உள்ளது.
அவர்கள்வல்லைமவாய்ந்தஜனங்கள்.

அவர்கள்ேபாருக்குத்தயாராகஇருக்க றார்கள்.
௬இந்தப் பைடக்குமுன்னால்ஜனங்கள்அச்சத்தால்நடுங்குகறார்கள்.

அவர்களின்முகங்கள்அச்சத்தால்ெவளுத்தன.

௭வீரர்கள்வைரவாகஓடுகறார்கள்.
வீரர்கள்சுவர்களின்ஏறுகறார்கள்.

ஒவ்ெவாருவீரனும்ேநராகக்ெசல்க றான்.
அவர்கள்தம் பாைதயல்இருந்துவலகமாட்டார்கள்.

௮அவர்கள்ஒருவைரஒருவர்வழச்ெசய்யமாட்டார்கள்.
ஒவ்ெவாருவீரனும்தன்ெசாந்தப் பாைதயல்நடக்க றான்.

வீரர்களில்ஒருவன்ேமாத க் கீேழவழுந்தாலும்
மற்றவர்கள்ெதாடர்ந்துநடந்துெகாண்டிருப்பார்கள்.

௯அவர்கள்நகரத்த ற்குஓடுகறார்கள்.
அவர்கள்வைரவாகச் சுவர்ேமல்ஏறுகறார்கள்.

அவர்கள்வீடுகளுக்குள்ஏறுகறார்கள்.
அவர்கள்ஜன்னல்வழியாகத் தருடர்கைளப்ேபால்ஏறுகன்றனர்.

௧௦அவர்களுக்குமுன்பு,பூமியும்வானமும்நடுங்குகறது.
சூரியனும்சந்த ரனும்இருளாகவடுகன்றன. நட்சத்த ரங்கள்ஒளிவீசுவைத
நறுத்துகன்றன.

௧௧கர்த்தர் தனதுபைடையஉரக்கஅைழக்க றார்.
அவரதுபாைளயம்மிகப்ெபரியது.
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அப்பைடஅவரதுகட்டைளக்குஅடிபணிக றது.
அப்பைடமிகவும்வல்லைமயுைடயது.

கர்த்தருைடய ச றப்பு நாள்உயர்வானதாகவும்பயங்கரமானதாகவும்உள்ளது.
ஒருவரும்இைதநறுத்தமுடியாது.
கர்த்தர்ஜனங்களிடம் மாறும்படிக்கூறுகறார்

௧௨இதுகர்த்தருைடயெசய்த .
“உங்கள்முழுமனேதாடுஇப்ெபாழுதுஎன்னிடம் தரும்ப வாருங்கள்.

நீங்கள்தீைமெசய்தீர்கள்.
அழுங்கள்,உணவுஉண்ணேவண்டாம்.

௧௩உங்கள்ஆைடகைளயல்ல,
இதயத்ைதக்க ழியுங்கள்.”
உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தரிடம் தரும்ப வாருங்கள்.

அவர்இரக்கமும்கருைணயும்உள்ளவர்.
அவர்வைரவாகக் ேகாபப்படமாட்டார்.
அவரிடம் மிகுந்தஅன்புஉண்டு.

ஒருேவைளஅவர்தனதுமனைத,
த ட்டமிட்டிருந்த பயங்கரமானதண்டைனயலிருந்துமாற்ற க்ெகாள்ளலாம்.

௧௪யாருக்குத்ெதரியும். கர்த்தர் தனதுமனைதமாற்ற க்ெகாள்ளலாம்.
ஒருேவைளஅவர்உங்களுக்காகஆசீர்வாதத்ைதவ ட்டுைவத்தருக்கலாம்.

ப றகுநீங்கள்உங்கள்ேதவானாகயகர்த்தருக்குதானியக் காணிக்ைககளும்
பானங்களின்காணிக்ைககளும்தரலாம்.
கர்த்தரிடம் ெஜபயுங்கள்

௧௫சீேயானில் எக்காளம்ஊதுங்கள்.
ச றப்புக்கூட்டத்த ற்குக்கூப்படுங்கள்.
ஒருஉபவாச காலத்துக்காகக்கூப்படுங்கள்.

௧௬ஜனங்கைளக்கூட்டிச் ேசருங்கள்.
ச றப்புக்கூட்டத்த ற்குக்கூப்படுங்கள்.

வயதானவர்கைளக்கூட்டிச் ேசருங்கள்.
குழந்ைதகைளயும் கூட்டிச் ேசருங்கள் இன்னும் தாயன் மார்பல்
பால்குடிக்கும் சறுகுழந்ைதகைளயும் ேசர்த்துக்ெகாண்டுவாருங்கள்.

தங்களதுபடுக்ைகஅைறயலிருந்து
புத தாய்த் தருமணமானமணமகனும்மணமகளும்வரட்டும்.

௧௭மண்டபத்துக்கும்பலிபீடத்த ற்கும்இைடயல்நன்றுஆசாரியர்களும்,
கர்த்தருைடயபணியாளர்களும்அழுதுபுலம்பட்டும்.

அந்தஜனங்கள்அைனவரும்இவற்ைறச்ெசால்லேவண்டும்.
“கர்த்தாேவ,உமதுஜனங்கள்மீதுஇரக்கம்காட்டும்.

உமதுஜனங்கைளஅவமானப்படவ டாதரும்.
மற்றஜனங்கள்உமதுஜனங்கைளக்ேகலிச்ெசய்யும்படிவ டாதரும்.

மற்ற நாடுகளின்ஜனங்கள் ‘அவர்கள்ேதவன்எங்ேகஇருக்க றார்?’
என்றுேகட்டுச் ச ரிக்கும்படிச் ெசய்யாதரும்.”
கர்த்தர் நாட்ைட பைழயநைலக்குக்ெகாண்டுவருவார்

௧௮ப றகுகர்த்தர் தனதுநாட்ைடப்பற்ற பரவசம்ெகாண்டார்.
அவர்ஜனங்களுக்காகவருத்தப்பட்டார்.
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௧௯கர்த்தர் தமதுஜனங்களிடம்,
“நான் உங்களுக்குத் தானியம், த ராட்ைசரசம். எண்ெணய் இவற்ைற

அனுப்புேவன்.
உங்களுக்குஏராளமாகஇருக்கும்.
நான் உங்கைள மற்ற நாடுகளுக்கைடயல் இனிேமல் அவமானம்
அைடயவ டமாட்ேடன்.

௨௦ இல்ைல. வடக்கலுள்ள ஜனங்கைள உங்கள் நாட்ைடவ ட்டு ேபாகும்படி
வற்புறுத்துேவன்.

நான்அவர்கைளவறண்டெவறுைமயானநாட்டுக்குப் ேபாகச்ெசய்ேவன்.
அவர்களில் சலர் கீழ்க்கடலுக்குப் ேபாவார்கள்.

அவர்களில் சலர் ேமற்கடலுக்குப் ேபாவார்கள் அந்த ஜனங்கள் இத்தைகய
பயங்கரச் ெசயல்கைளச்ெசய்தார்கள்.

ஆனால்அவர்கள்மரித்துஅழுக ப்ேபானவற்ைறப் ேபாலாவார்கள்.
அங்ேக பயங்கரமானதுர்வாசைனஇருக்கும்!”

என்றுெசான்னார்.
இந்தநாடுமீண்டும்புத தாக்கப்படும்

௨௧ேதசேம, பயப்படாேத.
சந்ேதாஷமாகஇரு.

முழுைமயாகக் களிகூரு.
கர்த்தர் ெபரிய காரியங்கைளச்ெசய்வார்.

௨௨ெவளியன்மிருகங்கேள, பயப்படேவண்டாம்.
வனாந்த ரத்தல் ேமய்ச்சல்கள்உண்டாகும்.

மரங்கள்கனிகைளத்தரும்,
அத்த மரங்களும்த ராட்ைசக்ெகாடிகளும்மிகுதயானபழங்கைளத்தரும்.

௨௩எனேவமக ழ்ச்ச யாய்இருங்கள்.
சீேயான் ஜனங்கேள உங்கள் ேதவனாகய கர்த்தரிடம் சந்ேதாஷமாய்
இருங்கள்,

அவர் நல்லவர்,அவர்உங்களுக்குமைழையத்தருவார்.
அவர் உங்களுக்கு முன்ேபாலேவ முன்மாரிையயும் பன்மாரிையயும்
அனுப்புவார்.

௨௪களங்கள்தானியத்தால் ந ரம்பும்.
குடங்கள்த ராட்ைசரசத்தாலும், என்ெணயாலும்ந ரம்ப வழியும்.

௨௫ “கர்த்தராக ய நான்உங்களுக்குஎத ராக எனதுபைடையஅனுப்ப ேனன்.
உங்களுக்குரிய எல்லாவற்ைறயும்ெவட்டுக்களிகளும்,
பச்ைசக்களிகளும்
முசுக்கட்ைடப்பூச்ச களும்,
பச்ைசப் புழுக்களும்தன்றுவட்டன.

ஆனால்கர்த்தராக ய நான்,
அத்துன்பக்காலத்துக்கானவற்ைறத்தருப்ப க்ெகாடுப்ேபன்.

௨௬ப றகுஉங்களுக்குஉண்ணஏராளம்இருக்கும்.
நீங்கள்நைறவுஅைடவீர்கள்.

நீங்கள்உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தருைடயநாமத்ைதப் ேபாற்றுவீர்கள்.
அவர்உங்களுக்காகஅற்புதமானவற்ைறச்ெசய்தருக்க றார்.

எனதுஜனங்கள்இனிஒருேபாதும்ெவட்டகப்பட்டுப்ேபாவதல்ைல.
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௨௭நான்இஸ்ரேவேலாடுஇருப்பைதநீங்கள்அறவீர்கள்.
நாேனஉங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர் என்பைதயும்நீங்கள்அறவீர்கள்.
ேவறுேதவன்இல்ைல.

எனதுஜனங்கள்மீண்டும்அவமானம்அைடயமாட்டார்கள்.”
அைனத்துஜனங்களுக்கும்ேதவன்தனதுஆவையெகாடுப்பார்

௨௮ “இதற்குப் ப றகு நான் எனது ஆவைய அைனத்து ஜனங்கள் ேமலும்
ஊற்றுேவன்.

உங்கள்மகன்களும்,மகள்களும்தீர்க்கதரிசனம்உைரப்பார்கள்.
உங்கள்முதயவர்கள்கனவுகைளக்காண்பார்கள்.
உங்கள்இைளஞர்கள்தரிசனங்கைளக்காண்பார்கள்.

௨௯அப்ேபாது, நான்பணியாட்கள் ேமலும்பணிப்ெபண்கள்ேமலும்
என்ஆவையஊற்றுேவன்.

௩௦நான்வானத்தலும்பூமியலும்இரத்தம்,ெநருப்பு,
அடர்ந்த புைகேபான்றஅத சயங்கைளக்காட்டுேவன்.

௩௧சூரியன்இருட்டாக மாற்றப்படும்.
சந்த ரன்இரத்தமாக மாற்றப்படும்.
ப றகுகர்த்தருைடயெபரிதும் பயங்கரமுமானநாள்வரும்.

௩௨ப றகு, கர்த்தருைடயநாமத்ைதகூப்படுகறஎவரும்இரட்ச க்கப்படுவார்கள்.”
சீேயான் மைலயன் ேமலும், எருசேலமிலும் காப்பாற்றப்பட்ட ஜனங்கள்
இருப்பார்கள்.

இதுகர்த்தர் ெசான்னதுேபான்றுநகழும்.
ஆம் கர்த்தரால் அைழக்கப்பட்ட மீதயருக்கும் ஜனங்கள் தரும்ப
வருவார்கள்.

௩
யூதாவன்பைகவர்கள்தண்டிக்கப்படுவார்கள்
௧ “ஆம் அந்த ேவைளயல், நான் யூதாைவயும் எருசேலைமயும்

சைறயருப்பலிருந்துமீட்டுவருேவன். ௨நான்அைனத்துநாட்டுஜனங்கைளயும்
ஒன்று ேசர்ப்ேபன். நான் ேயாசபாத்தன் பள்ளதாக்க ேல அைனத்து நாட்டு
ஜனங்கைளயும் அைழத்து வருேவன். அங்ேக நான் அவர்கைள நயாயம்
தீர்ப்ேபன். அந்நாடுகள் என் இஸ்ரேவல் ஜனங்கைளச் ச தறடித்தன. அைவகள்
அவர்கைள ேவறு நாடுகளில் வாழும்படி வற்புறுத்தன. எனேவ நான்
அந்நாடுகைளத் தண்டிப்ேபன். அந்நாடுகள் எனது நலத்ைத ப ரித்தன.
௩ அவர்கள் எனது ஜனங்களுக்காகச் சீட்டுப் ேபாட்டார்கள். அவர்கள் ஆண்
குழந்ைதகைள வபச்சாரிகைள வாங்குவதற்காக வற்றார்கள். அவர்கள்
த ராட்ைசரசத்ைதவாங்க க்குடிப்பதற்காகப்ெபண்குழந்ைதகைளவற்றார்கள்.
௪ “தீருேவ, சீேதாேன, ெபலிஸ்தயாவன் அைனத்து எல்ைலகேள,

நீங்கள் எனக்கு முக்கயமானவர்கள் அல்ல. நான் ெசய்த ஏேதா ச ல
காரியங்களுக்காக நீங்கள் என்ைனத் தண்டிக்கப் ேபாக றீர்களா? என்ைனத்
தண்டித்துக்ெகாண்டிருப்பதாக நீங்கள்நைனக்கலாம். ஆனால், நான்உங்கைள
வைரவல் தண்டிப்ேபன். ௫ நீங்கள் எனது ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும்
எடுத்துக்ெகாண்டீர்கள். எனது வைலயுயர்ந்த ெபாக்கஷங்கைளக்
ெகாண்டுேபாய் உங்கள் அந்நய ெதய்வங்களின் ேகாவல்களில்
ைவத்துக்ெகாண்டீர்கள்.
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௬ “நீங்கள்யூதாமற்றும்எருசேலம்ஜனங்கைளக்க ேரக்கர்களுக்குவற்றீர்கள்.
அவ்வாறு நீங்கள் அவர்கைள அவர்கள் நாட்டிலிருந்து ெவகுதூரம் ெகாண்டு
ெசல்ல முடிந்தது. ௭ நீங்கள் எனது ஜனங்கைள அத்ெதாைல தூர நாடுகளுக்கு
அனுப்பனீர்கள். ஆனால் நான் அவர்கைள மீண்டும் ெகாண்டுவருேவன்.
நான் உங்கைள நீங்கள் ெசய்தவற்றுக்காகத் தண்டிப்ேபன். ௮ நான் உங்களது
மகன்கைளயும், மகள்கைளயும் யூத ஜனங்களுக்கு வற்கப்ேபாக ேறன். ப றகு
அவர்கள் உங்கைளத் ெதாைலவலுள்ள சேபயரிடத்தல் வற்பர்” என்று கர்த்தர்
ெசான்னார்.
ேபாருக்காகஆயத்தப்படுதல்

௯நாடுகளுக்குஇவற்ைறஅறவயுங்கள்.
ேபாருக்குத்தயாராகுங்கள்.

வலிைமயுள்ளவர்கைளஎழுப்புங்கள்.
ேபார்வீரர்கள்எல்ேலாரும்ெநருங்க வரட்டும்.
அவர்கள்ேமேலவரட்டும்.

௧௦உங்கள்மண்ெவட்டிகைளவாள்களாகஅடியுங்கள்.
உங்கள்அரிவாள்கைளஈட்டிகளாகச் ெசய்யுங்கள்.

பலவீனமானமனிதன்
“நான்வலிைமயானேபார்வீரன்” என்றுெசால்லட்டும்.

௧௧அைனத்துநாட்டினேர,வைரயுங்கள்.
அந்தஇடத்த ற்குச் ேசர்ந்துவாருங்கள்.
கர்த்தாேவஉமதுவலிைமயுள்ளவீரர்கைளக்ெகாண்டுவாரும்.

௧௨நாடுகேளஎழும்புங்கள்.
ேயாசபாத்தன்பள்ளத்தாக்குக்குவாருங்கள்.

சுற்றயுள்ளஅைனத்துநாடுகைளயும்நயாந்தீர்க்க
நான்அங்ேகஉட்காருேவன்.

௧௩அரிவாைளக்ெகாண்டுவாருங்கள்.
ஏெனன்றால்அறுவைடதயாராகவ ட்டது.

வாருங்கள், த ராட்ைசகைளமித யுங்கள்.
ஏெனன்றால்த ராட்ைசஆைலந ரம்பயுள்ளது.

ெதாட்டிகள்ந ரம்ப வழிகன்றன.
ஏெனன்றால்அவர்களின்தீைமெபரியது.

௧௪நயாயத்தீர்ப்பன்பள்ளத்தாக்க ேலஏராளமானஜனங்கள்இருக்கறார்கள்.
கர்த்தருைடய ச றப்புக்குரிய நாள்

வைரவல்வரும்.
இதுநயாயத்தீர்ப்பன்பள்ளதாக்கல்நைடெபறும்.

௧௫சூரியனும்சந்த ரனும்இருண்டுவடும்.
நட்சத்த ரங்கள்ஒளிவீசாமல் ேபாகும்.

௧௬ேதவனாகயகர்த்தர் சீேயானிலிருந்தும்எருசேலமிலிருந்தும் சத்தமிடுவார்.
ஆகாயமும்பூமியும் நடுங்கும்.

ஆனால் ேதவனாகய கர்த்தர் அவரது ஜனங்களுக்குப் பாதுகாப்பன் இடமாக
இருப்பார்.

அவர்இஸ்ரேவல்ஜனங்களுக்குப்பாதுகாப்பானஇடமாகஇருப்பார்.
௧௭ “பன்னர்நீங்கள்நாேனஉங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர் என்பைதஅறவீர்கள்.
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நான்ச ேயானில்வச க்க ேறன். அதுஎனதுபரிசுத்தமானமைல.
எருசேலம் பரிசுத்தமாகும்.

அந்நயர்கள்மீண்டும்அந்நகரத்ைதஊடுருவச்ெசல்லமாட்டார்கள்.
யூதாவற்குஒருபுதயவாழ்க்ைகவாக்களிப்பப்பட்டது

௧௮அந்தநாளில் மைலகள்
இனிய த ரட்ைசரசத்ைதப்ெபாழியும்.

குன்றுகளில் பால்வழிந்துஓடும்.
யூதாவன்ெவறுைமயானஆறுகளில் தண்ணீர்ந ரம்ப ஓடும்.

கர்த்தருைடயஆலயத்தல்இருந்துநீரூற்றுெபருக்ெகடுக்கும்.
அதுஅகாச யா பள்ளத்தாக்குக்குதண்ணீைரக்ெகாடுக்கும்.

௧௯எக ப்துெவறுைமயாகும்.
ஏேதாம்ெவறுைமயானபாைலவனமாகும்.

ஏெனன்றால்அைவயூதாஜனங்களுக்குக்ெகாடுைமெசய்தன.
அைவஅவர்கள்நாட்டில்அப்பாவ கைளக்ெகான்றார்கள்.

௨௦ஆனால்யூதாவல்எப்ெபாழுதும்ஜனங்கள்வாழ்வார்கள்.
ஜனங்கள்எருசேலமில் பலதைலமுைறகளுக்குவாழ்வார்கள்.

௨௧அந்தஜனங்கள்எனதுஜனங்கைளக்ெகான்றார்கள்.
எனேவஅந்தஜனங்கைளநான்உண்ைமயல்தண்டிப்ேபன்!”

ேதவனாகயகர்த்தர் சீேயானில்வாழ்வார்.
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ஆேமாஸ்

முன்னுைர
௧ இது ஆேமாஸின் ெசய்த , ஆேமாஸ் ெதக்ேகாவா நகைரச் ேசர்ந்த

ேமய்ப்பர்களில் ஒருவன். ஆேமாஸ் இஸ்ரேவைலப்பற்ற , யூதாவன் அரசனாக
உசயா இருந்த காலத்தலும் இஸ்ரேவலின் அரசனாக ேயாவாசன் மகன்
ெயெராெபயாமின் காலத்தலும் தரிசனங்கைளக் கண்டான். இதுபூமி அத ர்ச்ச
ஏற்படுவதற்குஇரண்டுஆண்டுகளுக்குமுன்புநடந்தது.
சீரியாவ ற்குஎத ரானதண்டைன

Punishment for Aram
௨ஆேமாஸ்ெசான்னான்:
கர்த்தர் சீேயானில்ஒருசங்கத்ைதப் ேபான்றுசத்தமிடுவார்.

அவரதுஉரத்த சப்தம் எருசேலமிலிருந்துெகர்ச்ச க்கும்.
ேமய்ப்பர்களின்பசுைமயானேமய்ச்சல்இடம்வறண்டுமடியும்.

கர்ேமல்மைலயும்காய்ந்துேபாகும்.

௩ கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “நான் தமஸ்குவன் ஜனங்கைள அவர்கள்
ெசய்த பல குற்றங்களுக்காக ந ச்சயம் தண்டிப்ேபன். ஏெனன்றால் அவர்கள்
கீேலயாத் ஜனங்கைள இரும்பு ஆயுதங்களினால் நசுக்கனார்கள். ௪ எனேவ
நான் ஆசேகலின் வீட்டில் ெநருப்ைப பற்றைவப்ேபன். அந்த ெநருப்பு
ெபனாதாதன்மிகப்ெபரியஅரண்மைனகைளஅழிக்கும்.
௫ “நான் தமஸ்குவன் வாசலில் ேபாடப்பட்டுள்ள தாழ்ப்பாைள உைடப்ேபன்.

நான் ஆேவன் பள்ளதாக்கன் சங்காசனத்தல் உட்கார்ந்தருப்பவைன
அழிப்ேபன். நான் ெபத்ஏேதனிலிருந்து வல்லைமயன் சன்னத்ைத
வலக்க ப்ேபாடுேவன். சீரியாவன் ஜனங்கள் ேதாற்றகடிக்கப்படுவார்கள்.
ஜனங்கள் அவர்கைளக் கீர் நாட்டுக்குக் ெகாண்டு ெசல்வார்கள்” என்று கர்த்தர்
கூறனார்.
ெபலிஸ்தயர்களுக்கானதண்டைன
௬ கர்த்தர் இதைனக் கூறுகறார்: “நான் ந ச்சயமாக காத்சா ஜனங்கைள

அவர்களின் பல குற்றங்களுக்காகத் தண்டிப்ேபன். ஏெனன்றால் அவர்கள்
நாட்டு ஜனங்கைளெயல்லாம் சைறப டித்து ஏேதாமுக்குக் ைகத களாகக்
ெகாண்டுேபானார்கள். ௭ எனேவ நான் காத்சாவன் மதலுக்குள் ெநருப்ைப
அனுப்புேவன். இந்த ெநருப்பு காத்சாவன் உயர்ந்த ேகாபுரங்கைள அழிக்கும்.
௮ நான் அஸ்ேதாத்தன் சங்காசனத்தல் இருப்பவைன அழிப்ேபன். நான்
அஸ்கேலானின் ெசங்ேகாைலத் தாங்கயருப்பவைன அழிப்ேபன். நான்
எக்ேரான் ஜனங்கைளத் தண்டிப்ேபன் பறகு மீதமுள்ள ெபலிஸ்தயர்களும்
மரிப்பார்கள்” ேதவனாகயகர்த்தர்கூறனார்.
ெபானிச யாவன்தண்டைன
௯ கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசால்க றார்: “நான் ந ச்சயமாக தீரு ஜனங்கைள

அவர்களது பல குற்றங்களுக்காகத் தண்டிப்ேபன். ஏெனன்றால் அவர்கள் ஒரு
நாடு முழுவைதயும் சைறப டித்து ஏேதாமுக்கு அடிைமகளாக அனுப்பனார்கள்.
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அவர்கள் தம் சேகாதரர்கேளாடு (இஸ்ரேவல்) ெசய்த உடன்படிக்ைகைய
நைனவு ெகாள்ளவல்ைல. ௧௦ எனேவ நான் தீருவன் சுவர்களில் ெநருப்ைபப்
பற்றைவப்ேபன். அந்தெநருப்பு தீருவன்உயர்ந்த ேகாபுரங்கைளஅழிக்கும்.”
ஏேதாமியர்களுக்கானதண்டைன
௧௧கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறுகறார்: “நான்ஏேதாம்ஜனங்கைளஅவர்களின்பல

குற்றங்களுக்காக ந ச்சயம் தண்டிப்ேபன். ஏெனன்றால் ஏேதாம் தன் சேகாதரன்
இஸ்ரேவைல வாேளாடு துரத்தனான். ஏேதாம் இரக்கம் காட்டவல்ைல.
ஏேதாமின் ேகாபம் இைடவ டாமல் ெதாடர்ந்து காட்டு மிருகங்கைளப்ேபால
இஸ்ரேவலர்கைளக் க ழித்துக் ெகாண்டிருந்தான். ௧௨ எனேவ, நான்
ேதமானில் ெநருப்ைபப் பற்ற ைவப்ேபன். அந்ெநருப்பு ேபாஸ்றாவன் உயர்ந்த
ேகாபுரங்கைளஎரித்துப்ேபாடும்.”
அம்ேமானியர்களுக்கானதண்டைன
௧௩கர்த்தர் இவற்ைறக்கூறுகறார்: “நான் ந ச்சயமாக அம்ேமான் ஜனங்கைள

அவர்கள் ெசய்த பல குற்றங்களுக்காகத் தண்டிப்ேபன். ஏெனன்றால் அவர்கள்
கீேலயாத் நாட்டில் கர்ப்பணிப் ெபண்கைளக் ெகான்றார்கள். அம்ேமானியர்கள்
இதைனச் ெசய்து தங்கள் நாட்டு எல்ைலகைள வ ரித்தார்கள். ௧௪ எனேவ
நான் ரப்பாவன் மதலில் ெநருப்ைபப் பற்றைவப்ேபன். அந்ெநருப்பு
ரப்பாவன் உயர்ந்த ேகாபுரங்கைள எரித்து அழிக்கும். அவர்களின் நாட்டிற்குள்
துன்பமானது சுழல்காற்ைறப்ேபான்று வரும். ௧௫ ப றகு அவர்களின் அரசனும்
தைலவர்களும் சைறப டிக்கப்படுவார்கள். அவர்கள் அைனவரும் ஒன்றாகப்
ப டிக்கப்படுவார்கள்”. என்றுகர்த்தர்கூறனார்.

௨
ேமாவாபன்தண்டைன
௧ கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “நான் ந ச்சயமாக ேமாவாப் ஜனங்கைள

அவர்கள் ெசய்த பல குற்றங்களுக்காகத் தண்டிப்ேபன். ஏெனன்றால்
ேமாவாப யர், ஏேதாம் அரசனின் எலுப்புகைளச் சுண்ணாம்பல் எரித்தார்கள்.
௨ எனேவ நான் ேமாவாப் நாட்டில் ெநருப்ைபப் பற்றைவப்ேபன். அந்த ெநருப்பு
கீரிேயாத்தன் உயர்ந்த ேகாபுரங்கைள அழிக்கும். அங்ேக பயங்கர சத்தமும்
எக்காளச் சத்தமும் ேகட்க அவர்கள் மரிபார்கள். ௩ எனேவ நான் ேமாவாபன்
அரசர்களுக்குஒருமுடிைவக்ெகாண்டுவருேவன். நான்ேமாவாபன்அைனத்துத்
தைலவர்கைளயும்ெகால்ேவன்” கர்த்தர்இதைனக்கூறனார்.
யூதாவுக்கானதண்டைன
௪ கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: “நான் ந ச்சயமாக யூதாைவ அவர்களது

பல குற்றங்களுக்காகத் தண்டிப்ேபன். ஏெனன்றால் அவர்கள் கர்த்தருைடய
கட்டைளகளுக்கு அடிபணிய மறுத்தார்கள். அவர்கள் அவரது கட்டைளகைளக்
ைகக்ெகாள்ளவல்ைல. அவர்கள் முற்ப தாக்கள் ெபாய்கைள நம்பனார்கள்.
அேத ெபாய்கள் யூதாவன் ஜனங்கள் ேதவைனப் பன்பற்றுவைத நறுத்தக்
காரணமாயருந்தது. ௫ எனேவ. நான் யூதாவல் ெநருப்ைப பற்றைவப்ேபன்.
அந்தெநருப்பு எருசேலமிலுள்ளஉயர்ந்த ேகாபுரங்கைளஅழிக்கும்.”
இஸ்ரேவலுக்கானதண்டைன
௬ கர்த்தர் இதைனக் கூறுகறார்: “நான் ந ச்சயமாக இஸ்ரேவலர்கைள

அவர்களது பல குற்றறங்களுக்காகத் தண்டிப்ேபன். ஏெனன்றால் அவர்கள்
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ெகாஞ்சம் ெவள்ளிக்காக அப்பாவ ஜனங்கைள வற்றார்கள். அவர்கள்
ஏைழ ஜனங்கைள பாதரட்ைசளுக்காக வற்றார்கள். ௭ அவர்கள் ஏைழ
ஜனங்கைள முகம் குப்புற தைரயல் தள்ளி அவர்கள் ேமல் நடந்தார்கள்.
அவர்கள் துன்பப்படுக ற ஜனங்களின் சத்தத்ைதக் ேகட்பைத நறுத்தனர்.
தந்ைதகளும் மகன்களும் ஒேர ெபண்ணிடம் பாலினஉறவு ெகாள்க றார்கள்.
அவர்கள் எனது பரிசுத்தமான நாமத்ைத பாழாக்க வ ட்டார்கள். ௮ அவர்கள்
ஏைழகளிடமிருந்து ஆைடகைள எடுத்து அந்த ஆைடகளின் ேமல் உட்கார்ந்து
அவர்கள் பலிபீடங்களில் ஆராத க்க றார்கள். அவர்கள் ஏைழ ஜனங்களுக்கு
கடன் தந்து அவர்கள் ஆைடகைள அைடமானமாக எடுத்தார்கள். அவர்கள்
ஜனங்கள் அபராதம் ெசலுத்தும்படிச் ெசய்தார்கள். அப்பணத்தல் மது வாங்க
அவர்கள்ெபாய்ெதய்வத்தன்ேகாயலில்குடித்துமக ழ்ந்தார்கள்.
௯ “ஆனால் அவர்களுக்கு முன்பாகேவ எேமாரியர்கைள அழித்தது நான்.

எேமாரியர்கள் ேகதுரு மரங்கைளப்ேபான்று உயரமானவர்கள். அவர்கள்
கர்வாலிமரங்கைளப்ேபால்ைவரமாயருந்தவர்கள். ஆனால் நான் அவர்களது
ேமேலஉள்ளபழங்கைளயும்கீேழயுள்ளேவர்கைளயும்அழித்ேதன்.
௧௦ “நாேன உங்கைள எக ப்து நாட்டின் அடிைமத்தனத்தலிருந்து மீட்டு

வந்ேதன். நான் 40 வருடங்கள் உங்கைள வானந்தரத்தல் வழிநடத்த ேனன்.
நீங்கள் எேமாரியரின் நாட்ைட எடுத்துக்ெகாள்ள உதவ ேனன். ௧௧ நான்
உங்கள் மகன்களில் சலைரத் தீர்க்கதரிச கள் ஆக்க ேனன். நான் உங்களது
இைளஞர்களில் சலைர நசேரயர்களாக ஆக்க ேனன். இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள,
இது உண்ைம” என்று கர்த்தர் ெசால்லுகறார். ௧௨ “ஆனால் நீங்கள்
நசேரயர்கைள மது குடிக்கச் ெசய்தீர்கள். நீங்கள் தீர்க்கதரிச கைள
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லேவண்டாம் என்று ெசான்னீர்கள். ௧௩ நீங்கள் எனக்குப்
ெபரிய பாரத்ைதப் ேபான்றவர்கள். நான்பாரம் ஏற்றப்பட்டவண்டிையப்ேபான்று
வைளந்தருக்க ேறன். ௧௪ என்னிடமிருந்து எவரும், ேவகமான ஒட்டக்காரன்
கூடத் தப்ப க்க முடியாது. பலவான்களுக்குப் ேபாதுமான பலம் இருக்காது.
பைடவீரர்கள் தம்ைமத்தாம் காப்பாற்ற க்ெகாள்ள முடியாது. ௧௫ ஜனங்கள்
வல்ேலாடும் அம்ேபாடும் இருந்தும் உய ர் பைழப்பதல்ைல. ேவகமாக
ஓடுபவனும் தப்ப முடியாது. குதைரயல் வருகறவர்களும் உய ேராடு தப்ப
முடியாது. ௧௬அப்ேபாது மிகத் ைதரியமான வீரனும் ஓடிப்ேபாவான். அவர்கள்
தம் ஆைடகைள அணிந்துெகாள்ளக் கூட ேநரம் எடுத்துக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்”
என்றுகர்த்தர்கூறனார்.

௩
இஸ்ரேவலுக்கானஎச்சரிக்ைக
௧இஸ்ரேவல் ஜனங்கேள, இந்தச் ெசய்தையக் கவனியுங்கள். இஸ்ரேவேல

உங்கைளபற்ற கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறனார். இந்த ெசய்த நான்
எக ப்தலிருந்து அைழத்துக்ெகாண்டுவந்த எல்லாக் குடும்பங்கைளயும்
(இஸ்ரேவல்) பற்றயது. ௨ “பூமியல் அேநகக் குடும்பங்கள் இருந்தன. ஆனால்
உன்னுைடயஒேர குடும்பத்ைததான் ச றப்பானவழியல்அற ந்துெகாள்ள நான்
ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். நீ எனக்கு எத ராகத் தரும்பனாய். எனேவ, நான் உனது
எல்லா பாவங்களுக்காகஉன்ைனத்தண்டிப்ேபன்.”
இஸ்ரேவலின்தண்டைனக்கானகாரணம்

௩இரண்டுேபர்ஒத்துப்ேபானாெலாழிய
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ஒேரவழியல்நடக்கமுடியாது.
௪காட்டிலுள்ளசங்கம்,

ஒருமிருகத்ைதப் ப டித்த ப றகுதான்ெகர்ச்ச க்கும்.
ஒருஇளஞ்சங்கம்தன்குைகயல்ெகர்ச்ச க்க றதுஎன்றால்,

அதுஏேதாஒன்ைறப் ப டித்துவ ட்டதுஎன்றுஅர்த்தம்.
௫கண்ணிக்குள்ேளஉணவுஇல்லாவ ட்டால்

ஒருபறைவதைரயலுள்ளகண்ணிக்குள்பறக்காது.
கண்ணிமூடினால்

அதுபறைவையப்ப டிக்கும்.
௬எக்காளம்எச்சரிக்ைகயாகஊதனால்,

ஜனங்கள்ந ச்சயம் பயத்தால்நடுங்குவார்கள்.
நகரத்த ற்குதுன்பம்வந்தால்,

அதற்குகர்த்தர் காரணமாவார்.

௭எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர் சலவற்ைறச் ெசய்யமுடிவுெசய்வார். ஆனால்
அவர் எைதயும் ெசய்யும் முன்னால் அவர் தனது தீர்க்கதரிச களிடம் ெசால்வார்.
௮ ஒரு சங்கம் ெகர்ச்ச த்தால் ஜனங்கள் பயப்படுவார்கள். கர்த்தர் ேபசனால்
தீர்க்கதரிச கள்தீர்க்கதரிசனம்ெசால்வார்கள்.
௯-௧௦ நீங்கள் அஸ்ேதாத்தன் ேகாபுரங்களுக்கும், எக ப்துக்கும் ேபாய்

இச்ெசய்தையக்கூறுங்கள். “சமாரியாவன் மைலகளுக்கு வாருங்கள். நீங்கள்
அங்ேக ெபருங்குழப்பத்ைதக் காண்பீர்கள். ஏெனன்றால் ஜனங்களுக்குச்
சரியாக வாழ்வது எப்படி என்று ெதரியாது. அந்த ஜனங்கள் மற்ற ஜனங்களிடம்
ெகாடூரமாக இருந்தார்கள். அவர்கள் மற்றவர்களிடமிருந்து ெபாருட்கைள
எடுத்துத் தங்கள் ேகாபுரங்களில் ஒளித்து ைவத்தார்கள். அவர்கள் ேபாரில்
எடுத்தப்ெபாருட்களால்அவர்களதுகருவூலங்கள்நைறந்தருக்கன்றன.”
௧௧ எனேவ கர்த்தர் ெசால்க றார்: “ஒரு பைகவன் அந்த நாட்டிற்கு வருவான்.

அந்தப்பைகவன்உன்பலத்ைதஎடுத்துப்ேபாடுவான். நீஉயர்ந்தேகாபுரங்களில்
ஒளித்துைவத்தெபாருட்கைளஅவன்எடுப்பான்.”
௧௨கர்த்தர்கூறுகறார்,

“ஒருசங்கம்ஒருஆட்டுக்குட்டிையதாக்கலாம்.
ேமய்ப்பன்அந்தஆட்ைடக்காப்பாற்றமுயற்ச ெசய்யலாம்.

ஆனால்ேமய்ப்பன்ஆட்டுக்குட்டியன்ஒருபகுதையத்தான்காப்பாற்றுவான்.
அவன்சங்கத்தன்வாயலிருந்துஇரண்டுகால்கள்

அல்லதுகாதன்ஒருபகுதையமட்டும் படுங்கமுடியும்.
அவ்வாேறஇஸ்ரேவலின்ெபரும்பாலானஜனங்கள்காப்பாற்றப்படமாட்டார்கள்.

சமாரியாவல்வாழ்க றஜனங்கள்படுக்ைகயன்ஒருமூைலையேயா
அல்லது ஒரு மஞ்சத்தன் ேமலிருக்கும் துணியன் ஒரு துண்ைடேயா
காப்பாற்ற க்ெகாள்வார்கள்.”

௧௩ என் ஆண்டவரும், சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனுமாகய கர்த்தர்
இவற்ைறக் கூறுகறார் “யாக்ேகாபன் குடும்பத்ைத (இஸ்ரேவல்) எச்சரிக்ைக
ெசய். ௧௪ இஸ்ரேவல் பாவம் ெசய்தது. நான் அவர்கைளத் தங்களுைடய
பாவங்களுக்காகத் தண்டிப்ேபன். நான் ெபத்ேதலில் உள்ள பலிபீடங்கைளயும்
அழிப்ேபன். பலிபீடத்தன்ெகாம்புகள்ெவட்டப்பட்டுதைரயல்க டக்கும். ௧௫நான்



ஆேமாஸ்௪:௧ 1755 ஆேமாஸ்௪:௧௦

மைழக்கால வீட்ைடக் ேகாைடகால வீட்ேடாடு அழிப்ேபன். தந்தத்தால் ஆன
வீடுகள்அழிக்கப்படும். பலவீடுகள்அழிக்கப்படும்” என்றுகர்த்தர்கூறுகறார்.

௪
இன்பத்ைதவரும்பும்ெபண்கள்
௧ சமாரியாவன் மைலகளிலுள்ள பாசானின் மாடுகேள என்ைனக்

கவனியுங்கள். நீங்கள் ஏைழகைளத் துன்புறுத்துகறீர்கள். நீங்கள் அந்த
ஏைழகைள நசுக்குகறீர்கள். நீங்கள் “எங்களுக்குக் குடிக்கக் ெகாஞ்சம்
ெகாண்டுவாருங்கள்” என்றுஉங்கள்கணவர்களிடம்கூறுகறீர்கள்.
௨ கர்த்தராக ய ஆண்டவர் வாக்குறுத ெகாடுத்தார். அத்துன்பங்கள்

உங்களுக்குவரும் என்றுஅவர் தமது பரிசுத்தத்தால் வாக்களித்தார். ஜனங்கள்
ெகாக்க கைளப் பயன்படுத்த உங்கைளச் சைறப்ப டிப்பார்கள். அவர்கள் மீன்
தூண்டிைலப் பயன்படுத்த உங்கள் பள்ைளகைளப் ப டிப்பார்கள். ௩ உங்கள்
நகரம் அழிக்கப்படும். ெபண்கள் நகரச்சுவர்களிலுள்ள ெவடிப்புகள் வழிேய
அவசரமாகெவளிேயற பணக்குவயல்களின் ேமல்வழுவார்கள்.
கர்த்தர் இவற்ைற கூறுகறார். ௪ “ெபத்ேதலுக்குப் ேபாய் பாவம் ெசய்யுங்கள்!

கல்காலுக்குப் ேபாய் ேமலும் பாவம் ெசய்யுங்கள். உங்களது பலிகைள
காைல ேநரத்தல் ெசலுத்துங்கள். மூன்று நாள் வடுமுைறக்கு உங்கள்
வைளச்சலில்பத்தல்ஒருபாகத்ைதக்ெகாண்டுவாருங்கள். ௫புளித்தமாவுள்ள
நன்றக் காணிக்ைகையக் ெகாடுங்கள். ஒவ்ெவாருவரிடமும் சுயச த்தக்
காணிக்ைககைளப்பற்ற க் கூறுங்கள். இஸ்ரேவேல, அவற்ைறச் ெசய்ய நீ
வரும்புக றாய். எனேவேபாய்அவற்ைறச்ெசய்” கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறனார்.
௬ “நான், உங்கைள என்னிடம் வரச்ெசய்ய ேவண்டுெமன பலவற்ைற முயற்ச

ெசய்ேதன். நான் நீங்கள் உண்ண எந்த உணைவயும் தரவல்ைல. உங்கள்
நகரங்கள் எதலும் உண்ண உணவு கைடக்கவல்ைல. ஆனால் நீங்கள்
என்னிடம் தரும்ப வரவல்ைல” என்றுகர்த்தர்கூறனார்.
௭ “நான்அறுவைடக்குமூன்றுமாதத்த ற்குமுன்புமைழையயும் நறுத்த ேனன்.

எனேவ வைளச்சல் வைளயவல்ைல. ப றகு நான் ஒரு நகரத்தல் மைழ
ெபய்யும்படிச்ெசய்ேதன். ஆனால்அடுத்தநகரில்மைழெபய்யவல்ைல. நாட்டின்
ஒரு பகுதயல் மைழ ெபய்தது. ஆனால் நாட்டின் அடுத்தப் பகுதயல் வறட்ச
ஏற்பட்டது. ௮ எனேவ இரண்டு அல்லது மூன்று நகரங்களிலுள்ள ஜனங்கள்
அடுத்த நகருக்குதண்ணீர்எடுப்பதற்காகச் ெசன்றனர். ஆனால்எல்ேலாருக்கும்
அங்கு தண்ணீர் ேபாதுமானதாக இல்ைல. இருந்தாலும் நீங்கள் உதவக்காக
என்னிடம்வரவல்ைல” என்றுகர்த்தர்கூறனார்.
௯ “நான் உங்கள் வைளச்சைல ெவப்பத்தாலும் ேநாயாலும் மரிக்கும்படிச்

ெசய்ேதன். நான் உங்களது ேதாட்டங்கைளயும் த ராட்சத் ேதாட்டங்கைளயும்
அழித்ேதன். உங்களது அத்த மரங்கைளயும் ஒலிவ மரங்கைளயும்
ெவட்டுக்களிகள் தன்றன. ஆனாலும் நீங்கள் உதவக்காக என்னிடம்
வரவல்ைல” என்றுகர்த்தர்கூறனார்.
௧௦ “நான் எக ப்த ற்குச் ெசய்ததுேபால உங்களுக்கு எத ராக வயாத கைள

அனுப்ப ேனன். நான் உங்களது இைளஞர்கைள வாள்களால் ெகான்ேறன்.
நான் உங்கள் குதைரகைள எடுத்துக்ெகாண்ேடன். நான் உங்கள் பாளயம்
பணங்களால் துர்நாற்றம் வீசும்படி ெசய்ேதன். ஆனாலும் நீங்கள் என்னிடம்
உதவக்காகவரவல்ைல” என்றுகர்த்தர்கூறனார்.
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௧௧ “நான் ேசாேதாைமயும் ெகாேமாராைவயும் அழித்ததுேபான்று உங்கைள
அழித்ேதன். அந்நகரங்கள் முழுவதுமாக அழிந்தன. நீங்கள் ெநருப்பலிருந்து
ெவளிேய இழுக்கப்பட்ட எரிந்த குச்சையப் ேபான்றவர்கள். ஆனாலும் நீங்கள்
என்னிடம்உதவக்காகவரவல்ைல” என்றுகர்த்தர்கூறனார்.
௧௨ “எனேவஇஸ்ரேவேல, நான்இவற்ைறஉனக்குச் ெசய்ேவன். இஸ்ரேவேல,

உனதுேதவைனசந்த க்கத் தயாராகஇரு.”

௧௩நான்யார்? நாேனமைலகைளப்பைடத்தவர்.
நான்உங்கள்இருதயங்கைளயும்உண்டாக்கனவர்.
நான்ஜனங்களுக்குஎவ்வாறுேபசேவண்டும்என்றுகற்றுக்ெகாடுத்ேதன்.

நான்இருைளவடியற்காைலயாகமாற்ற ேனன்.
நான்பூமியன்ேமலுள்ளமைலைகளின் ேமல்நடக்க ேறன்.
நான்யார்? எனதுநாமம் ேசைனகளின் ேதவனாகயகர்த்தர்.

௫
இஸ்ரேவலுக்கானேசாகப்பாடல்
௧இஸ்ரேவல்ஜனங்கேள,இந்தப்பாடைலக்ேகளுங்கள். இந்தச்மரணப்பாடல்

உங்கைளப்பற்றயதுதான்.

௨இஸ்ரேவல்கன்னிவழுந்தாள்.
அவள்இனிேமல்எழமாட்டாள்.

அவள்தனியாகவ டப்பட்டாள். புழுதயல்க டக்க றாள்.
அவைளத்தூக்கவ ட எவருமில்ைல.

௩எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்இவற்ைறக்கூறுகறார்:

“1,000ஆட்கேளாடுநகைரவ ட்டுப்ேபானஅதகாரிகள்,
100ஆட்கேளாடுதரும்ப வருவார்கள்,

100ஆட்கேளாடுநகைரவ ட்டுப்ேபான
அதகாரிகள் 10ஆட்கேளாடுதரும்ப வருவார்கள்.”
கர்த்தர்இஸ்ரேவலைரத்தரும்பவரஉற்சாகப்படுத்துகறார்

௪கர்த்தர்இதைனஇஸ்ரேவல்நாட்டிடம்கூறுகறார்:
“என்ைனத்ேதடிவந்து,வாழுங்கள்.

௫ஆனால்ெபத்ேதைலப்பார்க்காதீர்கள்.
கல்காலுக்கும் ேபாகாதீர்கள்.

எல்ைலையக்கடந்துெபயர்ெசபாவ ற்குப் ேபாகாதீர்கள்.
கல்காலிலுள்ளஜனங்கள்சைறப டிக்கப்படுவார்கள்.

ெபத்ேதல்அழிக்கப்படும்.
௬கர்த்தரிடம் ேபாய்வாழுங்கள்.

நீங்கள் கர்த்தரிடம் ேபாகாவ ட்டால் ப றகு ேயாேசப்பன் வீட்டில் ெநருப்பு
பற்றும்.

அந்ெநருப்பு ேயாேசப்பன்வீட்ைடஅழிக்கும்.
ெபத்ேதலில்அந்ெநருப்ைபஎவராலும்நறுத்தமுடியாது.

௭-௯நீங்கள்உதவக்காகக் கர்த்தரிடம் ேபாக ேவண்டும்.
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ேதவன்நட்சத்த ரக்கூட்டங்கைளப்பைடத்தார்.
அவர்இருைளக்காைலஒளியாக மாற்றுகறார்.

அவர் பகல்ஒளிையஇரவன்இருளாகமாற்றுகறார்.
அவர்கடலிலுள்ளதண்ணீைரஅைழத்து,அதைனபூமியல்ஊற்றுகறார்.

அவரதுநாமம் ேயேகாவா.
அவர்ஒருபலமானநகைரப் பாதுகாப்பாக

ைவத்துஇன்ெனாருபலமானநகைரஅழியவடுகறார்.”

இஸ்ரேவலர்கள்ெசய்த பாவச்ெசயல்கள்
நீங்கள்நன்ைமையவஷமாகமாற்றுகறீர்கள்.

நீங்கள்நீதையக்ெகால்லுகறீர்கள்,ெகான்றுதைரயல்வழவடுகறீர்கள்.
௧௦ தீர்க்கதரிச கேள. ெபாது இடங்களுக்குச் ெசன்று ஜனங்கள் ெசய்க ற

தீைமகளுக்குஎத ராகப் ேபசுங்கள்.
அத்தீர்க்கதரிச கள் நன்ைமயான எளிய உண்ைமகைளப் ேபாத க்க றார்கள்.
ஜனங்கள்அத்தீர்க்கதரிச கைளெவறுக்கறார்கள்.

௧௧நீங்கள்நயாயமற்றவரிகைளஎளியஜனங்களிடம்வசூலிக்கறீர்கள்.
நீங்கள்ேகாதுைமையச்சுைமச்சுைமயாகஅவர்களிடமிருந்துஎடுக்க றீர்கள்.

நீங்கள்ெசதுக்கப்பட்ட கற்களால்அழகானவீடுகைளக்கட்டுக றீர்கள்.
ஆனால்அவ்வீடுகளில் நீங்கள்வாழமாட்டீர்கள்.

நீங்கள்அழகானத ராட்ைசத் ேதாட்டங்கைளப்பய ர்ெசய்க றீர்கள்.
ஆனால்நீங்கள்அவற்றலிருந்துமதுைவக்குடிக்கமாட்டீர்கள்.

௧௨ஏெனன்றால்நான்உங்களதுஅேநகப் பாவங்கைளஅற ேவன்.
நீங்கள்சலதீயச்ெசயல்கைளச்ெசய்தருக்க றீர்கள்.

நீங்கள்ேநர்ைமயானவர்கைளப்புண்படுத்துகறீர்கள்.
நீங்கள்தீைமெசய்யப் பணம்வாங்குகறீர்கள்.
நீங்கள்ஏைழகளுக்குவழக்குமன்றங்களில் நீத வழங்குவதல்ைல.

௧௩அப்ேபாதுஞானமிக்கஆச ரியர்கள்அைமதயாகஇருப்பார்கள்.
ஏெனன்றால்இதுெகட்ட ேநரம்.

௧௪நீங்கள்ேதவன்உங்கேளாடுஇருப்பதாகச் ெசால்க றீர்கள்.
எனேவநீங்கள்தீைமையயல்ல, நன்ைமையச்ெசய்யேவண்டும்.

அப்ேபாதுநீங்கள்வாழ்வீர்கள்.
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தர் உண்ைமயல் உங்கேளாடு
இருப்பார்.

௧௫தீைமையெவறுத்து, நன்ைமையவரும்புங்கள்.
வழக்குமன்றங்களுக்குநயாயத்ைதக்ெகாண்டுவாருங்கள்.

ப றகு சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனாகயகர்த்தர்
ேயாேசப்புகுடும்பத்தல்மீதயருப்பவர்களிடம்இரக்கமாயருப்பார்.

ெபருந்துக்ககாலம்வந்துெகாண்டிருக்க றது
௧௬என்ஆண்டவராக ய சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்கூறுகறார்.
“ஜனங்கள்ெபாதுஇடங்களில்,அழுதுெகாண்டிருப்பார்கள்.

ஜனங்கள்ெதருக்களில்அழுதுெகாண்டிருப்பார்கள்.
ஜனங்கள்ஒப்பாரி ைவப்பவர்கைளவாடைகக்குஅமர்த்துவார்கள்.

௧௭ஜனங்கள்த ராட்ைசத் ேதாட்டங்களில்அழுதுெகாண்டிருப்பார்கள்.
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ஏெனன்றால்நான்அவ்வழிேயகடந்துேபாய்உன்ைனத்தண்டிப்ேபன்”என்று
கர்த்தர்கூறனார்.

௧௮உங்களில் சலர்
கர்த்தருைடயநயாயத்தீர்ப்புக்குரிய நாைளப்பார்க்கவரும்புக றீர்கள்.

நீங்கள்அந்நாைளஏன்பார்க்கவரும்புக றீர்கள்?
கர்த்தருைடய அந்தச் ச றப்பு நாள் ஒளிைய அல்ல அந்தகாரத்ைதேய
ெகாண்டுவரும்.

௧௯நீங்கள், சங்கத்த டமிருந்துதப்ப ஓடிவந்தஒருவன்,
கரடியால்தாக்கப்பட்டது ேபான்றுஆவீர்கள்.

நீங்கள்,ஒருவன்பாதுகாப்ப ற்காகத்
தன்வீட்டிற்குள்நுைழந்துசுவற்றல்சர்ய்ந்தேபாது.
பாம்பால்கடிக்கப்பட்டவைனப்ேபான்றுஇருப்பீர்கள்.

௨௦கர்த்தருைடய ச றப்பு நாள்ஒளிையஅல்லஅந்தகாரத்ைதக்ெகாண்டுவரும்.
அந்நாள் மக ழ்ச்சைய ெகாண்டு வராது ஆனால் துக்கத்ைதக் ெகாண்டு
வரும்.

அந்நாள்ெகாஞ்சமும்ஒளிஇல்லாதஅந்தகாரமானநாளாயருக்கும்.
இஸ்ரேவலின்ெதாழுதுெகள்ளுதைலகர்த்தர் ஏற்கமறுக்க றார்

௨௧ “நான்உங்கள்வடுமுைறநாட்கைளெவறுக்க ேறன்.
நான்அவற்ைறஏற்கமாட்ேடன்.
நான்உங்கள்ஆன்மீகக்கூட்டங்களால்மக ழவல்ைல.

௨௨ நீங்கள் தகனபலிையயும் தானியக் காணிக்ைகையயும் எனக்குக்
ெகாடுத்தாலும்

நான்ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்ேடன்.
நீங்கள்தரும் சமாதானபலியல்உள்ள

ெகாழுத்தமிருகங்கைளப்பார்க்கக்கூடமாட்ேடன்.
௨௩நீங்கள்இங்கருந்துஉங்கள்இைரச்சலானபாடல்கைளஅகற்றுங்கள்.

நான்உங்கள்வீைணகளில்வரும்இைசையக் ேகட்கமாட்ேடன்.
௨௪நீங்கள்உங்கள்நாட்டில்நயாயத்ைதஆற்ைறப்ேபான்றுஓடவ டேவண்டும்.

நன்ைமயானதுஓைடையப் ேபான்றுஉங்கள்நாட்டில்வற்றாமல்ஓடட்டும்.
௨௫இஸ்ரேவேல, நீங்கள்எனக்குபலிகைளயும்

காணிக்ைககைளயும்வனாந்தரத்தல் 40ஆண்டுகளாகக்ெகாடுத்தீர்கள்.
௨௬ ஆனால் நீங்கள் உங்கள் அரசனான சக்கூத், ைகவான் சைலகைளயும்

சுமந்தீர்கள்.
நீங்களாக நட்சத்த ரத்ைதஉங்கள்ெதய்வமாக்கனீர்கள்.

௨௭எனேவநான்உங்கைளதமஸ்குவுக்குஅப்பால்
சைறயாகச்ெசல்லச்ெசய்ேவன்”

என்றுகர்த்தர் ெசால்லுகறார்.
அவரதுநாமம் சர்வவல்லைமயுள்ளேதவன்.

௬
இஸ்ரேவலிலிருந்துநல்லகாலங்கள்அகற்றப்படும்

௧சீேயானில்வாழ்க்ைகையமிகவும்எளிதாக எடுத்துக்ெகாண்டு
சமாரியா மைலயல் மிகவும் பாதுகாப்பு இருப்பதாக எண்ணும் ஜனங்கேள,
உங்களுக்குமிகுந்த ேகடுவரும்.
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நீங்கள் மிக முக்கயமான நாட்டின் முக்கயமான தைலவர்கள். “இஸ்ரேவல்
வீட்டார்”

உங்களிடம்ஆேலாசைனக்காகவருகறார்கள்.
௨கல்ேனவுக்குப் ேபாய்ப் பாருங்கள்.

அங்கருந்துஆமாத் என்னும்ெபருநகருக்குப் ேபாங்கள்.
ெபலிஸ்தயர்களின்காத் நகருக்குப் ேபாங்கள்.

நீங்கள்இந்தஇராஜ்யங்கைளவ டச் ச றந்தவர்களா?
இல்ைல. அவர்கள்நாடுகள்உங்கள்நாட்ைடவ டெபரியைவயா?

௩நீங்கள்அந்தத்தண்டைனதரும்நாைளேநாக்க வைரக றீர்கள்.
அந்தவன்முைறஆட்சையமிகவும் பக்கத்தல்ெகாண்டுவருகறீர்கள்.

௪ஆனால்இப்ேபாது, நீங்கள்எல்லாவசத கைளயும்அனுபவக்க றீர்கள்.
நீங்கள்தந்தக் கட்டில்களில் படுக்க றீர்கள்.

நீங்கள்மஞ்சங்களில் நீட்டி ந மிர்ந்துக டக்க றீர்கள்.
நீங்கள் மந்ைதயலிருந்து ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட இளம்ஆட்டுக்குட்டிகைளயும்
மாட்டுத் ெதாழுவத்தலிருந்து ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட கன்றுக் குட்டிகைளயும்
உண்கறீர்கள்.

௫நீங்கள்உங்கள்வீைணகைளமீட்டுக றீர்கள்.
தாவீைதப் ேபான்றுஉங்கள்இைசக்கருவகளில் பயற்ச ெசய்க றீர்கள்.

௬நீங்கள்அழகானகண்ணங்களில்மதுகுடிக்க றீர்கள்.
நீங்கள்ச றந்தமணப்ெபாருட்கைளபயன்படுத்துகறீர்கள்.

ேயாேசப்பன்குடும்பம்அழிக்கப்படுவைதக்கண்டு
ெகாஞ்சமும்கவைலப்படாமல்இருக்க றீர்கள்.

௭ அந்த ஜனங்கள் இப்ெபாழுது மங்சங்களில் வசதயாகப்
படுத்தருக்க றார்கள். ஆனால் அவர்களின் நல்ல ேநரங்கள்
முடிவைடயும். அவர்கள் அந்நய நாட்டுக்குக் ைகத கைளப்ேபான்று
ெகாண்டுெசல்லப்படுவார்கள். எடுத்துக்ெகள்ளப்படுக றவர்களில் இவர்கள்
முதன்ைமயானவர்களாகஇருப்பார்கள். ௮எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்அவரது
ெசாந்தநாமத்ைதப்பயன்படுத்த வாக்குறுத ெகாடுத்தார். சர்வவல்லைமயுள்ள
ேதவனாகயகர்த்தர்இந்தவாக்குறுதையஅளித்தார்.

“நான்,யாக்ேகாபு ெபருைமக்ெகாள்க றகாரியங்கைளெவறுக்க ேறன்.
நான்அவனதுபலமுள்ளேகாபுரங்கைளெவறுக்க ேறன்.

எனேவநான்பைகவன்இந்தநகரத்ைதயும்
அதலுள்ளஎல்லாப்ெபாருட்கைளயும்எடுத்துக்ெகாள்ளவடுேவன்.”

ெகாஞ்சம்இஸ்ரேவலர்கேளஉய ேராடுவ டப்படுவர்
௯ அப்ேபாது, ச ல வீடுகளில் பத்துேபர் உய ர் பைழக்கலாம், ஆனால்

அவர்களும் மரித்துப்ேபாவார்கள். ௧௦ஒருவன் மரிக்கும் ேபாது ஒரு உறவனன்
வந்து உடைலப் ெபற்று ெவளிேய எடுத்துக்ெகாண்டு எரிக்க வருவான்.
உறவனன், எலும்ைப ெவளிேய ெகாண்டுேபாக வருவான். வீட்டின்
உட்புறத்த ேலமைறந்தருக்க றயாைரயாவதுஅைழப்பான்.

“உன்ேனாடு ேவறு மரித்த உடல்கள் உள்ளனவா?” என்று ேகட்பான். அந்த
மனிதன், “இல்ைல” என்று பதல் ெசால்லுவான். ஆனால் அந்த உறவனன்,
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“நீ ெமௗனமாயரு! நாம் கர்த்தருைடய நாமத்ைதச் ெசால்லக் கூடாது” என்று
ெசால்வான்.
௧௧பார், ேதவனாகயகர்த்தர் கட்டைளெகாடுப்பார்.

ெபரியவீடுகள்துண்டுகளாகஉைடக்கப்படும்.
ச றயவீடுகள்ச றயதுண்டுகளாகஉைடக்கப்படும்.

௧௨ ஜனங்கள் குதைரகைளத் தளர்ந்த பாைறகளின் ேமல் ஓடும்படிச்
ெசய்வார்களா? இல்ைல.

ஜனங்கள்பசுக்கைளப்உழுவதற்குபயன்படுத்துவார்களா? இல்ைல.
ஆனால்நீங்கள்எல்லாவற்ைறயும்தைலகீழாகத் தருப்பனீர்கள்.

நீங்கள்நன்ைமையயும் ேநர்ைமையயும்வஷமாகமாற்றனீர்கள்.
௧௩நீங்கள்ேலாேடபரில் மக ழ்ச்ச யாகஇருக்க றீர்கள்.

நீங்கள், “நாங்கள் எங்கள் ெசாந்த பலத்தால் கர்ணாயீைம எடுத்துக்
ெகாண்ேடாம்” என்றுெசால்க றீர்கள்.

௧௪ “ஆனால்இஸ்ரேவேல, நான்உங்களுக்கு எத ராக ஒரு நாட்ைடக் ெகாண்டு
வருேவன். அந்நாடு உன் முழு நாட்டுக்கும் அது ெலேபா ஆமாத் முதல் அரபா
ஓைடவைரதுன்பங்கைளக்ெகாண்டுவரும்.” சர்வவல்லைமயுள்ளேதவனாகய
கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறனார்.

௭
ெவட்டுக்களிகளின்தரிசனம்
௧ கர்த்தர் என்னிடம் இதைனக் காட்டினார். அரசனின் முதல்

அறுவைடக்குப் பன் இரண்டவாது வைளச்சல் ெதாடங்குகற காலத்தல் அவர்
ெவட்டுக்களிகைள உருவாக்கனார். ௨ ெவட்டுக்களிகள் நாட்டிலுள்ள புல்
அைனத்ைதயும்தன்றன. அதற்குப்ப றகுநான், “எனதுகர்த்தராக யஆண்டவேர,
உம்ைமக் ெகஞ்சுக ேறன். எங்கைள மன்னியும்! யாக்ேகாபு உய ர்ப்பைழக்க
முடியாது. அவன்மிகவும் ச றயவன்!” என்றுெசான்ேனன்.
௩ ப றகு கர்த்தர் இைதப்பற்ற அவரது மனைத மாற்றனார். கர்த்தர், “அந்த

காரியம் நைடெபறாது” என்றார்.
ெநருப்பன்தரிசனம்
௪ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவேர, என்னிடம் இவற்ைறக் காட்டினார். நான்

அக்கனியாேல நயாயத்தீர்ப்புக்காகக் கூப்படுகற ேதவனாகய கர்த்தைர
பார்த்ேதன். ெநருப்பு ெபரிய ஆழிைய அழித்தது. ெநருப்பு நாட்ைட அழிக்கத்
ெதாடங்கயது. ௫ ஆனால் நான், “ேதவனாகய கர்த்தாேவ, நறுத்தும், நான்
உம்ைமக் ெகஞ்சுக ேறன். யாக்ேகாபு உய ேராடு வாழ முடியாது. அவன் மிகவும்
ச றயவன்!” என்ேறன்.
௬ ப றகு கர்த்தர் இைதப்பற்ற தம் மனைத மாற்ற க்ெகாண்டார். ேதவனாகய

கர்த்தர், “அந்தக்காரியம் நைடெபறாது” என்றார்.
தூக்குநூலின்தரிசனம்
௭கர்த்தர் எனக்குஇதைனக்காட்டினார். கர்த்தர்ஒருசுவரின்பக்கத்தல்தூக்கு

நூைலத் தம் கரத்தல் ப டித்துக்ெகாண்டு நன்றார். (அச்சுவர்தூக்குநூலினால்
குறக்கப்பட்டிருந்தது)௮கர்த்தர், “ஆேமாஸ்,என்னபார்க்க றாய்?” என்றுேகட்டார்.
நான், “ஒருதூக்குநூல்” என்ேறன்.
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ப றகுஎன்ஆண்டவர், “பார்,என்இஸ்ரேவல்ஜனங்களிடம்தூக்குநூைலநான்
வடுேவன். நான்அவர்களது ‘ேகாணல்தன்ைம’இனிேமலும்பரிேசாதைனையக்
கடந்து ெசல்ல வ டமாட்ேடன். நான் அந்தக் ெகட்ட பகுத கைள நீக்குேவன்.
௯ ஈசாக்கன் ேமைடகள் அழிக்கப்படும். இஸ்ரேவலின் பரிசுத்த இடங்கள்
கற்குவயல்கள் ஆக்கப்படும். நான் ெயேராெபயாம் குடும்பத்ைத வாளால்
தாக்க க்ெகால்ேவன்” என்றார்.

அமத்சயா,ஆேமாைசத் தடுக்கமுயல்கறான்
௧௦ ெபத்ேதலின் ஆசாரியன் அமத்சயா இஸ்ரேவலின் அரசனான

ெயேராெபயாமுக்கு இச்ெசய்தைய அனுப்பனான். “ஆேமாஸ் உனக்கு
எத ராகத் த ட்டங்கள் தீட்டுக றான். அவன், இஸ்ரேவல் உனக்கு எத ராகப்
ேபாராட முயற்ச ெசய்க றான். இந்த நாடு அவனது வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
சக த்துக்ெகாள்ளாது. ௧௧ ஆேமாஸ், ‘ெயெராெபயாம் வாளால்
ெகால்லப்படுவான். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் அவர்களது நாட்டிலிருந்து
சைறகளாகச்ெசல்வார்கள்’ ” என்றுெசால்லியருக்க றான்.
௧௨அமத்சயாவும்ஆேமாஸிடம்ெசான்னான்: “தீர்க்கதரிச ேயேபா,யூதாவுக்குப்

ேபாய் அங்கு சாப்படு. அங்ேக உனது ப ரச்சாரத்ைதச் ெசய். ௧௩ ஆனால்
இனிேமல் ெபத்ேதலில் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லாேத. இது ெயேராெபயாமின்
பரிசுத்தமானஇடம். இதுஇஸ்ரேவலின்ஆலயம்!”
௧௪ ப றகு ஆேமாஸ் அமத்சயாவுக்குப் பதல் ெசான்னான். “நான்

ெதாழில்ரீத யான தீர்க்கதரிச இல்ைல. நான் தீர்க்கதரிச யன்
குடும்பத்தலிருந்து வரவல்ைல. நான் மந்ைதையப் பாதுகாக்க றவன். நான்
காட்டத்த மரங்கைளக் கவனித்து வருபவன். ௧௫ நான் ஒரு ேமய்ப்பன்,
நான் மந்ைதயன் பன்னால் ேபாக றேபாது கர்த்தர் என்ைன அைழத்தார்.
கர்த்தர், ‘ேபா, எனது இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்குத் தீர்க்கதரிசனம் கூறு’
என்று என்னிடம் ெசன்னார். ௧௬ எனேவ கர்த்தருைடய ெசய்தையக் ேகள்,
‘இஸ்ரேவலுக்கு எத ராகத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்ல ேவண்டாம். ஈசாக்கன்
குடும்பத்துக்கு எத ராகப் ப ரச்சாரம் ெசய்யாேத’ என்று நீ ெசால்க றாய்.
௧௭ஆனால் கர்த்தர் கூறுகறார்: ‘உன் மைனவ நகரத்தல் வபச்சாரி ஆவாள்.
உனதுமகன்களும் மகள்களும்வாளால் ெகால்லப்படுவார்கள். மற்ற ஜனங்கள்
உனது நாட்ைட எடுத்து தங்களுக்குள் பக ர்ந்துெகாள்வார்கள். நீ அயல் நாட்டில்
மரணமைடவாய். இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் ந ச்சயமாக இந்த நாட்ைட வ ட்டுச்
சைறெயடுக்கப்படுவார்கள்.’ ”

௮
பழுத்தகனியன்தரிசனம்
௧ கர்த்தர் இதைன எனக்குக் காட்டினார். நான் ேகாைடகால கனியுள்ள

கூைடையப் பார்த்ேதன். ௨ “ஆேமாஸ் நீ என்ன பார்க்க றாய்?” என்று என்னிடம்
ேகட்டார்.
நான், “ஒருேகாைடக்கனியுள்ளகூைட” என்ேறன்.
ப றகு கர்த்தர் என்னிடம், “எனது இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு முடிவு

வந்துவ ட்டது. இனிஅவர்களின்பாவங்கைளநான்கவனிக்காமல்வ டமாட்ேடன்.
௩ ஆலயப் பாடல்கள் மரணப் பாடல்களாக மாறும். எனது கர்த்தராக ய
ஆண்டவர் இவற்ைற கூறனார். எல்லா இடங்களிலும் மரித்த உடல்கள்
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க டக்கும். ெமௗனமாக,ஜனங்கள்மரித்தஉடல்கைளஎடுத்துப்ேபாய்குவயலாக
எறவார்கள்” என்றார்.
இஸ்ரேவல் வயாபாரிகள் பணம் சம்பாத ப்பதல் மட்டுேம ஆர்வமாக

இருக்க றார்கள்
௪எனக்குச்ெசவ ெகாடுங்கள்! நீங்கள்உதவயற்றஜனங்கள்மீதுநடக்க றீர்கள்:

நீங்கள்இந்தநாட்டிலுள்ளஏைழஜனங்கைளஅழிக்கமுயற்ச ெசய்க றீர்கள்.
௫வயாபாரிகளாகயநீங்கள்கூறுகறீர்கள்:

“நாங்கள்தானியம்வற்கஅமாவாைச எப்ெபாழுதுமுடியும்?
நாங்கள்ேகாதுைமையவற்கக்ெகாண்டுவர

ஓய்வுநாள்எப்ெபாழுதுமுடியும்?
எங்களால்வைலையஏற்ற அளைவக்குைறக்கமுடியும்.

அளவுக் கருவகைள நமக்கு அதகம் லாபம் கைடக்க ற வதத்தல் மாற்ற
ஜனங்கைளஏமாற்றுேவாம்.

௬ஏைழஜனங்களால்தம்கடன்கைளச்ெசலுத்தமுடியாது,
எனேவநாங்கள்அவர்கைளஅடிைமகளாகவாங்குேவாம்.

நாங்கள்ஒருேஜாடி பாதரட்ைசக்குரிய பணத்தால்
அந்தஉதவயற்றஜனங்கைளவாங்குேவாம்.

ஓ, நாங்கள்நலத்தல் ச தற க் க டக்க ற
ேகாதுைமகைளவற்கமுடியும்.”

௭கர்த்தர்ஒருவாக்குறுத ெசய்தார். அவர்யாக்ேகாபன்ெபருைம, என்றதமது
நாமத்ைத, பயன்படுத்த இந்தவாக்குறுதையச்ெசய்தார்.

“நான்அந்தஜனங்கள்ெசய்தவற்ைறமறக்கமாட்ேடன்.
௮அவற்றால்முழுநாடும்நடுங்கும்.

இந்நாட்டிலுள்ளஒவ்ெவாருவரும்
மரித்துப்ேபானவர்களுக்காகஅழுவார்கள்.

முழுநாடும்எக ப்தலுள்ளைநல்நதையப் ேபான்றுஉயர்ந்துதாழும்.
இந்தநாடுதடுமாற ப் ேபாகும்.”

௯கர்த்தர்இவற்ைறயும்கூறனார்:
“அந்த ேவைளயல்நான்சூரியைனநடுப்பகலில்மைறயச்ெசய்ேவன்.
நான்பகல் ேவைளயல்பூமிையஇருளச்ெசய்ேவன்.

௧௦ நான் உங்கள் வடுமுைற நாட்கைள மரித்தவர்களுக்காக ஒப்பாரி ைவக்கும்
நாளாக்குேவன்.

உங்கள் பாடல்கள் எல்லாம் மரித்த ஜனங்களுக்காகப் பாடப்படும் ேசாகப்
பாடல்களாகும்.

நான்ஒவ்ெவாருவர்மீதும்துக்கத்த ற்கானஆைடையஅணிவ ப்ேபன்.
நான்எல்லாத் தைலகைளயும்வழுக்ைகயாக்குேவன்.

நான், மரித்துப்ேபான ஒேர மகனுக்காக அழும் ஒப்பாரிையப் ேபான்று
ஆக்குேவன்.

இதுஒருமிகவும்கசப்பானமுடிவாயருக்கும்.”
ேதவனுைடயவார்த்ைதகைடக்காதெகாடியபஞ்சம்வந்துெகாண்டிருக்க றது
௧௧கர்த்தர்கூறுகறார்:
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“பார், ேதசத்தன்ேமல்பஞ்சத்ைதஅனுப்பும் நாட்கள்வரும்.
ஜனங்கள்அப்பத்துக்காகப் பச த்தருக்கமாட்டார்கள்.

தண்ணீருக்காகத் தவத்தருக்கமாட்டார்கள்.
இல்ைல, கர்த்தரிடமிருந்து வரும் வார்த்ைதகளுக்காக ஜனங்கள் பச ேயாடு
இருப்பார்கள்.

௧௨ஜனங்கள்சவக்கடலிலிருந்துமத்தயத்தைரக் கடலுக்கும்
வடக்கலிருந்துகழக்குக்கும்அைலவார்கள்.
ஜனங்கள்கர்த்தருைடயவார்த்ைதகளுக்காக

அங்கும்இங்கும்அைலவார்கள்.
ஆனால்அவர்கள்அைதக்கண்டுெகாள்ளமாட்டார்கள்.

௧௩அந்த ேநரத்தல்அழகானஆண்களும்ெபண்களும்தாகத்தால்
பலவீனம்அைடவார்கள்.

௧௪அந்தஜனங்கள்சமாரியாவன்பாவத்தன்ேபரில்வாக்குறுத ெசய்தனர்.
அவர்கள், ‘தாேண, உன் ேதவனுைடய உய ரின் ேமல் வாக்குறுத
அளிக்க ேறாம்’ என்றார்கள்.

ேமலும்அவர்கள்,
‘ெபயர்ெசபாவன் ேதவனுைடய உய ரின்ேமல் நாங்கள் வாக்குறுத
அளிக்க ேறாம்’ என்றார்கள்.

ஆனால்அந்தஜனங்கள்வீழ்வார்கள்.
அவர்கள்மீண்டும்எழமாட்டார்கள்.”

௯
பலிபீடத்தன்அருகல்கர்த்தர் ந ற்கும்தரிசனம்
௧நான்என்ஆண்டவர் பலிபீடத்தன்அருகல்நற்பைதக்கண்ேடன்.

அவர், “நீ,வாசல்நைலகள்அைசயும்படிதூண்கைளஅடித்து,
அவற்ைறஅவர்கள்எல்லாருைடயதைலயன்ேமலும்வழஉைடத்துப்ேபாடு.

ஜனங்களில் எவராவது உய ேராடு மீந்தால், ப றகு நான் அவர்கைள வாளால்
ெகால்ேவன்.

ஒருவன்ெவளிேயஓடிவ டலாம்.
ஆனாலும்அவன்தப்பமுடியாது.

ஜனங்களில்ஒருவரும்தப்பஇயலாது.
௨அவர்கள்தைரயல்ஆழமாகத் ேதாண்டிப் ேபானாலும்

நான்அவர்கைளஅங்கருந்துெவளிேய எடுப்ேபன்.
அவர்கள்வானம்வைர ஏற ப்ேபானாலும்

நான்அவர்கைளஅங்கருந்துதைரக்குக்ெகாண்டுவருேவன்.
௩அவர்கள்கர்ேமல்மைலயன்உச்சயல்ஒளிந்தாலும்நான்அவர்கைளஅங்ேக

காண்ேபன்.
நான்அவர்கைளஅங்கருந்துஎடுப்ேபன்.

அவர்கள்என்னிடமிருந்துஓடிக்கடலின்ஆழத்தற்குப் ேபானாலும்
நான்பாம்புக்குகட்டைளயடுேவன்,
அதுஅவர்கைளக்கடிக்கும்.

௪ அவர்கள் ைகது ெசய்யப்பட்டு அவர்கள் பைகவர்களால் ெகாண்டு
ெசல்லப்பட்டால்

நான்வாளுக்குக்கட்டைளயடுேவன்.
அதுஅங்ேகஅவர்கைளக்ெகால்லும்.
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ஆம்நான்அவர்கைளக்கவனிப்ேபன்.
ஆனால் நான் அவர்களுக்குத் துன்பம் தரும் வழிகைளக் ெகாடுப்பதற்ேக
பார்ப்ேபேனயல்லாமல்நன்ைமையத்தருவதற்கல்ல” என்றார்.

தண்டைனஜனங்கைளஅழிக்கும்
௫ எனது சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தராக ய ஆண்டவர் பூமிையத் ெதாட அது

உருகும்.
ப றகு நாட்டில் உள்ள ஜனங்கள் எல்ேலாரும் மரித்துப்ேபான
ஜனங்களுக்காகஅழுவார்கள்.

நாடானதுஎக ப்தன்ைநல்நத ேபான்றுஉயர்ந்துதாழும்.
௬கர்த்தர்ஆகாயங்களுக்குேமல்தனதுஉயர்ந்தஅைறகைளக்கட்டினார்.

அவர்பூமிக்குேமல்தன்ஆகாயத்ைதைவத்தார்.
அவர்கடலின்தண்ணீைரஅைழத்து

பூமியன்ேமல்மைழயாகஅதைனக்ெகாட்டுக றார்.
ேயேகாவா என்பதுஅவரதுநாமம்.
இஸ்ரேவல்அழியும் என்றுகர்த்தர்வாக்குறுதயளிக்க றார்
௭கர்த்தர்இதைனச்ெசால்க றார்:

“இஸ்ரேவேலநீ எனக்குஎத்த ேயாப்ப யர்கைளப் ேபான்றருக்க றாய்.
நான்இஸ்ரேவலைர எக ப்துநாட்டிலிருந்துெகாண்டுவந்ேதன்.
நான்கப்ேதாரிலிருந்துெபலிஸ்தயைரக்ெகாண்டுவந்ேதன்.
கீரிலிருந்துசீரியைரக்ெகாண்டுவந்ேதன்.”

௮ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் பாவமுள்ள இராஜ்யத்ைத (இஸ்ரேவல்)
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்க றார். கர்த்தர் ெசான்னார்:

“பூமியன்முகத்தலிருந்துஇஸ்ரேவலர்கைளத்துைடப்ேபன்.
ஆனால்நான்யாக்ேகாபன்குடும்பத்ைதமுழுைமயாகஅழிக்கமாட்ேடன்.

௯ நான் இஸ்ரேவல் நாட்ைட அழிப்பதற்குக் கட்டைள ெகாடுத்துக்
ெகாண்டிருக்க ேறன்.

நான்இஸ்ரேவல்ஜனங்கைளஅைனத்துநாடுகளிலும் ச தறைவப்ேபன்.
ஆனால்இதுஒருவன்மாைவஜல்லைடயல்சலிப்பதுேபான்றது.
அவன்ஜல்லைடயல்சலிக்கும்ேபாது, நல்லமாவுகீேழவழுந்துவடும்,

ஆனால் ேகாதுைம உமி ப டிபடும். யாக்ேகாபன் குடும்பத்த ற்கும்
இவ்வதமாகேவஇருக்கும்.

௧௦ “என்ஜனங்களிலுள்ளபாவ கள்,
‘நமக்குஎந்தக் ேகடும்ஏற்படாது’ என்கறார்கள்.

ஆனால்அந்தஜனங்கள்அைனவரும்வாளால்ெகால்லப்படுவார்கள்.”
இராஜ்யத்ைதமீண்டும்நறுவுவதாக ேதவன்வாக்குறுதயளிக்க றார்

௧௧ “தாவீதன்கூடாரம்வழுந்தருக்க றது.
ஆனால்அந்ேநரத்தல், நான்மீண்டும்அவன்கூடாரத்ைதஅைமப்ேபன்.

நான்சுவர்களில்உள்ளதுவாரங்கைளச் சரிெசய்ேவன்.
நான் அழிந்துேபான கட்டிடங்கைள மீண்டும் கட்டுேவன். நான் அவற்ைற
முன்புஇருந்ததுேபான்றுகட்டுேவன்.

௧௨ப றகுஏேதாமில்உயருடன்வ டப்பட்டவர்களும்,
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என் நாமத்தால் அைழக்கப்பட்ட எல்ேலாரும் கர்த்தரிடம் உதவக்காக
வருவார்கள்.”

கர்த்தர்அவற்ைறச்ெசான்னார்,
அவர்அைவநடக்கும்படிச்ெசய்வார்.

௧௩கர்த்தர்கூறுகறார்: “நலத்ைதஉழுகறவன்,
அறுவைடெசய்பவைனமுந்த ச்ெசல்லும்காலம்வரும்.
த ராட்ைச ஆைலைய ைவத்தருப்பவன் த ராட்ைச பய ரிட்டு பழங்கைளப்
பற ப்பவைனத்ேதடிவரும்காலம்வரும்.

இனியமதுவானதுகுன்றுகளிலும்
மைலகளிலும்ெகாட்டும்.

௧௪இஸ்ரேவேலநான்என்ஜனங்கைள
அடிைமத்தனத்தலிருந்துமீட்டுவருேவன்.

அவர்கள்அழிந்த நகரங்கைளமீண்டும்கட்டுவார்கள்.
அவர்கள்அந்நகரங்களில்வாழ்வார்கள்.

அவர்கள்த ராட்ைசகைளப்பய ரிடுவார்கள்.
அவர்கள்அவற்றலிருந்துவரும்மதுைவகுடிப்பார்கள்.

அவர்கள்ேதாட்டங்கைளப்பய ரிடுவார்கள்.
அவர்கள்அவற்றலுள்ளஅறுவைடையஉண்பார்கள்.

௧௫நான்என்ஜனங்கைளஅவர்கள்நலத்தல்நாட்டுேவன்.
அவர்கள்மீண்டும்படுங்கப்படமாட்டார்கள்.
அவர்கள்நான்ெகாடுத்த நாட்டிேலேயஇருப்பார்கள்”

என்றுஉங்கள்ேதவனாகயகர்த்தர்கூறுகறார்.
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ஏேதாம் தண்டிக்கப்படும்
௧இது ஒபதயாவன் தரிசனம். என் கர்த்தராக ய ஆண்டவர் ஏேதாம் நாட்ைடப்

பற்ற இதைனக்கூறுகறார்.

நாங்கள்ேதவனாகயகர்த்தரிடமிருந்துஒருஅறக்ைகையக் ேகட்ேடாம்.
ஒருதூதுவர் நாடுகளுக்குஅனுப்பப்பட்டார்.

அவர், நாம் ேபாய் ஏேதாமுக்குஎத ராகச் சண்ைடயடுேவாம்” என்றுகூறனார்.
கர்த்தர் ஏேதாமிடம் ேபசுக றார்

௨ “ஏேதாேம, நான்உன்ைனமிகவும் ச றயநாடாக்குேவன்.
ஜனங்கள்உன்ைனமிகவும்ெவறுப்பார்கள்.

௩உன்ெபருைமஉன்ைனஏமாற்றவ ட்டது.
கன்மைலஉச்சயலுள்ளகுைககளில் நீவச க்க றாய்.
உன்வீடுமைலகளின்உச்சயல்உள்ளது.

எனேவநீஉனக்குள்ேளேய,
‘எவராலும்என்ைனத்தைரக்குக்ெகாண்டுவரமுடியாது’ ” என்கறாய்.
ஏேதாம் கீேழெகாண்டுவரப்படும்

௪ேதவனாகயகர்த்தர்:
“நீ கழுைகப் ேபான்று உயரப்ேபானாலும் நட்சத்த ரங்களுக்கைடயல் உன்

கூட்ைடக்கட்டினாலும்,
நான்அங்கருந்துஉன்ைனக்கீேழெகாண்டுவருேவன்” என்றுகூறுகறார்.

௫நீஉண்ைமயல்அழிக்கப்படுவாய்.
தருடர்கள்உன்னிடம்வருவார்கள்.

கள்ளர்கள்இரவல்வருவார்கள்.
அத்தருடர்கள்தாம்வரும்புக றஅைனத்ைதயும்எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.

ேவைலக்காரர்கள்உங்கள்வயல்களில் த ராட்ைசையப் பற க்கும்ேபாது
சலத ராட்ைசப் பழங்கைளவ ட்டுைவப்பார்கள்.

௬ ஆனால் பைகவன் ஏசாவனுைடய மைறக்கப்பட்ட கருவூலங்கைளத்
தீவ ரமாகத் ேதடுவான்.

அவர்கள்அைவயைனத்ைதயும்கண்டுப்ப டிபார்கள்.
௭உன்நண்பர்களானஅைனத்துஜனங்களும்

நாட்ைடவ ட்டுெவளிேயறஉன்ைனவற்புறுத்துவார்கள்.
உன்ேனாடுசமாதானமாகஉள்ளஜனங்கள் (நல்லநண்பர்கள்) தந்த ரம்ெசய்து

உன்ைனத்ேதாற்கடிப்பார்கள்.
உன்நண்பர்கள்உனக்காகஒருகண்ணிையத்த ட்டமிடுக றார்கள்.

‘அவன்ஒன்ைறயும்எத ர்பார்க்கவல்ைல’ ”
என்றுஅவர்கள்ெசால்லுகறார்கள்.

௮கர்த்தர்கூறுகறார்:
“அந்தநாளில், நான்ஏேதாமிலுள்ளஞானிகைளஅழிப்ேபன்.
ஏசாவன்மைலகளில்உள்ளபுத்த மான்கைளஅழிப்ேபன்.
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௯ேதமாேன,உனதுபலவான்கள்பயப்படுவார்கள்.
ஏசாவன்மைலயல்உள்ளஒவ்ெவாருவரும்அழிக்கப்படுவார்கள்.
அேநகஜனங்கள்ெகால்லப்படுவார்கள்.

௧௦நீஅவமானத்தால்மூடப்பட்டிருப்பாய்.
நீ என்ெறன்ைறக்கும்அழிக்கப்படுவாய்.
ஏெனன்றால்,நீஉனதுசேகாதரனானயாக்ேகாபுடன்ெகாடூரமாகஇருந்தாய்.

௧௧நீஇஸ்ரேவலின்பைகவேராடு ேசர்ந்தாய்.
அந்நயர்கள்இஸ்ரேவலின்கருவூலங்கைளஎடுத்துச்ெசன்றார்கள்.

அயல்நாட்டுகாரர்கள்இஸ்ரேவலின்நகரவாசலில்நுைழந்தனர்.
அந்தஅயல்நாட்டுக்காரர்கள்எருசேலமின்எந்தப்பகுத அவர்களுக்குவரும்
என்றுசீட்டுப்ேபாட்டனர்.

அவர்களில் நீயும்ஒருவனாகஉன்பங்ைகப்ெபறக் காத்தருந்தாய்.
௧௨நீஉன்சேகாதரனின்துன்பத்ைதக்கண்டுச ரித்தாய்.

நீஅதைனச்ெசய்தருக்கக்கூடாது.
ஜனங்கள்யூதாைவஅழிக்கும்ேபாதுநீமக ழ்ந்தாய்.

நீஅதைனச்ெசய்தருக்கக்கூடாது.
நீஅவர்களின்துன்பத்தல்வீண்புகழ்ச்ச ெகாண்டாய்.

நீஅதைனச்ெசய்தருக்கக்கூடாது.
௧௩நீஎன்ஜனங்களின்நகரவாசலில்நுைழந்துஅவர்களின்துன்பத்ைதக்கண்டு

ச ரித்தாய்.
நீஅதைனச்ெசய்தருக்கக்கூடாது.

அவர்களின் துன்பேநரத்தல் நீ அவர்களுைடய கருவூலங்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டாய்.

நீஅதைனச்ெசய்தருக்கக்கூடாது.
௧௪சாைலகள்சந்த க்கும்இடத்தல்நீ நன்று

தப்ப ச்ெசல்லமுயல்கறவர்கைளஅழித்தாய்.
நீஅதைனச்ெசய்தருக்கக்கூடாது.

நீஉய ேராடுதப்பயவர்கைளக்ைகதுெசய்தாய்.
நீஅதைனச்ெசய்தருக்கக்கூடாது.

௧௫கர்த்தருைடயநாள்வைரவல்அைனத்துநாடுகளுக்கும்வருகறது.
நீ மற்றவர்களுக்குத்தீைமெசய்தாய்.

அத்தீைமகள்உனக்குஏற்படும்.
அேததீைமகள்உன்ெசாந்த தைலேமேலேயவழும்.

௧௬ஏெனன்றால்எனதுபரிசுத்தமானமைலயல்நீகுடித்ததுேபால,
மற்ற நாட்டுஜனங்களும்

உன்னில்குடித்துப் புரளுவார்கள்.
நீ என்றுேமஇருந்ததல்ைலஎன்பதுேபான்றுஎனதுமுடிவுவரும்.

௧௭ஆனால்சீேயான்மைலயன்ேமல்தப்ப ப் பைழத்ேதார்இருப்பார்கள்.
அவர்கள்எனதுசறப்பானஜனங்களாகஇருப்பார்கள்.

யாக்ேகாபன்நாடுதனக்குரியவற்ைறத்
தரும்ப எடுத்துக்ெகாள்ளும்.

௧௮யாக்ேகாபன்குடும்பம்ெநருப்ைபப் ேபான்றருக்கும்.
ேயாேசப்பன்நாடானதுசுவாைலையப் ேபான்றருக்கும்.

ஆனால்ஏசாவன்நாடு சாம்பைலப் ேபான்றருக்கும்.
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யூதாஜனங்கள்ஏேதாைமஎரிப்பார்கள்.
யூதாஜனங்கள்ஏேதாைமஅழிப்பார்கள்.

அதன் பறகு ஏசாவன் நாட்டில் தப்ப ப் பைழத்ேதார் ஒருவரும்
இருக்கமாட்டார்கள்.”

ஏெனன்றால் ேதவனாகயகர்த்தர்இைதக்கூறனார்.
௧௯ப றகுஏசா மைலமீது,

ெநேகவ்ஜனங்கள்வாழ்வார்கள்.
மைல அடிவாரத்தலுள்ள ஜனங்கள் ெபலிஸ்தயர்களின் நலங்கைள

எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
எப்ப ராயீம்மற்றும் சமாரியா நாடுகளில்

அந்தஜனங்கள்வாழ்வார்கள்.
கீேலயாத்ெபன்யமீனுக்குஉரியதாகும்.

௨௦ இஸ்ரேவலிலுள்ள ஜனங்கள் தங்கள் வீடுகைள வ ட்டு ெவளிேயறும்படி
வற்புறுத்தப்பட்டவர்கள்.

ஆனால் அந்த ஜனங்கள் சாரிபாத் வைரயுள்ள கானான் நாட்ைட
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.

யூதா ஜனங்கள் எருசேலைம வ ட்டு ெவளிேயற ேசப்பாராதத்தல் வாழும்படி
வற்புறுத்தப்படுவார்கள்.

ஆனால்அவர்கள்ெநேகவ்நகரங்கைளஎடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
௨௧வடுவக்க க்கப்பட்டவர்கள்சீேயான்மைலக்குப்ேபாய்

ஏசா மைலயல்வாழும்ஜனங்கைளநயாயம்தீர்த்துஆட்ச ெசய்வார்கள்.
இராஜ்யம்கர்த்தருக்குஉரியதாகும்.
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ேயானா
ேதவன்அைழக்க றார், ேயானாஓடுகறான்
௧ கர்த்தர் அமித்தாயன் மகனான ேயானாேவாடு ேபசனார். கர்த்தர்,

௨ “நனிேவ ஒரு ெபரிய நகரம். நான் அங்ேக மக்கள் ெசய்து ெகாண்டிருக்க ற
அேநக தீைமைகளப் பற்ற ேகள்வப்பட்டிருக்க ேறன். எனேவ அந்நகரத்த ற்குப்
ேபாய்அம்மக்களிடம்அத்தீைமகைளநறுத்தும்படிச்ெசால்” என்றார்.
௩ ேயானா ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிய வரும்பவல்ைல. எனேவ ேயானா

கர்த்தரிடமிருந்து வலக ஓடிவ ட முயற்ச த்தான். ேயாப்பா பட்டணத்தற்குப்
ேபானான். ேயானா அங்ேக தர்ஷீசுக்குப் ேபாகும் படகு ஒன்ைறக் கண்டான்.
ேயானா பயணத்துக்காக பணம் ெகாடுத்து படகல் ஏறனான். ேயானா
அம்மக்கேளாடுதர்ஷீசுக்குப் பயணம்ெசய்துகர்த்தைரவ ட்டுவலக ஓடிப்ேபாக
வரும்பனான்.
ெபரும்புயல்
௪ஆனால் கர்த்தர் கடலில் ஒரு ெபரும் புயைல உருவாக்கனார். காற்றானது

கடைலக் ெகாந்தளிக்கச் ெசய்தது. புயல் மிகவும் பலமாக வீச, படகு இரண்டு
பகுதயாக உைடந்துவடும் ேபாலத் ேதான்றயது. ௫ பணியாட்கள் படைக
மூழ்குவதலிருந்து காப்பாற்ற அதன் கனத்ைதக் குைறக்க வரும்பனார்கள்.
எனேவ அவர்கள் கடலுக்குள் சரக்குகைளத் தூக்க எற ந்தனர். படேகாட்டிகள்
மிகவும் பயந்தார்கள். ஒவ்ெவாருவரும் தனது ேதவனிடம் ெஜபம் ெசய்யத்
ெதாடங்கனார்கள்.
ேயானாபடகன்கீழ்த்தளத்த ற்குச்ெசன்றுபடுத்துதூங்கக்ெகாண்டிருந்தான்.

௬படகன்தைலவன்ேயானாவ டம், “எழுந்தரு! ஏன்தூங்கக்ெகாண்டிருக்க றாய்?
உனது ேதவனிடம் ெஜபம் ெசய். ஒரு ேவைள உனது ேதவன் உன் ெஜபத்ைதக்
ேகட்டுநம்ைமக்காப்பாற்றலாம்!” என்றான்.
புயல்வரக் காரணம்என்ன?
௭ ப றகு அவர்கள் ஒருவேராடு ஒருவர், “நாம் சீட்டுக் குலுக்க ப்ேபாட்டு

இத்துன்பம் வரக் காரணம் என்னெவன்று பார்ப்ேபாம்” என்று
ேபச க்ெகாண்டார்கள்.
எனேவ அவர்கள் சீட்டுப் ேபாட்டார்கள். ேயானாவால் இந்தத் துன்பம்

வந்தது என்பைத அது காட்டியது. ௮ ப றகு அவர்கள் ேயானவ டம், “உனது
குற்றத்தால்தான் எங்களுக்கு இந்த பயங்கரமான துன்பம் ஏற்பட்டிருக்க றது.
எனேவ நீ என்ன ெசய்தருக்க றாய் என்று எங்களிடம் ெசால். உனது ெதாழில்
என்ன? நீ எங்கருந்துவருகறாய்? உனதுநாடு எது? உனதுமக்கள்யார்?” என்று
ேகட்டார்கள்.
௯ ேயானா அவர்களிடம், “நான் ஒரு எப ேரயன் (யூதன்). நான் பரேலகத்தன்

ேதவனாகய கர்த்தைர ஆராத க்க ேறன். அவேர கடைலயும் நலத்ைதயும்
பைடத்த ேதவன்” என்றான்.
௧௦ ேயானா, தான் கர்த்தரிடமிருந்து ஓடி வந்ததாகச் ெசான்னான். அவர்கள்

அதைன அறந்ததும் மிகவும் பயந்தார்கள். அவர்கள் ேயானாவ டம் “உனது
ேதவனுக்கு எத ராக எந்த பயங்கரமான ெசயைலச் ெசய்தாய்?” என்று
ேகட்டார்கள்.
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௧௧ காற்றும், கடல் அைலகளும் ேமலும் ேமலும் பலமைடந்தன. எனேவ
அவர்கள் ேயானாவ டம், “நாங்கள் எங்கைளக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ள என்ன
ெசய்யேவண்டும்? நாங்கள் கடைல அைமத ப்படுத்த உனக்கு என்ன
ெசய்யேவண்டும்?” என்றுேகட்டார்கள்.
௧௨ ேயானா அவர்களிடம், “நான் குற்றம் ெசய்துவ ட்ேடன் என்று எனக்குத்

ெதரியும். என்னால்தான் இந்தப் புயல் வந்துள்ளது என்று எனக்குத் ெதரியும்.
எனேவஎன்ைனக்கடலுக்குள்எறயுங்கள். கடல்அைமத அைடயும்” என்றான்.
௧௩ ஆனால் அவர்கள் ேயானாைவக் கடலுக்குள் எறய வரும்பவல்ைல.

அவர்கள்கப்பைலமறுபடியும்கைரக்குக்ெகாண்டுப்ேபாகமுயற்ச ெசய்தார்கள்.
ஆனால்அவர்களால்முடியவல்ைல. காற்றும்,கடல்அைலகளும்ேமலும்ேமலும்
பலமைடந்தன.
ேயானாவன்தண்டைன
௧௪எனேவஅவர்கள் கர்த்தரிடம், “கர்த்தாேவ, நாங்கள்இவைனஅவன்ெசய்த

தவறுக்காக கடலில் தூக்க எற க ேறாம். எனேவ, ஒரு அப்பாவ மனிதைனக்
ெகான்ேறாம் என்று எங்கைளக் குற்றப்படுத்தாதரும். நாங்கள் அவைனக்
ெகான்றதற்காக எங்கைள மரிக்கச் ெசய்யாதரும். நீர்தான் கர்த்தர், நீர் என்ன
ெசய்ய வரும்புக றீேரா அைதச் ெசய்வீர் என்பைத நாங்கள் அறக ேறாம்.
ஆனால்தயவுெசய்துஎங்களிடம்இரக்கமாய்இரும்” என்றுஅழுதார்கள்.
௧௫ அவர்கள் ேயானாைவக் கடலுக்குள் வீசனார்கள். புயல் நன்று கடல்

அைமதயானது. ௧௬இதைனப் பார்த்தஅவர்கள் பயப்படத் ெதாடங்க கர்த்தரிடம்
மரியாைதெசலுத்தத்ெதாடங்கனார்கள். அவர்கள்பலிெகாடுத்துகர்த்தருக்குச்
ச றப்பானவாக்குறுதகைளச்ெசய்தார்கள்.
௧௭ ேயானா கடலுக்குள் வழுந்தவுடன், கர்த்தர் ஒரு ெபரிய மீைனத்

ேதர்ந்ெதடுத்து, ேயானாைவ வழுங்கும்படிச் ெசய்தார். ேயானா அந்த மீனின்
வயற்றுக்குள்மூன்றுபகல்களும்,மூன்றுஇரவுகளும்இருந்தான்.

௨
௧ ேயானா மீனின் வயற்றுக்குள் இருந்தேபாது, அவன் தனது ேதவனாகய

கர்த்தரிடம் ெஜபம்ெசய்தான். ேயானா,

௨ “நான்மிக ேமாசமானதுன்பத்தல்இருந்ேதன்.
நான்உதவக்காகக் கர்த்தைர ேவண்டிேனன்.
அவர் எனக்குப்பதல்ெகாடுத்தார்.

நான்பாதாளத்தன்ஆழத்தல்இருந்ேதன்.
கர்த்தாேவ, நான்உம்மிடம் கதற ேனன்.
நீர் எனதுகுரைலக் ேகட்டீர்.

௩ “நீர் என்ைனக்கடலுக்குள்எற ந்தீர்.
உமதுவல்லைமயுைடயஅைலகள்என்ேமல்வீசன.

நான்கடலுக்குள்ேமலும்ேமலும்ஆழத்த ற்குள்ெசன்ேறன்.
என்ைனச்சுற்றலும்தண்ணீர்இருந்தது,

௪ ப றகு நான் நைனத்ேதன், ‘இப்ேபாது நான் உம் பார்ைவயலிருந்து
வ ரட்டியடிக்கப்பட்டுள்ேளன்.’

ஆனால், நான் ெதாடர்ந்து உதவக்காக உமது பரிசுத்த ஆலயத்ைதேய
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்ேதன்.
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௫ “கடல்தண்ணீர்என்ைனமூடியது.
தண்ணீரானதுஎனதுவாையநைறத்தது.
என்னால்சுவாச க்கமுடியவல்ைல.

நான்கடலுக்குள்ேமலும்ேமலும்ஆழமாகச் ெசன்ேறன்.
கடற்பாச என்தைலையச்சுற்ற க்ெகாண்டது.

௬நான்மைலகள்துவங்குகறகடலின்ஆழத்தற்குச்ெசன்ேறன்.
நான்இந்தச் சைறக்குள்என்ெறன்றும்இருப்ேபேனா என்றுநைனத்ேதன்.

ஆனால்எனதுகல்லைறயலிருந்துஎன்ைனஎன்ேதவனாகயகர்த்தர் மீட்டார்.
ேதவேன, நீர் எனக்குமீண்டும்உய ர்ெகாடுத்தீர்.

௭ “எனதுஆத்துமா எல்லா நம்ப க்ைகையயும்இழந்தது.
ஆனால், ப றகுநான்கர்த்தைர நைனத்ேதன்.

கர்த்தாேவ, நான்உம்மிடம் ெஜபம்ெசய்ேதன்,
நீர்உமதுபரிசுத்தமானஆலயத்தலிருந்துஎனதுெஜபத்ைதக் ேகட்டீர்.

௮ “ச லர் பயனற்றவக்க ரகங்கைளெதாழுகன்றார்கள்.
ஆனால்,அந்தச் சைலகள்அவர்களுக்குஉதவுவதல்ைல.

௯கர்த்தர்ஒருவரிடமிருந்ேதஇரட்ச ப்புவருகறது.
கர்த்தாேவ, நான்உமக்குப் பலிகைளெகாடுப்ேபன்.

நான் உம்ைமத் துத த்து, உமக்கு நன்ற ெசால்ேவன். நான் உம்மிடம் ச றப்பு
வாக்குறுதகைளச்ெசய்ேவன்,

நான்வாக்குறுத ப்படிெசய்ேவன்” என்றான்.

௧௦ ப றகு கர்த்தர் மீேனாடு ேபசனார். மீன் ேயானாைவ தன் வயற்றலிருந்து
உலர்ந்த நலத்தல்கக்கவ ட்டது.

௩
ேதவன்அைழக்க றார், ேயானா கீழ்ப்படிக றான்
௧ ப றகு கர்த்தர் ேயானாவ டம் மறுபடியும் ேபசனார். கர்த்தர், ௨ “அந்த ெபரிய

நனிேவ நகரத்த ற்குப் ேபா, நான் உனக்குச் ெசான்னவற்ைறப் ப ரசங்கம் ெசய்”
என்றார்.
௩எனேவ ேயானா கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிந்தான், அவன்நனிேவ நகரத்த ற்குப்

ேபானான். நனிேவ ஒரு மிகப்ெபரிய நகரம். ஒருவன் இந்நகரத்ைதக்
கடந்துேபாகமூன்றுநாட்கள்நடக்க ேவண்டும்.
௪ ேயானா நனிேவ நகரத்தன் நடு இடத்த ற்குச் ெசன்று ப ரசங்கம் ெசய்ய

ஆரம்ப த்தான். ேயானா, “40நாட்களுக்குப்ப றகுநனிேவநகரம்அழிக்கப்படும்!”
என்றார்.
௫ நனிேவயன் மக்கள் ேதவனிடமிருந்து வந்த ெசய்தைய நம்பனார்கள்.

மக்கள் சாப்ப டாமல் உபவாசம் இருந்து அவர்களின் பாவங்கைள நைனத்து
மனந்தரும்ப முடிவு ெசய்தார்கள். மக்கள் ச றப்பான ஆைடைய அணிந்து
தங்கள் மனவருத்தத்ைதக் காட்டினார்கள். அந்நகரிலுள்ள மக்கள்அைனவரும்
இதைனச் ெசய்தார்கள். மிக முக்கயமான மக்களும், முக்கயமற்ற மக்களும்
இதைனச்ெசய்தார்கள்.
௬ நனிேவயன் அரசன் இவற்ைறக் ேகள்வப்பட்டான், அரசனும் தான் ெசய்த

தீங்குகளுக்காக வருத்தப்பட்டான், எனேவ அரசன் தனது சம்மாசனத்ைத வ ட்டு
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இறங்கனான். அரசன்தனதுஅரசனுக்குரியஆைடையக்கழற்ற ப்ேபாட்டுவ ட்டு
துக்கத்ைதக் காட்டுவதற்குரிய ச றப்பு ஆைடைய அணிந்துெகாண்டான். ப றகு
அரசன் சாம்பல்ேமல் உட்கார்ந்தான், ௭ அரசன் ஒரு ச றப்புச்ெசய்தைய எழுத
நகரம்முழுவதற்கும்அனுப்பனான்.

அரசனிடமிருந்தும்அவனதுமுக்கயமந்த ரிகளிடமிருந்தும்வரும்கட்டைள:

ெகாஞ்சகாலத்த ற்குஎம்மனிதனும்மிருகமும்உண்ணக்கூடாது. மாடுகளும்
ஆடுகளும் கூட வயலுக்குப் ேபாகக்கூடாது. நனிேவயல் வாழ்க ற எதுவும்
உணவு உண்ணேவா தண்ணீர் குடிக்கேவா கூடாது. ௮ ஆனால் ஒவ்ெவாரு
மனிதனும் மிருகமும் துக்கத்ைதக் காட்டும் ச றப்பு ஆைடயால் தன்ைன
மூடிக்ெகாள்ள ேவண்டும். மக்கள் ேதவனிடம் உரக்கக் கதறேவண்டும்.
ஒவ்ெவாருவரும் தனது வாழ்ைவ மாற்ற த் தீங்கு ெசய்வைத நறுத்த
ேவண்டும். ௯ ப றகு ேதவன் மனம் மாற தாம் த ட்டமிட்ட ெசயல்கைளச்
ெசய்யாமல் வ டலாம். ேதவன் ஒருேவைள தன்ைன மாற்ற க்ெகாண்டு
நம் மீது ேகாபமில்லாமல் இருக்கலாம். அப்ேபாது நாம் தண்டிக்கப்படாமல்
இருக்கலாம்.

௧௦ ேதவன் மக்கள் ெசய்தவற்ைறப் பார்த்தார். மக்கள் தீைமகள் ெசய்வைத
நறுத்தயைதப் பார்த்தார். எனேவ ேதவன் மாற த் தனது த ட்டத்ைதச்
ெசயல்படுத்தவல்ைல. ேதவன்மக்கைளத்தண்டிக்கவல்ைல.

௪
ேதவனுைடயஇரக்கம் ேயானாைவக் ேகாபமைடயச்ெசய்க றது
௧ ேதவன் நகரத்ைத காப்பாற்றயைதக் குற த்து ேயானா மக ழ்ச்ச

அைடயவல்ைல, ேயானா ேகாபம் அைடந்தான். ௨ ேயானா கர்த்தரிடம்
முைறய ட்டு, “நான் இது நடக்குெமன்று அற ேவன்! நான் எனது ெசாந்த
நாட்டில் இருந்ேதன். நீர் என்ைன இங்கு வரச்ெசான்னீர். அந்த ேநரத்தல்,
இப்பாவ நகரத்தலுள்ள மக்கைள நீர் மன்னிப்பீர் என்பைத நான் அற ேவன்.
எனேவ நான் தர்ஷசுக்கு ஓடிப்ேபாக முடிவுெசய்ேதன். நீர் இரக்கமுள்ள ேதவன்
என்பது எனக்குத் ெதரியும்! நீர் இரக்கங்காட்டி மக்கைளத் தண்டிக்கமாட்டீர்
என்பைத நான் அற ேவன்! நீர் கருைண நைறந்தவர் என்பைத அற ேவன்.
இம்மக்கள் பாவம் ெசய்வைத நறுத்தனால், நீர் அவர்கைள அழிக்கேவண்டும்
என்னும் த ட்டத்ைத மாற்ற க்ெகாள்வீர் என்றும் நான்அற ேவன். ௩எனேவ நான்
இப்ெபாழுது உம்ைம ேவண்டுக ேறன், கர்த்தாேவ, தயவுெசய்து என்ைனக்
ெகான்றுவடும், நான் உய ேராடு இருப்பைதவ ட மரித்துப் ேபாவது நல்லது!”
என்றான்.
௪ ப றகு, கர்த்தர், “நான் அம்மக்கைள அழிக்கவல்ைல என்பதற்காக நீ

என்னிடம் ேகாபம்ெகாள்வதுசரிெயன்றுநைனக்கறாயா?” என்றுேகட்டார்.
௫ ேயானா இைவ எல்லாவற்றுக்காகவும் ேகாபத்ேதாடு இருந்தான். எனேவ

அவன் நகரத்ைத வ ட்டுப்ேபானான். ேயானா, நகரத்த ற்குக் க ழக்குப்
பகுதயலுள்ள ஒரு இடத்த ற்குச் ெசன்று, தனக்ெகன்று ஒரு இருப்ப டத்ைத
அைமத்துக்ெகாண்டான். ப றகுஅவன்அங்ேக ந ழலில்உட்கார்ந்து, நகரத்த ற்கு
என்னநடக்கப்ேபாக றதுஎன்றுபார்க்கக் காத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
ஆமணக்குச்ெசடியும்,ஒருபுழுவும்
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௬ கர்த்தர் ஒரு ஆமணக்குச் ெசடிைய ேயானாவுக்கு ேமல் ேவகமாக வளரச்
ெசய்தார். இது ேயானா உட்காருவதற்குரிய நல்ல குளிர்ந்த ந ழைலத் தந்தது.
இது ேயானவற்கு ேமலும் வசதயாக இருக்க உதவயது. ேயானா அந்தச்
ெசடிக்காக மிகவும்மக ழ்ச்ச யைடந்தான்.
௭ மறுநாள் காைலயல், ேதவன் அச்ெசடிையத் தன்பதற்கு ஒரு புழுைவ

அனுப்பனார். அப்புழுெசடிையத்தன்னத்ெதாடங்கயது,ெசடிெசத்துப்ேபானது.
௮சூரியன்வானத்தல்உயரமாகவந்தேபாது, ேதவன்சூடானகழக்குக் காற்று

வீசச் ெசய்தார். சூரியன் ேயானாவன் தைலைய மிகச் சூடாக்கயது. ேயானா
மிகமிகப் பலவீனமானான், ேயானா தன்ைன மரிக்கவடும்படி ேதவனிடம்
ேவண்டினான். ேயானா, “நான் உய ர் வாழ்வைதவ ட மரிப்பேத நல்லது”
என்றான்.
௯ ஆனால் ேதன் ேயானாவ டம், “இந்தச் ெசடி ெசத்ததற்காக நீ என் மீது

ேகாபப்படுவது சரிெயன்று நைனக்கறாயா?” என்று ேகட்டார். ேயானா,
“ஆம், நான் ேகாபப்படுவது சரிதான், நான் சாக ற அளவற்குக் ேகாபமாக
இருக்க ேறன்!” என்றார்.
௧௦ கர்த்தர், “நீ அச்ெசடிக்காக எதுவும் ெசய்யவல்ைல! நீ அதைன

வளரச்ெசய்யவல்ைல. அது இரவல் வளர்ந்தது, மறுநாள் அது ெசத்தது.
இப்ெபாழுது நீ அச்ெசடிையப்பற்ற துக்கப்படுக றாய். ௧௧ நீ ஒரு ெசடிக்காகக்
கவைலப்படுவதானால், ந ச்சயமாக நான் நனிேவ ேபான்ற ெபரிய
நகரத்த ற்காக வருத்தப்படலாம். நகரத்தல் ஏராளமான மனிதர்களும்
மிருகங்களும் இருக்கறார்கள். அந்த நகரத்தல் தாங்கள் தீைம ெசய்து
ெகாண்டிருந்தைத அறயாத 1,20,000 க்கும் ேமலான மக்கள் இருக்கறார்கள்!”
என்றார்.
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மீகா
சமாரியாவும்இஸ்ரேவலும்தண்டிக்கப்பட ேவண்டும்
௧ கர்த்தருைடய வார்த்ைத மீகாவ டம் வந்தது. இது ேயாதாம், ஆகாஸ்,

எேசக்கயா எனும் அரசர்களின் காலங்களில் ந கழ்ந்தது. இவர்கள் யூதாவன்
அரசர்கள். மீகா, ெமாேரசா என்னும் ஊைரச் ேசர்ந்தவன். மீகா இந்தத்
தரிசனத்ைதச் சமாரியாைவயும்எருசேலைமயும்குறத்துப் பார்த்தான்.

௨அைனத்துஜனங்கேள, கவனியுங்கள்!
பூமிேயஅதலுள்ளஉய ர்கேள, கவனியுங்கள்,

எனதுகர்த்தராக யஆண்டவர்அவரதுபரிசுத்தஆலயத்தலிருந்துவருவார்.
எனதுஆண்டவர்உங்களுக்குஎத ரானசாட்ச யாகவருவார்.

௩பாருங்கள், கர்த்தர்அவரதுஇடத்தலிருந்துவந்துெகாண்டிருக்க றார்.
அவர்இறங்க வந்துபூமியலுள்ளஉயர்ந்த ேமைடகைளமித ப்பார்.

௪அவருக்குக்கீேழமைலகள்உருகும்.
அைவெநருப்புக்குமுன்னாலுள்ள

ெமழுைகப் ேபான்றுஉருகும்.
பள்ளத்தாக்குகள்பளந்துமைலகளிலிருந்துதண்ணீர்பாயும்.

௫ஏெனன்றால்,இதற்குகாரணம்யாக்ேகாபன்பாவம்.
இதற்குஇஸ்ரேவல்நாடுெசய்த பாவங்களும்காரணமாகும்.
சமாரியா, பாவத்தன்காரணம்

யாக்ேகாபு ெசய்த பாவத்த ற்குகாரணம்என்ன?
அதுசமாரியா,

யூதாவலுள்ள,வழிபாட்டிற்குரியஇடம் எங்ேக?
அதுஎருசேலம்.

௬எனேவ, நான்சமாரியாைவவயலிலுள்ளகுன்றுகளின்குவயலாக்குேவன்.
அதுத ராட்ைசக்ெகாடி நடுவதற்கானஇடம்ேபால்ஆகும்.

நான்சமாரியவன்கற்கைளப்பள்ளத்தாக்கல்புரண்டுவழப் பண்ணுேவன்.
நான்அவளதுஅஸ்தபாரங்கைளத்தவ ர எல்லாவற்ைறயும்அழிப்ேபன்.

௭அவளதுஅைனத்துவக்க ரகங்களும்துண்டுகளாகஉைடக்கப்படும்.
அவள்ேவச த்தனத்தன்சம்பளம் (வக்க ரகங்கள்)ெநருப்பல்எரிக்கப்படும்.

நான் அவளது அந்நய ெதய்வங்களின் வக்க ரகங்கள் அைனத்ைதயும்
அழிப்ேபன்.

ஏெனன்றால் சமாரியா எனக்கு வசுவாசமற்ற முைறயல் அச்ெசல்வத்ைதப்
ெபற்றாள்.

எனேவஅைவஎனக்குவசுவாசம்
அற்றவர்களாேலேயஎடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்.
மீகாவன்ெபருந்துக்கம்

௮என்னநகழும்என்பைதப்பற்ற நான்மிகவும்துக்கப்படுேவன்.
நான்பாதரட்ைசயும்ஆைடயும்இல்லாமல் ேபாேவன்.

நான்ஒருநாையப்ேபான்றுஅழுேவன்.
நான்ஒருபறைவையப்ேபான்றுதுக்கங்ெகாள்ேவன்.
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௯சமாரியாவன்காயங்கள்குணப்படுத்தப்படஇயலாது.
அவளது (பாவம்) ேநாய்யூதாமுழுவதும்பரவயருக்க றது.

இதுஎனதுஜனங்களின்நகரவாசைலஅைடந்தருக்க றது.
எருசேலமின்எல்லாவழிகளிலும் பரவயருக்க றது,

௧௦இதைனக்காத்த டம்ெசால்லேவண்டாம்.
அக்ேகா என்னுமிடத்தல்கதறேவண்டாம்.

ெபத்அப்ராவ ேல
புழுதயல்நீ புரளு.

௧௧சாப்பீரில்குடியருக்க றவர்கேளெவட்கத்துடன்
ந ர்வாணமாய்உங்கள்வழிய ேல ேபாங்கள்.

சாயனானில்குடியருக்க றவர்கள்ெவளிேயவரமாட்டார்கள்.
ெபத்ஏேசலில்வாழ்க றவர்கள்கதறுவார்கள்.

உங்களின்உதவையஎடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
௧௨மாேராத்தல்குடியருக்க றவேளபலவீனமாக

நல்லெசய்த வருெமன்றுஎத ர்ப்பார்த்தருந்தார்கள்.
ஏெனன்றால்,துன்பமானது

கர்த்தரிடமிருந்துஎருசேலமின்நகரவாசலுக்குவந்தருக்க றது.
௧௩லாகீசல்குடியருக்க றவேள,

உங்கள்இரதத்தல்வைரவாகச்ெசல்லும்குதைரையப்பூட்டு.
சீேயானின்பாவம்லாகீசல்ெதாடங்கயது.

ஏெனன்றால்நீஇஸ்ரேவலின்பாவங்கைளப்பன்பற்றுகறாய்.
௧௪எனேவ, நீ ேமார்ேஷக்காத்தனிடத்த ற்குகட்டாயமாக ப ரிவுஉபச்சார

ெவகுமத கைளக்ெகாடுக்கேவண்டும்.
அக்சீபன்வீடுகள்இஸ்ரேவல்அரசர்களிடம்

வஞ்சைனெசய்யும்.
௧௫மேரஷாவல்குடியருக்க றவேள,

நான்உனக்குஎத ராகஒருவைனக்ெகாண்டுவருேவன்.
அவன்உனக்குஉரிய ெபாருட்கைளஎடுத்துக்ெகாள்வான்.

அதுல்லாமிற்குள்இஸ்ரேவலின்மகைம (ேதவன்)வரும்.
௧௬எனேவஉனதுமுடிையெவட்டு,உன்ைனெமாட்ைடயாக்க க்ெகாள்.

ஏெனன்றால், நீஅன்புெசலுத்துகறஉன்குழந்ைதகளுக்காக நீ கதறுவாய்.
நீ கழுைகப்ேபான்றுமுழுெமாட்ைடயாகஇருந்துஉனதுதுக்கத்ைதக்காட்டு.

ஏெனன்றால்உனதுபள்ைளகள்உன்னிடமிருந்துஎடுத்துக்ெகாள்ளப்படுவார்கள்.

௨
ஜனங்களின்தீயத்த ட்டங்கள்

௧பாவம்ெசய்யத்த ட்டமிட்டிருந்தஜனங்களுக்குத்
துன்பங்கள்வரும்.

அந்த ஜனங்கள் தம் படுக்ைகயல் க டந்த வண்ணம் தீய த ட்டங்கைளத்
தீட்டினார்கள்.

ப றகு காைல ெவனிச்சம் வந்ததும் தங்களது த ட்டத்ைதச் ெசயல்படுத்த
முைனந்தனர்.

ஏெனன்றால், அவர்களுக்குத் தாங்கள் வரும்பயைதச் ெசய்யும் வல்லைம
இருந்தது.
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௨அவர்கள்வயல்கைளவரும்பனார்கள்,
எடுத்துக்ெகாண்டனர்.

அவர்கள்வீடுகைளவரும்பனார்கள்,
அைதஎடுத்துக்ெகாண்டனர்.

அவர்கள்ஒருமனிதைனஏமாற்ற அவனதுவீட்ைட எடுத்தனர்.
அவர்கள்ஒருமனிதைனஏமாற்ற அவனதுநலத்ைதஎடுத்தனர்.
அந்தஜனங்கைளத்தண்டிக்கக்கர்த்தருைடயத ட்டங்கள்

௩அதனால், கர்த்தர்இவற்ைறச்ெசால்க றார்:
“பார், நான் இந்தக் குடும்பத்த ற்கு எத ராக துன்பத்ைதக் ெகாடுக்க த ட்டமிட்டுக்

ெகாண்டிருக்க ேறன்.
நீங்கள்உங்கைளக்காப்பாற்ற க்ெகாள்ளமுடியாது.

நீங்கள்வீண்ெபருைமெகாள்வைதவடுவீர்கள்.
ஏெனன்றால்தீைமகள்வந்துெகாண்டிருக்கன்றன.

௪ப றகுஜனங்கள்உன்ைனப்பற்ற பாட்டுஇயற்றுவார்கள்.
ஜனங்கள்இந்தச் ேசாகப் பாடைலப் பாடுவார்கள்:

நாங்கள்அழிக்கப்படுக ேறாம்.
கர்த்தர் எங்களது நலத்ைத எடுத்துக் அதைன மற்றவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தார்.

ஆமாம்,அவர் எனதுநலங்கைளஎன்னிடமிருந்துஎடுத்தார்.
கர்த்தர்நமதுவயல்கைளப்பைகவர்களுக்குப்பக ர்ந்துெகாடுத்தருக்க றார்.

௫எனேவநாம் நலத்ைதஅளந்து, கர்த்தருைடய
ஜனங்களுக்குள்பக ர்ந்துக்ெகாள்ளஇயலாது.”
ப ரசங்கம்ெசய்ய ேவண்டாம் எனமீகா ேகட்டுக்ெகாள்ளப்படுக றான்

௬ஜனங்கள்கூறுகறார்கள்: “எங்களுக்குப்ப ரசங்க க்க ேவண்டாம்.
எங்கைளப்பற்றயஅந்தத்தீயவற்ைறச்ெசால்லேவண்டாம்.

எங்களுக்குத்தீயைவஎதுவும்ஏற்படாது”

௭ஆனால்யாக்ேகாபன்ஜனங்கேள,
நான்இவற்ைறகட்டாயம்ெசால்ல ேவண்டும்.

கர்த்தர்அவரதுெபாறுைமையஇழந்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.
ஏெனன்றால்நீங்கள்தீைமெசய்தருக்க றீர்கள்.

நீங்கள்சரியானபடிவாழ்ந்தால்
ப றகுநான்உங்களிடம்இனிைமயாகப் ேபசமுடியும்.

௮ஆனால்என்ஜனங்களுக்கு,அவர்கள்வ ேராதையப்ேபால்ஆகறார்கள்.
நீங்கள்கடந்துெசல்லுகறவர்களின்ஆைடகைளக்களவாடுக றீர்கள்.

அந்தஜனங்கள்தாங்கள்பாதுகாப்பாய்இருப்பதாக நைனக்கறீர்கள்.
ஆனால்நீங்கள்அவர்களிடமிருந்துயுத்தத்தன்ைகத களிடமிருந்துஎடுப்பது
ேபாலெபாருள்கைளப்பற த்துக்ெகாள்க றீர்கள்.

௯நீங்கள்எனதுஜனங்களிலுள்ளெபண்களிடமிருந்து
அழகானவீடுகைளஎடுத்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.

நீங்கள்எனதுெசல்வத்ைத
அவர்களின் ச றயபள்ைளகளிடமிருந்துஎடுத்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.

௧௦எழுங்கள், புறப்பட்டுப்ேபாங்கள்.
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இது நீங்கள் ஓய்ெவடுக்கும் இடமாக இராது. ஏெனன்றால், இந்த இடத்ைத
நீங்கள்அழித்தீர்கள்.

இதைனநீங்கள்அசுத்தம்ெசய்தீர்கள். எனேவ,இதுஅழிக்கப்படும்.
இதுபயங்கரமானஅழிவாகஇருக்கும்.

௧௧இந்தஜனங்கள், நான்ெசால்வைதக் ேகட்கவரும்புவதல்ைல.
ஆனால் ஒருவன் ெபாய்கைளச் ெசால்லிக்ெகாண்டு வந்தால், அவைன
அவர்கள்ஏற்றுக்ெகாள்வார்கள்.

அவர்கள்ஒருெபாய்தீர்க்கதரிசையஏற்றுக்ெகாண்டு,அவன்வந்து,
“அப்ெபாழுது வருங்காலம் நல்லகாலமாக ேதான்றும், த ராட்ைசரசமும்
மதுபானமும் ஏராளமாக கைடக்கும்” என்று ெசான்னதும் அவைனயும்
ஏற்றுக்ெகாள்வார்கள்.

கர்த்தர் தனதுஜனங்கைளஒன்றுேசர்ப்பார்
௧௨ஆமாம்,யாக்ேகாபன்ஜனங்கேள,
நான்உங்கள்அைனவைரயும்ஒன்றுேசர்ப்ேபன்.

இஸ்ரேவலின் தப்ப ப் பைழத்தவர்கள் அைனவைரயும் நான் ஒன்று
ேசர்ப்ேபன்.

நான்அவர்கைளஆட்டுமந்ைதயல்உள்ளஆடுகைளப்ேபான்றும்
ெதாழுவத்தல்உள்ளமந்ைதகைளப்ேபான்றும்

ஒன்றுேசர்ப்ேபன்.
ப றகுஅந்தஇடமானதுஅேநகஜனங்களின்ஓைசகளால்நைறந்தருக்கும்.

௧௩ “தைடகைள உைடப்பவர்” அவர்கைள நடத்த அவர்கள் முன்ேன நடந்து
ெசல்க றார்.

அவர்கள்தைடகைளநீக்க ,வாசலால்நுைழந்துகடந்து ேபாவார்கள்.
அவர்களின்அரசன்அவர்களின்முன்புநடந்து ேபாவான்.

கர்த்தர்அவரதுஜனங்களுக்குமுன்னால்இருப்பார்.

௩
இஸ்ரேவலின்தைலவர்கள்தீயச்ெசய்லகைளெசய்தக்குற்றவாளிகள்

௧ ப றகு நான் ெசான்ேனன்: “இஸ்ரேவல் நாட்டின் தைலவர்கேள! மற்றும்
இஸ்ரேவல்நாட்டின்அதகாரிகேள,

இப்ேபாது கவனியுங்கள் நீத என்றால் என்ன என்று உங்களுக்கு ெதரிய
ேவண்டும்.

௨ஆனால்நீங்கள்நல்லவற்ைறெவறுத்துதீைமையேநச க்க றீர்கள்.
நீங்கள்ஜனங்களின் ேதாைலஉரிப்பீர்கள்.
அவர்களின்எலும்புகளில்உள்ளதைசையப் படுங்குவீர்கள்.

௩நீங்கள்எனதுஜனங்கைளஅழித்தீர்கள்.
அவர்களின் ேதாைலநீக்குவீர்கள்.

அவர்களின்எலும்ைபஉைடத்தீர்கள்.
நீங்கள்அவர்களதுசைதையபாைனயல்ேபாடப்படும்மாமிசத்ைதப்ேபான்று
துண்டுபண்ணினீர்கள்.

௪எனேவ, நீங்கள்கர்த்தரிடம் ப ரார்த்தைனெசய்யலாம்.
ஆனால்அவர் பதல்ெசால்லமாட்டார்.

இல்ைல, கர்த்தர்உங்களிடமிருந்துதன்முகத்ைதமைறத்துக்ெகாள்வார்.
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ஏெனன்றால்நீங்கள்தீயவற்ைறச்ெசய்க றீர்கள்!”
ெபாய்த் தீர்க்கதரிச கள்
௫ ச ல ெபாய்த் தீர்க்கதரிகள் கர்த்தருைடய ஜனங்களிடம் ெபாய்

ெசால்க றார்கள். கர்த்தர் அந்தத் தீர்க்கதரிச கைளப் பற்ற இதைனச்
ெசால்க றார்.

“இந்தத்தீர்க்கதரிச கள்வயற்றுக்காகஉைழக்க றவர்கள்.
உணவு ெகாடுக்கும் ஜனங்களுக்குச் சமாதானம் வரும் என்று உறுத

கூறுவார்கள்.
ஆனால் உணவு ெகாடுக்காதவர்களிடத்தல் அவர்களுக்கு எத ராக ேபார்
வரும்என்றுஉறுத கூறுவார்கள்.

௬ “அதனால்தான்இதுஉங்களுக்குஇரைவப் ேபான்றது.
அதனால்தான்உங்களுக்குத்தரிசனம்கைடப்பதல்ைல.

எத ர்காலத்தல் என்ன நகழும் என்பைதப் பற்றய தரிசனத்ைத நீங்கள் பார்க்க
முடியாது.

எனேவஇதுஉனக்குஅந்தகாரம் ேபான்றது.
இந்தச்சூரியன்தீர்க்கதரிச கள் ேமல்அஸ்தமித்தருக்க றது.

அவர்களால்எத ர்காலத்தல்என்னநடக்கும்என்றுபார்க்கமுடியாது.
எனேவ,இதுஅவர்களுக்குஅந்தகாரம் ேபான்றருக்கும்.

௭தீர்க்கதரிச கள்ெவட்கப்படுக றார்கள்.
த ர் காலத்ைதகுறத்துெசால்க றவர்கள்அவமானப்படுக றார்கள்.

அவர்கள்எதுவும்ெசால்லமாட்டார்கள்.
ஏெனன்றால் ேதவன்அவர்கேளாடு ேபசமாட்டார்.”
மீகாஆண்டவரின்ஒருேநர்ைமயானதீர்க்கதரிச

௮ஆனால்கர்த்தருைடயஆவ என்ைன
நன்ைமயனாலும், பலத்தனாலும்,வல்லைமயனாலும்ந ரப்ப யருக்க றது.

ஏன்? அதனால்நான்யாக்ேகாப டம்அவனதுபாவங்கைளச்ெசால்லுேவன்.
ஆமாம், நான்இஸ்ரேவலிடம்அவனதுபாவங்கைளச்ெசால்லுேவன்!
இஸ்ரேவலின்தைலவர்கள்பழி ெசால்லல்

௯ யாக்ேகாபன் தைலவர்கேள, இஸ்ரேவலின் ஆள்ேவார்கேள, என்ைனக்
கவனியுங்கள்.

நீங்கள்முைறயானவாழ்ைவெவறுக்கீறீர்கள்.
ஏதாவதுஒன்றுேநராகஇருந்தால்

நீங்கள்அைதேகாணலாகமாற்றுகறீர்கள்.
௧௦நீங்கள்ஜனங்கைளக்ெகான்று, சீேயாைனக்கட்டுக றீர்கள்.

ஜனங்கைளஏமாற்ற எருசேலைமக்கட்டுக றீர்கள்.
௧௧எருசேலமில்உள்ளநீத பத கள்வழக்குமன்றத்தல்யார் ெவல்வார்கள்

என்றுெசால்லஉதவ டலஞ்சம்ெபறுகறார்கள்.
எருசேலமில் உள்ள ஆசாரியர்கள் ஜனங்களுக்குக் கற்ப ப்பதற்கு முன்னால்

பணம்ெபறுகறார்கள்.
ஜனங்களின்தீர்க்கதரிச களுக்குஎத ர்காலம்பற்ற ெதரிந்துக்ெகாள்வதற்கு
முன்னால்பணம்ெகாடுக்கேவண்டும்.

ப றகுஅந்தத்தைலவர்கள்கர்த்தருைடயஉதவையஎத ர்ப்பார்க்க றார்கள்.
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அவர்கள், “எங்களுக்கு தீயைவ எதுவும் நடக்காது. கர்த்தர் எங்கேளாடு
வாழ்க றார்” என்றனர்.

௧௨தைலவர்கேள,உங்களால், சீேயான்அழிக்கப்படும்.
இதுஉழப்பட்டவயல்ேபான்றருக்கும்.

எருசேலம்கற்களின்குவயலாய்மாறும்.
ஆலயம் உள்ள மைலகள் காட்டு முட்புதர்கள் அதகம் வளர்ந்து
ெவறுைமயானமைலயாகும்.

௪
சட்டம் எருசேலமிலிருந்துவரும்

௧இறுத நாட்களில்,
கர்த்தருைடய ஆலயம் அைனத்து மைலகைளயும் வ ட மிக உயரத்தல்
இருக்கும்.

அந்தக்குன்றுமைலகைளயும்வ டஉயரமாகஉயர்த்தப்பட்டுஇருக்கும்.
அங்குஎப்ேபாதும்ஜனங்கள்கூட்டம்ெசன்றுெகாண்டிருக்கும்.

௨பலநாடுகளிலிருந்துஜனங்கள்அங்ேக ேபாவார்கள்.
அவர்கள், “வாருங்கள்கர்த்தருைடயபர்வதத்த ற்குப் ேபாகலாம்.
யாக்ேகாபன்ேதவனுைடயஆலயத்த ற்குப் ேபாேவாம்,

ப றகு ேதவன்நமக்குவாழும்வழிையக்கற்ப ப்பார்.
நாம்அவைரப் பன்பற்றுேவாம்” என்பார்கள்.

ேதவனிடமிருந்துவரும்பாடங்கள்கர்த்தருைடயெசய்த ,
சீேயான் குன்றுேமல் உள்ள எருசேலமில் ெதாடங்க உலகம் முழுவதும்
ெசல்லும்.

௩ ப றகு ேதவன் அைனத்து நாடுகளிலும் உள்ள ஜனங்களுக்கு நீத பதயாக
இருப்பார்.

ேதவன் தூர ேதசங்கைளச் ேசர்ந்த பல ஜனங்களின் வவாதங்கைள
முடிப்பார்.

அந்தஜனங்கள்ேபாருக்குஆயுதங்கைளப்பயன்படுத்துவைதநறுத்துவார்கள்.
அவர்கள்தமதுவாள்களிலிருந்துெகாழுக்கைளச்ெசய்வார்கள்.
அவர்கள் தம் ஈட்டிகைளச் ெசடிகைள ெவட்டும் கருவகளாகப்
பயன்படுத்துவார்கள்.

ஜனங்கள்மற்றவர்கேளாடு சண்ைடயடுவைதநறுத்துவார்கள்.
ஜனங்கள்ேபாரிடுவதற்குமீண்டும்பயற்ச ெபறமாட்டார்கள்.

௪ஒவ்ெவாருவரும்தமதுத ராட்ைசச்ெசடி
மற்றும்அத்த மரங்களின்கீழும்அமர்ந்தருப்பார்கள்.

எவரும்அவர்கைளப்பயப்படும்படிச்ெசய்யமாட்டார்கள்.
ஏெனன்றால், சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர் ெசன்னதுேபாலநடக்கும்.

௫ மற்ற நாடுகளில் உள்ள ஜனங்கள் அைனவரும் தமது ெசாந்தத்
ெதய்வங்கைளப்பன்பற்றுகன்றார்கள்.

ஆனால் நாங்கள் எங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய வழியல்
என்ெறன்ைறக்கும்நடப்ேபாம்.

இராஜ்யம்தரும்ப க் தரப்படும்
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௬கர்த்தர்கூறுகறார்:
“எருசேலம் புண்பட்டுெநாண்டியானது.

எருசேலம்தூரஎறயப்பட்டது.
எருசேலம்காயப்படுத்தப்பட்டுதண்டிக்கப்பட்டது.

ஆனால்நான்அவைனஎன்னிடம் தரும்பெகாண்டுவருேவன்.

௭ “ ‘அந்ெநாண்டி’ நகரின்ஜனங்கள்,மீதயானஜனங்களாவார்கள்.
ெசன்றுவடும்படி நகரஜனங்கள்பலவந்தப்படுத்தப்பட்டனர்.

ஆனால்நான்அவர்கைளஒருவலிைமயானநாடாக்குேவன்.”
கர்த்தர்அவர்களுைடய ராஜாவாய்இருப்பார்.

அவர் என்ெறன்றும்சீேயான்பர்வதத்தலிருந்துஆளுவார்.
௮மந்ைதயன்துருகேம,*உங்கள்காலம்வரும். சீேயான், மைலயானஆப்ேபேல

நீமீண்டும்ஆட்ச பீடத்தல்அமருவாய்.
ஆமாம்,முற்காலத்ைதப் ேபான்றுஎருசேலமின் ராஜாங்கம்இருக்கும்.
இஸ்ரேவலர்கள்எதற்காக பாப ேலானுக்குேபாகேவண்டும்

௯இப்ெபாழுதுஎதற்காக நீஉரக்க கதறுகறாய்.
உங்கள்அரசன்ேபாய்வ ட்டானா?

உங்கள்தைலவைரஇழந்துவ ட்டீர்களா?
நீங்கள்ப ரசவ ேவதைனப்படும்ெபண்ைணப்ேபான்றுதுக்கப்படுக றீர்கள்.

௧௦ சீேயான் மகேள, வலிைய உணர்ந்துக் ெகாண்டு உங்கள் “குழந்ைதைய”
ெபற்ெறடுங்கள்.

நீங்கள்நகைரவ ட்டு (எருசேலம்)ெவளிேய ேபாகேவண்டும்.
நீங்கள்வயல்ெவளியல் ேபவீர்கள்.

நீங்கள்பாப ேலானுக்குப் ேபாகேவண்டும்எனக்கருதுக ேறன்.
ஆனால்நீங்கள்அந்தஇடத்தலிருந்துகாப்பாற்றப்படுவீர்கள்.

கர்த்தர்அங்ேக ேபாய்உங்கைளக்காப்பார்.
அவர்உங்கைளஉங்கள்எத ரிகளிடமிருந்துஎடுப்பார்.
கர்த்தர் மற்ற நாடுகைளஅழிப்பார்

௧௧பலநாட்டினர்உங்களுக்குஎத ராகப் ேபாரிட வந்தருக்கன்றனர்.
அவர்கள், “பாருங்கள், அங்ேக சீேயான் இருக்கறது. அவைளத்
தாக்குேவாம்!” என்கறார்கள்.

௧௨அந்தஜனங்கள்அவர்களின்த ட்டங்கைளைவத்துள்ளனர்.
ஆனால் கர்த்தர் என்ன த ட்டமிட்டுக்ெகாண்டிருகறார் என்பைத அவர்கள்
அறயமாட்டார்கள்.

கர்த்தர் அந்த ஜனங்கைள ஒரு சறப்பான ேநாக்கத்த ற்காக இங்ேக
ெகாண்டுவந்தார்.

அந்த ஜனங்கள் அரைவ எந்த ரத்தல் ேபாடப்பட்ட தானியத்ைதப் ேபான்று
நசுக்கப்படுவார்கள்.

இஸ்ரேவல்அதன்எத ரிகைளத் ேதாற்கடித்துெவல்லுவார்கள்
௧௩ “சீேயான்குமாரத்த ேய, எழுந்துஅந்தஜனங்கைளநசுக்கு.

நான்உன்ைனப்பலமுள்ளதாக்குேவன்.

* ௪:௮: மந்ைதயன்துருகம்எருசேலமின்ஒருபகுத
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உனக்கு இரும்பனாலான ெகாம்புகளும், ெவண்கலத்தாலான குளம்புகள்
உள்ளதுேபான்றும்இருக்கும்.

நீ பலமக்கைளஅடித்துச் ச றயதுண்டுகளாக்குவாய்.
அவர்களின்ெசல்வத்ைதகர்த்தருக்குக்ெகாடுப்பாய்.

பூமிக்ெகல்லாம்கர்த்தராய்இருப்பவர்க்குஅவர்களுைடயெபாக்கஷத்ைதநீ
ெகாடுப்பாய்”

௫
௧இப்ெபாழுதுவலிைமயானநகரேம,உனதுவீரர்கைளகூட்டு.

அவர்கள்நம்ைமத்தாக்குவதற்குநம்ைமசுற்ற இருக்க றார்கள்.
அவர்கள்இஸ்ரேவலின்நீத பதையத்

தன்தடியால்கன்னத்தல்அடிப்பார்கள்.
ெபத்ேலேகமில் ேமச யா ப றப்பார்

௨எப்ப ராத்தா என்றுஅைழக்கப்படும்ெபத்ேலேகேம,
நீ தான்யூதாவ ேலேய ச றயநகரம்.

உனதுகுடும்பம் எண்ணமுடியாதஅளவற்குச் ச றயது,
ஆனால் “இஸ்ரேவைலஆள்பவர்” எனக்காகஉங்களிடமிருந்துவருவார்.

அவரதுதுவக்கங்கள்
நீண்டகாலத்த ற்குமுன்பாகவும்பழங்காலத்தலிருந்தும்இருக்கன்றன.

௩வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்டஅரசனானகுழந்ைதைய,
அந்தப் ெபண் ெபற்ெறடுக்கும்வைர கர்த்தர் தமது ஜனங்கைள
ைகவ ட்டுவடுவார்.

ப றகுமீதயுள்ளஅவனதுமற்ற சேகாதரர்கள்
இஸ்ரேவலுக்குதரும்ப வருவார்கள்.

௪பன்னர்இஸ்ரேவைலஆள்பவர் நன்றுமந்ைதகைளேமய்ப்பார்.
அவர் அவர்கைள கர்த்தருைடய ஆற்றலால், ேதவனாகய கர்த்தருைடய
அற்புதமானநாமத்தால்அவர்கைளவழிநடத்துவார்.

ஆம்,அவர்கள்சமாதானமாகவாழ்வார்கள்.
ஏெனன்றால் அந்த ேநரத்தல், அவரது மகைம பூமியன் எல்ைலவைர
ெசல்லும்.

௫ஆமாம், நமதுநாட்டிற்குள்அசீரியன்பைடவரும்.

அப்பைட நமதுெபரியவீடுகைளஅழிக்கும்.
ஆனால்,இஸ்ரேவலரின்

ஆள்பவர் ஏழுேமய்ப்பர்கைளயும்
அவர் எட்டுத்தைலவர்கைளயும் ேதர்ந்ெதடுப்பார்.

௬அவர்கள்தமதுவாள்கைளப்பயன்படுத்த அசீரியர்கைளஆள்வார்கள்.
அவர்கள்ைகயல்வாள்களுடன்நம்ேராதன்ேதசத்ைதஆள்வார்கள்.

அவர்கள்அந்தஜனங்கைளஆளதமதுவாள்கைளப்பயன்படுத்துவார்கள்.
பன்னர் இஸ்ரேவைலஆள்பவர், நமது நாட்டிற்குள் வந்து எல்ைலகைளயும்
நலங்கைளயும் வீடுகைள மித க்கும் அசீரியர்களிடமிருந்து நம்ைமக்
காப்பாற்றுவார்.

௭ ப றகு யாக்ேகாப ேல மீதயானவர்கள் கர்த்தரிடமிருந்து வருகற
பனிையப்ேபான்றுஜனங்களிைடேய ச தற ப்ேபாவர்கள்.
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அவர்கள், புல்லின் ேமல் வழுகற பனிையப் ேபான்று ஜனங்களிைடேய
இருப்பார்கள்.

அவர்கள்எவருக்காகவும்காத்தருக்கமாட்டார்கள்.
அவர்கள்எவருக்காகவும்எந்தமனிதன்ேமலும்சார்ந்தருக்கமாட்டார்கள்.

௮யாக்ேகாப ேலமீதமானவர்கள்,
காட்டுமிருகங்களிைடேயஉள்ளசங்கத்ைதப்ேபான்றுபலேதசங்களிைடேய
இருப்பார்கள்.

அவர்கள் ஆட்டு மந்ைதகளிைடேய உள்ள இளஞ்சங்கத்ைதப் ேபான்று
இருப்பார்கள்.

சங்கம்கடந்து ேபானாலும்அதுதான்வரும்பயஇடத்துக்குப் ேபாகும்.
அதுஒருமிருகத்ைதத்தாக்கனால்,

எவராலும் அந்த மிருகத்ைதக் காப்பாற்ற முடியாது. மீதமானவர்களும்
அவ்வாேறஇருப்பார்கள்.

௯நீங்கள்உங்களதுபைகவருக்குஎத ராகக்ைககைளத்தூக்க
அவர்கைளஅழிப்பீர்கள்.
ஜனங்கள்ேதவைனச் சார்ந்தருப்பார்கள்

௧௦ “நான் அந்த ேவைளயல் உங்கள் குதைரகைள உங்களிடமிருந்து
அபகரிப்ேபன்.

நான்உங்கள்இரதங்கைளஅழிப்ேபன்.
௧௧நான்உங்கள்நாட்டிலுள்ளநகரங்கைளஅழிப்ேபன்.

நான்உங்கள்ேகாட்ைடகைளெயல்லாம்ெநாறுக்குேவன்.
௧௨நீங்கள்இனிேமல்சூன்யவத்ைதகைளெசய்யமாட்டீர்கள்.

நீங்கள் இனிேமல் எத ர்காலத்ைதப் பற்ற குற ெசால்லும் ஆட்கைளப்
ெபற்றருக்கமாட்டீர்கள்.

௧௩ நான் உங்களது அந்நய ெதய்வங்களின் உருவச் சைலகைள
உைடத்ெதற ேவன். சைலகைளஅழிப்ேபன்.

அந்நய ெதய்வங்கைள நைனவுப்படுத்தும் கற்கைள நான்
உைடத்ெதற ேவன்.

உங்கள்ைகளால்ெசய்யப்பட்டவற்ைறநீங்கள்வழிபடமாட்டீர்கள்.
௧௪நான்உன்அஷ்ரா சைலக்கம்பங்கள்வழிபடாதவாறுஅழிப்ேபன்.

நான்உனதுஅந்நயெதய்வங்கைளஅழிப்ேபன்.
௧௫ச லஜனங்கள்நான்ெசால்வைதக் ேகட்கமாட்டார்கள்.

நான் எனது ேகாபத்ைதக் காட்டுேவன். நான் அந்த ேதசங்கைளப்
பழிவாங்குேவன்.”

௬
கர்த்தருைடயமுைறயீடு

௧இப்ெபாழுதுகர்த்தர் என்னெசால்க றார் எனக் ேகளுங்கள்.
உனதுவழக்ைகமைலகளுக்குமுன்ெசால்.

அம்மைலகள்உங்களதுவழக்ைகக் ேகட்க்கட்டும்.
௨கர்த்தர் தமதுஜனங்களுக்குஎத ராகமுைறயடுகறார்.

மைலகேள, கர்த்தருைடயமுைறயீட்ைடக் ேகளுங்கள்
பூமியன்அஸ்தபாரங்கேள, கர்த்தர் ெசால்க றைதக் ேகளுங்கள்.

இஸ்ரேவல்தவறானதுஎன்றுஅவர் நரூப ப்பார்.
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௩கர்த்தர்கூறுகறார், “என்ஜனங்கேள, நான்ெசய்தவற்ைறச்ெசால்லுங்கள்.
நான்உங்களுக்குஎத ராக ஏதாவதுெசய்ேதனா?
நான்உங்களதுவாழ்ைவக்கடினமானதாக்க ேனனா?

௪நான்ெசய்தவற்ைறஉங்களிடம் ெசால்லுேவன்.
நான்உங்களிடம் ேமாேச,ஆேரான்,மீரியாம்ஆக ேயாைரஅனுப்ப ேனன்.

நான்உங்கைளஎக ப்துேதசத்தலிருந்துெகாண்டுவந்ேதன்,
நான்உங்கைளஅடிைமத்தனத்தல்இருந்துவடுதைலெசய்ேதன்.

௫என்ஜனங்கேள, ேமாவாபன்அரசனானபாலாக்கனுைடயதீயத் த ட்டங்கைள
நைனத்துப்பாருங்கள்.

ேபேயாரின் மகனான ப ேலயம் பாலாக்க டம் ெசான்னவற்ைற
நைனத்துப்பாருங்கள்.

அகாச யாவலிருந்துகல்கால்வைர நடந்தவற்ைறநைனத்துப்பாருங்கள்.
அவற்ைறநைனத்துப்பாருங்கள். கர்த்தர் சரியானவர் என்றுஅறவீர்கள்.”

நம்மிடமிருந்து ேதவன்என்னவரும்புக றார்
௬நான்கர்த்தைர சந்த க்கவரும்ேபாதுஎன்னெகாண்டுவரேவண்டும்.

நான்ேதவைனப்பணியும்ேபாதுஎன்னெசய்ய ேவண்டும்.
நான்கர்த்தருக்கு,

தகன பலியும் ஓராண்டு நைறந்தக் கன்றுக்குட்டிையயும் ெகாண்டு
வரேவண்டுமா?

௭கர்த்தர் 1,000ஆட்டுக்குட்டிகளாலும்
10,000ஆறுகளில்ஓடும்எண்ெணயாலும்தருப்த அைடவாரா?

நான்எனதுமுதல்குழந்ைதையஎன்பாவங்களுக்குப்பரிகாரமாகத் தரட்டுமா?
என் சரீரத்தலிருந்து வந்த குழந்ைதைய நான் பாவத்துக்குப் பரிகாரமாகத்
தரட்டுமா?

௮மனிதேன, நன்ைமஎதுெவன்றுகர்த்தர்உன்னிடம்ெசால்லியருக்க றார்.
கர்த்தர்உன்னிடமிருந்துஇைதத்தான்வரும்புக றார்.

மற்றவர்களிடம் ந யாயமாய்இரு.
கருைணேயாடும் நம்ப க்ைகேயாடும் ேநச . உனது ேதவேனாடு
தாழ்ைமயாய்இரு.

நீஅவைரெபாக்கஷத்தனால்கவரமுயலாேத.

இஸ்ரேவலர்கள்என்னெசய்துெகாண்டிருந்தார்கள்
௯கர்த்தருைடய சத்தம் நகரத்ைத ேநாக்க க்கூப்படுகறது.
“ஞானவான்கர்த்தருைடயநாமத்ைதஉயர்த்துகறான்.

எனேவ தண்டைனயன் தடிையக் கவனியுங்கள். தண்டைனயன் தடிையப்
ப டிப்பவைரயும்கவனியுங்கள்.

௧௦தீயவர்கள்தாம் தருடியெசாத்துக்கைள
இன்னும்மைறத்துைவப்பார்களா?

தீயவர்கள்வயாபாரத்தல்மிகச் ச றயக்கூைடகைளைவத்து
இன்னும் ஜனங்கைள ஏமாற்றுவார்களா? ஆம் இந்த ெசயல்கெலல்லாம்
இன்னும்நடக்க றது.

௧௧இன்னும்தமதுஎைடக்கற்களாலும்அளவுேகால்களாலும்
ஜனங்கைளஏமாற்றுகறவர்கைள, நான்மன்னிப்ேபனா?
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கள்ளத் தராசும், கள்ளப் படிக் கற்களுள்ள ைபயும் ைவத்து தவறாக
அளக்க றவர்கைளநான்மன்னிப்ேபனா? இல்ைல.

௧௨ெசல்வந்தர்கள்நகரத்தல்இன்னும்ெகாடுைமெசய்க றார்கள்.
அந்நகரஜனங்கள்இன்னும்ெபாய்ச்ெசால்க றார்கள்.
ஆமாம்,அந்தஜனங்கள்தம்ெபாய்கைளச்ெசால்கன்றனர்.

௧௩எனேவநான்உன்ைனத்தண்டிக்கத்ெதாடங்க ேனன்.
நான்உன்னுைடயபாவங்களினிமித்தம்உன்ைனஅழிப்ேபன்.

௧௪நீஉண்பாய்,ஆனால்உன்வயறுநைறயாது.
நீஇன்னும்பசயாகவும்ெவறுைமயாகவும்இருப்பாய்.

நீ பாதுகாப்புக்காகஜனங்கைளஅைழத்துவரமுயற்ச ெசய்வாய்.
யாைரப் பாதுகாத்தாேயா, அவர்கைளயும் நான் பட்டயத்துக்கு
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்.

௧௫வைதகைளவைதப்பாய்,
ஆனால்உணைவஅறுவைடெசய்யமாட்டாய்.

நீஉனதுஒலிவமரங்களிலிருந்துஎண்ெணய்எடுக்கஅவற்ைறப ழிவாய்.
ஆனால்எண்ெணய்ெபறமாட்டாய்.

நீ த ராட்ைசப் பழங்கைளபழிவாய்.
ஆனால்ேபாதுமானத ராட்ைசரசம்குடிக்கக் கைடக்காது.

௧௬ஏெனன்றால்நீஓம்ரியன்சட்டங்களுக்குக்கீழ்ப்படிவாய்.
நீஆகாப்குடும்பம்ெசய்தத் தீயவற்ைறச்ெசய்வாய்.

நீஅவர்களின்உபேதசங்கைளப்பன்பற்றுவாய்.
எனேவநான்உன்ைனஅழியும்படிவடுேவன்.

ஜனங்கள் உனது அழிந்த நகரங்கைளக் காணும்ேபாது பரிகச த்து
ஆச்சரியப்படுவார்கள்.

அந்நயநாட்டுஜனங்களின்ந ந்ைதையநீங்கள்சுமப்பீர்கள்.”

௭
மீகாஜனங்கள்ெசய்த பாவங்களால்கலக்கமைடந்தான்

௧நான்கலக்கமைடந்ேதன்.
ஏெனன்றால், நான்ேசகரிக்கப்பட்டிருக்க ற பழங்கைளப் ேபான்றவன்.
பற க்கப்பட்ட த ராட்ைசப் பழங்கைளப் ேபான்றவன்.

உண்பதற்குத்த ராட்ைசகள்இல்லாமல் ேபாகும்.
நான்வரும்பும்அத்த ப் பழங்கள்இல்லாமல் ேபாகும்.

௨ நான் கூறுவது என்னெவனில் நம்ப க்ைகக்குரிய ஜனங்கள் எல்லாம்
ேபாய்வ ட்டார்கள்.

நாட்டில்நல்லஜனங்கள்எவரும்மீதயாகவல்ைல.
ஒவ்ெவாருவரும்மற்றவர்கைளக்ெகால்லகாத்துக்ெகாண்டிருக்கன்றனர்.

ஒவ்ெவாருவரும்தம் சேகாதரர்கைளவைலயல்ப டிக்கவரும்புகன்றனர்.
௩ ஜனங்கள் தங்களின் இரண்டு ைககளினால் தீைம ெசய்ய நல்லவர்களாக

இருக்க றார்கள்.
அதகாரிகள்லஞ்சத்ைதக் ேகட்க றார்கள்.

வழக்குமன்றத்தல்தீர்ப்ைபமாற்ற நீத பத கள்பணம்ெபறுகறார்கள்.
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“முக்கயமான தைலவர்கள்” நல்லதும் ேநர்ைமயானதுமான முடிவுகைளச்
ெசய்க றதல்ைல. அவர்கள் எைத வரும்புக றார்கேளா அைதச்
ெசய்வார்கள்.

௪அவர்களில் நல்லவர்கூடமுட்புதர் ேபான்றுள்ளனர்.
அவர்களில் மிகச் ச றந்தவர்கள் கூட பன்னிப் பைணந்து க டக்கும்
முட்புதைரவ டவஞ்சகர்களாகஇருக்க றார்கள்.

தண்டைனநாள்வருகறது
இந்த நாள்வரும்என்றுஉங்களுைடயதீர்க்கதரிச கள்ெசான்னார்கள்.

உங்களதுகாவற்காரரின் நாள்வந்தருக்க றது.
இப்ெபாழுதுநீங்கள்தண்டிக்கப்படுவீர்கள்.

இப்ெபாழுதுநீங்கள்குழம்ப ப்ேபாய்இருக்க றீர்கள்.
௫உங்களதுஅயலாைர நம்பாதீர்கள். நண்பர்கைளநம்பாதீர்கள்.

உங்கள்மைனவய டமும்உண்ைமையப் ேபசாதீர்கள்.
௬ஒருவரின்எத ரிகள்அவனதுெசாந்தவீட்டுக்குள்ேளேயஇருப்பார்கள்.

ஒருமகன்அவனதுதந்ைதையமத க்கமாட்டான்.
ஒருமகள்தன்தாய்க்குஎத ராகத் தரும்புவாள்.

ஒருமருமகள்தன்மாமியார்க்குஎத ராகத் தரும்புவாள்.
கர்த்தேரஇரட்சகர்

௭எனேவ, நான்கர்த்தரிடம்உதவக்காக ேவண்டுேவன்.
நான், ேதவன்என்ைனக்காப்பாற்றுவார் எனக்காத்தருந்ேதன்.
என்ேதவன்நான்ெசால்வைதக் ேகட்பார்.

௮நான்வழுந்தருக்க ேறன்.
ஆனால் பைகவேன, என்ைனப் பார்த்துச் ச ரிக்காேத, நான் மீண்டும்
எழுந்தருப்ேபன்.

நான்இப்ெபாழுதுஇருளில்அமர்ந்தருக்க ேறன்.
ஆனால்கர்த்தர் எனக்குஒளியாகஇருப்பார்.
கர்த்தர் மன்னிக்க றார்

௯நான்கர்த்தருக்குவ ேராதமாகப் பாவம்ெசய்ேதன்.
எனேவஅவர் என்ேனாடு ேகாபமாகஇருந்தார்.

ஆனால்அவர்வழக்குமன்றத்தல்எனக்காகவாதாடுவார்.
அவர் எனக்குச் சரியானவற்ைறெசய்வார்.

பன்னர்அவர் என்ைனெவளிச்சத்த ற்குள்ெகாண்டுவருவார்.
அவர் சரியானவர் என்றுநான்பார்ப்ேபன்.

௧௦என்எத ரி என்னிடம்,
“உன்ேதவனாகயகர்த்தர் எங்ேக?” என்றாள்.

ஆனால்என்எத ரி இதைனப்பார்ப்பாள்.
அவள்அவமானம்அைடவாள்.

அந்த ேநரத்தல்நான்அவைளப்பார்த்து ச ரிப்ேபன்.
ஜனங்கள் அவளுக்கு ேமேல ெதருவலுள்ள புழுதையப் ேபான்று
நடப்பார்கள்.

தரும்புக றயூதர்கள்
௧௧காலம்வரும்,உங்களதுசுவர்கள்மீண்டும்கட்டப்படும்.

அந்த ேநரத்தல்நாடுவளரும்.
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௧௨உனதுஜனங்கள்உன்நட்டிற்க்குத்தரும்புவார்கள்.
அவர்கள் அசீரியாவலிருந்தும் எக ப்தன் நகரங்களிலிருந்தும் தரும்ப
வருவார்கள்.

உனதுஜனங்கள்எக ப்தலிருந்தும்
ஐப ராத்துஆற்றன்அடுத்தப் பக்கத்தலிருந்தும்வருவார்கள்.

அவர்கள்ேமற்கலுள்ளகடல்பகுதயலிருந்தும்
க ழக்கலுள்ளமைலகளிலிருந்தும்வருவார்கள்.

௧௩அந்தநலமானதுஅங்குவாழ்ந்தஜனங்களின்
தீயெசயல்களால்அழிக்கப்பட்டது.

௧௪எனேவஉனதுஜனங்கைளநீ ேகாலினால்ஆட்ச ெசய்.
உனக்குச்ெசாந்தமானஉன்ஜனங்கள்கூட்டத்ைதநீஆட்ச ெசய்.

அக்கூட்டம் காடுகளிலும்,
கர்ேமல்மைலகளிலும்தனியாகவாழ்கன்றது.

பாசானிலும்கீேலயாத்தலும்வாழ்க றஜனங்கள்
முன்புேமய்ந்ததுேபாலேவ ேமய்வார்களாக.
இஸ்ரேவல்பைகவர்கைளெவல்லும்

௧௫ நான் உங்கைள எக ப்தலிருந்து மீட்டு வரும்ேபாது பல அற்புதங்கைளச்
ெசய்ேதன்.

நான் அவற்ைறப் ேபான்று நீங்கள் பல அற்புதங்கைளப் பார்க்கும்படிச்
ெசய்ேவன்.

௧௬அந்நாடுகள்அந்தஅற்புதங்கைளப்பார்க்கும்.
அவர்கள்அவமானம்அைடவார்கள்.

அவர்களின் “வல்லைம” என்ேனாடுஒப்ப டஇயலாது
என்பைதஅவர்கள்காண்பார்கள்.

அவர்கள்ஆச்சரியத்ேதாடு
தமதுைககைளவாயல்ைவத்துக்ெகாள்வார்கள்.

அவர்கள்கவனிக்க மறுத்து
தங்கள்காதுகைளமூடிக்ெகாள்வார்கள்.

௧௭அவர்கள்பாம்புகைளப்ேபான்றுமண்ைணநக்குவார்கள்.
அவர்கள்பயத்தால்நடுங்குவார்கள்.

அவர்கள்தைரயன்துவாரங்களில்உள்ளஊர்வனவற்ைறப் ேபான்று
ெவளிேயவந்துேதவனாகயகர்த்தைரஅைடவார்கள்.

ேதவேன,அவர்கள்அஞ்ச உம்ைமமத ப்பார்கள்.
கர்த்தருக்குத்துத

௧௮உம்ைமப்ேபான்றுேவறுேதவன்இல்ைல.
ஜனங்களின்குற்றங்கைளநீர்அகற்றவடுகறீர்.

ேதவன்தமதுசுதந்தரத்தல்மீதயானவர்கைளமன்னிக்க றார்.
ேதவன் என்ெறன்றும் ேகாபத்ேதாடு இரார். ஏெனன்றால் அவர்
கருைணேயாடுஇருப்பதல்மக ழ்க றார்.

௧௯ேதவன்,மீண்டும்தரும்ப வருவார், நமக்குஆறுதல்தருவார்.
நமதுபாவங்கைள,குற்றங்கைளநீக்க (நசுக்க )எல்லாவற்ைறயும்ஆழமான
கடலுக்குள்எற ந்துவடுவார்.

௨௦ேதவேன,யாக்ேகாபுக்குஉண்ைமயாய்இருப்பீர்.
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ஆப ரகாமிடம் உமது உண்ைமையயும், அன்ைபயும் காட்டுவீர். நீண்ட
காலத்துக்கு முன்னால் நீர் எங்கள் முற்ப தாக்களுக்கு வாக்களித்தபடி
ெசய்யும்.
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நாகூம்
௧இந்தப் புத்தகம் எல்ேகாசனாகயநாகூமின்
தரிசனம். இதுநனிேவ நகரத்ைதப் பற்றயதுயரமானஇைறவாக்கு.
கர்த்தர் நனிேவ ேமல் ேகாபமாயருக்க றார்

௨ கர்த்தர் ஒரு எரிச்சலுள்ள ேதவன், கர்த்தர் குற்றமுைடயவர்கைளத்
தண்டிக்க றார்.

கர்த்தர்குற்றம்ெசய்தவர்கைளத்தண்டிக்க றவரும்,
மிகவும் ேகாபமானவருமாயருக்க றார்!

கர்த்தர் தனதுபைகவர்கைளத்தண்டிக்க றார்.
அவர்தனதுபைகவர்கள்மீதுேகாபத்ைதைவத்தருக்க றார்.

௩கர்த்தர் ெபாறுைமயானவர்.
ஆனால்அவர்வல்லைமயுைடயவராகவும்இருக்க றார்.

கர்த்தர்குற்றம்ெசய்க றவர்கைளத்தண்டிப்பார்.
அவர்அவர்கைளவடுதைலெபறவ டமாட்டார்.

கர்த்தர் தீயவர்கைளத்தண்டிக்கவந்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.
அவர் தமது ஆற்றைலக் காட்டுவதற்காகப் புயைலயும் சுழற்காற்ைறயும்
பயன்படுத்துவார்.

ஒருமனிதன்தைரயன்ேமலும்புழுதயன்ேமலும்நடக்க றான்.
ஆனால்கர்த்தேரா ேமகங்களின்ேமல்நடக்க றார்.

௪கர்த்தர் கடலிடம்அதட்டி ேபசுவார்அதுவறண்டுப்ேபாகும்.
அவர்அைனத்துஆறுகைளயும்வற்றச்ெசய்வார்.

வளமானநலமுைடயபாசானும்கர்ேமலும்வறண்டுப்ேபாகும்.
லீபேனானின்மலர்கள்வாடிப்ேபாகும்.

௫கர்த்தர்வருவார்,
குன்றுகள்அச்சத்தால்நடுங்கும்,
மைலகள்உருக ப்ேபாகும்.

கர்த்தர்வருவார்,பூமிஅச்சத்தால் நடுங்கும்.
உலகமும்அதலுள்ளஒவ்ெவாருவரும்அச்சத்தால்நடுங்குவார்கள்.

௬கர்த்தருைடயெபருங்ேகாபத்த ற்குஎத ராக எவரும்ந ற்கமுடியாது.
எவராலும்அவரதுபயங்கரக் ேகாபத்ைதத்தாங்கமுடியாது.

அவரதுேகாபம்ெநருப்ைபப்ேபான்றுஎரியும்.
அவர்வரும்ேபாதுகல்மைலகள்ேபர்க்கப்படும்.

௭கர்த்தர் நல்லவர்.
அவர்இக்கட்டானகாலங்களில் நாம்ெசல்லக்கூடியபாதுகாப்பானஇடம்.
அவர்தன்ைனநம்புக றவைரக் கவனிக்க றார்.

௮ஆனால்அவர்அவரதுஎத ரிகைளமுழுவதுமாகஅழிப்பார்.
அவர்ஒருெவள்ளத்ைதப்ேபான்றுஅவர்கைளஅழிப்பார்.
அவர்தமதுஎத ரிகைளஇருளுக்குள்துரத்துவார்.

௯நீங்கள்ஏன்கர்த்தருக்குஎத ராகத் த ட்டமிடுக றீர்கள்.
அவர்முழுைமயானஅழிைவக்ெகாண்டுவருவார்,
எனேவநீங்கள்மீண்டும்துன்பங்களுக்குகாரணராகமாட்டீர்கள்.
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௧௦முட்ெசடிகள்பாைனயன்கீழ்எரிந்துஅழிவதுேபால
நீங்கள்முற்றலும்அழிக்கப்படுவீர்கள்.

காய்ந்துப்ேபானபதர் ேவகமாக எரிவதுப்ேபான்று
நீங்கள்ெவகுவைரவாகஅழிக்கப்படுவீர்கள்.

௧௧அசீரியாேவ,உன்னிடமிருந்துஒருமனிதன்வந்தான்.
அவன்கர்த்தருக்குஎத ராகத் தீயவற்ைறத ட்டமிட்டான்.

அவன்தீயஆேலாசைனகைளத்தந்தான்.
௧௨கர்த்தர்யூதாவுக்குஇதைனச்ெசான்னார்:
“அசீரியாவன் ஜனங்கள் முழுபலத்ேதாடு இருக்க றார்கள். அவர்களிடம்

ஏராளமானவீரர்கள்இருக்கறார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் அைனவரும் ெவட்டி எறயப்படுவார்கள். அவர்கள்
அைனவரும்முறயடிக்கப்படுவார்கள்.

என்ஜனங்கேள, நான்உங்கைளத்துன்புறுத்த ேனன்.
ஆனால்நான்இனிேமல்உங்கைளத்துன்புறுத்தமாட்ேடன்.

௧௩இப்ெபாழுதுநான்உங்கைளஅசீரியாவன்அதகாரத்தல்இருந்துவடுதைல
ெசய்ேவன்.

நான்உங்கள்கழுத்தல்உள்ளஅந்தநுகத்ைதஎடுப்ேபன்.
நான்உங்கைளக்கட்டியருக்க ற சங்கலிகைளஅறுப்ேபன்.”

௧௪ அசீரியாவன் அரசேன, கர்த்தர் உன்ைனக் குறத்து இந்தக் கட்டைளைய
ெகாடுத்தார்:

“உன் ெபயைர ைவத்துக்ெகாள்ள சந்ததயார் யாரும் உனக்கு
இருக்கமாட்டார்கள்.

நான்உன்ெதய்வங்களின்ஆலயங்களில்உள்ளெசதுக்கப்பட்ட
வ க்க ரகங்கைளயும்உேலாகச் சைலகைளயும்அழிப்ேபன்.

நான்உனக்காகஉனதுகல்லைறையத்தயாரித்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
உனதுமுடிவுவைரவல்வரஇருக்க றது.”

௧௫யூதாேவ, பார்!
அங்ேக பார்,குன்றுகளுக்குேமல்வருவைதப் பார்.
இங்ேக நல்லெசய்தையத்தாங்க க்ெகாண்டுதூதுவன்வருகறான்.
அங்ேக சமாதானம்இருக்கறதுஎன்றுஅவன்ெசால்க றான்.

யூதாேவ,உனதுவடுமுைறநாட்கைளக்ெகாண்டாடு.
யூதாேவ, நீவாக்களித்தவற்ைறச்ெசய்.

தீயஜனங்கள்உன்ைனமீண்டும்தாக்க த் ேதாற்கடிக்கமாட்டார்கள்.
ஏெனனில்அந்தத் தீயஜனங்கள்அைனவரும்அழிக்கப்படுவார்கள்.

௨
நனிேவஅழிக்கப்படும்

௧ஒருபைகவன்உன்ைனத்தாக்கவந்துெகாண்டிருக்க றான்.
எனேவஉன்நகரத்தன்வலிைமயானபகுத கைளக்காவல்ெசய்.
சாைலகைளக்காவல்காத்தடு.

ேபாருக்குத்தயாராகஇரு.
யுத்தத்த ற்கானஏற்பாடுகைளச்ெசய்.
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௨ஆம், கர்த்தர்யாக்ேகாபன்மகைமையமாற்றனார்.
இதுஇஸ்ரேவலரின்மகைம ேபான்றருக்கும்.

பைகவன்அவற்ைறஅழித்தான்.
அவர்களின்த ராட்ைசக்ெகாடிகைளஅழித்தான்.

௩அவ்வீரர்களின் ேகடயங்கள்சவந்தருக்க றது.
அவர்களின்சீருைடகள்ப ரகாசமானசவப்பாகஉள்ளது.

அவர்களின்இரதங்கள்ேபாருக்குவரிைசயாகஉள்ளன,
ெநருப்பன்ஜூவாைலையப் ேபான்றுமின்னுகன்றன.
அவர்களின்குதைரகள்ேபாவதற்குதயாராகஉள்ளன.

௪அவர்களின்இரதங்கள்ெதருக்களில் ேபாட்டிய ட்டுஓடுகன்றன.
ெதருக்களின்இடதுசாரியாகவும்வலதுசாரியாகவும்ஓடுகன்றன.

அைவஎரியும் பந்தங்கைளப் ேபான்றும்,
அங்குமிங்கும்மின்னும்மின்னைலப் ேபாலவும்காணப்படுகன்றன.

௫வேராத தனதுசறந்தவீரர்கைளஅைழக்க றான்.
ஆனால்அவர்கள்மத ற்சுவைர ேநாக்க ஓடி,

அங்குள்ளசுவர்கைளத்தகர்க்கும்கருவயன்ேமல்
அவர்களின் ேகடயத்ைதநறுவுகறார்கள்.

௬ஆனால்ஆற்றன்மதகுகள்தறக்கப்படுகன்றன.
எத ரிகள்அவ்வழியாகவந்துஅரசனின்வீட்ைடஅழிக்க றார்கள்.

௭பைகவர்கள் ராணிையப் ப டித்துச்ெசல்வார்கள்.
அவளது அடிைமப்ெபண்கள் புறாக்கைளப் ேபான்று துக்கத்துடன்
அழுவார்கள்.

அவர்கள்தம்மார்பல்அடித்துக்ெகாண்டுதமதுதுக்கத்ைதக்காட்டுவார்கள்.

௮நனிேவ, தண்ணீர்வற்ற ப்ேபான
குளத்ைதப்ேபான்றுஇருக்கறது.

ஜனங்கள், “நறுத்துங்கள்! ஓடுவைதநறுத்துங்கள்!” என்றுெசான்னார்கள்.
ஆனால்அதுபயன்தரவல்ைல.

௯நனிேவையஅழிக்கப்ேபாகும்வீரர்களாகயநீங்கள்,ெவள்ளிையஎடுங்கள்!
தங்கத்ைதஎடுங்கள்!

அங்ேக எடுப்பதற்குஏராளமாகஉள்ளன.
அங்ேக ஏராளமானகருவூலங்கள்உள்ளன.

௧௦இப்ெபாழுது, நனிேவகாலியாகஇருக்க றது.
எல்லாம் தருடப்பட்டன.
நகரம்அழிக்கப்பட்டது.

ஜனங்கள்தங்கள்ைதரியத்ைதஇழந்தனர்.
அவர்களதுஇதயங்கள்அச்சத்தால்உருகன.

அவர்களதுமுழங்கால்கள்ஒன்ேறாெடான்றுஇடித்துக்ெகாண்டன,
அவர்களதுஉடல்கள்நடுங்குகன்றன,முகங்கள்அச்சத்தால்ெவளுத்தன.

௧௧இப்ெபாழுதுசங்கத்தன்குைக (நனிேவ) எங்ேக?
ஆண்சங்கமும்ெபண்சங்கமும்அங்ேகவாழ்ந்தன.
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அவற்றன்குட்டிகள்அஞ்சவல்ைல.
௧௨ சங்கமானது (நனிேவயன் அரசன்) தனது குட்டிகளுக்கும்

ெபண்சங்கத்த ற்கும்
உணவுெகாடுப்பதற்காக ஏராளமானஜனங்கைளக்ெகான்றுஅழித்தது.

அதுதனதுகுைகைய (நனிேவ)ஆண்களின்உடல்களால்நைறத்தது.
அதுதான்ெகான்றெபண்களின்உடல்களால்குைகையநைறத்தது.

௧௩சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்:
“நனிேவ, நான்உனக்குஎத ராகஇருக்க ேறன்.

நான் உனது இரதங்கைள எரிப்ேபன், உனது ‘இளஞ்சங்கங்கைளப்’ ேபாரில்
ெகால்ேவன்.

நீஇந்தபூமியல்மீண்டும்எவைரயும் ேவட்ைடயாடமாட்டாய்.
ஜனங்கள் உனது தூதுவர்களிடமிருந்து மீண்டும் ெகட்ட ெசய்த கைளக்
ேகட்கமாட்டார்கள்.”

௩
நனிேவவுக்குச்ெகட்டச் ெசய்த

௧அந்தெகாைலக்காரர்களின்நகரத்த ற்குஇதுமிகவும்ெகட்டதாகஇருக்கும்.
நனிேவ,ெபாய்கள்நைறந்த நகரமாகஇருக்க றது.

இதுமற்றநாடுகளில்இருந்துஎடுக்கப்பட்ட ெபாருட்களால்நைறந்தருக்க றது.
இந்நகரம், ெகான்றும், ெகாள்ைளயடித்தும் ெகாண்டுவந்த ஜனங்களாலும்
அதகமாக நைறந்துள்ளது.

௨நீங்கள், சவுக்குகளின்ஓைசையயும்,
சக்கரங்களின்அத ர்ச்சையயும்,

குதைரகளின்பாய்ச்சைலயும்,
இரதங்களின்ஓடுகற சத்தத்ைதயும் ேகட்கமுடியும்.

௩குதைரேமல்வந்தவீரர்கள்தாக்குகன்றனர்.
அவர்களின்வாள்கள்மின்னுகன்றன.
அவர்களின் ஈட்டிகள்மின்னுகன்றன.

அங்ேக, ஏராளமானமரித்தஜனங்கள்,மரித்தஉடல்கள்குவந்துள்ளன.
எண்ணுவதற்குமுடியாத ஏராளமானஉடல்கள்உள்ளன.
ஜனங்கள்மரித்தஉடல்களில் தடுக்க வழுகன்றனர்.

௪இைவஅைனத்தும்நனிேவயால்ஏற்பட்டன.
நனிேவ,ஒருேவசையப் ேபான்றவள்.
அவளுக்குத்தருப்த இல்ைல. அவள்ேமலும்ேமலும்வரும்பனாள்.

அவள்தன்ைனத்தாேனபலநாடுகளுக்குவற்றாள்.
அவள்அவர்கைளத்தன்அடிைமயாக்கமந்த ரத்ைதப் பயன்படுத்தனாள்.

௫சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்:
“நனிேவ, நான்உனக்குஎத ராகஇருக்க ேறன்.

நான்உனதுஆைடகைளஉன்முகம்மட்டும்தூக்குேவன்.
நான்உனதுந ர்வாணஉடைலேதசங்கள்பார்க்கும்படிச்ெசய்ேவன்.

அந்தஇராஜ்யங்கள்உனதுஅவமானத்ைதக்காணும்.
௬நான்உன்ேமல்அசுத்தமானவற்ைறஎற ேவன்.

நான்உன்ைனெவறுக்கத்தக்கமுைறயல்நடத்துேவன்.
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ஜனங்கள்உன்ைனப்பார்த்து ச ரிப்பார்கள்.
௭உன்ைனப்பார்க்க றஒவ்ெவாருவரும்அத ர்ச்ச அைடவார்கள்.

அவர்கள், ‘நனிேவஅழிக்கப்படுக றது.
அவளுக்காகயார்அழுவார்கள்?’ என்பார்கள்.

நனிேவ, என்னால்உன்ைனஆறுதல்படுத்தும்எவைரயும்
கண்டுபடிக்கமுடியாதுஎன்றுஎனக்குத்ெதரியும்.”

௮ நனிேவ, நீ நல்ல ஆற்றங்கைரயலுள்ள தீப்ஸ்ைஸவடச் ச றந்ததா?
இல்ைல! தீப்ஸும் தன்ைனச் சுற்ற தண்ணீர் நைறந்துள்ளது. தீப்ஸ்
தன்ைனப் பைகவர்களிடமிருந்து காப்பாற்ற க்ெகாள்ள தண்ணீைர
பயன்படுத்துகறது. அவள் தண்ணீைரச் சுவைரப்ேபான்று பயன்படுத்துகறாள்.
௯ எத்த ேயாப்ப யாவும் எக ப்தும் தீப்ஸ்ஸுக்கு மிகுந்த பலத்ைதக் ெகாடுத்தன.
சூடான், லிபயா ேதசங்கள் அவளுக்கு உதவன. ௧௦ ஆனால், தீப்ஸ்
ேதாற்கடிக்கப்பட்டது. அவளது ஜனங்கள் அந்நய நாடுகளுக்குக் ைகத களாகக்
ெகாண்டுச்ெசல்லப்பட்டனர். வீரர்கள் ஒவ்ெவாரு ெதரு முைனயலும் அவளது
சறு குழந்ைதகைளக் ெகால்வதற்காக அடித்தனர். அவர்கள் சீட்டுப்ேபாட்டு
முக்கயமான ஜனங்கைள யார் அடிைமகளாக ைவத்துக்ெகாள்வது என்பது
பற்ற முடிெவடுத்தனர். தீப்ஸ்ஸில் உள்ள முக்கயமானவர்கள் மீது
சங்கலிகைளப்பூட்டினார்கள்.
௧௧ எனேவ நனிேவ, நீயும் ஒரு குடிக்காரைனப் ேபான்று வழுவாய். நீ

ஒளிந்துக்ெகாள்ளமுயல்வாய். நீ பைகவரிடமிருந்துமைறயஒருபாதுகாப்பான
இடத்ைதத் ேதடுவாய். ௧௨ ஆனால் நனிேவ, உனது பலமுள்ள அைனத்து
இடங்களும்அத்த மரங்கைளப்ேபான்றைவபுதயப்பழங்கள்பழுக்கும். ஒருவன்
வந்து மரத்ைத உலுக்குவான். அந்த அத்த ப்பழங்கள் அவனது வாயல் வழும்.
அவன்அவற்ைறஉண்பான். அைவகள்தீர்ந்துவ ட்டன.
௧௩நனிேவ,உன்ஜனங்கள்அைனவரும்ெபண்கைளப்ேபான்றருக்கன்றனர்.

பைக வீரர்கள் அவர்கைள எடுத்துச்ெசல்லத் தயாராக இருப்பார்கள். உங்கள்
நாட்டின் வாசல்கள் எத ரிகள் நுைழவதற்காகத் த றந்ேத க டக்கும், வாசலின்
குறுக்காக க டக்கும்மரச்சட்டங்கைளெநருப்புஅழித்தருக்க றது.
௧௪ நீங்கள் தண்ணீைர உங்களது நகருக்குள் ேசமியுங்கள். ஏெனன்றால்,

பைகவீரர்கள் உங்கள் நகைர முற்றுைகயடுவார்கள். அவர்கள் எவைரயும்
தண்ணீரும் உணவும் நகருக்குள் ெகாண்டுெசல்ல வ டமாட்டார்கள். நீங்கள்
உங்களதுஅரண்கைளப் பலப்படுத்துங்கள். அதகமானெசங்கல்கைளச்ெசய்ய
களி மண்ைணக் ெகாண்டு வாருங்கள். சாந்ைதக் கலந்து ெசங்கல்களுக்கு
உருவம் அளிக்கும் ெபாருைள ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௫ நீங்கள்
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்யலாம். ஆனால் ெநருப்பு அவற்ைற முழுைமயாக
அழித்துவடும். வாள் உங்கைளக் ெகால்லும். உங்கள் நலம் பச்ைசக்களிகள்
வந்துஎல்லாவற்ைறயும் சாப்ப ட்டதுேபால்ஆகும்.
நனேவ, நீ ேமலும் ேமலும் வளர்வாய். நீ பச்ைசக்களிகைளப்ேபால

மாறுவாய். முன்பு நீ ெவட்டுக்களிையப் ேபான்றருந்தாய். ௧௬ உன்னிடம்
ஒவ்ெவாரு இடங்களுக்கும் ேபாய் ெபாருட்கைள வாங்குகற வயாபாரிகள்
அத கமாக உள்ளனர். அவர்கள் வானத்தல் உள்ள நட்சத்த ரங்கைளப்ேபான்று
என்ணிக்ைக உைடயவர்கள். அவர்கள் ெவட்டுக்களிகைளப்ேபான்று வந்து
எல்லாம் அழியும்வைர உண்டு, பன் ெசன்றுவடுவார்கள். ௧௭ உங்களது அரசு
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அதகாரிகளும் ெவட்டுக்களிகைளப் ேபான்றவர்கள். அவர்கள் குளிர் நாளில்
சுவர்களுக்குேமல் இருக்கும் ெவட்டுக் களிகைளப் ேபான்றுள்ளனர். ஆனால்
சூரியன் ேமேல வந்தேபாது, பாைறகள் சூடாகும். ெவட்டுக்களிகள் ெவளிேய
பறந்துப்ேபாகும். ஒருவரும் எங்ேக என்று அறயமாட்டார்கள். உங்களது
அதகாரிகளும்அத்தைகயவர்கேள.
௧௮ அசீரியாவன் அரசேன, உங்களது ேமய்ப்பர்கள் (தைலவர்கள்)

தூங்கவழுந்தனர். அப்பலமிக்க மனிதர்கள் தூங்கக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
இப்ெபாழுது உங்கள் ஆடுகள் (ஜனங்கள்) குன்றுகளின் ேமல்
அைலந்தருக்கன்றன. அவற்ைறத் தருப்ப க் ெகாண்டுவர எவருமில்ைல.
௧௯ நனிேவ நீ மிக ேமாசமாகப் பாத க்கப்பட்டிருக்க றாய். உன் காயத்ைத
எவராலும் குணப்படுத்த முடியாது. உனது அழிைவப்பற்ற ேகள்வப்படுக ற
ஒவ்ெவாருவரும் ைகத்தட்டுவார்கள். அவர்கள் அைனவரும் மக ழ்கன்றனர்.
ஏெனன்றால் அவர்கள் அைனவரும் உன்னால் எப்ெபாழுதும் ஏற்பட்ட வலிைய
உணர்ந்தவர்கள்.
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ஆபகூக்

ஆபகூக்ேதவனிடம்முைறயடுகன்றான்
௧ஆபகூக்எனும்தீர்க்கதரிச க்குெகாடுக்கப்பட்ட ெசய்த இதுதான்.
௨ கர்த்தாேவ, நான் ெதாடர்ந்து உம்முைடய உதவைய ேவண்டுக ேறன்.

எப்ெபாழுது எனக்கு ெசவெகாடுப்பீர். நான் வன்முைறையப்பற்ற
உம்மிடம் அழுேதன். ஆனால் நீர் எதுவும் ெசய்யவல்ைல. ௩ ஜனங்கள்
தருடிக்ெகாண்டும், மற்றவர்கைள காயப்படுத்த க்ெகாண்டும்,
வவாத த்துக்ெகாண்டும், சண்ைடய ட்டுக்ெகாண்டும், இருக்கறார்கள், நீர்
ஏன் என்ைன இவற்ைறெயல்லாம் பார்க்கும்படிச் ெசய்க றீர். ௪ சட்டமானது
பலவீனமுைடயதாகவும், ஜனங்களுக்கு ேநர்ைமயல்லாததாகவும் உள்ளது. தீய
ஜனங்கள், நல்ல ஜனங்களுக்கு எத ராகப் ேபாரிட்டு ெவற்ற ெபறுகறார்கள்.
எனேவ, சட்டம் எப்ெபாழுதும் ேநர்ைமயானதாக இருப்பதல்ைல. நீத
எப்ெபாழுதும்ெவற்ற ெபறுகறதல்ைல.

ேதவன்ஆபகூக்குக்குப் பதலளிக்க றார்
௫ கர்த்தர், “மற்ற நாடுகைளப் பாருங்கள். அவர்கைளக் கவனியுங்கள்.

நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள். நான் உங்கள் வாழ்நாட்களுக்குள் சலவற்ைறச்
ெசய்ேவன். அைவ உங்கைள ஆச்சரியப்படுத்தும். நீங்கள் அவற்ைறக்
கண்டபன்தான் நம்புவீர்கள். அைத உங்களுக்குச் ெசால்லியருந்தால்
நம்பமாட்டீர்கள். ௬நான்பாப ேலானியஜனங்கைளஒருபலமுள்ளநாட்டினராகச்
ெசய்ேவன். அந்த ஜனங்கள் இழிவான, வல்லைம ெபாருந்தய ேபாராளிகளாக
இருப்பார்கள். அவர்கள் பூமிையக் கடந்து ெசல்வார்கள். அவர்கள் தங்களுக்கு
உரிைமயல்லாத வீடுகைளயும் நகரங்கைளயும் எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
௭ பாப ேலானிய ஜனங்கள் பற ஜனங்கைள பய முறுத்துவார்கள். பாப ேலனிய
ஜனங்கள் தாம் வரும்புவைதச் ெசய்வார்கள், தாம் ேபாகவரும்பும் இடத்துக்குப்
ேபாவார்கள். ௮ அவர்களின் குதைரகள் சறுத்ைதையவ ட ேவகமாகச்
ெசல்லும், மாைலேநரத்து ஓநாய்கைளவ டவும் ெகாடியவராக இருப்பார்கள்.
அவர்களின்குதைரவீரர்கள்ெதாைலதூரங்களிலிருந்துவருவார்கள். அவர்கள்
தங்கள் பைகவர்கைள வானத்தலிருந்து பாய்ந்து தாக்கும் பச ெகாண்ட
கழுகுகைளப்ேபான்று தாக்குவார்கள். ௯ அவர்கள் வரும்பும் ஒேர ெசயல்
சண்ைடயடுவதுதான். அவர்களது பைடகள் பாைலவனத்து காற்ைறப்ேபான்று
ேவகமாகச் ெசல்லும். பாப ேலனிய வீரர்கள் பல சைறக்ைகத கைள
மணல்ேபான்றஎண்ணிக்ைகயல்ைகபற்றுவார்கள்.
௧௦ “பாப ேலானிய வீரர்கள் ப றநாடுகளில் உள்ள அரசர்கைளப்

பார்த்து நைகப்பார்கள். அந்நய ஆளுநர்கள் இவர்களுக்குப்
பரிகாசத்துக்குரியவர்களாவார்கள். பாப ேலானிய வீரர்கள் நகரங்களில்
உயர்ந்த உறுதயான சுவர்கைளப் பார்த்து ச ரிப்பார்கள். வீரர்கள்
மண்ேமடுகைள சுவர்களின் உச்சவைர குவத்து எளிதாக நகரங்ைள
ேதாற்கடிப்பார்கள். ௧௧ ப றகு அவர்கள் காற்ைறப் ேபான்று வைரந்துெசன்று,
மற்ற இடங்களில் ேபாரிடச் ெசல்வார்கள். பாப ேலானியர்கள் தம் ெசாந்த
பலத்ைதேயெதாழுதுெகாள்வார்கள்” என்றுபதல்ெசான்னார்.
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ஆபகூக்கன்இரண்டாவதுமுைறயீடு
௧௨ப றகுஆபகூக்ெசான்னான்,
“கர்த்தாேவ, நீேர என்ெறன்றும்வாழ்க றகர்த்தர்.

நீர் என்ெறன்றும்மரணமைடயாத என்பரிசுத்தமானேதவன்.
கர்த்தாேவ, நீர் பாப ேலானிய ஜனங்கைள எைதச் ெசய்ய ேவண்டுேமா

அதற்காகப் பைடத்தீர்.
எங்கள் அைடக்கலப் பாைறேய, நீர் அவர்கைள யூதாவலுள்ள ஜனங்கைள
தண்டிப்பதற்காகப் பைடத்தீர்.

௧௩ உம்முைடய கண்கள் மிகவும் பரிசுத்தமானதால் அைவ தீைமைய
ேநாக்குவதல்ைல.

ஜனங்கள்பாவம்ெசய்வைதஉம்மால்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கமுடியாது.
எனேவ, இத்தீய ஜனங்கள் ெவற்ற ப்ெபறுவைத எப்படி உம்மால்

பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கமுடியும்.
தீய ஜனங்கள் நல்லவர்கைள அழிப்பைதக் கண்டு ஒன்றும் ெசய்யாமல் நீர்
எப்படி பார்த்தருக்கக்கூடும்?

௧௪ “நீர்ஜனங்கைளகடலில்உள்ளமீன்கைளப் ேபாலவும்,
கடலில் உள்ள தைலவனற்ற ச றய உய ரினங்கைளப்ேபான்றும்
பைடத்துள்ளீர்.

௧௫பைகவர்அவர்களைனவைரயும்தூண்டிலாலும்வைலகளாலும்ப டிப்பார்கள்.
பைகவன்தனதுவைலயால்அவர்கைளப டித்துஇழுத்துப் ேபாவான்.
பைகவன்தான்ைகப்பற்றயதுப்பற்ற மகழுவான்.

௧௬அவனதுவைலஅவன்ெசல்வந்தனாகவாழ்ந்து
நல்லஉணைவஉண்டுமகழஉதவுகறது.

எனேவபைகவன்தனதுவைலகைளெதாழுதுெகாள்க றான்,
அவன் தனது வைலையக் ெகௗரவப்படுத்த பலிகைள ெசலுத்த நறுமணப்
ெபாருட்கைளயும்எரிக்க றான்.

௧௭அவன்தனதுவைலயுடன்ெசல்வத்ைதத்ெதாடர்ந்துஎடுப்பானா?
அவன்ெதாடர்ந்துஇரக்கமில்லாமல்ஜனங்கைளஅழிப்பானா?

௨
௧ “நான்ஒருகாவலாளிையப்ேபான்றுநன்றுகவனிப்ேபன்.

கர்த்தர் என்னிடம் என்ன ெசால்லப் ேபாக றார் என்று காண நான்
காத்தருப்ேபன்.

அவர் எவ்வாறுஎன்வனாக்களுக்குபதல்ெசால்க றார் என்பைதக் காத்தருந்து
கவனிப்ேபன்.”

ேதவன்ஆபகூக்குக்குபதலளிக்க றார்
௨ கர்த்தர் எனக்குப் பதலாக, “நான் உனக்குக் காண்பக்கன்றவற்ைற

கற்பலைகயல் எழுது. அதைன ஜனங்கள் எளிதாகப் படிக்க முடியும்படி
அவற்ைற ெதளிவாக எழுது. ௩இச்ெசய்தயானது வருங்காலத்தல் உள்ள ஒரு
சறப்பான காலம் பற்றயது. இந்தச் ெசய்த முடிைவ பற்றயது; இப்ெபாழுது
இது உண்ைமயாகும். அது என்ெறன்றும் வராது என்பது ேபால ேதான்றுகறது.
ஆனால் ெபறுைமயாக அதற்குக் காத்தரு. அந்த ேநரம் வரும். இது
தாமதம் ஆகாது. ௪ இச்ெசய்த ஜனங்களுக்கு ேகட்க மறுக்கன்றவர்களுக்கு
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உதவாது. ஆனால் ஒரு நல்லவன் இச்ெசய்தைய நம்புவான். நல்லவன் தனது
வசுவாசத்தனால்ஜீவப்பான்” என்றார்.
௫ேதவன், “மதுபானம் எத்தைனஅதகமாக ஒருஅகங்காரம்உள்ளமனிதைன

ஏமாற்றுகறது. அேத வழியல், வலிைமயான ஒருவனின் ேபராைச அவைன
முட்டாளாக்கும். ஆனால் அவன் சமாதானத்ைதப் ெபறமாட்டான். அவன்
மரணத்ைதப்ேபான்றவன். அவன்எப்ேபாதும்அத கமாகேசர்க்கவரும்புக றான்.
அவன் மரணத்ைதப் ேபான்று எப்ெபாழுதும் தருப்தையைடயமாட்டான். அவன்
ெதாடர்ந்துப் ப ற நாடுகைளத் ேதாற்கடிப்பான். அவன் ெதாடர்ந்து அந்த
ஜனங்கைளச் சைறக் ைகத களாக்குவான். ௬ ஆனால் ஜனங்கள் அவைனப்
பார்த்து வைரவல் நைகப்பார்கள். அவர்கள் அவனது ேதால்வையப்பற்ற
நைகத்துெசால்வார்கள், ԅஇதுமிகவும் ேமாசமானது. அந்தமனிதன்பலவற்ைற
எடுத்தான், அவன் தனக்கு உரிைமயல்லாதவற்ைற எடுத்தான், அவன்
அதகமானகடன்கைளவசூலித்துஅதனால்ெசல்வந்தனானான்.”
௭ “பலவாேன, நீ ஜனங்களிடமிருந்து பணத்ைத எடுத்தருக்க றாய்.

ஒருநாள் அந்த ஜனங்கள் வழித்ெதழுந்து என்ன நடந்து ெகாண்டிருக்க றது
என்று உணர்வார்கள். அவர்கள் உனக்கு எத ராக ந ற்பார்கள். ப றகு
அவர்கள் உன்னிடமிருந்து ெபாருட்கைள எடுத்துக்ெகாள்வார்கள். நீ மிகவும்
அஞ்சுவாய் ௮ நீ பல நாடுகளிலிருந்து ெபாருட்கைள எடுத்தருக்க றாய்.
எனேவ, அந்த ஜனங்கள் உன்னிடமிருந்து மிகுதயாக எடுப்பார்கள்.
நீ ஏராளமான ஜனங்கைளக் ெகான்றருக்க றாய். நீ நலங்கைளயும்
நகரங்கைளயும் அழித்தருக்க றாய். அங்ேக உள்ள அைனத்து ஜனங்கைளயும்
ெகான்றருக்க றாய்.
௯ “ஆமாம், தவறான காரியங்களால் ெசல்வம் ேசர்த்வனுக்குப் ெபருங்ேகடு

ஏற்படும். அம்மனிதன் பாதுபாப்பான இடத்தல் வாழ்வதற்கு அவற்ைறச்
ெசய்க றான். அவனிடமிருந்து மற்ற ஜனங்கள் ெபாருட்கைளத் தருடாமல்
தடுக்கமுடியும் என்று நைனக்கறான். ஆனால் அவனுக்கு ேகடுகள் ஏற்படும்.
௧௦ நீ (பலமுள்ளவன்) ஏராளமான ஜனங்கைளக் ெகால்ல த ட்டமிட்டிருக்க றாய்.
ஆனால் அத்த ட்டங்கள் உன் வீட்டிற்கு அவமானத்ைதக் ெகாண்டுவரும். நீ
ேகடான காரியங்கைளச் ெசய்தருக்க றாய். நீ உனதுவாழ்க்ைகையஇழப்பாய்.
௧௧உனக்கு எத ராக சுவர்களிலுள்ள கற்களும் அழும். உன் ெசாந்த வீட்டிலுள்ள
மரஉத்த ரங்களும்உனக்ெகத ராககுற்றஞ்சாட்டும்.
௧௨ “ஒரு நகரத்ைத உருவாக்குவதற்காக ஜனங்களுக்குத் தீைமச் ெசய்து

அவர்கைளக் ெகாைல ெசய்க ற தைலவனுக்குப் ெபருங்ேகடு ஏற்படும். ௧௩ சர்வ
வல்லைமயுள்ளகர்த்தர்நகைரக்கட்டுவதற்காகஜனங்கள்உைழத்தஉைழப்ைப
தீயனால் எரித்துப்ேபாடும்படி தீர்மானம் ெசய்தருக்க றார். அவர்களது
அைனத்து ேவைலகளும் வீணாகும். ௧௪ ப றகு எல்லா இடங்களிலும் உள்ள
ஜனங்கள் கர்த்தருைடய மகைமைய அறவார்கள். கடலுக்குள் தண்ணீர்
பரவுவதுேபால இச்ெசய்த பரவும். ௧௫ தன்னுைடய நண்பர்களுக்குப் ேபாைத
ஏற்றுகறவனுக்குக் ேகடு வைளயும். அவன் த ராட்ைசரசத்ேதாடு வஷத்ைதக்
கலக்க றான். ப றகுஅவர்களதுந ர்வாணத்ைதப் பார்க்க றான்.
௧௬ “ஆனால், அந்த மனிதன் கர்த்தருைடய ேகாபத்ைத அறவான்.

அக்ேகாபமானது கர்த்தருைடய வலதுைகயல் உள்ள வஷம் நைறந்த
கண்ணத்ைதப் ேபான்றது. அம்மனிதன் அக்ேகாபத்ைதச் சுைவப்பான். அவன்
குடிக்காரைனப்ேபான்றுகீேழதைரயல்வழுவான்.
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“தீைமயான அரசேன, நீ அக்கண்ணத்தலிருந்து குடிப்பாய். நீ மகைமைய
அல்ல அவமானத்ைதப் ெபறுவாய். ௧௭ லீபேனானில் உள்ள பல ஜனங்கள்
உன்னால் பாத க்கப்பட்டனர். நீஅங்ேக பல மிருகங்கைளத் தருடினாய். எனேவ,
நீஅஞ்சுகறாய். ஏெனன்றால்மரித்துப்ேபானஜனங்களும்அந்நாட்டில் நீ ெசய்த
அக்க ரமங்களும், இதற்கு காரணமாகும். நீ அந்த நகரங்களுக்கும், அவற்றல்
வாழ்ந்தஜனங்களுக்கும்பயப்படுவாய்” என்றார்.
வக்க ரகங்கள்பற்றயெசய்த
௧௮ அந்த நபரின் வக்க ரகங்கள் அவைனக் காப்பாற்றுவதல்ைல.

ஏெனன்றால், அது ெவறுமேன உேலாகத்தால் மூடப்பட்ட சைலதான்.
அது சைல மட்டும்தான். எனேவ, அந்தச் சைலையச் ெசய்த நபர் அந்த
சைலயனிடத்தலிருந்துஉதவகைடக்கும் என்றுஎத ர்பார்க்கமுடியாது. அந்தச்
சைலயால் ேபசக்கூட முடியாது. ௧௯ மரச் சைலையப் பார்த்து “எழும்பு!” என்று
ெசால்க றவன் மிகவும் ேமாசமானவன். ேபசமுடியாத ஒரு கற்சைலய டம்
ஒருவன் “வழித்ெதழு!” என்று கூறுவது அவனுக்கு மிகவும் ேகடானது. அைவ
அவனுக்குஉதவாது. அச்சைலேவண்டுமானால்ெபான்னாலும்ெவள்ளியாலும்
மூடப்பட்டிருக்கலாம்,ஆனால்அச்சைலக்குள்உய ரில்ைல.
௨௦ ஆனால் கர்த்தர் வ த்தயாசமானவர். கர்த்தர் தனது பரிசுத்தமான

ஆலயத்தல்உள்ளார். எனேவ,பூமிமுழுவதும்அைமதயாகஇருந்துகர்த்தருக்கு
முன்மரியாைதகாட்டட்டும்.

௩
ஆபகூக்கன்ெஜபம்
௧ஆபகூக்தீர்க்கதரிச ச காேயானில்ெசய்தெஜபம்.

௨கர்த்தாேவ, நான்உம்ைமப்பற்றயெசய்த கைளக் ேகட்டிருக்க ேறன்.
கர்த்தாேவ, நீர் கடந்த காலத்தல் ெசய்த வல்லைமமிக்க ெசயல்களால்
ஆச்சரியப்படுக ேறன்.

இப்ெபாழுது நான், நீர் எங்கள் காலத்தல் ெபருஞ் ெசயல்கள் ெசய்ய ேவண்டும்
என்றுெஜப க்க ேறன்.

தயவுெசய்துஅச்ெசயல்கள்எங்கள்காலத்தல்ந கழுமாறுெசய்யும்.
ஆனால்நீர் ேகாபங்ெகாள்ளும்ேபாதும்

எங்கள்மீதுஇரக்கம்காட்ட நைனத்துக்ெகாள்ளும்.

௩ேதவன்ேதமானிலிருந்துவந்துெகாண்டிருக்க றார்,
பரிசுத்தமானவர் பாரான்மைலயலிருந்துவந்துெகாண்டிருக்க றார்.

கர்த்தருைடயமகைமபரேலாகங்கைளநைறத்துள்ளது.
அவரதுதுத பூமியல்நைறந்துள்ளது.

௪ அவரது ைகயலிருந்து ப ரகாசமான கத ர்கள் வரும். இது ப ரகாசமான
ெவளிச்சம் ேபான்றது.

அத்தைகயவல்லைமஅவரதுைகயல்மைறந்துெகாண்டிருக்கும்.
௫அவருக்குமுன்னால்ெகாள்ைளேநாய் ேபானது.

அழிப்பவன்அவைரப் பன்ெதாடர்வான்.
௬கர்த்தர் நன்றுபூமிையஅைசத்தார்.

அவர்அைனத்துநாடுகளிலும்உள்ளஜனங்கைளப்பார்த்தார்.
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அவர்கள்அச்சத்துடன்நடுங்கனார்கள்.
பலஆண்டுகளாகக்குன்றுகள்பலமாக நன்றுக்ெகாண்டிருக்கன்றன.

ஆனால்அக்குன்றுகள்வழுந்துதுண்டுகளாகன.
பைழயகுன்றுகள்வழுந்துவ ட்டது.

ேதவன்எப்ெபாழுதும்அப்படிேயஇருந்தருக்க றார்.

௭நான்குஷான்நகரங்கள்துன்பத்தல்இருப்பைதப் பார்த்ேதன்.
மீதயான்வீடுகள்அச்சத்தால் நடுங்கன.

௮கர்த்தாேவ,உமக்குநத கள்மீதுேகாபமா?
தண்ணீேராைடகள்மீதுஉமக்குக் ேகாபமா?

கடல்மீதுஉமக்குக் ேகாபமா?
உம்முைடயகுதைரகள்மீதும்,உமதுஇரதங்கள்மீதும்ெவற்ற ேநாக்க பவனி
ெசன்றேபாது ேகாபப்பட்டீரா?

௯அதற்குப்ப றகும்நீர்உமதுவானவல்ைலக்காட்டினீர்.
பூமியல் உள்ள குடும்பத்தனருடன் உமது உடன்படிக்ைகக்கு இது
சான்றாய ற்று.

வறண்டநலம்ஆறுகைளப்பளந்தன.
௧௦மைலகள்உம்ைமபார்த்துஅத ர்ந்தன.

தண்ணீர்நலத்தல்பாய்ந்துவடிந்துேபானது.
கடலில் உள்ள தண்ணீர் தனது பூமியன் ேமலிருந்த அத காரத்ைத
இழந்துவ ட்டதாகஉரத்த சத்தம் எழுப்பயது.

௧௧சூரியனும்சந்த ரனும்தங்கள்ப ரகாசத்ைதஇழந்தன.
அைவ உமது மின்னல்களின் ப ரகாசத்ைதப் பார்த்து ெவளிச்சத்ைத
நறுத்த க்ெகாண்டன.

மின்னலானதுகாற்றுவழியாகப்பாயும்அம்புகைளப்ேபான்றும், ஈட்டிகைளப்
ேபான்றும்உள்ளன.

௧௨நீர் ேகாபத்துடன்பூமியன்ேமல்நடந்தீர்;
பல ேதசங்கைளத்தண்டித்தீர்.

௧௩நீர்உமதுஜனங்கைளக்காப்பாற்றவந்தீர்.
நீர் ேதர்ந்ெதடுத்தஅரசைனெவற்ற ேநாக்க நடத்தவந்தீர்.

ஒவ்ெவாருதீைமெசய்க றகுடும்பத்தலும்உள்ளதைலவர்கைள,
முக்கயமானவர்களானாலும்
முக்கயமற்றவர்களானாலும்அவர்கைளக்ெகான்றீர்.

௧௪நீர் ேமாேசயன்ைகத்தடிையப் பயன்படுத்த
பைகவீரர்கைளத்தடுத்தீர்.

அவ்வீரர்கள்எனக்ெகத ராகப் ேபாரிட
வல்லைமமிக்கப் புயைலப் ேபால்வந்தார்கள்.

ஒருஏைழைய ரகச யமாகக்ெகாள்ைளயடுவதுேபால்
எங்கைளஎளிதாக ெவல்லமுடியுெமனஎண்ணினார்கள்.

௧௫ஆனால்நீர்உம்குதைரகைள
ஆழமானதண்ணீர்வழியாக மண்ைணக்கலங்கும்படி நடக்கச் ெசய்தீர்.

௧௬நான்அந்தக்கைதையக் ேகட்டேபாதுஎன்உடல்முழுவதும்நடுங்கயது.
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நான்உரக்க பரிகச த்ேதன்.
நான்என்எலும்புகளின்பலவீனத்ைதஉணர்ந்ேதன்.

நான்அங்ேக நன்றுநடுங்க க்ெகாண்டிருந்ேதன்.
எனேவ நான் பைகவர் வந்து தாக்கும் அந்த அழிவன் நாளுக்காகக்

காத்தருப்ேபன்.
கர்த்தருக்குள்எப்ெபாழுதும்மக ழ்ச்ச யாயருங்கள்

௧௭அத்தமரங்களில்அத்த ப்பழங்கள்வளராமலிருக்கலாம்.
த ராட்ைசக்ெகாடிகளில் த ராட்ைசப் பழங்கள்வளராமலிருக்கலாம்.

ஒலிவமரங்களில்ஒலிவபழங்கள்வளராமலிருக்கலாம்,
வயல்களில் தானியம்வைளயாமலிருக்கலாம்,

கைடயல்ஆட்டுமந்ைதகள்இல்லாமல்இருக்கலாம்,
ெதாழுவத்தல்மாடுகள்இல்லாமல்இருக்கலாம்.

௧௮ஆனால், கர்த்தருக்குள்நான்இன்னும்மகழ்ச்ச ேயாடுஇருப்ேபன்.
எனதுஇரட்சகரானேதவனில் நான்மக ழ்ேவன்.

௧௯எனக்குஅதகாரியானஎன்கர்த்தர் எனக்குப் பலத்ைதெகாடுக்க றார்.
அவர் என்ைனமாைனப்ேபான்றுஓடஉதவுகறார்.
அவர் என்ைனக்குன்றுகளில் பாதுகாப்பாகவழிநடத்துக றார்.

இது இைசயைமப்பாளருக்கு எனது நரம்பு வாத்தயங்களில் வாச க்க
ேவண்டியது.
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ெசப்பனியா
௧ கர்த்தர் ெசப்பனியாவுக்குக் ெகாடுத்தச் ெசய்த இது. ெசப்பனியா

இச்ெசய்தைய யூதாவன் அரசனான ஆேமானின் மகனான ேயாச யா
ஆண்டேபாது ெபற்றான். ெசப்பனியா கூஷன் மகன். கூஷ் ெகதலியாவன்
மகன். ெகதலியாஆமரியாவன்மகன். ஆமரியா எஸ்கயாவன்மகன்.

ஜனங்ைளத்தீர்ப்பளிக்கும்கர்த்தருைடயநாள்
௨ கர்த்தர் கூறுகறார், “நான் பூமியல் உள்ள எல்லாவற்ைறயும் அழிப்ேபன்.

௩ நான் அைனத்து ஜனங்கைளயும், அைனத்து வலங்குகைளயும் அழிப்ேபன்.
வானில் உள்ள பறைவகைளயும், கடலிலுள்ள மீன்கைளயும் அழிப்ேபன். நான்
தீய ஜனங்கைளயும். அவர்கைளப் பாவம் ெசய்யத் தூண்டும் அைனத்ைதயும்
அழிப்ேபன். நான் பூமியலுள்ள அைனத்து ஜனங்கைளயும் அகற்றுேவன்”
கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறனார்.
௪ கர்த்தர், “நான் யூதாைவயும், எருசேலமில் வாழ்க ற ஜனங்கைளயும்

தண்டிப்ேபன். நான் அந்த இடத்தலிருந்து எல்லாவற்ைறயும் அகற்றுேவன்.
நான் பாகால் வழிபாட்டின் இறுத அைடயாளங்கைள அகற்றுேவன். நான்
ஆசாரியர்கைளயும் அகற்றுேவன். ௫ நான் நட்சத்த ரங்கைள வழிபடச் ெசல்ல
கூைரயன் ேமல் ெசல்லும் ஜனங்கைள அகற்றுேவன். ஜனங்கள் அப்ெபாய்
ஆசாரியர்கைள மறப்பார்கள். ச ல ஜனங்கள் என்ைன ஆராத ப்பதாகச்
ெசால்க றார்கள். அந்த ஜனங்கள் என்ைன வழிபடுவதாக வாக்குறுத
அளித்தனர். ஆனால் இப்ெபாழுது அவர்கள் ெபாய்த் ெதய்வமான மல்காைம
வழிபடுகன்றனர். எனேவ, நான் அந்த ஜனங்கைள அந்த இடத்தலிருந்து
நீக்குேவன். ௬ ச ல ஜனங்கள் கர்த்தரிடமிருந்து வலகனார்கள். அவர்கள்
என்ைனப் பன்பற்றுவைத வ ட்டனர். அந்த ஜனங்கள் கர்த்தரிடம் உதவ
ேகட்பைத நறுத்தனார்கள். எனேவ, நான் அந்த இடத்தலிருந்து அந்த
ஜனங்கைளநீக்குேவன்” என்றார்
௭ எனது கர்த்தராக ய ஆண்டவர் முன்னால் அைமதயாயரு. ஏெனன்றால்,

கர்த்தருைடய நீயாயத்தீர்ப்பன் நாள் வைரவல் வந்துெகாண்டிருக்க றது.
கர்த்தர் பலிையத் தயாரித்தருக்க றார். அவர் தனது அைழக்கப்பட்ட
வருந்தனர்கைளஆயத்தப்படும்படிச்ெசால்லியருக்க றார்.
௮ கர்த்தர், “கர்த்தருைடய பலிநாளில், நான் அரசனின் மகன்கைளயும்

மற்ற தைலவர்கைளயும் தண்டிப்ேபன். நான் ேவறு நாடுகளிலிருந்து வந்த
துணிகைள அணிந்த ஜனங்கைளத் தண்டிப்ேபன். ௯ அந்த ேநரத்தல், நான்
வாசற்படிையத்தாண்டியஜனங்கைளயும்தண்டிப்ேபன். நான்தம்அத காரியன்
வீடுகைளப் ெபாய்களாலும், வன்முைறயாலும் ந ரப்புக ற ஜனங்கைளத்
தண்டிப்ேபன்” என்றார்.
௧௦ கர்த்தரும், “அந்த ேவைளயல் எருசேலமில் மீன்வாசல் அருேக உள்ள

ஜனங்கள் என்னிடம் உதவக்கு அைழப்பார்கள். பட்டணத்தன் மற்றப்
பகுத களில்உள்ளஜனங்கள்அழுவார்கள். நகரத்ைதச்சுற்றயுள்ளகுன்றுகளில்
இருந்து ெபாருட்கள் அழிக்கப்படுக ற சத்தங்கைள ஜனங்கள் ேகட்பார்கள்.
௧௧ பட்டணத்தன் தாழ்வான பகுத களில் வாழும் ஜனங்கள் அழுவார்கள்.
ஏெனன்றால்எல்லாவயாபாரிகளும், பணக்காரர்களும்அழிக்கப்படுவார்கள்.
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௧௨ “அந்த ேவைளயல், நான் ஒரு வளக்ைக எடுத்து எருசேலம் முழுவதும்
ேதடுேவன். நான் தம் வழியல் ெசல்வதல் தருப்த காணும் ஜனங்கைளக்
கண்டு ெகாள்ேவன். அந்த ஜனங்கள், ‘கர்த்தர் எதுவும் ெசய்வதைல. அவர்
உதவுவதல்ைல! அவர் காயப்படுத்துவதல்ைல!’ நான் அவர்கைளக் கண்டு
படித்துதண்டிப்ேபன்என்றுகூறுகன்றார். ௧௩ப றகுமற்றஜனங்கள்அவர்களின்
ெசல்வத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு வீடுகைள அழிப்பார்கள். அந்த ேநரத்தல்,
வீடுகட்டியஜனங்கள்அதல்வாழமாட்டார்கள். த ராட்ைசெகாடிகைளநட்டவர்கள்
அதன்ரசத்ைதக்குடிக்கமாட்டார்கள். மற்றஜனங்கள்அவற்ைறப்ெபறுவார்கள்”.
௧௪ கர்த்தருைடய நயாயதீர்ப்பன் நாள் வைரவல் வரும். அந்த நாள்

அருகாைமயல் உள்ளது. வைரவல் வரும். கர்த்தருைடய நயாத்தீர்ப்பன்
நாளில் ஜனங்கள் ேசாகக் குரல்கைளப் ேகட்பார்கள். வலிைமயான வீரர்கள்
கூட அழுவார்கள். ௧௫ ேதவன் அந்ேநரத்தல் தன் ேகாபத்ைதக் காட்டுவார்.
அது பயங்கரமான துன்பங்களுக்குரிய ேநரமாக இருக்கும். இது அழிவுக்கான
ேநரம்தான். இது இருண்ட கருத்த ேமகமும், புயலுமுள்ள நாளாக இருக்கும்.
௧௬ இது ேபாருக்குரிய காலத்ைதப் ேபான்றருக்கும். ஜனங்கள் எக்காளம்
மற்றும் பூரிைக சத்தங்கைள ேகாபுரங்கள் மற்றும் பாதுகாப்புக்குரிய
நகரங்களிலிருந்தும் ேகட்பார்கள்.
௧௭ கர்த்தர், “நான் ஜனங்களின் வாழ்க்ைகையக் கடினமானதாகச் ெசய்ேவன்.

ஜனங்கள் குருடர்கைளப்ேபான்று எங்ேக ேபாக ேறாம் என்று ெதரியாமல்
அைலந்துக் ெகாண்டிருப்பார்கள். ஏெனன்றால், அந்த ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு
எத ராகப் பாவம் ெசய்தனர். ஏராளமான ஜனங்கள் ெகால்லப்படுவார்கள்.
அவர்களின்இரத்தம் தைரயல் ச ந்தும். அவர்களின் மரித்த உடல்கள் தைரயல்
சாணத்ைதப் ேபான்றுக் க டக்கும். ௧௮ அவர்களது ெபான்னும், ெவள்ளியும்
அவர்களுக்கு உதவாது. அந்த ேநரத்தல் கர்த்தர் எரிச்சலும், ேகாபமும்
ெகாள்வார். கர்த்தர் உலகம் முழுவைதயும் அழிப்பார். கர்த்தர் உலகல் உள்ள
ஒவ்ெவான்ைறயும்முழுவதுமாகஅழிப்பார்” என்றார்.

௨
ேதவன்ஜனங்களிடம் தமதுவாழ்ைவமாற்றும்படி ேகட்க றார்
௧ ெவட்கமற்ற ஜனங்கேள, உங்கள் வாழ்க்ைகைய, ௨ நீங்கள் உத ர்ந்த

பூக்கைளப் ேபான்று வாடும் முன்னால் மாற்றுங்கள். பகலின் ெவப்பத்தால்
பூவானது வாடி உதரும். நீயும் அைதப்ேபான்று கர்த்தர் ேகாபத்ைதக்
காட்டும்ேபாது ஆவாய். எனேவ கர்த்தருைடய ேகாபத்தன் நாள் உங்கள்
மீது வரும் முன்ேன உங்கள் வாழ்க்ைகைய மாற்றுங்கள். ௩ பணிவான
ஜனங்கேள, அைனவரும் கர்த்தரிடம் வாருங்கள். அவருைடய சட்டங்களுக்கு
அடி பணியுங்கள். நல்லவற்ைறச் ெசய்யக் கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். பணிவாக
இருக்கக் கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். அதனால் ஒரு ேவைள நீங்கள் கர்த்தர் தனது
ேகாபத்ைதக்காட்டும்ேபாதுபாதுகாப்புெபறலாம்.
இஸ்ரேவலின்அண்ைடநாட்டினைரக்கர்த்தர் தண்டிப்பார்
௪ காத்சாவல் எவரும் வடுபடமாட்டார்கள். அஸ்கேலான் அழிக்கப்படும்.

அஸ்ேதாத்ைத வ ட்டுப் ேபாகும்படி மதயத்த ற்குள் பலவந்தப்படுத்த
ப்படுவார்கள். எக்ேரான் காலியாகும். ௫ ெபலிஸ்தரின் ேதச ஜனங்கேள,
கடற்கைரயல் வாழும் ஜனங்கேள, கர்த்தரிடமிருந்து வந்த இச்ெசய்த
உங்களுக்குரியது. கானான் ேதசேம, ெபலிஸ்தரின் ேதசேம, நீங்கள்
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அழிக்கப்படுவீர்கள். அங்ேக எவரும் வாழமாட்டார்கள். ௬ கடற்கைரயல் உள்ள
உங்கள் நலங்கள் ேமய்ப்பர்களுக்கும், ஆடுகளுக்கும் தங்கும் இடங்களாகும்.
௭ப றகுஅந்த ேதசம்யூதாவலிருந்துத் தப்ப ப் பைழத்தவர்களுக்குஉரியதாகும்.
கர்த்தர் அந்த யூதாவலுள்ள ஜனங்கைள நைனவல் ைவத்தருப்பார். அந்த
ஜனங்கள் அயல்நாடுகளில் ைகத களாக இருப்பார்கள். ஆனால் கர்த்தர்
அவர்கைளத்தரும்பஅைழத்துவருவார். ப றகுயூதாஜனங்கள்தமதுஆடுகைள
அவ்வயல்களில் உள்ள புல்ைல ேமயச்ெசய்வார்கள். மாைல ேநரங்களில்
அவர்கள்அஸ்கேலானின்காலியானவீடுகளில் படுத்துக்ெகாள்வார்கள்.
௮கர்த்தர்கூறுகன்றார்: “ேமாவாப்ஜனங்களும்,ஆேமான்ஜனங்களும்என்ன

ெசய்தனர் என்று எனக்குத் ெதரியும். அந்த ஜனங்கள் எனது ஜனங்கைள
ந ந்ைதக்குள்ளாக்கனார்கள். அந்த ஜனங்கள் தம் ெசாந்த நாட்ைடப்
ெபாரிதாக்க இத்ேதசத்ைத எடுத்துக் ெகாண்டார்கள். ௯ எனேவ, நான் வாழ்வது
எவ்வளவு உறுத ேயா அவ்வாேற, ேமாவாப் மற்றும் ஆேமானின் ஜனங்கள்,
ேசாேதாம் மற்றும் ெகாேமாராைவப்ேபால அழிக்கப்படுவார்கள். நான் சர்வ
வல்லைமயுள்ள இஸ்ரேவலின் ேதவைனாகய கர்த்தர். நான் அந்நாடுகள்
எல்லாம் என்ெறன்ைறக்கும் முழுைமயாக அழிக்கப்படுெமன்று வாக்குறுத
அளிக்க ேறன். அவர்களது நலத்தல் முட்ெசடிகள் வளரும். அவர்களது
நலமானது சவக்கடலினால் உப்பாக்கப்பட்ட நலம் ேபான்றருக்கும். எனது
ஜனங்களில்மீதயாகஇருப்பவர்கள்அந்தநலத்ைதயும்அதல்உள்ளவற்ைறயும்
எடுத்துக்ெகாள்வார்கள்.”
௧௦ ேமாவாப் மற்றும் அம்ேமான் ஜனங்களுக்கு அைவ நகழும். ஏெனன்றால்,

அவர்கள் ெபருைமமிக்கவர்கள். சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தருைடய
ஜனங்கைளக் ெகாடுைமப்படுத்த , அவமானமைடயவும், ெவட்கமைடயவும்
ெசய்தார்கள். ௧௧ அந்த ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு அஞ்சுவார்கள். ஏெனன்றால்,
கர்த்தர் அவர்களது ெதய்வங்கைள அழிப்பார். ப றகு தூரேதசங்களில் உள்ள
ஜனங்கள்அைனவரும்கர்த்தைரத்ெதாழுதுெகாள்வார்கள். ௧௨எத்த ேயாப்ப யா
ஜனங்கேள, இது உங்களுக்கும் ெபாருந்தும். கர்த்தருைடய பட்டயம் உமது
ஜனங்கைளயும் ெகால்லும். ௧௩ கர்த்தர் வடக்ேக தரும்ப அசீரியாைவயும்
தண்டிப்பார். அவர் நனிேவையயும் அழிப்பார். அந்நகரமானது காலியான
வறண்டபாைலவனம்ேபாலாகும். ௧௪ப றகுஅந்தஅழிந்த நகரத்தல்ஆடுகளும்,
காட்டு மிருகங்களும் மட்டுேம வாழும். வ ட்டுப்ேபான தூண்களின்ேமல்
ேகாட்டான்களும், நாைரகளும் இருக்கும். அவர்களின் கூக்குரல் ஜன்னல்
வழியாக வந்து ேகட்கப்படும். வாசல் படிகளில் காகங்கள் இருக்கும். கருப்பு
பறைவகள் காலியான வீடுகளில் இருக்கும். ௧௫ இப்ெபாழுது நனிேவ
மிகவும் ெபருமிதமாக உள்ளது. இது அத்தைகய மக ழ்ச்ச கரமான நகரம்.
ஜனங்கள் தாம் பாதுகாப்புடன் இருப்பதாக நைனக்கறார்கள். அவர்கள்
நனிேவதான் உலகத்த ேலேய மிகச் ச றந்த இடம் என்று நைனக்கறார்கள்.
ஆனால் அந்நகரம் அழிக்கபடும். இது காலியான இடமாக காட்டு மிருகங்கள்
மட்டுேம ஓய்ெவடுக்கச் ெசல்லும். ஜனங்கள் அந்த வழியாகக் கடந்து
ெசல்லும்ேபாதுஅைதப்பார்த்துபரிகச ப்பார்கள். அந்நகரம்எவ்வளவுேமாசமாக
அழிக்கப்பட்டிருக்க றதுஎன்றுெசால்லிதங்கள்தைலையகுலுக்குவார்கள்.

௩
எருசேலமின்எத ர்காலம்
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௧ எருசேலேம. உனது ஜனங்கள் ேதவனுக்கு எத ராகப் ேபாரிட்டனர்.
உனது ஜனங்கள் மற்ற ஜனங்கைள துன்புறுத்தனர். நீ பாவத்தனால்
கைறபட்டிருந்தாய். ௨ உனது ஜனங்கள் என்ைனக் கவனிக்கவல்ைல.
அவர்கள் என்னுைடய உபேதசங்கைள ேகட்பதல்ைல. எருசேலம் கர்த்தைர
நம்புவதல்ைல. எருசேலம்அவளது ேதவனிடம் ெசல்வதல்ைல. ௩எருசேலமின்
தைலவர்கள் ெகர்ச்ச க்க ற சங்கங்கைளப் ேபான்றவர்கள். அவளது
நீத பத கள் பச த்த ஓநாய்கைளப் ேபான்றவர்கள். அைவ மாைலயல்
ஆடுகைளத் தாக்க வரும். காைலயல் எதுவும் மீதயாவதல்ைல. ௪ அவளது
ெபாறுப்பற்ற தீர்க்கதரிச கள் ேமலும் ேமலும் ேசர்ப்பதற்காக எப்ேபாதும்
ரகச யத் த ட்டங்கைள ைவத்தருப்பார்கள். அவளது ஆசாரியர்கெளல்லாம்
பரிசுத்தமானவற்ைறெயல்லாம் பரிசுத்தம் இல்லாததுேபான்று கருதுவார்கள்.
அவர்கள் ேதவனுைடய உபேதசங்களுக்கு தீைமகைளேய ெசய்துள்ளனர்.
௫ ஆனால் ேதவன் இன்னும் அந்நகரத்தல் உள்ளார். அவர் ெதாடர்ந்து
நல்லவராகேவ உள்ளார். ேதவன் எந்த அநீதையயும் ெசய்யவல்ைல. ேதவன்
ெதாடர்ந்து தன் ஜனங்களுக்கு உதவுகறார். காைலேதாறும் அவர் தமது
ஜனங்கள் நல்ல முடிவுகள் எடுக்குமாறு உதவுகறார் ஆனால். அந்தத் தீய
ஜனங்கள்தாம்ெசய்யும்தீயச்ெசயல்களுக்குஅவமானம்அைடவதல்ைல.
௬ ேதவன் கூறுகறார்: “நான் நாடுகள் முழுவைதயும் அழித்தருக்க ேறன்.

நான் அவர்களது ேகாட்ைடகைள அழித்ேதன். நான் அவர்களது ெதருக்கைள
அழித்ேதன். அங்குஇனிேமல் எவரும் ேபாகமாட்டார்கள். அவர்களின் நகரங்கள்
எல்லாம் காலியாயன. இனிஅங்ேக எவரும்வாழமாட்டார்கள். ௭நான்இவற்ைற
உன்னிடம் ெசால்க ேறன். நீ இதலிருந்து பாடம் கற்றுக்ெகாள்ளலாம். நீங்கள்
எனக்கு அஞ்ச மரியாைத ெசலுத்த ேவண்டும் என வரும்புக ேறன். நீங்கள்
இதைனச் ெசய்தால் பன்னர் உங்கள் வீடு அழிக்கப்படாது. நீங்கள் இதைனச்
ெசய்தால் பன்னர் நான் த ட்டமிட்டபடி உங்கைளத் தண்டிக்கமாட்ேடன்” ஆனால்
அந்தத் தீய ஜனங்கள் ஏற்ெகனேவ ெசய்த தீயச்ெசயல்கைள ேமலும் ெசய்ய
வரும்பனார்கள்.
௮ கர்த்தர், “எனேவ, காத்தருங்கள்! நான் வந்து நன்று தீர்ப்பளிக்கும்வைர

காத்தருங்கள். நான் பல நாடுகளிலிருந்து ஜனங்கைள அைழத்துவந்து
உன்ைனத் தண்டிப்பதற்கு அதகாரம் உைடயவர். நான் எனது ேகாபத்ைத
உனக்கு எத ராகக் காட்ட அவர்கைளப் பயன்படுத்துேவன். நான் எவ்வளவு
ேகாபம் ெகாண்ேடன் என்பைதக் காட்ட அவர்கைளப் பயன்படுத்துேவன்.
நாடு முழுவதும் அழிக்கப்படும். ௯ ப றகு, நான், ெதளிவாக ேபசும்படி
ப ற நாடுகளிலுள்ள ஜனங்கைள மாற்றுேவன். அவர்கள் அைனவரும்
கர்த்தருைடய நாமத்ைத கூப்படுவார்கள். அவர்கள் எல்ேலாரும் ேசர்ந்து
என்ைன ெதாழுதுெகாள்வார்கள். ௧௦ஜனங்கள் எத்த ேயாப்ப யாவல்ஆற்றுக்கு
மறுகைரயலிருந்து வருவார்கள். எனது ச தற க்க டக்கும் ஜனங்கள் என்னிடம்
வருவார்கள். என்ைன ெதாழுதுெகாள்பவர்கள் என்னிடம் காணிக்ைககைளக்
ெகாண்டுவருவார்கள்.
௧௧ “ப றகு, எருசேலேம, எனக்கு எத ராக உன் ஜனங்கள் ெசய்த தீயச்

ெசயல்களுக்காக இனி நீ அவமானம் ெகாள்வதல்ைல. ஏெனன்றால்,
எருசேலமிலிருந்து தீய ஜனங்கைள எல்லாம் அகற்றுேவன். நான் அந்த
ெபருைமக்ெகாள்க ற ஜனங்கைள அழிப்ேபன். என் பரிசுத்த பர்வதத்த ேல
தற்ெபருைமயுள்ள ஜனங்கள் இனி இருக்கமாட்டார்கள். ௧௨ நான் பணிவும்,
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அடக்கமும் உள்ள ஜனங்கைள என் நகரத்தல் (எருசேலமில்) வ ட்டு ைவப்ேபன்.
அவர்கள் கர்த்தருைடய நாமத்தல் நம்ப க்ைக ைவப்பார்கள். ௧௩இஸ்ரேவலில்
மீதயுள்ளவர்கள் தீயச் ெசயல்கைளச் ெசய்யமாட்டார்கள். அவர்கள்
ெபாய்ச் ெசால்லமாட்டார்கள். அவர்கள் ஜனங்களிடம் ெபாய்ச் ெசால்லி
ஏமாற்றமாட்டார்கள். அவர்கள் ஆடுகைளப்ேபான்று உண்டு சமாதானமாகப்
படுத்தருப்பார்கள். யாரும்அவர்கைளத்துன்புறுத்தமாட்டார்கள்” என்றார்.
மக ழ்ச்ச கரமானபாட்டு

௧௪எருசேலேம, பாடு,மக ழ்ச்ச யாகஇரு,
இஸ்ரேவேல சந்ேதாஷமாகச் சத்தமிடு.
எருசேலேம,மக ழ்ச்ச யாகஇரு, களிகூரு.

௧௫ஏெனன்றால், கர்த்தர்உனதுதண்டைனையநறுத்தவ ட்டார்.
அவர்உனதுபைகவர்களின்உறுதயானேகாபுரங்கைளஅழித்தார்.

இஸ்ரேவலின்அரசேன, கர்த்தர்உன்ேனாடுஉள்ளார்.
எத்தீைமயும்ந கழுவைதக்குறத்துநீகவைலப்பட ேவண்டாம்.

௧௬அந்த ேநரத்தல், எருசேலமிற்குச்ெசால்லப்படுவதுஎன்னெவன்றால்,
“உறுதயாகஇரு. அஞ்ச ேவண்டாம்!

௧௭உனதுேதவனாகயகர்த்தர்உன்ேனாடுஉள்ளார்,
அவர் பலம்ெபாருந்தயவீரைரப் ேபான்றவர்.
அவர்உன்ைனக்காப்பாற்றுவார்.

அவர், தான்எவ்வளவுதூரம்உன்னில்அன்புெசலுத்துகறார் எனக்காட்டுவார்.
அவர்உன்ேனாடுஎவ்வளவுமக ழ்ச்ச யாய்உள்ளார் எனக்காட்டுவார்.

வழாவருந்தல்கலந்துக்ெகாள்ளும்ஜனங்கைளப்ேபாலஅவர்உன்ைனப்பற்ற
மக ழ்ச்ச யைடவார்.”

௧௮கர்த்தர்: “நான்உனதுஅவமானத்ைதஎடுத்துவடுேவன்.
நான்அந்தஜனங்கள்உன்ைனக்காயப்படுத்தாதபடிச் ெசய்ேவன்.

௧௯ அந்தக் காலத்தல், நான் உன்ைனக் காயப்படுத்தய ஜனங்கைளத்
தண்டிப்ேபன்.

நான்எனதுபாத க்கப்பட்டஜனங்கைளக்காப்ேபன்.
நான்பலவந்தமாகத்துரத்தப்பட்டஜனங்கைளமீண்டும்அைழத்துவருேவன்.

அவர்கைளபுகழ்ச்ச யுைடயவர்களாக்குேவன்.
ஒவ்ெவாருஇடங்களிலும்உள்ளவர்கள்அவர்கைளப் ேபாற்றுவார்கள்.

௨௦அந்த ேநரத்தல்,உன்ைனமீண்டும்அைழத்துக்ெகாண்டுவந்துேசர்ப்ேபன்.
நான்உங்கைளப்புகழுக்குரியவர்களாக்குேவன்.

ஒவ்ெவாருஇடங்களிலும்உள்ளவர்கள்உங்கைளப் ேபாற்றுவார்கள்.
நான் உங்களின் ெசாந்த கண்களுக்கு முன்னால் ைகத கைளக்
ெகாண்டுவரும்ேபாதுஅதுந கழும்!”

என்றுெசன்னார்.
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ஆகாய்

ஆலயம்கட்டும் ேநரம்இது
௧அரசனாகய தரியு ஆட்ச ப்ெபாறுப்ேபற்ற இரண்டாம் ஆண்டு, ஆறாம் மாதம்

முதலாம் ேததய ேல, கர்த்தருைடய ெசய்த ஆகாய்க்கு வந்தது. இச்ெசய்த
ெசருபாேபலுக்கு உரியது. இவன் ெசயல்த்த ேயலின் மகன். ேயாத்சதாக்கன்
மகன் ேயாசுவா. ெசருபாேபல் யூதாவன் ஆளுநர், ேயாசுவா தைலைம
ஆசாரியன். இதுதான் ெசய்த : ௨ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்:
“கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத கட்டுவதற்கான சரியான ேநரம் இது அல்ல என்று
ஜனங்கள்ெசால்க றார்கள்.”
௩ மீண்டும் ஆகாய் கர்த்தரிடமிருந்து ஒரு ெசய்தையப் ெபற்றான். ஆகாய்,

௪ “நல்ல வீடுகளில் வாழும் சரியான ேநரம் இது என்று ஜனங்களாகய
நீங்கள் நைனக்கன்றீர்கள். நீங்கள் சுவரில் மரப்பலைககள் ெபாருத்தப்பட்ட
வீடுகளில்வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். ஆனால்கர்த்தருைடயவீடுஇன்னும்
அழிவலிருக்கறது. ௫இப்ெபாழுது, சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்:
என்னநகழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்க றதுஎன்பைதநைனத்துப்பார்! ௬நீஏராளமான
வைதகைள வைதத்தாய். ஆனால், நீ குைறந்த அளவு அறுவைடையேய
ெபற்றாய். உன்னிடம் உண்ண உணவு இருக்கும். ஆனால் அதனால் வயறு
நைறயாது. உனக்குக் குடிக்கக் ஏதாவது இருக்கும். ஆனால் முழுைமயாகக்
குடிக்கப்ேபாதாது. உன்னிடம்குைறந்தஅளவுஆைடஅணியஇருக்கும்,ஆனால்
அைவ குளிர்தாங்க உதவாது. நீ குைறந்த பணத்ைதச் சம்பாத ப்பாய். ஆனால்
உன்பணம்எங்ேகேபாக றதுஎன்றுஉனக்குத்ெதரியாது. உனதுைபயல்ஓட்ைட
வழுந்ததுேபால்இருக்கும்” என்றார்.
௭ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்: “நீங்கள் என்ன

ெசய்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள் என்பைதப்பற்ற ச ந்தயுங்கள். ௮ மரங்கைளக்
ெகாண்டு வருவதற்கு குன்றுகளின் ேமல் ஏறுங்கள். ஆலயத்ைதக் கட்டுங்கள்.
ப றகு நான்ஆலயத்தன்ேமல் தருப்த அைடேவன். நான்கனத்ைதெபறுேவன்.”
கர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௯ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்: “ஜனங்களாகய நீங்கள்

ெபரும் அறுவைடைய எத ர்பார்த்தருக்க றீர்கள். ஆனால் நீங்கள் அறுவைடப்
ெபாருட்கைள எடுக்கப் ேபாகும்ேபாது அங்ேக ெகாஞ்சம்தான் தானியம்
இருக்க றது. எனேவ அந்தத் தானியத்ைத வீட்டிற்குக் ெகாண்டுவருகறீர்கள்.
ப றகு நான் காற்ைற அனுப்புக ேறன். அதைன அது அடித்துச்ெசல்லும். ஏன்
இைவ நகழுகன்றன. ஏெனன்றால் நீங்கள் எல்லாரும் அவரவர் வீட்ைட
கவனித்துக்ெகாள்ளஓடிப்ேபாகும்ேபாதுஎனதுவீடுஇன்னும்அழிந்தநைலயல்
உள்ளது. ௧௦ அதனால்தான் வானம் பனிைய வரப்பண்ணாமல் இருக்கறது.
அதனால்தான்பூமி வைளச்சைலத்தராமல்உள்ளது.”
௧௧கர்த்தர்கூறுகறார்: “நான் நலங்களும்குன்றுகளும்வறண்டுேபாகும்படிக்

கட்டைள ெகாடுத்ேதன். தானியம், புதய த ராட்ைசரசம், ஒலிவ எண்ெணய்,
பூமி உற்பத்த ெசய்க ற அைனத்தும் அழிக்கப்பட்டன. அைனத்து ஜனங்களும்,
அைனத்துவலங்குகளும் பலவீனமாவார்கள். மனிதரின்அைனத்துஉைழப்பும்
பயனற்றுப்ேபாகும்.”
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புதயஆலயத்தல் ேவைலகள்ெதாடங்குகன்றன
௧௨ ேதவனாகய கர்த்தர் ெசயல்த்த ேயலின் குமாரானாகய ெசருபாேபலும்,

ேயாத்சதாக்கன் மகனாகய ேயாசுவா என்னும் தைலைம ஆசாரியனும்
ேகட்க, ேபச ட ஆகாைய அனுப்பனார். எனேவ இம்மதனிதர்களும்,
அைனத்து ஜனங்களும் தங்கள் ேதவனாகய கர்த்தருைடய குரலுக்கும், அவர்
அனுப்பன ஆகாய் என்னும் தீர்க்கதரிச யனுைடய வார்த்ைதகளுக்கும் ெசவ
ெகாடுத்தார்கள். ஜனங்கள் கர்த்தருக்குமுன்னால் பயந்துஅவருக்கு மரியாைத
ெசலுத்தனார்கள்.
௧௩ இச்ெசய்தைய ஜனங்களுக்குச் ெசால்ல ேதவனாகய கர்த்தர் அனுப்பய

தூதுவன்தான்ஆகாய். கர்த்தர், “நான்உன்ேனாடுஇருக்க ேறன்” என்கறார்.
௧௪ ப றகு ேதவனாகய கர்த்தர் ஜனங்கள் ஆலயம் கட்டுவைதக் குற த்து

உற்சாகப்படும்படிச் ெசய்தார். ெசயல்த்த ேயலின் மகனாகய ெசருபாேபல்
யூதாவன் ஆளுநராக இருந்தான். கர்த்தர் அவைனயும் பரவசப்படும்படிச்
ெசய்தார். ேயாத்சதாக்கன் மகனான ேயாசுவா தைலைம ஆசாரியனாக
இருந்தான். கர்த்தர் அவைனயும் பரவசப்படும்படிச் ெசய்தார். கர்த்தர்
அைனத்துஜனங்கைளயும்ஆலயம் கட்டுவதுபற்ற பரவசப்படும்படிச் ெசய்தார்.
எனேவ அவர்களின் சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தருக்கு ஆலயம்
கட்டத்ெதாடங்கனார்கள். ௧௫ அவர்கள் தரியு அரசனின் இரண்டாம் ஆண்டு
ஆறாம்மாதம்இருபத்த நான்காம் நாள் ேவைலச்ெசய்யத்ெதாடங்கனார்கள்.

௨
கர்த்தர்ஜனங்கைளஉற்சாகப்படுத்துகறார்
௧ ஏழாவது மாதத்தன் இருபத்த ேயாராம் நாளன்று, கர்த்தரிடமிருந்து

ஆகாய்க்கு ஒரு ெசய்த வந்தது. ௨ யூதாவன் ஆளுநரும், ெசயல்த்த ேயலின்
மகனுமான ெசருபாேபலுக்கும் தைலைம ஆசாரியனான ேயாத்சதாக்கன்
மகன் ேயாசுவாவுக்கும், மற்றுமுள்ள அைனத்து ஜனங்களுக்கும் இவற்ைறச்
ெசால்: ௩ “உங்களில் எத்தைன ேபர் இந்த ஆலயத்ைதப் பார்த்து, ஏற்ெகனேவ
அழிக்கப்பட்ட ஆலயத்ேதாடு ஒப்படுவீர்கள்? நீங்கள் என்ன நைனக்கறீர்கள்?
நீங்கள்முதல்ஆலயத்ேதாடுஒப்படும்ேபாதுஇந்தஆலயம்ஒன்றுமில்ைலஎன்று
எண்ணுகறீர்களா? ௪ ஆனால் இப்ெபாழுது, ‘ெசருபாேபேல, அைதரியப்பட
ேவண்டாம்!’ என்று கர்த்தர் கூறுகறார். ‘தைலைம ஆசாரியனாகய
ேயாத்சதாக்கன்மகனாகய ேயாசுவாேவ,அைதரியப்பட ேவண்டாம்! அைனத்து
ஜனங்கேள, மனம் தளர ேவண்டாம். இந்த ேவைலையத் ெதாடர்ந்து
ெசய்யுங்கள். ஏெனன்றால் நான் உங்கேளாடு இருக்க ேறன்.’ சர்வ
வல்லைமயுள்ளகர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௫ “ ‘நீங்கள் எக ப்ைதவ ட்டுவரும்ேபாது நான்உங்கேளாடுஒருஉடன்படிக்ைக

ெசய்ேதன். நான் எனதுவாக்குறுதையக் காப்பாற்றயருக்க ேறன். எனதுஆவ
உங்கேளாடு இருக்க றது. எனேவ அச்சப்பட ேவண்டாம்!’ ௬ ஏெனன்றால் சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றார், ‘ெகாஞ்ச
காலத்த ற்குள்ேள, நான் மீண்டும் எல்லாவற்ைறயும் அைசயச் ெசய்ேவன்.
நான் பரேலாகத்ைதயும் பூமிையயும் அைசயச் ெசய்ேவன். நான் கடைலயும்
வறண்ட நலத்ைதயும் அைசயச் ெசய்ேவன். ௭ நான் ேதசங்கைளயும் அைசயச்
ெசய்ேவன். ஒவ்ெவாரு ேதசத்தலிருந்தும் ெசல்வத்துடன் ஜனங்கள் உன்னிடம்
வருவார்கள். ப றகு நான் இந்த ஆலயத்ைத மகைமயால் ந ரப்புேவன்.’ சர்வ
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வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறக் ெகாண்டிருக்க றார். ௮அவர்களின்
ெவள்ளி முழுவதும் எனக்குச் ெசாந்தமானது. தங்கம் முழுவதும் எனக்குரியது.
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறக்ெகாண்டிருக்க றார். ௯ சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், ‘இந்த ஆலயம் முந்ைதய ஆலயத்ைதவ ட மிக
அழகுள்ளதாகவும், மாட்சைம ெபாருந்தயதாகவும் இருக்கும். நான் இந்த
இடத்துக்குச்சமாதானத்ைதக்ெகாண்டுவருேவன்.’ சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்
இவற்ைறக்கூறக்ெகாண்டிருக்க றார் என்பைதநைனவுபடுத்த க்ெகாள்!”
ேவைலெதாடங்கயருக்க றதுஆசீர்வாதம்வரும்
௧௦ெபர்ச யாவன்அரசனானதரியுவன்இரண்டாம்ஆண்டில்ஒன்பதாம்மாதம்

இருபத்த நான்காம் ேததயல், ஆகாய் என்னும் தீர்க்கதரிச யன் மூலமாகக்
கர்த்தருைடயவார்த்ைதவந்தது.
௧௧ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர், நீ ஆசாரியர்களிடத்தல் நயாயப்ப ரமாணம்

இைதப் பற்ற என்ன ெசால்லுகறது என்று ேகட்க கட்டைளயடுகறார்.
௧௨ “ஒருேவைள ஒருவன் தன் ஆைட மடிப்புக்குள் ெகாஞ்சம் இைறச்சையக்
ெகாண்டுேபாக றான். அந்த இைறச்ச பலிக்குரிய பகுதயாகும். எனேவ
அது பரிசுத்தமாக றது. அந்த ஆைடகள் ெகாஞ்சம் அப்பத்ைதேயா,
சைமத்த உணைவேயா, த ராட்ைச ரசம், எண்ெணய் அல்லது மற்ற
உணைவேயா ெதாட்டால் பரிசுத்தமாகுமா? ஆைடப்பட்ட அந்தப் ெபாருட்களும்
பரிசுத்தமாகுமா?”
ஆசாரியர்கள், “இல்ைல” என்றனர்.
௧௩ ப றகு ஆகாய், “ஒருவன் மரித்த உடைலத் ெதாட்டால் பன்னர் அவன்

தீட்டாக றான். இப்ெபாழுது, அவன் எைதயாவது ெதாட்டால், அைவயும்
தீட்டாகுமா?” என்றுேகட்டான்.
ஆசாரியர், “ஆமாம்,அைவயும்தீட்டாகும்” என்றனர்.
௧௪ ப றகு ஆகாய், “ேதவனாகய கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகறார்: ‘இந்த

ஜனங்கைளக் குறக்கும் இது உண்ைமயாகும். அவர்கள் எனக்கு முன்னால்
தூய்ைமயும் பரிசுத்தமும் இல்லாதவர்கள். எனேவ அவர்கள் ைககளால்
ெதாடுக ற எதுவுேம தீட்டாகும. பலிபீடத்த ற்கு ெகாண்டு வருகற எதுவுேம
தீட்டாகும்.
௧௫ “ ‘இன்ைறக்கு முன்பு நடந்த இவற்ைறப்பற்ற நைனத்துப்பாருங்கள்.

கர்த்தருைடய ஆலயத்ைத நீங்கள் கட்டுவதற்கு முன் உள்ளைத நைனத்துப்
பாருங்கள். ௧௬ ஜனங்கள் 20 மரக்கலம் தானியம் இருக்குெமன்று
வரும்பனார்கள். ஆனால்அம்பாரத்தல் 10 மரக்கலம் தானியம்தான்இருந்தது.
ஜனங்கள் 50 ஜாடி த ராட்ைசரசம் இருக்குெமன்று வரும்பனார்கள். ஆனால்
20 ஜாடி இரசேம ஆைலயன் ெதாட்டியல் இருந்தது. ௧௭ ஏெனன்றால், நான்
உங்கைளத் தண்டித்ேதன். உங்கள் பய ர்கைள அழிப்பதற்குரிய ேநாய்கைள
அனுப்ப ேனன். நான் கல் மைழைய உங்கள் ைககளால் ெசய்தவற்ைற அழிக்க
அனுப்ப ேனன். நான் இவற்ைறச் ெசய்ேதன். ஆனால் நீங்கள் இன்னமும்
என்னிடம்வரவல்ைல.’ கர்த்தேரஇவற்ைறச்ெசான்னார்” என்றான்.
௧௮ கர்த்தர், “இன்று ஒன்பதாம் மாதம் இருபத்த நான்கம் ேதத . நீங்கள்

கர்த்தருைடய ஆலயத்தன் அஸ்தபாரத்ைதப் ேபாட்டு முடித்தருக்க றீர்கள்.
எனேவ இன்றலிருந்து என்ன நடக்கப்ேபாக றது என்று பாருங்கள்.
௧௯ அம்பாரத்தல் இன்னும் தானியம் இருக்க றதா? இல்ைல. த ராட்ைச
ெகாடிகள், அத்த மரங்கள், மாதளஞ் ெசடிகள், ஒலிவமரங்கள் ஆகயவற்ைறப்
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பாருங்கள். அைவபழங்கைளத்தருகன்றனவா? இல்ைல. ஆனால்இன்றுமுதல்
நான்உங்கைளஆசீர்வத ப்ேபன்!” என்றார்.
௨௦ இன்ெனாரு ெசய்த கர்த்தரிடமிருந்து ஆகாய்க்கு இம்மாதத்தன்

இருபத்த நான்காம் நான் வந்தது. இதுதான் ெசய்த : ௨௧ “யூதாவன்
ஆளுநரான ெசருபாேபலிடம் ெசல்லுங்கள். நான் பரேலாகத்ைதயும்,
பூமிையயும் அைசப்ேபன் என்று அவனிடம் ெசால்லுங்கள். ௨௨ நான்
பல அரசர்கைளயும் அரசுகைளயும் தூக்க எற ேவன். இவ்வரசுகளின்
வலிைமைய நான் அழித்துப்ேபாடுேவன். நான் இரதங்கைளயும், அதல்
பயணம் ெசய்ேவாைரயும் அழித்துப்ேபாடுேவன். அந்தப் பைட வீரர்கள்
இப்ெபாழுதுநண்பர்களாய்இருக்க றார்கள். ஆனால்அவர்கள்வரும்நாட்களில்
எத ரிகளாக வாளினால் ஒருவைரெயாருவர் ெகான்றுப் ேபாடுவார்கள்.
௨௩ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறக் ெகாண்டிருக்க றார்.
ெசயல்த்த ேயலின் மகனாகய ெசருபாேபேல, நீ என்னுைடய ேவைலக்காரன்.
நான் உன்ைனத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க ேறன். அந்ேநரத்தல், நான் உன்ைன
முத்தைர ேமாத ரமாகச்* ெசய்ேவன். நான் இவற்ைறச் ெசய்தருக்க ேறன்
என்பதற்குநீேயஅத்தாட்ச யாகஇருப்பாய்!” என்றுசர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்
ெசான்னார்.

* ௨:௨௩: முத்தைர ேமாத ரம் ேமாத ரத்தல் ெசாந்தக்காரரின் ெபயர் அல்லது அைடயாளம் இருக்கும்.
இதைன களிமண் அல்லது ெமழுகல் அழுத்துவார்கள். இதன் மூலம் இந்தப் ெபாருள், ேமாத ரத்ைத
உைடயவருக்குச்ெசாந்தமானதுஎன்பைதநரூப க்கும்.



சகரியா ௧:௧ 1809 சகரியா ௧:௧௧

சகரியா

கர்த்தர் தமதுஜனங்கள்தரும்பேவண்டும்எனவரும்புக றார்
௧ கர்த்தரிடமிருந்து ெபரகயாவன் மகன் சகரியாவுக்கு ஒரு ெசய்த வந்தது.

இதுதரியு ெபர்ச யாைவஅரசாண்டஇரண்டாம்ஆண்டுஎட்டாம் மாதம். (சகரியா
ெபரக யாவன்மகன். ெபரக யா தீர்க்கதரிச யானஇத்ேதாவன்மகன்)இதுதான்
அந்தெசய்த .
௨ கர்த்தர் உங்களது முற்ப தாக்கள் ேமல் மிகவும் ேகாபங்ெகாண்டவரானார்.

௩ நீங்கள் இவற்ைற ஜனங்களிடம் ெசால்லேவண்டும். கர்த்தர், “என்னிடம்
தரும்ப வாருங்கள். நான் உங்களிடம் தரும்ப வருேவன்” என்கறார். சர்வ
வல்லைமயுள்ளகர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௪ கர்த்தர், “நீங்கள் உங்கள் முற்ப தாக்கைளப் ேபான்றருக்கக் கூடாது. கடந்த

காலத்தல், தீர்க்கதரிச கள் அவர்களிடம், ‘சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் நீங்கள்
உங்களது தீய வாழ்க்ைக முைறைய மாற்ற ேவண்டும் என வரும்புக றார்.
தீயவற்ைறச் ெசய்வைத நறுத்துங்கள்!’ என்றார்கள். ஆனால், உங்கள்
முற்ப தாக்கள்நான்ெசான்னைதக்ேகட்கவல்ைல” என்றார். கர்த்தர்இவற்ைறச்
ெசான்னார்.
௫ கர்த்தர், “உங்கள் முற்ப தாக்கள் ேபாய்வ ட்டனர். அந்தத் தீர்க்கதரிச கள்

என்ெறன்ைறக்கும் வாழவல்ைல. ௬ தீர்க்கதரிச கள் எனது ேவைலக்காரர்கள்.
நான் எனது வார்த்ைதகைளயும், சட்டங்கைளயும், ேபாதைனகைளயும்
அவர்கைளப் பயன்படுத்த உன் முற்ப தாக்களுக்குச் ெசான்ேனன். உனது
முற்ப தாக்கள் இறுதயல் தங்கள் பாடங்கைளக் கற்றனர். அவர்கள், ‘சர்வ
வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் தான் எவற்ைறச் ெசய்ய ேவண்டும் எனச் ெசன்னாேரா
அைதச்ெசய்தார். நாங்கள்வாழ்ந்தவாழ்க்ைகமுைறக்காகவும், நாங்கள்ெசய்த
தீைமக்காகவும் அவர் எங்கைளத் தண்டித்தார்’ என்றார்கள். எனேவ அவர்கள்
ேதவனிடம் தரும்ப வந்தனர்” என்றார்.
நான்குகுதைரகள்
௭தரியு அரசாண்டஇரண்டாம்ஆண்டு ேசபாத் மாதமாக ய பத ேனாராம் மாதம்

இருபத்து நாலாந் ேததய ேல கர்த்தரிடமிருந்து சகரியாவுக்கு இன்ெனாரு
ெசய்த வந்தது. (தீர்க்கதரிச இத்ேதாவன் மகன் ெபரகயா. இவனது மகன்
சகரியா.) இதுதான்ெசய்த .
௮ இரவல், நான் ஒரு மனிதன் சவப்புக் குதைரயல் ஏற வருவைதப்

பார்த்ேதன். அவன் பள்ளத்தாக்கல் இருந்த நறுமணப் புதருக்குள்
ெசடிகளுக்கைடேய நன்றான். அவனுக்குப் பன் சவப்பும், மங்கன நறமும்,
ெவண்ைமயுமான குதைரகள் நன்றன. ௯ நான், “ஐயா இந்தக் குதைரகள்
எதற்காக?” என்றுேகட்ேடன்.
ப றகு என்னிடம் ேபசன ேதவதூதன், “இந்தக் குதைரகள் எதற்காக உள்ளன

என்பைதநான்உனக்குக்காட்டுேவன்” என்றான்.
௧௦ ப றகு புதருக்குள் நன்ற அந்த மனிதன் “கர்த்தர் இந்தக் குதைரகைளப்

பூமியல்அங்கும்இங்கும்ேபாவதற்காகஅனுப்பனார்”என்றான். ௧௧அதன்பறகு
நறுமணப்புதருக்குள்நன்றகர்த்தருைடயதூதனிடத்தல்குதைரகள், “நாங்கள்
பூமிமுழுதும்சுற்ற த்த ரிந்ேதாம், எல்லாம்அைமதயாகஇருக்க றது” என்றன.
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௧௨ பன்னர் கர்த்தருைடய தூதன், “கர்த்தாேவ, நீர் இன்னும்
எவ்வளவு காலத்துக்கு எருசேலைமயும் யூதாவன் நகரங்கைளயும்
ஆறுதல்படுத்தாமலிருப்பீர்? எழுபது ஆண்டுகளாக இந்நகரங்களின் ேமல் நீர்
உமதுேகாபத்ைதக்காட்டினீர்” என்றான்.
௧௩ பன்னர் கர்த்தர், என்ேனாடு ேபச க்ெகாண்டிருந்த ேதவதூதனிடம், நல்ல

ஆறுதலானவார்த்ைதகைளப் ேபசனார்.
௧௪ பன்னர் தூதன் ஜனங்களிடம் இவற்ைறச் ெசால்லேவண்டும் என்று

ெசான்னான். சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்:

“நான்எருசேலம்மற்றும்சீேயான்மீதுஉறுதயானஅன்புெகாண்டிருந்ேதன்.
௧௫நான்,தாங்கள்பாதுகாப்பாகஇருக்க ேறாம்என்றுஎண்ணும்நாடுகள்மீது
மிகவும் ேகாபமாகஇருக்க ேறன்.

நான்ெகாஞ்சம் ேகாபம்ெகாண்டிருந்தேபாது
என்ஜனங்கைளத்தண்டிக்கஅந்த நாடுகைளப்பயன்படுத்த ேனன்.
ஆனால்அந்த நாடுகள்ெபருஞ்ேசதத்த ற்குக்காரணமாயன.”

௧௬எனேவகர்த்தர்கூறுகறார்:
“நான்எருசேலமிற்குத்தரும்ப வருேவன்.
அவளுக்குஆறுதல்கூறுேவன்.”

சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்: “எருசேலைமமீண்டும்கட்டுேவன்.
எனதுவீடுஅங்ேககட்டப்படும்.”

௧௭தூதன்கூட, “ ‘எனதுநகரங்கள்மீண்டும்வளம்ெபறும்.
நான்சீேயானுக்குஆறுதல்அளிப்ேபன்.

நான்எனதுசறப்புக்குரிய நகரமாக எருசேலைமத் ேதர்ந்ெதடுப்ேபன்’
என்றுசர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்” என்றான்.

நான்குெகாம்புகளும்நான்குெதாழிலாளிகளும்
௧௮ப றகுநான்ேமேலபார்த்ேதன். நான்குெகாம்புகைளக்கண்ேடன். ௧௯ப றகு

நான் என்ேனாடு ேபச க்ெகாண்டிருந்த தூதனிடம், “இக்ெகாம்புகளின் அர்த்தம்
என்ன?” என்றுேகட்ேடன்.
அவர், “இக்ெகாம்புகள் இஸ்ரேவல், யூதா மற்றும் எருசேலம் ஜனங்கைள

அன்னிய நாடுகளுக்குத்துரத்தன” என்றார்.
௨௦ ப றகு கர்த்தர் நான்கு ெதாழிலாளிகைளக் காட்டினார். ௨௧ நான் அவரிடம்,

“இந்தநான்குஆட்களும்என்னெசய்யவந்தருக்க றார்கள்?” எனக் ேகட்ேடன்.
அவர், “இம்மனிதர்கள் இக்ெகாம்புகைள அச்சுறுத்த ெவளியல்

எற ந்துேபாட வந்தருக்கன்றனர். அக்ெகாம்புகள் யூதாவன் ஜனங்கைள
அயல்நாடுகளுக்குப் பலவந்தமாகதூக்க ‘எற ந்தன.’ அக்ெகாம்புகள் எவரிடமும்
இரக்கம்காட்டவல்ைல. அக்ெகாம்புகள்யூதாஜனங்கைளஅயல்நாடுகளுக்குத்
தூக்க எறவதன்அைடயாளமாகஉள்ளன” என்றார்.

௨
எருசேலமின்அளவுகள்
௧ ப றகு நான் பார்த்ேதன், நான் ஒரு மனிதன், அளவு கயற்றைன

எடுத்துக் ெகாண்டு நற்பைதக் கண்ேடன். ௨ நான் அவனிடம், “எங்ேக
ேபாய்ெகாண்டிருக்க றாய்?” என்று ேகட்ேடன். அவன் என்னிடம், “நான்



சகரியா௨:௩ 1811 சகரியா௨:௧௧

எருசேலைம அளந்து எவ்வளவு நீளம் எவ்வளவு அகலம் எனப் பார்க்கப்
ேபாக ேறன்” என்றான்.
௩ ப றகு என்ேனாடு ேபச க்ெகாண்டிருந்த தூதன் வலகனான். இன்ெனாரு

தூதன் அவேனாடு ேபசப் ேபானான். ௪ அவன் அவனிடம், “ஓடிப்ேபாய் அந்த
இைளஞனிடம் எருசேலமானது அளக்க முடியாத வைகயல் ெபரிதாக உள்ளது
என்றுெசால். அவனிடம்இவற்ைறச்ெசால்!

“ ‘எருசேலம்சுவர்களில்லாத நகரமாகும்.
ஏெனன்றால் அங்ேக ஏராளமான ஜனங்களும் மிருகங்களும்
வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன.’

௫கர்த்தர்கூறுகறார்:
‘நான் அவைளக் காப்பாற்றுவதற்கு அவைளச் சுற்ற ெநருப்புச் சுவராக

இருப்ேபன்.
அந்நகரத்த ற்கு மகைமையக் ெகாண்டுவர நான் அங்ேக குடியருப்ேபன்’ ”
என்றான்.

ேதவன்தமதுஜனங்கைளவீட்டிற்குஅைழக்கன்றார்
கர்த்தர்கூறுகறார்:
௬ “சீக்க ரம்! வடக்ேகஉள்ளநலத்தலிருந்துஓடு.

ஆம், நான் உங்கள் ஜனங்கைள எல்லாத் தைசகளுக்கும் ச தறடித்ேதன்
என்பதுஉண்ைம.

௭ சீேயானிலிருந்து உனது ஜனங்கள் பாப ேலானில் ைகத களாக
இருக்க றார்கள்.

ஆனால்இப்ெபாழுதுதப்ப ,அந்தநகரத்தலிருந்துெவளிேயஓடுங்கள்!”
௮சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
உன்னிடமிருந்துதருடியஜனங்களிடத்த ற்குஎன்ைனஅனுப்பனார்.

உங்கைளக் கனப்படுத்தும்படி என்ைன அனுப்பனார். ஏெனன்றால், யார்
உன்ைனக் காயப்படுத்தனாலும், அது ேதவனுைடய கண்மணிையக்
காயப்படுத்துவதுேபான்றதாகும்.

௯பாப ேலானியர், என்ஜனங்கைளஅடிைமப்படுத்தனார்கள்.
ஆனால்நான்அவர்கைளப்பலமாகஅடிப்ேபன்,

அவர்கள்என்ஜனங்களின்அடிைமகளாவார்கள்,
ப றகு சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் என்ைன அனுப்பனார் என்பைத
அறவார்கள்.

௧௦கர்த்தர்கூறுகறார்:
“சீேயாேன,மக ழ்ச்ச ேயாடுஇரு.

ஏெனன்றால், நான் வந்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். நான் உங்கள் நகரத்தல்
வாழ்ேவன்.

௧௧அந்த ேநரத்தல், பலநாடுகளிலிருந்துஜனங்கள்என்னிடம்வருவார்கள்.
அவர்கள்எனதுஜனங்களாவார்கள்.

நான்உங்கள்நகரில்வாழ்ேவன்”
ப றகு, சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்

என்ைனஅனுப்பனார் என்பைதநீங்கள்அறவீர்கள்.
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௧௨கர்த்தர் எருசேலைமத்தனதுசறப்புக்குரிய நகரமாகத் ேதர்ந்ெதடுப்பார்.
யூதா பரிசுத்தமானநாடாக,அவரதுபங்காகச் ேசரும்.

௧௩ஒவ்ெவாருவரும்அைமதயாகஇருப்பார்கள்.
கர்த்தர்அவரதுபரிசுத்தமானவீட்ைடவ ட்டுெவளிேயவருவார்.

௩
தைலைமஆசாரியன்
௧ப றகு தைலைமஆசாரியனாகய ேயாசுவாைவ எனக்குதூதன் காட்டினான்.

ேயாசுவா கர்த்தருைடய தூதனுக்கு முன்னால் நன்றுக்ெகாண்டிருந்தான்.
சாத்தான், ேயாசுவாைவக் குற்றஞ்சாட்டும்படி அவன் வலது பக்கத்த ேல
இருந்தான். ௨ ப றகு கர்த்தருைடய தூதன், “சாத்தாேன, கர்த்தர் உன்ைன
ெதாடர்ந்து குற்றஞ்சாட்டுவார். கர்த்தர் எருசேலைமத் தனது சறப்புக்குரிய
நகரமாகத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றார். அவர் நகைரக் காப்பாற்றனார். இது
எரிகன்ற ெநருப்பலிருந்து கட்ைடைய உருவ எடுப்பது ேபான்றதாகும்”
என்றான்.
௩ ேயாசுவா தூதனுக்கு முன் நன்று ெகாண்டிருந்தான். ேயாசுவா ஒரு

அழுக்கான ஆைடைய அணிந்தருந்தான். ௪ ப றகு, அந்த தூதன் தன்னருகல்
நன்றுக்ெகாண்டிருந்தவர்கைள ேநாக்க , “ேயாசுவாவன் அழுக்கு ஆைடகைள
எடுத்துப் ேபாடுங்கள்” என்றான். ப றகு தூதன் ேயாசுவாவ டம், “இப்ெபாழுது
நான் உனது குற்றங்கைள நீக்கயருக்க ேறன், நான் உனக்கு புதய ஆைடைய
தருக ேறன்” என்றான்.
௫ ப றகு நான், “அவனது தைலேமல் சுத்தமான தைலப்பாைகைய அணிவ ”

என்ேறன். எனேவ அவர்கள் அவன் தைலேமல் சுத்தமான தைலப்பாைகைய
அணிவத்தார்கள். கர்த்தருைடயதூதன்அங்ேக ந ற்கும்ேபாது, அவர்கள்அவன்
ேமல் சுத்தமான ஆைடைய ைவத்தார்கள். ௬ ப றகு கர்த்தருைடய தூதன்
ேயாசுவாவ டம்இவற்ைறச்ெசான்னான்.

௭சர்வவல்ைமயுள்ளகர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்:
“நான்ெசால்க றவழியல்வாழ்.

நான்ெசான்னவற்ைறச்ெசய்.
என்ஆலயத்தன்ெபாறுப்பாளராக நீஅதன்ப ரகாரங்கைளக்காவல்ெசய்வாய்.

இங்குநற்கும்தூதர்கைளப் ேபாலஆலயத்தன்எவ்வ டத்த ற்கும் ேபாகலாம்
என்றுநான்உனக்குஅனுமத தருேவன்.

௮ எனேவ ேயாசுவா, நீயும் உன் முன்னால் அமர்ந்தருக்கும் உடன்
ஆசாரியர்களும்

நான்ெசால்வைதக் ேகட்கேவண்டும். நீேயதைலைமஆசாரியன்.
உன்ேனாடு இருக்கற ஜனங்கள் நான் என்னுைடய ச றப்பு ேவைலக்காரைனக்

ெகாண்டு வரும்ேபாது ெசய்யப்ேபாகும் ெசயல்கைளக் காட்டும்
உதாரணங்களாகஇருக்க றார்கள்.

நான்உண்ைமயாக என்ச றப்பு ேவைலக்காரைனக்ெகாண்டுவருேவன்.
அவர்கைளஎனஅைழக்கப்படுக றார்.

௯பார், நான்ேயாசுவாவன்முன்புஒருச றப்பானகல்ைலைவத்ேதன்.
அக்கல்லில்ஏழுபக்கங்கள்இருக்கன்றன.

நான்அந்தக்கல்லில்சறப்புச் ெசய்தையச்ெசதுக்குேவன்.
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நான் இந்த நாட்டில் உள்ள அைனத்து குற்றங்கைளயும் ஒேர நாளில்
எடுத்துவடுேவன்என்பதைனஇதுகாட்டும்.”

௧௦சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்:
“அந்த ேவைளயல்,ஜனங்கள்தமதுநண்பர்கேளாடும்

அயலார்கேளாடும்அமர்ந்து ேபசுவார்கள்.
அத்த மரம் மற்றும் த ராட்ைச ெகாடிகளுக்குக் கீழ்அமர ஒருவைரெயாருவர்
அைழப்பார்கள்.”

௪
வளக்குத்தண்டும்இரண்டுஒலிவமரங்களும்
௧ ப றகு என்ேனாடு ேபச க்ெகாண்டிருந்த தூதன் என்னிடம் வந்து என்ைன

எழுப்பனான். நான் தூக்கத்தலிருந்து எழுந்தவைனப் ேபான்றருந்ேதன்.
௨ப றகுஅந்தத்தூதன், “நீ என்னபார்க்க றாய்?” என்றுஎன்னிடம் ேகட்டான்.
நான், “நான் முழுவதும் ெபான்னாலான வளக்குத் தண்ைடப் பார்க்க ேறன்.

வளக்குத் தண்டின் ேமல் ஏழு வளக்குகள் இருந்தன. வளக்குத் தண்டின்
உச்சயல் ஒரு அகல் இருக்கறது. அந்த அகலிலிருந்து ஏழு குழாய்கள்
வந்துக்ெகாண்டிருந்தன. ஒவ்ெவாரு குழாயும் ஒவ்ெவாரு வளக்குக்கும்
ேபாகன்றன. குழாய்கள் ஒவ்ெவாரு வளக்கும் அகலிலிருந்து எண்ெணையக்
ெகாண்டு வருகன்றது. ௩ அகலின் வலது பக்கம் ஒன்றும், இடது பக்கம்
ஒன்றுமாக இரண்டு ஒலிவமரங்கள் இருக்கன்றன. இந்த மரங்கள் அகல்
வளக்குகளுக்குேவண்டியஎண்ெணையக்ெகாடுக்கன்றன” என்ேறன், ௪ப றகு
நான் என்ேனாடு ேபச க்ெகாண்டிருந்த தூதனிடம், “ஐயா, இவற்றன் ெபாருள்
என்ன?” என்றுேகட்ேடன்.
௫ என்ேனாடு ேபச க்ெகாண்டிருந்த தூதன், “இைவ என்னெவன்று உனக்குத்

ெதரியாதா?” எனக் ேகட்டான்.
நான், “இல்ைலஐயா” என்ேறன்.
௬ ப றகு அவன் என்னிடம், “இதுதான் கர்த்தரிடமிருந்து ெசருபாேபலுக்குச்

ெசால்லப்பட்டச் ெசய்த : ‘உனக்கான உதவ , உனது பலம் மற்றும்
வல்லைமயலிருந்து வராது. இல்ைல, எனது ஆவயலிருந்ேத உனக்கு உதவ
வரும்’ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசான்னார்! ௭அந்த உயரமான
குன்று ெசருபாேபலுக்கு முன்னால் சமநலமாகும். அவன் ஆலயத்ைதக்
கட்டுவான். அந்த இடத்தல் மிகவும் முக்கயமான கல்ைல ைவக்கும்ேபாது
ஜனங்கள்: ‘அழகாயருக்க றது! அழகாயருக்க றது!’ என்றுசத்தமிடுவார்கள்.”
௮ எனக்கு ேமலும் வந்த கர்த்தருைடய ெசய்தயானது, ௯ “ெசருபாேபல் எனது

ஆலயத்துக்கான அஸ்தபாரக்கல்ைல இடுவான். ெசருபாேபேல ஆலயம்
கட்டும் ேவைலைய முடிப்பான். ப றகு, சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் என்ைன
ஜனங்களிடம் அனுப்பனார் என்பைத நீங்கள் அறவீர்கள். ௧௦ ஜனங்கள்
சறுெதாடக்கத்துக்காக அவமானம் அைடயேவண்டாம். ெசருபாேபல் தூக்கு
நூேலாடு கட்டி முடித்த ஆலயத்ைத அளந்து ேசாத ப்பைதப் பார்க்கும்ேபாது
ஜனங்கள் உண்ைமய ேலேய மக ழ்வார்கள். இப்ெபாழுது நீ பார்த்த ஏழு
பக்கமுள்ள கல் கர்த்தருைடய ஒவ்ெவாரு தைசயலும் பார்க்க ற கண்கைள
குறக்கும்,அைவபூமியன்ேமேலஎல்லாவற்ைறயும்பார்க்கன்றன.”
௧௧ப றகுநான் (சகரியா)அவனிடம், “நான்வளக்குத்தண்டின்வலதுபக்கத்தல்

ஒன்றும், இடது பக்கத்தல் ஒன்றுமாக ஒலிவ மரங்கைளப் பார்த்ேதன். அந்த
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இரண்டு ஒலிவ மரங்களின் அர்த்தம் என்ன?” எனக்ேகட்ேடன். ௧௨ நான்
அவனிடம், “இரண்டு தங்கக் குழாய்களின் வழியாகத் ெதாங்க , தங்க ந ற
எண்ெணையத்தங்களிடமிருந்துஇறங்கச்ெசய்யும்ஒலிவமரங்களின்இரண்டு
கைளகளின்அர்த்தம் என்ன?” என்றும்ேகட்ேடன்.
௧௩ பன்னர் அந்தத் தூதன் என்னிடம், “இவற்றன் ெபாருள் என்னெவன்று

ெதரியாதா?” எனக்ேகட்டான்.
நான் “இல்ைலஐயா” என்ேறன்.
௧௪ எனேவ அவன், “உலகம் முழுவதும் கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்யத்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டஇருவைரஅைவகுறக்கன்றன” என்றான்.

௫
பறக்கும்ஓைலச்சுருள்
௧ நான் மறுபடியும் ேமேல பார்த்ேதன். நான் ஒரு பறக்கும் புத்தகச்சுருைளப்

பார்த்ேதன். ௨தூதன்என்னிடம், “என்னபார்க்க றாய்?” எனக் ேகட்டான்.
“நான்ஒருபறக்கும்புத்தகச்சுருைளப்பார்க்க ேறன். அந்தபுத்தகச்சுருள் 30அடி

நீளமும் 15அடிஅகலமும்ெகாண்டது” என்றுநான்ெசான்ேனன்.
௩ பன்னர் தூதன் என்னிடம் ெசான்னான்: “அந்த புத் தகச்சுருளில்

சாபம் எழுதப்பட்டிருக்க றது. புத்தகச் சுருளின் ஒரு பக்கத்தல் தருடிய
ஜனங்களுக்கான சாபம் எழுதப்பட்டுள்ளது. புத்தகச் சுருளின் இன்ெனாரு
பக்கத்தல்வாக்குறுத அளிக்கும்ேபாதுெபாய்ெசான்னஜனங்களுக்கானசாபம்
எழுதப்பட்டுள்ளது. ௪ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்: நான் இந்தப்
புத்தகச்சுருைள தருடர்களின் வீடுகளுக்கும் கர்த்தருைடய நாமத்தால் ெபாய்
சத்தயம் ெசய்தவர்களின் வீடுகளுக்கும் அனுப்புேவன். அந்தப் புத்தகச்சுருள்
அங்ேக தங்க அது அவ்வீடுகைள அழிக்கும். அவ்வீட்டிலுள்ள கற்களும்
மரத்தூண்களும்அழிக்கப்படும்.”

ெபண்ணும்வாளியும்
௫ பன்னர் என்ேனாடு ேபச க்ெகாண்டிருந்த தூதன் ெவளிேய ேபானான்.

அவன்என்னிடம், “பார்! என்னவருகறெதன்றுகாண்கறாய்?” என்றுேகட்டான்.
௬நான் “இதுஎன்னெவன்றுஅற ேயன்” எனெசான்ேனன்.
அவன், “இதுஒருஅளவுபார்க்கும்வாளி”என்றுெசான்னான். அேதாடுஅவன்,

“அந்த வாளி இந்த நாட்டிலுள்ள ஜனங்களின் பாவங்கைள அளக்கும் வாளி”
என்றுெசான்னான்.
௭ வாளிைய மூடியருந்த ஈயத்தனாலான மூடி அகற்றப்பட்டது. வாளிக்குள்

ஒரு ெபண் உட்கார்ந்துெகாண்டிருந்தாள். ௮ தூதன், “இப்ெபண் பாவத்தன்
ப ரத ந தயாய் இருக்க றாள்” என்றான். பன்னர் தூதன் அப்ெபண்ைண
வாளிக்குள் தள்ளி, கனத்தமூடியனால்அைதமூடிப்ேபாட்டான். இது பாவங்கள்
மிகக் கனமானைவ என்பைதக் காட்டும். ௯ பன்னர் நான் ஏற ட்டுப்பார்த்ேதன்.
நான் இரண்டு ெபண்கள் நாைரையப் ேபான்ற ச றகுகளுடன் இருப்பைதப்
பார்த்ேதன். அவர்கள்பறந்துேபானார்கள். ச றகுகளிலுள்ளகாற்றால்வாளிைய
தூக்க ப் ேபாயனர். அவர்கள் வாளிையதூக்க க் ெகாண்டு காற்றல் பறந்தனர்.
௧௦ பன்னர் நான் என்ேனாடு ேபச க்ெகாண்டிருந்த தூதனிடம், “அவர்கள்
வாளிையத்தூக்க க்ெகாண்டுஎங்ேக ேபாக றார்கள்?” என்ேறன்.
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௧௧ தூதன் என்னிடம், “அவர்கள் ச ெநயாரிேல அதற்கு ஒரு வீட்ைடக்கட்டப்
ேபாய் ெகாண்டிருக்க றார்கள். அவர்கள் அந்த வீட்ைடக் கட்டிய ப றகு அந்த
வாளிையஅங்ேகைவப்பார்கள்” என்றான்.

௬
நான்குஇரதங்கள்
௧ பன்னர் நான் சுற்ற தரும்ப ேனன். நான் ேமேல பார்த்ேதன். நான் நான்கு

இரதங்கள் இரண்டு ெவண்கல மைலகளுக்கைடயல் ெசல்வைதக் கண்ேடன்.
௨ சவப்புக் குதைரகள் முதல் இரதத்ைத, இழுத்துக்ெகாண்டு ெசன்றன.
இரண்டாவது இரதத்ைத கருப்புக் குதைரகள் இழுத்துக்ெகாண்டு ெசன்றன.
௩ெவள்ைளக்குதைரகள், மூன்றாவதுஇரதத்ைதஇழுத்துச் ெசன்றன. சவப்புப்
புள்ளிகைள உைடய குதைரகள், நான்காவது இரதத்ைத இழுத்துச் ெசன்றன.
௪ பன்னர் என்ேனாடு ேபச க்ெகாண்டிருந்த தூதனிடம், “ஐயா, இவற்றன்
ெபாருள்என்ன?” என்றுேகட்ேடன்.
௫ தூதன், “இைவ நான்கு காற்றுகள். இைவ இப்ெபாழுதுதான் உலகம்

முழுவதற்கும் ஆண்டவராக இருக்க றவரிடத்தலிருந்து வந்தருக்கன்றன.
௬ கருப்புக் குதைரகள் வடக்ேக ெசல்லும். சவப்புக் குதைரகள் க ழக்ேக
ெசல்லும். ெவள்ைளக் குதைரகள் ேமற்ேக ெசல்லும். சவப்புப்
புள்ளிகைளயுைடயகுதைரகள்ெதற்ேகெசல்லும்” என்றான்.
௭ சவப்புப் புள்ளிகைளயுைடய குதைரகள் புறப்பட்டுப்ேபாய் பூமியல்

அைவகளுக்கான பகுத கைளக் காண ஆவலாய் இருந்தன. எனேவ தூதன்
அைவகளிடம், “பூமி முழுவதும் ேபாங்கள்” என்றான். எனேவ அைவ பூமியல்
தங்கள்பகுத களில் நடந்துெசன்றன.
௮ பன்னர் கர்த்தர் என்ைனக் கூப்ப ட்டார். அவர், “பார், வடக்ேக ெசல்லும்

குதைரகள் பாப ேலானில் தம் ேவைலைய முடித்துவ ட்டன. அைவ எனது
ஆவைய அைமத படுத்தவ ட்டன. இப்ெபாழுது நான் ேகாபமாக இல்ைல!”
என்றார்.

ஆசாரியன்ேயாசுவாஒருக ரீடத்ைதப்ெபறுகறான்
௯பன்னர்,நான்கர்த்தரிடமிருந்துஇன்ெனாருெசய்தையப்ெபற்ேறன். அவர்,

௧௦ “எகல்தாயும், ெதாப யாவும், ெயதாயாவும் பாப ேலானின் சைற ைகத களாய்
இருந்து வந்தருக்கன்றனர். அம்மனிதர்களிடமிருந்து ெவள்ளிையயும்,
தங்கத்ைதயும் ெபறு. ப றகு ெசப்பனியாவன் மகனாகய ேயாச யாவன்
வீட்டுக்குப் ேபா. ௧௧ அந்தப் ெபான்ைனயும் ெவள்ளிையயும் பயன்படுத்த
க ரீடம் ெசய். அந்தக் க ரீடத்ைத ேயாசுவாவன் தைலயல் ைவ. (ேயாசுவா
தைலைம ஆசாரியனாக இருந்தான். ேயாசுவா ேயாத்சதாக்கன் மகன்) ப றகு
ேயாசுவாவ டம்இவற்ைறச் ெசால். ௧௨ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறக்
கூறுகறார்:

“ ‘கைளஎன்றுஅைழக்கப்படும்மனிதன்இருக்கறார்.
அவர் பலத்துடன்வளருவார்.
அவர்கர்த்தருைடயஆலயத்ைதகட்டுவார்.

௧௩அவர்கர்த்தருைடயஆலயத்ைதக்கட்டி,
அதற்குரியப் ெபருைமையப்ெபறுவார்.

அவர்தனதுசங்காசனத்தல்அமர்ந்துஆள்பவனாவார்.
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ஒருஆசாரியன்அவனருகல்நற்பான்.
இவ்வ ரண்டுேபரும் ேசர்ந்து சமாதானத்துடன்பணிெசய்வார்கள்.’

௧௪ அவர்கள் இந்தக் க ரீடத்ைத ஜனங்களுக்கு நைனவூட்டுவதற்காக
ஆலயத்தல் ைவப்பார்கள். அந்தக் க ரீடம் எல்தாய், ெதாப யா, ெயதயா,
ெசப்பனியாவன் மகன் ேயாசுவா ஆக ேயாருக்கு நனவூட்டும் சன்னமாக
இருக்கும். ேயாச யா, இதுஅரசனின்வல்லைம ேதவனிடத்தலிருந்துவருகறது
என்பைதஅவர்களுக்குநைனவூட்டும்.”
௧௫ ெதாைலத்தூரத்தல் வாழும் ஜனங்களும் வந்து அங்கு ஆலயம்

கட்டுவார்கள். பன்னர் கர்த்தர் என்ைன உங்களுக்காக அனுப்பனார் என்பைத
உணர்வீர்கள். கர்த்தர் ெசால்லுகறபடி நீங்கள்ெசய்தால்இைவநகழும்.

௭
கர்த்தர்இரக்கத்ைதயும்கருைணையயும்வரும்புக றார்
௧ தரியுவன் நான்காவதுஆட்சயாண்டில் கர்த்தரிடமிருந்து சகரியாவுக்கு ஒரு

ெசய்த வந்தது. இது ஒன்பதாவது மாதத்தன் நான்காம் நாள். (அது கஸ்ேல
எனப்படும்) ௨ெபத்ேதல்ஜனங்கள் சேரத்ேசைரயும்,ெரெகம்ெமேலகும்,அவனது
ஆட்கைளயும் சல ேகள்வகள் ேகட்க கர்த்தரிடம் அனுப்பனார்கள். ௩அவர்கள்
தீர்க்கதரிச களிடமும், சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தருைடய ஆலயத்தல்
உள்ள ஆசாரியர்களிடமும் ெசன்றனர். அம்மனிதர்கள் அவர்களிடம் இந்த
ேகள்வையக் ேகட்டனர்: “பல ஆண்டுகளாக ஆலயத்தன் அழிவுக்காக நாங்கள்
துக்கம் ெகாண்ேடாம். ஒவ்ெவாரு ஆண்டின் ஐந்தாவது மாதத்தலும்நாங்கள்
அழுவதற்கும், உபவாச ப்பதற்கும் தனியான காலத்ைத நயமித்தருந்ேதாம்.
நாங்கள்இதைனத்ெதாடரேவண்டுமா?”
௪நான்சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தரிடமிருந்துஇந்தச்ெசய்தையப்ெபற்ேறன்

௫ “ஆசாரியர்களுக்கும் இந்த நாட்டிலுள்ள பறருக்கும் இதைனக் கூறு. நீங்கள்
ஐந்தாவதுமாதத்தலும், ஏழாவதுமாதத்தலும்,உபவாசம்இருந்து 70வருடங்கள்
உங்கள் துக்கத்ைதக் காட்டினீர்கள். ஆனால் அந்த உபவாசம் எனக்காகவா?
௬இல்ைல. நீங்கள் உண்ணுவதும், குடிப்பதும் எனக்காகவா? இல்ைல. இது
உங்கள் ெசாந்த நலனுக்காக. ௭ ேதவன் முற்கால தீர்க்கதரிச கைளக் ெகண்டு
இேத ெசய்தையச் ெசால்லியருக்க றார். எருசேலம் ஒரு வளமான நகரமாக
ஜனங்களால்நைறந்தருந்தேபாதுஅவர்இவற்ைறச்ெசான்னார். எருசேலைமச்
சுற்றயுள்ள நகரங்களிலும் ெநேகவ், ேமற்கத்தய மைல அடிவாரங்களிலும்
ஜனங்கள்வாழ்ந்த காலத்தல் ேதவன்இவற்ைறச்ெசான்னார்.”

௮இதுதான்சகரியாவுக்கானகர்த்தருைடயெசய்த .
௯சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்,
“எதுநன்ைமயும் ேநர்ைமயும்ெகாண்டேதாஅவற்ைறநீெசய்ய ேவண்டும்.

நீங்கள்ஒருவருக்ெகாருவர் கருைணயும்இரக்கமும்ெகாள்ளேவண்டும்.
௧௦வதைவகைளயும்,அநாைதகைளயும்,

அயல்நாட்டாைரயும், ஏைழகைளயும்துன்புறுத்தாேதயுங்கள்.
ஒருவருக்ெகாருவர் தீைமச்ெசய்யஎண்ணவும்ேவண்டாம்!” என்றார்.

௧௧ஆனால்அந்தஜனங்கள்ேகட்க மறுத்தனர்.
அவர்கள்அவர்வரும்பயைதெசய்யமறுத்தனர்.
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அவர்கள்தங்கள்காதுகைளமூடினார்கள்.
எனேவ, ேதவன்என்னெசால்க றார் என்பைத ேகட்கமுடியவல்ைல.

௧௨அவர்கள்மிகவும்கடினமனமுைடயவர்கள்.
அவர்கள்சட்டங்களுக்குஅடிபணிவதல்ைல.

சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர் தனதுஆவையக்ெகாண்டு
தனதுஜனங்களுக்குத்தீர்க்கதரிச கள்மூலமாகெசய்த கைளஅனுப்பனார்.

ஆனால்ஜனங்கள்ேகட்கவல்ைல.
எனேவ, சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர் மிகவும் ேகாபமுற்றார்.

௧௩ஆகேவசர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்,
“நான்அவர்கைளக்கூப்ப ட்ேடன்.

அவர்கள்பதல்ெசால்லவல்ைல.
இப்ெபாழுதுஅவர்கள்என்ைனக்கூப்ப ட்டால்,

நான்பதல்ெசால்லமாட்ேடன்.
௧௪ நான் மற்ற நாடுகைள, ஒரு புயைலப்ேபான்று அவர்களுக்கு எத ராகக்

ெகாண்டுவருேவன்.
அவர்கள்அந்த நாடுகைளஅறயமாட்டார்கள்.
ஆனால்,இந்தநாடு ப ற நாடுகள்வந்துேபானபறகுஅழிக்கப்படும்.

இந்தெசழிப்பானநாடுஅழிக்கப்படும்” என்றார்.

௮
எருசேலைமஆசீர்வத க்ககர்த்தர்வாக்குறுத அளிக்க றார்
௧ இதுதான் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தரிடமிருந்து வருகற ெசய்த .

௨ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார். “நான் சீேயாைன உண்ைமயாக
ேநச க்க ேறன். அவள் என்ைன வசுவாச க்காதேபாது நான் மிகவும்
ேகாபங்ெகாள்ளும் அளவுக்கு அதகமாக அவைள ேநச த்ேதன்”. ௩ கர்த்தர்
கூறுகறார், “நான் சீேயானுக்கு தரும்ப வந்தருக்க ேறன். நான் எருசேலமில்
வாழ்ந்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். எருசேலம் வசுவாசமுள்ள நகரம் என்று
அைழக்கப்படும். சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தருைடய மைலயானது
பரிசுத்தமானமைலஎனஅைழக்கப்படும்.”
௪ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்: “எருசேலமின் ெபாது இடங்களில்

வயதான ஆண்களும், ெபண்களும் மீண்டும் காணப்படுவார்கள். ஜனங்கள்
நீண்டகாலம் ைகதடியன் ேதைவ வரும்வைர வாழ்வார்கள். ௫ நகரமானது
ெதருக்களில் வைளயாடும் குழந்ைதகளால் நைறந்தருக்கும். ௬ தப்ப ப்
பைழத்தவர்கள்இதைனஆச்சரியமானதுஎன்றுநைனப்பார்கள். நானும்இைத
ஆச்சரியமானதுஎன்ேறநைனப்ேபன்!”
௭சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்: “பார்,நான்கழக்கலும்ேமற்கலும்

உள்ள நாடுகளிலிருந்து என் ஜனங்கைள மீட்டுக் ெகாண்டிருக்க ேறன்.
௮ அவர்கைள இங்ேக மீண்டும் அைழத்து வருேவன். அவர்கள் எருசேலமில்
வாழ்வார்கள். அவர்கள் எனது ஜனங்களாக இருப்பார்கள். நான் அவர்களின்
நல்லஉண்ைமயுள்ளேதவனாகஇருப்ேபன்,”
௯ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்: “பலமாயருங்கள். இன்று

ஜனங்களாகய நீங்கள் அேத ெசய்தையக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.
இது, சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் தனது ஆலயத்ைத மீண்டும் கட்ட முதல்
அஸ்தபாரக் கல்ைலப் ேபாட்டேபாது ெசான்னது. ௧௦ அந்த ேநரத்துக்கு முன்பு,
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கூலிக்கு ேவைல ஆட்கைளயும், வாடைகக்கு மிருகங்கைளயும் அமர்த்த
மனிதர்களிடம் பணம் இல்லாமல் இருந்தது. ஜனங்களுக்கு வந்து ேபாவது
பாதுகாப்பானதாக இல்ைல. அவர்களுக்கு எல்லா துன்பங்களிலிருந்தும்
வடுதைல இல்லாமல் இருந்தது. நான் ஒவ்ெவாருவைரயும் தன் அயலாருக்கு
எத ராக மாற்றயருக்க ேறன். ௧௧ ஆனால் இப்ெபாழுது அது ேபான்றல்ைல.
மீதயானவர்களுக்கு நான் முன்பு ேபான்று இருக்கமாட்ேடன்.” சர்வ
வல்லைமயுள்ளகர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௧௨ “இந்த ஜனங்கள் சமாதானத்ேதாடு நடுவார்கள். அவர்களின்

த ராட்ைசச் ெகாடிகள் த ராட்ைசகைளத் தரும். நலம் நல்ல வைளச்சைலக்
ெகாடுக்கும். ேமகங்கள் மைழையத்தரும். நான் எனது ஜனங்களுக்கு
இவற்ைறெயல்லாம் தருேவன். ௧௩ ஜனங்கள் தமது சாபங்களில் இஸ்ரேவல்
மற்றும் யூதாவன் ெபயர்கைளப் பயன்படுத்தத் ெதாடங்கனார்கள். ஆனால்
நான் இஸ்ரேவைலயும், யூதாைவயும் காப்பாற்றுேவன். அவற்றன் ெபயர்கள்
ஆசீர்வாதங்களாகமாறும்எனேவஅஞ்ச ேவண்டாம். உறுதயாய்இருங்கள்.”
௧௪ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார் “உங்களது முற்ப தாக்கள்

என்ைனக் ேகாபமூட்டினார்கள். எனேவ நான் அவர்கைள அழிக்க முடிவு
ெசய்ேதன். மனைத மாற்ற க் ெகாள்ளக் கூடாது என்று முடிவு ெசய்ேதன்.”
சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறக் கூறுகறார். ௧௫ “ஆனால்
இப்ெபாழுது நான் என் மனைத மாற்ற க் ெகாண்ேடன். அேத வழியல் நான்
எருசேலமிற்கும், யூத ஜனங்களுக்கும் நன்ைம ெசய்யேவண்டும் என்று முடிவு
ெசய்தருக்க ேறன். எனேவ அஞ்சேவண்டாம். ௧௬ஆனால் நீங்கள் இவற்ைறச்
ெசய்யேவண்டும். நீங்கள் அயலாரிடம் உண்ைமையச் ெசால்லுங்கள்.
உங்கள் நகரங்களில் நீங்கள் முடிெவடுக்கும்ேபாது உண்ைமயானவற்ைறயும்
சரியானவற்ைறயும் ெசய்யுங்கள். அது சமாதானத்ைதக் ெகாண்டுவரும்.
௧௭உனதுஅயலார்கைளத் துன்புறுத்த ரகச யத் த ட்டங்கைளப் ேபாடேவண்டாம்.
ெபாய்யான வாக்குறுதகைள ெசய்யேவண்டாம். நீங்கள் அவற்ைறச் ெசய்து
மக ழ்ச்ச அைடயக்கூடாது. ஏெனன்றால், நான் அவற்ைற ெவறுக்க ேறன்”
கர்த்தர்இவற்ைறக்கூறனார்.
௧௮ நான் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தரிடமிருந்து இச்ெசய்தையப் ெபற்ேறன்.

௧௯சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார், “உங்களுக்குத்துக்கம்ெகாள்ளவும்,
உபவாசம் இருக்கவும், நாலாவது மாதத்தலும், ஐந்தாவது மாதத்தலும்,
ஏழவாவது மாதத்தலும், பத்தாவது மாதத்தலும் ச றப்பான நாட்கள் இருக்கும்.
அந்தத்துக்கத்துக்குரியநாட்கைளமக ழ்ச்ச க்குரியநாட்களாகமாற்றேவண்டும்.
அைவ நல்ல மக ழ்ச்ச கரமான நாட்களாக இருக்கும். நீங்கள் உண்ைமையயும்
சமாதானத்ைதயும் ேநச க்க ேவண்டும்.”

௨௦சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்கூறுகறார்,
“எத ர்காலத்தல், எருசேலமிற்குபலநகரங்களிலிருந்துஜனங்கள்வருவார்கள்.
௨௧ ேவறுபட்ட நகரங்களிலிருந்து ஜனங்கள் ஒருவைரெயாருவர் வாழ்த்துதல்

ெசால்லுவார்கள்.
அவர்கள், ‘நாங்கள் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தைர ெதாழுதுெகாள்ளப்
ேபாக ேறாம்’ என்பார்கள்.

ேமலும்மற்றவன் ‘நான்உன்ேனாடுவரவரும்புக ேறன்’ என்பான்,”
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௨௨ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தைரப் பார்ப்பதற்காக அேநக நாடுகளிலிருந்து
அேநக ஜனங்கள் வருவார்கள். அவர்கள் அவைர ெதாழுதுெகாள்வதற்காக
வருவார்கள். ௨௩ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார், “அந்த ேவைளயல்,
ேவறு ேவறு ெமாழிகைளப் ேபசுக ற ஜனங்கள் யூதரிடம் வருவார்கள். பல
அன்னிய நாட்டினர் ஒரு யூதனின் உைடயன் ஓரத்ைதப் (வஸ்த ரத்ெதாங்கைல)
ப டித்துக்ெகாள்வார்கள். அவர்கள், ‘ேதவன்உங்கேளாடுஇருக்க றார்என்பைதக்
ேகள்வப்பட்ேடாம். நாங்கள் அவைர ெதாழுதுெகாள்ள உங்கேளாடு வரலாமா?’
என்றுேகட்பார்கள்.”

௯
ப ற நாடுகளுக்குஎத ரானநயாயத்தீர்ப்பு
௧ ேதவனிடம் இருந்து ஒரு ெசய்த , ஆத ராக் நாட்ைடப் பற்றயும், அவனது

தமஸ்கு தைலநகரத்ைதப் பற்றயும் எத ராக உள்ள கர்த்தருைடய ெசய்த .
“இஸ்ரேவலின் சகல ேகாத்த ரங்களில் உள்ள ஜனங்கள் மட்டுேம ேதவைனப்
பற்ற த் ெதரிந்தவர்களல்ல. அவரிடம் ஒவ்ெவாருவரும் உதவ ேகட்க றார்கள்.
௨ ஆமாத், ஆத ராக் நாட்டின் எல்ைல. தீரு, சீேதான் நகரத்தார் த றைமயும்,
மதநுட்பமும் உைடயவர்களாக இருந்தேபாதலும், இச்ெசய்த அவர்களுக்கு
எத ரானது. ௩ தீரு ஒரு ேகாட்ைடையப் ேபான்று கட்டப்பட்டது. அங்குள்ள
ஜனங்கள்ெவள்ளிையவசூல்ெசய்தார்கள். அதுபுழுதையப் ேபால் மிகுதயாக
இருந்தது. ெபான்னானது களி மண்ைணப்ேபான்று சாதாரணமாக இருந்தது,
௪ ஆனால் நமது அதகாரியாக ய கர்த்தர் அவற்ைற எடுத்துக்ெகாள்வார்.
அவர் ஆற்றல் மிக்க கப்பல் பைடைய அழிப்பார். நகரமானது ெநருப்பால்
அழிக்கப்படும்.
௫ “அஸ்கேலானில் உள்ள ஜனங்கள் அவற்ைறப் பார்ப்பார்கள். அவர்கள்

அஞ்சுவார்கள். காத்சா ஜனங்கள் அச்சத்தால் நடுங்குவார்கள். எக்ேரான்
ஜனங்கள் ந கழ்வைதப் பார்த்து நம்ப க்ைகைய இழப்பார்கள். காத்சாவல்
எந்த அரசனும் வடுபடமாட்டான். அஸ்கேலானில் எவரும் வாழமாட்டார்கள்.
௬ அஸ்ேதாத்தல் உள்ள ஜனங்கள் தங்களது உண்ைமயான தந்ைத
யாெரன்று அறயமாட்டார்கள். நான் தற்ெபருைமமிக்க ெபலிஸ்தய
ஜனங்கைள முழுவதுமாக அழிப்ேபன். ௭அவர்கள் இரத்தமுள்ள இைறச்சைய
உண்ணமாட்டார்கள். ேவறுஉண்ணக்கூடாத உணைவயும்உண்ணமாட்டார்கள்.
மீதயுள்ள ெபலிஸ்தய ஜனங்கள் என் ஜனங்களின் ஒரு பகுதயாக
இருப்பார்கள். அவர்கள் யூதாவன் மற்றுெமாறு ேகாத்த ரமாக இருப்பார்கள்.
எக்ேரான் ஜனங்கள் என் ஜனங்களின் ஒரு பகுதயாக எபூசயர்கைளப்ேபால
இருப்பார்கள். நான் எனது நாட்ைடக் காப்பாற்றுேவன். ௮ நான் பைகவர்கள்
பைடகைள என் நாட்டின்வழியாகப் ேபாகஅனுமதக்கமாட்ேடன். நான்அவர்கள்
என் ஜனங்கைளத் துன்புறுத்தும்படி வ டமாட்ேடன். என் ெசாந்தக் கண்களால்
எனதுஜனங்கள்கடந்த காலத்தல்எவ்வளவுதுன்புற்றார்கள்எனப்பார்த்ேதன்.”
வருங்காலஅரசன்

௯சீேயான்நகரேம,மக ழ்ச்ச யாயரு.
எருசேலம்ஜனங்கேள,மக ழ்ச்ச ேயாடுகூவுங்கள்.

பார்,உனதுஅரசன்உன்னிடம்வருகறார்.
அவர் நல்லவர்,ெவற்றெபற்றஅரசன்.
ஆனால்அவர் பணிவுள்ளவர்.



சகரியா௯:௧௦ 1820 சகரியா௯:௧௭

அவர்கழுைதேமல்வந்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.
இதுேவைலெசய்யக்கூடியகழுைதக்குப றந்தஇளங்கழுைத.

௧௦அரசன்கூறுகறார்: “நான்எப்ப ராயீமின்இரதங்கைளஅழித்ேதன்.
எருசேலமின்குதைரவீரர்கைளஅழித்ேதன்.
நான்ேபாரில் பயன்படும்வல்கைளஅழித்ேதன்.”

அவ்வரசன்சமாதனத்தன்ெசய்தையநாடுகளுக்குஅறவப்பான்.
அவன்கடல்வ ட்டுகடைலயும்ஐப ராத்துநத ெதாடங்க
பூமியலுள்ளெதாைலதூரஇடங்கைளயும்ஆள்வான்.

கர்த்தர் தனதுஜனங்கைளப்காப்பாற்றுவார்
௧௧எருசேலேம,உனதுஉடன்படிக்ைகையநாம்இரத்தத்தால்முத்தரித்ேதாம்.

எனேவ நான் தைரயல் துவாரங்களில் அைடப்பட்ட ஜனங்கைள வடுதைல
பண்ணுேவன்.

௧௨ைகத கேள,வீட்டிற்குப் ேபாங்கள்.
இப்ெபாழுதுநீங்கள்நம்ப க்ைகக்ெகாள்ளஇடமுண்டு.

நான்தரும்ப உங்களிடம்வருேவன்
என்றுஇப்ெபாழுதுெசால்க ேறன்.

௧௩யூதாேவ, நான்உன்ைனவல்ைலப் ேபால் பயன்படுத்துேவன்.
எப்ப ராயீேம, நான்உன்ைனஅம்பாகப் பயன்படுத்துேவன்.

நான்உங்கைளக ேரக்க நாட்டாருக்குஎத ராக
வலிைமயுள்ளவாளாகப் பயன்படுத்துேவன்.

௧௪கர்த்தர்அவர்களிடம் ேதான்றுவார்.
அவர்தமதுஅம்புகைளமின்னைலப் ேபான்றுஎய்வார்.

எனதுஅதகாரியாக யகர்த்தர் எக்காளம்ஊதுவார்.
பைடயானதுபாைலவனப்புயல்ேபால்வைரயும்.

௧௫சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்அவர்கைளக்காப்பார்.
வீரர்கள் பைகவர்கைளத் ேதாற்கடிப்பதற்காகக் கற்கைளயும்,
கவண்கைளயும்பயன்படுத்துவார்கள்.

அவர்கள்பைகவரின்இரத்தத்ைதவடியச்ெசய்வார்கள்.
அதுத ராரட்ைசரசத்ைதப் ேபான்றுபாயும்.
அதுபலிபீடத்தன்மூைலகளில்வழியும்இரத்தத்ைதப் ேபான்றுஇருக்கும்.

௧௬அந்த ேநரத்தல்,அவர்களின் ேதவனாகயகர்த்தர்,
ேமய்ப்பன்ஆடுகைளக்காப்பது ேபாலகாப்பார்.

அவருக்குஅவர்கள்வைலமத ப்பற்றவர்கள்.
அவர்கள்அவரதுநாட்டில்ஒளிவீசும் நைககைளப் ேபான்றவர்கள்.

௧௭எல்லாம் நல்லதாகவும்,அழகானதாகவும்இருக்கும்.
அங்ேகஅற்புதமானஅறுவைடஇருக்கும்.

ஆனால்அதுஉணவாகவும், த ராட்ைசரசமாகவும்இருக்காது.
இல்ைல,இதுஇளம்ஆண்களும்,ெபண்களுமாய்இருக்கும்.

௧௦
கர்த்தருைடயவாக்குறுதகள்
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௧மைழக்காலத்தல்மைழக்காகக் கர்த்தரிடம் ெஜபம்ெசய். கர்த்தர் மின்னைல
அனுப்புவார், மைழ வழும். ஒவ்ெவாருவரின் வயலிலும் ேதவன் ெசடிகைள
வளரச்ெசய்வார்.
௨ ஜனங்கள், தங்கள் ச றய சைலகைளயும், மந்த ரத்ைதயும் பயன்படுத்த

வருங்காலத்ைத அற ந்துக்ெகாள்ள முயல்வார்கள். ஆனால் அைவ
பயனற்றதாகும். அந்த ஜனங்கள் தரிசனங்கைளப் பார்த்து, அவர்கள்
கனவுகைளப்பற்ற ெசால்வார்கள். ஆனால் இது வீணானது. அைவகள்
ெபாய்கள். எனேவ ஜனங்கள் உதவக்காக அங்கும் இங்கும் அைலந்து
ஆடுகைளப்ேபால் கதறுவார்கள். ஆனால் அவர்கைள வழிகாட்டி அைழத்துச்
ெசல்லேமய்ப்பன்எவரும்இருக்கமாட்டார்கள்.
௩ கர்த்தர் கூறுகறார்: “நான் ேமய்ப்பர்கள் மீது (தைலவர்கள்) ேகாபமாக

இருக்க ேறன். எனதுஆடுகளுக்கு (ஜனங்கள்) என்ன நகழ்க றேதா அவற்றுக்கு
அத்தைலவர்கைளப் ெபாறுப்பாளர்களாக ஆக்க ேனன்.” (யூதாவன் ஜனங்கள்
ேதவனுைடய மந்ைத. சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் உண்ைமய ேலேய தமது
மந்ைதையப்பற்ற அக்கைற ெகாள்வார். ஒரு ேபார்வீரன் தனது அழகய
ேபார்க்குதைரையக்காப்பது ேபான்றுஅவர்காப்பார்.)
௪ “யூதாவலிருந்துமூைலக்கல்,கூடாரமுைன, ேபார்வல்முன்ேனறும்வீரர்கள்

எல்லாம் ேசர்ந்து வரும். ௫ அவர்கள் தம் பைகவைர ெவல்வார்கள். இது
வீரர்கள், ெதருவல் உள்ள ேசற்றல் ெசல்வது ேபால் இருக்கும். அவர்கள்
ேபாரிடுவார்கள். கர்த்தர் அவர்கேளாடு இருக்கும்வைர அவர்கள் குதைர
வீரர்கைளக் கூடத் ேதாற்கடிப்பார்கள். ௬ நான் யூதாவன் குடும்பத்ைத
வலிைம உள்ளவர்களாக்குேவன். ேபாரில் ேயாேசப்ப ற்கு ெவற்ற ப் ெபற நான்
உதவுேவன். நான் அவர்கைளப் பாதுகாப்ேபாடு தரும்பக் ெகாண்டு வருேவன்.
நான் அவர்கைள ஆறுதல்படுத்துேவன், இது நான் அவர்கைள என்றும்
புறம்பாக்கவ டாமல் இருப்பவர்கைளப்ேபால் இருப்பார்கள். நான் அவர்களின்
ேதவனாகய கர்த்தர். நான் அவர்களுக்கு உதவுேவன். ௭ எப்ப ராயீமின்
ஜனங்கள் அளவுக்கு மீற மதுபானம் குடித்த வீரர்கைளப்ேபான்று மகழ்ச்ச யாக
இருப்பார்கள். அவர்களதுகுழந்ைதகளும்கூட மகழுவார்கள். அவர்கள்இதயம்
கர்த்தருக்குள்மக ழ்ச்ச யைடயும்.
௮ “நான் அவர்கைளப் பார்த்து பரிகச ப்ேபன். நான் அவர்கள் அைனவைரயும்

ஒன்று ேசர்ப்ேபன். நான் உண்ைமயாக அவர்கைளக் காப்பாற்றுேவன். அங்ேக
ஏராளமான ஜனங்கள் இருப்பார்கள். ௯ஆம், நான் எனது ஜனங்கைள நாடுகள்
முழுவதும் ச தறடித்தருக்க ேறன். ஆனால் அத்ெதாைல நாடுகளிலிருந்து
அவர்கள்என்ைனநைனவுகூருவார்கள். அவர்களும்அவர்களதுபள்ைளகளும்
வாழுவார்கள். அவர்கள் தரும்ப வருவார்கள். ௧௦ நான் எக ப்தலிருந்தும்,
அசீரியாவலிருந்தும் அவர்கைள மீண்டும் அைழத்து வருேவன். நான்
அவர்கைள கீேலயாத் பகுத க்கு ெகாண்டு வருேவன். அவர்களுக்கு இடம்
ேபாதாமல் ேபாவதால், நான் அவர்கைள அருகலுள்ள லீபேனானிலும் வாழச்
ெசய்ேவன். ௧௧ ேதவன் முன்பு அவர்கைள எக ப்தலிருந்து ெவளிேய ெகாண்டு
வந்தேபாது இருந்ததுேபால் இருக்கும். அவர் கடலின் அைலகைள அடிப்பார்.
கடல் பளக்கும், ஜனங்கள்துன்பக்கடைல நடந்து கடப்பார்கள். கர்த்தர் நதயன்
ஓைடகைள வறண்டு ேபாகச் ெசய்வார். அவர் அசீரியாவன் கர்வத்ைதயும்,
எக ப்தன் அதகாரத்ைதயும் அழிப்பார். ௧௨ கர்த்தர் தமது ஜனங்கைளப்



சகரியா ௧௧:௧ 1822 சகரியா ௧௧:௧௩

பலமுள்ளவராகச் ெசய்வார். அவர்கள் அவருக்காக அவரது நாமத்தல்
வாழ்வார்கள்.” கர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.

௧௧
ேதவன்மற்றநாடுகைளத்தண்டிப்பார்

௧வீபேனாேன,உன்வாசைலத்த ற.
அதனால்ெநருப்புஅதன்வழியாகவந்துஉன்ேகதுருமரங்கைளஎரிக்கும்.

௨ைசப ரஸ்மரங்கள்அழும். ஏெனன்றால் ேகதுருமரங்கள்வழுந்தருக்கும்.
அந்தப் பலமானமரங்கள்எடுத்துச்ெசல்லப்படும்.
பாஷானிலுள்ளஓக்மரங்கள்,ெவட்டப்பட்ட காடுகளுக்காக கதறும்.

௩அழுதுெகாண்டிருக்கும் ேமய்ப்பர்கைளக்கவனி.
அவர்களின்ஆற்றல்மிக்க தைலவர்கள்ெகாண்டுப்ேபாகப்பட்டனர்.

ெகர்ச்ச த்துக்ெகாண்டிருக்கும்இளஞ்சங்கங்கைளக்கவனி.
அவற்றன் அடர்ந்த புதர்கள் ேயார்தான் நத க்கைரயல் இருந்தன. அைவ
அழிந்துப்ேபாயன.

௪ எனது ேதவனாகய கர்த்தர் கூறுகறார்: “ெகாைலச் ெசய்யப்படுவதற்குரிய
ஆடுகைளப் ெபாறுப்புடன் கவனித்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௫ அவர்களின்
தைலவர்கள் ெசாந்தக்காரர்கைளயும், வயாபாரிகைளயும்ேபாலஉள்ளனர்.
ெசாந்தக்காரர்கள் தமது ஆடுகைளக் ெகால்க றார்கள், ஆனால்
தண்டிக்கப்படுவதல்ைல. வயாபாரிகள் ஆட்டிைன வற்று, ‘கர்த்தைரத்
துதயுங்கள். நான் ெசல்வந்தன் ஆேனன்!’ என்பார்கள். ேமய்ப்பர்கள்
தம் ஆடுகளுக்காக வருத்தப்படுவதல்ைல. ௬ நான் இந்நாட்டில் வாழ்க ற
ஜனங்களுக்காகவருத்தப்படுவதல்ைல.” கர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்: “பார்,
நான்ஒவ்ெவாருவைரயும்அவர்களதுஅயலகத்தாரும்,அரசனும்அடக்கயாண்டு
அவர்களது நாட்டிைன அழிக்கும்படி வடுேவன். அப்ேபாது நான் அவர்கைளத்
தடுப்பதல்ைல!”
௭எனேவ,நான்ெகால்லப்படுவதற்குரியஅந்தப்பரிதாபத்துக்குரியஆடுகைள

ேமய்ப்ேபன். நான் இரண்டு ேகால்கைள கண்ெடடுப்ேபன். ஒன்றற்கு
அனுக்க ரகம் என்றும் இன்ெனான்றற்கு ஒற்றுைம என்றும் ேபரிடுேவன்.
பன்னர், நான் ஆடுகைள ேமய்க்கத் ெதாடங்குேவன். ௮ நான் ஒேர மாதத்தல்
மூன்று ேமய்ப்பர்கைளக் ெகான்றுப்ேபாட்ேடன். நான் ஆடுகளின் ேமல்
ேகாபமுற்ேறன். அைவ என்ைன ெவறுக்க ெதாடங்கன. ௯ பன்னர், “நான்
உங்கைள கவனியாமல் நறுத்தவடுேவன். நான் உங்கைள இனிேமல்
ேமய்ப்பதல்ைல. நான் அவற்றல் மரிக்க வரும்புக றவர்கைள மரிக்கட்டும்
என்று வடுேவன். நான் அவற்றல் அழிய வரும்புக றவர்கள் அழியட்டும்
என்று வடுேவன். மீதயானைவ ஒன்ைற ஒன்று அழிக்கும்.” ௧௦ ப றகு
நான் அனுக்க ரகம் என்ற ேகாைல எடுத்ேதன். நான் அதைன உைடத்ேதன்.
ேதவன் அைனத்து ஜனங்கேளாடும் ெசய்த உடன்படிக்ைக உைடந்துேபானது
என்பைதச் காட்டேவ இதைனச் ெசய்ேதன். ௧௧ அந்நாளில் உடன்படிக்ைக
முடிந்தது. எனக்காகக் காத்தருந்த பரிதாபத்த ற்குரிய ஆடுகள், இச்ெசய்த
கர்த்தரிடமிருந்துவந்ததுஎன்பைதஅற ந்தன.
௧௨ப றகு நான் ெசான்ேனன், “நீங்கள் எனக்குக்கூலிெகாடுக்க வரும்பனால்

ெகாடுங்கள். இல்லாவ ட்டால் ேவண்டாம்.” எனேவ அவர்கள் எனக்கு 30
ெவள்ளிக் காசுகைளக் ெகாடுத்தார்கள். ௧௩ ப றகு கர்த்தர் என்னிடம், “நான்
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இவ்வளேவ மத ப்புள்ளவன் என்று அவர்கள் நைனக்கறார்கள். எனேவ
அத்ெதாைகைய ஆலயக் கருவூலத்தல் எற ” என்றார். எனேவ நான் முப்பது
ெவள்ளிகாசுகைள எடுத்து கர்த்தருைடய ஆலயக் கருவூலத்தல் எற ந்ேதன்.
௧௪பன்னர் நான்ஒற்றுைமஎன்ற ேகாைல,இரண்டுதுண்டுகளாகஉைடத்ேதன்.
யூதாவும், இஸ்ரேவலும் ெகாண்ட ஒற்றுைம உைடந்தது என்று காட்டேவ
இவ்வாறுெசய்ேதன்.
௧௫ ப றகு கர்த்தர் என்னிடம், “மதயற்ற ேமய்ப்பெனாருவன் பயன்படுத்தும்

ெபாருட்கைள இப்ெபாழுது நீ எடுத்துக்ெகாள். ௧௬இது நான் இந்த நாட்டுக்குப்
புதய ேமய்ப்பைன ஏற்படுத்துேவன் என்பைதக் காட்டும். ஆனால் இந்த
இைளஞனால் இழந்துப்ேபான ஆடுகைளப் ேபணிக்காக்க இயலாது.
அவனால் காயப்பட்ட ஆடுகைளக் குணப்படுத்தவும் முடியாது. அவனால்
ெமலிந்தவற்றுக்கு ஊட்ட முடியாது. அவன் ெகாழுத்தவற்ைற முழுைமயாக
உண்பான். அவற்றன்குளம்புகள்மட்டுேமமீதயாகும்” என்றார்.

௧௭ஓ! எனதுபயனற்ற ேமய்ப்பேன,
நீ என்மந்ைதையக்ைகவ ட்டாய்.

அவைனத்தண்டித்துவடு.
அவனதுவலதுகண்ைணயும்,ைகையயும்வாளால்ெவட்டு.
அவனதுவலதுைகபயனற்றுப்ேபாகும்.
அவனதுவலதுகண்குருடாகும்.

௧௨
யூதாைவச்சுற்றயுள்ளநாடுகைளப்பற்றயதரிசனங்கள்
௧ இஸ்ரேவைலப்பற்ற கர்த்தரிடமிருந்து வந்த துக்கச் ெசய்த . கர்த்தர்

வானத்ைதயும்,பூமிையயும்பைடத்தார். அவர்மனிதனின்ஆவையஅவனுக்குள்
ைவத்தார். கர்த்தர், ௨ “பார், நான் சுற்றயுள்ள நாடுகளுக்கு எருசேலைம நச்சு
கண்ணமாகச் ெசய்ேவன். நாடுகள் வந்து அந்நகரத்ைதத் தாக்கும். யூதா
முழுவதும் வைலக்குள் அகப்படும். ௩ ஆனால் நான் எருசேலைமக் கனமான
பாைறயாக்குேவன். அதைனத் எடுக்க முயல்பவன் சைதக்கப்படுவான்.
அந்த ஜனங்கள் உண்ைமயாகேவ சைதக்கப்பட்டு ச தறடிக்கப்படுவார்கள்.
ஆனால், பூமியலுள்ள அைனத்து நாடுகளும் எருசேலமிற்கு எத ராகச்
சண்ைடய டக் கூடுவார்கள். ௪ ஆனால் அந்ேநரத்தல் நான் குதைரகைளயும்,
அதன் ேமல் வீரர்கைளயும் மயக்கமுறச் ெசய்ேவன். நான் பைகவர்களின்
குதைரகைளயும், குதைர வீரர்கைளயும் பயத்தனால் ேபதலிக்கச்
ெசய்ேவன். ஆனால் என் கண்கள் தறக்கும். நான் யூதாவன் குடும்பத்ைதக்
கவனித்துக்ெகாண்டிருப்ேபன். ௫ யூதாவல் உள்ள குடும்பத் தைலவர்கள்
ஜனங்கைள உற்சாகப்படுத்துவார்கள். அவர்கள், ‘சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தாேவ உங்களது ேதவன். அவர் நம்ைம பலமுள்ளவர்களாக்குகறார்’
என்றார்கள். ௬ அந்ேநரத்தல், நான் யூதாவலுள்ள குடும்பத் தைலவர்கைள
காட்டில் எரியும் ெநருப்பாக்குேவன். அவர்கள் தம் பைகவைர ைவக்ேகாைல
எரிக்கும் ெநருப்புப்ேபால அழிப்பார்கள். அவர்கள் தம்ைமச் சுற்றயுள்ள
பைகவர்கைள எல்லாம் அழிப்பார்கள். எருசேலம் ஜனங்கள் தரும்பவும் தம்
இடமாகயஎருசேலமில்ஓய்ந்தருந்துகுடியருப்பார்கள்” என்றார்.
௭ கர்த்தர் முதலில் யூதா ஜனங்கைளக் காப்பாற்றுவார். எனேவ, எருசேலம்

ஜனங்கள் அதகமாகத் தற்ெபருைம ெகாள்ள முடியாது. எருசேலமிலுள்ள
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தாவீதன் குடும்பமும், மற்ற ஜனங்களும் யூதாவன் ஜனங்கைளவடத் தம்ைமப்
ெபரியவர்களாகப் புகழ்ந்துக்ெகாள்ளமுடியாது. ௮ஆனால், கர்த்தர் எருசேலமில்
உள்ள ஜனங்கைளக் காப்பார். அங்குள்ள தள்ளாடுகன்ற மனிதனும் கூடத்
தாவீைதப்ேபான்று ெபரும் வீரனாவான். தாவீதன்குடும்பத்தலுள்ளஜனங்கள்
இரதங்கைளப் ேபான்றும், ஜனங்கைள வழிநடத்தும் கர்த்தருைடய ெசாந்தத்
தூதர்கைளப் ேபான்றும்இருப்பார்கள்.
௯ கர்த்தர் கூறுகறார்: “அந்ேநரத்தல், எருசேலமிற்கு எத ராகப் ேபாரிட

வரும் நாடுகைள நான் அழிப்ேபன். ௧௦ நான் எருசேலமில் உள்ள தாவீதன்
குடும்பத்தாைரயும் மற்ற ஜனங்கைளயும் கருைணயன் ஆவயாலும்,
இரக்கத்தன் ஆவயாலும் ந ரப்புேவன். அவர்கள் தாங்கள் குத்தன ஒருவரான
என்ைனப் பார்ப்பார்கள். அவர்கள் மிகவும் துக்கமாக இருப்பார்கள். அவர்கள்,
ஒருவன் தன் ஒேர மகனின் மரணத்துக்காக அழுகறவைனப் ேபான்றும்,
ஒருவன் தன் மூத்த மகனின் மரணத்துக்காக அழுகறவைனப் ேபான்றும்
துக்கம் ெகாள்வார்கள். ௧௧ எருசேலமில் ெபருந்துக்கத்துக்கும், அழுைகக்கும்
உரியகாலம் இருக்கும். இது ெமக ேதான் பட்டணத்து பள்ளத்தாக்கன்
ஊராகய ஆதாத் ரிம்ேமானின் புலம்பைலப் ேபான்றருக்கும். ௧௨ அங்குள்ள
ஒவ்ெவாரு குடும்பத்தனரும் தங்களுக்குள் அழுவார்கள். தாவீதன்
குடும்பத்தலுள்ள ஆடவர்கள் தங்களுக்குள் அழுவார்கள். அவர்களின்
மைனவயரும் தங்களுக்குள் அழுவார்கள். நாத்தானின் குடும்பத்தலுள்ள
ஆண்கள் தங்களுக்குள் அழுவார்கள். அவர்களின் மைனவயரும்
தங்களுக்குள் அழுவார்கள். சீேமயன் குடும்பத்து ஆண்களும் தங்களுக்குள்
அழுவார்கள். அவர் மைனவயரும் தங்களுக்குள் அழுவார்கள். ௧௩ ேலவயன்
குடும்பத்தலுள்ள ஆண்கள் தங்களுக்குள் அழுவார்கள். அவர்களின்
மைனவயரும் தங்களுக்குள் அழுவார்கள். ச மிேயான் குடும்பத்தலுள்ள
ஆண்களும், அவர்களின் மைனவயரும் தங்களுக்குள் அழுவார்கள்.
௧௪ அங்குள்ள மற்ற ேகாத்த ரங்களிலும் இது ேபால் ந கழும். ஆண்களும்
ெபண்களும்தங்களுக்குள்அழுவார்கள்.”

௧௩
௧ ஆனால் அந்ேநரத்தல், தாவீதன் குடும்பத்தாருக்கும், எருசேலமின்

குடிமக்களுக்கும் ஒரு புதய நீரூற்று தறக்கப்படும். அந்த ஊற்று அவர்களின்
பாவத்ைதக்கழுவ அந்தஜனங்கைளச்சுத்தப்படுத்தும்.

இனி கள்ளத்தீர்க்கதரிச கள்இருக்கமாட்டார்கள்
௨ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்: “அந்ேநரத்தல் நான்

பூமியலுள்ளஅைனத்துவக்க ரகங்கைளயும் நீக்குேவன். ஜனங்கள்அவற்றன்
ெபயர்கைளக் கூட நைனவல் ைவத்தருக்கமாட்டார்கள். நான் பூமியலிருந்து
கள்ளத்தீர்க்கதரிச கைளயும், சுத்தமற்ற ஆவகைளயும் நீக்குேவன். ௩ ஒருவன்
ெதாடர்ந்து தீர்க்கதரிசனம் ெசான்னால் பன்னர் அவன் தண்டிக்கப்படுவான்.
அவன் ெபற்ேறார்கள் அவனது ெசாந்த தாயும் தந்ைதயும் அவனிடம், ‘நீ
கர்த்தர் நாமத்தால் ெபாய் ெசான்னாய். எனேவ நீ மரிக்க ேவண்டும்!’
என்று ெசால்வார்கள். அவனது ெசாந்த தாயும் தந்ைதயும் அவைனத்
தீர்கதரிசனம் ெசான்னதற்காகக் குத்த க்ெகால்வார்கள். ௪ அந்ேநரத்தல்
தீர்க்கதரிச கள் தமது தரிசனங்களுக்காவும்,தீர்க்கதரிசனங்களுக்காகவும்
ெவட்கப்படுவார்கள். அவர்கள் தாம் தீர்க்கதரிச கள் என்பைதக் காட்டும் முரட்டு
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ஆைடைய அணியமாட்டார்கள். கள்ளத் தீர்க்கதரிசனங்களால் ஜனங்கைள
ஏமாற்றுவதற்குஅவர்கள்அவ்வாைடகைளஅணிவதல்ைல. ௫அந்த ஜனங்கள்
ெசால்வார்கள்: ‘நான் தீர்க்கதரிச அல்ல. நான் ஒருவவசாய . நான் குழந்ைதப்
பருவத்தலிருந்ேத வவசாய ேவைலையச் ெசய்துவருக ேறன்.’ ௬ஆனால் மற்ற
ஜனங்கேளா, ‘உங்கள்ைககளில்ஏன்இந்தகாயங்கள்?’ என்றுேகட்பர். அவேனா,
‘நான்என்நண்பனின்வீட்டில்அடிக்கப்பட்ேடன்’ ” என்பான்.
௭ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்: “வாேள, ேமய்ப்பைனத்

தாக்கு. என் நண்பைனத் தாக்கும் ேமய்ப்பைனத் தாக்கு. அந்த மந்ைத ஓடிச்
ெசல்லும். நான் அந்தச் ச றயவர்கைளயும் தண்டிப்ேபன். ௮இந்த நாட்டிலுள்ள
மூன்றல் இரண்டு பங்கு ஜனங்கள் காயப்பட்டு மரிப்பார்கள். ஆனால்
மூன்றல் ஒரு பங்கனர் பைழப்பார்கள். ௯ பன்னர் நான் மீதயானவர்கைளச்
ேசாத ப்ேபன். நான் அவர்களுக்கு அேநக துன்பங்கைளக் ெகாடுப்ேபன்.
அத்துன்பங்கள் ெவள்ளிையச் சுத்தமான ெவள்ளி என்று நரூப க்கும்
ெநருப்ைபப் ேபான்றருக்கும். ஒருவன் தங்கத்ைதச் ேசாத ப்பது ேபால
நான் அவர்கைளச் ேசாத ப்ேபன். பன்னர், அவர்கள் என்ைன உதவக்காக
ேவண்டுவார்கள். நான் அவர்களுக்குப் பதலுைரப்ேபன். நான், ‘நீங்கள் எனது
ஜனங்கள்’ என்ேபன். அவர்கள், ‘கர்த்தர் எங்கள்ேதவன்’ ” என்பார்கள்.

௧௪
நயாயத்தீர்ப்பு நாள்
௧பார், கர்த்தருக்குநயாயந்தீர்க்க ச றப்பானநாள்இருக்கறது. நீங்கள்அள்ளி

வந்தெசல்வங்கள்உங்கள்நகரில்பங்க டப்படும். ௨நான்எல்லாேதசங்கைளயும்
எருசேலமிற்கு எத ராகப் ேபாரிட கூட்டுேவன். அவர்கள் நகைரக் ைகப்பற்ற
வீடுகைள அழிப்பார்கள். ெபண்கள் கற்பழிக்கப்படுவார்கள். ஜனங்களின்
பாத ேபர்ைகத களாகெகாண்டுப்ேபாகப்படுவார்கள். ஆனால்மீதயுள்ளவர்கள்,
நகருக்கு ெவளிேய ெகாண்டு ெசல்லப்படமாட்டார்கள். ௩ பன்னர் கர்த்தர்
அந்நாடுகேளாடு ேபாரிடச் ெசய்வார். இது உண்ைமயான ேபாராக இருக்கும்.
௪ அந்ேநரத்தல், அவர் எருேசேலமிற்கு க ழக்ேக உள்ள ஒலிவ மைலேமல்
ந ற்பார். ஒலிவமைல பளக்கும். அதன் ஒரு பகுத வடக்குக்கும் மற்ெறாரு
பகுத ெதற்க ற்கும் நகரும். ஒரு ஆழமான பள்ளத்தாக்கு க ழக்கலிருந்து
ேமற்காக த றந்துக்ெகாள்ளும். ௫அம்மைலப் பள்ளத்தாக்கு உங்கைள ெநருங்க
ெநருங்க நீங்கள் தப்ப ஓட முயல்வீர்கள். நீங்கள் Ԕயூதாவன் அரசனான
உசயாவன்ஆட்ச க் காலத்தல் ஏற்பட்ட பூகம்பத்த ற்குப் பயந்துஓடியதுேபான்று
ஓடுவீர்கள். ஆனால் எனது ேதவனாகய கர்த்தர் வருவார். அவேராடு அவரது
பரிசுத்தமானவர்களும்வருவார்கள்.
௬-௭ அது மிகவும் வ ேசஷமான நாளாக இருக்கும். அங்கு ெவளிச்சமும்,

குளிரும், மப்பும் இருக்க றது. கர்த்தர் மட்டுேம அந்த நாைள அறவார். ஆனால்
அங்ேக இரேவா, பகேலா இருக்காது. பன்னர், வழக்கமாக இருள் வரும்
ேநரத்தல் இன்னும் ெவளிச்சம் இருக்கும். ௮அந்ேநரத்தல், எருசேலமிலிருந்து
ெதாடர்ந்து தண்ணீர் பாயும். அந்த தண்ணீேராைட இரண்டாகப் ப ரிந்து
ஒன்று கழக்காகவும், இன்ெனான்று ேமற்ேக மத்தயதைரக் கடலுக்கும்
பாயும். இது ஆண்டு முழுவதும் ேகாைடக் காலத்தலும், மைழகாலத்தலும்
பாய்ந்துெகாண்டிருக்கும் ௯ அந்ேநரத்தல் உலகம் முழுவதற்கும் கர்த்தேர
அரசராக இருப்பார். கர்த்தர் ஒருவேர, அவரது நாமம் ஒன்ேற. ௧௦அந்ேநரத்தல்,
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எருசேலைமச் சுற்றயுள்ள பகுத முழுவதும் அரபா பாைலவனமாக காலியாக
இருக்கும். நாடானது ேகபா ெதாடங்க எருசேலமிற்கு ெதற்ேகயுள்ள ரிம்ேமான்
வைரக்கும் பாைலவனமாகும். ஆனால் எருசேலம் நகரம் முழுவதும் மீண்டும்
கட்டப்படும். ெபன்யமீன் வாசல் ெதாடங்க முதல்வாசல் (மூைல வாசல்)
வைரக்கும் அனாெனேயல் ேகாபுரம் ெதாடங்க ராஜாவன் த ராட்ைசஆைலகள்
வைர குடிேயற்றப்பட்டிருக்கும். ௧௧ ஜனங்கள் அங்ேக வாழப்ேபாவார்கள்.
இனி ேமல் அவர்கைள எந்தப் பைகவரும் அழிக்க வரமாட்டார்கள். எருசேலம்
பாதுகாப்பாகஇருக்கும்.
௧௨ஆனால் எருசேலமிற்கு எத ராக ேபாரிட்ட நாடுகைள கர்த்தர் தண்டிப்பார்.

அவர்களுக்குப் பயங்கரமான ேநாய் ஏற்பட காரணமாக இருப்பார். அங்கு
ஜனங்கள்இன்னும் நன்றுெகாண்டிருக்கும்ேபாேத அவர்களின் ேதால்அழுகும்.
அவர்களின் கண்கள் இைமக்குள்ளும் நாக்குகள் வாய்க்குள்ளும் அழுக ப்
ேபாகும். ௧௩-௧௫அந்தப் பயங்கரமான ேநாய் எத ரியன் கூடாரத்தல் இருக்கும்.
அவர்களின் குதைரகள் ேகாேவறு கழுைதகள், ஒட்டகங்கள், கழுைதகள்
எல்லாம்அந்ேநாயால் பீடிக்கப்படும்.
அந்ேநரத்தல், அந்த ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு உண்ைமயல் பயப்படுவார்கள்.

அவர்கள் ஒருவைரெயாருவர் ப டித்து பற்ற க்ெகாண்டு சண்ைடயடுவார்கள்.
யூதாவன் ஜனங்கள் எருசேலமில் ேபாரிடுவார்கள். ஆனால், அவர்கள்
நகரத்ைதச் சுற்றயுள்ள நாடுகளிலிருந்து ெசல்வத்ைதப் ெபறுவார்கள்.
அவர்கள் மிகுதயாக ெபான், ெவள்ளி, ஆைட ஆகயவற்ைறப் ெபறுவார்கள்.
௧௬ எருசேலமில் ேபாரிட வந்த ஜனங்களில் சலர் பைழப்பார்கள். ஒவ்ெவாரு
ஆண்டும் அவர்கள் அரசனான சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தைர ெதாழுத ட
வருவார்கள். அவர்கள் அைடக்கல கூடாரப் பண்டிைகைய ெகாண்டாட
வருவார்கள். ௧௭ பூமியலுள்ள எந்த ஒரு குடும்பத்தலுள்ள ஜனங்களும்
அரசைன, சர்வ வல்ைமயுள்ள கர்த்தைர ெதாழுத ட எருசேலம் ெசல்லாமல்
இருந்தால், ப றகு கர்த்தர் அவர்கள் மைழ ெபறாமல் ேபாகும்படிச் ெசய்வார்.
௧௮ எக ப்தலுள்ள குடும்பத்தார்கள் எவரும் அைடக்கல கூடார பண்டிைக
ெகாண்டாட வராமல் ேபானால், பன்னர் கர்த்தர் பைகவரது நாடுகளுக்குக்
ெகாடுத்த ேநாையஅவர்கள்ெபறும்படிச் ெசய்வார். ௧௯அதுதான்எக ப்துக்கான
தண்டைனயாகஇருக்கும். அைடக்கலகூடாரபண்டிைகையக்ெகாண்டாடவராத
மற்ற நாடுகளுக்கும்இதுதான்தண்டைன.
௨௦ அந்ேநரத்தல், அைனத்தும் ேதவனுக்கு உரியதாகும். குதைரகளின்

மணிகளில் கூட கர்த்தருக்குப் பரிசுத்தம் என்று ெபாற க்கப்பட்டிருக்கும்.
கர்த்தருைடய ஆலயத்தல் பயன்படுத்தப்படும் அைனத்து பாைனகளும்
பலிபீடத்த ற்கு முன்பாக இருக்கும் பாத்த ரங்கைளப் ேபான்றுமுக்கயமானதாக
இருக்கும். ௨௧ உண்ைமயல், யூதாவலும் எருசேலமிலுமுள்ள ஒவ்ெவாரு
பாைனக்கும் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தருக்கு “பரிசுத்தம்” என்ற
முத்தைரயருக்கும். கர்த்தருக்கு தகன பலிகைள ெசலுத்தும் ஒவ்ெவாருவரும்
வந்துஅவற்றல்சைமத்துஉண்ணமுடியும்.
அந்ேநரத்தல், அங்கு வயாபாரிகள் எவரும் சர்வ வல்லைமயுள்ள

கர்த்தருைடயஆலயத்தல்ெபாருட்கைளவற்கவும்வாங்கவும்மாட்டார்கள்.
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மல்க யா
௧ ேதவனிடமிருந்து ஒரு ெசய்த . இது கர்த்தரிடமிருந்து வந்த ஒரு ெசய்த .

மல்கயாஇச்ெசய்தையஇஸ்ரேவலுக்குக்ெகாடுத்தார்.
ேதவன்இஸ்ரேவைலேநச க்க றார்
௨கர்த்தர், “ஜனங்கேள, நான்உங்கைளேநச க்க ேறன்” என்றார்.
ஆனால்நீங்கள், “நீர் எங்கைளேநச ப்பைதஎதுகாட்டும்?” என்றுேகட்டீர்கள்.
கர்த்தர், “ஏசா யாக்ேகாபன் சேகாதரன். சரியா? ஆனால் நான் யாக்ேகாைபத்

ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். ௩ நான் ஏசாைவ ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல, நான் ஏசாவன்
மைல நாட்ைடஅழித்ேதன். ஏசாவன் நாடுஅழிக்கப்பட்டது. இப்ெபாழுதுஅங்ேக
காட்டு நாய்கள்மட்டுேமவாழ்கன்றன” என்றார்.
௪ ஏேதாமின் ஜனங்கள், “நாங்கள் அழிக்கப்பட்ேடாம். ஆனால் நாங்கள்

தரும்ப ப்ேபாய்மீண்டும்எங்கள்நகரங்கைளக்கட்டுேவாம்”என்றுெசால்லலாம்.
ஆனால் சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்: “அவர்கள் மீண்டும்

அந்நகரங்கைளக் கட்டினால் ப றகு நான் மீண்டும் அைவகைள அழிப்ேபன்!”
எனேவ ஜனங்கள் ஏேதாைம ஒரு ேகட்டின் நாடு என்கன்றனர். கர்த்தர்
என்ெறன்றும்ெவறுக்கும்ஒருேதசம்.
௫ ஜனங்களாகய நீங்கள் இவற்ைறப் பார்த்து நீங்கள், “கர்த்தர் ெபரியவர்,

இஸ்ரேவலுக்குெவளியலும்ெபரியவர்” என்றீர்கள்.
ஜனங்கள்ேதவைனமத ப்பதல்ைல
௬சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர், “பள்ைளகள்தமதுெபற்ேறாைரமத ப்பார்கள்.

ேவைலக்காரர்கள் தம் எஜமானைர மத ப்பார்கள். நான் உனது தந்ைத. நீ ஏன்
என்ைன மத ப்பதல்ைல? நான் உனது ஆண்டவர். நீ ஏன் எனக்கு மரியாைத
தருவதல்ைல? ஆசாரியர்களாகய நீங்கள் என் ெபயைர மத ப்பதல்ைல”
என்றார்.
ஆனால் நீங்கள், “நாங்கள் உமது ெபயருக்கு மரியாைத தரவல்ைல என்று

எச்ெசயல்மூலம்கூறுகன்றீர்?” எனக் ேகட்க றீர்கள்.
௭ கர்த்தர், “நீங்கள் எனது பலிபீடத்த ற்கு சுத்தமற்ற அப்பத்ைதக் ெகாண்டு

வருகறீர்கள்” என்றார்.
ஆனால் நீங்கள், “அந்த அப்பத்ைதச் சுத்தமற்றதாகச் ெசய்க றது எது?” என்று

ேகட்க றீர்கள்.
கர்த்தர், “நீங்கள் எனது ேமைஜக்கு (பலிபீடம்) மரியாைத காட்டுவதல்ைல.

௮ நீங்கள் குருட்டு வலங்குகைளப் பலியாக ெகாண்டு வருகறீர்கள். அது
தவறு. நீங்கள் ேநாயுற்றதும் ெநாண்டியானதுமான வலங்குகைள பலியாக
ெகாண்டுவருகறீர்கள். அது தவறு. அந்ேநாயுற்ற வங்குகைள உங்கள்
ஆளுநருக்கு அன்பளிப்பாகக் ெகாடுக்க முயலுங்கள். அவன் ேநாயுற்ற
வலங்குகைள அன்பளிப்பாக ஏற்றுக்ெகாள்வானா? இல்ைல. அவன் அந்த
அன்பளிப்புகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டான்” என்றார். சர்வ வல்லைமயுள்ள
கர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௯ “ஆசாரியர்கேள, நீங்கள் எங்களிடம் நல்லவராக இருக்கும்படி கர்த்தரிடம்

ேகளுங்கள். ஆனால் அவர் நீங்கள் ெசால்வைதக் ேகட்கமாட்டார். இது எல்லாம்
உங்களுைடயதவறு” சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்இவற்ைறக்கூறனார்.
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௧௦ “உறுதயாக, ஆசாரியர்களுள் சலர் ஆலய கதவுகைள அைடத்து
சரியாக ெநருப்ைபக் ெகாளுத்த முடியும். நான் உங்களிடம் மக ழ்ச்ச யாக
இருக்கமாட்ேடன். நான் உங்கள் அன்பளிப்புகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்ேடன்”
சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்இவற்ைறக்கூறனார்.
௧௧ “உலைகச் சுற்றலும் உள்ள ஜனங்கள் எனது நாமத்ைத மத க்க றார்கள்.

உலைகச் சுற்றலும் உள்ள ஜனங்கள் எனக்கு நல்ல அன்பளிப்புகைளக்
ெகாண்டு வருவார்கள். அவர்கள் எனக்கு நறுமணப் ெபாருட்கைள
அன்பளிப்பாக எரிக்க றார்கள். ஏெனன்றால் எனது நாமம் அந்த ஜனங்கள்
அைனவருக்கும் மிக முக்கயமானது” சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.
௧௨ “ஆனால் நீங்கள் என் நாமத்ைத மத ப்பதல்ைல. கர்த்தருைடய ேமைச

(பலிபீடம்) சுத்தமற்றதாக உள்ளது என்று நீங்கள் ெசால்க றீர்கள். ௧௩ நீங்கள்
அந்த ேமைசயல் உள்ள உணைவ வரும்புவதல்ைல. நீங்கள் அந்த உணைவ
நுகர்ந்து பார்த்து அதைன உண்ண மறுப்பீர்கள். அது ெகட்டது என்று நீங்கள்
கூறுகறீர்கள். ஆனால் அது உண்ைம இல்ைல. ப றகு நீங்கள் ேநாயுள்ளதும்,
ெநாண்டியானதும், களவாடப்பட்டதுமான மிருகங்கைள என்னிடம் ெகாண்டு
வருகறீர்கள். நீங்கள் எனக்கு ேநாயுற்ற வலங்குகைளப் பலியாகக் ெகாடுக்க
முயல்கறீர்கள். நான் உங்களிடமிருந்து அந்ேநாயுற்ற வலங்குகைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்ேடன். ௧௪ ச ல ஜனங்கள் நல்ல ஆண் மிருகங்கைள
ைவத்தருப்பார்கள். அவர்களால்அவற்ைற பலியாக ெகாடுக்கமுடியும். ஆனால்
அவர்கள் அந்நல்ல மிருகங்கைள எனக்குப் பலியாக ெகாடுக்கமாட்டார்கள்.
ச லர் எனக்கு நல்ல மிருகங்கைளக் ெகாண்டு வருவார்கள். அவர்கள் அந்த
ஆேராக்கயமான மிருகங்கைள எனக்குத் தருவதாக வாக்குறுதயளிப்பார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் ரகச யமாக அந்நல்ல மிருகங்கைள மாற்றவ ட்டு எனக்கு
ேநாயுற்றமிருகங்கைளத்தருவார்கள். அந்தஜனங்களுக்குத்தீைமகள்ஏற்படும்.
நாேன ேபரரசன். நீங்கள் என்ைன மத க்க ேவண்டும். உலகம் முழுவதுமுள்ள
ஜனங்கள் என்ைன மத க்கன்றனர்!” சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறக்
கூறனார்.

௨
ஆசாரியர்களுக்கானவதகள்
௧ “ஆசாரியர்கேள, இந்த வத உங்களுக்குரியது. என்ைனக் கவனியுங்கள்!

நான் ெசால்கன்ற வற்றல் கவனம் ெசலுத்துங்கள்! எனது ேபைரக்
கனம்பண்ணுங்கள். ௨ நீங்கள் என் நாமத்ைத மத க்காவ ட்டால் ப றகு
உங்களுக்குத் தீைம ஏற்படும். நீங்கள் ஆசீர்வாதம் ெசால்வீர்கள். ஆனால்
அைவ சாபங்களாகும். நான் உங்களுக்குத் தீைம ஏற்படும்படிச் ெசய்ேவன்.
ஏெனன்றால் நீங்கள் என் நாமத்த ற்கு மரியாைத ெசய்யவல்ைல!” சர்வ
வல்லைமயுள்ளகர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௩ “பாருங்கள். நான் உங்கள் சந்தத கைளத் தண்டிப்ேபன். வடுமுைறயல்

உங்கள் ஆசாரியர்கள் எனக்குப் பலி ெகாடுக்க றார்கள். நீங்கள் மரித்த
மிருகங்களின் சாணத்ைதயும் மற்ற பகுத கைளயும் எடுத்து ெவளிேய
எற க றீர்கள். நான் அந்தச் சாணத்ைத உங்கள் முகத்தல் இைறப்ேபன்.
நீங்கள் அதேனாடு ெவளிேய எறயப்படுவீர்கள். ௪ பன்னர் நான் ஏன் இந்தக்
கட்டைளையக் ெகாடுத்ேதன் என்பைதக் கற்றுக் ெகாள்வாய். நான் இவற்ைற
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உனக்குச் ெசால்லிக் ெகாண்டிருக்க ேறன். ேலவ ேயாடு நான் ெகாண்ட
எனது உடன்படிக்ைகத் ெதாடரும்” சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச்
ெசான்னார்.
௫ கர்த்தர், “நான் அந்த உடன்படிக்ைகைய ேலவ ேயாடு ெசய்ேதன்.

நான் அவனுக்கு வாழ்ைவயும், சமாதானத்ைதயும் ெகாடுப்பதாக
வாக்குறுதயளித்ேதன். நான் அவனுக்கு அவற்ைறக் ெகாடுத்ேதன். ேலவ
என்ைன மத த்தான். அவன் எனது நாமத்த ற்கு மரியாைதச் ெசலுத்தனான்.
௬ ேலவ சத்தய ேவதத்ைதப் ேபாத த்தான். அவன் ெபாய்யானவற்ைற
ேபாத க்கவல்ைல. ேலவ ேநர்ைமயானவன். அவன்சமாதானத்ைதேநச த்தான்.
ேவவ என்ைனப் பன் ெதாடர்ந்தான். அேநகர் தங்கள் பாவ வழிகைள
வ ட்டுவலகச் ெசய்தான். அவர்கைளக் காப்பாற்றனான். ௭ ஒரு ஆசாரியன்
ேதவனுைடய ேபாதைனகைள கற்றருக்கேவண்டும். ஜனங்கள் ஆசாரியனிடம்
ெசன்று ேதவனுைடய ேபாதைனகைள கற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும். ஒரு
ஆசாரியன் ேதவனுைடய தூதுவனாக ஜனங்களுக்கு இருக்க ேவண்டும்”
என்றார்.
௮ கர்த்தர், “ஆசாரியர்களாகய நீங்கள் என்ைனப் பன்பற்றுவைத

நறுத்தனீர்கள். நீங்கள் பலர் தவறு ெசய்வதற்காக ேபாதைனகைளப்
பயன்படுத்தனீர்கள். நீங்கள் ேவவ ேயாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகைய
அழித்தீர்கள்” என்றார். சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைறச் ெசான்னார்.
௯ “நீங்கள் நான் ெசான்னவழியல் வாழவல்ைல. நீங்கள் என் ேபாதைனகைள
ஜனங்களுக்குப் ேபாத க்ைகயல் பட்சபாதம் காண்பத்தீர்கள். எனேவ நான்
உங்கைள முக்கயமற்றவர்களாகச் ெசய்ேவன். ஜனங்கள் உங்களுக்கு
மரியாைதெசலுத்தமாட்டார்கள்.”
யூதா ேதவனுக்குஉண்ைமயாகஇல்ைல
௧௦ நாங்கள் அைனவரும் ஒேர தந்ைதைய (ேதவன்) உைடயவர்கள்.

அேத ேதவன் எங்கள் ஒவ்ெவாருவைரயும் பைடத்தார். எனேவ ஜனங்கள்
தமது சேகாதரர்கைள எதற்கு ஏமாற்ற ேவண்டும்? அந்த ஜனங்கள்
தம் உடன்படிக்ைகைய மத க்கவல்ைல என்பைத காட்டுக றார்கள்.
அவர்கள் நமது முற்ப தாக்கள் ேதவேனாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகைய
மத க்கவல்ைல. ௧௧யூதாவன் ஜனங்கள் மற்ற ஜனங்கைள ஏமாற்றனார்கள்.
எருசேலமிலும்இஸ்ரேவலிலும்உள்ளஜனங்கள் பயங்கரமான காரியங்கைளச்
ெசய்தனர். யூதாவலுள்ள ஜனங்கள் கத்தருைடய பரிசுத்தமான ஆலயத்ைத
மத க்கவல்ைல. ேதவன் அந்த இடத்ைத ேநச க்க றார். யூதாவன் ஜனங்கள்
அயல் நாட்டு ேதவைதகைள ெதாழுத டத் ெதாடங்கனார்கள். ௧௨ கர்த்தர்
யூதாவன் குடும்பத்தலிருந்து அந்த ஜனங்கைள நீக்குவார். அந்த ஜனங்கள்
கர்த்தருக்கு அன்பளிப்புகைளக் ெகாண்டுவரலாம். ஆனால் அது உதவாது.
௧௩ நீங்கள் அழமுடியும். கர்த்தருைடய பலிபீடத்ைத கண்ணீரால் மூட முடியும்.
ஆனால் கர்த்தர் உங்கள் அன்பளிப்புகைள ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார். கர்த்தர்
நீங்கள்ெகாண்டுவருகறெபாருட்களால்தருப்த அைடயமாட்டார்.
௧௪நீங்கள், “கர்த்தரால்எங்கள்காணிக்ைககள்ஏன்ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படவல்ைல?”

என்று ேகட்க றீர்கள். ஏெனன்றால் நீங்கள் ெசய்த தீைமகைளக் கர்த்தர்
பார்த்தார். அவர் உங்களுக்கு எத ரான சாட்ச . நீங்கள் உங்கள் மைனவயைர
ஏமாற்றயைதஅவர்பார்த்தார். நீஇளைமயாய்இருக்கும்ேபாேதஅப்ெபண்ைண
மணந்துெகாண்டிருக்க றாய். அவள் உனது ெபண் ச ேநக தயாய் இருந்தாள்.



மல்கயா௨:௧௫ 1830 மல்கயா௩:௫

ப றகு நீங்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் ஒப்பந்தம் ெசய்துக்ெகாண்டீர்கள். அவள்
உனது மைனயயானாள். ஆனால் நீ அவைள ஏமாற்றனாய். ௧௫ ேதவன்
கணவர்களும் மைனவகளும் ஒேர உடலாகவும் ஒேர ஆவயாகவும் இருக்க
ேவண்டுெமன வரும்பனர். ஏன்? அதனால்தான் அவர்கள் பரிசுத்தமான
குழந்ைதகைளப் ெபறமுடியும். எனேவ அந்த ஆவக்குரிய கூடி வருதைல
பாதுகாத்துக்ெகாள். உன் மைனவைய நீ ஏமாற்றாேத. அவள் உனது
இளைமகாலம்முதற்ெகாண்ேடஉன்மைனவயாகஇருக்க றாள்.
௧௬இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய கர்த்தர், “நான் வவாகரத்ைத ெவறுக்க ேறன்.

நான் ஆண்கள் ெசய்யும் ெகாடூரங்கைள ெவறுக்க ேறன். எனேவ உன்
ஆவக்குரிய கூடிவருதைல காப்பாற்று. உன் மைனவைய ஏமாற்றாேத” என்று
கூறுகறார்.

நயாயத்தீர்ப்புக்கானச றப்பானகாலம்
௧௭ நீ தவறானவற்ைறக் கற்றுத் தந்தருக்க றாய். அத்தவறான ேபாதைனகள்

கர்த்தைர மிகவும் துக்கமைடயச் ெசய்தன. தீயவற்ைறச் ெசய்யும் ஜனங்கைள
ேதவன் வரும்புக றார் என்று ெசான்னீர்கள். அந்த ஜனங்கள் நல்லவர்கள்
என்றுேதவன்நைனப்பதாய்ெசான்னீர்கள். தீயவற்ைறச்ெசய்யும்ஜனங்கைள
ேதவன்தண்டிக்கமாட்டார் என்றுெசான்னீர்கள்.

௩
௧ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்: “நான் என் தூதைன

அனுப்ப க் ெகாண்டிருக்க ேறன். அவர் எனக்காகப் பாைதைய ஆயத்தம்
ெசய்வார். த டீெரன்று அவர் தமது ஆலயத்துக்கு வருவார். அவேர நீங்கள்
எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ற ஆண்டவர். அவேர நீங்கள் வரும்பும் புதய
உடன்படிக்ைகக்கான தூதர். உண்ைமயல் அவர் வந்துக்ெகாண்டிருக்க றார்”
சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்இவற்ைறக்கூறனார்.
௨ “எவெனாருவனும் அந்த ேநரத்த ற்காக தயார் ெசய்யமுடியாது. அவர்

வரும்ேபாது எவெராருவரும் அவருக்கு எத ேர ந ற்க முடியாது. அவர் எரியும்
ெநருப்ைபப் ேபான்றவர். அவர் ஜனங்கள் ெபாருட்கைளச் சுத்தப்படுத்த ட
பயன்படுத்தும்சவுக்காரம்ேபான்றவர். ௩அவர்ேலவயர்கைளச்சுத்தமாக்குவார்.
அவர் ெநருப்பனால் ெவள்ளிையச் சுத்தமாக்குவதுேபான்று அவர்கைளச்
சுத்தமாக்குவார். அவர் அவர்கைள சுத்தமான ெபான்ைனயும், ெவள்ளிையயும்
ேபான்று ெசய்வார். ப றகு அவர்கள் கர்த்தருக்கு அன்பளிப்புகைளக்
ெகாண்டு வருவார்கள். அவர்கள் எல்லாவற்ைறயும் சரியான வழியல்
ெசய்வார்கள். ௪ ப றகு கர்த்தர் யூதாவலும் எருசேலமிலும் இருந்து
வருகற அன்பளிப்புகைள ஏற்றுக்ெகாள்வர். இது கடந்த காலத்தல்
உள்ளது ேபால் இருக்கும். இது ெவகு காலத்த ற்கு முன்னால் உள்ளைதப்
ேபான்றருக்கும். ௫ ப றகு நான் உங்களிடம் வருேவன். நான் சரியானவற்ைறச்
ெசய்ேவன். நான் ஜனங்கள் ெசய்த தீைமகைள குறத்து ெசால்லுகறவர்
ேபான்று இருப்ேபன். ச லர் தீய மந்த ரங்கைளச் ெசய்க றார்கள். ச லர்
வ பச்சாரப் பாவத்ைதச் ெசய்க றார்கள். ச லர் ெபாய்யான வாக்குறுதகைளச்
ெசய்கன்றனர். ச லர் தமது ேவைலக்காரர்கைள ஏமாற்றுகன்றனர்.
அவர்கள் தாம் வாக்குறுதயளித்ததுேபான்று பணம் ெகாடுப்பதல்ைல.
ஜனங்கள் வதைவகளுக்கும், அநாைதகளுக்கும் உதவுவதல்ைல. ஜனங்கள்
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பரேதச களுக்கு உதவுவதல்ைல. ஜனங்கள் என்ைன மத ப்பதல்ைல!”
சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்இவற்ைறக்கூறனார்.

ேதவனிடமிருந்துதருடுவது
௬ “நாேன கர்த்தர். நான் மாறமாட்ேடன். நீங்கள் யாக்ேகாபுவன் குழந்ைதகள்.

நீங்கள் முழுைமயாக அழிக்கப்படவல்ைல. ௭ ஆனால் நீங்கள் எனது
சட்டங்களுக்கு அடிபணியவல்ைல. உங்கள் முற்ப தாக்களும் கூட என்ைனப்
பன்பற்றுவைத வ ட்டுவ ட்டார்கள். என்னிடம் தரும்ப வாருங்கள். நானும்
உங்களிடம் தரும்ப வருேவன்.” சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் இவற்ைற
ெசான்னார்.
நீங்கள், “நாங்கள்எவ்வாறுதரும்ப வருவது?” என்றுேகட்க றீர்கள்.
௮ “ேதவனிடமிருந்து தருடுவைத நறுத்துங்கள். ஜனங்கள் ேதவனிடமிருந்து

தருடக்கூடாது. ஆனால்நீங்கள்என்னிடமிருந்துதருடினீர்கள்!”
நீங்கள், “நாங்கள்உம்மிடமிருந்துஎைதத்தருடிேனாம்?” என்றுேகட்க றீர்கள்.
“நீங்கள் உங்களது ெபாருட்களில் பத்தல் ஒரு பங்ைக எனக்குக்

ெகாடுத்தருக்கேவண்டும். நீங்கள்எனக்குச்ச றப்பானகாணிக்ைககைளையயும்
ெகாடுத்தருக்க ேவண்டும். ஆனால் நீங்கள் அவற்ைற எனக்குக்
ெகாடுக்கவல்ைல. ௯இந்த வழியல் உங்கள் நாடு முழுவதும் என்னிடமிருந்து
தருடினீர்கள். எனேவ உங்களுக்குத் தீயைவ ஏற்படுக றது.” சர்வ
வல்லைமயுள்ளகர்த்தர்இவற்ைறச்ெசான்னார்.
௧௦ சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர் கூறுகறார்: “இந்தச் ேசாதைனைய முயற்ச ச்

ெசய்து பார். உன்னிடமுள்ளவற்றல் பத்தல் ஒரு பங்ைக என்னிடம் ெகாண்டு
வா. அவற்ைறக் கருவூலத்தல் ேபாடு. என் வீட்டிற்கு உணவு ெகாண்டு வா.
என்ைனச்ேசாதைனெசய். நீஅவற்ைறச்ெசய்தால்பன்னர்நான்உண்ைமயாக
உன்ைனஆசீர்வத ப்ேபன். வானத்தலிருந்துமைழெபய்வதுேபான்றுநல்லைவ
உன்னிடம் வரும். உனக்கு ேதைவக்கு அதகமாகேவ ெபாருள் வரும். ௧௧ நான்
உங்கள் வைளச்சைள அழிக்கும் பூச்ச கைள அனுமதக்கமாட்ேடன். உங்கள்
த ராட்ைசக்ெகாடிகள் எல்லாம் த ராட்ைசகைள வைளயச்ெசய்யும்.” சர்வ
வல்லைமயுள்ளகர்த்தர்இவற்ைறக்கூறனார்.
௧௨ “ப ற நாடுகளிலுள்ளஜனங்கள்உங்களுக்கு நல்லவர்களாகஇருப்பார்கள்.

நீங்கள் உண்ைமயல் ஓர் அற்புதமான நாட்ைடப் ெபறுவீர்கள்” சர்வ
வல்லைமயுள்ளகர்த்தர்இவற்ைறக்கூறனார்.

நயாயத்தீர்ப்புக்கானச றப்பு ேநரம்
௧௩கர்த்தர் “நீங்கள்என்னிடம்அற்பமானவற்ைறப் ேபசனீர்கள்” என்றார்.
ஆனால் நீங்கள், “நாங்கள் உம்ைமப்பற்ற என்ன ேபச ேனாம்?” என்று

ேகட்டீர்கள்.
௧௪ நீங்கள், “கர்த்தைர ெதாழுதுெகாள்வது பயனற்றது. கர்த்தர் எங்களிடம்

ெசான்னவற்ைற நாங்கள் ெசய்ேதாம். ஆனால் நாங்கள் எந்த நன்ைமயும்
ெபறவல்ைல. நாங்கள் எங்கள் பாவங்களுக்காக மரித்துப்ேபானவர்கள்வீட்டில்
ஜனங்கள்அழுவதுேபால்கதற ேனாம். ஆனால்அதுஎங்களுக்குஉதவவல்ைல
என்று கூறனாய். ௧௫ தற்ெபருைமயுைடவர்கள் மக ழ்ச்ச யாக இருக்க றார்கள்
என்று நாங்கள் நைனக்க ேறாம். தீயவர்கள் ெவற்ற ெபறுகறார்கள்.
ேதவனுைடய ெபாறுைமையச் ேசாத க்க அவர்கள் தீயவற்ைறச் ெசய்க றார்கள்.
ேதவன்அவர்கைளத்தண்டிக்க றதல்ைல.”
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௧௬ ேதவைன பன்பற்றுகறவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் ேபசனார்கள். கர்த்தர்
அவர்கள் ேபசுவைதக் ேகட்டார். அவருக்கு முன்பாக ஒரு புத்தகம் இருக்க றது.
அப்புத்தகத்தல்ேதவைனபன்பற்றுகறவர்களின்ெபயர்கள்உள்ளன. அவர்கள்
கர்த்தருைடயநாமத்ைதமத க்கன்றவர்கள்.
௧௭ கர்த்தர், “அந்த ஜனங்கள் எனக்குரியவர்கள். நான் அவர்களிடம்

கருைணேயாடு இருப்ேபன். ஒருவன் தனக்குக் கீழ்ப்படிக ற குழந்ைதகளிடம்
கருைணேயாடு இருப்பான். அேத முைறயல் நான், என்ைனப்
பன்பற்றுகறவர்களுடன் கருைணேயாடு இருப்ேபன். ௧௮ நீங்கள் என்னிடம்
தரும்ப வாருங்கள். நீங்கள் நல்லதுக்கும் தீயவற்றற்கும் உள்ள ேவறுபாட்ைடக்
கற்றுக்ெகாள்வீர்கள். நீங்கள் ேதவைன பன்பற்றுகறவனுக்கும், ேதவைன
பன்பற்றாதவனுக்கும்உள்ளேவறுபாட்ைடஅற ந்துக்ெகாள்வீர்கள்.

௪
௧ “நயாயத்தீர்ப்புக்கான காலம் வந்து ெகாண்டிருக்க றது. இது ஒரு

ெவப்பமான சூைளேபான்றது. தற்ெபருைமயுைடய ஜனங்கள் எல்லாம்
தண்டிக்கப்படுவார்கள். தீயவர்கள் எல்ேலாரும் ைவக்ேகாைலப்ேபால்
எரிக்கப்படுவார்கள். அந்தக் காலத்தல், அவர்கள் ெநருப்பல் எரிக ற பதைரப்
ேபான்றருப்பார்கள். அதலுள்ள கைளேய ேவேரா வடுபடாமல்ேபாகும்”
என்றார். சர்வவல்லைமயுள்ளகர்த்தர்இவற்ைறக்கூறனார்.
௨ “ஆனால், என்ைனப் பன்பற்றுகறவர்கேள, உங்களுக்கு நன்ைமயானது

உதய சூரியைனப் ேபான்று ஒளி வீசும். இது சூரியக்கத ர்கைளப் ேபான்று
குணப்படுத்தும் ஆற்றைலக் ெகாண்டு வரும். நீங்கள் ெதாழுவத்தலிருந்து
வடுபட்டகன்று குட்டிகைளப் ேபான்று சுதந்த ரமும், மக ழ்ச்ச யும் அைடவீர்கள்.
௩ பன்னர் அத்தீய ஜனங்கள் ேமல் நடந்து ெசல்வீர்கள். அவர்கள் உங்கள்
காலடியல் சாம்பைலப்ேபான்று க டப்பார்கள். நயாயத்தீர்ப்புக்கான காலத்தல்
நான் அவற்ைற ந கழும்படிச் ெசய்ேவன்.” சர்வ வல்லைமயுள்ள கர்த்தர்
இவற்ைறக்கூறனார்!
௪ “ேமாேசயன்சட்டங்கைளநைனவுெகாண்டுகீழ்ப்படியுங்கள். ேமாேச எனது

ஊழியகாரனாக இருந்தான். நான் அவனுக்கு ஒேரப் மைலய ேல (சீனாய்)
அந்த சட்டங்கைள ெகாடுத்ேதன். அந்தச் சட்டங்கள் இஸ்ரேவலின் அைனத்து
ஜனங்களுக்கும்உரியது.”
௫கர்த்தர், “பாருங்கள்,நான்எலியாதீர்க்கதரிசையஉங்களிடம்அனுப்புேவன்.

அவன் கர்த்தருைடய நயாயத்தீர்ப்புக்குரிய பயங்கரமான நாளுக்கு முன்னால்
வருவான். ௬ எலியா, தமது பள்ைளகளுடன் ெநருக்கமாயருக்க ற
ெபற்ேறாருக்கும் தமது ெபற்ேறாருடன் ெநருக்கமாயருக்க ற பள்ைளகளுக்கும்
உதவுவான். இது நகழேவண்டும், அல்லது நான் (ேதவன்) வந்து உங்கள் நாடு
முழுவைதயும்அழிப்ேபன்!”
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மத்ேதயு
எழுத யசுவ ேசஷம்

இேயசுக றஸ்துவன்குடும்பவரலாறு
(லூ. 3:23-38)
௧இேயசுக றஸ்துவன்குடும்பவரலாறுபன்வருமாறு: தாவீதன்வழிவந்தவர்

இேயசு. தாவீதுஆப ரகாமின்குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்.

௨ஆப ரகாமின்மகன்ஈசாக்கு.
ஈசாக்கன்மகன்யாக்ேகாபு.
யாக்ேகாபன்பள்ைளகள்யூதாவும்
அவன்சேகாதரர்களும்.
௩யூதாவன்மக்கள்பாேரசும்
சாராவும்
(அவர்களின்தாய்தாமார்.)
பாேரசன்மகன்எஸ்ேராம்.
எஸ்ேராமின்மகன்ஆராம்.
௪ஆராமின்மகன்அம்மினதாப்.
அம்மினதாபன்மகன்நகேசான்.
நகேசானின்மகன்சல்ேமான்.
௫சல்ேமானின்மகன்ேபாவாஸ்.
(ேபாவாசன்தாய் ராகாப்.)
ேபாவாசன்மகன்ஓேபத்.
(ஓேபத்தன்தாய்ரூத்.)
ஓேபத்தன்மகன்ஈசாய்.
௬ஈசாயன்மகன்அரசனானதாவீது.
தாவீதன்மகன்சாலேமான்.
(சாலேமானின்தாய்உரியாவன்மைனவ .)
௭சாலேமானின்மகன்ெரெகாெபயாம்.
ெரெகாெபயாமின்மகன்அபயா.
அபயாவன்மகன்ஆசா.
௮ஆசாவன்மகன்ேயாசபாத்.
ேயாசபாத்தன்மகன்ேயாராம்.
ேயாராமின்மகன்உசயா.
௯உசயாவன்மகன்ேயாதாம்.
ேயாதாமின்மகன்ஆகாஸ்.
ஆகாஸின்மகன்எேசக்கயா.
௧௦எேசக்கயாவன்மகன்மனாேச.
மனாேசயன்மகன்ஆேமான்.
ஆேமானின்மகன்ேயாச யா.
௧௧ேயாச யாவன்மக்கள்எெகானியாவும்
அவன்சேகாதரர்களும்.
(இக்காலத்தல்தான்யூதர்கள்
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பாப ேலானுக்குஅடிைமகளாகக்
ெகாண்டுெசல்லப்பட்டனர்.)

௧௨அவர்கள்பாப ேலானுக்குக்ெகாண்டுெசல்லப்பட்ட பன்:
எெகானியாவன்மகன்சலாத்த ேயல்.
சலாத்த ேயலின்மகன்ெசாெராபாேபல்.
௧௩ெசாெராபாேபலின்மகன்அபயூத்.
அபயூத்தன்மகன்எலியாக்கீம்.
எலியாக்கீமின்மகன்ஆேசார்.
௧௪ஆேசாரின்மகன்சாேதாக்.
சாேதாக்கன்மகன்ஆகீம்.
ஆகீமின்மகன்எலியூத்.
௧௫எலியூத்தன்மகன்எலியாசார்.
எலியாசாரின்மகன்மாத்தான்.
மாத்தானின்மகன்யாக்ேகாபு.
௧௬யாக்ேகாபன்மகன்ேயாேசப்பு.
ேயாேசப்பன்மைனவ மரியாள்.
மரியாளின்மகன்இேயசு. க றஸ்துஎன
அைழக்கப்பட்டவர்இேயசுேவ.

௧௭ எனேவ ஆப ரகாம் முதல் தாவீதுவைர பதனான்கு தைலமுைறகள்.
தாவீது முதல் யூதர்கள் அடிைமப்பட்டு பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டு
ெசல்லப்பட்டதுவைரக்கும் பதனான்கு தைலமுைறகள். யூதர்கள்
பாப ேலானுக்குக் ெகாண்டு ெசல்லப்பட்டதலிருந்து கறஸ்து பறக்கும்வைர
பதனான்குதைலமுைறகள்.
இேயசுக றஸ்துவன்பறப்பு
(லூ. 2:1-7)
௧௮இேயசுக றஸ்துவன்தாய்மரியாள். இேயசுவன்பறப்புஇப்படிந கழ்ந்தது.

மரியாள் ேயாேசப்புக்கு ந ச்சய க்கப்பட்டிருந்தாள். அவர்கள் தருமணத்தற்கு
முன்ேப மரியாள் தான் கருவுற்றருப்பைத அற ந்தாள். பரிசுத்த ஆவயன்
வல்லைமயால் மரியாள் கருவுற்றருந்தாள். ௧௯ மரியாளின் கணவனாகய
ேயாேசப்பு மிகவும் நல்லவன். மக்களின் முன்னிைலயல் மரியாைள அவன்
அவமத க்க வரும்பவல்ைல. எனேவ ேயாேசப்பு மரியாைள இரகச யமாகத்
தள்ளிவ ட நைனத்தான்.
௨௦ ேயாேசப்பு இந்த ச ந்ைதயாயருக்கும்ெபாழுது, கர்த்தருைடய தூதன்

ேயாேசப்பன் கனவல் ேதான்ற , “தாவீதன் மகனாகய ேயாேசப்ேப, மரியாைள
உன் மைனவயாக ஏற்றுக்ெகாள்ளத் தயங்காேத. அவள் கருவலிருக்கும்
குழந்ைத பரிசுத்த ஆவயானவரால் உண்டானது. ௨௧ அவள் ஒரு மகைனப்
ெபற்ெறடுப்பாள். அக்குழந்ைதக்கு இேயசு* எனப் ெபயரிடு. அவர் தமது
மக்களின்பாவங்கைளநீக்க இரட்ச ப்பார்” என்றான்.
௨௨இைவெயல்லாம் தீர்க்கதரிச யன் மூலமாகத் ேதவன் ெசான்னைவகளின்

நைறேவறுதல்களாக நடந்தன. தீர்க்கதரிச ெசான்னது இதுேவ: ௨௩ “கன்னிப்
ெபண் ஒரு மகைனப் ெபற்ெறடுப்பாள். அவருக்கு இம்மானுேவல் என்று

* ௧:௨௧: இேயசுஎன்றெபயருக்குஇரட்ச ப்பு என்றுெபாருள்.
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ெபயரிடுவார்கள்.”✡ (இம்மானுேவல்என்பதற்கு, “ேதவன்நம்முடன்இருக்கறார்”
என்றுெபாருள்.)
௨௪வழித்ெதழுந்தேயாேசப்பு,கர்த்தருைடயதூதன்ெசான்னபடிேயமரியாைள

மணந்தான். ௨௫ ஆனால் மரியாள் தன் மகைனப் ெபற்ெறடுக்கும்வைர
ேயாேசப்பு அவைள அறயவல்ைல. ேயாேசப்பு அவருக்கு “இேயசு” எனப்
ெபயரிட்டான்.

௨
ஞானிகளின்வருைக
௧ யூேதயாவலுள்ள ெபத்லேகம் நகரில் இேயசு ப றந்தார். அவர் ஏேராது

மன்னன்காலத்தல்ப றந்தார். அதன்பன்புஇேயசுப றந்தவுடன், ச லஞானிகள்
எருசேலமுக்குக் க ழக்கலிருந்து வந்தனர். ௨ அவர்கள் மக்கைளப் பார்த்து
“புத தாகப் ப றந்தயூதர்களின்அரசரானகுழந்ைதஎங்ேக? அவர்ப றந்துள்ளைத
அறவக்கும் நட்சத்த ரத்ைதக் கண்ேடாம். க ழக்கு தைசயல் அந்நட்சத்த ரம்
ேமெலழுவைதக் கண்ேடாம். நாங்கள் அவைர வணங்க வந்துள்ேளாம்” என்று
ெசான்னார்கள்.
௩ ஏேராது மன்னன் யூதர்களின் இப்புதய அரசைரப்பற்ற க் ேகள்வயுற்றான்.

அைதக் ேகட்டு ஏேராது மன்னனும் எருசேலம் மக்கள் அைனவரும் கலக்கம்
அைடந்தனர். ௪ஏேராதுதைலைமஆசாரியர்மற்றும்ேவதபாரகரின்கூட்டத்ைதக்
கூட்டினான். க றஸ்து எங்ேக ப றந்தருப்பார் என அவர்கைளக் ேகட்டான்.
௫அதற்குஅவர்கள், “யூேதயாவலுள்ளெபத்லேகமில் ப றப்பார். ஏெனனில்,

௬ “ ‘யூேதயாவலுள்ளெபத்லேகேம,
உனக்குயூேதயாவன்ஆட்சயாளர்களுக்கைடயல்முக்கயத்துவம்உண்டு.

ஆம்,உன்னிலிருந்துஒருப ரபு ேதான்றுவார்.
அவர்இஸ்ரேவல்என்னும்என்மக்கைளவழி நடத்துவார்’ மீகா 5:2

என்றுதீர்க்கதரிச ேவதவாக்கயங்களில் எழுதயுள்ளார்” என்றுகூறனார்கள்.

௭ பன், க ழக்கலிருந்து வந்த ஞானிகளுடன் ஏேராது இரகச யமாகப் ேபச
அவர்கள் முதன் முதலில் நட்சத்த ரத்ைதக் கண்ட காலத்ைத அவர்களிடமிருந்து
அற ந்தான். ௮ ஏேராது அந்த ஞானிகளிடம் “நீங்கள் ெசன்று அந்தக்
குழந்ைதையக் கவனமாகத் ேதடுங்கள். நீங்கள் அக்குழந்ைதையக் கண்டதும்
என்னிடம்வந்துெசால்லுங்கள். பன்நானும்ெசன்றுஅக்குழந்ைதையவணங்க
இயலும்” என்றுகூற அவர்கைளெபத்லேகமுக்குஅனுப்ப ைவத்தான்.
௯ மன்னன் இவ்வாறு கூறயைதக் ேகட்ட ஞானிகள் அங்கருந்து

ெசல்லும்ேபாது அவர்கள் க ழக்கல் தாங்கள் கண்ட அேத நட்சத்த ரத்ைத
மீண்டும் பார்த்தனர். ஞானிகள் அந்த நட்சத்த ரத்ைதப் பன்ெதாடர்ந்தனர்.
நட்சத்த ரம் அவர்களுக்கு முன்னாேலேய ெசன்று குழந்ைத ப றந்த இடத்த ற்கு
ேமலாக வந்து நன்றது. ௧௦ நட்சத்த ரத்ைதக் கண்ட ஞானிகள் மிகவும்
மக ழ்ந்தனர்.
௧௧ குழந்ைத இருந்த வீட்டிற்கு ஞானிகள் வந்தனர். அவர்கள் குழந்ைதைய

அதன் தாய் மரியாளுடன் பார்த்தனர். ஞானிகள் குழந்ைதையத்
தாழவழுந்து வணங்கனர். குழந்ைதக்காகத் தாங்கள் ெகாண்டு வந்த பரிசுப்

✡ ௧:௨௩: ஏசாயா 7:14-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ெபாருட்கைள எடுத்து ைவத்தனர். அவர்கள் தங்கத்தாலான ெபாருட்கைளயும்
தூபவர்க்கத்ைதயும் ெவள்ைளப்ேபாளம் முதலானவாசைனப் ெபாருட்கைளயும்
ெகாடுத்தனர். ௧௨ அதன் பன்னர் ேதவன் ஞானிகளின் கனவல் ேதான்ற
அவர்கைள ஏேராது மன்னனிடம் தரும்ப ச் ெசல்ல ேவண்டாம் என எச்சரித்தார்.
எனேவ,ஞானிகள் ேவறுவழியாகத் தங்கள்நாட்டிற்குத்தரும்பனர்.
எக ப்த ற்குத்தப்ப ச் ெசல்லுதல்
௧௩ஞானிகள் ெசன்றபன், ேயாேசப்பன் கனவல் ஒரு ேதவதூதன் ேதான்ற ,

“எழுந்தரு! குழந்ைதையயும் அதன் தாையயும் கூட்டிக்ெகாண்டு எக ப்துக்குத்
தப்ப ச்ெசல். ஏேராது குழந்ைதையத் ேதடத் ெதாடங்குவான். ஏேராது
குழந்ைதையக் ெகால்ல வரும்புக றான். எனேவ, நான் ெசால்லுகறவைரக்கும்
எக ப்தல்தங்கயரு” என்றுெசான்னான்.
௧௪ எனேவ ேயாேசப்பு வழித்ெதழுந்து குழந்ைதயுடனும் அதன் தாயுடனும்

இரவ ேல எக ப்துக்குப் புறப்பட்டான். ௧௫ ஏேராது மரிக்கும்வைரயல் அவர்கள்
எக ப்தல் தங்கயருந்தனர். “எக ப்தலிருந்து என் மகைன ெவளிேய
வரவைழத்ேதன்”✡ என்று தீர்க்கதரிச யன் வழியாக ேதவன் ெசால்லியதன்
நைறேவறுதலாகஇதுநடந்ேதறயது.
ெபத்லேகமின்ஆண்குழந்ைதகைளக்ெகால்லுதல்
௧௬ ஞானிகள் தன்ைனச் சந்த க்காமல் ெசன்றுவட்டைத அற ந்த ஏேராது

மிகுந்தேகாபமுற்றான். குழந்ைதப றந்தகாலத்ைதஏேராதுஞானிகளிடமிருந்து
அற ந்தருந்தான். இதற்குள் இரண்டு வருடங்களாக இருந்தன. எனேவ,
ெபத்லேகமிலும் அைதச் சுற்றயுள்ள பகுத களிலும் உள்ள எல்லா ஆண்
குழந்ைதகைளயும் ெகால்ல ஏேராது ஆைணயட்டான். ஆகேவ, இரண்டும்
அதற்குக் குைறவான வயதுைடயதுமாகய எல்லா ஆண் குழந்ைதகைளயும்
ெகான்றுவட ஆைணயட்டான். ௧௭ தீர்க்கதரிச எேரமியாவன் மூலமாக ேதவன்
கீழ்க்கண்டவாறுெசான்னதுநடந்ேதறயது.

௧௮ “ராமாவ ேலஒருகுரல் ேகட்டது.
துக்கத்தன்மிகுதயல்வந்தகதறல்அது.

தன்குழந்ைதகளுக்காகஅழுகறாள், ராேகல்.
அவைளத்ேதற்றமுடியாது,
ஏெனனில்அவளதுகுழந்ைதகள்இறந்துவ ட்டன.” எேரமியா 31:15
எக ப்தல்இருந்துதரும்புதல்
௧௯ ஏேராது இறந்தபன், ேயாேசப்பன் கனவல் கர்த்தருைடயதூதன் ஒருவன்

ேதான்றனான். இது ேயாேசப்பு எக ப்தல் இருக்கும்ேபாது நடந்தது. ௨௦தூதன்
அவனிடம், “எழுந்தரு! குழந்ைதையயும்அதன்தாையயும்அைழத்துக்ெகாண்டு
இஸ்ரேவலுக்குச் ெசல். ஏெனனில் குழந்ைதையக் ெகால்ல முயன்றவர்கள்
இப்ெபாழுதுஇறந்துவ ட்டனர்” என்றான்.
௨௧ ஆகேவ, ேயாேசப்பு குழந்ைதையயும் அதன் தாையயும்

அைழத்துக்ெகாண்டு இஸ்ரேவல் ெசன்றான். ௨௨ அப்ெபாழுது யூேதயாவன்
மன்னனாக அர்ெகலாயு இருந்தான் என்பைத ேயாேசப்பு ேகள்வயுற்றான்.
தன் தந்ைத ஏேராது இறந்தபன் அர்ெகலாயு யூேதயாவன் மன்னனானான்.
இவ்வாறு,யூேதயாவுக்குச் ெசல்ல ேயாேசப்பு தயங்கனான். ேயாேசப்பு கனவல்

✡ ௨:௧௫: ஓசயா 11:1-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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எச்சரிப்பைடந்து அங்கருந்து கலிேலயா பகுத க்குச் ெசன்றான். ௨௩ ேயாேசப்பு
நாசேரத் என்னும் நகருக்குச் ெசன்று அங்கு வச த்தான். எனேவ ேதவன்
தீர்க்கதரிச கள் வாயலாக “க றஸ்து நசேரயன்* என்றுஅைழக்கப்படுவார்” என
ெசான்னதுநடந்ேதறயது.

௩
ஸ்நானகன்ேயாவானின்தருப்பணி
(மாற். 1:1-8;லூக். 3:1-9, 15-17; ேயாவா. 1:19-28)
௧அந்நாட்களில் ேயாவான்ஸ்நானகன் யூேதயாவன் வனாந்தரத்தல் வருைக

புரிந்து, ௨ “உங்கள் மனைதயும் வாழ்ைவயும் சீர்ப்படுத்துங்கள். ஏெனன்றால்
பரேலாகஇராஜ்யம் சமீப த்தருக்க றது” என்றுேபாதைனெசய்தான்.

௩ “ ‘கர்த்தருக்கானவழிையஆயத்தம்ெசய்யுங்கள்;
அவரதுபாைதையசீர்ப்படுத்துங்கள்’

என்றுவனாந்தரத்தல்ஒருவன்சத்தமிடுக றான்” ஏசாயா 40:3

என தீர்க்கதரிச யாக ய ஏசாயா குற ப்ப ட்டது இந்த ேயாவான் ஸ்நானகைனப்
பற்ற தான்.

௪ ஒட்டக உேராமத்தால் ஆன ஆைடைய அணிந்து ேதால் கச்ைசெயான்ைறத்
தன்இடுப்பல்இவன் கட்டியருந்தான். ெவட்டுக்களியும் காட்டுத்ேதனும்அவன்
உணவாயருந்தன. ௫ ேயாவானின் ேபாதைனையக் ேகட்க எருசேலமிலிருந்தும்
யூேதயா முழுவதலிருந்தும் ேயார்தான் நத க்கைர முழுவதலிருந்தும் மக்கள்
வந்தனர். ௬அம்மக்கள் தங்கள் பாவங்கைள அறக்ைகச் ெசய்தனர். ேயாவான்
அவர்களுக்குேயார்தான்நதயல்ஞானஸ்நானம்ெகாடுத்தான்.
௭ ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்த இடத்த ற்கு பரிேசயர்

மற்றும் சதுேசயரில் பலரும் வந்தனர். அவர்கைளக் கண்டதும் ேயாவான்,
“நீங்கெளல்ேலாரும் பாம்பன் குட்டிகள். வரப்ேபாகும் ேதவனின்
ேகாபத்தலிருந்து தப்ப ச்ெசல்ல உங்கைள எச்சரித்தது யார்? ௮ உங்கள்
மனமும் வாழ்வும் தருந்தவ ட்டன என்பைத நரூப க்கக் கூடிய ெசயைல
நீங்கள் ெசய்யேவண்டும். ௯ நாம் ஆப ரகாமின் பள்ைளகள் எனப் ெபருைம
ேபச த் த ரியலாம் என எண்ணாதீர்கள். நான் ெசால்க ேறன், ஆப ரகாமுக்குப்
பள்ைளகைள இங்குள்ள கற்களிலிருந்தும் உண்டாக்க ேதவன் வல்லவர்.
௧௦ மரங்கைள ெவட்டக் ேகாடரி தயாராக இருக்க றது. நற்கனிகைளத் தராத
எல்லா மரங்களும்ெவட்டப்பட்டுத்தீயலிடப்படும்.
௧௧ “உங்கள் மனமும் வாழ்வும் தருந்தவ ட்டன என்பைதக் காட்ட நான்

உங்களுக்குத் தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம் தருக ேறன். ஆனால், என்னிலும்
ெபரியவர் ஒருவர் வரப்ேபாக றார். அவர் காலணிகைள அவழ்க்கவும் நான்
தகுதயற்றவன். அவர் பரிசுத்தஆவயனாலும்அக்கனியனாலும்உங்களுக்கு
ஞானஸ்நானம்ெகாடுப்பார். ௧௨அவர்தானியங்கைளச்சுத்தம்ெசய்யத்தயாராக
வருவார். அவர் பதரிலிருந்து நல்ல தானிய மணிகைளப் ப ரித்ெதடுத்துத் தன்
களஞ்சயத்தல் ேசர்ப்பார். பதைரேயாஅைணந்துேபாகாத தீயலிட்டு எரிப்பார்”
என்றான்.

* ௨:௨௩: நசேரயன்நாசேரத் என்றநகரத்தவன், ‘கைள’ என்றெபாருள்தரும்ெபயர். ஏசாயா 11:1
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இேயசுவன்ஞானஸ்நானம்
(மாற். 1:9-11;லூ. 3:21-22)
௧௩ அப்ெபாழுது இேயசு கலிேலயாவலிருந்து ேயார்தான் நத க்கைரக்கு

வந்தார். இேயசு ேயாவானிடம் ெசன்றுதனக்குஞானஸ்நானம்ெகாடுக்கும்படிக்
ேகட்டார். ௧௪ ஆனால் ேயாவாேனா இேயசுவுக்குத் தான் ஞானஸ்நானம்
ெகாடுக்குமளவுக்கு ேமன்ைமயானவன் அல்ல என்று அவைரத் தடுக்க
முயன்றான். எனேவ ேயாவான் இேயசுவ டம், “நீர் என்னிடம் ஞானஸ்நானம்
ெபறலாகுேமா? நான்தான்உம்மிடம்ஞானஸ்நானம்ெபறேவண்டும்” என்றான்.
௧௫ அதற்கு இேயசு, “தற்ெபாழுது நான் ெசால்லுகறபடிேய ெசய். ேதவன்

எத ர்பார்க்கும் நீதயான ெசயல்கள் அைனத்ைதயும் நான் ெசய்ய ேவண்டும்”
என்று பதல் ெசான்னார். ஆகேவ, ேயாவான் இேயசுவுக்கு ஞானஸ்நானம்
ெகாடுக்கச் சம்மத த்தான்.
௧௬ இேயசு ஞானஸ்நானம் ெபற்று, நீரிலிருந்து ேமெலழுந்து வந்தேபாது,

வானம் தறந்து, ேதவஆவயானவர் ஒரு புறாைவப் ேபாலக் கீழிறங்க அவரிடம்
வருவைதக் கண்டார். ௧௭ வானத்தலிருந்து ஒரு குரல் ேகட்டது. அக்குரல்,
“இவர் (இேயசு) என் குமாரன். நான் இவைர ேநச க்க ேறன். நான் இவரிடத்தல்
ப ரியமாயருக்க ேறன்” எனக்கூறயது.

௪
இேயசுவுக்குண்டானேசாதைனகள்
(மாற். 1:12-13;லூ. 4:1-13)
௧ பன்னர் பரிசுத்த ஆவயானவர் இேயசுைவ வனாந்தரத்துக்கு அைழத்துச்

ெசன்றார். ப சாசனால் ேசாத க்கப்படுவதற்காக இேயசு அங்கு அைழத்துச்
ெசல்லப்பட்டார். ௨ அங்கு நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் இேயசு உணேவதும்
உட்ெகாள்ளவல்ைல. அதன் பன், இேயசுவுக்கு மிகுந்த பச யுண்டாயற்று.
௩ அப்ேபாது அவைர ேசாத க்கப் ப சாசு வந்து, அவரிடம், “நீர் ேதவனுைடய
குமாரன் என்பதுஉண்ைமயானால், இந்தக் கற்கைளஅப்பங்களாக மாறும்படிச்
ெசால்லும்” என்றான்.
௪அதற்குஇேயசு,

“ ‘மக்கைளவாழைவப்பதுெவறும்அப்பம்மட்டுமல்ல.
மக்களின்வாழ்வு ேதவனின்வார்த்ைதகைளச் சார்ந்துள்ளது’ உபா. 8:3

என்றுேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளேத” என்றுபதலளித்தார்.
௫ பன்பு ப சாசு இேயசுைவப் பரிசுத்த நகரமான எருசேலமுக்கு அைழத்துச்

ெசன்றான். ப சாசு இேயசுைவ ேதவாலயத்தன் மிக உயரமான இடத்தல்
ெகாண்டுேபாய்நறுத்த ,௬ “நீர்ேதவனுைடயகுமாரன்என்பதுஉண்ைமயானால்,
இங்கருந்துகீேழகுதயும். ஏெனன்றால்,

“ ‘ேதவன்உமக்காகத் தன்தூதர்களுக்குக்கட்டைளயடுவார்,
தூதர்களின்கரங்கள்உன்ைனப்பற்றும்.

ஆகேவஉன்கால்கள்பாைறகளில் ேமாதாது’ சங்கீதம் 91:11-12

என்றுேவதவாக்கயங்களில் எழுதயருக்க றது” எனக்கூறனான்.

௭அதற்குஇேயசு,
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“ ‘ேதவனாகயஉன்கர்த்தைர ேசாத க்கக்கூடாது’ உபா. 6:16

என்றும்ேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளேத” என்றுபதல்ெசான்னார்.
௮ ப சாசு பன்னர் இேயசுைவ மிக உயரமான ஒரு மைலச் ச கரத்த ற்கு

அைழத்துச்ெசன்று,உலகன்எல்லாநாடுகைளயும்அவற்றன்மகைமகைளயும்
ெபாருட்கைளயும்காட்டினான். ௯ப றகுப சாசுஇேயசுவ டம், “நீர்சாஷ்டாங்கமாய்
வழுந்து என்ைன வணங்கனால், இைவ அைனத்ைதயும் நான் உமக்குத்
தருேவன்” என்றான்.
௧௦இேயசுப சாைச ேநாக்க , “சாத்தாேன, என்ைனவட்டுவலக ச்ெசல்!

“ ‘நீஉன்ேதவனாகயகர்த்தைரமட்டுேமவணங்கேவண்டும்.
அவருக்குமட்டுேம ேசைவெசய்யேவண்டும்!’ உபா. 6:13

என்றும்ேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது” என்றுகூறனார்.

௧௧எனேவ ப சாசு இேயசுைவவ ட்டு வலகனான். அதன் பறகு சலதூதர்கள்
வந்துஅவருக்குச் ேசைவெசய்தனர்.

கலிேலயாவல்இேயசுவன்ஊழியம்
(மாற். 1:14-15;லூ. 4:14-15)
௧௨ ேயாவான் சைறயலைடக்கப்பட்டைத இேயசு ேகள்வயுற்றார். எனேவ,

இேயசு கலிேலயாவற்குத் தரும்ப ச் ெசன்றார். ௧௩ இேயசு நாசேரத்தல்
தங்கவல்ைல. அவர் கலிேலயா ஏரிக்கு அருகலிருந்த கப்பர்நகூம் நகருக்குச்
ெசன்றுவச த்தார். ெசபுேலானுக்கும்நப்தலிக்கும்அருகல்உள்ளதுகப்பர்நகூம்.
௧௪ தீர்க்கதரிச ஏசாயா கீழ்க்கண்டவாறு ெசான்னது நடந்ேதறும்படி இேயசு
இவ்வாறுெசய்தார்:

௧௫ “ெசபுேலான்என்னும்இடமும்நப்தலிஎன்னும்இடமும்
ேயார்தான்நதையக்கடந்துகடலுக்குப் ேபாகும் சாைலயல்

௧௬யூதர்கள்அல்லாத ப றஇனத்தவர்வாழும்இடமாகஉள்ளதுகலிேலயா.
பாவ இருளில் வாழ்ந்த அவர்கள் மிகப் ெபரிய ெவளிச்செமான்ைறக்
கண்டனர்.

ஒருசுடுகாட்ைடப் ேபாலஇருளைடந்துக டக்கும்
அப்பூமியல்வாழும்மக்கைளேநாக்க அந்தெவளிச்சம்வந்தது.” ஏசாயா
9:1-2

௧௭ அச்சமயத்தலிருந்து இேயசு “உங்கள் மனைதயும் வாழ்ைவயும்
தருத்துங்கள், ஏெனன்றால் பரேலாக இராஜ்யம் வைரவல் வர இருக்க றது”
என்றுேபாதைனெசய்யத்ெதாடங்கனார்.

சீஷர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்
(மாற். 1:16-20;லூ. 5:1-11)
௧௮ இேயசு கலிேலயா ஏரிக்கைரேயாரம் நடந்துெகாண்டிருந்தார். ேபதுரு

என்றைழக்கப்பட்ட சீேமாைனயும் அவன் சேகாதரன் அந்த ேரயாைவயும் அவர்
கண்டார். மீனவர்களானஅச்சேகாதரர்கள்இருவரும்ஏரியல்வைலவ ரித்துமீன்
ப டித்துக்ெகாண்டிருந்தனர். ௧௯ இேயசு அவர்களிடம், “என்ைனத் ெதாடர்ந்து
வாருங்கள். உங்கைள மாறுபட்ட மீனவர்களாக்குேவன். மீன்கைள அல்ல
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மனிதர்கைள ேசகரிக்கும் ேவைலையச் ெசய்வீர்கள்” என்று ெசான்னார்.
௨௦ சீேமானும் அந்த ேரயாவும் தங்கள் வைலகைள வ ட்டு இேயசுைவப் பன்
ெதாடர்ந்தார்கள்.
௨௧ இேயசு கலிேலயா ஏரிக்கைரேயாரம் ெதாடர்ந்து நடந்து ெசல்லும்ேபாது

ெசெபேதயுவன் புதல்வர்களான யாக்ேகாபு மற்றும் ேயாவான் ஆகய
சேகாதரர்கைளக் கண்டார். அவர்கள் இருவரும் ஒரு படகல் தம் தந்ைதேயாடு
இருந்தனர். அவர்கள் மீன் ப டிப்பதற்காகத் தங்களது வைலையத் தயார்
ெசய்து ெகாண்டிருந்தனர். இேயசு அந்தச் சேகாதரர்கைளத் தம்முடன்வருமாறு
அைழத்தார். ௨௨ எனேவ, அச்சேகாதரர்கள் தங்கள் படைகயும் தந்ைதையயும்
வ ட்டுஇேயசுைவப்பன்ெதாடர்ந்தனர்.
ேபாதைனயும்குணமாக்குதலும்
(லூக். 6:17-19)
௨௩ இேயசு கலிேலயா நாடு முழுவதும் உள்ள இடங்களுக்குச் ெசன்றார்.

அவர்கள் ெஜப ஆலயங்களில் இேயசு ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதப் பற்றய
நற்ெசய்த கைளப் ேபாத த்தார். ேமலும், மக்களின் அைனத்து வதமான
ேநாய்கைளயும் வயாத கைளயும் இேயசு குணப்படுத்தனார். ௨௪இேயசுைவப்
பற்றய ெசய்த சீரியா ேதசம் முழுவதும் பரவயது. ேநாயுற்ற மக்கள்
அைனவைரயும் இேயசுவ டம் அைழத்து வந்தனர். ேநாயுற்ற அம்மக்கள்
பலவதமான வயாத களாலும் வலியனாலும் அவதயுற்றனர். ச லர் மிகுந்த
வலியனாலும், ச லர் ப சாசு ப டித்தும், ச லர் வலிப்புேநாயனாலும், ச லர் பாரிச
வயாதயாலும் பாத க்கப்பட்டிருந்தனர். இேயசு அவர்கள் அைனவைரயும்
குணமாக்கனார். ௨௫ பற்பல மக்கள் இேயசுைவப் பன் ெதாடர்ந்தார்கள்.
அம்மக்கள் கலிேலயா, பத்துநகரங்கள், எருசேலம், யூேதயா மற்றும் ேயார்தான்
நதயன்அக்கைரமுதலானபகுத களிலிருந்துவந்தருந்தனர்.

௫
இேயசுவன்மைலப்ப ரசங்கம்
(லூ. 6:20-23)
௧அங்குக்கூட்டமாயருந்தமக்கைளப்பார்த்தஇேயசுஒருகுன்றன்மீதுெசன்று

அமர்ந்தார். அவரது சீஷர்கள் அவரிடம் வந்தார்கள். ௨ இேயசு மக்களுக்குக்
கீழ்க்கண்டவாறுேபாதைனெசய்தார்:

௩ “ஆவயல்எளிைமெகாண்டமனிதர்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்,
பரேலாகஇராஜ்யம்அவர்களுக்குரியது.

௪இம்ைமயல்துக்கம்அைடந்தமனிதர்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
ேதவன்அவர்கைளத் ேதற்றுவார்.

௫பணிவுைடயவர்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
ேதவன்வாக்களித்தஇடத்ைத*அவர்கள்ெபறுவார்கள்.

௬ மற்ற எைதக் காட்டிலும் நீதயான ெசயல்கைளச் ெசய்ய வரும்புக றவர்கள்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.

அவர்களுக்குமுழுத்தருப்தையத் ேதவன்அளிப்பார்.
௭மற்றவர்களுக்குக்கருைணகாட்டுக றவர்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.

* ௫:௫: ‘ேதவன்வாக்களித்தஇடம்’ சங்கீதம் 37:11.
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அவர்களுக்குக்கருைணகாட்டப்படும்.
௮தூய்ைமயானஎண்ணமுைடயவர்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.

அவர்கள்ேதவனின்அருகாைமயலிருப்பார்கள்.
௯அைமத க்காகச் ெசயலாற்றுகறவர்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.

ேதவன்அவர்கைளத்தன்குமாரர்கள்எனஅைழப்பார்.
௧௦நன்ைமெசய்வதற்காகத் தண்டிக்கப்படுக றவர்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.

பரேலாகஇராஜ்யம்அவர்களுக்குரியது.

௧௧ “உங்களுக்ெகத ராகத் தீய ெசாற்கைளப் ேபச மக்கள் உங்கைளத்
துன்புறுத்துவார்கள். நீங்கள் என்ைனப் பன்பற்றுவதனிமித்தம்
எல்லாவதமான தீய ெசாற்கைளயும் உங்களுக்ெகத ராகச் ெசால்வார்கள்.
ஆனால் மக்கள் உங்களுக்கு அவற்ைறச் ெசய்யும்ெபாழுது நீங்கள்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள். ௧௨ அதற்காக மக ழ்ச்ச யைடயுங்கள். ேதவனுைடய
மகத்தானெவகுமத உங்களுக்குக்காத்தருக்க றது. உங்களுக்குமுன்புவாழ்ந்த
தீர்க்கதரிச களுக்கும்மக்கள்அேதவதமானதீைமகைளச்ெசய்தார்கள்.
உப்பு,ஒளிஉவைமகள்
(மாற். 9:50; 4:21;லூ. 14:34-35; 8:16)
௧௩ “பூமிக்கு நீங்கள் உப்பாக இருக்க றீர்கள். தன் சுைவைய உப்பு இழந்தால்

மீண்டும் அைத உப்பாக மாற்றேவா, ேவறு எதற்கும் பயன்படுத்தேவா முடியாது.
அதுெதருவல்எறயப்பட்டுமக்களால்மித க்கப்படும்.
௧௪ “உலகுக்கு ஒளித்தரும் வளக்கு நீங்கேள. ஒரு குன்றன் ேமல் அைமந்த

பட்டணம் மைறந்தருக்க முடியாது. ௧௫ மக்கள் எரிகன்ற வளக்ைகக் குடத்தன்
கீழ் ைவத்து மைறப்பதல்ைல. மாறாக, அைத மக்கள் வளக்குத் தண்டின் மீது
ைவக்கறார்கள். அப்ெபாழுது தான் வளக்கு வீட்டிலுள்ள அைனவருக்கும்
ெவளிச்சம் தருக றது. ௧௬ அது ேபாலேவ, நீங்களும் மற்ற மனிதர்களுக்கு
வளக்காக வளங்கேவண்டும். உங்களது நற்ெசயல்கைள மற்றவர்கள்
காணும்படி வாழுங்கள். பரேலாகத்தலிருக்கும் உங்கள் ப தாைவ மக்கள்
புகழ்ந்துேபசுமாறுநீங்கள்வாழுங்கள்.
இேயசுவும்பைழயஏற்பாடும்
௧௭ “ேமாேசயன் சட்டங்கைளேயா அல்லது தீர்க்கதரிச களின்

ேபாதைனகைளேயா அழிப்பதற்காக நான் வந்துள்ளதாக நைனக்காதீர்கள்.
அவர்களது ேபாதைனகைள அழிப்பதற்காக நான் வரவல்ைல. அவர்களின்
ேபாதைனகளின்முழுப் ெபாருைளயும் நைறேவற்றேவ வந்துள்ேளன். ௧௮நான்
உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுக ேறன். வானமும் பூமியும் உள்ளவைரக்கும்
கட்டைளகளில் எதுவும் மைறயாது. அைனத்தும் நைறேவறுகற வைரக்கும்
கட்டைளகளின் ஒரு சறு எழுத்ேதா அல்லது ஒரு சறு எழுத்தன் பகுத ேயா கூட
மைறயாது.
௧௯ “ஒருவன் ஒவ்ெவாரு கட்டைளையயும் கைடப்ப டிக்க ேவண்டும்.

ச றயதாகத் ேதான்றும் கட்டைளையக்கூடக் கைடப்ப டிக்க ேவண்டும்.
கட்டைளகளில்ஏேதனும்ஒன்ைறத்தான்கைடப்ப டிக்காமலும்மற்றவர்கைளயும்
அைதக் கைடப்ப டிக்க ேவண்டாெமன்றும்கூறுகறவன் பரேலாக இராஜ்யத்தல்
கைடச ஆளாயருப்பான். ஆனால், கட்டைளகைளக் கைடப்ப டித்து
மற்றவர்கைளயும் கைடப டிக்கச் ெசால்லுகறவன் பரேலாக இராஜ்யத்தல்
மகத்தானஇடத்ைதப்ெபறுவான். ௨௦சட்டங்கைளப் ேபாத க்க றவர்கைளவ டவும்
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பரிேசயர்கைளவ டவும் நீங்கள் ச றப்பாகச் ெசயல்பட ேவண்டும்
என்று உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். அவர்கைளவ டவும் ச றப்பாகச்
ெசயல்படாவ ட்டால், நீங்கள்பரேலாகஇராஜ்யத்தல்நுைழயமாட்டீர்கள்.
ேகாபத்ைதப் பற்றய ேபாதைன
௨௧ “ ‘எவைரயும் ெகால்லாேத.✡ ெகாைல ெசய்க றவன் தண்டிக்கப்படுவான்’

என்று ெவகு காலத்த ற்கு முன்னேர நமது மக்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டிருப்பைத
அறவீர்கள். ௨௨ ஆனால் நான் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன், யாரிடமும்
ேகாபம் ெகாள்ளாதீர்கள். அைனவரும் உங்கள் சேகாதரர்கேள. நீங்கள்
மற்றவர்களிடம் ேகாபம் ெகாண்டால், நீங்கள் நயாயந்தீர்க்கப்படுவீர்கள்.
மற்றவருக்கு எத ராகத் தீயைவகைளச் ெசான்னால் யூத ஆேலாசைனக்
குழுவனால்தண்டிக்கப்படுவீர்கள். ேவெறாருமனிதைனமுட்டாள்என்றுநீங்கள்
அைழத்தால், நரகத் தீயன்ஆபத்துக்குள்ளாவீர்கள்.
௨௩ “எனேவ, நீங்கள் ேதவனுக்கு உங்கள் காணிக்ைகையப் பலிபீடத்தல்

ெசலுத்தும்ெபாழுது மற்றவர்கைளயும் நைனத்துப் பாருங்கள். நீங்கள்
உங்கள் காணிக்ைகையச் ெசலுத்தும்ெபாழுது, உங்கள் சேகாதரன் உங்கள்
மீது வருத்தத்துடன் இருப்பது உங்கள் நைனவற்கு வந்தால், ௨௪ உங்கள்
காணிக்ைகையப் பலிபீடத்த ற்கு முன் ைவத்துவ ட்டு, ெசன்று அவனுடன்
சமாதானமாகுங்கள். பன்னர்வந்துஉங்கள்காணிக்ைகையச்ெசலுத்துங்கள்.
௨௫ “உங்கள் எத ரி உங்கைள நீத மன்றத்த ற்கு அைழத்தால், அவனுடன்

வைரவாக நட்பாகுங்கள். நீத மன்றத்த ற்குச் ெசல்வதற்கு முன்ேப அைதச்
ெசய்ய ேவண்டும். அவனுடன் நட்பாகாவ ட்டால், அவன்உங்கைள நீத பதய டம்
ஒப்பைடப்பான். ேமலும், நீத பத உங்கைளச் சைறயலைடக்க காவலரிடம்
ஒப்பைடப்பார். ௨௬ நான் ெசால்லுக ேறன், நீங்கள் ெகாடுக்கேவண்டியது
அைனத்ைதயும் ெகாடுத்துத் தீர்க்க றவைரயலும் உங்களால் அந்தச் சைறைய
வ ட்டுமீளமுடியாது.
கற்ைபக்குற த்த ேபாதைன
௨௭ “ ‘ப றன் மைனவயுடன் உறவுெகாள்ளும் பாவத்ைதச் ெசய்யாேத’✡ என்று

கூறப்பட்டுள்ளைத நீங்கள் அறவீர்கள். ௨௮ஆனால் நான் ெசால்க ேறன். ஒரு
ெபண்ைணக் காமக் கண் ெகாண்டு ேநாக்க , அவளுடன் உடலுறவுெகாள்ள
வரும்பனாேல, அவன்அவளுடன்வபச்சாரம் ெசய்தவனாக றான். ௨௯உங்கள்
வலது கண் நீங்கள் பாவம் ெசய்யக் காரணமானால், அைதப் படுங்க
எறயுங்கள். உங்கள் சரீரம் முழுவதும் நரகத்தல் வீழ்வைதக் காட்டிலும்
அவ்வுடலின் ஓர் உறுப்ைப இழப்பது நன்று. ௩௦உங்கள் வலது ைக உங்கைளப்
பாவம் ெசய்ய ைவத்தால், அைத ெவட்டி எறயுங்கள். உங்கள் சரீரம் முழுவதும்
நரகத்தல்வீழ்வைதக்காட்டிலும்அவ்வுடலின்ஒருபகுதையஇழப்பதுநன்று.
வவாகரத்துப்பற்றய ேபாதைன
(மத். 19:9;மாற். 10:11-12;லூ. 16:18)
௩௧ “ ‘தன் மைனவைய வவாகரத்து ெசய்க ற எவரும் அவளுக்கு எழுத்தன்

மூலமாக சான்ற தழ் அளிக்க ேவண்டும்’✡ என்றும் ெசால்லப்பட்டிருக்க றது.
௩௨ ஆனால் நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன், தன் மைனவைய
வவாகரத்து ெசய்க றவன் அவைள வபச்சாரப் பாவத்தன் குற்ற

✡ ௫:௨௧: யாத். 20:13-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௫:௨௭: யாத். 20:14, உபா. 5:18-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௫:௩௧: உபா. 24:1-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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உணர்வுக்குள்ளாக்குகறான். தன் மைனவ ேவெறாரு ஆடவனுடன் சரீர உறவு
ைவத்தருப்பது மட்டுேம ஒருவன் தன் மைனவைய வவாகரத்து ெசய்யத்தக்க
காரணமாகும். வவாகரத்து ெசய்யப்பட்ட அப்ெபண்ைண மணம் புரிக றவனும்
வபச்சாரம்ெசய்தவனாக றான்.
வாக்குறுதகைளப்பற்றய ேபாதைன
௩௩ “ ‘நீ ஒரு சத்தயம் ெசய்தால், அைத மீறக் கூடாது என்றும், கர்த்தருக்குச்

ெசய்வதாகச் ெசான்ன வாக்குறுதைய நைறேவற்றுவாயாக’† என்றும்,
ெவகு காலத்த ற்கு முன்னேர நமது மக்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டிருப்பைத
அறவீர்கள். ௩௪ ஆனால் நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்; ஒருேபாதும்
சத்தயம் ெசய்யாதீர்கள். பரேலாக இராஜ்யத்தன் ெபயரால் சத்தயம்
ெசய்யாதீர்கள். ஏெனன்றால், பரேலாக இராஜ்யம் ேதவனின் அரியாசனம்.
௩௫ பூமியன் ெபயராலும் சத்தயம் ெசய்யாதீர்கள். ஏெனன்றால், பூமி
ேதவனுக்குச் ெசாந்தமானது. எருசேலம் நகரத்தன் ெபயராலும் சத்தயம்
ெசய்யாதீர்கள். ஏெனன்றால், எருசேலம் மகா இராஜாவன் நகரம். ௩௬உங்கள்
தைல மீதும் சத்தயம் ெசய்யாதீர்கள். உங்கள் தைலயன் ஒரு முடிையக்
கூட உங்களால் ெவள்ைளயாக்கேவா கறுப்பாக்கேவா இயலாது. ௩௭ ‘ஆம்’
அல்லது ‘இல்ைல’ என்று மட்டுேம கூறுங்கள். ‘ஆம்’ அல்லது ‘இல்ைல’
என்பதற்கு ேமலாக ஏதும் நீங்கள்கூறனால்அதுெபால்லாங்கனாகய ப சாசன்
வார்த்ைதகளாயருக்கும்.”
பழிவாங்குதல்பற்றய ேபாதைன
(லூ. 6:29-30)
௩௮ “ ‘கண்ணுக்குக் கண். பல்லுக்குப் பல்’✡ என்று கூறப்படுவைத நீங்கள்

அறவீர்கள். ௩௯ ஆனால் நான் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன், தீயவைன
எத ர்க்காதீர்கள். ஒருவன் உங்கள் வலது கன்னத்தல் அைறந்தால், அவனுக்கு
உங்கள் மறு கன்னத்ைதயும் காட்டுங்கள். ௪௦உங்கள் ேமலாைடக்காக ஒருவன்
உங்கள் மீது வழக்குத் ெதாடர்ந்தால் அவனுக்கு உங்கள் சட்ைடையயும்
ெகாடுத்து வடுங்கள். ௪௧ ஒரு பைடவீரன் உங்கைள ஒரு ைமல் தூரம்
நடக்க வற்புறுத்தனால், நீங்கள் அவனுடன் இரண்டு ைமல் தூரம் நடந்து
ெசல்லுங்கள். ௪௨ ஒருவன் உங்களிடம் எைதேயனும் ேகட்டால், அவனுக்கு
அைதக் ெகாடுத்து வடுங்கள். உங்களிடமிருந்து கடன் ேகட்க றவனுக்குக்
ெகாடுப்பதற்குமறுக்காதீர்கள்.
அைனவைரயும் ேநச யுங்கள்
(லூ. 6:27-28, 32-36)
௪௩ “ ‘உன் ச ேனகதைன ேநச .✡ உன் பைகவைன ெவறு,’ என்று

கூறப்பட்டுள்ளைத நீங்கள் அறவீர்கள். ௪௪ ஆனால் நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லுக ேறன், உங்கள் பைகவர்கைளயும் ேநச யுங்கள். உங்களுக்குத்
தீைம ெசய்க றவர்களுக்காக ெஜபயுங்கள். ௪௫ நீங்கள் இைதச் ெசய்தால்
பரேலாகத்தலிருக்கும் உங்கள் ப தாவுக்கு உண்ைமயான குமாரர்களாவீர்கள்.
உங்கள் ப தாவானவர் நல்லவர்களுக்கும் தீயவர்களுக்கும் சூரியைன
உதக்கச் ெசய்க றார். உங்கள் ப தாவானவர் நன்ைம ெசய்பவர்களுக்கும்
தீைம ெசய்பவர்களுக்கும் மைழைய அனுப்புக றார். ௪௬ உங்கைள

† ௫:௩௩: நீ...அறவாயாக ேலவ . 19:12; எண். 30:2. ✡ ௫:௩௮: யாத் 21:24; ேலவ . 24:20-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௫:௪௩: ேலவ . 19:18-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ேநச க்க றவர்கைளமட்டுேமநீங்கள்ேநச த்தால்,உங்களுக்குஎந்தெவகுமதயும்
கைடக்காது. வரிவசூலிப்பவர்கள் கூட அப்படிச் ெசய்க றார்கள். ௪௭ உங்கள்
நண்பர்களுடன் மட்டுேம நீங்கள் இனிைமயுடன் பழகனால், மற்றவர்கைளவ ட
நீங்கள் எவ்வைகயலும் ச றந்தவர்கள் அல்ல. ேதவைன மறுக்கறவர்கள்
கூட, தங்கள் நண்பர்களுக்கு இனிைமயானவராய் இருக்க றார்கள்.
௪௮ பரேலாகத்தலிருக்கும் உங்கள் ப தா மிகச் ச றந்த நற்குணங்கள் ெகாண்ட
பூரணராயருப்பதுேபால நீங்களும்பூரணராகஇருக்க ேவண்டும்.

௬
தர்மம்ெசய்வைதப் பற்றய ேபாதைன
௧ “நீங்கள் நற்ெசயல்கைளச் ெசய்யும்ெபாழுது, அவற்ைற மக்களின்

முன்னிைலயல் ெசய்யாதபடி எச்சரிக்ைகயுடன் இருங்கள்! மக்கள்
காணேவண்டும் என்பதற்காக அவற்ைறச் ெசய்யாதீர்கள். நீங்கள் அவ்வாறு
ெசய்தால், பரேலாகத்தலிருக்கும் உங்கள் ப தாவ டமிருந்து எந்த ெவகுமதயும்
கைடக்காது.
௨ “நீங்கள் ஏைழ மக்களுக்கு உதவும்ெபாழுது, நீங்கள் உதவுவைத வளம்பரம்

ெசய்யாதீர்கள். நல்லவர்கைளப் ேபால நடிக்கும் மனிதர்கைளப் ேபால் நீங்கள்
ெசய்யாதீர்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் தாங்கள் ப றருக்கு உதவுவதற்கு முன்னர்
குழல் ஊத அறவப்பார்கள். அவர்கள் யூத ஆலயங்களிலும் ெதருக்களிலும்
அவ்வாறு ெசய்க றார்கள். அவர்கள் மற்றவர்கள் தங்கைள மத க்க ேவண்டும்
என வரும்புக றார்கள். ௩ எனேவ, நீங்கள் ஏைழ மக்களுக்கு உதவும்ெபாழுது
மிக இரகச யமாக உதவுங்கள். மற்றவர் எவரும் அறயாதவாறு உதவுங்கள்.
௪ உங்கள் உதவ இரகச யமாகச் ெசய்யப்படேவண்டும். உங்கள் ப தாவாகய
ேதவன்இரகசயமாகச் ெசய்யப்படும் ெசயல்கைளயும் காணவல்லவர். எனேவ
அவர்உங்களுக்குெவகுமதயளிப்பார்.
ப ரார்த்தைனபற்ற ேபாத த்தல்
(லூ. 11:2-4)
௫ “நீங்கள் ப ரார்த்தைன ெசய்யும்ெபாழுது, நல்லவர்கைளப்ேபால நடிக்கும்

தீயவர்கைளப் ேபால் நடக்காதீர்கள். ேபாலியான மனிதர்கள் ெஜப
ஆலயங்களிலும் ெதரு முைனகளிலும் நன்று உரத்த குரலில் ப ராத்தைன
ெசய்ய வரும்புக றார்கள். தாம் ப ரார்த்தைன ெசய்வைத மற்றவர்கள் காண
அவர்கள் வரும்புக றார்கள். நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச் ெசால்க ேறன்,
அவர்கள் ஏற்ெகனேவ அதற்குரிய பலைன அைடந்துவ ட்டார்கள். ௬ நீங்கள்
ப ரார்த்த க்கும்ெபாழுதுஉங்கள்அைறக்குச்ெசன்றுகதைவமூடிவ ட ேவண்டும்.
பன்னர்,உங்கள்கண்களுக்குப்புலப்படாதஉங்கள்ப தாவ டம்ப ரார்த்தயுங்கள்.
இரகசயமாகச் ெசய்யப்படும் ெசயல்கைளயும் காணவல்லவர் உங்கள் தந்ைத.
அவர்உங்களுக்குெவகுமதயளிப்பார்.
௭ “நீங்கள் ப ரார்த்த க்கும்ெபாழுது, ேதவைன அறயாதவர்கைளப்

ேபால நடந்து ெகாள்ளாதீர்கள். ெபாருளற்ற வார்த்ைதகைள அவர்கள்
ெதாடர்ந்து கூறுகறார்கள். அவ்வாறு ப ரார்த்த க்காதீர்கள். பலவற்ைறயும்
அவர்கள் ெசால்வதனால் ேதவன் அவர்கைளக் கவனிப்பார் என்று அவர்கள்
நைனக்கறார்கள். ௮ அவர்கைளப் ேபால இருக்காதீர்கள். உங்கள் ப தா
நீங்கள் ேகட்பதற்கு முன்னேர உங்களின் ேதைவகைள அறவார். ௯ நீங்கள்
ப ரார்த்த க்கும்ெபாழுதுகீழ்க்கண்டவாறுப ரார்த்த க்க ேவண்டும்:
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“ ‘பரேலாகத்தலிருக்கும்எங்கள்ப தாேவ,
உமதுெபயர் என்ெறன்றும்புனிதமாயருக்கப் ப ரார்த்த க்க ேறாம்.

௧௦உமதுஇராஜ்யம்வரவும்பரேலாகத்தல்உள்ளதுேபாலேவ
பூமியலும்நீர்வரும்பயைவெசய்யப்படவும் ப ரார்த்த க்க ேறாம்.

௧௧ ஒவ்ெவாரு நாளும் எங்களுக்குத் ேதைவயான உணைவ எங்களுக்கு
அளிப்பீராக.

௧௨மற்றவர்ெசய்ததீைமகைளநாங்கள்மன்னித்ததுேபாலேவ
எங்கள்குற்றங்கைளயும்மன்னியும்.

௧௩எங்கைளச் ேசாதைனக்குஉட்படப் பண்ணாமல்
ப சாசனிடமிருந்துகாப்பாற்றும்.’*

௧௪நீங்கள்மற்றவர்ெசய்யும்தீயைவகைளமன்னித்தால்,பரேலாகத்தலிருக்கும்
உங்கள் ப தாவானவரும்உங்கள்தீயெசயல்கைளயும் மன்னிப்பார். ௧௫ஆனால்,
மற்றவர்கள் உங்களுக்குச் ெசய்யும் தீைமகைள நீங்கள் மன்னிக்காவ ட்டால்
பரேலாகத்தலிருக்கும் உங்கள் ப தாவும் நீங்கள் மற்றவர்களுக்குச் ெசய்யும்
தீைமகைளமன்னிக்கமாட்டார்.
உபவாசத்ைதப் பற்றய ேபாதைன
௧௬ “நீங்கள் உபவாசம் இருக்கும்ெபாழுது, ேசாகமாகக் காட்ச யளிக்காதீர்கள்.

மாயக்காரர்கள்மட்டுேமஅவ்வாறுெசய்க றார்கள். நீங்களும்அவர்கைளப்ேபால
நடிக்காதீர்கள். தாங்கள் உபவாசம் இருப்பைத மற்றவர்கள் காண்பதற்காகத்
தங்கள்முகத்ைதவ ேநாதமாகைவத்துக்ெகாள்க றார்கள். அவர்கள்தங்கள்முழு
பலைனஅைடந்துவ ட்டார்கள். ௧௭எனேவ, நீங்கள்உபவாசம்இருக்கும்ெபாழுது,
மக ழ்ச்ச யாகக் காணப்படுங்கள். முகம் கழுவக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௮ எனேவ,
நீங்கள்உபவாசம்இருப்பதுமற்றவர்களுக்குத்ெதரியாது. ஆனால்நீங்கள்காண
முடியாத உங்கள் ப தாவானவர் உங்கைளக் காண்பார். உங்கள் ப தாவானவர்
இரகச யமாகச் ெசய்யப்படும் ெசயல்கைளயும் காண வல்லவர். ேமலும் அவர்
உங்களுக்குெவகுமதயளிப்பார்.
பணமும்ேதவனும்
(லூ. 12:33-34; 11:34-36; 16:13)
௧௯ “உங்களுக்காக இப்பூமியல் ெசல்வம் ேசர்த்து ைவக்காதீர்கள்.

பூச்ச களாலும் துருவாலும் பூமியலுள்ள ெசல்வம் அழியும். ேமலும் தருடர்கள்
உங்கள் வீட்ைட உைடத்து உங்கள் ெசல்வங்கைளக் ெகாள்ைளயடித்துப்
ேபாவார்கள். ௨௦ எனேவ உங்கள் ெசல்வங்கைளப் பரேலாகத்தல் ேசமியுங்கள்.
பூச்ச களும் துருவும் அவற்ைற அழிக்க இயலாது. பரேலாகத்தலிருக்கும்
ெசல்வத்ைதத் தருடர்களும் தருட முடியாது. ௨௧ உங்கள் ெசல்வம் எங்ேகேயா
அங்ேகஉங்கள்உள்ளமும்இருக்கும்.
௨௨ “உடலுக்கு ஒளி தருவது கண். உங்கள் கண்கள் நன்றாக இருந்தால்,

உங்கள் சரீரம் முழுவதும் ஒளியுடன் த கழும். ௨௩ ஆனால், உங்கள்
கண்கள் ெகட்டுப் ேபானால், உங்கள் சரீரம் முழுவதும் ஒளிய ழந்து
ேபாகும். உங்களிலுள்ள ெவளிச்சம் இருளாயருந்தால் அவ்வருள் எவ்வளவு
ெகாடியதாயருக்கும்.

* ௬:௧௩: இராஜ்யமும்வல்லைமயும்ெபலனும்உம்முைடயைவ,ஆெமன்என்றுசலக ேரக்க எழுத்துக்கள்
முடிக்கன்றன.
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௨௪ “எந்த மனிதனாலும் ஒேர ேநரத்தல் இரண்டு முதலாளிகளுக்கு ேவைல
ெசய்ய முடியாது. அவன் ஒரு முதலாளிைய ேநச த்து மற்ற முதலாளிைய
ெவறுக்க ேநரிடும். அல்லது ஒரு முதலாளியன் ேபச்ைசக் ேகட்டும் மற்ற
முதலாளியன் ேபச்ைச மறுக்கவும் ேநரிடும். எனேவ, நீங்கள் ஒேர ேநரத்தல்
ேதவனுக்கும், பணத்தற்கும்பணிபுரியமுடியாது.

ேதவஇராஜ்யத்த ற்குமுதலிடம்
(லூ. 12:22–34)
௨௫ “எனேவ, நான் ெசால்க ேறன், நீங்கள் உய ர்வாழத் ேதைவயான

உணவற்காகக் கவைல ெகாள்ளாதீர்கள். உங்கள் உடலுக்குத் ேதைவயான
உைடக்காகவும் கவைலெகாள்ளாதீர்கள். உணைவவடவும் முக்கயமானது
ஜீவன். உைடையவ டவும் முக்கயமானது சரீரம். ௨௬ பறைவகைளப் பாருங்கள்.
அைவகள் வைதப்பேதா அறுவைட ெசய்வேதா களஞ்சயங்களில் ேசமித்து
ைவப்பேதா இல்ைல. ஆனால் உங்கள் பரேலாகப் ப தா அைவகளுக்கு
உணவளிக்க றார். பறைவகைள காட்டிலும் நீங்கள் மிகுந்த முக்கயத்துவம்
வாய்ந்தவர்கள் என நீங்கள் அறவீர்கள். ௨௭ கவைலப்படுவதனால் உங்களால்
உங்கள்வாழ்நாைளக்கூட்டஇயலாது.
௨௮ “உைடகளுக்காக ஏன் கவைல ெகாள்க றீர்கள்? ேதாட்டத்தல் உள்ள

மலர்கைளப் பாருங்கள். அைவ எப்படி வளர்கன்றன என்பைதப் பாருங்கள்.
அைவகள் ேவைல ெசய்வதுமில்ைல. தங்களுக்கான உைடகைளத் தயார்
ெசய்வதுமில்ைல. ௨௯ ஆனால் நான் ெசால்க ேறன் மாெபரும் பணக்கார
மன்னனான சாலேமான் கூட இந்தப் பூக்களில் ஒன்ைறப்ேபால அழகாக
உைட அணியவல்ைல. ௩௦ அவ்வாேற ேதவன் வயல்களிலுள்ள புற்களுக்கும்
உைட அணிவ க்க றார். இன்ைறக்கு உயருடன் இருக்கும் புல், நாைளக்கு
தீயலிடப்பட்டு எரிக்கப்படும். எனேவ, ேதவன் உங்களுக்குச் ச றப்பாக
உைடயணிவ ப்பார் என்பைத அறயுங்கள். ேதவனிடம் சாதாரணமான
நம்ப க்ைகைவக்காதீர்கள்.
௩௧ “ ‘உண்பதற்குஎன்னகைடக்கும்?’ அல்லது ‘குடிப்பதற்குஎன்னகைடக்கும்?’

அல்லது ‘உடுப்பதற்கு என்ன கைடக்கும்?’ என்று கவைலெகாள்ளாதீர்கள்.
௩௨ ேதவைன அறயாத மக்கேள இவற்ைறப் ெபற முயற்ச க்க றார்கள்.
நீங்கேளா கவைலப்படாதீர்கள், பரேலாகத்தலிருக்கும் உங்கள் ப தா இைவகள்
உங்களுக்குத் ேதைவ என்பைத அறவார். ௩௩ ேதவனின் இராஜ்யத்ைதயும்
நீங்கள் ெசய்ய ேவண்டுெமன ேதவன் வரும்பும் நற்ெசயல்கைளச்
ெசய்தைலயுேம நீங்கள் நாடேவண்டும். அப்ேபாது ேதவன் உங்களது மற்றத்
ேதைவகைளயும் நைறேவற்றுவார். ௩௪ எனேவ, நாைளையக் குறத்துக்
கவைலெகாள்ளாதீர்கள். ஒவ்ெவாரு நாளும் ெதால்ைல உண்டு. நாைளயக்
கவைலநாைளக்கு.

௭
நயாயம்தீர்ப்பைதப்பற்ற ேபாதைன
(லூ. 6:37-38; 41-42)
௧ “மற்றவர்கைள நீங்கள் நயாயம் தீர்க்காதீர்கள். அப்ெபாழுது ேதவன்

உங்கைள நயாயம் தீர்க்கமாட்டார். ௨ நீங்கள் மற்றவர்கைள எப்படி
நயாயம் தீர்க்க றீர்கேளா அவ்வாேற ேதவன் உங்கைள நயாயம் தீர்ப்பார்.
மற்றவர்களுக்குநீங்கள்வழங்கும்மன்னிப்புஉங்களுக்கும்வழங்கப்படும்.
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௩ “உங்கள் கண்ணில் இருக்கும் மரத்துண்டிைனக் கவனிக்காது, உங்கள்
சேகாதரனின் கண்ணில் உள்ள தூசையக் காண்கறீர்கள். அது ஏன்? ௪ ‘உன்
கண்ணிலிருந்து தூசைய நான் அகற்றவடுக ேறன்’, என்று ஏன் உங்கள்
சேகாதரனிடம் ெசால்க றீர்கள்? உங்கைள முதலில் கவனியுங்கள். உங்கள்
கண்ணில் இன்னமும் ெபரிய மரத்துண்டு உள்ளது. ௫ மாயக்காரரான நீங்கள்
முதலில் உங்கள் கண்ணிலிருந்து அம்மரத்துண்ைட அகற்றுங்கள். பன்னேர,
உங்கள்சேகாதரனின்கண்ணிலிருந்துதூசையஅகற்றமுன்வாருங்கள்.
௬ “புனிதமானவற்ைற நாய்களுக்குக் ெகாடுக்காதீர்கள். அைவ தரும்ப

உங்கைளத் துன்புறுத்தேவ ெசய்யும். முத்துக்கைளப் பன்றகளின் முன்
ேபாடாதீர்கள். நீங்கள் அப்படிச் ெசய்தால் அைவகள் முத்துக்கைளக் காலால்
மித த்து ேசதப்படுத்தும்.
ேதவனிடம் ேகட்டுப்ெபறுதல்
(லூ. 11:9-13)
௭ “ெதாடர்ந்து ேகளுங்கள், ேதவன் ெகாடுப்பார். ெதாடர்ந்து ேதடுங்கள்,

கைடக்கும். ெதாடர்ந்து தட்டுங்கள், த றக்கப்படும். ௮ஆம், ஒருவன் ெதாடர்ந்து
ேகட்டால், அவன் அைதப் ெபறுவான். ஒருவன் ெதாடர்ந்து ேதடினால்,
அவன் கண்டைடவான். ஒருவன் ெதாடர்ந்து தட்டினால், கதவு அவனுக்காகத்
த றக்கப்படும்.
௯ “உங்களில் யாருக்ேகனும் மகன் உண்டா? உங்கள் மகன் அப்பத்ைதக்

ேகட்டால், அவனுக்குக் கல்ைலத் தருவீர்களா? இல்ைல. ௧௦அல்லது, உங்கள்
மகன் மீைனக் ேகட்டால், அவனுக்குப் பாம்ைபக் ெகாடுப்பீர்களா? இல்ைல.
௧௧ நீங்கள் ேதவைனப்ேபால அல்லாமல், ெபால்லாதவர்களாய் இருக்கும்
உங்களுக்ேக குழந்ைதகளுக்கு நற்ெபாருட்கைளத் தரத்ெதரியும்ேபாது,
பரேலாகத்தலிருக்கும் உங்கள் ப தாவும் தம்மிடம் ேகட்க றவர்களுக்கு
நன்ைமயானவற்ைறக்ெகாடுப்பார்அன்ேறா?
மிகமுக்கயமானசட்டம்
௧௨ “மற்றவர்கள் உங்களுக்கு எைதச் ெசய்ய ேவண்டுெமன்று நீங்கள்

வரும்புக றீர்கேளா, அைதேய மற்றவர்களுக்கு நீங்கள் ெசய்யுங்கள்.
இதுேவ ேமாேசயன் கட்டைள மற்றும் தீர்க்கதரிச களின் ேபாதைனகளின்
ெபாருளுமாகும்.
இரண்டுவழிகள்
(லூ. 13:24)
௧௩ “பரேலாகத்த ற்குச் ெசல்லும் குறுகய வாசலுக்குள் நுைழயுங்கள்.

நரகத்த ற்குச் ெசல்லும் பாைதேயா எளிைமயானது. ஏெனனில் நரகத்தன்
வாசல் அகன்றது. பலர் அதல் நுைழகறார்கள். ௧௪ ஆனால், ெமய்யான
வாழ்வற்கான வாசல் மிகவும் குறுகயது. ெமய்யான வாழ்வற்குக்
ெகாண்டு ெசல்லும் பாைதேயா கடினமானது. மிகச் ச லேர அப்பாைதையக்
கண்டைடக றார்கள்.
மக்களின்ெசயல்கைளக்கவனியுங்கள்
(லூ. 6:43-44; 13:25-27)
௧௫ “ேபாலி தீர்க்கதரிச களிடம் எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள். உங்களிடம் வரும்

ேபாலி தீர்க்கதரிச கள் ெசம்மறயாட்ைடப் ேபால இனிைமயானவர்களாய்க்
காணப்படுவார்கள். ஆனால் உண்ைமயல் அவர்கள், ஓநாய்கைளப்ேபால
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அபாயமானவர்கள். ௧௬ அவர்களது ெசயல்களிலிருந்து நீங்கள்
அவர்கைளக் கண்டு ெகாள்ளலாம். எவ்வாறு த ராட்ைசப்பழம் முட்புதரிலும்,
அத்த ப்பழம் முட்ெசடிகளிலும் காய்ப்பதல்ைலேயா அவ்வாேற நல்லைவ தீய
மனிதர்களிடமிருந்து வருவதல்ைல. ௧௭ அதுேபாலேவ, ஒவ்ெவாரு நல்ல
மரமும் நல்ல கனிகைளேய ெகாடுக்கும். தீய மரங்கள் தீய பழங்கைளேய
ெகாடுக்கும். ௧௮அது ேபாலேவ, நல்ல மரம் தீய கனிையத் தரமுடியாது. ெகட்ட
மரம் நல்ல கனிையத் தரமுடியாது. ௧௯ நல்ல கனிகைளத் தராத மரங்கள்
ெவட்டப்பட்டு ெநருப்பல் வீசப்படும். ௨௦ ேபாலியான மனிதர்கைள அவர்களின்
ெசயல்களிலிருந்துநீங்கள்அறயலாம்.
௨௧ “என்ைனத் தம் கர்த்தர் என்று கூறும் எல்ேலாரும் பரேலாகத்த ற்குள்

நுைழய முடியாது. பரேலாகத்தல் உள்ள என் பதா வரும்பும் ெசயல்கைளச்
ெசய்க றவர்கள் மட்டுேம பரேலாக இராஜ்யத்தல் நுைழய முடியும். ௨௨ இறுத
நாளன்று பலர் என்னிடம் ‘நீேர எங்கள் கர்த்தர். உம்ைமப் ேபாற்ற ேனாம்.
அசுத்த ஆவகைள உம் ெபயரால் வ ரட்டிேனாம். அற்புதங்கள் பல ெசய்ேதாம்’
என்று கூறுவார்கள். ௨௩ அவர்களிடம் நான் ‘என்ைன வட்டு வலகுங்கள்.
தவறு ெசய்தவர்கள் நீங்கள். உங்கைள எனக்குத் ெதரியாது’ என்று
ெவளிப்பைடயாகேவெசால்ேவன்.
இரண்டுவதமனிதர்கள்
(லூக். 6:47-49)
௨௪ “என் ேபாதைனகைளக் ேகட்டு அதன்படி நடக்க ற எவனும் புத்தயுள்ளவன்

ஆவான். புத்தயுள்ள மனிதன் தன் வீட்ைடப் பாைறயன் ேமல் கட்டினான்.
௨௫ கனமைழ ெபய்து ெவள்ளம் ெபருக்ெகடுத்தது. காற்று வீச வீட்ைடத்
தாக்கயது. பாைறயன்ேமல்கட்டப்பட்டதால்அந்தவீடுஇடிந்துவழவல்ைல.
௨௬ “என் ேபாதைனகைளக் ேகட்டுவ ட்டு அதன்படி நடக்காதவர்கள் புத்தயற்ற

மனிதைனப் ேபான்றவர்கள். புத்தயற்ற மனிதன் மணல் மீது தன் வீட்ைடக்
கட்டினான். ௨௭ கனமைழ ெபய்தது. ெவள்ளம் ெபருக்ெகடுத்தது. காற்றுவீச
வீட்ைடத்தாக்கயது. பலத்தஓைசயுடன்வீடுஇடிந்துவழுந்தது.”
௨௮இேயசுஇவற்ைறக்கூற முடித்தெபாழுது,மக்கள்அவரதுேபாதைனகைளக்

குறத்து வயப்பைடந்தனர். ௨௯ ேவதபாரகராக ய நயாயப்ப ரமாண
ஆச ரியர்கைளப் ேபாலல்லாது, இேயசு அத காரம்மிக்கவராகப் ேபாதைன
ெசய்தார்.

௮
ெதாழுேநாயாளி குணமைடதல்
(மாற். 1:40-45;லூக். 5:12-16)
௧இேயசு குன்றன்மீதருந்து கீழிறங்க வந்தார். ஏராளமான மக்கள் அவைரத்

ெதாடர்ந்தார்கள். ௨ அப்ெபாழுது ெதாழு ேநாயால் பீடிக்கப்பட்ட ஒருவன்
அவரிடம் வந்தான். அவன் இேயசுவன் முன்பாகப் பணிந்து, “கர்த்தாேவ,
நீர் வரும்பனால், என்ைனக் குணப்படுத்த முடியும். அவ்வல்லைமையப்
ெபற்றருக்க றீர்” என்றுெசான்னான்.
௩இேயசுஅவைனத் ெதாட்டு, “நான்உன்ைனக்குணப்படுத்த வரும்புக ேறன்.

குணம் அைடவாயாக!” என்று ெசான்னார். உடேன அந்த மனிதன்
ெதாழுேநாயலிருந்து குணமாக்கப்பட்டான். ௪ பன் இேயசு அவனிடம், “என்ன
நடந்தது என்பைத எவரிடமும் கூறாேத. ஆனால் ஆசாரியரிடம் ெசன்று



மத்ேதயு௮:௫ 1849 மத்ேதயு௮:௧௫

உன்ைனக் காட்டு.* ேநாயலிருந்து குணம் அைடந்தவர்கள் ெசலுத்தேவண்டிய
காணிக்ைகையேமாேசகட்டைளய ட்டபடிெசலுத்து. அதுேவநீகுணமைடந்தைத
மக்களுக்குக்காட்டும்” என்றுகூற அனுப்பனார்.

ேவைலக்காரன்குணமாகுதல்
(லூ. 7:1-10; ேயாவான் 4:43-54)
௫இேயசுகப்பர்நகூம்நகருக்குச்ெசன்றார். இேயசுஅந்நகரத்த ற்குள்நுைழந்த

ெபாழுது, பைடஅத காரி ஒருவன்வந்துஅவரிடம் உதவ ேகட்டுக் ெகஞ்சனான்.
௬அந்தஅத காரி, “கர்த்தாேவ,என்ேவைலக்காரன்மிகேநாய்வாய்ப்பட்டுவீட்டில்
படுத்தருக்க றான். அவனால் சரீரத்ைத அைசக்கக்கூட முடியவல்ைல. மிகுந்த
வலியனால்அவத ப்படுக றான்” என்றுெசான்னான்.
௭ இேயசு அவனிடம் “நான் வந்து அவைனக் குணப்படுத்துக ேறன்” என்று

கூறனார்.
௮ அதற்கு அந்த அத காரி, “கர்த்தாேவ, நீர் என் வீட்டிற்குள் வருமளவற்கு

நான் ேமலானவனல்ல. நீர் ெசய்யேவண்டுவெதல்லாம், என் ேவைலக்காரன்
குணமைடயட்டும் என்று கட்டைளயடுவது மட்டுேம. அப்ேபாது அவன் குணம்
அைடவான். ௯ நான் என்னிலும் அதகாரம் மிக்கவர் கீழ்ப் பணிபுரிக ேறன்.
என் அதகாரத்த ற்குக் கீழும் பைடவீரர்கள் உள்ளனர். நான் ஒரு வீரனிடம்
‘ேபா’ என்றால், அவன் ேபாக றான். மற்ெறாரு வீரனிடம் ‘வா’ என்றால், அவன்
வருகறான். நான் என் ேவைலக்காரனிடம் ‘இைதச் ெசய்’ என்றால், அவன்
அைதச் ெசய்க றான். (அைதப் ேபாலேவ நீரும் வல்லைம ெபற்றவர் என்பைத
நான்அற ேவன்)” என்றான்.
௧௦ இைதக் ேகட்ட இேயசு வயப்பைடந்தார். தன்னுடன் இருந்த மக்களிடம்

இேயசு, “உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன், நான் பார்த்த மனிதர் அைனவரிலும்,
இஸ்ரேவலிலும் கூட, இவேன அதக வசுவாசம் உைடயவன். ௧௧ பலர்
க ழக்கலிருந்தும் ேமற்கலிருந்தும் வருவார்கள். அவர்கள் ஆப ரகாம், ஈசாக்கு
மற்றும் யாக்ேகாபு ஆக ேயாருடன் அமர்ந்து பரேலாக இராஜ்யத்தல் உணவு
உண்பார்கள். ௧௨ஆனால் பரேலாக இராஜ்யத்ைத அைடய ேவண்டியவர்களான
யூதர்கேளா ெவளிேய இருட்டில் எறயப்படுவார்கள். அங்குஅவர்கள் பற்கைளக்
கடித்துக்கூக்குரலிடுவார்கள்” என்றுகூறனார்.
௧௩ ப றகு இேயசு அத காரிய டம், “வீட்டிற்குச் ெசல். நீ எவ்வாறு

வசுவாச த்தாேயா அவ்வாேற உன் ேவைலக்காரன் குணமாவான்” என்று
ெசான்னார். அந்த ேநரத்த ேலேய அந்த அத காரியன் ேவைலக்காரன்
குணமாக்கப்பட்டான்.

இேயசுஅேநகைரக்குணமாக்குதல்
(மாற். 1:29-34;லூ. 4:38-41)
௧௪இேயசு ேபதுருவன் வீட்டிற்குச் ெசன்றார். அங்குப் ேபதுருவன் மாமியார்

அத கக்காய்ச்சலுடன்படுத்தருந்தைதக்கண்டார். ௧௫இேயசுஅவளதுைகையத்
ெதாட்டார். உடேன அவளது காய்ச்சல் நீங்கயது. பன்னர் அவள் எழுந்து
இேயசுவுக்குப் பணிவைடெசய்தாள்.

* ௮:௪: ஆசாரியரிடம்...காட்டுஒருஆசாரியன்தான்ெதாழுேநாயுற்றயூதன்குணமானவன்என்றுெசால்ல
ேவண்டும்என்பதுேமாேசயன்சட்டம்.
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௧௬அன்று மாைல, ப சாசு ப டித்த பல மக்கைள அவரிடம் அைழத்து வந்தனர்.
இேயசு தமது வார்த்ைதயனால் அப்ப சாசுகைளத் துரத்த , வயாதயாய் இருந்த
அைனவைரயும்குணமாக்கனார்.

௧௭ “அவர் எங்களதுேநாய்கைளத்தீர்த்தார்;
பணிகைளநீக்கனார்” ஏசாயா 53:4

என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிச ெசான்னது நடந்ேதறும்படியாக இேயசு இவற்ைறச்
ெசய்தார்.
இேயசுைவப்பன்ெதாடர்தல்
(லூ. 9:57–62)
௧௮அைனத்துமக்களும்தன்ைனச்சுற்ற இருப்பைதஇேயசுகண்டார். எனேவ,

இேயசுதன்சீஷர்களிடம்ஏரியன்மறுகைரக்குச்ெசல்லுமாறுகூறனார். ௧௯பன்
ேவதபாரகரில் ஒருவன்இேயசுவ டம் வந்து, “ேபாதகேர, நீர் ேபாகுமிடெமல்லாம்
நான்உங்கைளத்ெதாடர்ந்துவருேவன்” என்றான்.
௨௦அதற்கு இேயசு, “நரிகள் தாம் வாழ குழிகைளப் ெபற்றுள்ளன. பறைவகள்

தாம் வாழ கூடுகைளப் ெபற்றுள்ளன. ஆனால், மனிதகுமாரனுக்குத் தைல
சாய்க்கஓரிடமும்இல்ைல” என்றுகூறனார்.
௨௧இேயசுவன் சீஷர்களில் மற்ெறாருவன் அவரிடம், “ேபாதகேர, நான் ேபாய்

முதலில் என் தந்ைதைய அடக்கம் ெசய்துவ ட்டுப் பன், உம்ைமத் ெதாடர்ந்து
வருக ேறன்” என்றான்.
௨௨ ஆனால் இேயசு அவனிடம், “என்ைனப் பன்பற்ற வா. மரித்ேதார் தம்

மரித்ேதாைரஅடக்கம்ெசய்துெகாள்ளட்டும்” என்றார்.
இேயசுஒருபுயைலநறுத்துதல்
(மாற். 4:35-41;லூ. 8:22-25)
௨௩ இேயசு ஒரு படகல் ஏறனார். அவரது சீஷர்கள் அவைரப்

பன்ெதாடர்ந்தனர். ௨௪ படகு கைரைய வ ட்டுப் புறப்பட்ட பன்னர், கடலில் மிகப்
பலமான புயல் உருவானது. படைக அைலகள் சூழ்ந்தன. ஆனால், இேயசு
அைமதயாகஉறங்க க்ெகாண்டிருந்தார். ௨௫அவரதுசீஷர்கள்அவரிடம் ெசன்று
அவைர எழுப்பனார்கள். அவர்கள், “ஆண்டவேர! எங்கைளக் காப்பாற்றும்.
இல்ைலேயல்நாங்கள்மூழ்கவடுேவாம்!” என்றுெசான்னார்கள்.
௨௬இேயசுஅவர்களிடம், “நீங்கள்ஏன்பயப்படுக றீர்கள். உங்களுக்குப்ேபாத ய

வசுவாசம்இல்ைல”என்றுகூறனார். பன்பு,இேயசுஎழுந்துநன்றுகாற்றுக்கும்
அைலகளுக்கும் ஒரு கட்டைள பறப்ப த்தார். காற்று நன்றது. கடல் மிகவும்
அைமதயானது.
௨௭ படகலிருந்தவர்கள் வயப்புற்று, “எப்படிப்பட்ட மனிதர் இவர்? காற்றும்

கடலும்கூடஇவருக்குக்கீழ்ப்படிகன்றனேவ!” என்றுகூற வயப்பைடந்தனர்.
இருவரிடமிருந்துப சாசுகைளவ ரட்டுதல்
(மாற். 5:1-20;லூ. 8:26-39)
௨௮ இேயசு ெகதேரேன மக்கள் வச க்கும் ஏரியன் மறு கைரைய

வந்தைடந்தார். அங்கு இருவர் இேயசுவ டம் வந்தனர். அவர்களுக்குப்
ப சாசுகள் ப டித்தருந்தன. அவர்கள் இருவரும் கல்லைறகள் இருக்குமிடத்தல்
வாழ்ந்தனர். மிகஅபாயமானவர்கள்அவர்கள். எனேவ,மக்கள்அவர்கள்வச த்த
கல்லைறகளுக்கு அருகல் ெசன்ற பாைதகைள உபேயாக க்க இயலவல்ைல.
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௨௯இேயசுவ டம் வந்த அவ்வருவரும், “ேதவகுமாரேன, எங்களிடமிருந்து என்ன
ேவண்டும்? தக்க சமயத்த ற்கு முன்பாகேவ எங்கைளத் துன்புறுத்த வந்தீேரா?”
என்றுசத்தமிட்டனர்.
௩௦அந்தஇடத்த ற்குஅருகல் பன்றகள்கூட்டமாக ேமய்ந்துக்ெகாண்டிருந்தன.

௩௧ அவர்கைளப் ப டித்தருந்த ப சாசுகள் இேயசுவ டம், “இவர்கைள வ ட்டு
எங்கைள ெவளிேயற்றுவதானால், தயவுெசய்து நாங்கள் அந்த பன்ற
கூட்டத்த ற்குள்ெசல்லவடுங்கள்” என்றுெகஞ்சன.
௩௨ இேயசு ப சாசுகளிடம், “ெசல்லுங்கள்” என்றார். உடேன, அப்ப சாசுகள்

அவர்கைள வ ட்டு நீங்க பன்ற கூட்டத்த ற்குள் ெசன்றன. ப றகு, அப்பன்றக்
கூட்டம் முழுவதும் குன்றலிருந்து கீழிறங்க ஏரிக்குள் ஓடின. எல்லாப்
பன்றகளும் நீரில் மூழ்கன. ௩௩ பன்றகைள ேமய்த்துக்ெகாண்டிருந்த ஆட்கள்
நகரத்த ற்குள் ஓடினார்கள். அவர்கள் நகர மக்களிடம் ப சாசு ப டித்தருந்த
இருவருக்கும் பன்றகளுக்கும் என்ன நடந்தது என்பைதக் கூறனார்கள்.
௩௪ ப றகு, அந்த நகர மக்கள் அைனவரும் இேயசுைவக் காணச் ெசன்றனர்.
இேயசுைவக் கண்ட மக்கள், அவர்களது இடத்ைதவ ட்டு அவைர வலக ச்
ெசல்லுமாறுெகஞ்சனர்.

௯
பக்கவாதவயாத க்காரன்குணமாகுதல்
(மாற். 2:1-12;லூ. 5:17-26)
௧ இேயசு ஒரு படகல் ஏரிையக் கடந்து மீண்டும் தம் ெசாந்த நகருக்குத்

தரும்பனார். ௨ பக்கவாத வயாதயனால் பாத க்கப்பட்ட ஒருவைனச் சலர்
இேயசுவ டம் அைழத்து வந்தனர். அவன் படுக்ைகயல் படுத்தருந்தான்.
அம்மக்கள் மிகுந்த நம்ப க்ைகேயாடு வந்தருந்தைத இேயசு கண்டார். எனேவ
இேயசுஅந்தவயாத க்காரனிடம், “வாலிபேன,மக ழ்ச்ச யாயரு. உன்பாவங்கள்
மன்னிக்கப்பட்டன” என்றார்.
௩ இைதக் ேகட்ட ச ல ேவதப்ேபாதகர்கள். “இந்த மனிதன் (இேயசு)

ேதவைனப் ேபாலேவ ேபசுக றான். இது ேதவைன நந்த க்கும் ெசயல்” என்று
தங்களுக்குள்ேளேபச க்ெகாண்டார்கள்.
௪ அவர்கள் இவ்வாறு எண்ணியைத இேயசு அற ந்தார். எனேவ இேயசு,

“நீங்கள் ஏன் தீய எண்ணங்கைளச் ச ந்த க்கன்றீர்கள்? ௫ பக்கவாத
வயாத க்காரனிடம் ‘உன்பாவங்கள்மன்னிக்கப்பட்டன’,என்றுகூறுவதுஎளிதா?
அல்லது ‘எழுந்து நட’, என்று கூறுவது எளிதா? ௬ஆனால் மனித குமாரனுக்கு
பூமியல் பாவங்கைள மன்னிக்கும் வல்லைம இருப்பைத நான் உங்களுக்கு
நரூப ப்ேபன்” என்று ெசான்னார். ப றகு அந்த வயாத க்காரனிடம் இேயசு
“எழுந்தரு, உன் படுக்ைகைய எடுத்துக் ெகாண்டு வீட்டிற்குச் ெசல்!” என்று
கூறனார்.
௭ அம்மனிதன் எழுந்து வீட்டுக்குச் ெசன்றான். ௮ இைதக்கண்ட மக்கள்

வயப்புற்றனர். இத்தைகய வல்லைமைய மனிதனுக்கு அளித்ததற்காக
அவர்கள்ேதவைனப்புகழ்ந்தார்கள்.
இேயசுமத்ேதயுைவத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்
(மாற். 2:13-17லூ. 5:27-32)
௯அங்கருந்துஇேயசுெசல்லும்ெபாழுது,மத்ேதயுஎன்றமனிதைனக்கண்டார்.

மத்ேதயு வரி அலுவலகத்தல் அமர்ந்தருந்தான். “என்ைனத் ெதாடர்ந்து
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வா” என்று மத்ேதயுவ டம் இேயசு கூறனார். உடேன மத்ேதயு எழுந்தருந்து
இேயசுைவப்பன்ெதாடர்ந்தான்.
௧௦ இேயசு மத்ேதயுவன் வீட்டில் வருந்துண்டார். வரி வசூலிப்பவர்கள்

பலரும் தீயவர்கள் பலரும் வந்தருந்து இேயசுவுடனும் அவரது சீஷர்களுடனும்
வருந்துண்டனர். ௧௧ அத்தைகய மனிதர்களுடன் இேயசு வருந்துண்டைதப்
பரிேசயர்கள் கண்டனர். பரிேசயர்கள் இேயசுவன் சீஷர்களிடம், “ஏன் உங்கள்
குருவானவர் வரி வசூலிப்பவர்களுடனும் தீய மனிதர்களுடனும் உணவு
உண்கறார்?” என்றுேகட்டனர்.
௧௨ பரிேசயர்கள் இவ்வாறு கூறுவைத இேயசு ேகட்டார். எனேவ, இேயசு

பரிேசயர்களிடம், “ஆேராக்கயமானவர்களுக்கு மருத்துவர் ேதைவயல்ைல.
ேநாயாளிகளுக்குத்தான் மருத்துவர் ேதைவ. ௧௩ நான் உங்களுக்கு ஒன்ைறக்
கூறுக ேறன். அதன் ெபாருைளத் ெதரிந்து ெகாள்ளுங்கள். வலங்குகைளப்
பலியடுவைத நான் வரும்பவல்ைல.✡ நான் மக்களிடம் கருைணைய
வரும்புக ேறன். நல்லவர்கைள அைழக்க நான் வரவல்ைல. பாவம்
ெசய்தவர்கைளஅைழக்கேவநான்வந்ேதன்” என்றுகூறனார்.

வத்தயாசமானேபாதைன
(மாற். 2:18-22;லூ. 5:33-39)
௧௪ பன்னர், ேயாவானின் சீஷர்கள் இேயசுவ டம் வந்தார்கள். அவர்கள்

இேயசுவ டம், “நாங்களும் பரிேசயர்களும் அடிக்கடி உபவாசம் இருக்க ேறாம்.
ஆனால்,உங்கள்சீஷர்கள்உபவாசம்இருப்பதல்ைல. ஏன்?” என்றுேகட்டார்கள்.
௧௫ அதற்கு இேயசு அவர்களிடம், “தருமணத்தன்ேபாது, மணமகன் உடன்

இருக்கும் ெபாழுது அவன் நண்பர்கள் ேசாகமாக இருப்பதல்ைல. ஆனால்
மணமகன் அவர்களிடமிருந்து ப ரிக்கப்படும் ேநரம் வரும். அப்ெபாழுது
மணமகனின் நண்பர்கள் வருத்தம் அைடக றார்கள். அப்ெபாழுது அவர்கள்
உபவாசம்இருப்பார்கள்.
௧௬ “ஒருவன் தன் பைழய சட்ைடயலுள்ள ஒரு ஓட்ைடைய ைதக்கும்ெபாழுது,

சுருக்கமைடயாத புதயதுணிையப் பயன்படுத்துவதல்ைல. அப்படிச் ெசய்தால்,
இைணத்த துண்டுத்துணியானது சுருங்க சட்ைடயலிருந்து கழிந்துவடும்.
அதனால் ஓட்ைட ேமலும் ேமாசமைடயும். ௧௭ ேமலும், மக்கள் ஒருேபாதும்
புதய த ராட்ைச இரசத்ைதப் பைழய த ராட்ைச இரசம் இருக்கும் ைபகளில்
ைவப்பதல்ைல. ஏெனன்றால் பைழய த ராட்ைச இரசம் இருக்கும் ைபகள்
கழிந்துவடும். த ராட்ைச இரசமும் ச ந்தவடும். த ராட்ைச இரசப் ைபகளும்
வீணாகும். அதனால், மக்கள் எப்ெபாழுதும் புதய த ராட்ைச இரசத்ைத புதய
ைபகளிேலேய ஊற்றுகறார்கள். அதனால் த ராட்ைச இரசமும் ைபகளும்
நன்றாகஇருக்கும்” என்றார்.

மரித்த ெபண்உய ரைடதல், ேநாயாளிப் ெபண்சுகமைடதல்
(மாற். 5:21-43;லூ. 8:40-56)
௧௮இேயசு இவற்ைறக்கூறக்ெகாண்டிருந்தெபாழுது, யூதஆலயத் தைலவன்

ஒருவன்அவரிடம் வந்தான். அவன்இேயசுைவவணங்க , “என்மகள் சற்றுமுன்
இறந்துவ ட்டாள். ஆனாலும்,நீர்வந்துஉமதுைகயால்அவைளத்ெதாடும். அவள்
மீண்டும்உய ர் பைழப்பாள்” என்றான்.
✡ ௯:௧௩: ஓசயா 6:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௧௯ உடேன, இேயசு எழுந்து அவனுடன் ெசன்றார். இேயசுவன் சீஷர்களும்
அவைரத்ெதாடர்ந்தார்கள்.
௨௦ அப்ெபாழுது பன்னிெரண்டு வருடங்களாக இரத்தப்ேபாக்கனால்

அவதயுற்றுக்ெகாண்டிருந்த ஒரு ெபண் இேயசுவன் பன் வந்து அவரது
ேமலங்கயன் நுனிையத் ெதாட்டாள். ௨௧ அந்தப் ெபண், “நான் இந்த
ேமலங்கையத்ெதாட்டால்குணமைடேவன்” எனஎண்ணிக்ெகாண்டிருந்தாள்.
௨௨ இேயசு தரும்ப அந்தப் ெபண்ைணப் பார்த்து அவளிடம், “ெபண்ேண,

மக ழ்ச்ச யாயரு. நீ சுகமாக்கப்பட்டாய். ஏெனன்றால், நீ வசுவாச த்ததனால்
குணமாக்கப்பட்டாய்” என்றார். உடேனஅந்தப்ெபண்குணமாக்கப்பட்டாள்.
௨௩ இேயசு அந்தத் தைலவனுடன் ெதாடர்ந்து ெசன்று, அவனது வீட்டிற்குள்

ெசன்றார். சரீர அடக்கத்த ற்கானஇைசஇைசப்ேபாைர இேயசுஅங்கு கண்டார்.
அந்தச் சறுமி இறந்துவ ட்டதனால், அழுதுெகாண்டிருந்த பலைரயும் இேயசு
கண்டார். ௨௪ இேயசு, “வலக ச் ெசல்லுங்கள். இச்சறுமி இறக்கவல்ைல.
இவள் தூக்கத்தலிருக்கறாள்” என்று ெசான்னார். அைதக் ேகட்ட அங்கருந்த
மக்கள் இேயசுைவப் பார்த்து நைகத்தனர். ௨௫ அவர்கள் வீட்டிலிருந்து
ெவளிேயற்றப்பட்டதும், இேயசு சறுமியன் அைறக்குள் நுைழந்தார். இேயசு
சறுமியன் கரத்ைதப் ப டித்தார். சறுமி எழுந்து நன்றாள். ௨௬ இச்ெசய்த
அத்ேதசம்முழுவதும்பரவயது.

இேயசுபலைரக்குணமாக்குதல்
௨௭ இேயசு அவ்வ டத்ைத வ ட்டுப் புறப்பட்டதும் இரு குருடர்கள் அவைரத்

ெதாடர்ந்தார்கள். அக்குருடர்கள் உரத்த குரலில், “தாவீதன் குமாரேன,
எங்களுக்குக்கருைணகாட்டும்” என்றுெசான்னார்கள்.
௨௮இேயசு வீட்டிற்குள் ெசன்றார். குருடர்கள் இருவரும் அவருடன் வீட்டிற்குள்

நுைழந்தனர். இேயசுஅவர்கைளப் பார்த்து, “நீங்கள் பார்ைவெபறுமாறுெசய்ய
என்னால் முடியுெமன்று வசுவாச க்க றீர்களா?” என்று ேகட்டார். அதற்குக்
குருடர்கள் “ஆம், ேபாதகேர, நாங்கள்வசுவாச க்க ேறாம்” என்றுபதலளித்தனர்.
௨௯ ப றகு இேயசு அவர்களது கண்கைளத் ெதாட்டு, “நீங்கள் பார்ைவ

ெபறுமாறு ெசய்ய என்னால்முடியுெமன்றுநம்புக றீர்கள். எனேவஅது நடக்கும்”
என்றுெசான்னார். ௩௦உடேனஅவர்களால்பார்க்கமுடிந்தது. பன்அவர், “இைதக்
குறத்து யாரிடமும் கூறாதீர்கள்” என்று கண்டிப்புடன் ெசால்லி அனுப்பனார்.
௩௧ஆனால் அவர்கள் அங்கருந்து ெசன்று இேயசுைவக் குறத்த ெசய்த கைள
அப்ப ரேதசெமங்கும்பரப்பனார்கள்.
௩௨அவர்கள் இருவரும் புறப்பட்டுச்ெசன்ற பன், ச லர் ேவெறாரு மனிதைன

இேயசுவ டம்அைழத்துவந்தார்கள். இம்மனிதைனப்ப சாசுப டித்தருந்ததனால்
அவனால் ேபச இயலவல்ைல. ௩௩ இேயசு அம்மனிதனிடமிருந்த ப சாைச
வ ரட்டினார். ப றகு ஊைமயான அம்மனிதனால் ேபச முடிந்தது. அதனால்
வயப்பைடந்த மக்கள், “இஸ்ரேவலில் நாங்கள் ஒருேபாதும் இப்படிப்பட்ட
ஒன்ைறக்கண்டதல்ைல” என்றுகூறனார்கள்.
௩௪ ஆனால் பரிேசயர்கள், “ப சாசுகைள வ ரட்டுக ற வல்லைமைய

இேயசுவற்குக்ெகாடுத்ததுப சாசுகளின்தைலவேன” என்றுெசான்னார்கள்.

இேயசுவன்கரிசைன
௩௫ இேயசு எல்லா நகரங்கள் மற்றும் க ராமங்கள் வழியாகப் பயணம்

ெசய்தார். பரேலாக அரைசப் பற்றய நற்ெசய்தைய இேயசு யூதர்களின்
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ெஜப ஆலயங்களில் மக்களுக்குக் கூறனார். இேயசு எல்லாவைகயான
ேநாய்கைளயும் குணமாக்கனார். ௩௬ த ரளான மனிதர்கைளக் கண்ட இேயசு
அவர்களுக்காக வருத்தமைடந்தார். ஏெனன்றால், மக்கள் கவைல ெகாண்டும்
ஆதரவற்றும்இருந்தனர். ேமய்ப்பன்இல்லாதஆட்டு மந்ைதையப்ேபால மக்கள்
தங்கைள வழிநடத்த ேமய்ப்பனின்ற இருந்தனர். ௩௭இேயசு தம் சீஷர்களிடம்,
“ஏராளமான மக்கள் அறுவைடக்காக (காப்பாற்றப்பட) உள்ளனர். ஆனால்
அவர்கைள அறுவைட ெசய்வதற்ேகா மிகச் ச ல பணியாளர்கேள உள்ளனர்.
ேதவனுக்குஉரியதுஅறுவைட (மக்கள்). ௩௮ப ரார்த்தைனெசய்யுங்கள். ேதவன்
ேமலும்பலைரத்தம்அறுவைடையச் ேசகரிக்கஅனுப்புவார்” என்றார்.

௧௦
அப்ேபாஸ்தலர்கைளஅனுப்புதல்
(மாற். 3:13-19; 6:7-13;லூ. 6:12-16; 9:1-6)
௧ இேயசு தமது பன்னிரண்டு சீஷர்கைளயும் ஒன்றாய் அைழத்தார்.

தீய ஆவகைள ேமற்ெகாள்ளும் வல்லைமைய இேயசு அவர்களுக்கு
வழங்கனார். எல்லா வதமான ேநாய்கைளயும் பணிகைளயும் குணப்படுத்தும்
வல்லைமையயும் இேயசு அவர்களுக்கு வழங்கனார். ௨ அந்தப் பன்னிரண்டு
அப்ேபாஸ்தலர்களின்ெபயர்கள்வருமாறு:

சீேமான் (மற்ெறாருெபயர் ேபதுரு.)
மற்றும்அவரதுசேகாதரன்அந்த ேரயா,
ெசபேதயுவன்மகன்யாக்ேகாபு மற்றும்
அவரதுசேகாதரன்ேயாவான்,
௩பலிப்பு
மற்றும்பார்த்தேலாமியு,
ேதாமா
மற்றும்வரி வசூலிக்கும்அதகாரியானமத்ேதயு,
அல்ேபயுவன்மகன்யாக்ேகாபு,
தேதயு,
௪சீேலாத்தயனாகயசீேமான்மற்றும்யூதாஸ்காரிேயாத்து.
இேயசுைவஅவரதுஎத ரிகளிடம் காட்டிக்ெகாடுத்தவன்இந்தயூதாஸ்ஆவான்.

௫ இேயசு இந்தத் தமது பன்னிரண்டு சீஷர்களுக்கும் சல கட்டைளகைளப்
ப றப்ப த்தார். பன் அவர்கைள மக்களுக்குப் பரேலாக இராஜ்யத்ைதப்பற்ற க்
கூறுவதற்கு அனுப்பனார். இேயசு அவர்களிடம், “யூதர்களல்லாதவர்களிடம்
ெசல்லாதீர்கள். ேமலும் சமாரிய மக்கள் வச க்கும் நகரங்களுக்கும்
ெசல்லாதீர்கள். ௬ஆனால் இஸ்ரேவல் மக்களிடம் (யூதர்களிடம்) ெசல்லுங்கள்.
அவர்கள் காணாமல் ேபான ஆடுகைளப் ேபான்றவர்கள். ௭ நீங்கள் ெசன்று,
‘பரேலாக இராஜ்யம் வைரவல் வர இருக்க றது’ என்று ேபாத யுங்கள்.
௮ ேநாயுற்றவர்கைளக் குணமாக்குங்கள். இறந்தவர்களுக்கு மீண்டும்
உய ர் ெகாடுங்கள். ெதாழு ேநாயாளிகைளக் குணப்படுத்துங்கள். ப சாசு
ப டித்தவர்களிடமிருந்து ப சாசுகைள வ ரட்டுங்கள். இவ்வல்லைமகைள
உங்களுக்குத் தாராளமாய் வழங்குக ேறன். எனேவ, மற்றவர்களுக்குத்
தாராளமாய் உதவுங்கள். ௯ உங்களுடன் தங்கம், ெவள்ளி அல்லது ெசம்பு
நாணயங்கைளஎடுத்துச்ெசல்லாதீர்கள். ௧௦ைபகைளக்ெகாண்டுேபாகாதீர்கள்.
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உங்கள்பயணத்தற்குநீங்கள்அணிந்தருக்கும்உைடையயும்காலணிகைளயும்
மட்டுேம எடுத்துச் ெசல்லுங்கள். ஊன்றுேகாைல எடுத்துச் ெசல்லாதீர்கள்.
பணியாளனுக்குத் ேதைவயானைவெகாடுக்கப்படேவண்டும்.
௧௧ “நீங்கள் ஒரு நகரத்த ேலா ஊரிேலா நுைழயும்ெபாழுது, தகுதவாய்ந்த

மனிதைரக் கண்டு நீங்கள் அவ்வ டத்ைத வ ட்டு வலக ச் ெசல்லும்வைர
அவருடன் தங்க இருங்கள். ௧௨ நீஙகள் அவர் வீட்டினுள் நுைழயும்ெபாழுது
‘உங்களுக்குச் சமாதானம் உண்டாகட்டும்’ என்று ெசால்லுங்கள். ௧௩அவ்வீட்டில்
உள்ளவர்கள் உங்கைள வரேவற்றால், உங்கள் சமாதானத்த ற்கு அவர்கள்
தகுதயுள்ளவர்கள். நீங்கள்அவர்களுக்குவரும்பய சமாதானம்அவர்களுக்குக்
கைடக்கட்டும். வீட்டிலுள்ளவர்கள் உங்கைள வரேவற்காவ ட்டால், உங்கள்
சமாதானத்த ற்கு அவர்கள் தகுதயுள்ளவர்களல்ல. அவர்களுக்கு நீங்கள்
வரும்பய சமாதானத்ைதத் தரும்பப் ெபறுங்கள். ௧௪ஒரு வீட்டிலுள்ளவர்கேளா
அல்லது நகரத்தலுள்ளவர்கேளா உங்கைள வரேவற்கேவா அல்லது உங்கள்
ேபச்ைசக் ேகட்கேவா மறுத்தால், அவ்வடத்ைத வ ட்டு வலகுங்கள். உங்கள்
கால்களில் படிந்த தூசையத் தட்டிவடுங்கள். ௧௫ நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன். நயாயத்தீர்ப்பு நாளிேல ேசாதாம் மற்றும்
ெகாேமாரா ஆகய ஊர்களுக்கு ேநர்ந்தைதக் காட்டிலும் ேமாசமானது
அவ்வூருக்குநடக்கும்.
ப ரச்சைனகைளப்பற்றயஎச்சரிக்ைக
(மாற். 13:9-13;லூ. 21:12-17)
௧௬ “கவனியுங்கள்! நான் உங்கைள அனுப்புக ேறன். நீங்கள்

ஓநாய்களுக்கைடயல் அகப்பட்ட ெவள்ளாட்டிைனப் ேபால இருப்பீர்கள்.
எனேவ, பாம்புகைளப்ேபால சாதுரியமாய் இருங்கள். ஆனால் புறாைவப்ேபால
கபடற்றவர்களாயருங்கள். ௧௭ மக்களிடம் எச்சரிக்ைகயாயருங்கள். அவர்கள்
உங்கைளக் ைகது ெசய்து ெகாண்டு ேபாய் நீத மன்றத்தல் ஒப்பைடத்து
வடுவார்கள். உங்கைள (அவர்களது) ெஜப ஆலயங்களில் ைவத்து
சாட்ைடயால் அடிப்பார்கள். ௧௮ ஆளுநர்களுக்கும் மன்னர்களுக்கும் யூதர்
அல்லாதவர்களுக்கும் முன்னால் நறுத்தப்படுவீர்கள். என்னிமித்தம்
உங்களுக்கு மக்கள் இைதச் ெசய்வார்கள். அப்ேபாது நீங்கள் என்ைனப் பற்ற
அம்மன்னர்களுக்கும் ஆளுநர்களுக்கும் யூதரல்லாத மக்களுக்கும் எடுத்துச்
ெசால்வீர்கள். ௧௯ நீங்கள் ைகது ெசய்யப்படும்ெபாழுது, எைதச் ெசால்வது
எப்படிச் ெசால்வது என்று கவைலெகாள்ளாதீர்கள். அந்தச் சமயத்தல் நீங்கள்
ேபச ேவண்டியைவ அருளப்படும். ௨௦ அப்ெபாழுது உண்ைமயல் ேபசுவது
நீங்களாயருக்கமாட்டீர்கள். உங்கள்ப தாவன்ஆவயானவர்உங்கள்மூலமாகப்
ேபசுவார்.
௨௧ “சேகாதரர்கேள தமது சேகாதரர்களுக்கு எத ராகத் தரும்ப அவர்கைள

மரணத்துக்குஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள். தந்ைதயேர தம் பள்ைளகளுக்குஎத ராகத்
தரும்ப அவர்கைள மரணத்துக்கு ஒப்புக் ெகாடுப்பார்கள். பள்ைளகேள
தமது ெபற்ேறார்களுக்கு எத ராகச் சண்ைடய ட்டு அவர்கைள மரணத்தற்கு
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள். ௨௨ நீங்கள் என்ைனப் பன்பற்றுவதனிமித்தம்
எல்லா மக்களும் உங்கைள ெவறுப்பார்கள். ஆனால், இறுதவைர
உறுதயாயருக்க றவன் இரட்ச க்கப்படுவான். ௨௩ ஒரு நகரத்தல்
நீங்கள் ேமாசமான முைறயல் நடத்தப்பட்டால், ேவெறாரு நகரத்த ற்குச்
ெசன்றுவடுங்கள். உங்களுக்கு நான் உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன்,
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மனிதகுமாரன் வருகறவைரக்கும், நீங்கள் எல்லா யூதர்களின் நகரங்களுக்கும்
ெசல்லமுடியாது.
௨௪ “ஒரு மாணவன் ஆச ரியைரக் காட்டிலும் ச றப்பானவனல்ல. ஒரு

ேவைலக்காரன் தன் முதலாளிையக் காட்டிலும் ச றப்பானவனல்ல. ௨௫ ஒரு
மாணவன் தன் ஆச ரியரின் அளவற்கு முன்ேனறுவதல் தருப்தயைடய
ேவண்டும். ஒரு ேவைலக்காரன் தன்எஜமாைனப்ேபாலமுன்ேனற்றமைடவதல்
தருப்தயைடய ேவண்டும். ஒரு வீட்டின் தைலவேன ‘ெபயல்ெசபூல்’
என்றைழக்கப்பட்டால்,அக்குடும்பத்தலுள்ளமற்றவர்கள்அதனிலும் ேமாசமான
ெபயரால்அைழக்கப்படுவார்கள்.

யாருக்குப் பயப்படுவது
(லூ. 12:2-7)
௨௬ “எனேவ, அத்தைகய மக்கைளக் கண்டு பயப்படாதீர்கள். மைறந்துள்ள

யாவும் ெவளிேய வரும். மர்மமாயுள்ள அைனத்தும் ெதளிவாக அறயப்படும்.
௨௭ நான் இவற்ைற இருளில் (இரகசயமாக) கூறுகேறன். ஆனால் நீங்கள்
இவற்ைற ெவளிச்சத்தல் கூற ேவண்டுெமன நான் வரும்புக ேறன். நான்
இவற்ைற அைமதயாக உங்களுடன் மட்டும் ெமதுவாகப் ேபசுக ேறன். ஆனால்
நீங்கள்இவற்ைறத்தாராளமாக எல்லா மக்களுக்கும்கூறேவண்டும்.
௨௮ “மக்கைளக் கண்டு பயப்படாதீர்கள். அவர்களால் சரீரத்ைத மட்டுேம

ெகால்ல முடியும். அவர்களால் ஆத்துமாைவக் ெகால்ல முடியாது. சரீரத்ேதாடு
ஆத்துமாைவயும் ேசர்த்துக் ெகால்லக்கூடிய ஒருவரிடம் (ேதவனிடம்) மட்டுேம
நீங்கள் பயம்ெகாள்ள ேவண்டும். அவர் சரீரத்ைதயும் ஆத்துமாைவயும்
நரகத்த ற்கு அனுப்ப வல்லவர். ௨௯ பறைவகள் வற்கப்படும் ெபாழுது இரண்டு
சறய பறைவகளின் வைல ஓரணா மட்டுேம. ஆனால் இரண்டில் ஒன்று
கூட உங்கள் ப தாவானவரின் அனுமத இன்ற சாக முடியாது. ௩௦ உங்கள்
தைலயலுள்ளமுடிகளின் எண்ணிக்ைகையக்கூட ேதவன்அறவார். ௩௧எனேவ
பயப்படாதீர்கள். பல பறைவகைளக் காட்டிலும் நீங்கள் அதக மத ப்பு
வாய்ந்தவர்கள்.

வசுவாசத்ைதெவளிப்படுத்துங்கள்
(லூ. 12:8–9)
௩௨ “ஒருவன் மற்றவர்களுக்கு முன்னால் (நன்று ெகாண்டு) என்னிடம்

நம்ப க்ைக உைடயவனாய் இருப்பதாகக் கூறனால், அவன் எனக்குப்
பாத்த ரவான். நான் பரேலாகத்தல் உள்ள என் பதாவன் முன்னிைலயல்
இப்படிேயகூறுேவன். ௩௩மாறாக,ஒருவன்மற்றவர்களுக்குமுன்னால்என்னிடம்
நம்ப க்ைகஉைடயவனல்லஎனக்கூறனால்,அவன்எனக்குப் பாத்த ரவானல்ல.
நான்பரேலாகத்தல்உள்ளஎன்பதாவன்முன்னிைலயல்இப்படிேயகூறுேவன்.

வத்தயாசமானேபாதைன
(லூ. 12:51-53; 14:26-27)
௩௪ “பூமியல் சமாதானத்ைத ஏற்படுத்துவதற்காக நான் வந்தருப்பதாய்

நைனக்காதீர்கள். சமாதானத்ைத ஏற்படுத்த நான் வரவல்ைல.
ஒரு பட்டயத்ைதக் ெகாண்டுவருவதற்காக நான் வந்துள்ேளன்.
௩௫-௩௬கீழ்க்கண்டைவநடந்ேதறேவநான்வந்துள்ேளன்:

“ ‘தன்குடும்பத்துமக்கேளஒருவருக்குஒருவர் எத ராவார்கள்.
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மகன்தன்தந்ைதக்கும்,
மகள்தன்தாய்க்கும்,
மருமகள்தன்மாமியாருக்கும், எத ராவார்கள்.’ மீகா 7:6

௩௭ “என்ைனவடவும் தன் தந்ைதையயும் தாையயும் அத கம்
ேநச க்க றவன் என்ைனப் பன்பற்றத்தக்கவனல்ல. என்ைனவடவும்
தன் மகைனயும் மகைளயும் அதகம் ேநச க்க றவன் என்ைனப்
பன்பற்றத்தக்கவனல்ல. ௩௮ என்ைனப் பன்பற்றும்ெபாழுது உண்டாகும்
துன்பத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளாதவன், என்ைனப் பன்பற்றத்தக்கவனல்ல.
௩௯என்ைனவடவும் தன்வாழ்ைவஅதகம் ேநச க்க றவன், ெமய்யானவாழ்ைவ
இழக்க றான். எனக்காகத் தன் வாழ்ைவ அர்ப்பணிக்க றவன், ெமய்யான
வாழ்ைவஅைடவான்.

உங்கைளஏற்றுக்ெகாள்பவர்கைளேதவன்ஆசீர்வத ப்பார்
(மாற். 9:41)
௪௦ “உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்க றவன் என்ைனயும் ஏற்றுக்ெகாண்டவன்.

என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்க றவன், என்ைன அனுப்பயவைரயும் (ேதவைனயும்)
ஏற்றுக்ெகாண்டவன். ௪௧தீர்க்கதரிசையக்கண்டுஅவைரஒப்புக்ெகாள்க றவன்,
தீர்க்கதரிச ெபறும் ெவகுமதையப் ெபறுவான். நல்லவைர அவர்கள்
நல்லவர்கள்என்பதற்காக ஏற்றுக்ெகாள்க றவன், நல்லவர்களுக்குக்கைடக்கும்
ெவகுமதையப் ெபறுவான். ௪௨யாேரனும் என்ைனப் பன்பற்றுகறவர்களுக்குச்
ச றய அளேவனும் உதவனால், அவன் தக்க ெவகுமதைய ந ச்சயம்
ெபறுவான். என்ைனப் பன்பற்றுகறவர்களுக்கு ஒரு குவைளத் தண்ணீர்
ெகாடுத்தருந்தாலும்,அவனுக்குத்தக்கெவகுமத ந ச்சயம்ெகாடுக்கப்படும்.”

௧௧
இேயசுவும் ேயாவான்ஸ்நானகனும்
(லூக். 7:18-35)
௧ இேயசு தமது பன்னிரண்டு சீடர்களுக்கும் இவற்ைறக் கூற முடித்தார்.

பன்னர் அங்கருந்து கலிேலயாவன் நகரங்களுக்குப் ேபாதைன
ெசய்வதற்காகச் ெசன்றார்.
௨ேயாவான்ஸ்நானகன் சைறயலிருந்தான். க றஸ்துெசய்துெகாண்டிருந்த

பணிகைள ேயாவான் ேகள்வயுற்றான். எனேவ, ேயாவான் தனது
சீஷர்கள் சலைர இேயசுவ டம் அனுப்பனான். ௩ ேயாவானின் சீஷர்கள்
இேயசுைவக்கண்டு, “ேயாவான் வருவதாகக் கூறய மனிதர் நீங்கள்தானா
அல்லது நாங்கள் ேவெறாருவரின் வருைகக்குக் காத்தருக்க ேவண்டுமா?”
என்றுேகட்டனர்.
௪ இேயசு அவர்களிடம், “ேயாவானிடம் தரும்ப ச் ெசன்று நீங்கள்

ேகள்வயுறுவனவற்ைறயும் காண்பவற்ைறயும் கூறுங்கள். ௫ குருடர்கள்
பார்ைவ ெபறுகறார்கள். முடவர்கள் நடக்க றார்கள். ெதாழு ேநாயாளிகள்
குணமாக றார்கள். ெசவ டர்கள் ேகட்கும் சக்த ெபறுகறார்கள். இறந்தவர்கள்
மீண்டும்உய ர்த்ெதழுகறார்கள். ஏைழகளுக்குநற்ெசய்த அறவக்கப்படுக றது.
௬ என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்க றவன் ஆசீர்வத க்கப்படுக றான்” என்று பதல்
ெசான்னார்.
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௭ ேயாவானின் சீஷர்கள் புறப்பட்டுப் ேபான பன்பு, இேயசு அங்கருந்த
மக்களிடம் ேயாவாைனப் பற்ற ப் ேபசலானார். இேயசு அவர்களிடம்,
“வானாந்த ரத்த ற்கு எைதக் காண்பதற்குப் ேபானீர்கள்? காற்றல் அைசயும்
நாணைலக் காண்பதற்காகவா? இல்ைல. ௮ உண்ைமயல் எைதக் காணச்
ெசன்றீர்கள்? ச றந்தஆைடகைளஉடுத்தயமனிதைனக்காண்பதற்கா? இல்ைல
சறந்த ஆைடகைள உடுத்த க்ெகாள்க றவர்கள் அரண்மைனகளில்தான்
வச க்க றார்கள். ௯ அப்படியானால் எைதக் காண வனாந்த ரத்த ற்குப்
ேபானீர்கள்? தீர்க்கதரிசையயா? ஆம், நான் ெசால்லுக ேறன், தீர்க்கதரிசையக்
காட்டிலும் ேயாவான், ேமலானவன். ௧௦ ஏற்ெகனேவ ேவதவாக்கயங்களில்
ேயாவாைனப்பற்ற இவ்வாறுஎழுதப்பட்டுள்ளது:

“ ‘கவனியுங்கள்! நான்என்உதவயாைளஉங்களுக்குமுன்பாகஅனுப்புேவன்.
உங்களுக்கான பாைதைய அவன் தயார் ெசய்வான்.’ ” என்று கூறனார்.

மல்கயா 3:1
௧௧ “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன், ஞானஸ்நானம்

வழங்கும் ேயாவான் இவ்வுலகல் வாழ்ந்த எந்த மனிதைனக் காட்டிலும்
ேமலானவன். ஆனால், பரேலாகஇராஜ்யத்தல்மிகவும்அற்பமானமனிதன்கூட
ேயாவாைனக் காட்டிலும் முக்கயமானவன். ௧௨ ேயாவான் வந்த காலந்ெதாட்டு
இன்றுவைரபரேலாகஇராஜ்யம்வலுவைடந்துவருகறது. மக்கள்வலிைமையப்
பயன்படுத்த ப் பரேலாக இராஜ்யத்ைத அைடய முயன்று வந்தருக்க றார்கள்.
௧௩ எல்லாத் தீர்க்கதரிசனங்களும் ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணமும்
ேயாவானின் வருைக வைரக்கும் தீர்க்கதரிசனம் உைரத்தன. நடக்கவருந்த
ெசயல்கைள அைவ கூறன. ௧௪ நயாயப்ப ரமாணம் கூறயவற்ைறயும்
தீர்க்கதரிச கள் கூறயவற்ைறயும் நீங்கள் நம்பனால், ேயாவாேன எலியா*
என்பைதயும் நீங்கள் நம்புவீர்கள். நயாயப்ப ரமாணமும் தீர்க்கதரிசனங்களும்
அவன் வருவான் எனச் ெசால்கன்றன. ௧௫ என் ேபச்ைசக் ேகட்பவர்கேள,
கவனியுங்கள்.
௧௬ “இன்ைறக்கு வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்கும் மனிதர்கைளக் குறத்து நான்

என்ன ெசால்ல முடியும்? எப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்கள்? கைட வீதயல்
அமர்ந்தருக்கும் பள்ைளகைளப் ேபான்றவர்கள் இன்ைறய மக்கள். ஒரு கூட்ட
பள்ைளகள்மற்ெறான்ைறப் பார்த்து,

௧௭ “ ‘உங்களுக்காகஇைசத்ேதாம்,
ஆனாலும், நீங்கள்நடனமாடவல்ைல.

ேசாகப் பாடல்ஒன்ைறப்பாடிேனாம்,
ஆனாலும், நீங்கள்ேசாகம்ெகாள்ளவல்ைல’

என்றுஅைழக்க றது.
௧௮ “மக்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் என்று நான் ஏன் கூறுக ேறன்? ேயாவான்

மற்றவர்கைளப்ேபால உண்ணவல்ைல. த ராட்ைச இரசம் குடிக்கவல்ைல.
ஆனால் மக்கள் ‘ேயாவானுக்குள் ஒரு ப சாசு இருக்க றது’, என்று
ெசால்க றார்கள். ௧௯ மனிதகுமாரன் வந்தருந்து மற்றவர்கைளப் ேபாலேவ
உண்ணுகறார்: த ராட்ைச இரசமும் குடிக்க றார். மக்கேளா, ‘அவைரப்

* ௧௧:௧௪: எலியாமல்கயா 4:5-6. (பார்க்க)
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பாருங்கள்!’ அதகமாக உண்ணுகறார். அதகமாக த ராட்ைச இரசமும்
குடிக்க றார். வரி வசூலிப்பவர்களுக்கும் தீயவர்களுக்கும் அவர் நண்பர் என்று
ெசால்க றார்கள். ஆனால்ஞானம்அதன்ெசயல்களால்தீர்மானிக்கப்படுக றது.”

நம்ப க்ைகயற்ேறாருக்குஎச்சரிப்பு
(லூ. 10:13-15)
௨௦ப றகு,தாம்ெபரும்பாலானஅற்புதங்கைளந கழ்த்தயநகரங்கைளஇேயசு

வமர்ச த்தார். ஏெனன்றால் அந்நகரங்களிலுள்ள மக்கள் அதற்குப்பன் தமது
வாழ்க்ைக முைறைய மாற்ற க்ெகாண்டு பாவம் ெசய்வைத நறுத்தவல்ைல.
௨௧இேயசு, “ேகாராசன் நகரேம, ெபத்சாய தா நகரேம, இதுஉங்களுக்குமிகவும்
ெகாடுைமயானது. உங்களுக்கு நான் பலஅற்புதங்கைள ந கழ்த்த ேனன். அேத
அற்புதங்கைளத்தீருமற்றும்சீேதான்நகரங்களில்நடத்தயருந்தால்,அம்மக்கள்
ெவகு நாள் முன்ேப மனந்தருந்தயருப்பார்கள். தங்கள் பாவங்களுக்காகத்
தம் வருத்தத்ைதத் ெதரிவ க்க சாக்குத்துணிஆைடையஅணிந்து சாம்பல் பூச க்
ெகாண்டிருப்பார்கள். ௨௨நயாயத்தீர்ப்புவழங்கும்நாளன்றுதீருமற்றும்சீேதான்
மக்கைளவ டவும்உங்களுக்குமிகத்துன்பம்ஏற்படும்என்றுநான்ெசால்க ேறன்.
௨௩ “கப்பர்நகூம் மக்களாகய நீங்கள் வானம் வைர உயர்த்தப்படுவீர்கேளா?

இல்ைல! நீங்கள் மரணக் குழியல் தள்ளப்படுவீர்கள். உங்களிடம் பல
அற்புதங்கைளச் ெசய்ேதன் நான். அந்த அற்புதங்கைளச் ேசாேதாம் நகரில்
ந கழ்த்தயருந்தால், அந்நகர மக்கள் பாவம் ெசய்வைத நறுத்தயருப்பார்கள்.
இன்னும் ஒரு நகரமாகேவ அது இருந்தருக்கும். ௨௪ ஆனால் நயாயத்தீர்ப்பு
வழங்கப்படுக ற நாளன்று ேசாேதாம் நகர மக்கைளக் காட்டிலும் மிகத் துன்பம்
உங்களுக்குஏற்படும்என்றுெசால்க ேறன்” என்றுகூறனார்.

இேயசுதரும்இைளப்பாறுதல்
(லூக். 10:21-22)
௨௫ ப றகு இேயசு, “பரேலாகத்த ற்கும் பூேலாகத்த ற்கும் ஆண்டவராக ய

ப தாேவ! உமக்கு நான் நன்ற கூறுக ேறன். ஏெனன்றால், இவற்ைற நீர்
ஞானவான்களிடமிருந்து மைறத்துள்ளீர். ஆனால் இவற்ைறக் குழந்ைதையப்
ேபான்ற மக்களுக்கு ெவளிப்படுத்தயருக்க றீர். ௨௬ ஆம். ப தாேவ, நீர்
ெமய்யாகேவஇைவநைடெபற ேவண்டும்எனவரும்பயதால்இப்படிச் ெசய்தீர்”
என்றார்.
௨௭ “என் ப தா எனக்கு எல்லாவற்ைறயும் ெகாடுத்துள்ளார். குமாரைன

ேவறு யாரும் அறயார்; ப தாேவ குமாரைன அறவார். அைதப் ேபாலேவ,
ப தாைவக் குமாரன் மட்டுேம அறவார்; ேவறு யாரும் அறயார். ேமலும்,
ப தாவானவைரப்பற்ற அற ந்தவர்கைளேய குமாரனும் ேபாதைன ெசய்யத்
ேதர்ந்ெதடுக்க றார்.
௨௮ “கைளப்பைடந்து மிகுந்த பாரம் சுமக்க றவர்கேள என்னிடம் வாருங்கள்.

நான் உங்களுக்கு ஓய்வு அளிப்ேபன். ௨௯ என் பணிகைள ஏற்றுக்ெகாண்டு
என்னிடமிருந்துகற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். நான்சாந்தமும்பணிவும்ெகாண்டவன்.
உங்கள் ஆத்துமாவற்கு ஓய்ைவக் கண்டைடவீர்கள். ௩௦ நான் உங்கைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளச் ெசால்லும் ேவைல எளிதானது. நான் உங்கைளச் சுமக்கச்
ெசால்லும்பளுஇேலசானது” என்றுஇேயசுகூறனார்.
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௧௨
இேயசுைவக்குறத்தவமர்சனம்
(மாற். 2:23-28;லூ. 6:1-5)
௧ அப்ேபாது இேயசு, யூதர்களுக்கு முக்கயமான வாரத்தன் ஓய்வு நாளன்று

வயல் ெவளியல் நடந்து ெகாண்டிருந்தார். இேயசுவன் சீடர்கள் அவருடன்
இருந்தனர். அவர்கள் பசயுடனிருந்தனர். எனேவ, சீடர்கள் கத ர்கைளப் படுங்க
உண்டனர். ௨ இைதப் பரிேசயர்கள் பார்த்தார்கள். அவர்கள் இேயசுவ டம்,
“பாருங்கள். யூதச்சட்டத்துக்குஎத ராகஓய்வுநாளில்ெசய்யக்கூடாதைதஉங்கள்
சீடர்கள்ெசய்க றார்கள்” என்றனர்.
௩ இேயசு அவர்களிடம், “தாவீது என்ன ெசய்தான் என்பைத நீங்கள்

வாச க்கவல்ைலயா? ௪ ேதவனுைடய வீட்டிற்குச் ெசன்றான். ேதவனுக்குக்
காணிக்ைகயாக்கப்பட்ட அப்பத்ைதத் தாவீதும் மற்றவர்களும் உண்டார்கள்.
அந்த அப்பத்ைத உண்டது குற்றமா? ஆசாரியர்கள் மட்டுேம அந்த
அப்பத்ைத உண்ணலாம். ௫ நீங்கள் ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணத்தல்
படித்தருக்க றீர்கள். அதாவது ஓய்வு நாளில் ஆலயங்களில் ஆசாரியர்கள்
ஓய்வு ெகாள்ளாமல் சட்டத்ைதப் புறக்கணிக்க றார்கள் என்று. ஆனால்,
அவ்வாறு ெசய்யும் ஆசாரியர்கள் குற்றம் ெசய்தவர்கள் அல்ல. ௬ நான்
உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். ஆலயத்ைதக் காட்டிலும் ேமலானவர்
இங்ேக இருக்க றார். ௭ ேவதாகமம் கூறுகறது, ‘எனக்கு வலங்குகைளப்
பலியடுவது வருப்பமானதல்ல. மக்களிடம் இரக்கத்ைதேய நான்
வரும்புக ேறன்,’✡ அவ்வார்த்ைதகளின் உண்ைமயான ெபாருள் உங்களுக்குத்
ெதரியாது. அதன் ெபாருைள நீங்கள் அறந்தருந்தால் குற்றமற்றவர்கைளக்
குற்றவாளிகளாக்கமாட்டீர்கள்.
௮ “மனித குமாரன் ஓய்வு நாளுக்கும் ஆண்டவராயருக்க றார்” என்று

பதலுைரத்தார்.
சூம்பயைகையக்குணமாக்குதல்
(மாற். 3:1-6;லூ. 6:6-11)
௯ இேயசு அவ்வ டத்ைதவ ட்டு, ெஜப ஆலயத்துக்குள் நுைழந்தார். ௧௦ ெஜப

ஆலயத்துக்குள் சூம்பய ைகயுடன் ஒருவன் இருந்தான். இேயசுவன்ேமல்
குற்றம்சுமத்துவதற்கானஒருகாரணத்ைதத் ேதடி சலயூதர்கள்அங்கருந்தனர்.
எனேவ அவர்கள் இேயசுவ டம், “ஓய்வு நாளில் குணப்படுத்துவது சரியா?”*
என்றுேகட்டார்கள்.
௧௧ இேயசு, “உங்களில் யாருக்ேகனும், ஓர் ஆடு இருந்து அது ஓய்வு நாளில்

ஒரு குழியல் வழுந்தால், நீங்கள் அைதக் குழியல் இருந்துதூக்க எடுப்பீர்கள்
அல்லவா? ௧௨ ஓர் ஆட்ைடக் காட்டிலும் மனிதன் ந ச்சயமாக ேமலானவன்.
எனேவ,ஓய்வுநாளில்நற்ெசயல்கைளச்ெசய்யேமாேசயன்நயாயப்ப ரமாணம்
அனுமதக்கன்றது” என்றுபதலளித்தார்.
௧௩ ப றகு, இேயசு சூம்பய ைகயுைடய மனிதனிடம், “எங்ேக உன் ைககைளக்

காட்டு!” என்றார். அவன் இேயசு காணுமாறு தன் சூம்பயைகைய நீட்டினான்.
அதுமற்றைகையப்ேபாலகுணமாயற்று. ௧௪ஆனால்பரிேசயர்கள்இேயசுைவக்
ெகால்லத்த ட்டம் தீட்டியவாறுஅங்கருந்துவலக ச்ெசன்றனர்.

✡ ௧௨:௭: ஓசயா 6:6-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. * ௧௨:௧௦: ஓய்வுநாள்...சரியா ஓய்வுநாளில்
பணிபுரிவதுயூதச் சட்டத்த ற்குஎத ரானது.
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இேயசு ேதவனின்ஊழியர்
௧௫ பரிேசயர்களின் எண்ணத்ைத அறந்த இேயசு, அவ்வடத்ைத வ ட்டு

நீங்கனார். ஏராளமான மக்கள் இேயசுைவப் பன் ெதாடர்ந்தார்கள். இேயசு
ேநாயாளிகள்அைனவைரயும்குணமாக்கனார். ௧௬ஆனால்,தான்யாெரன்பைத
மற்றவர்களிடம் கூறக் கூடாது என அவர்கைள எச்சரித்தார். ௧௭ ஏசாயா
தீர்க்கதரிச ெசான்னது நடக்கும்படிக்கு இேயசு இவ்வாறு ெசய்தார். ஏசாயா
ெசான்னதுஇதுேவ,

௧௮ “இேதா என்ஊழியன்.
நான்இவைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க ேறன்.

நான்இவைர ேநச க்க ேறன்;
இவைரக்குற த்துநான்மக ழ்ச்ச யாயருக்க ேறன்.

என்ஆவையஇவர்ேமல்அமரச்ெசய்ேவன்.
இவர் ேதசங்களுக்கு (என்) ேநர்ைமயானநயாயத்ைதக்கூறுவார்.

௧௯இவர்வாக்குவாதம்ெசய்யார்;கூக்குரல்ெசய்யார்.
வீதகளில்உள்ளமக்கள்இவர்குரைலக் ேகளார்.

௨௦ஏற்ெகனேவவைளந்தநாணைலக்கூடஇவர்உைடக்கமாட்டார்.
அைணயப்ேபாக றவளக்ைகக்கூடஇவர்அைணக்கமாட்டார்.
நயாயத்தீர்ப்புெசய்துமுடிக்கும்வைரஇவர் தம்முயற்சயல்தளரமாட்டார்.

௨௧எல்லா மக்களும்இவரிடம் நம்ப க்ைகக்ெகாள்வார்கள்.” ஏசாயா 42:1-4.
இேயசுவன்வல்லைம
(மாற். 3:20-30;லூ. 11:14-23; 12:10)
௨௨ பன்னர், ச லர் இேயசுவ டம் ஒரு மனிதைன அைழத்து வந்தனர்.

குருடனான அவனால் ேபசவும் முடியவல்ைல. ஏெனன்றால் அவனுக்குள் ஒரு
ப சாசு இருந்தது. இேயசு அவைனக் குணப்படுத்தனார். அவனால் பார்க்கவும்
ேபசவும் முடிந்தது. ௨௩ வயப்புற்ற மக்கள், “ேதவன் தாம் அனுப்பைவப்பதாக
வாக்களித்த தாவீதன்குமாரன்இவர்தான்ேபாலும்!” என்றனர்.
௨௪ மக்கள் இவ்வாறு கூறுவைதப் பரிேசயர்கள் ேகட்டனர். பரிேசயர்கள்,

“ெபயல்ெசபூலின் வல்ைலைமையேய இேயசு ப சாசுகைள ஓட்டுவதற்குப்
பயன்படுத்துகறார்” என்றுகூறனர். ெபயல்ெசபூல்ப சாசுகளின்தைலவன்.
௨௫ இேயசு பரிேசயர்களின் எண்ணங்கைள அறந்தார். எனேவ இேயசு,

“தனக்குள் சண்ைடய ட்டுக்ெகாள்ளும் ப ரிவுகைளக்ெகாண்ட எந்த இராஜ்யமும்
அழிந்துவடும். ப ரிவுெகாள்ளுகன்ற எந்த நகரமும் நைலக்காது. ப ரிகன்ற
எந்தக் குடும்பமும்முன்ேனற்றம்அைடயாது. ௨௬எனேவ சாத்தான்† தன்னுைடய
ப சாசுகைளேயதுரத்தனால், சாத்தான்ப ரிந்தருக்க றான். எனேவ சாத்தானின்
இராஜ்யம் நைலத்தருக்காது. ௨௭ நான் ப சாசுகைள வ ரட்டும்ெபாழுது
சாத்தானின் வல்லைமைய நான் பயன்படுத்துவதாக நீங்கள் கூறுகறீர்கள்.
அதுஉண்ைமெயனில்,உங்கள்மனிதர்கள் ப சாசுகைளவ ரட்ட எந்த சக்தையப்
பயன்படுத்துகறார்கள்? எனேவ, உங்கள் மக்கேள நீங்கள் ெசால்வது ெபாய்
என்றுநரூப க்க றார்கள். ௨௮ஆனால், ப சாசுகைளவ ரட்ட நான் ேதவஆவயன்
வல்லைமையப் பயன்படுத்துக ேறன். ேதவனுைடய இராஜ்யம் உங்களிடம்
வந்துள்ளது என்பைதஇது காட்டுக றது. ௨௯ஒருவன்வலிைமயான மனிதனின்

† ௧௨:௨௬: சாத்தான் ப சாசுகள் இலக்கய வழக்குப்படி ‘சாத்தான் சாத்தாைனக் கட்டாயப்படுத்த
ெவளிேயற்றனால்.’
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வீட்டுக்குள்புகுந்துதருட நைனத்தால்,முதலில்அவ்வலிைமயானமனிதைனக்
கட்டிப்ேபாட ேவண்டும். பன்னேர, அவன் அவ்வலிைமயான மனிதனின்
வீட்டிலிருந்து ெபாருட்கைளத் தருட முடியும். ௩௦ என்னுடன் இல்லாதவன்
எனக்கு எத ரானவன். என்னுடன் ேசர்ந்து ெசயல் புரியாதவன் எனக்கு எத ராகச்
ெசயல்படுகறவன்.
௩௧ “அதனால்நான்ெசால்லுக ேறன்,மனிதர்கள்எல்லாப்பாவங்களிலிருந்தும்

மன்னிக்கப்படுவார்கள். ேமலும் மனிதர்கள் ெசால்லுகன்ற எல்லாத்
தீயவற்றுக்கும் மன்னிப்புண்டு. ஆனால், பரிசுத்த ஆவக்கு எத ராகப்
ேபசுக றவனுக்கு மன்னிப்பு கைடக்காது. ௩௨ மனித குமாரனுக்கு எத ராகப்
ேபசுக றவனுக்கு மன்னிப்பு கைடக்கும். ஆனால் பரிசுத்த ஆவயானவருக்கு
எத ராகப் ேபசுக றவனுக்கு மன்னிப்பு கைடக்காது. இப்ெபாழுேதா அல்லது
எத ர்காலத்த ேலாஅவன்மன்னிக்கப்படமாட்டான்.

ெசயல்கள்ெவளிப்படுத்தும்உண்ைம
(லூ. 6:43-45)
௩௩ “நல்ல பழங்கள் ேதைவெயனில், நல்ல மரத்ைத வளர்க்க ேவண்டும்.

மரம் தீயதானால், பழங்களும் தீயனவாகும். ஒரு மரத்தன் தரம்
அதன் பழங்கைளக்ெகாண்ேட அறயப்படும். ௩௪ பாம்புகள் நீங்கள்!
ெபால்லாதவர்கள் நீங்கள்! நீங்கள் எப்படி நல்லவற்ைறக் கூற முடியும்.
உள்ளத்தலுள்ளைதேய வாய் ேபசுக றது. ௩௫ ஒரு நல்லவன் தன் உள்ளத்தல்
நல்லைவகைள ைவத்தருக்க றான். எனேவ அவன் நல்லைவகைள
உள்ளத்தலிருந்து ேபசுக றான். ஆனால் ெபால்லாத மனிதன் தன் உள்ளத்தல்
ெபால்லாதைவகைளச் ேசர்த்து ைவத்தருக்க றான். எனேவ அவன்
ெபால்லாதைவகைளத் தன் உள்ளத்தலிருந்து ேபசுக றான். ௩௬ மனிதர்கள்
தாங்கள் ேபசுக ற கவனமற்ற வார்த்ைதகள் ஒவ்ெவான்றுக்கும் கணக்கு
ஒப்புவக்க ேவண்டும். இது நயாயத்தீர்ப்பு வழங்கப்படுக ற நாளில் நடக்கும்.
௩௭உங்களது வார்த்ைதகேள உங்களுக்கு நயாயம் வழங்க பயன்படுத்தப்படும்.
உங்களது வார்த்ைதகேள உங்கைள நல்லவெரன்றும் உங்கள் வார்த்ைதகேள
உங்கைளத்தீேயார் என்றும்நயாயம்தீர்க்கும்” என்றுெசான்னார்.

யூதர்கள்ஆதாரம் ேகட்டல்
(மாற். 8:11-12;லூ. 11:29-32)
௩௮ பன்னர், பரிேசயர்கள் சலரும் ேவதபாரகர்கள் சலரும் இேயசுவுக்கு

மறுெமாழி கூறனார்கள். அவர்கள் “ேபாதகேர, உம்ைம நரூப க்கும்படியாக
ஓர்அற்புதம்ெசய்துகாட்டும்” என்றுேகட்டனர்.
௩௯ அதற்கு இேயசு, “ெபால்லாதவர்களும் பாவ களும்தான் அற்புதங்கைள

ஆதாரமாகக் ேகட்பார்கள். ஆனால், எந்த அற்புதமும்அவர்களுக்குஆதாரமாகக்
காட்டப்படமாட்டாது. தீர்க்கதரிச ேயானாவற்கு ந கழ்ந்த அற்புதம் மட்டுேம
ஆதாரமாக ெகாடுக்கப்படும். ௪௦ ேயானா ஒரு ெபரிய மீனின் வயற்றல் மூன்று
பகலும் மூன்று இரவுகளும் இருந்தான். அைதப் ேபாலேவ, மனித குமாரனும்
கல்லைறக்குள் மூன்று பகலும் மூன்று இரவுகளும் இருப்பார். ௪௧ ேமலும்
நயாயத்தீர்ப்பு வழங்கும் நாளில் நனிேவ‡ பட்டணத்து மனிதர் உய ர்த்ெதழுந்து
இன்று வாழ்கன்ற உங்கள் தவறுகைள நரூப ப்பார்கள். ஏெனன்றால்,
‡ ௧௨:௪௧: நனிேவ ேயானா ப ரச்சாரம்ெசய்த நகரம். ேயானா 3.



மத்ேதயு௧௨:௪௨ 1863 மத்ேதயு௧௩:௬

ேயானாவன் ேபாதைனையக் ேகட்டு, அவர்கள் மனந்தரும்பனார்கள். நான்
ெசால்லுக ேறன், நான்ேயானாைவக்காட்டிலும் ேமன்ைமயானவன்.
௪௨ “நயாயத்தீர்ப்பு வழங்கும் நாளில், ெதன்தைசயன் அரச உய ர்த்ெதழுந்து

உங்கள் ேமல் குற்றம் சுமத்துவாள். ஏெனன்றால், அந்த அரச மிகத்
ெதாைலவலிருந்து சாலேமானின் ஞானம் ெசற ந்த ேபாதைனகைளக் ேகட்க
பயணப்பட்டு வந்தாள். நான் ெசால்லுக ேறன், நான் சாலேமாைனக் காட்டிலும்
ேமலானவன்.
தரும்ப வரும்தீயஆவ
(லூ. 11:24-26)
௪௩ “ப சாசன் ெபால்லாத ஆவ ஒரு மனிதனுக்குள்ளிருந்து ெவளியல்

வரும்ெபாழுது, வறண்ட நலப்பகுதயல் ஓய்வ டம் ேதடி அைலகறது. ஆனால்,
அதற்கு ஓய்வ டம் கைடப்பதல்ைல. ௪௪ எனேவ, அந்த ஆவ , ‘நான் புறப்பட்ட
இடத்த ற்ேக தரும்பச் ெசல்ேவன்’ என்று ெசால்லி அந்த ஆவ தரும்ப அேத
மனிதனிடம் வரும்ெபாழுது, அது இருந்த இடம் ெவறுைமயாயும் சுத்தமாயும்
ஒழுங்குடனும் இருப்பைத அறகறது. ௪௫ பன்னர், ெவளிேயற த் தன்னிலும்
ெபால்லாத ேமலும் ஏழு ெபால்லாத ஆவகைள அைழத்து வருகறது. எல்லா
ஆவகளும்அவனுக்குள்புகுந்துவச க்கன்றன. முன்ைபவ டஅவனுக்குஆழ்ந்த
ெதால்ைல ஏற்படுக றது. இன்றுவாழ்கன்ற ெபால்லாதவர்களுக்கும்அப்படிேய
ேநரும்” என்றுபதலளித்தார்.
இேயசுவன்குடும்பத்தனர்யார்?
(மாற். 3:31-35;லூ. 8:19-21)
௪௬ இேயசு மக்களிடம் ேபச க்ெகாண்டிருந்தெபாழுது அவரது தாயும்

சேகாதரர்களும் ெவளியல் நன்றருந்தனர். அவர்கள் இேயசுவ டம் ேபச
வரும்பனர். ௪௭ஒருவன் இேயசுவ டம், “உம் தாயும் சேகாதரர்களும் ெவளியல்
காத்தருக்கன்றனர். அவர்கள்உம்மிடம் ேபசவரும்புக றார்கள்” என்றான்.
௪௮இேயசு, “யார் என் தாய்? யார் என் சேகாதரர்கள்?” என்று ேகட்டார். ௪௯தன்

சீஷர்கைளச் சுட்டிக் காட்டி, “பாருங்கள்! இவர்கேள என் தாயும் சேகாதரர்களும்.
௫௦பரேலாகலிருக்கும் என் ப தா வரும்பும் ெசயல்கைளச் ெசய்க றவர்கேள என்
உண்ைமயான சேகாதர சேகாதரிகளும் தாயும் ஆவார்கள்” என்று அவனுக்கு
பதலளித்தார்.

௧௩
வைதையப்பற்றயஉவைம
(மாற். 4:1-9;லூ. 8:4-8)
௧அன்ைறயத்தனேமஇேயசுவீட்ைடவ ட்டுெவளியல்ெசன்றுஏரிக்கைரயல்

அமர்ந்தார். ௨ ஏராளமான மக்கள் அவைரச் சூழ்ந்தனர். எனேவ இேயசு ஒரு
படகல் ஏற அமர்ந்தார். மக்கள் ஏரிக்கைரேயாரம் அமர்ந்தார்கள். ௩ ப றகு
உவைமகளின்மூலமாகஇேயசுமக்களுக்குப்பலவற்ைறயும் ேபாத த்தார்.
இேயசு, “ஒரு வவசாய வைதகைள வைதக்கப் ேபானான். ௪ அவன்

வைதகைளத் தூவயேபாது, ச ல வைதகள் பாைதேயாரம் வழுந்தன.
பறைவகள் வந்து அைவ யாவற்ைறயும் தன்றுவட்டன. ௫ ச ல வைதகள்
பாைறகளின் ேமல் வழுந்தன. அங்கு ேபாதுமான அளவற்கு மண் இல்ைல.
எனேவ, வைதகள் ேவகமாக முைளத்தன. ௬ ஆனால் சூரியன் உதத்ததும்,
அைவ கருக ப்ேபாயன. ஆழமான ேவர்கள் இல்லாைமயால் அச்ெசடிகள்
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காய்ந்தன. ௭ இன்னும் சல வைதகள் முட்புதர்களுக்கைடயல் வழுந்தன.
கைளகள்முைளத்துஅந்தவைதகளின்ெசடிகள்வளராதவாறுதடுத்தன. ௮ச ல
வைதகள் நல்ல நலத்தல் வழுந்தன. அந்நலத்தல், வைதகள் முைளத்து
நன்குவளர்ந்தன. ச லெசடிகள்நூறுமடங்குதானியங்கைளக்ெகாடுத்தன. ச ல
அறுபது மடங்கும் சல முப்பது மடங்கும் தானியங்கைளக் ெகாடுத்தன. ௯ நான்
ெசால்வைதக் ேகட்க றவர்கேள, கவனியுங்கள்” என்றுஇேயசுகூறனார்.

உவைமகள்ஏன்?
(மாற். 4:10-12;லூ. 8:9-10)
௧௦ இேயசுவன் சீஷர்கள் அவரிடம் வந்து, “மக்களுக்குப் ேபாதைன ெசய்ய

நீங்கள்ஏன்இந்தஉவைமகைளப்பயன்படுத்துகறீர்கள்?” என்றுேகட்டனர்.
௧௧ இேயசு மறுெமாழியாக, “பரேலாக இராஜ்யத்தன் இரகச யங்கைள

நீங்கள் மட்டுேம அறய முடியும். அவற்ைற மற்றவர்கள் அறய முடியாது.
௧௨ ச றது புரிந்தவன் ேமலும் வளக்கம் ெபறுவான். ேதைவயானைத வ டவும்
அவனுக்கு அதகம் கைடக்கும். அதகம் புரியாதவன், தான் அறந்தைதயும்
இழப்பான். ௧௩அதனால்தான்நான்மக்களுக்குஉவைமகளின்மூலம்ேபாதைன
ெசய்க ேறன். மக்கள் பார்க்க றார்கள்; ேகட்க றார்கள். ஆனால் அவர்கள்
உண்ைமயல் பார்ப்பதுமில்ைல, புரிந்துெகாள்வதுமில்ைல. ௧௪ எனேவ ஏசாயா
தீர்க்கதரிச இவர்கைளப்பற்ற க்கீழ்க்கண்டவாறுெசான்னதுஉண்ைமஎன்பைத
இம்மக்கள்காட்டுக றார்கள்:

“ ‘மக்கேள! நீங்கள்கவனித்து ேகட்பீர்கள்.
ஆனாலும்புரிந்துெகாள்ளமாட்டீர்கள்.

மக்கேள! நீங்கள்ேநாக்க பார்ப்பீர்கள்.
ஆனாலும், நீங்கள்பார்ப்பைதப் புரிந்துெகாள்ளமாட்டீர்கள்.

௧௫ஆம்,இறுகயருக்க றதுஇம்மக்களின்மனம்.
காதுகளிருந்தும் ேகட்பதல்ைல.
உண்ைமையக்கண்டுெகாள்ளமறுக்க றார்கள்.

தங்கள்காதால் ேகளாதருக்கவும்
தங்கள்கண்ணால்பார்க்காதருக்கவும்
தங்கள்மனதால்அறயாதருக்கவும்
இவ்வாறுநடந்துள்ளது.

குணம்ெபறஎன்னிடம்வராதருக்குமாறும்இவ்வாறுநடந்துள்ளது.’ ஏசாயா
6:9-10

௧௬ஆனால் நீங்கள் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள். கண்களால் பார்ப்பைத நீங்கள்
புரிந்துெகாள்க றீர்கள். காதால் ேகட்பைதப் புரிந்துெகாள்க றீர்கள். ௧௭ நான்
உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன், பல தீர்க்கதரிச களும் நல்லவர்களும் நீங்கள்
இப்ெபாழுது காண்பவற்ைறக் காண வரும்பனார்கள். ஆனால், அவர்கள்
இவற்ைறக் காணவல்ைல. நீங்கள் இப்ெபாழுது ேகட்பவற்ைறக் ேகட்பதற்குப்
பல தீர்க்கதரிச களும் நல்லவர்களும் வரும்பனார்கள். ஆனால், அவர்கள்
இவற்ைறக் ேகட்கவல்ைல.

வைதகளின்உவைமயன்வளக்கம்
(மாற். 4:13-20;லூ. 8:11-15)
௧௮ “எனேவ,வவசாயையப் பற்றயஉவைமயன்ெபாருைளக்கவனியுங்கள்:
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௧௯ “சாைலயன் ஓரம் வழுந்த வைத யாைரக் குற க்க றது? அது
பரேலாக இராஜ்யத்ைதப் பற்ற க் ேகள்வயுற்றும் அைதப் புரிந்துெகாள்ளாத
மனிதைனக் குறக்க றது. அவனது மனதல் வைதக்கப்பட்டவற்ைறச் சாத்தான்
கவர்ந்துெகாள்க றான்.
௨௦ “பாைறகளின் ேமல் வழுந்த வைத யாைரக் குற க்க றது? அது

ேபாதைனகைளக் ேகட்டு உடனடியாக மக ழ்ச்ச யுடன் ஏற்றுக்ெகாள்ளும்
மனிதைனக் குறக்க றது. ௨௧ அவன் ேபாதைனகைளத் தன் மனதல்
ஆழமாகப் பதய ைவத்துத் ெகாள்வதல்ைல. அவன் ேபாதைனகைளத்
தன் மனதல் குைறந்த காலத்த ற்ேக ைவத்தருக்க றான். ேபாதைனகைள
ஏற்றுக்ெகாண்டதனால் உபத்த ரவேமா, துன்பேமா ஏற்படும்ெபாழுது, அவன்
வைரவாகஅைதவ ட்டுவடுகறான்.
௨௨ “முட்புதருக்கைடயல் வழுந்த வைத யாைரக் குற க்க றது? அது

ேபாதைனகைளக் ேகட்டும் இவ்வுலக வாழ்வன் மீதும் பணத்தன் மீதும்
ெகாண்ட ஆைசயனால் ேபாதைனகள் தன்னுள் நைலயாதருக்கச்
ெசய்பவைனக் குறக்க றது. எனேவ, ேபாதைனகள் அவன் வாழ்வல் பயன்*
வைளவப்பதல்ைல.
௨௩ “ஆனால், நல்லநலத்தல்வழுந்தவைதயாைரக்குற க்க றது? அவ்வைத

ேபாதைனகைளக் ேகட்டுப் புரிந்துெகாள்ளும் மனிதைனக் குறக்க றது.
அத்தைகய மனிதன் வளர்ந்து, ச ல சமயம் நூறு மடங்கும் சல சமயம் அறுபது
மடங்கும் சல சமயம்முப்பதுமடங்கும்பலன்தருகறான்” என்றார்.
ேகாதுைம, கைளயன்உவைம
௨௪ ப றகு, இேயசு மற்ெறாரு உவைமயன் மூலம் ேபாதைன ெசய்தார்.

“பரேலாக இராஜ்யம் தனது வயலில் நல்ல வைதைய வைதத்த மனிதைனப்
ேபான்றது. ௨௫அன்ைறக்கு இரவல், அைனவரும் உறங்க க்ெகாண்டிருந்தனர்.
அவனது பைகவன் வந்து ேகாதுைம வைதகளுக்கைடயல் கைளகைள
வைதத்துவ ட்டுப் ேபாய்வ ட்டான். ௨௬ ப றகு, ேகாதுைம வைதகள்
முைளவட்டன. ெசடிகள் முைளத்தன. ஆனால், அேத சமயம் கைளகளும்
முைளத்தன. ௨௭ அவனது ேவைலக்காரர்கள் அவனிடம் ெசன்று, ‘நல்ல
வைதகைளேய நீங்கள் உங்கள் வயலில் வைதத்தீர்கள். ஆனால், கைளகள்
எங்கருந்துவந்தன?’ என்றுேகட்டார்கள்.
௨௮ “அதற்குஅவன், ‘ஒருபைகவன்கைளகைளவைதத்துவ ட்டான்’ என்றான்.
“ேவைலக்காரர்கள், ‘நாங்கள் கைளகைள நீக்க ேவண்டுமா?’ என்று

ேகட்டார்கள்.
௨௯ “அதற்கு அந்த வவசாய , ‘ேதைவயல்ைல. ஏெனன்றால், நீங்கள்

கைளெயடுக்கும்ெபாழுது ேகாதுைம ெசடிகைளயும் படுங்குவீர்கள்.
௩௦ கைளகளும் ேகாதுைமயும் அறுவைடக் காலம்வைரயலும் ஒன்றாக
வளரட்டும். அறுவைடயன்ெபாழுது அறுவைட ெசய்பவர்களிடம் நான், முதலில்
கைளகைளத்தீயலிடுவதற்காகச்ேசர்த்துக்கட்டுங்கள்,பன்னர்ேகாதுைமையச்
ேசகரித்து என் களஞ்சயத்த ற்குக் ெகாண்டு வாருங்கள் என்று ெசால்ேவன்’
எனப்பதல்ெசான்னான்” என்றுஇேயசுகூறனார்.
ேமலும்பலஉவைமகள்
(மாற். 4:30-34;லூ. 13:18-21)

* ௧௩:௨௨: பயன்ேதவன்தன்மக்கள்ெசய்ய ேவண்டும்எனவரும்பும் நற்ெசயல்கள்.
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௩௧ ப றகு இேயசு மக்களுக்கு ேவெறாரு உவைமையக் கூறனார். “பரேலாக
இராஜ்யமானது கடுைகப் ேபான்றது. ஒருவன் தன் வயலில் கடுகு வைதைய
வைதக்க றான். ௩௨வைதகளிெலல்லாம் மிகச் ச றயது கடுகு. ஆனால், அது
முைளக்கும்ெபாழுதுமிகப்ெபரியெசடிகளில்ஒன்றாகவளர்க றது. அதுமரமாக
வளர்ந்துபறைவகள்அதன்கைளகளில்கூடுகட்டுகன்றன” என்றார்.
௩௩ இேயசு மக்களுக்கு ேமலும் ஒரு உவைமையக் கூறனார். “பரேலாக

இராஜ்யமானது ஒரு ெபண் மாவுடன் கலக்கும் புளித்த பைழய மாைவப்
ேபான்றது. புளித்த மாவானது அைனத்து மாைவயும் புளிக்க ைவக்க றது”
என்றார்.
௩௪ இைவ அைனத்ைதயும் மக்களுக்குப் ேபாத ப்பதற்காக இேயசு

உவைமகைளக் ைகயாண்டார். எப்ெபாழுதும் மக்களுக்குப் ேபாதைன ெசய்ய
இேயசுஉவைமகைளேயக்ைகயாண்டார். ௩௫இது தீர்க்கதரிச கீழ்க்கண்டவாறு
ெசான்னபடிேயநடந்தது,

“நான்உவைமகளின்வழியாகப் ேபசுேவன்,
உலகம்வந்ததுமுதல்இரகச யமாயுள்ளவற்ைறநான்ெசால்ேவன்” சங்கீதம்
78:2

கடினமானஉவைமையவளக்குதல்
௩௬இேயசு மக்கைள வ ட்டு வீட்டிற்குள் ெசன்றார். அவரது சீஷர்கள் அவரிடம்

வந்து, “வயலில் முைளத்த கைளயன் உவைம கூறும் உண்ைமப் ெபாருைள
எங்களுக்குவளக்கும்” என்றுேகட்டனர்.
௩௭இேயசு மறுெமாழியாக, “நல்ல வைதகைள வயலில் வைதத்தவன் மனித

குமாரன் தான். ௩௮இவ்வுலகேம வயல். நல்ல வைதகள் பரேலாகத்த ற்குரிய
நல்ல பள்ைளகள். கைளகள் ப சாசன் பள்ைளகள். ௩௯ ப சாேச கைளகைள
வைதத்தப் பைகவன். உலகன்† முடிவுக் காலேம அறுவைடக் காலம்.
ேதவதூதர்கேளஅறுவைடெசய்பவர்கள்.
௪௦ “கைளகள் படுங்கப்பட்டு தீயலிடப்படுகன்றன. உலகன் முடிவுக்

காலத்தலும் அப்படிேய இருக்கும். ௪௧ மனித குமாரன் தனது ேதவதூதர்கைள
அனுப்புவார். அவரது தூதர்கள் பாவம் ெசய்க றவர்கைளக் கண்டு
படிப்பார்கள். அத்தூதர்கள் அவர்கைள மனிதகுமாரனின் இராஜ்யத்தலிருந்து
ெவளிேயற்றுவார்கள். ௪௨ அவர்கைள அத்ேதவ தூதர்கள் சூைளயன்
ெநருப்பல்தள்ளுவார்கள். அங்குஅவர்கள்ேவதைனயால்கூக்குரலிடுவார்கள்;
தங்கள் பற்கைளக் கடிப்பார்கள். ௪௩ நல்ல மனிதர்கள் சூரியைனப்ேபால
ஒளி வீசுவார்கள். அவர்கள் ப தாவன் அரசாட்ச யல் இருப்பார்கள். என்
வார்த்ைதகைளக் ேகட்பவர்கேள,இைதகவனித்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
புைதயல்,முத்துபற்ற உவைமகள்
௪௪ “பரேலாக இராஜ்யம் புைதத்து ைவக்கப்பட்ட ெசல்வத்ைதப் ேபான்றது.

புைதத்து ைவக்கப்பட்ட ெசல்வத்ைத ஒருவன் ஒருநாள் கண்டு படித்தான்.
புைதயல் கைடத்ததால் அவன் மிக மக ழ்ந்தான். மீண்டும் அவன்
அச்ெசல்வத்ைதப் புைதத்து ைவத்து அந்த நலத்ைத வாங்குவதற்காகத்
தன்னிடமிருந்த எல்லாவற்ைறயும்வற்றான்.
௪௫ “ேமலும், பரேலாகஇராஜ்யம் நல்லமுத்துக்கைளத் ேதடும்வயாபாரிையப்

ேபான்றது. ௪௬ஒருநாள்அவ்வயாபாரி மிகச் ச றந்தமுத்துஒன்ைறக்கண்டான்.
† ௧௩:௩௯: உலகம்இலக்கயவழக்குப்படி ‘இக்காலம்’அல்லது ‘இந்ேநரம்.’
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அம்முத்ைதவாங்குவதற்காகத்தன்னிடமிருந்தஅைனத்ைதயும்அந்தவயாபாரி
வ ற்றான்.

வைலையப்பற்றயஉவைம
௪௭ “பரேலாகஇராஜ்யம் ஏரிய ல்வ ரிக்கப்பட்ட வைலையப் ேபான்றது, ஏரிய ல்

வ ரிக்கப்பட்ட ஒரு வைல, பலவைகயான மீன்கைளப் ப டித்தது. ௪௮ ந ரம்ப ய
வைலைய, மீனவர்கள் கைரக்கு இழுத்தனர். நல்ல மீன்கைள மீனவர்கள் ஒரு
கூைடயலிட்டனர். பன்,தகுதயற்றமீன்கைளத்தூரஎற ந்தனர். ௪௯இவ்வுலகன்
முடிவுக் காலத்தலும் அவ்வாேற நடக்கும். ேதவதூதர்கள் வந்து நல்ல
மனிதர்கைளத் தீயவர்களிடமிருந்து ப ரிப்பார்கள். ௫௦ அந்தத் ேதவதூதர்கள்
தீயவர்கைளச்சூைளயன்ெநருப்பல் எறவார்கள்அங்குஅவர்கள்வலியனால்
கூக்குரலிட்டுப் பற்கைளக்கடிப்பார்கள்.”
௫௧ ப றகு, இேயசு தம் சீஷர்களிடம், “உங்களுக்கு இைவகள் புரிகன்றனவா?”

என்று ேகட்டார். சீஷர்கள், “ஆம், எங்களுக்குப் புரிகன்றன” என்று
பதலுைரத்தனர்.
௫௨ பன்பு இேயசு தம் சீஷர்களிடம், “பரேலாக இராஜ்யத்ைதப்பற்ற

அற ந்த ேவதபாரகர்கள் ஒவ்ெவாருவரும் ஒரு வீட்டின் ெசாந்தக்காரைனப்
ேபான்றவர்கள். வீட்டின் ெசாந்தக்காரன் தன் வீட்டில் புதயதும் பைழயதுமான
ெபாருட்கைளச் ேசமித்து ைவத்தருக்க றான். அவன் புதயதும் பைழயதுமான
ெபாருட்கைளக்ெகாண்டுவருகறான்” என்றார்.

தன்ெசாந்தஊரில்இேயசு
(மாற். 6:1-6;லூ. 4:16-30)
௫௩இந்த உவைமகைளக் கூற முடித்த இேயசு, அவ்வடத்ைத வ ட்டு அகன்று,

௫௪தாம்வளர்ந்தநகருக்குச்ெசன்றார். ெஜபஆலயங்களில்இேயசுமக்களுக்குப்
ேபாத த்தார். மக்கள்வயப்புற்று “இம்மனிதன்இந்தஞானத்ைதயும்அற்புதங்கள்
ெசய்யும் வல்லைமையயும் எங்கருந்து ெபற்றான்? ௫௫தச்சுத் ெதாழிலாளியன்
மகன்தாேனஇவன். இவன்தாய் மரியாள். யாக்ேகாபு, ேயாேச, சீேமான் மற்றும்
யூதா ஆக ேயார் இவன் சேகாதரர்கள். ௫௬ இவனது எல்லா சேகாதரிகளும்
நம்முடன் உள்ளார்கள். அப்படியருந்தும், இந்த ஞானத்ைதயும் அற்புதங்கள்
ந கழ்த்தும் வல்லைமையயும் இம்மனிதன் எங்கருந்து ெபற்றாேனா?” என்று
ேபச க்ெகாண்டார்கள். ௫௭அது மட்டுமின்ற , இேயசுைவ ஏற்றுக்ெகாள்ள மக்கள்
மறுத்தனர்.

“மற்றவர்கள் ஒரு தீர்க்கதரிச க்கு மத ப்பு ெகாடுக்க றார்கள். ஆனால்,
அத்தீர்க்கதரிச யன் ெசாந்த நகரத்து மக்கேள அவனுக்கு மத ப்பு ெகாடுக்க
மறுக்க றார்கள்” என்று இேயசு அம்மக்களுக்குச் ெசான்னார். ௫௮ அம்மக்கள்
இேயசுவ டம் நம்ப க்ைக ைவக்கவல்ைல. எனேவ, இேயசு ேமலும் பல
அற்புதங்கைளஅங்குநடத்தவல்ைல.

௧௪
ஏேராதுஇேயசுைவப்பற்ற அறதல்
(மாற். 6:14-29;லூ. 9:7-9)
௧ அப்ேபாது கலிேலயாவன் மன்னனாயருந்த ஏேராது இேயசுைவப்பற்ற

மக்கள் ேபச யைவகைளக் ேகள்வயுற்றான். ௨ எனேவ, ஏேராது தன்
ேவைலக்காரர்களிடம், “இந்த மனிதேன உண்ைமயல் ேயாவான் ஸ்நானகன்.
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மரணத்தலிருந்துஅவன்மீண்டும்எழுந்தருந்தருக்கேவண்டும். அதனால்தான்
அவனால்இத்தைகயஅற்புதங்கைளச்ெசய்யமுடிக றது” என்றுகூறனான்.

ேயாவான்ஸ்நானகனின்மரணம்
௩ இதற்கு முன்னர், ஏேராது ேயாவாைனக் ைகது ெசய்தருந்தான். ஏேராது

ேயாவாைனச் சங்கலியால் கட்டி சைறயலிட்டிருந்தான். ஏேராத யாளின்
ந மித்தம் ேயாவாைன ஏேராது ைகது ெசய்தருந்தான். ஏேராதுவன் சேகாதரன்
பலிப்புவன் மைனவ ஏேராத யாள். ௪ “நீ ஏேராத யாைள உன்ேனாடு
ைவத்தருப்பது சரியல்ல” என்று ேயாவான் ஏேராதுவ டம் கூறயதால்
ேயாவாைன ஏேராது ைகது ெசய்தான். ௫ ேயாவான் தீர்க்கதரிச ெயன மக்கள்
நம்பயருந்தார்கள். எனேவ, ேயாவாைனக் ெகால்ல வரும்பய ஏேராது
பயந்தான்.
௬ ஏேராதன் பறந்த நாளன்று, ஏேராத யாளின் மகள் ஏேராதுைவயும்

அவன் நண்பர்கைளயும் மக ழ்வக்க நடனமாடினாள். அவள் நடனத்தால்
ஏேராது மிக மக ழ்ந்தான். ௭ எனேவ, அவள் எைத வரும்பனாலும் தருவதாக
வாக்களித்தான். ௮ தன் மகள் எைதக் ேகட்கேவண்டும் என்பைத ஏேராத யாள்
முன்னேம அறவுறுத்தயருந்தாள். ஆகேவ, அவள் ஏேராதுவ டம், “எனக்கு
ேயாவான்ஸ்நானகனின் தைலைய ஒரு தட்டில் ைவத்துத் தாருங்கள்” என்று
கூறனாள்.
௯ இதனால் மன்னன் ஏேராது மிகுந்த துக்கம் ெகாண்டான். ஆனால் தன்

மகள் எைத வரும்பனாலும் தருவதாக வாக்களித்தருந்தான். ஏேராதுவுடன்
உணவருந்த க்ெகாண்டிருந்தவர்கள் அவன் வாக்குறுதையக் ேகட்டிருந்தார்கள்.
எனேவ, அவள் வரும்பயைத நைறேவற்ற ஏேராது கட்டைளய ட்டான்.
௧௦ சைறயலிருந்த ேயாவானின் தைலைய ெவட்டுவதற்கு அவன் ஆட்கைள
அனுப்பனான். ௧௧ அவர்கள் ேயாவானின் தைலைய ஒரு தட்டில் ைவத்துக்
ெகாண்டு வந்து அைத அவளிடம் ெகாடுத்தனர். பன்னர், அப்ெபண்
அத்தைலையத்தன்தாய் ஏேராத யாளிடம் எடுத்துச்ெசன்றாள். ௧௨ேயாவானின்
சீஷர்கள் அவனது உடைலப் ெபற்று அடக்கம் ெசய்தனர். பன், அவர்கள்
இேயசுவ டம்ெசன்றுநடந்தைதக்கூறனார்கள்.

5,000 ேபருக்குஉணவளித்தல்
(மாற். 6:30-44;லூ. 9:10-17; ேயாவான் 6:1-14)
௧௩ ேயாவானுக்கு ேநர்ந்தைதக் ேகள்வயுற்ற இேயசு, ஒரு படகல் புறப்பட்டுச்

ெசன்றார். யாருமற்ற ஒரு தனிய டத்த ற்குத் தன்னந்தனிேய ெசன்றார். இேயசு
புறப்பட்டுச் ெசன்றைத மக்கள் ேகள்வப்பட்டனர். எனேவ, அவர்களும் தங்கள்
நகரங்கைளவ ட்டுஇேயசுைவப் பன்ெதாடர்ந்தனர். இேயசு ெசன்றஇடத்த ற்கு
அவர்கள் தைர வழிேய ெசன்றனர். ௧௪இேயசு அங்கு வந்த ெபாழுது, அங்ேக
ஏராளமான மக்கைளக் கண்டார். அவர்களுக்காக வருத்தமுற்ற இேயசு,
அங்கருந்த ேநாயாளிகைளக்குணப்படுத்தனார்.
௧௫ அன்று பற்பகல், இேயசுவன் சீஷர்கள் அவரிடம் வந்து, “மனிதர் யாரும்

இங்கு வச ப்பதல்ைல. ேமலும் ேநரமுமாகவ ட்டது. மக்கைளத் தருப்ப
அனுப்புங்கள். அப்ெபாழுதுதான் அவர்கள் தங்கள் ஊர்களுக்குச் ெசன்று
உணைவவாங்கமுடியும்” என்றுெசான்னார்கள்.
௧௬ இேயசு, “மக்கள் தரும்ப ச் ெசல்லேவண்டியத் ேதைவயல்ைல. நீங்கேள

அவர்களுக்குஉணவுஅளியுங்கள்” என்றுபதலளித்தார்.
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௧௭ அதற்குச் சீஷர்கள் “ஆனால், நம்மிடம் ஐந்து அப்பங்களும் இரண்டு
மீன்களும்தாேனஉள்ளன” என்றுபதல்ெசான்னார்கள்.
௧௮ “அப்பத்ைதயும் மீைனயும் என்னிடம் ெகாண்டு வாருங்கள்” என்று

இேயசு கூறனார். ௧௯ ப றகு, அங்கருந்த மக்கைள இேயசு புல்ெவளியல்
அமரச் ெசான்னார். இேயசு ஐந்து அப்பங்கைளயும் இரண்டு மீன்கைளயும்
ைகயெலடுத்துக் ெகாண்டார். இேயசு வானத்ைதப் பார்த்துஅந்த உணவுக்காக
ேதவனுக்கு நன்ற ெசான்னார். பன்னர் இேயசு அப்பங்கைளச் சீஷர்களிடம்
ெகாடுத்தார். சீஷர்கள் மக்களுக்குக் ெகாடுத்தார்கள். ௨௦ மக்கள் அைனவரும்
தருப்தயாக உண்டார்கள். மக்கள் உண்டது ேபாக எஞ்சய உணைவப்
பன்னிெரண்டு கூைடகளில் ந ரப்பனார்கள். ௨௧ அங்கு சுமார் ஐயாய ரம்
ஆண்கள் உணவு உண்டனர். ேமலும், பல ெபண்களும் குழந்ைதகளும் கூட
உணவுஉண்டனர்.
இேயசுதண்ணீரின்ேமல்நடத்தல்
(மாற். 6:45-52;லூ. 6:16-21)
௨௨ ப றகு இேயசு தமது சீஷர்கைளப் படகல் ஏறச் ெசான்னார். இேயசு

அவர்கைள ஏரியன் மறுகைரக்குப் ேபாகச் ெசான்னார். தாம் பன்னர்
வருவதாக அவர்களிடம் கூறனார். ௨௩ மக்களிடம் வைட ெபற்றுக்ெகாண்ட
இேயசு குன்றன்மீது ஏறனார். தனிேய ப ரார்த்தைன ெசய்வதற்காக இேயசு
அங்கு ெசன்றார். ௨௪ அந்தச் சமயம், படகு ஏற்ெகனேவ ெவகு ெதாைலவு
ெசன்றருந்தது. படகு அைலகளினால் ெதால்ைலகளுக்கு உள்ளானது. படகு
ெசன்றதைசக்குஎத ராகக் காற்றுவீசயது.
௨௫அதகாைல,மூன்றுமணியலிருந்துஆறுமணிவைரஇேயசுவன்சீஷர்கள்

படக ேலேயஇருந்தனர். இேயசு தண்ணீரின் ேமல் நடந்துஅவர்களிடம் வந்தார்.
௨௬இேயசு தண்ணீரின் ேமல் நடப்பைதக் கண்ட சீஷர்கள் பயந்து ேபானார்கள்.
“அதுஒருஆவதான்” என்றுஅவர்கள்பயத்தல்அலறனார்கள்.
௨௭ உடேன இேயசு அவர்களிடம், “கவைல ெகாள்ளாதீர்கள். நான்தான்!

பயப்படாதீர்கள்” என்றுகூறனார்.
௨௮ அதற்குப் ேபதுரு, “ஆண்டவேர, ெமய்யாகேவ இது நீர்தாெனன்றால்,

என்ைன உம்மிடம் தண்ணீரின் ேமல் நடந்துவரக் கட்டைளயடும்” என்று
ெசான்னான்.
௨௯இேயசுஅவனிடம், “வா, ேபதுரு” என்றுகூறனார்.
பன்னர், ேபதுருபடகலிருந்துஇறங்க , தண்ணீரின் ேமல்இேயசுைவேநாக்க

நடந்தான். ௩௦ ஆனால், தண்ணீரின் ேமல் நடந்து ெசன்றெபாழுது ேபதுரு
காற்றடிப்பைதயும் அைலகள் வீசுவைதயும் கண்டான். பயந்து ேபான ேபதுரு,
நீரில்மூழ்கஆரம்ப த்தான். உடேனேபதுரு “ஆண்டவேர,என்ைனக்காப்பாற்றும்”
என்றுஅலறனான்.
௩௧ உடேன இேயசு தமது ைகயால் ேபதுருைவப் பற்ற க்ெகாண்டார். இேயசு

அவனிடம், “உன் வசுவாசம் ச றயது. நீ ஏன் சந்ேதகம் ெகாண்டாய்?” என்று
ெசான்னார்.
௩௨ ேபதுருவும் இேயசுவும் படகல் ஏறயதும் காற்று அைமதயைடந்தது.

௩௩அதன்பறகுபடகலிருந்தசீஷர்கள்இேயசுைவவணங்க , “உண்ைமய ேலேய
நீர் ேதவகுமாரன்தான்” என்றுெசான்னார்கள்.
அேநக ேநாயாளிகைளஇேயசுகுணமாக்குதல்
(மாற். 6:53-56)
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௩௪அவர்கள் ஏரிையக் கடந்து, ெகனெசேரத்து என்றஇடத்ைதஅைடந்தார்கள்.
௩௫ அங்கருந்த மக்கள் இேயசுைவக் கண்டனர். அவர்கள் அவர் யார்
என்பைத அற ந்தருந்தனர். எனேவ, அவர்கள் அப்ப ரேதசத்ைதச்
சுற்றயருந்த மற்றவர்களிடம் இேயசு வந்தருப்பைதக் கூறனார்கள்.
ேநாயாளிகள் அைனவைரயும் இேயசுவ டம் அைழத்து வந்தனர். ௩௬ அவரது
ேமலாைடையத்ெதாடுவதற்குமட்டுமாவதுஅனுமதத்துகுணம்ெபறத்தங்கைள
அனுமதக்குமாறு இேயசுவ டம் மக்கள் ெகஞ்ச க் ேகட்டனர். இேயசுவன்
ேமலாைடையத்ெதாட்ட ேநாயாளிகள்அைனவரும்குணமைடந்தனர்.

௧௫
ேதவனின்ப ரமாணங்களும்மனிதர்வ தமுைறகளும்
(மாற். 7:1-23)
௧அப்ெபாழுதுபரிேசயர்கள் சலரும் நயாயப்ப ரமாணேபாதகர்களில் சலரும்

இேயசுவ டம் வந்தார்கள். எருசேலமிலிருந்து வந்த அவர்கள் இேயசுவ டம்,
௨ “நமக்கு முன்னர் வாழ்ந்த ெபரிேயார்கள் நமக்கு இட்ட கட்டைளகைள உமது
சீஷர்கள் ஏன் பன்பற்றுவதல்ைல? உணவு உண்பதற்கு முன் உமது சீஷர்கள்
ஏன்ைககைளக்கழுவுவதல்ைல?” என்றுேகட்டனர்.
௩ இேயசு அவர்களுக்கு, “உங்கள் சட்டங்கைளப் பன்பற்றும்படிக்கு நீங்கள்

ஏன் ேதவனின் கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிய மறுக்க றீர்கள்? ௪ ‘உன் தாய்
தந்ைதயைர நீ மத க்க ேவண்டும்’✡ என்று ேதவன் ெசான்னார். ேமலும்
‘தந்ைதய டேமா தாய டேமா தீயெசாற்கைளக்கூறுகறவன்ெகால்லப்படுவான்’✡
என்றும் ேதவன் ெசால்லியுள்ளார். ௫ஆனால் நீங்கள் ஒருவனுக்கு தன் தாய்
தந்ைதயரிடம், ‘நான் உங்களுக்கு ஒரு உதவ ெசய்யமுடியும். ஆனால், அைத
உங்களுக்குச் ெசய்யமாட்ேடன். அைதத் ேதவனுக்குக் காணிக்ைகயாக்குேவன்’
என்று கூறுவதற்குப் ேபாத க்க றீர்கள். ௬ தந்ைதைய மத க்காதருக்க நீங்கள்
ேபாத க்க றீர்கள். ேதவன் ெசான்னைதச் ெசய்வது முக்கயமல்ல என்று நீங்கள்
ேபாத க்க றீர்கள். நீங்கள் ஏற்படுத்தயுள்ள சட்டத ட்டங்கைளப் பன்பற்றுவேத
முக்கயமானெதன்று நீங்கள் எண்ணுகறீர்கள். ௭ நீங்கள் மாயமானவர்கள்!
உங்கைளப்பற்ற ஏசாயா சரியாகேவஇவ்வாறுெசால்லியருக்க றார்:

௮ “இவர்கள்என்ைனமத ப்பதாகக்கூறுகறார்கள்.
ஆனாலும்ெமய்யாகேவஅவர்கள்வாழ்வல்நான்முக்கயமில்ைல.

௯என்ைனவணங்குவதல்ெபாருளில்ைல.
அவர்கள்ேபாத ப்பெதல்லாம்மனிதர்உண்டாக்கய சட்டங்கேள!” ஏசாயா
29:13

௧௦இேயசுமக்கைளத்தன்னருகல்அைழத்து, “நான்ெசால்வைதக்கவனமாகக்
ேகட்டுப் புரிந்துெகாள்ளுங்கள். ௧௧ ஒருவன் வாய்க்குள்ேள ேபாக றது
அவைன அசுத்தமாக்காது. மாறாக, ஒருவன் ேபசும் ெசாற்களாேலேய
அசுத்தமைடக றான்” என்றுெசான்னார்.
௧௨பன்னர். அவரதுசீஷர்கள்இேயசுவ டம்வந்து, “நீங்கள்ெசால்லியவற்றால்

பரிேசயர்கள் ேகாபமாயுள்ளார்கள் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியுமா?” என்று
ேகட்டார்கள்.
✡ ௧௫:௪: யாத். 20:12, உபா. 5:16-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௫:௪: யாத். 21:17-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௧௩ அதற்கு இேயசு, “பரேலாகத்தல் இருக்கும் என் ப தாவால் நடப்படாத
ெசடிகள் ஒவ்ெவான்றும் ேவருடன் படுங்கப்படும். ௧௪ பரிேசயர்களிடமிருந்து
வலகயருங்கள். குருடர்கள் குருடர்கைள வழிநடத்துவதுேபால் அவர்கள்
மக்கைள வழிநடத்துக றார்கள். ஒரு குருடன் மற்ெறாரு குருடைன
வழிநடத்தனால்,இருவருேம பள்ளத்தல்வீழ்வார்கள்” என்றார்.
௧௫அப்ெபாழுது ேபதுரு, “நீர் மக்களுக்கு முதலில் ெசால்லியதன் ெபாருைள

எங்களுக்குவளக்கும்” என்றுேகட்டான்.
௧௬ அதற்கு இேயசு, “புரிந்து ெகாள்வதல் இன்னமுமா ச ரமம்? ௧௭ ஒரு

மனிதனின் வாய்க்குள் ெசல்லும் உணவு அைனத்தும் அவனது வயற்ைற
அைடவது உனக்குத் ெதரியும். பன் அந்த உணவு அவன் உடைல வ ட்டு
ெவளிேயறுகறது. ௧௮ ஆனால், ஒருவன் ேபசும் தீய ெசாற்கள் அவன்
மனதலிருந்து ேதான்றுகன்றன. இைவேய ஒருவைன அசுத்தமாக்குகன்றன.
௧௯ தீய எண்ணங்கள், ெகாைல, வபச்சாரம், பாலியல் பாவங்கள், தருட்டு,
ெபாய், மற்றவர்கைளத் தூற்றுதல் ஆகய எல்லாத் தீைமகளும் ஒருவனது
உள்ளத்த ேலேய ேதான்றுகன்றன. ௨௦இைவஒருவைனஅசுத்தமாக்குகன்றன.
ஆனால் உணவு உண்பதற்கு முன்பு ைககைளக் கழுவாதருப்பது ஒருவைன
அசுத்தமாக்குவதுஇல்ைல” என்றார்.

யூதரல்லாதெபண்மணிக்குஉதவுதல்
(மாற். 7:24-30)
௨௧ இேயசு அவ்வ டத்ைத வ ட்டு தீரு மற்றும் சீேதான் ப ரேதசங்களுக்குச்

ெசன்றார். ௨௨ அப்ப ரேதசத்ைதச் ேசர்ந்த கானான் ஊர் ெபண் ஒருத்த
இேயசுவ டம் வந்தாள். அவள்இேயசுவ டம் கதறயழுது, “ஆண்டவேர! தாவீதன்
குமாரேன! எனக்கு உதவும்! என் மகைளப் ப சாசு ப டித்தருக்க றது. அவள்
மிகவும்துன்பப்படுக றாள்” என்றாள்.
௨௩ஆனால்இேயசுஅவளுக்கு மறுெமாழி கூறவல்ைல. எனேவ, இேயசுவன்

சீஷர்கள்அவரிடம், “அந்தப்ெபண்ைணப்ேபாகச்ெசால்லும். நம்ைமத்ெதாடந்து
வந்துகதறுகறாள்” என்றுெகஞ்சனார்கள்.
௨௪ இேயசு, “ேதவன் காணாமல் ேபான இஸ்ரேவலின் ஆடுகளிடம் மட்டுேம

என்ைனஅனுப்பனார்” என்றுகூறனார்.
௨௫அப்ேபாதுஅப்ெபண்இேயசுவன்முன்னர்வந்துமண்டிய ட்டு, “ஆண்டவேர,

எனக்குஉதவும்” எனக்கூறனாள்.
௨௬ இேயசு, “குழந்ைதகளின் அப்பத்ைத எடுத்து நாய்களுக்குக் ெகாடுப்பது

சரியல்ல” என்றுபதல்ெசான்னார்.
௨௭ அதற்கு அப்ெபண், “ஆம் ஆண்டவேர! ஆனால் எஜமானனின்

ேமைஜயலிருந்து ச தறும் அப்பத்துண்டுகைள நாய்கள் உண்ணுகன்றனேவ”
என்றாள்.
௨௮ பன்னர் இேயசு அவைள ேநாக்க , “ெபண்ேண, உனக்கு மிகுந்த

வசுவாசம் இருக்கன்றது! நான் ெசய்ய ேவண்டுெமன்று நீ வரும்பயைத
நான் ெசய்கன்ேறன்” என்றுகூறனார். அேத ேநரத்தல் அப்ெபண்ணின் மகள்
குணப்படுத்தப்பட்டாள்.

இேயசுபலைரயும்குணமாக்குதல்
௨௯ பன் இேயசு அவ்வ டத்ைதவ ட்டு வலக , கலிேலயா ஏரிக்கைரக்குச்

ெசன்றார். இேயசுஒருகுன்றன்மீேதற அங்ேகஅமர்ந்தார்.
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௩௦ ஏராளமான மக்கள் இேயசுவ டம் வந்தார்கள். அவர்கள் ேநாயாளிகள்
பலைரயும் அைழத்து வந்து, அவர்கைள இேயசுவன் முன் ெகாண்டு
வந்தனர். அங்கு முடவர்களும் குருடர்களும் ெசவ டர்களும் இன்னும் பலவைக
ேநாயாளிகளும்இருந்தனர். இேயசுஅவர்கள்அைனவைரயும்குணமாக்கனார்.
௩௧ஊைமயர் ேபச யைதக் கண்ட மக்கள் வயப்புற்றனர். முடவர்கள் மீண்டும்
நடந்தனர். குருடர்கள் பார்ைவ ெபற்றனர். மக்கள் அைனவரும் இஸ்ரேவலின்
(யூதர்களின்) ேதவனுக்குஅதற்காக நன்ற கூறனார்கள்.
நாலாய ரத்துக்கும்அத கமானமக்களுக்குஉணவுஅளித்தல்
(மாற். 8:1-10)
௩௨ இேயசு தம் சீஷர்கைள அருகல் அைழத்து, “இம்மக்களுக்காக நான்

வருந்துக ேறன். இவர்கள் மூன்று நாட்களாக என்னுடன் இருக்கறார்கள்.
ஆனால்,இப்ெபாழுதுஅவர்களுக்குஉணவுஏதுமில்ைல. அவர்கைளப்பச யுடன்
அனுப்ப எனக்கு வருப்பமில்ைல. வீட்டிற்குத் தரும்பும்ெபாழுது அவர்கள்
ேசார்வைடயலாம்” என்றார்.
௩௩ இேயசுவன் சீஷர்கள் அவரிடம், “இவர்கள் அைனவருக்கும் ேபாதுமான

அப்பத்துக்கு நாம் எங்ேக ேபாக முடியும்? எந்த நகரமும் இங்கருந்து ெவகு
ெதாைலவல்உள்ளது” என்றார்கள்.
௩௪இேயசு, “எத்தைனஅப்பங்கள்உங்களிடம்உள்ளன?” என்றுேகட்டார்.
அதற்கு அவரது சீஷர்கள், “எங்களிடம் ஏழு அப்பங்களும் சல மீன்களும்

உள்ளன” என்றனர்.
௩௫ இேயசு மக்கைளத் தைரயல் உட்காரச் ெசான்னார். ௩௬ இேயசு

ஏழு அப்பங்கைளயும் மீன்கைளயும் எடுத்துக் ெகாண்டார். பன் அவர்
அவ்வுணவுக்காகத் ேதவனுக்கு நன்ற கூற , அவ்வுணைவத் தம் சீஷர்களுக்குக்
ெகாடுத்தார். சீஷர்கள் மக்களுக்கு உணைவ அளித்தனர். ௩௭ மக்கள்
அைனவரும் தருப்தயாய் உண்டனர். அதன் பன்னர், எஞ்சய உணைவச்
சீஷர்கள் ஏழு கூைட நைறய நைறத்தார்கள். ௩௮அங்கு சுமார் 4,000 ஆண்கள்
உணவருந்தனர். ேமலும்பலெபண்களும்குழந்ைதகளும்உணவுஉண்டார்கள்.
௩௯ அவர்கள் உண்டபன், இேயசு அவர்கைளத் தரும்ப ச் ெசல்லப் பணித்தார்.
இேயசுஒருபடகல்ஏற ,மக்தலாவன்ப ரேதசத்த ற்குச்ெசன்றார்.

௧௬
யூதத்தைலவர்களால் ேசாதைன
(மாற். 8:11-13;லூ. 12:54-56)
௧ இேயசுைவச் ேசாத ப்பதற்காகப் பரிேசயர்களும் சதுேசயர்களும் அவரிடம்

வந்தார்கள். அவர்கள்இேயசுேதவனிடமிருந்துவந்தவர்என்பைதநரூப க்கஒரு
அற்புதம் ந கழ்த்துமாறுேகட்டனர்.
௨ இேயசு அவர்களிடம், “சூரியன் மைறவைத நீங்கள் காணும்ெபாழுது,

காலநைலஎப்படியருக்கும்என்பைதநீங்கள்அறவீர்கள். ெசவ்வானமாயருந்தால்,
நல்லகாலநைலஎன்கறீர்கள். ௩சூரியஉதயத்ைதக்காைலயல்காண்கறீர்கள்.
அப்ெபாழுதுவானம்இருண்டும்சவந்துமிருந்தால்,மைழெபய்யும்என்கறீர்கள்.
இைவகாலநைலயன்அறகுறகள். இைவகைளவானத்தல்கண்டு,அவற்றன்
ெபாருைள அறகறீர்கள். அது ேபாலேவ, தற்ெபாழுது நடப்பைவகைள
நீங்கள் காண்கறீர்கள். இைவகளும் அறகுறகேள. ஆனால், இவற்றன்
ெபாருைள நீங்கள் அறயவல்ைல. ௪ தீயவர்களும் பாவ களும் அற்புதங்கைள
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அறகுறகளாகத் ேதடுக றார்கள். ஆனால், அவர்களுக்கு, ேயானாவன்
அைடயாளத்ைதயன்ற * ேவெறந்த அைடயாளமும் கைடக்காது” என்று
கூறனார். பன்இேயசுஅவர்கைளவ ட்டுஅகன்றார்.

யூதத்தைலவர்கைளக்குறத்துஎச்சரிக்ைக
(மாற். 8:14-21)
௫இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் கலிேலயா ஏரிையக் கடந்து ெசன்றார்கள்.

ஆனால், சீஷர்கள் அப்பங்கைளக் ெகாண்டுவர மறந்தனர். ௬ இேயசு தம்
சீஷர்களிடம் “எச்சரிக்ைகயாயருங்கள்! பரிேசயர் சதுேசயரின் புளித்தமாைவக்
குறத்துஜாக்க ரைதயாயருங்கள்,” என்றுகூறனார்.
௭ அவரது சீஷர்கள் அதன் ெபாருைளக் குறத்து வவாத த்தனர். “நாம்

அப்பங்கைளக் ெகாண்டு வர மறந்ததனாலா இேயசு இவ்வாறு கூறனார்?”
என்றுஅவர்கள்வவாத த்தனர்.
௮ தமது சீஷர்கள் இைதக் குறத்து வவாத த்தைத இேயசு அற ந்தார்.

எனேவ, இேயசு அவர்களிடம், “அப்பங்கள் இல்லாதைதக் குற த்து
ஏன் ேபசுக றீர்கள்? உங்கள் வசுவாசம் குைறவுள்ளது. ௯ இன்னமும்
நீங்கள் புரிந்துெகாள்ளவல்ைலயா? ஐந்து அப்பங்களால் ஐயாய ரம்
ேபருக்கு உணவளித்தது ஞாபகமில்ைலயா? மக்கள் உண்டதல்
மீதையப் பல கூைடகளில் இட்டு ந ரப்ப யதும் ஞாபகமில்ைலயா?
௧௦ ஏழு அப்பங்கைளக் ெகாண்டு நான்காய ரம் ேபருக்கு உணவளித்தது
ஞாபகமில்ைலயா? பன் மக்கள் உண்டு மீந்தைதப் பல கூைடகளில்
ந ரப்ப யதும் ஞாபகமில்ைலயா? ௧௧ எனேவ, நான் அப்பத்ைத குறத்து
உங்களுடன் ேபசவல்ைல. அது ஏன் உங்களுக்குப் புரியவல்ைல?
பரிேசயர்களுைடயதும் சதுேசயர்களுைடயதுமான தீய ேபாதைனகைள வட்டு
வலக ப் பாதுகாப்பாயருக்க நான்உங்களுக்குக்கூறுக ேறன்,” என்றார்.
௧௨பன்னேர,இேயசுகூறயதன்ெபாருைளச் சீஷர்கள் புரிந்துெகாண்டார்கள்.

அப்பம் ெசய்யப் பயன்படுத்தப்படும் புளித்த மாைவக் குறத்து இேயசு
ேபசவல்ைல. மாறாக, இேயசு அவர்கைளப் பரிேசயர்களுைடயதும்
சதுேசயர்களுைடயதுமானேபாதைனகைளக்குறத்ேத எச்சரித்தார்.

இேயசுேவக றஸ்துஎனேபதுருவன்அறக்ைக
(மாற். 8:27-30;லூ. 9:18-21)
௧௩ ெசசரியா பலிப்பு என்ற இடத்த ற்கு இேயசு ெசன்றார். இேயசு

தம் சீஷர்களிடம், “மனித குமாரனாகய என்ைன யாெரன்று மக்கள்
ெசால்க றார்கள்?” என்றுேகட்டார்.
௧௪ அதற்கு சீஷர்கள், “ச லர் உம்ைம ேயாவான்ஸ்நானகன் என்கறார்கள்.

ச லர் உம்ைம எலியா என்கறார்கள். ேமலும் சலர் உம்ைம எேரமியா அல்லது
தீர்க்கதரிச களில்ஒருவர் என்கறார்கள்” எனப்பதல்அளித்தார்கள்.
௧௫ பன் இேயசு தம் சீஷர்களிடம், “நான் யாெரன்று நீங்கள் கூறுகறீர்கள்?”

என்றுேகட்டார்.
௧௬ அதற்கு சீேமான் ேபதுரு, “நீேர க றஸ்து, (ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய

குமாரன்)” என்றுபதலளித்தான்.

* ௧௬:௪: ேயானாவன்அைடயாளம்ேயானாமீன்வயற்றல்மூன்றுநாள்இருந்ததுஇேயசுகல்லைறயல்
மூன்றுநாள்இருந்ததுேபான்றது. ேயானாவன்புத்தகத்ைதவாச க்க.
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௧௭ இேயசு அவனிடம், “ேயானாவன் குமாரனாகய சீேமாேன! நீ
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன். உனக்கு யாரும் அைதக் கற்ப க்கவல்ைல. நான்
யார் என்பைதப் பரேலாகத்தல் இருக்கும் என் ப தா உனக்குக் காட்டினார்.
௧௮ எனேவ, நான் ெசால்க ேறன். நீேய ேபதுரு† (பாைற ேபான்றவன்.) என்
சைபைய இப்பாைறயன் மீது கட்டுேவன். மரணத்தன் வலிைம என் சைபைய
வீழ்த்த முடியாது. ௧௯ பரேலாக இராஜ்யத்தன் தறவு ேகால்கைள உனக்குத்
தருேவன். நீ இப்பூேலாகத்தல் வழங்கும் நயாயத்தீர்ப்பு, (ெமய்யாகேவ)
ேதவனின் நயாயத்தீர்ப்பாகும். இப்பூேலாகத்தல் நீ வாக்களிக்கும் மன்னிப்பு,
ேதவனின்மன்னிப்பாகும்” என்றுெசான்னார்.
௨௦ தான் கறஸ்து என்பைத ஒருவருக்கும் ெசால்லக் கூடாது எனத் தமது

சீஷர்கைளஇேயசுஎச்சரித்தார்.
இேயசுதம்மரணத்ைதக்குறத்துக்கூறுதல்
(மாற். 8:31-9:1;லூ. 9:22-27)
௨௧ அப்ெபாழுதலிருந்து இேயசு தம் சீஷர்களிடம் தாம் எருசேலம்

ெசல்லேவண்டுெமனெசால்லத்ெதாடங்கனார். மூத்தயூதத் தைலவர்களாலும்,
தைலைமஆசாரியர்களாலும் நயாயப் ப ரமாணேபாதகர்களாலும் தமக்குப் பல
இன்னல்கள்வரப்ேபாவைதஇேயசுவளக்கனார். ேமலும்,தம்சீஷர்களிடம்தாம்
ெகால்லப்படவருப்பைதயும் இேயசு கூறனார். பன்னர், மூன்றாம் நாள் தாம்
உய ர்த்ெதழவருப்பைதயும்கூறனார்.
௨௨ இேயசுவுடன் தனிைமயல் ேபச ய ேபதுரு அவைர வமர்ச க்கத்

ெதாடங்கனான். ேபதுரு, “ேதவன் உம்ைம அவற்றலிருந்து காப்பாற்றட்டும்.
ஆண்டவேர! அைவஉமக்குஒருேபாதும்ந கழக்கூடாது!” என்றுகூறனான்.
௨௩இேயசுஅதற்குப் ேபதுருவ டம், “என்ைனவட்டுவலக ச் ெசல், சாத்தாேன!

நீ எனக்கு உதவ ெசய்யவல்ைல! ேதவனின் ெசயல்கைளக் குறத்து
உனக்குக் கவைலயல்ைல. மக்கள் முக்கயெமனக் கருதுகன்றைவகைளேய
நீெபாருட்படுத்துகறாய்” என்றுகூறனார்.
௨௪பன்புஇேயசு தமது சீஷர்களிடம், “என்ைனப் பன்ெதாடர வரும்பும் யாரும்

தன் சுயவருப்பங்கைளத் துறக்க ேவண்டும். தனக்கு ஏற்படும் துன்பங்கைள
ஏற்றுக்ெகாண்டு என்ைனப் பன்ெதாடர ேவண்டும். ௨௫ தன் உயைரக்
காத்துக்ெகாள்ள வரும்புக றவன் எவனும் அைத இழப்பான். எனக்காகத்
தன் உயைரக் ெகாடுக்க றவன், தன் உயைரக் காப்பாற்ற க்ெகாள்வான்.
௨௬ தன் ஆத்துமாைவ இழந்தவனுக்கு, இவ்வுலகம் முழுவதும் கைடத்தாலும்
ஒரு பயனும் இல்ைல. என்ன வைல ெகாடுத்தாலும் இழந்த ஆத்துமாைவ
மீட்க இயலாது. ௨௭ தமது தந்ைதயன் மகைமயுடனும் ேதவதூதர்களுடனும்
மீண்டும் ேதவகுமாரன் வருவார். அப்ெபாழுது, ஒவ்ெவாருவருக்கும் அவர்கள்
ெசய்த ெசயல்களுக்குத் தக்கபடி ேதவ குமாரன் ெவகுமதயளிப்பார். ௨௮ நான்
உண்ைமையச் ெசால்க ேறன். இங்குள்ள சலர் தாங்கள் இறப்பதற்கு முன்பு
மனித குமாரன் தன் இராஜ்யத்தன் ஆட்சயுடன் வருவைதக் காண்பார்கள்.”
என்றார்.

௧௭
இேயசு ேமாேசேயாடும்எலியாேவாடும்காணப்படுதல்
(மாற். 9:2-13;லூ. 9:28-36)

† ௧௬:௧௮: ேபதுரு இது க ேரக்க ெபயரான ேபதுரு, அரேமயப் ெபயரான ‘ேகபாஸ்’ ேபான்றது. அதன்
ெபாருள் ‘பாைற’
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௧ஆறு நாட்கள் கழித்து, ேபதுரு, யாக்ேகாபு, மற்றும் யாக்ேகாபன் சேகாதரன்
ேயாவான்ஆக ேயாைர அைழத்துக்ெகாண்டுஇேயசு ஓர் உயரமான மைலக்குச்
ெசன்றார். அங்கு அவர்கள் மட்டும் தனிேய இருந்தார்கள். ௨ சீஷர்கள்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தெபாழுேத இேயசுவன் ரூபம் மாறயது. அவரது முகம்
சூரியைனப்ேபாலப் ப ரகாசமானது. அவரது உைடகள் ஒளிையப் ேபான்று
ெவண்ைமயாயன. ௩ பன்பு, இருவர் வந்து ேபசனார்கள். அவர்கள் ேமாேசயும்
எலியாவும்ஆவார்கள்.
௪ ேபதுரு இேயசுவ டம், “ஆண்டவேர நாம் இங்கு வந்தது நல்லதாய ற்று. நீர்

வரும்பனால், நான் இங்கு மூன்று கூடாரங்கைள அைமக்க ேறன். உமக்கு
ஒன்று, ேமாேசக்குஒன்று, எலியாவற்குஒன்று” என்றுகூறனான்.
௫ ேபதுரு ேபச க்ெகாண்டிருந்தெபாழுது, அவர்களுக்கு ேமலாக ஒரு

ப ரகாசமான ேமகம்வந்தது. ேமகத்தனின்றுஒருகுரல் எழும்ப , “இவர் (இேயசு)
எனது குமாரன். இவரிடம் நான் அன்பு ெசலுத்துக ேறன். நான் இவரிடம்
ப ரியமாகஇருக்க ேறன். இவருக்குக்கீழ்ப்படியுங்கள்” என்றுெசான்னது.
௬ இேயசுவுடன் இருந்த சீஷர்கள் இைதக் ேகட்டனர். மிகவும் பயந்து ேபான

அவர்கள், தைரயல் வீழ்ந்தார்கள். ௭ இேயசு அவர்களுக்கருகல் வந்து,
அவர்கைளத் ெதாட்டு, “எழுந்தருங்கள். பயப்படாதீர்கள்” எனக் கூறனார்.
௮ தைலைய உயர்த்த ப் பார்த்த சீஷர்கள், இேயசு மட்டும் தனிேய இருப்பைதக்
கண்டார்கள்.
௯ இேயசுவும் சீஷர்களும் மைலையவ ட்டு இறங்க க்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

“மைல மீது கண்டவற்ைற யாரிடமும் கூறாதீர்கள். மரணத்தலிருந்து
மனிதகுமாரன் உய ர்த்ெதழும்வைரப் ெபாறுத்தருங்கள். பன்னர் நீங்கள்
கண்டவற்ைற மக்களிடம் கூறலாம்” என்று இேயசு சீஷர்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டார்.
௧௦சீஷர்கள்இேயசுவ டம், “க றஸ்துவன்வருைகக்குமுன்ேப, எலியாவருைக

புரிய ேவண்டுெமனஏன்ேவதபாரகர்கூறுகறார்கள்!” என்றுேகட்டார்கள்.
௧௧அதற்கு இேயசு, “எலியாவன் வருைக குறத்து அவர்கள் கூறுவது சரிேய.

ேமலும், எைவ எைவ எப்படியருக்க ேவண்டுேமா அப்படிேய எலியா அவற்ைற
ஆயத்தம் ெசய்து ைவப்பான். ௧௨ஆனால், எலியா ஏற்ெகனேவ வந்துள்ளான்.
ஆனால், அவன் யாெரன்பைத மக்கள் அறயவல்ைல. மக்கள் பலவைகயான
துன்பங்கைள அவனுக்குத் தந்தனர். மனித குமாரனுக்கும் அவ்வாேற
அவர்களால் துன்பங்கள் ஏற்படும்” என்று பதலளித்தார். ௧௩ ேயாவான்
ஸ்நானகேனஉண்ைமயல்எலியாஎன்பைதப ற்பாடுசீஷர்கள்உணர்ந்தார்கள்.
இேயசுஒருேநாயாளிச் சறுவைனக்குணமாக்குதல்
(மாற். 9:14-29;லூ. 9:37-43)
௧௪ இேயசுவும் சீஷர்களும் கூடியருந்த மக்களிடம் தரும்ப ச் ெசன்றார்கள்.

அப்ேபாது ஒரு மனிதன் இேயசுவன் முன் வந்து குனிந்து வணங்கனான்.
௧௫ அவன், “ஆண்டவேர! என் மகனுக்குக் கருைண காட்டும். வலிப்பு
ேநாயனால்மிகவும்துன்புறுகறான். அடிக்கடிஎன்மகன்தண்ணீரிேலாஅல்லது
ெநருப்ப ேலாவீழ்ந்துவடுகறான். ௧௬உமதுசீஷர்களிடம்என்மகைனஅைழத்து
வந்ேதன். ஆனால், அவர்களால் அவைனக் குணப்படுத்த இயலவல்ைல”
என்றான்.
௧௭ இேயசு, “உங்களுக்ெகல்லாம் வசுவாசமில்ைல. உங்கள் வாழ்க்ைக

முைறேய தவறானது. இன்னும் எவ்வளவு காலம் நான் உங்களுடன் இருக்க
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முடியும்? உங்களுடன் எத்தைன நாட்கள் ெபாறுைமயுடன் காலந்தள்ள முடியும்?
உன் மகைன இங்கு அைழத்து வா” என்று பதல் ெசான்னார். ௧௮ இேயசு
அப்ைபயனின் உடலுக்குள் இருந்த ப சாசுக்கு கண்டிப்பான கட்டைளய ட்டார்.
பன் அப்ைபயனுக்குள்ளிருந்த ப சாசு ெவளிேயறயது. உடேன ைபயன்
குணமைடந்தான்.
௧௯ ப றகு இேயசுவ டம் அவரது சீஷர்கள் தனித்து வந்தார்கள்.

“ைபயனிடமிருந்து ப சாைச நாங்கள் வ ரட்ட முயன்ேறாம். ஆனால் எங்களால்
இயலவல்ைல. ஏன் எங்களால் ப சாைச வ ரட்ட இயலவல்ைல?” என்று
இேயசுவ டம் ேகட்டார்கள்.
௨௦அதற்கு இேயசு, “உங்களால் ப சாைச வ ரட்ட முடியவல்ைல, ஏெனன்றால்

உங்கள் நம்ப க்ைக மிகவும் ச றய அளவலானது. உங்களுக்கு ஒரு
கடுகளேவனும் நம்ப க்ைக இருந்து இம்மைலைய ேநாக்க , ‘இங்கருந்து
அங்ேக நகர்ந்து ெசல்’ எனக் கூறனால், இம்மைலயும் நகரும். ௨௧உங்களுக்கு
அைனத்தும் சாத்தயமாகும் என்று உங்களுக்கு ெசால்லுக ேறன்”* என்று
கூறனார்.
இேயசுதம்மரணத்ைதக்குறத்துக்கூறுதல்
(மாற். 9:30-32;லூ. 9:43-45)
௨௨ பன்னர், இேயசுவன் சீஷர்கள் கலிேலயாவல் சந்த த்தார்கள்.

இேயசு சீஷர்களிடம் ெசான்னார், “மனித குமாரன் மனிதர்களின் வசம்
ஒப்புவக்கப்படுவார். ௨௩அவர்கள் ேதவகுமாரைனக்ெகால்லுவார்கள். ஆனால்
மூன்றாம் நாள் ேதவ குமாரன் மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுவார்” என்று
ெசான்னார். இேயசு ெகாைலயாவார் என்பைதக் ேகட்ட சீஷர்கள் மிகவும்
கவைலயுற்றனர்.
வரி ெகாடுப்பைதப்பற்ற ப் ேபாதைன
௨௪ இேயசுவும் சீஷர்களும் கப்பர்நகூமுக்குச் ெசன்றார்கள். யூதர்கள்

ேதவாலயத்துக்குச் ெசலுத்தேவண்டிய வரிைய வசூலிக்கும் ஆட்கள் சலர்,
கப்பர்நகூமில் இேயசுவ டம் வந்தார்கள். அவர்கள் சீஷர்களிடம், “உங்கள்
ேபாதகர் ஆலயத்த ற்குக் ெசலுத்தேவண்டிய வரிைய ெசலுத்துகறாரா?” என்று
ேகட்டனர்.
௨௫ அதற்குப் ேபதுரு “ஆம், அவர் அந்த வரிையச் ெசலுத்துகறார்” எனப்

பதலளித்தான்.
இேயசுதங்கயருந்தவீட்டிற்குள்ேபதுருெசன்றான். அவன்வாையத்த றக்கும்

முன்னேம, இேயசு, “மண்ணுலகல் இருக்கும் இராஜாக்கள் பலவைகயான
வரிகைள மக்களிடமிருந்து வசூலிக்கறார்கள். வரி ெசலுத்துகறவர்கள் யார்?
அரசனின் பள்ைளகள் வரி ெசலுத்துகறார்களா? அல்லது மற்றவர்கள் வரி
ெசலுத்துகறார்களா? நீ என்னநைனக்கறாய்?” என்றுேகட்டார்.
௨௬ அதற்கு ேபதுரு, “மன்னனின் பள்ைளகள் அல்ல, மற்றவர்கேள வரி

ெசலுத்துகறார்கள்” என்றுபதல்உைரத்தான்.
ப றகு இேயசு, “மன்னனின் பள்ைளகள் வரி ெசலுத்த ேவண்டியதல்ைல.

௨௭ஆனால்,வரிவசூல்ெசய்யும்இவர்கைளநாம்ேகாபமூட்டேவண்டாம். எனேவ,
நான் கூறுகறபடி வரிைய ெசலுத்தவடு. ஏரிக்குச் ெசன்று மீன் ப டி. நீ

* ௧௭:௨௧: வசுவாசத்ைதயும்ெஜபத்ைதயும்மாத்த ரம்பயன்படுத்தனால்அந்தவதஆவ ெவளிேயவரும்
என்றுசலக ேரக்க ப ரத களில்உள்ளன.
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ப டிக்கும் முதலாவது மீனின் வாையத் த றந்துபார். அதன் வாயனுள் நான்கு
நாணயங்கள் கைடக்கும். அந்நாணயங்கைள எனக்கும் உனக்குமான வரியாக
வரி வசூலிப்பவர்களிடம் ெசலுத்தவடு” என்றுெசான்னார்.

௧௮
இேயசுயார் ெபரியவர் என்பதுபற்ற ச்ெசால்லுதல்
(மாற். 9:33-37;லூ. 9:46-48)
௧ அச்சமயத்தல் இேயசுவன் சீஷர்கள் அவரிடம் வந்து, “பரேலாக

இராஜ்யத்தல்யார் மிகப் ெபரியவர்?” என்றுேகட்டனர்.
௨ இேயசு ஒரு சறு பள்ைளையத் தம்மருகல் அைழத்து, தம் சீஷர்கள் முன்

நறுத்தனார். ௩ பன் அவர்களிடம் கூறனார், “நான் உங்களுக்கு ெமய்யாகேவ
ெசால்லுக ேறன். நீங்கள் மனந்தரும்ப உள்ளத்தல் சறு பள்ைளகைளப்
ேபால ஆக ேவண்டும். அவ்வாறு மாறாவ ட்டால், நீங்கள் ஒருெபாழுதும்
பரேலாக இராஜ்யத்தல் நுைழய முடியாது. ௪ இந்த சறு பள்ைளையப்ேபால
பணிவுள்ளவனாக றவேனபரேலாகஇராஜ்யத்தல்ெபரியவன்.
௫ “இச்சறு பள்ைளைய என் ெபயரால் ஏற்றுக்ெகாள்க றவன், என்ைனயும்

ஏற்றுக்ெகாள்க றான்.
பாவத்த ற்குக்காரணமானவர்கைளஇேயசுஎச்சரித்தல்
(மாற். 9:42-48;லூ. 17:1-2)
௬ “என்னிடம், நம்ப க்ைக ைவத்துள்ள ஒரு சறு பள்ைளையப் பாவம்

ெசய்ய ஒருவன் தூண்டினால், அவனுக்கு மிகத் தீைம வைளயும். அவ்வாறு
ெசய்க றவன், ஒரு ஆட்டுக்கல்ைலத் தன் கழுத்தல் கட்டிக் ெகாண்டு
கடலில் மூழ்குவேத நல்லது. ௭ பாவம் ெசய்ய மக்கள் ேசாத க்கப்படுவதால்,
அவர்களுக்காகவருந்துக ேறன். அவ்வாறானெசயல்கள்நடக்கேவண்டும்தான்.
ஆனால்,அவற்றுக்குக்காரணமானவர்களுக்குமிகுந்த தீங்குவரும்.
௮ “உங்களது ைகேயா அல்லது காேலா உங்கைளப் பாவம் ெசய்யத்

தூண்டினால், அைத ெவட்டி எறயுங்கள். சரீரத்தன் ஒரு பகுதைய இழந்து
ந த்தய ஜீவைன அைடவது உங்களுக்கு நல்லது. இரு ைக கால்களுடன்
எரிகன்ற நரகத்தன் தீயல் என்ெறன்ைறக்குமாக எறயப்படுவைதக் காட்டிலும்
அது நல்லது. ௯ உங்களது கண் உங்கைளப் பாவம் ெசய்யத் தூண்டினால்,
அைதப்படுங்க எறயுங்கள். ஒருகண்ைணஇழந்துந த்தயஜீவைனஅைடவது
உங்களுக்குநல்லது. இரண்டுகண்களுடன்நரகத்தன்தீயல்எறயப்படுவைதக்
காட்டிலும்அதுநல்லது.
காணாமல்ேபானஆட்ைடப்பற்றயஉவைம
(லூ. 15:3-7)
௧௦ “எச்சரிக்ைகயாயருங்கள். இச்சறு பள்ைளகள் மத ப்பற்றவர்கள் என்று

எண்ணாதீர்கள். இவர்கள் பரேலாகத்தல் ேதவதூதர்கைளப் ெபற்றுள்ளார்கள்
என்றுநான்ெசால்லுக ேறன். ேமலும்அத்தூதர்கள்எப்ெபாழுதும்பரேலாகத்தல்
என்ப தாவானவருடன்இருக்கறார்கள். ௧௧ *
௧௨ “நூறு ஆடுகைள ைவத்தருப்பவன் ஒரு ஆட்ைட இழந்தால் மீத

ெதாண்ணூற்ெறான்பது ஆடுகைளக் குன்றல் வ ட்டுக் காணாமல் ேபான
ஆட்ைடத் ேதடிப்ேபாவான் அல்லவா? ௧௩ காணாமல் ேபான ஆட்ைட அவன்

* ௧௮:௧௧: “மனுஷகுமாரன் தப்ப ப்ேபான ஜனங்கைள மீட்பதற்காக வந்தார்” என்று சல க ேரக்க
ப ரத களில்உள்ளன.
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கண்டுபடித்தால், காணமல் ேபாகாத ெதாண்ணூற்ெறான்பது ஆடுகைளக்
காட்டிலும் அதனால் மிக மக ழ்ச்ச யைடவான். ௧௪ அைதப்ேபாலேவ,
பரேலாகத்தல் இருக்கும் என் ப தா இப்பள்ைளகள் யாைரயும் இழக்க
வரும்பவல்ைலஎன்றுெமய்யாகேவஉங்களுக்குக்கூறுக ேறன்.

ஒருமனிதன்தவறுெசய்தால்
(லூ. 17:3)
௧௫ “உங்கள் சேகாதரேனா அல்லது சேகாதரிேயா உங்களுக்கு ஏதாவது

தீைம ெசய்தால், அவர் ெசய்த தீைமைய அவரிடம் எடுத்துக் கூறுங்கள்.
அைதத் தனிைமயல் அவனிடம் ெசால்லுங்கள். அைத அவர் கவனமாகக்
ேகட்பாரானால், அவர் மீண்டும் உங்கள் சேகாதரனாகேவா அல்லது
சேகாதரியாகேவா இருக்க நீங்கள் உதவ ெசய்தவர்களாவீர்கள். ௧௬ ஆனால்
நீங்கள்கூறுவைதக் ேகட்க அவர் மறுத்தால், மீண்டும்இரண்டுமூன்று ேபருடன்
ெசன்று நடந்தவற்ைற எடுத்துச் ெசால்லுங்கள். அப்ெபாழுது, நடந்தைத
உறுதெசய்யஇரண்டுமூன்றுேபர்இருப்பார்கள். ௧௭அப்ெபாழுதும்அவன்ேகட்க
மறுத்தால், சைபயாரிடம் ெசால்லுங்கள். சைபயார் ெசால்வைதயும் ேகட்காமற்
ேபானால், ேதவ நம்ப க்ைகயற்றவைனப்ேபால் அவைன நடத்துங்கள். வரி
வசூல்ெசய்பவைனப்ேபால் நடத்துங்கள்.
௧௮ “நான் உன்ைமையச் ெசால்லுக ேறன். நீங்கள் இவ்வுலகல் நயாயத்ைதப்

ேபசும்ெபாழுது, அது ேதவனின் நயாயமாக இருக்கும். இவ்வுலகல் நீங்கள்
மன்னிப்பளித்தால் அது ேதவனின் மன்னிப்பாக இருக்கும். ௧௯ ேமலும், நான்
ெசால்லுக ேறன். உங்களில் இருவர் இவ்வுலகல் எைதக் குற த்ேதனும் ஒேர
மனமுைடயவர்களாயருந்தால் அதற்காக நீங்கள் ப ரார்த்த க்கலாம். நீங்கள்
ேகட்பது பரேலாகத்தல் உள்ள எனது பதாவால் நைறேவற்றப்படும். ௨௦ இது
உண்ைம. ஏெனன்றால், இரண்டு மூன்று ேபர் என்னில் வசுவாசம் ைவத்துக்
கூடினால்அவ்வ டத்தல்நான்இருப்ேபன்.”

மன்னிப்ைபப்பற்றயஉவைம
௨௧ அப்ெபாழுது, ேபதுரு இேயசுவ டம் வந்து, “ஆண்டவேர, என் சேகாதரன்

எனக்குத்ெதாடர்ந்து தீைமெசய்தால் நான்அவைனஎத்தைனமுைறமன்னிக்க
ேவண்டும்? ஏழுமுைறமன்னித்தால் ேபாதுமா?” என்றுேகட்டான்.
௨௨ அதற்கு இேயசு அவனுக்கு, “நீ அவைன ஏழு முைறக்கும் அதகமாக

மன்னிக்கேவண்டும்என்றுநான்கூறுக ேறன். அவன்எழுபத்ேதழுமுைற†தீைம
ெசய்தாலும்நீெதாடர்ந்துமன்னிக்க ேவண்டும்” என்றுபதல்அளித்தார்.
௨௩ “எனேவ, பரேலாகமானது தன் ேவைலக்காரர்களுடன் கணக்ைக சரி

ெசய்யமுடிெவடுத்த மன்னைனப் ேபான்றது. ௨௪மன்னன் ேவைலக்காரர்களின்
கணக்ைக சரி ெசய்யத் துவங்கனான். ஒரு ேவைலக்காரன் அம்மன்னனுக்கு
ஆய ரக்கணக்கல் பணம் ெகாடுக்க ேவண்டியருந்தது. ௨௫ ஆனால்,
அவ்ேவைலக்காரனால், தன் எஜமானனான மன்னனுக்குப் பணத்ைதத்
தருப்ப ச் ெசலுத்த இயலவல்ைல. எனேவ, அவ்ேவைலக்காரனுக்குச்
ெசாந்தமானஅைனத்ைதயும்மைனவ குழந்ைதகள்உட்பட ஏலம்ேபாட மன்னன்
ஆைணயட்டான். அதலிருந்துதனக்குத்தரேவண்டியபணத்ைதத்தரேவண்டும்
என்றான்.
† ௧௮:௨௨: எழுபத்ேதழுமுைறஅல்லதுஏழுஎழுபதுமுைறகள்பார்க்கஆதயாகமம் 4:24.
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௨௬ “ஆனால், அந்த ேவைலக்காரன் மன்னனின் கால்களில் வழுந்து,
‘என்ைனப் ெபாறுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். உங்களுக்குத் தர ேவண்டிய
அைனத்ைதயும் நான்ெகாடுத்துவடுக ேறன்’ என்றுெகஞ்சனான். ௨௭மன்னன்
அவ்ேவைலக்காரனுக்காகவருந்தனான். எனேவ,மன்னன்அவ்ேவைலக்காரன்
பணம் ஏதும் தரத் ேதைவயல்ைல என கூற அவ்ேவைலக்காரைன
வடுவத்தான்.
௨௮ “பன்னர், அேத ேவைலக்காரன் தனக்குச் ச ற தளேவ பணம் தரேவண்டிய

ேவெறாரு ேவைலக்காரைனக் கண்டான். அவன் உடேன, தனக்குப்
பாக்க ப்பணம் தரேவண்டியவனின் கழுத்ைதப் ப டித்து, ‘எனக்குத் தரேவண்டிய
பணத்ைதக்ெகாடு’ என்றுேகட்டான்.
௨௯ “மற்றவன் அவன் கால்களில் வீழ்ந்து, ‘என்ைனப் ெபாறுத்துக் ெகாள்.

உனக்குத்தரேவண்டியஅைனத்ைதயும்ெகாடுத்துவடுக ேறன்’என்றுெகஞ்ச க்
ேகட்டான்.
௩௦ “ஆனால், முதலாமவன் தான் ெபாறுத்துக்ெகாள்ள இயலாெதன்றான்.

அவன் நீத பதய டம் மற்றவன் தனக்குப் பணம் தர ேவண்டும் என்று கூற
இரண்டாமவன் சைறயல் அைடக்கப்பட்டான். அவ்ேவைலக்காரன் அவன்
தரேவண்டிய பணம் முழுவைதயும் ெகாடுக்கும் வைரயலும் சைறயலிருக்க
நீத பத பணித்தார். ௩௧ மற்ற ேவைலக்காரர்கள் அைனவரும் நடந்தைதக்
கண்டு மிகவும் வருந்தனார்கள். எனேவ, அவர்கள் தங்கள் எஜமானனாகய
மன்னனிடம்ெசன்றுநடந்தைவஅைனத்ைதயும்கூறனார்கள்.
௩௨ “பன்பு அம்மன்னன் தன் ேவைலக்காரைன அைழத்துவரச் ெசய்து,

அவனிடம், ‘ெபால்லாத ேவைலக்காரேன, எனக்கு நைறயப்பணம் தர
ேவண்டிய நீ, என்னிடம் மன்னிப்புக் ேகட்டுக் ெகஞ்சனாய். எனேவ, நீ
எனக்குப் பணம் ஏதும் தரேவண்டியதல்ைல என்று கூறேனன். ௩௩ ஆகேவ,
நீயும் உன் சக ேவைலக்காரனுக்கு அேதேபாலக் கருைண காட்டியருக்க
ேவண்டும்’ என்று ெசான்னான். ௩௪ மிகக் ேகாபமைடந்த மன்னன்,
அவ்ேவைலக்காரைனச் சைறயலிட்டான். தரேவண்டிய பணம் அைனத்ைதயும்
தருப்ப த் தரும்வைரக்கும்அவன்சைறயலிருக்க ேவண்டியருந்தது.
௩௫ “என் பரேலாகப் ப தா உங்களுக்கு என்ன ெசய்வாேரா அைதேய

அம்மன்னனும் ெசய்தான். நீங்கள் ெமய்யாகேவ உங்கள் சேகாதரைனேயா
சேகாதரிையேயா மன்னிக்க ேவண்டும். இல்ைலெயனில் பரேலாகப் ப தாவும்
உங்கைளமன்னிக்கமாட்டார்” என்றுஇேயசுெசான்னார்.

௧௯
வவாகரத்ைதப்பற்ற ேபாதைன
(மாற். 10:1-12)
௧ இைவ அைனத்ைதயும் கூறய பன்னர், இேயசு கலிேலயாவலிருந்து

புறப்பட்டுச் ெசன்றார். ேயார்தான் நத க்கு மறுகைரயல் உள்ள யூேதயாவற்கு
இேயசு ெசன்றார். ௨ மக்கள் பலர் அவைரத் ெதாடர்ந்தனர். அங்கு
ேநாயாளிகைளஇேயசுகுணமாக்கனார்.
௩ இேயசுவ டம் வந்த பரிேசயர்கள் சலர் இேயசுைவத் தவறாக ஏேதனும்

ெசால்ல ைவக்க முயன்றனர். அவர்கள் இேயசுைவ ேநாக்க , “ஏேதனும் ஒரு
காரணத்தற்காகத் தன்மைனவையவவாகரத்துெசய்வதுசரியானதா?” என்று
ேகட்டனர்.
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௪ அவர்களுக்கு இேயசு, “ேதவன் உலைகப் பைடத்தெபாழுது மனிதர்கைள
ஆணாகவும் ெபண்ணாகவும் பைடத்தார்✡ என்று ேவதவாக்கயங்களில்
எழுதப்பட்டிருப்பைத நீங்கள் ந ச்சயமாய் படித்தருப்பீர்கள். ௫ ேதவன்
ெசான்னார், ‘ஒருவன் தன் தாய் தந்ைதயைர வ ட்டு வலக தன் மைனவயுடன்
இைணவான், கணவனும் மைனவயும் ஒன்றாவார்கள்.’✡ ௬ எனேவ, கணவனும்
மைனவயும் இருவரல்ல ஒருவேர. அவர்கைள இைணத்தவர் ேதவன். எனேவ,
எவரும்அவர்கள்இருவைரயும் ப ரிக்கக்கூடாது” என்றுபதல்கூறனார்.
௭ அதற்குப் பரிேசயர்கள், “அப்படிெயனில் எதற்காக ஒருவன் வவாகரத்து

பத்த ரம் எழுத க் ெகாடுத்துத் தன் மைனவைய வவாகரத்து ெசய்யலாம் என
ேமாேசஒருகட்டைளையக்ெகாடுத்துள்ளான்?” எனேகட்டார்கள்.
௮ அதற்கு இேயசு, “ேமாேச உங்கள் மைனவைய நீங்கள் வவாகரத்து

ெசய்ய அனுமதயளித்தார். எெனன்றால் நீங்கள் ேதவனின் வார்த்ைதகைள
ஏற்க மறுத்தீர்கள். ஆனால், ஆதயல் வவாகரத்து அனுமதக்கப்படவல்ைல.
௯ நான் கூறுக ேறன், தன் மைனவைய வவாகரத்து ெசய்து பன் ேவெறாரு
ெபண்ைணத் தருமணம் ெசய்க றவன் வபச்சாரம் என்னும் குற்றத்த ற்கு
ஆளாக றான். ஒருவன் தன் மைனவைய வவாகரத்து ெசய்ய ஒேர தகுதயான
காரணம்அவள்ேவெறாருஆணுடன்கள்ளத்ெதாடர்பு ெகாண்டிருப்பேதஆகும்”
என்றார்.
௧௦ இேயசுவன் சீஷர்கள் அவரிடம், “ஒருவன் தன் மைனவைய

வவாகரத்து ெசய்ய அது ஒன்று மட்டுேம தக்க காரணெமனில், தருமணம்
ெசய்யாமலிருப்பேத நன்று” என்றார்கள்.
௧௧ அதற்கு இேயசு, “தருமணம் குறத்த இவ்வுண்ைமைய எல்ேலாரும்

ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியாது. ஆனால், ேதவன் சலைர அப்படிப்பட்ட கருத்ைத
ஒப்புக்ெகாள்ள ஏதுவாக்கயுள்ளார். ௧௨ ச லர் ஏன் தருமணம் ெசய்துெகாள்ள
முடியாது என்பதற்குப் பல காரணங்கள் இருக்கன்றன. ச லர் குழந்ைதகைள
ெபறச் ெசய்ய இயலாதவாறு ப றந்தார்கள். ச லர் அவ்வாறு மற்றவர்களால்
ஆக்கப்பட்டார்கள். ேமலும் சலர் பரேலாக இராஜ்யத்த ற்காக தருமணத்ைதக்
ைகவ ட்டார்கள். ஆனால் தருமணம் ெசய்துெகாள்ளக் கூடியவர்கள் தருமண
வாழ்ைவக் குறத்த இந்தப் ேபாதைனைய ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும்” என்று
பதலளித்தார்.

இேயசுவும்குழந்ைதகளும்
(மாற். 10:13-16;லூ. 18:15-17)
௧௩ ப றகு, இேயசு தம் குழந்ைதகைளத் ெதாடுவார் என்பதற்காகவும்

அவர்களுக்காகப் ப ரார்த்தைன ெசய்வார் என்பதற்காகவும் மக்கள் தம்
குழந்ைதகைள அவரிடம் அைழத்து வந்தனர். இைதக் கண்ட சீஷர்கள்
இேயசுவ டம் குழந்ைதகைள அைழத்து வருவைத நறுத்துமாறு மக்களிடம்
கூறனார்கள். ௧௪ ஆனால் இேயசு, “குழந்ைதகைள என்னிடம் வரவடுங்கள்.
அவர்கைளத் தடுக்க ேவண்டாம், ஏெனன்றால் பரேலாக இராஜ்யம்
இக்குழந்ைதகைளப் ேபான்ற மக்களுக்ேக உரியது” என்றுகூறனார். ௧௫அதன்
பன் குழந்ைதகைளத் ெதாட்டு ஆசீர்வத த்தார். பன்னர் இேயசு அவ்வ டத்ைத
வ ட்டுச்ெசன்றார்.
✡ ௧௯:௪: ஆத . 1:27, 5:2-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௯:௫: ஆத . 2:24-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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பணக்காரனும்இேயசுவும்
(மாற். 10:17-31லூ. 18:18-30)
௧௬ஒருமனிதன்இேயசுைவஅணுக , “ேபாதகேரந த்தயஜீவைனப்ெபறநான்

என்னநல்லெசயைலச்ெசய்ய ேவண்டும்?” என்றுேகட்டான்.
௧௭இேயசுஅவனிடம், “எது நல்லதுஎன்பைத பற்ற என்னிடம் ஏன் ேகட்க றாய்?

ேதவன் மட்டுேம நல்லவர். நீ ந த்தய ஜீவைனப் ெபற வரும்பனால்,
கட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிந்துநட” என்றுபதலுைரத்தார்.
௧௮ “எந்தக் கட்டைளகைள” என்றுேகட்டான்அம்மனிதன்.
அதற்கு இேயசு, “நீ யாைரயும் ெகாைல ெசய்யக்கூடாது. வபசாரம் ெசய்யக்

கூடாது. தருடக்கூடாது. ெபாய் சாட்ச ெசால்லக் கூடாது. ௧௯ உன் தாய்
தந்ைதயைர மத க்க ேவண்டும்.✡ ‘தன்ைனப் ேபாலேவ மற்றவர்கைளயும்
ேநச க்க ேவண்டும்’ ”✡ என்றுபதல்ெசான்னார்.
௨௦ அதற்கு அந்த இைளஞன், “இைவ அைனத்ைதயும் கீழ்ப்படிந்து

நடந்தருக்க ேறன். ேவெறன்னெசய்ய ேவண்டும்?” என்றான்.
௨௧ இேயசு அவனிடம், “நீ ேநர்ைமயாய் இருக்க வரும்பனால், (ேபாய்) உன்

உடைமகள் எல்லாவற்ைறயும் வற்றுவடு. இதனால் கைடக்கும் பணத்ைத
ஏைழகளுக்குத் தானம் ெசய்துவடு. நீ இைதச் ெசய்தால், நீ பரேலாகத்தல்
மத ப்பு வாய்ந்த ெசல்வத்ைதப் ெபறுவாய். பன் என்னிடம் வந்து, என்ைனப்
பன்பற்ற நட,” என்றார்.
௨௨ஆனால், இைதக் ேகட்ட அம்மனிதன் மிகுந்த வருத்தமைடந்தான். மிகச்

ெசல்வந்தனான அவன், தன் ெசல்வத்ைத இழக்க வரும்பவல்ைல. எனேவ,
அவன்இேயசுைவவ ட்டுவலக ச்ெசன்றான்.
௨௩ ப றகு, இேயசு தம் சீஷர்களிடம் “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச்

ெசால்லுக ேறன். பரேலாக இராஜ்யத்த ற்குள் ெசல்வந்தர்கள் நுைழவது மிகக்
கடினம். ௨௪ ஆம் பரேலாக இராஜ்யத்தல் ஒரு பணக்காரன் நுைழவைதக்
காட்டிலும்ஒருஒட்டகம்ஊசயன்காதுக்குள்நுைழவதுஎளிது”என்றுகூறனார்.
௨௫இைதக் ேகட்டேபாது சீஷர்கள் வயப்புற்றனர். அவர்கள், “பன் யார் தான்

இரட்ச க்கப்படுவார்கள்?” என்றுேகட்டனர்.
௨௬இேயசு தம் சீஷர்கைளப் பார்த்து, “மனிதர்களால் ஆகக் கூடியதல்ல இது.

ஆனால், எல்லாம்வல்லேதவனால்ஆகும்” என்றுெசான்னார்.
௨௭ ேபதுரு இேயசுவ டம், “நாங்கள் ெபற்றருந்த அைனத்ைதயும் துறந்து

உம்ைமப் பன்பற்ற ேனாம். எங்களுக்கு என்ன கைடக்கும்?” என்று
வனவனான்.
௨௮ இேயசு தன் சீஷர்களிடம், “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச்

ெசால்லுக ேறன், புதய உலகம் பைடக்கப்படும்ெபாழுது, மனிதகுமாரன் தம்
ெபருைமமிக்க அரியைணயல் அமர்வார். என்ைனப் பன்பற்றய நீங்கள்
அைனவரும் அரியைணகளில் அமர்வீர்கள். பன்னிெரண்டு அரியைணகளில்
நீங்கள் அமர்ந்து, இஸ்ரேவலின்* பன்னிெரண்டு இனங்களுக்கும் நீத
ெசய்வீர்கள். ௨௯ ேமலும் என்ைனப் பன்பற்றுவதற்காக வீடு, தாய், தந்ைத,
சேகாதரன், சேகாதரி, பள்ைளகள் அல்லது நலம் ஆகயவற்ைறத் துறந்தவன்,
தான்துறந்தைதவ டப் பல மடங்கு பலன்ெபறுவான். அவன்நத்தயஜீவைனப்

✡ ௧௯:௧௯: யாத். 20:12-16-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௯:௧௯: ேலவ . 19:18-ல் இருந்து

எடுக்கப்பட்டுள்ளது. * ௧௯:௨௮: இஸ்ரேவல்முதலில்இஸ்ரேவல்யூதர்களின்நாடாய்இருந்தது. ஆனால்
இப்ெபயர்அைனத்துேதவனுைடயமக்கைளயும்குறக்கப் பயன்பட்டது.
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ெபறுவான். ௩௦உயர்ந்த வாழ்க்ைக வாழும் பலர் எத ர்காலத்தல் மிகத் தாழ்ந்த
வாழ்ைவ அைடவார்கள். மிகத் தாழ்ந்த வாழ்ைவ வாழும் பலர் மிக உயர்ந்த
வாழ்ைவஅைடவார்கள்” என்றார்.

௨௦
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளப்பற்றயஉவைம
௧ “பரேலாகஇராஜ்யமானதுசறதுநலம்ைவத்தருந்தஒருவைனப்ேபான்றது,

அவன் தனது நலத்தல் த ராட்ைச வைளவத்தான். ஒரு நாள் காைல தன்
ேதாட்டத்தல் ேவைல ெசய்ய ஆட்கைளத் ேதடிப் ேபானான். ௨ ஒரு நாள்
ேவைலக்கு ஒரு ெவள்ளிக்காசு கூலி தர அவன் ஒத்துக்ெகாண்டான். ப றகு
ேவைலஆட்கைளத்தன்த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தல்ேவைலெசய்யஅனுப்பனான்.
௩ “சுமார்ஒன்பதுமணிக்குஅம்மனிதன்சந்ைதப்பக்கமாகப் ேபானான். அங்கு

சலர் ேவைல ஏதுமின்ற ெவறுமேன நன்றுெகாண்டிருப்பைதக் கண்டான்.
௪ எனேவ அவன் அவர்களிடம், ‘நீங்கள் ெசன்று என் ேதாட்டத்தல் ேவைல
ெசய்தால், நீங்கள் ெசய்யும் ேவைலக்குத் தகுந்தாற்ேபாலஉங்களுக்குஊதயம்
தருக ேறன்’ என்றான். ௫ எனேவ, அவர்களும் அவன் ேதாட்டத்தல் ேவைல
ெசய்யச்ெசன்றார்கள்.

“மீண்டும் அவன் பன்னிரண்டு மணி அளவலும் மூன்றுமணி அளவலும்
ெவளியல் ெசன்று, ஒவ்ெவாரு முைறயும் ேமலும் சலைரத் தன் ேதாட்டத்தல்
ேவைல ெசய்ய அைழத்து வந்தான். ௬ மீண்டும் ஐந்து மணி அளவல்
சந்ைதெவளிக்குச் ெசன்றான். ேமலும் சலர் அங்ேக நன்றருப்பைதக்
கண்டு அவர்களிடம், ‘ஏன் நாள் முழுக்க ேவைல எதுவும் ெசய்யாமல் இங்ேக
நன்றருந்தீர்கள்’ என்றுேகட்டான்.
௭ “அதற்குஅவர்கள், ‘எங்களுக்குயாரும் ேவைலதரவல்ைல’ என்றார்கள்.
“அதற்கு அந்த த ராட்ைசத் ேதாட்டக்காரன், ‘அப்படியானால், நீங்கள் என்

ேதாட்டத்த ற்குச்ெசன்றுேவைலெசய்யலாம்’ என்றான்.
௮ “அன்று மாைல த ராட்ைசத் ேதாட்டக்காரன் ேவைலக்காரர்கைளக்

கவனிக்கும் ேமற்பார்ைவயாளனிடம், ‘ேவைலக்காரர்கள் அைனவைரயும்
அைழத்து அவர்களுக்குப் பணம் ெகாடுத்துவடு. நான் கைடசயாக அைழத்து
வந்தவர்களுக்கு முதலில் பணம் ெகாடு. இப்படிேய அைனவருக்கும் நான்
முதலில்அைழத்துவந்தவன்வைரக்கும்பணம்ெகாடு’ என்றான்.
௯ “மாைல ஐந்து மணிக்கு அமர்த்தப்பட்ட ேவைலக்காரர்கள் தங்கள்கூலிைய

வாங்க வந்தார்கள். ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஒரு ெவள்ளி நாணயம் கைடத்தது.
௧௦ பன்னர் முதலில் ேவைலக்கு அமர்த்தப்பட்ட ஆட்கள் தங்கள்கூலிையப் ெபற
வந்தெபாழுது, தங்களுக்கு அதகக் கூலி கைடக்கும் என்று எண்ணினார்கள்.
ஆனால் அவர்களுக்கும் தைலக்கு ஒரு ெவள்ளி நாணயேம கைடத்தது.
௧௧ அவர்கள் ஒரு ெவௗ்ளி நாணயம் மட்டுேம கூலியாகக் கைடத்தெபாழுது,
ேதாட்டத்துச் ெசாந்தக்காரனிடம் புகார் ெசய்தார்கள். ௧௨அவர்கள், ‘கைடச யாக
ேவைலக்கு வந்தவர்கள், ஒரு மணி ேநரேம ேவைல ெசய்தார்கள். ஆனால்,
நாங்கள் நாள் முழுவதும் ெவயலில் கடுைமயாக உைழத்துள்ேளாம். ஆனால்,
எங்களுக்குச் சமமாக அவர்களுக்கும் கூலி ெகாடுத்துள்ளீர்கள்’ என்று புகார்
கூறனார்கள்.
௧௩ “ஆனால் ேதாட்டக்காரேனா அந்தஆட்களில் ஒருவனிடம், ‘நண்பேன, நான்

உனக்கு சரியாகேவ கூலி ெகாடுத்துள்ேளன். ஒரு ெவள்ளி நாணயத்தற்கு
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ேவைல ெசய்ய ஒப்புக்ெகாண்டாய். சரிதாேன? ௧௪ எனேவ, உன் கூலிையப்
ெபற்றுக்ெகாண்டுெசல். நான் கைடசயாக ேவைலக்குஅமர்த்தயவர்களுக்கும்
உனக்கும் சமமாகேவ கூலி ெகாடுக்க வரும்புக ேறன். ௧௫ நான் என் பணத்தல்
என் வருப்பப்படி ெசய்யலாம். நான் அவர்களிடம் ெபருந்தன்ைமயுடன்
நடந்துெகாள்க ேறன்என்பதால்உனக்குப்ெபாறாைமயா?’ என்றுகூறனான்.
௧௬ “ஆகேவ, இப்ெபாழுது கைடச ஸ்தானத்தல்இருப்பவர்கள் எத ர்காலத்தல்

முதல்ஸ்தானத்த ற்குச் ெசல்வார்கள். ேமலும் இப்ெபாழுது முதல்ஸ்தானத்தல்
இருப்பவர்கள்எத ர்காலத்தல்கைடச ஸ்தானத்த ற்குச்ெசல்வார்கள்” என்றார்.

தமதுமரணத்ைதப் பற்ற ேபசுதல்
(மாற். 10:32-34;லூ. 18:31-34)
௧௭ இேயசு எருசேலமுக்குத் தம் சீஷர்களுடன் ெசன்று ெகாண்டிருந்தார்.

அவர்கள் நடந்து ெசன்று ெகாண்டிருந்தெபாழுது, இேயசு தம் சீஷர்கைள
அைழத்துத்தனியாகப்ேபசனார். இேயசுஅவர்களிடம், ௧௮ “நாம்எருசேலமுக்குப்
ேபாய்ெகாண்டிருக்க ேறாம். தைலைமஆசாரியர்களிடமும்ேவதபாரகர்களிடமும்
மனித குமாரன் ஒப்பைடக்கப்படுவார். அவர்கள் மனித குமாரன் இறக்க
ேவண்டும் என்பார்கள். ௧௯ யூதர்கள் அல்லாத ேவற்று மனிதர்களிடம் மனித
குமாரைன ஒப்பைடப்பார்கள். அவர்கள் அவைரக் ேகலி ெசய்து சவுக்கால்
அடித்து சலுைவயல் அைறந்து ெகால்வார்கள். ஆனால், மூன்றாவது நாள்
மரணத்தலிருந்துமனிதகுமாரன்உய ர்த்ெதழுவார்” என்றுகூறனார்.

ஒருதாய்வ ேசஷஉதவ ேகட்டல்
(மாற். 10:35-45)
௨௦பன்னர், ெசபேதயுவன்மகன்களுடன்அவர்களின் தாய்இேயசுைவத் ேதடி

வந்தாள். அவள் இேயசுவன் முன் மண்டிய ட்டு தனக்கு ஒரு உதவ ெசய்ய
ேவண்டினாள்.
௨௧இேயசுஅவளிடம், “உனக்குஎன்னேவண்டும்?” என்றுேகட்டார்.
அவள், “எனது ஒரு மகன் உங்கள் இராஜ்யத்தல் உங்களது வலது பக்கம்

இருக்கவும், மற்ெறாரு மகன் உங்கள் இராஜ்யத்தல் உங்களது இடது பக்கம்
இருக்கவும்வாக்களியுங்கள்” என்றுேகட்டாள்.
௨௨ அைதக் ேகட்ட இேயசு அவளது மகன்களிடம், “நீங்கள் என்ன

ேவண்டுகறீர்கள் என்பைதப் புரிந்து ெகாள்ளவல்ைல. நான்
அனுபவக்கப்ேபாகும் துன்பத்ைத நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியுமா?” என்று
ேகட்டார்.

“ஆம், எங்களால்முடியும்” என்றுஅவர்கள்பதல்ெசான்னார்கள்.
௨௩இேயசுஅவர்களிடம், “ெமய்யாகேவஎனக்குஏற்படும்துன்பம்உங்களுக்கும்

ஏற்படும். ஆனால் என் வலது இடது பக்கங்களில் உட்காரப்ேபாக றவர்கைள
என்னால் முடிவு ெசய்ய இயலாது. அந்த இடம் யாருக்கு என்பைத என் ப தா
முடிவு ெசய்துவ ட்டார். அவர்களுக்காகேவ அந்த இடங்கைள அவர் தயார்
ெசய்துள்ளார். அந்தஇடங்கள்அவர்களுக்ேகஉரியைவ” என்றார்.
௨௪ இந்த உைரயாடைலக் ேகட்ட மற்ற பத்து சீஷர்களும் அவ்வரு

சேகாதரர்களின்மீதும்ேகாபம்ெகாண்டார்கள். ௨௫இேயசுஎல்லாசீஷர்கைளயும்
ஒன்றாகஅைழத்து,அவர்களிடம் “யூதரல்லாதமக்களின்ஆட்சயாளர்கள்தங்கள்
அதகாரத்ைத காட்டிக்ெகாள்ளஆைசப்படுக றார்கள். அவர்களின் முக்கயமான
தைலவர்கள் மக்களின் மீது முழு அதகாரத்ைத ெசலுத்த வரும்புக றார்கள்.
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௨௬ஆனால், நீங்கள்அப்படிஇருக்கக்கூடாது. உங்களில்ஒருவன்ெபரியவனாக
ஆகவரும்பனால்,அவன்உங்களுக்குஒருேவைலக்காரைனப் ேபாலஊழியம்
ெசய்ய ேவண்டும். ௨௭ உங்களில் ஒருவன் முதலாவதாக வர வரும்பனால்,
அவன் உங்களுக்கு ஓர் அடிைமையப் ேபால் ஊழியம் ெசய்ய ேவண்டும்.
௨௮ மனித குமாரனும் அப்படிேய. தனக்கு மற்றவர்கள் ஊழியம் ெசய்வதற்காக
அவர்வரவல்ைல. மற்றவர்களுக்குஊழியம்ெசய்யேவமனிதகுமாரன்வந்தார்.
பலரது வாழ்ைவ இரட்ச ப்பதற்கு தன் உயைரக் ெகாடுக்கேவ மனித குமாரன்
வந்தார்” என்றுகூறனார்.

இரண்டுகுருடர்கைளஇேயசுகுணமாகுதல்
(மாற். 10:46-52;லூ. 18:35-43)
௨௯ இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் எரிேகாைவவ ட்டுச் ெசன்றெபாழுது,

ஏராளமான மக்கள் இேயசுைவப் பன்ெதாடர்ந்தார்கள். ௩௦ சாைலேயாரம்
அமர்ந்தருந்த இரு குருடர்கள், இேயசு வந்து ெகாண்டிருக்க றார் என்பைதக்
ேகள்வப்பட்டு, “ஆண்டவேர, தாவீதன் மகேன, எங்களுக்கு உதவுங்கள்” என்று
உரக்கக்கூவனார்கள்.
௩௧ அைனவரும் அக்குருடர்கைளக் கடிந்து ெகாண்டார்கள், அவர்கைள

அைமதயாயருக்கக் கூறனார்கள். ஆனால், அக்குருடர்கேளா ேமலும் ேமலும்
சத்தமாக, “ஆண்டவேர, தாவீதன் மகேன, எங்களுக்கு உதவுங்கள்” என்று
கூவனார்கள்.
௩௨இேயசுநன்று,அக்குருடர்கைளப்பார்த்து, “உங்களுக்குநான்என்னெசய்ய

ேவண்டும்எனவரும்புக றீர்கள்?” என்றுேகட்டார்.
௩௩ அதற்குக் குருடர்கள், “ஆண்டவேர, நாங்கள் பார்ைவ ெபற ேவண்டும்”

என்றார்கள்.
௩௪அவர்கள் ேமல் இேயசு மிகவும் இரக்கம் ெகாண்டார். இேயசு அவர்களது

கண்கைளத் ெதாட்டார். அவர்கள் இருவரும் பார்ைவ ெபற்றார்கள். பன்னர்
அவர்கள்இருவரும்இேயசுைவப்பன்ெதாடர்ந்தார்கள்.

௨௧
அரசைனப் ேபாலஎருசேலமுக்குள்நுைழதல்
(மாற். 11:1-11;லூ. 19:28-38; ேயாவான் 12:12-19)
௧ இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் எருசேலைம ெநருங்க வந்து

ெகாண்டிருந்தார்கள். ஒலிவ மைலக்கு அருகல் ெபத்பேகயுவல் அவர்கள்
முதலில் தங்கனார்கள். அங்கு இேயசு தமது சீஷர்களில் இருவைர அைழத்து
நகருக்குள் ெசல்லப் பணித்தார். ௨ அவர்களிடம் இேயசு, “அங்ேக ெதரியும்
நகருக்குள் ெசல்லுங்கள். நீங்கள் நகருக்குள் நுைழயும்ெபாழுது கழுைத
ஒன்ைற கட்டிப் ேபாடப்பட்டிருப்பைதக் காண்பீர்கள். அதனுடன் அதன்
குட்டிையயும் காண்பீர்கள். அைவ இரண்ைடயும் அவழ்த்து என்னிடம்
ெகாண்டு வாருங்கள். ௩ யாேரனும் உங்கைள ஏன் கழுைதகைள ெகாண்டு
ெசல்கறீர்கள் என்று ேகட்டால், அவர்களிடம், ‘இக்கழுைதகள் ஆண்டவருக்குத்
ேதைவயாயருக்கன்றன. வைரவல்இைவகைளத் தருப்ப அனுப்புவார்’ எனச்
ெசால்லுங்கள்” என்றார்.
௪ தீர்க்கதரிச கீழ்க்கண்டவாறு ெசான்னதன் முழுப்ெபாருளும் வளங்கும்படி

இதுநடந்ேதறயது.
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௫ “ெசால்லுங்கள், சீேயான்நகர மக்களிடம்,
‘இப்ெபாழுதுஉங்கள்மன்னவன்உங்களிடம்வருகறார்.

பணிவானவர்அவர் கழுைதயன்ேமல்வருகறார்.
ஆம்அவர்கழுைதக்குட்டியன்ேமல்வருகறார்’ ” சகரியா 9:9

௬ இேயசு ெசான்னபடிேய அவரது சீஷர்கள் ெசய்தார்கள். ௭ அவர்கள்
கழுைதையயும் அதன் குட்டிையயும் இேயசுவ டம் ெகாண்டு வந்து, அவற்றன்
ேமல் தங்கள் ேமலாைடகைளப் ேபாட்டார்கள். ௮ இேயசு அவற்றன் ேமல்
அமர்ந்துஎருசேலம்நகர்ெசல்லும்பாைதயல்பயணமானார். ஏராளமானமக்கள்
வழிெயங்கும் தங்கள் ேமலாைடகைள வழியல் பரப்பனார்கள். மற்றவர்கள்
மரக்கைளகைள ெவட்டி வழியல் பரப்பனார்கள். ௯ ச லர் இேயசுவுக்கு
முன்னால்நடந்தார்கள். மற்றவர்கள்அவருக்குப்பன்ேனநடந்தார்கள். அவர்கள்,

“தாவீதன்குமாரேனவாழ்க!*
‘கர்த்தரின் ெபயரினால் வருகறவேர வாழ்க! கர்த்தரால்
ஆசீர்வத க்கபட்டவேர,வாழ்க!’ சங்கீதம் 118:25-26

“பரேலாகத்தலுள்ளேதவேனவாழ்க!”
என்றனர்.

௧௦பன்னர்,இேயசுஎருசேலம்நகருக்குள்ெசன்றார். நகரிலிருந்தஅைனவரும்
குழப்பமைடந்து, “யார்இந்தமனிதன்?” என்றுவனவனார்கள்.
௧௧ இேயசுைவத் ெதாடர்ந்து வந்த ஏராளமான மக்கள், “இவர்தான்

இேயசு, கலிேலயாவலுள்ள நாசேரத்தலிருந்து வந்துள்ள தீர்க்கதரிச ” எனப்
பதலளித்தனர்.
இேயசுஆலயத்த ற்குள்ெசல்லுதல்
(மாற். 11:15-19;லூ. 19:45-48; ேயாவான் 2:13-22)
௧௨ இேயசு ஆலயத்த ற்குள் நுைழந்தார். அங்கு ெபாருட்கைள

வற்றுக்ெகாண்டும் வாங்க க்ெகாண்டுமிருந்த அைனவைரயும்
ெவளிேயற்றனார். பலவைகயான நாணயங்கைள மாற்ற க்
ெகாண்டிருந்தவர்களின் ேமைஜகைளக் கவழ்த்தார். புறாக்கைள
வயாபாரம் ெசய்துெகாண்டிருந்தவர்களின் ேமைஜகைளயும் கவழ்த்தார்.
௧௩ அங்கருந்த மக்கள் அைனவரிடமும் இேயசு, “ஏற்ெகனேவ ேவத
வாக்கயங்களில் ‘ப ரார்த்தைன ெசய்வதற்கான இடம் என்னுைடய வீடு!’✡
என்று எழுதப்பட்டுள்ளது. ஆனால் நீங்கேளா ேதவனுைடய வீட்ைடக்
ெகாள்ைளக்காரர்கள் பதுங்கும் இடமாக மாற்ற க்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்”✡ என்று
கூறனார்.
௧௪ ச ல குருடர்களும் முடவர்களும் ேதவாலயத்தலிருந்த இேயசுவ டம்

வந்தார்கள். அவர்கள்அைனவைரயும்இேயசுகுணப்படுத்தனார். ௧௫தைலைம
ஆசாரியர்களும்ேவதபாரகர்களும்இேயசுவன்ெசயைலக்கண்டார்கள். இேயசு
ெபரும் ெசயல்கைளச் ெசய்வைதயும் பள்ைளகள் அவைரப் புகழ்வைதயும்

* ௨௧:௯: வாழ்க இலக்கய வழக்குபடி “ஓசன்னா” இது ஒரு எப ேரயச் ெசால். ேதவனுைடய உதவைய
ேவண்டிப் ப ரார்த்த க்கும்ேபாது இது பயன்படும். இந்ேநரத்தல், மக ழ்ச்ச யன் சப்தமாக ெவளிப்படும்.
இது ேதவைன அல்லது அவரது ேமசயாைவப் பாராட்டும். ✡ ௨௧:௧௩: ஏசாயா 56:7-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௨௧:௧௩: எேர. 7:11-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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கண்டார்கள். சறுபள்ைளகள் எல்லாரும் “தாவீதன் குமாரனுக்கு ஓசன்னா”
என்று ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தார்கள். இைவஅைனத்தும்ஆசாரியர்கைளயும்
ேவதபாரகர்கைளயும் ேகாபம்ெகாள்ளச்ெசய்தன.
௧௬ தைலைம ஆசாரியர்களும் ேவதபாரகர்களும் இேயசுவ டம்,

“இப்பள்ைளகள்ெசால்வைதக் ேகட்டீரா?” என்றுவனவனார்கள்.
இேயசு அவர்களிடம், “ஆம், ேவதவாக்கயம் கூறுகறது, ‘நீேர(ேதவன்)

குழந்ைதகளுக்கும், சறுகுழந்ைதகளுக்கும்புகழ்பாடக்கற்ப த்தீர்.’ நீங்கள்அந்த
ேவதவாக்கயங்கைளப்படிக்கவல்ைலயா?” என்றுபதலுைரத்தார்.
௧௭ பன்னர் இேயசு அவ்வ டத்ைத வ ட்டு வலக ெபத்தானியா நகருக்குச்

ெசன்றார். அன்ைறயஇரவுஇேயசுஅங்ேகேயதங்கனார்.

வசுவாசத்தன்வல்லைம
(மாற். 11:12-14, 20-24)
௧௮ மறுநாள் அதகாைல இேயசு மீண்டும் நகருக்குத் தரும்ப ச்ெசன்று

ெகாண்டிருந்தார். இேயசு மிகவும் பச யுடனிருந்தார். ௧௯இேயசு சாைலேயாரம்
அத்த மரம் ஒன்ைறக் கண்டார். அத்த ப்பழங்கைள உண்பதற்காக அம்மரத்தன்
அருகல்ெசன்றார். ஆனால், மரத்தல் பழம் எதுவும்இல்ைல. ெவறும்இைலகள்
மட்டுேம இருந்தன. எனேவ இேயசு மரத்ைத ேநாக்க , “இனி ஒருெபாழுதும்
உன்னிடம் பழம் உண்டாகாது” என்று கூறனார். உடேன அம்மரம் உலர்ந்து
பட்டுப்ேபானது.
௨௦ இைதக் கண்ட சீஷர்கள் மிகவும் வயப்புற்றனர். அவர்கள் இேயசுவ டம்,

“எப்படி அத்த மரம் இவ்வளவு வைரவல் உலர்ந்து பட்டுப்ேபானது?” என்று
ேகட்டார்கள்.
௨௧ இேயசு அவர்களிடம், “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுக ேறன்,

நீங்களும் வசுவாசத்துட னும் சந்ேதக க்காமலும் இருந்தால், நான்
இம்மரத்த ற்குச் ெசய்தைதப் ேபாலேவ உங்களாலும் ெசய்ய இயலும். ேமலும்
உங்களால் இன்னும் அதகமாகச் சாத க்க இயலும். இம்மைலையப் பார்த்து
‘மைலேய ேபாய் கடலில் வழு’ என்று நீங்கள் வசுவாசத்துடன் ெசான்னால் அது
நடக்கும். ௨௨ நீங்கள் நம்ப க்ைகேயாடு ப ரார்த்தைனயல் ேவண்டுகற எதுவும்
கைடக்கும்” என்றுபதலுைரத்தார்.

இேயசுவன்அதகாரத்ைதயூதத்தைலவர்கள்சந்ேதக த்தல்
(மாற். 11:27-33;லூ. 20:1-8)
௨௩ இேயசு ேதவாலயத்த ற்குச் ெசன்றார். அவர் அங்ேக ேபாதைன

ெசய்துெகாண்டிருந்தெபாழுது, தைலைம ஆசாரியர்களும், மூத்த
தைலவர்களும்அவரிடம்வந்தனர். அவர்கள்இேயசுவ டம், “எங்களுக்குச்ெசால்,
இைவகைளச் ெசய்ய உனக்கு என்ன அதகாரம் உள்ளது? உனக்கு யார் இந்த
அத காரத்ைதக்ெகாடுத்தது?” என்றுவனவனார்கள்.
௨௪ இேயசு அவர்களுக்கு, “நானும் உங்கைள ஒரு ேகள்வ ேகட்க ேறன்.

நீங்கள் எனக்குப் பதல் ெசான்னால், நானும் இைவகைளச் ெசய்ய என்ன
அதகாரம்ெபற்றருக்க ேறன்என்பைதக்கூறுக ேறன். ௨௫ேயாவான்மக்களுக்கு
ெகாடுத்த ஞானஸ்நானம் ேதவனால் வந்ததா, அல்லது மனிதரால் வந்ததா?
ெசால்லுங்கள்” என்றுமறுெமாழி உைரத்தார்.
தைலைமஆசாரியர்களும் தைலவர்களும்இேயசுவன் ேகள்வையக்குறத்து

வவாத த்தனர். அவர்கள் தங்களுக்குள், “ ‘ேயாவானின் ஞானஸ்நானம்
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ேதவனால் ஆனது’ என்று நாம் கூறுேவாமானால், இேயசு நம்ைமப் பார்த்து,
‘பன் ஏன் நீங்கள் ேயாவாைன நம்பவல்ைல?’ என்று ேகட்பார். ௨௬ மாறாக
‘அது மனிதனால் ஆனது’ என்றால் மக்கள் நம்மீது ேகாபம் ெகாள்வார்கள்.
ஏெனன்றால் மக்கள் அைனவரும் ேயாவாைன ஒரு தீர்க்கதரிச என்று
நம்புக றார்கள்” என்றுகூறக்ெகாண்டார்கள்.
௨௭எனேவஅவர்கள்இேயசுவ டம், “ேயாவானின்அதகாரம்எங்கருந்துவந்தது

என்பதுஎங்களுக்குத்ெதரியாது” என்றுகூறனார்கள்.
பன்பு இேயசு, “அப்படிெயனில் இைவகைளச் ெசய்வதற்கு எனக்கு என்ன

அதகாரம் இருக்க றது என்பைதயும் உங்களுக்குச் ெசால்லமாட்ேடன்” என்று
கூறனார்.

இரண்டுமகன்கள்பற்றயஉவைம
௨௮ “ஒரு மனிதனுக்கு இரண்டு மகன்கள் இருந்தார்கள். அவன் தனது முதல்

மகனிடம் ெசன்று, ‘மகேன இன்று என் த ராட்ைசத் ேதாட்டத்த ற்குச் ெசன்று
ேவைலெசய்’ என்றான்.
௨௯ “அதற்குஅவன், ‘ேபாக முடியாது’ என்று பதலளித்தான். ஆனால் பன்னர்,

அவேன தான் ேபாய் ேவைல ெசய்ய ேவண்டும் என நைனத்தான். அவ்வாேற
ெசய்தான்.
௩௦ “பன்னர், அத்தந்ைத தனது மற்ெறாரு மகனிடம் ெசன்றான். அவனிடம்,

‘மகேன, இன்ைறக்கு எனது த ராட்ைசத் ேதாட்டத்த ற்குச் ெசன்று ேவைல ெசய்’
என்றான். அதற்கு அவனது மகன், ‘சரி தந்ைதேய, நான் ேபாய் ேவைல
ெசய்க ேறன்’ என்றான். ஆனால்,அவன்ேவைலக்குச்ெசல்லவல்ைல.
௩௧ “இரண்டு மகன்களில் யார் தனது தந்ைதக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடந்தான்?”

என்று இேயசு ேகட்டார். யூதத் தைலவர்கள், “மூத்த மகன்” என்று பதல்
ெசான்னார்கள்.
அப்ேபாது இேயசு, “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன், வரி

வசூலிப்பவர்களும், ேவச களும், தீயவர்கள் என்று நீங்கள் எண்ணுகறீர்கள்.
ஆனால் அவர்கள் உங்களுக்கு முன்னேர பரேலாக இராஜ்யத்த ற்குள்
நுைழவார்கள். ௩௨ வாழ்க்ைகயன் சரியான பாைதைய உங்களுக்குக்
காட்டுவதற்காக ேயாவான் வந்தான். ஆனால், நீங்கள் ேயாவாைன
நம்பவல்ைல. வரி வசூலிப்பவர்களும் ேவச களும் ேயாவாைன நம்பனார்கள்.
அவர்கள் ேயாவான் மீது நம்ப க்ைக ைவத்தைத நீங்கள் கண்டீர்கள். ஆனாலும்
நீங்கள்மனந்தருந்த ேயாவாைனநம்பவல்ைல” என்றார்.

த ராட்ைசத் ேதாட்டஉவைம
(மாற். 12:1–12;லூ. 20:9–19)
௩௩ “இந்த உவைமையக் ேகளுங்கள். ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு ேதாட்டமிருந்தது.

அவன் அதல் த ராட்ைச பய ரிட்டான். தன் ேதாட்டத்ைதச் சுற்றலும் மதல்
சுவெரழுப்ப த ராட்ைச இரசம் ேசகரிக்கும் குழிையயும் ெவட்டினான். பன்
ஒரு ேகாபுரத்ைதயும் கட்டினான். ப றகு ேதாட்டத்ைத சல வவசாய களுக்குக்
குத்தைகக்குக் ெகாடுத்துவ ட்டு ஒரு பயணம் ேமற்ெகாண்டான். ௩௪ பன்னர்,
த ராட்ைசப் பழங்கைளப் பற க்கேவண்டிய காலம் வந்தெபாழுது, தனது
ேவைலக்காரர்கைள குத்தைகக்காரர்களிடம் வைளச்சலில் தனது பங்ைக
வாங்க வரஅனுப்பனான்.
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௩௫ “ஆனால் அவ்வவசாய கேளா ேவைலக்காரர்கைளப் ப டித்து அவர்களில்
ஒருவைன அடித்துவ ட்டார்கள். மற்ெறாரு ேவைலக்காரைனக் ெகான்றார்கள்.
மற்ெறாரு ேவைலக்காரைனக் கல்லால் அடித்துக் ெகான்றார்கள். ௩௬ எனேவ
ேதாட்டத்துச் ெசாந்தக்காரன் ேமலும் சல ேவைலக்காரர்கைள அனுப்பனான்.
முதலில் அனுப்பய ஆட்கைளவ ட அத க எண்ணிக்ைகயல் இப்ெபாழுது
ஆட்கைள அனுப்பனான். ஆனால் குத்தைக எடுத்த வவசாய கள் முதலில்
ெசய்தது ேபாலேவ இம்முைறயும் ெசய்தார்கள். ௩௭ ஆகேவ, ேதாட்டக்காரன்
தன் மகைன அனுப்ப முடிவு ெசய்தான்! ‘வவசாய கள் என் மகனுக்கு மத ப்பு
ெகாடுப்பார்கள்’ என்றுஅவன்நைனத்தான்.
௩௮ “ஆனால் மகைனக் கண்ட வவசாய கள் தங்களுக்குள், ‘இவன் நலச்

ெசாந்தக்காரனின் மகன். நலம் இவனுக்ேக ெசாந்தமாகும். நாம் இவைனக்
ெகான்றால் நலம் நமக்குச் ெசாந்தமாகவடும்’ என்று ேபச க்ெகாண்டனர்.
௩௯ எனேவ, அந்த வவசாய கள் த ராட்ைசத் ேதாட்டத்துச் ெசாந்தக்காரனின்
மகைனத்ேதாட்டத்த ற்குெவளியல்எற ந்துெகான்றார்கள்.
௪௦ “த ராட்ைசத் ேதாட்டத்துச் ெசாந்தக்காரேன வரும்ெபாழுது அவன் அந்த

வவசாய கைளஎன்னெசய்வான்?” என்றுஇேயசு ேகட்டார்.
௪௧ அதற்கு யூத ஆசாரியர்களும் தைலவர்களும் “அவன் ந ச்சயம் அந்தத்

தீயவர்கைளக் ெகால்வான். பன் தனது நலத்ைத மற்றவர்களுக்குக்
குத்தைகக்கு வடுவான். அதாவது அறுவைட காலத்தல் தனக்கு ேசரேவண்டிய
பங்ைகச் தனக்கு அளிக்கும் வவசாய களுக்கு குத்தைகக்கு வடுவான்”
என்றனர்.
௪௨இேயசுஅவர்களுக்குக்கூறனார், “நீங்கள்ேவதவாக்கயங்களில்கட்டாயம்

படித்தருப்பீர்கள்:

“ ‘கட்டிடம் கட்டியவர்கள்வரும்பாத கல்ேலமூைலக்கல்லாயற்று.
இதுகர்த்தரின்ெசயல், நமக்குவயப்பானது.’ சங்கீதம் 118:22-23

௪௩ “எனேவ ேதவனுைடய இராஜ்யம் உங்களிடமிருந்து பற க்கப்படும்
என்பைத நான் உங்களுக்குக் கூறுக ேறன். தம் இராஜ்யத்தல் ேதவன்
வரும்பும் ெசயல்கைளச் ெசய்பவர்களுக்ேக ேதவனுைடய இராஜ்யம் க ட்டும்.
௪௪இக்கல்லின் மீது வழுகறவன் துண்டுகளாக ெநாறுங்கவடுவான். ேமலும்
இக்கல்ஒருவன்மீதுவீழ்ந்தால்அவன்நசுங்க ப் ேபாவான்” என்றுகூறனார்.
௪௫ இேயசு கூறய இந்த உவைமகைளத் தைலைம ஆசாரியர்களும்

பரிேசயரும் ேகட்டனர். தம்ைமப்பற்ற ேய இேயசு ேபசனார் என்பைத அவர்கள்
அற ந்தார்கள். ௪௬ எனேவ இேயசுைவக் ைகது ெசய்ய ஒரு வழி ேதடினார்கள்.
ஆனால், அவர்கள் மக்கைளக் குறத்து பயந்தார்கள். ஏெனனில் மக்கள்
இேயசுைவத்தீர்க்கதரிச எனநம்பனர்.

௨௨
வருந்துக்குஅைழக்கப்பட்ேடார்
(லூ. 14:15-24)
௧ இேயசு ேமலும் சலவற்ைற உவைமகளின் மூலம் மக்களுக்கு எடுத்துக்

கூறனார். ௨ “பரேலாக இராஜ்யமானது தன் மகனது தருமண வருந்துக்கு
ஏற்பாடு ெசய்த மன்னன்ஒருவனுக்குஒப்பாகும். ௩அம்மன்னன்வருந்துண்ண
சலைர அைழத்தான். வருந்து தயாரானெபாழுது தன் ேவைலக்காரர்கைள
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அனுப்ப அவர்கைள அைழத்துவரச் ெசான்னான். ஆனால் அவர்கேளா
மன்னனதுவருந்துக்குவரமறுத்துவ ட்டார்கள்.
௪ “பன் மன்னன் ேமலும் சல ேவைலக்காரர்கைள அனுப்பனான். தன்

ேவைலக்காரர்களிடம் மன்னன் இவ்வாறு ெசால்லியனுப்பனான். ‘நான்
ஏற்ெகனேவ அவர்கைள வருந்துண்ண அைழத்துவ ட்ேடன். எனேவ,
அவர்களிடம், என்னிடமிருந்த ச றந்த காைளகைளயும் கன்றுகைளயும்
உண்பதற்காக அடித்துள்ேளன். எல்லாம் தயாராக உள்ளன. தருமண
வருந்துண்ணவாருங்கள்! என்றுகூறுங்கள்’ என்றான்.
௫ “ேவைலக்காரர்கள் ெசன்று அவர்கைள அைழத்தார்கள். ஆனால்

அவர்கேளா ேவைலக்காரர்களின் அைழப்ைபப் ெபாருட்படுத்தவல்ைல. ேவறு
ேவைலகைளக் கவனிக்க அவர்கள் ெசன்று வட்டார்கள். ஒருவன் தன்
வயலில் ேவைல ெசய்யவும் மற்ெறாருவன் தன்வயாபாரத்ைதக் கவனிக்கவும்,
ெசன்றனர். ௬ ேவறு சலேரா ேவைலக்காரர்கைளப் ப டித்து அடித்துக்
ெகான்றுவட்டனர். ௭ ேகாபமைடந்த மன்னன் தன் ேவைலக்காரர்கைளக்
ெகான்றவர்கைளக் ெகால்வதற்காகத் தனது பைடைய அனுப்பனான்.
மன்னனதுபைடஅவர்களதுநகரத்ைதேயஎரித்தது.
௮ “அதன் பறகு, மன்னன் தன் ேவைலக்காரர்கைளப் பார்த்து, ‘தருமண

வருந்து தயாராக உள்ளது. நான் அவர்கைள வருந்துக்கு அைழத்ேதன்.
ஆனால் அவர்கேளா எனது வருந்துக்கு வருமளவற்கு நல்லவரல்லர்.
௯ ஆகேவ, ெதரு முைனகளுக்குச் ெசல்லுங்கள். உங்கள் கண்ணில்
படுகறவர்கள் அைனவைரயும் வருந்துக்கு அைழயுங்கள். எனது
வருந்துக்கு வரச் ெசால்லுங்கள்’ என்று ெசான்னான். ௧௦ எனேவ, மன்னனது
ேவைலக்காரர்கள் ெதருக்களுக்குச் ெசன்று கண்ணில் பட்டவர்கைள
அைழத்து வந்தனர். ேவைலக்காரர்கள் நல்லவர்கைளயும் தீயவர்கைளயும்
தருமணவருந்து தயாராகவருந்த இடத்துக்கு அைழத்து வந்தார்கள். அந்த
இடம்வருந்தனர்களால்ந ரம்பயது.
௧௧ “மன்னன் வருந்தனர் அைனவைரயும் காண்பதற்காக வந்தான்.

தருமணத்தற்கு வர ஏற்றதாக உைடயணிந்த ராத ஒருவைன மன்னன்
கண்டான். ௧௨ மன்னன் அவனிடம், ‘நண்பேன, நீ எப்படி உள்ேள வந்தாய்?
தருமணத்தற்கு வர ஏற்றதாக நீ உைட அணிந்தருக்கவல்ைலேய?’ என்று
ேகட்டான். ஆனால் அம்மனிதேனா எதுவும் ேபசவல்ைல. ௧௩ எனேவ, மன்னன்
தன் ேவைலக்காரர்களிடம், ‘இவனது ைகையயும் காைலயும் கட்டுங்கள்.
இவைன இருளில் எறயுங்கள். அங்கு, மக்கள் ேவதைனயால் பற்கைளக்
கடித்துக்ெகாள்வார்கள்’ என்றுெசான்னான்.
௧௪ “ஆம், பலர் அைழக்கப்படுக றார்கள். ஆனால் சலர் மட்டுேம

ேதர்ந்ெதடுக்கப்படுக றார்கள்” என்றுஇேயசுெசான்னார்.
பரிேசயரின்தந்த ரம்
(மாற். 12:13-17;லூ. 20:20-26)
௧௫ பன்னர் பரிேசயர்கள், இேயசு ேபாதைன ெசய்து ெகாண்டிருந்த இடத்ைத

வ ட்டு வலக ச் ெசன்றார்கள். இேயசு ஏேதனும் தவறாகப் ேபசனால் அவைரப்
ப டித்துவ ட ேவண்டும் என அவர்கள் த ட்டமிட்டார்கள். ௧௬ பரிேசயர்கள்
இேயசுைவ ஏமாற்ற சலைர அவரிடம் அனுப்பனார்கள். தங்களுள் சலைரயும்
ஏேராத யர்களில் சலைரயும்அவர்கள்இேயசுவ டம்அனுப்பனார்கள். அவர்கள்
இேயசுவ டம், “ேபாதகேர, நீர் ேநர்ைமயானவர் என்பைத நாங்கள் அற ேவாம்.



மத்ேதயு௨௨:௧௭ 1890 மத்ேதயு௨௨:௩௨

ேதவனுைடய வழிகைளக்குறத்த உண்ைமகைள நீர் ேபாத ப்பைதயும்
அற ேவாம். உம்ைமப் பற்ற மற்றவர்கள் என்ன நைனக்கறார்கள் என்பைதக்
குற த்து நீர் கவைலப்படுவதல்ைல. உமக்கு எல்ேலாரும் சமம். ௧௭ ேராமானியப்
ேபரரசர் சீசருக்குவரி ெசலுத்துவதுசரியா தவறா? உமதுகருத்ைதச்ெசால்லும்”
என்றார்கள்.
௧௮ ஆனால் அவர்கள் தன்ைன ஏமாற்ற முயற்ச ப்பைத இேயசு அற ந்தார்.

ஆகேவ இேயசு, “மாயமானவர்கேள! எதற்காக என்ைன ஏதும் தவறாகச்
ெசால்லைவக்க முயற்ச க்க றீர்கள்? ௧௯ வரி ெசலுத்துவதற்கான நாணயம்
ஒன்ைறக் காட்டுங்கள்” என்று கூறனார். அவர்கள் ஒரு ெவள்ளி நாணயத்ைத
இேயசுவ டம் காட்டினார்கள். ௨௦பன்இேயசு, “நாணயத்தல் யாருைடய உருவம்
உள்ளது? யாருைடயெபயர்ெபாற க்கப்பட்டுள்ளது?” என்றுேகட்டார்.
௨௧ அதற்கு அவர்கள் “சீசரின் உருவமும் சீசரின் ெபயரும்.” என்று

பதலளித்தனர்.
எனேவ இேயசு அவர்களுக்குச் ெசான்னார், “சீசருைடயைத சீசருக்கும்,

ேதவனுக்குரியைத ேதவனுக்கும்ெகாடுங்கள்.”
௨௨ இேயசு கூறயைதக் ேகட்ட அவர்கள் வயப்பைடந்தார்கள். இேயசுைவ

வ ட்டுவலக ச்ெசன்றார்கள்.

சதுேசயரின்தந்த ரம்
(மாற். 12:18-27;லூ. 20:27-40)
௨௩ அேத நாளில் சல சதுேசயர்கள் இேயசுவ டம் வந்தார்கள். (யாரும்

மரணத்தலிந்து உய ர்த்ெதழ முடியாது என்று நம்புக றவர்கள் சதுேசயர்கள்)
சதுேசயர்கள் இேயசுவ டம் ஒரு ேகள்வ ேகட்டனர். ௨௪ அவர்கள், “ேபாதகேர,
தருமணமான ஒருவன் குழந்ைதகள் இல்லாமல் இறந்துவ ட்டால் அவனது
சேகாதரன் அவனது மைனவைய மணக்கேவண்டுெமன ேமாேச நமக்குக்
கூறயுள்ளார். அப்படிெயனில், அவர்கள் இறந்த சேகாதரனுக்குக் குழந்ைத
ெபறுவார்கள். ௨௫ எங்களில் ஏழு சேகாதரர்கள் இருந்தார்கள். முதலாமவன்
மணம் ெசய்து ெகாண்டான். ஆனால் அவன் குழந்ைதகள் இல்லாமேலேய
இறந்துவ ட்டான். ௨௬அவனதுசேகாதரன்அப்ெபண்ைணமணந்துெகாண்டான்.
பன், இரண்டாவது சேகாதரனும் இறந்துவ ட்டான். அேத ேபால மூன்றாவது
சேகாதரனுக்கும் மற்ற சேகாதரர்கள் அைனவருக்கும் நடந்தது. ௨௭இறுதயாக
அப்ெபண்ணும் இறந்தாள். ௨௮ ஏழு ேபர் அவைள மணந்தார்கள். எனேவ,
மரணத்தலிருந்து அவர்கள் உய ர்த்ெதழும்ெபாழுது அவள் யாருைடய
மைனவயாகஇருப்பாள்?” என்றுேகட்டார்கள்.
௨௯ அதற்கு இேயசு, “ேவத வாக்கயங்கள் என்ன கூறுகறது என்பது

உங்களுக்குத் ெதரியாததால் உங்களுக்குப் புரியவல்ைல. ேமலும் ேதவனின்
வல்லைமையக்குறத்து உங்களுக்குத் ெதரியவல்ைல. ௩௦ மனிதர்கள்
மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழும்ெபாழுது, அவர்களுக்குத் தருமணங்கள்
நடக்கமாட்டா. உய ர்த்ெதழும் அைனவரும் பரேலாகத்தலிருக்கும்
ேதவதூதர்களுக்கு ஒப்பாவார்கள். ௩௧ மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுவைதக்
குறத்துேதவன்என்னெசால்லியுள்ளார் என்பைதப்படித்தருக்க றீர்களல்லவா?
௩௨ ேதவன், ‘ஆப ரகாமின் ேதவன் நாேன, ஈசாக்கன் ேதவன் நாேன,
யாக்ேகாபன்ேதவன்நாேன’✡அவர்களின்ேதவன்என்றுேதவன்தம்ைமப்பற்ற

✡ ௨௨:௩௨: யாத். 3:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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கூறனார். அவர் இறந்தவர்களின் ேதவன் அல்ல. அவர் வாழ்க றவர்களின்
ேதவன்” என்றார்.
௩௩ அைதக் ேகட்ட அைனவரும் இேயசுவன் ேபாதைனையக் கண்டு

வயந்தனர்.
எந்தக் கட்டைளமிகமுக்கயமானது
(மாற். 12:28-34;லூ. 10:25-28)
௩௪ சதுேசயர்களால் வாத ட இயலாதபடி இேயசு பதல் அளித்தார் என்று

பரிேசயர்கள் அற ந்தனர். எனேவ, பரிேசயர்கள் ஒன்று கூடினார்கள். ௩௫ ஒரு
பரிேசயன்ேமாேசயன்சட்டத்ைதநன்குகற்றவன். அவன்இேயசுைவச்ேசாத க்க
ஒரு ேகள்வ ேகட்டான், ௩௬ “ேமாேசயன் சட்டங்களில் எது மிக முக்கயமானது?”
என்றுஅந்தப் பரிேசயன்ேகட்டான்.
௩௭ இேயசு அதற்கு, “ ‘உன் ேதவனாகய கர்த்தைர ேநச க்க ேவண்டும்.

முழு இதயத்ேதாடும் ஆத்துமாேவாடும் முழு மனேதாடும் அவைர ேநச க்க
ேவண்டும்.’✡ ௩௮ இது தான் முதலாவது மிக முக்கயமானதுமான கட்டைள.
௩௯ இரண்டாவது கட்டைளயும் முதலாவது கட்டைளப் ேபான்றேத ‘நீ உன்ைன
ேநச ப்பைதப்ேபாலேவ மற்றவர்கைளயும் ேநச க்க ேவண்டும்.’✡ ௪௦ எல்லா
கட்டைளகளும், தீர்க்கதரிச களின்எழுத்துக்களும்இந்தஇரண்டுகட்டைளகைள
அடிப்பைடயாகக்ெகாண்டைவதான்” என்றார்.
பரிேசயர்களிடம் ேகள்வ
(மாற். 12:35-37;லூ. 20:41-44)
௪௧ பரிேசயர்கள் ஒன்றாய் கூடியருந்த ெபாழுது, இேயசு அவர்கைள ஒரு

ேகள்வ ேகட்டார். ௪௨ “க றஸ்துைவக்குறத்து நீங்கள் என்ன நைனக்கறீர்கள்?
அவர்யாருைடயகுமாரன்?” என்றார்.
அதற்குப் பரிேசயர்கள், “க றஸ்துதாவீதன்குமாரன்.” என்றனர்.
௪௩ பன் இேயசு பரிேசயர்களிடம் கூறனார், “பன் எதற்காக தாவீது அவைர

‘ஆண்டவேர’ என்றைழத்தார்? தாவீது பரிசுத்த ஆவயன் வல்லைமயாேல
ேபசனார். தாவீதுெசான்னதுஇதுேவ:

௪௪ “ ‘கர்த்தர் (ேதவன்) எனதுஆண்டவரிடம் (க றஸ்து)கூறனார்:
எனதுவலதுபக்கத்தன்அருகல்உட்காரும்;

உம்எத ரிகைளஉம்கட்டுக்குள்ைவப்ேபன்!’ சங்கீதம் 110:1

௪௫தாவீது ‘ஆண்டவர்’ எனகறஸ்துைவஅைழக்க றார். எனேவகறஸ்துஎப்படி
தாவீதன்குமாரனாகமுடியும்?” என்றுேகட்டார்இேயசு.
௪௬ பரிேசயர்கள் ஒருவராலும் இேயசுவன் ேகள்வகளுக்குப் பதல் கூற

முடியவல்ைல. அந்த நாளிலிருந்துஇேயசுைவ ஏமாற்ற ேகள்வ ேகட்க முயற்ச
ெசய்யும்துணிவுயாருக்கும்வரவல்ைல.

௨௩
இேயசுயூதஆசாரியர்கைளவமர்ச த்தல்
(மாற். 12:38-40;லூ. 11:37-52; 20:45-47)
௧ பன் இேயசு மக்கைளயும் தம் சீஷர்கைளயும் பார்த்துப் ேபசலானார்.

௨ “ேவதபாரகரும், பரிேசயர்களும் ேமாேசயன் சட்டங்கள் என்ன

✡ ௨௨:௩௭: உபா. 6:5-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௨௨:௩௯: ேலவ . 19:18-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ெசால்லுகன்றன என்பைத உங்களுக்குக் கூறும் அதகாரத்ைதப்
ெபற்றருக்க றார்கள். ௩ஆகேவ அவர்கள் ெசாற்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நடக்க
ேவண்டும். அவர்கள் ெசய்யச் ெசால்க றவற்ைற நீங்கள் ெசய்ய ேவண்டும்.
ஆனால், அவர்களின் வாழ்க்ைக நீங்கள் பன்பற்றத் தக்கதல்ல. அவர்கள்
உங்களுக்கு உபேதச க்க றார்கள். ஆனால், அவர்கள் அதன்படி நடப்பதல்ைல.
௪ மக்கள் பன்பற்ற நடப்பதற்குக் கடினமான சட்டங்கைள ஏற்படுத்துகறார்கள்.
மற்றவர்கள் அவற்ைறப் பன்பற்றுமாறு மிகவும் வற்புறுத்துகன்றனர். ஆனால்
அச்சட்டங்களில்யாெதான்ைறயும்தாங்கள்பன்பற்றமுயலுவதல்ைல.
௫ “அவர்கள் நற்ெசயல்கைளச் ெசய்வதற்கான ஒேர காரணம் மற்றவர்கள்

அவற்ைறக் காண ேவண்டும் என்பேத. அவர்கள் ேவத வாக்கயங்களில்
வாசகங்கைளக் ெகாண்ட ேதால் ைபகைள அணிந்து ெசல்க றார்கள்.
அவற்ைற ேமலும் ேமலும் ெபரிதாக்க க் ெகாண்ேடயருக்க றார்கள். ேமலும்
மக்கள் காணும்படியாகப் ப ரார்த்தைனக்கான ச றப்பு உைடைய மிக
நீண்டதாக அணிக றார்கள். ௬ அத்தைகய பரிேசயர்களும் ேவதபாரகர்களும்
வருந்துகளின்ேபாது முக்கயமான இருக்ைககளில் அமர வரும்புக றார்கள்.
ேமலும் ெஜப ஆலயங்களில் முக்கயமான இருக்ைககளில் அமர
வரும்புக றார்கள். ௭ கைடவீத களில் மக்கள் தங்களுக்கு மரியாைத ெசய்யவும்
மக்கள்தங்கைள ‘ேபாதகேர’ எனஅைழக்கவும்வரும்புக றார்கள்.
௮ “ஆனால் நீங்கள் ‘ேபாதகர்’ என அைழக்கப்படக் கூடாது. ஏெனன்றால்

நீங்கள் அைனவரும் சேகாதர சேகாதரிகள். ௯ உங்களுக்கு ஒரு ேபாதகேர
உண்டு. ேமலும், பூமியல் உள்ள எவைரயும் ‘தந்ைதேய’ என அைழக்காதீர்கள்.
உங்களுக்கு ஒருவேர தந்ைத. அவர் பரேலாகத்தல் உள்ளார். ௧௦ நீங்கள்
‘எஜமாேன’ என்றும் அைழக்கப்படக் கூடாது. ஏெனன்றால், உங்கள் எஜமான்
ஒருவர்மட்டுேம. அவர்தான்கறஸ்து. ௧௧உங்களுக்குேவைலக்காரைனப்ேபால
ஊழியம் ெசய்க றவேன உங்களில் ெபரியவன். ௧௨ தன்ைன மற்றவரிலும்
உயர்த்துகறவன் தாழ்த்தப்படுவான். தன்ைனத் தான் தாழ்த்துகறவன்
உயர்த்தப்படுவான்.
௧௩ “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள! உங்களுக்குக் ேகடுகாலம்.

நீங்கள் மாயமானவர்கள். பரேலாக இராஜ்யத்தன் நுைழவாயைல நீங்கள்
அைடக்க றீர்கள். நீங்களும் நுைழவதல்ைல, நுைழய முயற்ச க்கும்
மற்றவர்கைளயும்தடுக்க றீர்கள். ௧௪ *
௧௫ “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள! உங்களுக்குக் ேகடு வரும். நீங்கள்

மாயமானவர்கள். கடல் கடந்தும் பல நாடுகளில் பயணம் ெசய்தும் உங்களுக்கு
ஒரு சீஷைனத் ேதடுக றீர்கள். நீங்கள் அவைனக் கண்டைடந்து அவைன
உங்கைள வ ட ேமாசமானவனாக மாற்றுகறீர்கள். ேமலும் நரகத்த ற்கு உரிய
நீங்கள்மிகவும்ெபால்லாதவர்கேள.
௧௬ “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள! உங்களுக்குக் ேகடு வரும்.

மற்றவர்கைளவழி நடத்தும் நீங்கள்குருடர்கள். நீங்கள்கூறுகறீர்கள், ‘ஒருவன்
ேதவாலயத்தன்ெபயரால்சத்தயம்ெசய்தால்அதனால்ஒன்றுமில்ைலஆனால்,
ேதவாலயத்தல் உள்ள தங்கத்தன் ெபயராேல சத்தயம் ெசய்தால், அவன்

* ௨௩:௧௪: ச ல க ேரக்க ப ரத களில் 14வது வாக்கயம் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது. “சட்ட குருமார்கேள
பரிேசயர்கேள இது உங்களுக்குத் தீயதாக இருக்கும். நீங்கள் கபடேவடதாரிகள். நீங்கள் வதைவகளின்
வீடுகைள எடுத்துக்ெகாள்வீர்கள். மக்கள் உங்கைளப் பார்க்க முடிக றபடி நீண்ட ப ரார்த்தைனகைளச்
ெசய்க றீர்கள். எனேவஉங்களுக்குேமாசமானதண்டைனகைடக்கும்.” (மாற்கு 12:40;லூக்கா 20:47)
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அைதக் காப்பாற்ற ேவண்டும்!’ ௧௭நீங்கள்அறவற்றகுருடர்கள். தங்கம் ெபரிதா
ேதவாலயம் ெபரிதா? தங்கத்ைதப் பரிசுத்தமாக்குவது ேதவாலயேம! எனேவ,
ேதவாலயேமெபரியது.
௧௮ “ேமலும்,நீங்கள்கூறுகறீர்கள், ‘ஒருவன்ேதவாலயத்தலுள்ளபலிபீடத்தன்

ெபயரால் சத்தயம் ெசய்தால் அதனால் ஒன்றுமில்ைல. ஆனால், ஒருவன்
பலிபீடத்தலுள்ளபலிப்ெபாருளின்ெபயரால்சத்தயம்ெசய்தால்,அவன்அைதக்
காப்பாற்றேவண்டும்!’ ௧௯நீங்கள்குருடர்கள்,உங்களுக்குஎதுவும்புரிவதல்ைல.
பைடத்த ெபாருள் ெபரிதா? பலிபீடம் ெபரிதா? பைடத்த ெபாருைள
பரிசுத்தப்படுத்துவது பலிபீடேம. ஆகேவ பலிபீடேம ெபரியது. ௨௦ பலிபீடத்தன்
ெபயராேல சத்தயம் ெசய்க றவன் உண்ைமயல் பலிபீடத்ைதயும் அதல் உள்ள
அைனத்துப் ெபாருைளயும் பயன்படுத்துகறான். ௨௧ ேமலும் ேதவாலயத்தன்
ெபயரால்சத்தயம்ெசய்க றவன்,உண்ைமயல்ேதவாலயத்ைதயும்அதல்வாசம்
ெசய்பவைரயும் பயன்படுத்துகறான். ௨௨ பரேலாகத்தன் ெபயரால் சத்தயம்
ெசய்க றவன் ேதவனின் அரியாசனத்தன் ெபயராலும் அதல் அமர்க றவரின்
ெபயராலும் சத்தயம்ெசய்க றான்.
௨௩ “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள! உங்களுக்குக் ேகடு வரும்.

நீங்கள் மாயமானவர்கள். உங்கள் உடைமகள் அைனத்தலும் பத்தல்
ஒரு பாகம் கர்த்தருக்குக் காணிக்ைகயாக்குகறீர்கள். புதனா, ெவந்தயம்
மற்றும் சீரகத்தலும் கூட. ஆனால் கட்டைளகளில் மிக முக்கயமானவற்ைற
நீங்கள் பன்பற்றுவதல்ைல. அதாவது, நயாயமாகவும் கருைணயுடனும்
ேநர்ைமயாகவும் வளங்கேவண்டும் என்பைத வ ட்டுவடுகறீர்கள். இைவகேள
நீங்கள்ெசய்ய ேவண்டியமுக்கயெசயல்கள். ேமலும் மற்ற நற்ெசயல்கைளயும்
ெதாடர்ந்துெசய்துவரேவண்டும். ௨௪நீங்கள்மற்றவர்கைளவழிநடத்துக றீர்கள்.
ஆனால், நீங்கேளா குருடர்கள். பானத்தலிருந்து ஒரு சறு ஈைய எடுத்து
எற ந்துவ ட்டு,ஒட்டகத்ைதவழுங்குகறவைனப்ேபான்றவர்கள்நீங்கள்.
௨௫ “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள! நீங்கள் மாயமானவர்கள். உங்கள்

ேகாப்ைபகைளயும் பாத்த ரங்கைளயும் ெவளிப்புறம் நன்கு கழுவுகறீர்கள்.
(சுத்தம் ெசய்க றீர்கள்) ஆனால் அவற்றன் உள்ேள நீங்கள் மற்றவர்கைள
ஏமாற்ற உங்கள் வருப்பத்தன்படி ேசர்த்த ெபாருட்களால் ந ரம்பயுள்ளது.
௨௬ பரிேசயர்கேள, நீங்கள் குருடர்கள். முதலில் ேகாப்ைபயன் உள்ேள சுத்தம்
ெசய்யுங்கள், பன், ேகாப்ைபயன்ெவளிப்புறம்உண்ைமய ேலேயசுத்தமாகும்.
௨௭ “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள! உங்களுக்குக் ேகடு வரும்.

நீங்கள் மாயமானவர்கள். நீங்கள் ெவள்ைளயடிக்கப்பட்ட கல்லைறகைளப்
ேபான்றவர்கள். அக்கல்லைறகளின் ெவளிப்புறம் நன்றாக இருக்க றது.
ஆனால், உள்ேள முழுவதும், இறந்தவர்களின் எலும்புகளும், அசுத்தங்கள்
பலவும் இருக்கன்றன. ௨௮ அேத ேபாலத்தான் நீங்களும், உங்கைளக்
காண்கறவர்கள் உங்கைள நல்லவர்கள் என்று நைனக்கறார்கள். ஆனால்,
உள்ளுக்குள்நீங்கள் (முழுக்கவும்)மாயமும்தீைமயும்நைறந்தவர்கள்.
௨௯ “ேவதபாரகர்கேள! பரிேசயர்கேள! உங்களுக்குக் ேகடு வரும். நீங்கள்

மிகவும்மாயமானவர்கள். நீங்கள்தீர்க்கதரிச களுக்குக்கல்லைறகட்டுக றீர்கள்.
நல்லவர்களின் கல்லைறகளுக்கு ெபருைம ேசர்க்க றீர்கள். ௩௦ ேமலும்
நீங்கள், ‘நாங்கள் எங்கள் முன்ேனார்களின் காலத்தல் வாழ்ந்தருந்தால்,
இத்தீர்க்கதரிச கைளக் ெகால்ல அவர்களுக்குத் துைண ேபாயருக்க
மாட்ேடாம்’ என்று கூறுகறீர்கள். ௩௧ அத்தீர்க்கதரிச கைளக் ெகான்றவர்களின்
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வழிவந்தவர்கள் நீங்கள் என்பைத நரூபணம் ெசய்க றீர்கள். ௩௨ உங்கள்
முன்ேனார்கள்ெதாடங்க ைவத்த பாவத்ைதநீங்கள்முடித்துைவப்பீர்கள்.
௩௩ “நீங்கள் பாம்புகள். ெகாடிய வஷம் ெகாண்ட பாம்புக் கூட்டத்தல்

ேதான்றயவர்கள் நீங்கள்! ேதவனிடமிருந்து நீங்கள் தப்ப முடியாது.
நீங்கள் அைனவரும் குற்றவாளிகள் என நரூப க்கப்பட்டு நரகத்த ற்குச்
ெசல்வீர்கள். ௩௪ஆகேவ, நான் உங்களுக்கு இைதச் ெசால்லிக் ெகாள்க ேறன்.
தீர்க்கதரிச கைளயும் ஞானிகைளயும் ேபாதகர்கைளயும் உங்களிடம்
அனுப்புக ேறன். நீங்கள் அவர்களில் சலைரச் சாகடிப்பீர்கள். ச லைரச்
சலுைவயல் அைறவீர்கள். ச லைர ெஜப ஆலயங்களில் கட்டிைவத்து
அடிப்பீர்கள். அவர்கைளநகருக்குநகர்துரத்த ச்ெசல்வீர்கள்.
௩௫ “ஆகேவ, ேநர்ைமயானவாழ்ைவ நடத்தய சலைரக் ெகான்றகுற்றத்த ற்கு

நீங்கள் ஆளாவீர்கள். நல்லவனான ஆேபல் முதல் சகரியா ஆக ேயாைரக்
ெகான்ற பழிக்கும் உட்படுவீர்கள். ஆேபல் முதல் பரகயாவன் மகனும்
ஆலயத்த ற்கும் பலிபீடத்த ற்கும் இைடயல் ெகால்லப்பட்டவனான சகரியா
வைரயல் வாழ்ந்த நல்லவர்கைளக் ெகான்ற பழிக்கும் ஆளாவீர்கள். ௩௬ நான்
உண்ைமையச் ெசால்க ேறன், இைவ அைனத்தும் தற்ெபாழுது வாழும்
உங்களுக்குஉண்டாகும்.

எருசேலம்மக்களுக்குஎச்சரிப்பு
(லூ. 13:34-35)
௩௭ “எருசேலேம! எருசேலேம! நீ தீர்க்கதரிச கைளக் ெகால்கன்றாய்.

ேதவன் உன்னிடம் அனுப்பயவர்கைளக் கற்களால் அடித்துக் ெகால்க றாய்.
பற்பலமுைற உன் மக்களுக்கு உதவ நான் வரும்ப ேனன். ஒரு (தாய்க்) ேகாழி
தன் குஞ்சுகைளத் தன் இறக்ைககளுக்குக் கீேழ ேசர்த்துக் ெகாள்வைதப்ேபால
நானும் உன் மக்கைள ஒன்று ேசர்க்க நைனத்ேதன். ஆனால், நீேயா அைதச்
ெசய்ய என்ைன வடவல்ைல. ௩௮ இப்ெபாழுேதா, உன் வீடு முற்றலும்
ெவறுைமயைடயும். ௩௯நான்உனக்குஉண்ைமையச் ெசால்க ேறன், ‘கர்த்தரின்
ெபயராேல வருகறவருக்கு ேதவனின் ஆசீர்வாதம் கைடக்கட்டும்! அவர் வரவு
நல்வரவு!’✡ என்று நீ கூறுகறவைரக்கும் நீ என்ைனக் காணமாட்டாய்” என்று
இேயசுகூறனார்.

௨௪
ஆலயத்தன்எத ர்காலஅழிவு
(மாற். 13:1-31;லூ. 21:5-33)
௧இேயசு ேதவாலயத்ைத வ ட்டு ெசன்று ெகாண்டிருந்தார். அவரது சீஷர்கள்

அவர்அருகல்வந்து, ேதவாலயத்தன் கட்டிடங்கைளக் காட்டினார்கள். ௨இேயசு
சீஷர்கைள ேநாக்க , “இந்தக் கட்டிடங்கைளப் பார்த்தீர்களா? உங்களுக்கு
உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன். இக்கட்டிடங்கள்அைனத்தும் நாசமாக்கப்படும்.
ஒவ்ெவாரு கல்லும் கீேழ தள்ளப்படும். ஒரு கல் இன்ெனாரு கல்மீது இராதபடி
ஆகும்” என்றுகூறனார்.
௩ பன்னர், இேயசு ஒலிவ மைலயன்மீது ஓரிடத்தல் அமர்ந்தருந்தார்.

இேயசுவுடன்தனிைமயல்இருக்கவந்தசீஷர்கள்,அவரிடம், “இைவஎப்ெபாழுது
நடக்கும் என்றுஎங்களுக்குக்கூறுங்கள். நீர் மீண்டும் ேதான்றப் ேபாக றைதயும்

✡ ௨௩:௩௯: சங்கீதம் 118:26-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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உலகம் அழியும் என்பைதயும் எங்களுக்கு உணர்த்த எம்மாத ரியான ெசயல்
நடக்கும்?” என்றுேகட்டார்கள்.
௪ அவர்களுக்கு இேயசு, “எச்சரிக்ைகயுடன் இருங்கள்! யாரும் உங்கைள

ஏமாற்ற வ டாதீர்கள். ௫ பலர் என் ெபயைரக் கூறக்ெகாண்டு உங்களிடம்
வருவார்கள். ‘நான்தான் கறஸ்து’ என அவர்கள் ெசால்வார்கள். பலைரயும்
அவர்கள் ஏமாற்றுவார்கள். ௬ ேபார்கைளப்பற்றயும் ேபார்கைளப்பற்றய
ெசய்த கைளயும் நீங்கள் ேகட்பீர்கள். ஆனால் பயப்படாதீர்கள். முடிவு
வருவதற்குமுன்புஇச்ெசயல்கள்நடக்க ேவண்டும். ௭நாடுகள்ஒன்றுக்ெகான்று
ேமாத க்ெகாள்ளும். இராஜ்யங்கள் ஒன்றுக்ெகான்று ேபாரிட்டுக்ெகாள்ளும்.
மக்களுக்குஉண்ணஉணவுகைடக்காத காலம் வரும். ெவவ்ேவறுஇடங்களில்
பூகம்பங்கள் ேதான்றும். ௮இைவஅைனத்தும் ப ரசவ ேவதைனயன்ெதாடக்கம்
ேபான்றைவ” என்றுபதல்கூறனார்.
௯ “பன்னர் மக்கள் உங்கைள ேமாசமாக நடத்துவார்கள். துன்புறுத்தப்படவும்

ெகால்லப்படவும்ஆட்சயாளர்களிடம் உங்கைளஒப்பைடப்பார்கள். அைனவரும்
உங்கைள ெவறுப்பர். நீங்கள் என்மீது நம்ப க்ைக ெகாண்டுள்ளதால் இைவ
அைனத்தும் உங்களுக்கு ந கழும். ௧௦ அக்காலக் கட்டத்தல், பலர் தாம்
ெகாண்ட வசுவாசத்ைத இழப்பார்கள். அவர்கள் ஒருவருக்கு எத ராக ஒருவர்
தரும்ப ஒருவைர ஒருவர் ெவறுப்பார்கள். ௧௧ பல ேபாலித் தீர்க்கதரிச கள்
வருவார்கள். மக்கைளக் தவறானவற்றன்மீது நம்ப க்ைக ெகாள்ளச்
ெசய்வார்கள். ௧௨உலகல்ேமலும்ேமலும்தீைமகள்ஏற்படும். ஆகேவபலர்அன்பு
ெசலுத்துவைதேய நறுத்த வடுவார்கள். ௧௩ஆனால் ெதாடர்ந்து இறுதவைர
உறுதயாய் இருப்பவர்கேள இரட்ச க்கப்படுவார்கள். ௧௪ ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைதப்பற்றய நற்ெசய்த கள் உலகம் முழுவதும் ப ரசங்க க்கப்படும்.
அதுஒவ்ெவாரு ேதசத்துக்கும்ெசால்லப்படும். அதன்பன்ேபமுடிவுவரும்.
௧௫ “அழிைவ ஏற்படுத்துகற ெகாடிய காரியத்ைதப்பற்ற தீர்க்கதரிச

தானிேயல் கூறயுள்ளார். ‘இக்ெகாடியைத ேதவாலயத்தல் நன்றருக்க
நீங்கள் காண்பீர்கள்.’ (இைதப் படிக்க ற நீங்கள் அது என்னெவன்பைத
அற ந்துெகாள்ளேவண்டும்.) ௧௬ அந்ேநரத்தல், யூேதயாவல் வச ப்பவர்கள்
மைலகளுக்கு ஓடிவ ட ேவண்டும். ௧௭ ெகாஞ்சம் கூட ேநரத்ைத வீணாக்காமல்
ஓடிவ ட ேவண்டும். வீட்டின்கூைரயன்மீதருப்பவன், வீட்டிலுள்ளெபாருட்கைள
ெவளிேய எடுப்பதற்காக கீேழ இறங்கக் கூடாது. ௧௮ வயலில் ேவைல ெசய்து
ெகாண்டிருக்க றவன், தன் ேமலாைடைய எடுக்க தரும்ப வீட்டிற்குச் ெசல்லக்
கூடாது.
௧௯ “கர்ப்பணிகளுக்கும் ைகக் குழந்ைதயுைடய ெபண்களுக்கும் ேமாசமான

காலம் அது. ௨௦ இச்ெசயல்கள் நடந்து நீங்கள் தப்ப ச்ெசல்லும் நாள் ஓய்வு
நாளாகேவா குளிர் காலமாகேவா இருக்காதருக்கப் ப ரார்த்த யுங்கள்.
௨௧ ஏெனன்றால், அக்காலத்தல் துன்பங்கள் அதகரிக்கும். உலகம் ேதான்றய
நாள்முதலாகஇல்லாதஅளவற்குஅப்ெபாழுதுதுன்பங்கள்ஏற்படும். அைதவ ட
ேமாசமானதுபற்காலத்தல்ஏற்படாது.
௨௨ “அக்ெகாடிய காலத்ைத குறுகயதாக்க ேதவன் முடிவு ெசய்துள்ளார்.

அவ்வாறு குறுகயதாகாவ டில், பன் ஒருவரும் உய ர் பைழத்தருக்க முடியாது.
ஆனால், தான் ேதர்ந்ெதடுத்தவர்களுக்கு உதவ ேதவன் அக்ெகாடிய காலத்ைத
குறுகயதாக்குவார்.
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௨௩ “அப்ேபாதுஒருசலர்உங்களிடம், ‘அங்ேக பார், க றஸ்து!’ என்றுெசால்லக்
கூடும். அல்லது ேவறு சலர், ‘இேயசு இங்ேக இருக்க றார்’ என்று ெசால்லக்
கூடும். ஆனால் அவர்கைள நம்பாதீர்கள். ௨௪ கள்ளக் க றஸ்துகளும் கள்ளத்
தீர்க்கத்தரிச களும் ேதான்ற மகத்தான ெசயல்கைளயும் அத சயங்கைளயும்
ெசய்வார்கள். அவற்ைற அவர்கள் ேதவன் ேதர்ந்ெதடுத்தவர்களிடம் ெசய்து
காட்டுவார்கள். முடிந்தால் ேதவனுைடய மக்கைள ஏமாற்ற அவர்கள்
முயற்ச ப்பார்கள். ௨௫ ஆனால், அைவ நடப்பதற்கு முன்ேப நான் உங்கைள
எச்சரிக்க ேறன்.
௨௬ “ ‘க றஸ்து வனாந்தரத்தல் இருக்க றார்’, என்று யாேரனும் ஒருவன்

உங்களிடம் ெசால்லக்கூடும். அைத நம்ப , நீங்கள் வனாந்த ரத்த ற்கு
கறஸ்துைவத் ேதடிச் ெசல்லாதீர்கள். ேவெறாருவன், ‘க றஸ்து அந்த
அைறயல் இருக்கறார்’ என்று ெசால்லக் கூடும். ஆனால் அைத நம்பாதீர்கள்.
௨௭ மனித குமாரன் ேதான்றும் ெபாழுது யாவரும் அவைரக் காண இயலும்.
வானில் ேதான்றும் மின்னைலப் ேபால எல்ேலாரும் அைதப் பார்க்க இயலும்.
௨௮ கழுகுகள் வட்டமிடும் இடத்தல் பணம் இருப்பைத நீங்கள் அறவது ேபால
எனதுவருைகநன்குபுலப்படும்.
௨௯ “அந்தநாட்களின்துன்பம்தீர்ந்தவுடன்கீழ்க்கண்டதுநடக்கும்:

“ ‘சூரியன்இருளாகமாறும்,
சந்த ரன்ஒளிையக்ெகாடுக்காது.

வானிலிருந்துநட்சத்த ரங்கள்உதரும்,
வானில்அைனத்தும்மாறும்.’ ஏசாயா 13:10, 34:4

௩௦ “அப்ெபாழுது மனித குமாரனின் வருைகைய அறவக்கும் அைடயாளம்
வானில் ெதரியும். உலகல் உள்ள மனிதர்கள் அைனவரும் கதறுவார்கள்,
வானத்து ேமகங்களின் மீது மனித குமாரன் வருவைதக் காண்பார்கள்.
மகத்தான வல்லைமயுடனும் மிகுந்த மகைமயுடனும் மனிதகுமாரன் வருவார்.
௩௧ அவர், ஒரு எக்காளத்ைதச் சத்தமாய் ஊத அதன் மூலம் தம் தூதர்கைள
எல்லாத் தைசகளுக்கும் அனுப்புவார். உலகன் எல்லா பகுதயலிருந்தும்
ேதவதூதர்கள்அவரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்கைளஒன்றுேசர்ப்பார்கள்.
௩௨ “அத்தமரம் நமக்கு ஒரு பாடத்ைதப் ேபாத க்க றது. அத்த மரத்தன்

கைளகள் பசுைமயைடந்து இைலகள் துளிர்வ ட்டு வளரும்ெபாழுது ேகாைட
காலம்அருகல்உள்ளதுஎனஅறகறீர்கள்.
௩௩ “அேத ேபாலத்தான் நான் நடக்கப் ேபாவதாகக் கூறய ெசயல்கைளப்

ெபாறுத்தவைரயலும், அைவ நடக்கும்ெபாழுது காலம் ெநருங்கவ ட்டைத
அறயலாம். ௩௪ நான் உண்ைமையச் ெசால்க ேறன், இன்ைறய மனிதர்கள்
வாழும் காலத்த ேலேய அைவ அைனத்தும் நடக்கும். ௩௫ உலகம் முழுவதும்
வானமும்பூமியும்உள்ளாகஅழியும். ஆனால்எனதுவார்த்ைதகள்அழியாது.

இேயசுவரும் ேவைள
(மாற். 13:32-37;லூ. 17:26-30; 34-36)
௩௬ “அந்த ேநரம் அல்லது நாள் எப்ெபாழுது வரும் என்பது யாருக்கும்

ெதரியாது. பரேலாகத்தலிருக்கும் ேதவகுமாரனும் ேதவதூதர்களும்கூடஅைத
அறயமாட்டார்கள். ப தாவானவர்மட்டுேமஅறவார்.
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௩௭ “ேநாவாவன் காலத்தல் நடந்தைதப் ேபாலேவ, மனித குமாரன்
வரும்ேபாதும் நடக்கும். ௩௮ ேநாவாவன் காலத்தல் ெவள்ளம் வருமுன்னர்,
மக்கள் குடித்துக்ெகாண்டும் சாப்ப ட்டுக்ெகாண்டுமிருந்தார்கள். மக்கள்
தம் பள்ைளகளின் தருமணங்கைள நடத்த க்ெகாண்டிருந்தார்கள். ேநாவா
கப்பலில் ஏறுகறவைரக்கும் மக்கள் அவற்ைறச் ெசய்து ெகாண்டிருந்தார்கள்.
௩௯ நடந்துெகாண்டிருந்தைத அம்மக்களில் யாரும் அற ந்தருக்கவல்ைல.
பன்னர்,ெவள்ளம்வந்துஅவர்கள்அைனவைரயும்அழித்துப்ேபாட்டது.

“அைதப் ேபாலேவ மனிதகுமாரன் வரும்ெபாழுதும் நடக்கும். ௪௦ இரண்டு
ஆண்கள் வயலில் ேவைல ெசய்துெகாண்டிருக்க ஒருவன் வடப்பட்டு மற்றவன்
எடுத்துச்ெசல்லப்படுவான். ௪௧ எந்த ரத்தல் மாவு அைரத்துக் ெகாண்டிருக்கும்
ெபண்கள்இருவரில்,ஒருத்த வ டப்பட்டுமற்றவள்ெகாண்டுெசல்லப்படுவாள்.
௪௨ “ஆகேவ, எப்ெபாழுதும் ஆயத்தமாக இருங்கள். உங்கள் கர்த்தர் வருகற

ேநரம் உங்களுக்குத் ெதரியாது. ௪௩இைத, ஞாபகம் ைவத்துக் ெகாள்ளுங்கள்,
தருடன் வரும் ேநரத்ைத வீட்டுக்காரன் அற ந்தருந்தால், தருடனுக்காக
வீட்டுக்காரன் காத்தருப்பான். ேமலும் தருடன் வீட்டில் நுைழயாதபடி
எச்சரிக்ைகயுடன் இருப்பான். இைத நைனவல் ெகாள்ளுங்கள். ௪௪ எனேவ,
நீங்களும்ஆயத்தமாகஇருக்கேவண்டும். நீங்கள்எத ர்பார்க்காதெபாழுதுமனித
குமாரன்வருவார்.

நல்லேவைலக்காரரும்தீய ேவைலக்காரரும்
(லூ. 12:41-48)
௪௫ “புத்தயுள்ள நம்ப க்ைகக்குரிய ேவைலயாள் யார்? தன் மற்ற

ேவைலக்காரர்களுக்குத் தக்க ேநரத்தல் உணவளிக்கும் ேவைலக்காரைன
எஜமானன் நம்புக றான். எஜமானனின் நம்ப க்ைகக்குரிய அவ்ேவைலக்காரன்
யார்? ௪௬ அவ்ேவைலக்காரன் எஜமானன் வரும் ேநரத்தல் தன் ேவைலைய
சரியாகச் ெசய்க றைதக் கண்டால் அவ்ேவைலக்காரன் மக ழ்ச்ச யைடக றான்.
௪௭ நான் உண்ைமையச் ெசால்க ேறன். தனக்குரிய எல்லாவற்ைறயும்
ேமற்பார்ைவ ெசய்யும் ெபாறுப்ைபயும் அந்த ேவைலக்காரன் வசம்
ஒப்பைடப்பான்.
௪௮ “ஆனால், அவ்ேவைலக்காரன் தீய எண்ணம் ெகாண்டு, தன் எஜமானன்

வைரவல் வரமாட்டான் என எண்ணினால் என்ன ஆகும்? ௪௯ உடன்
ேவைலக்காரர்கைளெயல்லாம் அடித்து உைதத்து எல்லா உணைவயும்
உண்டுவட்டு தன்ைனப் ேபான்றவர்களுடன் உண்டு குடிக்க முைனவான்.
௫௦ அவன் எத ர்ப்பாராத ேநரத்தல் எஜமானன் வருவான். ௫௧ பன்னர்
அவ்ேவைலக்காரைனத் தண்டிப்பான். மாயமானவர்களின் இடத்த ற்கு
அவைன அனுப்ப ைவப்பான். அங்ேக உள்ளவர்கள் கூக்குரலிட்டுக் ெகாண்டு
ேவதைனயனால்பற்கைளக்கடித்துக்ெகாண்டிருப்பார்கள்.

௨௫
பத்துப்ெபண்கள்பற்றயஉவைம
௧ “மணமகனுக்காக காத்தருந்த பத்துப் ெபண்களுக்கு ஒப்பாக பரேலாக

இராஜ்யம் இருக்கும். அப்ெபண்கள் தங்களுடன் வளக்குகைளக்
ெகாண்டுவந்தனர். ௨ அவர்களில் ஐந்து ெபண்கள் முட்டாள்கள்; ஐந்து
ெபண்கள் புத்த சாலிகள். ௩ ஐந்து முட்டாள் ெபண்களும் தம்முடன்
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வளக்குகைளக் ெகாண்டு வந்தருந்தனர். ஆனால் அவற்றுக்குத் ேதைவயான
அதக எண்ெணையக் ெகாண்டு வரவல்ைல. ௪ புத்த சாலிப் ெபண்கேளா
வளக்குகைளயும் ேதைவயான அதக எண்ெணைய ஜாடிகளிலும் ெகாண்டு
வந்தருந்தனர். ௫ மணமகன் வர ேநரமானதால் அப்ெபண்கள் கைளப்பு
மிகுதயால்தூங்கஆரம்ப த்தனர்.
௬ “நள்ளிரவல் யாேரா, ‘மணமகன் வந்தாய ற்று! வந்து மணமகைன

சந்தயுங்கள்!’ என்றுஅறவத்தார்கள்.
௭ “பன் ெபண்கள் அைனவரும் வழித்ெதழுந்தார்கள். தம் வளக்குகைளத்

தயார் ெசய்தார்கள். ௮ முட்டாள் ெபண்கள் புத்த சாலிப் ெபண்களிடம்
‘எங்களிடம் வளக்குகளிலிருந்த எண்ெணய் தீர்ந்துவ ட்டது. உங்களிடமுள்ள
எண்ெணயலிருந்துச றதுெகாடுங்கள்’ என்றுேகட்டார்கள்.
௯ “அதற்கு புத்த சாலிப் ெபண்கள், ‘இல்ைல. எங்களிடமுள்ள எண்ெணய்

எங்களுக்ேக ேபாதாது, எண்ெணய் வற்பவர்களிடம் ெசன்று உங்களுக்கு
எண்ெணய்வாங்க வாருங்கள்’ என்றுபதலளித்தார்கள்.
௧௦ “ஆகேவ, முட்டாள் ெபண்கள் எண்ெணய் வாங்கச் ெசன்றார்கள். அவர்கள்

ெவளியல் ெசன்றருந்தெபாழுது மணமகன் வந்தான். தயாராக இருந்த
ெபண்கள்மணமகனுடன்வருந்துண்ணெசன்றார்கள். உடேன, கதவுமூடப்பட்டு
பூட்டப்பட்டது.
௧௧ “பன்னர், ெவளியல் ெசன்ற ெபண்கள் தரும்பனார்கள். அவர்கள், ‘ஐயா!

ஐயா! கதைவத்த றந்துஎங்கைளஉள்ேளவடுங்கள்’ என்றார்கள்.
௧௨ “ஆனால் மணமகேனா, ‘உண்ைமயாகேவ நீங்கள் யாெரன்று எனக்குத்

ெதரியாது’ என்றுெசால்லிவட்டான்.
௧௩ “எனேவ நீங்கள் எப்ெபாழுதும் தயாராக இருங்கள். மனித குமாரன்

வரப்ேபாகும் நாேளா ேநரேமாஉங்களுக்குத்ெதரியாது.
மூன்றுேவைலக்காரர்கைளப்பற்றயஉவைம
(லூ. 19:11–27)
௧௪ “பரேலாக இராஜ்யம், தன் வீட்ைட வ ட்டு ேவெறாரு இடத்த ற்குப்

பயணமான ஒருவனுக்கு ஒப்பாகும். புறப்பட்டுச் ெசல்வதற்கு முன் அவன்
தனதுமூன்று ேவைலக்காரர்களுடன் ேபசனான். தான் புறப்பட்டுச் ெசன்றபன்
தனது உடைமகைளப் பார்த்துக் ெகாள்ளுமாறு அவர்களுக்குச் ெசான்னான்.
௧௫ ஒவ்ெவாரு ேவைலக்காரனும் எைதப் பார்த்துக் ெகாள்ள முடியுெமன
அவன் தீர்மானித்தான். அதற்ேகற்ப ஒருவனிடம் ஐந்து ைப நைறயப்
பணமும்* மற்ெறாருவனிடம் இரண்டு ைப நைறயப் பணமும் மூன்றாவது
ேவைலக்காரனிடம் ஒரு ைப நைறயப் பணமும் ெகாடுத்தான். பன் அவன்
புறப்பட்டுப் ேபானான். ௧௬ஐந்துைப பணம்ெபற்றவன்வைரந்துஅப்பணத்ைத
முதலீடு ெசய்தான். அது ேமலும் ஐந்து ைப பணத்ைத ஈட்டித் தந்தது. ௧௭அேத
ேபால இரண்டு ைப பணம் ெபற்றவனுக்கும் நடந்தது. அவன் தான் ெபற்ற
இரண்டு ைப பணம் முதலிட்டு ேமலும் இரண்டு ைப பணம் ஈட்டினான்.
௧௮ஆனால், ஒரு ைப பணம் ெபற்றவேனா நலத்தல் ஒரு குழி ேதாண்டி தன்
எஜமானின்பணத்ைதப் புைதத்துைவத்தான்.
௧௯ “நீண்ட காலம் கழித்து எஜமானன் வீட்டிற்குத் தரும்ப வந்தான். தன்

பணத்ைத என்ன ெசய்தார்கள் எனத் தன் மூன்று ேவைலக்காரர்களிடமும்

* ௨௫:௧௫: பணம்ஒருதாலந்து என்பதுசுமார் 34 க ேலா க ராம் எைடயாக ெபான்காசு, ெவள்ளிகாசு, ஈய
காைசக்குற க்கும்.
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ேகட்டான். ௨௦ ஐந்து ைப பணம் ெபற்ற ேவைலக்காரன் ேமலும் ஐந்து ைப
பணத்ைதக் ெகாண்டு வந்து தன் எஜமானிடம் ெசான்னான், ‘எஜமாேன! நீர்
என்ைன நம்ப ஐந்து ைப பணம் தந்தீர்கள். ஆகேவ, நான் அைத முதலிட்டு
ேமலும்ஐந்துைபபணம்ஈட்டியுள்ேளன்!’ என்றான்.
௨௧ “அதற்கு எஜமானன், ‘நீ ெசய்தது சரி. நம்ப க்ைகயுள்ள நல்ல

ேவைலக்காரன். நான் ெகாடுத்த ச றது பணத்ைதக் ெகாண்டு நன்கு
ெசயல்பட்டாய், ேமலும் ெபரிய ெபாறுப்புக்கைள உன்னிடம் ஒப்பைடப்ேபன்.
நீயும்என்மக ழ்ச்ச யல்பங்குெகாள்!’ என்றான்.
௨௨ “பன்னர் இரண்டு ைப பணம் ெபற்ற ேவைலக்காரன் தன் எஜமானிடம்

வந்து, ‘எஜமாேன, நீங்கள் என்னிடம் இரண்டு ைப பணம் தந்தீர்கள். நான்
அைதக்ெகாண்டுேமலும்இரண்டுைபபணம்ஈட்டியுள்ேளன்’ என்றான்.
௨௩ “அவனுக்கு எஜமான், ‘நீ ெசய்தது சரி. நீ நம்ப க்ைகக்கு உரிய நல்ல

ேவைலக்காரன். நான் ெகாடுத்த ச றய பணத்ைதக் ெகாண்டு நன்கு
ெசயல்பட்டாய். ஆகேவ, ேமலும் ெபரிய ெபாறுப்புக்கைள உன்னிடம்
ஒப்பைடப்ேபன். நீயும்என்மக ழ்ச்ச யல்பங்குெகாள்!’ என்றான்.
௨௪ “பன் ஒரு ைப பணம் ெபற்ற ேவைலக்காரன் தன் எஜமானிடம்

வந்து, ‘எஜமாேன, நீர் மிகவும் கடினமானவர் என்பது எனக்குத் ெதரியும்.
வைதக்காமேலேய அறுவைட ெசய்க றவர் நீர். ெசடி நடவாமேலேய
தானியங்கைள ேசர்க்க றவர் நீர். ௨௫எனேவ, நான் பயம்ெகாண்ேடன். நீர் தந்த
பணத்ைத நலத்தல் குழி ேதாண்டிப் புைதத்ேதன். இேதா நீங்கள் தந்த ஒருைப
பணம்’ என்றான்.
௨௬ “எஜமான்அவைனேநாக்க , ‘நீஒருேமாசமானேசாம்ேபற ேவைலக்காரன்.

நான் வைதக்காமேலேய அறுவைட ெசய்வதாகவும்; நடாமேலேய
தானியங்கைள ேசகரிப்பதாகவும் கூறுகறாய். ௨௭ எனேவ நீ என் பணத்ைத
வங்கயல் ெசலுத்தயருக்க ேவண்டும். அப்படிச் ெசய்தருந்தால், நான் தரும்ப
வரும்ெபாழுது, என் பணமும் எனக்குக் கைடத்தருக்கும். அதற்கான வட்டியும்
கைடத்தருக்கும்’ என்றான்.
௨௮ “ஆகேவ, எஜமானன், தன் மற்ற ேவைலக்காரர்கைளப் பார்த்து, ‘அந்த

ேவைலக்காரனிடமிருந்து அந்த ஒரு ைப பணத்ைத வாங்க அைத பத்து
ைப பணம் ைவத்தருப்பவனிடம் ெகாடுங்கள். ௨௯ தான் ெபற்றருப்பைதப்
பயன்படுத்துகற ஒவ்ெவாருவனும் ேமலும் அதகம் ெபறுவான். அவனுக்குத்
ேதைவயானைத வ ட மிக அத கமாகக் கைடக்கும். ஆனால் தான்
ெபற்றருப்பைதப் பயன்படுத்தாதவனிடமிருந்து அைனத்தும் பற க்கப்படும்.’
என்றான். ௩௦ப றகுஅந்தஎஜமானன், ‘பயனற்றஅந்தேவைலக்காரைனத்தூக்க
ெவளிேய இருளில் எறயுங்கள். அவ்வடத்தல் மக்கள்கூக்குரலிட்டு பற்கைளக்
கடித்துக்ெகாண்டுேவதைனயால்அழுதுெகாண்டிருப்பார்கள்’ என்றான்.

மனிதகுமாரனின்நயாயத்தீர்ப்பு
௩௧ “மனித குமாரன் மீண்டும் வருவார். அவர் மாட்சைமயுடன் ேதவதூதர்கள்

சூழ வருவார். அரசராக ய அவர் தன் மாட்சைம மிக்க அரியைணயல்
வீற்றருப்பார். ௩௨ உலகன் எல்லா மக்களும் மனித குமாரன் முன்னிைலயல்
ஒன்று த ரள்வார்கள். மனித குமாரன் அவர்கைள இரண்டு குழுக்களாகப்
ப ரிப்பார். ஓர் ஆட்டிைடயன் தன் ஆடுகைள ெவள்ளாடுகள், ெசம்மற ஆடுகள்
எனப ரிப்பைதப் ேபாலஅவர் ப ரிப்பார். ௩௩மனித குமாரன்ெசம்மறயாடுகைள
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(நல்லவர்கைள)வலதுபக்கமும்,ெவள்ளாடுகைள (தீயவர்கைள)இடதுபக்கமும்
நறுத்துவார்.
௩௪ “பன் அரசனானவர் தன் வலது பக்கமுள்ள நல்லவர்களிடம்,

‘வாருங்கள். என் ப தா உங்களுக்குப் ெபரும் ஆசீர்வாதத்ைத வழங்கயுள்ளார்.
உங்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைத அைடயுங்கள்.
உலகம் ேதான்றயது முதேல அந்த இராஜ்யம் உங்களுக்காகத் தயாராக
உள்ளது. ௩௫ நீங்கள் அந்த இராஜ்யத்ைத அைடயலாம். ஏெனன்றால்
நான் பச த்தருந்தெபாழுது நீங்கள் எனக்கு உணவளித்தீர்கள். எனக்குத்
தாகேமற்பட்டேபாது தண்ணீர் ெகாடுத்தீர்கள். நான் வீட்டிலிருந்து தூரமாய்த்
தனித்தருந்த ெபாழுது, என்ைன உங்கள் வீட்டிற்கு அைழத்தீர்கள். ௩௬ நான்
ஆைடயன்ற இருந்தேபாது, நீங்கள் உடுக்க ஆைட அளித்தீர்கள். நான்
ேநாயுற்றேபாது, என்ைனக் கவனித்துக் ெகாண்டீர்கள். நான் சைறப்பட்டேபாது
நீங்கள்என்ைனக்காணவந்தீர்கள்’ என்றுெசான்னார்.
௩௭ “அதற்கு நல்லவர்கள் பதல் ெசால்வார்கள், ‘ஆண்டவேர, எப்ெபாழுது நீர்

பச த்தருந்தைதக் கண்டு நாங்கள் உமக்கு உணவளித்ேதாம்? எப்ெபாழுது
உங்களுக்குத் தாகேமற்பட்டு நாங்கள் தண்ணீர் தந்ேதாம்? ௩௮ எப்ெபாழுது நீர்
வீட்ைடவ ட்டு ெவளிேயற தனித்தருந்தைதக் கண்டு நாங்கள் உம்ைம எங்கள்
வீட்டிற்கைழத்ேதாம்? எப்ேபாது நீர் ஆைடயன்ற இருக்கக் கண்டு நாங்கள்
உம்ைம உடுத்துக்ெகாள்ள ஏேதனும் ெகாடுத்ேதாம்? ௩௯ எப்ெபாழுது நாங்கள்
உம்ைமேநாயுற்ேறா சைறய ேலாஇருக்ககண்ேடாம்?’ என்பார்கள்.
௪௦ “பன்னர் மன்னவர், ‘உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுக ேறன், இங்குள்ள

என் மக்களில் மிகவும் சாதாரணமான யாருக்ேகனும் நீங்கள் ஒன்ைறச்
ெசய்தருந்தால்நீங்கள்அைதஎனக்ேகெசய்ததாகும்’ என்றுகூறனார்.
௪௧ “பன் அரசர் தன் இடது பக்கமுள்ள தீயவர்கைளப் பார்த்து, ‘என்ைனவட்டு

வலகுங்கள். நீங்கள் தண்டிக்கப்பட ேவண்டுெமன ேதவன் ஏற்கனேவ
தீர்மானித்து வ ட்டார். என்ெறன்றும் எரிக ற அக்கனியல் வழுங்கள்.
ப சாசுக்காகவும் அவனது தூதர்களுக்காகவும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டது,
அந்த அக்கனி. ௪௨ நீங்கள் அத ேல ேசரேவண்டும். ஏெனன்றால்,
நான் பச த்தருந்தெபாழுது நீங்கள் புச க்க எதுவும் தரவல்ைல. நான்
தாகமாயருந்தெபாழுது, நீங்கள் குடிக்க எதுவும் ெகாடுக்கவல்ைல. ௪௩ நான்
வீட்டிலிருந்து தூரமாய் தனித்தருந்தெபாழுது, நீங்கள் என்ைன உங்கள்
வீட்டிற்கைழக்கவல்ைல. நான்ஆைடயன்ற இருந்தெபாழுது, நீங்கள் உடுக்கத்
துணிேயதும் தரவல்ைல. நான் ேநாயுற்றெபாழுதும் சைறயலிருந்தெபாழுதும்
நீங்கள்என்ைனக்கவனித்துெகாள்ளவல்ைல’ என்றுகூறுவார்.
௪௪ “அதற்கு அத்தீயவர்கள், ‘ஆண்டவேர எப்ெபாழுது நீர் பச த்தும்

தாகத்துடனுமிருந்தைத நாங்கள் கண்ேடாம்? எப்ெபாழுது நீர் வீட்டிலிருந்து
தூரமாய்த் தனித்தருந்தைதக் கண்ேடாம்? அல்லது எப்ெபாழுது உம்ைம
ஆைடயன்ற ேயா ேநாயுற்ேறா அல்லது சைறப்பட்ேடா கண்ேடாம்? எப்ெபாழுது
இைவகைளெயல்லாம் கண்டுஉமக்குஉதவாமல் ேபாேனாம்?’ என்பார்கள்.
௪௫ “அப்ேபாது அரசர், ‘நான் உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன்,

இங்குள்ளவர்களில் சாதாரணமான யாருக்ேகனும் எைதேயனும் ெசய்ய நீங்கள்
மறுத்தால், நீங்கள்எனக்குமறுத்ததற்குசமமாகும்!’ என்பார்.
௪௬ “ப றகு அத்தீயவர்கள் வலக ச் ெசல்வார்கள். அவர்களுக்கு ந த்தயமான

தண்டைனகைடக்கும். ஆனால்நல்லவர்களுக்குந த்தயஜீவன்கைடக்கும்.”



மத்ேதயு௨௬:௧ 1901 மத்ேதயு௨௬:௧௬

௨௬
இேயசுைவக்ெகால்லத்த ட்டமிடுதல்
(மாற். 14:1-2;லூ. 22:1-2; ேயாவான் 11:45-53)
௧ இைவ அைனத்ைதயும் ெசால்லி முடித்த இேயசு, தம் சீஷர்கைள ேநாக்க ,

௨ “நாைளக்குமறுநாள்பஸ்காபண்டிைகஎன்பைதஅறவீர்கள். அன்ைறயதனம்
மனிதகுமாரன் சலுைவயல் அைறந்து ெகால்லப்படுவதற்காக எத ரிகளிடம்
ஒப்பைடக்கப்படுவார்” என்றுகூறனார்.
௩ தைலைம ஆசாரியரும் ேவதபாரகரும் தைலைம ஆசாரியன் வீட்டில்

கூடி ஆேலாசைன நடத்தனார்கள். தைலைம ஆசாரியனின் ெபயர் காய்பா.
௪ அக்கூட்டத்தல் இேயசுைவக் ைகது ெசய்யத்தக்க வழிையத் ேதடினார்கள்.
ெபாய் கூற இேயசுைவக் ைகது ெசய்து ெகாைல ெசய்ய த ட்டமிட்டார்கள்.
௫அக்கூட்டத்தல்இருந்தவர்கள் “பஸ்கா நாளில் நாம்இேயசுைவக்ைகதுெசய்ய
முடியாது. மக்களுக்குக் ேகாபமூட்டி அதனால் கலவரம் ஏற்பட நமக்கு
வருப்பமில்ைல” என்றுகூறனார்கள்.
ஒருெபண்ணின்சறப்புெசயல்
(மாற். 14:3-9; ேயாவான் 12:1-8)
௬ இேயசு ெபத்தானியாவல் இருந்தார். ெதாழுேநாயாளியான சீேமான்

வீட்டிற்கு ெசன்றருந்தார். ௭ அப்ெபாழுது ஒரு ெபண் அவரிடம் வந்தாள்.
அவளிடம்ஒருெவள்ைளக்கல்ஜாடியல்நைறயமிகவைலயுயர்ந்தவாசைனத்
ைதலம்இருந்தது. அப்ெபண்இேயசுவன்தைலமீதுஅவ்வாசைனத்ைதலத்ைத
அவர்உணவுஅருந்த க்ெகாண்டிருந்தெபாழுதுஊற்றனாள்.
௮ அப்ெபண் இவ்வாறு ெசய்தைதக் கண்ட இேயசுவன் சீஷர்கள் அவள்மீது

எரிச்சல் அைடந்தார்கள். “வாசைனத் ைதலத்ைத ஏன் வீணாக்குகறாய்?
௯ அைத நல்ல வைலக்கு வற்றால் கைடக்கும் பணத்ைத ஏைழகளுக்குக்
ெகாடுக்கலாேம?” என்றுகடிந்துெகாண்டார்கள்.
௧௦ ஆனால் நடந்தைத அற ந்த இேயசு, “இப்ெபண்ைண ஏன்

ெதாந்தரவுபடுத்துகறீர்கள்? இவள் எனக்கு ஒரு நற்ெசயைலச்
ெசய்தருக்க றாள். ௧௧ ஏைழகள் எப்ெபாழுதும் உங்களுடன் இருப்பார்கள்.
ஆனால் நான் எப்ெபாழுதும் உங்களுடன் இருக்கமாட்ேடன். ௧௨ வாசைனத்
ைதலத்ைத என் தைலமீது ஊற்ற இப்ெபண் நான் மரித்தப்பன் அடக்கம்
ெசய்வதற்கான ஆயத்தத்ைதச் ெசய்தருக்க றாள். ௧௩ நான் உண்ைமையச்
ெசால்லுக ேறன், உலகல் உள்ள மக்கள் அைனவருக்கும் நற்ெசய்த
ெசால்லப்படும். நற்ெசய்த ெசால்லப்படும் எல்லா இடங்களிலும்
இப்ெபண் ெசய்த ெசயலும் ெசால்லப்படும். அப்ெபாழுது மக்கள் அவைள
நைனவுகூர்வார்கள்” என்றார்.
துேராக யானயூதாஸ்
(மாற். 14:10-11;லூ. 22:3-6)
௧௪ யூதா ஸ்காரிேயாத்து என்று ெபயர் ெகாண்ட இேயசுவன் சீஷர்களில்

ஒருவன் தைலைமஆசாரியனிடம் ேபசுவதற்குச் ெசன்றான். ௧௫யூதாஸ், “நான்
இேயசுைவ உங்களிடம் ஒப்பைடக்க ேறன். அதற்கு நீங்கள் எனக்கு எவ்வளவு
பணம்தருவீர்கள்?” என்றுேகட்டான். தைலைமஆசாரியர்கள்யூதாஸ்க்குமுப்பது
ெவள்ளி நாணயங்கைளக் ெகாடுத்தார்கள். ௧௬ அப்ெபாழுதலிருந்து, யூதாஸ்
ஆசாரியர்களிடம்இேயசுைவஒப்பைடக்கத்தக்க ேநரத்த ற்குக்காத்தருந்தான்.
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பஸ்காவருந்து
(மாற். 14:21-22;லூ. 22:7-14, 21-23; ேயாவான் 13:21-30)
௧௭புளிப்ப ல்லாதஅப்பம்உண்ணும்பண்டிைகயன்முதல் நாளன்று, சீஷர்கள்

இேயசுவ டம் வந்து, “பஸ்கா வருந்துண்ண உமக்காக ஏற்பாடுகைளச் ெசய்யக்
காத்தருக்க ேறாம். எங்ேக உணவுக்கு ஏற்பாடு ெசய்ய வரும்புக றீர்?” என்று
ேகட்டார்கள்.
௧௮அவர்களுக்கு மறுெமாழியாக இேயசு, “நகருக்குள் ெசல்லுங்கள். அங்ேக

எனக்கு அறமுகமான ஒருவரிடம் ெசன்று, ேபாதகர் கூறுவதாகக் கூறுங்கள்,
‘குறக்கப்பட்ட ேவைள ெநருங்கவ ட்டது. நான் என் சீஷர்களுடன் உன் வீட்டில்
பஸ்கா வருந்துண்ேபன்’, என்று கூறுங்கள்” என்று கூறனார். ௧௯இேயசுவன்
சீஷர்கள் அவரது ெசாற்படிேய அவர் ெசான்னவற்ைறச் ெசய்தார்கள். அவர்கள்
பஸ்காவருந்ைதத்தயார் ெசய்தார்கள்.
௨௦ அன்று மாைல இேயசுவும் அவரது பன்னிரண்டு சீஷர்களும் ேமைஜயல்

அமர்ந்துஉணவருந்த க்ெகாண்டிருந்தார்கள். ௨௧அப்ெபாழுதுஇேயசுகூறனார்,
“உங்களுக்கு உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன். உங்களில் ஒருவன் வைரவல்
என்ைனஎத ரிகளிடம் ப டித்துக்ெகாடுப்பான்” என்றார்.
௨௨அைதக்ேகட்டசீஷர்கள்மிகவும்கவைலயைடந்தார்கள். ஒவ்ெவாருசீஷரும்

இேயசுவ டம், “ஆண்டவேர, ந ச்சமாய்அதுநானல்ல!” என்றனர்.
௨௩ அதற்கு இேயசு, “நான் ைக கழுவும் பாத்த ரத்த ேலேய ைக

கழுவுகன்றவேன எனக்கு எத ராவான். ௨௪ மனித குமாரன் இறப்பார். இது
நடக்குெமன ேவதவாக்கயம் ெசால்க றது. மனித குமாரைனக் ெகால்வதற்குக்
காட்டிக் ெகாடுக்க றவனுக்கு மிகுந்த தீைம வைளயும். அைதவ ட அவன்
பறக்காமேலேயஇருந்தருக்கலாம்” என்றார்.
௨௫ பன் யூதாஸ் இேயசுவ டம், “ேபாதகேர! நான் ந ச்சயம் உங்களுக்கு

எத ராகத் தரும்பமாட்ேடன்!” என்றான். (இேயசுைவ எத ரிகளிடம்
காட்டிக்ெகாடுக்கப் ேபாக றவன் யூதாஸ் தான்) அதற்கு இேயசு, “இல்ைல. நீ
தான்என்ைனக்காட்டிக்ெகாடுப்பாய்” என்றார்.
கர்த்தரின்இரவுஉணவு
(மாற். 14:22-26;லூ. 22:15-20; 1ெகாரி. 11:23-25)
௨௬ அவர்கள் உணவு அருந்த க்ெகாண்டிருந்த ெபாழுது, இேயசு ச றது

அப்பத்ைதக் ைகயெலடுத்தார். அந்த அப்பத்துக்காக ேதவனுக்கு நன்ற கூற
அைதப் பங்க ட்டார். அைதத் தம் சீஷர்களுக்கு ெகாடுத்து, “இந்த அப்பத்ைத
எடுத்துசாப்படுங்கள். இந்தஅப்பேம என்சரீரம்” என்றுெசான்னார்.
௨௭ பன் இேயசு ஒரு ேகாப்ைப த ராட்ைச இரசத்ைத எடுத்து, அதற்காக

ேதவனுக்கு நன்ற கூறனார். அைதத் தமது சீஷர்களுக்குக் ெகாடுத்த இேயசு,
“நீங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் இைதக் குடியுங்கள். ௨௮இந்த த ராட்ைச இரசம் என்
இரத்தம், என்இரத்தத்தன்மூலம் (மரணம்) ேதவனுக்கும்மக்களுக்குமானபுதய
உடன்படிக்ைக துவங்குகறது. இந்த இரத்தம் பலருக்கும் தங்கள் பாவங்கைளக்
கழுவக்ெகாள்வதற்காக அளிக்கப்படுக றது. ௨௯நான்உங்களுக்குச் ெசால்லிக்
ெகாள்க ேறன், அதாவது, நாம் மீண்டும் என் ப தாவன் இராஜ்யத்தல் ஒன்று
ேசர்ந்து த ராட்ைச இரசத்ைதப் புதயதாய் பானம் பண்ணும்வைரக்கும் நான்
இைதஅருந்தமாட்ேடன்” என்றுகூறனார்.
௩௦சீஷர்கள்அைனவரும் ஒரு பாடைலப் பாடினார்கள். பன்புஅவர்கள் ஒலிவ

மைலக்குச்ெசன்றார்கள்.
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சீஷர்கள்பற்றயமுன்னறவப்பு
(மாற். 14:27-31;லூ. 22:31-34; ேயாவான் 13:36-38)
௩௧ இேயசு தம் சீஷர்களிடம், “இன்ற ரவு நீங்கள் உங்கள் வசுவாசத்ைத

என்னிமித்தம் இழப்பீர்கள். ேவதவாக்கயங்களில் இவ்வாறு
எழுதப்பட்டிருக்க றது:

“ ‘நான்ேமய்ப்பைனக்ெகால்லுேவன்.
மந்ைதயன்ஆடுகள்கைலந்துஓடும்’ சகரியா 13:7

என்றுகூறனார்.

௩௨ஆனால் நான் இறந்தபன், மீண்டும் மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுேவன்.
ப றகுகலிேலயாவற்குெசல்ேவன். நான்உங்களுக்குமுன்ேனஅங்கருப்ேபன்”
என்றார்.
௩௩ அதற்கு ேபதுரு, “மற்ற எல்லாச் சீஷர்களும் தங்கள் வசுவாசத்ைத

இழக்கலாம். ஆனால், ஒரு ேபாதும் என் வசுவாசத்ைத இழக்கமாட்ேடன்” என்று
கூறனான்.
௩௪அதற்குப்இேயசு, “நான்உண்ைமையெசால்லுக ேறன்,இன்ற ரவுஉனக்கு

என்ைனத் ெதரியாது எனக்கூறுவாய். அதுவும் ேசவல்கூவுவதற்குமுன்மூன்று
முைறெசால்வாய்” என்றுகூறனார்.
௩௫ ஆனால், ேபதுரு, “உம்ைம எனக்குத் ெதரியாது எனக் கூறேவமாட்ேடன்.

உம்முடன் ேசர்ந்து நானும் இறப்ேபன்!” என்றான். ேமலும் மற்ற சீஷர்கள்
அைனவரும்அவ்வாேறகூறனார்கள்.

இேயசுவன்ப ரார்த்தைன
(மாற். 14:32-42;லூ. 22:39-46)
௩௬பன்புஇேயசுதம்சீஷர்களுடன்ெகத்ெசமேனஎன்றஇடத்த ற்குச்ெசன்றார்.

அவர் தம் சீஷர்களிடம், “நான்அங்ேக ெசன்றுப ரார்த்தைனெசய்யும்வைரக்கும்
இங்ேகேய அமர்ந்தருங்கள்” என்றார். ௩௭ ேபதுருைவயும், ெசபேதயுவன் இரு
மகன்கைளயும் தம்முடன் வரக் கூறனார். பன் இேயசு மிகுந்த கவைலயும்
வயாகுலமும் அைடந்தவராகக் காணப்பட்டார். ௩௮ இேயசு ேபதுருவ டமும்,
ெசபேதயுவன்இருமகன்களிடமும் “என்ஆத்துமாதுன்பத்தால்நைறந்துள்ளது.
என்இதயம்துக்கத்தனால்உைடந்துள்ளது. என்னுடன்இங்ேகேயவழித்தருந்து
காத்தருங்கள்” என்றார்.
௩௯ பன் இேயசு அவர்கைள வ ட்டு ச றது தூரம் ெசன்றார். பன்பு இேயசு

நலத்தல் முகம்படிய வழுந்து ப ரார்த்த த்தார், “என் ப தாேவ, முடியுமானால்
இந்த ேவதைனகள் எனக்கு ஏற்படாமல் ெசய்யும். ஆனால், உமக்கு
வருப்பமானைதேய ெசய்யும். நான் வரும்புவைதயல்ல” என்றார். ௪௦ ப றகு
தம் சீஷர்களிடம் இேயசு தரும்ப வந்தார். தம் சீஷர்கள்தூக்கத்தலிருப்பைதக்
கண்டஇேயசு,ேபதுருவ டம்கூறனார், “ஒருமணிேநரம்என்னுடன்வழித்தருக்க
உங்களால் முடியவல்ைலயா? ௪௧ ேசாதைனக்கு உட்படாதருக்க வழித்தருந்து
ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். உங்கள் ஆவ சரியானைதச் ெசய்ய வரும்புக றது.
ஆனால்உங்கள்சரீரேமா பலவீனமாகஉள்ளது” என்றார்.
௪௨ இேயசு இரண்டாவது முைறயாக ெசன்று ப ரார்த்தைன ெசய்தார், “என்

ப தாேவ, ேவதைனமிகுந்தஇக்காரியங்கள்எனக்குஏற்படாதருக்குமாறுெசய்ய
முடியாெதனில், நீர்வரும்பயபடிேய நடக்க நான்ேவண்டுக ேறன்” என்றார்.
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௪௩ பன்பு இேயசு தம் சீஷர்களிடம் தரும்ப ச் ெசன்றார். மீண்டும் அவர்கள்
தூக்கத்தலிருப்பைதக் கண்டார். அவர்களது கண்கள் மிகவும் கைளப்புடன்
காணப்பட்டன. ௪௪ ஆகேவ மீண்டும் ஒருமுைற இேயசு அவர்கைள வ ட்டுச்
ெசன்றுப ரார்த்தைனெசய்தார். மூன்றாவதுமுைறயும்அைதேயக்கூறனார்.
௪௫ பன் இேயசு தம் சீஷர்களிடம் தரும்ப ச் ெசன்று அவர்களிடம், “இன்னுமா

நீங்கள் தூங்கக் ெகாண்டும் இைளப்பாற க் ெகாண்டுமிருக்க றீர்கள்? மனித
குமாரைனப் பாவ களிடம் ஒப்பைடக்க ேவண்டிய ேநரம் வந்துவ ட்டது.
௪௬ எழுந்தருங்கள்! நாம் ேபாக ேவண்டும். இேதா வந்துவ ட்டான் என்ைன
எத ரிகளிடம் காட்டிக்ெகாடுக்கப் ேபாக றவன்” என்றார்.

இேயசுைகதுெசய்யப்படுதல்
(மாற். 14:43-50;லூ. 22:47-53; ேயாவான் 18:3-12)
௪௭ இப்படிப் ேபச க்ெகாண்டிருந்தெபாழுேத யூதாஸ் அங்கு வந்தான், யூதாஸ்

பன்னிரண்டு சீஷர்களில் ஒருவன். அவனுடன் பலரும் இருந்தனர். அவர்கள்
தைலைம ஆசாரியனாலும் மூத்த தைலவர்களாலும் அனுப்பப்பட்டவர்கள்.
யூதாஸூடன் இருந்தவர்கள் அரிவாள்கைளயும் தடிகைளயும் ைவத்தருந்தனர்.
௪௮யார்இேயசு என்பைதஅவர்களுக்குக் காட்டயூதாஸ்ஒருத ட்டமிட்டிருந்தான்.
அவன் அவர்களிடம், “நான் முத்தமிடுக றவேர இேயசு. அவைரக் ைகது
ெசய்யுங்கள்” என்றான். ௪௯அதன்படியூதாஸ்இேயசுவ டம் ெசன்று, “வணக்கம்.
ேபாதகேர!” என்றுகூற இேயசுைவமுத்தமிட்டான்.
௫௦இேயசு, “நண்பேன, நீெசய்யவந்தகாரியத்ைதெசய்” என்றுகூறனார்.
பன் யூதாஸூடன் வந்த மனிதர்கள் இேயசுைவப் ப டித்துக்ெகாண்டார்கள்.

அவைரக் ைகது ெசய்தார்கள். ௫௧ இது நடந்தெபாழுது, இேயசுவுடன் இருந்த
சீஷர்களில் ஒருவன் தன் அரிவாைள எடுத்தான். அச்சீஷன் தைலைம
ஆசாரியனின் ேவைலக்காரைன அரிவாளால் தாக்க அவனது காைத
ெவட்டினான்.
௫௨ இேயசு அச்சீஷைனப் பார்த்து, “அரிவாைள அதன் உைறயல் ேபாடு.

அரிவாைள எடுப்பவன் அரிவாளாேல சாவான். ௫௩ நான் என் ப தாைவக்
ேகட்டால் அவர் எனக்கு பன்னிரண்டு ேதவ தூதர் பைடகளும் அதற்கு
அதகமாகவும் அனுப்புவார் என்பைத ந ச்சயமாக நீ அறவாய். ௫௪ஆனால் இது
இப்படிேய ேவதவாக்கயங்கள்கூறுகறபடிேய நடக்க ேவண்டும்” என்றார்.
௫௫ பன்னர் இேயசு தம்ைமப் ப டிக்க வந்தவர்கள் அைனவைரயும் ேநாக்க ,

“ஒரு குற்றவாளிையப் ேபால என்ைனப் ப டிக்க அரிவாள் தடிகளுடன்
வந்தருக்க றீர்கள். நான் ஒவ்ெவாரு நாளும்ஆலயத்தல் ேபாதைன ெசய்ேதன்.
ஆனால், என்ைன அங்ேக ைகது ெசய்யவல்ைல. ௫௬ தீர்க்கதரிச கள் எழுத
ைவத்துள்ளபடிேய இைவ அைனத்தும் நடந்துள்ளன” என்று கூறனார். பன்பு
இேயசுவன்எல்லா சீஷர் களும்அவைரத்தனிேயவ ட்டுஓடிப்ேபானார்கள்.

யூதத்தைலவர்கள்முன்இேயசு
(மாற். 14:53-65;லூ. 22:54-55, 63-71; ேயாவான் 18:13-14, 19-24)
௫௭ இேயசுைவக் ைகது ெசய்தவர்கள் அவைர தைலைம ஆசாரியனான

காய்பாவீட்டிற்குஅைழத்துச்ெசன்றார்கள். அங்குேவதபாரகர்களும்மற்றயூதத்
தைலவர்களும் கூடியருந்தார்கள். ௫௮ இேயசுைவத் ெதாடர்ந்து வந்த ேபதுரு
அவர் அருகல் ெசல்லவல்ைல. ேபதுரு இேயசுைவத் ெதாடர்ந்து தைலைம
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ஆசாரியனின் வீட்டு முற்றத்ைத அைடந்தான். இேயசுவுக்கு என்ன நடக்கும்
என்பைதக்காணேபதுருஉள்ேளநுைழந்துகாவல்காரர்களுடன்அமர்ந்தான்.
௫௯ தைலைம ஆசாரியனும் யூத ஆேலாசைனச் சங்கமும் இேயசுைவக்

ெகால்ல அவரிடம் ஏேதனும் குற்றம் காண முயற்ச த்தார்கள். இேயசு தவறு
ெசய்தார் என ெசால்லக்கூடிய மக்கைளத் ேதட முயற்ச த்தார்கள். ௬௦ பலரும்
வந்து இேயசுைவப் பற்ற ப் ெபாய்யான ெசய்த கைளக் கூறனர். ஆனாலும்
இேயசுைவக் ெகால்லத்தக்க காரணம் எைதயும் யூத ஆேலாசைனச் சங்கம்
காணவல்ைல. ப றகு இருவர் வந்து, ௬௧ “நான் ேதவனின் ஆலயத்ைத இடித்து
வ ட்டு மூன்ேற நாட்களில் மீண்டும் அைதக் கட்டுேவன் என்று இவன் (இேயசு)
கூறனான்” என்றார்கள்.
௬௨ பன் தைலைம ஆசாரியன் எழுந்தருந்து இேயசுைவப் பார்த்து, “இவர்கள்

உமக்குஎத ராகஆதாரங்கைளக்ெகாடுக்க றார்கள்,இவர்கள்,உம்ேமல்சுமத்தய
குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உம்மிடம் ஏதும் பதல் உள்ளதா? இவர்கள் கூறுவது
உண்ைமயா?” என்றுேகட்டார். ௬௩ஆனால்,இேயசுஏதும்பதல்கூறவல்ைல.
மீண்டும் தைலைம ஆசாரியன் இேயசுவ டம், “நான் உன்ைன உறுத

ெமாழிக்கு உட்படுத்துக ேறன். ஜீவனுள்ள ேதவனின் வல்லைமயன் ெபயரால்
ஆைணயடுக ேறன். உண்ைமையச் ெசால் நீயா ேதவகுமாரனாகய க றஸ்து?”
என்றுேகட்டான்.
௬௪ அதற்கு இேயசு, “ஆம் நான் தான், ஆனால், நான் உங்களுக்குச்

ெசால்லுக ேறன். எத ர்காலத்தல்ேதவனுைடயவலதுபக்கத்தல்மனிதகுமாரன்
அமர்ந்தருப்பைதக் காண்பீர்கள். ேமலும் வானத்து ேமகங்களின் மீது மனித
குமாரன்வருவைதக்காண்பீர்கள்” என்றுவைடயளித்தார்.
௬௫ இைதக்ேகட்ட தைலைம ஆசாரியன் மிகக் ேகாபமைடந்தான். தன்

ஆைடகைளக் க ழித்துக் ெகாண்டு, “இவன் ேதவனுக்கு எத ரானைவகைளப்
ேபசுக றான். ேவறு சாட்ச யம் எதுவும் ேதைவயல்ைல. ேதவனுக்கு எத ராக
இவன் கூறயவற்ைற நீங்கள் எல்ேலாரும் ேகட்டீர்கள். ௬௬ நீங்கள் என்ன
ெசால்க றீர்கள்?” என்றுெசான்னான்.
யூதர்கள்அைனவரும், “இவன்குற்றவாளி. இவன் (இறக்க)மரிக்க ேவண்டும்”

என்றார்கள்.
௬௭ பன் அங்கருந்தவர்கள் இேயசுவன் முகத்தல் காற உமிழ்ந்தார்கள்.

அவைரத் தங்கள் ைகயால் அடித்தார்கள். மற்றவர்கள் அவரது கன்னத்தல்
அைறந்தார்கள். ௬௮அவர்கள் இேயசுைவப் பார்த்து, “நீ தீர்க்கதரிச என்பைதக்
காட்டு. க றஸ்துேவ, உன்ைன அடித்தது யார் என்பைதக் கூறு” என்று
ேகட்டார்கள்.

ேபதுருவன்மறுதலிப்பு
(மாற். 14:66-72;லூ. 22:56-62; ேயாவான் 18:15-18, 25-27)
௬௯ அப்ெபாழுது, முற்றத்தல் அமர்ந்தருந்த ேபதுருவ டம் ஒரு

ேவைலக்காரப்ெபண் வந்து, “கலிேலயாக்காரனான அம்மனிதன் இேயசுவுடன்
நீயும்இருந்தாயல்லவா?” எனக் ேகட்டாள்.
௭௦ ஆனால் ேபதுரு, தான் ஒருேபாதும் இேயசுவுடன் இருந்ததல்ைல என

அங்கருந்தவர்களிடம்கூறனான். ேபதுரு “நீஎன்னேபசுக றாய்என்ேறஎனக்குத்
ெதரியவல்ைல” என்றுகூறனான்.
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௭௧ பன்பு, முற்றத்ைத வ ட்டுச்ெசன்ற ேபதுருைவ, வாயற்கதவருகல்
ேவெறாரு ெபண்பார்த்தாள். அங்கருந்தவர்களிடம் அப்ெபண், “நசேரயனாகய
இேயசுவுடன்இருந்ததுஇவன்தான்” என்றுெசான்னாள்.
௭௨ மீண்டும் ேபதுரு தான் ஒருேபாதும் இேயசுவுடன் இருந்ததல்ைல எனக்

கூறனான். “ேதவனின் மீது ஆைணயாக இம்மனிதன் இேயசுைவ எனக்குத்
ெதரியாது” எனேபதுருகூறனான்.
௭௩ ச றது ேநரம் கழித்து அங்கு நன்றருந்த சலர் ேபதுருவ டம் ெசன்று,

“இேயசுவன் சீஷர்களில் நீயும் ஒருவன் என்பது எங்களுக்குத் ெதரியும். நீ
ேபசுவதலிருந்துஎங்களுக்குஅதுெதரிக றது” என்றுகூறனார்கள்.
௭௪ பன் சாபமிடத் துவங்கய ேபதுரு, “ேதவன் ேமல் ஆைணயாக எனக்கு

இேயசுைவத்ெதரியாது”என்றான். ேபதுருஇைதக்கூறயபன்ேசவல்கூவயது.
௭௫ அப்ேபாது “ேசவல் கூவுவதற்குமுன் என்ைன உனக்குத் ெதரியாது என நீ
மூன்று முைற கூறுவாய்” என இேயசு கூறயைதப் ேபதுரு ஞாபகப்படுத்த க்
ெகாண்டான். பன்பு ெவளியல் ெசன்ற ேபதுரு மிகுந்த மனக் கசப்புடன்
அழுதான்.

௨௭
பலாத்துவன்முன்இேயசு
(மாற். 15:1;லூ. 23:1-2; ேயாவான் 18:28-32)
௧தைலைமஆசாரியரும்மூத்தயூதத்தைலவர்களும்மறுநாள்அதகாைலயல்

இேயசுைவக் ெகால்லத் தீர்மானித்தார்கள். ௨ அவர்கள் இேயசுைவச்
சங்கலியல் பைணத்து, ஆளுநர் பலாத்துவ டம் அைழத்துச் ெசன்றார்கள்.
அவர்கள்பலாத்துவ டம்இேயசுைவஒப்பைடத்தார்கள்.
யூதாஸின்தற்ெகாைல
(அப். 1:18–19)
௩இேயசுைவ எத ரிகளிடம் காட்டிக் ெகாடுத்த யூதாஸ் அவர்கள் இேயசுைவக்

ெகால்லத் தீர்மானித்தைதக் கண்டேபாது தன் ெசயலுக்காக மிகவும்
வருந்தனான். ஆகேவ தனக்குக் கைடத்த முப்பது ெவள்ளிக் காசுகைளயும்
தைலைம ஆசாரியர்களிடமும் மூத்தத் தைலவர்களிடமும் எடுத்துச் ெசன்றான்.
௪ யூதாஸ், “நான் பாவம் ெசய்து வ ட்ேடன். குற்றமற்றவரான இேயசுைவ
உங்களிடம் ெகாைலெசய்யக்ெகாடுத்துவ ட்ேடன்” என்றான்.
அதற்குயூதத்தைலவர்கள், “அைதப்பற்ற எங்களுக்குக்கவைலயல்ைல. அது

உன்னுைடயப ரச்சைன. எங்களுைடயதல்ல” என்றார்கள்.
௫ ஆகேவ யூதாஸ் பணத்ைத ேதவாலயத்தல் வீசெயற ந்தான். பன்னர்

யூதாஸ்அவ்வ டத்ைதவ ட்டுச்ெசன்றுதூக்குேபாட்டுக்ெகாண்டான்.
௬ ெவள்ளி நாணயங்கைளப் ெபாறுக்க எடுத்த தைலைம ஆசாரியர்கள்,

“இப்பணத்ைதத் ேதவாலயக் கருவூலத்தல் ைவத்தருக்க நம் சட்டம்
அனுமதக்காது. ஏெனன்றால், இப்பணம் ஒருவனது மரணத்தற்காகக்
ெகாடுக்கப்பட்டது” என்று ெசால்லி, ௭ அப்பணத்ைதக் ெகாண்டு குயவனின்
வயல் என்றைழக்கப்பட்ட நலத்ைத அவர்கள் வாங்கத் தீர்மானித்தார்கள். அந்த
நலம் எருசேலைமக் காண வரும் பயணிகள் இறந்தால் அவர்கைள அடக்கம்
ெசய்யப் பயன்படுத்தப்பட்டது. ௮ எனேவ தான் அந்த நலம் இன்னமும் “இரத்த
நலம்” என அைழக்கப்படுக றது. ௯ தீர்க்கதரிச எேரமியா ெசான்னபடி இது
நடந்தது.
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“அவர்கள்முப்பதுெவள்ளி நாணயங்கைளஎடுத்துக் ெகாண்டார்கள். அதுேவ
இஸ்ரேவலர்கள் அவருக்கு (இேயசுவுக்கு) ந ர்ணயத்த வைல. ௧௦ கர்த்தர்
எனக்கு ஆைணயட்டது ேபால, அந்த முப்பது ெவள்ளி நாணயங்கைள
குயவனின்வயைலவாங்கப் பயன்படுத்தனார்கள்.”*

பலாத்துவன்வசாரைண
(மாற். 15:2-5;லூ. 23:3-5; ேயாவான் 18:33-38)
௧௧ இேயசு ஆளுநரான பலாத்துவன் முன்னால் நன்றார். பலாத்து

இேயசுவ டம்பலேகள்வகள்ேகட்டான். “யூதர்களின்இராஜன்நீர்தானா?” என்று
ேகட்டான்.
அதற்குஇேயசு, “ஆம், நாேனதான்” என்றார்.
௧௨ தைலைம ஆசாரியர்களும், மூத்த யூதத் தைலவர்களும் இேயசுைவக்

குற்றம்சுமத்தயெபாழுது,அவர் எதுவும்கூறவல்ைல.
௧௩ ஆகேவ பலாத்து இேயசுவ டம், “இவர்கள் உன்மீது சுமத்தய இத்தைன

குற்றச் சாட்டுகைளயும் ேகட்டாயல்லவா? நீ ஏன் பதல் ெசால்லக் கூடாது?”
என்றான்.
௧௪ஆனால், இேயசு பலாத்துவற்கு பதல் ஏதும்கூறவல்ைல. அைதக்கண்டு

பலாத்துமிகவும்வயப்பைடந்தான்.
இேயசுைவவடுவக்கப் பலாத்துவன்முயற்ச
(மாற். 15:6-15;லூ. 23:13-25; ேயாவான் 18:39-19:16)
௧௫ ஒவ்ெவாரு வருடமும் பஸ்கா பண்டிைகயன் ேபாது சைறயலிருந்து

ஒருவைர ஆளுநர் வடுவப்பது வழக்கம். மக்கள் வரும்பும் ஒருவைர
வடுவப்பது வழக்கம். ௧௬ அப்ெபாழுது துன்மார்க்கனான ஒருவன்
சைறயலிருந்தான். அவன்ெபயர் பரபாஸ்.
௧௭ பலாத்துவன் வீட்டிற்கு முன் மக்கள் கூடினார்கள். பலாத்து மக்கைளப்

பார்த்து, “உங்களுக்காக ஒருவைன வடுதைல ெசய்க ேறன். நீங்கள் யாைர
வடுவக்க வரும்புக றீர்கள். பரபாைஸயா அல்லது கறஸ்து எனப்படும்
இேயசுைவயா?” என்றான். ௧௮ ெபாறாைம ெகாண்ேட மக்கள் தன்னிடம்
இேயசுைவஒப்பைடத்துள்ளார்கள்என்பைதபலாத்துஅற ந்தான்.
௧௯ நீத வழங்கும் இடத்தல் அமர்ந்து பலாத்து இவற்ைறக் கூறனான்.

அப்ெபாழுதுஅவனது மைனவ ஒரு ெசய்த அனுப்பனாள். அதல், “இேயசுைவ
எதுவும் ெசய்யாதீர்கள். அவர் குற்றமற்றவர். இன்று நான் அவைரப்பற்ற ஒரு
கனவுகண்ேடன். அதுஎன்ைனமிகவும்கலங்கைவத்தது” என்றருந்தது.
௨௦ஆனால், தைலைமஆசாரியர்களும்மூத்தயூதத் தைலவர்களும் பரபாைஸ

வடுதைல ெசய்யவும் இேயசுைவக் ெகால்ல ேவண்டுெமனவும் ேகாரிக்ைக
ைவக்கமக்கைளத்தூண்டினார்கள்.
௨௧ பலாத்து, “என்னிடம் பரபாசும், இேயசுவும் உள்ளார்கள். யாைர வடுவக்க

நீங்கள்வரும்புக றீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
அதற்குமக்கள் “பரபாஸ்” என்றுெசான்னார்கள்.
௨௨ “அப்படியானால் க றஸ்துஎனப்படும்இேயசுைவஎன்னெசய்வது?” என்று

பலாத்துேகட்டான்.
“அவைரச் சலுைவயல் அைறந்து ெகால்லுங்கள்” என்று மக்கள்

ெசான்னார்கள்.

* ௨௭:௧௦: ‘கர்த்தர்...பயன்படுத்தனார்கள்’ சக. 11:12-13.
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௨௩ “அவைர ஏன் ெகால்ல வரும்புக றீர்கள்? அவர் என்ன தவறு ெசய்தார்?”
என்றுபலாத்துமக்கைளக் ேகட்டான்.
ஆனால் மக்கள் அைனவரும் “அவைரச் சலுைவயல் அைறந்து

ெகால்லுங்கள்” என்றுசத்தமாய்கூக்குரலிட்டுச்ெசான்னார்கள்.
௨௪ மக்கைள மாற்றத் தன்னால் ஏதும் ெசய்ய முடியாது என்பைதப் பலாத்து

கண்டான். ேமலும் மக்கள் ெபாறுைமயழப்பைதயும் பலாத்து கவனித்தான்.
ஆகேவ தண்ணீைர எடுத்து மக்கள் எல்ேலாரும் காணுமாறு தன் ைககைளக்
கழுவனான். பன்பு, “இவரது மரணத்தற்கு நான் ெபாறுப்பல்ல. நீங்கேள
அைதச்ெசய்க றீர்கள்” என்றுபலாத்துகூறனான்.
௨௫ “அவரது மரணத்தற்கு நாங்கேள ெபாறுப்பு. அவரது மரணத்தற்கான

தண்டைனைய எங்களுக்கும் எங்கள் குழந்ைதகளுக்குமாக நாங்கள்
ஒப்புக்ெகாள்க ேறாம்” என்றுமக்கள்அைனவரும்கூறனார்கள்.
௨௬பன் பலாத்து பரபாைஸவடுதைலெசய்தான். இேயசுைவச் சாட்ைடயால்

அடிக்குமாறு பலாத்து சல வீரர்களிடம் கூறனான். ப றகு சலுைவயல்
அைறந்துெகால்வதற்குவீரர்களிடம்இேயசுைவஒப்பைடத்தான்.

இேயசுைவக் ேகலிெசய்தல்
(மாற். 15:16-20; ேயாவான் 19:2-3)
௨௭ பன்னர் பலாத்துவன் வீரர்கள் இேயசுைவ பலாத்துவன்

அரண்மைனக்குள் ெகாண்டு வந்தார்கள். ௨௮ எல்லா வீரர்களும் இேயசுைவச்
சுற்ற க்ெகாண்டு அவரது ஆைடகைளக் கழற்ற ஒரு சவப்பு ேமலங்கைய
அணிவத்தார்கள். ௨௯ வீரர்கள் முட்களால் ஒரு க ரீடம் ெசய்து அைத
இேயசுவன் தைலயல் சூட்டினார்கள். அவரது வலது ைகயல் ஒரு தடிையக்
ெகாடுத்தார்கள். பன்னர் அவ்வீரர்கள் இேயசுவன் முன்னால் குனிந்து
ேகலி ெசய்தார்கள். “வணக்கம் யூதர்களின் அரசேர” என்றார்கள். ௩௦ அவர்
முகத்தல் காற உமிழ்ந்தார்கள். பன்னர் அவரது ைகயலிருந்த தடிைய வாங்க
அவரது தைலயல் பல முைற அடித்தார்கள். ௩௧ இேயசுைவ அவர்கள் ேகலி
ெசய்து முடித்ததும், சவப்பு ேமலங்கைய நீக்கயபன் அவரது ஆைடகைள
அணிவத்தார்கள். பன்னர்சலுைவயல்அைறந்துெகால்வதற்காகஇேயசுைவ
வீரர்கள்அைழத்துச்ெசன்றார்கள்.

இேயசு சலுைவயல்ெகால்லப்படுதல்
(மாற். 15:21-32;லூ. 23:26-39; ேயாவான் 19:17-19)
௩௨ ேபார்வீரர்கள் இேயசுவுடன் நகைர வ ட்டு ெவளியல் ெசன்று

ெகாண்டிருந்தார்கள். ச ேரேன என்னுமிடத்தலிருந்து வந்த சீேமான்
என்பவைன இேயசுவுக்காக சலுைவையச் சுமந்துவர ேபார்வீரர்கள்
கட்டாயப்படுத்தனார்கள். ௩௩ மண்ைட ஓட்டின் இடம் என்னும் ெபாருள்படும்
ெகால்ெகாதா என்று அைழக்கப்படுமிடத்த ற்கு அவர்கள் வந்து ேசர்ந்தார்கள்.
௩௪அங்கு வலிைய மறக்கச்ெசய்யும் மருந்து கலந்த பானத்ைத இேயசுவுக்குக்
ெகாடுத்தார்கள். அைதச்சுைவத்தஇேயசுஅைதக்குடிக்கமறுத்தார்.
௩௫ ேபார் வீரர்கள் இேயசுைவ சலுைவயல் ஆணிகைள ைவத்து

அைறந்தார்கள். யார் இேயசுவன் ஆைடகைளப் ெபறுவது என்பைத சீட்டுப்
ேபாட்டு முடிவு ெசய்தார்கள். ௩௬ ேபார்வீரர்கள் அங்கு உட்கார்ந்து இேயசுைவ
கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். ௩௭இேயசுவன்தைலக்குேமல்ஒருஅறவப்பு
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பலைகையஅவர்கள்அைறந்தார்கள். அதல் “இவர்இேயசு,யூதர்களின்அரசன்”
என்றுஎழுதயருந்தது.
௩௮ இேயசுவன் வலப்பக்கமும் இடப்பக்கமும் இரு ெகாள்ைளக்காரர்கள்

சலுைவயல் அைறயப்பட்டார்கள். ௩௯ மக்கள் இேயசுவன் அருகல்
நடந்துச்ெசன்று அவைரத் த ட்டினார்கள். தைலையக் குலுக்கயபடி மக்கள்
கூறனார்கள், ௪௦ “ேதவாலயத்ைத இடித்து மூன்று நாட்களில் மீண்டும் கட்ட
முடியும் எனக் கூறனாேய! உன்ைன நீேய காப்பாற்ற க்ெகாள்! நீ ேதவனின்
குமாரன்என்பதுஉண்ைமயானால், சலுைவயலிருந்துஇறங்க வா!” என்றனர்.
௪௧ தைலைம ஆசாரியர், ேவதபாரகர் மற்றும் மூத்த யூதத்தைலவர்கள்

ஆகய அைனவரும் அங்கருந்தனர். மக்கள் ெசய்தது ேபாலேவ அவர்களும்
இேயசுைவக் ேகலி ெசய்தார்கள். ௪௨ அவர்கள், “இவன் மற்றவர்கைளக்
காப்பாற்றனான்! ஆனால் தன்ைனேய காப்பாற்ற க்ெகாள்ள முடியவல்ைல!
இவைன (இஸ்ரேவலின்) யூதர்களின் அரசன் என்று மக்கள் கூறுகறார்கள்.
இவன் அரசனானால் இப்ெபாழுது சலுைவயலிருந்து கீேழ இறங்க
வரேவண்டும். அப்ெபாழுது நாங்கள்இவைன நம்புேவாம். ௪௩இவன் ேதவைன
நம்பனான். எனேவ ேதவன் வரும்பனால் இவைனக் காப்பாற்றட்டும் ‘நான்
ேதவ குமாரன்’ என இவன் கூறனான்” என்றார்கள். ௪௪ அவ்வாறாகேவ,
இேயசுவன் இருபக்கமும் சலுைவயல் அைறயப்பட்ட ெகாள்ைளக்காரர்களும்
அவைர ந ந்தைனெசய்தனர்.

இேயசுவன்மரணம்
(மாற். 15:33-41;லூ. 23:44-49; ேயாவான் 19:28-30)
௪௫ நடுப்பகலில் நாடு முழுவதும் இருண்டது. இருள் மூன்று மணி ேநரம்

ெதாடர்ந்தது. ௪௬ சுமார் மூன்று மணியளவல் இேயசு உரத்த குரலில் “ஏலி
ஏலி லாமா சபக்தானி” என்று கதறனார். இதன் ெபாருள், “என் ேதவேன, என்
ேதவேன, ஏன்என்ைனக்ைகவ ட்டீர்?”✡ என்பதாகும்.
௪௭அங்குநன்றருந்தசலர்இைதக்ேகட்டார்கள். அவர்கள், “அவன்எலியாைவ

அைழக்க றான்” என்றார்கள்.
௪௮உடேனஅவர்களில்ஒருவன்ஓடிப்ேபாய்கடல்பஞ்ைசக்ெகாண்டுவந்தான்.

அைதப்புளிப்பானபானத்தல்ேதாய்த்துகுச்சயல்கட்டிஇேயசுவுக்குக்குடிக்கக்
ெகாடுத்தான். ௪௯ ஆனால் மற்றவர்கள், “அவைனத் ெதாந்தரவு ெசய்யாேத.
எலியா அவைனக் காப்பாற்ற வருவானா என்பைதக் காணேவண்டும்”
என்றார்கள்.
௫௦ மீண்டும் இேயசு ஒரு முைற சத்தமிட்டுக் கதறனார். பன்னர், இேயசுவன்

ஆவ ப ரிந்தது.
௫௧ இேயசு இறந்தெபாழுது, ேதவாலயத்தலிருந்த தைரச்சீைல இரண்டாகக்

க ழிந்தது. க ழிசல் தைரச்சீைலயன் ேமலிருந்துத் துவங்க கீேழ
வைரக்கும் வந்தது. ேமலும், நலம் நடுங்கயது. பாைறகள் ெநாறுங்கன.
௫௨கல்லைறகள்அைனத்தும்தறந்தன. ேதவனுைடயமனிதர்கள்பலர்மீண்டும்
மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுந்தார்கள். ௫௩ கல்லைறயலிருந்து எழுந்த
அவர்கள் இேயசு மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுந்த பன்பு பரிசுத்த நகருக்குச்
(எருசேலமுக்கு)ெசன்றைதமக்கள்பலரும்கண்டார்கள்.
✡ ௨௭:௪௬: சங்கீதம் 22:1-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௫௪ இேயசுவுக்குக் காவலிருந்த பைடத் தைலவனும் ேபார்வீரர்களும் நல
நடுக்கம் ஏற்பட்டைதயும் நடந்த ந கழ்ச்ச கைளயும் கண்டார்கள். மிகவும்
பயந்துேபான அவர்கள், “இவர் உண்ைமய ேலேய ேதவகுமாரன்தான்”
என்றார்கள்.
௫௫ ெபண்கள் பலரும் சலுைவக்குத் ெதாைலவல் நன்று கவனித்துக்

ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் கலிேலயாவலிருந்து இேயசுைவத் ெதாடர்ந்து
வந்த ெபண்கள். ௫௬ மகதேலனா மரியாள், யாக்ேகாபு மற்றும் ேயாேசப்பு
ஆக ேயாரின் தாய் மரியாள் மற்றும் யாக்ேகாபு, ேயாவான்ஆக ேயாரின் தாயும்
இருந்தார்கள்.
இேயசுஅடக்கம்ெசய்யப்படுதல்
(மாற். 15:42-47;லூ. 23:50-56; ேயாவான் 19:38-42)
௫௭ அன்று மாைல அரிமத்தயாவலிருந்து இேயசுவன் சீஷனும்,

ெசல்வந்தனும், அரிமத்தயா ஊரானுமாகய ேயாேசப்பு எருசேலமுக்கு
வந்தான் ௫௮ ேயாேசப்பு பலாத்துவ டம் ெசன்று இேயசுவன் சரீரத்ைதக்
ேகட்டான். பலாத்து இேயசுவன் சரீரத்ைத ேயாேசப்ப டம் ெகாடுக்குமாறு
வீரர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டான். ௫௯ பன்பு ேயாேசப்பு இேயசுவன் சரீரத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாண்டு அைதப் புதய ெமன்ைமயான துணியல் சுற்றனான்.
௬௦ இேயசுவன் சரீரத்ைத ஒரு பாைறயல் ேதாண்டிய புதய கல்லைறயல்
ேயாேசப்பு அடக்கம் ெசய்தான். ஒரு ெபரிய பாறாங்கல்ைலக் ெகாண்டு
கல்லைறவாயைலமூடினான்.
இவற்ைறச் ெசய்தபன் ேயாேசப்பு அங்கருந்து புறப்பட்டுச் ெசன்றான்.

௬௧ மகதேலனா மரியாளும், மரியாள் என்னும் ெபயர் ெகாண்ட மற்ெறாரு
ெபண்ணும்கல்லைறக்குஅருகல்அமர்ந்தருந்தனர்.
இேயசுவன்கல்லைறக்குகாவல்
௬௨ ஆயத்தநாளுக்கு† மறுநாள், தைலைம ஆசாரியர்களும்

பரிேசயர்களும் பலாத்துவ டம் ெசன்று, ௬௩ “ஐயா, தான் உயருடன்
இருந்தெபாழுது அப்ெபாய்யன், ‘நான் மூன்று நாட்களுக்குப் பன்
மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுேவன்’ என்று கூறனான். ௬௪ ஆகேவ மூன்று
நாட்களாக றவைரயலும் கல்லைறைய நன்கு காவல் காக்க உத்தரவடுங்கள்.
அவனது சீஷர்கள் வந்து சரீரத்ைத தருட முயற்ச க்கலாம். பன், மக்களிடம்
ெசன்று அவன் மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுந்துவ ட்டதாகக் கூறக்கூடும்.
அவைனப் பற்ற அவர்கள் முன்னர் கூறய ெபாய்கைளக் காட்டிலும் இது அதக
ேமாசமானதாகஇருக்கும்” என்றார்கள்.
௬௫ அதற்கு பலாத்து, “ச ல ேபார் வீரர்கைள அைழத்துச் ெசன்று உங்களால்

முடிந்தஅளவுகல்லைறையக்காவல்ெசய்யுங்கள்”என்றுகூறனான். ௬௬ஆகேவ
அவர்கள்அைனவரும்ெசன்றுசரீரத்ைதயாரும்தருடாதவாறுபாதுகாத்தார்கள்.
கல்லைறைய மூடிய கல்லுக்கு முத்தைர ைவத்தும், ேபார் வீரர்கைளக்
காவலுக்குைவத்தும்இைதச்ெசய்தார்கள்.

௨௮
இேயசுவன்உய ர்த்ெதழுதல்
(மாற். 16:1-8;லூ. 24:1-12; ேயாவான் 20:1-10)

† ௨௭:௬௨: ஆயத்தநாள்ெவள்ளிக்க ழைம. வாரஓய்வுத்தருநாளுக்குமுந்தனநாள்.
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௧ஓய்வு நாளுக்குப் ப றகு மறுநாள் வாரத்தன் முதல் நாள் அன்றுஅதகாைல
மகதேலனா மரியாளும், மரியாள் எனப் ெபயர் ெகாண்ட மற்றப் ெபண்ணும்
இேயசுவன்கல்லைறையக்காணச்ெசன்றார்கள்.
௨அப்ெபாழுது மிகத் தீவ ரமான பூமி அத ர்ச்ச உண்டானது. வானத்தலிருந்து

இறங்க வந்த ஒரு தூதன் கல்லைறைய மூடியருந்த பாறாங்கல்ைல உருட்டிக்
கீேழ தள்ளினான். பன் அத்தூதன் அப்பாறாங்கல்லின் மீது அமர்ந்தான்.
௩ மின்னைலப் ேபாலப் ப ரகாச த்த அந்தத் தூதனின் ஆைடகள் பனி ேபால
ெவண்ைமயாயருந்தன. ௪கல்லைறக்குக்காவலிருந்தேபார்வீரர்கள்தூதைனக்
கண்டு மிகவும் பயந்துேபானார்கள். பயத்தனால் நடுங்கய ேபார்வீரர்கள்
பணத்ைதப்ேபால ேபச்சுமூச்சற்றவர்களானார்கள்.
௫ தூதன் ெபண்கைளப் பார்த்து, “பயப்படாதீர்கள். சலுைவயல்

அைறந்து ெகால்லப்பட்ட இேயசுைவ நீங்கள் ேதடுகன்றீர்கள் என்பைத
நானற ேவன். ௬ஆனால் இேயசு இங்ேக இல்ைல. அவர் ெசான்னது ேபாலேவ
மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுந்துவ ட்டார். அவரது சரீரம் ைவக்கப்பட்டிருந்த
இடத்ைதப் பாருங்கள். ௭ உடேன அவரது சீஷர்களிடம் வைரந்து ெசன்று
ெசால்லுங்கள். ‘இேயசு மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுந்து வ ட்டார். அவர்
கலிேலயாவற்குச் ெசன்றுெகாண்டிருக்க றார். அவர் உங்களுக்கு முன்னேர
அங்கருப்பார்.’ அங்ேக நீங்கள் இேயசுைவக் காணலாம். இேதா நான்
உங்களுக்குச்ெசால்லிவட்ேடன்” என்றுகூறனான்.
௮ ஆகேவ, அப்ெபண்கள் வைரந்து கல்லைறைய வ ட்டுப் புறப்பட்டார்கள்.

அவர்கள் பயந்துேபானார்கள். அேத சமயம் மக ழ்ச்ச யைடந்தார்கள். நடந்தைத
சீஷர்களிடம் ெசால்லஅவர்கள்ஓடினார்கள். ௯அப்ெபாழுதுஇேயசுஅவர்களின்
முன்பு வந்து நன்றார். இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து “வாழ்க” என்றார்.
இேயசுவன் அருகல் ெசன்ற ெபண்கள் அவரது கால்கைளத் ெதாட்டு
வணங்கனார்கள். ௧௦ பன்னர் இேயசு அப்ெபண்களிடம், “பயப்படாதீர்கள். என்
சேகாதரர்களிடம் (சீஷர்களிடம்) ெசன்று கலிேலயாவற்கு வரச்ெசால்லுங்கள்.
அவர்கள்என்ைனஅங்ேககாண்பார்கள்” என்றார்.

யூதத்தைலவர்களிடம் புகார்
௧௧ ெபண்கள் சீஷர்கைளத் ேதடிப் ேபானார்கள். அேத சமயம், கல்லைறக்குக்

காவலிருந்த ேபார் வீரர்களில் சலர் நகருக்குள் ெசன்றார்கள். நடந்தைவ
அைனத்ைதயும் தைலைம ஆசாரியர்களிடம் ெசால்வதற்காக அவர்கள்
ெசன்றார்கள். ௧௨ தைலைம ஆசாரியர்கள் மூத்த யூதத் தைலவர்களுடன்
ேசர்ந்து த ட்டமிட்டு, அதன்படி ஒரு ெபாய் கூறுவதற்காக ேபார்வீரர்களுக்குப்
ெபரும் பணம் தந்தார்கள். ௧௩ அவர்கள் ேபார்வீரர்களிடம், “நீங்கள் இரவு
தூங்கக்ெகாண்டிருந்தெபாழுது இேயசுவன் சீஷர்கள் அவரது சரீரத்ைதத்
தருடிச் ெசன்றுவட்டார்கள் என மக்களிடம் ெசால்லுங்கள். ௧௪ஆளுநர் இைத
அற ந்தால் அவைரச் சமாளித்து உங்களுக்குத் தீங்கு வராதபடி நாங்கள்
காப்பாற்றுக ேறாம்” என்றார்கள். ௧௫ ஆகேவ, ேபார் வீரர்களும் பணத்ைதப்
ெபற்றுக்ெகாண்டு அவர்களுக்கு ெசால்லியபடி ெசய்தார்கள். இன்ைறக்கும்
யூதர்களுக்கைடயல்இந்தப்ெபாய்யானகைதெசால்லப்பட்டுவருகறது.

தமதுசீஷர்களுடன்இேயசு ேபசுதல்
(மாற். 16:14-18;லூ. 24:36-49; ேயாவான் 20:19-23;அப். 1:6-8)
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௧௬ பத ெனாரு சீஷர்களும் கலிேலயாவல் இேயசு கூறய மைலக்குச்
ெசன்றார்கள். ௧௭ மைல மீது இேயசுைவ சீஷர்கள் கண்டு, வணங்கனார்கள்.
ஆனால் சல சீஷர்கள் அவர் உண்ைமயாகேவ இேயசு என்று நம்பவல்ைல.
௧௮ ஆகேவ இேயசு அவர்களிடம், “வானத்தலும் பூமியலும் முழு அதகாரமும்
எனக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்க றது. ௧௯ ஆகேவ உலகல் உள்ள மக்கள்
அைனவைரயும் சீஷர்களாக்குங்கள். ப தாவன் ெபயராலும் குமாரனின்
ெபயராலும்பரிசுத்தஆவயானவரின்ெபயராலும்அவர்களுக்குஞானஸ்நானம்
வழங்குங்கள். ௨௦ நான் உங்களுக்குக் கூறய அைனத்ைதயும் அவர்களும்
பன்பற்றும்படி ேபாதைன ெசய்யுங்கள். நான் எப்ெபாழுதும் உங்களுடேனேய
இருப்ேபன் என்பதல் உறுதயாயருங்கள். உலகன் முடிவுவைரயலும் நான்
உங்களுடன்ெதாடர்ந்துஇருப்ேபன்” என்றார்.
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மாற்கு
எழுத யசுவ ேசஷம்

இேயசுவன்வருைக
(மத். 3:1-12;லூ. 3:1-9, 15-17; ேயாவான் 1:19-28)
௧ ேதவனுைடய குமாரனாகய இேயசு க றஸ்துைவப்பற்றய நற்ெசய்தயன்

துவக்கம். ௨ ஏசாயா தீர்க்கதரிச ெசான்னபடி அது நைடெபற்றது. ஏசாயா
எழுதனான்:

“ேகளுங்கள்! நான்என்தூதைனஉமக்குமுன்பாகஅனுப்புக ேறன்.
அவன்உமக்குவழிையஆயத்தம்ெசய்வான்.” மல்கயா 3:1

௩ “வானாந்தரத்தல்ஒருமனிதன்கூவுகறான்.
‘கர்த்தருக்கானவழிையஆயத்தம்ெசய்யுங்கள்.

அவரதுபாைதையேநரானதாக்குங்கள்.’ ” ஏசாயா 40:3

௪ஆைகயால் ேயாவான்வந்தான். அவன்வானாந்தரப் பகுதயல் மக்களுக்கு
ஞானஸ்நானம் வழங்கனான். அவன் மக்களிடம் மனம் மாறயைதக்
காட்டும்படியான ஞானஸ்நானம் ெபற்றுக்ெகாள்ளும்படி ெசான்னான்.
அப்ெபாழுது அவர்களது பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் என்றான். ௫ யூேதயா
நாட்டினரும் எருசேலமில் வாழ்கன்ற அைனத்து மக்களும் அவனிடம் வந்தனர்.
அவர்கள்ெசய்தபாவங்கைளஅறக்ைகய ட்டனர். ேயார்தான்ஆற்றன்கைரயல்
ேயாவான்அவர்களுக்குஞானஸ்நானம்ெகாடுத்தான்.
௬ ஒட்டக மய ரால் ஆன ஆைடைய ேயாவான் அணிந்தருந்தான். தனது

இடுப்பல் ேதால் வாரால் ஆன கச்ைசையக் கட்டியருந்தான். அவன்
ெவட்டுக்களிையயும். காட்டுத் ேதைனயும்உண்டுவந்தான்.
௭ “என்ைனவட வல்லவர் ஒருவர் எனக்குப் பன்னால் வருகறார். அவருக்கு

முன்னால், நான் குனிந்து அவரது கால் ெசருப்புகளின் வாைர அவழ்க்கவும்
தகுத இல்லாதவன். ௮ நான் தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம் வழங்குக ேறன்.
அவேரா உங்களுக்குப் பரிசுத்த ஆவயால் ஞானஸ்நானம் வழங்குவார்” என்று
ேயாவான்அவர்களுக்குஉபேதசம்ெசய்தான்.
இேயசுஞானஸ்நானம்ெபறுதல்
(மத். 3:13-17;லூ. 3:21-22)
௯கலிேலயாவல்உள்ளநாசேரத்நகரத்தலிருந்துஇேயசுஅப்ெபாழுதுஅங்ேக

வந்தார். அவர் ேயார்தான் ஆற்றல் ேயாவானால் ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்.
௧௦ அவர் தண்ணீரிலிருந்து ெவளிேயறயேபாது வானம் தறக்கப்பட்டைதக்
கண்டார். பரிசுத்த ஆவயானவர் ஒரு புறாைவப் ேபால அவரிடம் கீேழ
இறங்கனார். ௧௧ “நீர் என்னுைடய மகன். நான் உம்மிடம் அன்பாய்
இருக்க ேறன். நான் உம்மிடம் மிகவும் ப ரியமாய் இருக்க ேறன்” என ஓர் அசரீரி
வானத்தலிருந்துேகட்டது.
இேயசு ேசாத க்கப்படுதல்
(மத். 4:1-11;லூ. 4:1-13)
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௧௨ ப றகு ஆவயானவர் இேயசுைவ வனாந்தரத்தல் தனிேய அனுப்பனார்.
௧௩ அந்த வனாந்தரத்தல் இேயசு நாற்பது நாட்கள் இருந்தார். காட்டு
மிருகங்கேளாடு அவர் அங்ேக இருந்தார். அவர் அங்கு இருந்தேபாது,
சாத்தானால் ேசாத க்கப்பட்டார். ப றகு ேதவதூதர்கள் வந்து அவருக்கு உதவ
ெசய்தார்கள்.

கலிேலயாவல்இேயசுவன்ஊழியம்
(மத். 4:12-17லூ. 4:14-15)
௧௪ இதற்குப் ப றகு ேயாவான் சைறயல் அைடக்கப்பட்டான். இேயசு

கலிேலயாவுக்குச் ெசன்று, ேதவனிடமிருந்து ெபற்ற நற்ெசய்தையப்
ேபாத த்தார். ௧௫ “சரியானேநரம்இங்ேகஇப்ெபாழுதுஇருக்கறது. ேதவனுைடய
இராஜ்யம் ெநருங்கவ ட்டது. உங்கள் மனைதயும் வாழ்க்ைகையயும்
மாற்ற க்ெகாள்ளுங்கள். நற்ெசய்த மீது நம்ப க்ைக ைவயுங்கள்” என்றுஇேயசு
ெசான்னார்.

சீஷர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்
(மத். 4:18-22;லூ. 5:1-11)
௧௬ இேயசு கலிேலயாவன் கடற்கைரயன் ஓரமாய் நடந்து ெசன்றார்.

சீேமாைனயும் சீேமானின் சேகாதரனான அந்த ேரயாைவயும் இேயசு கண்டார்.
அவர்கள்இருவரும்மீன்ப டிப்பவர்கள். அவர்கள்கடலுக்குள்வைலையவீச மீன்
ப டித்துக்ெகாண்டிருந்தனர். ௧௭ இேயசு அவர்களிடம், “வாருங்கள். என்ைனப்
பன் ெதாடருங்கள். நான் உங்கைள ேவறுவதமான மீன் ப டிப்பவர்களாக
மாற்றுேவன். நீங்கள்மீைனஅல்ல,மனிதர்கைளப்ப டிப்பவர்களாவீர்கள்”என்று
கூறனார். ௧௮ஆைகயால் சீேமானும், அந்த ேரயாவும் வைலகைள வ ட்டு வ ட்டு
இேயசுைவப்பன்ெதாடர்ந்துெசன்றனர்.
௧௯ இேயசு கலிேலயாவன் கடற்கைரேயாரமாய் ெதாடர்ந்து நடந்து

ெசன்றார். அவர் ெசெபேதயுவன் மகன்களான யாக்ேகாபு, ேயாவான் என்னும்
சேகாதரர்கைளக் கண்டார். அவர்களும் படகல்இருந்து ெகாண்டு மீன்ப டிக்கும்
தம் வைலகைளப் பழுது பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். ௨௦ அவர்கேளாடு
அவர்களின் தந்ைத ெசெபேதயுவும் அவேனாடு ேவைலபார்க்கும் சல
மீனவர்களும் படகல் இருந்தனர். இேயசு அவர்கைளக் கண்டதும் தம்ேமாடு
வரும்படி அைழத்தார். அவர்கள் தம் தந்ைதைய வ ட்டுவ ட்டு இேயசுைவப் பன்
ெதாடர்ந்தனர்.

அசுத்தஆவயுள்ளவன்குணமாகுதல்
(லூ. 4:31-37)
௨௧ இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் கப்பர்நகூமுக்குச் ெசன்றார்கள்.

ஓய்வுநாளில் ெஜப ஆலயத்த ற்குள் ெசன்று இேயசு ேபாதைன
ெசய்தார். ௨௨ அங்ேக இருந்த மக்கள் இேயசுவன் ேபாதகத்ைதக் ேகட்டு
வயப்பைடந்தார்கள். அவர்களின் ஏைனய ேவதபாரகைரப்ேபால இேயசு
உபேதச க்கவல்ைல. அவர் எல்லா அத காரங்கைளயும் உைடயவராக
உபேதச த்தார். ௨௩ெஜபஆலயத்த ற்குள்இேயசுஇருந்தேபாதுஅசுத்தஆவயால்
ப டிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனும் அங்ேக இருந்தான். ௨௪ அவன், “நசேரயனாகய
இேயசுேவ! எங்களிடம் நீர் என்ன வரும்புக றீர்? எங்கைள அழிக்கவா வந்தீர்?
நீர் ேதவனின்பரிசுத்தர் என்பதுஎனக்குத்ெதரியும்” என்றுசத்தமிட்டான்.
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௨௫இேயசு பலமான குரலில், “அைமதயாக இரு. இவைன வட்டு ெவளிேய
வா” என்றுகட்டைளய ட்டார். ௨௬அந்தஅசுத்தஆவ அம்மனிதைனஒருஉலுக்கு
உலுக்கவ ட்டுஅவைனவட்டுப்ெபரும் சத்தத்ேதாடுெவளிேயறயது.
௨௭ மக்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். அவர்கள், “இங்கு என்ன நடக்க றது? இந்த

மனிதர் புத தாக ஏேதா உபேதச க்க றார். இவர் அத காரத்துடன் உபேதசம்
ெசய்க றார். இவர் அசுத்த ஆவகளுக்கும் கட்டைள இடுகறார். ஆவகளும்
அவருக்கு அடிபணிகன்றன” என்று ஒருவேராெடாருவர் ேபச க் ெகாண்டனர்.
௨௮ எனேவ, கலிேலயாவன் அைனத்துப் பகுத களிலும் இேயசுைவப்பற்றய
ெசய்த ேவகமாகப் பரவயது.

அேநகைரக்குணமாக்குதல்
(மத். 8:14-17;லூ. 4:38-41)
௨௯இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் ெஜப ஆலயத்ைத வ ட்டு ெவளிேயறனர்.

அவர்கள் யாக்ேகாபு, ேயாவான் ஆக ேயாருடன் சீேமான், அந்த ேரயா
சேகாதரர்களின் வீட்டுக்குச் ெசன்றார்கள். ௩௦ சீேமானின் மாமியார் மிகவும்
உடல்நலம் இல்லாமல் இருந்தாள். அவள் படுக்ைகயல் காய்ச்சேலாடு
க டந்தாள். மக்கள் அவரிடம் அவைளப்பற்ற க் கூறனர். ௩௧ எனேவ இேயசு
அவளது படுக்ைகயருேக ெசன்றார். அவளது ைகையப் பற்ற க்ெகாண்டு
அவள் எழுந்தருக்க உதவ ெசய்தார். காய்ச்சல் அவைள வட்டு நீங்க அவள்
சுகமைடந்தாள். ப றகுஅவள்அவர்கைளஉபசரிக்கத்ெதாடங்கனாள்.
௩௨ அந்த இரவல், சூரியன் மைறந்த ப றகு, மக்கள் அைனத்து

ேநாயாளிகைளயும் இேயசுவ டம் ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள் ப சாசு
ப டித்தவர்கைளயும் அவரிடம் ெகாண்டு வந்தனர். ௩௩ அந்நகரில் உள்ள
அைனத்து மக்களும்அந்த வீட்டின்வாசலுக்குவந்துகூடினர். ௩௪அேநகருைடய
பலவதமான ேநாய்கைளயும் இேயசு குணப்படுத்தனார். பல ப சாசுகைளயும்
இேயசு துரத்தனார். ஆனால் இேயசு ப சாசுகைளப் ேபச அனுமதக்கவல்ைல.
ஏெனன்றால்அவர்யாெரன்றுஅைவகள்அறந்தருந்தன.

நற்ெசய்தையப் ேபாத ப்பதற்குஆயத்தம்
(லூ. 4:42-44)
௩௫ மறுநாள் காைலயல் இேயசு மிக முன்னதாகேவ எழுந்தார். இன்னும்

இருட்டாக இருந்தேபாேத அவர் வீட்ைட வ ட்டு ெவளிேயறனார். அவர் தனியாக
ஓரிடத்துக்குச் ெசன்று ப ரார்த்தைன ெசய்தார். ௩௬ ப றகு சீேமானும் அவனது
நண்பர்களும் இேயசுைவத் ேதடிச் ெசன்றனர். ௩௭ அவைரக் கண்டுபடித்து,
“மக்கள்யாவரும்உமக்காகேவஎத ர்பார்த்தருக்க றார்கள்” என்றனர்.
௩௮இேயசு, “நாம் ேவறு இடத்துக்குப் ேபாக ேவண்டும். நாம் சுற்றலும் உள்ள

நகரங்களுக்கும் ெசல்ல ேவண்டும். அந்தஇடங்களில் எல்லாம் நான் ேபாதைன
ெசய்யேவண்டும். அதற்காகத்தான் நான் வந்ேதன்” என்று பதலளித்தார்.
௩௯ ஆைகயால் இேயசு கலிேலயா எங்கும் ப ரயாணம் பண்ணினார். அவர்
ெஜப ஆலயங்களில் ேபாதைன ெசய்தார். அவர் பலவந்தமாகப் ப சாசுகைள,
மனிதர்களிடமிருந்துவ ரட்டினார்.

ேநாயாளிையகுணமாக்குதல்
(மத். 8:1-4;லூ. 5:12-16)
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௪௦ ெதாழுேநாயால் பாத க்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் இேயசுவ டம் வந்தான்.
அவன் இேயசுவன் முன்னால் மண்டிய ட்டு, “நீர் வரும்பனால் என்ைனக்
குணப்படுத்தலாம். அதற்குரியவல்லைமஉமக்குண்டு” என்றுெகஞ்சனான்.
௪௧ அவனுக்காக இேயசு மனமுருகனார். ஆைகயால் அவைனத் ெதாட்டு,

“நான் உன்ைனக் குணப்படுத்த வரும்புக ேறன். குணமைடவாயாக!” என்றார்.
௪௨உடேனேநாய்அவைனவட்டுவலக அவன்குணமானான்.
௪௩அவைனப் புறப்பட்டுச் ெசல்லுமாறு இேயசு கூறனார். ஆனால், அவைன

அவர் பலமாக எச்சரிக்ைகயும் ெசய்தார்: ௪௪ “நான் உனக்காகச் ெசய்தைத
யாரிடமும் ெசால்லாேத. ஆனால் நீயாகப் ேபாய் ஆலய ஆசாரியனிடம் காட்டு.
ேதவனுக்குக் காணிக்ைக ெசலுத்து. ஏெனன்றால் நீ குணமைடந்தருக்க றாய்.
ேமாேச ஆைணயட்டபடி காணிக்ைக ெசலுத்து. இதனால் நீ குணமானைத
மக்கள் அற ந்து ெகாள்வார்கள்,” என்று இேயசு கூறனார். ௪௫ அந்த மனிதன்
அங்கருந்து ெசன்று தான் கண்ட எல்லா மக்களிடமும் இேயசு தன்ைனக்
குணப்படுத்தயைதப் பற்ற ச் ெசான்னான். எனேவ இேயசுைவப் பற்றய
ெசய்த எங்கும் பரவயது. அதனால் இேயசுவால் ஒரு நகரத்துக்குள்ளும்
ெவளிப்பைடயாக நுைழயமுடியவல்ைல. மக்கள்இல்லாத இடங்களில் இேயசு
தங்க இருந்தார். இேயசு எங்கருந்தாலும் அைனத்து நகரங்களில் இருந்தும்
மக்கள்அவைரத் ேதடிவந்தனர்.

௨
பக்கவாதவயாத க்காரன்குணமாகுதல்
(மத். 9:1-8;லூ. 5:17-26)
௧ ச ல நாட்களுக்குப் பன்னர், இேயசு கப்பர்நகூமுக்கு வந்தார். அவர்

வீட்டுக்குத் தரும்பயுள்ளார் என்ற ெசய்த பரவயது. ௨ ஏராளமான ஜனங்கள்
இேயசுவன் ேபாதைனையக் ேகட்கக்கூடினார்கள். அந்தவீடு நைறந்துவ ட்டது.
அங்கு நற்பதற்கும் இடமில்ைல. வாசலுக்கு ெவளிேயயும் இடமில்ைல. இேயசு
அவர்களுக்குப் ேபாத த்துக்ெகாண்டிருந்தார். ௩ஒரு பக்கவாதக்காரைனச் சலர்
இேயசுவ டம் ெகாண்டு வந்தார்கள். நான்கு ேபர் அவைனத் தூக்கக்ெகாண்டு
வந்தனர். ௪ஆனால் அவர்களால் அவைன இேயசுவன் அருகல் ெகாண்டுவர
முடியவல்ைல. ஏெனன்றால் மக்கள் கூட்டம் அவ்வீட்ைடச் சூழ்ந்தருந்தது.
எனேவ அவர்கள் கூைரமீது ஏற இேயசு இருந்த இடத்துக்கு ேமல் கூைரயல்
ஒரு தறப்ைப உண்டாக்கனார்கள். ப றகு பக்கவாதக்காரனின் படுக்ைகைய
வீட்டுக்குள்இறக்கனார்கள். ௫அவர்களதுஅளவுக்கடந்த வசுவாசத்ைதஇேயசு
பார்த்தார். எனேவ பக்கவாதக்காரைனப் பார்த்து இேயசு, “இைளஞேன! உன்
பாவங்கள்மன்னிக்கப்பட்டன” என்றார்.
௬ ச ல ேவதபாரகர்கள் அங்ேக உட்கார்ந்தருந்தனர். அவர்கள் இேயசு

ெசய்வனவற்ைறப் பார்த்து வ ட்டு தங்களுக்குள், ௭ “ஏன் இந்த மனிதர்
இவ்வாறு ேபச க்ெகாண்டிருக்க றார்? இவர் ெசால்வெதல்லாம் ேதவனுக்கு
எத ரானதாகேவ உள்ளேத. ேதவன் மட்டுேம பாவங்கைள மன்னிக்கத்தக்கவர்”
என்றுெசால்லிக்ெகாண்டனர்.
௮ ேவதபாரகர்கள் என்ன நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள் என்பைதஉடேன

இேயசு அற ந்துெகாண்டார். எனேவ, இேயசு அவர்களிடம், “ஏன் இப்படி
ேயாச த்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்? ௯ பக்கவாதக்காரைனப் பார்த்து, ‘உன்
பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டன’ என்று ெசால்வது எளிதா? ‘எழுந்து உன்
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படுக்ைகைய எடுத்துக் ெகாண்டு நட’ என்று ெசால்வது எளிதா? இரண்டில்
எது எளிதாகும்? ௧௦ ஆனால் மனித குமாரனுக்குப் பூமிய ேல பாவங்கைள
மன்னிக்க ற அத காரம் உண்டு என்பைத உங்களுக்கு நரூப க்க ேறன்” என்று
கூற பறகு பக்கவாதக்காரைனப் பார்த்து, ௧௧ “நான் உனக்குச் ெசால்க ேறன்.
எழுந்தரு, உனது படுக்ைகைய எடுத்துக் ெகாண்டு உன் வீட்டுக்குப் ேபா”
என்றார்.
௧௨ பக்கவாதக்காரன் எழுந்து, அவனது படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு

அந்த அைறைய வ ட்டு ெவளிேயறனான். அைனத்து மக்களும் அவைனப்
பார்த்தார்கள். அவர்கள் சந்ேதாஷப்பட்டு ேதவைனப் புகழ்ந்தார்கள். அவர்கள்,
“இதுேபால ஆச்சரியம் மிக்க ஒன்ைற நாங்கள் இதுவைர பார்த்ததல்ைல!”
என்றனர்.

ேலவ இேயசுைவத்ெதாடருதல்
(மத். 9:9-13;லூ. 5:27-32)
௧௩ இேயசு மறுபடியும் கடலருேக ெசன்றார். ஏராளமான மக்கள் அவைரப்

பன்ெதாடர்ந்து ெசன்றார்கள். இேயசு அவர்களுக்கு உபேதச த்தார்.
௧௪ கடற்கைரையெயாட்டி நடந்து ெசல்லும்ேபாது அல்ேபயுவன் மகனான ேலவ
என்னும்வரி வசூலிப்பவைனக் கண்டார். ேலவ வரி வசூலிப்புஅலுவலகத்தல்
உட்கார்ந்தருந்தான். அவனிடம்இேயசு “என்ைனப்பன்ெதாடர்ந்துவா”என்றார்.
உடேனேலவ எழுந்துஅவைரப் பன்ெதாடர்ந்தான்.
௧௫அன்று, அதற்குப் பன் இேயசு ேலவயனுைடய வீட்டில் உணவு உண்டார்.

அங்ேக வரி வசூல் ெசய்பவர்களும், பாவ களும் இேயசுேவாடும் அவரது
சீஷர்கேளாடும் உணவு உண்டனர். இவர்கேளாடு பலர் இேயசுைவப் பன்
ெதாடர்ந்து வந்தருந்தனர். ௧௬ அவர்கேளாடு ேவதபாரகரும் பரிேசயரும்
இருந்தனர். அவர்கள் பாவ கேளாடும், வரி வசூல் ெசய்பவர்கேளாடும் ேசர்ந்து
இேயசு உணவு உட்ெகாள்வைதக் கண்டனர். அவர்கள் இேயசுவன் சீஷைர
ேநாக்க , “ஏன் இவர் வரிவசூல் ெசய்பவர்கேளாடும், பாவ களுடனும் ேசர்ந்து
உணவுஉண்கன்றார்?” என்றுேகட்டனர்.
௧௭இேயசு இதைனக் ேகட்டார். அவர் அவர்கைள ேநாக்க , “சுகமுள்ளவனுக்கு

மருத்துவர் ேதைவயல்ைல. ேநாயாளிக்ேக மருத்துவர் ேதைவ. நான்
நல்லவர்கைள அைழக்க வரவல்ைல, பாவ கைள அைழக்கேவ வந்ேதன்”
என்றார்.

ப ற தைலவர்கைளவ டவத்தயாசமானவர்
(மத். 9:14-17;லூ. 5:33-39)
௧௮ ேயாவானின் சீஷர்களும், பரிேசயரின் சீஷர்களும் உபவாசம்

இருந்தனர். ச லர் இேயசுவ டம் வந்து “ேயாவானுைடய சீஷர்களும் உபவாசம்
இருக்கன்றனர். பரிேசயருைடய சீஷர்களும் உபவாசம் இருக்கன்றனர்.
உங்களுைடயசீஷர்கள்ஏன்உபவாசம்இருப்பதல்ைல?” என்றுேகட்டனர்.
௧௯அதற்குஇேயசு, “ஒரு தருமணத்தல் மணமகன் தம்முடன்இருக்கும்ேபாது

மணமகனின் நண்பர்கள் துயரப்படமாட்டார்கள். மணமகன் இன்னும் கூடேவ
இருக்கற சந்தர்ப்பத்தல், அவர்களால் உபவாசம் இருக்க முடியாது. ௨௦ஆனால்
மணமகன்ப ரிந்துெசல்லக்கூடியஒருதருணம்வரும். அப்ேபாதுமணமகைனப்
ப ரிந்த வருத்தத்தல், அவன் நண்பர்கள் துயரமுடன் இருப்பார்கள். அதற்குப்
ப றகுஅவர்கள்உபவாசம்இருப்பார்கள்.
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௨௧ “எவெனாருவனும் புதய துணிேயாடு பைழய துணிையச் ேசர்த்து
ஒட்டுப்ேபாட்டு ைதக்கமாட்டான். அவன் அவ்வாறு ெசய்தால் ஒட்டுப்ேபாட்டைவ
சுருங்கவடும். புதயது பைழயைத அதகமாய்க் க ழிக்கும். முன்னைதவ ட
ேமாசமாகும். ௨௨ எவெனாருவனும் புதய த ராட்ைச இரசத்ைத பைழய ேதால்
ைபயல் ஊற்ற ைவக்கமாட்டான். ஊற்ற ைவத்தால் புதய இரசம் பைழய
ைபையக் ெகடுத்துவடும். அேதாடு இரசமும் ச ந்தவடும். புதய இரசத்ைதப்
புதயைபகளிேலதான்மக்கள்ஊற்ற ைவப்பார்கள்” என்றுெசான்னார்.
யூதர்களின்வமர்சனம்
(மத். 12:1-8;லூ. 6:1-5)
௨௩ ஒரு ஓய்வுநாளில் இேயசு தானிய வயல்கள் வழிேய

நடந்துெகாண்டிருந்தார். அவரது சீஷர்களும்அவேராடு ெசன்றார்கள். சீஷர்கள்
தானியக்கத ர்கைளக் ெகாய்து தன்னத் ெதாடங்கனர். ௨௪ பரிேசயர்கள்
இதைனப் பார்த்து இேயசுவ டம், “உங்கள் சீஷர்கள் ஏன் இவ்வாறு
ெசய்க றார்கள்? ஓய்வு நாளில் இவ்வாறு ெசய்யக்கூடாது என்பது யூதர்களின்
சட்டமல்லவா?” என்றனர்.
௨௫ அதற்கு இேயசு, “தனக்கும் தன் சீஷர்களுக்கும் உணவு ேவண்டிப்

பச த்தருந்த ேநரத்தல் ௨௬ தாவீது என்ன ெசய்தான் என்பைத நீங்கள்
படித்தருக்க றீர்கள். அபயத்தார் என்னும் தைலைம ஆசாரியன் காலத்தல்
நடந்த வஷயம் அது. தாவீது ேதவனுைடய வீட்டில் நுைழந்து ேதவனுக்குப்
பைடக்கப்பட்ட அப்பத்ைத உண்டான். ேமாேசயன் வதகேளா ஆசாரியர்கள்
மட்டுேம அந்த அப்பத்ைதப் புச க்கலாம் என்றுகூறுகன்றன. தாவீது தன்னுடன்
இருந்தமற்றவர்களுக்கும்அப்பத்ைதக்ெகாடுத்தான்” என்றார்.
௨௭ ேமலும் பரிேசயர்கைளப் பார்த்து இேயசு “ஓய்வு நாள் என்பது மக்களுக்கு

உதவேவஉண்டாக்கப்பட்டது. ஓய்வுநாளுக்காகமக்கள்உண்டாக்கப்படவல்ைல.
௨௮ எனேவ மனித குமாரன்தான் மற்ற நாட்களுக்கும் மட்டுமல்ல, ஓய்வு
நாளுக்கும்எஜமானராகஇருக்க றார்” என்றுெசான்னார்.

௩
சூம்பனைககுணமாக்கப்படுதல்
(மத். 12:9-14;லூ. 6:6-11)
௧ மறுமுைறயும் ெஜப ஆலயத்த ற்குள் இேயசு நுைழந்தார். அங்ேக

சூம்பன ைகைய உைடய ஒரு மனிதன் இருந்தான். ௨ இேயசு தவறாக
ஏேதனும் ெசய்யும் பட்சத்தல் அவைரக் குற்றம் சாட்டலாம் என்று சல யூதர்கள்
கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தனர். ஓய்வு நாளில் அவைனக் குணமாக்குவாரா
என்று பார்க்கக் காத்தருந்தனர். ௩ இேயசு சூம்பய ைகைய உைடயவனிடம்,
“எழுந்து இங்ேக நல். அப்ேபாதுதான் உன்ைன எல்லாரும் பார்க்க முடியும்”
என்றார்.
௪ ப றகு இேயசு மக்களிடம், “ஓய்வு நாளில் எது ெசய்வது சரியாக இருக்கும்?

நன்ைம ெசய்வதா, தீைம ெசய்வதா? ஒரு உயைரக் காப்பாற்றுவது சரியா?
அழிப்பது சரியா?” என்றுேகட்டார். மக்கள்பத ெலான்றும்ெசால்லவல்ைல.
௫இேயசு மக்கைளப் பார்த்தார். அவருக்ேகா ேகாபம் வந்தது. அவர்கள் கடின

மனம் உைடயவர்களாய் இருந்ததால் இேயசுவுக்கு வருத்தம் ஏற்பட்டது. இேயசு
அந்த மனிதனிடம், “உன் ைகைய நீட்டு” என்றார். அவனும் இேயசுவ டம் தன்
ைகைய நீட்டினான். அது குணமாகயது. ௬ ப றகு பரிேசயர்கள் அந்த இடத்ைத
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வ ட்டுப் ேபாய் ஏேராத யேராடு கூடக் கலந்து இேயசுைவக் ெகால்வதற்குத்
த ட்டமிட்டனர்.
இேயசுவன்பன்த ரளானகூட்டம்
௭ தனது சீஷர்கேளாடு இேயசு ஏரிப்பக்கம் ெசன்றார். கலிேலயா மக்களில்

பலர் அவைரப் பன் ெதாடர்ந்தனர். ௮ ப றகு யூேதயாவல் இருந்தும்,
எருசேலமிலிருந்தும், இதுேமயாவல் இருந்தும், ேயார்தானுக்கு அக்கைரயல்
இருந்தும் ஏராளமான மக்கள் வந்தனர். அத்துடன் தீரு, சீேதான் பகுத களில்
இருந்தும்மக்கள்வந்தனர். அவர்கள்அைனவரும்இேயசுெசய்தஅற்புதங்கைள
அறந்தருந்தனர். ஆகேவதான்அவர்கள்வந்தார்கள்.
௯ இேயசு பலைரயும் பார்த்தார். அவர் தன் சீஷர்களிடம் ஒரு ச றய படகு

ெகாண்டுவந்து அதைன அவருக்குத் தயார் ெசய்யும்படிக் ேகட்டுக்ெகாண்டார்.
மக்கள் தம்ைம ெநருக்க த் தள்ளாதபடிக்கு அப்படகல் ஏற க்ெகாண்டார்.
௧௦ இேயசு ஏற்ெகனேவ பலைரக் குணமாக்க இருந்தார். ஆகேவ ஏராளமான
ேநாயுற்ற மக்கள் ெநருக்க க்ெகாண்டு வந்து அவைரத் ெதாட முயன்றார்கள்.
௧௧ ச லர் அசுத்த ஆவகளால் ப டிக்கப்பட்டிருந்தனர். ஆவகள் இேயசுைவக்
கண்டதும் அவருக்கு முன் குனிந்து, “நீர் தான் ேதவனுைடய குமாரன்” என்று
உரக்கச் சத்தமிட்டன. ௧௨ ஆனால் இேயசு, தாம் யார் என்பைத மக்களுக்குக்
கூறாதருக்கும்படிஅவற்றற்குஉறுதயாகக் கட்டைளய ட்டார்.
அப்ேபாஸ்தலைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்
(மத். 10:1-4;லூ. 6:12-16)
௧௩ ப றகு, இேயசு குன்றன்மீது ஏறனார். அவர் சலைர தன்னுடன்

வருமாறு ெசான்னார். இந்த மனிதேர அவருக்குத் ேதைவயானவர்களாய்
இருந்தனர். அவர்கள் இேயசுவ டம் ெசன்றனர். ௧௪ அவர்களில் பன்னிரண்டு
ேபைர இேயசு ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டார். அவர்கைள அப்ேபாஸ்தலர்
என்று அைழத்தார். அவர்கள் தன்னுடன் இருக்க ேவண்டும் என்று இேயசு
வரும்பனார். அவர்கைளப் பல இடங்களுக்கு அனுப்ப ப ரசங்கம் ெசய்யும்படி
வரும்பனார். ௧௫ அத்துடன் ப சாசுகைள வ ரட்டுவதற்கான அதகாரத்ைத
அவர்கள் ெபற்றருக்கவும் இேயசு வரும்பனார். ௧௬ அவர் ேதர்ந்ெதடுத்த
பன்னிரண்டுேபரின்ெபயர்களும்பன்வருமாறு:

சீேமான்,இேயசுஇவனுக்குேபதுருஎன்றுெபயரிட்டார்.
௧௭யாக்ேகாபு, ேயாவான்இவர்கள்ெசெபேதயுவன்மகன்கள்.
(இேயசுஇவர்களுக்குெபாவெனர்ேகஸ்என்றுெபயர்ைவத்தார்.
இதற்கு “இடிமுழக்கத்தன்மக்கள்” என்றுெபாருள்)
௧௮அந்த ேரயா,
பலிப்பு,
பர்த்தேலாேமயு,
மத்ேதயு,
ேதாமா,
அல்ேபயுவன்மகனானயாக்ேகாபு,
தேதயு,
கானானியனானசீேமான்,
௧௯யூதாஸ்காரிேயாத்.
இந்தயூதாஸ்தான்இேயசுைவஅவரதுபைகவர்களிடம் காட்டிக்ெகாடுத்தவன்.
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ப சாசு ப டித்தவர் எனபழித்துைரத்தல்
(மத். 12:22-32;லூ. 11:14-23, 12:10)
௨௦ ப றகு, இேயசு வீட்டிற்குச் ெசன்றார். ஆனால் மறுபடியும் அங்கு மக்கள்

கூடினர். இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் உணவு உட்ெகாள்ள முடியாதபடி
மக்கள் கூடினர். ௨௧ இேயசுவன் குடும்பத்தார் இவற்ைறப்பற்ற எல்லாம்
ேகள்வப்பட்டனர். அவர் மத மயங்கயுள்ளார் என்று மக்கள் ெசான்னதால்
அவரதுகுடும்பத்தார்அவைரப் ப டித்துைவத்துக்ெகாள்ளவரும்பனர்.
௨௨ எருசேலமில் இருந்து வந்த ேவதபாரகர், “இேயசுவ டம் ெபயல்ெசபூல்

(ப சாசு) உள்ளது. ப சாசுகளின் தைலவனது அதகாரத்ைத அவர் பயன்படுத்த
ேபய்கைளவ ரட்டுக றார்” என்றனர்.
௨௩ஆைகயால்இேயசு மக்கைளஅைழத்தார். அவர்களிடம் அவர் உவைமகள்

மூலம் வளக்க ச் ெசான்னார். “சாத்தாைன சாத்தான் துரத்துவது எப்படி? என்று
ேகட்டார். ௨௪ ஒரு இராஜ்யம் தனக்குத்தாேன பைகத்துக் ெகாண்டால் அது
எவ்வாறுெதாடர்ந்தருக்கமுடியும்? ௨௫ஒருகுடும்பம்தனக்குத்தாேனபைகத்துக்
ெகாண்டால் அது எவ்வாறு அழியாமல் இருக்கும்? ௨௬இது ேபால் சாத்தானும்
தனக்குஎத ராகத்தாேனபளவுபட்டுஇருந்தால்அவன்நைலத்தருக்கமுடியாது.
அதுேவஅவன்முடிவு.
௨௭ “ஒருவன் பலவானுைடய வீட்டிற்குள் புகுந்து ெபாருட்கைளத் தருட

வரும்பனால் முதலில் அவன் அப்பலவாைனக் கட்டிப்ேபாட ேவண்டும். ப றகு,
அவனால்பலவானுைடயவீட்டிலிருந்துஅவனதுெபாருட்கைளத்தருடமுடியும்.
௨௮ “உண்ைமயாகேவ நான் உங்களுக்குக் கூறுக ேறன், மக்களால்

ெசய்யப்படுக ற அத்தைனப் பாவங்களும் மன்னிக்கப்படும். அத்துடன்
மக்களால் ேதவனுக்கு எத ராகச் ெசால்லப்படும் பழிகளும் மன்னிக்கப்படும்.
௨௯ ஆனால், பரிசுத்தாவைய எவனாவது பழித்து உைரப்பாேனயானால்
அவனுக்கு என்ெறன்ைறக்கும் மன்னிப்ேப இல்ைல. அவன் குற்றவாளியாக
என்ெறன்ைறக்கும்குற்றஉணர்வுைடயவனாகஇருப்பான்” என்றார்.
௩௦ ேவதபாரகர் இேயசுைவ “அசுத்த ஆவ ப டித்தவர்” என்று ெசான்னதால்,

அவர்இவ்வாறுவளக்கமாகக்கூறனார்.
இேயசுவன்உண்ைமஉறவனர்கள்
(மத். 12:46-50;லூ. 8:19-21)
௩௧ ப றகு இேயசுவன் தாயாரும், சேகாதரர்களும் வந்தனர். அவர்கள்

ெவளிேய நன்று ெகாண்டு ஓர் ஆைள அனுப்ப இேயசுைவ அைழத்தனர்.
௩௨ இேயசுைவச் சுற்ற ப் பலர் அமர்ந்தருந்தனர். அப்ேபாது அவன், “உங்கள்
தாயும் சேகாதரர்களும் ெவளிேய உங்களுக்காகக் காத்தருக்கன்றனர்”
என்றான்.
௩௩ இேயசு அவர்களிடம், “யார் என் தாய்? யார் என் சேகாதரர்கள்?” என்று

ேகட்டார். ௩௪ ப றகு தன்ைனச் சுற்ற அமர்ந்தருந்தவர்கைள ேநாக்க , “இந்த
மக்கேள என் தாயாரும், சேகாதரருமாய் இருக்க றார்கள். ௩௫ ேதவனின்
வருப்பத்துக்ேகற்ப நடந்துெகாள்க றவர்கள் எவர்கேளா அவர்கேள எனக்குச்
சேகாதரனும், சேகாதரியும், தாயுமாய்இருக்க றார்கள்” என்றுகூறனார்.

௪
உழவன்-வைதபற்றயஉவைம
(மத். 13:1-9;லூ. 8:4-8)
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௧ இேயசு மறுபடியும் கடற்கைரேயாரத்தல் ேபாத க்கத் ெதாடங்கனார்.
ஏராளமான மக்கள் இேயசுைவச் சூழ்ந்துெகாண்டார்கள். ஆைகயால்
இேயசு படகல் ஏற ஏரிக்குள் ெசன்றார். எல்லா மக்களும் ஏரிக்கைரயல்
நன்றுெகாண்டனர். ௨ இேயசு படகல் இருந்த வண்ணம் மக்களுக்குப்
ேபாத க்கத் ெதாடங்கனார். அவர் மக்களுக்குப் ேபாத க்கும் ெபாருட்டு பல
உவைமகைளப்பயன்படுத்தனார்.
௩ அவர் ெசான்னார், “ேகளுங்கள், ஓர் உழவன் தன் வைதைய வைதக்கச்

ெசன்றான். ௪ உழவன் வைதத்துக் ெகாண்டு இருக்கும்ேபாது சல வைதகள்
பாைதயல் வழுந்தன. பறைவகள் வந்து அவற்ைறத் தன்றுவட்டுச் ெசன்றன.
௫ச லவைதகள்பாைற ேபான்றநலத்தல்வழுந்தன. அதல்ேபாத யஆழமான
மண்ணில்ைல. அதனால் அந்த வைதகள் ேவகமாக முைளத்தன. ௬ஆனால்
சூரியன் ஏற ெவப்பத்தால் அைவ கருகவ ட்டன. அவற்றுக்கு ஆழமான ேவர்
இல்லாததால் பைழக்கவல்ைல. ௭ ச ல வைதகள் முட்புதர்களில் வழுந்தன.
முட்புதர்கள்வளர்ந்து,வைதகள்முைளத்துவளராதபடிமுடக்கவ ட்டன. எனேவ,
வைதகள் தானியங்கைளத் தரவல்ைல. ௮ ச ல வைதகள் நல்ல நலத்தல்
வழுந்தன. வைதகள் அவற்றல் நன்றாக வளர ஆரம்ப த்தன. அைவ வளர்ந்து
பலன் தர ஆரம்ப த்தது. ச ல ெசடிகள் முப்பது தானியங்கைளயும், ச ல அறுபது
தானியங்கைளயும், ச லநூறுதானியங்கைளயும்தந்தன,”
௯ ப றகு இேயசு, “நான் ெசால்வைதக் ேகட்கத்தக்கவர்கள் கவனிக்கட்டும்”

என்றார்.
உவைமகள்ஏன்-வளக்கம்
(மத். 13:10-17;லூ. 8:9-10)
௧௦ ப றகு இேயசு மக்கைளவ ட்டுத் ெதாைலவாகச் ெசன்றார். பன்னிரண்டு

சீஷர்களும் மற்றும் அவைரச் சுற்ற இருந்தவர்களும் அவர் பயன்படுத்தும்
உவைமகைளப்பற்ற க் ேகட்டார்கள்.
௧௧ இேயசு, “உங்களால் மட்டுேம ேதவனின் இராஜ்யத்ைதப் பற்றய

இரகச ய உண்ைமகைள அறந்து ெகாள்ளமுடியும். ஆனால் மற்ற மக்களால்
அற ந்துெகாள்ள இயலாது. எனேவ நான் அவர்களுக்கு உவைமகளின் மூலம்
கூறுக ேறன். ௧௨நான்இதைனச்ெசய்க ேறன். ஏெனன்றால்:

“ ‘அவர்கள் பார்ப்பார்கள், பார்ப்பார்கள். ஆனால் உண்ைமயல் ஒருேபாதும்
பார்க்கமுடியாது.

அவர்கள் ேகட்பார்கள், ேகட்பார்கள். ஆனால் ஒருேபாதும்
புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள்.

அவர்கள் பார்த்துப் புரிந்துெகாண்டிருப்பார்கேளயானால் அவர்கள் மாற
இருக்கக்கூடும்,

மன்னிக்கப்பட்டிருக்கவும்கூடும்’ ” ஏசாயா 6:9-10
என்றார்.
வைதபற்றயஉவைம-வளக்கம்
(மத். 13:18-23;லூ. 8:11-15)
௧௩இேயசு தன் சீஷர்களிடம், “உங்களால் இந்த உவைமையப் புரிந்துெகாள்ள

முடிக றதா? முடியாவ டில் மற்ற உவைமகைள நீங்கள் எப்படி புரிந்துெகாள்ளப்
ேபாக றீர்கள்? ௧௪ இதல் உழவன் என்பவன் ேதவனுைடய ேபாதைனகைள
மக்களிடம் நடுபவேன. ௧௫ ச ல ேநரங்களில் அப்ேபாதைன வழிப்பாைதயல்
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வழும். ச லர் ேதவனின்ேபாதைனகைளக்ேகட்பார்கள். ஆனால்சாத்தான்வந்து
அப்ேபாதைனவளராதபடி எடுத்துச்ெசன்றுவடுவான்.
௧௬ “பாைறகளில் வழுந்த வைதகைளப்ேபாலச் சலர் காதல் ேபாதைன

வழுகன்றன. அவர்கள் அவற்ைற மக ழ்ச்ச ேயாடு ஏற்றுக்ெகாள்வர்.
௧௭ஆனால் அவர்கள் அப்ேபாதைனகள் அவர்களது வாழ்வல்ஆழமாகச் ெசல்ல
அனுமதக்கமாட்டார்கள். அவர்கள் அவற்ைறக் ெகாஞ்ச காலேம ைவத்தருப்பர்.
ஆனால் அந்தப் ேபாதைனைய ஏற்றதால் கஷ்டேமா, ப றர் மூலம் துன்பேமா
வரும்ேபாதுஅவர்கள்அவற்ைறஉடேனைகவ ட்டுவடுவர்.
௧௮ “இன்னும் சலேரா, முட்ெசடிகளில் வழுந்த வைதகைளப்ேபான்று

ேபாதைனையக் ேகட்டுக்ெகாள்கன்றனர். ௧௯ வாழ்க்ைகத் துன்பங்களும்,
பணஆைசகளும் பற எல்லாவதமான காரியங்களின் மீதுள்ளவருப்பங்களும்
இவர்களிடம் ேபாதைனகள் வளராமல் ெசய்துவடுகன்றன. எனேவ இவர்கள்
வாழ்க்ைகயல்ேபாதைனஎந்தவதமானபலைனயும்உண்டாக்குவதல்ைல.
௨௦ “மற்றவர்கள் நல்ல நலத்தல் வழுந்த வைதகைளப் ேபான்று

இருக்கன்றனர். அவர்கள் ேபாதைனையக் ேகட்டு, ஏற்றுக்ெகாள்கன்றனர்.
அவர்கள் முப்பது மடங்காகவும், ச லர் அறுபது மடங்காகவும், ச லர் நூறு
மடங்காகவும்பலன்தருகன்றனர்” என்றார்.
இருப்பைதப் பயன்படுத்துதல்
(லூ. 8:16-18)
௨௧ ேமலும் இேயசு, “நீங்கள் வளக்ைக எடுத்து மரக்காலுக்கு (பாத்த ரத்துக்கு)

அடிய ேலா, படுக்ைகயன் அடிய ேலா மைறத்து ைவப்பீர்களா? இல்ைல.
நீங்கள் வளக்ைக ேமைஜயன் மீேத ைவப்பீர்கள். ௨௨ மைறக்கப்படுக ற
எந்தக் காரியமும் ெவளிேய வரும். எல்லா இரகச யங்களும் ெதரிவ க்கப்படும்.
௨௩ ேகட்க முடிந்தவர்கள், நான் ெசால்வைதக் கவனித்துக் ேகளுங்கள்.
௨௪ நீங்கள் ேகட்க றவற்ைறப் பற்ற க் கவனமாய் ச ந்தயுங்கள். நீங்கள் எப்படிக்
ெகாடுக்க றீர்கேளா அந்தப்படிேய ேதவன் உங்களுக்குக் ெகாடுப்பார். ஆனால்
நீங்கள்ெகாடுப்பைதக்காட்டிலும்அதகமாக ேதவன்உங்களுக்குக்ெகாடுப்பார்.
௨௫ஏற்ெகனேவ உள்ளவன் ேமலும் ெபற்றுக்ெகாள்வான். எவனிடம் மிகுதயாக
இல்ைலேயாஅவனிடமிருந்துஇருக்கும் சறுஅளவும்எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும்.”
வைதபற்றயஉவைம
௨௬ ப றகு இேயசு, “ேதவனுைடய இராஜ்யமானது ஒரு மனிதன் நலத்தல்

வைதக்கும் ஒரு வைதையப் ேபான்றது. ௨௭வைதயானது வளரத்ெதாடங்கும்.
அது இரவும் பகலும் வளரும். அந்த மனிதன் வழித்தருக்க றானா அல்லது
தூங்குகறானா என்பது முக்கயமல்ல. வைத வளர்ந்து ெகாண்ேட இருக்கும்.
வைத எவ்வாறு வளர்க றது என்பதும், அந்த மனிதனுக்குத் ெதரியாது.
௨௮எவ்வதஉதவயும்இல்லாமல்அந்த நலம்வைதையவளர்க்க றது. முதலில்
வைதயல்இருந்துெசடிமுைளக்கறது. ப றகு கத ர்,அதன்பறகுகத ர்முழுதும்
தானியங்கள். ௨௯ தானியம் வைளந்ததும் மனிதன் அவற்ைற அறுவைட
ெசய்க றான். இதுஅறுவைடக்காலம்” என்றார்.
கடுகுவைதயன்உவைம
(மத். 13:31-32; 34-35;லூ. 13:18-19)
௩௦ேமலும்இேயசு, “ேதவனுைடயஇராஜ்யம்எத்தைகயதுஎன்றுஉங்களுக்குப்

புரிய ைவக்க நான் எந்த உவைமையப் பயன்படுத்துேவன்? ௩௧ ேதவனுைடய
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இராஜ்யம் ஒரு கடுகு வைதையப் ேபான்றது. கடுகு மிகச் ச றய வைததான்.
அைத நலத்தல் வைதக்க றீர்கள். ௩௨ஆனால் இைத நீங்கள் வைதத்த ப றகு
அது வளர்ந்து, உங்கள் ேதாட்டத்தல் உள்ள அைனத்துச் ெசடிகைளயும் வ ட
ெபரியதாகும். அதன் கைளகள் மிகப் ெபரிதாக வ ரியும். காட்டுப் பறைவகள்
அதன் கைளகளில்கூடுகட்டித் தங்கமுடியும். அத்ேதாடுஅைவகைளெவயலில்
இருந்தும்பாதுகாக்கும்” என்றார்.
௩௩ மக்களுக்குப் ேபாத க்கும் ெபாருட்டு இது ேபான்ற பல உவைமகைளயும்

இேயசு பயன்படுத்தனார். அவர்களுக்குப் புரிக ற வைகயல் அவர்
கற்றுத்தந்தார். ௩௪ இேயசு எப்ெபாழுதும் உவைமகைள உபேயாக த்து
மக்களுக்குப் ேபாத த்தார். தன் சீஷர்கேளாடு தனியாக இருக்கும்ேபாது,
எல்லாவற்ைறயும்அவர்களுக்குவவரித்துச்ெசான்னார்.

புயைலஅமர்த்துதல்
(மத். 8:23-27;லூ. 8:22-25)
௩௫ அன்று மாைலயல் இேயசு தன் சீஷர்களிடம், “என்ேனாடு வாருங்கள்.

இக்கடைலக் கடந்துஅக்கைரக்குச் ெசல்ேவாம்” என்றார். ௩௬இேயசுவும்அவரது
சீஷர்களும் அங்ேக மக்கைள வ ட்டுவ ட்டுச் ெசன்றனர். இேயசு ஏற்ெகனேவ
இருந்த படக ேலேய அவர்கள் ஏற ச் ெசன்றனர். அவர்கேளாடு ேவறு பல
படகுகளும்இருந்தன. ௩௭ேமாசமானகாற்றுவீசஆரம்ப த்தது. அதனால்ெபரும்
அைலகள் எழும்ப , படகன் ெவளிேயயும், உள்ேளயும், தாக்க ஆரம்ப த்தன.
படகல் நீர் நைறயத் ெதாடங்கயது. ௩௮ இேயசு கப்பலின் பன்பகுதயல்
தைலயைணயல்தைலைவத்துப்படுத்துத்தூங்கக்ெகாண்டிருந்தார். சீஷர்கள்
அவரிடம் ேபாய் அவைர எழுப்பனார்கள். அவர்கள், “ேபாதகேர, உங்களுக்கு
எங்கைளப் பற்றய அக்கைற இல்ைலயா? நாங்கள் மூழ்கும் நைலயல்
உள்ேளாம்” என்றனர்.
௩௯இேயசுஎழுந்துபுயலுக்கும்,அைலகளுக்கும்ஆைணயட்டார். “இைரயாேத,

அைமதயாய்இரு”என்றுஇேயசுஆைணயட்டார். உடேனபுயல்நன்றது. கடலும்
அைமதயானது.
௪௦ இேயசு தம் சீஷர்களிடம், “நீங்கள் ஏன் பயப்படுக றீர்கள்? உங்களுக்கு

இன்னும்வசுவாசம்இல்ைலயா?” என்றுேகட்டார்.
௪௧ சீஷர்கள் ெபரிதும் அஞ்சனர். அவர்கள் ஒருவைர ஒருவர் பார்த்து, “இவர்

எத்தைகயமனிதர்? காற்றும்கடலும்கூடஇவருக்குக்கீழ்ப்படிக றேத” என்றனர்.

௫
அசுத்தஆவ துரத்தப்படுதல்
(மத். 8:28-34;லூ. 8:26-39)
௧ இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் அக்கடைலக் கடந்து அக்கைரக்குச்

ெசன்றார்கள். அங்கு கதேரனர் என்ற மக்கள் வாழ்ந்து வந்தனர்.
௨படகலிருந்துஇேயசுஇறங்கயதும்இறந்தமக்கள்அடக்கம்ெசய்யப்பட்டிருந்த
குைககளிலிருந்து ஒரு மனிதன் ெவளிேய வந்தான். அந்த மனிதைன அசுத்த
ஆவகள்ப டித்தருந்தன. ௩அவன்எப்ேபாதும்கல்லைறய ேலேயகுடியருந்தான்.
அவைன எவராலும் கட்டிப்ேபாட முடியவல்ைல. ௪ பலமுைற மக்கள்
அவனது ைககைளயும் கால்கைளயும் வலங்குகளாலும், சங்கலிகளாலும்
கட்டிப்ேபாட்டிருந்தனர். ஆனால் அந்த மனிதன் அச்சங்கலிகைளயும்
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வலங்குகைளயும் அறுத்து எற ந்துவடுவான். அவைனக் கட்டுப்படுத்தும்
பலமுள்ள மனிதன் எவனும் அங்கல்ைல. ௫இரவும், பகலும் அவன் கல்லைறக்
குைககைளச்சுற்றயும்மைலப் பகுத களிலும்த ரிந்துெகாண்டிருந்தான். அவன்
கூக்குரலிட்டுக்ெகாண்டும், கற்களால் தன்ைனக் காயப்படுத்த க்ெகாண்டும்
இருந்தான்.
௬ ெதாைலவல் இேயசு வந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாேத அவைரப்

பார்த்துவ ட்டான் அவன். ஓடி வந்து அவர் முன்னால் பணிந்து நன்றான்.
௭-௮ இேயசு அவனிடம், “அசுத்த ஆவேய, இந்த மனிதைன வட்டு ெவளிேய
ேபா” என்று ெசான்னார். உடேன அவன் உரத்த குரலில் “இேயசுேவ! மகா
உன்னத ேதவ குமாரேன! என்னிடம் என்ன வரும்புக றீர்? என்ைனத்
துன்புறுத்த ேவண்டாம் என்று ேதவனிடம் ஆைணயாய் உம்ைமக் ெகஞ்ச க்
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்” என்றான்
௯ப றகுஇேயசு அவனிடம், “உன்ெபயர் என்ன?” என்று ேகட்டார். “என் ெபயர்

ேலக ேயான்,* ஏெனன்றால் எனக்குள்ேள பல ஆவகள் உள்ளன” என்று அவன்
ெசான்னான். ௧௦அத்ேதாடு அவனுக்குள்ேள இருந்த ஆவகள் தங்கைள அந்தப்
பகுதையவ ட்டுத்துரத்தக்கூடாதுஎன்றுமீண்டும்மீண்டும்ெகஞ்ச க் ேகட்டன.
௧௧அப்ெபாழுதுஅந்தமைலயருேகபன்றகள்கூட்டமாகேமய்ந்துெகாண்டிருந்தன.

௧௨ அசுத்த ஆவகள் இேயசுவ டம், “எங்கைள அந்தப் பன்றகளுக்குள்ேள
அனுப்பவடுங்கள்” எனக் ேகட்டுக்ெகாண்டன. ௧௩ அவ்வாேற ேபாகும்படி
இேயசு அனுமத அளித்தார். அசுத்த ஆவகள் அந்த மனிதைன வட்டு வ ட்டு
பன்றகளுக்குள் புகுந்து ெகாண்டன. அப்பன்றக் கூட்டம் ேமட்டிலிருந்து ஓடி
கடலுக்குள் பாய்ந்து கடலில் மூழ்க இறந்தன. அைவ ஏறக்குைறய 2,000
எண்ணிக்ைகஉைடயதாகஇருக்கும்.
௧௪ பன்றகைள ேமய்த்துக்ெகாண்டிருந்தவர்கள் அவ்வ டத்ைத வ ட்டு

ஓடிவ ட்டார்கள். அவர்கள் பட்டணத்துக்கும், வயல்ெவளிக்கும் ெசன்றார்கள்.
அங்கு சந்த த்த மக்களிடெமல்லாம் இதைனச் ெசான்னார்கள். மக்களும்
என்ன நடந்தது என்பைத அறய வந்தனர். ௧௫ அவர்கள் இேயசுவ டம்,
வந்தார்கள். பல அசுத்த ஆவகளால் ப டிக்கப்பட்டிருந்தவைனயும், அவர்கள்
பார்த்தார்கள். அவன்ஆைடகள்அணிந்துஅைமதயாய்இேயசுவன்காலடியல்
உட்கார்ந்துெகாண்டிருந்தான். அவனது மனநைல சரியாக இருந்தது. மக்கள்
இவற்ைறக் கண்டு அச்சப்பட்டனர். ௧௬ இேயசு ெசய்தவற்ைறப் பார்த்தருந்த
சலரும் அங்ேக இருந்தனர். இவர்கள் மற்றவர்களிடம் அசுத்த ஆவகளால்
ப டிக்கப்பட்டவனின்ெசயல்கைளயும்இேயசுஅவைனக்குணப்படுத்தயைதயும்
கூறனர். அவர்கள்பன்றகளுக்குஏற்பட்டைதயும்ெசான்னார்கள். ௧௭ப றகுஅந்த
மக்கள்,இேயசுவ டம்அவ்வ டத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டுச்ெசல்லும்படி ேவண்டினர்.
௧௮ படகன் மூலம் அவ்வ டத்ைத வ ட்டுச் ெசல்ல இேயசு தயாரானார்.

ப சாசுகளிடமிருந்து வடுவக்கப்பட்ட அந்த மனிதன் தன்ைனயும் இேயசுேவாடு
வர அனுமதக்கும்படி ேவண்டிக்ெகாண்டான். ௧௯ ஆனால் இேயசு அவனுக்கு
அனுமத ெகாடுக்கவல்ைல. அவனிடம் இேயசு, “நீ வீட்டுக்குப் ேபா. உன்
குடும்பத்தாைரயும், நண்பர்கைளயும் ெசன்று பார்த்து உனக்காகக் கர்த்தர்
ெசய்தவற்ைற எல்லாம் அவர்களிடம் கூறு. அவர் உனக்குக் கருைண ெசய்தார்
என்றும்கூறு” என்றார்.
* ௫:௯: ேலக ேயான் இதற்கு ஏராளம் என்று ெபாருள். இதற்கு 5000ஆட்கள் ெகாண்ட ேராமானிய பைட
எனப்ெபாருள்.
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௨௦எனேவஅவன்அவ்வடத்ைதவ ட்டுப்ேபாய்ெதக்கப்ேபாலிபகுத மக்களிடம்
தனக்கு இேயசு ெசய்தைதக் கூற ஆரம்ப த்தான். மக்கள் அவற்ைறக் ேகட்டு
வயப்புஅைடந்தனர்.

உய ரைடதலும், ேநாயாளி குணமாகுதலும்
(மத். 9:18-26;லூ. 8:40-56)
௨௧ படக ேலற இேயசு கடலின் அக்கைரக்குத் தரும்ப ச் ெசன்றார்.

அக்கைரயல் ஏராளமான மக்கள் கடற்கைரயலிருக்கும்ேபாது இேயசுைவச்
சுற்ற க்கூடினர். ௨௨அப்ெபாழுது,ெஜபஆலயத்தைலவர்களுள்ஒருவன்அங்கு
வந்தான். அவன் ெபயர் யவீரு. அவன் இேயசுைவப் பார்த்ததும் அவைரப்
பணிவுடன் குனிந்து வணங்கனான். ௨௩ அவன் இேயசுைவ ேமலும் ேமலும்
பணிந்தான். அவன் “என்னுைடய சன்ன மகள் ெசத்துக்ெகாண்டிருக்க றாள்.
தயவுெசய்து அங்கு வந்து அவள் மீது உங்கள் ைககைள ைவக்க ேவண்டும்.
அதனால்அவள்குணம்ெபற்றுவாழ்வாள்” என்றான்.
௨௪ஆைகயால்இேயசுஅவனுடன்ெசன்றார். ஏராளமானமக்கள்இேயசுைவப்

பன்ெதாடர்ந்தனர். அவர்கள்அவைரெநருக்க க்ெகாண்டுெசன்றனர்.
௨௫அம்மக்களின் நடுவல் ஒரு ெபண்ணும் இருந்தாள். அவள் பன்னிரண்டு

ஆண்டுகளாக இரத்தப்ேபாக்கால் அவத ப்பட்டு வந்தாள். ௨௬ அவள் மிகவும்
துன்பப்பட்டு வ ட்டாள். ஏராளமான மருத்துவர்கள் அவளுக்கு உதவ முயற்ச
ெசய்தனர். அவளிடமிருந்த ெசல்வெமல்லாம் ெசலவழிந்தது. ஆனால்
குணமாகவல்ைல. அவள்ேமலும்ேநாயால்துன்பப்பட்டாள்.
௨௭ அவள் இேயசுைவப்பற்ற ேகள்வப்பட்டிருந்தாள். ஆைகயால் அவள்

இேயசுவ டம் கூட்டத்த ற்குள் வந்தாள். அவள் இேயசுவன் ேமலாைடையத்
ெதாட்டாள். ௨௮ அவேளா, “நான் அவரது ஆைடையத் ெதாட்டாேல ேபாதும்.
நான் குணமாகவடுேவன்” என்று நம்பனாள். ௨௯ அவள் இேயசுவன்
ேமலாைடையத் ெதாட்டதும் அவளது இரத்தப் ேபாக்கு நன்றது. தான்
ேநாயலிருந்துகுணமாகவ ட்டைதஅவள்சரீரத்தல்உணர்ந்தாள். ௩௦இேயசுவும்
தன்னிடமிருந்து வல்லைம ெவளிப்பட்டைத அற ந்தார். எனேவ, அவர் நன்று
சுற்றலும் பார்த்தார். ப றகு அவர், “என் ஆைடையத் ெதாட்டது யார்?” என்று
ேகட்டார்.
௩௧ இதைனக் ேகட்டதும் சீஷர்கள் “ேபாதகேர, ஏராளமான மக்கள் உங்கைள

ெநருக்க க்ெகாண்டு வருகறார்கள். ‘யார் என்ைனத் ெதாட்டது’ என்று
ேகட்க றீேர” என்றனர்.
௩௨ ஆனால் இேயசுேவா தன்ைனத் ெதாட்டவருக்காகத் ெதாடர்ந்து

பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார். ௩௩அந்தப் ெபண்ணும் தான் முழுைமயாகக் குணம்
ெபற்றைத உணர்ந்தாள். எனேவ அவள் இேயசுவன் முன்வந்து அவைரப்
பணிந்தாள். அவள் பயத்தால் நடுங்கனாள். அவள் தன் கைத முழுவைதயும்
இேயசுவ டம் கூறனாள். ௩௪ இேயசு அவளிடம், “அன்பான ெபண்ேண! உன்
வசுவாசத்தனால்நீசுகமானாய். சமாதானமாகச் ெசல். இனி ேமல்உனக்குஒரு
துன்பமும்இல்ைல” என்றார்.
௩௫ இவ்வாறு இேயசு அங்ேக ேபச க்ெகாண்டிருந்தேபாது யவீருவன்

வீட்டிலிருந்து சலர் வந்தனர். அவர்கள் யவீருவ டம், “ஐயா, உங்கள் மகள்
இறந்துேபானாள். எனேவ,இனிேமல்இந்தப் ேபாதகருக்கு (இேயசுவுக்கு) எந்தத்
ெதாந்தரவும்ெகாடுக்க ேவண்டாம்” என்றனர்.
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௩௬அந்தமக்கள்ெசான்னைதப்பற்ற இேயசுகவைலப்படவல்ைல. அந்தெஜப
ஆலயத்தைலவரிடம் இேயசு, “பயப்பட ேவண்டாம். வசுவாசத்துடன்இரு” என்று
கூறனார்.
௩௭ மற்ற அைனவைரயும் வ ட்டு ேபதுரு, யாக்ேகாபு, யாக்ேகாபுவன்

சேகாதரனான ேயாவான் ஆக ேயாைர மட்டும் தன்னுடன் வர இேயசு
அனுமதத்தார். ௩௮ இேயசு இம்மூன்று சீஷர்கேளாடு மட்டும் யவீருவன்
வீட்டுக்குச் ெசன்றார். அங்கு நைறயப்ேபர் கதற அழுதுெகாண்டிருப்பைதக்
கண்டார். அந்த இடம் ஒேர குழப்பமாய் இருந்தது. ௩௯இேயசு அவ்வீட்டுக்குள்
நுைழந்து அவர்களிடம், “ஏன் நீங்கள் இவ்வளவு அழுது சத்தமிடுக றீர்கள்?
இக்குழந்ைத சாகவல்ைல. இது தூங்கக் ெகாண்டுள்ளது” என்றார்.
௪௦இைதக்ேகட்ட மக்கள்இேயசுைவப்பார்த்து ச ரித்தார்கள்.
இேயசு அம்மக்கைள வீட்ைட வ ட்டு ெவளிேயறுமாறு ேகட்டுக் ெகாண்டார்.

பன்னர் அவர் அக்குழந்ைத க டத்தப்பட்டிருந்த அைறக்குள் ெசன்றார். அவர்
தன்ேனாடுஅக்குழந்ைதயன்தாய்,தந்ைத,மூன்றுசீஷர்கள்ஆக ேயாைரமட்டும்
அனுமதத்தார். ௪௧ அவர் அந்தக் குழந்ைதயன் ைகையப்ப டித்துக்ெகாண்டு,
“தலீத்தாகூமி!” என்று ெசான்னார். (அதற்கு, “சறுமிேய, நான் ெசால்க ேறன்
நீ எழுந்தரு” என்று ெபாருள்.) ௪௨ அச்சறு ெபண்ணும் உடேன எழுந்து நடக்க
ஆரம்ப த்தாள். அவளுக்கு அப்ேபாது பன்னிரண்டு வயது. அப்ெபண்ணின்
தாயும், தந்ைதயும், சீஷர்களும் வயப்பைடந்தனர். ௪௩இேயசு அப்ெபண்ணின்
ெபற்ேறாரிடம் இைதப்பற்ற யாரிடமும் எதுவும் கூற ேவண்டாம் என்று
கண்டிப்பாகக்கூறனார். ப றகுஅப்ெபண்ணுக்குஉண்ணஉணவுஅளிக்குமாறு
ெசான்னார்.

௬
தன்ெசாந்தஊரில்இேயசு
(மத். 13:53–58;லூ. 4:16–30)
௧அவ்வடத்ைதவ ட்டு இேயசு தன் ெசாந்த ஊருக்குக் களம்பனார். அவரது

சீஷர்கள் அவைரப் பன்ெதாடர்ந்து ெசன்றனர். ௨ ஓய்வு நாளானேபாது ெஜப
ஆலயத்தல் இேயசு உபேதசம் ெசய்யஆரம்ப த்தார். நைறய மக்கள் அதைனக்
ேகட்டு வயப்புற்றனர். அவர்கள் “இந்த மனிதர் இந்த உபேதசங்கைள எங்ேக
இருந்து ெபற்றார்? இந்த அறைவ எப்படிப் ெபற்றார்? இவருக்கு இதைன யார்
ெகாடுத்தது? அற்புதங்கைளச் ெசய்யும் அத காரத்ைத எங்கருந்து ெபற்றார்?
௩ இவர் ஒரு தச்சன் மட்டும்தாேன. இவருைடய தாய் மரியாள் அல்லவா!
இவர் யாக்ேகாபு, ேயாேச, சீேமான் ஆக ேயாரின் சேகாதரர் அல்லவா. இவரது
சேகாதரிகள் நம்முடன் தாேன இருக்கறார்கள்” என்று ேபச க்ெகாண்டார்கள்.
அவர்கள்இேயசுைவஏற்றுக்ெகாள்ளாமல்இருந்தனர்.
௪இேயசு மக்கைளப் பார்த்து, “ஒரு தீர்க்கதரிசைய மற்ற மக்கேள மரியாைத

ெசய்வர். ஆனால் அவர் ெசாந்த ஊரில் ெசாந்த மக்களிடம் ெசாந்த வீட்டில்
மரியாைத ெபறுவதல்ைல” என்றார். ௫ இேயசு அந்த ஊரில் அத க அளவல்
அற்புதங்கைளச் ெசய்ய இயலவல்ைல. அவர் ேநாயுற்ற சலரின் ேமல் தன்
ைகையைவத்துகுணமாக்கும்சலெசயல்கைளமட்டுேமெசய்தார். ௬அங்குள்ள
மக்களுக்கு வசுவாசம் இல்லாதது பற்ற இேயசு மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார்.
ப றகுஇேயசுஅந்தப் பகுதயல்உள்ளமற்ற க ராமங்களுக்கும் ேபாய்உபேதசம்
ெசய்தார்.
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சீஷர்கள்அனுப்பப்படுதல்
(மத். 10:1, 5-15;லூ. 9:1-6)
௭அவர் தனது பன்னிரண்டு சீஷர்கைளயும் ஒன்றாக அைழத்தார். அவர்கைள

இரண்டிரண்டு ேபராக ெவளிேய அனுப்பனார். அசுத்த ஆவகளின் ேமல்
அவர்களுக்கு அதகாரத்ைதக் ெகாடுத்தார். ௮அவர் தன் சீஷர்களிடம், “உங்கள்
பயணத்துக்கு எதுவும் எடுத்துச் ெசல்ல ேவண்டாம். நடந்து ெசல்ல வசதயாக
ஒரு ைகத்தடிைய மட்டும் எடுத்துச் ெசல்லுங்கள். உணைவேயா, ைபையேயா,
கச்ைசகளில் பணத்ைதேயா எடுத்துச் ெசல்ல ேவண்டாம். ௯ ெசருப்ைப
அணிந்து ெகாள்ளுங்கள். ஆைட மட்டும் அணிந்து ெகாள்ளுங்கள். ௧௦ நீங்கள்
ஒரு வீட்டுக்குள் நுைழந்ததும், அந்த ஊைர வ ட்டு நீங்கும்வைர அங்ேகேய
தங்க இருங்கள். ௧௧ எந்த ஊராவது உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுத்தாேலா
அல்லது உங்கள் உபேதசங்கைளக் ேகட்க மறுத்தாேலா அந்த ஊைரவ ட்டு
வலகுங்கள். உங்கள் கால்களில் படிந்துள்ள தூசையயும் அங்ேகேய
உதறவ ட்டுச் ெசல்லுங்கள். அவர்களுக்குஇதுஒரு எச்சரிக்ைகயாக இருக்கும்”
என்றார்.
௧௨ சீஷர்கள் அந்த இடத்ைத வ ட்டு வலக ப் பல இடங்களுக்கும்

ெசன்றனர். அவர்கள் மக்களிடம் உபேதசம் ெசய்தனர். தங்கள் மனைதயும்,
வாழ்க்ைகையயும் மாற்ற க்ெகாள்ளுமாறு ேபாத த்தனர். ௧௩ அவர்கள் பல
ப சாசுகைள மக்களிடமிருந்து வ ரட்டினர். அவர்கள் ேநாயுற்ற மனிதர்களுக்கு
ஒலிவஎண்ெணையத்தடவ க்குணப்படுத்தனர்.

ஏேராதுவன்தவறானகணிப்பு
(மத். 14:1-12;லூ. 9:7-9)
௧௪ இேயசு ப ரபலமானபடியால் ஏேராது மன்னன் இேயசுைவப்பற்ற க்

ேகள்வப்பட்டான். ச ல மக்கள், “இேயசுதான் ேயாவான் ஸ்நானகன். அவன்
மரணத்தல் இருந்து எழுந்தருக்க றான். அதனால்தான் அவரால் இது ேபான்ற
அற்புதங்கைளச்ெசய்யமுடிக றது” என்றனர்.
௧௫இன்னும்சலர், “இவர்தான்எலியா”என்றனர். ேமலும்சலேரா, “இேயசுஒரு

தீர்க்கதரிச . இதற்குமுன்னால்வாழ்ந்தபலதீர்க்கதரிச கைளப்ேபான்றுஇவரும்
ஒருவர்” என்றுெசால்லிக்ெகாண்டனர்.
௧௬ இேயசுைவப் பற்றய இது ேபான்ற பல ெசய்த கைள ஏேராது அற ந்து

ெகாண்டான். அவன், “நான் ேயாவானின்தைலையெவட்டிக்ெகான்றுவ ட்ேடன்.
இப்ேபாது ேயாவான்மரணத்தல்இருந்துஎழுந்துவ ட்டான்” என்றுெசான்னான்.

ேயாவான்ஸ்நானகனின்மரணம்
௧௭ ஏேராது தன் வீரர்களுக்கு ேயாவாைனக் ைகது ெசய்யுமாறு

ஆைணயட்டான். அவைனச் சைறயல் அைடத்தான். தன் மைனவையச்
சந்ேதாஷப்படுத்துவதற்காகேவ அவன் இவ்வாறு ெசய்தான். அவள்
ெபயேர ஏேராத யாள். இவள் முதலில் ஏேராதுவன் சேகாதரனான
பலிப்புவன் மைனவயாக இருந்தாள். ஆனால் அவைளப் பன்னர்
ஏேராது மணந்துெகாண்டான். ௧௮ ஏேராத டம் இவ்வாறு சேகாதரனின்
மைனவையமணந்துெகாள்வது சரியன்றுஎன ேயாவான் எடுத்துக்கூறனான்.
௧௯ எனேவ ஏேராத யாள் ேயாவாைன ெவறுத்தாள். அவள் அவைனக்
ெகால்ல வரும்பனாள். ஆனால் அவளால் ேயாவாைனக் ெகான்றுவடுமாறு
ஏேராதுைவத் தூண்டிவட முடியவல்ைல ௨௦ ேயாவாைன ெகால்ல ஏேராது
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பயந்தான். ேயாவான்ஒருநல்லபரிசுத்தமானமனிதன்என்றுமக்கள்நம்புவைத
அவன்அறந்தருந்தான். ஆைகயால்ஏேராதுேயாவாைனக்காப்பாற்ற வந்தான்.
ேயாவானின் ேபாதகத்ைதக் ேகட்பதல் ஏேராது ெபருமக ழ்ச்ச அைடந்தான்.
ஆனால்அவனதுேபாதகம் ஏேராைதஉறுத்தயது.
௨௧ ப றகு ேயாவாைனக் ெகால்வதற்குப் ெபாருத்தமான வாய்ப்பு ஒன்று

ஏேராத யாளுக்குக் கைடத்தது. இது ஏேராதன் பறந்த நாளன்று நகழ்ந்தது.
தன் பறந்த நாளன்று ஏேராது மிக முக்கயமான அரசு அத காரிகளுக்கும்,
மிக முக்கயமான இராணுவ அதகாரிகளுக்கும், கலிேலயாவன் ெபரிய
மனிதருக்கும் வருந்து ெகாடுத்தான். ௨௨ ஏேராத யாளின் மகள் அந்த
வருந்த ற்கு வந்து நடனமாடினாள். அவள் ஆடும்ேபாது, ஏேராதும் அவைனச்
சார்ந்தவர்களும்மக ழ்ச்ச ேயாடுஉண்டனர்.
ஆைகயால் ஏேராது மன்னன் அவளிடம், “நீ வரும்பும் எைதயும் உனக்குத்

தருேவன்” என்று உறுத கூறனான். ௨௩ “நீ எைதக் ேகட்டாலும் தருேவன், எனது
இராஜ்யத்தல்பாதையக் ேகட்டாலும்தருேவன்” என்றுசத்தயம்ெசய்தான்.
௨௪அந்தப் ெபண் தன் தாய டம் ெசன்று, “நான் ஏேராது மன்னனிடம் எனக்கு

என்ன ேவண்டும் என்று ேகட்பது?” எனக் ேகட்டாள். அவளதுதாேயா, “ேயாவான்
ஸ்நானகனின்தைலையக் ேகள்” எனபதலளித்தாள்.
௨௫ உடேன வைரவாக அவள் மன்னனிடம் தரும்ப வந்தாள். அவள்

மன்னனிடம், “ேயாவான்ஸ்நானகனின் தைலைய எனக்குத் தாருங்கள். உடேன
எனக்குஅதைனத்தட்டில்ைவத்துத்தர ேவண்டும்” என்றுேகட்டாள்.
௨௬ ஏேராது மன்னன் இைதக்ேகட்டு வருத்தப்பட்டான். ஆனால் அவள்

வரும்பும் எைதயும் தந்துவடுவதாக ஏற்ெகனேவ அவளிடம் ஆைணயட்டு
சத்தயம் ெசய்துவ ட்டான். மன்னேனாடு உணவருந்த க் ெகாண்டிருந்த
ெபரிய மனிதர்களும் அவனது ஆைணைய அறந்தருந்தனர். ஆைகயால்
அவனால் அப்ெபண்ணின் ேவண்டுேகாைள மறுக்கமுடியவல்ைல. ௨௭உடேன
ேயாவானின் தைலைய ெவட்டிக் ெகாண்டு வருமாறு ஒரு வீரனிடம் மன்னன்
கட்டைளய ட்டான். ஆைகயால் அந்த வீரன் ேபாய் சைறக்குள் இருந்த
ேயாவானின் தைலைய ெவட்டினான். ௨௮ ப றகு ேயாவானின் தைலைய
ஒரு தட்டில் ைவத்து எடுத்துக்ெகாண்டுவந்தான். அவன் அந்தத் தைலைய
அப்ெபண்ணிடம்ெகாடுத்தான். அப்ெபண்அதைனத்தன்தாய டம்ெகாடுத்தாள்.
௨௯ அங்கு நடந்தைதப்பற்ற ேயாவானின் சீஷர்கள் அற ந்துெகாண்டு, வந்து
ேயாவானின் சரீரத்ைதப் ெபற்றுச் ெசன்றனர். அவர்கள் அதைன ஒரு
கல்லைறயல்அடக்கம்ெசய்தனர்.

5,000 த்த ற்கும் ேமற்பட்ட மக்களுக்குஉணவு
(மத். 14:13-21;லூ. 9:10-17; ேயாவான் 6:1-14)
௩௦ இேயசுவால் உபேதசம் ெசய்ய அனுப்பப்பட்ட அவரது சீஷர்கள்

அவரிடம் வந்தனர். அவர்கள் இேயசுைவச் சுற்ற க் கூடித் தாம் அைனவரும்
ெசய்தவற்ைறயும் கற்ப த்தவற்ைறயும்அவரிடம் ெசான்னார்கள். ௩௧இேயசுவும்,
அவரது சீஷர்களும் மக்கள் ெநருக்கடி மிக்க இடத்தல் இருந்தனர். அம்மக்கள்
அளவல் மிக அத கமாக இருந்தனர். இேயசுவுக்கும், அவரது சீஷர்களுக்கும்
உணவுஉட்ெகாள்ளக்கூட ேநரம்இல்லாமல்இருந்தது. இேயசு தன் சீஷர்களிடம்
“என்ேனாடுவாருங்கள். நாம்அைமதயானதனிஇடத்துக்குப்ேபாேவாம். அங்கு
நாம்ஓய்வுஎடுக்கலாம்” என்றார்.
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௩௨ எனேவ, இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் தனியாகச் ெசன்றனர்.
மக்கேள இல்லாத இடத்துக்கு அவர்கள் படகல் ெசன்றனர். ௩௩ ஆனால்
அவர்கள் ெசல்வைத நைறய மக்கள் கண்டனர். அந்த மக்களுக்கு அவர்
இேயசு என்று ெதரிந்தது. எனேவ இேயசு ெசல்லுகற இடத்துக்கு எல்லா
நகர்களிலிருந்தும் ஏராளமான மக்கள் அங்ேக ஓடினர். இேயசு ேபாய்ச்
ேசர்வதற்கு முன்னேர அவர்கள் ேபாய்ச் ேசர்ந்துவ ட்டனர். ௩௪ இேயசு அங்ேக
ேபாய்ச் ேசர்ந்ததும் தனக்காக ஏராளமான மக்கள் காத்தருப்பைத அற ந்தார்.
அவர் அவர்களுக்காக மனம் உருகனார். ஏெனன்றால், அவர்கள் ேமய்ப்பன்
இல்லாத மந்ைதையப்ேபான்று கவனிக்க ஆளில்லாமல் இருந்தனர். எனேவ
அவர்களுக்குஇேயசுநைறயஉபேதசம்ெசய்தார்.
௩௫ அன்று அதக ேநரமாய ற்று. எனேவ, இேயசுவன் சீஷர்கள் அவரிடம்

வந்தனர். அவர்கள், “இங்கு எந்த மக்களும் வாழவல்ைல, மற்றும் ெவகு
ேநரமாகவ ட்டது. ௩௬ எனேவ மக்கைள அனுப்பவடும். அவர்களும் சுற்ற
இருக்க ற பண்ைணகளுக்கும், நகர்களுக்கும் ெசன்று ேதைவயான உணவுப்
ெபாருள்கைளஅவர்களாகேவவாங்க க்ெகாள்வார்கள்” என்றனர்.
௩௭ஆனால்இேயசுேவா, “அவர்களுக்குஉண்ணநீங்கள்ஏதாவதுெகாடுங்கள்”

என்றார்.
சீஷர்கேளா இேயசுவ டம், “இவர்கள் அைனவரும் உண்ணுகற அளவுக்கு

நம்மால் அப்பத்ைத வாங்கத் ேதைவயான பணத்துக்கு நாம் அைனவரும் ஒரு
மாதக் காலத்துக்குஉைழத்துப் பணம்சம்பாத க்க ேவண்டும்” என்றனர்.
௩௮ இேயசு, தன் சீஷர்களிடம், “உங்களிடம் எத்தைன அப்பங்கள் உள்ளன.

ேபாய்ப் பாருங்கள்” என்றார்.
சீஷர்கள்தங்களிடம்உள்ளஅப்பங்கைளஎண்ணிப்பார்த்துவ ட்டுஇேயசுவ டம்

வந்து, “நம்மிடம்ஐந்துஅப்பங்களும்இரண்டுமீன்களும்உள்ளன”, என்றார்கள்.
௩௯ ப றகு இேயசு சீஷர்களிடம், “புல்லின் ேமல் மக்கள் சறு சறு குழுக்களாக

உட்காரும்படி ெசால்லுங்கள்” என்றார். ௪௦ஆகேவ எல்லா மக்களும்குழுக்களாக
அமர்ந்தனர். ஒவ்ெவாருகுழுவலும் 50அல்லது 100 ேபர்இருந்தனர்.
௪௧ இேயசு ஐந்து அப்பங்கைளயும் இரண்டு மீன்கைளயும் எடுத்துக்

ெகாண்டார். அவர் வானத்ைத ஏற ட்டுப் பார்த்தார். அந்த அப்பங்களுக்காக
ேதவனுக்கு நன்ற ெசான்னார். பன்னர் இேயசு அப்பங்கைள பங்கு ைவத்துத்
தன் சீஷர்களிடம் ெகாடுத்தார். அவற்ைற மக்களுக்குக் ெகாடுக்குமாறு
ெசான்னார். மீைனயும்அவ்வாேற பங்க ட்டுஎடுத்துக்ெகாடுத்தார்.
௪௨ எல்லா மக்களும் தருப்தயாக உண்டனர். ௪௩ மக்கள் உண்டு முடித்ததும்

எஞ்சயுள்ளவற்ைறச் சீஷர்கள் பன்னிரண்டு கூைடகள் நைறய ேசகரித்தனர்.
௪௪ஏறக்குைறயஐயாய ரம்ஆண்கள்அன்றுஉணவுஉண்டனர்.
இேயசுகடலின்ேமல்நடத்தல்
(மத். 14:22-33; ேயாவான் 6:16-21)
௪௫ ப றகு இேயசு சீஷர்களிடம் படகல் ஏறுமாறு ெசான்னார். கடலின்

அக்கைரயல் உள்ள ெபத்சாய தாவுக்குப் ேபாகும்படிக் கூறனார். தான் பறகு
வருவதாக இேயசுகூறயனுப்பனார். இேயசு அங்ேக இருந்து அந்த மக்கைளத்
தம் வீடுகளுக்குச் ெசல்லுமாறு ெசான்னார். ௪௬ அந்த மக்கைள இேயசு
வழியனுப்பயபன்புப ரார்த்தைனெசய்வதற்காக மைலக்குச்ெசன்றார்.
௪௭ அன்று இரவு, அந்தப் படகு கடலின் நடுவ ேலேய இருந்தது. இேயசுேவா

தனிேயகைரய ேலேயஇருந்தார். ௪௮கடலில்ெவகுதூரம்படகுேபாய்வ ட்டைதக்
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கவனித்தார். அவரது சீஷர்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு துடுப்பு ேபாடுவைதயும்
அற ந்தார். காற்றானது அவர்களுக்கு எத ராக அடித்துக் ெகாண்டிருந்தது.
அதகாைலயல்,மூன்றுமணிக்கும்ஆறுமணிக்கும்இைடப்பட்ட ேநரத்தல்அவர்
தண்ணீரின் ேமல் நடந்து ெநருங்கனார். அவர்கைளக் கடந்து ேபாக றவர்ேபால்
காணப்பட்டார். ௪௯ இேயசுவன் சீஷர்கள் அவர் தண்ணீரின் ேமல் நடந்து
ேபாய்க்ெகாண்டிருப்பைதக் கண்டனர். அவர்கள் அவைர ஒரு ஆவ என்று
நைனத்தனர். அவர்கள்அச்சத்ேதாடுகூச்சலிட்டனர். ௫௦எல்லாரும்இேயசுைவப்
பார்த்து பயந்தனர். ஆனால் இேயசுேவா அவர்களிடம், “கவைலப்படாதீர்கள்,
நான் தான் பயப்படாதருங்கள்” என்று ேதற்றனார். ௫௧ ப றகு அவர் சீஷர்கள்
இருந்தபடகனுள்ஏற க்ெகாண்டார். காற்றுஅைமதயாய ற்றுசீஷர்கள்ெபரிதும்
ப ரமித்தார்கள். ௫௨அவர்கள் இேயசு ஐந்து அப்பங்களில் இருந்து மிகுதயான
அப்பங்கைளஉருவாக்கயைதப் பார்த்தார்கள். ஆனால்அதனுைடய ெபாருைள
அவர்களால் அற ந்துெகாள்ள முடியவல்ைல. அைத அறந்துெகாள்ளும்
சக்தயும்அவர்களுக்குஇல்ைல.

அேநக ேநாயாளிகைளஇேயசுகுணமாக்குதல்
(மத். 14:34-36)
௫௩இேயசுவன் சீஷர்கள்அக்கடைலக் கடந்தனர். அவர்கள் ெகெனசேரத்தன்

கைரக்கு வந்தனர். அங்ேக படைகக் கட்டி ைவத்தனர். ௫௪ அவர்கள் படைக
வ ட்டு இறங்கயேபாது மக்கள் இேயசுைவப் பார்த்தனர். அவர் யாெரன்று
அவர்கள் அற ந்துெகாண்டனர். ௫௫ அம்மக்கள் ஓடிப்ேபாய் அப்பகுத களில்
உள்ள மக்களிடம் இேயசு இங்ேக இருக்க றார் என்பைத அறவத்தார்கள்.
இேயசு ேபாக ற எல்லா இடங்களிலும் மக்கள் ேநாயாளிகைளப் படுக்ைகேயாடு
எடுத்து வந்தனர். ௫௬அந்தப் பகுத களில் உள்ளஊர்களுக்கும் நகரங்களுக்கும்
பண்ைணகளுக்கும் இேயசு ெசன்றார். இேயசு எங்ேக ெசன்றாலும் அங்குள்ள
மக்கள் ேநாயாளிகைள அவரிடம் எடுத்து வந்தனர். அவர்கள் இேயசுவ டம்
அவரது ஆைட நுனிையயாவது ெதாடுவதற்கு அனுமத ேகட்டனர். அவைரத்
ெதாட்டவர்கள்எல்ேலாரும்குணமைடந்தனர்.

௭
ப ரமாணங்களும்மனிதரின்வதமுைறகளும்
(மத். 15:1-20)
௧ எருசேலமிலிருந்து சல பரிேசயர்களும், ச ல ேவதபாரகர்களும் வந்தனர்.

அவர்கள் இேயசுைவச் சுற்ற க் கூடினர். ௨ இேயசுவன் சீஷர்களில் சலர்
சுத்தமற்ற ைககளால் உணவு உண்பைத அவர்கள் கவனித்தார்கள். (சுத்தமற்ற
ைக என்றால் பரிேசயர்கள் முைறப்படி அவர்கள் தம் ைககைளக் கழுவாமல்
இருந்தனர்) ௩பரிேசயர்களும், யூதர்களைனவரும்இத்தகு ச றப்பானமுைறயல்
தம் ைககைளக் கழுவுவதற்கு முன்னால் உணவு உண்பதல்ைல. அவர்கள்
இதைனஅவர்களின்முன்ேனார் ெசான்னபடி ெதாடர்ந்து ெசய்துவருகன்றனர்.
௪ யூதர்கள் சந்ைதயல் ஏதாவது வாங்கும்ேபாது, அதைனத் தனியான
முைறயல் கழுவச் சுத்தப்படுத்தும் முன் அவர்கள் அைத உண்பதல்ைல.
இைதப்ேபான்று அவர்கள் பல வத கைளத் தங்கள் முன்ேனாரிடமிருந்து
ெபற்றுக் கைடப்ப டித்தனர். கண்ணங்கள், குடங்கள், ெவண்கலப் பாத்த ரங்கள்
ேபான்றவற்ைறக்கழுவுவதுஆகயவற்ைறக்கைடப்ப டித்தனர்.
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௫ பரிேசயர்களும், ேவதபாரகர்களும் இேயசுவ டம், “உம்முைடய
சீஷர்கள் நமக்கு முன்பு வாழ்ந்த முன்ேனார்களின் வதமுைறகைளக்
ைகக்ெகாள்ளவல்ைலேய? உம்முைடய சீஷர்கள் சுத்தமற்ற ைககளால் தம்
உணைவ உண்டு வருகறார்கள். ஏன் இவ்வாறு ெசய்க றார்கள்?” என்று
ேகட்டனர்.
௬ இேயசு அவர்களிடம் “நீங்கள் எல்லாரும் ேபாலித்தனமானவர்கள்.

உங்கைளப் பற்ற ஏசாயா சரியாகேவ எழுதயருக்க றான். அவன்
எழுதயருப்பது:

“ ‘இந்தமக்கள்என்ைனமத ப்பதாய்ச்ெசால்க றார்கள்,
ஆனால் உண்ைமயல் அவர்கள் தம் வாழ்வல் எனக்கு முக்கயத்துவம்
ெகாடுக்கவல்ைல.

௭அவர்களின்வழிபாடுஒருபயனுமற்றது.
அவர்கள் உபேதச க்கும் வதமுைறகள் எல்லாம் மனிதர்களால்
உருவாக்கப்பட்டைவ.’ ஏசாயா 29:13

௮ நீங்கள் ேதவனின் கட்டைளகைளப் பன்பற்றுவைத நறுத்த இருக்க றீர்கள்.
இப்ெபாழுதுநீங்கள்மனிதனின் ேபாதைனகைளக் கைடப்ப டித்துவருகறீர்கள்”
என்றார்.
௯ ேமலும் இேயசு அவர்களிடம், “நீங்கள் சமர்த்தராக இருப்பதாக

நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். நீங்கள் உங்கள் ெசாந்த ேபாதைனைய
பன்பற்றுவதற்காக ேதவனின் கட்டைளகைளப் புறக்கணித்து வ ட்டீர்கள்.
௧௦ ‘உங்கள் தாய்க்கும் தந்ைதக்கும் மத ப்பு ெகாடுங்கள்’✡ என்று ேமாேச
ெசால்லி இருக்கறான். ேமலும் அவன் ‘எவன் ஒருவன் தன் தந்ைதய டேமா
அல்லது தாய டேமா ெகட்டவற்ைறப் ேபசுக றாேனா அவன் ெகாைல
ெசய்யப்படத்தக்கவன்’✡ என்று கூற இருக்கறான். ௧௧ ஒருவன் தன்
தந்ைதையேயா தாையேயா ேநாக்க ‘நான் உங்களுக்கு உதவக்கூடியவற்ைறச்
ெசய்ய முடியும். ஆனால் நான் உங்களுக்குச் ெசய்யமாட்ேடன். நான்
அதைனத் ேதவனுக்குத் தருேவன்’ என்று ெசால்ல நீங்கள் கற்றுத் தருகறீர்கள்.
௧௨அவன் தன் தந்ைதக்ேகா தாய்க்ேகா எதுவும் ெசய்யத் ேதைவயல்ைல என்று
கற்ப க்க றீர்கள். ௧௩ஆைகயால் ேதவன் ெசான்னவற்ைறச் ெசய்வதுஅவ்வளவு
முக்கயமில்ைல என்று ெசால்லித்தருகறீர்கள். நீங்கள் ெசால்பவற்ைற
மக்கள் ெசய்தால் ேபாதும் என்று நைனக்கறீர்கள். நீங்கள் இது ேபான்று பல
ெசயல்கைளச்ெசய்துவருகன்றீர்கள்” என்றார்.
௧௪ மக்கைள மீண்டும் இேயசு தன்னிடம் அைழத்தார். அவர் “ஒவ்ெவாரு

மனிதனும் எனக்குச் ெசவெகாடுக்க ேவண்டும். நான் ெசால்பவற்ைறப்
புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும். ௧௫ ெவளிேய இருந்து மனிதனுக்குள்ேள ேபாகும்
எதுவும் அவைனத் தீட்டுப்படுத்தாது. அவனது உள்ளத்தல் இருந்து ெவளிேய
வருவதுதான்அவைனத்தீட்டுப்படுத்தும். ௧௬நான்ெசால்வைதக் ேகட்பவர்கேள,
கவனியுங்கள்” என்றார்.
௧௭பன்னர்இேயசுஅந்த மக்களிடமிருந்துவலக வீட்டிற்குள் ெசன்றார். இந்த

உவைமையப்பற்ற அவரது சீஷர்கள் இேயசுவ டம் ேகட்டனர். ௧௮ “உங்களுக்கு
புரிந்துெகாள்வதல் இன்னும் ச ரமங்கள் உள்ளனவா? ெவளிேய இருந்து

✡ ௭:௧௦: யாத். 20:12, உபா. 5:16-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௭:௧௦: யாத். 21:17-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.



மாற்கு௭:௧௯ 1932 மாற்கு௭:௩௩

மனிதனுக்குள் ெசல்லும் எதுவும் அவைனத் தீட்டுப்படுத்தாது என்பது
புரியவல்ைலயா? ௧௯ உணவானது மனிதனின் மூைளக்குள் ெசல்வதல்ைல.
உணவு வயற்றுக்குள் தான் ெசல்லும். ப றகு அந்த உணவு உடம்ைபவ ட்டு
ெவளிேயறவடும்” என்றார் இேயசு. (இேயசு இதைனக் கூறும்ேபாது, அவர்
மக்கள் உண்ணும் எந்த உணவும் அவர்கைளத் தீட்டுப்படுத்தாது என்று
உணர்த்தனார்.)
௨௦ ேமலும் இேயசு, “மனிதனுக்குள்ேள இருந்து ெவளிவரும் எதுவும்

அவைனத் தீட்டுப்படுத்தவடுகறது. ௨௧ ெகட்டைவ எல்லாம் மனிதனுக்குள்ேள
இருந்துதான் பறக்கன்றன. அவன் மனத்தல் ெகட்ட எண்ணங்கள், பாலியல்
குற்றங்கள், களவு, ெகாைல ௨௨ வபசாரம், சுயநலம், தீயெசயல்கள், ெபாய்,
ெபாறாைம, புறங்கூறுதல், ெபருைம ேபசுதல், மூடவாழ்க்ைக ேபான்றைவ
ேதான்றும். ௨௩இத்தைகய ெகட்டைவ எல்லாம் மனிதனுக்குள்ேள இருந்துதான்
வருகன்றன. இத்தீயைவேயமனிதைனமாசுபடுத்துபைவ” என்றார்.

யூதரல்லாதெபண்ணுக்குஉதவ
(மத். 15:21–28)
௨௪இேயசு அந்த இடத்ைதவ ட்டு தீரு பகுத க்குச் ெசன்றார். அங்கருந்த ஒரு

வீட்டுக்குச் ெசன்றார். அங்குதான் அவர் இருக்க றார் என்பைத அங்குள்ள
மக்கள் அற ந்துெகாள்ளக்கூடாது என்று இேயசு வரும்பனார். ஆனால்
அவர் மக்களின் கவனத்தலிருந்து தப்ப க்க முடியவல்ைல. ௨௫ அவர் அங்கு
இருப்பைத ஒரு ெபண் ேகள்வயுற்றாள். அவளது சறு மகள், அசுத்த ஆவைய
உைடயவள். எனேவ, அவள் இேயசுவ டம் வந்து அவரது பாதத்தல் வழுந்து
வணங்கனாள். ௨௬அவள்யூதர்குலத்துப்ெபண்அல்ல. அவள்க ேரக்கப் ெபண்.
சீேராேபனிக்ேகயாவல் ப றந்தவள். அவள் தன் மகைளப் ப டித்த ப சாைச
வ ரட்டுமாறுெகஞ்ச க் ேகட்டுக்ெகாண்டாள்.
௨௭ அந்தப் ெபண்ணிடம் இேயசு, “பள்ைளகளின் அப்பத்ைத எடுத்து

நாய்களிடம் ெகாடுப்பது சரியன்று. முதலில் பள்ைளகள் ேதைவயான அளவு
உண்ணட்டும்” என்றார்.
௨௮ “அது உண்ைம தான் ஆண்டவேர. பள்ைளகள் உண்ணாத உணவுத்

துணுக்குகைள ேமைசக்கடியல் உள்ள நாய்கள் உண்ணலாேம” என்று அவள்
பதல்ெசான்னாள்.
௨௯ப றகுஅந்தப்ெபண்ணிடம்இேயசு, “இதுநல்லபதல். நீ ேபாகலாம். ப சாசு

உன்மகைளவ ட்டுப் ேபாய்வ ட்டது” என்றார்.
௩௦ அந்தப் ெபண் வீட்டுக்குப் ேபானாள். தன் குழந்ைத படுக்ைகயல்

படுத்தருப்பைதக்கண்டாள். ப சாசுஅவைளவட்டுநீங்க இருந்தது.

ெசவ ட்டுமனிதைனக்குணமாக்குதல்
௩௧ ப றகு இேயசு தீரு பகுதைய வ ட்டு வலக சீேதான் பகுத க்குச் ெசன்றார்.

அங்கருந்து அவர் கலிேலயா கடற்கைரக்குச் ெசன்றார். அங்கு இேயசு
ெதக்கப்ேபாலி வழியாக வந்தார். ௩௨ அங்ேக அவர் இருக்கும்ேபாது மக்கள்
ஒரு மனிதைனஅவரிடம் அைழத்து வந்தனர். அவன்ஒரு ெசவ டன். அவனால்
ேபசவும்முடியாது. அவைனக்குணப்படுத்தும் ெபாருட்டுஅவன்மீதுஇேயசு தன்
ைகையைவக்குமாறுஅவரிடம்அவர்கள்ெகஞ்ச க் ேகட்டனர்.
௩௩ இேயசு அவைன அந்த மக்களிடமிருந்து வலக்க தனியாய் அைழத்துச்

ெசன்றார். அவர் தனது வ ரல்கைள அவன் காது மீது ைவத்தார். ப றகு
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இேயசு உமிழ்ந்து அவனது நாைவயும் ெதாட்டார். ௩௪ இேயசு ஆகாயத்ைதப்
பார்த்து ெபருமூச்சுவ ட்டார். ப றகு அந்த மனிதனிடம் இேயசு, “எப்பத்தா”
என்றார். (அதற்குத் “த றக்கப்படுவாயாக” என்றுெபாருள்) ௩௫இேயசுஇதைனச்
ெசய்ததும் அந்த மனிதனால் ேகட்க முடிந்து. ப றகு அவனால் நாைவப்
பயன்படுத்த த்ெதளிவாகப் ேபசவும்முடிந்தது.
௩௬ நடந்தைதப்பற்ற எவரிடமும் ெசால்ல ேவண்டாம் என்று இேயசு

மக்கைளக் ேகட்டுக்ெகாண்டார். இேயசு எப்ேபாதும் தன்ைனப்பற்ற
எவரிடமும் கூறேவண்டாம் என்ேற கட்டைளயடுவார். ஆனால் இது மக்கைள
இேயசுைவப்பற்ற மற்றவர்களிடம் ேமலும் ேமலும் ெசால்ல ைவத்தது.
௩௭ மக்கள் அவைரப்பற்ற மிகவும் ப ரமித்துப் ேபானார்கள். அவர்கள், “இேயசு
எல்லாவற்ைறயும் நல்ல முைறயல் ெசய்க றார். அவர் ெசவ டர்கைளக் ேகட்க
ைவக்க றார். ஊைமகைளப் ேபசைவக்க றார்” என்றுேபச க்ெகாண்டனர்.

௮
நாலாய ரம் ேபருக்குேமல்உணவளித்தல்
(மத். 15:32-39)
௧ மற்ெறாருமுைற இேயசுவுடன் ஏராளமான மக்கள் இருந்தனர். மக்களுக்கு

உண்ண உணவல்லாமல் இருந்தது. ஆைகயால் இேயசு தன்னிடம்
சீஷர்கைள அைழத்தார். ௨ “நான் இம்மக்களுக்காகப் ெபரிதும் வருந்துக ேறன்.
அவர்கள் என்ேனாடு மூன்று நாட்களாக இருக்க றார்கள். அவர்களுக்கு
இப்ேபாது உணவல்ைல. ௩ அவர்கைளப் பச ேயாடு வீட்டுக்கு அனுப்ப நான்
வரும்பவல்ைல. அவர்கள் உண்ணாமல் ேபானால், வழியல் ேசார்வைடந்து
வ டலாம். ச லர்இங்கருந்துெவகுதூரத்துக்குச்ெசல்லேவண்டும்” என்றார்.
௪இேயசுவன்சீஷர்கேளா, “நாம் எந்தஊருக்கும்அருகல்இல்ைல. இங்குள்ள

அைனவருக்கும் உணவளிக்க நாம் எங்கருந்து உணவுகைளப் ெபறுவது?”
என்றுேகட்டனர்.
௫ “உங்களிடம் எத்தைனஅப்பங்கள்இருக்கன்றன?” என்றுஇேயசு ேகட்டார்.
“எங்களிடம் ஏழுஅப்பங்கள்மட்டுேமஉள்ளன” என்றுசீஷர்கள்கூறனர்.
௬இேயசு அந்த மக்கைளத் தைரயல் உட்காரச் ெசான்னர். ப றகு அவர் ஏழு

அப்பங்கைளயும் எடுத்து ேதவனுக்கு நன்ற ெசான்னார். இேயசுஅப்பங்கைளப்
பங்குைவத்துசீஷர்களிடம்ெகாடுத்தார். அவற்ைறமக்களுக்குக்ெகாடுக்குமாறு
இேயசு ேகட்டுக்ெகாண்டார். சீஷர்கள் அவர் ெசான்னபடி ெசய்தனர்.
௭ அச்சீஷர்கள் சல மீன்கைளயும் ைவத்தருந்தனர். அவற்ைறயும் இேயசு
வாங்க ப் ப ரார்த்தைன ெசய்து, மக்களுக்குக் ெகாடுக்கும்படி சீஷர்களிடம்
கூறனார்.
௮ அைனத்து மக்களும் தருப்தயாக உண்டனர். ப றகு மீதயான உணவுப்

ெபாருட்கைள ஏழுகூைடகள் நைறயச் ேசர்த்தனர். ௯அங்ேக ஏறக்குைறய 4,000
ஆண்கள் இருந்தனர். அவர்கள் உண்ட பன்னர், வீட்டிற்கு அனுப்ப ைவத்தார்.
௧௦ ப றகு இேயசு ஒரு படகல் ஏற தன் சீஷர்கேளாடு தல்மனூத்தா பகுத க்குச்
ெசன்றார்.
பரிேசயர்களின் ேசாதைன
(மத். 16:1-4;லூ. 11:16, 29)
௧௧ பரிேசயர்கள் இேயசுவ டம் வந்து சல ேகள்வகள் ேகட்டனர். அவர்கள்

அவைரச் ேசாத க்க வரும்பனர். அவர் ேதவனிடம் இருந்து வந்தவர் என்பைத
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நரூப க்க ஒரு அற்புதத்ைதச் ெசய்யுமாறு அவர்கள் ேகட்டனர். ௧௨ இேயசு
வருத்தத்ேதாடு ெபருமூச்சு வ ட்டார். அவர், “எதற்காக மக்கள் அற்புதங்கைள
ஒருஆதாரமாகப் பார்க்க வரும்புக றார்கள்? நான் உண்ைமையக்கூறுக ேறன்.
அத்தைகய எந்த ஆதாரமும் உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படமாட்டாது” என்று
கூறனார். ௧௩ ப றகு இேயசு பரிேசயர்கைள வ ட்டு வலக , படகல் ஏற
அக்கைரக்குப் ேபானார்.

யூதத்தைலவர்கைளப்பற்றயஎச்சரிக்ைக
(மத். 16:5-12)
௧௪ அவர்கள் படகல் ேபாகும்ேபாது, சீஷர்களிடம் ஒேர ஒரு அப்பம் மட்டுேம

இருந்தது,அவர்கள்ேபாதுமானஅப்பங்கைளக்ெகாண்டுவரமறந்துவ ட்டார்கள்.
௧௫ அவர்கைள இேயசு எச்சரித்தார். “கவனமாக இருங்கள். நீங்கள்
பரிேசயருைடயபுளித்தமாைவக்குறத்தும்ஏேராதன்புளித்தமாைவக்குறத்தும்
எச்சரிக்ைகயாய்இருங்கள்” என்றார்.
௧௬ இேயசுவன் சீஷர்கள் இதன் ெபாருைளப்பற்ற த் தங்களுக்குள் வவாதம்

ெசய்தார்கள். அவர்கள், “நம்மிடம் அப்பம் இல்லாததால்தான் இேயசு இவ்வாறு
கூறுகறார்” என்றுமுடிவுெசய்தனர்.
௧௭ இதுபற்ற இேயசுவும் அற ந்து ெகாண்டார். எனேவ, “அப்பம்

இல்லாதைதப்பற்ற ஏன் வவாத த்துக் ெகாள்க றீர்கள்? உங்களால்
இன்னும் உண்ைமையப் பார்க்கேவா, புரிந்துெகாள்ளேவா முடியவல்ைலேய!
௧௮ உங்களுக்குக் கண்கள் இருந்தும் காணமுடியாமல் இருக்கறீர்களா?
காதுகள் இருந்தும் ேகட்கமுடியாமல் இருக்கறீர்களா? நான் இதற்கு முன்னால்
ெசய்தவற்ைற நைனத்துப் பாருங்கள். நம்மிடம் ேபாதுமான அப்பங்கள்
இல்லாதேபாதுஎன்னெசய்ேதன்? ௧௯ஐந்துஅப்பங்கைளஐயாய ரம்மக்களுக்கு
நான் பங்க ட்டுக் ெகாடுக்கவல்ைலயா? உண்டு மீதயான அப்பங்கைள
எத்தைனக்கூைடகளில் நைறத்தீர்கள்என்றுநைனத்துப்பாருங்கள்” என்றார்.
அதற்குச் சீஷர்கள், “நாங்கள் மீதயான உணவுப்ெபாருள்கைள பன்னிரண்டு

கூைடகளில் ந ரப்ப ேனாம்” என்றார்கள்.
௨௦ ேமலும் இேயசு, “நான் ஏழு அப்பங்கைள நாலாய ரம் மக்களுக்குப்

பங்க ட்டுக் ெகாடுத்தைத நைனத்துப் பாருங்கள். அப்ேபாது எஞ்சய
உணவுப்ெபாருைள எத்தைனக் கூைடகளில் நைறத்து ைவத்தீர்கள்?” என்று
ேகட்டார்.
அதற்குச் சீஷர்கள், “அவற்ைற ஏழு கூைடகளில் நைறத்து ைவத்ேதாம்”

என்றனர்.
௨௧ இேயசு அவர்களிடம், “நான் ெசய்தவற்ைறெயல்லாம் நைனவல்

ைவத்துள்ளீர்கள். ஆனால் இன்னமும் உங்களால் புரிந்துெகாள்ள
முடியவல்ைலயா?” என்றார்.

குருடன்குணமாக்கப்படுதல்
௨௨ இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் ெபத்சாய தாவுக்கு வந்தனர். ச லர்

இேயசுவ டம் ஒரு குருடைன அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள்
குருடைனத் ெதாட்டுக் குணப்படுத்துமாறு ெகஞ்ச க் ேகட்டனர். ௨௩ஆைகயால்
இேயசு குருடனின் ைகையப் ப டித்துக்ெகாண்டு ஊருக்கு ெவளிேய அைழத்து
வந்தார். ப றகு இேயசு அவனது கண்ணில் எச்சைலத் துப்பனார். அவன் மீது
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தன்ைகையைவத்து, “இப்ேபாதுஉன்னால்ெகாஞ்சமாவதுபார்க்கமுடிக றதா?”
என்றுேகட்டார்.
௨௪அக்குருடனால் பார்க்கமுடிந்தது. எனேவஅவன், “ஆமாம், நான்மக்கைளப்

பார்க்க ேறன். அவர்கள் மரங்கைளப்ேபால் நடமாடுவைதப் பார்க்கமுடிக றது”
என்றான்.
௨௫ேமலும்இேயசுஅவன்கண்மீதுைகையைவத்தார். அவன்தன்கண்கைள

அகலமாகத் த றந்தான். அவனது கண்கள் குணம் ெபற்றன. அவனால்
எல்லாவற்ைறயும் ெதளிவாகப் பார்க்க முடிந்தது. ௨௬ இேயசு அவைன
வீட்டுக்குப்ேபாகச் ெசான்னார். “நகரத்த ற்குள் ேபாகாேத” என்று இேயசு
ெசான்னார்.
இேயசுதான்கறஸ்துஎன்றுஅறக்ைக
(மத். 16:13-20;லூ. 9:18-21)
௨௭ இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும் பலிப்பு ெசசரியா நகரத்ைதச் சார்ந்த

ஊர்களுக்குச்ெசன்றனர். அவர்களின்பயணத்தன்ேபாது “மக்கள்என்ைனயார்
என்றுெசால்க றர்கள்?” என்றுஇேயசு ேகட்டார்.
௨௮ அதற்குச் சீஷர்கள், “ச லர் உம்ைம ேயாவான் ஸ்நானகன் என்கன்றனர்.

ச லர் உம்ைமத் தீர்க்கதரிச களில் ஒருவர் என்கன்றனர்” என்று ெசான்னார்கள்.
௨௯ப றகுஇேயசுஅவர்களிடம், “நீங்கள்என்ைனயார் என்றுெசால்கன்றீர்கள்?”
என்றுேகட்டார்அதற்குேபதுரு, “நீர்தான்கறஸ்து” என்றுபதல்கூறனான்.
௩௦ இேயசு சீஷர்களிடம், “நான் யார் என்று எவரிடமும் ெசால்லேவண்டாம்”

என்றார்.
இேயசுதம்மரணத்ைதக்குறத்துக்கூறுதல்
(மத். 16:21-28;லூ. 9:22-27)
௩௧ ப றகு இேயசு தன் சீஷர்களுக்கு உபேதச க்கத் ெதாடங்கனார்.

மனிதகுமாரன் பலவைகயல்கஷ்டப்படேவண்டும். அவர்யூதத் தைலவர்களால்
ஒப்புக்ெகாள்ளப்படமாட்டார். தைலைம ஆசாரியர்களும், ேவதபாரகர்களும்
அவைர ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள். மனித குமாரன் அவர்களால் ெகால்லப்பட
ேவண்டும். இறந்த மூன்றாம் நாளில் உய ர்த்ெதழுவார். ௩௨இவ்வாறு இேயசு
நடக்கப்ேபாவைதெயல்லாம் எடுத்துக் கூறனார். எைதயும் அவர் இரகச யமாய்
ைவக்கவல்ைல.
ேபதுரு இேயசுவ டம் தனிேய ேபசனான். அவர் இவ்வாறு கூறுவது குறத்து

ேபதுரு கண்டித்துக் கூறனான். ௩௩ ஆனால் இேயசு மறுபக்கம் தரும்ப தன்
சீஷர்கைளப் பார்த்தார். ப றகு அவர் ேபதுருைவக் கண்டித்தார். “சாத்தாேன
என்ைன வட்டு வலக ப்ேபா! நீ ேதவனுைடய காரியங்கைளப் பற்ற க்
கவைலப்படாமல்இருக்க றாய். நீமனிதர்முக்கயமாகக்கருதும்காரியங்கைளப்
பற்ற மட்டுேமஅக்கைறெகாண்டிருக்க றாய்” என்றார்.
௩௪இேயசு மக்கைளத் தம்மிடம் அைழத்தார். அவரது சீஷர்களும் அவேராடு

இருந்தனர். ப றகு இேயசு “யாராவது என்ைனப் பன்பற்ற வரும்பனால்,
அவனது வருப்பங்கைளெயல்லாம் ெவறுத்து ஒதுக்க ேவண்டும். அவனது
சலுைவையச் சுமந்து என்ைனப் பன்ெதாடர ேவண்டும். ௩௫ எவெனாருவன்
தன் வாழ்க்ைகையக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ள வரும்புக றாேனா அவன் அதைன
இழப்பவனாக றான். எவன்ஒருவன்எனக்காகவும்நற்ெசய்த க்காகவும்தன்ைன
இழக்க றாேனா அவனது வாழ்க்ைக பாதுகாக்கப்படுக றது. ௩௬ ஒருவனுக்கு
உலகம் முழுவதும் கைடத்தாலும் நரகத்தல் ஒருவன் தன் ஆத்துமாைவ
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இழந்து ேபாவாேனயானால் அதனால் அவனுக்கு என்ன லாபம்? ௩௭ ஒருவன்
தன் ஆன்மாைவத் தரும்பப் ெபற்றுக்ெகாள்ள எந்த வைலையயும் ெகாடுக்க
முடியாது. ௩௮ இப்ேபாது வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்கும் மக்கள் ேகடுகளிலும்,
பாவங்களிலும் வாழ்க றார்கள். எவனாவது என்ைனக் குறத்தும், என்
ேபாதைனையக் குறத்தும் ெவட்கப்படுவாேனயானால், நானும் அவைனக்
குறத்து ெவட்கப்படுேவன். நான் என் ப தாவன் மகைமேயாடும், ேதவ
தூதர்கேளாடும்வரும்ேபாதுஅவைனக்குறத்துெவட்கப்படுேவன்” என்றார்.

௯
௧ப றகுஇேயசு “நான்உங்களுக்குஒருஉண்ைமையச் ெசால்க ேறன். இங்ேக

ந ற்கன்றமக்களில் சலர்,அவர்கள்மரணத்துக்குமுன்ேதவனுைடயஇராஜ்யம்
வருவைதப் பார்ப்பார்கள். ேதவனுைடய இராஜ்யம் வல்லைமேயாடு வரும்”
என்றார்.

ேமாேச, எலியாவுடன்இேயசு
(மத். 17:1-13;லூ. 9:28-36)
௨ஆறுநாட்களுக்குப் பன், ேபதுரு,யாக்ேகாபு, ேயாவான்ஆக ேயாைரஇேயசு

அைழத்துக்ெகாண்டு உயரமான மைல உச்ச க்குச் ெசன்றார். அவர்கள் அங்ேக
தனிேய இருந்தனர். சீஷர்கள் இேயசுைவப் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத
அவர் புதய ரூபம் அைடந்தார். ௩ இேயசுவன் ஆைடகள் ெவண்ணிறமாய்
மின்னியது. அைவஎவராலும்சுத்தம்ெசய்யமுடியாதஅளவுக்குெவண்ைமயாய்
இருந்தது. ௪ அப்ேபாது இரண்டு மனிதர்கள் அங்ேக ேதான்ற இேயசுேவாடு
ேபச க்ெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள்ேமாேச, எலியா என்னும்இருவேர.
௫ ேபதுரு இேயசுவ டம், “ேபாதகேர நாம் இங்ேக இருப்பது நல்லதாய ற்று.

நாங்கள் கூடாரங்கள் அைமக்கப் ேபாக ேறாம். ஒன்று உமக்கு, மற்ெறான்று
ேமாேசக்கு,இன்ெனான்றுஎலியாவுக்கு”என்றான். ௬ேபதுருவுக்குத்தான்என்ன
ெசால்க ேறாம் என்ேற புரியாமல்ெசான்னான். ஏெனன்றால்அவனும்மற்றஇரு
சீஷர்களும்மிகவும் பயந்தருந்தனர்.
௭ ப றகு ஒரு ேமகம் வந்து அவர்கைள மைறத்தது. அந்த ேமகத்தலிருந்து ஓர்

ஒலி வந்தது. அது, “இவர் என் மகன். நான் இவரிடம் அன்பாய் இருக்க ேறன்.
இவருக்குக்கீழ்ப்டியுங்கள்” என்றுெசான்னது.
௮ ப றகு ேபதுரு, யாக்ேகாபு, ேயாவான் ஆக ேயார் சுற்றலும் பார்த்தனர்.

ஆனால்இேயசுைவத்தவ ர ேவறுஒருவைரயும்காணவல்ைல.
௯இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும் மைலயலிருந்துஇறங்க வந்தனர். இேயசு

தன் சீஷர்களிடம், “மைல ேமேல பார்த்தைத நீங்கள் யாரிடமும் ெசால்லாதீர்கள்.
மனித குமாரன் மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழும்வைர காத்தருங்கள். ப றகு
நீங்கள்பார்த்தைதமக்களுக்குச்ெசால்லலாம்” என்றுகட்டைளய ட்டார்.
௧௦ஆைகயால் சீஷர்களும் இேயசுவுக்குக் கீழ்ப்படிந்து தாங்கள் பார்த்தைதப்

பற்ற எதுவும் ெசால்லவல்ைல. ஆனால் மரணத்தலிருந்து எழுவதன்
ெபாருைளப்பற்ற த் தமக்குள் வவாத த்துக் ெகாண்டனர். ௧௧ சீஷர்கள்
இேயசுவ டம், “எலியா முதலில் வர ேவண்டும் என்று ேவதபாரகர் ஏன்
கூறுகன்றனர்?” என்றுேகட்டனர்.
௧௨ “எலியாதான் முதலில் வர ேவண்டும் என்று ேவதபாரகர்கள்

கூறுவது சரிதான். அவன் எல்லாவற்ைறயும் இருக்க ேவண்டிய
முைறப்படி சீர்ப்படுத்துவான். மனித குமாரன் மிகவும் கஷ்டப்படுவார்
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என்றும், உபேயாகமற்றவர் என மக்களால் எண்ணப்படுவார் என்றும்
ேவதவாக்கயங்களில் எழுத இருப்பது எதற்காக? ௧௩ எலியா ஏற்ெகனேவ
வந்துவ ட்டான் என நான் ெசால்க ேறன். அவைனப்பற்ற எழுத இருக்க றபடி,
மக்கள்தங்களுக்குவருப்பமானபடிஅவனுக்குத்தீைமெசய்தனர்” என்றார்.
சறுவன்குணமாக்கப்படுதல்
(மத். 17:14-20;லூ. 9:37-43)
௧௪ ப றகு ேபதுரு, யாக்ேகாபு, ேயாவான் ஆகயவர்கேளாடு இேயசு ெசன்று

மற்ற சீஷர்கேளாடு ேசர்ந்து ெகாண்டார். அங்கு அவர்கள் ஏராளமான
மக்களால் சூழப்பட்டனர். ேவதபாரகர்கள் அங்கு சீஷர்கேளாடு வாதம் ெசய்து
ெகாண்டிருந்தனர். ௧௫ இேயசு வருவைதப் பார்த்து அவர்கள் ஆச்சரியத்தால்
நைறந்தனர். அவர்கள்ஓடிவந்துஅவைரவரேவற்றனர்.
௧௬ இேயசு சீஷர்களிடம் “ேவதபாரகர்களிடம் நீங்கள் எைதப்பற்ற வவாதம்

ெசய்துெகாண்டிருக்க றீர்கள்?” என்றுேகட்டார்.
௧௭ “ஆண்டவேர! நான் என் மகைன அைழத்து வந்ேதன். அவன் ப சாசனால்

ப டிக்கப்பட்டிருக்க றான். அதுஅவைனப்ேபசவ டாமல்ெசய்துவ ட்டது. ௧௮ப சாசு
என் மகைனத் தாக்க த் தைரயல் தள்ளுகறது. அவன் வாயல் நுைரதள்ளி
பல்ைலக் கடித்து ேசார்ந்து ேபாக றான். நான் உம்முைடய சீஷர்களிடம்
அப்ப சாைசத் துரத்தும்படி ேவண்டிேனன். அவர்களால் அது முடியவல்ைல,”
என்றான்கூட்டத்தலுள்ளஒருவன்.
௧௯ அவர் அவர்களிடம், “ஓ! வசுவாசமில்லாத மக்கேள! நான் உங்கேளாடு

இன்னும் எவ்வளவு காலம் இருப்பது? உங்கேளாடு இன்னும் எவ்வளவு காலம்
ெபாறுைமயாய் இருப்பது? அந்தப் ைபயைன என்னிடம் ெகாண்டு வாருங்கள்!”
என்றார்.
௨௦ஆைகயால் இேயசுவ டம் சீஷர்கள் ைபயைனக் ெகாண்டுவந்தனர். ப சாசு

இேயசுைவப் பார்த்ததும் ைபயைனத் தாக்கயது. அவன் தைரயல் வழுந்து
உருண்டான். அவன்வாயல்நுைரதள்ளிற்று.
௨௧இேயசு அப்ைபயனின் தந்ைதய டம், “எவ்வளவு காலமாக இது இவனுக்கு

ஏற்பட்டுவருகறது?” என்றுேகட்டார்.
அதற்கு அவன் தந்ைத, “அவன் சறுவனாக இருந்த சமயத்தல் இருந்ேத இது

உள்ளது. ௨௨ப சாசு பலமுைறஇவைனக்ெகால்வதற்காக நீரிலும், ெநருப்பலும்
தள்ளியருக்க றது. உங்களால் ஏதாவது ெசய்ய முடியுமானால் எங்கள் மீது
இரக்கம்ெகாண்டுஎங்களுக்குஉதவ ெசய்யுங்கள்” என்றுேகட்டான்.
௨௩ இேயசு அப்ைபயனின் தந்ைதய டம், “ ‘உங்களால் முடியுமானால்

ெசய்யுங்கள்’ என்கறாய். வசுவாசம் ெகாண்டவர்களுக்கு எல்லாக்
காரியங்களும்ெசய்துமுடிக்கத் தக்கைவேய” என்றார்.
௨௪அப்ைபயனின்தந்ைதபரவசமானான். “நானும்வசுவாச க்க ேறன். எனக்கு

உதவ ெசய்துஎன்வசுவாசத்ைதப்ெபருகச்ெசய்யுங்கள்” என்றான்.
௨௫ எல்லா மக்களும் நடப்பைத அற ந்துெகாள்ள ஓடி வருவைதப் பார்த்தார்

இேயசு. ஆைகயால் இேயசு அசுத்த ஆவய டம் ேபசனார். இேயசு, “அசுத்த
ஆவேய! நீஇந்தச் சறுவைனச்ெசவ டாகவும், ேபசமுடியாமலும்ஆக்கவ ட்டாய்.
இவைன வட்டு ெவளிேய வா என்றும் மீண்டும் இவனுள் ெசல்லாேத என்றும்
உனக்குகட்டைளயடுக ேறன்” என்றார்.
௨௬ அந்த அசுத்த ஆவ கதற ற்று. மீண்டும் அப்ைபயைனத் தைரய ேல

வழும்படி ெசய்து, அவைனவட்டு ெவளிேயற ற்று. அச்சறுவன்இறந்தவைனப்
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ேபான்று க டந்தான். பலர் “அவன் இறந்துேபானான்” என்ேற ெசான்னார்கள்.
௨௭ஆனால்இேயசுஅவனதுைகையப்ப டித்துஅவன்எழுந்தருக்கஉதவனார்.
௨௮ இேயசு வீட்டுக்குள் ெசன்றார். அவரது சீஷர்களும் அவேராடு தனிேய

இருந்தார்கள். அவர்கள், “எங்களால் ஏன் இந்த அசுத்த ஆவைய ெவளிேயற்ற
முடியவல்ைல?” என்றுேகட்டனர்.
௨௯ இேயசுேவா, “இந்த வைகயான ஆவையப் ப ரார்த்தைனையப்

பயன்படுத்த த்தான்ெவளிேயற்றமுடியும்” என்றுைரத்தார்.
தன்மரணத்ைதப் பற்ற ப் ேபசுதல்
(மத். 17:22-23;லூ. 9:43-45)
௩௦ப றகுஇேயசுவும்,அவரதுசீஷர்களும்அந்தஇடத்ைதவ ட்டுச் ெசன்றார்கள்.

அவர்கள் கலிேலயா வழிேய ெசன்றனர். தாம் இருக்கும் இடத்ைத மக்கள்
ெதரிந்துெகாள்ளக் கூடாது என்று இேயசு வரும்பனார். ௩௧ இேயசு தன்
சீஷர்களுக்குத் தனிேய உபேதச க்க வரும்பனார். அவர்களிடம் இேயசு,
“மனித குமாரன் மக்களிடம் ஒப்பைடக்கப்படுவார். அவைர அவர்கள்
ெகாைல ெசய்வார்கள். மூன்று நாட்களுக்குப்பன் அவர் மரணத்தல் இருந்து
உய ர்த்ெதழுவார்” என்றார். ௩௨இேயசு என்ன ெபாருளில் கூறுகறார் என்பைத
சீஷர்கள்புரிந்துெகாள்ளவல்ைல. அவர் என்னெபாருள்ெகாள்க றார் என்பைத
வ சாரிக்கவும்அவர்கள்அஞ்சனர்.
யார்உயர்ந்தவர்?
(மத். 18:1-5;லூ. 9:46-48)
௩௩ இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும் கப்பர்நகூமுக்குச் ெசன்றனர். அங்ேக

அவர்கள்ஒருவீட்டுக்குள்நூைழந்தனர். ப றகுஇேயசுதன்சீஷர்களிடம், “இன்று
சாைலயல்நீங்கள்எைதவவாத த்தீர்கள்?” என்றுேகட்டார். ௩௪ஆனால்சீஷர்கள்
பதல்ெசால்லவல்ைல. ஏெனன்றால்அவர்கள்அன்றுஅவர்களில் யார் மிகவும்
உயர்ந்தவர் என்பதுபற்ற ேயவவாதம்ெசய்தனர்.
௩௫ ஓரிடத்தல் இேயசு உட்கார்ந்துெகாண்டு பன்னிரண்டு சீஷர்கைளயும்

அருகல் அைழத்தார். அவர்களிடம் இேயசு, “எவனாவது மிக
முக்கயமானவனாக வரும்பனால் அவன் தன்ைனவட மற்ற அைனவைரயும்
மிக முக்கயமானவர்களாகக் கருத அவன் அைனவருக்கும் ேவைலக்காரனாக
இருக்க ேவண்டும்” என்றார்.
௩௬ ப றகு இேயசு ஒரு குழந்ைதையத் தூக்கனார். சீஷர்கள் முன்பு

அக்குழந்ைதைய நறுத்தனார். தன் ைககளால் குழந்ைதையத் தாங்கயபடி,
௩௭ “இத்தைகயகுழந்ைதகைளஎன்ெபயரில் ஏற்றுக்ெகாள்க ற எந்த மனிதனும்,
என்ைனயும் ஏற்றுக்ெகாண்டவனாக றான். என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்க ற எவனும்
என்ைனஅனுப்பனவைரயும்ஏற்றுக்ெகாள்க றான்” என்றார்.
இேயசுைவச் ேசர்ந்தவன்யார்?
(லூ. 9:49-50)
௩௮ ப றகு ேயாவான் இேயசுைவப் பார்த்து, “ேபாதகேர, உங்கள் ெபயைரப்

பயன்படுத்த ஒருவன் ப சாைசத் துரத்த க்ெகாண்டிருப்பைத நாங்கள்
பார்த்ேதாம். அவன் நம்ைமச் சார்ந்தவன் அல்ல. நம்மவர்களில் ஒருவனும்
அல்ல. எனேவஅவ்வாறுெசய்வைதநறுத்தச்ெசான்ேனாம்” என்றான்.
௩௯ இேயசுேவா, “அவைன நறுத்தாதீர்கள், எவெனாருவன் என் ெபயைரப்

பயன்படுத்த வல்லைமயான ெசயல்கைளச் ெசய்க றாேனா அவன்
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எனக்கு எத ராகத் தீயவற்ைறச் ெசய்யமாட்டான். ௪௦ எனக்கு எத ராகத்
தீைம ெசய்யாதவன் எனக்கு ேவண்டியவன். ௪௧ நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையக் கூறுக ேறன், நீங்கள் கறஸ்துைவச் ேசர்ந்தவர்கள் என்பதால்
எவனாவது ஒருவன் என்ேபரின் ந மித்தம் உங்களுக்குக் குடிக்கத் தண்ணீர்
தருவாேனயானால்அவன்அதற்குரிய பலைனஅைடயாமல் ேபாகமாட்டான்.
பாவத்த ற்குக்காரணமானவர்கைளஇேயசுஎச்சரித்தல்
(மத். 18:6-9;லூ. 17:1-2)
௪௨ “இச்சறுவர்களில் யாராவது ஒருவன் என் மீது நம்ப க்ைக ைவத்ததனால்,

இவர்கைளப் பாவத்த ற்கு வழிநடத்தும் எவனுக்கும் ெபருங்ேகடு வரும்.
அத்தைகயவனின் கழுத்தல் எந்த ரக்கல்ைலக் கட்டி நடுக்கடலில் மூழ்கடிப்பது
நல்லதாக இருக்கும். ௪௩ உங்கள் ைககளில் ஒன்று நீங்கள் பாவம் ெசய்யக்
காரணமாக இருக்குமானால் அதைன ெவட்டி எறயுங்கள். உன் உயைர
எப்ேபாைதக்கும் இழப்பைதவ ட உன் சரீரத்தன் ஒரு பகுதைய இழப்பது
பரவாயல்ைல. இரண்டு ைகேயாடு நரகத்துக்குப் ேபாவைத வ ட இது
நல்லது. அங்கு ெநருப்பு அடங்காமல் எரியும். ௪௪ * ௪௫ உன் கால் நீ பாவம்
ெசய்யக் காரணமானால் அதைன ெவட்டிப் ேபாடு. நீ உன் வாழ்க்ைகைய
இழந்துேபாவைதவ ட காைலமட்டும் இழப்பது பரவாயல்ைல. இரண்டு
கால்கேளாடு நரகத்துக்குப் ேபாவைதவ ட இது பரவாயல்ைல. ௪௬ † ௪௭உனது
கண் நீ பாவம் ெசய்யக் காரணமானால் அதைனப் படுங்க ப் ேபாடு. உனது
வாழ்வு முழுவைதயும் இழப்பைதவ ட ஒரு கண்ைண உைடயவனாய் இருப்பது
பரவாயல்ைல. இரண்டு கண்ணுைடயவனாய் நரகத்தல் தள்ளப்படுவைத
வ ட ஒரு கண்ைண உைடயவனாய் ேதவனுைடய இராஜ்யத்த ற்குள்
நுைழவது பரவாயல்ைல. ௪௮ நரகத்தல் மனிதைர சாப்படும் புழுக்கள்
ஒருேபாதும் சாவதல்ைல. அங்ேக ெநருப்பானது எப்ேபாதும் அைணயாமல்
எரிந்துெகாண்டிருக்கும்.
௪௯ “ஒவ்ெவாருவரும்ெநருப்பால்தண்டிக்கப்படுவார்கள்.
௫௦ “உப்பு நல்லதுதான். ஆனால் உப்பு தனது சுைவைய இழந்துேபானால்

நீ மீண்டும் அச்சுைவைய அதல் ஊட்டமுடியாது. அதனால் நல்ல
குணமுைடயவர்களாய் இருங்கள். ஒருவருக்ெகாருவர் சமாதானமாய்
இருங்கள்” என்றார்.

௧௦
வவாகரத்துபற்றய ேபாதைன
(மத். 19:1-12)
௧ ப றகு அந்த இடத்ைத வ ட்டு இேயசு ெவளிேயறனார். அவர் ேயார்தான்

ஆற்ைறக் கடந்து யூேதயா பகுத க்குள் ெசன்றார். அங்கு, ஏராளமான மக்கள்
அவரிடம் வந்தார்கள். வழக்கம்ேபால இேயசு அவர்களுக்குப் ேபாதைன
ெசய்தார்.
௨ ச ல பரிேசயர்கள் இேயசுவ டம் வந்தார்கள். அவர்கள், இேயசுைவத்

தவறாக ஏதாவது ேபசைவக்க முயன்றார்கள். அவர்கள் அவரிடம், “ஒருவன்
தன்மைனவையவவாகரத்துெசய்வதுசரியா?” என்றுேகட்டனர்.

* ௯:௪௪: ச லக ேரக்கமாற்குப ரத களில் 44வதுவாக்கயமுள்ளது. அது 48வதுவாக்கயம்ேபான்றுள்ளது.
† ௯:௪௬: ச ல க ேரக்க மாற்கு ப ரத களில் 46வது வாக்கயம் உள்ளது. அது 48வது வாக்கயம்
ேபான்றுள்ளது.
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௩ அதற்கு இேயசு அவர்களிடம், “ேமாேச உங்களிடம் என்ன ெசய்யுமாறு
கட்டைளஇட்டார்?” என்றுேகட்டார்.
௪ பரிேசயர்கேளா, “ஒருவன் வவாகரத்துக்கான சான்றதைழ எழுத அதன்

மூலம் தன் மைனவைய வவாகரத்து ெசய்யலாம் என்று ேமாேச அனுமத த்து
இருக்கறார்” என்றனர்.
௫ அவர்களிடம் இேயசு, “ேமாேச உங்களுக்காக அவ்வாறு எழுத

இருக்கறார். ஏெனன்றால் நீங்கள் ேதவனின் ேபாதைனகைள ஏற்றுக்ெகாள்ள
மறுத்துவ ட்டீர்கள். ௬ ஆனால் ேதவன் உலைகப் பைடக்கும்ேபாது ‘அவர்
மக்கைள ஆண் என்றும் ெபண் என்றும் பைடத்தார்.’ ௭ ‘அதனால்தான்
ஒருவன் தன் தாையயும் தந்ைதையயும் வ ட்டுவ ட்டு மைனவேயாடு ேசர்ந்து
ெகாள்க றான். ௮ இருவரும் ஒருவர் ஆகவடுகறார்கள். எனேவ அவர்கள்
இருவராயல்லாமல் ஒருவராக வடுகன்றனர்.’✡ ௯ ேதவன் அந்த இருவைரயும்
ஒன்று ேசர்த்துவடுகறார். எனேவ, எவரும் அவர்கைளப் ப ரிக்கக்கூடாது”
என்றார்.
௧௦ ப றகு இேயசுவும், சீஷர்களும்அந்த வீட்டில் தனிேய இருந்தனர். அப்ேபாது

சீஷர்கள் இேயசுவ டம் மீண்டும் வவாகரத்து பற்றய ேகள்வையக் ேகட்டனர்.
௧௧அதற்குஇேயசு, “எவெனாருவன்தன்மைனவையவவாகரத்துெசய்துவ ட்டு
இன்ெனாரு ெபண்ைண மணந்து ெகாள்க றாேனா அவன் தன் மைனவக்கு
எத ரானபாவயாக றான். அத்துடன்வபசாரமாக ய பாவத்துக்கும்ஆளாக றான்.
௧௨இதுேபாலேவதன்கணவைனவவாகரத்துெசய்துவ ட்டுஇன்ெனாருவைன
மணந்துெகாள்க றெபண்ணும்வபசாரம்ெசய்யும் பாவயாக றாள்” என்றார்.

குழந்ைதகளும்இேயசுவும்
(மத். 19:13-15;லூ. 18:15-17)
௧௩ மக்கள் தம் சறு குழந்ைதகைள இேயசு ெதாடுவதற்காகக் ெகாண்டு

வந்தனர். ஆனால் இேயசுவன் சீஷர்கள் குழந்ைதகைளக் ெகாண்டு வர
ேவண்டாம் என்று தடுத்தனர். ௧௪ இதைன இேயசு கவனித்தார். சறுவர்
தம்மிடம் வருகறைத சீஷர்கள் தைட ெசய்ததுஅவருக்கு ப ரியமில்ைல. எனேவ
அவர்களிடம், “குழந்ைதகள் என்னிடம் வருவைதஅனுமதயுங்கள். அவர்கைளத்
தடுத்து நறுத்தாதீர்கள். ஏெனன்றால் ேதவனுைடயஇராஜ்யம் குழந்ைதகைளப்
ேபான்றவர்களுக்குரியது. ௧௫ நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுக ேறன்.
குழந்ைதகள் எைதயும் ஏற்றுக்ெகாள்வைதப் ேபான்று நீங்கள் ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். இல்லாவ ட்டால் நீங்கள் அதற்குள்
நுைழய முடியாது” என்றார். ௧௬ ப றகு இேயசு, குழந்ைதகைளக் ைககளால்
அைணத்துக்ெகாண்டார். இேயசுஅவர்கள்மீதுைககைளைவத்துஆசீர்வாதமும்
ெசய்தார்.

பணக்காரனும்இேயசுவும்
(மத். 19:16-30;லூ. 18:18-30)
௧௭இேயசுஅவ்வ டத்தலிருந்து புறப்படஆரம்ப த்தார். அப்ேபாதுஒருமனிதன்

ஓடி வந்து அவருக்கு முன்னால் முழங்காலிட்டு வணங்கனான். அவன், “நல்ல
ேபாதகேர! நான் ந த்தய வாழ்ைவப் ெபற என்ன ெசய்யேவண்டும்?” என்று
ேகட்டான்.
✡ ௧௦:௮: ஆத 2:24-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௧௮அதற்கு இேயசு, “என்ைன நீ நல்லவர் என்று ஏன் அைழக்க றாய்? ேதவன்
மட்டுேம நல்லவர். ௧௯ ஆனால் உனது வனாவுக்கு வைடயளிக்க ேறன்.
நீ எவைரயும் ெகாைல ெசய்யாமல் இருப்பாயாக; வபச்சாரம் ெசய்யாமல்
இருப்பாயாக, களவு ெசய்யாமல் இருப்பாயாக; ெபாய்சாட்ச ெசால்லாமல்
இருப்பாயாக; நீ உன் தந்ைதையயும் தாையயும் மரியாைத ெசய்வாயாக✡ என்று
கட்டைளகள்ெசால்வதுஉனக்குத்ெதரியுமா?” என்றுேகட்டார்.
௨௦அதற்கு அந்த மனிதன், “ேபாதகேர! நான் குழந்ைதப் பருவத்தல் இருந்ேத

இக்கட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிந்துவருக ேறன்” என்றான்.
௨௧இேயசு அவைனக் கவனித்தார். இேயசுவுக்கு அவன் மீதுஅன்பு ப றந்தது.

இேயசு அவனிடம், “நீ ெசய்வதற்கு உரிய காரியம் இன்னும் ஒன்று உள்ளது.
நீ ேபாய் உனக்கு உரியவற்ைறெயல்லாம் வற்றுவடு. அப்பணத்ைத ஏைழ
மக்களுக்குக் ெகாடு. உனக்குப் பரேலாகத்தல் ந ச்சயம் ெபாக்கஷமிருக்கும்.
ப றகுஎன்ைனப்பன்பற்ற வா” என்றார்.
௨௨ இேயசு இவற்ைறச் ெசான்னதும் அந்த மனிதன் மிகவும் வருத்தப்பட்டு

அப்புறம் ேபானான். அவனது வருத்தத்துக்குக் காரணம் அவன் ெபருஞ்
ெசல்வந்தனாய் இருந்ததுதான்; அேதாடு அச்ெசல்வத்ைதப் பாதுகாக்கவும்
நைனத்ததுதான்.
௨௩ ப றகு இேயசு சுற்றலும் பார்த்து தன் சீஷர்களிடம் “ஒரு பணக்காரன்

ேதவனுைடயஇராஜ்யத்துக்குள்நுைழவதுமிகவும்கடினமானஒன்று” என்றார்.
௨௪ இேயசு ெசான்னைதக் குறத்து சீஷர்கள் அத சயப்பட்டார்கள். இேயசு

மீண்டும், “என் பள்ைளகேள! ேதவனுைடய இராஜ்யத்துக்குள் நுைழவது
கடினமானது. ௨௫ அதலும் ேதவனுைடய இராஜ்யத்துக்குள் ஒரு பணக்காரன்
நுைழவது மிகவும் கடினமானது. இைதவ ட, ஊசயன் காத ற்குள் ஒரு ஒட்டகம்
எளிதாகநுைழந்துவடும்” என்றார்.
௨௬ சீஷர்கள் ெபரிதும் அத சயப்பட்டார்கள். அவர்கள் தங்களுக்குள், “ப றகு

யார்இரட்ச க்கப்படுவார்?” என்றுேகட்டனர்.
௨௭ இேயசு தன் சீஷர்கைளப் பார்த்து, “மக்கள் தங்களால் எதுவும்

ெசய்துெகாள்ளஇயலாது. அது ேதவனிடமிருந்துதான் வரேவண்டும். ேதவேன
எல்லாவற்ைறயும்ெசய்யவல்லவர்” என்றார்.
௨௮ ேபதுரு இேயசுைவப் பார்த்து, “நாங்கள் எல்லாவற்ைறயும் வ ட்டு வ ட்டு

உங்கைளப்பன்ெதாடர்ந்துவந்தருக்க ேறாம்” என்றான்.
௨௯ இேயசு “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுக ேறன். எவன்

ஒருவன் தனது வீட்ைடயும், சேகாதரர்கைளயும், சேகாதரிகைளயும்,
தந்ைதையயும், தாையயும், குழந்ைதகைளயும், பண்ைணகைளயும்
எனக்காகவும், நற்ெசய்த க்காகவும், தயாகம் ெசய்க றாேனா ௩௦ அவனுக்கு
அவன் வட்டைதவ ட நூறு மடங்கு கைடக்கும். இங்ேக இந்த உலகத்தல்
அவன் மிகுதயான வீடுகைளயும், சேகாதரர்கைளயும், சேகாதரிகைளயும்,
தாயார்கைளயும், குழந்ைதகைளயும், பண்ைணகைளயும், ெபறுவான். அேதாடு
பல துன்பங்கைளயும் அைடவான். ஆனால் அவன் நத்தயவாழ்வு என்னும்
பரிசைனவரப்ேபாகும்உலகல்ெபறுவான். ௩௧இப்ேபாதுமிகஉயர்ந்தஇடத்தல்
உள்ள பலர் எத ர்காலத்தல் மிகத் தாழ்ந்த இடத்துக்குச் ெசல்வர், மிகத் தாழ்ந்த
இடத்தலுள்ளபலர் மிகஉயர்ந்தஇடத்துக்குச்ெசல்வர்” என்றார்.
✡ ௧௦:௧௯: யாத். 20:12-16-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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மீண்டும்தன்மரணத்ைதப்பற்ற ப் ேபசுதல்
(மத். 20:17-19;லூ. 18:31-34)
௩௨ இேயசுவும் அவேராடு இருந்த மக்களும் அங்கருந்து எருசேலமுக்குப்

ேபாகும் பாைதயல் இருந்தனர். அவர்களுக்குத் தைலைமேயற்று
இேயசு அைழத்துச் ெசன்றார். இேயசுவன் சீஷர்கள் இைதக்குறத்து
ஆச்சரியப்பட்டார்கள். ஆனால்அவர் பன்னால் ேபான மக்கேளா அச்சப்பட்டனர்.
மீண்டும்இேயசு தன் பன்னிரண்டு சீஷர்கைளக்கூட்டிஅவர்கேளாடு தனியாகப்
ேபசனார். எருசேலமில் அவருக்கு என்ன நடக்கும் என்பைதப்பற்ற க்கூறனார்.
௩௩ “நாம்எருசேலமுக்குேபாய்க்ெகாண்டுஇருக்க ேறாம். மனிதகுமாரன்அங்ேக
தைலைம ஆசாரியர்களிடமும், ேவதபாரகர்களிடமும் ஒப்பைடக்கப்படுவார்.
அவர்கள் மனிதகுமாரன் சாக ேவண்டும் என்று தீர்ப்பளிப்பர். அவர்கள்
மனிதகுமாரைன யூதரல்லாதவர்களிடம் ஒப்பைடப்பார்கள். ௩௪ அவர்கள்
அவைரக் குற த்து நைகப்பர். அவர்மீது காற உமிழ்வார்கள். வாரினால்
அடிப்பார்கள். ெகாைல ெசய்வார்கள். அவேரா மரணமைடந்து மூன்றாம் நாள்
உய ேராடு எழுவார்” என்றார்.
ச றப்புச் சலுைகேகட்டவர்கள்
(மத். 20:20-28)
௩௫ ப றகு ெசெபேதயுவன் மகன்களாகய யாக்ேகாபும், ேயாவானும்

இேயசுவ டம் வந்தார்கள். அவர்கள், “ேபாதகேர நீங்கள் எங்களுக்காக ஏேதனும்
ெசய்ய ேவண்டும்என்றுநாங்கள்வரும்புக ேறாம்” என்றனர்.
௩௬அவர்களிடம்இேயசு, “நான்உங்களுக்காக என்னெசய்ய ேவண்டும்என்று

நீங்கள்வரும்புக றீர்கள்?” எனக் ேகட்டார்.
௩௭ “உங்கள் இராஜ்யத்தல் உங்களுக்ெகன்று மகைம உள்ளது. எங்களில்

ஒருவர்உங்கள்வலதுபக்கத்தலும்இன்னும்ஒருவர்இடதுபக்கத்தலும்இருக்க
வாய்ப்புத்தர ேவண்டும்” என்றனர்.
௩௮ அதற்கு இேயசு, “நீங்கள் என்ன ேகட்க றீர்கள் என்பது உங்களுக்குப்

புரியவல்ைல. நான் ஏற்கப்ேபாகும் பாடுகைள உங்களால் ஏற்றுக்ெகாள்ள
முடியுமா? நான் ஞானஸ்நானம் ெபறும் வதத்த ேலேய நீங்களும்
ெபற்றுக்ெகாள்ளமுடியுமா?” என்றுேகட்டார்.
௩௯ அவர்கள், “ஆமாம், எங்களால் முடியும்” என்றனர். இேயசு அவர்களிடம்,

“நான் படப்ேபாகும் துன்பங்கைள எல்லாம் நீங்களும் படேவண்டியதருக்கும்.
நான் ெபறப்ேபாகும் ஞானஸ்நானத்ைத நீங்களும் ெபறேவண்டியதருக்கும்.
௪௦எனக்கு வலது பக்கத்தலும், இடது பக்கத்தலும் இருக்கப்ேபாகன்றவர்கைள
என்னால் தீர்மானிக்க முடியாது. அந்த இடத்த ற்காகச் சலர் இருக்கன்றார்கள்.
அவர்களுக்காகேவஅந்தஇடங்கள்தயார் ெசய்யப்பட்டிருக்கன்றன” என்றார்.
௪௧ ஏைனய பத்து சீஷர்களும் இேயசு ெசால்வைதக் ேகட்டனர். அவர்களுக்கு

யாக்ேகாபு மீதும், ேயாவான் மீதும் ேகாபம் ஏற்பட்டது. ௪௨ இேயசு தன்
சீஷர்கைள எல்லாம் தம்மிடம் அைழத்தார். அவர்களிடம், “யூதர்அல்லாத மக்கள்
ஆள்ேவார்கள்எனக்கருதப்படுகன்றனர். இந்தஆள்ேவார்கள்தம்அத காரத்ைத
மக்கள்மீது ெசலுத்துவைதேய ெபரிதும் வரும்புக றார்கள். அவர்களின்
முக்கயத் தைலவர்கள் தம் அத காரத்ைத மக்கள் மீது ெசலுத்துவைதேய
ெபரிதும் வரும்புக றார்கள் என்று நீங்கள் அறவீர்கள். ௪௩ ஆனால்,
நீங்கள் ேமற்ெகாள்ளும் வழி இதுவாக இருக்கக் கூடாது. உங்களில்
ஒருவன் ெபரியவனாக வரும்பனால் அவன் ஒரு ேவைலக்காரைனப்ேபால
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மற்றவர்களுக்குச் ேசைவெசய்ய ேவணடும். ௪௪ உங்களில் ஒருவன்
மிகவும் முக்கயஸ்தனாக வரும்பனால் அவன் அடிைமையப்ேபால உங்கள்
எல்லாருக்கும் ேசைவ ெசய்ய ேவண்டும். ௪௫ இது ேபாலேவ, மனித
குமாரன் ப றருைடய பணிவைடகைளப் ெபறுவதற்காக வரவல்ைல. அவர்
மற்றவர்களுக்குப் பணிவைட ெசய்யேவ வந்துள்ளார். அவர் பல மக்கைளக்
காப்பாற்றுவதற்காகத் தன்உயைரத்தரவந்துள்ளார்” என்றார்.
குருடன்குணமாக்கப்படுதல்
(மத். 20:29-34;லூ. 18:35-43)
௪௬ ப றகு அவர்கள் எரிேகா நகரத்துக்கு வந்தனர். இேயசு அந்த நகரத்ைதயும்

வ ட்டுத் தன் சீஷர்கேளாடும், மற்ற சல மக்கேளாடும் ெவளிேயறனார்.
பர்த ேமயு எனப்படும் (த ேமயுவன் மகன்) ஒரு குருடன் சாைலேயாரத்தல்
அமர்ந்தருந்தான். அவன் ப ச்ைசக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தான். ௪௭ நாசேரத்
ஊைரச்ேசர்ந்தஇேயசுவந்துெகாண்டிருப்பைதஅற ந்துசத்தமிடஆரம்ப த்தான்.
அவன், “தாவீதன்குமாரனாகயஇேயசுேவ! எனக்குஉதவ ெசய்யும்” என்றான்.
௪௮பலமக்கள்அவைனப்ேபசாமலிருக்கும்படிஅதட்டினார்கள். ஆனால்அந்தக்

குருடன் இன்னும் சத்தமாக, “தாவீதன் குமாரேன, எனக்கு உதவ ெசய்யும்”
என்றான்.
௪௯ அவ்வடத்தல் இேயசு, “அந்த மனிதைன இங்ேக வரச் ெசால்லுங்கள்”

என்றார்.
எனேவ அவர்கள் அக்குருடைன அைழத்தனர். அவர்கள், “மக ழ்ச்ச யாய்

இரு, எழுந்து வா, இேயசு உன்ைன அைழக்க றார்” என்றனர். ௫௦ அக்குருடன்
வைரவாக எழுந்தான். அவன் தன் ேமலாைடைய அவ்வ டத்தல் எற ந்துவ ட்டு
இேயசுவனருகல்ெசன்றான்.
௫௧ இேயசு அவனிடம், “நான் உனக்காக என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று நீ

வரும்புக றாய்?” எனக் ேகட்டார்.
அதற்கு அக்குருடன், “ேபாதகேர! நான் மீண்டும் பார்ைவ ெபற ேவண்டும்”

என்றான்.
௫௨ “ேபா! நீ குணமானாய், ஏெனனில் நீ வசுவாசத்ேதாடு இருந்தாய்” என்று

இேயசு ெசான்னார். அதனால் அவன் பார்ைவ ெபற்றான். அவன்இேயசுைவப்
பன்ெதாடர்ந்து ேபானான்.

௧௧
எருசேலமுக்குள்இேயசுநுைழதல்
(மத். 21:1-11;லூ. 19:28-40; ேயாவான் 12:12-19)
௧ இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் எருசேலைம அைடந்தனர். அவர்கள்

ஒலிவமைலயல் உள்ள ெபத்பேக, ெபத்தானியா என்னும் நகரங்களுக்கு
அருகல் வந்தனர். அங்ேக இேயசு இரண்டு சீஷர்கைளஅனுப்ப ச் சலவற்ைறச்
ெசய்யச் ெசான்னார். ௨ இேயசு, “நீங்கள் பார்க்க ற எத ேரயுள்ள ஊருக்குள்
ெசல்லுங்கள். உள்ேள நுைழந்ததும் ஓர் இளம் கழுைத கட்டப்பட்டிருப்பைதக்
காண்பீர்கள். இதுவைர எவராலும் சவாரி ெசய்யப்படாத கழுைத அது. அைத
அவழ்த்து இங்ேக ெகாண்டு வாருங்கள். ௩ யாராவது உங்களிடம் எதற்காக
இதைனக் ெகாண்டு ேபாக றீர்கள் என்று ேகட்டால் அவர்களிடம், ‘ஆண்டவருக்கு
இது ேதைவப்படுக றது. அவர் இதைன வைரவல் தருப்ப அனுப்புவார் என்று
ெசால்லுங்கள்’ ” என்றார்.
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௪ சீஷர்கள் நகரத்துக்குள் நுைழந்தனர். ஒரு வீட்டுக்கு ெவளிேய சாைல
ஓரத்தல் ஓர் இளம் கழுைத கட்டி ைவக்கப்பட்டிருந்தது. சீஷர்கள் அதைன
அவழ்த்தார்கள். ௫ அங்கு நன்றுெகாண்டிருந்த சலர் இதைனப் பார்த்தனர்.
“என்ன ெசய்க றீர்கள்? ஏன் கழுைதைய அவழ்க்க றீர்கள்?” என்று ேகட்டனர்.
௬ இேயசு ெசான்னபடி அவர்கள் பதல் ெசான்னார்கள். அவர்கள் கழுைதைய
அைழத்துச்ெசல்லஅனுமதத்தனர்.
௭ சீஷர்கள் கழுைதைய இேயசுவ டம் ெகாண்டு வந்தனர். அவரது சீஷர்கள்

தம் ேமலாைடகைள கழுைதயன் ேமல் வ ரித்தனர். இேயசு அதன் ேமல்
உட்கார்ந்தார். ௮ ஏராளமான மக்கள் தம் ேமலாைடகைளச் சாைலயல் வ ரித்து
இேயசுைவ வரேவற்றனர். இன்னும் சலர் மரக்கைளகைள ெவட்டி அவற்ைறச்
சாைலயல்பரப்பனர். ௯ச லர்இேயசுவற்குமுன்னால்நடந்துெசன்றனர். ச லர்
இேயசுவற்குப் பன்னால்ெசன்றனர்.

“அவைரப் புகழுங்கள்
‘கர்த்தரின்ெபயரால்வருகறவர்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்’ சங்கீதம் 118:25-26

௧௦ “தமதுதந்ைதயானதாவீதன்இராஜ்யம் ேதவனால்ஆசீர்வத க்கப்படுவதாக.
அந்தஇராஜ்யம்வந்துெகாண்டிருக்க றது.

பரேலாகத்தல்உள்ளேதவைனப்ேபாற்றுேவாம்”

என்றுஅவர்கள்சத்தமிட்டனர்.
௧௧ எருசேலமுக்குள் ெசன்று அங்குள்ள ேதவாலயத்த ற்குள் இேயசு

நுைழந்தார். ேதவாலயத்தல் எல்லாவற்ைறயும் இேயசு பார்த்தார். ஆனால்
ஏற்ெகனேவ ேநரமாகவ ட்டிருந்தது. ஆைகயால் இேயசு அங்கருந்து
ெபத்தானியாவுக்குதன்பன்னிரண்டுசீஷர்கேளாடுெசன்றார்.

அத்தமரம் பட்டுப்ேபாவைதஇேயசுஅறவத்தல்
(மத். 21:18-19)
௧௨ மறுநாள், அவர்கள் ெபத்தானியாைவ வ ட்டுப் புறப்பட்டனர். அவருக்குப்

பச த்தது. ௧௩இேயசுஇைலகள்நைறந்தஅத்த மரம் ஒன்ைறப் பார்த்தார். அவர்
அதனருகல் ெசன்று ஏேதனும் பழங்கள்உள்ளனவா என்று கவனித்தார். அதல்
பழங்கள் ஏதுமில்ைல. ெவறும்இைலகேளஇருந்தன. அது கனி ெகாடுப்பதற்கு
உரிய சரியான காலம் இல்ைல. ௧௪ஆைகயால் இேயசு அத்த மரத்த டம், “இனி
மக்கள் யாரும் உன்னிடமிருந்து ஒரு ேபாதும் பழத்ைதத் தன்னமாட்டார்கள்”
என்றார். இேயசுெசான்னைதசீஷர்களும்ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர்.

ேதவாலயத்தல்இேயசு
(மத். 21:12-17;லூ. 19:45-48; ேயாவான் 2:13-22)
௧௫அவர்கள்எருசேலைமஅைடந்தனர். அவர் ேதவாலயத்த ற்குள்நுைழந்தார்.

அங்ேக ெபாருள்கைள வற்றுக்ெகாண்டும், வாங்க க்ெகாண்டும் இருந்த
மக்கைள இேயசு வ ரட்டினார். பலவத பணங்கைள மாற்ற க் ெகாடுத்துக்
ெகாண்டிருந்தவர்களின் பலைககைளத் தைலகீழாகக் கவழ்த்துப் ேபாட்டார்.
புறாக்கள்ைவத்தருந்த பலைககைளயும்அப்புறப்படுத்தனார். ௧௬ஒருவைரயும்
ேதவாலயத்தன் வழிேய ெபாருள்கைள எடுத்துச் ெசல்ல இேயசு அனுமதக்க
மறுத்தார். ௧௭ ப றகு இேயசு மக்களுக்குப் ேபாதைன ெசய்ய ஆரம்ப த்தார்.
“ ‘எனது வீடு எல்லா மக்களின் ப ரார்த்தைனக்கான வீடு என அைழக்கப்படும்’
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என்று எழுதப்பட்டிருக்க றது.✡ ஆனால் நீங்கள் ேதவனின் வீட்ைடத் ‘தருடர்கள்
ஒளியும்இடமாக’மாற்றுகறீர்கள்”✡ என்றார்.
௧௮ தைலைம ஆசாரியர்களும், ேவதபாரகர்களும் இவற்ைறக் ேகட்டனர்.

அவர்கள் இேயசுைவக் ெகால்வதற்கு வழிேதடினர். மக்கள் அைனவரும்
இேயசுவன் ேபாதைனகைளக் ேகட்டு வயப்பைத அற ந்து அவர்கள்
அச்சப்பட்டனர். ௧௯அன்று இரவு இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும் அந்நகரத்ைத
வ ட்டுெவளிேயறனர்.

வசுவாசத்தன்வல்லைம
(மத். 21:20-22)
௨௦ மறுநாள் காைலயல் இேயசு தனது சீஷர்கேளாடு நடந்துெகாண்டிருந்தார்.

முந்தன நாள் இேயசு சப த்த அத்த மரத்ைத அவர்கள் பார்த்தனர்.
அம்மரம் ெசத்து, காய்ந்து, ேவரும் உலர்ந்துேபாய் இருந்தது. ௨௧ ேபதுரு
அம்மரத்ைதப்பற்ற நைனவுகூர்ந்து இேயசுவ டம், “ேபாதகேர! பாருங்கள்.
ேநற்று இம்மரம் பட்டுப்ேபாகுமாறு ெசான்னீர்கள். இன்று இது உலர்ந்து
இறந்துவ ட்டது” என்றான்.
௨௨ அதற்கு இேயசு, “ேதவனிடம் வசுவாசம் ைவத்தருங்கள். ௨௩ நான்

உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுக ேறன். ‘மைலேய ேபா, ேபாய்க் கடலில்
வழு!’ என்று உங்களால் மைலக்கு ஆைணயட முடியும். உங்கள் மனதல்
சந்ேதகம் இல்லாதருந்தால், நீங்கள் ெசால்வது நடக்கும் என்கற வசுவாசம்
உங்களுக்கு இருக்குமானால், ேதவன் உங்களுக்காக அவற்ைறச் ெசய்வார்.
௨௪ ஆைகயால் உங்கள் ப ரார்த்தைனயன்ேபாது ேதவனிடம் காரியங்கைளக்
ேகளுங்கள். அவற்ைறக் கைடக்கப்ெபற்ேறாம் என்று நீங்கள் நம்பனால்
அைவ உங்களுக்கு உரியதாகும். ௨௫ நீங்கள் ப ரார்த்தைன ெசய்யும்ேபாது,
ஏதாவது ஒன்ைறக்குறத்து நீங்கள் யாரிடமாவது ேகாபம் ெகாண்டிருப்பது
நைனவல் வந்தால் அவர்கைள மன்னித்து வடுங்கள். நீங்கள் இைதச்
ெசய்தால் பரேலாகத்தல் இருக்கற உங்கள் ப தாவும் உங்களது தவறுகைள
மன்னித்துவடுவார்” என்றார். ௨௬ *

இேயசுவன்அதகாரத்ைத சந்ேதக த்தல்
(மத். 21:23-27;லூ. 20:1-8)
௨௭ இேயசுவும் சீஷர்களும் மீண்டும் எருசேலமுக்குச் ெசன்றார்கள். அவர்

ேதவாலயத்த ற்குள் நடந்து ெகாண்டிருந்தார். தைலைம ஆசாரியர்களும்,
ேவதபாரகர்களும், மூத்த யூதத் தைலவர்களும் இேயசுவ டம் வந்தனர்.
௨௮அவரிடம், “எங்களுக்குச் ெசால். இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்ய நீ எங்கருந்து
அதகாரம் ெபற்றாய்? யார் உனக்கு இந்த அத காரத்ைதக் ெகாடுத்தது?” என்று
ேகட்டனர்.
௨௯ அதற்கு இேயசு, “நான் உங்களிடம் ஒரு ேகள்வையக் ேகட்க ேறன்.

எனக்குப் பதல் ெசால்லுங்கள். ப றகு நான் யாருைடய அதகாரத்தால்
இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்க ேறன் என்பைதக் கூறுக ேறன். ௩௦ ேயாவான்
ஸ்நானகன் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்தேபாது அந்த அத காரம் அவனுக்கு

✡ ௧௧:௧௭: ஏசாயா 56:7-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௧:௧௭: எேரமியா 7:11-ல் இருந்து

எடுக்கப்பட்டுள்ளது. * ௧௧:௨௬: ச லபைழயக ேரக்க ப ரத களில் 26வதுவாக்கயம் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது.
“ஆனால் நீங்கள் மற்றவர்களின் பாவங்கைள மன்னிக்காவ ட்டால் பரேலாகத்தல் உள்ள உங்கள் ப தா
உங்கள்பாவங்கைளமன்னிக்கமாட்டார்.”
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ேதவனிடமிருந்து வந்ததா அல்லது மனிதனிடமிருந்து வந்ததா? எனக்குப் பதல்
ெசால்லுங்கள்” என்றார்.
௩௧ யூதத் தைலவர்கள் இேயசுவன் ேகள்வையப் பற்ற தங்களுக்குள்

ேபச க்ெகாண்டனர். அவர்கள், “நாம் இவனிடம், ‘ேயாவான் ேதவனிடமிருந்து
அதகாரத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாண்டதாகச் ெசான்னால்’, நம்மிடம் இவன்,
‘ப றகு ஏன் ேயாவான் மீது நம்ப க்ைக ைவக்கவல்ைல’ என்று ேகட்பான்.
௩௨ ‘மனிதனிடமிருந்து வந்தது’ என்று ெசால்ேவாமானால், பன்னர் மக்கள்
நம்மீதுேகாபம்ெகாள்வர்” (யூதத்தைலவர்கள்மக்களுக்குஎப்ேபாதும்பயந்தனர்.
ஏெனன்றால் அைனத்து மக்களும் ேயாவாைன உண்ைமயல் ஒரு தீர்க்கதரிச
என்றுநம்பனர்) என்றுதங்களுக்குள்ேபச க்ெகாண்டனர்.
௩௩ ஆைகயால் அவர்கள் இேயசுவ டம், “எங்களுக்குப் பதல் ெதரியாது”

என்றனர். இேயசுவும், “அப்படியானால், நானும் யார் அத காரத்தால் இதைனச்
ெசய்க ேறன்என்பைதச்ெசால்லமாட்ேடன்” என்றார்.

௧௨
த ராட்ைசத் ேதாட்டஉவைம
(மத். 21:33-46;லூ. 20:9-19)
௧மக்களுக்குப் ேபாத க்கஇேயசுஉவைமகைளப் பயன்படுத்தனார். “ஒருவன்

தன் ேதாட்டத்தல் த ராட்ைச பய ரிட்டான். அவன் வயைலச் சுற்ற மதல்சுவர்
எழுப்பனான். த ராட்ைச இரசம் உருவாக்க ஒரு குழிையத் ேதாண்டினான்.
ப றகு அவன் ஒரு ேகாபுரத்ைதயும் கட்டினான். அவன் அத்ேதாட்டத்ைதச் சல
வவசாய களுக்குக் குத்தைகக்கு வ ட்டான். ப றகு அவன் ேவறு ேதசத்த ற்குப்
ேபாய்வ ட்டான்.
௨ “பன்னர், த ராட்ைசப் பழம் பற ப்பதற்கான காலம் வந்தது. த ராட்ைசத்

ேதாட்டத்தலுள்ளபழத்தன்குத்தைகப் பங்ைகவாங்க வருமாறுேதாட்டக்காரன்
ஒரு ேவைலயாைள அனுப்ப ைவத்தான். ௩ஆனால் வவசாய கள் அவைனப்
ப டித்துக் கட்டிைவத்து அடித்து ெவறுங்ைகேயாடு அனுப்பனர். ௪ பன்பு
ேவெறாரு ேவைலயாைளத் ேதாட்டக்காரன் அனுப்பனான். அந்த வவசாய கள்
அவைனத்தைலயல்அடித்தனர். அவர்கள்அவனுக்குஅவமரியாைதெசய்தனர்.
௫அதனால் ேதாட்டக்காரன் ேமலும் ஒரு ேவைலக்காரைன அனுப்பைவத்தான்.
அந்த வவசாய கள் அவைனக் ெகான்று ேபாட்டார்கள். அந்தத் ேதாட்டக்காரன்
ேமலும் பல ேவைலக்காரர்கைள வவசாய களிடம் அனுப்ப ைவத்தான்.
வவசாய கேளாஅவர்களில்சலைரஅடித்தும்சலைரக்ெகான்றும்ேபாட்டார்கள்.
௬ “அந்தத் ேதாட்டக்காரனிடம் ேமலும் ஒேர ஒருஆேளஇருந்தான். அவன்தான்

அவனது மகன். அவன் தன் மகைனப் ெபரிதும் ேநச த்தான். எனினும் அவன்
மகைன வவசாய களிடம் அனுப்ப முடிவு ெசய்தான். கைடச ஆளாகத் தன்
மகைன மட்டுேம அனுப்ப முடியும் என்று எண்ணினான். ‘என் மகைனயாவது
வவாசாய கள்மத ப்பார்கள்’ என்றுநம்பனான்.
௭ “ஆனால் வவசாய கள் தங்களுக்குள், ‘இவன்தான் ேதாட்டத்துச்

ெசாந்தக்காரனின் மகன். இந்தத் ேதாட்டம் இவனுக்கு உரியதாகும்.
இவைன நாம் ெகான்றுவ ட்டால் இத்ேதாட்டம் நம்முைடயதாகவடும்’ என்று
ேபச க்ெகாண்டனர். ௮ ஆைகயால் அந்த வவசாய கள் அவனது மகைனப்
ப டித்து,ெகான்று, ேதாட்டத்துக்குெவளிேயதூக்க எற ந்துவ ட்டனர்.
௯ “ஆைகயால் ேதாட்டத்துச் ெசாந்தக்காரன் ேவறு என்ன ெசய்வான்? அவன்

ேதாட்டத்துக்குப் ேபாய் அந்த வவசாய கைள எல்லாம் ெகால்வான். ப றகு
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அத்ேதாட்டத்ைத ேவறு வவசாய களுக்குக் ெகாடுப்பான். ௧௦ உறுதயாகேவ
நீங்கள்இந்தவாக்கயத்ைதவாச த்துள்ளீர்கள்.

“ ‘வீடு கட்டுக றவர்கள் ேவண்டாெமன ஒதுக்கய கல்ேல வீட்டின்
மூைலக்கல்லாயற்று.

௧௧கர்த்தர் ஒருவேர இதைனச் ெசய்தவர். இதுநமக்குஆச்சரியமாயருக்க றது’ ”
சங்கீதம். 118:22-23

௧௨இேயசு ெசான்னஇந்த உவைமையயூதத் தைலவர்களும் ேகட்டனர். இந்த
உவைமதங்கைளப் பற்றயதுஎன்பைதஅவர்கள்அற ந்துெகாண்டனர். எனேவ,
அவர்கள் இேயசுைவக் ைகது ெசய்ய ஒரு காரணத்ைதத் ேதடினர். எனினும்
அவர்களுக்கு மக்கைளப்பற்றய பயம் இருந்தது. எனேவ, அவர்கள் இேயசுைவ
வ ட்டுப் ேபாய்வ ட்டார்கள்.
யூதத்தைலவர்களின்தந்த ரம்
(மத். 22:15-22;லூ. 20:20-26)
௧௩ ப றகு யூதத்தைலவர்கள், ச ல பரிேசயர்கைளயும், ஏேராத யர்கள் என்னும்

குழுவல் இருந்து சலைரயும் இேயசுவ டம் அனுப்ப ைவத்தார்கள். ஏதாவது
இேயசு தவறாகப் ேபசனால் அவைரப் ப டிக்க ேவண்டும் என்று வரும்பனர்.
௧௪ பரிேசயர்களும், ஏேராத யர்களும் இேயசுவ டம் ெசன்றனர். “ேபாதகேர!
நீங்கள் ஒரு ேநர்ைமயான மனிதர் என்று எங்களுக்குத் ெதரியும். மற்றவர்கள்
என்ன நைனக்கறார்கள் என்பது பற்ற உங்களுக்கு எவ்வத அச்சமும்
கைடயாது. அவர்கள் அைனவரும் உங்களுக்கு ஒேர மாத ரிதான். ேதவனின்
வழிையப் பற்றய உண்ைமையேய நீங்கள் ெசால்லிக்ெகாண்டு வருகறீர்கள்.
இராயனுக்கு வரி ெகாடுப்பது சரியா இல்ைலயா என்பது பற்ற க் கூறுங்கள்.
நாங்கள்வரி ெகாடுக்கலாமா, ேவண்டாமா?” என்றுேகட்டனர்.
௧௫ அவர்களின் தந்த ரத்ைத இேயசு அற ந்துெகாண்டார். அவர்,

“எைத எைதேயா ெசால்லி என்ைன ஏன் ப டிக்க முயற்ச ெசய்க றீர்கள்?
ஒரு ெவள்ளிக்காைசக் ெகாண்டு வாருங்கள். நான் பார்க்கேவண்டும்”
என்றார். அவர்கள் ஒரு காைசக் ெகாடுத்தார்கள். அவர்களிடம் இேயசு,
௧௬ “யாருைடய உருவப்படம் இந்தக் காச ல் உள்ளது? யாருைடய ெபயர் இதல்
எழுதப்பட்டுள்ளது?” என்று ேகட்டார். அவர்கேளா அதற்கு, “இது இராயனுைடய
படம்,இதல்இராயனின்ெபயருள்ளது” என்றனர்.
௧௭ இேயசு அவர்கைளப் பார்த்து, “இராயனுக்குரியைத இராயனுக்குக்

ெகாடுங்கள்,ேதவனுக்குரியைதேதவனிடம்ெகாடுங்கள்”என்றார். அந்தமக்கள்
அைதக் ேகட்டுஆச்சரியப்பட்டார்கள்.
சதுேசயர்களின்தந்த ரம்
(மத். 22:23-33;லூ. 20:27-40)
௧௮ப றகு சல சதுேசயர்கள்இேயசுவ டம்வந்தனர். (சதுேசயர்கள்என்பவர்கள்

எவரும் இறப்பல் இருந்து உய ர்த்ெதழ இயலாது என்று நம்புக றார்கள்.)
அவர்கள் இேயசுவ டம் ஒரு வனாைவக் ேகட்டார்கள். ௧௯ “ேபாதகேர!
ஒருவன் தருமணம் ஆகக் குழந்ைத இல்லாமல் இறந்துேபானால் அவனது
சேகாதரன் அவனது மைனவைய மணந்துெகாள்ளலாம் என்று ேமாேச எழுத
இருக்க றார். அவர்களுக்குக் குழந்ைத ப றந்தால் அது இறந்த சேகாதரனுக்கு
உரியதாகும் என்கறார். ௨௦ ஏழு சேகாதரர்கள் இருந்தார்கள். முதல்
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சேகாதரன் மணந்துெகாண்டபன் இறந்து ேபானான். அவனுக்குப் பள்ைளகள்
இல்ைல. ௨௧ஆகேவ, இரண்டாவது சேகாதரன் அவைள மணந்துெகாண்டான்.
அவனுக்கும் குழந்ைதகள் இல்ைல. அவனும் இறந்துவ ட்டான். இது ேபாலேவ
மூன்றாவது சேகாதரனுக்கும் ஏற்பட்டது. ௨௨ இவ்வாேற ஏழு சேகாதரர்களும்
அப்ெபண்ைண மணந்து இறந்து வ ட்டனர். யாருக்குேம அந்தப் ெபண்ேணாடு
குழந்ைத ப றக்கவல்ைல. இறுதயல் அந்தப் ெபண்ணும் இறந்து வ ட்டாள்.
௨௩ ஆனால் ஏழு சேகாதரர்களும் அவைள மணந்தருக்கன்றனர். ஆகேவ,
மரணத்தலிருந்து மக்கள் எழும் காலத்த ேல அந்தப் ெபண் யாருைடய
மைனவயாகக் கருதப்படுவாள்?” என்றுேகட்டனர்.
௨௪இதற்கு இேயசு, “ஏன் இந்தத் தவைறச் ெசய்க றீர்கள்? இதற்குக் காரணம்

ேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளைத நீங்கள் அறகறதல்ைல. அல்லது
நீங்கள் ேதவனின் வல்லைமையத் ெதரிந்து ெகாள்ளவல்ைல. ௨௫ மரணத்தல்
இருந்து எழும் மக்கள் மத்தயல் தருமண உறவுகள் ஏதும் இராது. மக்கள்
ஒருவைரெயாருவர் மணந்துெகாள்ளமாட்டார்கள். அைனத்து மக்களும்
பரேலாகத்தல் உள்ள ேதவதூதர்கைளப்ேபால இருப்பார்கள். ௨௬ மக்கள்
மரணத்தல் இருந்து எழுவது பற்ற ேதவன் ெசான்னைத நீங்கள் ந ச்சயம்
வாச த்தருக்க றீர்கள். ேமாேச தனது நூலில் முட்ெசடி எரிந்தைதப்பற்ற ச்
ெசால்லும்ேபாது ேதவன் ேமாேசய டம் இவ்வாறு ெசால்க றார். ‘நான்
ஆப ரகாமின் ேதவன், ஈசாக்கன் ேதவன், யாக்ேகாபன் ேதவனுமாகய
உங்கள் ேதவனுமாயருக்க ேறன்’✡ இவர்கள் உண்ைமய ேலேய மரித்தவர்கள்
அல்லர். ௨௭ அவர் உய ேராடு இருப்பவர்களுக்ேக ேதவனாய் இருக்க றார்.
சதுேசயர்களாகயநீங்கள்தவறானவர்கள்” என்றார்.

மிகமுக்கயமானகட்டைளஎது?
(மத். 22:34-40;லூ. 10:25-28)
௨௮ ேவதபாரகர்களில் ஒருவன் இேயசுவ டம் வந்தான். அவன் இேயசுவும்

சதுேசயர்களும், வவாத ப்பைதக் ேகட்டான். இேயசு அவர்களுக்கு நல்ல பதல்
ெகாடுப்பைதப் பார்த்தான். எனேவ அவன் இேயசுவ டம், “கட்டைளகளுள் எது
மிகமுக்கயமானது?” என்றுேகட்டான்.
௨௯ அதற்கு இேயசு, “ ‘இஸ்ரேவலின் மக்கேள! கவனியுங்கள். நமது

ேதவனாகயகர்த்தேரஉண்ைமயானஒேரகர்த்தர். ௩௦நீங்கள்அவரிடம்அன்பாய்
இருக்க ேவண்டும். அவரிடம் நீங்கள் முழு மனேதாடும், முழுஆத்துமாேவாடும்,
முழு இதயத்ேதாடும் முழு பலத்ேதாடும், அன்பாய் இருக்க ேவண்டும்.’✡ இது
முதல் கட்டைள. ௩௧ ‘உங்கைள நீங்கள் எந்த அளவு ேநச க்க றீர்கேளா, அந்த
அளவுக்கு அடுத்தவர்கைளயும் ேநச க்க ேவண்டும்’✡ என்பது இரண்டாம்
கட்டைள. இவற்ைறவ ட மிக முக்கயமான ேவறு கட்டைளகள் எதுவும் இல்ைல”
என்றார்.
௩௨ அதற்கு அந்த மனிதன், “ேபாதகேர! இது ஒரு நல்ல பதல். நீங்கள்

சரியான பதைலேய ெசால்லி இருக்கறீர்கள். கர்த்தர் ஒருவேர நம் ேதவன்.
அவைரத் தவ ர ேவறு ேதவன் இல்ைல. ௩௩ ஒருவன் ேதவைனத் தன் முழு
மனேதாடும், முழு ஆத்துமாேவாடும், முழு பலத்ேதாடும் ேநச க்க ேவண்டும்.
ஒருவன் தன்ைன ேநச ப்பது ேபாலேவ மற்றவர்கைளயும் ேநச க்க ேவண்டும்.
✡ ௧௨:௨௬: யாத். 3:6-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௨:௩௦: உபா. 6:4-5-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௨:௩௧: ேலவ . 19:18-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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இந்தக் கட்டைளகேள, ஏைனய கட்டைளகைளக் காட்டிலும் முக்கயமானைவ.
இைவதகனபலிகள்ேபான்றவற்ைறவ டமிகமுக்கயமானைவ” என்றான்.
௩௪ அந்த மனிதன் புத்த சாலித்தனமாகப் பதல் கூறுவைத இேயசு அற ந்து

ெகாண்டார். எனேவஅவனிடம், “நீ ேதவனின்இராஜ்யத்ைத ெநருங்கவ ட்டாய்”
என்றார். அதற்குப் ப றகுஒருவருக்கும்இேயசுவ டம் எந்தக் ேகள்வயும் ேகட்கும்
ைதரியம்வரவல்ைல.

க றஸ்துதாவீதன்குமாரனா?
(மத். 22:41-46;லூ. 20:41-44)
௩௫ பன்னர், இேயசு ேதவாலயத்தல் ேபாத த்துக்ெகாண்டிருந்தார். “க றஸ்து

தாவீதன் குமாரன் என்று ேவதபாரகர்கள் ஏன் ெசால்க றார்கள்? ௩௬ பரிசுத்த
ஆவயன்உதவயுடன்தானாக தாவீதுகூறுகறார்:

“ ‘கர்த்தர் என் ஆண்டவரிடம் ெசான்னார், நீங்கள் எனது வலது பக்கத்தல்
உட்காருங்கள்.

நான் உங்களுைடய பைகவர்கைள உங்கள் ஆளுைகக்கு உட்படுத்துேவன்’
சங்கீதம். 110:1

௩௭ தாவீது தானாக அவைர ‘ஆண்டவர்’ என்று அைழக்க றார். அப்படி இருக்கக்
க றஸ்து எவ்வாறு தாவீதன் மகனாக இருக்க முடியும்?” என்றுஇேயசு ேகட்டார்.
ஏராளமானமக்கள்இேயசுெசால்வைதக் ேகட்டுமனம்மக ழ்ந்தனர்.

இேயசுயூதஆசாரியர்கைளவமர்ச த்தல்
(மத். 23:1-36;லூ. 20:45-47)
௩௮ ெதாடர்ந்து இேயசு உபேதச த்துக்ெகாண்டிருந்தார். “ேவதபாரகர்களிடம்

கவனமாக இருங்கள். அவர்கள் மத ப்ைபத் தரும் நீண்ட ஆைடகைள
அணிந்துெகாண்டு அங்குமிங்கும் அைலய வரும்புக றார்கள். சந்ைதப்
பகுத களில் மக்களிடமிருந்து மரியாைத ெபற்றுக்ெகாள்ள வரும்புகன்றனர்.
௩௯ெஜபஆலயங்களில்முக்கயமானஇருக்ைககைளப்ெபறவரும்புகன்றனர்.
வருந்துகளில் மிக முக்கயான இடங்களில் இருக்க வரும்புகன்றனர்.
௪௦ வதைவகைள இழிவாக நடத்த அவர்களது வீடுகைளத் தருடுகறார்கள்.
நீண்ட ப ரார்த்தைன ெசய்து நல்லவர்கள்ேபால் ேதாற்றம் தருகறார்கள்.
இவர்கைளேதவன்மிகுதயாகத் தண்டிப்பார்” என்றார்.

ெகாடுப்பதன்ேமன்ைம
(லூ. 21:1-4)
௪௧மக்கள்தம்காணிக்ைகையச்ெசலுத்துகறஆலயகாணிக்ைகப்ெபட்டியன்

அருகல் இேயசு உட்கார்ந்தருந்தார். மக்கள் அதல் காசுகள் ேபாடுவைதக்
கவனித்தார். நைறய பணக்காரர்கள் ஏராளமாகப் பணத்ைதப் ேபாட்டார்கள்.
௪௨ப றகுஓர் ஏைழவதைவவந்துஇரண்டுசறயகாசுகைளப் ேபாட்டாள்.
௪௩இேயசு தனது சீஷர்கைள அைழத்தார். அவர்களிடம், “நான் உங்களுக்கு

உண்ைமையச் ெசால்க ேறன், அந்த ஏைழ வதைவ இரண்டு சறய
காசுகைளத்தான் ேபாட்டாள். உண்ைமயல் அவள் ெசல்வந்தர் எவைரயும்வ ட
அத கம்ேபாட்டிருக்க றாள். ௪௪அவர்களிடம்நைறயபணம்இருக்கறது. ஆனால்
அவர்களுக்குத் ேதைவயல்லாதைதேய அவர்கள் ெகாடுத்தார்கள். இவேளா
மிகவும் ஏைழ. அவள் தன்னிடம் உள்ள அைனத்ைதயும் ெகாடுத்துவ ட்டாள்.
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அவள் ெகாடுத்தது அவளது வாழ்க்ைகக்கு மிகவும் ேதைவயான ஒன்றாகும்”
என்றார்.

௧௩

ஆலயத்தன்எத ர்காலஅழிவு
(மத். 24:1-44;லூ. 21:5-33)
௧ இேயசு ஆலயத்ைதவ ட்டுப் புறப்படும்ேபாது அவரது சீஷர்களில் ஒருவன்.

“பாருங்கள் ேபாதகேர! ெபரிய ெபரிய கற்கேளாடு இந்த ஆலயம் பார்க்க
எவ்வளவுஅழகாகஇருக்க றது” என்றுெசான்னான்.
௨இேயசுேவா, “நீ இந்தப் ெபரிய கட்டிடத்ைதப் பார்க்க றாய். இைவெயல்லாம்

ஒரு காலத்தல் அழிந்துேபாகும். ஒவ்ெவாரு கல்லும் தைரயல் ச தற ப்ேபாகும்.
ஒருகல்ேலாடுஇன்ெனான்றுேசராது ேபாகும்,” என்றார்.
௩ ப றகு ஒலிவ மைலயன் ேமேல ஓரிடத்தல் உட்கார்ந்தார். அவேராடு

ேபதுரு, யாக்ேகாபு, ேயாவான், அந்த ேரயாஆக ேயார் இருந்தனர். அைனவரும்
ஆலயத்ைதப் பார்த்தனர். சீஷர்கள் இேயசுவ டம், ௪ “இைவ எப்ேபாது
நைடெபறும் என்று எங்களுக்குச் ெசால்லுங்கள். இைவ நகழும் காலத்ைத
நாம் எந்தஅைடயாளங்களால்அற ந்துெகாள்ளமுடியும்?” என்றுேகட்டனர்.
௫ இேயசு சீஷர்களிடம், “எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள். யாரும் உங்கைள

ஏமாற்றாதபடிக்குப் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௬ பலர் வந்து என் ெபயைரப்
பயன்படுத்துவார்கள். அவர்கள், ‘நாேன அவர்’ என்பார்கள். அவர்கள் மக்கைள
ஏமாற்றுவார்கள். ௭ ேபாைரப் பற்றயும், ேபார்கைளப் பற்றய ெசய்த கைளயும்
நீங்கள் ேகள்வப்படுவீர்கள். பயப்படாதீர்கள். உலக முடிவு ஏற்படும்முன்
இைவ நகழ ேவண்டும். ௮ நாடுகள் ஒன்ேறாடு ஒன்று ேபாரிட்டுக்ெகாள்ளும்.
இராஜ்யங்கள் ஒன்ேறாடு ஒன்று ேமாத க்ெகாள்ளும். மக்களுக்கு உண்ண
உணவல்ைல என்று ெசால்லும் காலம் வரும். பல்ேவறு இடங்களில் பூமி
அத ர்ச்ச கள் ஏற்படும். இைவ ஒரு குழந்ைத ப றப்பதற்கு முன் ஏற்படும்
ேவதைனேபாலஉருவாகும்.
௯ “நீங்கள் கவனமாயருங்கள். மக்கள் உங்கைளக் ைகது ெசய்து நயாயம்

வழங்குவார்கள். தங்கள் ெஜப ஆலயங்களில் உங்கைள அடிப்பார்கள். நீங்கள்
ஆளுநர்கள் முன்பும், மன்னர்களின் முன்பும், கட்டாயமாக நறுத்தப்படுவீர்கள்.
என்ைனப் பற்ற அவர்களிடம் நீங்கள் ெசால்வீர்கள். நீங்கள் என்ைனப்
பன்பற்றுவதால் இைவ உங்களுக்கு ஏற்படும். ௧௦ இைவ நைடெபறுவதற்கு
முன்னால் நற்ெசய்தயானது எல்லா மக்களுக்கும் பரப்பப்படும். ௧௧ நீங்கள்
ெசால்லப்ேபாவைதப்பற்ற க் கவைலப்பட ேவண்டாம். அந்த ேநரத்தல் ேதவன்
ேபசக் ெகாடுத்தவற்ைற நீங்கள் ேபசுங்கள். உண்ைமயல் அவற்ைற நீங்கள்
ேபசுவதல்ைல. உங்கள்மூலம்பரிசுத்தஆவயானவேர ேபசுவார்.
௧௨ “சேகாதரர்கள்ஒருவருக்ெகாருவர்எத ராக ச்சாவுக்குஒப்புக்ெகாடுக்கப்படுவார்கள்.

ெபற்ேறார் தம் பள்ைளகளுக்கு எத ராக அவர்கைள மரணத்துக்கு
ஒப்புக்ெகாடுப்பார்கள். பள்ைளகள் தம் ெபற்ேறாருக்கு எத ராகச் சண்ைடய ட்டு
அவர்கைளக் ெகாைல ெசய்ய வழி ேதடுவார்கள். ௧௩ நீங்கள் என்ைனப்
பன்பற்றுவதால் மக்கள் அைனவரும் உங்கைள ெவறுப்பார்கள். இறுதவைர
உறுதயாகயார்இருக்க றார்கேளாஅவர்கேளஇரட்ச க்கப்படுவார்கள்.
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௧௪ “ேபரழிவ ற்கு காரணமான ேமாசமான காரியத்ைத ந ற்கத்தகாத இடத்தல்
ந ற்க நீங்கள் காண்பீர்கள்.* (இைத வாச க்க றவன் இதன் அர்த்தத்ைதப்
புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும்.) அப்ேபாது யூேதயாவல் உள்ள மக்கள்அைத வ ட்டு
மைலகளுக்கு ஓடிப் ேபாவார்கள். ௧௫ மக்கள் தம் ேநரத்ைத வீணாக்காமல்
எதற்காகவும் ந ற்காமல் ஓடிப்ேபாக ேவண்டும். எவனாவது வீட்டின் கூைரேமல்
இருந்தால் அவன் ெபாருள்கைள எடுக்கக் கீேழ இறங்காமலும் வீட்டிற்குள்
நுைழயாமலும் இருப்பானாக. ௧௬ எவனாவது வயலில் இருந்தால் அவன் தன்
ேமல்சட்ைடையஎடுக்கத் தரும்ப ப் ேபாகாமல்இருப்பானாக.
௧௭ “அந்தக் காலம் கருவுற்ற ெபண்களுக்கும், ைகக் குழந்ைதயுள்ள

ெபண்களுக்கும் மிகக் ெகாடுைமயானதாக இருக்கும். ௧௮ மைழக் காலத்தல்
இைவ நகழாதருக்கும்படி ப ரார்த்தைனெசய்யுங்கள். ௧௯ஏன்?அந்த நாட்களில்
அத க அளவு ேவதைன இருக்கும். ெதாடக்கக் காலம் முதல் இன்று வைர இது
ேபான்ற ேவதைனகள் ஏற்பட்டிருக்காது. இது ேபான்ற ேகடுகள் இனிேமல்
நடக்காது. ௨௦ அக்ேகடு காலம் குறுகயதாக இருக்கட்டும் என்று ேதவன்
தீர்மானித்தருக்க றார். அக்ேகடு காலம் குறுகயதாக இல்லாமல் இருந்தால்
பன்னர் உலகல் ஒருவரும் உய ேராடு இருக்க முடியாது. அவர் ேதர்ந்ெதடுத்த
ச றப்புக்குரிய மக்களுக்கு உதவும்ெபாருட்டு ேதவன் அக்ேகடு காலத்தைனக்
குறுகயதாகஆக்குவார்.
௨௧ “அக்காலத்தல் சலர் ‘அேதா பாருங்கள் கறஸ்து, இேதா இவர்தான்

கறஸ்து’ என்று கூறுவார்கள். அவர்கைள நம்பாதீர்கள். ௨௨ கள்ளக்
க றஸ்துக்களும், கள்ளத் தீர்க்கதரிச களும் வந்து அேநக அற்புதங்கைளயும்,
அரிய ெசயல்கைளயும் ெசய்வார்கள். அவர்கள் இவற்ைற ேதவனால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்களிடேம ெசய்வார்கள். அப்படிச் ெசய்து அவர்கைள
ஏமாற்றமுயற்ச ப்பார்கள். ௨௩எனேவகவனமாய்இருங்கள். இைவநைடெபறும்
முன்னேர நான்உங்கைளஎச்சரிக்ைகெசய்துவ ட்ேடன்.
௨௪ “அந்நாட்களில்அத்துன்பங்கள்நடந்த ப றகு,

“ ‘சூரியன்இருளாகும்.
சந்த ரன்ஒளி தராது.

௨௫நட்சத்த ரங்கள்வானத்தலிருந்துவழும்.
வானிலுள்ளஅத்தைனயும்மாற ப்ேபாகும்’ ஏசாயா 13:10; 34:4

௨௬ “ப றகு ேமகங்களுக்கு ேமல் மனித குமாரன் மிகுந்த வல்லைமேயாடும்,
மகைமேயாடும் வருவைதக் காண்பார்கள். ௨௭பூமி முழுவதும் ேதவதூதர்கைள
மனிதகுமாரன் அனுப்பைவப்பார். அத்ேதவ தூதர்கள் உலகம் முழுவதலும்
உள்ளகர்த்தரால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்கைளக்கூட்டுவார்கள்.
௨௮ “அத்தமரம் நமக்கு ஒரு பாடத்ைதக் கற்ப க்கன்றது. அத்தமரக்

கைளகள் பசுைமயாகவும், ெமன்ைமயாகவும் மாற புதய இைலகள்
தளிர்க்க ஆரம்ப க்கும்ேபாது ேகாைடக் காலம் ெநருங்கும் என்பைத நீங்கள்
அறந்துெகாள்ளலாம். ௨௯இதுேபாலத்தான்நான்ெசான்னைவநகழ்வதற்கான
அறகுறகள் ேதான்றும். அறகுறகள் ேதான்றயதும் காலம் ெநருங்கவ ட்டைத
அற ந்துெகாள்ளுங்கள். ௩௦ நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுக ேறன்.
இப்ெபாழுதுஉள்ளமக்கள்வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாேத நான்ெசான்னைவ

* ௧௩:௧௪: ேபரழிவு...காண்பீர்கள்தானி. 9:27; 12:11 (தானி. 11:31ஒப்படுக)
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எல்லாம் ந கழும். ௩௧ இந்த முழு உலகமும் பூமியும் வானமும் அழிந்துவடும்.
ஆனால்நான்ெசான்னவார்த்ைதகள்மாத்த ரம்அழியாது.
௩௨ “எப்ெபாழுது, எந்த ேநரத்தல் அைவ நைடெபறும் என்று எவராலும்

அற ந்துெகாள்ள முடியாது. இைதப்பற்ற ேதவ குமாரனுக்கும், பரேலாகத்தல்
உள்ள ேதவதூதர்களுக்கும் கூடத் ெதரியாது. ப தா மட்டுேம இதைன அறவார்.
௩௩கவனமாய்இருங்கள். எப்ெபாழுதும்தயாராகஇருங்கள். அக்காலம்எப்ேபாது
வரும்எனஉங்களுக்கும்ெதரியாது.
௩௪ “இது, பயணம் ெசய்பவன் தன் வீட்ைடவ ட்டுப் ேபாவைதப் ேபான்றது.

அவன் தன் ேவைலக்காரர்களிடம் வீட்ைட ஒப்பைடத்துவ ட்டுப்ேபாக றான்.
அவன் ஒவ்ெவாரு ேவைலக்காரனுக்கும் குற ப்ப ட்ட ஒவ்ெவாரு ேவைலையக்
ெகாடுத்துவ ட்டுப்ேபாக றான். ஒருேவைலக்காரன்வாசைலக்காவல்காப்பான்.
எப்ெபாழுதும்ேவைலக்காரர்கள்தயாராய்இருக்கேவண்டும்என்றுெசால்வான்.
அைதப் ேபாலேவ நானும் உங்களுக்குக் கூறுக ேறன். ௩௫ எனேவ, நீங்கள்
எப்ெபாழுதும் தயாராக இருக்க ேவண்டும். வீட்டுச் ெசாந்தக்காரன் எப்ெபாழுது
தரும்ப வருவான்என்றுஎவருக்கும்ெதரியாது. ஒருேவைளஅவன்பற்பகலில்
வரலாம், அல்லது நடு இரவல் வரலாம் அல்லது அதகாைலயல் வரலாம்,
அல்லது சூரியன் உதயமாகும்ேபாது வரலாம். ௩௬ வீட்டின் ெசாந்தக்காரன்
எத ர்பாராமல் வருவான். நீங்கள் எப்ேபாதும் தயாராக இருந்தால் உங்கைளத்
தூங்குகறவர்களாக அவன் கண்டுபடிக்க மாட்டான். ௩௭ நான் இதைன
ெசால்க ேறன். நான்எல்லாருக்கும்ெசால்க ேறன், தயாராகஇருங்கள்” என்றார்.

௧௪
இேயசுைவக்ெகால்லத்த ட்டமிடுதல்
(மத். 26:1-5;லூ. 22:1-2; ேயாவான் 11:45-53)
௧ புளிப்ப ல்லாத அப்பம் சாப்படுக ற பஸ்கா பண்டிைக இரண்டுநாள் கழித்து

வந்தது. அப்ெபாழுது ேவதபாரகரும், தைலைம ஆசாரியர்களும் இேயசுைவப்
ப டித்துக் ெகால்லத் த ட்டம் தீட்டினர். ஏேதனும் ெபாய்க்குற்றம் சாட்டி அவைரக்
ைகது ெசய்ய முயன்றனர். ௨ “பண்டிைகயன்ேபாது இேயசுைவக் ைகது ெசய்ய
முடியாது. மக்களுக்குக் ேகாபத்ைத உருவாக்க கலகம் ஏற்படுத்த நாங்கள்
வரும்பவல்ைல” என்றனர்.

ஒருெபண்ணின்சறப்புச் ெசயல்
(மத். 26:6-13; ேயாவான் 12:1-8)
௩ இேயசு ெபத்தானியாவல் இருந்தார். அவர் ெதாழுேநாயாளியான

சீேமானின் வீட்டில் உணவு உண்டுெகாண்டிருந்தார். அப்ெபாழுது அங்கு ஒரு
ெபண் வந்தாள். அப்ெபண்ணிடம் அத க வைல மத ப்புள்ள நளதம்* என்னும்
நறுமணத்ைதலமுள்ள ெவள்ைளக்கல் ஜாடி இருந்தது. அவள்அந்த ஜாடிையத்
த றந்துஅந்நறுமணத்ைதலத்ைதஇேயசுவன்தைலயல்ஊற்றனாள்.
௪ ச ல சீஷர்கள் இதைனக் கவனித்தனர். இதனால் அவர்கள்

பாத க்கப்பட்டு தங்களுக்குள் குற்றம் சாட்டினர். “நறுமணத் ைதலத்ைத ஏன்
வீணாக்க ேவண்டும்? ௫ ஓராண்டு ெசலவுக்குரிய பணத்துக்குச் சமமான
மத ப்புள்ளதாய ற்ேறஇத்ைதலம். அதைனவற்றுஅப்பணத்ைதஏைழகளுக்குச்

* ௧௪:௩: நளதம் நளதச்ெசடியலிருந்துதயாரிக்கப்படும்வைலஉயர்ந்தவாசைனஎண்ெணய்.
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ெசலவு ெசய்யலாேம” என்றுகூறக்ெகாண்டனர். அப்ெபண்ைணயும் அவர்கள்
பலமாகவமர்ச த்தனர்.
௬இேயசுேவா, “அந்தப் ெபண்ைணஒன்றும் ெசால்லாதீர்கள். ஏன் அவைளத்

ெதாந்தரவு ெசய்க றீர்கள்? அவள் எனக்காக ஒரு நல்ல ெசயைலச் ெசய்தாள்.
௭ஏைழமக்கள்எப்ெபாழுதும்உங்கேளாடுஇருப்பார்கள். நீங்கள்வரும்பும்ேபாது
எப்ெபாழுது ேவண்டுமானாலும் அவர்களுக்கு உதவ ெசய்யலாம். ஆனால்
நான் எப்ெபாழுதும் உங்கேளாடு இருக்கமாட்ேடன். ௮ இந்தப் ெபண்ணால்
ெசய்ய முடிந்தைதத்தான் அவள் எனக்காகச் ெசய்தருக்க றாள். நான் அடக்கம்
பண்ணப்படுவதற்கு உதவயாக என் உடலில் ைதலம் பூச முந்த க்ெகாண்டாள்.
௯ நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுக ேறன். உலகல் உள்ள அைனத்து
மக்களுக்கும் நற்ெசய்த ெசால்லப்படும் எல்லா இடங்களிலும் இந்தப்
ெபண் ெசய்ததும் ெசால்லப்படும். அப்ேபாது மக்கள் இவைள நைனவல்
இருத்த க்ெகாள்வார்கள்” என்றார்.

யூதாஸின்சத த்த ட்டம்
(மத். 26:14-16;லூ. 22:3-6)
௧௦ பன்னிரண்டு சீஷர்களுள் ஒருவன் தைலைம ஆசாரியர்களிடம் ேபசச்

ெசன்றான். அந்த சீஷனின் ெபயர் யூதாஸ் காரிேயாத். அவன் அவர்களிடம்
இேயசுைவஒப்பைடக்கவரும்பனான். ௧௧தைலைமஆசாரியர்கள்இதுகுறத்து
ெபரிதும் மக ழ்ச்ச அைடந்தனர். அவர்கள் அதற்குரிய பணத்ைத அவனுக்குத்
தருவதாக வாக்குறுத அளித்தனர். ஆைகயால் அவன் தக்க தருணத்ைத
எத ர்பார்த்துக்காத்தருந்தான்.

பஸ்காவருந்து
(மத். 16:17-25;லூ. 22:7-14, 21-23; ேயாவான் 13:21-30)
௧௨அன்றுபுளிப்பல்லாதஅப்பம்உண்ணும்பஸ்காபண்டிைகயன்முதல்நாள்.

அன்றுதான்அவர்கள் பஸ்காஆட்டுக் குட்டிையப் பலியடுவார்கள். இேயசுவன்
சீஷர்கள் அவரிடம் வந்தனர். “நாங்கள் உமக்காகப் பஸ்கா வருந்து உண்ண
எங்குஏற்பாடுெசய்ய ேவண்டும்என்றுவரும்புக றீர்கள்?” என்றுேகட்டனர்.
௧௩இேயசு நகரத்துக்குள் இரண்டு சீஷர்கைள அனுப்பனார். “நகரத்துக்குள்

ேபாங்கள். தண்ணீர் குடத்ைதச் சுமந்துெகாண்டுவரும் ஒருவைனக்
காண்பீர்கள். அவன் உங்களிடம் வருவான். அவைனப் பன் ெதாடர்ந்து
ெசல்லுங்கள். ௧௪அவன் ஒரு வீட்டுக்குச் ெசல்வான். அந்த வீட்டு எஜமாைனப்
பாருங்கள். ‘ஆண்டவரும், அவரது சீஷர்களும் பஸ்கா வருந்துண்ணும் அைற
எது?’ என்று ேகளுங்கள். ௧௫அவன் மாடியல் உள்ள ஒரு ெபரிய அைறையக்
காட்டுவான். அந்த அைற உங்களுக்கு தயாராக இருக்கும். அங்கு வருந்து
தயாராக்குங்கள்” என்றார்.
௧௬ஆைகயால்சீஷர்கள்அவ்வ டத்ைதவ ட்டுநகரத்துக்குச்ெசன்றனர். இேயசு

ெசான்னபடி எல்லாக் காரியங்களும் நைறேவறன. எனேவ, சீஷர்கள் பஸ்கா
வருந்ைதத்தயாரித்தனர்.
௧௭மாைலயல்அந்தவீட்டுக்குப் பன்னிரண்டுசீஷர்கேளாடுஇேயசு ெசன்றார்.

௧௮அவர்கள்உணவுஉண்ணும்ேபாது,இேயசு “நான்உங்களுக்குஉண்ைமையக்
கூறுக ேறன், இப்ெபாழுது என்ேனாடு உணவு உண்டுெகாண்டிருக்க ற
உங்களில்ஒருவன்என்ைனக்காட்டிக்ெகாடுப்பான்” என்றார்.
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௧௯இைதக் ேகட்டதும் சீஷர்கள் ெபரிதும் வருத்தப்பட்டனர். ஒவ்ெவாருவரும்
அவரிடம், “உறுதயாகஅதுநானில்ைல” என்றுகூறனர்.
௨௦ இேயசுேவா, “எனக்கு எத ரியாக றவன் உங்கள் பன்னிரண்டு ேபர்களில்

ஒருவன்தான். அவன் என்ேனாடுதான் இப்ேபாது தனது அப்பத்ைத
இப்பாத்த ரத்தல் நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றான். ௨௧ மனித குமாரன் இறந்து
ேபாவார். ேவதவாக்கயங்களில் எழுதயபடி எல்லாம் நடக்கும். எனினும் எந்த
மனிதனால் மனிதகுமாரன் காட்டிக் ெகாடுக்கப்படுவாேரா அந்த மனிதனுக்குக்
ேகடு வரும். அவன் பறக்காமல் இருந்தால் அது அவனுக்கு நன்ைமயாக
இருந்தருக்கும்” என்றார்.

கர்த்தரின்வருந்து
(மத். 26:26-30;லூ. 22:15-20 1ெகாரி. 11:23-25)
௨௨ அவர்கள் உணவு உண்ணும்ேபாது, இேயசு அப்பத்ைத எடுத்தார்.

ேதவனுக்கு நன்ற ெசால்லி அவற்ைறப் பங்க ட்டார். அவற்ைறத் தம்
சீஷர்களுக்கு ெகாடுத்தார். அவர், “இதைனப் புசயுங்கள். இது எனது சரீரம்”
என்றார்.
௨௩ ப றகு அவர் ஒரு ேகாப்ைப த ராட்ைச இரசத்ைத எடுத்தார். ேதவனுக்கு

நன்ற ெசால்லிவட்டு சீஷர்களுக்குக் ெகாடுத்தார். அவர்களைனவரும்
அதைனக் குடித்தனர். ௨௪ ப றகு இேயசு, “இதுதான் எனது இரத்தம்.
ேதவனிடமிருந்து மக்களுக்கு இது ஒரு புதய உடன்படிக்ைகைய
உருவாக்குகறது. இந்தஇரத்தம் பலருக்காகச் ச ந்தப்படுக றது. ௨௫உங்களுக்கு
நான் உண்ைமையக் கூறுக ேறன், ேதவனுைடய இராஜ்யத்தல் நான் புதய
த ராட்ைச இரசத்ைதக் குடிக்கும் நாள்வைர இனி இங்கு மறுபடியும் த ராட்ைச
இரசத்ைதக்குடிக்கமாட்ேடன்” என்றார்.
௨௬அவர்கள்பாடைலப்பாடினர். ப றகுஅவர்கள்ஒலிவமைலக்குச்ெசன்றனர்.

சீஷர்கள்இேயசுைவவ ட்டுவலகுதல்
(மத். 26:31-35;லூ. 22:31-34; ேயாவான் 13:36-38)
௨௭ பன்னர் இேயசு தன் சீஷர்களிடம், “நீங்கள் உங்கள் வசுவாசத்ைத

இழந்துவடுவீர்கள்என்றுேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டிருக்க றது:

“ ‘நான்ேமய்ப்பைனக்ெகால்லுேவன்.
ஆடுகள்ச தற ஓடும்.’ சகரியா 13:7

௨௮ ஆனால் நான் இறந்த ப றகு மரணத்தலிருந்து எழுேவன். ப றகு நான்
கலிேலயாவுக்குப் ேபாேவன். நீங்கள் ேபாவதற்கு முன் நான் அங்கருப்ேபன்”
என்றார்.
௨௯ ேபதுரு, “மற்ற சீஷர்கள் ேவண்டுமானால் தங்கள் வசுவாசத்ைத இழந்து

ேபாகாலாம். ஆனால்நான்எப்ெபாழுதும்வசுவாசம்இழக்கமாட்ேடன்” என்றான்.
௩௦ இேயசுேவா, “நான் உண்ைமையக் கூறுக ேறன். இன்று இரேவ

என்ைனப்பற்ற த் ெதரியாது என்று கூறுவாய். அதுவும் ேசவல் இரண்டு முைற
கூவுவதற்குமுன்மூன்றுமுைறநீஎன்ைனமறுதலிப்பாய்” என்றார்.
௩௧ ஆனால் ேபதுருேவா “உங்கைளத் ெதரியாது என்று நான் ந ச்சயமாகச்

ெசால்லமாட்ேடன். நான் என் உயைரக்கூட உம்ேமாடு வடுேவன்” என்றான்.
உறுதயாக எல்லாரும்அவ்வாேறெசான்னார்கள்.
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இேயசுவன்ப ரார்த்தைன
(மத். 26:36-46;லூ. 22:39-46)
௩௨ இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும் ெகத்ெசமேன என்று அைழக்கப்படும்

இடத்துக்குச் ெசன்றனர். இேயசு “நான் ப ரார்த்தைனெசய்யும்ேபாது எல்லாரும்
இங்ேக இருங்கள்” என்றார். ௩௩ இேயசு தன்ேனாடு ேபதுரு, யாக்ேகாபு,
ேயாவான் ஆக ேயாைர அைழத்துச் ெசன்றார். அவர் மிகவும் ேவதைனப்பட்டு,
துன்பப்பட்டார். ௩௪ “என் ஆத்துமா துக்கத்தால் நைறந்தருக்க றது. என்
இதயம் துயரத்தால் உைடந்து ேபாயருக்க றது. இங்ேகேய காத்தருங்கள்,
வழித்தருங்கள்” என்றார்.
௩௫இேயசு அவர்களிடமிருந்து வலக ச் ச றது தூரம் ெசன்றார். அவர் அங்கு

தைரயல் வழுந்து அந்த ேவைள தம்ைம வ ட்டு நீங்க ப் ேபாகக்கூடுமானால்
நீங்கட்டும் என ப ரார்த்தைன ெசய்தார். ௩௬ “ப தாேவ! உங்களால்
எல்லாவற்ைறயும் ெசய்யமுடியும். துயரத்தன் பாத்த ரத்தல் நான்அருந்தாதபடி
ெசய்யுங்கள். ஆனாலும் நான் வரும்புக றபடி இல்லாமல் உங்கள் வருப்பம்
ேபால்எல்லாம் நடக்கட்டும்” என்றார்.
௩௭ப றகுஇேயசு சீஷர்களிடம் வந்து, அவர்கள்தூங்குவைதக் கண்டார். அவர்

ேபதுருவ டம், “சீேமாேன, ஏன் தூங்குகறாய். எனக்காக ஒரு மணி ேநரம்
உன்னால் வழித்தருக்க முடியாதா? ௩௮ நீ ேசாதைனக்கு இடம் தாராதபடி
வழித்தருந்து ப ரார்த்தைன ெசய். உனது ஆத்துமா நல்லவற்ைறேய ெசய்ய
வரும்புக றது. ஆனால்உனதுசரீரம் பலவீனமாகஉள்ளது” என்றார்.
௩௯ மீண்டும் இேயசு தனிேய ெசன்று அேத வார்த்ைதகைளச் ெசால்லிப்

ப ரார்த்தைன ெசய்தார். ௪௦ ப றகு சீஷர்களிடம் தரும்ப வந்தார்.
மீண்டும் அவர்கள் தூங்குவைதப் பார்த்தார். அவர்களது கண்கள் மிகவும்
ேசார்ந்தருந்தன. இேயசுவ டம் என்ன ெசால்லேவண்டும் என்பைத அவர்கள்
அறயாதருந்தனர்.
௪௧ மூன்றாவது முைறயாக இேயசு தனிப் ப ரார்த்தைன ெசய்தபன்

சீஷர்களிடம் தரும்ப வந்தார். அவர்களிடம், “நீங்கள் இன்னும்
தூங்கக்ெகாண்டும் இைளப்பாற க்ெகாண்டுமிருக்க றீர்கள், இதுேபாதும்.
மனித குமாரன் பாவ களின் ைககளில் ஒப்பைடக்கப்படும் காலம் வந்துவ ட்டது.
௪௨ எழும்புங்கள், நாம் ேபாகேவண்டும். இேதா அவர்களிடம் என்ைனக்
காட்டிக்ெகாடுக்க றமனிதன்வந்துவ ட்டான்” என்றார்.

இேயசுைகதாகுதல்
(மத். 26:47-56;லூ. 22:47-53; ேயாவான் 18:3-12)
௪௩இேயசுஇவ்வாறு ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத யூதாஸ்அங்ேக வந்தான்.

அவன்பன்னிரண்டு சீஷர்களுள்ஒருவன். அவேனாடு பலர் வந்தனர். அவர்கள்
தைலைம ஆசாரியர்களாலும், ேவதபாரகராலும், மூத்த யூதத்தைலவர்களாலும்
அனுப்பப்பட்டிருந்தனர். அவர்களிடம்வாள்களும், தடிகளும்இருந்தன.
௪௪ யூதாஸ் அவர்களுக்கு ஒரு அைடயாளம் ெகாடுத்து ைவத்தருந்தான்.

அதன்படி, “நான் யாைர முத்தமிடுக ேறேனா அவர்தான் இேயசு. அவைரக்
ைகது ெசய்து பத்த ரமாய்க் ெகாண்டு ெசல்லுங்கள்” என்று ெசால்லி
இருந்தான். ௪௫ அவன் இேயசுவ டம் வந்து அவைர முத்தமிட்டு “ேபாதகேர”
என்றான். ௪௬ உடேன அவர்கள் இேயசுவன் ேமல் ைக ேபாட்டுக் ைகது
ெசய்தனர். ௪௭ இேயசுவன் அருகல் நன்ற ஒரு சீஷன் தன் வாைள உருவ
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இேயசுைவப் ப டித்தவனின்காதைனஅறுத்தான். காதுஅறுபட்டவன்தைலைம
ஆசாரியனின் ேவைலக்காரன்.
௪௮ இேயசுேவா, “ஒரு குற்றவாளிையப் ப டிக்க வருவதுேபால நீங்கள்

வாேளாடும் தடிகேளாடும் வந்துள்ளீர்கள். ௪௯ நான் எப்ேபாதும் உங்கள்
மத்தயல் ஆலயத்தல்தாேன உபேதசம் ெசய்து ெகாண்டிருந்ேதன். அங்ேக
நீங்கள் என்ைனக் ைகது ெசய்யவல்ைலேய. எல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்க றபடி
நைடெபற்றது” என்றார். ௫௦ அவரது சீஷர்கள் அவைரவ ட்டு வலக ஓடிச்
ெசன்றார்கள்.
௫௧ஓர்வாலிபன்இேயசுைவப்பன்ெதாடர்ந்துவந்தான். அவன்ஒருேமலாைட

மட்டும் அணிந்தருந்தான். அவர்கள் அவைனயும் ப டித்து இழுத்தார்கள்.
௫௨ஆனால்அவேனா ேமலாைடையப் ேபாட்டுவ ட்டுந ர்வாணமாகஓடினான்.
யூதத்தைலவர்களின்முன்இேயசு
(மத். 26:57-68;லூ. 22:54-55, 63-71; ேயாவான் 18:13-14, 19-24)
௫௩ இேயசுைவக் ைகது ெசய்தவர்கள் அவைரப் ப ராதன ஆசாரியனின்

வீட்டுக்குக் ெகாண்டு ெசன்றார்கள். அங்ேக அைனத்து தைலைம
ஆசாரியர்களும் முதய யூதத்தைலவர்களும் ேவதபாரகர்களும் கூடினர்.
௫௪ ேபதுருவும் இேயசுைவப் பன் ெதாடர்ந்து ெசன்றான். ஆனால் இேயசுைவ
ெநருங்கவல்ைல. தைலைம ஆசாரியனின் அரண்மைனக்குள் நுைழந்தான்.
அப்ேபாது சல காவலர்கள் குளிர்காய்ந்து ெகாண்டிருந்தனர். ேபதுருவும்
ெநருப்பருகல்ெசன்றான்.
௫௫ தைலைம ஆசாரியரும், மற்றவர்களும் இேயசுைவக் ெகால்லக்

குற்றங்கைளஆராய்ந்துெகாண்டிருந்தனர். யூதஆேலாசைனச் சங்கத்தனரால்
இேயசுைவக் ெகால்வதற்குரிய எவ்வதக் குற்றமும் கண்டுபடிக்க
முடியவல்ைல. ௫௬ பலர் வந்து அவர் மீது தவறான குற்றச்சாட்டுகைளக்
கூறக்ெகாண்டிருந்தனர். ஆனால் அைவ ஒன்றுக்ெகான்று ஒத்துப்
ேபாகவல்ைல.
௫௭ பன்பு சல மக்கள் எழுந்து அவர்ேமல் தவறாகக் குற்றம் சாட்டினர்.

௫௮ “ ‘நான் இந்த ஆலயத்ைத இடித்துப் ேபாடுேவன். இது மனிதர்களால்
கட்டப்பட்டது. நான் ேவறு ஆலயத்ைத மூன்று நாட்களுக்குள் கட்டுேவன். அது
மனிதர்களால்கட்டப்படாதது’என்றுஇவன்கூறநாங்கள்ேகட்ேடாம்”என்றார்கள்.
௫௯ ஆனால் அப்படிச் ெசால்லியும் அவர்கள் சாட்ச ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படாமல்
ேபாய ற்று.
௬௦ தைலைம ஆசாரியன் அவர்களுக்குமுன் எழுந்து நன்றான். அவன்

இேயசுவ டம், “இந்த மக்கள் உமக்கு எத ராகக் கூறுகன்றனர். இவற்றுக்கு உம்
பதல் என்ன? இவர்கள் ெசால்வது உண்ைமயா?” என்று ேகட்டான். ௬௧ஆனால்
இேயசுஎதுவும்கூறவல்ைல.
தைலைம ஆசாரியன் இேயசுவ டம், “நீர் க றஸ்துவா? ஆசீர்வத க்கப்பட்ட

ேதவனின்குமாரனா?” என்றுஇன்ெனாருேகள்வையக் ேகட்டான்.
௬௨ இேயசுேவா, “ஆம். நான் ேதவ குமாரன்தான். எத ர்காலத்தல் மனித

குமாரன்சர்வவல்லவரின்வலதுபக்கத்தல்இருப்பைதக்காண்பீர்கள். பரேலாக
இராஜ்யத்தல் ேமகங்களின் நடுேவ மனித குமாரன் வருவைதப் பார்ப்பீர்கள்”
என்றார்.
௬௩ இைதக் ேகட்டதும் தைலைம ஆசாரியனுக்குக் ேகாபம் வந்தது.

அவன் தனது ஆைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு, “நமக்கு ேமலும் சாட்ச கள்
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ேதைவயல்ைல. ௬௪ேதவனுக்குஎத ராகஇவன்ெசால்வைதநீங்கள்ேகட்டீர்கள்.
என்னநைனக்கறீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
அைனத்து மக்களும் இேயசுைவக் குற்றவாளி என்றனர். அவைரக்

ெகால்லப்பட ேவண்டிய குற்றவாளி என்றனர். ௬௫ ச லர் இேயசுவன் மீது
காற த்துப்பனார்கள். அவரது கண்கைள மூடினர், அவைரக் குட்டினர். “நீ
தீர்க்கதரிச என்பைத எங்களுக்கு நரூப த்துக் காட்டு” என்று ெசான்னார்கள்.
ப றகுகாவற்காரர்கள்இேயசுைவெவளிேயெகாண்டுேபாய்அடித்தனர்.

ேபதுருவன்மறுதலிப்பு
(மத். 26:69-75;லூ. 22:56-62; ேயாவான் 18:15-18, 25-27)
௬௬ அப்ேபாது ேபதுரு வீட்டின் முற்றத்தல் இருந்தான். அம்மாளிைகயல்

உள்ள ேவைலக்காரப் ெபண் ேபதுருவ டம் வந்தாள். ௬௭ ேபதுரு ெநருப்பு
காய்ந்துெகாண்டிருந்தான். அவள் ேபதுருைவ மிகவும் ெநருக்கத்தல்
பார்த்தாள்.

“நாசேரத் ஊரானாகய இேயசுேவாடு நீயும் இருந்தாய் அல்லவா?” என்று
ேகட்டாள்அவள்.
௬௮ ஆனால் ேபதுருேவா “நான் இேயசுேவாடு இருந்தேத இல்ைல” என்று

மறுத்தான். ேமலும், “நீங்கள் என்ன ேபசுக றீர்கள் என்ேற எனக்குத்
ெதரியவுமில்ைல, புரியவுமில்ைல” என்று கூறனான். ப றகு ேபதுரு வலக
ெவளிேயவாசல்மண்டபத்துக்குச்ெசன்றான்.
௬௯ மீண்டும் அந்த ேவைலக்காரப் ெபண் ேபதுருைவக் கவனித்தாள். அங்கு

நன்று ெகாண்டிருந்தவர்களிடம் அவள், “இேயசுவன் சீஷர்களுள் இவனும்
ஒருவன்” என்றாள். ௭௦ ேபதுரு, மீண்டும் அவள் ெசால்வது உண்ைமயல்ைல
என்றுகூறனான்.
ெகாஞ்ச ேநரம் ெசன்றதும், ேபதுரு அருகல் சலர் நன்றுெகாண்டிருந்தனர்.

அவர்கள் ேபதுருவ டம், “இேயசுவன் சீஷர்களுள் நீயும் ஒருவன். நீயும் கூட
கலிேலயாவல்இருந்துவருகறவன்” என்றனர்.
௭௧ ேபதுரு சப க்கவும், சத்தயம் பண்ணவும் ெதாடங்க , “நான் ேதவன் மீது

ஆைணயட்டுக்கூறுக ேறன். நீங்கள் ேபசுக ற அந்த மனிதைனப் பற்ற எனக்கு
ஒன்றும்ெதரியாது” என்றான்.
௭௨ ேபதுரு இவ்வாறு ெசான்னதும் ேசவலானது இரண்டாம் முைறயாகக்

கூவயது. இேயசு ெசால்லி இருந்தைதப் ேபதுரு நைனத்துப் பார்த்தான்.
“இன்று இரவு ேசவல் இரண்டு முைற கூவுவதற்கு முன்னால் நீ மூன்று முைற
என்ைனமறுதலிப்பாய்” என்றுெசால்லிஇருந்தார். இதனால்துயருற்று ேபதுரு
கதறயழுதான்.

௧௫
பலாத்துவன்வசாரைண
(மத். 27:1-2, 11-14;லூ. 23:1-5; ேயாவான் 18:28-38)
௧அதகாைலயல்தைலைமஆசாரியர்கள்,யூதத்தைலவர்கள், ேவதபாரகர்கள்

அைனவரும் கூடி இேயசுைவ என்ன ெசய்வது என்று கலந்து ஆேலாச த்தனர்.
அவைரக் கட்டி ஆளுநர் பலாத்துவ டம் அைழத்துச் ெசன்றனர். அவர்கள்
இேயசுைவப்பலாத்துவ டம்ஒப்பைடத்தனர்.
௨ “நீயூதர்களின்மன்னனா?” என்றுபலாத்துேகட்டான்.
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அதற்குஇேயசு, “ஆமாம். நீர் ெசால்வதுசரிதான்” என்றார்.
௩ தைலைம ஆசாரியர் இேயசுவன்மீது பல குற்றங்கைளச் சுமத்தனர்.

௪ பலாத்து இேயசுவ டம், “இம்மக்கள் உனக்கு எத ராகக் குற்றங்கைள
சுமத்துவைத நீ அறவாய். எனினும் நீ ஏன் எந்தப் பதலும் ெசால்லவல்ைல?”
என்றுமீண்டும்ேகட்டான்.
௫ஆனால் இேயசு இதுவைர எந்தப் பதைலயும் கூற வல்ைல. இைதப்பற்ற

பலாத்துமிகவும்ஆச்சரியப்பட்டான்.

இேயசுைவவடுதைலெசய்யபலாத்துமுயன்றுேதாற்பது
(மத். 27:15-31;லூ. 23:13-25; ேயாவான் 18:39-19:16)
௬ ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் பஸ்கா பண்டிைகயன்ேபாது சைறயல் இருந்து

ஒருவைன ஆளுநர் வடுதைல ெசய்யும் அத காரம் ெபற்றருந்தார். மக்கள்
வரும்புகன்றவைனேய அவர் வடுதைல ெசய்ய முடியும். ௭அப்ேபாது பரபாஸ்
என்ற மனிதன் சைறயல் கலகக்காரர்கேளாடு ஒரு கலவரத்தல் ெகாைல
குற்றத்த ற்காகச் சைறயல்அைடக்கப்பட்டிருந்தான்.
௮ வழக்கத்தன்படி ஒருவைன வடுதைல ெசய்யும்படி மக்கள் ஆளுநரிடம்

ேகட்டுக்ெகாண்டனர். ௯ மக்களிடம் பலாத்து, “யூதர்களின் மன்னைன
வடுதைலெசய்ய வரும்புக றீர்களா?” என்று ேகட்டான். ௧௦ ெபாறாைம
காரணமாகத்தான் தைலைம ஆசாரியர்கள் இேயசுைவத் தன்னிடம்
ஒப்பைடத்தருக்கன்றனர் என்பைதப் பலாத்து அற ந்தருந்தான். ௧௧ தைலைம
ஆசாரியர்கள் இேயசுைவ வடுதைல ெசய்யேவண்டாம் என்றும் பரபாைச
வடுதைலெசய்யேவண்டும்என்றும்ேகட்க மக்கைளத்தூண்டிவட்டனர்.
௧௨ “அப்படியானால் யூதர்களின் மன்னனாகய இந்த மனிதைன நான் என்ன

ெசய்ய ேவண்டுெமன்று நீங்கள் வரும்புக றீர்கள்?” என்று பலாத்து மக்களிடம்
ேகட்டான்.
௧௩ “அவைனச் சலுைவயல் அைறந்து ெகால்லுங்கள்” என்று அவர்கள்

மீண்டும்சத்தமிட்டனர்.
௧௪ “ஏன்? இவன் என்ன பாவம் ெசய்தான்” என்று பலாத்து ேகட்டான். ஆனால்

மக்கள் ேமலும் ேமலும் சப்தமிட்டனர். “அவைனச் சலுைவயல் ெகால்லுங்கள்”
என்றனர்.
௧௫ மக்கைளப் ப ரியப்படுத்த, பலாத்து வரும்பனான். எனேவ பரபாைச

வடுதைல ெசய்தான். இேயசுைவச் சவுக்கால் அடிக்கும்படி வீரர்களிடம்
ெசான்னான். பன்னர் அவைரச் சலுைவயல் அைறயும்படி வீரர்களிடம்
ஒப்பைடத்தான்.
௧௬ பலாத்துவன் வீரர்கள் ஆளுநரின் அரண்மைனயாகய மாளிைகக்கு

இேயசுைவக் ெகாண்டு வந்தார்கள். அவர்கள் மற்ற வீரர்கைளயும் தம்முடன்
அைழத்தனர். ௧௭அவர்கள்ஒருசவப்புஅங்கையஅவர் ேமல்அணிவ த்தார்கள்.
அவருக்குமுள்ளால்க ரீடம் ெசய்துசூட்டினர். ௧௮பன்னர்அவர்கள், “யூதர்களின்
மன்னன்” என்று வாழ்த்த ேகலி ெசய்தார்கள். ௧௯ ேகாலால் அவர் தைலயல்
பல முைற அடித்தார்கள். அவர் மீது துப்பனார்கள். முழங்காலிட்டு அவைர
வணங்குவைதப்ேபாலநடித்துக்கண்டல்ெசய்தார்கள். ௨௦எல்லாம்முடிந்தப றகு
சவப்பு ேமலங்கையக்கழற்ற வ ட்டுஅவரதுெசாந்தஆைடையஅணிவத்தனர்.
அவைரச் சலுைவயல் அைறவதற்காக அரண்மைனைய வ ட்டு ெவளிேய
அைழத்துவந்தனர்.
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இேயசு சலுைவயல்அைறயப்படுதல்
(மத். 27:32-44;லூ. 23:26-39; ேயாவான் 19:17-19)
௨௧ ச ேரேன என்ற ஊரிலிருந்து ஒரு மனிதன் நகரத்த ற்கு

வந்துெகாண்டிருந்தான். அவன்ெபயர்சீேமான். இவன்அெலக்சாண்டர்,மற்றும்
ரூபஸ் ஆக ேயாரின் தந்ைத. அவன் வயலில் இருந்து நகரத்த ற்குள் வந்தான்.
வீரர்கள் அவைனப் ப டித்து இேயசுவுக்காகச் சலுைவையச் சுமக்கும்படிக்
கட்டாயப்படுத்தனர். ௨௨ “ெகால்ெகாதா” என்ற இடத்துக்கு இேயசுைவக்
ெகாண்டு ெசன்றார்கள். (“ெகால்ெகாதா” என்றால் மண்ைட ஓடுகளின் இடம்
என்று ெபாருள்) ௨௩ அங்ேக இேயசுவுக்குத் த ராட்ைச இரசத்ைதக் ெகாடுக்க
வீரர்கள் முயன்றனர். அந்த இரசத்தல் ெவள்ைளப்ேபாளம் என்னும் ேபாைதப்
ெபாருள் கலக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இேயசு அைதக் குடிக்க மறுத்து
வ ட்டார். ௨௪ வீரர்கள் இேயசுைவச் சலுைவ ேமல் ஆணியால் அடித்தனர்.
இேயசுவன் ஆைடைய அவர்கள் பங்கு ேபாட்டுக்ெகாண்டார்கள். எந்த
ஆைடையயார் எடுத்துக்ெகாள்வதுஎன்பதுபற்ற அவர்கள்தங்களுக்குள்சீட்டுப்
ேபாட்டுக்ெகாண்டார்கள்.
௨௫அவர்கள்இேயசுைவச்சலுைவயல்அைறயும்ேபாதுகாைலஒன்பதுமணி.

௨௬அவர் அைடந்த தண்டைனயன் காரணத்ைதக் காட்ட “யூதருைடய மன்னன்”
என எழுத சலுைவயன் ேமேல ெதாங்கவ ட்டனர். ௨௭ அவர்கள் இேயசுவன்
இருபுறத்தலும்இரண்டுகள்ளர்கைளச் சலுைவயல்அைறந்தனர். ௨௮ *
௨௯ அவ்வழியாய்ப் ேபாகும் மக்கள் இேயசுைவ அவமரியாைத ெசய்து

ேபசனார்கள். அவர்கள் தங்கள் தைலைய உலுக்க “ஆலயத்ைத இடித்துப்
ேபாட்டுவ ட்டுமூன்று நாட்களுக்குள் கட்டிவடுேவன் என்றாேய. ௩௦ஆகேவ நீேய
உன்ைனக்காப்பாற்ற க்ெகாள். சலுைவயல்இருந்துஇறங்க வா” என்றனர்.
௩௧ ேவதபாரகர்களும் தைலைம ஆசாரியர்களும் அங்ேக அவர்கேளாடு

இருந்தனர். அவர்களும் இேயசுைவ மற்ற மக்கள் ெசய்த வதத்த ேலேய
ேகலி ெசய்தனர். “இவன் மற்றவர்கைளக் காப்பாற்றனான். ஆனால்
தன்ைனத்தான் காப்பாற்ற முடியவல்ைல. ௩௨ இவன் உண்ைமய ேலேய
க றஸ்துஎன்றால்,யூதர்களின்மன்னன்என்றால்சலுைவயல்இருந்துஇறங்க
வந்துதன்ைனத்தாேனகாப்பாற்ற க்ெகாள்ளலாேம. நாங்கள்அைதப்பார்த்தால்
இவைன நம்புேவாேம” என்றனர். இேயசுவன் இருபுறமும் அைறயப்பட்ட
கள்ளர்களும்இேயசுைவப்பற்ற அவதூறாகப் ேபசனர்.
இேயசுஇறத்தல்
(மத். 27:45-56;லூ. 23:44-49; ேயாவான் 19:28-30)
௩௩ மதய ேவைளயல், நாடு முழுவதும் இருண்டது. இந்த இருட்டு மூன்று

மணிவைரஇருந்தது. ௩௪மூன்றுமணிக்குஇேயசுமிகஉரத்தகுரலில், “ஏலி! ஏலி!
லாமா சபக்தானி” என்று கதறனார். இதற்கு “என் ேதவேன, என் ேதவேன ஏன்
என்ைனக்ைகவ ட்டீர்?”✡ என்றுெபாருள்.
௩௫ அங்ேக நன்றுெகாண்டிருந்த சலர் இதைனக் ேகட்டனர். அவர்கள்,

“கவனியுங்கள். அவன்எலியாைவகூப்படுகறான்” என்றனர். ௩௬ஒரு மனிதன்
ஓடிப் ேபாய் கடற்காளாைனக் ெகாண்டு வந்தான். அவன் அதைனக் காடியல்
ேதாய்த்து ேகாலின்நுனியல்கட்டினான். ப றகுஅதைனஇேயசுசுைவக்குமாறு

* ௧௫:௨௮: ச ல க ேரக்க ப ரத களில் 28வது வாக்கயம் உள்ளது. “ேவத வாக்கயங்கள் ெசான்னபடி
நடந்தது. அவர்கள்அவைரகுற்றவாளிகேளாடுேசர்த்தனர்.’ ” (ஏசாயா 53:12.) ✡ ௧௫:௩௪: சங்கீதம் 22:1-ல்
இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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வாயருகல் காட்டினான். அவன், “காத்தருந்து பார்ப்ேபாம். எலியா வருவானா?
இவைனச் சலுைவயல் இருந்து இறக்க க் காப்பாற்றுவானா?” என்று
ேகலியாய்ச்ெசான்னான்.
௩௭இேயசுஉரத்தகுரலில்கதற உய ர்வ ட்டார்.
௩௮ இேயசு இறந்ததும் ஆலயத்தன் தைரச் சீைல இரண்டாய்க் க ழிந்தது.

அக்கழிசல் ேமற்புறம் ெதாடங்க க் கீேழவைர வந்தது. ௩௯ இேயசு
இறக்கும்ேபாது, அங்ேக நன்றுெகாண்டிருந்த இராணுவ அதகாரி, “இவர்
ேதவனுைடயகுமாரன்தான்” என்றார்.
௪௦ ச ல ெபண்கள் சலுைவக்குச் சற்றுத் தள்ளி நன்று இதைனக்

கவனித்துக்ெகாண்டு நன்றனர். அவர்கள், மகதேலனா மரியாள், சேலாமி,
யாக்ேகாபு, ேயாேச ஆக ேயாரின் தாயாரான மரியாள் ஆக ேயாராவர்.
(யாக்ேகாபு மரியாளின் இைளய மகன்.) ௪௧இேயசுவுடேன கூட எருசேலமிற்கு
வந்தருந்த ஏைனயபலெபண்களும்அவர்கேளாடுஇருந்தார்கள்.

இேயசுவன்அடக்கம்
(மத். 27:57-61;லூ. 23:50-56; ேயாவான் 19:38-42)
௪௨ இந்த நாள் ஆயத்த நாள் என்று அைழக்கப்பட்டது. (அதாவது ஓய்வு

நாளுக்கு முந்தன நாள்) அன்று இருட்டத் ெதாடங்கயதும் ௪௩ மரியாைதக்குரிய
ஆேலாசைனக்காரனும் அரிமத்தயா ஊைரச் ேசர்ந்தவனும் ேதவனுைடய
இராஜ்யம் வருவதற்காகக் காத்தருந்தவனுமாகய ேயாேசப்பு என்பவன்
பலாத்துவ டம்துணிந்துேபாய்இேயசுவன்சரீரத்ைதக் ேகட்டான்.
௪௪ ஏற்ெகனேவ இேயசு இறந்து ேபானைதக் ேகள்வப்பட்டு பலாத்து

ஆச்சரியப்பட்டான். இேயசுைவக் காவல் ெசய்த இராணுவ அதகாரிைய
அைழத்தான். இேயசு இதற்குள்ேள இறந்தது ந ச்சயமா என்று அவனிடம்
வ சாரித்தான். ௪௫அந்தஅத காரி இேயசுஇறந்துேபானைதஒப்புக்ெகாண்டான்.
எனேவஇேயசுவன்சரீரத்ைதஎடுத்துச்ெசல்லேயாேசப்புக்குபலாத்துஅனுமத
அளித்தான்.
௪௬ ேயாேசப்பு ெமல்லிய துணிைய வாங்க வந்தான். சலுைவயல் இருந்து

இேயசுவன் சரீரத்ைத இறக்க அதைனத் துணியால் சுற்றனான். ப றகு
அச்சரீரத்ைதக்ெகாண்டுேபாய்பாைறயல்ெவட்டப்பட்டிருந்தஒருகல்லைறயல்
ைவத்தான். கல்லைற வாசைல ஒரு பாறாங்கல்லால் மூடிவ ட்டான். ௪௭இேயசு
ைவக்கப்பட்ட கல்லைறைய மகதேலனா மரியாளும் ேயாேசயன் தாயான
மரியாளும்பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.

௧௬
இேயசுவன்உய ர்த்ெதழுதல்
(மத். 28:1-8;லூ. 24:1-12; ேயாவான் 20:1-10)
௧ ஓய்வு நாள் முடிந்த ப றகு மகதேலனா மரியாள், சேலாமி, யாக்ேகாபன்

தாயான மரியாள் ஆக ேயார் ச ல வாசைனப் ெபாருள்கைள வாங்கனர்.
அவற்ைற இேயசுவன் சரீரத்தன் மீது பூச வரும்பனர். ௨ வாரத்தன்
முதல்நாளில் அப்ெபண்கள் கல்லைறக்குச் ெசன்றனர். சூரியன் ேதான்றய
காைல ேநரம் அது. ௩ அப்ெபண்கள் ஒருவருக்ெகாருவர், “கல்லைறைய
மூடுவதற்கு ெபரிய கல்ைல ைவத்தருந்தார்கேள. நமக்காக அக்கல்ைல யார்
அகற்றுவார்?” என்றுேபச க்ெகாண்டனர்.



மாற்கு௧௬:௪ 1961 மாற்கு௧௬:௧௮

௪ அவர்கள் கல்லைறயன் அருகல் வந்தேபாது வாசலில் ைவத்தருந்த கல்
வலக்கப்பட்டிருந்தது. அது மிகப் ெபரிய கல். ௫அப்ெபண்கள் கல்லைறக்குள்
நுைழந்தனர். அங்ேக ெவள்ைள ஆைட அணிந்த ஒருவைனப் பார்த்தனர்.
அவன் கல்லைறயன் வலதுபக்கத்தல் உட்கார்ந்து இருந்தான். அப்ெபண்கள்
அஞ்சனர்.
௬ ஆனால் அந்த மனிதன், “அஞ்ச ேவண்டாம். நீங்கள் நசேரயனாகய

இேயசுைவத் ேதடுக றீர்கள். அவர் மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுந்துவ ட்டார்.
சலுைவயல் அைறயப்பட்ட அவர் இங்கல்ைல. அதுதான் அவைரக் க டத்தய
இடம். ௭ இப்ேபாது ெசன்று அவரது சீஷர்களிடம் கூறுங்கள். ேபதுருவ டம்
கட்டாயம் கூறுங்கள். இேயசு கலிேலயாவுக்குப் ேபாய்க்ெகாண்டிருக்க றார்.
உங்களுக்கு முன்னால் அவர் அங்கருப்பார். உங்களுக்கு ஏற்ெகனேவ
ெசான்னபடி நீங்கள்அவைரப் பார்ப்பீர்கள்” என்றான்.
௮ அப்ெபண்கள் மிகவும் பயந்து குழப்பம் அைடந்தனர். அவர்கள்

கல்லைறையவ ட்டு ஓடிப் ேபானார்கள். அவர்கள்அச்சத்தால் யாரிடமும் எதுவும்
ெசால்லவல்ைல.*
சீஷர்கள்இேயசுைவப்பார்த்தல்
(மத். 28:9-10; ேயாவான் 20:11-18;லூ. 24:13-35)
௯ இேயசு மரணத்தல் இருந்து வாரத்தன் முதல் நாேள உய ர்த்ெதழுந்து

வ ட்டார். முதன்முதலாகஇேயசுமகதேலனாமரியாளுக்குத்தரிசனமானார். ஒரு
முைற, ஏழு ேபய்கைள மரியாைளவ ட்டு இேயசு வ ரட்டினார். ௧௦ இேயசுைவப்
பார்த்தபன் மரியாள் சீஷர்களிடம் ேபாய்ச் ெசான்னாள். அச்சீஷர்கள் ெவகு
துக்கப்பட்டு அழுதுெகாண்டிருந்தனர். ௧௧ ஆனால் மரியாேளா, “இேயசு
உய ேராடு இருக்க றார். நான் அவைரப் பார்த்ேதன்” என்றாள். அவர்கேளா
அவள்ெசான்னைதநம்பவல்ைல.
௧௨ பன்னர் இேயசு, சீஷர்களில் இரண்டுேபர் நகரத்த ற்கு

நடந்துேபாய்க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது காட்ச தந்தார். இேயசு இறப்பதற்கு
முன்னர்இருந்தவதமாகஅவர்பார்ப்பதற்குஇல்ைல. ௧௩அந்தஇருவரும்ேபாய்
ஏைனயசீஷர்களிடம்கூறனர். எனினும்அவர்கைளயும்அவர்கள்நம்பவல்ைல.
இேயசுசீஷர்களிடம் ேபசுதல்
(மத். 28:16-20;லூ. 24:36-49; ேயாவான் 20:19-23;அப். 1:6-8)
௧௪ பன்னர் இேயசு பத ெனாரு சீஷர்களுக்கும், அவர்கள் உணவு உண்ணும்

தருணத்தல் காட்ச யளித்தார். உய ர்த்ெதழுந்தருந்த தம்ைமக் கண்டவர்கைள
அவர்கள் நம்பாமல் ேபானதனிமித்தம் அவர்களுைடய அவநம்ப க்ைகையக்
குறத்தும்இதயக்கடினத்ைதக்குற த்தும்அவர்கைளக்கடிந்துெகாண்டார்.
௧௫ பன்பு அவர்களிடம், “உலகன் எல்லா பாகங்களுக்கும் ெசல்லுங்கள்.

எல்லாரிடமும் நற்ெசய்தையக் கூறுங்கள். ௧௬ எவெனாருவன் இதைன
வசுவாச த்து ஞானஸ்நானம் ெபறுகறாேனா அவன் இரட்ச க்கப்படுவான்.
எவேனாருவன் வசுவாச க்கவல்ைலேயா அவன் கண்டிக்கப்படுவான்.
௧௭ வசுவாச ப்பவர்கள் பல அரிய ெசயல்கைளச் ெசய்ய முடியும். அவர்கள்
என் ெபயரால் ப சாசுகைள வ ரட்டுவர், அவர்கள் இதுவைர இல்லாத
ெமாழிகைளப் ேபசுவர், ௧௮ அவர்கள் எவ்வதத் துன்பமும் இல்லாமல்
பாம்புகைளப்ப டிப்பர், சாவுக்குரிய நஞ்ைசக்குடித்தாலும்அவர்களுக்குஆபத்து

* ௧௬:௮: ச ல பைழயக ேரக்க ப ரத களில் புத்தகம்இத்துடன்முடிந்துவடுகறது.
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இல்ைல, அவர்கள் ெதாட்டால் ேநாயாளிகள் குணம் ெபறுவர்” என்று தம்ைமப்
பன்பற்ற ேனாருக்குக்கூறனார்.
இேயசுபரேலாகத்த ற்குத்தரும்புதல்
(லூ. 24:50-53;அப். 1:9-11)
௧௯ சீஷர்களிடம் இவற்ைறச் ெசான்ன பறகு, இேயசு பரேலாகத்த ற்கு

எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டார். அங்கு அவர் ேதவனுைடய வலதுபக்கத்தல்
அமர்ந்தார். ௨௦அவரதுசீஷர்கள்எல்லாஇடங்களுக்கும்ெசன்றுநற்ெசய்தையச்
ெசான்னார்கள். ேதவன் அவர்களுக்கு உதவனார். அவர்கள் ெசால்வது
உண்ைமஎனேதவன்நரூப த்தார். சீஷர்களுக்குஅற்புதங்கள்ெசய்யஅதகாரம்
ெகாடுத்துஇைதேதவன்நரூப த்தார்.
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லூக்கா
எழுத யசுவ ேசஷம்

லூக்காவன்ேநாக்கம்
௧அன்பானெதேயாப்பலுேவ,
நம்மிைடேய நடந்த பல ந கழ்ச்ச களின் வரலாற்ைறத் ெதாகுத்தளிக்க

பலர் முயற்ச ெசய்தனர். ௨ ேவறு சல மக்களிடமிருந்து நாம்
ேகட்டற ந்த ெசய்த கைளேய அவர்கள் எழுதயருந்தார்கள். இம்மக்கள்
ெதாடக்கத்தலிருந்து எல்லாவற்ைறயும் கண்டவர்களும், ேதவனுைடய
நற்ெசய்தைய மற்றவர்களுக்குப் ேபாத ப்பதன் மூலம் ேதவனுக்கு ேசைவ
ெசய்துெகாண்டிருந்தவர்களும் ஆவார்கள். ௩ மத ப்புக்குரிய ெதேயாப்பலுேவ,
துவக்கத்தலிருந்ேத எல்லாவற்ைறயும் நானும் கவனமாகக் கற்று அறந்ேதன்.
அவற்ைற உங்களுக்காக எழுதேவண்டும் என்று எண்ணிேனன். எனேவ
அவற்ைற ஒரு நூலில் முைறப்படுத்த எழுத ேனன். ௪ உங்களுக்குப்
ேபாத க்கப்பட்டிருக்க ற அைனத்தும் உண்ைமேய என்பைத நீங்கள்
அறயும்ெபாருட்டுஇவற்ைறஎழுதுக ேறன்.
சகரியாவும் எலிசெபத்தும்
௫ ஏேராது யூேதயாைவ ஆண்ட காலத்தல் சகரியா என்னும் ஆசாரியன்

வாழ்ந்து வந்தான். சகரியா அபயாவன் ப ரிவனைரச்* சார்ந்தவன்.
ஆேரானின் குடும்பத்தாைரச் சார்ந்தவள் சகரியாவன் மைனவ . அவள் ெபயர்
எலிசெபத். ௬ேதவனுக்குமுன்பாக சகரியாவும், எலிசெபத்தும்உண்ைமயாகேவ
நல்லவர்களாக வாழ்ந்தார்கள். ேதவன் கட்டைளய ட்டவற்ைறயும், மக்கள்
ெசய்யும்படியாகக் கூறயவற்ைறயும் அவர்கள் ெசய்து வந்தனர். அவர்கள்
குற்றமற்றவர்களாகக் காணப்பட்டனர். ௭ ஆனால், சகரியாவுக்கும்,
எலிசெபத்துக்கும் குழந்ைதகள் இல்ைல. எலிசெபத் ஒரு குழந்ைதையப்
ெபற்ெறடுக்கும் நைலயல் இல்ைல. அேதாடு இருவரும் முத ேயாராக
இருந்தனர்.
௮ தன் மக்களுக்காக ேதவனுக்கு முன்னர் ஒரு ஆசாரியனாக சகரியா

பணியாற்ற வந்தான். ேதவனின் பணிைய அவனது ப ரிவனர் ெசய்ய
ேவண்டிய காலம் அது. ௯ நறுமணப் புைகையக் காட்டுவதற்காக ஆசாரியர்
தங்களுக்குள் ஒருவைர எப்ேபாதும் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்வார்கள். சகரியா
அதற்காகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டான். எனேவ சகரியா ேதவாலயத்த ற்குள்
நறுமணப்புைக காட்டுவதற்காகச் ெசன்றான். ௧௦ ஏராளமான மக்கள்
ெவளிேய இருந்தனர். நறுமணப்புைக காட்டும்ேபாது அவர்கள்
ப ரார்த்த த்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.
௧௧ அப்ேபாது புைக காட்டும் ேமைசயன் வலது புறத்தல் ேதவதூதன்

சகரியாவுக்கு முன்பாக வந்து நன்றான். ௧௨ தூதைனப் பார்த்தேபாது
சகரியா குழப்பமும் பயமும் அைடந்தான். ௧௩ ஆனால் தூதன் அவைனப்
பார்த்து, “சகரியாேவ, பயப்படாேத. உனது ப ரார்த்தைனைய ேதவன்
ேகட்டார். உனது மைனவயாகய எலிசெபத் ஓர் ஆண் குழந்ைதையப்

* ௧:௫: அபயாவன்ப ரிவனர்யூதகுமாரர்கள் 24வைகயாகப் ப ரிக்கப்பட்டிருந்தனர். 1 நாளா. 24.
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ெபற்ெறடுப்பாள். அவனுக்கு ேயாவான் என்று ெபயரிடுவாயாக. ௧௪ நீ மிகவும்
சந்ேதாஷமாக இருப்பாய். அவனது பறப்பால் பல மக்கள் மக ழ்ச்ச அைடவர்.
௧௫ கர்த்தருக்காகப் ெபரிய மனிதனாக ேயாவான் வளங்குவான். அவன்
த ராட்ைச இரசேமா, மதுபானேமா பருகுவதல்ைல. ப றக்க றேபாேத பரிசுத்த
ஆவயால்ந ரம்பயவனாக ேயாவான்காணப்படுவான்.
௧௬ “நம் ேதவனாகய கர்த்தரிடம் பல யூதர்கள் தரும்புவதற்கு ேயாவான்

உதவுபவன். ௧௭ கர்த்தருக்கு முன்பாக ேயாவான் முன்ேனாடியாகச் ெசல்வான்.
எலியாைவப் ேபால் ேயாவானும் வல்லைம வாய்ந்தவனாக இருப்பான்.
எலியாவன் ஆவைய உைடயவனாக அவன் இருப்பான். தந்ைதயருக்கும்
அவர்கள் குழந்ைதகளுக்கும் இைடேய அைமத நலவும்படியாகச் ெசய்வான்.
பல மக்கள் ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிவதல்ைல. அவர்கைள எல்லாம் மீண்டும்
சரியானெதன்று மக்கள் எண்ணேவண்டிய பாைதக்கு ேயாவான் அைழத்து
வருவான். கர்த்தரின் வருைகக்கு மக்கைள ேயாவான் தயார் ெசய்வான்”
என்றான்.
௧௮ சகரியா தூதைன ேநாக்க , “நீங்கள் ெசால்வது உண்ைமெயன்று நான்

எவ்வாறு அறய முடியும்? நான் வயது முத ர்ந்தவன். என் மைனவயும்
வயதானவள்” என்றான்.
௧௯ தூதன் அவனுக்குப் பதலாக, “நான் காப ரிேயல். ேதவனுக்கு

முன்பாக ந ற்பவன். உன்னிடம் ேபசவும், இந்த நல்ல ெசய்தைய உன்னிடம்
எடுத்துைரக்கவும் ேதவன் என்ைன அனுப்பனார். ௨௦ இப்ேபாது ேகட்பாயாக!
இந்தக் காரியங்கள் நடக்கும் நாள்வைரக்கும் நீ ேபச முடியாதருப்பாய். உனது
ேபசும் சக்தைய நீ இழப்பாய், ஏன்? நான் கூறயைத நீ நம்பாததாேலேய
இப்படி ஆகும். ஆனால் இைவ அைனத்தும் அதனதன் சரியான சமயத்தல்
உண்ைமயாகேவநடக்கும்” என்றான்.
௨௧ ெவளிேய சகரியாவுக்காக மக்கள் காத்தருந்தனர். அவன் ஆலயத்தன்

உள்ேள ெவகு ேநரம் இருந்தைதக் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டனர். ௨௨ அப்ேபாது
சகரியா ெவளிேய வந்தான். ஆனால் அவர்கேளாடு ேபச முடியவல்ைல.
அவன் ஆலயத்தற்குள் ஒரு காட்சையக் காண ேநர்ந்தது என்பைத அவர்கள்
புரிந்துெகாண்டனர். சகரியாவால் ேபச முடியவல்ைல. மக்களுக்குச்
ைசைககைளேய காட்ட முடிந்தது. ௨௩ சகரியா, ஆலயப் பணி முடிந்ததும் தன்
வீட்டுக்குச்ெசன்றான்.
௨௪ பன்னர் சகரியாவன் மைனவ எலிசெபத் கருவுற்றாள். ஆகேவ, அவள்

ஐந்து மாதங்கள் வீட்ைட வ ட்டு ெவளிேய ேபாகவல்ைல. பன் எலிசெபத்,
௨௫ “ேதவன்எனக்குச்ெசய்தருப்பைதப்பாருங்கள். எனதுமக்கள்என்நைலைய
எண்ணி ெவட்க இருந்தனர். ஆனால் கர்த்தர் அந்த அவமானத்ைதப் ேபாக்க
வ ட்டார்” என்றுகூறனாள்.

கன்னி மரியாள்
௨௬-௨௭ எலிசெபத் கருவுற்ற ஆறாம் மாதத்தல் ேதவன் காப ரிேயல் என்னும்

தூதைன கலிேலயாவலுள்ள நாசேரத் என்னும் பட்டணத்தல் வாழ்ந்த ஒரு
கன்னிப்ெபண்ணிடம்அனுப்பனார். தாவீதன்குடும்பத்ைதச்ேசர்ந்தேயாேசப்பு
என்ற மனிதைன மணம் புரிவதற்கு அவள் ந ச்சய க்கப்பட்டிருந்தாள். அவள்
ெபயர் மரியாள். ௨௮ தூதன் அவளிடம் வந்து, “கர்த்தர் உன்ேனாடிருக்க றார்.
அவர்உன்ைனஆசீர்வத க்கவரும்புக றார்” என்றான்.
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௨௯ தூதன் கூறயவற்ைறக் ேகட்டு மரியாள் மிகவும் குழப்பம் அைடந்தாள்.
“இதன்ெபாருள்என்ன?” என்றுமரியாள்அத சய த்தாள்.
௩௦ தூதன் அவளிடம், “பயப்படாேத மரியாேள. ேதவன், உன்னிடம்

ப ரியமாயருக்க றார். ௩௧ கவனி! நீ கருவுறுவாய். ஓர் ஆண் குழந்ைதையப்
ெபற்ெறடுப்பாய். அக்குழந்ைதக்கு இேயசு என்று ெபயரிடுவாயாக. ௩௨அவர்
ெபரியவராக இருப்பார். மகா உன்னதமான ேதவனுைடய குமாரன்
என்று மக்கள் அவைர அைழப்பர். அவரது முன்ேனாராக ய தாவீதன்
அதகாரத்ைத கர்த்தராக ய ேதவன் அவருக்குக் ெகாடுப்பார். ௩௩ சதாகாலமும்
யாக்ேகாபன் மக்கள்மீது இேயசு அரசாளுவார். இேயசுவன்ஆட்ச ஒருேபாதும்
முடிவுறுவதல்ைல” என்றான்.
௩௪ மரியாள் தூதைன ேநாக்க , “இது எப்படி நடக்கும்? எனக்குத் தருமணம்

ஆகவல்ைலேய!” என்றாள்.
௩௫ தூதன் மரியாளிடம், “பரிசுத்த ஆவயானவர் உன்னிடம் வருவார்.

உன்னதமான ேதவனின் ஆற்றல் உன்ைன மூடிக்ெகாள்ளும். குழந்ைத
பரிசுத்தமுள்ளதாக இருக்கும். அவர் ேதவனுைடய குமாரன் என்று
அைழக்கப்படுவார். ௩௬ உனது உறவனளாகய எலிசெபத்தும்
கருவுற்றருக்க றாள். அவள் மிகவும் வயதானவள். குழந்ைத ெபற முடியாதவள்
என அவள் நைனக்கப்பட்டாள். ஆனால் ஒரு மகைனப் ெபறப்ேபாக றாள். இது
அவளுக்கு ஆறாவது மாதம். ௩௭ ேதவனால் எந்தக் காரியத்ைதயும் ெசய்ய
முடியும்” என்றான்.
௩௮ மரியாள், “நான் கர்த்தருக்குப் பணிவைட ெசய்யும் ெபண். நீங்கள்

ெசான்னபடிேயஎனக்குநடக்கட்டும்” என்றாள். பன்தூதன்ெசன்றுவட்டான்.
சகரியாைவயும்எலிசெபத்ைதயும்மரியாள் சந்த த்தல்
௩௯ மைலநாடான யூேதயாவல் உள்ள பட்டணத்துக்கு மரியாள் எழுந்து

வைரந்து ெசன்றாள். ௪௦ அவள் சகரியாவன் வீட்டுக்குள் நுைழந்து
எலிசெபத்ைத வாழ்த்தனாள். ௪௧ மரியாளின் வாழ்த்துதைல எலிசெபத்
ேகட்டதும் இன்னும் பறக்காமல் எலிசெபத்துக்குள்இருக்கும் குழந்ைத துள்ளிக்
குத த்தது.
௪௨ எலிசெபத் உரத்த குரலில் “ேவெறந்தப் ெபண்ைணக் காட்டிலும்

அதகமாக ேதவன் உன்ைன ஆசீர்வத த்துள்ளார். உனக்குப் ப றக்கவருக்கும்
குழந்ைதையயும், ேதவன் ஆசீர்வத த்தருக்க றார். ௪௩ கர்த்தரின் தாயாகய
நீ என்னிடம் வந்துள்ளாய். அத்தைன நல்ல காரியம் எனக்கு நடந்தேதன்?
௪௪ உன் சத்தத்ைத நான் ேகட்டதும் எனக்குள் இருக்கும் குழந்ைத
மக ழ்ச்ச யால் துள்ளிற்று. ௪௫ உன்னிடம் கர்த்தர் கூறயைத நீ நம்பயதால்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டிருக்க றாய். இது நடக்கக் கூடியெதன நீ நம்பனாய்” என்று
ெசான்னாள்.
மரியாள் ேதவைனப்ேபாற்றுதல்
௪௬அப்ேபாதுமரியாள்,

௪௭ “எனதுஆத்துமா கர்த்தைரப் ேபாற்றுகறது.
ேதவன்எனதுஇரட்சகர். எனேவஎன்உள்ளம்அவரில் மக ழ்க றது.

௪௮நான்முக்கயமற்றவள்,
ஆனால் ேதவன் தனது கருைணையப் பணிப்ெபண்ணாகய எனக்குக்
காட்டினார்.
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இப்ேபாதுெதாடங்க ,
எல்லா மக்களும்என்ைனஆசீர்வத க்கப்பட்டவள்என்பர்.

௪௯ ஏெனனில் ஆற்றல் மிகுந்தவர் எனக்காக ேமன்ைமயான ெசயல்கைளச்
ெசய்தார்.

அவர்ெபயர் மிகத்தூய்ைமயானது.
௫௦ேதவைனவணங்கும்மக்களுக்குஅவர் எப்ேபாதும்இரக்கம்ெசய்வார்.
௫௧ேதவனின்ைககள்பலமானைவ.

ெசருக்குற்ற மனிதர்கைளயும் சுயதம்பட்டக்காரர்கைளயும் அவர்
ச தறடிக்க றார்.

௫௨ச ம்மாசனத்தனின்றுமன்னர்கைளக்கீேழஇறக்குகறார்.
தாழ்ந்தவர்கைளஉயர்த்துகறார்.

௫௩நல்லெபாருட்களால்பச த்தமக்கைளந ரப்புக றார்.
ெசல்வந்தைரயும், தன்னலம் மிகுந்ேதாைரயும் எதுவுமின்ற
அனுப்பவடுகறார்.

௫௪தனக்குப் பணிெசய்ேவாருக்குஅவர்உதவனார்.
அவர்களுக்குத்தன்இரக்கத்ைதஅருளினார்.

௫௫நம்முன்ேனாருக்கும்ஆப ரகாமுக்கும்தம்குழந்ைதகளுக்கும்அவர்ெகாடுத்த
வாக்குறுதையஎன்ைறக்கும்நைறேவற்றுகறார்”

என்றுெசான்னாள்.
௫௬மரியாள்எலிசெபத்துடன்ஏறக்குைறயமூன்றுமாதகாலம்வைரக்கும்தங்க

இருந்தாள். பன்புமரியாள்தனதுவீட்டுக்குச்ெசன்றாள்.

ேயாவானின்ப றப்பு
௫௭ குழந்ைதப் ேபற்றன் காலம் ெநருங்கயேபாது எலிசெபத் ஓர் ஆண்

குழந்ைதையப்ெபற்ெறடுத்தாள். ௫௮அவளதுஅக்கம் பக்கத்தாரும்உறவனரும்
கர்த்தர் அவளுக்குக் கருைணக் காட்டியைத ேகள்வப்பட்டனர். அைதக்குறத்து
மக ழ்ச்ச யைடந்தனர்.
௫௯குழந்ைதக்கு எட்டு நாட்கள் ஆனேபாது அக்குழந்ைதைய வருத்தேசதனம்

ெசய்யும்ெபாருட்டு ெகாண்டு வந்தனர். அவனது தந்ைத ெபயரால் அவைன
சகரியா என்று ெபயரிட்டு அைழக்க வரும்பனர். ௬௦ஆனால் அக்குழந்ைதயன்
தாய், “இல்ைல,அவனுக்குேயாவான்என்றுெபயரிட ேவண்டும்” என்றாள்.
௬௧ மக்கள் எலிசெபத்ைத ேநாக்க , “உன் குடும்பத்தல் யாருக்கும் இப்ெபயர்

இல்ைலேய!” என்றனர். ௬௨ பன்னர் அவர்கள் அக்குழந்ைதயன் தந்ைதய டம்
ெசன்று ைசைகயால், “குழந்ைதக்கு என்ன ெபயரிட வரும்புக றாய்?” என்று
ேகட்டனர்.
௬௩ சகரியா எழுதுவதற்கு ஏதாவது ஒன்று ெகாண்டு வருமாறு ேகட்டான்.

சகரியா, “அவன் ெபயர் ேயாவான்” என்று எழுதனான். எல்லா
மக்களும் ஆச்சரியம் அைடந்தனர். ௬௪ அப்ேபாது சகரியாவால் மீண்டும்
ேபசமுடிந்தது. அவன் ேதவைன வாழ்த்த ஆரம்ப த்தான். ௬௫ அவனது
அக்கம் பக்கத்தார் அைனவருக்கும் பயமுண்டாயற்று. யூேதயாவன்
மைலநாட்டுமக்கள்இக்காரியங்கைளக்குறத்துெதாடர்ந்துேபச க்ெகாண்டனர்.
௬௬ இச்ெசய்த கைளக் ேகட்ட எல்லா மக்களும் அவற்ைறக் குறத்து
அத சயப்பட்டார்கள். அவர்கள், “இக்குழந்ைத எப்படிப்பட்டதாயருக்குேமா?”
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என்று எண்ணினர். கர்த்தர் இந்தக் குழந்ைதேயாடு இருந்தபடியால் அவர்கள்
இைதக்கூறனர்.

சகரியா ேதவைனப்ேபாற்றுதல்
௬௭அப்ேபாது ேயாவானின் தந்ைதயாகய சகரியா பரிசுத்த ஆவயானவரால்

ந ரப்பப்பட்டான். பன்னர் நடக்க இருப்பவற்ைறக் குறத்து அவன் மக்களுக்குக்
கூறனான்.

௬௮ “இஸ்ரேவலின்ேதவனாகயகர்த்தைரப் ேபாற்றுேவாம்.
ேதவன்அவரதுமக்களுக்குஉதவவந்தார். அவர்களுக்குவடுதைலதந்தார்.

௬௯ேதவன்நமக்குவல்லைமெபாருந்தயஇரட்சகைரத் தந்தார்.
அவர் தாவீது என்னும் ேதவனுைடய பணிவைடக்காரனின் குடும்பத்ைதச்
சார்ந்தவர்.

௭௦ேதவன்இைதச்ெசய்வதாகக்கூறனார்.
பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த அவரது பரிசுத்த தீர்க்கதரிச கள்
மூலமாகஇைதஅவர்கூறனார்.

௭௧நம் எத ரிகளிடம்இருந்துேதவன்நம்ைமக்காப்பாற்றுவார்.
நம்ைம ெவறுக்கும் அைனவரின் ைககளிலிருந்தும் நம்ைமக்
காப்பாற்றுவார்.

௭௨நமதுதந்ைதயருக்குஅருள்புரிவதாக ேதவன்ெசான்னார்.
தனதுபரிசுத்தவாக்குறுதையஅவர் நைனவுகூர்ந்தார்.

௭௩நமதுதந்ைதயாகயஆப ரகாமுக்குஎத ரிகளின் சக்தயலிருந்து.
௭௪நம்ைமவடுவப்பதாக ேதவன்வாக்குறுத தந்தார்.
அதனால்பயமின்ற நாம்அவருக்குச் ேசைவெசய்ேவாம்.
௭௫ நாம் நம் வாழ்நாள் முழுவதும் அவருைடய முன்னிைலயல் நீதயும்
பரிசுத்தமும்வாய்ந்ேதாராகவாழ்ேவாம்.

௭௬ இப்ேபாதும் சறுவேன, நீ உன்னதமான ேதவனின் ஒரு தீர்க்கதரிச என்று
அைழக்கப்படுவாய்.

கர்த்தருக்குமுன்பாகமுன்ேனாடியாக நீ நடப்பாய். கர்த்தரின் வருைகக்காக
மக்கைளத்தயார் ெசய்வாய்.

௭௭ அவரது மக்கள் இரட்ச க்கப்படுவர் என்பைத அவர்களுக்கு உணர்த்துவாய்.
அவர்கள்பாவங்கள்மன்னிக்கப்பட்டுஅவர்கள்இரட்ச க்கப்படுவர்.

௭௮நம் ேதவனின்அன்பானஇரக்கத்தால் பரேலாகத்தலிருந்து
புதுநாள்ஒன்றுநம்மீதுப ரகாச க்கும்.

௭௯இருளில்மரணப்பயத்தைடேயவாழும்மக்களுக்குேதவன்உதவ ெசய்வார்.
சமாதானத்ைத ேநாக்க அவர் நம்ைமவழிநடத்துவார்.”
என்றுசகரியாஉைரத்தான்.

௮௦அச்சறுவன்வளர்ந்துவருைகயல்ஆவயல்வல்லைம ெபாருந்தயவனாக
மாறனான். இஸ்ரேவல் மக்களுக்குப் ேபாத க்கும்ெபாருட்டு வளரும்மட்டும்
அவன்மக்களிடமிருந்துெதாைலவானஇடத்தல்வாழ்ந்தான்.

௨
இேயசுவன்பறப்பு
(மத். 1:18-25)
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௧ அக்காலத்தல் ேராம ஆளுைகக்குட்பட்ட எல்லா நாட்டினருக்கும் அகஸ்து
இராயன் ஒரு கட்டைள அனுப்பனான். எல்லா மக்களும் தங்கள் ெபயர்கைளப்
பதவு ெசய்யுமாறு அக்கட்டைள கூறயது. ௨அதுேவ முதல் பதவாக இருந்தது.
சீரியாவன் ஆளுநராக ச ேரனியு இருந்தேபாது அது நடந்தது. ௩ எல்லா
மக்களும் பதவு ெசய்வதற்ெகன தங்கள் ெசாந்த நகரங்களுக்குப் பயணம்
ேமற்ெகாண்டார்கள்.
௪ கலிேலயாவல் உள்ள நகரமாக ய நாசேரத்ைத வ ட்டு ேயாேசப்பு

புறப்பட்டான். யூேதயாவல் உள்ள ெபத்லேகம் என்னும் நகரத்துக்குச்
ெசன்றான். ெபத்லேகம் தாவீதன் நகரம் ஆகும். தாவீதன் குடும்பத்ைதச்
ேசர்ந்தவனாைகயால் ேயாேசப்பு அங்கு ெசன்றான். ௫ மரியாள் அவைனத்
தருமணம் ெசய்யும்ெபாருட்டு ந ச்சய க்கப்பட்டிருந்ததால் ேயாேசப்பும்
மரியாளும் ேசர்ந்து பதவு ெசய்துெகாண்டனர். (அந்தச் சமயத்தல் மரியாள்
கருவுற்றருந்தாள்.) ௬ ேயாேசப்பும் மரியாளும் ெபத்லேகமில் இருந்தேபாது
மரியாளின் குழந்ைதப் ேபற்றுக்காலம் ெநருங்கயது. ௭ அவள் தன் முதல்
மகைனப் ெபற்ெறடுத்தாள். வடுதகளில் அைறகள் எதுவும் கைடக்கவல்ைல.
எனேவ மரியாள் குழந்ைதையத் துணிகளால் சுற்ற ஆடுமாடுகள் உணவு
உண்ணும்ஓர்இடத்தல்ைவத்தாள்.

ேமய்ப்பர்களின்வருைக
௮ அந்த இரவல் சல ேமய்ப்பர்கள் வயல் ெவளியல் தங்கள் ஆடுகைளக்

காவல் காத்துக் ெகாண்டிருந்தனர். ௯ ேதவதூதன் அம்ேமய்ப்பர்கள் முன்ேன
ேதான்றனான். கர்த்தரின் மகைம அவர்கைளச் சுற்றலும் ஒளிவீச யது.
ேமய்ப்பர்கள்மிகவும்பயந்தனர். ௧௦தூதன்அவர்கைளேநாக்க , “பயப்படாதீர்கள்.
நான் உங்களுக்கு ஒரு நற்ெசய்தையக் கூறப் ேபாக ேறன். அது எல்லாைரயும்
மிகுந்த மக ழ்ச்ச க்குள்ளாக்கும். ௧௧ தாவீதன் நகரில் இன்று உங்கள் இரட்சகர்
ப றந்துள்ளார். அவேர க றஸ்துவாகய கர்த்தர். ௧௨ஒரு குழந்ைத துணிகளில்
சுற்றப்பட்டு ஆடுமாடுகள் உணவுண்ணும் இடத்தல் ைவக்கப்பட்டிருப்பைதக்
காண்பீர்கள். இதுேவ நீங்கள் அவைர அற ந்துெகாள்ளுவதற்குரிய
அைடயாளம்” என்றான்.
௧௩ அேத சமயத்தல் ஒரு ெபரிய கூட்டமான தூதர்கள் பரேலாகத்தலிருந்து

வந்துமுதல்தூதேனாடு ேசர்ந்துெகாண்டார்கள். எல்லாதூதர்களும்,

௧௪ “பரேலாகத்தல் ேதவைனமகைமப்படுத்துங்கள்.
பூமியல்ேதவைனப ரியப்படுத்தும்மக்களுக்குச்சமாதானம்உண்டாகட்டும்”

என்றுெசால்லிேதவைனப்ேபாற்றனார்கள்.

௧௫ தூதர்கள் ேமய்ப்பர்களிடமிருந்து களம்ப மீண்டும் பரேலாகத்த ற்குச்
ெசன்றார்கள். ேமய்ப்பர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர், “நாம் ெபத்லேகமுக்குப் ேபாய்
கர்த்தரால் நமக்குத் ெதரிவ க்கப்பட்ட இக்காரியத்ைதக் காண்ேபாம்” என்று
கூறக்ெகாண்டனர்.
௧௬ எனேவ ேமய்ப்பர்கள் ேவகமாகச் ெசன்று மரியாைளயும் ேயாேசப்ைபயும்

கண்டனர். குழந்ைத ஆடுமாடுகள் உணவு உண்ணும் இடத்தல்
படுத்தருந்தது. ௧௭ ேமய்ப்பர்கள் குழந்ைதையப் பார்த்தனர். பன்பு தூதர்கள்
குழந்ைதையக்குறத்துக் கூறயவற்ைற அவர்களுக்குச் ெசான்னார்கள்.
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௧௮ ேமய்ப்பர்கள் கூறயவற்ைறக் ேகட்ட அைனவரும் ஆச்சரியம் அைடந்தனர்.
௧௯ மரியாள் அவற்ைறத் தன் இதயத்தல் ைவத்துக்ெகாண்டாள். அவள்
அவற்ைறக்குறத்துச் ச ந்த த்துக் ெகாண்டிருந்தாள். ௨௦ தாங்கள்
கண்டவற்றற்காகவும் ேகட்டவற்ற ற்காகவும் ேதவைன வாழ்த்த க்ெகாண்டும்,
அவருக்குநன்ற ெதரிவ த்துக்ெகாண்டும், ேமய்ப்பர்கள்தங்கள்ஆடுகள்இருந்த
இடத்த ற்குச் ெசன்றனர். தூதர்கள் அவர்களிடம் கூறயபடிேய அைனத்தும்
நடந்தருக்கக் கண்டனர்.
௨௧ குழந்ைதக்கு எட்டு நாட்கள் ஆனதும், வருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டது.

அதற்கு “இேயசு”என்றுெபயரிட்டனர். மரியாளின்கருஉருவாகுமுன்ேனதூதன்
குழந்ைதக்குைவத்தெபயர்இதுேவயாகும்.
ேதவாலயத்தல்இேயசு
௨௨ குழந்ைத ெபற்ற ெபண் சுத்தமாகும்* ெபாருட்டு ேமாேசயன் வதகள்

கூறயவற்ைறச் ெசய்யும்படியான காலம் வந்தது. ேயாேசப்பும், மரியாளும்,
இேயசுைவ ேதவனிடம் அர்ப்பணிக்குமாறு எருசேலமுக்குக் ெகாண்டுவந்தனர்.
௨௩ ேதவனுைடய ப ரமாணத்தல் இவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது: “வீட்டின்
முதற்ேபறான மகன் பறந்ததும் அவன், ‘ேதவனுக்கு வேசஷமானவனாகக்
கருதப்படுவான்.’ ”c ௨௪ “இரண்டு காட்டு புறாக்கைளயாவது அல்லது இரண்டு
புறாக்குஞ்சுகைளயாவது பலியாகக் ெகாடுக்கக்ேவண்டும்”d என்றும்
கூறுகறது. எனேவ இைதச் ெசய்வதற்காக ேயாேசப்பும், மரியாளும்
எருசேலமுக்குச்ெசன்றனர்.
ச மிேயான்இேயசுைவக்காணல்
௨௫ எருசேலமில் ச மிேயான் என்னும் ெபயர் ெகாண்ட ஒரு மனிதன்

வாழ்ந்தான். அவன் நல்லவனும், பக்த மானுமாக இருந்தான். ேதவன்
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு உதவும் காலத்ைத ச மிேயான் எத ர்பார்த்தருந்தான்.
பரிசுத்த ஆவயானவர் அவேனாடு இருந்தார். ௨௬ கர்த்தரிடமிருந்து
வரும் கறஸ்துைவக் காணுமட்டும் அவன் மரிப்பதல்ைல என்று பரிசுத்த
ஆவயனவர் ச மிேயானுக்குக் கூறயருந்தார். ௨௭ஆவயானவர் ச மிேயாைன
ேதவாலயத்த ற்குள் அைழத்து வந்தார். ெசய்யேவண்டியவற்ைற
நைறேவற்றுவதற்காகமரியாளும்,ேயாேசப்பும்ேதவாலயத்த ற்குள்ெசன்றனர்.
அவர்கள் குழந்ைதயாகய இேயசுைவ ேதவாலயத்த ற்குள் ெகாண்டு வந்தனர்.
௨௮ச மிேயான்குழந்ைதையத்தன்கரங்களில்தூக்க க்ெகாண்டு,

௨௯ “ஆண்டவேர! இப்ேபாது, உம் ஊழியனாகய என்ைன நீர் கூறயபடிேய
அைமதயாக மரிக்கஅனுமதயும்.

௩௦நீர் நல்கும்இரட்ச ப்ைபஎன்கண்களால்கண்ேடன்.
௩௧நீர்அவைர எல்லா மக்களுக்கும்முன்பாகஆயத்தப்படுத்தனீர்.

௩௨யூதரல்லாதமக்களுக்குஉம்வழிையக்காட்டும்ஒளிஅவர்.
உம்மக்களாகயஇஸ்ரேவலுக்குெபருைமையஅவர்தருவார்”

என்றுேதவனுக்குநன்ற ெசலுத்தனான்.

௩௩ இேயசுவன் தந்ைதயும், தாயும் ச மிேயான் இேயசுைவக் குறத்துக்
கூறயைதக் ேகட்டு வயந்தனர். ௩௪ ச மிேயான் அவர்கைள ஆசீர்வத த்து

* ௨:௨௨: சுத்தம் ஒரு யூதப்ெபண் குழந்ைதெபற்று 40 நாட்களுக்குப்பன் அவள் தன்ைன ஒரு சடங்கு
மூலமாகச் சுத்தப்படுத்த க்ெகாள்ளேவண்டும்எனேமாேசயன்சட்டம்கூறுகறது. ேலவ . 12:2-8.
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இேயசுவன் தாயாகய மரியாளிடம், “இந்தப் பாலகனின் ந மித்தமாக
யூதர்கள் வழுவர்; பலர் எழுவர். ச லரால் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படாத ேதவனின்
அைடயாளமாக இவர் இருப்பார். ௩௫ இரகசயமாக மக்கள் நைனப்பைவ
ெவளியரங்கமாகும். நடக்கவருக்கும் காரியங்கள் உங்கள் மனைத மிகவும்
துக்கப்படுத்தும்” என்றான்.
அன்னாள்இேயசுைவக்காணல்
௩௬ ேதவாலயத்தல் அன்னாள் என்னும் ெபண் தீர்க்கதரிச இருந்தாள். அவள்

ஆேசர் என்னும் ேகாத்த ரத்ைதச் சார்ந்த பானுேவல் என்னும் குடும்பத்ைதச்
ேசர்ந்தவள். அன்னாள் வயது முத ர்ந்தவள். அவள் தருமணமாக த் தன்
கணவனுடன் ஏழு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தவள். ௩௭ பன் அவள் கணவன் இறந்து
ேபானான். அவள் தனித்து வாழ்ந்து வந்தாள். அவள் எண்பத்து நான்கு வயது
முதயவளாகஇருந்தாள். அன்னாள்எப்ேபாதும்ேதவாலயத்த ேலேயஇருந்தாள்.
அவள்உபவாசமிருந்துஇரவும்பகலும்ேதவைனவழிபட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள்.
௩௮ ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்தயவண்ணம் அன்னாளும் அப்ேபாது

அங்ேக இருந்தாள். ேதவன் எருசேலமுக்கு வடுதைல அருள ேவண்டும்
என்று எத ர்பார்த்தருந்த எல்லா மக்களுக்கும் அவள் இேயசுைவக் குறத்துக்
கூறனாள்.
ேயாேசப்பும்மரியாளும்வீடுதரும்பல்
௩௯ ேதவனின் ப ரமாணம் கட்டைளய ட்டபடிேயஅைனத்துக் காரியங்கைளயும்

ேயாேசப்பும், மரியாளும் ெசய்து வந்தனர். பன்னர் கலிேலயாவல் உள்ள
தங்கள் ெசாந்த நகரமாக ய நாசேரத்த ற்குத் தரும்பனர். ௪௦ சறு பாலகன்
வளர்ந்து வந்தார். அவர் வல்லைமயும், ஞானமும் உைடயவரானார். ேதவனின்
ஆசீர்வாதம்அவேராடிருந்தது.
சறுவனாகஇேயசு
௪௧ ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் பஸ்கா பண்டிைகக்காக இேயசுவன் ெபற்ேறார்

எருசேலமுக்குச் ெசன்று வந்தனர். ௪௨வழக்கம் ேபாலேவ இேயசு பன்னிரண்டு
வயதுச் சறுவனாக இருந்தேபாதும் அவர்கள் அப்பண்டிைகக்குச் ெசன்றனர்.
௪௩பண்டிைகநாட்கள்முடிந்தபன்னர்அவர்கள்வீடுதரும்பனர். அவர்களுக்குத்
ெதரியாமேலேயஇேயசுஎருசேலமில்தங்கவ ட்டார். ௪௪ேயாேசப்பும்,மரியாளும்
ஒரு நாள் முழுதும் பயணம் ெசய்தனர். இேயசு கூட்டத்தனேராடுகூட
இருப்பதாக அவர்கள் எண்ணினர். சுற்றத்தார்களிைடேயயும், ெநருங்கய
நண்பர்களிடமும் இேயசுைவத் ேதட ஆரம்ப த்தனர். ௪௫ ஆனால் ேயாேசப்பும்
மரியாளும் கூட்டத்தல் இேயசுைவக் காணாததால் அவைரத் ேதடும்ெபாருட்டு
எருசேலமுக்குத்தரும்பனர்.
௪௬ மூன்று நாட்களுக்குப் பன்னர் அவைரக் கண்டனர். மத ேபாதகர்கள்

கூறுவைதக் ேகட்பதும் அவர்களிடம் வனா எழுப்புவதுமாக இேயசு
ேதவாலயத்த ற்குள்அமர்ந்தருந்தார். ௪௭எல்லாரும்அவர்ேபசுவைதக்ேகட்டனர்.
அவரது புரிந்துெகாள்ளும் தறைனயும் ஞானம் ந ரம்பய பதல்கைளயும்
உணர்ந்து அவர்கள் வயந்தனர். ௪௮ இேயசுவன் ெபற்ேறார்களும் அவைரக்
கண்டதும் வயப்புற்றனர். அவரது தாய் அவைர ேநாக்க , “மகேன, நீ ஏன் இைத
எங்களுக்குச் ெசய்தாய்? உனது தந்ைதயும் நானும் உன்ைன நைனத்துக்
கவைலப்பட்ேடாேம. நாங்கள் உன்ைனத் ேதடி அைலந்து ெகாண்டிருந்ேதாம்”
என்றாள்.
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௪௯ இேயசு அவர்கைள ேநாக்க , “ஏன் என்ைனத் ேதடினீர்கள்? எனது
ப தாவன் ேவைல இருக்கற இடத்தல் நான் இருக்க ேவண்டும் என்பைத
நீங்கள் அறந்தருக்க ேவண்டும்!” என்றார். ௫௦அவர் கூறயதன்ஆழமான உள்
ெபாருைளஅவர்கள்புரிந்துெகாள்ளவல்ைல.
௫௧ இேயசு அவர்கேளாடு நாசேரத்துக்குச் ெசன்றார். அவரது ெபற்ேறார்

கூறயவற்றற்குக் கீழ்ப்படிந்தார். அவரது தாய் நடந்த எல்லாவற்ைறக்
குறத்தும் ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருந்தாள். ௫௨இேயசு ேமலும் ேமலும் ெதாடர்ந்து
கற்றற ந்தார். அவர் சரீரத்தலும் வளர்ச்ச யுற்றார். மக்கள் இேயசுைவ
வரும்பனர். இேயசு ேதவைனப் ப ரியப்படுத்த வாழும் வாழ்க்ைகக்கு
மாத ரியாயருந்தார்.

௩
ேயாவானின் ேபாதைன
(மத். 3:1-12;மாற். 1:1-8; ேயாவான் 1:19-28)
௧ அது த ேபரியு இராயன் அரசாண்ட பதைனந்தாவது வருஷமாயருந்தது.

சீசருக்குக்கீழானமனிதர்களின்வவரமாவது;

ெபாந்தயு பலாத்துயூேதயாைவஆண்டான்.
ஏேராதுகலிேலயாைவஆண்டான்.
ஏேராதுவன்சேகாதரனாகயபலிப்புஇத்துேரயாைவயும்
த ராெகானித்த நாட்ைடயும்ஆண்டான்.

௨ அன்னாவும், காய்பாவும் தைலைம ஆசாரியராக இருந்தனர். அப்ேபாது
சகரியாவன் மகனாகய ேயாவானுக்கு ேதவனிடமிருந்து ஒரு கட்டைள
வந்தது. ேயாவான் வனாந்தரத்தல் வாழ்ந்து வந்தான். ௩ ேயார்தான்
நதையச் சுற்றலுமுள்ள எல்லாப் ப ரேதசங்களுக்கும் ேயாவான்
ெசன்றான். அவன் மக்களுக்குப் ேபாத த்தான். அவர்கள் பாவங்கள்
மன்னிக்கப்படும்படியாக, இதயத்ைதயும் வாழ்க்ைகையயும் மாற்ற
ஞானஸ்நானம் ெபற்றுக்ெகாள்ளுமாறு ேயாவான் மக்களுக்குக் கூறனான்.
௪இது ஏசாயா என்னும் தீர்க்கதரிச யன் புத்தகத்தல் எழுதய வார்த்ைதகளின்
நைறேவறுதலாகஅைமந்தது:

“வனாந்தரத்தல்யாேரா ஒருமனிதன்கூவக்ெகாண்டிருக்க றான்:
‘கர்த்தருக்குவழிையத்தயார் ெசய்யுங்கள்.

அவருக்குப்பாைதையேநராக்குங்கள்.
௫பள்ளத்தாக்குகள்எல்லாம் ந ரப்பப்படும்.

ஒவ்ெவாருமைலயும்குன்றும்மட்டமாக்கப்படும்.
தருப்பம்மிக்க பாைதகள்ேநராக்கப்படும்.

கரடுமுரடானபாைதகள்ெமன்ைமயாகும்.
௬ஒவ்ெவாருமனிதனும்ேதவனுைடயஇரட்ச ப்ைபஅறவான்.’ ” ஏசாயா 40:3-5

௭ ேயாவான் மூலமாக ஞானஸ்நானம் ெபறும்ெபாருட்டு மக்கள் வந்தனர்.
ேயாவான் அவர்கைள ேநாக்க , “நீங்கள் வஷம் ெபாருந்தய பாம்புகைளப்
ேபான்றவர்கள். வரவருக்கும் ேதவனுைடய ேகாபத்தனின்று ஓடிப் ேபாக
யார் உங்களுக்கு எச்சரிக்ைக ெசய்தனர்? ௮ உங்கள் இதயங்களில்
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மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளைதக் காட்டவல்ல ெசயல்கைள நீங்கள் ெசய்தல்
ேவண்டும். ‘ஆப ரகாம் எங்கள் தந்ைத’ என்று ெபருைம பாராட்டிக் கூறாதீர்கள்.
ேதவன் இந்தப் பாைறகளில் இருந்தும் ஆப ரகாமுக்குப் பள்ைளகைள
உருவாக்கக்கூடும் என்பைத நான் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன். ௯ மரங்கைள
ெவட்டும்படிக்குக் ேகாடாரி ைவக்கப்பட்டுள்ளது. நல்ல பழங்கைளத் தராத
மரங்கள்ெவட்டப்பட்டுெநருப்பல்வீசப்படும்” என்றான்.
௧௦மக்கள் ேயாவாைன ேநாக்க , “நாங்கள் ெசய்ய ேவண்டியது என்ன?” என்று

ேகட்டனர்.
௧௧ அவர்களுக்கு ேயாவான், “உங்களிடம் இரண்டு ேமலாைடகள் இருந்தால்,

ஒரு ேமலாைடகூட இல்லாத மனிதனுக்கு ஒன்ைறக் ெகாடுங்கள். உங்களிடம்
உணவருந்தால்அைதயும்பக ர்ந்துெகாள்ளுங்கள்” என்றுபதலுைரத்தான்.
௧௨வரி வசூலிப்ேபாரும்கூட ேயாவானிடம் வந்தனர். அவர்கள்ஞானஸ்நானம்

ெபற வரும்பனர். அவர்கள் ேயாவானிடம், “ேபாதகேர, நாங்கள் என்ன ெசய்ய
ேவண்டும்?” என்றுேகட்டார்கள்.
௧௩அவர்களிடம் ேயாவான், “எந்த அளவுக்கு வரி வசூலிக்கேவண்டும் என்று

ெசால்லப்பட்டிருக்க றேதா அந்த அளவுக்கு வரி வாங்குவதன்ற அதகமாக
வசூலிக்காதீர்கள்” என்றுகூறனான்.
௧௪ வீரர்கள் ேயாவாைன ேநாக்க , “எங்கைளப்பற்ற என்ன? நாங்கள் என்ன

ெசய்ய ேவண்டும்?” என்றுேகட்டனர்.
அவர்களுக்கு ேயாவான், “உங்களுக்குப் பணம் தரும்ெபாருட்டு

மக்கைள ஒருேபாதும் ந ர்ப்பந்தப்படுத்தாதீர்கள். யாைரக்குற த்தும் ெபாய்
ெசால்லாதீர்கள். உங்களுக்குக் கைடக்கும் சம்பளத்தல் மக ழ்ச்ச யாக
இருங்கள்” என்றுகூறனான்.
௧௫ எல்லா மக்களும் கறஸ்துவன் வருைகைய எத ர்ேநாக்க இருந்தனர்.

எனேவ ேயாவாைனக் கண்டு அவர்கள் ஆச்சரியம் ெகாண்டனர். அவர்கள்,
“இவன்கறஸ்துவாகஇருக்கக்கூடும்” என்றுஎண்ணினர்.
௧௬ அவர்கள் அைனவரிடமும் ேபச ய ேயாவான், “நான் உங்களுக்குத்

தண்ணீரால்ஞானஸ்நானம்ெகாடுக்க ேறன். எனக்குப்பன்னால்வருகறவேரா
நான் ெசய்வைதக் காட்டிலும் அதகமாகச் ெசய்ய வல்லவர். அவரது
மித யடிகைள அவழ்க்கவும் நான் தகுதயற்றவன். அவர் ஆவயானவராலும்,
அக்கனியாலும், உங்களுக்குஞானஸ்நானம் ெகாடுப்பார். ௧௭தானியங்கைளச்
சுத்தமாக்குவதற்குத் தயாராக அவர் வருவார். பதரிலிருந்து தானியத்ைதப்
ப ரித்துக் களஞ்சயத்தல் ேசர்ப்பார், பதைரேயா அவர் எரிப்பார். அைணக்க
முடியாத ெநருப்பல் அவற்ைறச் சுட்ெடரிப்பார்,” என்று பதல் கூறனான்.
௧௮ ேயாவான் நற்ெசய்தையத் ெதாடர்ந்து ேபாத த்து, மக்களுக்கு
உதவும்படியானமற்ற பலகாரியங்கைளயும்ெசால்லிவந்தான்.

ேயாவானுக்குஏற்பட்டஉபத்த ரவம்
௧௯ ஆளுநராகய ஏேராதுைவ ேயாவான் கண்டித்தான். ஏேராதுவன்

சேகாதரனின் மைனவயாகய ஏேராத யாைள அவன் தகாத முைறயல்
ேசர்த்துக்ெகாண்டைத ேயாவான் கண்டனம் ெசய்தான். ஏேராது ெசய்த பல
தீய ெசயல்கைளயும் ேயாவான் கண்டித்தான். ௨௦ எனேவ ஏேராது இன்ெனாரு
தீய காரியத்ைதயும் ெசய்தான். அவன் ேயாவாைன சைறயலிட்டான். ஏேராது
ெசய்த பலதீயகாரியங்கேளாடுகூடஇதுவும்ஒருதீயெசயலாகஅைமந்தது.
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இேயசுஞானஸ்நானம்ெபறுதல்
(மத். 3:13-17;மாற். 1:9-11)
௨௧ ேயாவான் சைறயல் அைடக்கப்படும் முன்பு அவனால் எல்லா மக்களும்

ஞானஸ்நானம் ெபற்றனர். இேயசுவும் அப்ேபாது அங்கு வந்து அவனிடம்
ஞானஸ்நானம் ெபற்றார். இேயசு ப ரார்த்தைன ெசய்து ெகாண்டிருந்தேபாது
வானம் தறந்தது. ௨௨ பரிசுத்த ஆவயானவர் அவர் மீது வந்தார். ஆவயானவர்
ஒரு புறாைவப்ேபாலத் ேதாற்றமளித்தார். அப்ேபாது வானத்தலிருந்து ஒரு
சத்தம் ேகட்டது. அது “நீர் என் அன்புள்ள குமாரன். நான் உம்மில் ப ரியமாக
இருக்க ேறன்” என்றுஉைரத்தது.

ேயாேசப்பன்குடும்பவரலாறு
(மத். 1:1-17)
௨௩ இேயசு ேபாத க்க ஆரம்ப த்தேபாது ஏறக்குைறய முப்பது வயது

ந ரம்பயவராக இருந்தார். மக்கள் இேயசுைவ ேயாேசப்பன் மகன் என்ேற
எண்ணினர்.

ேயாேசப்பு ஏலியன்மகன்.
௨௪ஏலிமாத்தாத்தன்மகன்.
மாத்தாத் ேலவயன்மகன்.
ேலவ ெமல்கயன்மகன்.
ெமல்க யன்னாவன்மகன்.
யன்னா ேயாேசப்பன்மகன்.
௨௫ேயாேசப்பு மத்தத்தயாவன்மகன்.
மத்தத்தயாஆேமாஸின்மகன்.
ஆேமாஸ்நாகூமின்மகன்.
நாகூம்எஸ்லியன்மகன்.
எஸ்லிநங்காயன்மகன்
௨௬நங்காய்மாகாத்தன்மகன்.
மாகாத் மத்தத்தயாவன்மகன்.
மத்தத்தயா ேசேமயன்மகன்.
ேசேமய் ேயாேசப்பன்மகன்.
ேயாேசப்புயூதாவன்மகன்.
௨௭யூதா ேயாவன்னாவன்மகன்.
ேயாவன்னா ேரசாவன்மகன்.
ேரசா ெசரூபாேபலின்மகன்.
ெசரூபாேபல் சலாத்த ேயலின்மகன்.
சலாத்த ேயல் ேநரியன்மகன்.
௨௮ேநரி ெமல்கயன்மகன்.
ெமல்க அத்தயன்மகன்.
அத்த ேகாசாமின்மகன்.
ேகாசாம் எல்ேமாதாமின்மகன்.
எல்ேமாதாம் ஏரின்மகன்.
௨௯ஏர் ேயாேசயன்மகன்.
ேயாேச எலிேயசரின்மகன்.
எலிேயசர் ேயாரீமின்மகன்.
ேயாரீம் மாத்தாத்தன்மகன்.
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மாத்தாத் ேலவயன்மகன்.
௩௦ேலவ ச மிேயானின்மகன்.
ச மிேயான்யூதாவன்மகன்.
யூதா ேயாேசப்பன்மகன்.
ேயாேசப்பு ேயானானின்மகன்.
ேயானான்எலியாக்கீமின்மகன்.
௩௧எலியாக்கீம்ெமெலயாவன்மகன்.
ெமெலயா மயனானின்மகன்.
மயனான்மத்தாத்தாவன்மகன்.
மத்தாத்தா நாத்தானின்மகன்.
நாத்தான்தாவீதன்மகன்.
௩௨தாவீதுஈசாயன்மகன்.
ஈசாய்ஓேபதன்மகன்.
ஓேபத் ேபாவாசன்மகன்.
ேபாவாஸ்சல்ேமானின்மகன்.
சல்ேமான்நகேசானின்மகன்.
௩௩நகேசான்அம்மினதாபன்மகன்.
அம்மினதாப்ஆராமின்மகன்.
ஆராம் எஸ்ேராமின்மகன்.
எஸ்ேராம் பாேரசன்மகன்.
பாேரஸ்யூதாவன்மகன்.
௩௪யூதாயாக்ேகாபன்மகன்.
யாக்ேகாபு ஈசாக்கன்மகன்.
ஈசாக்குஆப ரகாமின்மகன்.
ஆப ரகாம் ேதராவன்மகன்.
ேதரா நாேகாரின்மகன்.
௩௫நாேகார் ேசரூக்கன்மகன்.
ேசரூக்ெரகூவன்மகன்.
ெரகூேபேலக்கன்மகன்.
ேபேலக் ஏேபரின்மகன்.
ஏேபர் சாலாவன்மகன்.
௩௬சாலா காயனானின்மகன்.
காயனான்அர்பக்சாத்தன்மகன்.
அர்பக்சாத் ேசமின்மகன்.
ேசம் ேநாவாவன்மகன்.
ேநாவாலாேமக்கன்மகன்.
௩௭லாேமக்ெமத்தூசலாவன்மகன்.
ெமத்தூசலா ஏேனாக்கன்மகன்.
ஏேனாக்யாேரதன்மகன்.
யாேரத் மகலாெலேயலின்மகன்.
மகலாெலேயல்ேகனானின்மகன்.
ேகனான்ஏேனாஸின்மகன்.
௩௮ஏேனாஸ்ேசத்தன்மகன்.
ேசத்ஆதாமின்மகன்.
ஆதாம் ேதவனின்மகன்.
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௪
இேயசு ேசாத க்கப்படுதல்
(மத். 4:1-11;மாற். 1:12-13)
௧ ேயார்தான் நதயல் இருந்துஇேயசு தரும்பனார். அவர் பரிசுத்தஆவயால்

ந ரப்பப்பட்டிருந்தார். ஆவயானவர் இேயசுைவ வனாந்தரத்த ற்குச் ெசல்ல
ஏவனார். ௨ அங்கு ப சாசு இேயசுைவ நாற்பது நாட்கள் ேசாதைனக்கு
உட்படுத்தனான். அந்நாட்களில் இேயசு எைதயும் உண்ணவல்ைல.
ேசாதைனக் காலமான அந்த நாட்கள் கழிந்த பன்னர், இேயசுவுக்கு மிகுந்த
பச உண்டாயற்று.
௩ ப சாசு இேயசுைவ ேநாக்க , “நீர் ேதவனுைடய குமாரனானால், இந்தக்

கல்லுகைளஅப்பங்களாகும்படிெசால்லும்” என்றான்.
௪அதற்குஇேயசு, “ேவதவாக்கயங்களில்இவ்வாறுஎழுதப்பட்டுள்ளது:

“ ‘மக்கைளஉய ேராடு பாதுகாப்பதுஅப்பம்மட்டுமல்ல,’ ” என்றார். உபாகமம் 8:3

௫ அப்ேபாது ப சாசு அவைர உயரமான ஓர் இடத்துக்கு அைழத்துக்ெகாண்டு
ேபாய் ஒரு ெநாடிக்குள் உலகன் எல்லா இராஜ்யங்கைளயும் காண்பத்தான்.
௬ ப சாசு இேயசுைவ ேநாக்க , “உனக்கு இந்த எல்லா இராஜ்யங்கைளயும்,
அதகாரங்கைளயும், அவற்றன் மகைமையயும் ெகாடுப்ேபன். அைவ எல்லாம்
எனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. நான் ெகாடுக்க வரும்புக றவனுக்கு
அவற்ைறக் ெகாடுக்கமுடியும். ௭ நீர் என்ைன வணங்கனால் இைவ
அைனத்ைதயும்உமக்குக்ெகாடுப்ேபன்” என்றுகூறனான்.
௮பதலாகஇேயசு, “ேவதவாக்கயங்களில்இவ்வாறுஎழுதப்பட்டுள்ளது,

“ ‘உங்கள்ேதவனாகயகர்த்தைரமட்டும்வழிபடுங்கள்;
அவருக்குமட்டுேம ேசைவெசய்யுங்கள்.’ ” உபாகமம் 6:13

என்றார்.
௯ பன் ப சாசு இேயசுைவ எருசேலமுக்கு அைழத்துச் ெசன்றான்.

ேதவாலயத்தன் உயர்ந்த இடத்தல் இேயசுைவ நற்க ைவத்தான். அவன்
இேயசுவ டம், “நீர் ேதவனுைடயகுமாரனானால்கீேழகுதயும்,

௧௦ “ ‘ேதவன் தம் தூதர்களுக்கு உம்ைமக் காக்கும்படியாகக் கட்டைளயடுவார்.’
சங்கீதம் 91:11

௧௧ “ ‘உமதுபாதங்கள்பாைறயல்இடித்துவ டாதபடிக்குஅவர்கள்
தம்ைககளில்உம்ைமத்தாங்க க்ெகாள்வார்கள்’ சங்கீதம் 91:12

என்றுேவதவாக்கயங்களில்இவ்வாறுஎழுதப்பட்டுள்ளது” என்றான்.

௧௨அவனுக்குஇேயசு,

“ ‘உன்ேதவனாகயகர்த்தைரச் ேசாத க்காேத’ உபாகமம் 6:16

என்றும்கூட ேவதவாக்கயங்கள்ெசால்க றேத” என்றுபதல்ெசான்னார்.
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௧௩ப சாசுஇேயசுைவஎல்லாவைகயலும்ேசாத த்துமுடித்தான். இன்னும்தகுந்த
காலம் வரும் வைரக்கும் காத்தருக்க முடிவு ெசய்து அவரிடமிருந்து வலக ச்
ெசன்றுவட்டான்.
இேயசுவன்ேபாதைன
(மத். 4:12-17;மாற். 1:14-15)
௧௪ பரிசுத்த ஆவயானவரின் வல்லைமேயாடு இேயசு கலிேலயாவுக்குத்

தரும்பனார். இேயசுைவப் பற்றய ெசய்த கள் கலிேலயா ேதசத்ைதச்
சுற்றயுள்ள எல்லா பகுத களிலும் பரவன. ௧௫ இேயசு யூதர்களின் ெஜப
ஆலயங்களில் ேபாத க்கஆரம்ப த்தார். எல்லா மக்களும்அவைரப் புகழ்ந்தனர்.
தன்ெசாந்தஊரில்இேயசு
(மத். 13:53–58;மாற். 6:1–6)
௧௬ தான் வளர்ந்த இடமாகய நாசேரத்த ற்கு இேயசு பயணம் ெசய்தார்.

யூதர்களின் ஓய்வு நாளில் அவர் வழக்கம் ேபால் ெஜப ஆலயத்த ற்குச் ெசன்று
வாச ப்பதற்காக எழுந்து நன்றார். ௧௭ ஏசாயா தீர்க்கதரிச யன் புத்தகம்
அவருக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது. இேயசு புத்தகத்ைதத் த றந்து கீழ்வரும் பகுத
எழுதப்பட்டிருப்பைதக்கண்டார்:

௧௮ “ேதவனுைடயஆவ என்னிலுள்ளது.
ஏதுமற்ற மக்களுக்கு நற்ெசய்தையப் ேபாத ப்பதற்கு ேதவன் என்ைனத்

ேதர்ந்தார்.
ைகத கள்வடுதைலெபறவும்

குருடர்கள் மீண்டும் பார்ைவ ெபறவும் அம்மக்களுக்குப் ேபாத க்கும்படியாக
ேதவன்என்ைனஅனுப்பனார்.

தங்கள் துன்பத்தனின்று பலவீனர்கள் வடுதைல ெபறும்ெபாருட்டு ேதவன்
என்ைனஅனுப்பனார்.

௧௯ மக்களுக்கு ேதவன் இரக்கம் காட்டும் காலத்ைத அறவக்கும்படியாக
ேதவன்என்ைனஅனுப்பனார்” ஏசாயா 61:1-2

என்பைதஇேயசுவாச த்துவ ட்டுபுத்தகத்ைதமூடினார்.
௨௦ அவர் புத்தகத்ைத தருப்ப த் தந்துவ ட்டு உட்கார்ந்தார். ெஜப

ஆலயத்தலிருந்த ஒவ்ெவாருவரும் இேயசுைவக் கூர்ந்து ேநாக்கனர்.
௨௧அவர்களிடம்இேயசுேபசஆரம்ப த்தார். அவர், “நான்வாச த்தஇச்ெசாற்கைள
இப்ேபாதுநீங்கள்ேகட்ைகயல்,அச்ெசாற்கள்உண்ைமயாயன!” என்றார்.
௨௨ எல்லா மக்களும் இேயசுைவக் குறத்து நல்லபடியாகக் கூறனர். இேயசு

ேபச ய அழகான வார்த்ைதகைளக் ேகட்டு அவர்கள் வயந்தனர். மக்கள், “அவர்
எவ்வாறுஇப்படிப் ேபசமுடியும்? அவர் ேயாேசப்பன்மகன்அல்லவா?” என்றனர்.
௨௩ அவர்கைள ேநாக்க , இேயசு, “ ‘மருத்துவேர, முதலில் உன்ைன

நீேய குணப்படுத்த க்ெகாள்’ என்னும் பழெமாழிைய நீங்கள் எனக்குக்
கூறப் ேபாக றீர்கள் என்பது எனக்குத் ெதரியும். ‘நீங்கள் கப்பர்நகூமில்
ந கழ்த்தய காரியங்கைளக் குறத்துக் ேகள்வப்பட்டு இருக்க ேறாம். உங்கள்
ெசாந்த நகரமாக ய இவ்வ டத்தலும் அைதேய ெசய்யுங்கள்’ என்று ெசால்ல
வரும்புக றீர்கள்” என்றார். ௨௪ ேமலும் இேயசு, “நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையக் கூறுக ேறன். ஒரு தீர்க்கதரிசைய அவனது ெசாந்த நகரத்தார்
ஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல.
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௨௫ “நான் ெசால்வது உண்ைம. எலியாவன் காலத்தல் மூன்றைர
ஆண்டுகளாக இஸ்ரேவலில் மைழ ெபாழியவல்ைல. நாடு முழுவதலும்
உணவு எங்கும் கைடக்கவல்ைல. அக்காலத்தல் இஸ்ரேவலில் வதைவகள்
பலர் வாழ்ந்தனர். ௨௬ஆனால் இஸ்ரேவலில் உள்ள எந்த வதைவய டத்தலும்
எலியாஅனுப்பப்படவல்ைல. சீேதானில்உள்ள நகரமாக ய சாரிபாத்தல்உள்ள
வதைவய டத்துக்ேகஅவன்அனுப்பப்பட்டான்.
௨௭ “எலிசா என்னும் தீர்க்கதரிச யன் காலத்தல் குஷ்டேராக கள் பலர்

இருந்தனர். அவர்களில் ஒருவரும் குணமாக்கப்படவல்ைல. நாகமான்
மட்டுேம குணமைடந்தான். அவன் சீரியா ேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவன். இஸ்ரேவல்
ேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவன்அல்லன்” என்றார்.
௨௮ ெஜப ஆலயத்தல் உள்ள அைனவரும் இவ்வார்த்ைதகைளக் ேகட்டனர்.

அவர்கள் மிகமிகக் ேகாபம் அைடந்தனர். ௨௯ அம்மக்கள் எழுந்து இேயசுைவ
நகரத்தல்இருந்துெவளிேயறும்படியாகக் கட்டாயப்படுத்தனர். அவர்கள் நகரம்
ஒரு மைலயன்ேமல் ந ர்மாணிக்கப்பட்டு இருந்தது. அவர்கள் இேயசுைவ
மைலயன் வளிம்புக்குக் ெகாண்டு வந்தனர். வளிம்பலிருந்து அவைரத்
தள்ளிவ ட அவர்கள் முைனந்தார்கள். ௩௦ஆனால் இேயசு அவர்களுக்கு நடுேவ
நடந்து,அங்கருந்துெசன்றுவட்டார்.
அசுத்தஆவயலிருந்துவடுதைல
(மாற். 1:21-28)
௩௧ கலிேலயாவல் உள்ள பட்டணமாகய கப்பர்நகூமுக்கு இேயசு ெசன்றார்.

ஓய்வு நாளில் இேயசு மக்களுக்குப் ேபாத த்தார். ௩௨அவரது ேபாதைனகைளக்
ேகட்டு மக்கள் வயந்தார்கள். ஏெனனில் அவர் மிகுந்த அத காரத்துடன்
ேபசனார்.
௩௩ ப சாசனால் அசுத்த ஆவ ப டித்த ஒரு மனிதன் ெஜப ஆலயத்தல்

இருந்தான். அந்த மனிதன் உரத்த குரலில், ௩௪ “நசேரயனாகய இேயசுேவ!
எங்களிடம் என்ன வரும்புக றீர்? நீர் யார் என்பைத நான் அற ேவன்.
நீர் ேதவனுைடய பரிசுத்தமானவர்” என்றான். ௩௫ அசுத்த ஆவையப்
ேபசாமல் இருக்கும்படி எச்சரித்தார் இேயசு. “அைமதயாக இருப்பாயாக!
இம்மனிதனிலிருந்து ெவளிேய வா!” என்றார் இேயசு. எல்லாருக்கும் முன்பாக
அசுத்த ஆவ அம்மனிதைனத் தைரயல் தூக்க எற ந்தது. பன்பு அசுத்த ஆவ
காயப்படுத்தாமல்அம்மனிதைனவட்டுவலகயது.
௩௬ மக்கள் அைதக் கண்டு அத சயப்பட்டனர். அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர்,

“இதன் ெபாருள் என்ன? அதகாரத்ேதாடும் வல்லைமேயாடும் அவர் அசுத்த
ஆவகளுக்குக் கட்டைள இடுகறார். அைவ ெவளிேயறுகன்றன” என்று
ெசால்லிக் ெகாண்டனர். ௩௭ அந்தப் பகுதயல் உள்ள எல்லா இடங்களிலும்
இேயசுைவப்பற்றயெசய்த பரவயது.
சீேமானின்மாமி குணமைடதல்
(மத். 8:14-17;மாற். 1:29-34)
௩௮இேயசுெஜபஆலயத்தல்இருந்துெசன்றார். அவர் சீேமானின்*வீட்டிற்குச்

ெசன்றார். சீேமானின்மாமியார்மிகவும்உடல்நலமின்ற இருந்தாள். அவளுக்கு
கடும்காய்ச்சலாய்இருந்தது. அவளுக்குஉதவ ெசய்யும்ெபாருட்டுஎைதேயனும்
ெசய்யும்படியாகமக்கள்இேயசுைவேவண்டினர். ௩௯இேயசுஅவளருேகெசன்று

* ௪:௩௮: சீேமான்சீேமானின்இன்ெனாருெபயர் ேபதுரு.
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நன்று, அவள் ேநாையக் குணமாகும்படியாய் கட்டைளய ட்டார். ேநாய் அவைள
வட்டுநீங்கயது. அவள்எழுந்துஅவர்களுக்குப்பணிவைடபுரியஆரம்ப த்தாள்.
பலைரயும்குணமாக்குதல்
௪௦ கத ரவன் மைறயும் சமயத்தல் மக்கள் தம் ேநாயுற்ற நண்பர்கைள

இேயசுவ டம் அைழத்து வந்தனர். அவர்கள் ெவவ்ேவறு வைக ேநாய்களால்
துன்புற்றனர். ஒவ்ெவாரு ேநாயுற்ற மனிதைனயும் அவரது ைககளால் ெதாட்டு
இேயசு குணமாக்கனார். ௪௧ ப சாசன் அசுத்த ஆவகள் பலரிடமிருந்து
ெவளிேயறன. அைவ “நீர் ேதவனுைடய குமாரன்” எனக் கூக்குரலிட்டன.
ஆனால் அைவ ேபசாமல் இருக்கும்படியாக அந்த ஆவகைள இேயசு
வன்ைமயாகக் கண்டித்தார். இேயசுேவக றஸ்துஎன்றுஅைவஅறந்தருந்தன.
ப ற நகரங்களுக்குஇேயசுெசல்லுதல்
(மாற். 1:35-39)
௪௨ தான் தனித்தருக்கும் ெபாருட்டு மறு நாள் இேயசு ஓர் இடத்த ற்குச்

ெசன்றார். மக்கள்இேயசுவன்வருைகக்காகப் பார்த்தருந்தார்கள். கைடச யல்
அவர் இருந்த இடத்ைதக் கண்டார்கள். மக்கள் இேயசுைவக் கண்டேபாது
அவர் ேபாகாமல் இருக்கும்படியாகத் தடுக்க முற்பட்டனர். ௪௩ஆனால் இேயசு
அவர்கைள ேநாக்க , “ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதப்பற்றய நற்ெசய்தைய
நான் ேவறு நகரங்களிலும் ெசால்ல ேவண்டும். அதற்காகேவ நான்
அனுப்பப்பட்டுள்ேளன்” என்றார்.
௪௪பன்னர்யூேதயாவல்உள்ளெஜபஆலயங்களில்இேயசு ேபாத த்தார்.

௫
ேபதுரு,யாக்ேகாபு, ேயாவான்
(மத். 4:18-22;மாற். 1:16-20)
௧ ெகெனசேரத்து கடலின் அருேக இேயசு நன்றார். மக்கள் அவைரச் சுற்ற

சூழ்ந்துெகாண்டார்கள். ேதவனுைடய ேபாதைனகைளக் ேகட்க அவர்கள்
வரும்பனர். ௨ கடற்கைரயல் இேயசு இரண்டு படகுகைளக் கண்டார். மீன்
ப டிக்க றவர்கள் தம் வைலகைளக் கழுவக்ெகாண்டிருந்தார்கள். ௩ சீேமானுக்கு
உரிய படகல் இேயசு ஏற க்ெகாண்டார். படைகக் கைரயலிருந்து கடலுக்குள்
சற்றுத்தள்ளிநறுத்துமாறுஇேயசுசீேமானுக்குக்கூறனார். ப றகுமக்களுக்குப்
ேபாத க்கத்ெதாடங்கனார்.
௪இேயசு ேபாத த்து முடித்தார். அவர் சீேமானிடம், “படைக கடலில் ஆழமான

பகுத க்குச் ெசலுத்து. நீங்கள் எல்லாரும் வைலவீசனால் மீன்கள் அகப்படும்”
என்றார்.
௫சீேமான்பதலாக, “ஐயா, மீன்ப டிப்பதற்காகஇரவுமுழுவதும்முயன்றுபணி

ெசய்ேதாம். ஆனால் மீன் எதுவும் அகப்படவல்ைல. நான் நீருக்குள் வைல
வீசேவண்டும் என்று நீர் கூறுகறீர். நான் அவ்வாேற ெசய்ேவன்” என்றான்.
௬ மீன் ப டிக்க றவர்கள் நீருக்குள் வைல வீசனர். வைலகள் கழியும்படியாக
அைவ முழுக்க மீன்களால் ந ரம்பன. ௭ அவர்கள் ப ற படகுகளில் இருந்த தம்
நண்பர்கைள வந்து உதவுமாறு அைழத்தனர். நண்பர்கள் வந்தனர். இரண்டு
படகுகளும்அமிழ்ந்து ேபாகும் நைலயல்மிகுதயானமீன்களால்ந ரம்பன.
௮-௯ தாங்கள் ப டித்த மிகுதயான மீன்கைளக் கண்டு மீன் ப டிக்க றவர்கள்

ஆச்சரியப்பட்டனர். சீேமான் ேபதுரு இைதக் கண்டேபாது இேயசுவன் முன்
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தைல குனிந்து வணங்க , “ஆண்டவேர, என்னிடமிருந்து ேபாகேவண்டும். நான்
பாவயான மனிதன்” என்றான். ௧௦ெசெபேதயுவன் மகன்களாகய யாக்ேகாபும்
ேயாவானும் கூட ஆச்சரியம் அைடந்தார்கள். (யாக்ேகாபும் ேயாவானும்
ேபதுருவுடன் ேசர்ந்து உைழத்தனர்) இேயசு சீேமாைன ேநாக்க , “பயப்படாேத!
இப்ேபாதலிருந்து மனிதைர ஒன்று ேசர்க்கும்படியாக நீ ேவைல ெசய்வாய்,
மீைனப்ப டிக்கஅல்ல!” என்றார்.
௧௧ அம்மனிதர்கள் படைகக் கைரக்கு இழுத்து வந்தனர். அவர்கள்

எல்லாவற்ைறயும்வ ட்டுவ ட்டுஇேயசுைவப்பன்ெதாடர்ந்தனர்.

குணமைடந்த ேநாயாளி
(மத். 8:1-4;மாற். 1:40-45)
௧௨ஒருமுைறஇேயசுமிகவும்ேநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தமனிதன்ஒருவன்வாழ்ந்த

ஒருநகரத்தல்இருந்தார். அந்தமனிதைனத்ெதாழு ேநாய் பீடித்தருந்தது. அந்த
மனிதன் இேயசுைவப் பார்த்ததும் இேயசுவுக்கு முன்பாக வழுந்து வணங்க ,
“ஆண்டவேர, என்ைனக் குணப்படுத்துங்கள். உங்களுக்கு வருப்பமிருந்தால்
நீங்கள் என்ைனக் குணமாக்க முடியும் என்பது எனக்குத் ெதரியும்” என்று
ேவண்டினான்.
௧௩ இேயசு, “நான் உன்ைனக் குணப்படுத்த வரும்புக ேறன்.

குணமைடவாயாக!” என்றார். இேயசு அவைனத் ெதாட்டார். உடேன ெதாழு
ேநாய் அவைன வட்டு மைறந்தது. ௧௪இேயசு அவனிடம், “இப்ேபாது நடந்தைத
யாருக்கும் ெசால்லாேத. ஆனால் ஆசாரியனிடம் ெசன்று காட்டு. ேமாேச
கட்டைளய ட்டபடி நீ குணமாகயதற்ேகற்ப ேதவனுக்கு ஒரு காணிக்ைக ெகாடு.
இதுநீகுணமாகயைதமக்களுக்குக்காட்டும்” என்றார்.
௧௫ஆனால் இேயசுைவப்பற்றய ெசய்த மிகவும் வ ரிந்த அளவல் பரவயது.

பலமக்கள்இேயசுவன்ேபாதைனையக்ேகட்பதற்கும்,தங்கள்ேநாய்களினின்று
குணமாவதற்கும்வந்தனர். ௧௬ப ரார்த்தைனெசய்யும்ெபாருட்டுத்தனிைமயான
இடத்ைதத் ேதடிஇேயசுஅடிக்கடி ேவறுேவறுஇடங்களுக்குச்ெசன்றார்.

பக்கவாதக்காரன்குணமைடதல்
(மத். 9:1-8;மாற். 2:1-12)
௧௭ ஒருநாள் இேயசு மக்களுக்குப் ேபாத த்துக்ெகாண்டிருந்தார்.

பரிேசயர்களும் ேவதபாரகரும் கூட அங்ேக உட்கார்ந்துெகாண்டிருந்தனர்.
கலிேலயா, யூேதயா, எருசேலம் ஆகய நகரங்களில் இருந்து அவர்கள்
வந்தருந்தனர். ேதவன் குணமாக்கும் வல்லைமைய இேயசுவுக்குக்
ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்தார். ௧௮ பக்கவாதக்காரன் ஒருவன் அங்கருந்தான்.
ச ல மனிதர்கள் அவைன ஒரு சறுபடுக்ைகயல் சுமந்து வந்தனர். அவர்கள்
அவைனக் ெகாண்டுவந்து இேயசுவன் முன் ைவக்க முயன்றனர். ௧௯ஆனால்
மக்கள் த ராளாகக் கூடியருந்ததால் அவர்களால் இேயசுவனருேக வர
வழி கண்டு ப டிக்க முடியவல்ைல. எனேவ அந்த மனிதர்கள் கூைரயன்
ேமேலற , கூைரயல் உள்ள ஒரு துவாரத்தன் வழியாகப் படுக்ைகேயாடு
பக்கவாதக்காரைனக் கீேழ இறக்கனர். அவர்கள் இேயசுவன் முன்ேன
பக்கவாதக்காரன் படுத்தருக்கும்படியாக அந்த அைறக்குள்ேளேய அவைன
இறக்கனர். ௨௦ அவர்கள் வசுவாசமுள்ளவர்கள் என்பைத இேயசு கண்டார்.
ேநாயாளிய டம் இேயசு, “நண்பேன, உனது பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன”
என்றார்.
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௨௧ ேவதபாரகரும், பரிேசயரும் தமக்குள்ேளேய, “இந்த மனிதன் யார்?
ேதவனுக்கு எத ரான காரியங்கைள இவன் ேபசுக றான். ேதவன் மட்டுேம
பாவங்கைளமன்னிக்கமுடியும்” என்றுஎண்ணிக்ெகாண்டனர்.
௨௨அவர்களின்எண்ணத்ைதஇேயசுஅற ந்தருந்தார். அவர், “நீங்கள்மனதல்

இவ்வாறு எண்ணுவது ஏன்? ௨௩ பக்கவாதக்காரனிடம், ‘உனது பாவங்கள்
மன்னிக்கப்பட்டன’என்றுெசால்வேதா,அல்லது ‘எழுந்துநட’என்றுெசால்வேதா,
எது எளிது? ௨௪ ஆனால் பூமியல் பாவங்கைள மன்னிக்க ேதவனுைடய
குமாரனுக்கு அதகாரம் உண்டு என்பைத நான் நரூப ப்ேபன்” என்றார். ஆகேவ
இேயசு பக்கவாதக்காரைன ேநாக்க , “எழுந்து நல், உனது படுக்ைகைய
எடுத்துக்ெகாண்டுவீட்டுக்குப் ேபா” என்றார்.
௨௫ அப்ேபாது அம்மனிதன் அங்கு கூடியருந்த மக்களுக்கு முன்பாக

எழுந்தருந்தான். அவன் தனது படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு ேதவைன
வாழ்த்த க்ெகாண்ேட வீட்டிற்கு நடந்து ேபானான். ௨௬ எல்லா மக்களும்
மிகுந்த ஆச்சரியமுற்றனர். அவர்கள் ேதவைன வாழ்த்த ஆரம்ப த்தனர்.
ேதவனுைடயவல்லைமையக்குறத்துமிகுந்தபயபக்தயுள்ளவர்களாக , “இன்று
ஆச்சரியமானகாரியங்கைளக்கண்ேடாம்” என்றார்கள்.

ேலவ இேயசுைவத்ெதாடருதல்
(மத். 9:9-13;மாற். 2:13-17)
௨௭ இது நடந்த பன்னர், இேயசு ெவளிேய ெசன்றுெகாண்டிருக்ைகயல் வரி

அலுவலகத்தன் முன்பாக வரி வசூலிப்பவன் ஒருவன் உட்கார்ந்தருக்கக்
கண்டார். அவன்ெபயர் ேலவ . இேயசுஅவைனேநாக்க , “என்ைனத்ெதாடர்ந்து
வா” என்றார். ௨௮ ேலவ எழுந்து எல்லாவற்ைறயும் வ ட்டு இேயசுைவப் பன்
ெதாடர்ந்தான்.
௨௯ பன்பு, ேலவ , இேயசுவுக்குப் ெபரிய வருந்தளித்தான். ேலவயன்

வீட்டில் அந்த வருந்து நடந்தது. வரி வசூலிப்பவர்கள் பலரும் ேவறு சல
மக்களும்அவர்கேளாடு ேமைசயன்முன்அமர்ந்தருந்தனர். ௩௦பரிேசயர்களும்,
ேவதபாரகரும் இேயசுவன் சீஷர்களிடம் புகார் கூறத்ெதாடங்க , “நீங்கள்
வரி வசூலிப்பவர்கேளாடும் மற்ற தீய மக்கேளாடும் அமர்ந்து அவர்கேளாடு
உண்பதும்குடிப்பதும்ஏன்?” என்றுவனவனர்.
௩௧ அவர்களுக்கு இேயசு, “ஆேராக்கயமான மக்களுக்கு மருத்துவர்

ேதைவயல்ைல. ேநாயுற்ேறாருக்குத்தான் மருத்துவர் ேதைவ. ௩௨ நல்ல
மனிதர்களிடம் மனம் மாறும்படியாகக் ேகட்பதற்கு நான்வரவல்ைல. தீயவர்கள்
மனைதயும் வாழ்க்ைகையயும் மாற்ற க் ெகாள்ளும்படியாகக் ேகட்பதற்ேக நான்
வந்தருக்க ேறன்” என்றுபதலுைரத்தார்.

உபவாசம் பற்றய ேகள்வ
(மத். 9:14-17;மாற். 2:18-22)
௩௩அவர்கள் இேயசுவ டம், “ேயாவானின் சீஷர்கள் அடிக்கடி உபவாச க்கவும்,

ப ரார்த்த க்கவும் ெசய்க றார்கள். பரிேசயர்களின் சீஷர்களும் அேத மாத ரி
ெசய்க றார்கள். ஆனால்உங்கள் சீஷர்கள் எப்ேபாதும் உண்பதும், குடிப்பதுமாக
இருக்க றார்கேள” என்றார்கள்.
௩௪இேயசு அவர்களிடம், “தருமணத்தன்ேபாது மணமகன் உடனிருக்ைகயல்

மணமகனின் நண்பர்கைள உண்ணாதருக்கும்படியாகக் கூற முடியாது.
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௩௫ ஆனால் அவர்கைள வ ட்டு மணமகன் ப ரிந்து ெசல்லும் காலம் வரும்.
அப்ேபாதுஅவனதுநண்பர்கள்உபவாசம்இருப்பர்” என்றார்.
௩௬ அவர்களுக்கு இேயசு கீழ்வரும் உவைமையக் கூறனார். “ஒரு பைழய

அங்கயன் கழிசைலத் ைதக்க ஒருவரும் புதய அங்கயன் ஒரு பகுதையக்
க ழிப்பதல்ைல. ஏன்? அது புதய அங்கையப் பாழாக்குவது மட்டுமன்ற , புதய
அங்கயன் துணி பைழய துணிையப்ேபால் இருப்பதுமில்ைல. ௩௭ மக்கள்
புதய த ராட்ைச இரசத்ைதப் பைழய த ராட்ைச இரசப் ைபகளில் ஊற்ற
ைவப்பதல்ைல. ஏன்? புதய த ராட்ைச இரசம் ைபகைளப் ெபாத்தலாக்கவடும்.
த ராட்ைசஇரசம் ச ந்த ப்ேபாகும். த ராட்ைசஇரசப்ைபகளும்வீணாக ப்ேபாகும்.
௩௮ மக்கள் புதய இரசத்ைதப் புதய ைபகளில் ைவப்பார்கள். ௩௯ பைழய
ரசத்ைதப் பருகுகற மனிதன் புதய த ராட்ைச இரசத்ைத வரும்புவதல்ைல.
ஏன்? ‘பைழயத ராட்ைச ரசேம நல்லது’ என்றுஅவன்கூறுகன்றான்” என்றார்.

௬
ஓய்வுநாளும்இேயசுவும்
(மத். 12:1-8;மாற். 2:23-28)
௧ ஓய்வு நாளாகய ஒரு தனத்தல் இேயசு தானியங்கள் வைளந்தருந்த

நலத்தன் வழியாக நடந்து ெகாண்டிருந்தார். அவரது சீஷர்கள் தானியத்ைதக்
ெகாய்து,தங்கள்ைககளினால்நசுக்க அைதச்சாப்ப ட்டனர். ௨ச லபரிேசயர்கள்,
“ஏன்இவ்வாறு ெசய்க றீர்கள்? ஓய்வு நாளன்றுஇவ்வாறு ெசய்வது ேமாேசயன்
சட்டத்ைதமீறுவதாகும்” என்றுகூறனர்.
௩ இேயசு, “தாவீதும் அவனது மக்களும் பசயுடன் இருந்தேபாது

ெசய்தைதக்குற த்து நீங்கள் படித்தருக்க றீர்கள். ௪ தாவீது ேதவாலயத்த ற்குச்
ெசன்றான். தாவீது, ேதவனுக்குப் பைடக்கப்பட்ட ேதவனின் அப்பத்ைத எடுத்து,
அைதச் சாப்ப ட்டான். தன்ேனாடு இருந்தவர்களுக்கும் சல அப்பத்ைதக்
ெகாடுத்தான். இது ேமாேசயன் சட்டத்த ற்கு மாறானது. ஆசாரியர்கள் மட்டுேம
அந்த அப்பத்ைதப் புச க்க முடியும் என்று அச்சட்டம் கூறுகன்றது” என்று பதல்
ெசான்னார். ௫ பன்பு இேயசு பரிேசயைர ேநாக்க , “ஓய்வு நாளுக்கும் மனித
குமாரன்ஆண்டவராகஇருக்க றார்” என்றார்.

ஓய்வுநாளில்குணப்படுத்துதல்
(மத். 12:9-14;மாற். 3:1-6)
௬ மற்ெறாரு ஓய்வு நாள் வந்தேபாது இேயசு ெஜப ஆலயத்த ற்குச்

ெசன்றார். இேயசு ஜனங்களுக்குப் ேபாத த்தார். வலதுைக முடமான
ஒருவன் அங்கருந்தான். ௭ ஓய்வு நாளில் இேயசு அம்மனிதைனக்
குணமாக்குவாரா என்பைதப் பார்ப்பதற்கு ேவதபாரகர்களும், பரிேசயர்களும்
காத்துக்ெகாண்டிருந்தனர். குற்றம் சுமத்தும்படியாக இேயசு ஏேதனும்
தவைறச் ெசய்வாரா என அவர்கள் எத ர்ப்பார்த்தருந்தனர். ௮அவர்கள் என்ன
நைனக்கறார்கள் என்பைத இேயசு அற ந்தருந்தார். அவர் முடமான ைக
ெகாண்ட அம்மனிதைன ேநாக்க , “எழுந்து இம்மக்களுக்கு முன்பாக நல்”
என்றார். அம்மனிதன் எழுந்து அங்ேக நன்றான். ௯ பன் இேயசு அவர்கைள
ேநாக்க , “ஓய்வு நாளில் நல்லைதச் ெசய்வதா, ெகட்டைதச் ெசய்வதா, எது
நல்லெதன்று உங்கைளக் ேகட்க ேறன். ஓர் உயைரப் பாதுகாப்பதா அல்லது
அழிப்பதா எது சரியானது?” என்றுேகட்டார்.
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௧௦ இேயசு சுற்றலும் எல்லாைரயும் ேநாக்கனார். இேயசு அந்த மனிதைன
ேநாக்க , “உன் ைகைய நான் பார்க்கட்டும்” என்றார். அம்மனிதன் ைகைய
நீட்டினான் அந்தக் ைக குணமானது. ௧௧ பரிேசயர்களும், ேவதபாரகர்களும்
மிகவும் ேகாபமைடந்தனர். அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் “நாம் இேயசுவுக்கு
என்னெசய்யக்கூடும்?” என்றுகூறக்ெகாண்டனர்.
அப்ேபாஸ்தலர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தல்
(மத். 10:1-4;மாற். 3:13-19)
௧௨ அக்காலத்தல் இேயசு ப ரார்த்தைன ெசய்யும்ெபாருட்டு ஒரு மைலக்குச்

ெசன்றார். இரவு முழுவதும் ேதவனிடம் ப ரார்த்தைன ெசய்தவாேற
அம்மைலயல் இருந்தார். ௧௩ மறு நாள் காைலயல் இேயசு தனது சீஷர்கைள
அைழத்தார். அவர்களுள்பன்னிரண்டுேபைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். அவர்களுக்கு
“அப்ேபாஸ்தலர்கள்” என்றுெபயரிட்டார். அவர்கள்:

௧௪சீேமான் (இேயசுஅவனுக்குேபதுருஎன்றுெபயரிட்டார்)
அந்த ேரயா என்னும்ேபதுருவன்சேகாதரன்,
யாக்ேகாபு,
ேயாவான்,
பலிப்பு,
பர்ெதாெலாேமயு,
௧௫மத்ேதயு,
ேதாமா,
யாக்ேகாபு (அல்ேபயுவன்மகன்),
சீேமான் (ெசேலாத்ேத என்றுஅைழக்கப்பட்டவன்)
௧௬யூதா, (யாக்ேகாபன்மகன்)யூதாஸ்காரிேயாத் என்பவர்கள்ஆவார்கள்.
இந்தயூதாஸ்இேயசுைவப்பைகவர்களிடம்ஒப்பைடத்தவனாவான்.
ேபாதைனயும்-குணமாக்குதலும்
(மத். 4:23-25; 5:1-12)
௧௭இேயசுவும் அவருைடய சீஷர்களும் மைலயலிருந்து இறங்கனர். இேயசு

சமெவளியான இடத்தல் நன்றார். அவருைடய சீஷர்கள் கூட்டமாக அங்ேக
குழுமியருந்தனர். ேமலும் யூேதயா, எருசேலம் ஆகய பகுத களிலிருந்தும்,
தீரு, சீேதான் ஆகய கடேலாரத்துப் பட்டணங்களிலிருந்தும் ஏராளமான மக்கள்
அங்கு வந்தருந்தனர். ௧௮ அவர்கள் இேயசுவன் ேபாதைனகைளக் ேகட்கவும்
தங்கள் ேநாய்களில்இருந்துகுணம்ெபறவும்அங்குவந்தனர். ப சாசன்அசுத்த
ஆவகளால் துன்புற்ற மக்கைள இேயசு குணமாக்கனார். ௧௯ எல்லா மக்களும்
இேயசுைவத்ெதாடும்படியாகமுயன்றனர். ஏெனனில்அவரிடமிருந்துவல்லைம
ெவளிப்பட்டது. இேயசுஅவர்கள்எல்ேலாைரயும்குணப்படுத்தனார்.
௨௦இேயசுதம்ைமப் பன்பற்றுகறவர்கைளப்பார்த்து,

“ஏைழகேள, நீங்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
ஏெனனில் ேதவனுைடயஇராஜ்யம்உங்களுக்குரியது.

௨௧இப்ேபாதுபச யால்வாடுக ற நீங்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
ஏெனனில் நீங்கள்தருப்தயைடவீர்கள்.

இப்ெபாழுதுஅழுகறநீங்கள்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்.
ஏெனனில் நீங்கள்சந்ேதாஷமாக நைகப்பீர்கள்.
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௨௨ “மக்கள் உங்கைள ெவறுக்கும்ேபாதும் ந ராகரிக்கும்ேபாதும் நீங்கள்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள். நீங்கள் மனித குமாரனுக்கு உரிேயார். ஆதலால்
உங்கைளத் தீேயார் என்றும் ெசால்லுவார்கள். அவர்கள் அைதச்
ெசால்லும்ேபாது நீங்கள் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள். ௨௩ உங்களுக்குப்
பரேலாகத்தல் ெபரிய ெவகுமத காத்தருப்பதால் இத்தருணங்களில்
நீங்கள் மகழுங்கள். உங்கைள அவர்கள் மிக இழிவான முைறயல்
நடத்துவைதப்ேபாலேவ அவர்கள் முன்ேனார் தீர்க்கதரிச கைளயும்
இழிவுபடுத்தனர்.

௨௪ “ஆனால் ெசல்வந்தர்கேள நீங்கள் உங்கள் வாழ்வல் சுகமாக வாழ்ந்ததால்
இனிேமல்அதுஉங்களுக்குக் ேகடாகஇருக்கும்.

௨௫இப்ேபாதுதருப்த ெபற்றமக்கேள,அதுஉங்களுக்குக் ேகடாகஇருக்கும்.
ஏெனனில் நீங்கள்பசயைடவீர்கள்.

தற்ேபாது ச ரிக்கும்மக்கேள,அதுஉங்களுக்குக் ேகடாகஇருக்கும்.
ஏெனனில் நீங்கள்ேவதைனயும்அழுைகயும்அைடவீர்கள்.

௨௬ “எல்லாரும் உங்கைளக் குறத்து நல்லதாகச் ெசால்லுைகயல்
ேமாசமானேத ேநரும்.

ெபாய் தீர்க்கதரிச கைளக் குறத்து அவர்கள் முன்ேனார் நல்லதாகேவ
ெசான்னார்கள்” என்றார்.

உங்கள்பைகவைர ேநச யுங்கள்
(மத். 5:38–48; 7:12)
௨௭ “என் ேபாதைனகைளக் ேகட்க ற மக்கேள உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன்,

உங்கள்பைகவர்கைளேநச யுங்கள். உங்கைளெவறுக்கறமக்களுக்குநன்ைம
ெசய்யுங்கள். ௨௮உங்களிடம் தீயவற்ைறக்கூறுகறமக்கைளஆசீர்வத க்குமாறு
ேதவைன ேவண்டுங்கள். உங்கைள இழிவாக நடத்துகறவர்களுக்காகப்
ப ரார்த்தைன பண்ணுங்கள். ௨௯ ஒருவன் உங்கைள ஒரு கன்னத்தல்
அடித்தால் அவைன மறு கன்னத்தலும் அடிக்க அனுமதயுங்கள். உங்கள்
அங்கைய யாேரனும் ஒருவன் எடுத்தால் உங்கள் சட்ைடையயும் அவன்
எடுத்துக்ெகாள்ள அனுமதயுங்கள். ௩௦ உங்களிடம் ேகட்க றவனுக்குக்
ெகாடுங்கள். உங்களுக்குரிய ெபாருைள ஒருவன் எடுத்துக்ெகாண்டால்
அைதத் தரும்பக் ேகட்காதீர்கள். ௩௧ உங்களுக்குப் ப றர் எைதச் ெசய்ய
வரும்புக றீர்கேளாஅைதேயப றருக்கும்ெசய்யுங்கள்.
௩௨ “உங்கைள ேநச க்க றவர்கைளேய நீங்களும் ேநச த்தால் அதற்காக

உங்கைளப் புகழ ேவண்டியது ேதைவயா? இல்ைல. பாவ களும் தங்கைள
ேநச க்க றவர்களிடம் அன்பு காட்டுக றார்கேள! ௩௩ உங்களுக்கு நல்லைதச்
ெசய்பவர்களுக்கு நீங்களும் நன்ைம ெசய்தால், அவ்வாறு ெசய்வதற்காக
உங்கைளப் புகழ ேவண்டுமா? இல்ைல. பாவ களும் அைதச் ெசய்க றார்கேள!
௩௪ தருப்ப அைடத்துவ ட முடிந்தவர்களுக்கு நீங்கள் கடன் ெகாடுத்தால்,
உங்கைள அதற்காகப் புகழக் கூடுமா? இல்ைல. பாவ களும் கூட ப ற
பாவ களுக்கு அேத ெதாைகையத் தரும்பப் ெபறும்படியாக கடன் உதவ
ெசய்க றார்கேள!
௩௫ “எனேவ, பைகவர்களிடம் அன்பு காட்டுங்கள். அவர்களுக்கு நன்ைம

ெசய்யுங்கள். தரும்பக் கைடக்கும் என்கற நம்ப க்ைக ச றதும்இல்லாவ டினும்
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கூட கடன் ெகாடுங்கள். நீங்கள் இந்தக் காரியங்கைளச் ெசய்தால் அதற்கு
மிகுந்த பலைனப் ெபறுவீர்கள். மகா உன்னதமான ேதவனின் பள்ைளகள்
ஆவீர்கள். ஆம்,ஏெனனில்பாவ களுக்கும்,நன்றயற்றமனிதர்களுக்கும்ேதவன்
நல்லவர். ௩௬ உங்கள் தந்ைத அன்பும் இரக்கமும் உைடயவராக இருப்பது
ேபாலேவ, நீங்களும்அன்பும்இரக்கமும்உைடயவர்களாகஇருங்கள்.

உங்கைளேயஉற்றுப்பாருங்கள்
(மத். 7:1-5)
௩௭ “மற்றவர்கைள நயாயம் தீர்க்காதருங்கள். இதனால் நீங்கள்

நயாயம் தீர்க்கப்படமாட்டீர்கள். மற்றவர்கைளப் பழிக்காதீர்கள். இதனால்
நீங்களும் பழிக்கு ஆளாகமாட்டீர்கள். ப றைர மன்னியுங்கள். இதனால்
நீங்களும் மன்னிக்கப்படுவீர்கள். ௩௮ ப றருக்குக் ெகாடுங்கள். நீங்களும்
ெபறுவீர்கள். உங்களுக்கு மிகுதயாக அளிக்கப்படும். உங்கள் ைககளில்
ெகாள்ளமுடியாதபடிக்கு உங்களுக்கு அள்ளி வழங்கப்படும். உங்கள் மடிகளில்
ெகாட்டும்படிக்கு மிகுதயாக உங்களுக்குத் தரப்படும். நீங்கள் ப றருக்குக்
ெகாடுக்க றபடிேய ேதவனும்உங்களுக்குக்ெகாடுப்பார்” என்றார்.
௩௯ இேயசு அவர்களுக்கு ஓர் உவைமையக் கூறனார். “ஒரு குருடன்

இன்ெனாரு குருடனுக்கு வழிகாட்ட முடியுமா? இல்ைல. இருவரும் குழிக்குள்
வழுவார்கள். ௪௦ஆச ரியைரக்காட்டிலும்மாணவன்நன்குகற்றுத்ேதர்ந்தேபாது,
தனதுஆச ரியைரப்ேபால்வளங்குவான்.
௪௧ “உன்கண்ணில்இருக்கறெபரியமரத்துண்ைடக்கவனிக்கமுடியாதேபாது,

உன்சேகாதரன்கண்ணில்இருக்கறசறுதூசையநீகவனிப்பதுஏன்? ௪௨நீஉன்
சேகாதரைன ேநாக்க , ‘சேகாதரேன! உன் கண்ணில் இருக்கற சறு தூசைய
எடுத்துப்ேபாடட்டுமா?’ என்கறாய். ஏன்இைதச்ெசால்க றாய்? நீஉன்கண்ணில்
இருக்கற ெபரிய மரத்துண்ைடப் பார்ப்பதல்ைல. நீ ேவஷமிடுகன்றாய்.
முதலில் உன் கண்ணில் இருக்கும் மரத்துண்ைட எடுத்துவடு. அப்ேபாது உன்
சேகாதரன் கண்ணிலிருக்கும் தூசைய எடுத்துப்ேபாடுவதற்கு நீ ெதளிவாகப்
பார்க்கமுடியும்.

இருவைகப் பழங்கள்
(மத். 7:17–20; 12:34–35)
௪௩ “ஒரு நல்ல மரம் ெகட்ட பழத்ைதக் ெகாடுக்காது. அவ்வாேற ஒரு

ெகட்ட மரமும் நல்ல பழத்ைதக் ெகாடுக்காது. ௪௪ ஒவ்ெவாரு மரமும் அது
ெகாடுக்க ற பழத்தனால் அறயப்படும். முட்ெசடிகளில் இருந்து மக்கள்
அத்த ப் பழங்கைளச் ேசர்ப்பதல்ைல. புதர்களிலிருந்து த ராட்ைசப் பழங்கைள
அவர்கள் ெபறுவதல்ைல. ௪௫ நல்ல மனிதனின் இதயத்தல் நல்ல காரியங்கள்
ேசமித்து ைவக்கப்பட்டிருக்கும். எனேவ அவன் இதயத்தல் இருந்து
நல்ல காரியங்கைளேய ெவளிப்படுத்துவான். ஆனால், தீய மனிதனின்
இதயத்தல் தீய காரியங்கள் ேசமித்து ைவக்கப்பட்டிருக்கும். எனேவ அவன்
தீய காரியங்கைள ெவளிப்படுத்துவான். ஏெனனில் ஒருவனின் வாய்
வழிேய ெவளிப்படும் வார்த்ைதகள் அவனுைடய இதயத்தல் இருப்பவற்றன்
ெவளிப்பாேடஆகும்.

இருவைகமனிதர்கள்
(மத். 7:24-27)
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௪௬ “நான் கூறுவைத நீங்கள் ெசய்யாமல் என்ைன ‘ஆண்டவேர, ஆண்டவேர’
என்று ஏன் அைழக்க றீர்கள்? ௪௭ என்னிடம் வந்து, என் ேபாதைனகைளக்
ேகட்டு, அதன்படி கீழ்ப்படிக ற ஒவ்ெவாரு மனிதனும், ௪௮வீட்ைடக் கட்டுக ற ஒரு
மனிதைனப் ேபால் இருக்க றான். அவன் ஆழமாகத் ேதாண்டி, உறுதயான
பாைறயன்மீதுஅவனுைடயவீட்ைடக்கட்டுக றான். ெவள்ளப்ெபருக்கன்ேபாது,
அவ்வீட்ைட ெவள்ளம் அடித்துச் ெசல்ல முற்படும். ஆனால் ெவள்ளப்ெபருக்கு
அவ்வீட்ைட அைசக்க முடியாது. ஏெனனில் அவ்வீடு உறுதயாகக்
கட்டப்பட்டுள்ளது.
௪௯ “ஆனால் என் வார்த்ைதையக் ேகட்டு, அவற்றன்படி ெசய்யாத ஒவ்ெவாரு

மனிதனும் பாைறயன் ேமல் தன் வீட்ைடக் கட்டாத மனிதனுக்கு ஒப்பாக
இருக்க றான். ெவள்ளப் ெபருக்கன்ேபாது அவ்வீடு எளித ல் இடிந்து ேபாகும்.
அவ்வீடுமுழுக்கநாசமாகவடும்” என்றார்.

௭
இேயசுஒருேவைலக்காரைனக்குணமாக்குதல்
(மத். 8:5-13; ேயாவான் 4:43-54)
௧இேயசு இந்த எல்லாக் காரியங்கைளயும் மக்களுக்குச் ெசால்லி முடித்தார்.

பன்புஇேயசு கப்பர்நகூமுக்குச்ெசன்றார். ௨கப்பர்நகூமில்இராணுவஅதகாரி
ஒருவன்இருந்தான். அவனுைடய ேவைலக்காரன் ஒருவன் ேநாயுற்றருந்தான்.
அவன்இறக்கும் தருவாயல் இருந்தான். அந்த அத காரி அவ்ேவைலக்காரைன
மிகவும் ேநச த்தான். ௩அந்த அத காரி இேயசுைவப் பற்ற க்ேகள்வப்பட்டேபாது,
ச ல வயதான யூதத்தைலவர்கைள இேயசுவ டம் அனுப்பனான். இேயசு வந்து
ேவைலக்காரைனக் குணப்படுத்தக் ேகட்டுக்ெகாள்ளும்ெபாருட்டு அவர்கைள
அதகாரி அனுப்பனான். ௪ அவர்கள் இேயசுவ டம் ெசன்றனர். அதகாரிக்கு
உதவுமாறு இேயசுைவ அவசரமாக ேவண்டினர். அவர்கள், “உம்முைடய
உதவையப் ெபறும் அளவுக்கு இந்த அத காரி உண்ைமய ேலேய தகுத
வாய்ந்தவன்தான். ௫ அவன் நம் மக்கைள ேநச க்க றான். நமக்காக ெஜப
ஆலயத்ைதக்கட்டியருக்க றான்” என்றனர்.
௬ எனேவ இேயசு அந்த மனிதர்கேளாடு புறப்பட்டார். இேயசு அந்த

அத காரியன் வீட்ைட ெநருங்குைகயல் அதகாரி தனது நண்பர்கைள
அனுப்பனான். அவர்கைள இேயசுவ டம் “கர்த்தாேவ, நீர் என் வீட்டுக்கு வர
ேவண்டியதல்ைல. எங்கள் வீட்டிற்கு உம்ைம அைழத்துச் ெசல்லும் அளவுக்கு
நான் தகுத உைடயவன் அல்லன். ௭ அதனால்தான் நான் ேநரிைடயாக
உம்மிடம் வரவல்ைல. நீர் கட்டைளயடும். என் ேவைலக்காரன் குணம்
ெபறுவான். ௮உம்முைடய அதகாரத்ைத நான் அற ேவன். ப ற மனிதர்களின்
அத காரத்துக்குட்பட்ட மனிதன் நான். எனக்குக் கீழ் பல வீரர்கள் உண்டு.
அவர்களில் ஒருவைன நான் ‘ேபா’ என்றால் ேபாக றான். மற்ெறாருவைன ‘வா’
என்றால் வருகறான். என் ேவைலயாளிடம் ‘இைதச் ெசய்’ என்றால் உடேன
அவன்கீழ்ப்படிக றான்” என்றுகூறுமாறுஅனுப்பனான்.
௯ இைதக் ேகட்டேபாது இேயசு மிகுந்த ஆச்சரியம் அைடந்தார். தன்ைனத்

ெதாடர்ந்து வருகற மக்கைள ேநாக்க த் தரும்பனார். “இஸ்ரேவல் மக்களிடம்
கூட இல்லாத ேவெறங்கும் காணப்படாத, உயர்ந்த வசுவாசத்ைத இவனிடம்
கண்ேடன்” என்றார்.
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௧௦ இேயசுைவக் காண அனுப்பப்பட்ட மனிதர்கள் அத காரியன் வீட்டுக்குத்
தரும்ப ச் ெசன்றனர். அங்கு அந்த ேவைலக்காரன் குணமைடந்தருப்பைதக்
கண்டனர்.
மரித்தவன்எழுப்பப்படுதல்
௧௧ மறுநாள் இேயசு நாயீன் என்னும் நகரத்த ற்குச் ெசன்றார். இேயசுவன்

சீஷர்களும், மிகப் ெபரிய கூட்டமான மக்கள் பலரும் அவேராடு ப ராயாணம்
ெசய்தனர். ௧௨ நகர வாசைல இேயசு ெநருங்கயேபாது ஒரு மரண
ஊர்வலத்ைதக் கண்டார். வதைவயான ஒரு தாய் தனது ஒேர மகைன
இழந்தருந்தாள். அவனது உடைலச் சுமந்து ெசன்றேபாது தாயுடன் அந்நகர
மக்கள் பலரும் கூட இருந்தனர். ௧௩ கர்த்தர் (இேயசு) அவைளப் பார்த்தேபாது,
அவளுக்காக மனதுருகனார். இேயசு அவளிடம் ெசன்று, “அழாேத”
என்றார். ௧௪ பாைடயன் அருேக வந்து இேயசு அைதத் ெதாட்டார். அந்தப்
பாைடையச் சுமந்து வந்த மனிதர்கள் நன்றனர். இேயசு இறந்த மனிதைன
ேநாக்க , “இைளஞேன, எழுந்தரு என்று உனக்குச் ெசால்க ேறன்” என்றார்.
௧௫இறந்துேபானமகன்எழுந்துஉட்கார்ந்துேபசஆரம்ப த்தான். அவைனஅவன்
தாய டம்,இேயசுஒப்பைடத்தார்.
௧௬ எல்லா மக்களும் ஆச்சரியமுற்றனர். அவர்கள், “ஒரு மகா தீர்க்கதரிச

நம்மிைடேய வந்துள்ளார்,” என்றனர். ேமலும் அவர்கள், “ேதவன் தம் மக்கைளக்
கவனித்துக்ெகாள்க றார்” என்றார்கள்.
௧௭இேயசுைவப் பற்றயஇச்ெசய்த யூேதயாமுழுவதும்அைதச்சூழ்ந்த எல்லா

இடங்களிலும்பரவற்று.
ேயாவானின் ேகள்வ
(மத். 11:2-19)
௧௮ இைவ அைனத்ைதயும் குறத்து ேயாவானின் சீஷர்கள் ேயாவானுக்குக்

கூறனர். தன் சீஷர்களில் இருவைர ேயாவான் அைழத்தான். ௧௯ “நீர்தானா
வருகறவர், அல்லது இன்ெனாருவர் வருைகக்குக் காத்தருக்க ேவண்டுமா”
என்று ேகட்டுத் ெதரிந்து ெகாள்ள கர்த்தரிடம் அவர்கைள ேயாவான்
அனுப்பனார்.
௨௦ அவ்வதமாகேவ அந்த மனிதர் இேயசுவ டம் வந்தனர். அவர்கள்,

“ேயாவான் ஸ்நானகன் எங்கைள உம்மிடம், ‘நீர்தானா வருகறவர், அல்லது
இன்ெனாருவரின் வருைகக்குக் காத்தருக்க ேவண்டுமா?’ என்று ேகட்டுவர
அனுப்பனார்” என்றார்கள்.
௨௧ அப்ேபாது இேயசு பலைரயும் காய்ச்சலில் இருந்தும் ேநாய்களில்

இருந்தும் குணமாக்கவும், ப சாசனால் வரும் அசுத்த ஆவகளினின்று
வடுதைல ெபறவும் ெசய்தார். குருடர்கள் பலர் மீண்டும் பார்ைவ ெபறுமாறு
அவர்கைளக் குணப்படுத்தனார். ௨௨ ேயாவானின் சீஷர்கைள ேநாக்க இேயசு,
“இங்கு நீங்கள் பார்த்தவற்ைறயும் ேகட்டவற்ைறயும் ேயாவானிடம் ேபாய்
கூறுங்கள். குருடர்கள்குணமைடந்து பார்க்க றார்கள். முடவர்கள்குணமைடந்து
நடக்க றார்கள். ெதாழுேநாயாளிகள் நலம் ெபறுகன்றனர். ெசவ டர்கள் நலம்
ெபற்றுக் ேகட்க றார்கள். மரித்ேதார் உய ர்ப்ப க்கப்படுக றார்கள். ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைதப்பற்றய நற்ெசய்த ஏைழகளுக்குச் ெசால்லப்படுக றது.
௨௩என்ைனஏற்றுக்ெகாள்ளுகறமனிதன்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்!” என்றார்.
௨௪ ேயாவானின் ெதாண்டர்கள் அங்கருந்து ெசன்ற பன்னர் இேயசு

ேயாவாைனக் குறத்து அவர்களிடம் ேபச ஆரம்ப த்தார்: “நீங்கள்
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வனாந்தரத்துக்கு எைதப் பார்க்கச் ெசன்றீர்கள்? காற்றல் அைசயும்
நாணைலயா? ௨௫ நீங்கள் எைதப் பார்க்கும்படியாக ெவளிேய ெசன்றீர்கள்?
நல்ல ஆைடகள் அணிந்த மனிதைனயா? அழகய ெமல்லிய ஆைடகள்
அணிந்த மக்கள் அரசர்களின் உயர்ந்த அரண்மைனகளில் வாழ்வார்கள்.
௨௬ உண்ைமயாகேவ யாைரப் பார்க்கச் ெசன்றீர்கள்? ஒரு தீர்க்கதரிசையயா?
ஆம், நான் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன், ேயாவான் ஒரு தீர்க்கதரிசையக்
காட்டிலும் மிகவும் ச றந்தவன். ௨௭ இவ்வாறு ேயாவாைனக் குறத்து
எழுதப்பட்டிருக்க றது:

“ ‘ேகளுங்கள்! உங்களுக்குமுன்பாக என்ெசய்தயாளைனநான்அனுப்புேவன்.
அவன்உங்களுக்குவழிையஆயத்தம்ெசய்வான்.’ மல்கயா 3:1

௨௮ நான் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன். உலகல் ப றந்த எந்த மனிதைனக்
காட்டிலும் ேயாவான் ெபரியவன். ஆனால் ேதவனுைடய இராஜ்யத்தல்
முக்கயத்துவம்குைறந்தவன்கூடேயாவாைனக்காட்டிலும்ெபரியவன்”.
௨௯ (ேயாவானின் ேபாதைனகைள மக்கள் ேகட்டேபாது ேதவனின்

ேபாதைனகள் நல்லைவ என்று ஒத்துக்ெகாண்டனர். வரி வசூலிப்பவர்களும்
அதைன ஆேமாத த்தனர். இம்மக்கள் ேயாவானால் ஞானஸ்நானம் ெபற்றனர்.
௩௦ ஆனால் பரிேசயர்களும், ேவதபாரகரும் ேதவனுைடயத் த ட்டத்ைதத்
தங்களுக்ெகன்று ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுத்தனர். ேயாவான் அவர்களுக்கு
ஞானஸ்நானம்ெகாடுப்பைதஅவர்கள்அனுமதக்கவல்ைல.)
௩௧ “இக்காலத்துமக்கைளப்பற்ற நான்என்னகூறட்டும்? அவர்கைளஎதேனாடு

ஒப்ப டட்டும்? அவர்கள் எைதப் ேபான்றவர்கள்? ௩௨ இக்காலத்து மக்கள்
சந்ைதயல் அமர்ந்தருக்கும் சறுவர்கைளப் ேபான்றவர்கள். ஒரு கூட்டத்ைத
ேசர்ந்த சறுவர்கள்ப ற சறுவர்கைளஅைழத்து,

“ ‘நாங்கள்உங்களுக்காகஇைசஇைசத்தும்
நீங்கள்ஆடவல்ைல.

நாங்கள்ேசாகப்பாடல் பாடியும்
நீங்கள்துக்கம்அைடயவல்ைல’

என்றுகூறுவதுேபால்உள்ளனர்.

௩௩ ேயாவான் ஸ்நானகன் பறைரப் ேபான்று உண்ணேவா, த ராட்ைச இரசம்
பருகேவா ெசய்யவல்ைல. நீங்கள், ‘அவனுக்குள்ேள ப சாசன் அசுத்த
ஆவ இருக்கறது’ என்கறீர்கள். ௩௪ மனித குமாரன் ப றைரப் ேபான்று
உண்பவராகவும், த ராட்ைசஇரசம் பருகுபவராகவும்வந்தார். நீங்கள், ‘அவைரப்
பாருங்கள். அவர் ேதைவக்கும் மிகுதயாக உண்டு, மிகுதயாக த ராட்ைச
இரசம் பருகுகறார். அவர் வரிவசூலிப்பவர்களுக்கும் தீேயாருக்கும் நண்பராக
இருக்க றார்’ என்கறீர்கள். ௩௫ ஆனால் ஞானமானது அதன் ெசய்ைககளால்
சரியானெதனவளங்கும்” என்றார்.

பரிேசயனானசீேமான்
௩௬ பரிேசயர்களில் ஒருவன் தன்ேனாடு உண்ணுமாறு இேயசுைவ

அைழத்தான். இேயசுபரிேசயனின்வீட்டுக்குள்ெசன்றுேமைசயல்அமர்ந்தார்.
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௩௭அப்ேபாது நகரத்தல் பாவயான ெபண் ஒருத்த இருந்தாள். பரிேசயனின்
வீட்டில் இேயசு உணவு உண்பைத அவள் அறந்தருந்தாள். எனேவ
அலங்கரிக்கப்பட்ட ஜாடி ஒன்றல் நறுமணத் ைதலத்ைத அவள் ெகாண்டு
வந்தாள். ௩௮ அவள் இேயசுவன் பாதத்தருேக, அழுதுெகாண்ேட நன்றாள்.
அவளது கண்ணீரால்இேயசுவன் பாதங்கைளக் கழுவஆரம்ப த்தாள். அவளது
தைலமய ரால் இேயசுவன் பாதங்கைளத் துைடத்து உலரைவத்தாள். அவரது
பாதங்கைளப் பலமுைற முத்தமிட்டு நறுமண ைதலத்ைதப் பாதங்களில்
பூசனாள்.
௩௯தனதுவீட்டுக்குஇேயசுைவஅைழத்தபரிேசயன்இைதக்கண்டான். அவன்

தனக்குள், “உண்ைமயாகேவஇேயசு ஒரு தீர்க்கதரிச யாக இருந்தால் தன்ைனத்
ெதாடுக றெபண்ஒருபாவ என்பைதஅற ந்தருப்பார்” என்றுநைனத்தான்.
௪௦ இேயசு பரிேசயைன ேநாக்க , “சீேமாேன! நான் உனக்குச் சலவற்ைறக்

கூறேவண்டும்” என்றார்.
சீேமான், “ேபாதகேர,ெசால்லுங்கள், ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறன்” என்றான்.
௪௧ “இரண்டு மனிதர்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள். இருவரும் ஒேர மனிதனிடம்

கடன் வாங்கனர். ஒருவன்ஐந்நூறு ெவள்ளிப் பணம் கடன்வாங்கயருந்தான்.
மற்ெறாருவன் ஐம்பது ெவள்ளிப்பணம் கடனாக வாங்கயருந்தான். ௪௨ பணம்
இல்லாததால் இருவராலும் கடைன அைடக்க முடியாமல் ேபாய ற்று.
கடன் ெகாடுத்த மனிதன் இருவரிடமும் அவர்களுைடய கடைன தள்ளுபடி
ெசய்துவ ட்டதாகக் கூறனான். இப்ேபாது கடன் ெபற்றருந்த இருவரில் யார்
அத க அளவல் கடன் ெகாடுத்த மனிதைன ேநச ப்பார்கள்?” என்று ேகட்டார்
இேயசு.
௪௩ சீேமான், “அந்த மனிதனிடம் அத க அளவு பணம் ெபற்றருந்த மனிதேன

அதக ேநசம் ெகாண்டவனாக இருப்பான் என எண்ணுகேறன்” என்று பதல்
கூறனான்.
இேயசு சீேமாைன ேநாக்க , “நீ கூறயது சரிேய” என்றார். ௪௪ பன்பு

அப்ெபண்ைணச் சுட்டிக்காட்டி சீேமானிடம், “இந்த ெபண்ைணப் பார்த்தாயா?
நான் உன்னுைடய வீட்டுக்கு வந்தேபாது என் பாதங்கைளக் கழுவுவதற்கு நீ
தண்ணீர் தரவல்ைல. ஆனால் இவேளா தன் கண்ணீரால் என் பாதங்கைளக்
கழுவத் தன் தைல மய ரால் என் பாதங்கைளத் துைடத்து உலர்த்தனாள்.
௪௫ நீ என்ைன முத்தமிடவல்ைல. நான் உள்ேள வந்ததலிருந்து அவள் என்
பாதங்கைள முத்தமிட்டுக்ெகாண்ேட இருக்க றாள். ௪௬ நீ என் தைலயல்
எண்ெணயால் தடவவல்ைல. ஆனால் அவள் என் பாதங்கைள நறுமண
ைதலத்தால் தடவனாள். ௪௭ அவளுைடய கணக்கற்ற பாவங்கள் அைனத்தும்
மன்னிக்கப்பட்டன என்பைத நான் உனக்குச் ெசால்லுக ேறன். அவள் காட்டிய
மிகுந்த அன்ேப இைதத் ெதளிவாக்குக றது. மன்னிக்கப்பட ேவண்டியதன்
ேதைவையச் சற்ேற உணர்ந்தவன் மன்னிப்பைடயும்ேபாது ச ற தளவு
அன்ைபேயஉணர்வான்” என்றார்.
௪௮ பன் இேயசு அவைள ேநாக்க , “உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன”

என்றார்.
௪௯ேமைசையச்சுற்றலும்உட்கார்ந்தருந்தமனிதர்கள்தமக்குள்ேளேய, “இந்த

மனிதன் தன்ைன யாெரன்று நைனத்துக் ெகாள்க றான்? அவன் எப்படிப்
பாவங்கைளமன்னிக்கமுடியும்?” என்றுநைனத்துக்ெகாண்டார்கள்.
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௫௦ இேயசு அப்ெபண்ைண ேநாக்க , “நீ வசுவாச த்ததால் பாவங்களினின்று
வடுதைலயைடந்தாய். ந ம்மத ேயாடு ேபா” என்றார்.

௮
இேயசுவன்குழுவனர்
௧ மறுநாள் இேயசு சல ெபரிய பட்டணங்களுக்கும், ச ல சறு நகரங்களுக்கும்

ப ரயாணம்ெசய்தார். ேதவனின்இராஜ்யத்ைதப் பற்றய நற்ெசய்தையஇேயசு
கூற மக்களுக்குப் ேபாத த்தார். பன்னிரண்டு சீஷர்களும் அவேராடு கூட
இருந்தனர். ௨ ச ல ெபண்களும் அவேராடு கூட இருந்தனர். இேயசு இந்தப்
ெபண்கைள ேநாய்களில் இருந்தும் ப சாசன் அசுத்த ஆவகளில் இருந்தும்
குணமாக்க இருந்தார். இப்ெபண்களுள் ஒருத்த மரியாள். அவள் மக்தலா
என்னும் நகரத்தலிருந்து வந்தருந்தாள். ஏழு அசுத்த ஆவகள் அவளிடமிருந்து
வ ரட்டப்பட்டிருந்தன. ௩ இப்ெபண்கேளாடுகூட கூசாவன் (ஏேராதுவன்
ெபாருளாளர்களுள் ஒருவனாக இருந்தவன்) மைனவயாகய ேயாவன்னாளும்,
சூசன்னாளும் ேவறுபல ெபண்களும் இருந்தனர். இேயசுவுக்கும் அவருைடய
சீஷர்களுக்கும்இவர்கள்தங்கள்பணத்தன்மூலம்ேசைவெசய்தனர்.
வைதத்தலின்உவைம
(மத். 13:1-17;மாற். 4:1-12)
௪கூட்டமாகப் பலர் ேசர்ந்து வந்தனர். ஒவ்ெவாரு நகரத்தலிருந்தும் மக்கள்

இேயசுவ டம்வந்தனர். இேயசுபன்வரும்உவைமையமக்களுக்குக்கூறனார்.
௫ “ஓர் உழவன் வைத வைதப்பதற்குச் ெசன்றான். உழவன்

வைதத்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது, பாைதயன் ஓரமாகச் சல வைதகள்
வழுந்தன. மக்கள் அவற்றன்மீது நடந்து ெசன்றனர். பறைவகள் அவற்ைறத்
தன்றன. ௬ ச ல வைதகள் பாைறயன்மீது வழுந்தன. அைவ முைளக்க
ஆரம்ப த்தன. நீர் இல்லாததால் மடிந்தன. ௭முட்புதர்கள் நடுேவ சல வைதகள்
வழுந்தன. அைவமுைளத்தன. ஆனால்பன்னர்,அைவமுைளக்காதபடிபுதர்கள்
தடுத்தன. ௮ ச ல வைதகள் நல்ல நலத்தல் வழுந்தன. அைவமுைளத்துநூறு
மடங்குதானியத்ைதத்தந்தன.”
இேயசு இந்த உவைமையக் கூற முடித்தார். பன்பு இேயசு, “நான்

ெசால்வைதக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க றமக்கேள, கவனியுங்கள்” என்றார்.
௯இேயசுவன்சீஷர்கள்அவைரேநாக்க , “இந்தஉவைமயன்ெபாருள்என்ன?”

என்றுேகட்டனர்.
௧௦ இேயசு, “ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதப்பற்றய இரகச யங்கைள

அறந்துெகாள்ள நீங்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டுள்ளீர்கள். ஆனால், நான் ப ற
மக்கேளாடு ேபசுவதற்கு உவைமகைளப் பயன்படுத்துக ேறன். நான் இவ்வாறு
ெசய்வதுஏெனன்றால்:

“ ‘அவர்கள்பார்ப்பார்கள்,
ஆனால்எைதயும்காணமாட்டார்கள்.

அவர்கள்கவனிப்பார்கள்:
ஆனால்எைதயும்புரிந்துெகாள்ளமாட்டார்கள்’ ” ஏசாயா 6:9

என்றார்.
உவைமயன்வளக்கம்
(மத். 13:18-23;மாற். 4:13-20)
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௧௧ “இந்த உவைம இவ்வாறு ெபாருள்படுகறது: வைத ேதவனுைடய
வசனமாகும். ௧௨ பாைதேயாரத்தல் வழுந்த வைத எைதக் குற க்க றது? அது
ேதவனுைடய ேபாதைனையக் ேகட்க ற மனிதர்களுக்கு ஒப்பானது. ஆனால்
ப சாசு வந்து அவர்கள் இதயத்தல் இருந்து அந்த ேபாதைனைய எடுத்துப்
ேபாக றான். எனேவ அந்த மனிதர்கள் ேபாதைனைய நம்ப , இரட்ச ப்பைடய
முடியாது. ௧௩ பாைறயல் வழுந்த வைத எைதக் குற க்க றது? ேதவனுைடய
ேபாதைனையக் ேகட்டு, மக ழ்ேவாடு ஏற்றுக்ெகாள்க ற மனிதர்களுக்கு
ஒப்பானது. ஆனால், இந்த மனிதர்கள் ஆழமாக ேவர் வடுவதல்ைல. ெகாஞ்ச
ேநரம் நம்ப க்ைக ைவப்பர். ஆனால் பன்பு ெதால்ைலகள் வரும். நம்புவைத
வடுத்து, ேதவைனவட்டுவலக ச்ெசல்வர்.
௧௪ “முட்புதர்களின் நடுவல் வழுந்த வைத எைதக் குற க்க றது? அது

ேதவனுைடயேபாதைனையக்ேகட்டும்,கவைல,ெசல்வம்,இவ்வாழ்வன்களிப்பு
ஆகயவற்றால் அப்ேபாதைனகைள வளரவ டாது தடுக்கப்பட்டவர்கைளக்
குறக்க றது. எனேவ, அவர்கள் ஒருேபாதும் நல்ல பலன் ெகாடுப்பதல்ைல.
௧௫ நல்ல நலத்தல் வழுந்த வைத எைதக் குற க்க றது? அது ேதவனின்
ேபாதைனகைள உண்ைமயான நல்ல இதயத்ேதாடு ேகட்கன்ற மக்கைளப்
ேபான்றது. அவர்கள் ேதவனுைடய ேபாதைனகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து
ெபாறுைமயாக நற்பலைனக்ெகாடுப்பவர்களாவார்கள்.
கவனிக்கும்முைற
(மாற். 4:21-25)
௧௬ “எந்த மனிதனும் வளக்ைகக் ெகாளுத்த , ஒரு பாத்த ரத்தனால் மூடி,

படுக்ைகயன்கீேழமைறத்துைவப்பதுஇல்ைல. ஆனால்அம்மனிதன்வளக்ைக
அதற்குரிய வளக்குத் தண்டின்ேமல் உள்ேள நுைழயும் மக்கள் அைனவருக்கும்
ஒளி தரும்படியாக ஏற்ற ைவப்பான். ௧௭ மைறக்கப்பட்டைவ அைனத்தும்
ெவளிப்படும். ஒவ்ெவாரு இரகச யமும் ெவளிப்பைடயாகத் ெதரிவ க்கப்படும்.
௧௮ எவ்வாறு கவனிக்க றீர்கள் என்பதல் கவனமாக இருங்கள். புரியும் த றன்
ெபற்ற மனிதன் மிகுதயாக அற ந்துெகாள்வான். புரியும் த றனற்ற மனிதேனா
தனக்குஇருப்பதாக அவன் நைனக்கும், புரியும் த றைனயும்இழந்துவடுவான்”
என்றார்.
இேயசுவன்குடும்பத்தனர்
(மத். 12:46-50;மாற். 3:31-35)
௧௯இேயசுவன்தாயும்,சேகாதரர்களும்அவைரக்காணவந்தனர். இேயசுவன்

தாயும் சேகாதரரும் இேயசுைவ ெநருங்க முடியாதபடி பல மக்கள் அவைரச்
சூழ்ந்தருந்தனர். ௨௦ ஒருவன் இேயசுவ டம், “உங்கள் தாயும், சேகாதரர்களும்
ெவளிேய நன்றுெகாண்டிருக்கன்றனர். அவர்கள் உங்கைளக் காண
வரும்புகன்றனர்” என்றான்.
௨௧ இேயசு அவர்களுக்கு, “ேதவனுைடய ேபாதைனையக் ேகட்டு, அதன்படி

கீழ்ப்படிந்து நடக்க ற மக்கேள என் தாயும், சேகாதரர்களும் ஆவார்கள்” என்று
பதலளித்தார்.
இேயசுைவப்பன்பற்ற ேனார்அவரதுஆற்றைலக்காணுதல்
(மத். 8:23-27;மாற். 4:35-41)
௨௨ஒருநாள்இேயசுவும்,அவரதுசீஷர்களும்ஒருபடகல்அமர்ந்தனர். இேயசு

அவர்களிடம், “ஏரிையக்கடந்துஅக்கைரெசல்லஎன்ேனாடுவாருங்கள்”என்றார்.
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அவர்கள் அவ்வாேற ெசல்ல ஆரம்ப த்தனர். ௨௩ படகு ெசல்ைகயல் இேயசு
தூக்கத்தல் ஆழ்ந்தார். ஏரியன் மீது ஒரு ெபரிய புயல் வீச ற்று. படகுக்குள் நீர்
ந ரம்ப ஆரம்ப த்தது. அவர்கள் ஆபத்தல் ச க்க க்ெகாண்டனர். ௨௪இேயசுவன்
சீஷர்கள் அவரிடம் ெசன்று அவைர எழுப்பனர். அவர்கள், “ஐயா, ஐயா, நாம்
மூழ்கவ டப் ேபாக ேறாம்” என்றனர்.
இேயசு எழுந்தார். அவர் காற்றுக்கும், அைலகளுக்கும் கட்டைளய ட்டார்.

உடேன காற்று ஓய்ந்தது. ஏரி அைமதயுற்றது. ௨௫ இேயசு தன்ேனாடு
இருந்தவர்கைளேநாக்க , “உங்கள்வசுவாசம் எங்ேக?” என்றார்.
இேயசுைவப் பன்பற்ற வந்தவர்கேளா அச்சமும் ஆச்சரியமும் ெகாண்டனர்.

அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் “இம்மனிதர் எப்படிப்பட்டவர்? காற்றுக்கும்,
நீருக்கும் கட்டைளய ட அைவ அவருக்குக் கீழ்ப்படிகன்றனேவ!” என்று கூறக்
ெகாண்டனர்.
ப சாசு ப டித்தமனிதன்
(மத். 8:28-34;மாற். 5:1-20)
௨௬ இேயசுவும், அவைரப் பன்பற்றயவர்களும் கலிேலயாவல் இருந்து

ஓர் ஏரிையக் கடந்து ெசன்றனர். கதேரனர் மக்கள் வாழ்கன்ற பகுதைய
வந்தைடந்தனர். ௨௭ இேயசு படகல் இருந்து இறங்கய ேபாது, அந்த
நகரத்ைதச் ேசர்ந்த ஒரு மனிதன் இேயசுவ டம் வந்தான். அம்மனிதன்
ப சாசுகள் ப டித்தவனாக இருந்தான். பல காலமாக அவன் ஆைடகள் எதுவும்
அணியவல்ைல. வீட்டில் வச க்காமல் இறந்தவர்கைளப் புைதத்த குைககளில்
வச த்தான்.
௨௮-௨௯ ப சாசு அவைன அடிக்கடி ஆக்க ரமித்தது. அம்மனிதைனச்

சைறயல் அைடந்தனர். அவனது ைககளும், கால்களும் சங்கலிகளால்
கட்டப்பட்டன. ஆனால் அம்மனிதன் சங்கலிகைள அறுத்து வலக்கவடுவான்.
மக்கேள இல்லாத இடங்களுக்கு அம்மனிதைன அவனுக்குள் இருந்த
ப சாசு இழுத்துச் ெசன்றது. இேயசு அந்த அசுத்த ஆவக்கு அம்மனிதைன
வட்டு ெவளிேய வருமாறு கட்டைளய ட்டார். அம்மனிதன் இேயசுவுக்கு
முன்பாக வழுந்து வணங்க , உரத்த குரலில், “இேயசுேவ, உன்னத ேதவனின்
குமாரேன! நீர் என்னிடம் எத ர்ப்பார்ப்பெதன்ன? தயவுெசய்து என்ைனக்
ெகாடுைமப்படுத்தாதரும்” என்றான்.
௩௦ இேயசு அவைன ேநாக்க , “உன் ெபயர் என்ன?” என்று ேகட்டார்.

அம்மனிதன், “ேலக ேயான்” என்று பதலளித்தான். (அவன் பல ப சாசுகள்
தன்ைனப் ப டித்தருந்தைமயால் தனது ெபயர் “ேலக ேயான்” என்று
குறப்ப ட்டான்) ௩௧ ந த்தயமான இருளுக்குத் தங்கைள அனுப்பாதவாறு
ப சாசுகள் இேயசுைவ ேவண்டிக்ெகாண்டன. ௩௨ அம்மைலயன் மீது ஒரு
கூட்டமான பன்றகள் ேமய்ந்துெகாண்டிருந்தன. ப சாசுகள் அப்பன்றக்
கூட்டத்தல் ெசல்வதற்குத் தங்கைள அனுமதக்குமாறு இேயசுைவ ேவண்டின.
இேயசு அவ்வாேற ெசய்ய அனுமதத்தார். ௩௩ ப சாசுகள் அம்மனிதைனவட்டு
ெவளிேயற பன்றகளின் உள்ேள புகுந்தன. பன்றகள் பாைறகளில் உருண்டு
ஏரிக்குள்வழுந்தன. எல்லாப் பன்றகளும்மூழ்க மடிந்தன.
௩௪ பன்றகைள ேமய்த்துக் ெகாண்டிருந்த மனிதர்கள் நடந்தைதப் பார்த்து

அங்கருந்து ஓடிப்ேபானார்கள். அவர்கள் நடந்தைத வயற்புறங்களுக்கும்,
நகரங்களுக்கும் ெசன்று மக்களுக்குக் கூறனர். ௩௫ நடந்தைதக் காண
வரும்பய மக்கள் இேயசுவ டம் ெசன்றனர். அவர்கள் இேயசுைவ
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ெநருங்கயேபாது இேயசுவன் பாதத்தருேக அம்மனிதன் உட்கார்ந்து இருக்கக்
கண்டனர். அம்மனிதன் ஆைடகள் அணிந்தவனாக, மனநலம் ெபற்றவனாகக்
காணப்பட்டான். ப சாசுகள் அவைனவட்டு நீங்க இருந்தன. அைதக் கண்டு
அச்சம்ெகாண்டனர்மக்கள்.
௩௬ நடந்தவற்ைறக் கண்ட மக்கள் ப றரிடம் இேயசு அந்த மனிதைனக்

குணமாக்கய வைகையக் கூறனர். ௩௭ இேயசுைவ அங்கருந்து
ேபாய்வடுமாறு ெகதேரன பகுத மக்கள் அைனவரும் கூறனர். அவர்கள்
மிகவும் பயந்தவர்களாகக் காணப்பட்டனர். எனேவ இேயசு படகல் ஏற ,
கலிேலயாவுக்குத் தரும்ப ச் ெசன்றார். ௩௮இேயசுவால் குணம்ெபற்ற மனிதன்
தானும்கூடேவவரவரும்புவதாகஅவைர ேவண்டினான்.
ஆனால் இேயசு அந்த மனிதனிடம், ௩௯ “வீட்டுக்குப்ேபாய் ேதவன் உனக்குச்

ெசய்தைதப் ப றருக்குக்கூறு” என்றுெசால்லிஅவைனஅனுப்பவ ட்டார்.
ஆகேவ அவன் இேயசு தனக்குச் ெசய்தைத நகரெமங்கும் ெசன்று

மக்களுக்குக்கூறனான்.

இறந்தெபண்உய ரைடதலும்ேநாயாளி குணப்படுதலும்
(மத். 9:18-26;மாற். 5:21-43)
௪௦ இேயசு கலிேலயாவுக்குத் தரும்ப ச் ெசன்றேபாது மக்கள் அவைர

வரேவற்றனர். ஒவ்ெவாருவரும் அவருக்காகக் காத்தருந்தனர். ௪௧ யவீரு
என்னும் ெபயருள்ள மனிதன் இேயசுவ டம் வந்தான். ெஜப ஆலயத்தன்
தைலவனாக யவீரு இருந்தான். இேயசுவன் பாதங்களில் வழுந்து
வணங்க யவீரு தன் வீட்டுக்கு வருைக தருமாறு அவைர ேவண்டினான்.
௪௨ யவீருக்கு ஒேர ஒரு மகள் இருந்தாள். அவளுக்குப் பன்னிரண்டு வயதாக
இருந்தது. அவள் இறக்கும் தருவாயல் இருந்தாள். யவீருவன் வீட்டுக்குப்
ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் இேயசுைவ
மக்கள் சூழ்ந்து ெகாண்டனர். ௪௩ இரத்தப் ேபாக்கனால் பன்னிரண்டு
ஆண்டுகள் துன்புற்றுக்ெகாண்டிருந்த ஒரு ெபண்ணும் அவர்களுள் ஒருத்த
ஆவாள். மருத்துவர்களிடம் ெசன்று அவள் தனது பணத்ைத எல்லாம்
ெசலவழித்தருந்தாள். ஆனால் எந்த மருத்துவராலும் அவைளக் குணமாக்க
இயலவல்ைல. ௪௪ அப்ெபண் இேயசுவுக்குப் பன்னாக வந்து அவரது
அங்கயன் கீழ்ப் பகுதையத் ெதாட்டாள். அந்ேநரேம அவளின் இரத்தப் ேபாக்கு
நன்றுவட்டது. ௪௫அப்ேபாதுஇேயசு, “என்ைனத்ெதாட்டதுயார்?” என்றுேகட்டார்.
எல்லாருேம தாம்இேயசுைவத்ெதாடவல்ைலஎன்றுகூறனர். ேபதுரு, “குருேவ!
உங்கைளச் சுற்றலும் மக்கள் கூட்டம் ெநருக்க த் தள்ளிக்ெகாண்டிருக்க றது”
என்றான்.
௪௬ அதற்கு இேயசு, “யாேரா ஒருவர் என்ைனத் ெதாட்டது உண்ைம.

என்னிடமிருந்து வல்லைம ெவளிப்பட்டைத நான் உணர்ந்ேதன்” என்றார்.
௪௭ தன்னால் ஒளிக்க முடியாதைத உணர்ந்த ெபண், நடுங்கயவளாய்
இேயசுவன்முன்ேனவழுந்து வணங்கனாள். மக்கள்அைனவரும் ேகட்கும்படி
தான் இேயசுைவத் ெதாட்டதன் காரணத்ைதக் கூறனாள். பன்னர் தான்
இேயசுைவத் ெதாட்டவுடன் குணமைடந்தைதயும் ெசான்னாள். ௪௮ இேயசு
அவைள ேநாக்க , “என் மகேள, நீ வசுவாச த்ததால் குணமாக்கப்பட்டாய்.
சமாதானத்ேதாடு ேபா” என்றார்.
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௪௯ இேயசு இவ்வாறு ேபச க்ெகாண்டிருக்ைகயல் ெஜப ஆலயத்தன்
தைலவனின் வீட்டிலிருந்து ஒருவன் வந்து, “உங்கள் மகள் இறந்துவ ட்டாள்.
ேபாதகைர ேமலும்ெதால்ைலப்படுத்த ேவண்டாம்” என்றான்.
௫௦ இேயசு அைதக் ேகட்டார். அவர் யவீருைவ ேநாக்க , “பயப்படாேத,

வசுவாசத்துடனிரு,உன்மகள்குணம்ெபறுவாள்” என்றார்.
௫௧ இேயசு வீட்ைட அைடந்தார். ேபதுரு ேயாவான், யாக்ேகாபு, ெபண்ணின்

தந்ைத, தாய் ஆக ேயாைர மட்டுேம உள்ேள வர அனுமதத்தார். ப றைர உள்ேள
வ டவல்ைல. ௫௨ எல்லா மக்களும் அச்சறுமி இறந்ததற்காக அழுதுெகாண்டும்
புலம்ப க்ெகாண்டும் இருந்தனர். ஆனால் இேயசு, “அழாதீர்கள். அவள்
இறக்கவல்ைல. அவள்உறங்க க்ெகாண்டிருக்க றாள்” என்றார்.
௫௩அச்சறுமிஇறந்தாள்எனஅறந்தருந்ததால்மக்கள்இேயசுைவப்பார்த்துச்

ச ரித்தனர். ௫௪ஆனால் இேயசு அவளது ைகையப் ப டித்து, “சறுமிேய, எழுந்து
நல்” என்றார். ௫௫ அவள் ஆவ அவளுக்குள் தரும்ப வந்தது. அவள் உடேன
எழுந்துநன்றாள். இேயசு, “அவளுக்குஏதாவதுசாப்ப டக்ெகாடுங்கள்” என்றார்.
௫௬ சறுமியன் ெபற்ேறார் ஆச்சரியம் அைடந்தனர். நடந்தைதப் ப றருக்குக்
கூறாமல்இருக்கும்படியாகஇேயசுஅவர்களுக்குக்கூறனார்.

௯
சீஷர்கள்அனுப்பப்படுதல்
(மத். 10:5-15;மாற். 6:7-13)
௧ பன்னிரண்டு சீஷர்கைளயும் இேயசு ஒருங்ேக வருமாறு அைழத்தார்.

ேநாய்கைளக் குணமாக்கும் வல்லைமையயும், ப சாசுகைள வ ரட்டும்
அத காரத்ைதயும் அவர்களுக்கு அளித்தார். ௨ ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைதப்பற்ற மக்களுக்கு எடுத்துச் ெசால்லவும், ேநாயுற்ேறாைரக்
குணமாக்கவும் இேயசு சீஷர்கைள அனுப்பனார். ௩அவர் சீஷர்கைள ேநாக்க ,
“நீங்கள் பயணம் ெசய்யும்ேபாது ைகத்தடிைய எடுக்காதீர்கள். ைபையேயா,
உணைவேயா,பணத்ைதேயாஎடுத்துச்ெசல்லாதீர்கள். நீங்கள்அணிந்தருக்கும்
ஆைடகைள மட்டும் எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௪ ஒரு வீட்டினுள் நுைழந்தால்,
புறப்படும் நாள்வைரக்கும் அங்ேகேய தங்க இருங்கள். ௫ ஏதாவது நகரத்து
மக்கள்உங்கைளவரேவற்காவ டில், அந்த நகரத்த ற்குெவளிேய ேபாய்உங்கள்
பாதத்தல்பட்ட தூச கைள உதறவடுங்கள். இது அவர்களுக்கு எச்சரிக்ைகயாக
இருக்கும்” என்றார்.
௬ பன்பு சீஷர்கள் அங்கருந்துச் ெசன்றனர். பல நகரங்கள் வழியாகப்

பயணம் ெசய்தனர். எல்லா இடங்களிலும் நற்ெசய்தையக் கூற மக்கைளக்
குணப்படுத்தனர்.

ஏேராதுவன்குழப்பம்
(மத். 14:1-12;மாற். 6:14-29)
௭ இவ்வாறு நடந்துெகாண்டிருந்த எல்லாச் ெசய்த கைளயும் அரசனாகய

ஏேராது ேகள்வப்பட்டான். ச லர் “ேயாவான் ஸ்நானகன் இறந்த பன்பு
மீண்டும் உய ர்த்ெதழுந்துள்ளான்” எனவும், ௮ ேவறு சலர், “எலியா மீண்டும்
வந்துள்ளான்” எனவும் ேவறு சலர், “பல்லாண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த
தீர்க்கதரிச களுள்ஒருவர் உய ேராடு எழுந்துள்ளார்” எனவும்கூறயதால்அவன்
குழப்பமைடந்தருந்தான். ௯ ஏேராது, “ேயாவானின் தைலைய ெவட்டிேனன்.
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நான் ேகள்வப்படும் இக்காரியங்கைளச் ெசய்கன்ற மனிதன் யார்?” என்று
ெசான்னான். ஏேராதும்இேயசுைவப்பார்க்கத்ெதாடர்ந்துமுயன்றுவந்தான்.

5,000 க்கு ேமற்பட்ட மக்களுக்குஉணவு
(மத். 14:13-21;மாற். 6:30-44; ேயாவான் 6:1-14)
௧௦ சீஷர்கள் தரும்ப வந்ததும் தம் பயணத்தன்ேபாது அவர்கள் ெசய்த

ெசயல்கள் அைனத்ைதயும் இேயசுவ டம் ெசான்னார்கள். பன்னர், இேயசு
அவர்கைள ெபத்சாய தா என்னும் நகரத்த ற்கு அைழத்துச் ெசன்றார். அங்கு
இேயசுவும் சீஷர்களும் தனிைமயல் ஒருமித்தருக்க முடிந்தது. ௧௧ ஆனால்
இேயசு ெசன்றஇடத்ைத மக்கள்அறய ேநர்ந்தது. அவர்கள்அவைரப் பன்பற்ற
வந்தனர். இேயசுஅவர்கைளவரேவற்று ேதவனுைடயஇராஜ்யத்ைதக் குற த்து
அவர்களுக்குக்கூறனார். ேநாயுற்றருந்தமக்கைளக்குணப்படுத்தனார்.
௧௨ மதயத்த ற்குப் பன்பு பன்னிரண்டு சீஷர்களும் இேயசுவ டம் வந்து, “இது

மக்கள் வச க்க ற இடம் அல்ல. மக்கைள அனுப்பவடுங்கள். அவர்கள்
உணைவத் ேதடவும், இரைவக் கழிப்பதற்காக அக்கம் பக்கத்து நகரங்களிலும்,
பண்ைணகளிலும்இடம் ேதடவும் ேவண்டும்” என்றார்கள்.
௧௩ ஆனால் இேயசு சீஷர்கைள ேநாக்க , “அவர்கள் உண்ணும்படியாக

எைதயாவதுநீங்கள்ெகாடுங்கள்” என்றார்.
சீஷர்கள் “எங்களிடம் ஐந்து அப்பங்களும் இரண்டு மீன்களும் மட்டுேம

உள்ளன. இங்கருக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் நாங்கள் உணவு வாங்க வர
முடியுமா?” என்று ேகட்டனர். ௧௪ (அங்கு ஏறக்குைறய ஐயாய ரம் ஆண்கள்
இருந்தனர்.)
இேயசு தன் சீஷர்களிடம், “மக்களிடம் ஐம்பது ேபர்கள் ெகாண்ட குழுக்களாக

அமரும்படிகூறுங்கள்” என்றார்.
௧௫ சீஷர்களும் அவ்வாேற கூற எல்லா மக்களும் அதன்படிேய அமர்ந்தனர்.

௧௬அப்ேபாது இேயசு ஐந்து அப்பங்கைளயும் இரண்டு மீன்கைளயும் எடுத்தார்.
இேயசுவானத்ைதஅண்ணாந்து பார்த்துஅந்தஉணவுக்காக ேதவனுக்கு நன்ற
கூறனார். பன்னர் இேயசு உணைவப் பக ர்ந்து தன் சீஷர்களிடம் ெகாடுத்து,
அவ்வுணைவ மக்களுக்குக் ெகாடுக்குமாறு கூறனார். ௧௭ எல்லா மக்களும்
தருப்தயாக உண்டனர். ந ரம்ப உணவும் எஞ்சயது. சாப்ப டாது எஞ்சயைத
பன்னிரண்டுகூைடகளில் ந ரப்பனர்.

இேயசுேவக றஸ்து
(மத். 16:13-19;மாற். 8:27-29)
௧௮ ஒருமுைற இேயசு தனிைமயாகப் ப ரார்த்தைன ெசய்துெகாண்டிருந்தார்.

அவரது சீஷர்கள் அைனவரும் அங்ேக வந்தனர். இேயசு அவர்களிடம், “மக்கள்
என்ைனயார் என்றுேபச க்ெகாள்க றார்கள்” எனக் ேகட்டார்.
௧௯ சீஷர்கள், “ச லர் ேயாவான் ஸ்நானகன் எனக் கூறுகன்றனர். ப றர்

எலியா என்கறார்கள். மற்றும்சலர் நீங்கள்பல்லாண்டுகளுக்குமுன்புவாழ்ந்து
மைறந்துஉய ேராடு எழுந்துள்ளஒருதீர்க்கதரிச என்றுெசால்கன்றனர்.” எனப்
பதல்கூறனர்.
௨௦அப்ேபாது இேயசு அவரது சீஷர்கைள ேநாக்க “நீங்கள் என்ைன யார் என

நைனக்கறீர்கள்?” என்றுேகட்டார்.
ேபதுரு, “நீர் ேதவனிடமிருந்துவந்தக றஸ்து” என்றுபதலளித்தான்.
௨௧ப றருக்குஇதைனச்ெசால்லாதபடிக்குஇேயசுஅவர்கைளஎச்சரித்தார்.
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இேயசுதம்மரணத்ைதக்குறத்துக்கூறுதல்
(மத். 16:21-28;மாற். 8:30-9:1)
௨௨ பன்பு இேயசு, “மனிதகுமாரன் பல வஷயங்களில் துன்புற ேவண்டும்.

மூத்தயூதத்தைலவர்களும்,முக்கயமானேபாதகர்களும்,ேவதபாரகரும்அவைர
ந ராகரிப்பர். மனித குமாரன் ெகால்லப்படுவார். ஆனால்மூன்று நாட்களுக்குப்
பன்னர்மரணத்தனின்றுஉய ர்த்ெதழுவார்” என்றார்.
௨௩ ெதாடர்ந்து அவர்களிடம் இேயசு, “என்ைனப் பன்பற்றவர யாேரனும்

வரும்பனால், அவன் தனக்கு வருப்பமான ெசயல்களுக்கு மறுப்புச் ெசால்ல
ேவண்டும். ஒவ்ெவாரு நாளும் துயரங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டு என்ைனப்
பன்பற்ற ேவண்டும். ௨௪ தனது உயைரக் காப்பாற்ற வரும்பும் மனிதன்
அைத இழந்துேபாவான். தனது உயைர எனக்காகக் ெகாடுக்க ற ஒவ்ெவாரு
மனிதனும் அைதக் காப்பாற்ற க்ெகாள்வான். ௨௫ ஒருவன் அழிந்துேபான
நைலயல் இருந்தால் உலகம் முழுவதும் அவனுைடயதாக இருந்தாலும்
அதனால் எந்தப் பயனுமில்ைல. ௨௬ ஒருவன் என்ைனக் குறத்ேதா,
அல்லது என் ேபாதைனையக் குறத்ேதா ெவட்கப்பட்டால், நான் எனது
மகைமேயாடும், ப தாவன் மகைமேயாடும், ேதவ தூதர்களின் மகைமேயாடும்
வருைகதரும்ேபாது அவைனக் குறத்து ெவட்கப்படுேவன். ௨௭ உங்களுக்கு
நான் உண்ைமையச் ெசால்கன்ேறன். இங்கு நற்பவர்களில் சலர் தாம்
மரணமைடவதற்குமுன்ேதவனுைடயஇராஜ்யத்ைதக்காண்பார்கள்” என்றார்.
ேமாேச, எலியாவுடன்,இேயசு
(மத். 17:1-8;மாற். 9:2-8)
௨௮ இச்ெசய்த கைள இேயசு கூறனதற்கு எட்டு நாட்களுக்குப் பன்னர்,

அவர் ேபதுரு, யாக்ேகாபு, ேயாவான் ஆக ேயாைர அைழத்துக்ெகாண்டு
ப ரார்த்தைன ெசய்வதற்காக ஒரு மைலயன்மீது ஏறனார். ௨௯ இேயசு
ப ரார்த்தைன ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது அவரது முகம் மாற்றமைடந்தது.
அவரது ஆைடகள் ஒளி வடும் ெவண்ைமயாக மாறன. ௩௦ பன்னர் இரண்டு
மனிதர்கள் இேயசுேவாடு ேபச க்ெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள் ேமாேசயும்,
எலியாவும் ஆவர். ௩௧ ேமாேசயும் எலியாவும் கூட ஒளி ெபாருந்த ேயாராக
காணப்பட்டனர். எருசேலமில் ந கழவருக்கும் இேயசுவன் மரணத்ைதக்
குறத்து அவர்கள் ேபச க்ெகாண்டிருந்தனர். ௩௨ ேபதுருவும் மற்றவர்களும்
உறங்க க்ெகாண்டிருந்தனர். ஆனால், அவர்கள் வழித்து இேயசுவன்
மகைமையக்கண்டனர். இேயசுேவாடுகூட நன்றுெகாண்டிருந்தஅந்தஇரண்டு
மனிதர்கைளயும் அவர்கள் பார்த்தனர். ௩௩ ேமாேசயும், எலியாவும் ப ரிந்து
ெசல்லும்ேபாது ேபதுரு, “குருேவ, நாம் இங்கருப்பது நல்லது. நாங்கள்
இங்கு மூன்று கூடாரங்கைள, ஒன்று உமக்காகவும் ஒன்று ேமாேசக்காகவும்,
ஒன்று எலியாவுக்காகவும், அைமப்ேபாம்” என்று கூறனான். (ேபதுரு தான்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருப்பைதப் புரிந்துெகாண்டிருக்கவல்ைல)
௩௪ இவ்வாறு ேபதுரு ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது ஒரு ேமகம்

அவர்கைளச் சூழ்ந்தது. ேமகம் சூழ்ந்ததும் ேபதுரு, யாக்ேகாபு, ேயாவான்,
ஆகேயார் பயந்தனர். ௩௫ ேமகத்தனின்று ஒரு அசரீரி, “இவர் எனது மகன்.
நான்ேதர்ந்துெகாண்டவர்இவேர,இவருக்குக்கீழ்ப்படியுங்கள்” என்றது.
௩௬ அசரீரி முடிந்ததும் இேயசு மட்டுேம அங்கருந்தார். ேபதுரு, யாக்ேகாபு,

ேயாவான்ஆக ேயார் எதுவும் ேபசவல்ைல. அவர்கள் பார்த்தவற்ைறக் குற த்து
ஒருவருக்கும்ெதரிவ க்கவல்ைல.
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சறுவன்குணமாக்கப்படுதல்
(மத். 17:14-18;மாற். 9:14-27)
௩௭மறுநாள்மைலயலிருந்துஇேயசு, ேபதுரு,யாக்ேகாபு, ேயாவான்ஆக ேயார்

இறங்க வந்தனர். ௩௮ஒருெபரியகூட்டம்இேயசுைவசந்த த்தது. அக்கூட்டத்தல்
ஒருவன் இேயசுைவ ேநாக்க , “ேபாதகேர! தயவு ெசய்து வந்து என் மகைனப்
பாருங்கள். அவன் எனக்கு ஒேர மகன். ௩௯ ப சாச டம் இருந்து ஓர் அசுத்த ஆவ
என் மகைனப் பற்ற க்ெகாள்ளும்ேபாது அவன் கத்துகறான். அவன் தனது
நைலைய இழக்கும்ேபாது வாயலிருந்து நுைரதள்ளுகறது. அசுத்த ஆவ
அவைனக் காயப்படுத்த , அவைன எப்ேபாதும் வ டாமல் துன்புறுத்துகறது.
௪௦ உங்கள் சீஷர்களிடம் என் மகைன வட்டு அந்த அசுத்த ஆவ நீங்குமாறு
ெசய்யக் ெகஞ்ச ேனன்.அவர்களால் அைதச் ெசய்ய முடியவல்ைல” என்று
உரக்கக்கூறனான்.
௪௧ இேயசு, “இப்ேபாது வாழும் மக்களாகய உங்களுக்கு வசுவாசமில்ைல.

உங்கள் வாழ்க்ைக தவறானதாகக் காணப்படுகறது. எத்தைன காலம் நான்
உங்கேளாடு தங்கயும், உங்கைளப் ெபாறுத்துக்ெகாண்டும் இருக்கட்டும்?”
என்று பதலளித்தார். பன்பு அம்மனிதைன ேநாக்க , “உனது மகைன இங்ேக
ெகாண்டுவா” என்றார்.
௪௨ அந்தப் ைபயன் வந்துெகாண்டிருக்கும் ேபாது அசுத்த ஆவ

அவைனக் கீேழ தள்ளிற்று. அந்தப் ைபயன் தனது நைலையயழந்து
நடுங்க க்ெகாண்டிருந்தான். ஆனால் இேயசு அந்த அசுத்த ஆவ
அவைனவட்டு ெவளிேயறக் கண்டிப்புடன் கட்டைளய ட்டார். அப்ைபயன் நலம்
ெபற்றான். இேயசு ைபயைனத் தந்ைதய டம் ஒப்பைடத்தார். ௪௩ ேதவனின்
மகத்துவத்ைதயும் ெபருைமையயும் கண்டு எல்லா மக்களும் ஆச்சரியம்
அைடந்தார்கள்.

தன்மரணத்ைதப் பற்ற ப் ேபசுதல்
(மத். 17:22-23;மாற். 9:30-32)
இேயசு ெசய்த எல்லா ெசயல்கைளயும் கண்டு இன்னும் மக்கள் மிகுந்த

ஆச்சரியமுற்றனர். இேயசு தம்ைமப் பன்பற்றுபவர்கைள ேநாக்க , ௪௪ “நான்
உங்களுக்குஇப்ேபாதுகூறப்ேபாக றெசய்த கைளமறவாதீர்கள். மனிதகுமாரன்
சல மனிதர்களின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ெகாடுக்கப்படுவார்” என்றார். ௪௫ஆனால்
அவர்கேளா அவர்கூறயதன் ெபாருைளஉணர்ந்துெகாள்ளவல்ைல. அவர்கள்
புரிந்துெகாள்ளாதபடி அதன் ெபாருள் அவர்களுக்கு மைறமுகமானதாய்
இருந்தது. அவர்கேளா இேயசு கூறயதன் ெபாருைளக் ேகட்டுத்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பயந்தார்கள்.

முக்கயமானவர்யார்?
(மத். 18:1-5;மாற். 9:33-37)
௪௬ இேயசுவன் சீஷர்கள் தமக்குள் மிகவும் முக்கயமானவர் யார்

என்பைதக் குற த்து வவாத க்கத் ெதாடங்கனார்கள். ௪௭ அவர்கள் என்ன
எண்ணிக்ெகாண்டிருந்தார்கள் என்பைத இேயசு அற ந்தருந்தார். எனேவ
இேயசு ஒரு ச றய குழந்ைதைய எடுத்துத் தன்னருேக, அதைன நறுத்தனார்.
௪௮ பன்பு தனது சீஷர்கைள ேநாக்க , “என் ெபயரினால் ஒருவன் ஒரு
சறய குழந்ைதைய இதுேபால ஏற்றுக்ெகாண்டால் அவன் என்ைனயும்
ஏற்றுக்ெகாள்க றான். என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ளும்ேபாது அம்மனிதன் என்ைன
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அனுப்பனவைர (ேதவைனயும்) ஏற்றுக்ெகாள்க றான். உங்களில் மிகவும்
தாழ்ைமயுள்ள மனிதன் எவேனா, அவேன மிகவும் முக்கயமான மனிதன்
ஆவான்” என்றார்.

இேயசுைவச் ேசர்ந்தவன்யார்?
(மாற். 9:38-40)
௪௯ “குருேவ, மனிதர்கைள வ ட்டு ெவளிேயறும்படியாக உம்முைடய

ெபயரினால் ஒரு மனிதன் ப சாசுகைள வற்புறுத்த க்ெகாண்டிருந்தான். அவன்
நம் கூட்டத்ைதச் சாராதவனாைகயால் அவன் அைதச் ெசய்யாதபடி நறுத்த
நாங்கள்கூற ேனாம்” என்றான்ேயாவான்.
௫௦ இேயசு ேயாவாைன ேநாக்க , “அவைனத் தடுக்காதீர்கள். ஒரு மனிதன்

உங்களுக்கு எத ராக இல்ைலெயன்றால் அவன் உங்கைளச் சார்ந்தவன்”
என்றார்.

ஒருசமாரிய நகரம்
௫௧ இேயசு உலைக வ ட்டு பரேலாகத்த ற்குச் ெசல்லும் காலம்

ெநருங்க க்ெகாண்டிருந்தது. அவர் எருசேலமுக்கு ேபாக முடிெவடுத்தார்.
௫௨இேயசு சல மனிதர்கைள அவருக்கு முன்பாக அனுப்பனார். இேயசுவுக்கு
எல்லாவற்ைறயும் ஆயத்தம் ெசய்வதற்காக அம்மனிதர்கள் சமாரியாவலுள்ள
ஒரு நகைர அைடந்தனர். ௫௩ இேயசு எருசேலமுக்குச் ெசல்ல வரும்பயதால்
அந்நகரத்து மக்கள் இேயசுைவ வரேவற்க வரும்பவல்ைல. ௫௪ இேயசுவன்
சீஷராகய யாக்ேகாபும், ேயாவானும் இைதக் கண்டார்கள். அவர்கள்,
“ஆண்டவேர,* வானிலிருந்து ெநருப்பு வரவைழத்து, அம்மக்கைள நாங்கள்
அழிப்பைதவரும்புக றீர்களா?” என்றுேகட்டனர்.
௫௫ஆனால்இேயசு தரும்ப அவர்கைளக் கண்டித்தார்.† ௫௬பன்புஇேயசுவும்,

அவரதுசீஷர்களும்மற்ெறாருநகரத்துக்குச்ெசன்றனர்.

இேயசுைவப்பன்பற்றுதல்
(மத். 8:19-22)
௫௭அவர்கள் எல்லாரும் பாைத வழியாகப் பயணம் ெசய்துெகாண்டிருந்தனர்.

ஒருவன் இேயசுைவ ேநாக்க , “எந்த இடத்துக்கு நீங்கள் ெசன்றாலும் நான்
உங்கைளப்பன்பற்ற வருேவன்” என்றான்.
௫௮ இேயசு பதலாக, “நரிகள் வச ப்பதற்குக் குழிகள் உண்டு. பறைவகள்

வச ப்பதற்குக் கூடுகள் உண்டு. ஆனால் மனித குமாரன் தனது தைலையச்
சாய்ப்பதற்குக்கூடஎந்தஇடமும்இல்ைல” என்றுகூறனார்.
௫௯ இேயசு இன்ெனாரு மனிதைன ேநாக்க , “என்ைனப் பன்பற்ற வா”

என்றார். ஆனால் அம்மனிதன், “ஆண்டவேர, நான் ேபாய் முதலில் எனது
தந்ைதையஅடக்கம்ெசய்த பன்னர்வருேவன்” என்றான்.
௬௦ ஆனால் இேயசு அவைன ேநாக்க , “மரித்த மக்கள் அவர்களுக்குச்

ெசாந்தமான மரித்ேதாைரப் புைதக்கட்டும். நீ ேபாய் ேதவனின் இராஜ்யத்ைதப்
பற்ற க்கூறேவண்டும்” என்றார்.

* ௯:௫௪: ச ல க ேரக்க ப ரத களில் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது: “எலியா ெசய்ததுேபால்.” † ௯:௫௫: ச ல
க ேரக்கப ரத களில் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது: “அதற்குஇேயசு,நீங்கள்எப்படிப்பட்டஆவையெபற்றீர்கள்என்று
உங்களுக்கு ெதரியவல்ைல. மனிதகுமாரன் மனிதர்களின் ஆத்துமாைவ அழிப்பதற்கல்ல, அவற்ைறக்
காப்பாற்றுவதற்ேகவந்துள்ளார்.”
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௬௧ மற்ெறாரு மனிதன், “ஆண்டவேர, நான் உம்ைம பன்பற்றுேவன். ஆனால்
நான்ேபாய்முதலில்என்குடும்பத்தாரிடம்வைடெபற்றுவருேவன்” என்றான்.
௬௨இேயசு, “ஒருவன்வயைலஉழஆரம்ப த்துப்பன்ேனாக்க பார்த்தால்அவன்

ேதவனின்இராஜ்யத்துக்குத்தன்ைனஆயத்தப்படுத்தாதவன்ஆவான்”என்றார்.

௧௦
எழுபத்த ரண்டுேபைரஅனுப்புதல்
௧ இதன் பன்பு இேயசு கூடுதலாக எழுபத்த ரண்டு* மனிதர்கைளத்

ேதர்ந்ெதடுத்தார். இரண்டு இரண்டு ேபராக இேயசு அவர்கைள அனுப்பனார்.
தான் ேபாக வரும்பய ஒவ்ெவாரு நகருக்கும், இடத்துக்கும் தனக்கு முன்பாக
அவர்கைள அனுப்பனார். ௨ இேயசு அவர்களுக்கு, “அறுவைடக்கு மிக
அத கமான மனிதர்கள் இருக்கறார்கள். அறுவைட ெசய்வதற்கு உதவயாக
மிகக் குைறவான ேவைலயாட்கேள உள்ளனர். ேதவன் அறுவைடக்கு
(மக்களுக்கு) எஜமானர். அறுவைட ெசய்வதற்கு ஏற்ற அத கமான
ேவைலக்காரர்கைளஅனுப்பும்படியாக ேதவனிடம் ப ரார்த்தைனெசய்யுங்கள்.
௩ “நீங்கள் இப்ேபாது ேபாகலாம். ஆனால் ேகளுங்கள். நான் உங்கைள

அனுப்புக ேறன். நீங்கள் ஓநாய்களுக்கு நடுவல் ச க்கய ஆடுகைளப்ேபால்
காணப்படுவீர்கள். ௪ பணப் ைபையேயா, ைபையேயா, காலணிகைளேயா
எடுத்துச்ெசல்லாதீர்கள். வழிய ேல மக்கேளாடு ேபசுவதற்காக ந ற்காதீர்கள்.
௫ ஒரு வீட்டினுள் நுைழயும் முன்ேப, ‘இவ்வீட்டில் அைமத நலவட்டும்’ என்று
வாழ்த்துங்கள். ௬அைமத க்குத்தகுதயுள்ளமனிதன்அங்குவாழ்ந்தால்,உங்கள்
சமாதானத்தன்ஆச அவேனாடு தங்கட்டும். அைமத க்குத் தகுதயற்ற மனிதன்
அங்கருந்தால், உங்கள் சமாதானத்தன் ஆச உங்களுக்ேக தரும்பட்டும்.
௭ அைமதயான வீட்டில் தங்குங்கள். அவ்வீட்டிலுள்ள மக்கள் தரும் உணைவ
உண்டு, பானத்ைதப் பருகுங்கள். ஒரு ேவைலக்காரனுக்குச் சம்பளம்
தரப்படேவண்டும். இன்ெனாரு வீட்டில் தங்கும்ெபாருட்டு அந்த வீட்ைடவ ட்டுச்
ெசல்லாதீர்கள்.
௮ “ஒரு நகரத்தல் நுைழயும்ேபாது அங்குள்ள மக்கள் உங்கைள வரேவற்றால்

அவர்கள் உங்கள் முன் ைவக்கும் உணைவ சாப்படுங்கள். ௯ அங்கு வாழும்
ேநாயுற்ற மக்கைளக் குணப்படுத்துங்கள். பன்னர், ‘ேதவனின் இராஜ்யம்
உங்களிடம்வந்துெகாண்டிருக்க றது’ எனக்கூறுங்கள்.
௧௦ “ஒரு நகரத்துக்குப் ேபாகும்ேபாது அங்குள்ள மக்கள் உங்கைள

வரேவற்காவ ட்டால், அந்நகரத்தல் உள்ள ெதருக்களுக்குச் ெசன்று, ௧௧ ‘எங்கள்
கால்களில் பட்டிருக்கும் உங்கள் நகரத்தன் தூசையக் கூட உங்களுக்கு
எத ராகத் தட்டி வடுக ேறாம். ஆனால் ேதவனின் இராஜ்யம் சீக்க ரமாக
வந்துெகாண்டிருக்க றது என்பைத நைனவல் ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்’ என்று
கூறுங்கள். ௧௨ நயாயம் தீர்க்க ற நாளில் அந்நகரத்து மக்களுக்குக் கைடக்கும்
தீர்ப்பு, ேசாேதாம் நாட்டு மக்களுக்குக் கைடத்தைதவ டக் ெகாடுைமயானதாக
இருக்கும்என்பைதநான்உங்களுக்குச்ெசால்க ேறன்” என்றார்.

வசுவாசமற்ேறாருக்குஎச்சரிப்பு
(மத். 11:20-24)

* ௧௦:௧: லூக்காசுவ ேசஷத்தன்சலக ேரக்கப் ப ரத களில் எழுபதுஎன்றுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.



லூக்கா ௧௦:௧௩ 1999 லூக்கா ௧௦:௨௪

௧௩ “ேகாராசீேன! உனக்குக் ேகடு வரும். ெபத்சாய தாேவ! உனக்குக் ேகடு
உண்டாகும். உங்களுக்கு அேநக அற்புகங்கைளச் ெசய்ேதன். தீருவலும்,
சீேதானிலும் அேத அற்புதங்கைளச் ெசய்தருந்தால் பல ஆண்டுகளுக்கு
முன்னேர அப்பட்டணங்களின் மக்கள் தங்கள் வாழ்ைவ மாற்ற , பாவம்
ெசய்வைத வ ட்டு வ ட்டிருப்பார்கள். துயரத்தன் ஆைடைய உடுத்த க்ெகாண்டு,
சாம்பைலத் தங்கள் ேமல் தூவக்ெகாண்டு, தங்கள் பாவங்களுக்காக
வருந்துவைதக் காண்பத்து இருப்பார்கள். ௧௪ நயாயம் தீர்க்க ற நாளில் தீரு,
சீேதான் ஆகய இடங்கைளக் காட்டிலும் உங்கள் நைல ேமாசமாக இருக்கும்.
௧௫கப்பர்நகூம் நகரேம, நீ பரேலாகத்த ற்கு ேநராக எழுப்பப்படுவாயா? இல்ைல,
மரணத்துக்குரியஇடத்த ற்குேநராக நீவீச எறயப்படுவாயாக.
௧௬ “ஒருவன் நீங்கள் கூறுவைதக் ேகட்கும்ேபாது அவன் உண்ைமயாகேவ

எனக்குச் ெசவ சாய்க்க றான். ஆனால் ஒருவன் என்ைன ஏற்றுக்ெகாள்ள
மறுத்தால் அவன் என்ைன அனுப்பயவராக ய ேதவைன ஏற்க மறுக்க றான்”
என்றார்.

சாத்தான்வழுதல்
௧௭ எழுபத்த ரண்டு மனிதர்களும் தங்கள் பயணத்ைத முடித்துத்

தரும்பயேபாது மிக்க மக ழ்ேவாடு காணப்பட்டார்கள். அவர்கள், “ஆண்டவேர,
உங்கள் ெபயைரக் கூறயேபாது ப சாசுகள்கூட எங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தன”
என்றார்கள்.
௧௮ அம்மனிதர்கைள ேநாக்க இேயசு, “வானிலிருந்து மின்னைலப்ேபான்று

சாத்தான் வீழ்வைத நான் கண்ேடன். ௧௯ ேகளுங்கள். பாம்புகைளயும்,
ேதள்கைளயும் மித க்க ற வல்லைமைய நான் உங்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன்.
பைகவனின் (ப சாசன்) வல்லைமையக் காட்டிலும் மிகுந்த வல்லைம
உங்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன். உங்கைள எதுவும் காயப்படுத்துவதல்ைல.
௨௦ ஆம், ஆவகள் உங்களுக்குக் கீழ்ப்படிகன்றன. மக ழ்ச்ச யாக இருங்கள்.
ஏன், உங்களுக்கு இந்த வல்லைம இருப்பதால் அல்ல, உங்கள் ெபயர்கள்
பரேலாகத்தல்எழுதப்பட்டிருப்பதால் சந்ேதாஷப்படுங்கள்” என்றுகூறனார்.

இேயசுவன்ப ரார்த்தைன
(மத். 11:25-27; 13:16-17)
௨௧ அப்ேபாது பரிசுத்த ஆவயானவர் இேயசுைவ மிகுந்த மக ழ்ச்ச க்கு

உள்ளாக்கனார். இேயசு: “ப தாேவ, வானத்துக்கும் பூமிக்கும் ஆண்டவேர!
உங்களுக்கு நன்ற . ஞானிகளிடமிருந்தும், அறவுமிக்கவர்களிடமிருந்தும்
இக்காரியங்கைள நீங்கள் மைறத்ததால் உங்கைள வாழ்த்துக ேறன். ஆனால்
சறு குழந்ைதகைளப்ேபான்ற மக்களுக்கு இச்ெசயல்கைள நீர் காட்டியுள்ளீர்.
ஆம், ப தாேவ, நீர் உண்ைமயாகேவ இைதச் ெசய்ய வரும்பயதால் இதைனச்
ெசய்துள்ளீர்கள்.
௨௨ “எனக்கு எல்லாவற்ைறயும் என் ப தா தந்துள்ளார். மகன் யார் என்பது

ப தாைவத்தவ ரேவறுஎவருக்கும்ெதரியாது. ப தாயார்என்பைதமகன்மட்டுேம
அறவார். மகன் அதைனத் ெதரிவ க்கும்ெபாருட்டு ேதர்ந்ெதடுக்கும் மக்கள்
மட்டுேம தந்ைதையப்பற்ற அற ந்துெகாள்வார்கள்” என்றார்.
௨௩ பன் இேயசு சீஷர்கைள ேநாக்க த் தரும்பனார். அவர்கள் அவேராடு

தனித்தருந்தார்கள். இேயசு, “நீங்கள் இப்ேபாது பார்க்க ற ெசயல்கைளக்
காணும்படியாக ஆசீர்வத க்கப்பட்டுள்ளீர்கள். ௨௪ நீங்கள் இப்ேபாது பார்க்க ற
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காரியங்கைளக் காணேவண்டுெமன்று பல தீர்க்கதரிச களும், மன்னர்களும்
வரும்பனார்கள் என்பைத நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். ஆனால்
அவர்கள் இக்காரியங்கைளப் பார்க்கவல்ைல. நீங்கள் இப்ேபாது ேகட்க ற
ெசய்த கைளக் ேகட்க ேவண்டுெமன்று பல தீர்க்கதரிச களும், அரசர்களும்
வரும்பனார்கள். ஆனால்அவர்கள்இச்ெசய்த கைளக்ேகட்கவல்ைல” என்றார்.

நல்லசமாரியன்
௨௫நயாயசாஸ்த ரி ஒருவன்எழுந்துநன்றான். அவன்இேயசுைவச் ேசாத க்க

முயன்றுெகாண்டிருந்தான். அவன், “ேபாதகேர, ந த்தயமானவாழ்வுெபற நான்
என்னெசய்ய ேவண்டும்?” என்றுேகட்டான்.
௨௬ அவைன ேநாக்க இேயசு, “சட்டத்தல் என்ன எழுதப்பட்டுள்ளது? அங்கு

எைதநீவாச க்க றாய்?” என்றார்.
௨௭ அம்மனிதன், “ ‘உனது ேதவனாகய கர்த்தைர ேநச ப்பாயாக. உன் முழு

ெநஞ்சத்ேதாடும், உன் முழு ஆத்துமாேவாடும், உன் முழு வல்லைமேயாடும்
உன் முழு மனேதாடும் அவைர ேநச க்க ேவண்டும்’ ”✡ என்றும், ேமலும், “ ‘நீ
உன்ைன ேநச ப்பது ேபாலேவ ப றரிடமும், அன்பு காட்ட ேவண்டும்’j என்றும்
எழுதப்பட்டுள்ளது” எனப்பதலுைரத்தான்.
௨௮ இேயசு அவைன ேநாக்க , “உன் பதல் சரியானது. இைதச் ெசய்தால்

ந த்தயவாழ்ைவப்ெபறுவாய்” என்றார்.
௨௯ அம்மனிதன் தான் வாழ்ந்து வரும் முைறேய சரியானது என நரூப க்க

வரும்பனான். எனேவ அவன் இேயசுவ டம், “நான் ேநச க்க ேவண்டிய பற
மக்கள்யார்?” என்றுேகட்டான்.
௩௦ அக்ேகள்வக்குப் பதலாக இேயசு: “ஒரு மனிதன் எருசேலமில் இருந்து

எரிேகாவ ற்குப் பாைத வழியாகப் பயணம் ெசய்து ெகாண்டிருந்தான். ச ல
தருடர்கள் அவைனச் சூழ்ந்து ெகாண்டார்கள். அவர்கள் அவனது ஆைடையக்
க ழித்து அவைன அடித்தார்கள். அம்மனிதைனத் தைரயல் வீழ்த்தவ ட்டு
அத்தருடர்கள் அங்கருந்து ெசன்றார்கள். அவன் இறக்கும் தருவாயல்
க டந்தான்.
௩௧ “ஒரு யூத ஆசாரியன் அவ்வழியாகச் ெசன்று ெகாண்டிருந்தான். அவன்

அம்மனிதைனக் கண்டேபாதும் அவனுக்கு உதவும்ெபாருட்டு ந ற்கவல்ைல.
அங்கருந்து ேபாய்வ ட்டான். ௩௨ அடுத்ததாக, ஒரு ேலவயன் அவ்வழியாக
வந்தான். ேலவயன்காயமுற்றமனிதைனக்கண்டான். அவன்பக்கமாய் கடந்து
ெசன்றான். ஆனால் அவனும் அவனுக்கு உதவும் ெபாருட்டு ந ற்கவல்ைல.
அங்கருந்துேபாய்வ ட்டான்.
௩௩ “பன்னர் ஒரு சமாரியன் அவ்வழியாகப் பயணம் ெசய்தான். காயப்பட்ட

மனிதன் க டந்த இடத்துக்கு வந்தான். சமாரியன் அம்மனிதைனப் பார்த்தான்.
காயமுற்ற மனிதனுக்காகக் கருைணெகாண்டான். ௩௪ சமாரியன் அவனிடம்
ெசன்று ஒலிவ எண்ெணையயும் த ராட்ைச இரசத்ைதயும் காயங்களில்
ஊற்றனான். அம்மனிதனின் காயங்கைளத் துணியால் சுற்றனான்.
சமாரியனிடம் ஒரு கழுைத இருந்தது. அவன் காயமுற்ற மனிதைன
அக்கழுைதயன் ேமல் ஏற்ற , ஒரு வடுதக்கு அைழத்து வந்தான். அங்கு
சமாரியன் அம்மனிதைனக் கவனித்தான். ௩௫ மறுநாள் இரண்டு ெவள்ளிப்
பணத்ைத எடுத்து வடுதயல் ேவைலெசய்த மனிதனிடம் ெகாடுத்தான்.
✡ ௧௦:௨௭: யாத். 6:5-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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சமாரியன் அவனிடம், ‘காயமுற்ற இம்மனிதைனக் கவனித்துக்ெகாள்.
அதகப் பணம் ெசலவானால் நான் தரும்ப வரும்ேபாது அதைன உனக்குக்
ெகாடுப்ேபன்’ ” என்றான்.
௩௬ பன்பு இேயசு, “இந்த மூன்று ேபரிலும் கள்வரால் காயமுற்ற மனிதனுக்கு

அன்புகாட்டியவன்யார் என்றுநீஎண்ணுகறாய்?” என்றார்.
௩௭நயாயசாஸ்த ரி, “அவனுக்குஉதவயவன்தான்” என்றுபதல்ெசான்னான்.
இேயசுஅவனிடம், “நீயும்ெசன்றுபறருக்குஅவ்வாேறெசய்” என்றார்.

மரியாளும்மார்த்தாளும்
௩௮ இேயசுவும், அவரது சீஷர்களும் பயணம் ெசய்ைகயல் இேயசு ஓர்

ஊருக்குள் நுைழந்தார். மார்த்தாள் என்ற ெபயருள்ள ெபண் இேயசுைவத்
தனது வீட்டில் தங்குவதற்கு அனுமதத்தாள். ௩௯ மார்த்தாளின் சேகாதரியன்
ெபயர் மரியாள். மரியாள் இேயசுவன் பாதத்தருேக அமர்ந்து அவரது
ேபாதைனகைளக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தாள். அவளது சேகாதரி மார்த்தாள்
வீட்டு ேவைலகைளச் ெசய்து ெகாண்டிருந்தாள். ௪௦மிகுதயான ேவைலகைளத்
தாேன ெசய்துெகாண்டிருந்ததால் மார்த்தாள் எரிச்சலைடந்தாள். அவள்
உள்ேள ெசன்று, “ஆண்டவேர வீட்டு ேவைலகள் எல்லாவற்ைறயும் நாேன
தனிைமயாகச் ெசய்வதற்கு என் சேகாதரி என்ைன வட்டு ைவத்தருப்பைத
நீர் கவனிக்கவல்ைலயா? எனக்கு உதவும்படியாக அவளுக்குக் கூறுங்கள்”
என்றாள்.
௪௧ ஆனால் கர்த்தர் அவளுக்குப் பதல் ெசால்லும் வதத்தல், “மார்த்தாேள

மார்த்தாேள நீ பல வைகயான காரியங்கைளக்குறத்துக் கவைலப்பட்டு,
மனைதக்குழப்ப க்ெகாள்க றாய். ௪௨ஒேரஒருகாரியம்முக்கயமானது. மரியாள்
மிகச்ச றந்த ஒன்ைறத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டாள். அது அவளிடமிருந்து
ஒருேபாதும்எடுக்கப்படமாட்டாது” என்றார்.

௧௧
ப ரார்த்தைனபற்றய ேபாதைன
(மத். 6:9-15)
௧ஒருமுைறஇேயசுஓரிடத்தல்ப ரார்த்தைனெசய்துெகாண்டிருந்தார். இேயசு

ப ரார்த்தைனைய முடித்தேபாது இேயசுவன் சீஷர்களில் ஒருவன் அவைர
ேநாக்க , “ேயாவான் தன் சீஷர்களுக்குப் ப ரார்த்தைன ெசய்வது எவ்வாறு
என்று கற்ப த்தான். ஆண்டவேர எங்களுக்கும் ப ரார்த்தைன ெசய்ய நீர்
கற்றுக்ெகாடும்” என்றான்.
௨ இேயசு சீஷைர ேநாக்க , “ப ரார்த்தைன ெசய்யும்ேபாது, இவ்வதமாகப்

ப ரார்த்தைனெசய்யுங்கள்:

“ ‘ப தாேவ, உமது ெபயர் என்ெறன்றும் பரிசுத்தமாயருக்க ப ரார்த்த க்க ேறாம்.
உமதுஇராஜ்யம்ஏற்படவும்,

பரேலாகத்ைதப் ேபாலேவ பூமியலும் நீர் வரும்பயைவ நைடெபறவும்
ப ரார்த்த க்க ேறாம்.

௩ ஒவ்ெவாரு நாளும் எங்களுக்குத் ேதைவயான உணைவ எங்களுக்கு
அளிப்பீராக.

௪மற்றவர்ெசய்க றகுற்றங்கைளநாங்கள்மன்னிக்க றதுேபாலேவ,
எங்கள்குற்றங்கைளமன்னியும். எங்கைளேசாதைனக்குஉள்ளாக்காமல்,
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ப சாச டமிருந்துகாப்பாற்றும்’ ” என்றார்.

ெதாடர்ந்து ேகட்டல்
(மத். 7:7-11)
௫-௬ பன்பு இேயசு அவர்கைள ேநாக்க , “உங்களில் ஒருவன் உங்கள்

நண்பனின் வீட்டுக்கு இரவல் ெவகு ேநரம் கழித்துச் ெசல்க றீர்கள் என்று
ைவத்துக்ெகாள்ேவாம். நீங்கள் அவைன ேநாக்க , ‘இந்த ஊருக்குள் என்
நண்பன் ஒருவன் என்ைனச் சந்த க்க வந்தருக்க றான். ஆனால் அவனுக்கு
உண்பதற்காகக் ெகாடுக்க என்னிடம் ஒன்றும் இல்ைல. தயவுெசய்து மூன்று
அப்பங்கைளக் ெகாடுங்கள்’ என்கறீர்கள். ௭ வீட்டின் உள்ளிருக்கும் உங்கள்
நண்பன் பதலாக, ‘ேபாய்வடுங்கள்! என்ைனத் ெதால்ைலப்படுத்தாதீர்கள்.
கதவு ஏற்ெகனேவ மூடப்பட்டிருக்க றது. என் குழந்ைதகளும், நானும்
படுக்ைகயல் படுத்தருக்க ேறாம். நான் எழுந்து உங்களுக்கு இப்ேபாது
அப்பத்ைதக் ெகாடுக்கமுடியாது’ என்கறான். ௮ உங்கள் நட்பு ஒருேவைள
அவன்எழுந்துஅப்பத்ைதஎடுத்துக்ெகாடுப்பதற்குப் ேபாதுமானதாகஇல்லாமல்
இருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் ெதாடர்ந்து ேகட்டுக்ெகாண்ேட இருந்தால்
அவன் கண்டிப்பாக எடுத்து உங்களுக்கு ேவண்டியைதக் ெகாடுப்பான்,
என்று நான் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன். ௯ எனேவ, நான் உங்களுக்குச்
ெசால்வதாவது, ெதாடர்ந்து ேகட்டுக்ெகாண்டிருங்கள். ேதவன் உங்களுக்குக்
ெகாடுப்பார். ேதடிக்ெகாண்ேடஇருங்கள். நீங்கள்ேதடியைதக்கண்டைடவீர்கள்.
ெதாடர்ந்து தட்டிக்ெகாண்ேட இருங்கள். கதவு உங்களுக்காகத் த றக்கப்படும்.
௧௦ஆம், ஒரு மனிதன் ெதாடர்ந்து ேகட்டால் அவன் ெபற்றுக்ெகாள்வான். ஒரு
மனிதன் ெதாடர்ந்து ேதடினால் அவன் ேதடியைத அைடவான். ஒரு மனிதன்
ெதாடர்ந்து தட்டினால் கதவு அவனுக்காகத் த றக்கப்படும். ௧௧ உங்களில்
யாருக்காவதுமகன்இருக்கறானா? உங்கள்மகன்உங்களிடம்மீைனக்ேகட்டால்
நீங்கள் என்ன ெசய்வீர்கள்? எந்தத் தந்ைதயாவது தன் மகனுக்கு பாம்ைபக்
ெகாடுப்பானா? இல்ைல. அவனுக்கு மீைனக் ெகாடுப்பீர்கள். ௧௨ உங்கள்
மகன் முட்ைடையக் ேகட்டால் அவனுக்குத் ேதைளக் ெகாடுப்பீர்களா? இல்ைல.
௧௩நீங்கள் ெபால்லாதவர்கள். ஆனால்உங்கள் பள்ைளகளுக்கு நல்லவற்ைறக்
ெகாடுக்கேவண்டுெமன்பைத அறவீர்கள். எனேவ தன்னிடம் ேகட்கன்ற
மக்களுக்குப் பரிசுத்த ஆவையக் ெகாடுக்க ேவண்டுெமன்பைத பரேலாகப்
ப தா ந ச்சயமாகஅறவார்” என்றார்.

இேயசுவன்வல்லைம
(மத். 12:22-30மாற். 3:20-27)
௧௪ ஊைமயான ஒரு மனிதனிடமிருந்து ஒரு ப சாைச ஒருமுைற இேயசு

துரத்த க்ெகாண்டிருந்தார். ப சாசு ெவளிவந்தேபாது, அந்த மனிதனால்
ேபசமுடிந்தது. மக்கள் வயப்பைடந்தனர். ௧௫ஆனால் சலர் “ெபயல்ெசபூலின்
(ப சாசன்) ஆற்றைல இேயசு பயன்படுத்த , ப சாசுகைளத் துரத்தவடுகறார்.
அசுத்தஆவகளுக்குத்தைலவன்ெபயல்ெசபூல்” என்றனர்.
௧௬ ப றரும் இேயசுைவச் ேசாத க்க வரும்பனர். வானத்தருலிருந்து ஓர்

அைடயாளத்ைதக் காட்டும்படியாக இேயசுைவக் ேகட்டனர். ௧௭ அவர்கள்
எண்ணிக்ெகாண்டிருந்தநைனவுகைளஇேயசுஅற ந்தருந்தார். எனேவஇேயசு
மக்கைள ேநாக்க , “தனக்குள் ஒன்றுக்ெகான்று எத ர்த்துக்ெகாண்டிருக்க ற
எந்த இராஜ்யமும் உைடந்து ச தறும். தனக்குள் சண்ைட இடுகற எந்தக்
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குடும்பமும் ப ரிந்து ேபாகும். ௧௮ எனேவ சாத்தான் தனக்குள் சண்ைடய ட்டால்,
அவனது இராஜ்யம் எப்படி நைலெபறும்? இைத எதற்காகச் ெசால்க ேறன்
என்றால் அசுத்த ஆவகைளத் துரத்துவதற்கு நான் ெபயல்ெசபூலின்
ஆற்றைலப் பயன்படுத்துவதாக நீங்கள் கூறுகறீர்கள். ௧௯ நான் அசுத்த
ஆவகைளத் துரத்துவதற்குப் ெபயல்ெசபூலின் ஆற்றைலப் பயன்படுத்தனால்,
உங்கைளச் சார்ந்தவர்கள் அசுத்த ஆவகைள ெவளிேயற்ற எந்த ஆற்றைலப்
பயன்படுத்துகறார்கள்? எனேவ, உங்கைளச் சார்ந்தவர்கேள நீங்கள் கூறுவது
தவறு என்பைத நரூப க்க றார்கள். ௨௦ அசுத்த ஆவகைளத் துரத்த நான்
ேதவனுைடய வல்லைமையப் பயன்படுத்துக ேறன். ேதவனுைடய இராஜ்யம்
உங்களிடம்வந்தருக்க றதுஎன்பைதஇதுகாட்டுக றது.
௨௧ “பல ஆயுதங்கள் ஏந்தய ஒரு வலிய மனிதன் தன் ெசாந்த வீட்ைடக்

காவல் காக்கும்ேபாது அவன் வீட்டில் உள்ள ெபாருட்கள் பாதுகாப்பாக
இருக்கும். ௨௨அவைனக் காட்டிலும் வலிய மனிதன் ஒருவன் வந்து அவைனத்
ேதாற்கடிக்க றான் என்று ைவத்துக் ெகாள்ேவாம். தனது வீட்ைடக் காக்கும்
ெபாருட்டு முதல் மனிதன் ைவத்தருந்த ஆயுதங்கைள வலிய மனிதன்
எடுத்துக்ெகாள்வான். முதல் மனிதனின் ெபாருட்கைளக்ெகாண்ேட வலிய
மனிதன்தான்ெசய்யநைனப்பைதச்ெசய்வான்.
௨௩ “ஒருவன் என்ேனாடு இருக்கவல்ைல என்றால், அவன் எனக்கு

எத ரானவன். என்ேனாடு ேவைல ெசய்யாதவன் எனக்கு எத ராகச் ெசயல்
புரிகன்றான்.
ெவறுைமயானமனிதன்
(மத். 12:43-45)
௨௪ “ப சாசுக்குரிய அசுத்த ஆவயானது ஒரு மனிதைனவட்டு

ெவளிேயறும்ேபாது,அந்தஆவயானதுவனாந்தரத்த ற்குச்ெசன்றுஓய்ெவடுக்க
ஓர் இடம் ேதடும். ஆனால் அதற்கு எந்த இடமும் அகப்படுவதல்ைல. எனேவ
ஆவயானது, ‘நான் வ ட்டு வந்த மனிதனிடம் தரும்ப ச் ெசல்ேவன்’ என்று
கூறும். ௨௫ ஆவயானது மீண்டும் அவனிடம் வரும்ேபாது, தனது வீடு
சுத்தமானதாகவும் அழகானதாகவும் இருப்பைதக் காணும். ௨௬ அப்ேபாது
அந்த அசுத்த ஆவயானது ெவளிேயேபாய் தன்ைனக் காட்டிலும் அசுத்த
குணம்ெகாண்ட ேமலும் ஏழு ஆவகைளக் கூடேவ அைழத்து வரும். பன்பு
எல்லாஅசுத்தஆவகளும்அவனுள்ேளெசன்றுவச க்கும். முன்ேனஇருந்தைதக்
காட்டிலும்அம்மனிதனுக்குமிகுந்தெதால்ைலஉண்டாகும்” என்றார்.
மக ழ்ச்ச யுள்ளமனிதர்கள்
௨௭ இேயசு இக்காரியங்கைளக் கூறயேபாது, மக்களிைடேய இருந்த

ஒரு ெபண் ேபச ஆரம்ப த்தாள். அவள் இேயசுைவ ேநாக்க , “உங்கைளப்
ெபற்ெறடுத்து தன் மார்பல் பால்ஊட்டிய உங்கள் தாய் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவள்”
என்றாள்.
௨௮ ஆனால் இேயசு, “ேதவனுைடய ேபாதைனகைளக் ேகட்டு அதற்குக்

கீழ்ப்படிக றமக்கேளஉண்ைமயல்ஆசீர்வத க்கப்பட்ட மனிதர்கள்” என்றார்.
நரூப த்துக்காட்டுங்கள்
(மத். 12:38-42;மாற். 8:12)
௨௯ மக்களின் கூட்டம் ெபருக க்ெகாண்ேட வந்தது. இேயசு ெசால்லத்

ெதாடங்கனார், “இன்று வாழும் மக்கள் தீயவர்கள். அவர்கள் ேதவனிடமிருந்து
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அைடயாளமாக அற்புதங்கைளச் ெசய்யும்படி ேகட்க றார்கள். ேயானாவுக்கு*
நடந்த அத சயேம அவர்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும் ஒேர அைடயாளமாகும்.
௩௦ நனிேவயல் வாழ்ந்த மக்களுக்கு ேயானா ஓர் அைடயாளமாக இருந்தான்.
மனித குமாரனுக்கும் அதுேவ ெபாருந்தும். இக்காலத்தல் வாழும் மக்களுக்கு
மனிதகுமாரேனஓர்அைடயாளமானவர்.
௩௧ “நயாயம் தீர்க்கன்ற நாளில் இன்று வாழும் மக்கேளாடு ெதற்கு

ேதசங்களின் அரச எழுந்து நன்று, அவர்கள் ெசய்வது தவறு எனச்
சுட்டிக்காட்டுவாள். ஏெனனில் அந்த அரச சாலேமானின் ஞானமான
ேபாதைனகைளக் ேகட்பதற்காகத் ெதாைல தூரத்தல் இருந்து வந்தவள்.
ஆனால், நான் சாலேமாைனக் காட்டிலும் ேமலானவர் என்பைத உங்களுக்குச்
ெசால்க ேறன்.
௩௨ “நயாயம்தீர்க்க ற நாளில்இன்றுவாழும்மக்கேளாடுநனிேவயன்மக்கள்

எழுந்து நன்று, நீங்கள் தவறுைடயவர்கள் என்பைதச் சுட்டிக் காட்டுவார்கள்.
ஏெனனில்அம்மக்களுக்குேயானாேபாத த்தேபாது,அவர்கள்தம்இதயத்ைதயும்
வாழ்க்ைகையயும் மாற்ற க்ெகாண்டார்கள். ஆனால் நான் ேயானாைவக்
காட்டிலும் ேமலானவர் என்பைதஉங்களுக்குச்ெசால்க ேறன்.
உலகன்ஒளி நீங்கள்
(மத். 5:15; 6:22-23)
௩௩ “யாரும் பாத்த ரத்ைத வளக்கன் ேமல் கவழ்த்து ைவப்பேதா, வளக்ைக

மைறத்து ைவப்பேதா இல்ைல. அதற்குப் பதலாக வளக்ைக வளக்குத்
தண்டின்மீது ைவத்து உள்ேள வருபவர் பார்க்கும்படியாக ஏற்ற ைவப்பார்கள்.
௩௪ உங்கள் சரீரத்த ற்கு உங்கள் கண்ேண வளக்காக இருக்க றது. உங்கள்
கண்கள் நன்றாக இருந்தால், உங்கள் சரீரமும் ஒளி உைடயதாக இருக்கும்.
உங்கள் கண்கள் ெகட்டைவயாக இருந்தால், உங்கள் சரீரமும் இருள் ந ரம்ப க்
காணப்படும். ௩௫ எனேவ கவனமாக இருங்கள். உங்களில் இருக்கும் ஒளி
இருளாகாதபடி பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௩௬ உங்கள் முழு சரீரமும் ஒளி வீச
எந்தப் பகுதயும் இருளாகாதபடி இருந்தால் நீங்கள் மின்னைலப்ேபால் ஒளி
வீசுவீர்கள்” என்றார்.
பரிேசயைரஇேயசுவமர்ச த்தல்
(மத். 23:1-36;மாற். 12:38-40;லூ. 20:45-47)
௩௭இேயசு இவற்ைறெயல்லாம் கூற முடித்த பன்பு, பரிேசயர்களில் ஒருவன்

அவேனாடு சாப்படுமாறு இேயசுைவ அைழத்தான். எனேவ இேயசு வந்து
ேமைசயருேக அமர்ந்தார். ௩௮இேயசு உணவுஉண்பதற்கு முன்ேன ைககைளக்
கழுவாது வந்து அமர்ந்தைதக் கண்ட பரிேசயன் வயப்பைடந்தான். ௩௯இேயசு
அவைன ேநாக்க , “பரிேசயர்களாகய நீங்கள் பாத்த ரத்ைதயும், குவைளையயும்
ெவளிப்புறத்தல் சுத்தமாகக் கழுவுகன்றீர்கள். ஆனால் உட்புறத்தல் ப றைர
ஏமாற்ற த் தீைம ெசய்யும் காரியங்களால் ந ரம்ப இருக்கன்றீர்கள். ௪௦ நீங்கள்
மூடர்கள். ெவளிப்புறத்ைத உண்டாக்கயவேர (ேதவேன) உள்புறத்ைதயும்
உண்டாக்க உள்ளார். ௪௧ உங்கள் பாத்த ரங்களிலும் குவைளகளிலும்
இருப்பவற்ைற ேதைவப்படுகன்றமக்களுக்குக்ெகாடுங்கள். அப்ேபாது நீங்கள்
முற்றலும்சுத்தமானவர்களாகஇருப்பீர்கள்.
* ௧௧:௨௯: ேயானா பைழய ஏற்பாட்டுக்கால தீர்க்கதரிச . மீனின் வயற்றுக்குள் 3 நாள்இருந்து மீண்டும்
உய ேராடு ெவளிேய வந்தவன். இேயசுவும் கல்லைறக்குள் மூன்று நாட்கள் இருந்து உய ேராடு வந்தது
ேபான்றதுஅது.
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௪௨ “பரிேசயேர, உங்கள் நைல ேமாசமானதாக இருக்கும். உங்களுக்குச்
ெசாந்தமானவற்றல், உங்கள் ேதாட்டத்தன் சகல வைள ெபாருட்களில் புதனா,
மரிக்ெகாழுந்து முதலானவற்றல்கூட பத்தல் ஒரு பாகத்ைத ேதவனுக்குக்
ெகாடுக்கன்றீர்கள். ஆனால் பறரிடம் ந யாயமாக நடந்துெகாள்வைதயும்
ேதவைன ேநச ப்பைதயும் மறந்துவடுகன்றீர்கள். இவற்ைற நீங்கள்
கண்டிப்பாகச் ெசய்தல் ேவண்டும். கூடேவ, பத்தல் ஒரு பாகம் ெகாடுப்பது
ேபான்றகாரியங்கைளயும்ெதாடர்ந்துெசய்துவருதல்ேவண்டும்.
௪௩ “பரிேசயேர,உங்கள்நைலேமாசமானதாகஇருக்கும். ெஜபஆலயங்களில்

மிக முக்கயமான இடத்தல் வீற்றருப்பைத நீங்கள் வரும்புக றீர்கள்.
சந்ைத இடங்களில் மக்கள் உங்களுக்கு மரியாைத ெசலுத்த ேவண்டுெமன
வரும்புக றீர்கள். ௪௪ நீங்கள் மைறக்கப்பட்ட கல்லைறகைளப் ேபால் இருந்தால்
அதுஉங்களுக்குேமாசமானதாகஇருக்கும். அைதஅறயாமல்மக்கள்அவற்றன்
மீதுநடந்துெசல்வார்கள்” என்றார்.

யூதேபாதகர்களுக்குப் ேபாதைன
௪௫ ேவதபாரகர்களில் ஒருவன் இேயசுைவ ேநாக்க , “ேபாதகேர, பரிேசயைரக்

குற த்து இக்காரியங்கைள நீங்கள் ெசால்லும்ேபாது, எங்கைளயும்
வமர்ச க்க றீேர” என்றான்.
௪௬ அவனுக்குப் பதலாக இேயசு, “ேவதபாரகேர, உங்கள் நைலைம

ேமாசமானதாக இருக்கும். மக்கள் கீழ்ப்படிய இயலாத வைகயல் கடுைமயான
வதகைள வதக்க றீர்கள். மற்ற மக்கள் அவ்வதகளுக்குக் கட்டுப்படுமாறு
அவர்கைளக் கட்டாயப்படுத்துகன்றீர்கள். ஆனால் நீங்கேளா அவ்வதகைளப்
பன்பற்றுவதற்கு முயன்றுகூடப் பார்ப்பதல்ைல. ௪௭ தீர்க்கதரிச களுக்கு
நைனவுச்சன்னங்கைளக்கட்டுவதால்உங்கள்நைலேமாசமானதாகஇருக்கும்.
அேத தீர்க்கதரிச கைள உங்கள் முன்ேனார்கள் ெகான்றார்கேள. ௪௮ உங்கள்
முன்ேனார் ெசய்தைத நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்வதாக எல்லா மக்களிடமும் காட்டிக்
ெகாள்க றீர்கள். அவர்கள் தீர்க்கதரிச கைளக் ெகான்றார்கள், அவர்களுக்கு
நீங்கள் நைனவுச் சன்னங்கைள எழுப்புகன்றீர்கள்! ௪௯ எனேவ ேதவனின்
ஞானமானது, ‘நான் தீர்க்கதரிச கைளயும், சீஷர்கைளயும், அவர்களிடம்
அனுப்புேவன். தீய மனிதரால் தீர்க்கதரிச களிலும் சீஷர்களிலும் சலர்
ெகால்லப்படுவார்கள். ேவறுசலர்துன்புறுத்தப்படுவார்கள்’ ”என்றுஉைரத்தார்.
௫௦ “உலகம் ேதான்றய காலம் ெதாடங்க ெகால்லப்பட்ட எல்லா

தீர்க்கதரிச களின் மரணத்தற்காகவும், இன்று வாழும் மக்களாகய
நீங்கள் தண்டிக்கப்படுவீர்கள். ௫௧ ஆேபலின் மரணத்தற்காக நீங்கள்
தண்டிக்கப்படுவீர்கள். சகரியாவன் ெகாைலக்காக நீங்கள் தண்டைன
ெபறுவீர்கள். பலிபீடத்த ற்கும் ஆலயத்த ற்கும் நடுவல் சகரியா
ெகால்லப்பட்டான். அவர்கள் எல்லாருக்காகவும் இன்று வாழும் மக்களாகய
நீங்கள்தண்டைனெபறுவீர்கள்என்பைதநான்உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்.
௫௨ “ேவதபாரகேர, உங்களுக்குத் தீைம வரும். ேதவைனப்பற்ற

அறவதற்குரிய த றவுேகாைல ஒளித்து ைவத்தருக்க றீர்கள். நீங்களும்
அறந்துெகாள்வதல்ைல. ப றர் அற ந்துெகாள்வைதயும் தைடெசய்க றீர்கள்”
என்றார்.
௫௩ இேயசு அங்கருந்து களம்பும்ேபாது, ேவதபாரகர்களும் பரிேசயர்களும்

அவைரத் ெதால்ைலப்படுத்த ஆரம்ப த்தார்கள். பலவற்ைறக் குறத்த
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ேகள்வகளுக்குபதல்அளிக்குமாறுஇேயசுைவவற்புறுத்தனார்கள். ௫௪இேயசு
தவறாக ஏேதனும் ெசால்ல ேநர்ந்தால் அவைரப் ப டிக்கலாம் என வழிகாண
முயன்றுெகாண்டிருந்தார்கள்.

௧௨
பரிேசயைரப் ேபாலஇராதீர்
௧ பல்லாய ரக்கணக்கான மக்கள் ஒன்றாகக் கூடி வந்தார்கள். ஒருவைர

ஒருவர் மித க்கும் அளவுக்குத் த ரளான மக்கள் குழுமினர். மக்களிடம்
ேபசும் முன்பு இேயசு தம் சீஷர்கைள ேநாக்க , “பரிேசயரின் புளிப்ைபக் (தீய
ெதாடர்ைப) குறத்து எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். அவர்கள் ேவஷதாரிகள்.
௨ மைறக்கப்பட்ட அைனத்தும் ெவளிப்படும். இரகசயங்கள் ெவளிப்பைடயாக
அறவக்கப்படும். ௩இருளில்கூறுகன்றெசயல்கள்ஒளியல்ெதரிவ க்கப்படும்.
இரகசயமாக அைறயல் முணுமுணுக்கற ெசய்த கள் வீட்டின் ேமலிருந்து
உரக்கத்ெதரிவ க்கப்படும்” என்றார்.
ேதவனுக்குமட்டுேமஅஞ்சுங்கள்
(மத். 10:28-31)
௪ பன்பு இேயசு மக்கைள ேநாக்க , “எனது நண்பர்கேள! மக்களுக்கு

அஞ்சாதீர்கள், என்று நான் உங்களுக்குச் ெசால்கன்ேறன். மக்கள் உங்கள்
சரீரத்ைத அழிக்கக்கூடும். ஆனால் அதற்கு ேமல் உங்களுக்கு அவர்கள்
ேவெறைதயும் ெசய்ய முடியாது. ௫ நீங்கள் யாருக்குப் பயப்படேவண்டுேமா
அவைர நான் உங்களுக்குக் காட்டுக ேறன். உங்கைளக் ெகால்வதற்கும்
நரகத்தல் தள்ளுவதற்கும் ஆற்றல் வாய்ந்தவருக்கு (ேதவனுக்கு) நீங்கள்
பயப்படேவண்டும். ஆம், நீங்கள்பயப்படேவண்டியவர்,அவர்மட்டுேம.
௬ “பறைவகைள வற்கும்ேபாது ஐந்து ச றயைவகள் இரண்டு காசுக்கு

மாத்த ரேம வைல ெபறும். ஆனால், ேதவன் அவற்றல் எைதயும்
மறப்பதல்ைல. ௭ இதற்கும் ேமலாக உங்கள் தைலயல் இருக்கும் முடியன்
எண்ணிக்ைகையக்கூட ேதவன் அறவார். பயப்படாதீர்கள். பல பறைவகைளக்
காட்டிலும்உங்கள்தகுத மிகுதயானது.
இேயசுைவக்குறத்துெவட்கப்படாதீர்
(மத். 10:32-33; 12:32; 10:19-20)
௮ “நான் உங்களுக்குச் ெசால்வதாவது, ப றர் முன்னிைலயல் ஒருவன்

எழுந்து நன்று என்மீது அவனுக்கு நம்ப க்ைக இருப்பதாகக் கூறனால், நானும்
அவன் எனக்குரியவன் என்பைதக் கூறுேவன். ேதவதூதர்கள் முன்பாக
இைதச் ெசால்ேவன். ௯ஆனால் ஒருவன் மக்களுக்கு முன்பாக எழுந்து நன்று
என்ைனநம்பவல்ைலஎன்றுகூறுவாேனயானால்,அம்மனிதன்எனக்குரியவன்
அல்லன். ேதவதூதர்களுக்குமுன்னிைலயல்நான்இைதக்கூறுேவன்.
௧௦ “மனித குமாரனுக்கு எத ராக ஒருவன் எைதேயனும் கூறனால், அவன்

மன்னிக்கப்படுவான். ஆனால், பரிசுத்த ஆவயானவருக்கு எத ரானவற்ைற
ஒருவன்ேபசனால்அவன்மன்னிக்கப்படமாட்டான்.
௧௧ “ெஜப ஆலயத்தல் தைலவர்களுக்கும், முக்கயமான மனிதர்களுக்கும்

முன்பாக, உங்கைளக் ெகாண்டு வரும்ேபாது நீங்கள் எப்படி
தற்காத்துக்ெகாள்வது அல்லது எைதக் கூறேவண்டும் என்று கலக்கம்
அைடயேவண்டாம். ௧௨அந்த ேவைளயல் பரிசுத்த ஆவயானவர் நீங்கள் கூற
ேவண்டியைதஉங்களுக்குப் ேபாத ப்பார்” என்றார்.
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தன்னலம்கூடாது
௧௩ கூட்டத்தலிருந்த ஒரு மனிதன் இேயசுைவ ேநாக்க , “ேபாதகேர, எங்கள்

தந்ைத இறந்து ேபானார். தந்ைதயன் உைடைமைய என்ேனாடு பங்க ட என்
தம்ப க்குச்ெசால்லுங்கள்” என்றான்.
௧௪ ஆனால் இேயசு அவைன ேநாக்க , “உங்கள் நடுவல் நயாயாத பதயாக

நான் இருக்க ேவண்டும் என்ேறா அல்லது உங்கள் தந்ைதயன் ெபாருட்கைள
உங்களுக்கு நான் ப ரித்துத் தர ேவண்டும் என்ேறா யார் கூறயது?” என்று
ேகட்டார். ௧௫ பன்னர் இேயசு அவர்கைள ேநாக்க , “கவனமாக இருங்கள்.
எல்லாவைகயான சுயநலமிக்க ெசயல்களுக்கும் எத ராக உங்கைளக்
காத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ஒருவனுக்குச் ெசாந்தமான பல ெபாருட்களிலிருந்து
ஒருவன்வாழ்வுெபறுவதல்ைல” என்றார்.
௧௬ பன்பு இேயசு இந்த உவைமையச் ெசான்னார்: “நலத்தன்

ெசாந்தக்காரனான ஒரு ெசல்வந்தன் இருந்தான். அவன் நலத்தல் நல்ல
வைளச்சல் கைடத்தது. ௧௭அச்ெசல்வந்தன்தனக்குள், ‘நான்என்னெசய்ேவன்?
வைளச்சைலஎல்லாம்ைவப்பதற்குஇடம்இல்ைலேய’ என்றுஎண்ணினான்.
௧௮ “பன்பு அச்ெசல்வந்தன், ‘நான் ெசய்ய ேவண்டியைத அற ேவன். எனது

களஞ்சயங்கைள இடித்துவ ட்டு ெபரிய களஞ்சயங்கைளக் கட்டுேவன்.
அவற்றல் ேகாதுைமையயும், நல்ல ெபாருட்கைளயும் ந ரப்ப ைவப்ேபன்.
௧௯ அப்ேபாது நான் எனக்குள், என்னிடம் மிகுதயான அளவல் ேசமித்து
ைவக்கப்பட்ட ெபாருட்கள் உள்ளன. பல ஆண்டுகளுக்கான ெபாருட்கைளச்
ேசமித்துள்ேளன். ஓய்வுெகாள், உண், குடி, வாழ்க்ைகைய அனுபவ என்று
கூறுேவன்’ என்றான்.
௨௦ “ஆனால் ேதவன் அவைன ேநாக்க , ‘மூடேன! இன்று இரவல் நீ மரிப்பாய்.

உனக்காகைவத்துள்ளெபாருட்கள்என்னஆகும்? அப்ேபாதுஅப்ெபாருட்கைளப்
ெபறுவதுயார்?’ என்றார்.
௨௧ “தனக்காகேவ மட்டும் ெபாருட்கைளச் ேசர்க்கன்ற மனிதனின் நைல

இத்தைகயது. ேதவனுைடய பார்ைவயல் அம்மனிதன் ெசல்வந்தன் அல்லன்”
என்றார்இேயசு.
கவைலேவண்டாம்
(மத். 6:25-34; 19-21)
௨௨இேயசு சீஷர்கைள ேநாக்க , “ஆகேவ நான் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன்,

உங்கள் வாழ்வுக்குத் ேதைவயான உணைவக் குறத்துக் கவைலப்படாதீர்கள்.
உங்கள் சரீரத்த ற்குத் ேதைவயான உைடகைளக் குறத்து கவைலப்படாதீர்கள்.
௨௩ உணைவக் காட்டிலும் வாழ்க்ைக முக்கயமானது. உைடகைளக்
காட்டிலும் சரீரம் மிகவும் முக்கயமானது. ௨௪ பறைவகைளப் பாருங்கள்.
அைவ வைதப்பேதா, அறுப்பேதா இல்ைல. பறைவகள் வீடுகளிேலா,
களஞ்சயங்களிேலா உணைவச் ேசமிப்பதுமில்ைல. ஆனால் ேதவன்
அவற்ைறப் பாதுகாக்க றார். நீங்கேளா பறைவகைளக் காட்டிலும் மிகவும்
உயர்ந்தவர்கள். ௨௫கவைலப்படுவதால்உங்களில்ஒருவனும்உங்கள்வாழ்வன்
அளைவ நீடிக்க ைவக்க முடியாது. ௨௬ ச றய காரியங்கைள உங்களால் ெசய்ய
முடியாவ ட்டால்ெபரிய காரியங்கைளக்குறத்துக்கவைலப்படுவாேனன்?
௨௭ “காட்டுப்பூக்கைளப் பாருங்கள். அைவவளர்வைதக் கவனியுங்கள். அைவ

தமக்காக உைழப்பேதா, துணிகைள ெநய்வேதா கைடயாது. ஆனால் ெபரிய
ெசல்வம் மிக்க அரசனான சாலேமான் கூட அப்பூக்களில் ஒன்ைறப்ேபால
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அழகாக உடுத்தயதல்ைல என்பைத உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன்.
௨௮ வயலிலுள்ள புல்லுக்கும் ேதவன் அத்தைகய ஆைடைய அணிவக்க றார்.
இன்றுஅந்தப் புல் உய ர் வாழும். நாைளேயா எரிப்பதற்காகத் தீயல்வீசப்படும்.
எனேவ ேதவன் இன்னும் அதகமாக உங்களுக்கு உடுத்துவப்பார் என்பது
உங்களுக்குத்ெதரியும். நம்ப க்ைகயல்குைறவுபடாதீர்கள்.
௨௯ “எைத உண்ேபாம், எைதக் குடிப்ேபாம், என்பைதக் குற த்து எப்ேபாதும்

எண்ணாதீர்கள். அைதக் குறத்துக் கவைலப்படாதீர்கள். ௩௦இவ்வுலக மக்கள்
அைனவரும்அவற்ைறப்ெபறமுயற்ச க்க றார்கள். அைவஉங்களுக்குத்ேதைவ
எனஉங்கள் தந்ைதக்குத் ெதரியும். ௩௧ நீங்கள் வரும்பும் காரியம் ேதவனுைடய
இராஜ்யமாக இருக்க ேவண்டும். அப்ேபாது (உங்களுக்குத் ேதைவயான) மற்ற
எல்லாப்ெபாருட்களும்உங்களுக்குக்ெகாடுக்கப்படும்.”
பணத்ைதநம்பாதீர்கள்
௩௨ “சறு குழுவனேர, பயம் ெகாள்ளாதீர்கள். உங்கள் தந்ைத (ேதவன்)

உங்களுக்கு இராஜ்யத்ைதக் ெகாடுக்க வரும்புக றார். ௩௩ உங்களிடமிருக்கும்
ெபாருட்கைள வற்று, அப்பணத்ைதத் ேதைவப்படுக றவர்களுக்குக்
ெகாடுங்கள். இந்த உலகத்தன் ெசல்வங்கள் நைலத்தருப்பதல்ைல.
பரேலாகத்தன் ெபாக்கஷத்ைதப் ெபறுங்கள். அந்தப் ெபாக்கஷம் என்றும்
நைலத்து நற்கும். தருடர்கள் பரேலாகத்தல் உள்ள ெபாக்கஷத்ைதத் தருட
முடியாது. பூச்ச கள் அைத அழிக்கமுடியாது. ௩௪ உங்கள் ெபாக்கஷம் எங்ேக
இருக்க றேதா,அங்ேகஉங்கள்இதயமும்இருக்கும்.”
எப்ேபாதும்ஆயத்தமாகஇருங்கள்
(மத். 24:42-44)
௩௫ “ஆயத்தமாக இருங்கள். எல்லா ஆைடகைளயும் அணிந்து தீபங்கைள

ஏற்ற ைவயுங்கள். ௩௬தருமணவருந்தலிருந்து எஜமானர் வீட்டுக்குத் தரும்ப
வருவைத எத ர்ப்பார்த்தருக்கும் ஊழியர்கைளப் ேபால் இருங்கள். எஜமானர்
வந்து தட்டுக றார். அேத தருணத்தல் ேவைலக்காரர்கள் எஜமானருக்காகக்
கதைவத் த றக்க றார்கள். ௩௭ எஜமானர் வீட்டுக்கு வந்தவுடன் ஊழியர்கள்
தயாராக அவருக்குக் காத்தருந்தபடியால் ஆசீர்வத க்கப்படுவார்கள். நான்
உங்களுக்கு உண்ைமையச் ெசால்க ேறன். எஜமானர் ேவைலக்குரிய
ஆைடகைளத் தாேன அணிந்துெகாண்டு ஊழியர்கைள ேமைசயன்
அருேக அமரும்படியாகச் ெசால்வார். பன்னர், எஜமானேர அவர்களுக்கு
உணைவப் பரிமாறுவார். ௩௮ அந்த ஊழியர்கள் நள்ளிரவு வைரய ேலா
இன்னும் அதகமாகேவா எஜமானருக்காகக் காத்தருக்க ேவண்டியதருக்கும்.
ஆனால் எஜமானர் வந்து அந்த ஊழியர்கள் அவருக்காகக் காத்தருப்பைதப்
பார்க்கும்ேபாதுஅவர்அத கமக ழ்ச்ச யைடவார்.
௩௯ “இதைன நைனவல் ைவத்தருங்கள்: தருடன் வரும் ேநரத்ைத

வீட்டுச் ெசாந்தக்காரன் அற ந்தருந்தால், வீட்டினுள் தருடன் நுைழய அவன்
அனுமதக்கமாட்டான். ௪௦ எனேவ நீங்களும் ஆயத்தமாக இருத்தல் ேவண்டும்.
மனிதகுமாரன்நீங்கள்எத ர்பாராத ேநரத்தல்வருவார்” என்றார்.
நம்ப க்ைகயானஊழியன்யார்
(மத். 24:45-51)
௪௧ “ஆண்டவேர நீங்கள் இந்த உவைமைய எங்களுக்காக மட்டுமா அல்லது

எல்லாமக்களுக்காகவுமாகூறனீர்கள்?” என்றுேபதுருேகட்டான்.
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௪௨ அவனுக்குப் பதலாகக் கர்த்தர், “யார் ஞானமுள்ள, நம்ப க்ைகக்குரிய
ஊழியன்? எஜமானர் ப ற ஊழியர்கைளக் கவனிக்கவும் அவர்களுக்குத் தக்க
ேநரத்தல் உணவளிக்கும்ெபாருட்டும் ஒரு ஊழியைன நயமிப்பார். அந்த
ேவைலையச் ெசய்யும்படி எஜமானர் நம்புகன்ற ஊழியன் யார்? ௪௩ எஜமானர்
வந்து அந்த ஊழியன் ெகாடுக்கப்பட்ட ேவைலையச் சரிவர ெசய்துவருவைதப்
பார்க்கும்ேபாது, அந்த ஊழியன் மிகவும் மக ழ்ச்ச யைடவான். ௪௪ நான்
உங்களுக்கு உண்ைமையச் ெசால்க ேறன். எஜமானருக்குச் ெசாந்தமான
எல்லாவற்ைறயும் கவனிக்கும் ெபாறுப்ைப ஏற்க அந்த ஊழியைன எஜமானர்
ஏற்படுத்துவார்.
௪௫ “ஆனால் எஜமானர் வைரவல் தரும்ப வரமாட்டார் என்று எண்ணினால்

நடப்பெதன்ன? அந்தஊழியன்மற்றஊழியர்கைளஅவர்கள்ஆண்களானாலும்,
ெபண்களானாலும் அடித்துத் துன்புறுத்த ஆரம்ப ப்பான். அவன் உண்டு, பருக ,
மிதமிஞ்ச ப் ேபாவான். ௪௬ அந்த உழியனுக்குத் தகவேல ெதரியாதேபாது
எஜமானர் வருவார். அந்த ஊழியன் சற்றும் எத ர்பார்த்த ராத ேநரத்தல்
அவர் வருவார். அப்ேபாது அந்த எஜமானர் அந்த ஊழியைனத் தண்டிப்பார்.
கீழ்ப்படியாத ப ற மனிதேராடு இருக்கும்படியாக எஜமானர் அவைனயும்
அனுப்பவடுவார்.
௪௭ “எஜமானர் தன்னிடம் எத ர்ப்பார்த்த ேவைல என்ன என்பது

அந்த ஊழியனுக்குத் ெதரியும். ஆனால் அந்த ஊழியன் அவனது
எஜமானர் வரும்பயைதச் ெசய்ய முயல்வேதா, அதற்குத் தன்ைன
ஆயத்தப்படுத்த க்ெகாள்வேதா இல்ைல. எனேவ அந்த ஊழியன் அதகமாகத்
தண்டிக்கப்படுவான். ௪௮ ஆனால் எஜமானர் தன்னிடம் எத ர்ப்பார்ப்பைத
அற ந்துெகாள்ளாதஊழியனின் நைல என்ன? தண்டைனக்குரிய ெசயல்கைள
அவன் ெசய்க றான். ஆனால் தான் ெசய்ய ேவண்டியைத அற ந்தும் ெசய்யாத
ஊழியைனக் காட்டிலும் அவன் குைறந்த தண்டைனையப் ெபறுவான்.
ஒருவனுக்குஅதகமாகஅளிக்கப்பட்டால்அவனுைடயெபாறுப்பும்அத கரிக்கும்.
அதகமாக ஒருவனுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டால் அவனிடமிருந்து அதகம்
எத ர்ப்பார்க்கப்படும்” என்றார்.
வத்தயாசமானேபாதைன
(மத். 10:34-36)
௪௯ இேயசு ெதாடர்ந்து ெசான்னார், “உலகத்தல் அக்கனிையக் ெகாண்டு

வருவதற்காக நான் வந்ேதன். அது ஏற்ெகனேவ எரியத் ெதாடங்க இருக்க
ேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன். ௫௦ நான் இன்ெனாரு ஞானஸ்நானத்ைதப்
ெபறேவண்டும். அது முடியும்வைரக்கும் நான் ெதால்ைலக்குள்ளானதாக
உணர்க ேறன். ௫௧ நான் உலகத்தல் அைமதைய நைலநாட்டுவதற்காக
வந்ேதன் என்று எண்ணுகறீர்களா? இல்ைல. நான் உலகல் ப ரிைவ ஏற்படுத்த
வந்ேதன். ௫௨இப்ேபாதலிருந்து, ஐந்து ேபருள்ள ஒரு குடும்பத்தல் மூன்று ேபர்
இருவருக்குஎத ராகவும்,இருவர்மூவருக்குஎத ராகவும் ப ரிந்தருப்பார்கள்.

௫௩ “தந்ைதயும்மகனும்ப ரிந்தருப்பார்கள்.
மகன்தந்ைதையஎத ர்த்துந ற்பான்.
தந்ைதமகைனஎத ர்த்துந ற்பான்.

தாயும்மகளும்ப ரிந்தருப்பார்கள்.
மகள்தாையஎத ர்த்துந ற்பாள்.
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தாய்மகைளஎத ர்த்துந ற்பாள்.
மாமியாரும்மருமகளும்ப ரிந்தருப்பார்கள்.

மருமகள்மாமியாைர எத ர்த்துந ற்பாள்.
மாமியார் மருமகைளஎத ர்த்துந ற்பாள்.”

காலத்ைதஅறயுங்கள்
(மத். 16:2-3)
௫௪ பன்பு இேயசு மக்கைள ேநாக்க , “ேமற்கல் ேமகங்கள் ெபருகுைகயல்

நீங்கள் ‘மைழக்குரிய புயல் வந்து ெகாண்டிருக்க றது’ என்று உடேன
ெசால்க றீர்கள். உடேன மைழ ெபாழிய ஆரம்ப க்க றது. ௫௫ ெதற்கலிருந்து
காற்று வீசுவைத உணர்ந்ததும் நீங்கள், ‘இன்று ெவப்பமான நாள்’ என்று
ெசால்க றீர்கள். நீங்கள்ெசால்வதுசரியானேத. ௫௬ேவஷதாரிகேள! காலத்ைதப்
புரிந்து பூமி மற்றும் வானத்தன் மாற்றங்களுக்குப் ெபாருள் உைரக்க றீர்கள்.
இப்ேபாது நடந்துெகாண்டிருப்பவற்ைற ஏன் உங்களால் புரிந்துெகாள்ள
முடியவல்ைல?” என்றார்.

ப ரச்சைனையத்தீருங்கள்
(மத். 5:25-26)
௫௭ “சரியான ஒன்ைறக் குறத்து ஏன் உங்களால் முடிெவடுக்க முடியவல்ைல?

௫௮ஒருவன்உங்கள்மீதுவழக்குத்ெதாடுக்கும்ேபாதுஅைதத்தீர்க்கும்ெபாருட்டு
அவேனாடு நீத மன்றத்துக்குப் ேபாகும்ேபாது, வழிய ேலேய அைதத்
தீர்த்துக்ெகாள்ள கடினமாக முயற்ச ெசய்யுங்கள். அந்த வழக்ைகத்
தீர்த்துக்ெகாள்ளாவ ட்டால் அவன் நயாயாத பதய டம் உங்கைள அைழத்துச்
ெசல்லக் கூடும். நயாத பத உங்கைள ஓர் அத காரிய டம் ஒப்பைடக்க, அவன்
உங்கைளச்சைறயல்தள்ளக்கூடும். ௫௯அவர்கள்உங்களிடமிருக்கும்கைடச க்
காசுவைர அைனத்ைதயும் எடுக்க றவைரக்கும் நீங்கள் அங்கருந்து ெவளிேய
வரப்ேபாவதல்ைல” என்றார்.

௧௩
மனம்மாறுங்கள்
௧அப்ேபாது இேயசுேவாடு கூட மக்கள் சலர் இருந்தனர். கலிேலயாவலுள்ள

மக்கள் சலருக்கு நடந்தைத அவர்கள் இேயசுவுக்குக் கூறனர். அம்மக்கள்
ேதவைன வழிபட்டுக்ெகாண்டிருக்ைகயல் அவர்கைளப் பலாத்து ெகான்றான்.
அவர்கள் ேதவனுக்குப் பலிய ட்டுக்ெகாண்டிருந்த மிருகங்களின் இரத்தத்ேதாடு
அவர்களின் இரத்தத்ைதயும் கலந்தான். ௨ இேயசு, “அந்த மக்களுக்கு
இவ்வாறு ேநரிட்டதால் கலிேலயாவல் உள்ள மற்ற அைனவைரக் காட்டிலும்
அவர்கள் பாவம் ெசய்தவர்கள் என நைனக்கறீர்களா? ௩ இல்ைல,
அவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் இல்ைல. ஆனால் நீங்கள் அைனவரும்
உங்கள் இதயங்கைளயும் வாழ்ைவயும் மாற்ற க்ெகாள்ளாவ ட்டால் அந்த
மக்கைளப்ேபால நீங்களும் அழிக்கப்படுவீர்கள். ௪ சீேலாவாமிேல ேகாபுரம்
வழுந்தேபாது ெகால்லப்பட்ட பத ெனட்டுப் ேபரின் நைல என்ன? எருசேலமில்
வச க்கன்ற எல்லாைரக் காட்டிலும் அவர்கள் மிகுந்த பாவம் ெசய்தவர்கள்
என நைனக்கறீர்களா? ௫ அவர்கள் அப்படியல்ல. ஆனால் நீங்கள் உங்கள்
இதயங்கைளயும், வாழ்க்ைகையயும் மாற்ற க்ெகாள்ளவல்ைலெயனில்,
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நீங்களும்கூடஅழிக்கப்படுவீர்கள் என்பைத நான்உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன்”
என்றுபதல்கூறனார்.
பயனற்றமரம்
௬ இேயசு இந்த உவைமையச் ெசான்னார்: “ஒரு மனிதனுக்கு ஓர் அத்த

மரம் இருந்தது. தனது ேதாட்டத்தல் அம்மரத்ைத நட்டுைவத்தருந்தான்.
மரத்தல் சல பழங்கள் இருக்கறதா என அம்மனிதன் பார்த்து வந்தான்.
அவன் கண்ணில் பழம் எதுவும் படவல்ைல. ௭ ேதாட்டத்ைதக் கண்காணித்து
வந்த ேவைலக்காரன் ஒருவன் அம்மனிதனுக்கு இருந்தான். அம்மனிதன்
ேவைலக்காரைன ேநாக்க , ‘மூன்று ஆண்டுகளாக இந்த மரத்தல்
பழங்களுக்காகப் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். ஆனால் ஒன்றும் என்
கண்ணில் படவல்ைல. அைத ெவட்டி வீழ்த்தவடு. எதற்கு அது நலத்ைதப்
பாழ்படுத்த ேவண்டும்?’ என்றான். ௮ அதற்கு ேவைலக்காரன், ‘எஜமானேர,
இன்னும் ஓராண்டுக்குள் அந்த மரம் கனி ெகாடுக்க றதா என்று பார்ப்ேபாம்.
அைதச் சுற்றலும் மண்ைணத் ேதாண்டி ெகாஞ்சம் உரத்ைதப் ேபாடுேவன்.
௯ அடுத்த ஆண்டு அந்த மரம் கனி ெகாடுக்கக் கூடும். அம்மரம் அப்படியும்
கனிதராவ ட்டால் நீங்கள்அைதெவட்டிப் ேபாடலாம்’ என்றுபதல்கூறனான்.”
ஓய்வுநாளில்குணமாக்குதல்
௧௦ ஓய்வு நாளில் ஓர் ஆலயத்தல் இேயசு ேபாத த்துக் ெகாண்டிருந்தார்.

௧௧ ப சாசனாலாகய அசுத்த ஆவையத் தன்னுள்ேள ெகாண்டிருந்த ஒரு ெபண்
அந்தெஜபஆலயத்தல்இருந்தாள். பத ெனட்டுஆண்டுகளாகஅப்ெபண்ைணப்
ப சாசு ஊனப்படுத்த ற்று. அவள் முதுகு கூனலாக இருந்தது. அவள் நமிர்ந்து
ந ற்கமுடியவல்ைல. ௧௨இேயசுஅவைளப்பார்த்துஅைழத்தார். ேமலும்அவைள
ேநாக்க , “ெபண்ேண,உன்ேநாய்உன்ைனவட்டுநீங்கற்று” என்றார். ௧௩இேயசு
தன் ைககைள அவள் ேமல் ைவத்தார். அேத தருணத்தல் அவளால் ந மிர்ந்து
ந ற்கமுடிந்தது. அவள்ேதவைனவாழ்த்தனாள்.
௧௪ ஓய்வு நாளில் இேயசு அவைளக் குணமாக்கயைதக் குற த்து ெஜப

ஆலயத்தன் தைலவர் ேகாபம் அைடந்தார். அத்தைலவர் மக்கைள ேநாக்க ,
“ேவைல ெசய்வதற்கு ஆறு நாட்கள் உள்ளன. அந்த நாட்களில் குணம்ெபற
வாருங்கள். ஓய்வுநாளில்குணமைடயவராதீர்கள்” என்றார்.
௧௫ இேயசு பதலாக, “நீங்கள் ேவஷதாரிகளான மனிதர். ஓய்வு நாளில்

கூட நீங்கள் எல்லாரும் உங்கள் வீட்டில் ெகாட்டிலில் இருக்கும் எருதுைவேயா
அல்லதுகழுைதையேயாஅவழ்த்துநீர் பருகுவதற்குஅைழத்துச் ெசல்க றீர்கள்.
௧௬ நான் குணமாக்கய இப்ெபண் நமது யூத சேகாதரி.* ஆனால் சாத்தான்
அவைளப் பத ெனட்டு ஆண்டுகளாகப் பீடித்தருந்தான். ஓய்வு நாளில் அவளது
ேநாயனின்றுஅவைளவடுவப்பதுந ச்சயமாகத் தவறல்ல” என்றார். ௧௭இேயசு
இைதக் கூறயேபாது அவைர வமர்ச த்துக்ெகாண்டிருந்த அைனவரும்
தங்கைளக் குறத்து ெவட்கமைடந்தார்கள். இேயசு ெசய்த அற்புதமான
காரியங்கைளக்குறத்துஎல்லாமக்களும்மக ழ்ச்ச யைடந்தார்கள்.
கடுகுவைதயன்உவைம
(மத். 13:31-33;மாற். 4:30-32)
௧௮ பன்பு இேயசு, “ேதவனுைடய இராஜ்யம் எைதப் ேபான்றது? அைத

எதேனாடு ஒப்படுேவன்? ௧௯ ேதவனுைடய இராஜ்யம் கடுகுச் ெசடியன்

* ௧௩:௧௬: யூதசேகாதரி எழுத்தன்படியானெபாருள் “ஆப ரகாமின்மகள்.’
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வைதையப் ேபான்றது. ஒருவன் இந்த வைதைய அவனது ேதாட்டத்தல்
ஊன்றுகறான். வைத முைளத்து மரமாக றது. பறைவகள் அதன் கைளகளில்
கூடுகைளக்கட்டுகன்றன” என்றார்.
௨௦ மீண்டும் இேயசு, “ேதவனின் இராஜ்யத்ைத எதேனாடு ஒப்படுேவன்?

௨௧ஒருெபரிய பாத்த ரத்தல்அப்பத்த ற்காகைவக்கப்படிருக்கும்மூன்றுமடங்கு
அளவுள்ளமாேவாடுஒருெபண்கலக்கும்புளிப்பானெபாருளுக்குஒப்பானதாக
இருக்க றது. அதுமாவுமுழுவைதயும்புளிக்கச் ெசய்யும்” என்றார்.

குறுகயவாசல்
(மத். 7:13-14, 21-23)
௨௨ஒவ்ெவாருநகரத்தலும்க ராமத்தலும்இேயசுேபாத த்துக்ெகாண்டிருந்தார்.

அவர் எருசேலம் வழியாகப் பயணம் ெசய்துெகாண்டிருந்தார். ௨௩ ஒருவன்
இேயசுவ டம், “ஆண்டவேர, ச லர் மட்டுேமமீட்கப்படுவார்களா?” என்றுேகட்டான்.
௨௪இேயசு, “பரேலாகத்த ற்கு ேநராகத் த றக்க ற குறுகய வாசலின் வழியாக

நுைழய முயலுங்கள். பலர் அதனுள் நுைழய முயல்வார்கள். ஆனால்
அவர்களால் நுைழய இயலாது. ௨௫ ஒரு மனிதன் தன் வீட்டின் கதைவ
மூடிக்ெகாண்டால் நீங்கள் ெவளிேய நன்று தட்டமுடியும். ஆனால் அவன்
தறக்கமாட்டான். நீங்கள், ‘ஐயா, எங்களுக்காகக் கதைவத் த றக்கவும்’ என்று
ேகட்க முடியும். அம்மனிதன், ‘நீங்கள் எங்கருந்து வருகறீர்கள் என்று எனக்குத்
ெதரியாது’ என்பான். ௨௬ ப றகு நீங்கள் அவனிடம் ‘நாங்கள் உங்கேளாடு
உண்டு, குடித்ேதாேம. நீங்கள் எங்களது நகரங்களில் ேபாத த்தீர்கேள’ என்று
ெசால்லுவீர்கள். ௨௭அப்ேபாது அவன், ‘உங்கைள நான் அற ேயன். எங்கருந்து
வருகறீர்கள். என்னிடமிருந்து ேபாய்வடுங்கள். நீங்கள் பைழகைளச் ெசய்க ற
மனிதர்கள்’ என்பான்.
௨௮ “நீங்கள், ஆப ரகாம், ஈசாக்கு, யாக்ேகாபு, மற்றும் தீர்க்கதரிச கைளயும்

ேதவனின் இராஜ்யத்தல் காண்பீர்கள். ஆனால் நீங்கேளா ெவளிேய
வ டப்படுவீர்கள். பயத்தாலும் ேகாபத்தாலும் உரக்கச் சத்தமிடுவீர்கள்.
௨௯ க ழக்கு, ேமற்கு, வடக்கு, ெதற்கு ஆகய தைசகளில் இருந்து மக்கள்
வருவார்கள். ேதவனுைடயஇராஜ்யத்தல் ேமைசயருேகஅவர்கள்அமர்வார்கள்.
௩௦வாழ்க்ைகயல் மிகவும் தாழ்ந்த இடத்தல் இருந்த மக்களுக்கு ேதவனுைடய
இராஜ்யத்தல் மிகவும் உயர்ந்த இடம் ெகாடுக்கப்படும். இப்ேபாது உயர்ந்த
இடத்தல் இருக்கும் மக்கள் ேதவனுைடய இராஜ்யத்தல் தாழ்ந்த இடத்தல்
இருப்பார்கள்” என்றுகூறனார்.

எருசேலமில்இேயசுமரிப்பார்
(மத். 23:37-39)
௩௧ அப்ேபாது, ச ல பரிேசயர்கள், “இங்கருந்து ெசன்று ஒளிந்துெகாள்ளும்.

ஏேராது மன்னன் உம்ைமக் ெகால்ல வரும்புக றான்” என்று இேயசுவ டம் வந்து
ெசான்னார்கள்.
௩௨ அவர்கைள ேநாக்க , இேயசு, “அந்த நரிய டம் (ஏேராது) ேபாய்

‘இன்றும், நாைளயும் நான் மக்களிடமிருந்து அசுத்த ஆவகைளத் துரத்த ,
குணப்படுத்துதலாகய என் ேவைலைய முடிக்க ேவண்டும். மறுநாள்,
என் ேவைல முடிந்துவடும்’ ௩௩ அதற்குப் ப றகு, எல்லாத் தீர்க்கதரிச களும்
எருசேலமில் மரிக்க ேவண்டும் என்பதால் நான் என் வழியல் ெசல்லேவண்டும்
என்றுெசால்லுங்கள்” என்றார்.
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௩௪ “எருசேலேம! எருசேலேம! நீ தீர்க்கதரிச கைளக் ெகாைல ெசய்கன்றாய்.
ேதவன்உன்னிடம் அனுப்பய அந்த மனிதர்கைளக் கல்ெலற ந்து ெகால்க றாய்.
பற்பல ேவைளகளில் உன் மக்களுக்கு உதவ வரும்ப ேனன். ஒரு ேகாழி
தன் குஞ்சுகைளச் ச றகுகளின் கீேழ ேசர்ப்பதுேபால நான் உன் மக்கைள
ஒருமித்து ேசர்க்க வரும்ப ேனன். ஆனால் நீ என்ைன அனுமதக்கவல்ைல.
௩௫ இப்ேபாது உன் வீடு ெவறுைமயானதாக வ டப்பட்டிருக்கும். நீங்கள்,
‘ேதவனின் ெபயரால் வருகறவர் ேதவனால் ஆசீர்வத க்கப்படடவர்’ என்று
மீண்டும் ெசால்க றவைரக்கும், என்ைனப் பார்க்கமாட்டீர்கள் என்பைத நான்
உங்களுக்குச்ெசால்க ேறன்” என்றார்இேயசு.

௧௪
ஓய்வுநாளில்குணப்படுத்துவதுசரியா?
௧ஓய்வு நாளில் இேயசு பரிேசயர்களின் தைலவனாகய ஒருவனின் வீட்டுக்கு

அவேனாடு உணவு உண்ணச் ெசன்றார். அங்கருந்த ஜனங்கள் இேயசுைவக்
கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள். ௨ ெகாடிய ேநாய்* உள்ள ஒரு மனிதைன
இேயசுவன் முன்ேன ெகாண்டு வந்தார்கள். ௩ இேயசு பரிேசயரிடமும்,
ேவதபாரகரிடமும், “ஓய்வு நாளில் குணப்படுத்துவது சரியா அல்லது தவறா?”
என்றுேகட்டார். ௪ஆனால்அவர்கள்அந்தக்ேகள்வக்குப்பதல்ெசால்லவல்ைல.
எனேவஇேயசுஅந்தமனிதைனஅைழத்துஅவைனக்குணமாக்கனார். பன்னர்
இேயசு அந்த மனிதைன அனுப்பவ ட்டார். ௫ பரிேசயரிடமும், ேவதபாரகரிடமும்
இேயசு, “உங்கள் மகேனா அல்லது ேவைல ெசய்யும் மிருகேமா ஓய்வு
நாளில் ஒரு கணற்றல் வழுந்துவ ட்டால் வைரந்து ெவளிேய எடுப்பீர்கள்
என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும்” என்றார். ௬ இேயசு கூறயதற்கு எத ராகப்
பரிேசயர்களும்ேவதபாரகர்களும்எைதயும்கூறமுடியவல்ைல.
சுயமுக்கயத்துவம் ேவண்டாம்
௭ வருந்தனர்களில் சலர் மத ப்புக்குரிய உயர்ந்த இடத்தல் அமருவதற்காக

ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாண்டிருப்பைத இேயசு கவனித்தார். எனேவ இேயசு
இவ்வுவைமையச் ெசான்னார். ௮ “ஒருவன் உங்கைள ஒரு தருமணத்தற்காக
அைழக்கும்ேபாது,மிகமுக்கயமானஇருக்ைகயல்அமராதீர்கள். அந்தமனிதன்
உங்கைளக் காட்டிலும் முக்கயமான மனிதர் ஒருவைர அைழத்தருக்கக் கூடும்.
௯ நீங்கள் முக்கயமான இருக்ைகயல் அமர்ந்துெகாண்டிருக்ைகயல் உங்கள்
இருவைரயும் அைழத்த மனிதன் வந்து, ‘உங்கள் இருக்ைகைய இவருக்குக்
ெகாடுங்கள்’ என்று கூறக்கூடும். எனேவ கைடச இடத்ைத ேநாக்க , நீங்கள்
ெசல்லக்கூடும். உங்களுக்குஅதுஅவமானமாகஇருக்கும்.
௧௦ “எனேவ ஒருவன் உங்கைள அைழக்கும்ேபாது முக்கயமற்ற இடத்தல்

உட்காருங்கள். அப்ேபாது உங்கைள அைழத்த மனிதன் உங்களிடம் வந்து,
‘நண்பேன, இன்னும் முக்கயமான இருக்ைகயல் வந்து அமருங்கள்’ என்பான்.
அப்ேபாது மற்ற எல்லா வருந்தனர்களும் உங்கைள மத ப்பார்கள். ௧௧ தன்ைன
முக்கயமாகக் கருதும் எந்த மனிதனும் தாழ்த்தப்படுவான். தன்ைனத்
தாழ்த்த க்ெகாள்க றமனிதன்உயர்வாகைவக்கப்படுவான்” என்றார்.
நீ பலன்ெபறுவாய்

* ௧௪:௨: ெகாடியேநாய் நீர்க்ேகாைவஎன்னும்ேநாய். இதனால்உடம்பு ேமலும் ேமலும்வீங்கக்ெகாண்ேட
ேபாகும்.
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௧௨ பன்பு இேயசு தன்ைன அைழத்த பரிேசயைன ேநாக்க , “நீ பகலுணேவா,
இரவுணேவா அளிக்ைகயல், உன் நண்பர்கள், சேகாதரர்கள், உறவனர்கள்,
ெசல்வந்தர்களாகய அக்கம் பக்கத்தார் ஆக ேயாைர மட்டும் அைழக்காேத.
மற்ெறாரு முைற அவர்கள் உன்ைனத் தம்ேமாடு உண்ணுவதற்காக
அைழப்பார்கள். அப்ெபாழுது உனக்கு உன் பலன் கைடத்துவடும். ௧௩அதற்கு
மாறாக, நீ வருந்தளிக்கும் ேபாது, ஏைழகைளயும், முடமானவர்கைளயும்,
ெநாண்டிகைளயும், குருடர்கைளயும் அைழத்துக்ெகாள். ௧௪ அந்த ஏைழகள்
உனக்கு மீண்டும் எதுவும் அளிக்க முடியாததால் நீ ஆசீர்வத க்கப்படுவாய்.
அவர்களுக்குஒன்றுமில்ைல. ஆனால் நல்ேலார் மரணத்தலிருந்து எழுைகயல்
உனக்குஅதற்குரிய பலன்கைடக்கும்” என்றார்.

ெபரியவருந்தன்உவைம
(மத். 22:1-10)
௧௫ இேயசுவுடன் ேமைசயருேக உட்கார்ந்தருந்த ஒரு மனிதன் இவற்ைறக்

ேகட்டான். அவன் இேயசுவ டம், “ேதவனின் இராஜ்யத்தல் உணைவ அருந்தும்
மக்கள்மிகுந்த சந்ேதாஷமாகஇருப்பார்கள்” என்றான்.
௧௬ இேயசு அவைன ேநாக்க , “ஒரு மனிதன் ஒரு ெபரிய வருந்துக்கு

ஏற்பாடு ெசய்தான். பலைரயும் அவ்வருந்துக்கு அைழத்தான். ௧௭ சாப்படும்
ேவைள ெநருங்கயதும் அவன் ேவைலக்காரைன வருந்தனர்களிடம் அனுப்ப ,
‘வாருங்கள்! உணவு தயாராக இருக்க றது’ என்று ெசால்லுமாறுஅனுப்பனான்.
௧௮ஆனால்அந்தவருந்தனர்கள்எல்லாம் தம்மால்வரஇயலாதுஎனச்ெசால்லி
அனுப்பனார்கள். ஒவ்ெவாருவரும்ஏேதனும்ஒருசாக்குப்ேபாக்குகூறனார்கள்.
முதலாமவன், ‘நான் ஒரு வயைல வாங்கயுள்ேளன். அைதப் பார்க்கப்
ேபாகேவண்டும். தயவுெசய்து மன்னிக்கவும்’ என்றான். ௧௯ இன்ெனாருவன்,
‘ஐந்து ேஜாடி ஏர்மாடுகள்வாங்க இருக்க ேறன். அைவகைளேசாத த்துபார்க்கப்
ேபாகேவண்டும். தயவுெசய்து மன்னித்துெகாள்’ என்றான். ௨௦மூன்றாமவன்,
‘எனக்குஇப்ெபாழுதுதான்தருமணமாயற்று. நான்வரமுடியாது’ என்றான்.
௨௧ “எனேவ ேவைலக்காரன் தரும்ப வந்தான். நடந்தவற்ைற எஜமானருக்குக்

கூறனான். எஜமானர் சனந்து, தன் ேவைலக்காரனிடம், ‘வைரந்து ெசல்.
ெதருக்களிலும், ஊரின் ஒதுக்குப் புறங்களிலும் இருக்க ற ஏைழகைளயும்,
அங்கவீனர்கைளயும்,குருடைரயும்,முடவர்கைளயும்அைழத்துவா’ என்றான்.
௨௨ “பன்னர் ேவைலக்காரன் அவனிடம் வந்து, ‘எஜமானேர, நீங்கள்

கூறயபடிேய நான் ெசய்ேதன். ஆனால் இன்னும் அதக மக்களுக்கு
இடமிருக்க றது’ என்றான். ௨௩ எஜமானன் ேவைலக்காரைன ேநாக்க , ‘ெபரும்
பாைதகள்அருேகயும் க ராமப்புறத்த ற்கும் ெசல். அங்குள்ளமக்கைளவருமாறு
ெசால். எனது வீடு முழுவதும் ஆட்களால் ந ரம்ப இருக்க ேவண்டும்’ என்று
வற்புறுத்தனான். ௨௪ ேமலும் ‘நான் முதலில் அைழத்தவர்களில் ஒருவர் கூட
என்ேனாடுவருந்துண்ணப்ேபாவதல்ைல’ என்றான்” எனக்கூறனார்.

முதலில்த ட்டமிடுங்கள்
(மத். 10:37-38)
௨௫ இேயசுேவாடு பலர் பயணம் ெசய்துெகாண்டு இருந்தனர். இேயசு

மக்கைள ேநாக்க , ௨௬ “என்னிடம் வருகற ஒருவன் அவனது தந்ைதையேயா,
தாையேயா, சேகாதரைரேயா, சேகாதரிகைளேயா, என்ைனக் காட்டிலும்
அதகமாக ேநச த்தால் அம்மனிதன் எனக்குச் சீஷனாக ஆக முடியாது. ஒருவன்
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தன்ைன ேநச ப்பைதக் காட்டிலும் அதகமாக என்ைன ேநச க்க ேவண்டும்!
௨௭ ஒருவன் என்ைனப் பன்பற்றும்ேபாது அவனுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கும்
சலுைவைய (துன்பத்ைத)சுமக்காவ ட்டால்அவன்எனக்குச் சீஷனாகமுடியாது.
௨௮ “ஒரு ேகாட்ைடையக் கட்டும்முன்பு,முதலில்அமர்ந்துஅைதக் கட்டுவதற்கு

எவ்வளவு ெசலவாகும் என்பைதத் தீர்மானிப்பீர்கள். ேவைலைய முடிப்பதற்குத்
ேதைவயான பணம் உங்களிடம் இருக்க றதா என்பைதப் பார்க்க ேவண்டும்.
௨௯ அைதச் ெசய்யாவ ட்டால் நீங்கள் ேவைலையத் ெதாடங்கனாலும், அைத
முடிக்க உங்களால் முடியாது. நீங்கள் அைத முடிக்க முடியாவ ட்டால் அைதக்
கவனிக்க ற எல்லா மக்களும் உங்கைளப் பார்த்து நைகப்பார்கள். ௩௦அவர்கள்,
‘இந்த மனிதன் கட்ட ஆரம்ப த்தான். ஆனால் முடிக்க முடியவல்ைல’ என்று
ெசால்வார்கள்.
௩௧ “ஓர் அரசன் மற்ேறார் அரசனுக்கு எத ராகப் ேபாரிடச் ெசன்றால், முதலில்

அமர்ந்து த ட்டமிடுவான். அரசனிடம் பத்தாய ரம் வீரர்கள் மட்டுேம இருந்தால்
இருபதாய ரம் வீரர்கள் ெகாண்ட மற்ற அரசைனத் ேதாற்கடிக்க முடியுமா எனப்
பார்ப்பான். ௩௨அவனால்மற்றஅரசைனத் ேதாற்கடிக்கமுடியாெதன்றால், எத ரி
இன்னும் ெதாைலவான இடத்தல் இருக்கும்ெபாழுேத சல ஆட்கைள அனுப்ப
அந்தஅரசனிடம் சமாதானத்த ற்கானேபச்சுவார்த்ைதயல்ஈடுபடுவான்.
௩௩ “அைதப்ேபாலேவ முதலில் நீங்கள் த ட்டமிட ேவண்டும். என்ைனப்

பன்பற்றேவண்டுமானால்உங்களிடம்இருக்கும்அைனத்ைதயும்ெகாடுத்துவ ட
ேவண்டும், அவ்வாறு ெசய்யவல்ைல என்றால், நீங்கள் எனது சீஷராக இருக்க
முடியாது!”

உப்பன்உதாரணம்
(மத். 5:13;மாற். 9:50 )
௩௪ “உப்புஒருநல்லெபாருள். ஆனால்உப்புஅதன்சுைவையஇழந்துேபானால்

அதனால் பயன் எதுவும்இல்ைல. அைதத் தரும்பவும் சுைவஉைடயதாக மாற்ற
முடியாது. ௩௫ மண்ணிற்காகேவா, உரமாகேவா, கூட அதைனப் பயன்படுத்த
முடியாது. மக்கள்அைதவீசெயற ந்துவடுவார்கள்.

“என்ைனக்ேகட்க றமக்கேள! கவனியுங்கள்” என்றார்.

௧௫
ஆடு,ெவள்ளிக்காசுஉவைம
(மத். 18:12-14)
௧வரி வசூலிப்ேபார் பலரும், தீேயாரும்இேயசுகூறுவைதக் ேகட்கவந்தார்கள்.

௨ உடேன பரிேசயரும் ேவதபாரகரும் குைற கூற ஆரம்ப த்தவர்களாக,
“பாருங்கள்! இந்த மனிதன் (இேயசு) தீேயாைர வரேவற்று அவர்கேளாடு
அமர்ந்துஉணவுஉண்கறார்” என்றனர்.
௩ அப்ேபாது அவர்களுக்கு இேயசு பன்வரும் உவைமையக் கூறனார்:

௪ “உங்களில் ஒருவனுக்கு நூறு ஆடுகள் இருக்கன்றன என்று
ைவத்துக்ெகாள்ேவாம். அவற்றுள் ஒன்று காணாமல் ேபாக றது. அப்ேபாது
அவன் மற்ற ெதாண்ணூற்று ஒன்பது ஆடுகைளயும் தனிேய வ ட்டுவ ட்டுக்
காணாமல் ேபான ஆட்ைடத் ேதடிச் ெசல்லமாட்டானா? அந்தக் காணாமல்
ேபான ஆட்ைடக் கண்டுபடிக்கும்வைரக்கும் அவன் அைதத் ேதடிக்ெகாண்ேட
இருப்பான். ௫அந்த ஆட்ைட அவன் கண்டுபடிக்க றேபாது மிகவும் சந்ேதாஷம்
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அைடவான். அந்த மனிதன்அந்தஆட்ைடத் தன் ேதாள்களில் சுமந்துக்ெகாண்டு
தன் வீட்ைட அைடவான். ௬ தன் நண்பர்கைளயும் அக்கம் பக்கத்தவர்கைளயும்
அைழத்து அவர்களிடம் ‘எனது காணாமல் ேபான ஆட்ைடக் கண்டு படித்ேதன்.
என்ேனாடுகூட சந்ேதாஷப்படுங்கள்’ என்று கூறுவான். ௭ அவ்வாேற, ஒரு
பாவ மனந்தருந்த தனது வாழ்ைவ மாற்ற க்ெகாள்ளும்ேபாது பரேலாகத்தல்
மிகுந்த சந்ேதாஷம் உண்டாகும் என்று நான் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன்.
தங்கள் இதயத்ைத மாற்றத் ேதைவயல்லாத ெதாண்ணூற்று ஒன்பது நல்ல
மனிதருக்காக ஏற்படும் சந்ேதாஷத்ைதக் காட்டிலும் அந்த ஒரு பாவ க்காக
ஏற்படும் சந்ேதாஷம்அதகமாகஇருக்கும்.
௮ “ஒரு ெபண்ணிடம் பத்து ெவள்ளிக் காசுகள் இருக்கன்றன என்று

ைவத்துக்ெகாள்ேவாம். அவற்றல் ஒன்ைற அவள் ெதாைலத்து வடுகறாள்.
அவள் ஒரு வளக்ைக எடுத்துக்ெகாண்டு வீட்ைடச் சுத்தம் ெசய்வாள் அல்லவா?
அந்தக் காசு கைடக்கும் மட்டும் கவனமாகத் ேதடுவாள். ௯ ெதாைலந்து ேபான
அந்தக் காைசக் கண்ெடடுக்கும்ேபாது அவள் தனது நண்பர்கைளயும் அக்கம்
பக்கத்தாைரயும் ஒன்றாக அைழத்து அவர்கைள ேநாக்க , ‘நான் ெதாைலத்த
காைசக் கண்ெடடுத்ததால் நீங்கள் என்ேனாடு கூட சந்ேதாஷப்படுங்கள்’
என்பாள். ௧௦ அைதப்ேபாலேவ ஒரு பாவ மனந்தருந்த தன் வாழ்ைவ
மாற்றனால் ேதவதூதருக்குமுன்பாகமிகுந்தமக ழ்ச்ச உண்டாகும்” என்றார்.
காணாமற்ேபானமகன்
௧௧ அப்ேபாது இேயசு, “ஒரு மனிதனுக்கு இரண்டு பள்ைளகள் இருந்தனர்.

௧௨ இைளய மகன் தந்ைதைய ேநாக்க , ‘நமக்குச் ெசாந்தமான எல்லாப்
ெபாருட்களிலும் எனது பங்ைக எனக்குத் தாருங்கள்’ என்றுகூறனான். எனேவ
தந்ைதெசல்வத்ைதஇரண்டுபள்ைளகளுக்கும்பங்க ட்டுக்ெகாடுத்தான்.
௧௩ “ச ல நாட்களுக்குப் ப றகு இைளய மகன் தனக்குரிய எல்லாப்

ெபாருட்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டு வீட்ைட வ ட்டுப் ேபானான். ேவெறாரு
தூர ேதசத்துக்கு அவன் ப ரயாணம் ெசய்தான். அங்கு அவன் பணத்ைத
மூடைனப்ேபால் வீணாகச் ெசலவழித்தான். ௧௪ அவன் தன்னிடமிருந்த
பணம் அைனத்ைதயும் ெசலவு ெசய்தான். அதற்குப் பன்னர், அந்நாட்டில்
வறட்ச நலவயது. மைழ ெபய்யவல்ைல. அந்நாட்டில் எல்லாருக்கும்
ேதைவயான அளவுக்கு உணவு கைடக்கவல்ைல. அந்த மகன் பசயாலும்,
பணமின்ைமயாலும் துன்பப்பட்டான். ௧௫ எனேவ அந்த நாட்டில் வாழ்ந்த
ஒருவனிடம் அவன் ேவைலக்கு அமர்ந்தான். பன்றகளுக்குத் தீவனமிடுமாறு
அந்த மகைன அம்மனிதன் அனுப்பனான். ௧௬ அந்த மகன் பச மிகுதயால்
பன்றகள் சாப்ப ட்டுக்ெகாண்டிருந்தஉணைவயாகலும்உண்ணேவண்டுெமன
வரும்பனான். ஆனால் அவனுக்கு ஒருவரும் எந்த உணைவயும்
ெகாடுக்கவல்ைல.
௧௭ “இைளஞன் தன் மூடத்தனத்ைத உணர்ந்தான். அவன், ‘என் தந்ைதயன்

எல்லா ேவைலக்காரர்களுக்கும் மிகுதயான உணவு கைடக்கும். நாேனா
உணவன்ற இங்குஇறக்கும்நைலயல்இருக்க ேறன். ௧௮நான்இங்கருந்துஎன்
தந்ைதய டம் ேபாய்: தந்ைதேய, நான் ேதவனுக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்ேதன்.
உங்களிடமும் தவறு ெசய்ேதன். ௧௯ உங்கள் மகன் என்று அைழக்கப்படும்
அளவுக்கு நான் தகுதயுள்ளவன் அல்லன். நான் உங்கள் ேவைலக்காரர்களில்
ஒருவனாக வாழ அனுமதயுங்கள் என்று ெசால்லுேவன்’ என்று எண்ணினான்.
௨௦எனேவஅந்தமகன்அங்கருந்துதன்தந்ைதய டம்ெசன்றான்.
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மகன்தரும்பவருதல்
“அந்த மகன் ெதாைலவல் வரும்ேபாேத அவனது தந்ைத பார்த்துவ ட்டார்.

அந்த மகனின் நைலையக் கண்டு தந்ைத வருந்தனார். எனேவ தந்ைத
மகனிடம் ஓடினார். மகைனஅரவைணத்துமுத்தமிட்டார். ௨௧மகன், ‘தந்ைதேய,
நான்ேதவனுக்குஎத ராகப்பாவம்ெசய்ேதன். உங்களுக்கும்தவறுஇைழத்ேதன்.
உங்கள் மகன் என்று அைழக்கப்படுவதற்ேகற்ற தகுத எனக்குக் கைடயாது’
என்றான்.
௨௨ “ஆனால் தந்ைத ேவைலக்காரைர ேநாக்க , ‘வைரந்து ெசல்லுங்கள்.

வைலயுயர்ந்த ஆைடகைளக் ெகாண்டுவந்து அவனுக்கு உடுத்துங்கள். அவன்
வ ரலுக்கு ேமாத ரம் அணிவ த்துக் காலுக்கு நல்ல பாதரட்ைசகைள அணியச்
ெசய்யுங்கள். ௨௩நம் ெகாழுத்த கன்ைறெகாண்டுவாருங்கள். அைதச் சைமத்து
தருப்தயாகச் சாப்படுேவாம். ஒரு வருந்து ைவப்ேபாம். ௨௪ என்னுைடய இந்த
மகன் இறந்து ேபாயருந்தான். மீண்டும் உய ேராடு வந்துள்ளான். அவன்
காணாமல் ேபாயருந்தான், இப்ேபாது மீண்டும் கண்டு படிக்கப்பட்டான்’ என்று
கூறனார். எனேவவருந்துஏற்பாடுெசய்யஆரம்ப த்தார்கள்.

மூத்தமகன்வருதல்
௨௫ “மூத்த மகன் வயலில் இருந்தான். அவன் வீட்டுக்கு அருகாைமயல்

தரும்ப வந்து ெகாண்டிருந்தான். இைச, ஆடல் ஆகயவற்றன் சத்தத்ைதக்
ேகட்டான். ௨௬ எனேவ மூத்த மகன் ேவைலக்காரச் சறுவர்களில் ஒருவைன
அைழத்து, ‘இைவெயல்லாம் எதற்காக நைடெபறுகன்றன?’ என்று ேகட்டான்.
௨௭ ேவைலக்காரன், ‘உங்கள் சேகாதரன் தரும்ப வந்துள்ளார். உங்கள் தந்ைத
ெகாழுத்த கன்ைற உண்பதற்காகக் ெகான்றுள்ளார். உங்கள் சேகாதரன்
பாதுகாப்பாகவும் நல்ல முைறயலும் மீண்டும் வீட்டுக்குத் தரும்ப இருப்பதால்
உங்கள்தந்ைதமக ழ்ச்ச யாகஇருக்க றார்’ என்றான்.
௨௮ “மூத்த மகன் ேகாபமுற்று வருந்துக்குச் ெசல்லவல்ைல. எனேவ

தந்ைத ெவளிேய வந்து அவனிடம் வற்புறுத்தனார். உள்ேள வருமாறு
அைழத்தார். ௨௯ மகன் தந்ைதைய ேநாக்க , ‘நான் உங்களுக்கு ஓர்
அடிைமையப் ேபால் பல ஆண்டுகள் உைழத்ேதன்! உங்கள் கட்டைளக்கு
எப்ேபாதும் கீழ்ப்படிந்து நடந்ேதன். ஆனால் ஒரு ெவள்ளாட்ைடயாகலும்
நீங்கள் எனக்காகக் ெகான்றதல்ைல. எனக்கும் என் நண்பர்களுக்கும் நீங்கள்
வருந்தளித்ததல்ைல. ௩௦ஆனால்உங்கள்இன்ெனாருமகன்பணத்ைதஎல்லாம்
ேவச களிடம் ெசலவழித்தான். பன்னர் வீடு தரும்பயதும் அவனுக்காகக்
ெகாழுத்தகன்றுக்குட்டிையெகான்றீர்கள்’ என்றான்.
௩௧ “ஆனால் தந்ைத அவைன ேநாக்க , ‘மகேன! நீ எப்ேபாதும் என்ேனாடு

இருக்கறாய். எனக்குரியைவ அைனத்தும் உனக்கு உரியைவ. ௩௨ நாம்
சந்ேதாஷமாக வருந்துண்ண ேவண்டும். ஏெனனில் உன் சேகாதரன் இறந்து
ேபாயருந்தான்,இப்ேபாதுஉய ேராடுவந்துள்ளான். காணாமல்ேபாயருந்தான்,
ஆனால்இப்ேபாதுகண்டுபடிக்கப்பட்டான்’ என்றார்” என்றுகூறனார்.

௧௬
உண்ைமயானெசல்வம்
௧இேயசுஅவரது சீஷைர ேநாக்க , “ஒரு காலத்தல் ஒரு ெசல்வந்தன்வாழ்ந்து

வந்தான். வயாபாரத்ைதக் கவனிக்கும்ெபாருட்டு அவனிடம் ஓர் அத காரி
இருந்தான். அந்த அத காரி ஏமாற்றுவதாக அச்ெசல்வந்தனுக்குப் புகார்கள்
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வந்தன. ௨ எனேவ அந்த அத காரிைய அைழத்து அவைன ேநாக்க , ‘உன்ைனக்
குறத்துத் தவறானெசய்த கைளக் ேகள்வப்பட்ேடன். எனது பணத்ைத எவ்வாறு
பயன்படுத்தனாய் என்பதற்கான அறக்ைகையக் ெகாடு. இப்ேபாது நீ எனக்கு
அதகாரியாகஇருக்கமுடியாது’ என்றான்.
௩ “பன்னர் அந்த அத காரி தனக்குள்ேளேய, ‘நான் என்ன ெசய்ேவன்.

என் எஜமானர் என்ைன ேவைலயல் இருந்து அகற்றவ ட்டார். குழிகைளத்
ேதாண்டுமளவுவலிைமஎன்னிடம்இல்ைல. ப ச்ைச எடுக்க ெவட்கப்படுக ேறன்.
௪ நான் என்ன ெசய்யேவண்டுெமன எனக்குத் ெதரியும். நான் ேவைலைய
இழக்கும்ேபாது ப ற மக்கள் தம் வீட்டுக்குள் என்ைன வரேவற்கும்படியான ஒரு
ெசயைலநான்ெசய்ய ேவண்டும்’ என்றுநைனத்தான்.
௫ “எனேவ, அந்த அத காரி எஜமானனுக்குக் கடன் தர ேவண்டியவர்கைள

அைழத்தான். முதலாமவைன ேநாக்க , ‘எனது எஜமானனுக்கு நீ
ெகாடுக்கேவண்டிய கடன் எவ்வளவு?’ என்றான். ௬ அவன், ‘நான் நூறு குடம்
ஒலிவஎண்ைணய்கடன்பட்டிருக்க ேறன்’ என்றான். அதகாரி அவனிடம், ‘இேதா
உன் பற்றுச் சீட்டு. சீக்க ரம் நீ உட்கார்ந்து உன் பற்ைறக் குைறத்து ஐம்பது குடம்
என்றுஎழுது’ என்றான்.
௭ “பன் அதகாரி மற்ெறாருவைன ேநாக்க , ‘எனது எஜமானனுக்கு நீ

தருப்பேவண்டிய கடன் எவ்வளவு?’ என்றான். அவன், ‘நான் நூறு மரக்கால்
ேகாதுைம கடன்பட்டிருக்க ேறன்’ என்று பதல் ெசான்னான். உடேன அதகாரி
அவனிடம், ‘இேதா உனது பற்றுச் சீட்டு. இைதக் குைறத்து எண்பது மரக்கால்
என்றுஎழுது’ என்றான்.
௮ “பன்னர் எஜமானன்நம்ப க்ைகக்குத் தகுதயற்றஅந்தஅத காரிையஅவன்

தறைமயாகச் ெசய்ததாகப் பாராட்டினான். ஆம், உலகத்த ற்குரிய மனிதர்
தங்கள் காலத்து மக்கேளாடு வயாபாரத்தல், ஆவக்குரிய மனிதர்கைளக்
காட்டிலும்தறைமயானவர்களாகக் காணப்படுகறார்கள்.
௯ “நான் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன், ேதவனிடம் நட்ைபக்

காப்பாற்றும்ெபாருட்டு இந்த உலகத்தல் உனக்குரிய ெபாருட்கைள எல்லாம்
பயன்படுத்து. அந்தப் ெபாருட்கள் எல்லாம் அழிந்த பன்னர் என்றும்
நைலத்தருக்க ற வீட்டில் நீ வரேவற்கப்படுவாய். ௧௦ ச றய காரியங்களில்
நம்ப க்ைகக்கு உகந்த மனிதன் ெபரிய காரியங்களிலும் நம்ப க்ைகக்கு
ஏற்றவனாயருப்பான். ச றய காரியங்களில் நம்ப க்ைகக்குத் தகாதவனாக
இருப்பவன் ெபரிய காரியங்களிலும் அவ்வாேற இருப்பான். ௧௧ உலகச்
ெசல்வங்களிலும் நீங்கள் ேநர்ைமயற்றவர்ளாக இருக்கும்ேபாது உண்ைமயான
(பரேலாக) ெசல்வத்தலும் நீங்கள் ேநர்ைமயற்றவர்களாகேவ இருப்பீர்கள்.
௧௨ யாராவது ஒருவருக்குரிய ெபாருட்களில் உங்கைள நம்பமுடியாவ ட்டால்
உங்களுக்குச்ெசாந்தமாக எந்தப்ெபாருளும்ெகாடுக்கப்படமாட்டாது.
௧௩ “ஒேர ேநரத்தல் இரு எஜமானர்களுக்குப் பணிபுரிய எந்த

ேவைலக்காரனாலும் முடியாது. அந்த ேவைலக்காரன் ஒரு எஜமானைன
ெவறுத்து, மற்ற எஜமானைன ேநச ப்பான். அல்லது அவன் ஒருவனுக்கு
நம்ப க்ைகக்குரியவனாகநடந்துெகாண்டுமற்றவனிடம்ேவறுமுைறயல்நடந்து
ெகாள்வான். ேதவனுக்கும், பணத்துக்கும் ஒருங்ேக ேசைவ ெசய்ய உங்களால்
இயலாது” என்றார்.
ேதவவாக்கயங்கள்மாறாதைவ
(மத். 11:12–13)
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௧௪ பரிேசயர்கள் இச்ெசய்த கைள எல்லாம் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
அவர்கள் எல்லாரும் பணத்ைத ேநச த்ததால் இேயசுைவ வமர்ச த்தார்கள்.
௧௫இேயசு பரிேசயர்கைள ேநாக்க , “மக்களின்முன்பாக நீங்கள் நல்லவர்களாக
நடந்துெகாள்க றீர்கள். ஆனால் உங்கள் இதயத்தல் உண்ைமயாகேவ என்ன
இருக்கறெதன ேதவன் அறவார். மனிதர் முக்கயமாகக் கருதும் காரியங்கள்
ேதவனின்ெவறுப்புக்குஉரியைவஆகன்றன.
௧௬ “ேமாேசயன் சட்டத்த ற்கணங்கவும், தீர்க்கதரிச களின்

வாக்கயங்களுக்ேகற்பவும் மக்கள் வாழ்வைத ேதவன் வரும்பனார்.
ஆனால் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்த ேயாவான் ஸ்நானகன் காலம் ெதாடங்க ,
ேதவனின் இராஜ்யத்ைதப் பற்றய நற்ெசய்த ெசால்லப்பட்டு வருகறது.
ேதவனுைடயஇராஜ்யத்தல்ெசல்வதற்குப்பலர்மிகவும்முயன்றுவருகறார்கள்.
௧௭ ேவதவாக்கயங்களில் காணப்படுகற ஒரு எழுத்தன் ஒரு சறய பகுதையக்
கூட மாற்ற முடியாது. அைதக் காட்டிலும் வானமும் பூமியும் அழிந்துேபாவேத
எளிதாகஇருக்கும்.”

வவாகரத்தும்மறுமணமும்
௧௮ “ஒருவன்தனதுமைனவையவவாகரத்துெசய்து,இன்ெனாருெபண்ைண

மணந்துெகாண்டால்அவன்வபசாரம்என்னும்பாவத்ைதச்ெசய்தவன்ஆவான்.
வவாகரத்துக்குஉட்பட்டஒருெபண்ைணமணந்துெகாள்பவனும்தீயவபசாரம்
என்னும்குற்றத்த ற்குஉட்பட்டவன்ஆவான்” என்றார்.

ெசல்வந்தனும்லாசருவும்
௧௯ “வைலயுயர்ந்த ஆைடகைள எப்ேபாதும் அணிந்துெகாண்டிருந்த ஒரு

ெசல்வந்தன் இருந்தான். ஒவ்ெவாரு நாளும் வருந்துண்டு களிக்கும்
அளவுக்கு மிகுந்த ெசல்வந்தனாக இருந்தான். ௨௦லாசரு என்றுஅைழக்கப்பட்ட
மிகவும் ஏைழயான மனிதனும் இருந்தான். லாசருவன் சரீரம் முழுவதும்
புண்ணாக இருந்தது. ெசல்வந்தனின் வீட்டு வாசலருேக லாசரு அடிக்கடி
படுத்துக்க டப்பான். ௨௧ெசல்வந்தனின் ேமைசயல் மீதயாகவ டப்பட்ட உணவுத்
துணுக்குகைள உண்பதற்கு அவன் வரும்பனான். நாய்கள் வந்து அவனது
புண்கைளநக்கன.
௨௨ “பன்னர் லாசரு இறந்தான். ேதவதூதர்கள் லாசருைவ எடுத்துச்ெசன்று

ஆப ரகாமின் மடியல் ைவத்தனர். ெசல்வந்தனும் இறந்து அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான். ௨௩அவன்பாதாளத்த ற்குஅனுப்பப்பட்டுமிகுந்தேவதைனைய
அனுபவத்தான். ெதாைலவ ேலேய ஆப ரகாம் தன் மடியல் லாசருைவ
ஏந்த க்ெகாண்டிருப்பைதச் ெசல்வந்தன் பார்த்தான். ௨௪ அவன், ‘தந்ைத
ஆப ரகாேம! என்னிடம் இரக்கம் காட்டுங்கள். அவனது வ ரைலத் தண்ணீரில்
நைனத்துஎனதுநாைவக்குளிர்வ க்குமாறுலாசருைவஎன்னிடம்அனுப்புங்கள்.
இந்த ெநருப்பல் நான் துன்பப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறன்’ என்று சத்தமிட்டுக்
கூறனான்.
௨௫ “ஆனால் ஆப ரகாம், ‘எனது மகேன! நீ உலகல் வாழ்ந்தைத

நைனவுகூர்ந்துெகாள். வாழ்வன் நல்ல ெபாருட்கள் அைனத்தும்
உனக்கருந்தன. லாசருவற்கு எல்லாத் தீைமகளும் ேநர்ந்தன.
இப்ேபாது அவனுக்கு இங்கு ஆறுதல் கைடக்க றது. நீேயா
துன்பப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க றாய். ௨௬ ேமலும் உனக்கும், எங்களுக்கும்
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மத்தயல் ஒரு ெபரிய பளவு உள்ளது. உனக்கு உதவுவதற்காக யாரும்
இங்கருந்துஅங்குகடந்துவரமுடியாது’ என்றான்.
௨௭ “ெசல்வந்தன், ‘அப்படியானால் தயவுெசய்து பூமியல் இருக்கும் என்

தந்ைதயன்வீட்டுக்குலாசருைவஅனுப்புங்கள். ௨௮எனக்குஐந்து சேகாதரர்கள்
இருக்க றார்கள். ெகாடுைம மிகுந்த இந்த இடத்துக்கு அவர்கள் வராதபடிக்கு
லாசருஎனதுசேகாதரர்கைளஎச்சரிக்கட்டும்’ என்றான்.
௨௯ “ஆனால் ஆப ரகாம், ‘அவர்கள் படிப்பதற்கு ேமாேசயன் சட்டங்களும்

தீர்க்கதரிச களின் நூல்களும் உள்ளன. அவர்கள் அவற்றலிருந்து
கற்றுக்ெகாள்ளட்டும்’ என்றான்.
௩௦ “ஆனால் ெசல்வந்தன், ‘இல்ைல, தந்ைத ஆப ரகாேம! இறந்ேதாரிலிருந்து

ஒருவன் ெசன்று கூறனால், அவர்கள் நம்ப க்ைக ெகாண்டு தம் மனைதயும்
வாழ்ைவயும்மாற்ற க்ெகாள்வார்கள்’ என்றான்.
௩௧ “ஆனால் ஆப ரகாம் அவைன ேநாக்க , ‘இல்ைல! உனது சேகாதரர்கள்

ேமாேசக்கும் தீர்க்கதரிச களுக்கும் ெசவ சாய்க்கவல்ைல என்றால்,
இறந்ேதாரில் இருந்து வருகன்ற ஒருவன் கூறுவைதயும் ேகட்கமாட்டார்கள்’
என்றான்” எனஇேயசுகூறனார்.

௧௭
பாவமும்மன்னிப்பும்
(மத். 18:6–7, 21–22;மாற். 9:42)
௧ இேயசு தன் சீஷர்கைள ேநாக்க , “மக்கள் பாவம் ெசய்யும்படியான

காரியங்கள் ந ச்சயமாக நடக்கும். ஆனால் இது நடக்கும்படியாகச்
ெசய்க றவனுக்குத் தீைம வைளயும் ௨ பலவீனமான மனிதர்கள் பாவம்
ெசய்யும்படியாகச் ெசய்க ற ஒருவனுக்குத் தீைம வைளயும். அவன் கழுத்தல்
அைரக்க ற கல்ைலக் கட்டி அவைனக் கடலில் அமிழ்த்துவது அவனுக்கு
நல்லதாகஇருக்கும். ௩எனேவஎச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள்!”

“உங்கள் சேகாதரன் பாவம் ெசய்தால் அவைனக் கண்டியுங்கள். ஆனால்
அவன் வருந்த ப் பாவம் ெசய்வைத வ ட்டுவ ட்டால், அவைன மன்னியுங்கள்.
௪ ஒேர நாளில் உங்கள் சேகாதரன் ஏழுமுைற உங்களிடம் தவறு ெசய்தும்
ஒவ்ெவாரு முைறயும் உங்களிடம் மன்னிப்பு ேவண்டினான் என்றால், நீங்கள்
அவைனமன்னிக்க ேவண்டும்” என்றார்.
வசுவாசத்தன்ேமன்ைம
௫சீஷர்கள்இேயசுைவ ேநாக்க , “இன்னும் மிகுந்த வசுவாசத்ைத எங்களுக்கு

வழங்குங்கள்” என்றார்கள்.
௬ கர்த்தர், “உங்கள் வசுவாசம் ஒரு கடுகளவு ெபரியதாக இருந்தால் இந்த

முசுக்கட்ைட மரத்ைதப் பார்த்து, ‘நீ தானாகேவ ெபயர்ந்து கடலில் வழு’ என்று
கூறனால்அந்தமரமானதுஉங்களுக்குக்கீழ்ப்படியும்.
நல்லஊழியர்கள்
௭ “வயலில் ேவைல ெசய்க ற ஊழியன் ஒருவன் உங்களில் ஒருவனுக்கு

இருக்கறான் என்று ைவத்துக்ெகாள்ேவாம். அவன் நலத்ைத உழுது
ெகாண்ேடா, ஆடுகைள ேமய்த்துக்ெகாண்ேடா இருக்க றான். அவன்
வயலிலிருந்து வீட்டுக்கு வந்ததும் அவனிடம் நீங்கள் என்ன ெசால்வீர்கள்?
வந்து சாப்ப ட உட்கார் என்பீர்களா? ௮ இல்ைல. நீங்கள் அந்த ஊழியனிடம்,
‘நான் உண்பதற்கு ஏேதனும் தயார் ெசய். நான் சாப்ப ட்டு முடிக்கும்வைர
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பரிமாறுவதற்கான ஆைடகைள அணிந்துெகாள். ப றகு நீ சாப்ப டவும்,
பருகவும் ெசய்யலாம்’ என்பீர்கள். ௯ தன் ேவைலையச் ெசய்வதற்காக
அவனுக்கு வேசஷமாக நன்ற ெசலுத்த ேவண்டியது இல்ைல. அவனது
எஜமானன் ெசால்வைத மட்டும் அவன் ெசய்துெகாண்டிருக்க றான். ௧௦அதுேவ
உங்களுக்கும் ெபாருந்தும். நீங்கள் ெசய்யும்படியாக கூறப்பட்ட காரியங்கைள
நீங்கள் ெசய்யும்ேபாது நீங்கள், ‘எந்த வ ேசஷ நன்றயற தலுக்கும் நாங்கள்
தகுதயுைடயவர்கள் அல்ல. நாங்கள் ெசய்யேவண்டிய ேவைலையேய ெசய்து
முடித்ேதாம்’ என்றுெசால்லேவண்டும்” என்றார்.

நன்றயுடனிருங்கள்
௧௧ இேயசு எருசேலமுக்குப் ப ரயாணம் ெசய்துெகாண்டிருந்தார்.

கலிேலயாைவக் கடந்து அவர் சமாரியாவுக்குப் ேபானார். ௧௨ அவர் ஒரு
ச ற்றூருக்குவந்தார். பத்து மனிதர்கள்அவைரஅங்கு சந்த த்தார்கள். அவர்கள்
ெதாழு ேநாயால் பாத க்கப்பட்டவர்களாதலால் அவர் அருேக வரவல்ைல.
௧௩ ஆனால் அம்மனிதர்கள் இேயசுைவ ேநாக்க , உரக்கக் கூவ , “இேயசுேவ!
குருேவ! தயவுெசய்துஎங்களுக்குஉதவ ெசய்யுங்கள்” என்றார்கள்.
௧௪ அம்மனிதர்கைளப் பார்த்தேபாது இேயசு, “ேபாய் ஆசாரியர் முன்பு

உங்கைளநீங்கேளகாட்டுங்கள்” என்றார்.
அந்தப் பத்து மனிதர்களும் ஆசாரியரிடம் ேபாய்ெகாண்டிருக்ைகயல்

அவர்கள் குணமைடந்தார்கள். ௧௫அவர்களில் ஒருவன் தான் சுகம் ெபற்றைதக்
கண்டேபாது இேயசுவ டம் தரும்ப ச் ெசன்றான். அவன் உரத்த குரலில்
ேதவனுக்கு நன்றையத் ெதரிவ த்தான். ௧௬ அவன் இேயசுவன் பாதங்களில்
வழுந்தான். அந்தமனிதன்இேயசுவுக்குநன்ற கூறனான். (இந்தமனிதன்ஒரு
சமாரியன். யூதன்அல்லன்) ௧௭இேயசு, “பத்து மனிதர்கள் நலமைடந்தனர். மற்ற
ஒன்பதுேபர் எங்ேக? ௧௮ேதவனுக்குநன்ற ெசால்லுவதற்குத்தரும்ப வந்தவன்
இந்த சமாரியன் மட்டும் தானா?” என்று ேகட்டார். ௧௯ பன்பு இேயசு அவைன
ேநாக்க , “எழுந்தரு, நீ ேபாகலாம். நீ வசுவாச த்ததால் குணம் ெபற்றாய்”
என்றார்.

உங்களுக்குள்ேதவராஜ்யம்
(மத். 24:23-28, 37-41)
௨௦பரிேசயர்களில் சலர் இேயசுைவ ேநாக்க , “ேதவனின்இராஜ்யம் எப்ேபாது

வரும்?” என்றுேகட்டார்கள்.
இேயசு பதலாக, “ேதவனுைடய இராஜ்யம் வந்துெகாண்டிருக்க றது, ஆனால்

நீங்கள் கண்களால் பார்க்கும்படியான வைகயல் அல்ல. ௨௧ ‘பாருங்கள்,
ேதவனுைடய இராஜ்யம் இங்ேக இருக்க றது’ அல்லது ‘அங்ேக இருக்க றது’
என்று மக்கள் ெசால்லமாட்டார்கள். இல்ைல, ேதவனுைடய இராஜ்யம்
உங்களுக்குள்ேளேயஇருக்க றது” என்றார்.
௨௨ பன்பு இேயசு அவரது சீஷர்கைள ேநாக்க , “மனித குமாரனின் நாட்களில்

ஒன்ைற நீங்கள் காண வரும்பும் காலம் வரும். ஆனால் உங்களால் அைதப்
பார்க்க இயலாது. ௨௩மக்கள் உங்களிடம், ‘பாருங்கள், அதுஅங்ேக இருக்க றது’
அல்லது ‘பாருங்கள், இங்ேக அது இருக்கறது’ என்பார்கள். நீங்கள் இருக்கும்
இடத்தல் நைலத்தருங்கள். எங்ேகயும் ேதடாதீர்கள்” என்றார். ௨௪ “மனித
குமாரன் தரும்ப வருவார், என்பைத நீங்கள் அறவீர்கள். அவர் வரும் நாளில்
வானில் ஒரு முைனயல் இருந்து மறுமுைனக்கு ஒளிவடும் மின்னைலப்ேபால
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அவர் ஒளிவீசுவார். ௨௫ஆனால் முதலில் மனித குமாரன் பல துன்பங்கைளத்
தாங்க இந்தக்காலத்துமக்களால்தள்ளப்பட ேவண்டியதாயருக்க றது.
௨௬ “ேநாவா வாழ்ந்த காலத்ைதப்ேபாலேவ மீண்டும் மனித குமாரன் வரும்

ெபாழுதும் நடக்கும். ௨௭ ேநாவாவன் காலத்தல் ேநாவா படகல் நுைழந்த
தனத்தல்கூடமக்கள்உண்டு,பருக ,மணம்ெசய்துவாழ்ந்தார்கள். அப்ெபாழுது
ெவள்ளப்ெபருக்குஏற்பட்டுஎல்லாமக்கைளயும்ெகான்றது.
௨௮ “ேதவன், ேலாத்தன் காலத்தல் ேசாேதாைம அழித்தைதப் ேபாலேவ

அதுவும் இருக்கும். அந்த மக்கள் உண்டு பருக , வாங்க , வற்று, நட்டு,
தங்களுக்காக வீடுகைளக் கட்டிக்ெகாண்டு இருந்தார்கள். ௨௯ ேலாத்து தனது
ஊைரவ ட்டுப்ேபான நாளில்கூட மக்கள்இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்துெகாண்டு
இருந்தார்கள். வானத்தல் இருந்து அக்கனி வந்து அவர்கள் எல்லாைரயும்
ெகான்றது. ௩௦மனிதகுமாரன்மீண்டும்வரும்ேபாதும்இேதவதமாக நடக்கும்.
௩௧ “அந்த நாளில் ஒரு மனிதன் கூைரயன் மீது இருந்தால், அவன்

உள்ேளேபாய் தனது ெபாருட்கைள எடுத்துக்ெகாள்வதற்கு அவனுக்கு ேநரம்
இருக்காது. ஒரு மனிதன் வயலில் இருந்தால், அவன் வீட்டுக்குத் தரும்ப ச்
ெசல்ல முடியாது. ௩௨ ேலாத்தன் மைனவக்கு* என்ன ேநரிட்டது என்பைத
நைனவுகூருங்கள்!
௩௩ “தன் உயைரக் காப்பற்ற க்ெகாள்ள முயலும் ஒருவன் அைத இழந்து

ேபாவான். ஆனால் உயைரக் ெகாடுக்க றவேனா அைத மீட்டுக்ெகாள்வான்.
௩௪ இரவல் ஒேர அைறயல் இரண்டுேபர் உறங்க க்ெகாண்டிருக்கக் கூடும்.
ஒருவன் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுவான். மற்றவன் வட்டுவ டப்படுவான். ௩௫இரு
ெபண்கள்ஒருமித்துதானியங்கைளஅைரத்துக்ெகாண்டிருக்கக்கூடும். ஒருத்த
எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுவாள். மற்ெறாருத்த வ ட்டுவ டப்படுவாள்” என்றார். ௩௬ †
௩௭ சீஷர்கள் இேயசுவ டம், “ஆண்டவேர, இது எங்ேக நடக்கும்?” என்று

ேகட்டார்கள். பதலாக இேயசு, “வட்டமிடுக ற கழுகுகைளப் பார்ப்பதன் மூலம்
இறந்த சடலத்ைதமக்கள்எப்ேபாதும்கண்டுபடிக்கமுடியும்” என்றார்.

௧௮
பலன்தரும் ேதவன்
௧ சீஷர்கள் எப்ேபாதும் ப ரார்த்தைன ெசய்யவும், நம்ப க்ைக

இழக்காதருக்கவும் இேயசு அவர்களுக்குக் கற்ப த்தார். அவர்களுக்கு
கற்றுத்தரும்ெபாருட்டு இேயசு பன்வரும் உவைமையப் பயன்படுத்தனார்:
௨ “ஓர் ஊரில் ஒரு நயாயாத பத இருந்தான். அவன் ேதவைனக் குறத்துக்
கவைலப்படவல்ைல. மக்கள் தன்ைனப்பற்ற என்ன நைனக்கறார்கள்
என்பைதக் குற த்தும் அவன் அக்கைறயற்றவனாக இருந்தான். ௩ அேத
ஊரில் ஒரு ெபண் இருந்தாள். அவள் கணவன் இறந்து ேபானான். அந்தப்
ெபண் பல முைற நயாயாத பதய டம் வந்து, ‘எனக்குத் தீைம ெசய்க ற ஒரு
மனிதன் உள்ளான். எனக்கு நீத வழங்குங்கள்’ என்றாள். ௪அப்ெபண்ணுக்கு
உதவுவதற்கு நயாயாத பத வரும்பவல்ைல. பல நாள்களுக்குப் ப றகு
நயாயாத பத தனக்குள், ‘நான் ேதவைனப்பற்ற அக்கைறெகாள்வதல்ைல.
மக்கள்எண்ணுவைதக்குறத்தும்நான்அக்கைறயல்லாதவனாகஇருக்க ேறன்.
* ௧௭:௩௨: ேலாத்தன் மைனவ ேலாத்தன் மைனவக்கு என்ன ஏற்பட்டது என்ற வபரம் காணப்படுவது:
ஆதயாகமம் 19:15-17, 26. † ௧௭:௩௬: லூக்காவன் சல க ேரக்க ப ரத களில் 36வது வாக்கயம்
ெசால்லப்பட்டுள்ளது. “இரண்டுேபர் வயலில் ேவைல ெசய்துெகாண்டிருப்பார்கள். ஒருவன்
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுவான். மற்ெறாருவன்ைகவ டப்படுவான்.”
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௫ஆனால் இப்ெபண் எனக்குத் ெதாந்தரவு தருகறாள். அவள் ேகட்பைத நான்
ெசய்துவ ட்டால் எனக்குத் ெதால்ைல ெகாடுப்பைத நறுத்தவடுவாள். அவள்
வரும்புவைத நான் ெசய்யாவ ட்டால் நான் சலிப்புறும் வைரக்கும் என்ைனத்
ெதாந்தரவுெசய்வாள்’ என்றுஎண்ணினான்.
௬ “தீய நயாயாத பத கூறயைதக் கவனமுடன் ேகளுங்கள். ௭ ேதவனுைடய

மனிதர்கள் இரவும் பகலும் அவைர ேவண்டுகறார்கள். தம் மக்களுக்கு
ேதவன் நயாயமானவற்ைற வழங்குவார். தம் மக்களுக்குப் பதல் கூறுவதல்
அவர் தயங்கமாட்டார். ௮ நான் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன். ேதவன் அவரது
மக்களுக்கு ேவகமாக உதவ ெசய்வார். ஆனால் மனிதகுமாரன் மீண்டும்
வரும்ேபாதுபூமியல்அவைரநம்புகன்றமக்கைளக்காண்பாரா?” என்றுகர்த்தர்
ேகட்டார்.

ேதவனுக்குஏற்றவன்யார்?
௯ தங்கைள மிக நல்லவர்களாக எண்ணிக்ெகாண்ட சல மனிதர்கள்

இருந்தார்கள். ப றைரக் காட்டிலும் அவர்கள் மிக நல்லவர்கள்
என்பைதப்ேபான்று அவர்கள் நடித்துக் ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்களுக்குப்
ேபாத ப்பதற்கு இேயசு இந்த உவைமையப் பயன்படுத்தனார். ௧௦ “ஒரு
பரிேசயனும் வரி வசூலிப்பவனும் வாழ்ந்து வந்தனர். ஒருநாள் இருவரும்
ேதவாலயத்த ற்குப் ப ரார்த்தைன ெசய்யச் ெசன்றார்கள். ௧௧ வரி
வசூலிப்பவனுக்குச் சற்று ெதாைலவல் பரிேசயன் தனிைமயாக நன்று
ெகாண்டான். அவன், ‘ேதவேன, நான் மற்ற மக்கைளப் ேபான்று தீயவனாக
இல்லாதருப்பதால் உங்களுக்கு நன்ற ெசால்க ேறன். தருடுகற, ஏமாற்றுகற,
தீய ஒழுக்கத்தல் ஈடுபடுகற மக்கைளப் ேபான்றவன் அல்லன் நான். இந்த
வரி வசூலிப்பவைனக் காட்டிலும் நான் நல்லவனாக இருப்பதால் உங்களுக்கு
நன்ற ெசால்க ேறன். ௧௨ நான் நல்லவன். வாரத்தல் இரண்டு நாள் உபவாசம்
இருக்க ேறன். நான் சம்பாத ப்பதல் பத்தல் ஒரு பங்கு ேதவாலயத்த ற்குக்
ெகாடுத்துவடுக ேறன்’ என்றான்.
௧௩ “வரி வசூலிப்பவனும் தனிைமயாகப் ேபாய் நன்றான். அவன்

ப ரார்த்த க்கும்ேபாது வானத்ைதக் கூட ஏெறடுத்துப் பார்க்கவல்ைல. அவன்,
‘ேதவேன, என்ேமல் இரக்கமாக இருங்கள். நான் ஒரு பாவ ’ என்று மார்பல்
அடித்துக் ெகாண்டு கதறனான். ௧௪ நான் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன்,
இந்த மனிதன் ப ரார்த்தைன முடிந்து வீட்டுக்குச் ெசல்ைகயல், ேதவனுக்கு
உகந்தவனாகச் ெசன்றான். ஆனால் பறைரக் காட்டிலும் நல்லவனாக
நைனத்துக்ெகாண்ட பரிேசயேனா ேதவனுக்கு உகந்தவனாக இருக்கவல்ைல.
தன்ைன உயர்ந்தவனாகக் கருத க்ெகாள்க ற எவனும் தாழ்த்தப்படுவான்.
ஆனால்தன்ைனத்தாழ்த்த க்ெகாள்க றஎவனும்உயர்த்தப்படுவான்.”

குழந்ைதகளும்-இேயசுவும்
(மத். 19:13-15;மாற். 10:13-16)
௧௫ இேயசு ெதாடுமாறு சலர் தங்கள் சறு குழந்ைதகைள இேயசுவன்

அருகல் ெகாண்டுவந்தார்கள். ஆனால் சீஷர்கள் இைதப் பார்த்ததும் மக்கைள
அதட்டித் தடுத்தார்கள். ௧௬ ஆனால் இேயசு அந்தச் சறு குழந்ைதகைளத்
தம்மிடம் அைழத்து, அதன் பன் சீஷர்கைள ேநாக்க , “சறு குழந்ைதகள்
என்னிடம் வரட்டும். அவர்கைளத் தடுக்காதீர்கள். ஏெனனில் இச்சறு
குழந்ைதகைளப் ேபான்ற மக்களுக்ேக ேதவனின் இராஜ்யம் ெசாந்தமாக
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இருக்கறது. ௧௭ நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச் ெசால்க ேறன். சறு
குழந்ைத எல்லாவற்ைறயும் ஏற்றுக்ெகாள்வைதப்ேபால் நீங்களும் ேதவனின்
இராஜ்யத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும். அல்லது நீங்கள் ஒருேபாதும்
அதற்குள்ெசல்லமுடியாது” என்றார்.

ெசல்வந்தனும்இேயசுவும்
(மத். 19:16-30;மாற். 10:17-31)
௧௮ஒருயூதஅதகாரி இேயசுவ டம், “நல்லேபாதகேர! ந த்தயவாழ்ைவப்ெபற

நான்என்னெசய்யேவண்டும்?” என்றுேகட்டான்.
௧௯இேயசுஅவைனேநாக்க , “நீஏன்என்ைனநல்லவெனன்றுஅைழக்க றாய்?

ேதவன்மட்டுேமநல்லவர். ௨௦ஆனால்நான்உன்ேகள்வக்குப்பதல்ெசால்ேவன்.
உனக்கு ேதவனுைடய ப ரமாணங்கள் ெதரியும். ‘நீ தீய ஒழுக்கமாகய
பாவத்ைதச் ெசய்யக்கூடாது. நீஒருவைரயும்ெகாைலெசய்யக்கூடாது. நீ எந்தப்
ெபாருைளயும் தருடக் கூடாது. ப றைரக் குற த்துப் ெபாய் ெசால்லக் கூடாது.
உனதுதாையயும்தந்ைதையயும்மத க்க ேவண்டும்’ ”✡ என்றார்.
௨௧ ஆனால் அந்த அத காரி, “சறுவனாக இருந்தேபாேத இக்கட்டைளகள்

எல்லாவற்றற்கும்கீழ்ப்படிந்துநடந்துவருக ேறன்” என்றான்.
௨௨ இைதக் ேகட்டதும் இேயசு அத காரிைய ேநாக்க , “நீ ெசய்ய ேவண்டிய

இன்ெனாரு காரியமும் இருக்க றது. உன் ெபாருட்கள் எல்லாவற்ைறயும் வற்று
அந்தப் பணத்ைத ஏைழகளுக்குக் ெகாடு. பரேலாகத்தல் உனக்கு பலன்
கைடக்கும். பன்பு என்ைனப் பன்பற்ற வா” என்றார். ௨௩ஆனால் அம்மனிதன்
இைதக் ேகட்டேபாது மிகவும் வருத்தமைடந்தான். அவன் ெபரிய பணக்காரன்,
எல்லாப் பணத்ைதயும்தாேனைவத்துக்ெகாள்ளவரும்பனான்.
௨௪ அவன் வருத்தமைடந்தைத இேயசு கண்டேபாது அவர், “ெசல்வந்தர்

ேதவனின்இராஜ்யத்தல்நுைழவதுமிகவும்கடினமானது! ௨௫ஒட்டகம்ஊசயன்
காதல் நுைழவது, ெசல்வந்தன் ேதவனின் இராஜ்யத்தனுள் நுைழவைதக்
காட்டிலும்எளிதாகஇருக்கும்!” என்றார்.

மீட்கப்படக்கூடியவர்யார்?
௨௬மக்கள்இைதக் ேகட்டேபாது, “அப்படியானால்யார்இரட்ச க்கப்படமுடியும்?”

என்றார்கள்.
௨௭ பதலாக இேயசு, “மக்களால் ெசய்யமுடியாத காரியங்கைள ேதவனால்

ெசய்யமுடியும்” என்றார்.
௨௮ ேபதுரு “ஆண்டவேர, எங்களுக்குரிய அைனத்ைதயும் வ ட்டு உங்கைளப்

பன்பற்ற ேனாேம” என்றான்.
௨௯ இேயசு, “நான் உங்களுக்கு ஓர் உண்ைமையச் ெசால்க ேறன். வீடு,

மைனவ , சேகாதரர்கள், ெபற்ேறார் அல்லது குழந்ைதகைள ேதவனின்
இராஜ்யத்துக்காகத் துறந்த ஒவ்ெவாருவனும் தான் வ ட்டவற்ைறக் காட்டிலும்
மிகுதயாகப் ெபற்றுக்ெகாள்வான். ௩௦இந்த வாழ்வல் பல மடங்கு அதகமாகப்
ெபறுவான். அவன் இறந்த பன்னரும் ேதவேனாடு ந த்தயமாக வாழ்வான்”
என்றார்.

இேயசுமரணத்தனின்றுஎழுவார்
(மத். 20:17-19;மாற். 10:32-34)

✡ ௧௮:௨௦: யாத். 20:12-16;உபா. 5:16-20-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.



லூக்கா ௧௮:௩௧ 2025 லூக்கா ௧௯:௪

௩௧ பன்னர், இேயசு பன்னிரண்டு சீஷர்களிடம் மட்டும் தனித்துப்
ேபசனார். இேயசு அவர்கைள ேநாக்க , “கவனியுங்கள், நாம் எருசேலமுக்கு
ேபாய்க்ெகாண்டிருக்க ேறாம். மனிதகுமாரைனக் குறத்து எழுதும்படியாக
ேதவன் தீர்க்கதரிச களுக்குக் கூறய அைனத்தும் நைறேவறும். ௩௨ அவரது
மக்கேள அவருக்கு எத ராகத் தரும்ப அவைர யூதரல்லாத மக்களிடம்
ஒப்பைடப்பார்கள். அவர்கள் அவைரப் பார்த்து நைகத்து, அவர் மீது
உமிழ்வார்கள். அவைர இகழ்ந்து அவமானப்படுத்துவார்கள். ௩௩ அவைரச்
சாட்ைடயனால் அடித்து பன்னர் ெகால்வார்கள். ஆனால் அவர் இறந்த ப றகு
மூன்றாம் நாள் உய ேராடு மீண்டும் எழுவார்” என்றார். ௩௪ சீஷர்கள் இைதப்
புரிந்துெகாள்ள முயற்ச ெசய்தார்கள். ஆனால் அவர்களால் முடியவல்ைல.
அதன்ெபாருள்அவர்களுக்குமைறக்கப்பட்டிருந்தது.
குருடைனக்குணமாக்குதல்
(மத். 20:29-34;மாற். 10:46-52)
௩௫எரிேகா பட்டணத்தற்குஅருேக,இேயசுவந்தார். பாைதயருேகஒருகுருடன்

உட்கார்ந்துெகாண்டிருந்தான். அவன் மக்களிடம் பணத்துக்காகப் ப ச்ைசக்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தான். ௩௬மக்கள்பாைதையக்கடந்துவருவைதக்ேகட்டதும்
அம்மனிதன், “என்னநகழ்ந்துெகாண்டிருக்க றது?” எனக் ேகட்டான்.
௩௭ மக்கள் அவனுக்கு, “நாசேரத்ைதச் ேசர்ந்த இேயசு இவ்வழிையக் கடந்து

வந்துெகாண்டிருக்க றார்” என்றுகூறனார்கள்.
௩௮ குருடன் பரவசமுற்று, “இேயசுேவ தாவீதன் குமாரேன! தயவுெசய்து

எனக்குஉதவுங்கள்” என்றான்.
௩௯ அக்கூட்டத்த ற்கு முன்னால் நடந்து ெகாண்டிருந்த மக்கள் அக்குருடைன

அதட்டினார்கள். அவைனப் ேபசாதருக்கும்படியாகக் கூறனார்கள். ஆனால்
அக்குருடன் இன்னும் அதகமாகச் சத்தமிட்டவாேற, “தாவீதன் குமாரேன!
தயவுெசய்துஎனக்குஉதவுங்கள்” என்றான்.
௪௦ இேயசு, “அந்தக் குருடைன என்னிடம் அைழத்து வாருங்கள்” என்று

ெசான்னபடி அங்ேகேய நன்றுவட்டார். அக்குருடன் அருேக வந்தேபாது
இேயசு அவைன ேநாக்க , ௪௧ “நான் உனக்கு என்ன ெசய்ய ேவண்டுெமன
வரும்புக றாய்?” என்றுேகட்டார்.
குருடன், “ஐயா, நான்பார்ைவயைடயவரும்புக ேறன்” என்றான்.
௪௨ இேயசு அவைன ேநாக்க , “உன் பார்ைவைய மீண்டும் ெபறுவாய்! நீ

வசுவாச த்ததால்குணம்ெபற்றாய்” என்றார்.
௪௩ அப்ேபாது அம்மனிதனால் பார்க்க முடிந்தது. அவன் ேதவனுக்கு நன்ற

கூறயவாேற இேயசுைவத் ெதாடர்ந்தான். இைதக் கண்ட எல்லா மக்களும்
நடந்ததற்காக ேதவைனவாழ்த்தனர்.

௧௯
சேகயு
௧ எரிேகா பட்டணத்தன் வழியாக இேயசு ெசன்றுெகாண்டிருந்தார்.

௨ எரிேகாவல் சேகயு என்னும் ெபயருைடய மனிதன் இருந்தான். அவன்
ெசல்வந்தனும், முக்கயமானவனுமானஒருவரி வசூலிப்பவனாவான். ௩அவன்
இேயசுைவக் காண வரும்பனான். இேயசுைவக் காண வரும்பய இன்னும்
பலரும் அங்கு இருந்தார்கள். மக்களுக்குப் பன்ேன நன்றபடி இேயசுைவப்
பார்க்க முடியாதபடி சேகயு குள்ளனாக இருந்தான். ௪ எனேவ, அவன் இேயசு
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கடந்து ெசல்லும் இடத்ைதயைடய ேவகமாக ஓடிச் ெசன்றான். இேயசுைவப்
பார்க்கும்ெபாருட்டுஓர்அத்த மரத்தன்மீதுசேகயுஏறனான்.
௫ இேயசு அவ்வ டத்துக்கு வந்தேபாது, ேமேல ஏற ட்டுப் பார்த்து சேகயு

மரத்தன்மீது இருப்பைதக் கண்டார். இேயசு அவைன ேநாக்க , “சேகயுேவ,
வைரந்து வா. கீேழ இறங்கு. இன்ைறக்கு நான் உன் வீட்டில் தங்கேவண்டும்”
என்றார்.
௬சேகயுவைரந்துகீேழஇறங்கனான். தன்வீட்டில்இேயசுைவவரேவற்பதல்

அவன் மிகவும் மக ழ்ந்தான். ௭ எல்லா மக்களும் இைதக் கண்டனர். அவர்கள்,
“எத்தைகயமனிதேனாடுஇேயசுதங்குகறார் என்பைதப் பாருங்கள். சேகயுஒரு
பாவ ” என்றுபுகார்கூறனார்கள்.
௮ சேகயு கர்த்தைர ேநாக்க , “நான் நல்லைதச் ெசய்ய வரும்புக ேறன். என்

பணத்தல் பாதைய ஏைழகளுக்குக் ெகாடுப்ேபன். நான்யாைரயாவது ஏமாற்ற
இருந்தால் அவனுக்கு நான்கு மடங்கு பணத்ைதத் தரும்பக் ெகாடுப்ேபன்”
என்றான்.
௯ இேயசு, “இந்த மனிதன் நல்லவன். உண்ைமயல் ஆப ரகாமின்

குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவன். இன்ைறக்கு சேகயு அவனது பாவங்களில் இருந்து
மீட்கப்பட்டான். ௧௦ மனித குமாரன் இழந்துேபான மனிதர்கைளக் கண்டு
அவர்கைளமீட்கேவவந்தார்” என்றார்.

இருப்பைதப் பயன்படுத்துங்கள்
(மத். 25:14–30)
௧௧ எருசேலைம ெநருங்க இேயசு பயணம் ெசய்துெகாண்டிருந்தார்.

ேதவனின் இராஜ்யம் சீக்க ரம் வருெமன்று சல மக்கள் எண்ணினார்கள்.
௧௨ மக்களின் எண்ணத்ைத இேயசு அற ந்தார். எனேவ அவர்களுக்குப்
பன்வரும் உவைமையச் ெசான்னார்: “ஒரு உயர்ந்த ெகௗரவம்மிக்க
மனிதன், மன்னனாக நயமனம் ெபறும்படியாகத் தூர ேதசப் பயணத்தற்காக
ஆயத்தங்கள் ெசய்துெகாண்டிருந்தான். பன்னர் தரும்ப வந்து அவனது
மக்கைள அரசாள ேவண்டுெமன்று அவன் த ட்டமிட்டான். ௧௩ எனேவ அவன்
தனது ேவைலக்காரர்களில் பத்து ேபைர அைழத்தான். அவன் ஒவ்ெவாரு
ேவைலக்காரனுக்கும் ஒரு ைப நைறய பணத்ைதக் ெகாடுத்தான். ‘இந்தப்
பணத்ைதக்ெகாண்டு நான் வரும் வைரக்கும் வயாபாரம் ெசய்யுங்கள்’
என்றான். ௧௪ அந்த இராஜ்யத்தன் மக்கள் அம்மனிதைன ெவறுத்தார்கள்.
எனேவ அம்மக்கள் அவன் ேபாகும் ேதசத்துக்ெகல்லாம் அவைனப் பன்
ெதாடர்ந்து ெசல்லுமாறு ஒரு கூட்டத்தனைர அனுப்பனர். மற்ற ேதசத்துக்கு
அக்கூட்டத்தனர் ெசன்று ‘இந்த மனிதன் எங்களுக்கு அரசன் ஆவைத நாங்கள்
வரும்பவல்ைல’ என்றார்கள்.
௧௫ “ஆனால் அம்மனிதன் அரசனானான். அவன் தன் நாட்டுக்குத்

தரும்பய பன்பு, ‘நான் பணம் ெகாடுத்துள்ள அந்த ேவைலக்காரைர
அைழயுங்கள். அைதக்ெகாண்டு அவர்கள் இன்னும் அதகமாக எவ்வளவு
பணம் சம்பாத த்தருக்க றார்கள் என்று அறய நான் வரும்புக ேறன்’ என்றான்.
௧௬முதல் ேவைலக்காரன் வந்து, ‘ஐயா, நீங்கள் ெகாடுத்த ஒரு ைப பணத்ைதக்
ெகாண்டு நான் பத்து ைப ந ரம்பும் அளவுக்குப் பணம் சம்பாத த்தருக்க ேறன்’
என்றான். ௧௭ அரசன் அந்த ேவைலக்காரைன ேநாக்க , ‘நல்லது, நீ ஒரு
நல்ல ேவைலக்காரன். ச றய காரியங்களில் உன்ைன நம்பக் கூடும் என்று
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காண்க ேறன். ஆகேவ இப்ேபாது எனது பட்டணங்களில் பத்து பட்டணங்கைள
ஆளும்படியாகஉன்ைனநயமிப்ேபன்’ என்றான்.
௧௮ “இரண்டாவது ேவைலக்காரன் வந்து, ‘ஐயா, நீங்கள் ெகாடுத்த ஒரு ைப

பணத்ைதக் ெகாண்டு நான் ஐந்து ைபகள் சம்பாத த்தருக்க ேறன்’ என்றான்.
௧௯ மன்னன் ேவைலக்காரைன ேநாக்க , ‘நீ ஐந்து பட்டணங்கள் ேமல் ஆட்ச
ெசய்யலாம்’ என்றான்.
௨௦ “பன்பு மூன்றாவது ேவைலக்காரன் வந்தான் அந்த ேவைலக்காரன்

அரசைன ேநாக்க , ‘ஐயா, இேதா உங்களுைடய பணப் ைப இருக்கறது.
நான் அைத ஒரு துணியல் ெபாத ந்து மைறத்து ைவத்ேதன். ௨௧ உங்கள்
வலிைமையக் கண்டு நான் பயந்து ேபாய் இருந்ேதன். நீங்கள் கடினமான
மனிதர் என்பைத அற ேவன். உங்களால் சம்பாத க்கப்படாத பணத்ைதக் கூட
நீங்கள் எடுத்துக்ெகாள்க றீர்கள். உங்களால் பய ரிடப்படாத தானியத்ைதக்கூட
நீங்கேள ேசர்த்துக்ெகாள்க றீர்கள்’ என்றான்.
௨௨ “அரசன் அந்த ேவைலக்காரைன ேநாக்க , ‘தீய ேவைலக்காரேன, உனது

ெசாந்த வார்த்ைதயாேலேய உன்ைன ந ராகரிப்ேபன். நான் ஒரு கடினமான
மனிதன் என்றாய். நான் சம்பாத க்காத பணத்ைத எடுத்துக்ெகாள்பவன்
என்றும், நான் பய ரிடாத தானியத்ைதச் ேசர்த்துக்ெகாள்பவன் என்றும்
கூறனாய். ௨௩அதுஉண்ைமெயன்றால் நீ என் பணத்ைதவங்கயல் ெகாடுத்து
ைவத்தருக்க ேவண்டும். அப்ேபாது நான் தரும்ப வந்தேபாது என் பணத்துக்கு
வட்டியாவது கைடத்தருக்கும்’ என்றான். ௨௪ பன் அங்கு நன்றுெகாண்டிருந்த
மனிதைர ேநாக்க , ‘அந்த ேவைலக்காரனிடமிருந்து ைபைய எடுத்து பத்து
ைபகள்ந ரம்ப பணம்சம்பாத த்தவனுக்குக்ெகாடுங்கள்’ என்றான்.
௨௫ “அந்தமனிதர்கள்அரசனிடம், ‘ஐயா,அந்தேவைலக்காரனிடம்ஏற்ெகனேவ

பத்துப்ைபகள்பணம்இருக்கன்றனேவ,’ என்றார்கள்.
௨௬ “அரசன், ‘தன்னிடம் இருப்பவற்ைறப் பயன்படுத்துகறவனுக்கு இன்னும்

அதகமாகக்கைடக்கும். தன்னிடம்இருப்பவற்ைறப்பயன்படுத்தாதமனிதனிடம்
இருப்பைவயும் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படும். ௨௭ இப்ேபாது எனது பைகவர்கள்
எங்ேக? தமக்கு அரசனாக நான் ஆவைத வரும்பாத மக்கள் எங்ேக? என்
பைகவர்கைளஅைழத்துவந்துஅவர்கைளக்ெகால்லுங்கள். அவர்கள்மடிவைத
நான்பார்ப்ேபன்’ என்றான்.”
எருசேலமுக்குள்இேயசு
(மத். 21:1-11;மாற். 11:1-11; ேயாவான் 12:12-19)
௨௮ இவற்ைறெயல்லாம் கூறயபன்பு இேயசு, எருசேலைம ேநாக்க ப்

பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்தார். ௨௯ ஒலிவ மைலயருேக காணப்பட்ட ெபத்பேக,
ெபத்தானியா ஆகய ஊர்களருேக இேயசு வந்தேபாது, அவர் இரண்டு
சீஷர்கைள அனுப்பனார். ௩௦ அவர், “நீங்கள் பார்க்க ற அந்த ஊருக்குள்
ெசல்லுங்கள். ஊருக்குள் நுைழயும்ேபாேத அங்கு ஒரு கழுைதக் குட்டி
கட்டப்பட்டிருப்பைதக் காண்பீர்கள். எந்த மனிதனும் அதன்மீது ஏறயதல்ைல.
அக்கழுைதைய அவழ்த்து என்னிடம் ெகாண்டு வாருங்கள். ௩௧ எந்த
மனிதனாவது அக்கழுைதைய ஏன் ஓட்டிக்ெகாண்டு ேபாக றீர்கள் என்று
ேகட்டால் நீங்கள், ‘எங்கள் எஜமானருக்கு இக்கழுைத ேவண்டும்’ என்று
ெசால்லுங்கள்” என்றார்.
௩௨ இரண்டு சீஷர்களும் ஊருக்குள் ெசன்றார்கள். இேயசு கூறயபடிேய

கழுைதக்குட்டிையக் கண்டார்கள். ௩௩ சீஷர்கள் கட்டப்பட்டிருந்த அக்கழுைதைய
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அவழ்த்தார்கள். கழுைதயன் ெசாந்தக்காரர்கள் வந்தார்கள். அவர்கள்
சீஷைர ேநாக்க , “எதற்காகக் கழுைதைய அவழ்த்துக் ெகாண்டிருக்க றீர்கள்?”
என்றார்கள்.
௩௪ சீஷர்கள், “ஆண்டவருக்குத் ேதைவயாக இருக்க றது” என்று பதல்

அளித்தார்கள். ௩௫ சீஷர்கள் கழுைதக் குட்டிைய இேயசுவ டம் ெகாண்டு வந்து
தம் ேமலங்கைய அதன்ேமல் ேபாட்டார்கள். பன்பு இேயசுைவக் கழுைதயன்
ேமல்அமர்த்தனார்கள். ௩௬இேயசு எருசேலமுக்குச் ெசல்லும் பாைத வழியாகக்
கழுைதயன் ேமல் ஏற ச் ெசன்றார். இேயசுவுக்கு முன்பாக சீஷர்கள் தம்
அங்ககைளப்பாைதயல்வ ரித்தார்கள்.
௩௭எருசேலமுக்குஅருகல் இேயசு வந்துெகாண்டிருந்தார். அவர் ஒலிவமைல

அடி நகரத்த ற்கருேக வந்தருந்தார். அவரது சீஷர்கள் அைனவரும் மக ழ்ேவாடு
இருந்தார்கள். அவர்கள்உரத்த குரலில் களிப்புடன் ேதவைனவாழ்த்தனார்கள்.
அவர்கள் தாம் பார்த்த எல்லா வல்லைமயான ெசயல்களுக்கும் ேதவனுக்கு
நன்ற ெதரிவ த்தார்கள். ௩௮அவர்கள்,

“கர்த்தரின்ெபயரில்வருகன்றஅரசைர ேதவன்ஆசீர்வத ப்பாராக!”*

“பரேலாகத்தல்அைமதயும் ேதவனுக்குமகைமயும்உண்டாவதாக!”
என்றனர்.
௩௯கூட்டத்தல்இருந்தபரிேசயரில் சலர்இேயசுவ டம், “ேபாதகேர,இவற்ைறக்

கூறாதபடிக்குசீஷருக்குச்ெசால்லுங்கள்” என்றார்கள்.
௪௦ ஆனால் இேயசு, “நான் உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன். இக்காரியங்கள்

ெசால்லப்பட ேவண்டியைவ. என் சீஷர்கள் இவற்ைறக் கூறாவ ட்டால்,
இக்கற்கள்அவற்ைறக்கூறும்” என்றுபதலுைரத்தார்.

எருசேலமுக்காகஅழுதல்
௪௧இேயசு எருசேலமுக்கு அருேக வந்தார். அவர் அப்பட்டணத்ைதப் பார்த்து,

அதற்காக அழ ஆரம்ப த்தார். ௪௨ இேயசு எருசேலைமப் பார்த்துப் ேபசனார்.
அவர், “உனக்கு சமாதானத்ைத எது வரவைழக்கும் என்று இன்ைறக்கு
நீ ெதரிந்துெகாண்டிருந்தால் நன்றாக இருக்கும். ஆனால் உனக்கு அது
மைறக்கப்பட்டிருப்பதால் உன்னால் அைத அற ந்துெகாள்ளமுடியாது. ௪௩ உன்
பைகவர்கள் உன்ைனச் சுற்றலும் ஒரு மதைல எழுப்பும் காலம் வந்து
ெகாண்டிருக்க றது. உன் பைகவர்கள் உன்ைன எல்லாப் பக்கங்களிலிருந்தும்
வைளத்துக் ெகாள்வார்கள். ௪௪ அவர்கள் உன்ைனயும் உன்னிலுள்ள எல்லா
மக்கைளயும்அழித்துவடுவார்கள். உன்கட்டிடங்களில்உள்ளகற்களில்ஒன்றும்
ஒன்றன் ேமல் ஒன்று நைலத்தருப்பதல்ைல. ேதவன் உன்ைன மீட்பதற்காக
வந்த காலத்ைதநீஅறயாததால்இைவெயல்லாம் நடக்கும்” என்றார்.

ேதவாலயத்த ற்குச்ெசல்லுதல்
(மத். 21:12-17;மாற். 11:15-19; ேயாவான் 2:13-22)
௪௫ இேயசு ேதவாலயத்த ற்குள் ெசன்றார். பல ெபாருட்கைள

வற்றுக்ெகாண்டிருந்த மக்கைள ேதவாலயத்த ற்குள் இருந்து துரத்த
ஆரம்ப த்தார். ௪௬அவர்களிடம் இேயசு, “ ‘என் வீடு ப ரார்த்தைனக் குரிய வீடாக

* ௧௯:௩௮: கர்த்தரின்...ஆசீர்வத ப்பாராக சங். 118:26.
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இருக்கும்’✡ என்று ேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டிருக்க றது. ஆனால்அைதத்
தருடர்கள்ஒளிந்தருக்க றஇடமாக✡ நீங்கள்மாற்ற இருக்க றீர்கள்” என்றார்.
௪௭ ஒவ்ெவாரு நாளும் இேயசு ேதவாலயத்தல் மக்களுக்குப் ேபாத த்தார்.

ஆசாரியரும், ேவதபாரகரும் மக்களின் அதகாரிகளும் இேயசுைவக் ெகால்ல
வரும்பனார்கள். ௪௮ ஆனால் எல்லா மக்களும் இேயசுைவக் கவனமாகக்
ேகட்டுக்ெகாண்டு இருந்தார்கள். இேயசு கூறய வஷயங்கைள மிகவும்
உற்சாகமாகக் கவனித்தார்கள். எனேவ தைலைம ஆசாரியருக்கும்,
ேவதபாரகருக்கும், அதகாரிகளுக்கும் இேயசுைவ எவ்வாறு ெகால்ல முடியும்
என்பதுெதரியவல்ைல.

௨௦
யூதஅதகாரிகளின் ேகள்வ
(மத். 21:23-27;மாற். 11:27-33)
௧ ஒரு நாள் இேயசு ேதவாலயத்தல் இருந்தார். அவர் மக்களுக்குப்

ேபாத த்துக்ெகாண்டிருந்தார். ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதப் பற்றய
நற்ெசய்தைய இேயசு மக்களுக்குக் கூறனார். தைலைம ஆசாரியரும்,
ேவதபாரகரும், முதய யூத அதகாரிகளும் இேயசுவ டம் ேபசுவதற்கு வந்தனர்.
௨ அவர்கள், “இக்காரியங்கைளச் ெசய்வதற்கு உங்களுக்கு என்ன அதகாரம்
இருக்க றது? எங்களுக்குச் ெசால்லுங்கள். இந்த அத காரத்ைத உங்களுக்குக்
ெகாடுத்தவர்யார்?” என்றார்கள்.
௩இேயசு பதலாக, “நானும் உங்கைள ஒரு ேகள்வ ேகட்ேபன். ௪ மக்களுக்கு

ேயாவான் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்தேபாது அது ேதவனிடமிருந்து வந்ததா?
அல்லதுமனிதனிடமிருந்துவந்ததா? எனக்குச்ெசால்லுங்கள்” என்றார்.
௫ ஆசாரியரும், ேவதபாரகரும், யூத அதகாரிகளும் இைதக் குறத்துப்

ேபசனார்கள். அவர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர், “ ‘ேயாவானின் ஞானஸ்நானம்
ேதவனிடமிருந்து வந்தது’ என்று நாம் பதல் ெசான்னால்அவர், ‘அப்படியானால்
நீங்கள் ேயாவாைனஏன்நம்பவல்ைல?’ என்பார். ௬ஆனால் நாம், ‘ேயாவானின்
ஞானஸ்நானம் மனிதரிடம் இருந்து வந்தது’ என்றுக் கூறனால் எல்லா
மக்களும் நம்ைமக் கல்ெலற ந்து ெகால்வார்கள். ேயாவான் ஒரு தீர்க்கதரிச
என்று அவர்கள் ஒத்துக்ெகாண்டிருப்பதால் நம்ைமக் ெகால்வார்கள்” என்று
ேபச க்ெகாண்டனர். ௭ எனேவ அவர்கள், “எங்களுக்கு வைட ெதரியவல்ைல”
என்றுபதல்ெசான்னார்கள்.
௮எனேவஇேயசுஅவர்கைளேநாக்க , “இக்காரியங்கைளஎந்தஅத காரத்தால்

ெசய்க ேறன்என்பைதயும்நான்உங்களுக்குச்ெசால்லமாட்ேடன்” என்றார்.
த ராட்ைசத்ேதாட்டஉவைம
(மத். 21:33-46;மாற். 12:1-12)
௯ பன்னர் இேயசு மக்களுக்கு இவ்வுவைமையச் ெசான்னார்: “ஒரு மனிதன்

தன் வயலில் த ராட்ைசச் ெசடிகைள பய ரிட்டான். ச ல உழவர்களுக்கு அந்த
நலத்ைதக் குத்தைகயாகக் ெகாடுத்தான். பன்னர் நீண்டகாலம் அங்கருந்து
ெசன்றுவட்டான். ௧௦ த ராட்ைசப் பழங்கைளப் பற க்கும் காலம் ெநருங்கயது.
அம்மனிதன் உழவர்களிடம் அவனது ேவைலக்காரைனத் தனக்குரிய பாகமான
த ராட்ைச பழங்கைளப் ெபற்றுவருமாறு அனுப்பனான். ஆனால் உழவர்கள்

✡ ௧௯:௪௬: ஏசாயா 56:7-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௯:௪௬: ஏேர. 7:11-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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அந்த ேவைலக்காரைன அடித்து ஒன்றுேம தராமல் அனுப்பவ ட்டார்கள்.
௧௧ எனேவ அம்மனிதன் இன்ெனாரு ேவைலக்காரைன அனுப்பனான்.
அந்த உழவர்கள் இந்த ேவைலக்காரைனயும் கூட அடித்தார்கள். அவைனக்
ெகாஞ்சமும் மத க்கவல்ைல. அவனுக்கு எதுவும் ெகாடுக்காமல் அவைன
அனுப்பவ ட்டார்கள். ௧௨ எனேவ அம்மனிதன் உழவர்களிடம் மூன்றாவது
ேவைலக்காரைனஅனுப்பனான். உழவர்கள்அவைனஅடித்துக்காயப்படுத்த த்
துரத்தவ ட்டார்கள்.
௧௩ “வயலின் ெசாந்தக்காரன். ‘நான் இப்ேபாது என்ன ெசய்ேவன்? நான்

எனது மகைன அனுப்புேவன். நான் என் மகைன மிகவும் ேநச க்க ேறன்.
உழவர்கள் என் மகைன மத க்கக்கூடும்’ என்று எண்ணினான். ௧௪ உழவர்கள்
மகைனப் பார்த்ததும் தமக்குள், ‘இவன் நலச் ெசாந்தக்காரனின் மகன்.
இவ்வயல்இவனுக்ேக ேசரும். இவைனக் ெகான்றுவட்டால் இவ்வயல் நமக்குச்
ெசாந்தமாகும்’ என்று ேபச க்ெகாண்டனர். ௧௫ எனேவ, மகைன வயலுக்கு
ெவளிேயதூக்க எற ந்துஅவைனக்ெகான்றுவட்டனர்.

“வயலின் ெசாந்தக்காரன் என்ன ெசய்வான்? ௧௬ அவன் வந்து அந்த
உழவர்கைளக் ெகான்றுேபாடுவான். ப ற்பாடு அந்த வயைல ேவறு உழவர்கள்
ைகயல்ஒப்பைடப்பான்” என்றார். மக்கள்இவ்வுவைமையக் ேகட்டனர்.
அவர்கள், “இல்ைல, இவ்வாறு நடக்க அனுமதக்கலாகாது” என்றனர்.

௧௭ ஆனால் இேயசு அவர்கள் கண்கைளக் கூர்ந்து ேநாக்கயவாறு
“அப்படியானால்இந்தவசனம்எைதக்கூறுகறது:

“ ‘வீடு கட்டுக றவர்கள் ேவண்டாம் எனக் கருதய கல்ேல மூைலக்குத் தைலக்
கல்லாயற்று’ சங்கீதம் 118:22

௧௮அந்தக் கல்லின்மீது வழுகற ஒவ்ெவாரு மனிதனும் ெநாறுங்க ப்ேபாவான்.
அந்தக்கல்உங்கள்மீதுவழுந்தால்அதுஉங்கைளநசுக்க ப்ேபாடும்!” என்றார்.
௧௯ யூத அதகாரிகள் இேயசு கூறய இவ்வுவைமையக் ேகட்டனர். இது

அவர்கைளப் பற்ற ேய கூறப்பட்டது என்பது அவர்களுக்குத் ெதரிந்தது. அேத
சமயத்தல் அவர்கள் இேயசுைவச் சைறப்ப டிக்க வரும்பனார்கள். ஆனால்
மக்கள்என்னெசய்வார்கேளா என்றுநைனத்துஅவர்கள்அஞ்சனர்.

யூதஅதகாரிகளின்தந்த ரம்
(மத். 22:15-22;மாற். 12:13-17)
௨௦ எனேவ ேவதபாரகரும், தைலைம ஆசாரியரும் இேயசுைவப்

ப டிப்பதற்கு ஏற்ற தருணத்ைத எத ர்பார்த்தருந்தார்கள். அவர்கள் சல
மனிதர்கைள இேயசுவ டம் அனுப்பனார்கள். அவர்கைள நல்ல மனிதர்களாக
நடிக்கும்படியாகக் கூறயருந்தார்கள். இேயசு கூறயவற்றல் குற்றம்
காணும்படியாக அவர்கள் வரும்பனார்கள். (ஏேதனும் தவறு கண்டுபடித்தால்
அவர்கள் அதகாரமும் ஆற்றலும் வாய்ந்த ஆளுநரிடம் இேயசுைவ ஒப்பைடக்க
முடியும்.) ௨௧ எனேவ, அந்த மனிதர்கள் இேயசுைவ ேநாக்க , “ேபாதகேர, நீர்
ெசால்வதும் ேபாத ப்பதும் உண்ைம என்று எங்களுக்குத் ெதரியும். எல்லா
மக்களுக்கும் அவற்ைறப் ேபாத க்க றீர். ேதவனின் வழிையக் குற த்த
உண்ைமையேய எப்ேபாதும் கற்ப க்க றீர். ௨௨ இராயனுக்கு நாங்கள் வரி
கட்டுவதுசரியாஇல்ைலயா என்பைதஎங்களுக்குக்கூறுங்கள்?” என்றார்கள்.
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௨௩ இேயசுைவ வஞ்சக்க அம்மனிதர்கள் முயற்ச ெசய்க றார்கள் என்பது
அவருக்குத் ெதரியும். இேயசு அவர்கைள ேநாக்க , ௨௪ “ஒரு காைச எனக்குக்
காட்டுங்கள். யாருைடய ெபயர் அதல் இருக்கறது? யாருைடய படம் அதல்
உள்ளது?”
என்றுேகட்டார். அவர்கள், “இராயனுைடயது” என்றார்கள்.
௨௫ இேயசு அவர்கைள ேநாக்க “இராயனுைடயைத இராயனுக்குக்

ெகாடுங்கள். ேதவனுைடயவற்ைறேதவனுக்குக்ெகாடுங்கள்” என்றார்.
௨௬அவரது ஞானம்மிக்க பதைலக் ேகட்டு அம்மனிதர்கள் ஆச்சரியமுற்றனர்.

அவர்களால் ஒன்றும் ெசால்ல முடியவல்ைல. தம் தந்த ரங்களில் அவர்கள்
ேதால்வயைடந்தார்கள். மக்களின் முன்பாக அவர்களால் இேயசுைவ ஏமாற்ற
முடியவல்ைல. அவர்கள் இேயசுவுக்கு எத ராகப் பயன்படுத்தக்கூடிய எைதயும்
இேயசுெசால்லவல்ைல.
சதுேசயர்களின்தந்த ரம்
(மத். 22:23-33;மாற். 12:18-27)
௨௭ ச ல சதுேசயர்கள் இேயசுவ டம் வந்தனர். (மக்கள் மரணத்தனின்று

உய ர் ெபறுவதல்ைல என்று சதுேசயர்கள் நம்புக றார்கள்) அவர்கள்
இேயசுைவ ேநாக்க , ௨௮ “ேபாதகேர, தருமணமான மனிதன் குழந்ைதகளின்ற
இறந்துேபானால்,அவனதுசேகாதரன்அவன்மைனவையத்தருமணம்ெசய்து
ெகாள்ளேவண்டும் என்று ேமாேச எழுத இருந்தார். அப்படியானால் இறந்த
சேகாதரனுக்காகக் குழந்ைதகள் அவர்களுக்குப் ப றக்கும். ௨௯ ஓரிடத்தல் ஏழு
சேகாதரர்கள் வாழ்ந்தனர். முதல் சேகாதரன் ஒருத்தைய மணந்துகுழந்ைதகள்
இல்லாமல் இறந்தான். ௩௦ ப றகு இரண்டாம் சேகாதரன் அந்தப் ெபண்ைண
மணந்து இறந்து ேபானான். ௩௧ மூன்றாமவனும் அவைள மணந்து பன்னர்
இறந்தான். ஏழு சேகாதரர்களுக்கும் இதுேவ நடந்தது. அவர்கள் எல்ேலாரும்
குழந்ைதகளின்ற இறந்தார்கள். ௩௨ அவர்கள் அைனவரும் இறந்த ப றகு
அவளும் இறந்தாள். ௩௩ எல்லா ஏழு சேகாதரர்களும் அவைள மணந்தனர்.
மரணத்தனின்றுமக்கள்எழும்ேபாது,அந்தப்ெபண்யாருக்குமைனவயாவாள்?”
என்றுேகட்டார்கள்.
௩௪ இேயசு சதுேசயைர ேநாக்க , “பூமியல் மக்கள் ஒருவைரெயாருவர்

மணந்துெகாள்கன்றனர். ௩௫ச லர்மரணத்தனின்றுஎழும்ப அடுத்தஉலகத்தல்
பங்கு ெபறும் தகுதையப் ெபறுவர். அந்த வாழ்வல் அவர்கள் மணம்
ெசய்துெகாள்ளமாட்டார்கள். ௩௬ அந்த வாழ்வல் அவர்கள் ேதவதூதர்கைளப்
ேபால் இருப்பார்கள். அவர்களால் சாகமுடியாது. அவர்கள் மரணத்தனின்று
எழுந்ததால் ேதவனின் மக்களாவர். ௩௭ மக்கள் மரணத்தல் இருந்து
எழுப்பப்படுவர் என்பைத ேமாேச ெதளிவாகக் காட்டினான். எரியும் புதைரப்
பற்ற ேமாேசஎழுதயேபாது,அவன்கர்த்தராக யேதவைனஆப ரகாமின்ேதவன்
என்றும், ஈசாக்கன் ேதவன் என்றும், யாக்ேகாபன் ேதவன்* என்றும்கூறனான்.
௩௮ அவர்களின் ேதவன் தாேன என ேதவன் கூறயதால் அந்த மனிதர்கள்
உண்ைமயாக இறக்கவல்ைல. வாழும் மக்களின் ேதவன் அவேர. ேதவனுக்கு
உரியவர்கள்வாழ்பவர்கேளஆவர்” என்றார்.
௩௯ ேவதபாரகரில் சலர், “ேபாதகேர, உங்கள் பதல் நன்றாக இருந்தது”

என்றனர். ௪௦அடுத்த ேகள்வையக் ேகட்கயாருக்கும்துணிச்சல்வரவல்ைல.

* ௨௦:௩௭: ஆப ரகாமின்...ேதவன்யாத். 3:6.
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க றஸ்துதாவீதன்குமாரனா?
(மத். 22:41-46;மாற். 12:35-37)
௪௧ பன்பு இேயசு, “தாவீதன் குமாரன் என்று கறஸ்துைவ மக்கள் எதற்காகச்

ெசால்க றார்கள்? ௪௨சங்கீதம் என்னும்புத்தகத்தல்தாவீேதெசால்க றார்.

“ ‘கர்த்தர் (ேதவன்) என்ஆண்டவரிடம் (க றஸ்து)ெசான்னார்,
௪௩ உங்கள் பைகவர்கள் உங்கள் ஆற்றலுக்கு அடங்கும்வைர என்
வலப்பக்கத்தல்அமருங்கள்’ சங்கீதம் 110:1

௪௪ தாவீது கறஸ்துைவ ‘ஆண்டவர்’ என்கறான். ஆனால் கறஸ்து தாவீதன்
குமாரனுமாவார். எப்படிஇைவஇரண்டும்உண்ைமயாகும்?” என்றார்.

ேவதபாரகருக்குஎச்சரிக்ைக
(மத். 23:1-36;மாற். 12:38-40;லூ. 11:37-54)
௪௫ தம்ைமப் பன்பற்றுபவர்களிடம் இேயசு ேபசனார். எல்லா மக்களும்

இேயசு கூறுவைதக் ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்தார்கள். ௪௬ “ேவதபாரகைரக்
குற த்து எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். தங்கைள முக்கயமானவர்களாகக்
காட்டுக ற அவர்கள் அங்ககைள அணிந்துெகாண்டு அவர்கள் அங்குமிங்கும்
அைலகறார்கள். மக்கள் அவர்கைளச் சந்ைதய டங்களில் மத ப்பைதயும்
வரும்புக றார்கள். ெஜப ஆலயங்களில் முக்கயமான இருக்ைகயல் அமர
ஆைசப்படுக றார்கள். ௪௭ ஆனால் வதைவகள் தம் வீட்டில் ைவத்தருக்க ற
ெபாருட்கைளெயல்லாம் ெகாள்ைளயடுகறவர்கள் அவர்கேள ஆவார்கள்.
நீண்ட ப ரார்த்தைனகைளச் ெசால்லித் தங்கைள நல்லவர்களாகக்
காட்டிக்ெகாள்ளமுயல்கறார்கள். ேதவன்இவர்கைளமிகுதயாகத் தண்டிப்பார்”
என்றார்.

௨௧
உண்ைமயானஈைக
(மாற். 12:41-44)
௧ ேதவாலயத்தல் காணிக்ைகப் ெபட்டியல் சல ெசல்வந்தர்கள்

ேதவனுக்காகத் தங்கள் காணிக்ைககைளப் ேபாடுவைத இேயசு கண்டார்.
௨ அப்ேபாது இேயசு ஓர் ஏைழ வதைவையக் கண்டார். ெபட்டியனுள்
அவள் இரண்டு சறய ெசம்பு நாணயங்கைள இட்டாள். ௩ இேயசு, “நான்
உங்களுக்கு உண்ைமையச் ெசால்க ேறன். இந்த ஏைழ வதைவ இரண்டு
சறய நாணயங்கைளேய ெகாடுத்தாள். ஆனால், அச்ெசல்வந்தர்கள்
ெகாடுத்தவற்ைறக் காட்டிலும் அவள் உண்ைமயல் அதகமாகக் ெகாடுத்தாள்.
௪ ெசல்வந்தர்களிடம் மிகுதயான ெசல்வம் இருக்கறது. அவர்களுக்குத்
ேதைவயற்ற ெசல்வத்ைதேய அவர்கள் ெகாடுத்தார்கள். இந்தப் ெபண்ேணா
மிகவும் ஏைழ. ஆனால்அவளுக்கருந்த எல்லாவற்ைறயும் அவள் ெகாடுத்தாள்.
அவள்வாழ்க்ைகக்குஅந்தப் பணம்ேதைவயாகஇருந்தது” என்றார்.

ேதவாலயத்தன்அழிவு
(மத். 24:1-14;மாற். 13:1-13)
௫ச லசீஷர்கள்ேதவாலயத்ைதப்பற்ற ப்ேபச க்ெகாண்டிருந்தார்கள். அவர்கள்,

“இது மிக நல்ல கற்களாலான ஓர் அழகான ேதவாலயம். ேதவனுக்கு
அளிக்கப்பட்ட நல்லகாணிக்ைககைளப்பாருங்கள்” என்றனர்.



லூக்கா௨௧:௬ 2033 லூக்கா௨௧:௨௩

௬ஆனால்இேயசு, “இங்குநீங்கள்பார்க்க றஅைனத்தும்அழிக்கப்படும்காலம்
வரும். இந்தக் கட்டிடங்களின் ஒவ்ெவாரு கல்லும் தைரயல் தள்ளப்படும். ஒரு
கல்லின்ேமல்மற்ெறாருகல்இருக்காது” என்றார்.
௭ ச ல சீஷர்கள் இேயசுவ டம், “ேபாதகேர, இைவ எப்ேபாது நடக்கும்? இைவ

நைடெபறும்காலம்இதுெவனஎங்களுக்குக்காட்டுவதுஎது?” என்றுேகட்டார்கள்.
௮ இேயசு, “எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். முட்டாள் ஆக்கப்படாதீர்கள்.

எனது ெபயைரப் பயன்படுத்த க் ெகாண்டு பலர் வருவார்கள். அவர்கள்,
‘நாேன கறஸ்து’ என்றும், ‘ேவைள வந்தது’ என்றும் கூறுவார்கள். ஆனால்
அவர்கைளப் பன்பற்றாதீர்கள். ௯ யுத்தங்கைளயும் கலவரங்கைளயும் பற்ற க்
ேகள்வப்படும்ேபாது பயப்படாதீர்கள். இைவமுதலில் நகழ ேவண்டும். ஆனால்
உடனடியாகஒருமுடிவுவராது” என்றார்.
௧௦ ப ற்பாடு இேயசு அவர்களிடம், “ேதசங்கள் ேவறு ேதசங்கேளாடு

ேபாரிடும். இராஜ்யங்கள் பற இராஜ்யங்கேளாடு ேபார் ெசய்யும்.
௧௧ பூகம்பங்களும், ேநாய்களும், தீயகாரியங்களும் பல இடங்களில் ந கழும்.
ச ல இடங்களில் மக்கள் உண்பதற்கு உணவு கைடக்காது. பயங்கரமானதும்,
ஆச்சரியமானதுமானகாரியங்கள்வானில் ேதான்ற மக்கைளஎச்சரிக்கும்.
௧௨ “ஆனால் இைவெயல்லாம் ந கழும் முன்னர் மக்கள் உங்கைளக் ைகது

ெசய்வார்கள். ெஜபஆலயங்களில் மக்கள்உங்கைளநயாயந்தீர்த்து சைறயல்
தள்ளுவார்கள். அரசர்களின் முன்பும், ஆளுநர்களின் முன்பும் ந ற்கும்படியாகக்
கட்டாயப்படுத்தப்படுவீர்கள். ௧௩ நீங்கள் என்ைனப் பன்பற்றுவதால் நீங்கள்
என்ைனப்பற்ற ப் ப றருக்கு கூறுவதற்கு இைவ உங்களுக்கு வாய்ப்ைப
ஏற்படுத்தும். ௧௪ நீங்கள் என்ன ெசால்வீர்கள் என்பைதக்குற த்து நடப்பதற்கு
முன்னாேலேய கவைலப்படாதீர்கள். ௧௫ உங்கள் பைகவர்கள் பதல் கூற
முடியாதபடி அல்லது மறுக்க முடியாதபடி ெசய்த கைளச் ெசால்லும் ஞானத்ைத
உங்களுக்குத் தருேவன். ௧௬ உங்கள் ெபற்ேறாரும், சேகாதரரும், உறவனரும்,
நண்பரும் கூட உங்கைள ஏமாற்றுவார்கள். அவர்கள் உங்களில் சலைரக்
ெகால்வார்கள். ௧௭ எல்லா மக்களும் நீங்கள் என்ைனப் பன்பற்றுவதால்
உங்கைள ெவறுப்பார்கள். ௧௮ ஆனால் இவற்றல் ஒன்றும் உண்ைமயல்
உங்கைளத் தீங்கு ெசய்யமுடியாது. ௧௯ இக்காரியங்கள் மூலமாக உங்கள்
நம்ப க்ைகையப்பலப்படுத்துவதால்நீங்கள்உங்கைளமீட்டுக்ெகாள்ளமுடியும்.
எருசேலமின்அழிவு
(மத். 24:15-21;மாற். 13:14-19)
௨௦ “எருசேலைமச் சுற்றலும் பைடகள் சூழ்ந்தருக்கக் காண்பீர்கள்.

எருசேலமின் அழிவு காலம் ெநருங்கவ ட்டது என்பைத அப்ேபாது
அற ந்துெகாள்வீர்கள். ௨௧அப்ேபாது யூேதயாவன் மக்கள் மைலகளுக்கு ஓடிச்
ெசல்லேவண்டும். எருசேலம் மக்கள் வைரந்து ெசல்லேவண்டியதருக்கும்.
நீங்கள் எருசேலம் நகருக்கு ெவளிேய இருக்க றவர்கள், உள்ேள ேபாகாதீர்கள்.
௨௨ ேதவன் தம் மக்கைளத் தண்டிக்கும் காலத்ைதக் குற த்துத் தீர்க்கதரிச கள்
ந ரம்ப ெசய்த கைள எழுத இருக்கறார்கள். நான் உங்களுக்குச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருப்பெதல்லாம் இைவ எல்லாம் ந கழேவண்டிய
காலத்ைதக் குற த்தாகும். ௨௩ அந்த ேநரம் கருவுற்ற ெபண்களுக்கும்
பாலூட்டேவண்டிய சன்னஞ் சறு குழந்ைதகைள உைடய ெபண்களுக்கும்
மிகவும் ெகாடுைமயானதாக இருக்கும். ஏன்? இந்தப் பூமியல் மிகக்
ெகாடுைமயான காலம் வரும். இந்த மக்களிடம் (யூதர்களிடம்) ேதவன்
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சனம் ெகாள்வார். ௨௪ வீரர்களால் சலர் ெகால்லப்படுவார்கள். ப றர்
ைகத களாக்கப்பட்டு ஒவ்ெவாரு ேதசத்த ற்கும் ெகாண்டு ெசல்லப்படுவார்கள்.
தூய பட்டணமாகய எருசேலமில் யூதரல்லாத மக்கள் அவர்கள் காலம்
முடியும்மட்டும்நடந்துெசல்வார்கள்.

அஞ்சாதீர்கள்
(மத். 24:29–31;மாற். 13:24–27)
௨௫ “சூரியன், சந்த ரன், வண்மீன்களில் ஆச்சரியப்படத்தக்க வஷயங்கள்

நடக்கும். பூமியன் மக்கள் அகப்பட்டுக்ெகாண்டதாக உணர்வார்கள்.
சமுத்த ரங்கள்கலக்கமைடயும். ஏெனன்றுமக்கள்அறயமாட்டார்கள். ௨௬மக்கள்
அஞ்ச ஆரம்ப ப்பார்கள். உலகத்த ற்கு என்ன ேநரிடுேமா என்று அவர்கள்
கவைலப்படுவார்கள். வானிலுள்ள ஒவ்ெவாரு ெபாருளும் வத்தயாசப்படும்.
௨௭ அப்ேபாது ேமகத்தல் மனித குமாரன் அவரது வல்லைமேயாடும்
மிகுந்த மகைமேயாடும் வந்துெகாண்டிருப்பைத மக்கள் காண்பார்கள்.
௨௮ இந்தக் காரியங்கள் ந கழ ஆரம்ப த்ததும் பயப்படாதீர்கள். ேமேல பார்த்து
மகழுங்கள். கவைல ெகாள்ளாதீர்கள். ேதவன் உங்கைள வடுவக்கும்
ேநரம் ெநருங்க க்ெகாண்டிருப்பைத நீங்கள் அறந்தருப்பதால் சந்ேதாஷமாக
இருங்கள்” என்றார்.

அழியாத ேதவவார்த்ைத
(மத். 24:32-35;மாற். 13:28-31)
௨௯ பன்பு இேயசு இவ்வுவைமையச் ெசான்னார்: “எல்லா மரங்கைளயும்

பாருங்கள், அத்த மரம் ஒரு நல்ல உதாரணம். ௩௦ அது பசுைம ந றமாக
இருக்கும்ேபாது ேகாைட ெநருங்கவ ட்டது என்று உணர்வீர்கள். ௩௧ நடக்கும்
என்று நான் கூறய காரியங்களும் அைதப் ேபான்றேத, இக்காரியங்கள்
நடப்பைதப் பார்க்கும்ேபாது, ேதவனின் இராஜ்யம் வைரவல் வர இருப்பைத
அறவீர்கள்.
௩௨ “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச் ெசால்க ேறன், இக்காலத்து மக்கள்

வாழ்ந்துெகாண்டுஇருக்கும்ேபாேதஇக்காரியங்கள்எல்லாம் நடக்கும்.
௩௩ “உலகம் முழுவதும், வண்ணும், பூமியும் அழிக்கப்படும். ஆனால், நான்

கூறயெசாற்கேளா,ஒருநாளும்அழிவதல்ைல.

ஆயத்தமாயருங்கள்
௩௪ “எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். குடித்துக்ெகாண்டும், குடியல்

மூழ்க க்ெகாண்டும் காலத்ைதக் கழிக்காதீர்கள். அல்லது உலகத்துக்
காரியங்களில் அத கப்படியாக ஈடுபடாதீர்கள். நீங்கள் அவ்வாறு ெசய்தால்
உங்களால் சரியானைதச் ச ந்த க்க முடியாது. ப றகு முடிவு தடுெமன நீங்கள்
தயாராக இல்லாதேபாது வரக்கூடும். ௩௫ பூமியன் மக்களுக்கு அது ஒரு
ெபாறையப்ேபால் இருக்கும். ஏெனனில் பூமியல் உள்ள அைனவருக்கும்
இந்த நாள் வரும். ௩௬ எனேவ எப்ேபாதும் தயாராக இருங்கள். நடக்கப் ேபாக ற
இக்காரியங்களில்பாதுகாப்பாகத்ெதாடருவதற்குஉரியவன்ைமேவண்டுெமன
ப ரார்த்தயுங்கள். மனிதகுமாரனுக்கு முன்பாக ந ற்கும் தகுத ெபறுவதற்காகப்
ப ரார்த்தைனெசய்யுங்கள்” என்றார்.
௩௭ பகல் ேவைளயல் இேயசு ேதவாலயத்தல் மக்களுக்குப் ேபாத த்தார்.

இரவல் பட்டணத்தற்கு ெவளிேய ெசன்று இரவு முழுவதும் ஒலிவ மைலயல்
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தங்க இருந்தார். ௩௮ஒவ்ெவாரு காைலயலும் மக்கள் அதகாைலயல் எழுந்து
ேதவாலயத்தல்இேயசுகூறுவைதக் ேகட்பதற்காகச் ெசன்றார்கள்.

௨௨
இேயசுைவக்ெகால்லத்த ட்டம்
(மத். 26:1-5, 14-16;மாற். 14:1-2, 10-11; ேயாவான் 11:45-53)
௧ பஸ்கா எனப்படும், யூதர்களின் புளிப்பல்லாத அப்பப் பண்டிைகக்குரிய

காலம் ெநருங்க வந்தது. ௨தைலைமஆசாரியரும், ேவதபாரகரும்இேயசுைவக்
ெகால்வதற்கு வழி ேதடிக்ெகாண்டிருந்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் மக்களுக்கு
பயந்தனர்.

யூதாஸின்சத த்த ட்டம்
(மத். 26:14-16;மாற். 14:10-11)
௩ இேயசுவன் பன்னிரண்டு சீஷர்களில் ஒருவன் யூதாஸ் காரிேயாத்து

என்பவன் ஆவான். சாத்தான் யூதாஸிற்குள் புகுந்து ஒரு தீய ெசயைலச்
ெசய்யுமாறு அவைனத் தூண்டினான். ௪ யூதாஸ் தைலைம ஆசாரியரிடமும்,
ேதவாலயத்ைதப் பாதுகாத்த வீரர்களிடமும் ெசன்று ேபசனான். இேயசுைவ
அவர்களிடம் ஒப்பைடப்பைதக் குற த்து அவன் அவர்களிடம் ேபசனான்.
௫ அவர்கள் இதனால் மிகுந்த சந்ேதாஷம் அைடந்தார்கள். இேயசுைவ
அவர்களிடம் ஒப்பைடத்தால் அவனுக்குப் பணம் ெகாடுப்பதாக அவர்கள்
கூறனார்கள். ௬யூதாஸ் அதற்கு ஒப்புக்ெகாண்டான். இேயசுைவ அவர்களிடம்
ஒப்பைடப்பதற்கு ஏற்ற ேநரத்ைத எத ர்பார்த்தருந்தான் யூதாஸ். தன்ைனச்
சுற்றலும் மக்கள் எவரும் பார்க்காத ேநரத்தல் அைதச் ெசய்யேவண்டுெமன
யூதாஸ்வரும்பனான்.

பஸ்காஉணவுஆயத்தம்
(மத். 26:17-25;மாற். 14:12-21; ேயாவான் 13:21-30)
௭ புளிப்ப ல்லாத அப்பப் பண்டிைகயன் நாள் வந்தது. பஸ்கா

ஆட்டுக்குட்டிகைள யூதர்கள் பலியடுகற நாள் அது ஆகும். ௮ ேபதுருைவயும்
ேயாவைனயும் ேநாக்க இேயசு, “நாம் உண்பதற்கு நீங்கள் ெசன்று பஸ்கா
வருந்ைதத்தயாரியுங்கள்” என்றார்.
௯ ேபதுருவும், ேயாவானும், இேயசுவ டம், “பஸ்கா வருந்ைத நாங்கள் எங்ேக

தயாரிக்க ேவண்டும்எனநீங்கள்வரும்புக றீர்கள்?” என்றுேகட்டார்கள்.
இேயசு அவர்கைள ேநாக்க , ௧௦ “கவனியுங்கள், நீங்கள் எருசேலமுக்குள்

ெசன்ற பன்பு ஒரு குடத்தல் தண்ணீைரச் சுமந்து ெசல்லும் ஒரு மனிதைனக்
காண்பீர்கள். அவைனத் ெதாடர்ந்து ெசல்லுங்கள். அவன் ஒரு வீட்டுக்குள்
ெசல்வான். அவேனாடு நீங்கள் ெசல்லுங்கள். ௧௧ அந்த வீட்டின்
ெசாந்தக்காரனிடம், ‘ேபாதகரும் அவரது சீஷர்களும் பஸ்கா வருந்து உண்ணக்
கூடிய அைறையத் தயவுெசய்து எங்களுக்குக் காட்டும்படியாக ேபாதகர்
ேகட்க றார்’ என்று ெசால்லுங்கள். ௧௨உடேன அந்த வீட்டின் ெசாந்தக்காரனான
அம்மனிதன் மாடியல் ஒரு ெபரிய அைறையக் காட்டுவான். இந்த அைற
உங்களுக்குத் தயாராக இருக்கும். பஸ்கா வருந்ைத அங்ேக தயாரியுங்கள்”
என்றார்.
௧௩ எனேவ ேபதுருவும், ேயாவானும் ெசன்றார்கள். இேயசு கூறயபடிேய

எல்லாம் ந கழ்ந்தன. எனேவஅவர்கள்பஸ்காவருந்ைதத்தயாரித்தார்கள்.
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இேயசுவன்இரவுஉணவு
(மத். 26:26-30;மாற். 14:22-26; 1ெகா. 11:23-25)
௧௪ பஸ்கா வருந்ைத அவர்கள் சாப்படும் ேநரம் வந்தது. இேயசுவும்,

சீஷர்களும் ேமைசையச் சூழ்ந்து அமர்ந்தனர். ௧௫ அவர்களிடம் இேயசு,
“நான் இறக்கும் முன்பு இந்தப் பஸ்கா வருந்ைத உங்கேளாடு ேசர்ந்து
உண்ணேவண்டும் என்று மிகவும் வரும்ப ேனன். ௧௬ ேதவனின் இராஜ்யத்தல்
அதற்குரிய உண்ைமயான ெபாருள் ெகாடுக்கப்படும்வைரக்கும் நான்
இன்ெனாருபஸ்காவருந்ைதப் புச க்கமாட்ேடன்” என்றார்.
௧௭ பன்பு இேயசு ஒரு ேகாப்ைப த ராட்ைச இரசத்ைத எடுத்தார். அதற்காக

ேதவனுக்கு நன்ற கூறனார். பன்பு அவர், “இக்ேகாப்ைபைய எடுத்து இங்கு
இருக்கும்ஒவ்ெவாருவருக்கும்ெகாடுங்கள். ௧௮ஏெனனில்ேதவனின்இராஜ்யம்
வரும்வைரக்கும் நான் மீண்டும் த ராட்ைச இரசம் குடிக்கப் ேபாவதல்ைல”
என்றார்.
௧௯ பன்பு இேயசு, அப்பத்ைத எடுத்தார். அப்பத்த ற்காக ேதவனுக்கு

நன்ற கூறவ ட்டு அைதப் ப ட்டார். சீஷர்களுக்கு அைதக் ெகாடுத்தார்.
பன்பு இேயசு, “இதைன நான் உங்களுக்காகக் ெகாடுக்க ேறன். எனது
சரீரேம இந்த அப்பமாகும். எனேவ என்ைன நைனவுகூருவதற்கு இப்படிச்
ெசய்யுங்கள்” என்றார். ௨௦ அப்பத்ைத உண்ட பன்னர், அேத வைகயல்
இேயசு த ராட்ைச இரசக் ேகாப்ைபைய எடுத்து “இந்தத் த ராட்ைச இரசம்
ேதவனுக்கும் அவரது மக்களுக்கும் உள்ள புதய உடன்படிக்ைகையக்
காட்டுக றது. நான் உங்களுக்காகக் ெகாடுக்க ற என்இரத்தத்தல் (மரணத்தல்)
இப்புதுஉடன்படிக்ைகஆரம்பமாக றது” என்றார்.

இேயசுவன்எத ரி யார்?
௨௧இேயசு, “உங்களில் ஒருவன் என்ைனவஞ்சக்கப் ேபாக றான். ேமைச மீது

அவனதுைக என்ைகக்குப் பக்கத்தல்இருக்கறது. ௨௨ேதவன்த ட்டமிட்டபடிேய
மனிதகுமாரன் ெசய்வார். ஆனால் மனிதகுமாரைனக் ெகால்லப்படுவதற்காக
ஒப்பைடக்க றமனிதனுக்குமிகவும்தீைமநடக்கும்” என்றார்.
௨௩ அப்ேபாது சீஷர்கள் ஒருவருக்ெகாருவர், “இேயசுவுக்கு அவ்வாறு

ெசய்பவன்நமக்குள்யார்?” என்றுேகட்டார்கள்.

தாழ்ைமயாகஇருங்கள்
௨௪ பன்னர் தங்களில் மிக முக்கயமானவன் யார் என்று அப்ேபாஸ்தலர்கள்

தமக்குள் வவாத க்க ஆரம்ப த்தார்கள். ௨௫ ஆனால் இேயசு அவர்கைள
ேநாக்க , “உலகத்தல் (ேவறுேவறு) ேதசங்களின் அரசர்கள் மக்கைள
அரசாளுகறார்கள். ப ற மக்களின் மீது அதகாரம் ெசலுத்துபவர்கள்
‘மக்களின் உதவயாளன்’ என தம்ைம எல்லாரும் அைழக்கும்படிச்
ெசய்க றார்கள். ௨௬ஆனால் நீங்கள் அவ்வாறு இருக்கலாகாது. உங்களுக்குள்
மிகச் ச றந்தவன் சறயவைனப்ேபான்று நடந்துெகாள்ள ேவண்டும்.
தைலவர்கள் ேவைலக்காரைனப்ேபால இருக்கேவண்டும். ௨௭ யார் மிகவும்
முக்கயமானவன்? ேமைசயன் அருேக உட்கார்ந்தருப்பவனா அல்லது
அவனுக்குப் பரிமாறுக றவனா? ேமைசயருேக உட்கார்ந்தருப்பவன்
முக்கயமானவன் என்று நீங்கள் நைனக்கறீர்கள். ஆனால் உங்களில் நான்
ஒருேவைலக்காரைனப்ேபாலஇருக்க ேறன்.
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௨௮ “ெபரும் ச க்கல்களின்ேபாது நீங்கள் நம்ப க்ைகேயாடு என்னருகல் தங்க
இருக்க றீர்கள். ௨௯எனதுப தாஎனக்குஓர்இராஜ்யத்ைதக்ெகாடுத்தருக்க றார்.
என்ேனாடு அரசாளுகற அத காரத்ைத உங்களுக்கு நானும் ெகாடுக்க ேறன்.
௩௦என்அரசல் நீங்கள் ேமைச அருேக என்ேனாடு உண்டு, பருகுவீர்கள். நீங்கள்
ச ம்மாசனங்களில் உட்கார்ந்து இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு குலங்கைளயும்
நயாயம்தீர்ப்பீர்கள்.

நம்ப க்ைகையஇழக்காதீர்கள்
(மத். 26:31–35;மாற். 14:27–31; ேயாவான் 13:36–38)
௩௧ “ஓர் உழவன் ேகாதுைமையப் புைடப்பது ேபால சாத்தான் உங்கைளச்

ேசாத க்க ேவண்டும் எனக் ேகட்டுள்ளான். சீேமாேன, சீேமாேன (ேபதுரு),
௩௨ நீ உன் நம்ப க்ைகைய இழக்காதருக்கும்படியாக நான் ப ரார்த்தைன
ெசய்தருக்க ேறன். நீ என்னிடம் தரும்ப வரும்ேபாது உன் சேகாதரர்கள்
வலிைமயுறும்ெபாருட்டுஉதவ ெசய்” என்றார்.
௩௩ ஆனால் ேபதுரு இேயசுைவ ேநாக்க , “ஆண்டவேர, நான் உங்களுடன்

சைறக்கு வரத் தயாராக இருக்க ேறன். நான் உங்கேளாடு இறக்கவும்
ெசய்ேவன்” என்றான்.
௩௪ ஆனால் இேயசு, “ேபதுரு, நாைளக் காைலயல் ேசவல் கூவும் முன்பு

என்ைனப்பற்ற உனக்குத் ெதரியாெதன கூறுவாய். இதைன நீ மூன்று முைற
ெசால்வாய்” என்றார்.

நைறேவறும் ேவதவாக்கயம்
௩௫ பன்பு இேயசு சீஷர்கைள ேநாக்க , “மக்களுக்குப் ேபாத ப்பதற்காக நான்

உங்கைளஅனுப்ப ேனன். நான்உங்கைளபணம்,ைப,காலணிகள்எதுவுமின்ற
அனுப்ப ேனன். ஆனால் ஏேதனும் உங்களுக்குக் குைற இருந்ததா?” என்று
ேகட்டார்.
சீஷர்கள், “இல்ைல” என்றார்கள்.
௩௬ இேயசு அவர்கைள ேநாக்க , “ஆனால், இப்ேபாது பணேமா, ைபேயா

உங்களிடம் இருந்தால் அைத உங்கேளாடு ெகாண்டு ெசல்லுங்கள். உங்களிடம்
வாள் இல்ைலெயன்றால் உங்கள் சட்ைடைய வற்று ஒரு வாள் வாங்குங்கள்.
௩௭ேவதவாக்கயம்ெசால்க றது,

“ ‘மக்கள்அவைரக்குற்றவாளி என்றார்கள்.’ ஏசாயா 53:12

இந்த ேவதாகமக் கருத்து நைறேவறேவண்டும். இது என்ைனக் குறத்து
எழுதப்பட்டது,இப்ேபாதுந கழ்ந்துெகாண்டிருக்க றது” என்றார்.
௩௮ சீஷர்கள், “ஆண்டவேர, பாருங்கள், இங்கு இரண்டு வாள்கள் உள்ளன”

என்றார்கள்.
இேயசுஅவர்களிடம், “இரண்டுேபாதுமானைவ” என்றார்.

இேயசுவன்ப ரார்த்தைன
(மத். 26:36-46;மாற். 14:32-42)
௩௯-௪௦ இேயசு பட்டணத்ைத (எருசேலம்) வ ட்டு ஒலிவமைலக்குச் ெசன்றார்.

அவரது சீஷர்கள் அவேராடு ெசன்றார்கள். அங்ேக ெசன்றப றகு சீஷர்களிடம்
இேயசு, “நீங்கள் ேசாதைனக்குஆளாகாதவண்ணம்ப ரார்த்தைனெசய்யுங்கள்”
என்றார்.



லூக்கா௨௨:௪௧ 2038 லூக்கா௨௨:௫௬

௪௧பன்புஇேயசுஐம்பதுஅடிதூரம்அளவுஅவர்கைளவ ட்டுச்ெசன்றார். அவர்
முழங்காலிட்டு ப ரார்த்தைன ெசய்தார்: ௪௨ “ப தாேவ, நீங்கள் வரும்பனால்
நான் துன்பத்தன் ேகாப்ைபையக் குடிக்காமல் இருக்கும்படிச் ெசய்யுங்கள்.
ஆனால், நான் வரும்பும் வழியல் அல்லாமல் நீங்கள் வரும்பும் வழிய ேலேய
அது நடக்கட்டும்” என்றார். ௪௩அப்ேபாது பரேலாகத்தலிருந்து ஒரு ேதவதூதன்
அவருக்கு உதவ ெசய்ய அனுப்பப்பட்டான். ௪௪ ேவதைனயால் இேயசு
வருந்தனார். எனேவ மிகவும் ேவதைனேயாடு ஊக்கமாகப் ப ரார்த்தைன
ெசய்தார். குருத ெகாட்டுவதுேபால அவரது முகத்தல் இருந்து வயர்ைவ
வடிந்தது. ௪௫ இேயசு ப ரார்த்தைன ெசய்து முடிந்த பன்னர், அவரது
சீஷர்களிடம் ெசன்றார். அவர்கள் உறங்க க்ெகாண்டிருந்தார்கள். (அவர்கள்
துயரம் அவர்கைளச் ேசார்வுறச் ெசய்தது.) ௪௬ இேயசு அவர்கைள ேநாக்க ,
“ஏன் உறங்க க் ெகாண்டிருக்க றீர்கள்? எழுந்து ேசாதைனக்கு எத ரான
வலிைமக்காகப் ப ரார்த்தைனெசய்யுங்கள்” என்றார்.

இேயசுைகதுெசய்யப்படுதல்
(மத். 26:47-56;மாற். 14:43-50; ேயாவான் 18:3-11)
௪௭ இேயசு ேபச க்ெகாண்டிருந்தேபாது ஒரு மக்கள் கூட்டம் வந்தது.

பன்னிரண்டு சீஷர்களில் ஒருவன் அக்கூட்டத்ைத வழிநடத்த வந்தான். அவன்
யூதாஸ். இேயசுைவமுத்தமிடும்அளவுக்குெநருக்கமாகயூதாஸ்வந்தான்.
௪௮ ஆனால் இேயசு அவைன ேநாக்க , “யூதாஸ், மனித குமாரைன

வஞ்சக்கும்ெபாருட்டு நட்பன் முத்தத்ைதப் பயன்படுத்துகறாயா?” என்று
ேகட்டார். ௪௯இேயசுவன் சீஷர்களும் அங்ேகேய நன்று ெகாண்டிருந்தார்கள்.
அவர்கள் என்ன நடக்கப்ேபாக றெதன உணர்ந்தார்கள். சீஷர்கள் இேயசுவ டம்,
“ஐயா, எங்கள் வாள்கைள பயன்படுத்தட்டுமா?” என்றார்கள். ௫௦ சீஷர்களில்
ஒருவன் வாைளப் பயன்படுத்தவும் ெசய்தான். தைலைம ஆசாரியனின்
ேவைலக்காரனின்வலதுகாைதஅவன்ெவட்டினான்.
௫௧ இேயசு “நறுத்து” என்றார். பன்பு இேயசு ேவைலக்காரனின் காைதத்

ெதாட்டுஅவைனக்குணப்படுத்தனார்.
௫௨ இேயசுைவச் சைறப்ப டிக்க வந்த கூட்டத்தல் தைலைம ஆசாரியரும்,

முதய யூத அதகாரிகளும், ேதவாலயக் காவலர்களும் இருந்தனர். இேயசு
அவர்கைள ேநாக்க , “வாேளாடும் தடிகேளாடும் நீங்கள் ஏன் வந்தீர்கள்? நான்
குற்றவாளி என்று நீங்கள் நைனக்கறீர்களா? ௫௩ ஒவ்ெவாரு நாளும் நான்
ேதவாலயத்தல் உங்கேளாடு இருந்ேதன். ஏன் என்ைன அங்ேக சைறப டிக்க
முயல வல்ைல.? ஆனால் இது உங்கள் காலம். இருள் (பாவம்) ஆட்ச புரியும்
ேநரம்” என்றார்.

ேபதுருவன்மறுதலிப்பு
(மத். 26:57-58, 69-75;மாற். 14:53-54, 66-72; ேயாவான் 18:12-18, 25-27)
௫௪அவர்கள் இேயசுைவச் சைறப டித்துக் ெகாண்டுேபானார்கள். தைலைம

ஆசாரியனின் வீட்டுக்கு இேயசுைவ அவர்கள் ெகாண்டுவந்தார்கள். ேபதுரு
அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து வந்தான். ஆனால் அவன் இேயசுவன் அருேக
வரவல்ைல. ௫௫ வீரர்கள் வீட்டுக்கு ெவளிப்புறத்தல் நடுவல் ெநருப்ைப
வளர்த்துஅைதச்சுற்ற உட்கார்ந்தார்கள். ேபதுருவும்அவர்கேளாடுஅமர்ந்தான்.
௫௬ ஒரு ேவைலக்காரச் சறுமி ேபதுரு உட்கார்ந்தருப்பைதக் கண்டாள்.
ெநருப்பன்ஒளியல்அவைனஅவள்பார்க்கமுடிந்தது. அவனுைடயமுகத்ைதக்
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கூர்ந்து ேநாக்கனாள். பன்பு அவள், “இந்த மனிதனும் அவேராடு (இேயசு) கூட
இருந்தான்” என்றாள்.
௫௭ஆனால் ேபதுரு, அது உண்ைமயல்ைல என்றான். அவன், “ெபண்ேண,

எனக்கு அவைரத் ெதரியாது” என்றான். ௫௮ சற்று ேநரத்துக்குப் பன்
இன்ெனாருவன் ேபதுருைவப் பார்த்து, “இேயசுைவப் பன்பற்றும் சீஷர்களில்
நீயும்ஒருவன்” என்றான்.
ஆனால் ேபதுரு “மனிதேன, நான் அவரது சீஷர்களில் ஒருவன் அல்ல”

என்றான்.
௫௯ ஏறத்தாழ ஒரு மணி ேநரத்துக்குப் பன்னர், இன்ெனாரு மனிதன், “இது

உண்ைம, இந்த மனிதன் அவேராடு இருந்தான். இவன் கலிேலயாைவச்
ேசர்ந்தவன்” என்றான். “எனக்கு ந ச்சமாகத் ெதரியும்” என்று அம்மனிதன்
மீண்டும்வலியுறுத்தனான்.
௬௦ஆனால் ேபதுரு, “மனிதேன. நீ கூறுகற வஷயத்ைதக்குற த்து எனக்குத்

ெதரியாது” என்றான்.
ேபதுரு இவ்வாறு ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்கும் தருணத்த ேலேய ேசவல்

கூவயது. ௬௧ அப்ேபாது கர்த்தர் (இேயசு) தரும்ப ேபதுருவன் கண்கைளக்
கூர்ந்து ேநாக்கனார். “ேசவல் காைலயல் கூவும் முன்னேர நீ மூன்று முைற
என்ைன உனக்குத் ெதரியாது என்று கூறுவாய்” என்று கர்த்தர் ஏற்ெகனேவ
தன்னிடம்கூறயைதப்ேபதுருநைனவுகூர்ந்தான். ௬௨பன்னர்ேபதுருெவளிேய
ெசன்றுமனமுருக அழுதான்.

இேயசுைவப்பரிகச த்தல்
(மத். 26:67-68;மாற். 14:65)
௬௩-௬௪ ச ல மனிதர்கள் இேயசுைவக் காவல்புரிந்துெகாண்டிருந்தார்கள்.

அவர்கள் இேயசுைவப் பலவாறு ேகலிெசய்தார்கள். அவர் பார்க்க முடியாதபடி
அவரது கண்கைள மைறத்தார்கள். பன்பு அவைர அடித்து வ ட்டு “நீ
தீர்க்கதரிச யானால் யார் உன்ைன அடித்தார்கள் என்று கூறு” என்றார்கள்.
௬௫அம்மனிதர்கள்அவைரஅவமானப்படுத்தனார்கள்.

யூதஅதகாரிகள்முன்இேயசு
(மத். 26:59-66;மாற். 14:55-64; ேயாவான் 18:19-24)
௬௬மறுநாள் காைலயல், மக்களின் முதய அதகாரிகள், தைலைமஆசாரியர்,

ேவதபாரகர் ஆக ேயார் ஒன்றாகக் கூடினார்கள். அவர்கள் தம் உயர்ந்த
நீத மன்றத்துக்கு இேயசுைவ அைழத்துச் ெசன்றார்கள். ௬௭ அவர்கள், “நீ
க றஸ்துவானால்அப்படிேயஎங்களுக்குச்ெசால்” என்றார்கள்.
இேயசு அவர்களுக்கு, “நான் கறஸ்து என்று உங்களுக்குக் கூறனால்

நீங்கள் என்ைன நம்பமாட்டீர்கள். ௬௮ நான் உங்கைளக் ேகட்டால் நீங்கள் பதல்
தரமாட்டீர்கள். ௬௯ஆனால் இப்ெபாழுதலிருந்து ேதவனுைடய ச ம்மாசனத்தன்
வலதுபக்கத்தல்மனிதகுமாரன்உட்கார்ந்தருப்பார்” என்றார்.
௭௦ அவர்கள் எல்லாரும், “அப்படியானால் நீ ேதவனுைடய குமாரனா?”

என்றார்கள். இேயசு அவர்களுக்கு “ஆம், நான் ேதவனுைடய குமாரன் என்று
நீங்கள்ெசால்வதுசரிேய” என்றார்.
௭௧ அவர்கள், “ஏன் நமக்கு இப்ேபாது சாட்ச கள் ேதைவ? அவன் இவ்வாறு

ெசால்வைதநாேம ேகட்ேடாேம!” என்றனர்.
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௨௩
பலாத்துவன்ேகள்வ
(மத். 27:1-2, 11-14;மாற். 15:1-5; ேயாவான் 18:28-38)
௧ அந்தக் கூட்டம் முழுவதும் எழுந்து நன்று இேயசுைவப் பலாத்துவ டம்

அைழத்துச் ெசன்றது. ௨ அவர்கள் இேயசுைவப் பழிக்க ஆரம்ப த்தார்கள்
பலாத்துவ டம் அவர்கள், “நமது மக்கைளக் குழப்புக ற ெசய்த கைளக்
கூறுகறபடியால்இந்த மனிதைனநாங்கள்ப டித்துவந்ேதாம். இராயனுக்குவரி
ெகாடுக்கக்கூடாெதன்றுஅவன்கூறுகறான். அவன்தன்ைனக்கறஸ்துவாகய
அரசர் என்றுஅைழக்க றான்” என்றனர்.
௩பலாத்துஇேயசுவ டம், “நீயூதரின்அரசனா?” என்றுேகட்டான்.
இேயசு, “ஆம்,அதுசரிேய” என்றார்.
௪ அைதக் ேகட்ட பலாத்து தைலைம ஆசாரியரிடமும், மக்களிடமும் “இந்த

மனிதனிடம் தவறுஎைதயும்நான்காணவல்ைலேய” என்றான்.
௫ அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும், “இேயசு மக்களின் மத்தயல்

அைமதயன்ைமைய உருவாக்க க்ெகாண்டுள்ளான். யூேதயாைவச்
சுற்றலும் அவன் ேபாத க்க றான். அவன் கலிேலயாவல் ஆரம்ப த்து இங்கு
வந்தருக்க றான்” என்றார்கள்.
ஏேராதுவன்முன்இேயசு
௬அைதக் ேகட்ட பலாத்து, “இேயசு கலிேலயாவலிருந்து வந்தவரா?” என்று

வனவனான். ௭ பன்பு ஏேராதன் அதகாரத்த ற்குட்பட்ட பகுதயல் இருந்து
இேயசு வருவைத அற ந்தான். அப்ேபாது ஏேராது எருசேலமில் இருந்தான்.
எனேவபலாத்து,இேயசுைவஅவனிடம்அனுப்பனான்.
௮ இேயசுைவப் பார்த்ததும் ஏேராது மிகவும் மக ழ்ச்ச யைடந்தான்.

அவைரப்பற்ற அவன் அதகமாக ேகள்வப்பட்டிருந்தபடியனாலும், இேயசு
ஏேதனும்ஓர்அத சயம்ெசய்வாராஎனப்பார்க்கவருப்பப்பட்டிருந்தபடியனாலும்
அவைரக் காண ெவகு நாளாக வருப்பம்ெகாண்டிருந்தான். ௯ இேயசுவ டம்
பல ேகள்வகைளக் ேகட்டான் ஏேராது. ஆனால் இேயசு ஒன்றுேம கூறவல்ைல.
௧௦ தைலைம ஆசாரியரும், ேவதபாரகரும் அங்ேக நன்றுெகாண்டிருந்தார்கள்.
அவர்கள் இேயசுவுக்கு எத ரானைவகைள உரக்கக் கூறக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
௧௧ ஏேராதுவும், அவனது வீரர்களும் இேயசுைவப் பார்த்து நைகத்தார்கள்.
அரசனுக்குரிய ஆைடகைள அணிவத்து அவைர எள்ளி நைகயாடினார்கள்.
பன்பு ஏேராதுஇேயசுைவப் பலாத்துவ டேம தரும்பஅனுப்பனான். ௧௨முன்னர்
பலாத்துவும், ஏேராதுவும் பைகவர்களாக இருந்து வந்தனர். ஆனால் அன்று
ஏேராதுவும், பலாத்துவும்நண்பர்களாயனர்.
பலாத்துவும்மக்களும்
(மத். 27:15-26;மாற். 15:6-15; ேயாவான் 18:29-19:16)
௧௩ தைலைம ஆசாரியைரயும் யூத அத காரிகைளயும் மக்கேளாடு கூட

பலாத்து அைழத்தான். ௧௪ பலாத்து அவர்கைள ேநாக்க , “நீங்கள் இந்த
மனிதைன (இேயசு) என்னிடம் அைழத்து வந்தீர்கள். மக்களின் நடுவல்
அைமதயன்ைமைய வைளவக்கறான் என்று ெசான்னீர்கள். ஆனால்
உங்களுக்கு முன்பாக நான் நயாயம் தீர்த்ேதன். அவன் ெசய்ததாக நான்
எந்தக் குற்றத்ைதயும் கண்டு படிக்க முடியவல்ைல. நீங்கள் புகார் ெசால்க ற
காரியங்களில் இேயசு குற்றவாளியாக்கப்படவல்ைல. ௧௫ ேமலும் ஏேராதுவும்
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அவரிடம் தவேறதும் காணவல்ைல. மீண்டும் இேயசுைவ நம்மிடேம தருப்ப
அனுப்பனான் ஏேராது. அவருக்கு மரணதண்டைன தரத் ேதைவயல்ைல.
௧௬ எனேவ நான் அவைரச் ச றய தண்டைன ஏேதனும் ெகாடுத்து வடுவத்து
வடுேவன்” என்றான். ௧௭ *
௧௮ ஆனால் மக்கள் அைனவரும், “அவைனக் ெகால்லுங்கள். பரபாைச

வடுதைல ெசய்யுங்கள்” என்று சத்தமிட்டனர். ௧௯ (நகருக்குள் கலகம்
வைளவத்ததற்காக ஏற்ெகனேவ சைறயல் அைடக்கப்பட்டிருந்த மனிதன்
பரபாஸ். அவன்சலைரக்ெகான்றுமிருந்தான்.)
௨௦ பலாத்து இேயசுைவ வடுதைல ெசய்ய வரும்பனான். எனேவ பலாத்து

மீண்டும் அவர்கைள ேநாக்க , இேயசுைவ வடுவப்பதாகக் கூறனான்.
௨௧ ஆனால் அவர்கள் மீண்டும் உரத்த குரலில், “அவைனக் ெகால்லுங்கள்.
அவைனச்சலுைவயல்அைறந்துெகால்லுங்கள்” என்றார்கள்.
௨௨மூன்றாம் முைற பலாத்து மக்கைள ேநாக்க , “ஏன்? அவன் என்ன தவறு

ெசய்தான்? அவன் குற்றவாளி அல்ல. அவைனக் ெகால்வதற்ேகற்ற காரணம்
எைதயும்நான்காணவல்ைல. எனேவஅவனுக்குச்ச றயதண்டைனெகாடுத்து
அவைனவடுதைலெசய்ேவன்” என்றான்.
௨௩ஆனால் ெதாடர்ந்து மக்கள் சத்தமிட்டார்கள். இேயசுைவச் சலுைவயல்

அைறய ேவண்டுெமன ேவண்டினார்கள். அவர்கள் மிகவும் உரத்த குரலில்
சத்தமிட்டைதக் ேகட்டதும் ௨௪ அவர்களின் வருப்பத்தன்படிேய ெசய்ய
முடிெவடுத்தான் பலாத்து. ௨௫ மக்கள் அைனவரும் பரபாஸ் வடுதைல
ெசய்யப்பட ேவண்டும் என்று வரும்பனர். கலகம் வைளவத்ததற்காகவும்
மக்கைளக் ெகான்றதற்காகவும் பரபாஸ் சைறயல் இருந்தான். பலாத்து
பரபாைஸ வடுவத்தான். ெகால்லப்படும்ெபாருட்டு, இேயசுைவ மக்களிடம்
பலாத்துஒப்பைடத்தான். மக்களும்அைதேயவரும்பனர்.

சலுைவயல்இேயசு
(மத். 27:32-44;மாற். 15:21-32; ேயாவான் 19:17-19)
௨௬ இேயசுைவக் ெகால்லும்ெபாருட்டு வீரர்கள் ெவளிேய அைழத்துச்

ெசன்றனர். அப்ேபாது வயல்களிலிருந்து நகருக்குள் ஒரு மனிதன்
வந்துெகாண்டிருந்தான். அவன் ெபயர் சீேமான். அவன், ச ேரேன நகைரச்
ேசர்ந்தவன். இேயசுவன் சலுைவையச் சுமந்து அவைரத் ெதாடர்ந்து வருமாறு
சீேமாைனவீரர்கள்வற்புறுத்தனார்கள்.
௨௭ பலரும் இேயசுைவத் ெதாடர்ந்தனர். ச ல ெபண்கள் வருந்த அழுதனர்.

அவர்கள் இேயசுவுக்காகக் கவைலப்பட்டனர். ௨௮ ஆனால் இேயசு தரும்ப
அப்ெபண்கைள ேநாக்க , “எருசேலமின் ெபண்கேள, எனக்காக அழாதீர்கள்.
உங்களுக்காகவும் உங்கள் பள்ைளகளுக்காவும் அழுங்கள். ௨௯ ஏெனனில்
பள்ைளகைளப் ெபற முடியாத ெபண்கள் ஆசீர்வத க்கப்படுக றார்கள் என்றும்
பள்ைளகள் இல்லாத ெபண்கள் ஆசீர்வத க்கப்படுக றார்கள் என்றும் மக்கள்
ேபசப்ேபாகும் காலம் வரும். ௩௦அப்ேபாது மக்கள் மைலைய ேநாக்க , ‘எங்கள்
ேமல்வழு’ என்பார்கள். சறுகுன்றுகைள ேநாக்க , ‘எங்கைளமைறத்துக்ெகாள்’
என்று ெசால்லத் ெதாடங்குவார்கள்.✡ ௩௧ வாழ்க்ைக நன்றாக இருக்கும்ேபாது

* ௨௩:௧௭: ச ல க ேரக்கப் ப ரத களில்லூக்காவல் 17வது வாக்கயம் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது. “ ‘ஒவ்ெவாரு
ஆண்டும் பஸ்கா பண்டிைகயன்ேபாது யாேரனும் ஒரு சைறக் ைகதைய வடுவப்பது பலாத்துவன்
வழக்கம்.” ✡ ௨௩:௩௦: ஓசயா 10:8-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.



லூக்கா௨௩:௩௨ 2042 லூக்கா௨௩:௪௬

மக்கள் இவ்வாறு நடந்துெகாண்டால், தீைமயான காலம் வரும்ேபாது என்ன
நகழும்?”† என்றார்.
௩௨ ெகால்லப்படுவதற்காக இரண்டு குற்றவாளிகளும் இேயசுேவாடு

வழி நடத்த ச்ெசல்லப்பட்டார்கள். ௩௩ இேயசுவும், அக்குற்றவாளிகளும்
“கபாலம்” என்று அைழக்கப்பட்ட இடத்துக்கு அைழத்துச் ெசல்லப்பட்டார்கள்.
அங்கு வீரர்கள் இேயசுைவச் சலுைவயல் அைறந்தார்கள். அவர்கள்
குற்றவாளிகைளயும் சலுைவயல் அைறந்தார்கள். ஒரு குற்றவாளிைய
இேயசுவன்வலதுபக்கத்தலும்,இன்ெனாருகுற்றவாளிையஇேயசுவன்இடது
பக்கத்தலும்சலுைவயல்அைறந்தார்கள்.
௩௪ இேயசு, “தந்ைதேய, என்ைனக் ெகால்க ற இந்த மக்கைள

மன்னித்தருளுங்கள். அவர்கள் ெசய்துெகாண்டிருப்பைத அவர்கள் அறயாமல்
இருக்கறார்கள்” என்றார்.
இேயசுவன் ஆைடகைள எடுப்பது யார் என்று சீட்டுப்ேபாட்டுப் பார்த்தார்கள்.

௩௫இேயசுைவப் பார்த்தபடி மக்கள் நன்றனர். யூத அதகாரிகள் இேயசுைவப்
பார்த்து நைகத்தனர். அவர்கள், “ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட க றஸ்து
என்றால் அவேன தன்ைனக் காப்பாற்ற க்ெகாள்ளட்டும். அவன் பற மக்கைளக்
காப்பாற்றவல்ைலயா?” என்றார்கள்.
௩௬வீரர்களும் கூட இேயசுைவப் பார்த்துச் ச ரித்து எள்ளி நைகயாடினார்கள்.

அவர்கள் இேயசுைவ ெநருங்க புளித்த த ராட்ைச இரசத்ைதக் ெகாடுத்தனர்.
௩௭ வீரர்கள், “நீ யூதர்களின் அரசனானால் உன்ைனக் காப்பாற்ற க்ெகாள்”
என்றனர். ௩௮ சலுைவயல் ேமல் பகுதயல் “இவன் யூதர்களின் அரசன்” என்ற
ெசாற்கள்எழுதப்பட்டிருந்தன.
௩௯ சலுைவயல் அைறயப்பட்ட குற்றவாளிகளில் ஒருவன் இேயசுவுக்கு

எத ராகத்தீயெசாற்கைளச்ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தான். “நீக றஸ்துஅல்லவா?
உன்ைனக்காப்பாற்ற க்ெகாள். எங்கைளயும்காப்பாற்று” என்றான்.
௪௦ ஆனால் இன்ெனாரு குற்றவாளி அவைனத் தடுத்தான். அவன், “நீ

ேதவனுக்கு பயப்பட ேவண்டும். நாம் எல்லாரும் வைரவல் இறந்து ேபாேவாம்.
௪௧ நீயும், நானும் குற்றவாளிகள். நாம் ெசய்த குற்றங்களுக்கான வைலையக்
ெகாடுக்க ேவண்டியருப்பதால் நீயும் நானும் ெகால்லப்பட ேவண்டியவர்கள்.
ஆனால் இம்மனிதேரா (இேயசு) எந்தத் தவறும் ெசய்ததல்ைல” என்றான்.
௪௨ பன்பு இக்குற்றவாளி இேயசுைவ ேநாக்க , “இேயசுேவ, உங்கள்
இராஜ்யத்ைத ஆரம்ப க்கும்ேபாது என்ைன நைனவுகூர்ந்துெகாள்ளுங்கள்”
என்றான்.
௪௩இேயசு அவைன ேநாக்க , “கவனி, நான் ெசால்வது உண்ைம. இன்று நீ

என்ேனாடு ேசர்ந்துபரேலாகத்தலிருப்பாய்” என்றார்.
இேயசுமரித்தல்
(மத். 27:45-56;மாற். 15:33-41; ேயாவான் 19:28-30)
௪௪ அப்ேபாது மதய ேவைள. ஆனால் மதய ேநரம் பன்பு மூன்று

மணிவைரயலும் அப்பகுத முழுவதும் இருள் சூழ்ந்தருந்தது. ௪௫ சூரியன்
ெதன்படவல்ைல. ேதவாலயத்தன் தைர இரண்டாகக் க ழிந்தது. ௪௬இேயசு,
“ப தாேவ, என் ஆவைய உம்மிடம் தருக ேறன்” என்னும் வார்த்ைதயுடன்
இறந்தார்.
† ௨௩:௩௧: வாழ்க்ைக...ந கழும் எழுத்தன்படியான ெபாருள் “அவர்கள் பசுைம மரத்ைதேய இவ்வாறு
ெசய்தால்காய்ந்தமரத்ைதஎன்னெசய்வர்?
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௪௭ அங்கு நன்ற இராணுவ அதகாரி நடந்தவற்ைற எல்லாம் பார்த்தான்.
அவன், “இந்த மனிதன் உண்ைமய ேலேய ேதவ குமாரன்தான் என்பைத
அற ேவன்” என்றுகூறயவாேற ேதவைனவாழ்த்தனான்.
௪௮ இைதப் பார்க்கெவன்று நகரிலிருந்து பலரும் வந்தருந்தார்கள்.

பார்த்ததும் துயரமிகுதயால் மார்பல் அைறந்தபடி வீட்டுக்குத் தரும்பனார்கள்.
௪௯ இேயசுவுக்கு மிகவும் ெநருக்கமான நண்பர்கள் அங்கு இருந்தார்கள்.
கலிேலயாவல்இருந்துஇேயசுைவத்ெதாடர்ந்துவந்த சலெபண்களும்அங்ேக
இருந்தார்கள். அவர்கள்சலுைவக்குசற்ேறெதாைலவல்இவற்ைறப்பார்த்தபடி
நன்றுெகாண்டிருந்தார்கள்.
அரிமத்தயாஊரின் ேயாேசப்பு
(மத். 27:57-61;மாற். 15:42-47; ேயாவான் 19:38-42)
௫௦-௫௧ அரிமத்தயா என்னும் நகரில் இருந்து ஒரு மனிதன் அங்ேக

வந்தருந்தான். அவன் ெபயர் ேயாேசப்பு. அவன் நல்ல பக்தயுள்ள மனிதன்.
ேதவனின் இராஜ்யத்தன் வருைகைய எத ர் ேநாக்க இருந்தான். யூதர்
அைவயல்அவன்ஒருஉறுப்பனன். ப றயூதஅத காரிகள்இேயசுைவக்ெகால்ல
முடிெவடுத்தேபாது அவன் அைத ஒப்புக்ெகாள்ளவல்ைல. ௫௨ இேயசுவன்
உடைலக் ேகட்கும்ெபாருட்டு ேயாேசப்பு பலாத்துவ டம் ெசன்றான். உடைல
எடுத்துக்ெகாள்ள பலாத்து, ேயாேசப்புக்கு அனுமத ெகாடுத்தான். ௫௩ எனேவ
ேயாேசப்பு சலுைவயல் இருந்து இேயசுவன் உடைலக் கீேழ இறக்க ஒரு
துணியால் உடைலச் சுற்றனான். ப றகு பாைறக்குள் ேதாண்டப்பட்டிருந்த
ஒரு கல்லைறக்குள் இேயசுவன் உடைல ைவத்தான். அக்கல்லைற அதற்கு
முன் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கவல்ைல. ௫௪ அப்ெபாழுது ஆயத்த நாளின்‡

இறுதப்பகுத ெநருங்கயது. சூரியன்மைறந்த ப றகுஓய்வுநாள்ஆரம்ப க்கும்.
௫௫கலிேலயாவல்இருந்துஇேயசுேவாடுவந்தருந்தெபண்கள்ேயாேசப்ைபத்

ெதாடர்ந்தனர். அவர்கள் கல்லைறையப் பார்த்தார்கள். இேயசுவன் உடல்
உள்ேள க டத்தப்பட்டிருந்த இடத்ைதயும் பார்த்தார்கள். ௫௬இேயசுவன் உடலில்
பூசுவதற்காக மணம்மிக்க ெபாருள்கைளத் தயாரிப்பதற்காக அப்ெபண்கள்
ெசன்றார்கள்.
ஓய்வு நாளில் அவர்கள் ஓய்ெவடுத்தார்கள். ேமாேசயன் சட்டம் இவ்வாறு

ெசய்யுமாறுஎல்லாமக்களுக்கும்கட்டைளஇட்டிருந்தது.

௨௪
இேயசுஉய ர்த்தார்.
(மத். 28:1-10; 16:1-8; 20:1-10)
௧ வாரத்தன் முதல் நாளில் அத காைலப் ெபாழுதல் இேயசுவன் உடல்

ைவக்கப்பட்டிருந்த கல்லைறக்குப் ெபண்கள் வந்தார்கள். தாம் தயாரித்த
மணமிக்க ெபாருட்கைள அவர்கள் எடுத்து வந்தருந்தார்கள். ௨ ஒரு
ெபருங்கல் கல்லைறயன் நுைழ வாசலில் ைவக்கப்பட்டிருந்தது. அந்தக்
கல் உருண்டு ேபாயருந்தைத அப்ெபண்கள் கண்டார்கள். ௩ அவர்கள்
உள்ேள ெசன்றார்கள். ஆனால் இேயசுவன் உடல் அங்கு இருக்கவல்ைல.
௪ அப்ெபண்கள் இைதப் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல. அவர்கள் அைதக்குறத்து
ஆச்சரியப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்ைகயல் த டீெரன்று ஒளிமிக்க ஆைட
அணிந்தவர்களாக இரண்டு ேதவ தூதர்கள் அவர்களருேக நன்றார்கள்.
‡ ௨௩:௫௪: ஆயத்தநாள்ெவள்ளிக்க ழைம. ஓய்வுநாளுக்குமுந்தயநாள்.
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௫ அப்ெபண்கள் மிகவும் பயந்தார்கள். அந்த இரு மனிதரும் அப்ெபண்கைள
ேநாக்க , “உய ேராடு இருக்க ற ஒருவைர ஏன் இங்கு ேதடுகறீர்கள்? இது
இறந்ேதாருக்குரிய இடம். ௬இேயசு இங்ேக இல்ைல. அவர் மரணத்தனின்று
எழுந்தார். ௭ தீேயாரிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்டு சலுைவயல் அைறயப்பட்டு
ெகால்லப்படுவார் எனவும், மூன்றாம் நாளில் மரணத்தன்று எழுவார் எனவும்
இேயசு கலிேலயாவல் ெசான்னது ஞாபகம் இருக்க றதா?” என்றார்கள்.
௮அப்ேபாதுஇேயசுகூறயவற்ைறஅப்ெபண்கள்நைனவுகூர்ந்தார்கள்.
௯ அப்ெபண்கள் கல்லைறைய வ ட்டுப் ேபாய், பத ெனாரு சீஷர்களும்,

மற்றவர்களும் இருக்கும் இடத்துக்குச் ெசன்றார்கள். கல்லைறயன் அருேக
நடந்த ந கழ்ச்ச கள்அைனத்ைதயும்அப்ெபண்கள்அவர்களுக்குக்கூறனார்கள்.
௧௦ அவர்கள் மகதேலனா மரியாள், ேயாவன்னா, யாக்ேகாபன் தாயாகய
மரியாள், ேவறு சலெபண்கள்ஆக ேயார். அப்ெபண்கள்நடந்தஅைனத்ைதயும்
சீஷர்களுக்குச் ெசான்னார்கள். ௧௧ அப்ெபண்கள் கூறயவற்ைற சீஷர்கள்
நம்பவல்ைல. அது வச த்த ரமான ேபச்சாக இருந்தது. ௧௨ ஆனால் ேபதுரு
எழுந்து அது உண்ைமயா எனப் பார்க்கக் கல்லைறக்கு ஓடினான். அவன்
உள்ேள பார்த்து இேயசுவன் உடைலச் சுற்ற ைவக்கப்பட்டிருந்த துணிகள்
மட்டுேம க டப்பைதக் கண்டான். இேயசுைவக் காணவல்ைல. இேயசு
ெசன்றுவட்டிருந்தார். நடந்தவற்ைறக் குற த்து ஆச்சரியப்பட்டவனாகப் ேபதுரு
தனித்தருக்கவரும்ப ச்ெசன்றான்.
எம்மாவூர்ெசன்றசீஷர்கள்
(மாற். 16:12-13)
௧௩ எம்மா என்னும் ஊருக்கு அேத நாள் இேயசுவன் இரண்டு

சீஷர்கள் ெசன்றுெகாண்டிருந்தார்கள். எருசேலமில் இருந்து ஏழு
ைமல் தூரத்தல் அந்த ஊர் இருந்தது. ௧௪ நடந்தைவ அைனத்ைதயும்
குறத்து அவர்கள் ேபச க்ெகாண்டிருந்தார்கள். ௧௫ அவர்கள் இவற்ைற
வவாத த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது இேயசு அருேக வந்து அவர்கேளாடு
நடந்தார். ௧௬ (இேயசுைவஅைடயாளம்கண்டுெகாள்வதலிருந்துஏேதாஒன்றால்
அவர்கள் தடுக்கப்பட்டார்கள்) ௧௭ “நீங்கள், நடக்கும்ேபாது ேபச க்ெகாண்டிருந்த
வஷயங்கள்என்ன?” என்றுஇேயசு ேகட்டார்.
இருவரும் நன்றார்கள். அவர்கள் முகங்கள் ேசாகத்தால் ந ரம்ப இருந்தன.

௧௮ க ேலேயாபாஸ் என்பவன், “கடந்த சல நாட்களாக அங்ேக ந கழ்ந்தவற்ைற
அறயாத மனிதர் எருசேலமில் நீங்கள் ஒருவராகத்தான் இருக்க ேவண்டும்”
என்றான்.
௧௯ அவர்கைள ேநாக்க , இேயசு, “நீங்கள் எைதக்குற த்துப்

ேபச க்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்?” என்றார்.
அம்மனிதர்கள் அவைர ேநாக்க , “நாசேரத்தல் உள்ள இேயசுைவக்

குறத்துப் ேபசுக ேறாம். ேதவனுக்கும் மக்களுக்கும் அவர் ஒரு ெபரிய
தீர்க்கதரிச . அவர் பல ஆற்றல் மிக்க காரியங்கைளச் ெசால்லியும் ெசய்தும்
வந்தருக்க றார். ௨௦ ஆனால் தைலைம ஆசாரியரும் நம் தைலவர்களும்
அவர் நயாயந்தீர்க்கப்பட்டுக் ெகால்லப்படுமாறு ெகாடுத்துவ ட்டார்கள்.
அவர்கள் இேயசுைவச் சலுைவயல் அைறந்தார்கள். ௨௧இஸ்ரேவல் மக்கைள
வடுவப்பவர்இேயசுஒருவேர எனநாங்கள்நம்ப க்ெகாண்டிருந்ேதாம். ஆனால்
இப்படி நடந்துள்ளது. இேயசு ெகால்லப்பட்டு மூன்று நாட்களாகவ ட்டன.
௨௨ இன்று எங்கள் ெபண்களில் சலர் எங்களுக்குச் சல ஆச்சரியமான
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தகவல்கைளச் ெசான்னார்கள். இன்று அப்ெபண்கள் அதகாைலயல்
இேயசுவன்உடல்ைவக்கப்பட்டிருந்த கல்லைறக்குச் ெசன்றார்கள். ௨௩ஆனால்
அவரது உடைல அங்ேக காணவல்ைல. அவர்களுக்கு ஒரு காட்ச யல்
தரிசனமான இரண்டு ேதவதூதர்கைளப் பார்த்தார்கள். ‘இேயசு உய ேராடு
இருக்க றார்’ என அவர்கள் ெசான்னார்கள் என்று அப்ெபண்கள் வந்து
எங்களிடம் ெசான்னார்கள். ௨௪அதன் பன்பு எங்களில் சலரும் கல்லைறக்குச்
ெசன்றார்கள். ெபண்கள் ெசான்னபடிேய இருந்தது. கல்லைற ெவறுைமயாக
இருந்தைத அவர்கள் பார்த்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் இேயசுைவப்
பார்க்கவல்ைல” என்றார்கள்.
௨௫ பன்பு இேயசு இருவரிடமும், “நீங்கள் அறவற்றவர்கள். உண்ைமைய

மிகவும் தாமதமாக உணர்ந்துெகாள்க றீர்கள். தீர்க்கதரிச களின் ஒவ்ெவாரு
வார்த்ைதையயும் நீங்கள் நம்பேவண்டும். ௨௬ க றஸ்து தன் மகைமயல்
நுைழயும்முன்பு இவ்வாறு துன்புற ேவண்டும் என்று தீர்க்கதரிச கள் கூற
இருந்தார்கள்” என்றார். ௨௭ ப ற்பாடு சுவடிகளில் தன்ைனப்பற்ற எழுதய
ஒவ்ெவான்ைறப்பற்றயும் இேயசு வளக்க ஆரம்ப த்தார். ேமாேசயன்
புத்தகங்கள் ெதாடங்க தீர்க்கதரிச கள் வைரக்கும் இேயசுைவக் குறத்துக்
கூறயவற்ைறஅவர்ெசான்னார்.
௨௮ அவர்கள் எம்மாவூர் என்னும் ஊைர அைடந்தார்கள். தன் பயணத்ைதத்

ெதாடர வரும்பயது ேபால இேயசு நடித்தார். ௨௯ ஆனால் அவர்கள் அவர்
அங்ேகதங்கேவண்டுெமனவரும்பனார்கள். அவர்கள்இேயசுைவ “எங்களுடன்
தங்குங்கள். மிகவும் தாமதமாகவ ட்டது. எங்கும் இருள் சூழ்ந்துவ ட்டது” என்று
ெகஞ்ச க் ேகட்டார்கள். எனேவஅவர்அவர்கேளாடுதங்கச்ெசன்றார்.
௩௦ அவர்கேளாடு ேசர்ந்து இேயசு உணவுண்ண உட்கார்ந்தருந்தார்.

உணவுக்காக நன்ற ெசால்லிவட்டு, உணைவப் பக ர்ந்தார். ௩௧ அப்ேபாது
அம்மனிதர் இேயசுைவ அைடயாளம் கண்டுெகாள்ள முடிந்தது. அவர் யார்
என அவர்கள் உணர்ந்துெகாண்டதும், அவர் மைறந்துவ ட்டார். ௩௨ இருவரும்
தமக்குள்ளாக, “பாைதயல் நம்முடன் இேயசு ேபச க்ெகாண்டு வந்தேபாது
ஏேதா எரிவதுப்ேபால் ஓர் உணர்வு இதயத்தல் எழுந்தது. ேவதாகமத்தன்
ெபாருைள அவர் வளக்கயேபாது மிகவும் பரவசமாக இருந்தது” என்று
ேபச க்ெகாண்டார்கள்.
௩௩ பன்பு அவர்கள் எழுந்து தரும்ப எருசேலைம ேநாக்க ச் ெசன்றார்கள்.

எருசேலமில் இேயசுவன் சீஷர்கள் ஒன்றாகக் கூடியருக்கக் கண்டார்கள்.
பத ெனாரு சீஷர்களும் அவர்கேளாடிருந்த மக்களும் ௩௪ “மரணத்தனின்று
உண்ைமயாகேவ அவர் மீண்டும் எழுந்தார்” சீேமானுக்கு (ேபதுருவுக்கு) அவர்
காட்ச யளித்தார் என்றார்கள்.
௩௫ அப்ேபாது பாைதயல் நடந்த வஷயங்கைள இரு மனிதர்களும்

கூறனார்கள். உணைவப் பங்க ட்டேபாது எவ்வாறு இேயசுைவ அைடயாளம்
கண்டுெகாண்டார்கள்எனச்ெசான்னார்கள்.

சீஷர்களுக்குஇேயசுவன்காட்ச
(மத். 28:16-20;மாற். 16:14-18; ேயாவான் 20:19-23;அப். 1:6-8)
௩௬ அவர்கள் இருவரும் இவற்ைறக் கூறக்ெகாண்டிருந்தேபாது சீஷர்களின்

கூட்டத்தன் நடுவல் இேயசு நன்றருந்தார். இேயசு அவர்கைள ேநாக்க ,
“உங்களுக்குச் சமாதானம்உண்டாவதாக” என்றார்.
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௩௭ சீஷர்களுக்கு இது ஆச்சரியத்ைதக் ெகாடுத்தது. அவர்கள் பயந்தார்கள்.
அவர்கள் ஏேதா ஒரு ஆவையப் பார்த்துக்ெகாண்டிருப்பதாக எண்ணினார்கள்.
௩௮ ஆனால் இேயசு, “நீங்கள் எதற்காகக் குழப்பம் அைடந்தருக்க றீர்கள்?
நீங்கள் காண்பதல் ஏன் ஐயம்ெகாள்கன்றீர்கள்? ௩௯ என் ைககைளயும்
என் பாதங்கைளயும் பாருங்கள். உண்ைமயாகேவ நான்தான். என்ைனத்
ெதாடுங்கள். எனக்கு உயருள்ள உடல் இருப்பைதப் பார்க்க முடியும். ஓர் ஆவ
இப்படிப்பட்டஉடல்ெகாண்டிருக்காது” என்றார்.
௪௦ இேயசு அவர்களுக்கு இைதக் கூறய பன்பு, அவர்களுக்குத் தன்

ைககளிலும், பாதங்களிலும் உள்ள ஆணித் துைளகைளக் காட்டினார்.
௪௧சீஷர்கள்ஆச்சரியமுற்றவர்களாகஇேயசுைவஉய ேராடுபார்த்ததால்மிகவும்
மக ழ்ந்தார்கள். எனினும்கூட தாம் பார்த்தைதஅவர்களால் நம்பமுடியவல்ைல.
அவர்கைளேநாக்க இேயசு, “உங்களிடம்இங்ேகஏதாவதுஉணவுஇருக்கறதா?”
என்று ேகட்டார். ௪௨அவர்கள் சைமத்த மீனில் ஒரு துண்ைடக் ெகாடுத்தார்கள்.
௪௩சீஷர்களின்முன்னிைலயல்இேயசுஅந்தமீைனஎடுத்துசாப்ப ட்டார்.
௪௪ அவர்கைள ேநாக்க இேயசு, “நான் உங்கேளாடு இருந்த காலத்ைத

ஞாபகப்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள். ேமாேசயன் சட்டத்தலும், தீர்க்கதரிச களின்
நூற்களிலும், சங்கீதத்தலும் என்ைனப்பற்ற எழுதப்பட்டிருக்க ற அைனத்தும்
நடந்ேதயாக ேவண்டும்என்றுநான்ெசான்ேனன்” என்றார்.
௪௫பன்புஇேயசு சீஷர்களுக்கு ேவதாகமத்ைத வளக்கனார். தன்ைனப்பற்ற

எழுதப்பட்டிருக்க ற காரியங்கைள அவர்கள் புரிந்துெகாள்வதற்கு உதவனார்.
௪௬ ப றகு அவர்கைள ேநாக்க , “க றஸ்து ெகால்லப்பட்டு மூன்றாம் நாள்
மரணத்தல் இருந்து எழுவார் என்று எழுதப்பட்டிருக்க றது. ௪௭-௪௮ நீங்கள்
நடந்தைவ அைனத்ைதயும் பார்த்தீர்கள். நீங்கேள சாட்ச கள். மக்களுைடய
பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட முடியும் என்று நீங்கள் ேபாய் அவர்களுக்குச் ெசால்ல
ேவண்டும். அவர்கள் தம் மனம் மாற , தாம் ெசய்த பாவங்களுக்காக வருந்த
ேவண்டும் என்பைத அவர்களுக்குச் ெசால்லுங்கள். அைதச் ெசய்தால்
அவர்கள் ேதவனால் மன்னிக்கப்படுவர். எருசேலமிலிருந்து நீங்கள் புறப்பட்டு
என் ெபயரில் இவற்ைறப் ேபாத க்க ேவண்டும். உலகத்தல் உள்ள எல்லா
மக்களுக்கும்இந்த நற்ெசய்த கூறப்பட ேவண்டும். ௪௯கவனியுங்கள், என் ப தா
உங்களுக்கு வாக்குறுத ெகாடுத்துள்ளார். அைத உங்களுக்கு அனுப்புேவன்.
வண்ணில்இருந்துஅந்தவல்லைமையநீங்கள்ெபறும்வைரக்கும்எருசேலமில்
தங்க இருக்கேவண்டும்” என்றார்.
இேயசுபரேலாகத்த ற்குத்தரும்புதல்
(மாற். 16:19-20;அப். 1:9-11)
௫௦ எருசேலமில் இருந்து ெபத்தானியா வைரக்கும் இேயசு சீஷர்கைள

அைழத்துச் ெசன்றார். பன்பு ைககைள உயர்த்த அவர்கைள ஆசீர்வத த்தார்.
௫௧ இேயசு அவர்கைள வாழ்த்தும்ேபாது அவர்களிடமிருந்து ப ரிக்கப்பட்டு
பரேலாகத்த ற்கு எடுத்துச்ெசல்லப்பட்டார். ௫௨ சீஷர்கள் அவைர அங்ேக
வணங்கனர். ப றகு எருசேலமுக்குத் தரும்ப ச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் மிகவும்
மக ழ்ேவாடுஇருந்தார்கள். ௫௩ேதவைனவாழ்த்தயவாேற எப்ேபாதும்அவர்கள்
ேதவாலயத்தல்தங்க இருந்தார்கள்.
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ேயாவான்
எழுத யசுவ ேசஷம்

க றஸ்துஉலகத்துக்குவருதல்
௧ உலகம் ஆரம்ப க்கும் முன்ேப வார்த்ைத* இருந்தது. அந்த வார்த்ைத

ேதவேனாடு இருந்தது. அந்த வார்த்ைத ேதவனாகேவ இருந்தது. ௨ அவர்
(வார்த்ைத) ெதாடக்கக் காலத்த ேலேய ேதவேனாடு இருந்தார். ௩ அைனத்தும்
அவர் (வார்த்ைத) மூலமாகேவ உண்டாக்கப்பட்டன. அவரில்லாமல் எதுவும்
உருவாகவல்ைல. ௪ அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது. அந்த ஜீவன் உலகத்து
மக்களுக்குஒளியாய்இருந்தது. ௫அந்தஒளிஇருளிேலெவளிச்சத்ைதத்தந்தது.
இருளானதுஅந்தஒளிைய ேமற்ெகாள்ளவல்ைல.
௬ ேயாவான் என்ற ெபயருள்ள ஒரு மனிதன் இருந்தான். அவன் ேதவனால்

அனுப்பப்பட்டவன். ௭ அவன் அந்த ஒளிையப் (க றஸ்து) பற்ற மக்களிடம்
ெசால்வதற்காக வந்தான். எனேவ மக்கள் அைனவரும் ேயாவான் மூலமாக
அந்த ஒளிையப்பற்ற க் ேகள்வப்படவும் நம்ப க்ைக ைவக்கவும் முடிந்தது.
௮ ேயாவான் ஒளியல்ல. ஆனால் அவன் அந்த ஒளிையப்பற்ற மக்களிடம்
ெசால்லேவ வந்தவன். ௯ அைனத்து மக்களுக்கும் ெவளிச்சத்ைதத் தருகற
அந்தஉண்ைமயானஒளிஉலகத்த ற்குவந்துெகாண்டிருந்தது.
௧௦ அவர் (வார்த்ைத) உலகத்தல் ஏற்ெகனேவ இருந்தார். உலகம் அவர்

மூலமாகேவஉண்டாக்கப்பட்டது. ஆனால்உலகம்அவைரஅற ந்துெகாள்ளாமல்
இருந்தது. ௧௧ அவருக்குச் ெசாந்தமான உலகத்துக்கு அவர் வந்தார். ஆனால்
அவருக்குச் ெசாந்தமான மக்கள் அவைர ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. ௧௨ ச லர்
அவைர ஏற்றுக்ெகாண்டனர். அவர்கள் நம்பனர். தன்ைன நம்பயவர்களுக்கு
ேதவனின் பள்ைளகளாவதற்கு உரிைமையக் ெகாடுத்தார். ௧௩ இந்தப்
பள்ைளகள் ஏைனய சறய குழந்ைதகள் ப றப்பைதப்ேபால ப றக்கவல்ைல.
இவர்கள் ஒரு தாய் தந்ைதயன் வருப்பத்தன்படிேயா, த ட்டத்தன்படிேயா
ப றக்கவல்ைல. இந்தக்குழந்ைதகள்ேதவனாேலேய ப றந்தனர்.
௧௪ வார்த்ைத ஒரு மனிதனாக நம்மிைடேய வாழ்ந்தார். அவரது மகைமைய

நாம் பார்த்ேதாம். அந்த மகைம தந்ைதயன் ஒேர மகனுக்கு உரியது.
அவ்வார்த்ைத கருைபயும், உண்ைமயும் நைறந்ததாய ற்று. ௧௫அவைரப்பற்ற
ேயாவான் மக்களிடம், “நான் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தவர் இவர்தான். ‘எனக்குப்
பன்னால் வருகறவர் என்னிலும் ேமலானவர். இவர் எனக்கு முன்னேர
இருப்பவர்’ ” என்றுசாட்ச ெசான்னான்.
௧௬ அவர் (க றஸ்து) கருைபயும், உண்ைமயும் நைறந்தவராய் இருந்தார்.

அவரிடமிருந்துநாமைனவரும்கருைபயன்ேமல்கருைபெபற்ேறாம். ௧௭ேமாேச
மூலம் சட்டங்கள்ெகாடுக்கப்பட்டன! ஆனால்இேயசு க றஸ்துவன்மூலமாகேவ
கருைபயும், உண்ைமயும் வந்தன. ௧௮ எந்த மனிதனும் ஒருேபாதும் ேதவைனப்
பார்த்ததல்ைல. ஆனால் இேயசுவாகய ஒேர குமாரேன ேதவன். அவர்
ப தாவுக்கு (ேதவனுக்கு) மிகவும் ெநருக்கமானவர். அத்துடன் குமாரேன
ேதவனின்தன்ைமையநமக்குெவளிக்காட்டினார்.

* ௧:௧: வார்த்ைத ேதவ ெசய்தயாக இேயசு மனுக்குலத்துக்கு வந்தார். எனேவ இங்ேக வார்த்ைத
என்பதற்குகறஸ்துஎன்றுெபாருள்.
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இேயசுைவப்பற்ற ேயாவான்
(மத். 3:1-12;மாற். 1:1-8;லூ. 3:1-9, 15-17)
௧௯ எருசேலமிலுள்ள யூதர்கள் ஆசாரியைரயும் ேலவயைரயும் ேயாவானிடம்

அனுப்ப ைவத்தார்கள். “நீர் யார்?” என்று ேகட்பதற்காக அவர்கைள யூதர்கள்
அனுப்பனர். ௨௦ ேயாவான்அவர்களிடம் தாராளமாகப் ேபசனான். அவன் பதல்
ெசால்ல மறுக்கவல்ைல. “நான் கறஸ்துஅல்ல” என்று ேயாவான் ெதளிவாகக்
கூறனான். இதுதான்அவன்மக்களிடம் ெசான்னது.
௨௧ “ப றகு நீர் யார்? நீர் எலியாவா?” என்று ேமலும் யூதர்கள் ேயாவானிடம்

ேகட்டார்கள். “இல்ைல. நான்எலியாஇல்ைல”என்றுேயாவான்பதலுைரத்தான்.
“நீர் தீர்க்கதரிச யா?” எனயூதர்கள் ேகட்டனர்.
“இல்ைல. நான்தீர்க்கதரிச இல்ைல” என்றான்ேயாவான்.
௨௨ “நீர் யார்? உம்ைமப்பற்ற எங்களுக்குச் ெசால்லுங்கள். எங்கைள

அனுப்பயவர்களுக்கு நாங்கள் ெசால்வதற்ெகன்று ஒரு பதல் ெசால்லுங்கள்.
உம்ைமப்பற்ற நீர் என்னெசால்க றீர்?” என்றுயூதர்கள் ேகட்டனர்.
௨௩ ேயாவான் அவர்களிடம் தீர்க்கதரிச ஏசாயாவன் வார்த்ைதகைளச்

ெசான்னான்.
“வனாந்தரத்தல் சத்தமிடுக றவனின்ஓைசயாக நான்இருக்க ேறன்.

‘கர்த்தருக்குவழிையஆயத்தம் பண்ணுங்கள்.’ ” ஏசாயா 40:3

௨௪யூதர்களானஇவர்கள்பரிேசயர்கள்என்பவர்களால்அனுப்பப்பட்டிருந்தனர்.
௨௫ “நீர் க றஸ்துஅல்லஎன்றுகூறுகறீர். நீர் எலியாேவா தீர்க்கதரிச ேயாஅல்ல
என்றும்கூறுகறீர். பன்னர்நீர்ஏன்ஞானஸ்நானம்ெகாடுக்க றீர்?” எனஅவர்கள்
ேயாவானிடம் ேகட்டார்கள்.
௨௬ “நான் தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம் தருக ேறன். ஆனால் உங்கேளாடு

இங்ேகஇருக்க றஒருவர்உங்களால்அறயப்படாதவராகஇருக்க றார். ௨௭அந்த
ஒருவர்தான் எனக்குப் பன்னால் வருகறவர். அவரது ெசருப்பன் வாைர
அவழ்க்கக்கூடதகுதயற்றவன்நான்” என்றுேயாவான்பதலுைரத்தான்.
௨௮ இந்ந கழ்ச்ச கள் யாவும் ேயார்தான் ஆற்றன் அக்கைரயல் உள்ள

ெபத்தானியாவல் நைடெபற்றன. இங்ேகதான் ேயாவான் மக்களுக்கு
ஞானஸ்நானம்ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
இேயசு, ேதவஆட்டுக்குட்டி
௨௯ மறுநாள் தன்ைன ேநாக்க இேயசு வருவைத ேயாவான் பார்த்தான்.

“பாருங்கள், இவர் தான் ேதவனுைடய ஆட்டுக்குட்டி. உலகத்தன் பாவங்கைள
சுமந்து தீர்க்கப்ேபாக றவர். ௩௦ நான் ஏற்ெகனேவ ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தவர்
இவர்தான். ‘எனக்குப்ப றகுஒருமனிதர்வருவார். அவர்என்னிலும்ேமலானவர்.
ஏெனன்றால் அவர் எனக்கு முன்னேம வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க றவர். அவர்
எப்ேபாதும் வாழ்க றவர்.’ ௩௧ இவைர நானும் அறயாதருந்ேதன். ஆனாலும்
நான் தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்க வந்தருக்க ேறன். ஆைகயால்
இஸ்ரேவல்மக்கள்இேயசுதான்கறஸ்துஎனஅறந்துெகாள்ளமுடியும்.
௩௨-௩௩ “க றஸ்து யாெரன்று நானும் அறயாமல்தான் இருந்ேதன். ஆனால்

ேதவன் என்ைனத் தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்குமாறு அனுப்ப
ைவத்தார். ‘நீ யார் மீது பரிசுத்தஆவயானர்இறங்க அமர்வைதக் காண்பாேயா,
அவர்தான் பரிசுத்த ஆவயால் ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்க றவர்’ என்று ேதவன்
என்னிடம் கூறனார்” என்றான். “நான் அவ்வாறு ந கழ்வைதப் பார்த்ேதன்.
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ஆவயானவர் பரேலாகத்தலிருந்து இறங்க வருவைதப் பார்த்ேதன். அந்த
ஆவயானவர் ஒரு புறாைவப்ேபால் இறங்க இேயசுவன் மீது அமர்ந்தார்.
௩௪நான்இைதத்தான்மக்களிடம் ெசால்லிவருக ேறன். ‘இேயசுதான் ேதவனின்
குமாரன்’ ” என்றுேயாவான்ெசான்னான்.

இேயசுவன்முதல்சீஷர்கள்
௩௫ மறுநாள் மறுபடியும் ேயாவான் அங்ேக இருந்தான். அவேனாடு

அவைனப் பன்பற்றுகற சீஷர்களில் இரண்டு ேபர் இருந்தனர். ௩௬ இேயசு
நடந்துெசல்வைத ேயாவான் பார்த்தான். “பாருங்கள், இவர்தான் ேதவனின்
ஆட்டுக்குட்டி” என்றான்.
௩௭ அந்த இரு சீஷர்களும் ேயாவான் கூறுவைதக் ேகட்டார்கள். ஆைகயால்

அவர்கள் இேயசுைவப் பன்ெதாடர்ந்து ெசன்றனர். ௩௮ “உங்களுக்கு என்ன
ேவண்டும்?” என்றுஇேயசுதரும்ப அவர்கைளப்பார்த்து ேகட்டார்.
அந்த இருவரும், “ேபாதகேர, நீங்கள் எங்ேக தங்கயருக்க றீர்கள்?” என்று

ேகட்டனர்.
௩௯ “என்ேனாடு வாருங்கள். நீங்கள் கண்டுெகாள்வீர்கள்” என்று இேயசு

பதலுைரத்தார். எனேவஅவர்கள்இருவரும்அவர்பன்னால்ெசன்றனர். இேயசு
தங்கயருக்கும் இடத்ைதயும் கண்டனர். அன்று அவர்கள் அவேராடு அங்ேக
தங்கயருந்தனர். அப்ெபாழுதுேநரம் சுமார் நான்குமணி.
௪௦இேயசுைவப்பற்ற ேயாவான்ெசான்னதன்மூலமாகத்ெதரிந்துெகாண்டதால்

அவர்கள் இேயசுைவப் பன்ெதாடர்ந்து ெசன்றனர். அந்த இருவரில் ஒருவன்
ெபயர் அந்த ேரயா. அவன் சீேமான் ேபதுருவன் சேகாதரன். ௪௧ முதல்
காரியமாக அவன் தன் சேகாதரன் சீேமான் ேபதுருைவப் ேபாய்ப் பார்த்தான்.
“நாங்கள் ேமசயாைவக் (அதன் ெபாருள் கறஸ்து) கண்டுெகாண்ேடாம்” என்று
கூறனான்.
௪௨ப றகுஅந்த ேரயா சீேமாைனஇேயசுவ டம்அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தான்.

இேயசு சீேமாைனப் பார்த்து, “நீ ேயாவானுைடய மகனான சீேமான். நீ ேகபா
என்று அைழக்கப்படுவாய்” என்றார். (“ேகபா” என்பதற்கு “ேபதுரு” என்று
அர்த்தம்.)
௪௩ மறுநாள் இேயசு கலிேலயாவுக்குச் ெசல்லத் தீர்மானித்தார். இேயசு

பலிப்புைவக் கண்டு “என்ைனத் ெதாடர்ந்து வா” என்றார். ௪௪ பலிப்பு,
அந்த ேரயா, ேபதுரு ஆக ேயாரின் ஊரான ெபத்சாய தாைவச் ேசர்ந்தவன்.
௪௫ பலிப்பு நாத்தான்ேவைலப் பார்த்து, “ேமாேச எழுதயருக்க ற சட்டங்கைள
எண்ணிப்பார். ேமாேச வரப்ேபாக ற ஒரு மனிதைரப்பற்ற எழுதனார்.
தீர்க்கதரிச களும் அவைரப்பற்ற எழுத இருக்க றார்கள். நாங்கள் அவைரத்
ெதரிந்துெகாண்ேடாம். அவர் ெபயர் இேயசு. ேயாேசப்பன் மகன்.
நாசேரத்தலிருந்துவருகறார்.”
௪௬ ஆனால் நாத்தான்ேவல் பலிப்புவ டம், “நாசேரத்தா? நாசேரத்தலிருந்து

ஏதாவதுநன்ைமவரஇயலுமா?” எனக் ேகட்டான்.
“வந்துபார்” என்றுபதலுைரத்தான்பலிப்பு.
௪௭ நாத்தான்ேவல் தன்னிடம் வந்துெகாண்டிருப்பைத இேயசு பார்த்தார்.

“இேதா வந்துெகாண்டிருக்க ற இவன் உண்ைமயாகேவ ேதவனின் மக்களில்
ஒருவன். இவனிடம் எந்த தவறும்இல்ைல” என்றுஇேயசுகூறனார்.
௪௮ “என்ைனஉங்களுக்குஎப்படித்ெதரியும்?” எனநாத்தான்ேவல்ேகட்டான்.
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பலிப்பு என்ைனப்பற்ற உனக்குக் கூறும் முன்ேப “நீ அத்த மரத்தன் கீேழ
ந ற்கும்ேபாேதஉன்ைனப்பார்த்ேதன்” என்றுஇேயசுெசான்னார்.
௪௯ ப றகு இேயசுவ டம், “ஆண்டவேர! நீங்கள் தான் ேதவகுமாரன்.

இஸ்ரேவலின்அரசன்” என்றுநாத்தான்ேவல்கூறனான்.
௫௦ “நான் உன்ைன அத்த மரத்தன் அடியல் பார்த்ததாக ஏற்ெகனேவ

கூறயருக்க ேறன். அதனால் என்மீது நீ நம்ப க்ைக ைவத்தாய். ஆனால்
அைதவ ட ேமலும் ச றந்தைவகைளக் காண்பாய்” என்று இேயசு கூறனார்.
௫௧ அவர் ேமலும் “நான் ெமய்யாகேவ உங்களுக்குக் கூறுக ேறன். பரேலாக
வாசல் த றந்தருப்பைதயும், மனிதகுமாரனிடத்தலிருந்து ேதவதூதர்கள் ேமேல
ெசல்வைதயும்கீேழஇறங்குவைதயும்நீங்கள்காண்பீர்கள்”✡ என்றார்.

௨
கானாவூர் கல்யாணம்
௧ கலிேலயாவலுள்ள கானா என்ற ஊரில் இரண்டு நாட்களுக்குப் ப றகு

ஒரு தருமணம் நடந்தது. இேயசுவன் தாய் அங்ேக இருந்தார். ௨ இேயசுவும்
அவரது சீஷர்களும் அந்தத் தருமணத்துக்கு அைழக்கப்பட்டிருந்தார்கள்.
௩தருமணவீட்டில்த ராட்ைசஇரசம் ேபாதுமானஅளவுஇல்ைல. அதுமுழுவதும்
தீர்ந்துேபான பன்புஇேயசுவ டம் அவரது தாயார் “அவர்களிடம் ேவறு த ராட்ைச
இரசம்இல்ைல” என்றார்.
௪ “அன்பான ெபண்ேண! நான் என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்று எனக்கு நீர்

ெசால்ல ேவண்டாம். என்ேநரம்இன்னும்வரவல்ைல” என்றார்இேயசு.
௫ “இேயசு என்ன ெசால்க றாேரா அதன்படி நீங்கள் ெசய்யுங்கள்” என்று

இேயசுவன்தாயார் ேவைலயாட்களிடம் ெசான்னார்.
௬ அந்த இடத்தல் தண்ணீர் ந ரப்ப ைவப்பதற்ெகன்று கல்லால் ஆன ஆறு

ெபரிய (பாத்த ரங்கள்) ெதாட்டிகள்இருந்தன. இவ்வத தண்ணீர்த் ெதாட்டிகைள
யூதர்கள் தங்கள் சுத்த கரிப்பன் சடங்குகளில் உபேயாக த்தனர். ஒவ்ெவாரு
ெதாட்டியும்இரண்டுமுதல்மூன்றுகுடம்தண்ணீைரக்ெகாள்வன.
௭ இேயசு ேவைலக்காரர்கைளப் பார்த்து, “அந்தத் ெதாட்டிகளில் தண்ணீைர

ந ரப்புங்கள்” என்று கூறனார். அவர்களும் அவ்வாேற அத்ெதாட்டிகைள
ந ரப்பனர்.
௮ ப றகு இேயசு ேவைலக்காரர்களிடம், “இப்ெபாழுது இதலிருந்து

ெகாஞ்சம் தண்ணீைர எடுத்து அதைன வருந்தன் ெபாறுப்பாளிய டத்தல்
ெகாண்டுேபாங்கள்” என்றார்.
ேவைலயாட்கள் அவ்வாேற ெகாண்டு ேபானார்கள். ௯ அந்த வருந்தன்

ெபாறுப்பாளன் அைதச் சுைவத்துப்பார்த்தான். அப்ெபாழுது தண்ணீர்
த ராட்ைச இராசமாக யருந்தது. அவனுக்கு அது எங்கருந்து வந்தெதன்று
ெதரியவல்ைல. ஆனால் நீைரக் ெகாண்டுேபான ேவைலயாட்களுக்குத்
ெதரிந்தருந்தது. ௧௦வருந்தன் ெபாறுப்பாளன் மணமகைனஅைழத்து, “என்ன
இது, இவ்வாறு ெசய்க றீர்கள்? எல்ேலாரும் நல்ல த ராட்ைச இரசத்ைத முதலில்
பரிமாறுவார்கள். வருந்தனர்கள் குடித்துத் தருப்தயைடந்த பன்னர் ருச
குைறந்த த ராட்ைச இரசத்ைதப் பரிமாறுவார்கள். நீங்கேளா நல்ல த ராட்ைச
இரசத்ைதஇதுவைரக்கும்பத்த ரப்படுத்த ைவத்தருந்தீர்கள்” எனறான்.
✡ ௧:௫௧: ஆத . 28:12-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.



ேயாவான்௨:௧௧ 2051 ேயாவான்௨:௨௫

௧௧இதுேவ இேயசு ெசய்த முதல் அற்புதமாகும். இேயசு இதைன கலிேலயா
நாட்டில் உள்ள கானா என்ற ஊரில் ந கழ்த்தனார். இேயசு தனது மகைமைய
ெவளிப்படுத்தனார். அவரதுசீஷர்கள்அவைர நம்பனர்.
௧௨ப றகுஇேயசு கப்பர்நகூம் நகருக்குச் ெசன்றார். அவேராடு அவரது தாயும்,

சேகாதரர்களும் சீஷர்களும் ெசன்றனர். அவர்கள் அங்ேக ெகாஞ்ச நாட்கள்
தங்கனர்.

ேதவாலாயத்தல்இேயசு
(மத். 21:12–13;மாற். 11:15–17;லூ. 19:45–46)
௧௩ அப்ேபாது யூதர்களின் பஸ்கா பண்டிைக ெநருங்க க்ெகாண்டிருந்தது.

ஆைகயால் இேயசு எருசேலமுக்குச் ெசன்றார். அங்ேக அவர் ேதவாலயத்தல்
நுைழந்தார். ௧௪ ேதவாலயத்தல் வயாபாரிகள் ஆடுகள், மாடுகள், புறாக்கள்
ேபான்றவற்ைறவற்றுக்ெகாண்டிருந்தனர். ேமைசக்குஅருகல்அமர்ந்தருக்கும்
ேவறு சலைரயும் இேயசு கவனித்தார். அவர்கள் ெபாதுமக்கள் பணத்ைத
பண்டமாற்று ெசய்தபடி இருந்தார்கள். ௧௫ இேயசு கயறுகளால் ஒரு
சவுக்ைக உருவாக்கனார். அந்த வயாபாரிகைளயும் ஆடுமாடுகைளயும்
ேதவாலயத்த ற்கு ெவளிேய அடித்துத் துரத்தனார். அவர் ேமைஜகள் பக்கம்
தரும்ப காசுக்காரர்களுைடய காசுகைளக் ெகாட்டினார். அப்பலைககைளக்
கவழ்த்துப்ேபாட்டார். ௧௬ புறா வற்க றவர்கைளப் பார்த்து, “இவற்ைற
எடுத்துக்ெகாண்டு இங்ேக இருந்து ெவளிேய ெசல்லுங்கள். என் ப தாவன்
வீட்ைடச் சந்ைதக்கைடஆக்காதீர்கள்” என்றுஇேயசுகட்டைளய ட்டார்.
௧௭ இது இவ்வாறு ந கழும்ேபாது, இேயசுவன் சீஷர்கள் ஏற்ெகனேவ

எழுதப்பட்டிருக்கும் ேவதவாக்கயங்கைளநைனவுகூர்ந்தனர்.

“உமதுவீட்ைடக்குற த்தஎன்பக்த உணர்வுஎன்ைனைவராக்கயமுள்ளவனாக்கும்.”
சங்கீதம் 69:9

௧௮ யூதர்கள் இேயசுைவப் பார்த்து, “ஓர் அைடயாளமாக அத சயம் ஒன்ைற
எங்களுக்குக் காட்டும். இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்வதற்கு உமக்கு உரிைம
இருக்க றதுஎன்பைதநரூப த்துக்காட்டும்” என்றார்கள்.
௧௯ “இந்த ஆலயத்ைத இடித்துப்ேபாடுங்கள். இதைன மூன்று நாட்களுக்குள்

நான்மீண்டும்கட்டிமுடிப்ேபன்” என்றார்இேயசு.
௨௦ அதற்குப் பதலாக யூதர்கள், “மக்கள் நாற்பத்தாறு ஆண்டுகள் பாடுபட்டு

இந்தஆலயத்ைதக்கட்டிமுடித்தார்கள். இதைனஉம்மால்மூன்றுநாட்களில்கட்டி
முடிக்க முடியும் என்று நீர் உண்ைமயாகேவ ெசால்க றீரா?” என்று ேகட்டார்கள்.
௨௧ (ஆனால் இேயசு ஆலயம் என்று கூறயது அவரது சரீரத்ைத. ௨௨ இதைன
அவரது சீஷர்கள், இேயசு மரித்தபன் மூன்று நாட்களில் உய ர்த்ெதழுந்தேபாது
அவர் ெசான்னைதநைனவுபடுத்த ப் புரிந்துக்ெகாண்டனர். ஆைகயால்அவரது
சீஷர்கள் ஏற்ெகனேவ எழுதப்பட்ட ேவதவாக்கயங்கைளயும், இேயசுவன்
வார்த்ைதகைளயும்நம்பனர்.)
௨௩இேயசு பஸ்கா பண்டிைகயன்ேபாது எருசேலமில் இருந்தார். ஏராளமான

மக்கள் அவர் ெசய்த அற்புதங்கைளக் கண்டுஅவர் மீது நம்ப க்ைக ைவத்தனர்.
௨௪ ஆனால் இேயசு அவர்கைள நம்பவல்ைல. ஏெனன்றால் அவர்களது
எண்ணங்கைள அவர் அற ந்தருந்தார். ௨௫ இேயசுவுக்கு அம்மக்கைளப்பற்ற
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எவரும் ெசால்ல ேவண்டிய அவசயம் இல்லாமல் இருந்தது. ஒரு மனிதனின்
மனதல்என்னஇருக்கறதுஎன்பைதஅவர்அற ந்தவராயருந்தார்.

௩
இேயசுவும்ந க்ெகாேதமுவும்
௧ ந க்ெகாேதமு என்று ஒரு மனிதன் இருந்தான். அவன் பரிேசயர்களுள்

ஒருவன். அவன் ஓர் முக்கயமான யூதத் தைலவன். ௨ ஓர் இரவு அவன்
இேயசுவ டம் வந்தான். “ேபாதகேர! நீங்கள் ேதவனிடமிருந்து அனுப்பப்பட்டவர்
என்பைத நாங்கள் அற ேவாம். ேதவனின் உதவயன்ற எவெராருவராலும் நீர்
ெசய்வதுேபான்றஅற்புதங்கைளச்ெசய்யஇயலாது” என்றுெசான்னான்.
௩ அதற்கு இேயசு “நான் உனக்கு உண்ைமையக் கூறுக ேறன். ஒருவன்

மீண்டும் பறக்கேவண்டும். இல்லாவ ட்டால்அவன் ேதவனுைடயஇராஜ்யத்தல்
இடம்ெபறமுடியாது” என்றுகூறனார்.
௪ அதற்கு ந க்ெகாேதமு “ஆனால் ஒரு மனிதன் ஏற்ெகனேவ முதயவனாக

இருந்தால் அவன் எப்படி மீண்டும் பறக்கமுடியும்? ஒருவன் மீண்டும் தாயன்
சரீரத்த ற்குள் நுைழயமுடியாது. ஆைகயால் ஒருவன் இரண்டாம் முைறயாக
ப றக்கமுடியாேத” என்றான்.
௫ இதற்குப் பதலாக இேயசு, “நான் உனக்கு ஓர் உண்ைமையச்

ெசால்க ேறன். ஒருவன் நீரில் இருந்தும் ஆவயல் இருந்தும் ப றக்க
ேவண்டும். ஒருவன் இவற்றலிருந்து பறக்காவ டில் அவனால் ேதவனின்
இராஜ்யத்துக்குள் நுைழய முடியாது. ௬ ஒரு மனிதனின் சரீரமானது அவனது
ெபற்ேறார்களிடமிருந்து கைடக்கன்றது. ஆனால் அம்மனிதனது ஆவக்குரிய
வாழ்ேவா ஆவயானவரிடமிருந்து ப றக்க றது. ௭ நான் ெசான்னைதப் பற்ற
நீ வயப்பு அைடயேவண்டாம். ‘நீ மறுபடியும் ப றக்க ேவண்டும்.’ ௮ காற்று
எங்ேக ெசல்ல வரும்புக றேதா அங்ேக வீசும். நீ காற்றன்ஓைசையக் ேகட்பாய்.
ஆனால் அந்தக் காற்று எங்கருந்து வருகறது, எங்ேக ேபாக றது என்பைத நீ
அறயமாட்டாய். இதுேபாலத்தான்ஒவ்ெவாரு மனிதனும்ஆவயானவரிலிருந்து
பறக்க றான்” என்றார்.
௯ “இைவஎவ்வாறுஇயலும்?” என்றுநக்ெகாேதமுேகட்டான்.
௧௦ “நீ யூதர்களின் முக்கயமான ஒரு ேபாதகன். ஆனால் உன்னால்

இவற்ைறப்பற்ற இன்னும் புரிந்துெகாள்ளமுடியவல்ைலேய! ௧௧நான் உனக்கு
உண்ைமையக் கூறுக ேறன், நாங்கள் எங்களுக்குத் ெதரிந்தவற்ைறப்பற்ற ேய
ேபசுக ேறாம். நாங்கள் பார்த்தவற்ைற மட்டுேம ெசால்லுக ேறாம். ஆனால்
உன்ைனப்ேபான்றவர்கள் நாங்கள் ெசால்வைத ஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல.
௧௨ நான் பூமியல் உள்ளவற்ைறப் பற்ற உனக்குச் ெசான்ேனன். ஆனால்
நீ என்ைன நம்புக றதல்ைல. ஆைகயால், நான் பரேலாகத்தல்
உள்ளவற்ைறப்பற்ற ெசான்னாலும் நீ அவற்ைறயும் நம்பப்ேபாவதல்ைல.
௧௩பரேலாகத்த ற்கு ஏற ச் ெசன்றஒேர ஒருவேர பரேலாகத்தல்இருந்துஇறங்க
வந்தவர். அவர்தான்மனிதகுமாரன்.
௧௪ “வனாந்தரத்தல் ேமாேச பாம்பைன உயர்த்த ப் ப டித்தான். அவ்வாேற

மனிதகுமாரனும் உயர்த்தப்பட ேவண்டும்.* ௧௫ ப றகு அந்த மனிதகுமாரன்ேமல்
நம்ப க்ைகைவக்கறஒவ்ெவாருவரும்ந த்தயஜீவைனப்ெபறமுடியும்.
* ௩:௧௪: வனாந்தரத்தல்...ேவண்டும் ேதவனின் மக்கள் பாம்புக்கடியால் ெசத்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது
ேதவன் ேமாேசய டம் ெவண்கலத்தால் ஒரு பாம்பு ெசய்து கம்பத்தன்ேமல் ைவத்து அதைனப் பார்த்து
குணமைடயச்ெசான்னார்.
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௧௬ “ஆம்! ேதவன் இவ்வுலகைனப் ெபரிதும் ேநச த்தார். எனேவ தனது
ஒேர குமாரைன இதற்குத் தந்தார். ேதவன் தன் மகைனத் தந்ததால்
அவரில் நம்ப க்ைக ைவக்கற எவரும் ெகட்டுப்ேபாகாமல் ந த்தய ஜீவைனப்
ெபறுவர். ௧௭ ேதவன் தன் மகைன உலகற்கு அனுப்பனார். உலகன்
குற்றங்கைள நயாயம் வ சாரிக்க தனது மகைனஅனுப்பவல்ைல. இவ்வுலகம்
ேதவனுைடய குமாரனால் இரட்ச க்கப்படுவதற்ெகன்று ேதவன் தன்
மகைன அனுப்பனார். ௧௮ ேதவகுமாரன் மீது நம்ப க்ைக ைவக்கறவர்கள்
தண்டிக்கப்படுவதல்ைல. ஆனால், அவர் மீது நம்ப க்ைகெகாள்ளாதவர்கள்
ஏற்ெகனேவ தண்டிக்கப்பட்டுவ ட்டார்கள். ஏன்? ஏெனன்றால் அவர்களுக்கு
ேதவனுைடய ஒேர மகன் மீது நம்ப க்ைக இல்ைல. ௧௯இந்த உலகத்துக்கு ஒளி
(நன்ைம) வந்தருக்க றது. ஆனால் அந்த ஒளிைய மக்கள் வரும்பவல்ைல.
அவர்கள் இருைள (பாவத்ைத) வரும்பனார்கள். ஏெனன்றால் அவர்கள்
தீய ெசயல்கைளச் ெசய்துெகாண்டிருந்தார்கள். இந்த உண்ைமைய
ைவத்ேத அவர்கள் நயாயம் வ சாரிக்கப்படுக றார்கள். ௨௦ தீைமகைளச்
ெசய்க ற ஒவ்ெவாரு மனிதனும் ஒளிைய ெவறுக்கறான். அவன்
ெவளிச்சத்துக்குள் வரமாட்டான். ஏெனன்றால் ஒளி அவன் ெசய்த தீைமகைள
ெவளிப்படுத்த க்காட்டும். ௨௧ ஆனால் உண்ைம வழிையப் பன்ெதாடர்ந்து
ெசல்க றவர்கள் ஒளிய டம் வந்தைடக றார்கள். ப றகு, அந்த ஒளி அவர்கள்
ெசய்த ெசயல்கள் ேதவன் மூலமாகச் ெசய்த நற்ெசயல்கள் எனக் காட்டும்”†
என்றுஇேயசுகூறனார்.

இேயசுவும், ேயாவான்ஸ்நானகனும்
௨௨ அதற்குப் ப றகு, இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் யூேதயா பகுத க்குப்

ேபானார்கள். அங்கு இேயசு தன் சீஷர்கேளாடு தங்க ஞானஸ்நானம்
ெகாடுத்தார். ௨௩ ேயாவானும் அய ேனானில் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்து
வந்தான். அயேனான், சாலிம் அருகல் உள்ளது. அங்ேக தண்ணீர் மிகுதயாக
இருந்ததால் ேயாவான் ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்தான். மக்கள்
அவனிடம் ேபாய் ஞானஸ்நானம் ெபற்றார்கள். ௨௪ (இது ேயாவான் சைறயல்
அைடக்கப்படும்முன்புந கழ்ந்தது).
௨௫ேயாவானின்சீஷர்களுள்சலர்,யூதேராடுவவாத த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

அவர்கள் மத சம்பந்தமானமுைறையப்பற்ற ேய வவாத த்தனர். ௨௬ஆைகயால்
ேயாவானிடம் அவர்கள் வந்தனர். “ேபாதகேர! ேயார்தான் நத க்கு
அக்கைரயல் ஒருவர் உம்ேமாடு இருந்தாேர, நைனவருக்கறதா? நீங்கள்அந்த
மனிதைரப்பற்றயும் மக்களிடம் ெசால்லியருக்க றீர்கள். அவர் மக்களுக்கு
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருக்க றார். அவரிடம் ஏராளமான மக்கள்
ெசன்றுெகாண்டிருக்கன்றனர்” என்றுகூறனர்.
௨௭ “ேதவன் எைத ஒருவனுக்குக் ெகாடுக்க றாேரா, அைதேய ஒரு மனிதன்

ெபற்றுக்ெகாள்ள முடியும். ௨௮ ‘நான் கறஸ்து அல்ல’ என்று நாேன
கூறயைதயும் நீங்கள் ேசாத த்து அற ந்தருக்க றீர்கள். ‘அவருக்கான
பாைதையச்ெசம்ைமெசய்வதற்காகேவ ேதவன்என்ைனஅனுப்பயருக்க றார்.’
௨௯ மணமகனுக்ேக மணமகள் உரியவளாக றாள். மணமகனுக்கு உதவ
ெசய்க ற மாப்பள்ைளயன் ேதாழன், மணமகனின் வரைவக் கவனித்து

† ௩:௨௧: வாக்கயம் 16-21 ச ல அறஞர்கள் 16 முதல் 21 வைரயலான வாக்கயங்கள் இேயசுவன்
வார்த்ைதகள்என்றுஎண்ணினர். மற்றவர்கள்ேயாவானால்எழுதப்பட்டதுஎனக்கருதனர்.



ேயாவான்௩:௩௦ 2054 ேயாவான்௪:௯

எத ர்ப்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க றான். மணமகனின் சத்தத்ைதக் ேகட்டு அவன்
மிகவும் மக ழ்க றான். நானும் அேத மக ழ்ச்சைய அைடக ேறன். இதுேவ எனது
மகழ்ச்ச கரமான ேநரம். ௩௦ இேயசு ேமலும் ெபருைம ெபறேவண்டும். எனது
முக்கயத்துவம்குைறந்துவ டேவண்டும்.

பரேலாகத்தலிருந்துவந்தவர்
௩௧ “பரேலாகத்தலிருந்து வந்தருக்க ற இேயசு மற்ற எல்லாைரயும்வ டப்

ெபரியவர். பூமியல் இருந்து வந்தவன் பூமிையச் சார்ந்தவன். அவன் பூமியல்
உள்ளவற்ைறப்பற்ற மட்டுேம ேபசுவான். ஆனால் பரேலாகத்தலிருந்து
வந்தருக்க ற இேயசுேவா மற்ற எல்லாைரயும்வ ட உயர்ந்தவர். ௩௨ அவர்
எைதக் கண்டாேரா, ேகட்டாேரா அைதேய கூறுகறார். ஆனால் எவரும் அவர்
ெசால்வைத ஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல. ௩௩ அவர் ெசால்வைத எவெனாருவன்
ஒப்புக்ெகாள்க றாேனா அவன், ேதவன் உண்ைமயாய் இருக்க றார் என்று
நரூப க்க றான். ௩௪ ேதவன் இேயசுைவ அனுப்பனார். அவர் ேதவன்
ெசான்னைதச் ெசால்க றார். ேதவன் அவருக்கு ஆவைய ந ரம்பக்
ெகாடுத்தருக்க றார். ௩௫ப தாவானவர் தன்குமாரைன ேநச க்க றார். அவர் தன்
குமாரனுக்கு அைனத்தன் ேமலும் அதகாரம் ெகாடுத்தருக்க றார். ௩௬இந்தக்
குமாரைன நம்புக ற எவரும் ந த்தய ஜீவைனப் ெபறுவர். ஆனால் அவருக்குக்
கீழ்ப்படிய மறுக்க ற எவரும் அந்த வாழ்ைவ ஒருேபாதும் ெபற முடியாது.
ேதவனுைடயேகாபம்அவர்கள்ேமல்இருக்கும்”என்றுேயாவான்அவர்களுக்குக்
கூறனான்.

௪
சமாரியப் ெபண்ணும்இேயசுவும்
௧ ேயாவாைனவட இேயசு மிகுதயான மக்களுக்கு ஞானஸ்நானம்

ெகாடுப்பதாகப் பரிேசயர்கள் ேகள்வப்பட்டனர். ௨ (ஆனால் உண்ைமயல்
இேயசு எவருக்கும் ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கவல்ைல. அவரது சீஷர்கேள
ெகாடுத்தனர்.) பரிேசயர்கள் ேகள்வப்பட்டைதப்பற்ற இேயசுவும்
அற ந்துெகாண்டார். ௩ ஆைகயால் அவர் யூேதயாைவ வ ட்டுத் தரும்ப
கலிேலயாவுக்குச் ெசன்றார். ௪ கலிேலயாவுக்குச் ெசல்க ற வழியல் இேயசு
சமாரியா நாட்ைடக் கடந்துெசல்லஇருந்தார்.
௫ சமாரியாவல் இேயசு சீகார் என்னும் பட்டணத்துக்கு வந்தார். அந்தப்

பட்டணம், யாக்ேகாபு தன் மகன் ேயாேசப்புக்குக் ெகாடுத்த நலத்தன்
அருகல் இருந்தது. ௬ யாக்ேகாபன் கணறும் அங்ேக இருந்தது. இேயசு
தன் நீண்ட பயணத்தால் கைளத்துப் ேபாயருந்தார். ஆைகயால் இேயசு
கணற்றன் அருகல் இைளப்பாற ட அமர்ந்தார். அது மதய ேவைள. ௭ ஒரு
சமாரியப் ெபண் தண்ணீெரடுப்பதற்காக அக்கணற்றுக்கு வந்தாள். இேயசு
அவளிடம், “தயவுெசய்து நான் குடிப்பதற்குத் தண்ணீர் ெகாடு” என்று
ேகட்டார். ௮ (இேயசுவன் சீஷர்கள் பட்டணத்தல் உணவுப் ெபாருட்கைள
வாங்க க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாதுஇதுநடந்தது.)
௯ “குடிப்பதற்கு நீங்கள் என்னிடம் ேகட்பைத எண்ணி எனக்கு ஆச்சரியமாக

உள்ளது. நீங்கள் ஒரு யூதர். நாேனா சமாரியப் ெபண்” என்று அவள்
பதலுைரத்தாள். (ஏெனன்றால் யூதர்கள் சமாரியர்கேளாடு எப்ெபாழுதும்
நட்புடன்இருப்பதல்ைல.)
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௧௦ “ேதவன் ெகாடுப்பவற்ைறப்பற்ற நீ அறயவல்ைல. குடிக்கத் தண்ணீர்
ேகட்க ற நான் யாெரன்று உனக்குத் ெதரியாது. இவற்ைறப்பற்ற நீ அற ந்தால்
நீ என்னிடம் தண்ணீர் ேகட்டிருப்பாய். ஜீவத் தண்ணீைர நான் உனக்குக்
ெகாடுத்தருப்ேபன்” என்றார்இேயசு.
௧௧ “ஐயா,ஜீவத்தண்ணீைரநீங்கள்எங்கருந்துெபறுவீர்கள்? இந்தக்கணேறா

ஆழமாக இருக்க றது. இதலிருந்து தண்ணீர் எடுப்பதற்கும் உங்களிடம் எதுவும்
இல்ைலேய! ௧௨ நீங்கள் எமது மூதாைதயரான யாக்ேகாைப வ டப் ெபரியவரா?
அவர்தான் எங்களுக்கு இந்தக் கணற்ைறக் ெகாடுத்தார். அவரும் இந்தக்
கணற்றலுள்ள தண்ணீைரத்தான் குடித்தார். அத்துடன் அவரது பள்ைளகளும்
மிருகங்களும்இதலுள்ளதண்ணீைரத்தான்குடித்தார்கள்” என்றுஅந்தப்ெபண்
ெசான்னாள்.
௧௩ “இந்த தண்ணீைரக் குடிக்க றவர்களுக்கு மீண்டும் தாகம் எடுக்கும்.

௧௪ ஆனால் நான் ெகாடுக்க ற தண்ணீைரக் குடிப்பவர்களுக்ேகா மறுபடியும்
தாகம் எடுப்பதல்ைல. என்னால் ெகாடுக்கப்படுக ற தண்ணீர், அைதக்
குடிப்பவனுக்குள் நீரூற்றாகப் ெபருக்ெகடுக்கும். அது அவனுக்கு
எக்காலத்துக்கும்உரியவாழ்க்ைகையத்தரும்” என்றுஇேயசுபதலுைரத்தார்.
௧௫ “ஐயா! எனக்கு அந்தத் தண்ணீைர வழங்குங்கள். அப்ேபாது ஒருேபாதும்

மறுபடியும் எனக்குத் தாகம் எடுக்காது. மிகுதயாகத் தண்ணீெரடுக்க இங்ேக
நான்மீண்டும்வர ேவண்டியதும்இராது” எனக்கூறனாள்அந்தப்ெபண்.
௧௬ “ேபா,உன்கணவேனாடுஇங்ேகதரும்பவா” என்றார்இேயசு.
௧௭ “ஆனால், எனக்குக்கணவன்இல்ைலேய” என்றாள்அப்ெபண்.
“உனக்குக் கணவன்இல்ைலெயன்றுநீெசால்வது சரிதான். ௧௮உண்ைமயல்

உனக்கு ஐந்து கணவர்கள் இருந்தருக்கன்றனர். ஆனால் நீ இப்ெபாழுது
யாேராடுவாழ்ந்துெகாண்டிருக்க றாேயாஅவன்உன்கணவனல்ல. நீ என்னிடம்
உண்ைமையச்ெசான்னாய்” என்றார்இேயசு.
௧௯ “உம்ைம நான் தீர்க்கதரிச யாகக் காண்க ேறன். ௨௦ எங்கள் முன்ேனார்கள்

இந்த மைலயல் வழிபட்டுவந்தனர். ஆனால் யூதராக ய நீங்கேளா,
எருசேலம்தான் வழிபாட்டுக்குரிய இடம் என்று கூறுகறீர்கள்” என்றாள் அந்தப்
ெபண்.
௨௧ “ெபண்ேண! என்ைன நம்பு. இந்த மைலயலும் எருசேலமிலும்

மட்டுமல்ல எல்லா இடங்களிலும் ப தாைவ (ேதவைன) வழிபடுக ற காலம்
வந்துெகாண்டிருக்க றது. ௨௨ சமாரியர்களாகய நீங்கள் உங்களால்
புரிந்துெகாள்ள முடியாதைத வணங்க வருகறீர்கள். யூதர்களாகய
நாங்கள், எங்களால் வணங்கப்படுபவைரப் புரிந்துெகாண்டிருக்க ேறாம்.
யூதர்களிடமிருந்ேத இரட்ச ப்பு வருகன்றது. ௨௩ உண்ைமயாக
வழிபடுக றவர்கள் (ேதவைன) ஆவேயாடும் உண்ைமேயாடும் வழிபடுக ற
காலம் வந்துெகாண்டிருக்க றது. அது இப்ெபாழுேத வந்தருக்க றது. ப தாவும்
தம்ைம வழிபடுக றவர்கள் இத்தைகய மக்களாக இருக்க வரும்புக றார்.
௨௪ ேதவன் ஆவயாயருக்க றார். ஆைகயால் ேதவைன வழிபடுக ற மக்கள்
ஆவேயாடும் உண்ைமேயாடும் ேதவைன வழிபடுதல் ேவண்டும்” என்றார்
இேயசு.
௨௫ “க றஸ்து என்று அைழக்கப்படுக ற ேமச யா வந்துெகாண்டிருக்க றார்

என்பது எனக்குத் ெதரியும். அவர் வந்ததும் எங்களுக்கு அைனத்ைதயும்
வளக்குவார்” என்றாள்அப்ெபண்.
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௨௬ப றகுஇேயசு, “இப்ெபாழுதுஅவர்தான்உன்ேனாடுேபச க்ெகாண்டிருக்க றார்.
நான்தான்ேமசயா” என்றார்.
௨௭ அப்ெபாழுது இேயசுவன் சீஷர்கள் பட்டணத்தல் இருந்து தரும்ப

வந்தனர். இேயசுஒருெபண்ேணாடுேபச க்ெகாண்டிருப்பைதக்கண்டுஅவர்கள்
வயப்புற்றனர். ஆனால் எவரும், “உங்களுக்கு என்னேவண்டும்?” என்ேறா “ஏன்
நீங்கள்அவேளாடு ேபச க்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்?” என்ேறா ேகட்கவல்ைல.
௨௮ ப றகு அந்தப் ெபண் தன் தண்ணீர்க் குடத்ைத வ ட்டுவ ட்டு

நகருக்குத் தரும்பப் ேபானாள். ௨௯ அங்ேக அவள் மக்களிடம், “நான்
ெசய்தவற்ைறெயல்லாம் ஒருவர் எனக்குச் ெசான்னார். அவைர வந்து
பாருங்கள். ஒரு ேவைள அவர் க றஸ்துவாக இருக்கலாம்” என்றாள்.
௩௦ஆைகயால்மக்கள்நகரத்ைதவ ட்டுெவளிேயற இேயசுைவக்காணவந்தனர்.
௩௧அந்தப் ெபண் நகரத்த ற்குள் இருந்தேபாது இேயசுவன் சீஷர்கள், அவைர

உண்ணும்படி ேவண்டிக்ெகாண்டனர்.
௩௨ஆனால்இேயசுேவா, “என்னிடம்உண்பதற்குஉணவுண்டு. அதைனப்பற்ற

உங்களுக்குஒன்றும்ெதரியாது” என்றார்.
௩௩ “ஏற்ெகனேவேவறுயாராவதுஅவருக்குஉணவுெகாண்டுவந்தருப்பார்கள்”

என்றுசீஷர்கள்தமக்குள்ேபச க்ெகாண்டனர்.
௩௪ “எனது உணவு என்ைன அனுப்பய ேதவன் ெசய்யச் ெசான்னைதச்

ெசய்வதுதான்; எனக்குக் கட்டைளய ட்டபடி ெசய்து முடிப்பதுதான் எனது
உணவாக இருக்க றது. ௩௫ நீங்கள் பயைர நடும்ேபாது ‘அறுவைடக்காக
இன்னும்நான்குமாதங்கள்காத்தருக்கேவண்டும்’என்றுெசால்வீர்களல்லாவா?
ஆனால்நான்உங்களுக்குச்ெசால்க ேறன். கண்கைளத்தறவுங்கள்,மக்கைளப்
பாருங்கள். அவர்கள் அறுவைடக்காகத் தயாராக இருக்க ற வயைலப்ேபான்று
இருக்கறார்கள். ௩௬ இப்ெபாழுதுகூட அறுவைட ெசய்க றவன் சம்பளம்
ெபறுகறான். அவன் தனது நத்தய வாழ்வுக்கு அனுகூலமாக அறுவைட
ெசய்துெகாள்க றவன். ஆைகயால்இப்ெபாழுதுவைதக்க றவேனாடுஅறுவைட
ெசய்க றவனும் மக ழ்ச்ச யைடய இயலும். ௩௭ வைதக்க றவன் ஒருவன்
அறுக்கறவன்இன்ெனாருவன் என்கற பழெமாழி இதனால்உண்ைமயாக றது.
௩௮ நீங்கள் பாடுபட்டு வைதக்காத நலத்ைத அறுவைட ெசய்யுமாறு உங்கைள
அனுப்ப ேனன். மற்றவர்கள் பாடுபட்டார்கள். நீங்கள் அவர்கள் உைழப்பன்
பயைனஅனுபவக்கறீர்கள்” என்றுஇேயசுகூறனார்.
௩௯ அந்நகரத்தல் உள்ள ஏராளமான மக்கள் இேயசுவன் மீது நம்ப க்ைக

ைவத்தனர். அந்தப் ெபண் இேயசுைவப்பற்ற க் கூறயவற்றால்தான் அவர்கள்
அவைர நம்பனர். அவள், “நான் ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் அவர் எனக்குச்
ெசால்லி வட்டார்” என்று கூற இருந்தாள். ௪௦ சமாரியர்கள் இேயசுவ டம்
ெசன்றார்கள். இேயசுைவ அவர்கேளாடு தங்கும்படி ேவண்டினார்கள்.
ஆைகயால் இேயசு அவர்கேளாடு இரண்டு நாட்கள் தங்கனார். ௪௧ ேமலும்
மிகுதயானமக்கள்,இேயசுெசான்னவற்றன்மூலம்அவைர நம்பனர்.
௪௨ அவர்கள், “முதலில் நீ ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் ேகட்டு இேயசுைவ

நம்ப ேனாம். ஆனால் இப்ெபாழுது நாங்களாகேவ அவர் ெசான்னவற்ைறக்
ேகட்டதால் வசுவாச க்க ேறாம். அவர் உண்ைமயாகேவ இந்த உலகத்ைத
இரட்ச க்கப்ேபாக றவர் என்று நம்புக ேறாம்” என்று அந்தப் ெபண்ணிடம்
ெசான்னார்கள்.
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அதகாரியன்மகன்குணப்படுதல்
(மத். 8:5–13;லூ. 7:1–10)
௪௩ இரு நாட்கள் கழிந்ததும் இேயசு அந்நகரத்ைத வ ட்டு கலிேலயாவுக்குச்

ெசன்றார். ௪௪ (இேயசு ஏற்ெகனேவ “ஒரு தீர்க்கதரிச தன் ெசாந்த ஊரில்
மத க்கப்படமாட்டான்” என்று ெசால்லியருந்தார்) ௪௫ அவர் கலிேலயாவுக்கு
வந்தேபாது அங்குள்ள மக்கள் அவைர நல்ல முைறயல் வரேவற்றனர். அந்த
மக்கள் இேயசு எருசேலமில் பஸ்கா பண்டிைகயல் ெசய்தவற்ைறெயல்லாம்
ேநரில் கண்டவர்கள். அந்தமக்கள்அப்பண்டிைகயல்கலந்துெகாண்டவர்கள்.
௪௬ கலிேலயாவலுள்ள கானா என்ற ஊருக்கு இேயசு மீண்டும்

ெசன்றார். ஏற்ெகனேவ அவர் அங்குதான் தண்ணீைரத் த ராட்ைச இரசமாக
மாற்றயருந்தார். அரசனின் முக்கயமான அதகாரி ஒருவன் கப்பர்நகூமில்
வச த்துவந்தான். அவனதுமகன் ேநாயுற்றருந்தான். ௪௭அந்த மனிதன்,இேயசு
இப்ெபாழுது யூேதயா நாட்டிலிருந்து கலிேலயாவுக்கு வந்தருக்க றார் என்று
ேகள்வப்பட்டான். ஆைகயால் அவன் கானா ஊருக்குப் ேபாய் இேயசுைவச்
சந்த த்தான். கப்பர்நகூமுக்கு வந்து தன் மகனது ேநாையக் குணமாக்கும்படி
இேயசுைவ ேவண்டினான். அவனது மகன் ஏற்ெகனேவ சாகும் நைலயல்
இருந்தான். ௪௮ “நீங்கள் அற்புதங்கைளயும் அத சயங்கைளயும் காணாவ ட்டால்
என்ைனநம்பமாட்டீர்கள்” என்றுஇேயசுெசான்னார்.
௪௯அந்தஅத காரிேயா, “ஐயா, என் ச றய மகன் சாவதற்குமுன் என்வீட்டிற்கு

வாருங்கள்” என்றுஅைழத்தான்.
௫௦அதற்குஇேயசு, “ேபா,உன்மகன்பைழப்பான்” என்றார்.
அந்த மனிதன் இேயசு ெசான்னதல் நம்ப க்ைக ைவத்து தன் வீட்டிற்குத்

தரும்பனான். ௫௧ வழியல் அவனது ேவைலக்காரர்கள் எத ரில் வந்தார்கள்.
“உங்கள்மகன்குணமாகவ ட்டான்” என்றுஅவர்கள்ெசான்னார்கள்.
௫௨ “என் மகன் எப்ேபாது குணமாகத் ெதாடங்கனான்?” என்று ேகட்டான்

அவன். “ேநற்று ஒருமணி இருக்கும்ேபாது உங்கள் மகனின் காய்ச்சல் வலக
குணமானது” என்றார்கள் ேவைலக்காரர்கள்.
௫௩இேயசு, “உன்மகன்பைழப்பான்” என்றுெசான்னேநரமும்ஒருமணிதான்

என்பைதஅந்தஅத காரி உணர்ந்துெகாண்டான். ஆைகயால்அவனும்அவனது
வீட்டில்உள்ளஅைனவரும்இேயசுவன்மீதுவசுவாசம்ைவத்தனர்.
௫௪ யூேதயாவலிருந்து கலிேலயாவுக்கு வந்த ப றகு, இேயசு ெசய்த

இரண்டாவதுஅற்புதம்இது.

௫

38வருட ேநாயாளி குணமைடதல்
௧ ப றகு, இேயசு எருசேலமுக்கு யூதர்களின் ஒரு பண்டிைகயன்ேபாது

ெசன்றார். ௨ அங்ேக ஐந்து மண்டபங்கள் உள்ள ஒரு குளம் இருந்தது.
யூதெமாழியல் இதற்கு ெபதஸ்தா* என்று ெபயர். இந்தக் குளம் ஆட்டுவாசல்
அருேக இருந்தது. ௩ குளத்தன் அருகல் உள்ள மண்டபத்தல் ேநாயாளிகள்

* ௫:௨: ெபதஸ்தா ெபத்சாய தா அல்லது ெபதஸ்தா என்றும் அைழக்கப்படும். எருசேலமில் வடக்கல்
ேதவாலயத்த ற்குஅருகல்இருக்கறகுளம்.
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பலர் படுத்துக்க டந்தனர்.† ௪அவர்களில் சலர் குருடர்கள்; ச லர் சப்பாணிகள்;
ச லர் சூம்ப ப்ேபான உறுப்புகைள உைடயவர்கள். ௫ அவர்களில் ஒருவன்
முப்பத்ெதட்டு ஆண்டுகளாக ேநாய்வாய்ப்பட்டிருந்தான். ௬ இேயசு அந்த
ேநாயாளி அங்கு படுத்துக்க டப்பைதக் கண்டார். அவன் நீண்ட காலமாக
ேநாயாளியாக இருப்பைத அவர் அற ந்தார். ஆைகயால் அவர் அவனிடம், “நீ
குணமைடயவரும்புக றாயா?” என்றுேகட்டார்.
௭ “ஐயா, தண்ணீர் கலங்கும்ேபாது நான் ேபாய் நீரில் இறங்குவதற்கு

எனக்கு உதவ ெசய்ய யாருமில்ைல. முதல் மனிதனாகப் ேபாய் மூழ்குவதற்கு
முயல்ேவன். ஆனால்எனக்குமுன்னால்எவனாவதுஒருவன்முதல்மனிதனாகப்
ேபாய்மூழ்கவடுகறான்” என்றுஅந்த ேநாயாளி பதல்ெசான்னான்.
௮ ப றகு இேயசு “எழுந்து நல். உனது படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு நட”

என்றார். ௯உடேனஅந்தேநாயாளிகுணமைடந்தான். அவன்தனதுபடுக்ைகைய
எடுத்துக்ெகாண்டுநடக்கஆரம்ப த்தான்.
இதுநகழ்ந்தஅந்தநாேளாஓய்வுநாள். ௧௦ஆைகயால்யூதர்கள், “இன்றுஓய்வு

நாள். நீ படுக்ைகைய எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாவது சரியல்ல” என்று அவனிடம்
கூறனர்.
௧௧ஆனால் அந்த மனிதன், “ஒரு மனிதர் என்ைனக் குணமாக்கனார். எனது

படுக்ைகையஎடுத்துக்ெகாண்டுேபாகும்படிக்கூறனார்” என்றான்.
௧௨ “உன்ைன குணமாக்க ப் படுக்ைகைய எடுத்துக் ெகாண்டு ேபாகும்படி

ெசான்னஅவன்யார்?” என்றுயூதர்கள் ேகட்டனர்.
௧௩ ஆனால் அந்த மனிதனுக்கு தன்ைனக் குணமாக்கயவர் யார் என்று

ெதரியவல்ைல. அங்ேக ஏராளமான மக்கள் இருந்தனர். இேயசுவும் அவ்வ டம்
வ ட்டுமைறந்துேபாயருந்தார்.
௧௪ ப றகு இேயசு அவைன ஆலயத்தல் கண்டுபடித்தார். இேயசு அவனிடம்,

“பார்,இப்ெபாழுதுநீகுணமாகவ ட்டாய். உனக்குக்ேகடுவராதபடி ேமலும்பாவம்
ெசய்யாமல்இருப்பாயாக” என்றுகூறனார்.
௧௫ப றகுஅந்தமனிதன்யூதர்களிடம்தரும்ப ப்ேபானான். அவன்யூதர்களிடம்,

“இேயசுதான்என்ைனக்குணமாக்கயவர்” என்றுெசான்னான்.
௧௬இேயசு இவ்வாறு ஓய்வு நாளில் ேநாையக் குணப்படுத்தயதால் யூதர்கள்

இேயசுைவக்குற்றம்சாட்டத்ெதாடங்கனர். ௧௭ஆனால்இேயசுேவாயூதர்களிடம்,
“எனதுப தா (ேதவன்)ேவைலெசய்வைதநறுத்துவேதஇல்ைல. நானும்ேவைல
ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறன்” என்றார்.
௧௮ இைதக் ேகட்ட யூதர்கள் இேயசுைவக் ெகான்றுவடக் கடுைமயாக

முயற்ச ெசய்தார்கள். அவர்கள், “முதலில் இேயசு ஓய்வு நாளின் சட்டத்ைத
உைடத்துவ ட்டார். ப றகுஅவர் ேதவைனஅவரது ப தா என்றுகூறுகறார். அவர்
தன்ைனேதவனுக்குச் சமமாகக்கூற வருகறார்” என்றுவளக்கம்கூறனர்.
ேதவஅத காரம்ெபற்றஇேயசு
௧௯ ஆனால் இேயசுேவா, “உங்களுக்கு உண்ைமயாகேவ கூறுக ேறன்,

இந்தக் குமாரன் தனியாக எதுவும் ெசய்வதல்ைல. இவர் தன் ப தாவ டம்
எைதப் பார்க்க றாேரா அவற்ைறேய ெசய்து வருகறார். ௨௦ ப தா குமாரைன

† ௫:௩: ச ல க ேரக்க ப ரத களில் “அவர்கள் தண்ணீர் கலங்குவதற்காகக் காத்தருந்தனர்” ச ல சமீபத்தய
ப ரத களில் 4வது வாக்கயத்தல், “ச ல ேநரங்களில் ஒரு ேதவதூதன் கர்த்தரிடமிருந்து ஏரிக்கு இறங்க
வருவான். நீைரக் கலக்குவான். ேதவதூதன்இவ்வாறு ெசய்த ப றகுமுதன்முதல் எவெனாருவன் ஏரியல்
இறங்குகறாேனாஅவன்குணமைடவான்.”
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ேநச க்க றார். அவர் தான் ெசய்பவற்ைறெயல்லாம் தனது குமாரனுக்குக்
காட்டி வருகறார். இந்த மனிதன் குணமானான். இைதவ ட ேமலான
காரியங்கைளப் ப தாவானவர் தனது குமாரன் மூலம் ெசய்வார். பன்பு நீங்கள்
எல்ேலாரும்ஆச்சரியப்படுவீர்கள். ௨௧ப தாவானவர் இறந்தவர்கைளஉய ேராடு
எழுப்புக றார். இைதப்ேபாலேவ அவரது குமாரனும் தமது வருப்பத்தன்படி
இறந்துேபானவர்கைளஉய ேராடு எழச்ெசய்வார்.
௨௨ “அத்துடன் ப தாவானவர் யாருக்கும் தீர்ப்பளிப்பதல்ைல. ஆனால் அவர்

இத்தைகய தீர்ப்பளிக்கும் அத காரத்ைத தன் மகனிடம் ஒப்பைடத்தருக்க றார்.
௨௩ ேதவன் இைதச் ெசய்தார். எனேவ அைனத்து மக்களும் ப தாவுக்குச்
ெசய்க ற மரியாைதையக் குமாரனுக்கும் ெசய்ய ேவண்டும். ஒருவன்
குமாரனுக்கு மரியாைத ெசய்யாவ ட்டால் அவன் பதாைவயும் அவமரியாைத
ெசய்தவனாக றான். ப தாேவதன்குமாரைனநம்மிடம்அனுப்பயருக்க றார்.
௨௪ “நான் உங்களுக்கு உண்ைமயாகேவ கூறுக ேறன், நான் ெசால்க றைத

எவன் ேகட்டு என்ைனஅனுப்பனவைர நம்புக றாேனா அவனுக்கு ந த்தயமான
வாழ்வு உண்டு. அவன் தீர்ப்புக்கு உட்படமாட்டான். அவன் ஏற்ெகனேவ
மரணத்ைத வ ட்டு நீங்க ஜீவைனப் ெபற்றவனாக றான். ௨௫ உங்களுக்கு
ஓர் உண்ைமையக் கூறுக ேறன். முக்கயமான ேவைள வரும். அவ்ேவைள
ஏற்ெகனேவஇங்ேக இருக்க றது. பாவத்தல் இறந்தவர்கள் ேதவகுமாரனுைடய
சத்தத்ைதக் ேகட்கும் காலம் வரும். குமாரனிடமிருந்து ேகட்பவற்ைற
நம்புக றவர்கள் ந த்தய ஜீவைனப் ெபறுகன்றார்கள். ௨௬ ப தாவ டமிருந்ேத
(ேதவனிடமிருந்ேத) ஜீவன் வருகன்றது. ஆைகயால் அவர் தன் குமாரனுக்கும்
ஜீவைனயளிக்கும் அத காரத்ைதக் ெகாடுத்தருக்க றார். ௨௭ அத்துடன் அவர்
குமாரனுக்கு, அைனத்து மக்களுக்கும் தீர்ப்பளிக்க ற அத காரத்ைதயும்
ெகாடுத்தருக்க றார். ஏெனன்றால் அந்தக் குமாரேன மனித குமாரனாக
இருக்க றார்.
௨௮ “இதுபற்ற நீங்கள்ஆச்சரியப்பட ேவண்டாம். ெசத்துப்ேபாய் கல்லைறயல்

இருக்கறவர்கள் அவரது சத்தத்ைதக் ேகட்கும் காலம் வரும். ௨௯ அப்ேபாது
அவர்கள் கல்லைறைய வ ட்டு ெவளிேய வருவார்கள். தங்கள் வாழ்வல்
நன்ைமையச் ெசய்தவர்கள், எழுந்து ந த்தய ஜீவைனப் ெபறுவார்கள். தீைம
ெசய்தவர்கள்எழுந்துதண்டைனையப்ெபறுவார்கள்.
௩௦ “நான் தனியாக எதுவும் ெசய்வதல்ைல. நான் எனக்குச்

ெசால்லியருக்க றபடிேய தீர்ப்பளிக்க ேறன். எனேவ எனது தீர்ப்பு நீதயானேத.
ஏெனன்றால் நான் எனக்குப் ப டித்தமானைதச் ெசய்வதல்ைல; என்ைன
அனுப்பனவருக்குப்ப டித்தமானைதேயெசய்க ேறன்.

யூதர்களிடம்இேயசு ேபசுதல்
௩௧ “நாேன என்ைனப்பற்ற ச் ெசால்லி வந்தால், மக்கள் அைத

ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள். ௩௨ ஆனால் என்ைனக்குறத்து மக்களிடம்
ெசால்லுகற ேவெறாருவர் இருக்க றார். அவர் என்ைனக் குறத்துச் ெசால்வது
உண்ைமெயன்றுஎனக்கும்ெதரியும்.
௩௩ “நீங்கள் ேயாவானிடம் சலைர அனுப்பயருந்தீர்கள். அவன் உங்களுக்கு

உண்ைமையப்பற்ற ச் ெசான்னான். ௩௪ மக்களுக்கு என்ைனப்பற்ற ஒருவன்
சாட்ச ெசால்லி வளக்க ேவண்டும் என்ற ேதைவ எனக்கல்ைல. ஆனால்
நீங்கள் இரட்ச க்கப்படும்படியாக இவற்ைற நான் உங்களுக்குக் கூறுக ேறன்.
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௩௫ ேயாவான் எரிந்து ஒளிையக் ெகாடுக்க ற ஒரு வளக்ைகப்ேபான்றருந்தான்.
நீங்கள்அவனதுஒளிையப்ெபற்றுசலகாலம்மக ழ்ச்ச அைடந்தீர்கள்.
௩௬ “ஆனால் நான் ேயாவாைனவடப் ெபரியவர் என்பதற்கு என்னிடம் சாட்ச

உள்ளது. நான் ெசய்க ற ெசயல்கேள எனக்குஉரிய சாட்ச களாகும். இைவகேள
என் ப தா, நான் ெசய்யும்படியாகக் ெகாடுத்தைவ என்பைதக் காட்டுகன்றன.
௩௭ என்ைன அனுப்பய என் ப தா, என்ைனப் பற்ற அவேர சாட்ச தருக றார்.
ஆனால் நீங்கள் அவர் சத்தத்ைத ஒருெபாழுதும் ேகட்டதல்ைல. அவர் எப்படி
இருப்பார் என்று நீங்கள் பார்த்ததும் இல்ைல. ௩௮ ப தாவன் அறவுைர
உங்களில் வாழ்வதுமில்ைல. ஏெனன்றால் ப தா அனுப்பய ஒருவைர நீங்கள்
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. ௩௯ நீங்கள் ேவதவாக்கயங்கைளக் கவனமாகப்
படித்துப் பாருங்கள். அைவ நத்தய ஜீவைன உங்களுக்குக் ெகாடுக்குெமன்று
நீங்கள் நைனக்கறீர்கள். அந்த வாக்கயங்கேள என்ைனப்பற்ற கூறுகன்றன.
௪௦ ஆனால் அந்த ந த்தய ஜீவைனப் ெபற வரும்பும் நீங்கள், என்னிடம் வர
மறுக்கன்றீர்கள்.
௪௧ “நான்மனிதர்களிடமிருந்துபாராட்ைடப்ெபறவரும்பவல்ைல. ௪௨ஆனால்

நான் உங்கைள அற ேவன். ேதவனுைடய அன்பு உங்களில் இல்ைல
என்பைதயும் அற ேவன். ௪௩ நான் என் ப தாவ டமிருந்து வந்தருக்க ேறன்.
நான் அவருக்காகப் ேபசுக ேறன். ஆனால் என்ைன நீங்கள் ஒப்புக்ெகாள்ள
மறுக்க றீர்கள். ேவெறாருவன் வந்து அவன் தனக்காகேவ ேபசனால் அவைன
ஏற்றுக்ெகாள்க றீர்கள். ௪௪ நீங்கள் உங்களில் ஒருவைர ஒருவர் பாராட்டுவதல்
வருப்பம்ெகாள்க றீர்கள். நீங்கள் ேதவனுைடய பாராட்ைடப் ெபற முயற்ச
ெசய்வதல்ைல. ஆைகயால் நீங்கள் எவ்வாறு நம்ப க்ைக ைவக்க முடியும்?
௪௫ நான் ப தாவன் முன்னால் நன்று உங்கைளக் குற்றம் ெசால்ேவன் என்று
நைனக்கேவண்டாம். ேமாேசதான் உங்கள் குைறகைளச் ெசால்க றவன்.
ேமாேச மட்டுேம உங்கைளக் காப்பாற்ற முடியும் என்று நீங்கள் நம்புக றீர்கள்.
௪௬ நீங்கள் உண்ைமய ேலேய ேமாேசைய நம்பனீர்களானால் என்னிலும்
நம்ப க்ைக ைவத்தருப்பீர்கள். ஏெனன்றால் ேமாேச என்ைனப்பற்ற த்தான்
எழுதயருக்க றான். ௪௭ ஆனால் நீங்கள் ேமாேச எழுதனைவகைள
நம்பமாட்டீர்கள். ஆைகயால் நான் ெசால்வைதயும் உங்களால் நம்பமுடியாது”
என்றுகூறனார்.

௬
5,000 க்கு ேமற்பட்ட மக்களுக்குஉணவு
(மத். 14:13-21;மாற். 6:30-44;லூ. 9:10-17)
௧ ப றகு இேயசு த ேபரியாக் கடல் என அைழக்கப்படும் கலிேலயாக்

கடலின் அக்கைரக்குப் ேபானார். ௨ ஏராளமான மக்கள் அவைரப்
பன் ெதாடர்ந்தனர். ஏெனன்றால் இேயசு வழியல் ேநாயாளிகைளக்
குணப்படுத்த த் தன் வல்லைமைய ெவளிப்படுத்தயைத அவர்கள்
கண்டிருந்தனர். ௩ இேயசு மைலயன்ேமல் ஏறனார். அங்ேக தம்ைமப்
பன்ெதாடர்ந்தவர்கேளாடு உட்கார்ந்தார். ௪ அப்ெபாழுது யூதருைடய பஸ்கா
பண்டிைகெநருங்க க்ெகாண்டிருந்தது.
௫ஏராளமானமக்கள்அவைரேநாக்க வருவைதஇேயசுகண்கைளஏெறடுத்து

ேநாக்கனார். பலிப்பு வ டம் இேயசு, “இவர்கெளல்லாம் உண்பதற்கு நாம்
அப்பத்ைத எங்ேக வாங்குவது?” என்று ேகட்டார். ௬ (பலிப்புைவ ேசாதைன
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ெசய்வதற்காகேவ இேயசு அவனிடம் இவ்வாறு ேகட்டார். தனது த ட்டத்ைத
இேயசுஏற்ெகனேவெதரிந்துைவத்தருந்தார்.)
௭ பலிப்பு, “இவர்களில் ஒவ்ெவாருவரும் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சம் அப்பம்

உண்பதற்குக்கூட, நாம் அைனவரும் ஒரு மாதத்த ற்கு ேமல் ேவைல ெசய்ய
ேவண்டியதருக்குேம” என்றான்.
௮ அந்த ேரயா அவரது இன்ெனாரு சீஷன். அவன் சீேமான் ேபதுருவன்

சேகாதரன். ௯ அந்த ேரயா இேயசுவ டம், “இங்ேக ஒரு சறுவன்
வாற்ேகாதுைமயால் ஆன ஐந்து அப்பத் துண்டுகைளயும், இரண்டு சறு
மீன்கைளயும் ைவத்தருக்க றான். ஆனால் அைவ இவ்வளவு மிகுதயான
மக்களுக்குப் ேபாதுமானதல்ல” என்றான்.
௧௦ “மக்கைள உட்காரும்படிக் கூறுங்கள்” என்றார் இேயசு. அந்த இடத்தல்

நைறய புல் இருந்தது. அங்ேக ஐயாய ரம் எண்ணிக்ைக வைரயுள்ள ஆண்கள்
உட்கார்ந்தனர். ௧௧ ப றகு இேயசு அப்பத் துண்டுகைள எடுத்தார். அவர்
ேதவனுக்கு நன்ற ெசான்னார். அைத அங்கு அமர்ந்தருந்தவர்களுக்குப்
பக ர்ந்தளிக்கச் ெசய்தார். அவர் மீைனயும் அைதப்ேபாலேவ பக ர்ந்தளிக்கச்
ெசய்தார். இேயசு அவர்களின் ேதைவக்கு ஏற்றவாறு ேவண்டியமட்டும்
ெகாடுத்தார்.
௧௨ அைனத்து மக்களும் ேவண்டிய மட்டும் உண்டனர். அவர்கள் உண்டு

முடித்ததும் இேயசு தன் சீஷர்களிடம் “உண்ணப்படாத அப்பத்துண்டுகைளயும்
மீன் துண்டுகைளயும் ேசகரியுங்கள். எைதயும் வீணாக்க ேவண்டாம்”
என்றார். ௧௩ எனேவ சீஷர்கள் அவற்ைறச் ேசகரித்தனர். மக்கள் ஐந்து
அப்பத்துண்டுகளிலிருந்ேத உண்ண ஆரம்ப த்தனர். ஆனால் உண்டு பறகு
மீதயருந்த துணுக்குகேளா பன்னிரண்டு கூைடகளில் ந ரப்பப்பட்டன.
௧௪இேயசுெசய்தஇந்தஅற்புதத்ைதமக்கள்கண்டனர். “இவர்உண்ைமய ேலேய
உலகத்தல்வருகறவரானதீர்க்கதரிச யாகஇருக்கேவண்டும்”என்றனர்மக்கள்.
௧௫ அவைர மக்கள் அரசராக்கேவண்டும் என வரும்பனர். இதைன இேயசு

அற ந்தார். மக்கள் தங்கள் எண்ணத்ைதத் த ட்டமாக்க ச் ெசயல்படுத்த
வரும்பனர். எனேவஇேயசுஅவர்கைளவ ட்டுத்தனியாக மைலயல்ஏறனார்.

இேயசுதண்ணீர்மீதுநடத்தல்
(மத். 14:22-27;மாற். 6:45-52)
௧௬அன்று மாைல இேயசுவன் சீஷர்கள் கலிேலயாக் கடற்கைரக்கு இறங்க ச்

ெசன்றனர். ௧௭ அப்ெபாழுது இருட்ட ஆரம்ப த்தது. எனினும் இேயசு
அவர்களிடம் தரும்ப வரவல்ைல. இேயசுவன் சீஷர்கள் படகல் ஏற க்
கடைலக் கடந்து கப்பர்நகூமிற்குச் ெசல்லத்ெதாடங்கனர். ௧௮ காற்று ேவகமாக
அடித்துக்ெகாண்டிருந்தது. கடலில் ெபரிய அைலகள் வர ஆரம்ப த்தன.
௧௯ அவர்கள் மூன்று நான்கு ைமல் தூரத்த ற்குப் படைகச் ெசலுத்தனர்.
அதன் பன்பு அவர்கள் இேயசுைவக் கண்டனர். அவர் தண்ணீர்ேமல்
நடந்துவந்துெகாண்டிருந்தார். அவர் படைகெநருங்க வந்தார். அவரதுசீஷர்கள்
அஞ்சனர். ௨௦ “நான்தான். பயப்பட ேவண்டாம்” என்று இேயசு அவர்களிடம்
கூறனார். ௨௧ இேயசு இவ்வாறு ெசான்னதும் அவர்கள் மக ழ்ச்ச அைடந்து
படகல் அவைர ஏற்ற க்ெகாண்டனர். உடேன அவர்கள் ேபாக வரும்பய
இடத்த ற்குப் படகுவந்துேசர்ந்தது.

மக்கள்இேயசுைவத் ேதடுதல்
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௨௨ மறுநாள் வந்தது. கடலின் அக்கைரயல் சல மக்கள் தங்கயருந்தனர்.
இேயசு தன் சீஷர்கேளாடு படகல் ெசல்லவல்ைல என்பைத அவர்கள்
அற ந்தருந்தனர். இேயசுவன் சீஷர்கள் இேயசு இல்லாமல் தனியாகச்
ெசன்றைத அவர்கள் ெதரிந்தருந்தனர். அங்கருந்து ெசல்ல அந்த ஒரு
படகு மட்டும்தான் உண்டு என்பைதயும் அவர்கள் ெதரிந்துெகாண்டனர்.
௨௩ அப்ேபாது த ேபரியாவலிருந்து சல படகுகள் வந்தன. அப்படகுகள்,
கர்த்தர் நன்ற ெசான்னதற்குப் பன் மக்கள் உணவு உண்ட இடத்தன் அருகல்
நன்றன. ௨௪இேயசுவும் அவரது சீஷர்களும் அங்ேக இல்ைல என்பைத மக்கள்
அற ந்துெகாண்டனர். ஆைகயால் அவர்கள் படகுகளில் ஏற கப்பர்நகூமுக்குச்
ெசன்றனர். அவர்கள்இேயசுைவக்காணவரும்பனர்.

ஜீவஅப்பமானஇேயசு
௨௫ கடலின் அக்கைரயல் இேயசுைவ மக்கள் கண்டுபடித்தனர். அவர்கள்,

“ேபாதகேர, நீங்கள்இங்குஎப்ெபாழுதுவந்தீர்கள்?” என்றுேகட்டனர்.
௨௬ “ஏன் என்ைனத் ேதடுக றீர்கள்? எனது வல்லைமைய ெவளிப்படுத்தும்

எனது அற்புதங்கைளப் பார்த்தீர்கள். அதற்காகவா என்ைனத் ேதடுக றீர்கள்?
இல்ைல. நான் உண்ைமையக் கூறுக ேறன். நீங்கள் அப்பத்ைத உண்டீர்கள்,
தருப்தயாக உண்டீர்கள், அதனால் என்ைனத் ேதடுக றீர்கள். ௨௭ பூமியலுள்ள
உணவுகள் ெகட்டு அழிந்துேபாகும். ஆைகயால் அத்தைகய உணவுக்காக
நீங்கள் ேவைல ெசய்யேவண்டாம். ஆனால் எப்ெபாழுதும் நன்ைமையயும்
ந த்தய வாழ்ைவயும் தருகற உணவுக்காக ேவைல ெசய்யுங்கள். மனித
குமாரேன உங்களுக்கு அத்தைகய உணவைனத் தருவார். ேதவனாகய ப தா,
தான்மனிதகுமாரேனாடுஇருப்பைதக்காட்டிவ ட்டார்” என்றுஇேயசுகூறனார்.
௨௮ “நாங்கள் எத்தைகய ெசயல்கைளச் ெசய்ய ேவண்டும் என்று ேதவன்

வரும்புக றார்?” என்றுமக்கள்இேயசுவ டம் ேகட்டனர்.
௨௯ “ேதவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒருவைர நீங்கள் நம்பேவண்டும். இதுேவ

நீங்கள் ெசய்யத்தக்கது என்று ேதவன் வரும்புக றார்” என இேயசு
பதலுைரத்தார்.
௩௦ “ேதவனால் அனுப்பப்பட்டவர் நீர்தான் என்பைத நரூப க்க என்ன

அற்புதத்ைத நீர் ெசய்யப் ேபாக றீர். நீர் ெசய்யும் அற்புதத்ைதப் பார்க்க
முடியுெமனில், அதற்குப் பன்னர் நாங்கள் உம்ைம நம்புேவாம். என்ன
ெசய்யப் ேபாக றீர்? ௩௧ நமது மூதாைதயர்கள் வனாந்தரத்தல் ேதவன்
ெகாடுத்த மன்னாைவ (உணவு) உண்டார்கள். இது ‘ேதவன் பரேலாகத்தல்
இருந்து அவர்களுக்கு உண்பதற்கு அப்பத்ைதக் ெகாடுத்தார்,’✡ என்று
எழுதப்பட்டிருக்க றது” என்றுமக்கள்ேகட்டனர்.
௩௨ “நான் உண்ைமையச் ெசால்லுக ேறன். பரேலாகத்தலிருந்து அப்பத்ைத

உங்களுக்கு ெகாடுத்தது ேமாேச அல்ல. ஆனால் என்னுைடய ப தா
பரேலாகத்தலிருந்து உண்ைமயான அப்பத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுக்க றார்.
௩௩ ேதவனின் அப்பம் என்பது என்ன? பரேலாகத்தலிருந்து பூமிக்கு வந்து
உலகத்துக்காக ஜீவைனத் தருகற ஒருவர்தான் ேதவனின் அப்பம்” என்றார்
இேயசு.
௩௪ “ஆண்டவேர, எப்ெபாழுதும் அந்த அப்பத்ைத எங்களுக்குத் தாரும்”

என்றனர்மக்கள்.
✡ ௬:௩௧: சங்கீதம் 78:24-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௩௫ “நான்தான் உங்களுக்கு ஜீவனளிக்கும் அப்பம். என்னிடம் வருகற
மனிதன் என்ெறன்ைறக்கும் பச ேயாடு இருப்பதல்ைல. என்மீது நம்ப க்ைக
ைவக்கற எவனும் எப்ெபாழுதும் தாகமாய் இருப்பதல்ைல. ௩௬ நீங்கள்
என்ைனப் பார்த்தருந்தும் என்மீது நம்ப க்ைகயல்லாமல் இருக்கறீர்கள் என்று
நான் உங்களுக்குச் ெசான்ேனன். ௩௭ எனது ப தா என் மக்கைள எனக்குத்
தந்தருக்க றார். அம்மக்களில் ஒவ்ெவாருவரும் என்னிடம் வருவார்கள்.
என்னிடம் வருகற ஒவ்ெவாருவைரயும் நான் ஏற்றுக்ெகாள்ேவன். ௩௮ நான்
என்னெசய்யேவண்டும்என்றுேதவன்வரும்புக றாேராஅைதச்ெசய்வதற்காக
நான் பரேலாகத்தல் இருந்து வந்தருக்க ேறன். நான் வரும்புவைதச்
ெசய்வதற்கு வரவல்ைல. ௩௯ ேதவன் ெகாடுத்த மக்களில் எவைரயும் நான்
இழக்கக்கூடாது. நான் இறுத நாளில் அவர்கைளெயல்லாம் எழுப்புேவன்.
என்ைன அனுப்பனவர் நான் ெசய்யேவண்டும் என்று வரும்புவதும்
இைதத்தான். ௪௦ குமாரைனப் பார்க்க ற ஒவ்ெவாருவரும் அவரில் நம்ப க்ைக
ைவத்து ந த்தய ஜீவைனப் ெபறுகன்றனர். நான் அந்த மனிதர்கைள இறுத
நாளில் எழுப்புேவன். இதுதான் எனது பதாவன் வருப்பமும் ஆகும்” என்றார்
இேயசு.
௪௧ ப றகு யூதர்கள் இேயசுைவப்பற்ற முறு முறுக்கத் ெதாடங்கனர்.

ஏெனன்றால் “நான் பரேலாகத்தலிருந்து வந்த அப்பம்” என்று இேயசு
ெசான்னார். ௪௨ அதற்கு யூதர்கள், “இவர் இேயசு. நாங்கள் இவரது
தந்ைதையயும் தாையயும்அற ேவாம். இேயசு ேயாேசப்பன் மகன். அவர் எப்படி
நான்பரேலாகத்தலிருந்துவந்ேதன்என்றுெசால்லலாம்?” என்றுேகட்டனர்.
௪௩ “ஒருவருக்ெகாருவர் குற்றம் சாட்டுவைத நறுத்துங்கள். ௪௪ என்ைன

அனுப்பயவர் அந்தப் ப தாதான். அவேர மக்கைள என்னிடம் அைழத்து
வருகறவர். நான்இறுத நாளில் அவர்கைள எழுப்புேவன். என் ப தா என்னிடம்
மக்கைள அைழத்து வராவ ட்டால், எவரும் என்னிடம் வர முடிவதல்ைல.
௪௫ இது தீர்க்கதரிச களின் மூலம் எழுதப்பட்டிருக்க றது, ‘ேதவன் எல்லா
மக்களுக்கும் கற்றுத் தருவார்.’✡ மக்கள் அப்ப தாைவக் கவனிக்க றார்கள்.
கற்றுக்ெகாள்க றார்கள். ப றகு அவர்கள் என்னிடம் வருகறார்கள். ௪௬ எவரும்
ப தாைவப் பார்த்தருப்பதாக நான் கருதவல்ைல. ேதவனிடம் இருந்து வந்தவர்
மட்டுேமஅவைரப் பார்த்தருக்க றார்.
௪௭ “நான் உண்ைமயாகேவ உங்களுக்குச் ெசால்லுக ேறன். ஒருவன்

நம்ப க்ைக ைவத்தால் அவன் நத்தய ஜீவைனப் ெபறுவான். ௪௮ நாேன
ஜீவனளிக்கும் அப்பம். ௪௯ உங்கள் மூதாைதயர்கள் ேதவன் ெகாடுத்த
மன்னாைவ வனாந்தரத்தல் உண்டார்கள். ஆனால் அவர்கள்
மற்றவர்கைளப்ேபான்ேற மாண்டுேபானார்கள். ௫௦ நான் பரேலாகத்தல்
இருந்து வந்த அப்பம். ஒரு மனிதன் இதைன உண்பாேனயானால் அவன்
என்ெறன்ைறக்கும் உய ர்வாழ்வான். ௫௧ என்னுைடய சரீரம் தான் அந்த அப்பம்.
நான்என்சரீரத்ைதத்தருேவன். உலகல்உள்ளவர்கள்வாழ்ைவப்ெபறுவார்கள்”
என்றுஇேயசுகூறனார்.
௫௨ ப றகு யூதர்கள் தங்களுக்குள் வவாதம் ெசய்துெகாண்டனர். “எவ்வாறு

இந்த மனிதன் தனது சரீரத்ைத நாம் உண்ணும்படி தருவான்?” என்றனர்
அவர்கள்.
✡ ௬:௪௫: ஏசாயா 54:13-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௫௩ “நான் உண்ைமையக் கூறுக ேறன். நீங்கள் மனித குமாரனின் சரீரத்ைத
உண்ணேவண்டும். அவரது இரத்தத்ைத அருந்த ேவண்டும். இதைன நீங்கள்
ெசய்யாவ ட்டால்,உங்களுக்குஉண்ைமயானவாழ்க்ைக கைடக்காது. ௫௪எனது
சரீரத்ைதப் புச த்து, இரத்தத்ைத அருந்துகற எவனும் ந த்தய ஜீவைனப்
ெபறுவான். நான் அவைன இறுத நாளில் எழுப்புேவன். ௫௫ எனது சரீரேம
உண்ைமயான உணவு. எனது இரத்தேம உண்ைமயான பானம். ௫௬ ஒருவன்
எனது சரீரத்ைதப் புச த்து என் இரத்தத்ைத அருந்துவாேனயானால் அவன்
என்னிலும்நான்அவனிலும்வாழ்வதாகும்.
௫௭ “ப தா என்ைன அனுப்பனார். ப தா வாழ்க றார். அவரால்

நானும் வாழ்க ேறன். ஆைகயால் என்ைன உண்ணுகறவன் என்னால்
உய ர் வாழ்க றான். ௫௮ நமது மூதாைதயர்கள் வனாந்தரத்தல் புச த்த
அப்பத்ைதப்ேபால் அல்ல நான். அவர்கள் அந்த அப்பத்ைத உண்டார்கள்.
ஆனால், மற்றவர்கைளப்ேபான்று அவர்கள் இறந்துேபாயனர். நாேனா
பரேலாகத்தலிருந்து இறங்க வந்த அப்பம். இதைன உண்ணுகற எவனும்
ந த்தயஜீவைனப்ெபறுவான்” என்றார்இேயசு.
௫௯ இைவ எல்லாவற்ைறயும் இேயசு, கப்பர்நகூமிலுள்ள யூதர்களின் ெஜப

ஆலயத்தல்ேபாதைனெசய்யும்ேபாதுகூறனார்.

ந த்தயஜீவனுக்குரியவார்த்ைதகள்
௬௦ இேயசுவன் சீஷர்கள் இவற்ைறக் ேகட்டார்கள். “இந்த உபேதசங்கள்

ஏற்றுக்ெகாள்வதற்குக் கடினமானைவ, இவற்ைற யாரால் ஏற்றுக் ெகாள்ள
முடியும்?” எனசீஷர்கள்கூறனர்.
௬௧அவருைடய சீஷர்கள்முறுமுறுப்பைதஇேயசுஅற ந்துெகாண்டார். எனேவ

இேயசு அவர்களிடம், “நான் ெசான்னவற்ைற ஏற்றுக்ெகாள்வதல் ச ரமம்
இருக்க றதா?” என்றுேகட்டார்.
௬௨ “அப்படியானால் மனித குமாரன் தாம் வந்த இடத்த ற்ேக தரும்ப

ஏற ப்ேபாவைதக் காண்பது எப்படியருக்கும்? ௬௩ ஒரு மனிதனுக்கு அவனது
சரீரம் மட்டுேம வாழ்வு அளிப்பது இல்ைல. அவனது ஆவேய ஜீவைனத்
தருகறது. நான் உங்களுக்குச் ெசான்ன வசனங்கள் யாவும் ஆவேய.
இைவேய ஜீவைனத் தருவன. ௬௪ ஆனால் உங்களில் சலர் வசுவாசம்
இல்லாமல் இருக்கறீர்கள்” என்றார். (தன்ைனவசுவாச க்காதவர்கைளஇேயசு
புரிந்துெகாண்டார். இதைனஅவர்துவக்கம்முதேல புரிந்துெகாண்டார். தனக்கு
எத ராகத் தரும்புக றவைனயும் இேயசு அற ந்தருந்தார்.) ௬௫ அதனால்தான்,
“நான், ‘ப தா அனுமத த்தால் ஒழிய ஒருவனும் என்னிடம் வரமாட்டான்’ என்று
ெசான்ேனன்” என்றார்இேயசு.
௬௬ இேயசு இவ்வாறு ெசான்னபறகு அவரது சீஷர்களில் அேநகர் அவைர

வ ட்டுப் ேபாயனர். அவர்கள் இேயசுைவப் பன்ெதாடர்ந்து ெசல்வைத
நறுத்தனர்.
௬௭ ப றகு இேயசு தனது பன்னிரண்டு அப்ேபாஸ்தலர்கைளயும் பார்த்து,

“நீங்களும்வ ட்டுவ ட்டுவலக ச்ெசல்லவரும்புக றீர்களா?” என்றுேகட்டார்.
௬௮ சீேமான் ேபதுரு இேயசுைவப் பார்த்து, “ஆண்டவேர, நாங்கள் எங்ேக

ேபாேவாம்? ந த்தய ஜீவனுக்குரிய வார்த்ைதகைள நீேர ைவத்தருக்க றீர்.
௬௯நாங்கள்உம்ைமநம்புக ேறாம். நீேர ேதவனிடமிருந்துவந்தபரிசுத்தமானவர்
என்பைதநாங்கள்அற ேவாம்” என்றார்.
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௭௦ ப றகு இேயசு அவர்களிடம், “என்னால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட பன்னிருவர்
நீங்கள். ஆனால் உங்களில் ஒருவன் ப சாசு” என்றார். ௭௧ இேயசு
யூதாைஸப்பற்ற ேய இவ்வாறு கூறனார். அவன் சீேமான் ஸ்காரிேயாத்தன்
மகன். பன்னிருவரில் ஒருவன். ஆனால் பற்காலத்தல் யூதாஸ் இேயசுவற்கு
எத ராகத் தரும்பவ ட்டான்.

௭
இேயசுவும்அவரதுசேகாதரர்களும்
௧இதற்குப் ப றகுஇேயசு கலிேலயாைவச் சுற்ற ப் ப ரயாணம்ெசய்தார். அவர்

யூேதயா நாட்டில் ப ரயாணம் ெசய்ய வரும்பவல்ைல. ஏெனன்றால் அங்குள்ள
யூதர்கள் அவைரக் ெகாைல ெசய்ய வரும்பனர். ௨ அப்ெபாழுது யூதர்களின்
கூடாரப் பண்டிைக ெநருங்க க்ெகாண்டிருந்தது. ௩ ஆைகயால் இேயசுவன்
சேகாதரர்கள் அவரிடம், “நீங்கள் இந்த இடத்ைத வ ட்டு பண்டிைகக்காக
யூேதயாவற்கு ேபாங்கள். அங்ேக உமது சீஷர்கள் உம்முைடய அற்புதங்கைளக்
காண்பார்கள். ௪ மக்கள் தன்ைன அறந்து ெகாள்ள ேவண்டும் என்று
ஒருவன் வரும்பனால் அவன், தான் ெசய்க ற காரியங்கைள மைறக்கக்
கூடாது. உங்கைள உலகத்துக்கு ெவளிப்படுத்துங்கள். அவர்களும் நீங்கள்
ெசய்யும் அற்புதங்கைளக் கண்டுெகாள்ளட்டும்” என்றார்கள். ௫ (இேயசுவன்
சேகாதரர்கூடஅவரிடம் நம்ப க்ைகஇல்லாமேலேயஇருந்தார்கள்.)
௬ இேயசு தனது சேகாதரர்களிடம், “எனக்கான சரியான ேநரம் இன்னும்

வரவல்ைல. ஆனால் நீங்கள் ேபாவதற்கு எந்த ேநரமும் சரியான ேநரம்தான்.
௭ இந்த உலகம் உங்கைள ெவறுப்பதல்ைல. ஆனால் உலகம் என்ைன
ெவறுக்கறது. ஏெனன்றால் நான் அவர்களிடம் அவர்கள் தீைம ெசய்க றார்கள்
என்று ெசால்க ேறன். ௮ ஆைகயால் நீங்கள் பண்டிைகக்குப் ேபாங்கள்.
நான் இப்ெபாழுது பண்டிைகக்குப் ேபாவதாக இல்ைல. எனக்கான சரியான
ேநரம் இன்னும் வரவல்ைல” என்றார். ௯ இேயசு இவற்ைறச் ெசான்ன பறகு
கலிேலயாவ ேலேயதங்கவ ட்டார்.
௧௦ எனேவ, இேயசுவன் சேகாதரர்கள் பண்டிைகக்காகப் புறப்பட்டுச்

ெசன்றார்கள். அவர்கள் ேபானபறகு இேயசுவும் ேபானார். ஆனால் அவர்
மக்களுக்குக் காட்ச தரவல்ைல. ௧௧ அப்பண்டிைகயன்ேபாது யூதர்கள்
இேயசுைவத் ேதடினார்கள். “எங்ேகஅந்தமனிதன்?” என்றார்கள்.
௧௨ அங்ேக ஒரு ெபருங்கூட்டம் இருந்தது. அவர்களில் ெபரும்பாேலார்

இேயசுைவப் பற்ற தங்களுக்குள் ேபச க்ெகாண்டனர். ச லர் “அவர் மிக
நல்ல மனிதர்” என்றனர். ஆனால் ேவறு சலர், “இல்ைல, அவன் மக்கைள
ஏமாற்றுகறவன்” என்றனர். ௧௩ ஆனால் எவருக்கும் இேயசுைவப்பற்ற
ெவளிப்பைடயாகக் கூறுவதற்குரிய ைதரியம் இல்ைல. மக்கள் யூதத்
தைலவர்களுக்குஅஞ்சனர்.
இேயசுஎருசேலமில்உபேதச த்தல்
௧௪ பண்டிைக பாத முடிந்துவ ட்டது. ப றகு இேயசு ேதவாலயத்துக்குப் ேபாய்

அங்ேக உபேதசம் ெசய்தார். ௧௫ யூதர்கள் ஆச்சரியப்பட்டனர். “இந்த மனிதர்
பள்ளியல்படித்ததல்ைல. இவற்ைறஇவர்எவ்வாறுகற்றுக்ெகாண்டார்?” என்று
கூறக்ெகாண்டனர்.
௧௬ “நான் உங்களுக்கு ெசய்க ற உபேதசம் எனக்குச் ெசாந்தமானைவ அல்ல.

அைவ என்ைன அனுப்பனவரிடமிருந்து எனக்கு வந்தைவ. ௧௭ ேதவனின்
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வருப்பப்படி ெசயல்புரிய ஒருவன் வரும்பனால், அவன் என் உபேதசம்
ேதவனிடமிருந்துவந்தது என்பைதஅற ந்துெகாள்வான். அேதாடுஅவன், இந்த
உபேதசம் எனக்குச் ெசாந்தமானது அல்ல என்பைதயும் அற ந்துெகாள்வான்.
௧௮ தன் ெசாந்தமான ச ந்தைனகைள உபேதச க்க ற எவனும் தனக்குரிய
ெபருைமைய அைடயேவ முயற்ச க்க றான். தன்ைன அனுப்பனவைரப்
ெபருைமப்படுத்த முயற்ச க்கும் ஒருவன் எப்ெபாழுதும் உண்ைமையேய
ேபசுக றான். அவனிடம் எந்தத் தவறும் இல்ைல. ௧௯ ேமாேச உங்களுக்குச்
சல சட்டங்கைளக் ெகாடுத்தருக்க றார் இல்ைலயா? ஆனால் உங்களில்
எவரும் அதற்குக் கீழ்ப்படிவதல்ைல. என்ைன ஏன் ெகாைல ெசய்ய முயற்ச
ெசய்க றீர்கள்?” என்றுஇேயசு ேகட்டார்.
௨௦ “நீ ப சாசு ப டித்தவன். அதனால்தான் இப்படி உளறுகறாய். நாங்கள்

உன்ைனக் ெகாைல ெசய்ய முயற்ச ெசய்யவல்ைல” என்று மக்கள் பதல்
ெசான்னார்கள்.
௨௧ “நான் ஓர் அற்புதம் ெசய்ேதன். நீங்கள்ஆச்சரியப்படுக றீர்கள். ௨௨ ேமாேச

வருத்தேசதனம்பற்றய சட்டங்கைளக் ெகாடுத்தருக்க றார். (ஆனால்
உண்ைமயல் ேமாேச உங்களுக்கு வருத்தேசதனத்ைதத் தரவல்ைல. அது
ேமாேசக்குமுற்காலத்த ேலேயநமதுமக்களிடமிருந்துவந்துவ ட்டது)ஆைகயால்
சலேவைளகளில்ஓய்வுநாட்களிலும்நீங்கள்குழந்ைதகளுக்குவருத்தேசதனம்
பண்ணுகறீர்கள். ௨௩ ேமாேசயன் கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிய ஓய்வு நாளிலும்
ஒரு குழந்ைதக்கு வருத்தேசதனம் ெசய்யலாம் என்பைத இது காட்டுக றது.
எனேவ,நான்ஓய்வுநாளில்ஒருமனிதனின்முழுசரீரத்ைதயும்குணமாக்க ேனன்
என்பதற்காக என்ேமல் ஏன்ேகாபமாகஇருக்க றீர்கள்? ௨௪ெவளித் ேதாற்றத்ைத
ைவத்துமுடிவுக்குவருவைத நறுத்துங்கள். சரி எது என்பைதக்ெகாண்டுஅதன்
மூலம்நயாயமாகமுடிவுெசய்யுங்கள்” என்றார்இேயசு.
இேயசுதான்கறஸ்துவா?
௨௫ எருசேலமில் உள்ள மக்களில் சலர் “அவர்கள் ெகாைல ெசய்ய முயல்கற

மனிதர் இவர்தான். ௨௬ ஆனால் இவேரா எல்ேலாரும் காணும்படியும்
ேகட்கும்படியும் உபேதசம் ெசய்துெகாண்டிருக்க றார். ஒருவரும் அவர்
உபேதச ப்பைத நறுத்தவ ட முயற்ச ெசய்யவல்ைல. ஒருேவைள,
யூதத் தைலவர்கள் இவர்தான் உண்ைமயான கறஸ்து என்று முடிவு
ெசய்துவ ட்டார்கள் ேபாலும். ௨௭ ஆனால் இந்த மனிதர் எங்கருந்து
வருகறாெரன்றுநாம்அற ேவாம். ஆனால்உண்ைமயானகறஸ்துவரும்ேபாது
அவர் எங்கருந்துவந்தார் என்பதுஎவருக்கும்ெதரியாமல்இருக்கும்” என்றனர்.
௨௮ இேயசு ேதவாலயத்தல் ெதாடர்ந்து உபேதசம் ெசய்துெகாண்டிருந்தார்.

“ஆம், நான் யார் என்பைதயும் எங்கருந்து வந்ேதன் என்பைதயும் நீங்கள்
அறவீர்கள். ஆனால் நான் என் ெசாந்த அத காரத்தன் ேபரில் வரவல்ைல.
உண்ைமயான ஒருவரால் நான் அனுப்பப்பட்ேடன். நீங்கள் அவைர
அறயமாட்டீர்கள். ௨௯ஆனால் அவைர நான் அற ேவன். நான் அவரிடமிருந்ேத
வந்ேதன். அவர் என்ைனஅனுப்பனார்” என்றார்இேயசு.
௩௦இேயசு இவ்வாறு ெசான்னபறகு மக்கள் அவைரப் ப டிக்க முயன்றார்கள்.

ஆனால் ஒருவராலும் இேயசுைவத் ெதாடமுடியவல்ைல. இேயசு
ெகால்லப்படுவதற்கானசரியானேநரம்இன்னும்வரவல்ைல.
௩௧ ஆனால் ஏராளமான மக்கள் இேயசுவ டம் நம்ப க்ைக ைவத்தார்கள்.

“நாங்கள் கறஸ்துவன் வருைகக்காகக் காத்தருக்க ேறாம். க றஸ்து வந்தால்,
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அவர் இந்த மனிதைரவ ட அத கமான அற்புதங்கைளச் ெசய்வாேரா? இல்ைல.
எனேவ,இந்தமனிதேர க றஸ்துவாகஇருக்க ேவண்டும்” என்றனர்.

இேயசுைவக்ைகதுெசய்யமுயற்ச
௩௨இேயசுைவப்பற்ற மக்கள் ேபச க்ெகாள்வைதப் பரிேசயர்கள் அற ந்தனர்.

தைலைம ஆசாரியரும், பரிேசயரும் ேதவாலயச் ேசவகர்கைள இேயசுைவக்
ைகதுெசய்ய அனுப்பனர். ௩௩ இேயசு மக்களிடம், “இன்னும் ெகாஞ்சக்
காலம் நான் உங்கேளாடு இருப்ேபன். ப றகு நான் என்ைன அனுப்பயவரிடம்
தரும்ப ப்ேபாேவன். ௩௪ அப்ேபாது என்ைன நீங்கள் ேதடுவீர்கள். ஆனால்
உங்களால் கண்டுபடிக்க முடியாது. நான் இருக்கும் இடத்துக்கும் உங்களால்
வரமுடியாது” என்றார்.
௩௫ “நாம் கண்டுப டிக்க முடியாதபடி இவன் எந்த இடத்த ற்குப்

ேபாகப்ேபாக றான்? இவன் நமது மக்கள் வாழ்க ற க ேரக்க நகரங்களுக்குப்
ேபாகப் ேபாக றானா? அல்லது அங்ேகயுள்ள க ேரக்க மக்களுக்கு உபேதச க்கப்
ேபாக றானா? ௩௬ ‘நீங்கள்என்ைனத் ேதடுவீர்கள்,ஆனால்உங்களால் என்ைனக்
கண்டுபடிக்க முடியாது’ என்று கூறுகறாேன. ‘நான் இருக்கும் இடத்த ற்கு
உங்களால்வரமுடியாது’ என்றும்கூறுகறாேன,அதற்குஎன்னெபாருள்?” என்று
யூதர்கள்தங்களுக்குள்ேபச க்ெகாண்டனர்.

பரிசுத்தஆவயானவர்
௩௭ பண்டிைகயன் இறுத நாளும் வந்தது. இது மிக முக்கயமான நாள்.

அன்று இேயசு எழுந்து நன்று உரத்த குரலில் ேபசனார். “ஒருவன் தாகமாய்
இருந்தால் அவன் என்னிடம் வந்து பருகட்டும். ௩௮ என்னில் நம்ப க்ைக
ைவக்கறவனுைடய இதயத்தல் இருந்து ஜீவத் தண்ணீருள்ள ஆறுகள்
ெபருக்ெகடுக்கும், இைதத்தான் ேவத வாக்கயங்கள் கூறுகன்றன” என்றார்.
௩௯ இேயசு பரிசுத்த ஆவயானவைரப்பற்ற இவ்வாறு ேபசனார். இன்னும்
மக்களுக்குப் பரிசுத்த ஆவயானவர் பக ர்ந்தளிக்கப்படவல்ைல. ஏெனன்றால்
இேயசு இன்னும் மரணமைடயவும் இல்ைல; மகைமயாக உய ர்த்ெதழவும்
இல்ைல. ஆனால் பறகு அவரிடம் வசுவாசம் ைவக்கப்ேபாக ற மக்கள்
அைனவரும்பரிசுத்தஆவயானவைரப்ெபறுவர்.

இேயசுைவப்பற்ற மக்களின்வவாதம்
௪௦இேயசு ெசான்னஇக்காரியங்கைளமக்கள் ேகட்டனர். ச லர், “இந்த மனிதர்

உண்ைமயானதீர்க்கதரிச தான்” என்றனர்.
௪௧ ேவறு சலேரா, “இவர்தான் கறஸ்து” என்றனர். மற்றும் சலேரா,

“க றஸ்து கலிேலயாவலிருந்து வரமாட்டார். ௪௨ ேவதவாக்கயங்கள், தாவீதன்
குடும்பத்தலிருந்து தான் கறஸ்து வரப்ேபாக றார் என்று கூறுகன்றன.
அத்துடன் தாவீது வாழ்ந்த ெபத்லேகமிலிருந்துதான் கறஸ்து வருவார் என்றும்
கூறுகன்றன” என்றனர். ௪௩ எனேவ, இேயசுைவப் பற்றய கருத்துக்களில்
ஒருவருக்ெகாருவர் ஒத்துக்ெகாள்ளவல்ைல. ௪௪ ச லர் அவைரக் ைகதுெசய்ய
வரும்பனர். ஆனால்ஒருவரும்உண்ைமயல்அவர் ேமல்ைகைவக்கவல்ைல.

யூததைலவர்களின்அவசுவாசம்
௪௫ ேதவாலயச் ேசவகர்கள் தைலைம ஆசாரியர்களிடமும் பரிேசயர்களிடமும்

தரும்ப ப் ேபானார்கள். “ஏன் இேயசுைவக் ெகாண்டுவரவல்ைல?” என்று
அவர்கள்ேகட்டனர்.
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௪௬ ேதவாலயச் ேசவகர்கேளா, “எந்த ஒரு மனிதனும் அவைரப்ேபால்
கருத்துக்கைளக்கூறயதல்ைல” என்றனர்.
௪௭ இதற்குப் பரிேசயர்கள், “அப்படியானால் இேயசு உங்கைளயும்

முட்டாளாக்கவ ட்டார். ௪௮ எந்தத் தைலவராவது இேயசுவன்மீது நம்ப க்ைக
ைவத்தருக்க றார்களா? இல்ைல. எந்தப் பரிேசயராவது அவைன
நம்புக றார்களா? இல்ைல. ௪௯ஆனால் அவைர நம்புக ற மக்கள் ேமாேசயன்
சட்டத்ைதப்பற்ற ஒன்றும் ெதரியாதவர்களாக இருக்க றார்கள். அவர்கள்
ேதவனின்சாபத்த ற்குஆளாவார்கள்” என்றார்கள்.
௫௦ஆனால்அந்தக்கூட்டத்தல்ந க்ெகாேதமுவும்இருந்தான். ந க்ெகாேதமுவும்

இேயசுைவக் காண்பதற்காகப் ேபானவர்களில் ஒருவன்.* ௫௧ அவன், “ஒரு
மனிதைனப் பற்ற முழுவதும் ேகட்டறவதற்கு முன்னால் தண்டிப்பதற்கு
நம் சட்டம் இடம் ெகாடுப்பதல்ைல. அவன் என்ெனன்ன ெசய்தருக்க றான்
என்பைதத்ெதரிந்துெகாள்ளும்வைர நாம் தீர்ப்பளிக்கமுடியாது” என்றான்.
௫௨ யூதத் தைலவர்கள் அவனிடம், “நீயும் கலிேலயாவலிருந்துதான்

வந்தருக்க றாயா? ேவதவாக்கயங்கைளப் படித்துப் பார். கலிேலயாவலிருந்து
எந்தெவாருதீர்க்கதரிச யும்வரமுடியாதுஎன்றுநீஅற ந்துெகாள்வாய்”என்றனர்.
(ச லக ேரக்க ப ரத களில் 7:53-8:11வைரஉள்ளவசனங்கைளஎழுதவல்ைல.)

வபசாரத்தல்ப டிக்கப்பட்ட ெபண்
௫௩ யூதத் தைலவர்கள் அைனவரும் அந்த இடத்ைத வ ட்டு வீட்டிற்குப்

ேபாயனர்.

௮
௧இேயசுேவா ஒலிவ மைலக்குப் ேபானார். ௨ மறுநாள் அதகாைலயல் அவர்

தரும்பவும் ேதவாலயத்துக்குப் ேபானார். அைனவரும் இேயசுவ டம் வந்தனர்.
இேயசுஉட்கார்ந்துமக்களுக்குஉபேதச த்தார்.
௩ ேவதபாரகரும், பரிேசயரும் ஒரு ெபண்ைண அவரிடம் ெகாண்டுவந்தனர்.

அவள் வபசாரம் ெசய்ததற்காகப் ப டிக்கப்பட்டவள். அவைள
மக்களுக்கு முன்னால் ந ற்கும்படி யூதர்கள் வற்புறுத்தனர். ௪ அவர்கள்
இேயசுவ டம், “ேபாதகேர, இந்தப் ெபண் ஒருவனிடம் கள்ளத்தனமாக
உறவுெகாண்டிருந்தேபாது கண்டுபடிக்கப்பட்டாள். ௫ ேமாேசயன் சட்டப்படி
இவ்வாறு பாவம் ெசய்க ற ஒவ்ெவாரு ெபண்ைணயும் கல் எற ந்து
ெகால்லேவண்டும். நாங்கள் என்ன ெசய்யேவண்டும் என்று நீர் ெசால்க றீர்?”
என்றுேகட்டனர்.
௬ யூதர்கள் இந்தக் ேகள்வைய இேயசுைவச் ேசாத ப்பதற்காகக் ேகட்டனர்.

இேயசுவன் மீது ஏதாவது குற்றம் சுமத்தேவ அவர்கள் வரும்பனர். ஆனால்
இேயசுேவா குனிந்து தைரயல் தன் வ ரலால் ஏேதா எழுத க்ெகாண்டிருந்தார்.
௭ யூதத் தைலவர்கள் அேத ேகள்வைய இேயசுவ டம் ெதாடர்ந்து
ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்தனர். ஆைகயால் இேயசு எழுந்து நன்று, “பாவேம
ெசய்யாதவன் எவனாவது இங்ேக இருக்க றானா? இருந்தால் பாவம் ெசய்யாத
அந்த மனிதன் இவள் மீது முதல் கல்ைல எறயட்டும்” என்றார். ௮ ப றகு இேயசு
மறுபடியும்கீேழகுனிந்துதைரயல்ஏேதா எழுதஆரம்ப த்தார்.

* ௭:௫௦: ந க்ெகாேதமு...ஒருவன் நக்ெகாேதமு இேயசுவ டம் வந்தது பற்றய வவரம் ேயாவான் 3:1-21-ல்
உள்ளது.
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௯ இேயசுவன் வார்த்ைதகைளக் ேகட்ட மக்கள் ஒவ்ெவாருவராக வலக ப்
ேபாயனர். முதலில் முதயவர்கள் வலகனர்; ப றகு மற்றவர்கள் வலகனர்.
அந்தப் ெபண்ேணாடு இேயசு மட்டும் தனியாக வ டப்பட்டார். அவள் அவருக்கு
முன்னால் நன்றுெகாண்டிருந்தாள். ௧௦ இேயசு அவைள ஏற ட்டுப்பார்த்து,
“ெபண்ேண, எல்ேலாரும் ேபாய்வ ட்டார்கள். ஒருவனும் உன்ைனக் குற்றவாளி
எனத்தீர்ப்பளிக்கவல்ைலயா?” என்றுேகட்டார்.
௧௧ அதற்கு அவள், “ஆண்டவேர, எவரும் என்ைனத் தண்டைனக்குட்படுத்த த்

தீர்ப்பளிக்கவல்ைல” என்றாள்.
ப றகு இேயசு, “நானும் உனக்குத் தீர்ப்பளிக்கவல்ைல. இப்ெபாழுது நீ

ேபாகலாம்,ஆனால்மறுபடியும் பாவம்ெசய்யாேத” என்றார்.

இேயசுேவஉலகத்தன்ஒளி
௧௨ மீண்டும் இேயசு மக்கேளாடு ேபசனார். அவர், “நாேன உலகத்துக்கு

ஒளி. என்ைனப்பன்பற்ற வருகறஎவனும்ஒருேபாதும்இருளில்வாழமாட்டான்.
அவன்வாழ்ைவத்தருகறஒளிையப்ெபறுவான்” என்றார்.
௧௩ ஆனால் பரிேசயர்கள் இேயசுவ டம், “உன்ைனக்குறத்து நீ ேபசும்ேபாது

நீ ெசால்வைத உண்ைமெயன்று நீ மாத்த ரேம கூறுகறாய். ஆைகயால் நீ
ெசால்லுகன்றவற்ைறநாங்கள்ஒத்துக்ெகாள்ளமுடியாது” என்றனர்.
௧௪அதற்கு இேயசு, “ஆம், என்ைனப்பற்ற நாேன ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

ஆனால் நான் ெசால்லுகன்றவற்ைற மக்கள் நம்ப முடியும். ஏெனனில்
நான் எங்ேகயருந்து வந்ேதன் என்பது எனக்குத் ெதரியும். அேதாடு எங்ேக
ேபாக ேறன் என்றும் எனக்குத் ெதரியும். நான் உங்கைளப் ேபான்றவன்
இல்ைல. நான் எங்கருந்து வந்ேதன் என்றும் எங்ேக ேபாக ேறன் என்றும்
உங்களுக்குத் ெதரியாது. ௧௫ சாதாரணமாக ஒருவைனப் பார்த்து கணிக்க ற
வதத்த ேலேய நீங்கள் என்ைனப்பற்ற கணிக்க றீர்கள். நான் எவைரப்பற்றயும்
கணிப்பதல்ைல. ௧௬ ஆனால் நான் கணிக்கும்ேபாது என் கணிப்பு
உண்ைமயுள்ளதாக இருக்கும். ஏெனன்றால் தீர்ப்பளிக்கும் காலத்தல்
நான் தனியாளாக இல்ைல. என்ைன அனுப்பய என் ப தா என்ேனாடு
இருக்கறார். ௧௭இரண்டு சாட்ச கள் ஒேர உண்ைமையச் ெசான்னால் உங்கள்
சட்டம் உண்ைமதான் என்று ஏற்றுக்ெகாள்க றது. ௧௮ நானும் என்ைனப்பற்ற
ெசால்லுகற ஒரு சாட்ச , அத்துடன் என்ைன அனுப்பய என் ப தாவும் எனது
இன்னுெமாரு சாட்ச ” என்றார்.
௧௯ மக்கள் அவரிடம் “உன் பதா எங்ேக இருக்க றார்?” என்று ேகட்டார்கள்.

“நீங்கள்என்ைனப்பற்றயும் என்ப தாைவப்பற்றயும்அறயமாட்டீர்கள். ஆனால்
நீங்கள் என்ைன அறந்துெகாண்டால் என் ப தாைவயும் அற ந்துெகாள்வீர்கள்”
என்று பதலுைரத்தார். ௨௦இேயசு ேதவாலயத்தல் உபேதசம் ெசய்யும்ெபாழுது
இவற்ைறச் ெசான்னார். எல்ேலாரும் பணம் ெசலுத்துகற இடத்தல் இேயசு
இருந்தார். ஆனால்எவரும்அவைரக்ைகதுெசய்யவல்ைல. இேயசுவற்குஅந்த
ேவைளஇன்னும்வரவல்ைல.

யூதர்களின்அறயாைம
௨௧மீண்டும்இேயசு மக்களிடம், “நான்உங்கைளவ ட்டுப் ேபாக ேறன். நீங்கள்

என்ைனத்ேதடுவீர்கள். நீங்கள்உங்கள்பாவங்கேளாடு சாவீர்கள். நான்ேபாக ற
இடத்துக்குஉங்களால்வரமுடியாது” என்றார்.
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௨௨ எனேவ யூதர்கள் தங்களுக்குள், “இேயசு தன்ைனத்தாேன
ெகான்றுெகாள்வாரா? அதனால்தான் நான் ேபாக ற இடத்துக்கு உங்களால்
வரமுடியாதுஎன்றுகூறனாரா?” என்றுேகட்டுக்ெகாண்டனர்.
௨௩ அந்த யூதர்கைளப் பார்த்து இேயசு, “நீங்கள் கீேழ இருந்து வந்தவர்கள்.

ஆனால் நான் ேமேல இருந்து வந்தவன். நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு
உரியவர்கள். ஆனால்நான்இந்தஉலகத்ைதச் சார்ந்தவன்அல்லன். ௨௪நீங்கள்
உங்கள் பாவங்களிேலேய மரிப்பீர்கள் என்று நான்ெசால்லியருக்க ேறன். ஆம்.
நாேன* அவர் என்பைத நம்பாவ ட்டால் உங்கள் பாவங்கேளாேடேய நீங்கள்
மரணமைடவீர்கள்.”
௨௫அதற்குயூதர்கள், “நீங்கள்யார்?” என்றுேகட்டார்கள்.
இேயசுேவா அவர்களிடம், “நான் ஆரம்பத்த ேலேய உங்களுக்குச்

ெசால்லியவர்தான். ௨௬ உங்கைளப்பற்ற ச் ெசால்ல என்னிடம் நைறய
ெசய்த கள் உள்ளன. நான் உங்கைள நயாயம் தீர்க்கவும் முடியும். என்ைன
அனுப்பனவரிடமிருந்து ேகட்டவற்ைறேய நான் மக்களுக்குச் ெசால்க ேறன்.
அவர்உண்ைமையப் ேபசுக றவர்” என்றார்.
௨௭ இேயசு யாைரப்பற்ற ேபச க்ெகாண்டிருக்க றார் என்று யூதர்கள்

அற ந்துெகாள்ள முடியாமல் இருந்தனர். இேயசு அவர்களிடம் ப தாைவப்பற்ற
கூறக்ெகாண்டிருந்தார். ௨௮ எனேவ இேயசு மக்களிடம், “நீங்கள் மனித
குமாரைனக்ெகால்லும்ேபாதுநான்தான்என்றுஅறந்துெகாள்வீர்கள். அத்துடன்
நான்இதுவைரெசய்தெசயல்கைளஎன்ெசாந்தஅத காரத்தல்ெசய்யவல்ைல
என்பைதயும் அறவீர்கள். ப தா எனக்குச் ெசான்னவற்ைறேய நான்
உங்களுக்குச் ெசான்ேனன் என்பைதயும் அற ந்துெகாள்வீர்கள். ௨௯ என்ைன
அனுப்பய ஒருவர் எப்ேபாதும் என்ேனாேடேய இருக்க றார். அவருக்கு
வருப்பமானவற்ைறேய நான் எப்ேபாதும் ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறன். எனேவ,
அவர் என்ைனத் தனியாக வ ட்டுவ டவல்ைல” என்றார். ௩௦ இவ்வாறு இேயசு
ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தேபாது ஏராளமான மக்கள் அவரிடம் வசுவாசம்
ைவத்தனர்.
பாவத்தலிருந்துவடுதைல
௩௧ இேயசு தன்மீது நம்ப க்ைக ைவத்த யூதர்கைளப் பார்த்து, “நீங்கள்

என் உபேதசத்ைதக் ைகக்ெகாண்டு வந்தால், நீங்கள் உண்ைமயல்
எனது சீஷர்களாக இருப்பீர்கள். ௩௨ பன்னர் நீங்கள் உண்ைமைய
அறந்துெகாள்வீர்கள். அந்த உண்ைம உங்களுக்கு வடுதைலையத் தரும்”
என்றார்.
௩௩ “நாங்கள் ஆப ரகாமின் மக்கள். நாங்கள் ஒருேபாதும் அடிைமகளாய்

இருந்ததல்ைல. ஆகேவ நாங்கள் வடுதைல ெபறுேவாம் என்று ஏன்
ெசால்க றீர்?” என்றுயூதர்கள்ேகட்டனர்.
௩௪ அதற்குப் பதலாக, “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுக ேறன்,

பாவம் ெசய்க ற ஒவ்ெவாருவனும் அடிைமதான். பாவேம அவனது எஜமானன்.
௩௫ ஓர் அடிைம எப்ெபாழுதும் ஒரு குடும்பத்தல் நைலயாக இருக்கமாட்டான்.
குமாரன் என்ெறன்றும் குடும்பத்தல் நைலத்தருக்க றார். ௩௬ எனேவ குமாரன்
உங்கைள வடுதைல ெசய்தால் நீங்கள் உண்ைமயான வடுதைலையப்
ெபறுவீர்கள். ௩௭ நீங்கள்ஆப ரகாமின் பள்ைளகள் என்று எனக்குத் ெதரிக றது.
* ௮:௨௪: நாேன யாத்த ராகமம் 3:14-ல் ேதவன் பயன்படுத்தும் ெபயர். ஆனால் இதல் “நான்தான் அவர்
(க றஸ்து)” என்றெபாருளும்உள்ளது.
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ஆனால் நீங்கள் என்ைனக் ெகால்ல வரும்புக றீர்கள். ஏெனன்றால் நீங்கள்
என் உபேதசத்ைத ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. ௩௮ என் ப தா எனக்குக்
காட்டியவற்ைறேய நான்உங்களுக்குச்ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ேறன். ஆனால்
உங்கள் ப தா உங்களுக்குச் ெசான்னபடிேய ெசய்துெகாண்டிருக்க றீர்கள்”
என்றார்.
௩௯ “எங்கள் ப தா ஆப ரகாம்தான்” என்றனர் யூதர்கள். இேயசு அவர்களுக்கு

வைடயாக “நீங்கள்உண்ைமய ேலேயஆப ரகாமின்பள்ைளகள்என்றால்அவர்
ெசய்தவற்ைறேய நீங்களும்ெசய்ய ேவண்டும். ௪௦நான் ேதவனிடமிருந்து ேகட்ட
உண்ைமைய உங்களுக்குச் ெசால்லுகற மனிதன். ஆனால் நீங்கள் என்ைனக்
ெகால்ல முயலுகறீர்கள். ஆப ரகாம் இதுேபால் எதுவும் ெசய்யவல்ைல.
௪௧ ஆைகயால் நீங்கள் உங்கள் ெசாந்தப் ப தா ெசய்தைதேய ெசய்க றீர்கள்”
என்றார்.
ஆனால் யூதர்கள், “எங்கள் ப தா யாெரன்று ெதரிந்துெகாள்ள இயலாத

குழந்ைதகள் அல்ல நாங்கள். ேதவேன எங்கள் ப தா. எங்களுக்குரிய ஒேர
ப தாவும்அவேர” என்றனர்.
௪௨ இேயசு அவர்களிடம், “ேதவன்தான் உங்களது உண்ைமயான ப தா

என்றால் நீங்கள் என்மீது அன்பு ெசலுத்தயருப்பீர்கள். நான் ேதவனிடமிருந்து
வந்ேதன். இப்ெபாழுது இங்ேக இருக்க ேறன். நான் என் ெசாந்த
அத காரத்தன் ேபரில் வரவல்ைல. ேதவன் என்ைன அனுப்பனார்.
௪௩ நான் ெசால்லுகறவற்ைறெயல்லாம் உங்களால் புரிந்துெகாள்ள முடியாது.
ஏெனன்றால் என் உபேதசத்ைத நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. ௪௪ ப சாேச
உங்கள் ப தாவாயருக்க றான். நீங்கள் அவனுக்கு உரியவர்கள். அவனுக்கு
வருப்பமானவற்ைறேய நீங்கள் ெசய்யவரும்புக றீர்கள். ெதாடக்கம் முதேல
ப சாசானவன் ெகாைலகாரனாக இருக்க றான். அவன் உண்ைமக்கு
எத ரானவன். அவனிடம் உண்ைமஇல்ைல. அவன்அவனால் ெசால்லப்படுக ற
ெபாய்ையப் ேபான்றவன். அவன்ஒருெபாய்யன். அவன்ெபாய்களின்ப தா.
௪௫ “நான் உண்ைமையப் ேபசுக ேறன். அதனால்தான் நீங்கள் என்ைன

நம்புவதல்ைல. ௪௬ உங்களில் எவராவது ஒருவர் நான் பாவம் ெசய்தவன்
என்று நரூப க்க இயலுமா? நான் ெசால்வது உண்ைமயாக இருக்கும்ேபாது
என்ைன ஏன் நம்பாமல் இருக்க றீர்கள்? ௪௭ ேதவைனச் ேசர்ந்த எவனும்
ேதவனின் வார்த்ைதகைள ஏற்றுக்ெகாள்க றான். ஆனால் நீங்கள் ேதவனின்
வார்த்ைதகைள ஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல. ஏெனன்றால் நீங்கள் ேதவைனச்
சார்ந்தவர்கள்இல்ைல” என்றார்.
இேயசுவும்-ஆப ரகாமும்
௪௮யூதர்கள்இேயசுவ டம், “நாங்கள்உன்ைனசமாரியன்என்றுெசால்க ேறாம்.

ப சாசு உன்னிடம் புகுந்ததால் நீ உளறுகறாய் என்றும் ெசால்க ேறாம். நாங்கள்
ெசால்வதுசரிதாேன?” என்றுேகட்டனர்.
௪௯ “என்னிடம் எந்தப் ப சாசும் இல்ைல. நான் என் ப தாவுக்கு

மகைம உண்டாக்குக ேறன். ஆனால் நீங்கள் எனக்கு மகைமைய
அளிப்பதல்ைல. ௫௦ நான் எனக்கு மகைமையச் ேசர்த்துக்ெகாள்ள முயன்று
ெகாண்டிருக்கவல்ைல. இந்த மகைமக்குரியவர் ஒருவர் இருக்க றார். அவேர
நீத பத . ௫௧நான்உங்களுக்குஉண்ைமையக்கூறுக ேறன். எவெனாருவன்என்
உபேதசத்துக்கு கீழ்ப்படிக றாேனா அவன் ஒருேபாதும் இறந்துேபாவதல்ைல”
என்றார்இேயசு.
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௫௨ யூதர்கேளா இேயசுவ டம், “உனக்குப் ப சாசு ப டித்தருக்க றது
என்பது இப்ெபாழுது உறுதயாயற்று. ஆப ரகாமும் தீர்க்கதரிச களும்கூட
இறந்துேபாய்வ ட்டார்கள். ஆனால் நீேயா, ‘என் உபேதசத்துக்குக்
கீழ்ப்படிக றவன் ஒருேபாதும் இறந்துேபாவதல்ைல’ என்று கூறுகறாய்.
௫௩ எங்கள் ப தா ஆப ரகாைமவ டப் ெபரியவன் என்று நீ உன்ைன
நைனத்துக்ெகாள்க றாயா? ஆப ரகாம் இறந்துேபானார். தீர்க்கதரிச களும்
இறந்துேபாயனர். உன்ைன நீ யாெரன்று நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றாய்?”
எனக் ேகட்டனர்.
௫௪இேயசு அவர்களிடம், “எனக்கு நாேன மகைம அளித்துக்ெகாண்டால் அது

வீணாகவடும். என் ப தா எனக்கு மகைம அளித்துக்ெகாண்டிருக்க றார். அவர்
உங்கள் ேதவன் என்று நீங்கள் ெசால்லிக்ெகாள்க றீர்கள். ௫௫ஆனால் அவைர
நீங்கள் உண்ைமயல் அறந்து ெகாள்ளவல்ைல. நான் அவைர அறக ேறன்.
நான் அவைர அற ேயன் என்று ெசான்னால், நான் உங்கைளப் ேபான்ேற
ஒரு ெபாய்யனாக இருப்ேபன். ஆனால் அவைர நான் அற ேவன். அவர்
ெசான்னவற்றுக்குக்கீழ்ப்படிக ேறன். ௫௬உங்கள்தந்ைதயாகயஆப ரகாம்நான்
வந்த நாைளக் காண்ேபன் என்று மகழ்ச்ச யைடந்தார். அவர் அந்த நாைளக்
கண்டுமகழ்ச்ச யும்அைடந்தார்” என்றார்.
௫௭யூதர்கள் இேயசுவ டம், “என்ன ெசான்னாய்? நீ ஒருேபாதும் ஆப ரகாைமப்

பார்த்தருக்க முடியாது. உனக்கு இன்னும் ஐம்பது வயதுகூட ஆகவல்ைலேய!”
என்றுேகட்டனர்.
௫௮ “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுக ேறன், ஆப ரகாம் ப றப்பதற்கு

முன்ேப நான் இருக்க ேறன்” என்றார் இேயசு. ௫௯இேயசு இைதச் ெசான்னதும்
மக்கள் அவர் மீதுக் கல் எறவதற்குக் கற்கைளப் ெபாறுக்கனார்கள். ஆனால்
இேயசுமைறந்துஅந்த ேதவாலயத்ைதவ ட்டுவலக ப்ேபானார்.

௯
ப றவக்குருடைனக்குணமாக்குதல்
௧ இேயசு நடந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ஒரு குருடைனப் பார்த்தார். அவன்

பறந்தது முதல் குருடனாக இருந்தான். ௨ இேயசுவன் சீஷர்கள் அவரிடம்,
“ேபாதகேர! இந்த மனிதன் குருடனாகப் ப றந்தான். யார் ெசய்த பாவம்
இவைனக் குருடனாக்கயது? அது இவனது பாவமா? அல்லது இவனது
ெபற்ேறார் ெசய்த பாவமா?” என்றுேகட்டனர்.
௩இேயசு அவர்களிடம், “இவனது பாவேமா, இவனது ெபற்ேறாரின் பாவேமா

இவைனக் குருடன் ஆக்கவல்ைல. நான் இவைனக் குணப்படுத்தும்ேபாது
ேதவனின் வல்லைம இவன்மூலமாக ெவளிப்படும்படியாக இவன் குருடனாகப்
ப றந்தான். ௪பகலாகஇருக்கும்ேபாதுமட்டும்தான்என்ைனஅனுப்பனவருைடய
ெசயல்கைள நாம் ெசய்யேவண்டும். இரவுவந்துெகாண்டிருக்க றது. எவராலும்
இரவல் ேவைல ெசய்யமுடியாது. ௫ நான் உலகத்தல் இருக்கும்வைர
உலகத்துக்குநாேனஒளியாகஇருக்க ேறன்” என்றார்.
௬ இேயசு இவற்ைறச் ெசான்ன பறகு, அவர் புழுதயல் துப்பனார். அதல்

ேசறு உண்டாக்கனார். அதைன அவனது கண்களின் ேமல் பூசனார். ௭இேயசு
அவனிடம், “ேபா, சீேலாவாம்குளத்தல் (சீேலாவாம் என்றால் ‘அனுப்பப்பட்டவன்’
என்று ெபாருள்) கழுவு” என்றார். அதன்படிேய அந்த மனிதன் குளத்தற்குச்
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ெசன்றான். அவன் கழுவவ ட்டுத் தரும்ப வந்தான். இப்ெபாழுது பார்ைவ
ெபற்றருந்தான்.
௮ இவன் இதற்கு முன்னால் ப ச்ைச எடுத்துக்ெகாண்டிருந்தைதப் பலர்

பார்த்தருந்தனர். அவர்களும் அவனது சுற்றத்தார்களும், “பாருங்கள்! இவன்
அங்ேக உட்கார்ந்து எப்ெபாழுதும் ப ச்ைச எடுத்துக்ெகாண்டிருந்த அேத
மனிதனல்லவா?” என்றனர்.
௯இன்னும்சலர், “ஆம். இவன்தான்அவன்”,என்றனர். ஆனால்இன்னும்சலர்,

“இல்ைல. இவன் அவன் இல்ைல. இவன் அவைனப்ேபான்ேற இருக்க றான்”
என்றனர்.
அப்ேபாதுஅவன்தானாகேவ, “முன்புகுருட்டுப் ப ச்ைசக்காரனாகஇருந்தவன்

நான்தான்” என்றான்.
௧௦ “என்னநடந்தது? நீ எப்படிப் பார்ைவெபற்றாய்?” என்றுேகட்டனர்.
௧௧அதற்கு அவன், “இேயசு என்று மக்களால் அைழக்கப்படுக ற அந்த மனிதர்

ஏேதா ேசறு உண்டாக்கனார். அதைன என் கண்களின்மீது தடவனார். ப றகு
அவர் என்னிடம் சீேலாவாம் குளத்தல் ேபாய் கழுவச் ெசான்னார். ஆைகயால்
நான்ேபாய்கழுவ ேனன். பன்னர்என்னால்பார்க்கமுடிந்தது” என்றான்.
௧௨அந்தமனிதனிடம் மக்கள், “எங்ேகஅந்தமனிதர்?”
என்று ேகட்டனர். அதற்கு அந்த மனிதன் “எனக்குத் ெதரியாது” என்று

கூறனான்.
இேயசுகுணமாக்கயமனிதனிடம்யூதர்களின்வ சாரைண
௧௩ ப றகு மக்கள் பரிேசயரிடம் அந்த மனிதைன அைழத்துச்ெசன்றனர்.

குருடாயருந்தஅந்தமனிதன்இவன்தான். ௧௪இேயசுேசறுஉண்டாக்க இவனது
கண்கைளக்குணப்படுத்தனார். அவர்இதைனஓய்வுநாளில்ெசய்தருக்க றார்.
௧௫ஆைகயால் இப்ெபாழுது பரிேசயர்கள் அந்த மனிதனிடம், “எப்படி நீ பார்ைவ
ெபற்றாய்?” என மீண்டும் ேகட்டனர். அதற்கு அந்த மனிதன், “அவர் என்
கண்களின்ேமல் ேசற்ைறப் பூசனார். நான் கழுவேனன். இப்ெபாழுது என்னால்
பார்க்கமுடிக றது” என்றான்.
௧௬ ச ல பரிேசயர்கள், “அந்த மனிதன் ஓய்வு நாள் பற்றய சட்டங்களுக்குக்

கீழ்ப்படியவல்ைல. எனேவஅவன்ேதவனிடமிருந்துவரவல்ைல” என்றனர்.
ஆனால் சலேரா, “பாவம் ெசய்க ற எந்த மனிதராலும் இதுேபான்ற

அற்புதங்கைளச் ெசய்ய முடியாேத” என்றனர். யூதர்கள் தங்களுக்குள்
ஒத்துப்ேபாகவல்ைல.
௧௭யூதர்கள்குருடனாயருந்தஅந்தமனிதனிடம்மீண்டும்ேகட்டார்கள். “இேயசு

உன்ைனக் குணமாக்கனான். உன்னால் பார்க்க முடிக றது. அவைனப்பற்ற நீ
என்னெசால்க றாய்?”
அந்த மனிதன் “அவர் ஒரு தீர்க்கதரிச ” என்றான். ௧௮ அந்த மனிதன்

குருடனாயருந்து பார்ைவ ெபற்றது குறத்து யூதர்களுக்கு இன்னும்
முழுைமயான நம்ப க்ைக ஏற்படவல்ைல. எனேவ அந்த மனிதனின்
ெபற்ேறார்களுக்கு ஆளனுப்பனர். ௧௯ யூதர்கள் அவனது ெபற்ேறார்களிடம்,
“இவன் உங்கள் மகன்தாேன. அவன் குருடனாகேவ ப றந்தான் என்று
ெசான்னீர்கள். இப்ெபாழுது அவனால் எவ்வாறு பார்க்கமுடிக றது?” என்று
ேகட்டனர்.
௨௦அதற்குஅவனதுெபற்ேறார்கள், “இவன்எங்கள்மகன்என்பதுஎங்களுக்குத்

ெதரியும். அவன்குருடனாகப்ப றந்தான்என்பதும்ெதரியும். ௨௧அவன்இப்ேபாது
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எப்படிப் பார்க்க றான் என்றும், கண்கைளக் குணமாக்கயது யார் என்றும்
எங்களுக்குத் ெதரியாது. அவைனக் ேகளுங்கள். அவேன பதல் ெசால்லுகற
வைகயல் வளர்ந்தருக்க றான்” என்றனர். ௨௨ ஏெனன்றால் அவர்களுக்கு
யூதத் தைலவர்கைளப்பற்றய அச்சம் இருந்தது. இேயசுதான் கறஸ்து என்று
ெசால்க றஎவெராருவைரயும்தண்டித்துவ டேவண்டும்என்றுயூதத்தைலவர்கள்
முடிவு ெசய்தருந்தனர். அவர்கள் அம்மக்கைள வழிபாட்டு இடத்தலிருந்து
வலக்கயும் ைவப்பர். ௨௩ எனேவ அவனது ெபற்ேறார்கள். “இவன் வளர்ந்து
ந ற்க றவன். அவைனேயேகளுங்கள்” என்றனர்.
௨௪முன்பு குருடனாயருந்த அந்த மனிதைன மீண்டும் அைழத்தார்கள். யூதத்

தைலவர்கள்அவனிடம், “நீ உண்ைமையச் ெசால்லி ேதவைனமகைமப்படுத்து.
இந்தமனிதன்ஒருபாவ என்றுநாங்கள்அற ந்தருக்க ேறாம்” என்றனர்.
௨௫ “அவர்பாவெயன்றுஎனக்குத்ெதரியாது. ஆனால்எனக்குஒன்றுெதரியும்.

நான் முன்பு குருடனாக இருந்ேதன். இப்ேபாது என்னால் பார்க்க முடிக றது”
என்றுஅந்தமனிதன்ெசான்னான்.
௨௬அதற்குயூதத்தைலவர்கள், “உனக்குஅவன்என்னெசய்தான். எப்படிஅவன்

உன்கண்கைளக்குணப்படுத்தனான்?” எனக் ேகட்டனர்.
௨௭ “நான் ஏற்ெகனேவ ெசால்லியருக்க ேறன். ஆனால் நான் ெசால்வைத

நீங்கள் ேகட்பதல்ைல. ஏன் மீண்டும் அைதக் ேகட்க வரும்புக றீர்கள்? அவரது
சீஷராகவரும்புக றீர்களா?” என்றுேகட்டான்.
௨௮யூதத்தைலவர்கள்ேகாபம்ெகாண்டனர். அவைனக்ெகட்டவார்த்ைதகளால்

த ட்டினர். “நீதான் இேயசுவன் சீஷன். நாங்கள் ேமாேசயன் சீஷர்கள்.
௨௯ேதவன்ேமாேசய டம் ேபசனார் என்றுஎங்களுக்குத்ெதரியும். ஆனால்இந்த
மனிதன்எங்கருந்துவந்தான்என்பதுஎங்களுக்குத்ெதரியாது” என்றனர்.
௩௦ அதற்கு அம்மனிதன் “இது மிகவும் ஆச்சரியமான ஒன்று. இேயசு

எங்கருந்து வந்தார் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியாது. ஆனால்
அவர் என் கண்கைளக் குணப்படுத்தனார். ௩௧ பாவ களுக்கு ேதவன்
ெசவக்ெகாடுப்பதல்ைலெயன்று அறந்தருக்க ேறாம். பக்தயும் கீழ்ப்படிதலும்
உள்ள ஒருவனுக்கு ேதவன் ெசவெகாடுப்பார். ௩௨ ப றவ குருட்டு மனிதைனக்
குணப்படுத்தய அற்புதம் முதன் முைறயாக இப்ேபாதுதான் ந கழ்ந்துள்ளது.
௩௩ இேயசு ேதவனிடமிருந்ேத வந்தருக்க ேவண்டும். அவர் ேதவனிடமிருந்து
வந்த ராவ ட்டால் அவரால் இதுேபான்ற ெசயல்கைளச் ெசய்ய இயலாது”
என்றான்.
௩௪அதற்கு யூதத்தைலவர்கள், “நீ முழுவதும் பாவத்தல் ப றந்தருக்க றாய். நீ

எங்களுக்குஉபேதச க்கமுயற்ச க்க றாயா?” என்று ேகட்டனர். பன்னர்அவைன
ெவளிேய தள்ளினர்.

ஆன்மீகக்குருடு
௩௫அவர்கள்அவைனெவளிேயற்றயைதஇேயசுஅற ந்தார். அவர்அவனிடம்

வந்து, “நீ மனிதகுமாரனிடத்தல் நம்ப க்ைக உைடயவனாக இருக்க றாயா?”
என்றுேகட்டார்.
௩௬ அதற்கு அவன், “அவைர நான் நம்பும்படியாக அந்த மனிதகுமாரன் யார்

என்றுஎனக்குச்ெசால்லுங்கள்” என்றான்.
௩௭ “நீ ஏற்ெகனேவ அவைரப் பார்த்தருக்க றாய். இப்ேபாது உன்ேனாடு

ேபச க்ெகாண்டிருப்பவர்தான்அந்தமனிதகுமாரன்” என்றார்.
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௩௮ உடேன அவன், “ஆண்டவேர! நான் நம்புக ேறன்” என்றான். இேயசுைவ
அவன்குனிந்துவணங்கனான்.
௩௯ “இந்த உலகம் நயாயம் தீர்க்கப்படும்படியாக நான் இந்த உலகத்துக்கு

வந்ேதன். குருடர்கள் பார்ைவ ெபறும்படியாக நான் வந்ேதன். காண்கறவர்கள்
எனத் தம்ைம நைனத்துக்ெகாள்க றவர்கள் குருடராகும்படியாக நான் வந்ேதன்”
என்றார்இேயசு.
௪௦ இேயசுவுடன் சல பரிேசயர்களும் இருந்தனர். அவர்கள் இேயசு

ெசால்வைதக் ேகட்டனர். “என்ன? நாங்களும்கூட குருடர்கள் என்றா
கூறுகன்றாய்?” எனக் ேகட்டனர்.
௪௧ இேயசு அவர்களுக்கு, “நீங்கள் உண்ைமய ேலேய குருடராயருந்தால்

நீங்கள் பாவம் ெசய்த குற்றவாளிகள் அல்ல. ஆனால் உங்களுக்குப் பார்ைவ
உண்டுஎனநீங்கள்ெசால்வதால், நீங்கள்குற்றவாளிகேள” என்றார்.

௧௦
நல்லேமய்ப்பனும்ஆடுகளும்
௧ “உண்ைமயாகேவ நான் உங்களுக்குக் கூறுக ேறன், ஒருவன்

ஆட்டுத்ெதாழுவத்த ற்குள் வாசல் வழியாகேவ நுைழயேவண்டும். ேவறு
வழியாக நுைழந்தால், அவன் ஒரு தருடன். அவன் ஆடுகைளத் தருடேவ
முயற்ச ெசய்வான். ௨ ஆனால் ேமய்ப்பன் வாசல் வழியாக நுைழகறவன்.
அவேன ேமய்ப்பன். ௩ வாசைலக் காக்க ற காவல்காரன் ேமய்ப்பனுக்காகக்
கதைவத்த றந்துவடுவான். ஆடுகள்ேமய்ப்பனின்குரலுக்குெசவ ெகாடுக்கும்.
ேமய்ப்பன் தன் ெசாந்தஆடுகைளஅவற்றன் ெபயைரச் ெசால்லிஅைழப்பான்.
அவன் அவற்ைற ெவளிேய நடத்த க்ெகாண்டு ேபாவான். ௪ ேமய்ப்பன் தனது
ஆடுகைளெயல்லாம் ெவளிேய ெகாண்டுவந்த பன் அவற்றுக்கு முன்னால்
நடந்து அவற்ைற நடத்த க்ெகாண்டு ேபாக றான். ஆடுகள் அவனது குரல்
குற ப்புகைளஅைடயாளம் கண்டபடியால்,அைவஅவன்பன்ேனெசல்கன்றன.
௫ஆனால்ஆடுகள்தாம்அறயாதவன்பன்னால்ெசல்வதல்ைல. அவைனவட்டு
அைவவலக ஓடும். ஏெனன்றால்அவற்றற்குஅவனதுகுரல்புரியாது” என்று
௬ இேயசு மக்களிடம் இந்த உவைமையச் ெசான்னார். இந்த உவைமயன்

உட்ெபாருைளஅந்தமக்களால்அற ந்துெகாள்ளமுடியவல்ைல.
இேயசுேவநல்லேமய்ப்பர்
௭ எனேவ இேயசு ேமலும் ெசான்னார், “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக்

கூறுக ேறன், ஆடுகளுக்கு நாேன வாசலாக இருக்க ேறன். ௮எனக்குமுன்னால்
வந்தவர்கள் அைனவரும் கள்ளரும், ெகாள்ைளக்காரர்களுமாக இருந்தார்கள்.
ஆடுகள் அவர்கைளக் கவனிக்கவல்ைல. ௯ நாேன வாசல். என் மூலமாக
நுைழகறவேன மீட்கப்படுவான். அவன் உள்ேளயும் ெவளிேயயும் ேபாய்
ேமய்ச்சைலக் கண்டைடவான். ௧௦ தருடன் தருடுவதற்காகேவ வருகறான்.
அவன் ஆடுகைளக் ெகால்லவும் அழிக்கவுேம ெசய்வான். ஆனால் நாேனா
ஜீவைனக்ெகாடுக்கவந்துள்ேளன். அந்தஜீவன்பூரணமும், நன்ைமயுமானது.
௧௧ “நாேனநல்லேமய்ப்பன். நல்ல ேமய்ப்பன்தனதுஆடுகளுக்காகஜீவைனக்

ெகாடுப்பான். ௧௨ கூலிக்காக ஆடுகைளக் கவனிக்க றவன் ேமய்ப்பைனவட
வத்தயாசமானவன். கூலிக்காரனுக்கு ஆடுகள் ெசாந்தமானைவ அல்ல.
ஆைகயால் ஓநாய் வருவைதக் கண்டால் கூலிக்காரன் ஆடுகைள வ ட்டு வ ட்டு
ஓடிப் ேபாவான். ப றகு ஓநாய்கள் ஆடுகைள கழித்து ெகான்று ச தறடிக்கும்.
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௧௩அந்தமனிதன்ஓடிவடுகறான். ஏெனன்றால்அவன்கூலிக்காரன். அவனுக்கு
ஆடுகைளப்பற்றயஅக்கைறஇல்ைல.
௧௪-௧௫ “ஆடுகைளப்பற்ற (மக்கைளப்பற்ற ) அக்கைற ெகாண்ட நல்ல

ேமய்ப்பன் நான். என் ப தா என்ைன அறந்தருப்பது ேபாலேவ நானும் என்
ஆடுகைள அறந்தருக்க ேறன். நான் என் ப தாைவ அறந்தருப்பது ேபாலேவ
என் ஆடுகளும் என்ைன அறந்தருக்கன்றன. நான் என் ஆடுகளுக்காக என்
ஜீவைனக் ெகாடுக்க ேறன். ௧௬எனக்கு ேவறுஆடுகளும்உள்ளன. அைவஇந்த
மந்ைதயல் இல்ைல. நான் அவற்ைறயும் அைழத்து வர ேவண்டும். அைவ என்
குரைலக் கவனிக்கும். வருங்காலத்தல் எல்லாம் ஒேர மந்ைதயாகவும் ஒேர
ேமய்ப்பனாகவும் இருக்கும். ௧௭ என் ப தா என்ைன ேநச க்க றார். ஏெனன்றால்
நான் என் ஜீவைனக் ெகாடுக்க ேறன். நான் என் ஜீவைனக் ெகாடுப்பதால்
அதைனமீண்டும் ெபறுேவன். ௧௮என்னிடமிருந்து என்ஜீவைன எவரும் பற க்க
முடியாது. நாேன என் ஜீவைனத் தாராளமாகக் ெகாடுக்க ேறன். அதற்கான
உரிைம எனக்குண்டு. அதுேபால் அதைனத் தரும்பப் ெபறுகற உரிைமயும்
எனக்குண்டு. இைதத்தான்ப தா எனக்குக்கட்டைளய ட்டார்” என்றார்.
௧௯ இேயசு ெசான்ன இக்காரியங்களினால் மீண்டும் யூதர்கள்

ப ரிந்துேபாயனர். ௨௦ பல யூதர்கள் “ப சாசு அவனுக்குள் புகுந்துெகாண்டது.
அவன் ைபத்தயமாக உளறுகறான். அவன் கூறுவைத ஏன் ேகட்க றீர்கள்?”
என்றனர்.
௨௧அதற்குப் பதலாக ேவறு சல யூதர்கள், “ப சாசு ப டித்து உளறுகறவனால்

இதுேபான்ற உண்ைமகைளப் ேபசமுடியுமா? குருடனின் கண்கைளப் ப சாசு
குணமைடயச்ெசய்யுமா? ெசய்யாது” என்றனர்.
யூதர்கள்இேயசுவுக்குஎத ராகுதல்
௨௨ அது மைழக் காலமாயருந்தது. எருசேலமில் ேதவாலயப் ப ரதஷ்ைட

பண்டிைக வந்தது. ௨௩ இேயசு ேதவாலயத்தல் சாலேமானின் மண்டபத்த ேல
இருந்தார். ௨௪ யூதர்கள் அவைரச் சூழ்ந்துெகாண்டனர். “இன்னும் எவ்வளவு
காலம்உங்கைளப்பற்ற ப் புத ராக ைவத்தருப்பீர்கள். நீங்கள் கறஸ்துவானால்
எங்களுக்குத்ெதளிவாகச் ெசால்லும்” என்றுேகட்டனர்.
௨௫ “நான் ஏற்ெகனேவ கூறயருக்க ேறன். ஆனால் நீங்கள் நம்பவல்ைல.

நான் என் ப தாவன் ேபரில் அற்புதங்கைளச் ெசய்க ேறன். அந்த அற்புதங்கள்
நான் யாெரன்று உங்களுக்கு காட்டுகன்றன. ௨௬ ஆனால் நீங்கள்
நம்புக றதல்ைல. ஏெனன்றால்நீங்கள்எனதுஆடுகள்அல்ல. ௨௭எனதுஆடுகள்
எனது குரைலக் ேகட்கும். நான் அவற்ைற அற ேவன். அைவ என்ைனப் பன்
ெதாடரும். ௨௮ நான் என் ஆடுகளுக்கு ந த்தய ஜீவைனக் ெகாடுக்க ேறன்.
அைவகள் இறந்துேபாவதல்ைல. அைவகைள என் ைகயலிருந்து எவரும்
பற த்துக்ெகாள்ளமுடியாது. ௨௯ என் ப தா எனக்கு ஆடுகைளத் தந்தார். அவர்
எல்ேலாைரயும்வ டப் ெபரியவர். எவரும் ஆடுகைள என் பதாவன் ைககளில்
இருந்து தருடிக்ெகாள்ளமுடியாது. ௩௦ நானும் ப தாவும் ஒருவர்தான்” என்றார்,
இேயசு.
௩௧ மீண்டும் யூதர்கள் அவைரக் ெகால்வதற்காகக் கற்கைள

எடுத்துக்ெகாண்டனர். ௩௨ ஆனால் இேயசு அவர்களிடம், “நான் என் ப தா
மூலமாகப் பல நற்ெசயல்கைளச் ெசய்ேதன். அந்தச் ெசயல்கைள நீங்களும்
பார்த்தீர்கள். அவற்றல் எந்த நல்ல ெசயலுக்காக என்ைனக் கல்ெலறய
வரும்புக றீர்கள்?” எனக் ேகட்டார்.
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௩௩ அதற்கு அவர்கள் “நீ ெசய்த எந்த நல்ல ெசயல்களுக்காகவும் நாங்கள்
உன்ைனக் ெகால்லவல்ைல. ஆனால் நீ ெசால்லுகறைவ எல்லாம் ேதவனுக்கு
எத ராக இருக்கன்றன. நீ ஒரு மனிதன். ஆனால் நீ ேதவன் என்றுகூறுகறாய்.
அதற்காகத்தான் உன்ைனக் கல்லால் எற ந்து ெகால்லப் பார்க்க ேறாம்”
என்றனர்.
௩௪ “ ‘ேதவர்களாயருக்க றீர்கள், என்று நான் ெசான்ேனன்’✡ என்பதாக உங்கள்

சட்டத்தல் எழுதயருக்க றது. ௩௫ ேதவனின் ெசய்தையப் ெபற்றுக்ெகாண்ட
மக்கைள ேதவர்கள் என்று ெசால்லலாம் என பரிசுத்த ேவதவாக்கயங்கள்
கூறுகன்றன. ேவதவாக்கயங்கள் எப்ேபாதும் உண்ைமயானைவ. ௩௬ஆகேவ,
‘நான் ேதவனின் குமாரன்’ என்று கூறயைத, ேதவனுக்கு எத ராகப் ேபசுவது
என்று நீங்கள் ஏன் கூறுகறீர்கள்? ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டு
இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டவன் நான்தான். ௩௭ என்னுடைடய ப தா
ெசய்தவற்ைற நான் ெசய்யாவ ட்டால் நீங்கள் என்ைன நம்பேவண்டியதல்ைல.
௩௮ ஆனால் எனது பதா ெசய்தவற்ைற நானும் ெசய்ேவனானால் நீங்கள்
என்ைனநம்ப த்தான்ஆகேவண்டும். நீங்கள்என்ைனநம்புவதல்ைலயானாலும்
நான் ெசய்கன்றவற்ைற நம்ப த்தான் ஆகேவண்டும். நான் ப தாவ டமும் ப தா
என்னிடமும்இருக்க றார்என்பைதநீங்கள்அறந்துெகாள்ளேவண்டும்”என்றார்,
இேயசு.
௩௯ யூதர்கள் இேயசுைவப் ப டிக்க மீண்டும் முயன்றார்கள். ஆனால் இேயசு

அவர்களிடமிருந்துதப்ப த்துக்ெகாண்டார்.
௪௦ ப றகு இேயசு ேயார்தான் நதையக் கடந்து தரும்ப ப் ேபானார். ேயாவான்

முன்பு ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்த இடத்துக்குப் ேபானார். அங்ேக அவர்
தங்கனார். ௪௧ அவரிடம் பலர் வந்தனர். “ேயாவான் எவ்வத அற்புதமும்
ெசய்யவல்ைல. ஆனால் இேயசுைவப்பற்ற அவன் ெசான்னைவ எல்லாம்
உண்ைமயாகஇருக்கன்றன” என்றனர். ௪௨அங்ேகஅேநக மக்கள்இேயசுவ டம்
நம்ப க்ைகைவத்தனர்.

௧௧
லாசருவன்இறப்பு
௧ லாசரு என்ற ெபயருள்ள ஒரு மனிதன் ேநாயுற்றருந்தான். அவன்

ெபத்தானியா என்ற நகரத்தல் வாழ்ந்து வந்தான். இந்நகரத்தல்தான்
மரியாளும்அவளது சேகாதரி மார்த்தாளும்வாழ்ந்தனர். ௨ (இந்த மரியாள்தான்
பன்பு இேயசுவற்கு வாசைனத் ைதலம் பூச த் தன் கூந்தலால் அவரது
கால்கைளத்துைடத்தவள்)மரியாளின்சேகாதரன்தான்லாசரு. அவன்இப்ேபாது
ேநாயுற்றருந்தான். ௩ஆைகயால்மரியாளும்மார்த்தாளும்இேயசுவ டம் ெசய்த
அனுப்ப “ஆண்டவேர,உங்கள்அன்பான நண்பன்லாசரு ேநாயுற்றருக்க றான்”
என்றுெசான்னார்கள்.
௪ இேயசு இதைனக் ேகட்டு “ேநாயன் முடிவு மரணம் அன்று. இந்த ேநாய்

ேதவைன மகைமப்படுத்துவதற்காக ஏற்பட்டது. இது, ேதவனின் குமாரனுக்குப்
புகைழக் ெகாண்டுவருவதற்காகேவ உண்டானது” என்றார். ௫ (மார்த்தாள்,
மரியாள், லாசரு ஆகய மூவைரயும் இேயசு ேநச த்து வந்தார்) ௬ இேயசு
லாசருவன்ேநாையப்பற்ற அற ந்தேபாதுேமலும்இரண்டுநாட்கள்ஏற்ெகனேவ

✡ ௧௦:௩௪: சங்கீதம் 82:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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இருந்த இடத்த ேலேய தங்கனார். ௭ ப றகு இேயசு தன் சீஷர்களிடம் “நாம்
மறுபடியும்யூேதயாவுக்குத்தரும்ப ப் ேபாேவாம்” என்றார்.
௮ அவரது சீஷர்கள், “ஆண்டவேர, யூேதயாவல் உள்ள யூதர்கள் உம்ைமக்

கல்ெலற ந்து ெகால்ல முயற்ச த்தார்கள். அது நடந்தது சமீபகாலத்தல்தான்.
எனேவ,இப்ெபாழுதுஅங்ேகதரும்ப ப் ேபாக ேவண்டுமா?” என்றுேகட்டனர்.
௯ இேயசுேவா, “பகலில் பன்னிரண்டு மணிேநரம் ெவளிச்சம் இருக்கும்.

சரிதாேன. ஒருவன் பகலில் நடந்தால், அவன் தடுமாற வழமாட்டான்.
ஏெனன்றால், அவனால் உலகன் ெவளிச்சத்ைதப் பார்க்க முடியும். ௧௦ஆனால்
ஒருவன் இரவ ேல நடந்தால் அவன் தடுமாறுவான். ஏெனன்றால் அவனுக்கு
உதவ ெசய்யெவளிச்சம்இல்ைல” என்றார்.
௧௧அவர்ேமலும், “நமதுநண்பன்லாசருஇப்ெபாழுதுதூங்கக்ெகாண்டிருக்க றான்.

ஆனால்நான்அவைனஎழுப்பப்ேபாக ேறன்” என்றார்.
௧௨ அவரது சீஷர்கேளா, “ஆண்டவேர, அவன் தூங்கக்ெகாண்டிருந்தால்

ந ச்சயம் குணமாவான்” என்றார்கள். ௧௩ லாசரு இறந்து ேபானான்
என்பைதக்குற த்ேதஇேயசுஅவ்வாறுெசான்னார். ஆனால்அவரது சீஷர்கேளா
லாசருஉண்ைமயல்தூங்குவதாக நைனத்துக்ெகாண்டனர்.
௧௪ ப றகு இேயசு ெதளிவாக, “லாசரு இறந்துேபானான். ௧௫ அங்ேக

அப்ெபாழுதுநான்இல்ைலஎன்பதால்நான்மக ழ்ச்ச யைடக ேறன். இப்ெபாழுது
என்ைன நீங்கள் நம்புவீர்கள். அதனால்தான் மக ழ்க ேறன். நாம் அவனிடம்
ேபாேவாம்” என்றார்.
௧௬ப றகு ேதாமா என்றுஅைழக்கப்படும் சீஷன், ஏைனயசீஷர்கைளப்பார்த்து,

“நாமும் அவேராடு ேபாேவாம். யூேதயாவல் இேயசுேவாடு நாமும் சாேவாம்”
என்றான்.
ெபத்தானியாவல்இேயசு
௧௭ இேயசு ெபத்தானியாவுக்கு வந்தார். அங்கு வந்ததும் லாசரு

இறந்துேபானாதாகவும் அவன் கல்லைறயல் ைவக்கப்பட்டு நான்கு நாட்கள்
ஆனதாகவும் அற ந்தார். ௧௮ எருசேலமிலிருந்து இரண்டு ைமல் தூரத்தல்
ெபத்தானியா உள்ளது. ௧௯ யூதர்கள் பலர் மார்த்தாளிடமும் மரியாளிடமும்
வந்தருந்தனர். அவர்களின் சேகாதரன் லாசருவன் மரணம் குறத்து துக்கம்
வ சாரிக்கவந்தனர்.
௨௦ இேயசு வந்துெகாண்டிருப்பதாக மார்த்தாள் ேகள்வப்பட்டாள். அவைர

வரேவற்க அவள் ேபானாள். ஆனால் மரியாள் வீட்டிேலேய தங்க க்ெகாண்டாள்.
௨௧ மார்த்தாள் இேயசுவ டம், “ஆண்டவேர, நீர் இங்ேக இருந்தருந்தால்
என் சேகாதரன் இறந்தருக்கமாட்டான். ௨௨ ஆனால் இப்ெபாழுதுகூட நீர்
ேகட்பவற்ைற ேதவன்உமக்குத்தருவார்” என்றாள்.
௨௩ இேயசுேவா, “உன் சேகாதரன் எழுவான், மீண்டும் உய ர்வாழ்வான்”

என்றார்.
௨௪ மார்த்தாேளா, “உய ர்த்ெதழுதல் நைடெபறும் கைடச நாளில் அவன்

மீண்டும்எழுந்துஉய ர்வாழ்வான்என்றுஎனக்குத்ெதரியும்” என்றாள்.
௨௫ இேயசு அவளிடம், “நாேன உய ர்த்ெதழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்க ேறன்.

என்னில் நம்ப க்ைக ைவக்கற எவனும் தான் இறந்த ப றகும் எழுந்து
வாழ்வு ெபறுவான். ௨௬ என்னில் வாழ்ந்து நம்ப க்ைக ைவக்கற எவனும்
உண்ைமய ேலேய இறப்பதல்ைல. மார்த்தாேள, இைத நீ நம்புக றாயா?” எனக்
ேகட்டார்.
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௨௭ “ஆம், ஆண்டவேர. நீர்தான் கறஸ்து என்று நம்புக ேறன். நீர்தான்
ேதவனின்குமாரன். நீேரஉலகத்த ற்குவரவருந்தவர்” என்றாள்மார்த்தாள்.

இேயசுஅழுதல்
௨௮ மார்த்தாள் இவ்வாறு ெசான்ன பறகு அவள் தன் சேகாதரி மரியாளிடம்

தரும்ப ச் ெசன்றாள். அவள் தனியாக அவளிடம் ேபசனாள். “இேயசு
இங்ேக இருக்க றார். அவர் உன்ைன அைழத்தார்” என்றாள் மார்த்தாள்.
௨௯ இைதக் ேகட்டதும் மரியாள் எழுந்து இேயசுவ டம் வைரவாகப் ேபானாள்.
௩௦இேயசு இன்னும் அக்க ராமத்துக்கு வந்து ேசரவல்ைல. மார்த்தாள் சந்த த்த
இடத்த ேலேய அவர் இருந்தார். ௩௧ யூதர்கள் பலர் மரியாேளாடு அவளது
வீட்டில் இருந்தனர். அவளுக்குஆறுதல் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தனர். மரியாள்
எழுந்து ேவகமாகச் ெசல்வைதப் பார்த்து அவள் லாசருவன் கல்லைறக்குப்
ேபாகக்கூடும் என எண்ணினர். அவள் அங்கு அழப்ேபாகலாம் என்று
கருத அவேளாடு அவர்களும் ெசன்றனர். ௩௨ இேயசு இருந்த இடத்துக்கு
மரியாள் ெசன்றாள். அவள் இேயசுைவப் பார்த்ததும் குனிந்து அவைர
வணங்கனாள். “ஆண்டவேர, நீர் இங்ேக இருந்தருந்தால் என்னுைடய
சேகாதரன்இறந்துேபாயருக்கமாட்டான்” என்றுெசான்னாள்.
௩௩ மரியாள் அழுவைத இேயசு பார்த்தார். அவேளாடு வந்த யூதர்கைளயும்

அவர் கவனித்தார். அவர்களும் அழுதனர். இேயசு மனப்பூர்வமாக வருந்த ,
ஆழமாக ேவதைனப்பட்டார். ௩௪ “அவைன எங்ேக ைவத்தருக்க றீர்கள்?” என்று
அவளிடம் ேகட்டார்.
அவர்கள்அவரிடம், “கர்த்தேர,வந்துபாரும்” என்றனர். ௩௫இேயசுஅழுதார்.
௩௬ இைதக் கண்ட யூதர்கள், “பாருங்கள், இேயசு லாசருைவ மிகவும்

ேநச த்தருக்க றார்” என்றனர்.
௩௭ ஆனால் சல யூதர்கேளா, “இேயசு குருடனின் கண்கைளக்

குணப்படுத்தனார். லாசருவுக்கு உதவெசய்ய. அவைன ஏன் சாகாமலிருக்கச்
ெசய்தருக்கக்கூடாது?” என்றுேகட்டனர்.

லாசருைவஉய ர்ப்ப த்தல்
௩௮ மீண்டும் இேயசு மனதல் மிகவும் வருத்தம் அைடந்தார். ப றகு லாசரு

ைவக்கப்பட்ட கல்ைலைறக்கு வந்தார். அக்கல்லைற ெபரிய பாைறயால்
அைடக்கப்பட்டிருந்த குைகக்குள் இருந்தது. ௩௯ இேயசு, “அந்தப் பாைறைய
அகற்றுங்கள்” என்றார்.
மார்த்தாேளா, “ஆண்டவேர, லாசரு இறந்து நான்கு நாட்கள் ஆகவ ட்டன.

அதல் ெகட்ட நாற்றம் வீசுேம” என்றாள். அவள் இறந்துேபான லாசருவன்
சேகாதரி.
௪௦ இேயசு மார்த்தாளிடம், “நான் ெசான்னவற்ைற நைனத்துப்பார்.

நீ என்ைன நம்புக றதானால் ேதவனின் மகைமைய அறயலாம் எனச்
ெசால்லியருக்க ேறன்” என்றார்.
௪௧ ஆைகயால் அவர்கள் அந்தப் பாைறைய குைகயன் வாசலில் இருந்து

அகற்றனார்கள். இேயசு ேமேல ஏற ட்டுப் பார்த்து “ப தாேவ! நான் ெசால்வைத
நீர் ேகட்டதற்காக நன்ற கூறுக ேறன். ௪௨ எப்ெபாழுதும் நான் ெசால்வைத நீர்
ேகட்க றீர் என்பது எனக்குத் ெதரியும். ஆனாலும் நான் இங்ேக கூடியருக்க ற
இம்மக்களுக்காகேவ இவற்ைறக் கூறுக ேறன். நீர்தான் என்ைன அனுப்பனீர்
என்று இவர்கள் நம்பேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன்” என்றார். ௪௩இவ்வதம்
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ெசான்னபறகு இேயசு உரத்த குரலில், “லாசருேவ, ெவளிேய வா” என்று
அைழத்தார். ௪௪ இறந்தவன் ெவளிேய வந்தான். அவனது ைககளிலும்
கால்களிலும் துணிகள் சுற்றப்பட்டிருந்தன. அவன் முகத்ைத ஒரு துண்டுத்
துணிமூடியருந்தது.
இேயசு மக்களிடம், “துணிகைள அப்புறப்படுத்த அவைன வடுவயுங்கள்”

என்றார்.

யூதத்தைலவர்களின் சத த்த ட்டம்
(மத். 26:1–5;மாற். 14:1–2;லூ. 22:1–2)
௪௫ மரியாைளப் பார்ப்பதற்காக ஏராளமான யூதர்கள் வந்தருந்தனர். இேயசு

ெசய்தைத அவர்கள் பார்த்தார்கள். அவர்களில் பலர் இேயசுவன் மீது
நம்ப க்ைக ைவத்தனர். ௪௬ஆனால், ச லர் பரிேசயர்களிடம் ெசன்றனர். இேயசு
ெசய்தைதஅவர்கள் பரிேசயர்களிடம் ெசான்னார்கள். ௪௭ப றகுஆசாரியர்களும்
பரிேசயர்களும் யூதர்களின் ஆேலாசைனச் சைபையக் கூட்டினர். “இனி என்ன
ெசய்யலாம்? இேயசு பல அற்புதங்கைளச் ெசய்து வருகறான். ௪௮ அவைன
இவ்வாறுெதாடர்ந்துெசய்யஅனுமதத்தால்ப றகுமக்கள்அைனவரும்அவைன
நம்பஆரம்ப த்துவடுவார்கள். பன்ேராமானியர்கள்வந்துநமதுஆலயத்ைதயும்,
நாட்ைடயும்அபகரித்துக்ெகாள்வார்கள்” என்றுேபச க்ெகாண்டனர்.
௪௯அங்ேக அவர்களில் ஒருவன் காய்பா. அவன் அந்த ஆண்டின் தைலைம

ஆசாரியன். அவன் “உங்களுக்கு ஒன்றும் ெதரியவல்ைல. ௫௦ நாடு முழுவதும்
அழிவைதவ டமக்களுக்காகஒருவன்இறந்துேபாவதுநல்லதுஅல்லவா? இைத
ஏன்நீங்கள்எண்ணிப்பார்க்கவல்ைல?” என்றுெசான்னான்.
௫௧ காய்பா இவற்ைறச் ெசாந்தமாகச் ச ந்த த்துச் ெசால்லவல்ைல.

அவன் அந்த ஆண்டின் தைலைம ஆசாரியன். இேயசு யூத நாட்டுக்காக
மரிக்கப்ேபாக றார் என்பைத அவன் உண்ைமயல் தீர்க்கதரிசனமாகேவ
கூறனான். ௫௨ஆம். இேயசு யூதர்களுக்காகேவ மரிக்கப் ேபாக றார். உலகல்
ச தற க்க டக்க றமக்கைளெயல்லாம்ஒன்றுத ரட்டி,அவர்கைளஒேரமக்களாக்க
அவர்மரிக்கப் ேபாக றார்.
௫௩ அன்றலிருந்து யூதத்தைலவர்கள் இேயசுைவக் ெகாைலெசய்யத் த ட்டம்

தீட்டினர். ௫௪ ஆைகயால் இேயசு யூதர்களின் மத்தயல் ெவளிப்பைடயாக
நடமாடுவைத நறுத்தனார். இேயசு எருசேலைம வ ட்டு வனாந்தரத்த ற்கு
அருகலுள்ளஇடத்துக்குெசன்றார். இேயசுஎப்ப ராயீம்என்றுஅைழக்கப்படுக ற
நகரத்துக்குச்ெசன்றார். அங்ேகஅவர் தம் சீஷர்கேளாடுதங்கனார்.
௫௫ யூதருைடய பஸ்கா பண்டிைக ெநருங்க க்ெகாண்டிருந்தது. பஸ்கா

பண்டிைகக்கு முன்ேப நாட்டிலுள்ள மக்களில் பலர் எருசேலமிற்குச் ெசன்றனர்.
அங்கு அவர்கள் தம்ைம சுத்தப்படுத்த க்ெகாள்வதற்கான சடங்குகைளச்
ெசய்வர். ௫௬ மக்கள் இேயசுைவ எத ர்ப்பார்த்தனர். அவர்கள் ஆலயத்தல்
நன்றுெகாண்டு “இேயசுபண்டிைகக்குவரமாட்டாரா? நீ என்னநைனக்கறாய்?”
என ஒருவைர ஒருவர் வ சாரித்துக்ெகாண்டனர். ௫௭ ஆனால் தைலைம
ஆசாரியரும் பரிேசயரும் இேயசுைவப்பற்றய ஒரு புதய கட்டைளையக்
ெகாடுத்தருந்தனர். எவராவது இேயசு எங்ேக இருக்க றார் என்று
ெதரிந்துெகாண்டால் உடேன வந்து ெதரிவ க்க ேவண்டும். ப றகு, தைலைம
ஆசாரியர்களும்பரிேசயரும்இேயசுைவக்ைகதுெசய்யமுடியும்.
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௧௨
ெபத்தானியாவல்இேயசு
(மத். 26:6–13;மாற். 14:3–9)
௧ பஸ்கா பண்டிைகக்கு இன்னும் ஆறு நாட்கள் இருந்தன. இேயசு

ெபத்தானியாவுக்கு வந்தார். அங்ேக லாசரு வாழ்ந்து வந்தான். (இவன்
இறந்த பன்னரும் இேயசுவால் உய ர் ெபற்று எழுந்தவன்) ௨ ெபத்தானியாவல்
இேயசுவுக்கு இரவு வருந்து ஏற்பாடு ெசய்தனர். மார்த்தாள் உணவு
பரிமாறனாள். இேயசுேவாடு லாசருவும் இன்னும் பலரும் வருந்தல்
கலந்துெகாண்டனர். ௩ மரியாள் சுத்தமான நளதம் என்னும் வைல உயர்ந்த
வாசைனத் ைதலத்ைத ஒரு இராத்தல் ெகாண்டு வந்தாள். அவள் அதைன
இேயசுவன் பாதங்களில் ஊற்றனாள். ப றகு அதைனத் தன் தைல மய ரால்
துைடத்தாள். வீடுமுழுவதும்ைதலத்தன்வாசைனநைறந்துவ ட்டது.
௪ யூதாஸ்காரிேயாத்தும் அங்கருந்தான். (யூதாஸ் இேயசுவன் சீஷரில்

ஒருவன். இவன்தான் பறகு இேயசுவற்கு எத ரானவன்.) மரியாள்
ெசய்தவற்ைற இவன் வரும்பவல்ைல. ௫ அவன் “இத்ைதலம் முந்நூறு
ெவள்ளிகாசுகள் மத ப்பு உைடயது. இதைன வற்று, அந்தப் பணத்ைத
ஏைழகளுக்குக் ெகாடுத்தருக்கலாம்” என்றான். ௬ ஆனால் உண்ைமயல்
அவனுக்கு ஏைழகளின்மீது அக்கைறயல்ைல. அவன் ஒரு தருடனானபடியால்
இவ்வாறு ெசான்னான். இவன்தான் இேயசுவன் சீஷர்களுள் பணப்ைபைய
ைவத்தருந்தவன். இவன் அவ்வப்ேபாது பணப்ைபயலிருந்து பணம் தருடி
வந்தான்.
௭ இேயசு அவனிடம், “அவைளத் தைட ெசய்யாதீர்கள். என்ைன

அடக்கம்பண்ணும் நாளுக்காக இைதச் ேசமித்து ைவத்தருந்தாள். ௮ ஏைழ
மக்கள் எப்ெபாழுதும் உங்கேளாடு இருப்பார்கள். நாேனா எப்ெபாழுதும்
உங்கேளாடுஇருப்பதல்ைல” என்றார்.
லாசருவுக்குஎத ரானசத
௯ யூதர்களில் பலர், இேயசு ெபத்தானியாவல் இருப்பதாக அற ந்தனர்.

ஆைகயால் அவர்கள் அங்ேக ெசன்றனர். அவர்கள் இேயசுைவ மட்டுமல்லாமல்
லாசருைவயும் பார்க்க எண்ணினர். லாசரு இேயசுவால் மரணத்துக்குப்
பன்னும் உய ேராடு எழுப்பப்பட்டவன். ௧௦ஆகேவ, தைலைம ஆசாரியர்களும்
இேயசுேவாடு லாசருைவயும் ெகால்லத் த ட்டமிட்டார்கள். ௧௧ ஏெனன்றால்
லாசருவன் நமித்தம் ஏராளமான யூதர்கள் தங்கள் தைலவர்கைள வ ட்டுவ ட்டு
இேயசுைவ நம்பத் ெதாடங்கனர். அதனால்தான் யூதத் தைலவர்கள்
லாசருைவயும்ெகாைலெசய்யவரும்பனர்.
எருசேலமில்இேயசு
(மத். 21:1–11;மாற். 11:1–11;லூ. 19:28–40)
௧௨ மறுநாள் இேயசு வருவதாக எருசேலமிலுள்ள ெபருங்கூட்ட மக்கள்

ேகள்வப்பட்டனர். இம்மக்கள் பஸ்கா பண்டிைகக்காக வந்தவர்கள். ௧௩ அந்த
மக்கள் குருத்ேதாைலகைளப் ப டித்துக்ெகாண்டு இேயசுைவச் சந்த க்கச்
ெசன்றனர். அவர்கள்:

“ ‘அவைரப் புகழ்ேவாம்! வருக!’
‘ேதவனால்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவேரகர்த்தரின்ேபரால்வருகறவேர!’ சங்கீதம்
118:25-26
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“ேதவன்இஸ்ரேவலின்இராஜாைவஆசீர்வத ப்பாராக!”

என்றுமுழங்கனர்.

௧௪இேயசுஒருகழுைதையக்கண்டுஅதன்ேமல்ஏற க்ெகாண்டார்.

௧௫ “சீேயான்* நகரேமஅஞ்சேவண்டாம். பார்.
உன்அரசர்வந்துெகாண்டிருக்க றார்.

அவர்இளங்கழுைதேமல் சவாரி ெசய்துவருகறார்” சகரியா 9:9

என்றும்மக்கள்ஆரவாரம்ெசய்தனர்.
௧௬இேயசுவன்சீஷர்கள்இவற்ைறமுதலில்புரிந்துெகாள்ளவல்ைல. ஆனால்

இேயசுமகைமயல்எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டப றகு,அவர்கள்இைவஏற்ெகனேவ
எழுதப்பட்டிருக்க றேத என்று உணர்ந்துெகாண்டனர். அத்துடன் அவருக்காகத்
தாங்கள்ெசய்தெசய்ைககைளயும்நைனவுகூர்ந்தனர்.

இேயசுைவப்பற்ற மக்கள்ேபசுதல்
௧௭ மரணத்தலிருந்து லாசருைவ இேயசு எழுப்ப “கல்லைறைய வ ட்டு

ெவளிேய வா” என்று ெசான்னேபாது இேயசுவுடன் பலர் இருந்தனர்.
இப்ெபாழுது அவர்கள் மற்றவர்களிடம் இேயசு ெசய்தவற்ைறப்பற்ற க் கூறனர்.
௧௮ இேயசு இந்த அற்புதத்ைதச் ெசய்தைதக் ேகள்வப்பட்ட ஏராளமான மக்கள்
இேயசுைவ வரேவற்பதற்காகத் த ரண்டனர். ௧௯ அதனால் பரிேசயர்கள்
தங்களுக்குள், “பாருங்கள், நமது த ட்டம் நன்ைமையத் தரவல்ைல. எல்லா
மக்களும்அவைரப் பன்ெதாடர்க றார்கள்” என்றுேபச க்ெகாண்டனர்.

ஜீவன்-மரணம்
௨௦ அங்ேக க ேரக்க நாட்டு மக்களில் சலரும் இருந்தனர். இவர்கள் பஸ்கா

பண்டிைகயல் வழிபாடு ெசய்ய எருசேலமுக்கு வந்தருந்தனர். ௨௧ இவர்கள்
பலிப்புவ டம் ெசன்று (கலிேலயாவலுள்ள ெபத்சாய்தாவல் இருந்து வந்தவன்
பலிப்பு) “ஐயா, நாங்கள் இேயசுைவச் சந்த க்க வரும்புக ேறாம்” என்றனர்.
௨௨ பலிப்பு அந்த ேரயாவ டம் ெசான்னான். ப றகு இருவரும் இேயசுவ டம்
ெசான்னார்கள்.
௨௩ இேயசு அவர்களிடம், “மனிதகுமாரன் மகைம ெபறுகற ேநரம்

வந்துவ ட்டது. ௨௪ நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுக ேறன். ஒரு
ேகாதுைமவைததைரயல்வழுந்து (இறக்க)அழிய ேவண்டும். ப றகுதான்அது
வளர்ந்து ஏராளமாகக் ேகாதுைமையத் தரும். ஆனால் அது அழியாவ ட்டால்,
அது தனி வைதயாகேவ இருக்கும். ௨௫ தனக்குச் ெசாந்தமான வாழ்ைவ
ேநச க்க றவன் அதைன இழப்பான். இவ்வுலகல் தன் வாழ்வன்மீது
ெவறுப்புெகாண்டவன்என்ெறன்ைறக்கும்அைதக் காத்துக்ெகாள்வான். அவன்
ந ரந்தர வாழ்ைவப் ெபறுவான். ௨௬ எனக்குப் பணிவைட ெசய்க றவன்
என்ைனப் பன்பற்றேவண்டும். நான் எங்ெகங்ேக இருக்க ேறேனா
அங்ெகல்லாம்என்பணியாளனும்இருப்பான். எனக்குப்பணிெசய்க றவர்கைள
என்பதாவும்ெபருைமப்படுத்துவார்.”

இேயசுதன்மரணத்ைதப்பற்ற ப் ேபச யது

* ௧௨:௧௫: சீேயான்எழுத்தன்படியானெபாருள்சீேயான்மகேள. எருசேலம்என்றுெபாருள்.
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௨௭ “நான் இப்ேபாது கலக்கத்தல் இருக்க ேறன். நான் என்ன ெசால்வது?
‘ப தாேவ, என்ைன இந்தத் துன்ப காலத்தல் இருந்து காப்பாற்றுங்கள்’ என்று
ெசால்லலாமா? இல்ைல, துன்பப்படுவதற்காகேவ இத்தருணத்தல் வந்ேதன்.
௨௮ப தாேவ,உங்கள்ெபயருக்ேகமகைமையேதடித்தருக!” என்றார்.
அப்ேபாது வானில் இருந்து ஒரு குரல் வந்து, “நான் என் ெபயருக்கு மகைம

ெகாண்டுவந்தருக்க ேறன். நான்அைதமீண்டும்ெசய்ேவன்” என்றது.
௨௯அங்ேக நன்றருந்த மக்கள் அக்குரைலக் ேகட்டார்கள். அவர்களில் சலர்

அதைனஇடிமுழக்கம் என்றனர்.
ேவறுசலேரா “ஒருேதவதூதன்இேயசுவ டம் ேபசனான்” என்றனர்.
௩௦ மக்களிடம் இேயசு, “இந்தக் குரல் எனக்காக அல்ல. உங்களுக்காக.

௩௧ உலகம் நயாயம் தீர்க்கப்படுவதற்கான தருணம் இதுதான். இப்ெபாழுது
உலைக ஆண்டுெகாண்டிருக்கும் சாத்தான் தூக்க எறயப்படுவான். ௩௨ நான்
பூமியல் இருந்து உயர்த்தப்படுேவன். இது நைடெபறும்ேபாது எல்லா
மக்கைளயும் என்ேனாடு ேசர்த்துக்ெகாள்ேவன்” என்றார். ௩௩ தான் எவ்வாறு
இறந்துேபாேவன்என்பைதக்காட்டேவஇவ்வாறுகூறனார்.
௩௪ ஆனால் மக்கேளா, “க றஸ்து என்ெறன்றும் வாழ்வார் என்று நமது

சட்டங்கள் கூறுகன்றனேவ. அப்படியருக்க ‘மனித குமாரன் உயர்த்தப்படுவார்’
என்றுஏன்கூறுகன்றீர்? யார்இந்த ‘மனிதகுமாரன்?’ ” எனக் ேகட்டனர்.
௩௫ ப றகு இேயசு, “இன்னும் சறது காலம் உங்கேளாடு ஒளி இருக்கும்.

எனேவ, ஒளி இருக்கும்ேபாேத நடந்துவடுங்கள். அப்ேபாதுதான் இருட்டாக ய
பாவம் உங்கைளப் ப டித்துக்ெகாள்ளாது. இருட்டிேல நடந்துேபாக றவனுக்குத்
தான் எங்ேக ேபாக ேறாம் என்பது ெதரியாமல் இருக்கும். ௩௬ ஆகேவ, ஒளி
இருக்கும்ேபாேத அதன்மீது நம்ப க்ைக ைவயுங்கள். அப்ெபாழுது நீங்கள்
ஒளியன்பள்ைளகள்ஆவீர்கள்”என்றார். இேயசுஇவற்ைறெயல்லாம்ெசால்லி
முடித்தபன் அவ்வ டத்ைத வ ட்டுப் ேபானார். அவர் ேபாய் அவர்களிடமிருந்து
தன்ைனமைறத்துக்ெகாண்டார்.
இேயசுைவநம்பாதயூதர்கள்
௩௭ இேயசு இவ்வாறு ஏராளமான அற்புதங்கைளச் ெசய்தார். மக்கள்

அவற்ைறப் பார்த்தனர். எனினும் அவர்மீது அவர்கள் நம்ப க்ைக
ைவக்கவல்ைல. ௩௮ தீர்க்கதரிச ஏசாயா ெசான்னது நைறேவறும்படிக்கு
இவ்வாறுந கழ்ந்தது.

“கர்த்தாேவ, நாங்கள்ெசான்னைதக் ேகட்டுநம்ப க்ைகைவத்தவர்கள்யார்?
ேதவனின்வல்லைமையக்கண்டுெகாண்டவர்கள்யார்?” ஏசாயா 53:1

௩௯இதனால்தான்மக்கள்நம்பவல்ைல. ஏெனன்றால்ஏசாயா ேமலும்,

௪௦ “ேதவன்மக்கைளக்குருடாக்கனார்.
ேதவன்அவர்களின்மனைதமூடினார்.

அவர்கள் கண்களினால் பாராமலும் மனதன் மூலம் அறயாமலும்
இருக்கேவண்டும்என்ேற ேதவன்இைதச்ெசய்தார்.

அதன்பன்அவர்கைளநான்குணப்படுத்துேவன்.” ஏசாயா 6:10

௪௧ இேயசுவன் மகைமைய ஏசாயா அற ந்தருந்தபடியால் அவர் இவ்வாறு
ெசான்னார். எனேவஏசாயாஇேயசுைவப்பற்ற ப் ேபசனார்.
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௪௨ ஆனால் ஏராளமான மக்கள் இேயசுைவ நம்பனார்கள். ஏராளமான
யூதத்தைலவர்கள் கூட இேயசுைவ நம்பனார்கள். ஆனால் அவர்கள்
பரிேசயர்களுக்குப் பயந்தனர். எனேவ, அவர்கள் இேயசுைவ
நம்புவதாக ெவளிப்பைடயாகக் கூறவல்ைல. தாம் ெஜப ஆலயத்த ற்குப்
புறம்பாக்கப்படுேவாேமா என்று அவர்கள் பயந்தனர். ௪௩ அவர்கள் ேதவனால்
வரும்பாராட்ைடவ டமனிதரால்வரும்பாராட்ைடவரும்பனர்.

தீர்ப்பளிக்கும்வசனங்கள்
௪௪ ப றகு இேயசு உரத்த குரலில், “என்னில் வசுவாசம் ைவக்க றவன்

எவேனா அவன், என்ைன அனுப்பய ேதவனிடமும் வசுவாசம் ைவப்பான்.
௪௫ என்ைனப் பார்க்க றவன் எவேனா, அவேன, என்ைன அனுப்பய
ேதவைனயும் பார்க்க றவனாக றான். ௪௬ நாேன ஒளி, நான் இந்த உலகத்துக்கு
வந்தருக்க ேறன். ஆகேவ, என்னில் நம்ப க்ைக ைவக்கற ஒவ்ெவாருவனும்
இருளில் தங்கமாட்டான்.
௪௭ “நான் மக்களுக்குத் தீர்ப்பளிப்பதற்காக இந்த உலகத்துக்கு வரவல்ைல.

உலகத்தல் உள்ள மக்கைளப் பாதுகாக்கேவ வந்தருக்க ேறன். எனேவ,
என் வார்த்ைதகைளக் ேகட்டும் என்ைன நம்பாமல் ேபாக றவைன நான்
நயாயந்தீர்ப்பதல்ைல. ௪௮ என்ைன நம்ப மறுக்க றவர்கைளயும் நான்
ெசால்பவற்ைற ஏற்றுக்ெகாள்ளாதவர்கைளயும் நயாயந்தீர்க்க ஒரு நீத பத
உண்டு. அதுதான் நான் ெசான்ன உபேதசங்கள். அைவ இறுத நாளில்
அவர்கைள நயாயம்தீர்க்கும். ௪௯ ஏெனன்றால் நான் ெசான்ன உபேதசங்கள்
என்னிடமிருந்து வந்தைவயல்ல. நான் ெசான்னைவயும் உபேதச த்தைவயும்
என்ைன அனுப்பய என் ப தாவாகய ேதவன் எனக்குச் ெசான்னைவயாகும்.
௫௦ என் ப தாவன் கட்டைளகள் ந த்தய ஜீவனுக்குரியைவ என்பைத அற ேவன்.
ஆைகயால் நான் ெசால்க றைவகைள என் பதா எனக்குச் ெசான்னபடிேய
ெசால்க ேறன்” என்றார்.

௧௩
சீஷர்களின்பாதங்கைளக்கழுவுதல்
௧இதுஏறக்குைறயபஸ்காபண்டிைகக்கானேநரம். இதுதான்இந்தஉலகத்ைத

வ ட்டுச் ெசல்வதற்கான ேநரம் என்பைத இேயசு அற ந்தருந்தார். இேயசு, தன்
ப தாவ டம் தரும்ப ப் ேபாவதற்கான காலம் இது. இேயசு அவருைடய மக்களின்
மீது ெபரிதான அன்ைப எப்ேபாதும் ைவத்தருந்தார். இப்ெபாழுது, அவருக்கு
அவர்களிடம் ெகாண்டஅன்ைபெவளிப்படுத்தும் ேநரமாய ற்று.
௨இேயசுவும்அவர்சீஷர்களும்மாைலஉணவுக்காகஅமர்ந்தனர். ஏற்ெகனேவ

சாத்தான் யூதாஸ்காரிேயாத்தன் மனதல் புகுந்து அவைன இேயசுவுக்கு
எத ராக ஆக்கயருந்தான். (யூதாஸ் சீேமானின் மகன்) ௩ இேயசுவுக்கு
அவரது ப தா எல்லாவ தமான அதகாரத்ைதயும் ெகாடுத்தருந்தார். இேயசு
இதைன அறந்தருந்தார். ேதவனிடமிருந்து தான் வந்ததாக இேயசு
ெதரிந்துைவத்தருந்தார். அேதாடு அவர் தன் ப தாவ டேம தரும்ப ப்
ேபாகேவண்டும் என்பதைன அறந்தருந்தார். ௪ அவர்கள் உணவு
உண்டுெகாண்டிருக்கும்ேபாது, இேயசு எழுந்துஆைடகைளக் கழற்ற ைவத்தார்.
ஒரு துண்ைட எடுத்துத் தன் இடுப்பல் கட்டிக் ெகாண்டார். ௫ ப றகு இேயசு ஒரு
பாத்த ரத்தல் நீைர ஊற்றனார். அவர் தம் சீஷர்களின் கால்கைளக் கழுவச்
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சுத்தப்படுத்தஆரம்ப த்தார். பன்தன்இடுப்புத்துண்டால்அவர்கள் கால்கைளத்
துைடத்தார்.
௬இேயசு, சீேமான் ேபதுருவ டம் வந்தார். ஆனால் ேபதுருேவா இேயசுவ டம்,

“ஆண்டவேர, நீர் என்கால்கைளக்கழுவக்கூடாது” என்றான்.
௭ அதற்கு இேயசு அவனிடம், “நான் என்ன ெசய்க ேறன் என்று இப்ேபாது

உனக்குத்ெதரியாது. ஆனால்பறகுநீ புரிந்துெகாள்வாய்” என்றார்.
௮ேபதுருேவா, “இல்ைலநீர் என்கால்கைளக்கழுவேவகூடாது” என்றான்.
இேயசுேவா, “நான் உன் கால்கைளக் கழுவாவ ட்டால், நீ என்ேனாடு

பங்குள்ளவனாகஇருக்கமுடியாது” என்றார்.
௯ உடேன ேபதுரு, “ஆண்டவேர, அப்படியானால் என் கால்கேளாடு, என்

ைககைளயும்தைலையயும்கூடக்கழுவுங்கள்” என்றான்.
௧௦ “ஒரு மனிதன் குளித்தப றகு அவனது சரீரம் எல்லாம் சுத்தமாகவடுகறது.

அதன் பறகு அவன் கால்கைள மட்டும் கழுவனால் ேபாதும். நீங்கள் சுத்தமாக
இருக்க றீர்கள். ஆனால் அைனவரும் அல்ல” என்றார் இேயசு. ௧௧யார் தனக்கு
எத ராக மாறயுள்ளவன் என்று இேயசுவுக்குத் ெதரியும். அதனால்தான் இேயசு
“நீங்கள்அைனவரும்சுத்தமாகஇல்ைல” என்றுகூறனார்.
௧௨ இேயசு அவர்களின் கால்கைளச் சுத்தப்படுத்த முடித்தார். ப றகு அவர்

தன் ஆைடகைள அணிந்துெகாண்டு சாப்பாடு ேமைசக்குத் தரும்பனார்.
இேயசு அவர்களிடம், “நான் உங்களுக்குக்காகச் ெசய்தவற்ைற நீங்கள்
புரிந்துெகாண்டீர்களா? ௧௩நீங்கள்என்ைன ‘ஆண்டவேர’என்றுஅைழக்க றீர்கள்,
இதுதான் சரியானது, ஏெனன்றால் உண்ைமயல் நான் ஆண்டவராகேவ
இருக்க ேறன். ௧௪ நான் உங்கள் ேபாதகராகவும்ஆண்டவராகவும் இருக்க ேறன்.
ஆனால் நான் ஒரு ேவைலக்காரைனப்ேபான்று உங்கள் கால்கைளக்
கழுவ ேனன். ஆைகயால் நீங்கள் ஒருவருக்ெகாருவர் உங்கள் கால்கைளக்
கழுவக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௫ இைத நான் ஒரு முன்மாத ரியாகேவ ெசய்ேதன்.
நான் உங்களுக்குச் ெசய்ததுேபாலேவ நீங்களும் ஒருவருக்ெகாருவர்
ெசய்துெகாள்ளுங்கள். ௧௬ நான் உங்களுக்கு உண்ைமயாகேவ கூறுக ேறன்.
ஒரு ேவைலக்காரன் தன் எஜமானைனவடப் ெபரியவன் அல்ல. ஒருவன்
என்னதான் ெபரிய காரியங்கைளச் ெசய்தாலும் அனுப்பப்பட்டவன்
அனுப்பயவைரவ ட ெபரியவனல்ல. ௧௭ நீங்கள் இவற்ைற அற ந்துெகாண்டால்,
அவற்ைறச்ெசய்யும்ேபாதுமக ழ்ச்ச யைடவீர்கள்.
௧௮ “நான் உங்கள் எல்லாைரயும்பற்ற ப் ேபசவல்ைல. நான் ேதர்ந்ெதடுத்த

மக்கைளப் பற்ற நான் அற ேவன். ஆனால் ேவதவாக்கயங்கள்
நைறேவறேவண்டும். ‘என்ேனாடு பக ர்ந்துெகாண்டு உண்பவேன எனக்கு
எத ராகத் தரும்பவ ட்டான்.’* ௧௯இதுநைறேவறும்முன்னால்நான்உங்களுக்கு
இைத இப்ெபாழுது ெசால்லுக ேறன். இது நடக்கும்ேபாது நாேன அவர் என
நம்புவீர்கள். ௨௦ நான் உங்களுக்கு உண்ைமயாகேவ கூறுக ேறன். என்ைன
ஏற்றுக்ெகாள்பவன்என்ைனஅனுப்பயவைரயும்ஏற்றுக்ெகாள்க றான்”என்றார்.
காட்டிக்ெகாடுப்பவன்
(மத். 26:20-25;மாற். 14:17-21;லூ. 22:21-23)
௨௧ இவற்ைறச் ெசான்னபறகு இேயசு மிகவும் கலக்கம் அைடந்தார்.

ெவளிப்பைடயாக அவர்களிடம், “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையச்
ெசால்லுக ேறன். உங்களில்ஒருவேனஎன்ைனக்காட்டிக்ெகாடுப்பான்”என்றார்.
* ௧௩:௧௮: என்ேனாடு...வ ட்டான்சங்கீதம் 41:9.
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௨௨ இேயசுவன் சீஷர்கள் அைனவரும் ஒருவைர ஒருவர்
பார்த்துக்ெகாண்டனர். இேயசுவால் குற ப்ப டப்பட்டவன் எவெனன்று
அவர்களால் அற ந்துெகாள்ள முடியவல்ைல. ௨௩ சீஷர்களில் ஒருவன்
இேயசுவுக்கு அடுத்து அமர்ந்தருந்தான். அவைனத்தான் இேயசு ெபரிதும்
ேநச த்தார். ௨௪சீேமான்ேபதுருஅவனிடம்இேயசுவ டம் ேகட்கும்படி சாைடயாகத்
ெதரிவ த்தான்.
௨௫ அவன் இேயசுவன் அருகல் சாய்ந்து, “ஆண்டவேர, உங்களுக்கு

எத ரானவன்யார்?” என்றுேகட்டான்.
௨௬ இேயசு அதற்கு, “நான் இந்தத் ேதாய்த்ெதடுத்த அப்பத்துண்ைட

எவனுக்குக் ெகாடுக்க ேறேனா அவேன எனக்கு எத ரானவன்” என்றார்.
பன்னர் அவர் அப்பத்துண்ைட ேதாய்த்து எடுத்தார். சீேமானின்
மகனான யூதாஸ்காரிேயாத்த டம் அதைனக் ெகாடுத்தார். ௨௭ யூதாஸ்
அந்த அப்பத்துண்ைட வாங்க க்ெகாண்டதும் சாத்தான் அவனுக்குள்
புகுந்துெகாண்டான். இேயசு யூதாஸிடம், “நீ ெசய்யப் ேபாவைதச் சீக்க ரமாகக்
ெசய்” என்றார். ௨௮ அந்த ேமைஜையச் சுற்றயருந்த எவருக்கும் இேயசு
யூதாஸிடம் ஏன் அவ்வாறு ெசான்னார் என்பது புரியவல்ைல. ௨௯அவர்களில்
யூதாஸ் மட்டும் தான் பணப்ெபட்டிையப் பாதுகாப்பவன். எனேவ அவர்கள்,
இேயசு யூதாஸிடம் வருந்துக்கான ெபாருட்கைள வாங்க வரும்படியாக
ஏேதா கூறுவதாக எண்ணிக்ெகாண்டார்கள். அல்லது யூதாஸ் ஏைழகளுக்குக்
ெகாஞ்சம் பணம்ெகாடுக்குமாறுஇேயசுகூறுவதாக நைனத்துக்ெகாண்டனர்.
௩௦ இேயசு ெகாடுத்த அப்பத்துண்ைட யூதாஸ் ெபற்றுக்ெகாண்டான். ப றகு

அவன்ெவளிேயறனான். அப்ேபாதுஇரவு ேநரமாயருந்தது.

தம்மரணத்ைதப்பற்ற முன்னறவப்பு
௩௧யூதாஸ்ேபானபறகுஇேயசு, “இப்ெபாழுதுமனிதகுமாரன்தன்மகைமைய

அைடக றார். ேதவன்தன்குமாரன்மூலமாகமகைமையப்ெபறுகறார். ௩௨அவர்
மூலம் ேதவன் மகைமைய அைடந்தால், ப றகு ேதவன் தன் மகனுக்கு அவர்
மூலமாகேவமகைமஅளிப்பார். ேதவன்வைரவல்அவருக்குமகைமதருவார்.
௩௩ “எனது பள்ைளகேள, நான் இன்னும் ெகாஞ்சக் காலம் மட்டும்தான்

உங்கேளாடு இருப்ேபன். என்ைன நீங்கள் ேதடுவீர்கள். நான் யூதர்களுக்கு
ெசான்னவற்ைறேய இப்ெபாழுது உங்களுக்கும் ெசால்க ேறன். நான் ேபாக ற
இடத்துக்குநீங்கள்வரமுடியாது.
௩௪ “நான்உங்களுக்குஒருபுதயகட்டைளையத்தருக ேறன். நீங்கள்ஒருவைர

ஒருவர் ேநச யுங்கள். நான் உங்கைள ேநச த்ததுேபான்று நீங்களும் ஒருவைர
ஒருவர் ேநச யுங்கள். ௩௫ நீங்கள் ஒருவைர ஒருவர் ேநச த்தால் அைனத்து
மக்களும்உங்கைளஎன்சீஷர்கெளனஅறந்துெகாள்வர்” என்றார்.

ேபதுருமறுதலிப்பதுபற்ற
(மத். 26:31–35;மாற். 14:27–31;லூ. 22:31–34)
௩௬ சீேமான் ேபதுரு இேயசுவ டம், “ஆண்டவேர, நீங்கள் எங்ேக ேபாக றீர்கள்?”

என்றுேகட்டான்.
அதற்கு இேயசு, “நான் எங்ேக ேபானாலும் உன்னால் அங்ேக பன்ெதாடர்ந்து

இப்ேபாதுவரமுடியாது. ஆனால்நீ ப றகுஎன்பன்ேனவருவாய்” என்றார்.
௩௭ ேபதுரு அவரிடம், “ஆண்டவேர, நான் இப்ெபாழுது ஏன் உங்கைளப்

பன்ெதாடரமுடியாது? நான்உங்களுக்காகஉய ர் தரவும்தயார்” என்றான்.
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௩௮ இேயசு அதற்கு, “நீ உண்ைமய ேலேய எனக்காக உன் உயைரயும்
தருவாயா? நான்உனக்குஉண்ைமையக்கூறுக ேறன். நீ என்ைனஅறயாதவன்
என்றுேசவல்கூவுவதற்குமுன்னால்மூன்றுமுைறமறுதலிப்பாய்” என்றார்.

௧௪
சீஷர்களுக்குஆறுதல்
௧ இேயசு அவர்களிடம், “நீங்கள் மனம் கலங்காதீர்கள். ேதவைன

வசுவாச யுங்கள். என்னிலும்வசுவாசம்ைவயுங்கள். ௨எனதுப தாவன்வீட்டில்
அைறகள் ஏராளமாக உள்ளன. அது உண்ைம இல்ைல என்றால் நான் இதைன
உங்களிடம்ெசால்லமாட்ேடன். உங்களுக்குஓர்இடத்ைதத்தயார் ெசய்வதற்காக
நான் அங்ேக ெசல்லுக ேறன். ௩ நான் அங்ேக ேபானதும் உங்களுக்கான
இடத்ைத தயார் ெசய்ேவன். நான் தரும்ப வருேவன். என்ேனாடு உங்கைள
அைழத்துச் ெசல்ேவன். எனேவ, நான் எங்ேக இருப்ேபேனா அங்ேக நீங்களும்
இருப்பீர்கள். ௪நான்ேபாக றஇடத்த ற்குவழி உங்களுக்குத்ெதரியும்” என்றார்.
௫ உடேன, “ஆண்டவேர, நீர் எங்ேக ேபாக றீர் என்ேற எங்களுக்குத்

ெதரியவல்ைல. அவ்வாறுஇருக்கும்ேபாதுவழி எங்களுக்குஎப்படித் ெதரியும்?”
எனேதாமா ேகட்டான்.
௬ அதற்கு இேயசு, “நாேன வழி, நாேன உண்ைம, நாேன வாழ்வு. என்

மூலமாகத்தான் என் ப தாவ டம் ேபாக முடியும். ௭ நீங்கள் உண்ைமய ேலேய
என்ைனப் புரிந்துெகாண்டால் என் ப தாைவயும் புரிந்துெகாள்ளலாம்.
ஆனால் இப்ெபாழுது என் பதாைவ நீங்கள் அறவீர்கள். நீங்கள் அவைரப்
பார்த்தருக்க றீர்கள்” என்றார்.
௮ இேயசுவ டம் பலிப்பு, “ஆண்டவேர, எங்களுக்கு ப தாைவக் காட்டுங்கள்.

அதுதான்எங்களுக்குத் ேதைவயானது” என்றான்.
௯அதற்குஇேயசு “பலிப்பு, நான் உன்ேனாடு நீண்ட நாட்களாக இருக்க ேறன்.

ஆைகயால் நீ என்ைன அறந்தருக்கேவண்டும். என்ைனப் பார்க்க றவன்
எவனும்என்பதாைவப்பார்க்க றான். அப்படியருக்கநீஎன்னிடம், ‘எங்களுக்குப்
ப தாைவக் காட்டுங்கள்’ என்று கூறுகறாேய. ௧௦ நான் ப தாவலும் ப தா
என்னிலும்இருக்கறைத நீஉண்ைமயாகேவ நம்புக றாயா? நான்உங்களுக்குச்
ெசான்னைவ எல்லாம் என்னிடமிருந்து வந்தைவ அல்ல. ப தா என்னில்
வாழ்க றார். அவர் அவருைடய பணிையச் ெசய்க றார். ௧௧ நான் ப தாவல்
இருக்க ேறன். ப தாஎன்னில்இருக்க றார்என்றுநான்ெசால்லும்ேபாதுஎன்ைன
நம்புங்கள். இல்லாவ ட்டால் நான் ெசய்த அற்புதங்களுக்காவது என்ைன
நம்புங்கள்.
௧௨ “நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுக ேறன், என்னில் நம்ப க்ைக

ைவக்கற எவனும் நான் ெசய்த அத்தைகய அற்புதங்கைளச் ெசய்வான்.
என்ைனவட ேமலான காரியங்கைளக்கூட ெசய்வான். ஏெனன்றால் நான் என்
ப தாவ டம்ெசல்க ேறன். ௧௩எனதுெபயரில்நீங்கள்எைதேவண்டினாலும்அைத
உங்களுக்காக நான் ெசய்ேவன். ப றகு ப தாவன் மகைம குமாரனின்மூலமாக
வளங்கும். ௧௪ நீங்கள் எனது ெபயரில் என்ைன என்ன ேகட்டாலும் அைத நான்
ெசய்ேவன்.
பரிசுத்தஆவயானவர்பற்றயவாக்குறுத
௧௫ “நீங்கள் என்ைன ேநச த்தால், நான் கட்டைளய ட்டபடி நீங்கள்

காரியங்கைளச் ெசய்வீர்கள். நான் ப தாைவ ேவண்டுேவன். அவர் உங்களுக்கு
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இன்ெனாரு உதவயாளைரத் தருவார். ௧௬ அந்த உதவயாளர் எப்ெபாழுதும்
உங்கேளாடு இருப்பார். ௧௭ உண்ைமயன் ஆவேய அந்த உதவயாளர்.
இந்த உலகம் அவைர ஏற்றுக்ெகாள்ளாது. ஏெனன்றால் உலகம் அவைரக்
காணாமலும் ெதரிந்துெகாள்ளாமலும் இருக்கறது. ஆனால் நீங்கள் அவைர
அறவீர்கள். அவர்உங்கேளாடுவாழ்க றார். அவர்உங்களிலும்வாழ்வார்.
௧௮ “ெபற்ேறார் இல்லாத பள்ைளகைளப்ேபான்று நான் உங்கைளவ ட்டுப்

ேபாகமாட்ேடன். நான் மீண்டும் உங்களிடம் வருேவன். ௧௯இன்னும் ெகாஞ்சக்
காலத்தல்உலகல்உள்ளமக்கள்என்ைனஇனிேமல்காணமாட்டார்கள். ஆனால்
நீங்கள் என்ைனப் பார்ப்பீர்கள். நான் உய ர்வாழ்வதால் நீங்களும் வாழ்வீர்கள்.
௨௦ அந்த நாளிேல நான் ப தாவல் இருப்பைத நீங்கள் அறவீர்கள். நான்
உங்களிலும் நீங்கள் என்னிலும் இருப்பைதயும் அறவீர்கள். ௨௧ ஒருவன்
எனது கட்டைளகைளத் ெதரிந்துெகாண்டு, அவற்றுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் அவன்
உண்ைமயாகேவ என்ைன ேநச க்க றான். என்ைன ேநச க்க றவைன என்
பதாவும் ேநச ப்பார். அேதாடு நானும் அவைன ேநச ப்ேபன். நான் என்ைன
அவனிடம்ெவளிப்படுத்துேவன்” என்றார்.
௨௨ ப றகு யூதா என்பவன் (யூதாஸ்காரிேயாத் அல்ல) இேயசுவ டம்,

“ஆண்டவேர, நீர் உம்ைம உலகத்துக்கு இல்லாமல் எங்களுக்கு
ெவளிப்படுத்தேவண்டும்என்றுஏன்த ட்டமிடுக றீர்?” என்றான்.
௨௩ அதற்கு இேயசு, “எவெனாருவன் என்ைன ேநச க்க றாேனா அவன் என்

உபேதசங்களுக்குக் கீழ்ப்படிக றான். எனது ப தா அவன்மீது அன்பு ைவப்பார்.
நானும் எனது பதாவும் அவனிடம் வந்து அவேனாடு வாழ்ேவாம். ௨௪ஆனால்
என்ைன ேநச க்காதவன், என் உபேதசங்களுக்குக் கீழ்ப்படியமாட்டான். நீங்கள்
ேகட்டுக்ெகாண்டிருக்க ற எனது உபேதசங்கள் எல்லாம் என்னுைடயைவயல்ல.
அைவஎன்ைனஅனுப்பனஎனதுபதாவனுைடயைவ.
௨௫ “நான் உங்கேளாடு இருக்ைகயல் இவற்ைற எல்லாம் உங்களுக்குச்

ெசால்லிவட்ேடன். ௨௬ஆனால் உதவயாளர் எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்குப்
ேபாத ப்பார். நான்உங்களுக்குச் ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் உங்களுக்குஅவர்
நைனவுபடுத்துவார். அவேர பரிசுத்தஆவயானவர். ப தா எனது நாமத்தனால்
அவைரஅனுப்புவார்.
௨௭ “நான் சமாதானத்ைத உங்களுக்கு ைவத்துவ ட்டுப் ேபாக ேறன்.

எனது ெசாந்த சமாதானத்ைதேய உங்களுக்குக் ெகாடுக்க ேறன். உலகம்
ெகாடுப்பதுேபால் இல்லாமல் நான் வத்தயாசமான சமாதானத்ைதக்
ெகாடுக்க ேறன். ஆைகயால்உங்கள்மனம்கலங்காமல்இருக்கட்டும். அஞ்சவும்
ேவண்டாம். ௨௮ ‘நான் ேபாேவன், மீண்டும் உங்களிடம் வருேவன்’ என்று
ெசான்னைத நீங்கள் ேகட்டீர்கள். நீங்கள் என்ைன ேநச ப்பதானால், நான்
என் ப தாவ டம் தரும்ப ப்ேபாவைதப்பற்ற மக ழ்ச்ச யைடவீர்கள், ஏெனன்றால்
என்ைனவட என் ப தா ெபரியவர். ௨௯ நான் இைவ நடப்பதற்கு முன்னேர
இவற்ைறஉங்களிடம்ெசால்க ேறன். இைவநைடெபறும்ேபாதுஎன்ைனநீங்கள்
நம்புவீர்கள்.
௩௦ “நான் உங்கேளாடு அத கம் ேபசமாட்ேடன். இந்த உலகத்ைதஆளுகறவன்

(சாத்தான்) வந்துெகாண்டிருக்க றான். அவனுக்கு என்மீது அதகாரமில்ைல.
௩௧ ஆனால் நான் என் பதாைவ ேநச க்க ேறன் என்று உலகத்துக்குத்
ெதரியேவண்டும். ஆைகயால் என் ப தா எனக்குச் ெசான்னவற்ைற மட்டும்
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நான் ெசய்க ேறன். இப்ெபாழுதுவாருங்கள், இந்தஇடத்ைதவ ட்டுப் ேபாேவாம்”
என்றார்.

௧௫

த ராட்ைசச்ெசடியன்உவைம
௧ “நாேன உண்ைமயான த ராட்ைசச் ெசடி, எனது ப தாேவ ேதாட்டக்காரர்.

௨ அவர், கனிெகாடுக்காத எனது கைளகள் எைவேயா அவற்ைற ெவட்டிப்
ேபாடுக றார். கனிெகாடுக்க ற கைளகைள ேமலும் கனி ெகாடுக்கும்படி அவர்
சுத்தம் பண்ணுகறார். ௩ நான் உங்களுக்குச் ெசய்த உபேதசங்களால் நீங்கள்
ஏற்ெகனேவ சுத்தமாகயருக்க றீர்கள். ௪ நீங்கள் என்னில் நைலத்தருங்கள்.
நானும் உங்களில் நைலத்தருப்ேபன். எந்தக் கைளயும் தனியாகக்
கனிெகாடுக்க இயலாது. அது ெசடிய ேலேய ெதாடர்ந்து இருக்கேவண்டும்.
இதுேபாலத்தான் நீங்களும். நீங்கள் தனியாக இருந்து கனிதர முடியாது.
என்ேனாடு ேசர்ந்ேதஇருக்கேவண்டும்.
௫ “நான்தான் த ராட்ைசச் ெசடி. நீங்கள் கைளகள். எவெனாருவன்

என்னிடம் ந ரந்தரமாக இருக்க றாேனா, எவெனாருவனிடம் நான் ந ரந்தரமாக
இருக்க ேறேனா, அவன் கனிதரும் கைளயாக இருப்பான். ஆனால் அவன்
நான் இல்லாமல் எதுவும் ெசய்ய இயலாது. ௬ என்ேனாடு இல்லாத எவனும்
ெசடியலிருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட்ட கைளேபால் ஆகவடுகறான். அது
காய்ந்துேபாகும். மக்கள் அவற்ைறப் ெபாறுக்க ெநருப்ப ேல ேபாட்டு
எரித்துவடுகறார்கள். ௭என்னில் ந ரந்தரமாகஇருங்கள், என்உபேதசங்கைளக்
கைடப்ப டியுங்கள். நீங்கள் இவற்ைறச் ெசய்தால் நீங்கள் வரும்புக ற
எவற்ைறயும் என்னிடம் ேகட்கலாம். அைவ உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்படும்.
௮ நீங்கள் அதகக் கனிகைளத் தந்து, நீங்கேள என் சீஷர்கள் என்பைதக் காட்ட
ேவண்டும். இதுஎன்பதாவுக்கும்மகைமையக்ெகாண்டுவரும்.
௯ “ப தா என்ைன ேநச ப்பதுேபான்று நான் உங்கைள ேநச க்க ேறன்.

இப்ெபாழுது எனது அன்பல் நைலத்தருங்கள். ௧௦ நான் என் ப தாவன்
கட்டைளகளுக்குக்கீழ்ப்படிக ேறன். நான்அவரதுஅன்பல்நைலத்தருக்க ேறன்.
இைதப்ேபாலேவ, நீங்களும் எனது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் எனது
அன்பல் நைலத்தருப்பீர்கள். ௧௧ நான் இவற்ைறெயல்லாம் உங்களுக்குக்
கூறுக ேறன். எனேவ நான் ெபற்ற மக ழ்ச்சைய நீங்களும் ெபறலாம்.
உங்கள் மக ழ்ச்ச முழுைமயாக இருக்கேவண்டும் என்று நான் வரும்புக ேறன்.
௧௨ இைதத்தான் நான் உங்களுக்குக் கட்டைள இடுக ேறன்: நான் உங்கைள
ேநச ப்பது ேபால் நீங்களும் ஒருவைர ஒருவர் ேநச யுங்கள். ௧௩ ஒருவன்
தன் நண்பனுக்காக இறப்பைதவ டச் ச றந்த அன்பு ேவறு எதுவுமில்ைல.
௧௪ நான் ெசான்னபடி ெசய்தால் நீங்களும் எனது சறந்த நண்பர்களாவீர்கள்.
௧௫இனி நான் உங்கைள ேவைலக்காரன் என்று அைழப்பதல்ைல. ஏெனனில்
ேவைலக்காரன் தன் எஜமானன்ெசய்வைதஅறயமாட்டான். நான்இப்ெபாழுது
உங்கைள நண்பர்கள் என்ேற அைழக்க ேறன். ஏெனன்றால் என் ப தா எனக்குச்
ெசான்னவற்ைறெயல்லாம் நான்உங்களுக்குச்ெசால்லியருக்க ேறன்.
௧௬ “நீங்கள் என்ைனத் ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல. நாேன உங்கைளத்

ேதர்ந்ெதடுத்ேதன். நாேன உங்கைளக் கனிெகாடுக்குமாறு ஏற்படுத்த ேனன்.
உங்கள் வாழ்வல் இந்தக் கனி ந ரந்தரமாக இருக்கேவண்டும். ப றகு என் ப தா
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என்ேபரில் நீங்கள் ேகட்க ற எைதயும் உங்களுக்குத் தருவார். ௧௭இதுேவ எனது
கட்டைள. ஒருவேராடுஒருவர்அன்பாயருங்கள்.

சீஷர்கைளஎச்சரித்தல்
௧௮ “இந்த உலகம் உங்கைளப் பைகத்தால், அது என்ைனத்தான் முதலில்

பைகக்க றது என்பைத நைனவுெகாள்ளுங்கள். ௧௯ நீங்கள் இந்த உலகத்ைதச்
சார்ந்தவர்களாக இருந்தால் அது தன் மனிதர்கைள ேநச ப்பதுேபான்று
உங்கைளயும் ேநச க்கும். ஆனால் நான் உங்கைள உலகத்தலிருந்து ேதர்ந்து
எடுத்துவ ட்ேடன். அதனால்தான்உலகம்உங்கைளப்பைகக்க றது.
௨௦ “ஒரு ேவைலக்காரன் தன் எஜமானைனவடப் ெபரியவன் அல்லன்

என்று நான் ெசான்ன கருத்ைத நைனத்துப்பாருங்கள். மக்கள் என்ைனத்
துன்புறுத்தனால் அவர்கள் உங்கைளயும் துன்புறுத்துவார்கள். மக்கள் என்
உபேதசங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் உங்கள் உபேதசத்த ற்கும் கீழ்ப்படிவார்கள்.
௨௧ மக்கள் இவற்ைறெயல்லாம் என்ெபாருட்ேட உங்களுக்குச் ெசய்வார்கள்.
அவர்கள் என்ைன அனுப்பயவைரப்பற்ற அறயமாட்டார்கள். ௨௨ நான்
உலகத்துக்குவந்துமக்களிடம் ேபசாமல்இருந்தருந்தால்அவர்களுக்குப் பாவம்
பற்றய எண்ணம் இல்லாமல் இருந்தருக்கும். ஆனால் இப்ெபாழுது நான்
அவர்களிடம்ேபசவ ட்ேடன். எனேவஅவர்கள்தம்பாவங்களுக்குச்சாக்குேபாக்கு
ெசால்லமுடியாது.
௨௩ “என்ைன ெவறுக்கற எவனும் என் பதாைவயும் ெவறுக்கறான். ௨௪நான்,

இதுவைர எவரும் ெசய்யாதவற்ைற மக்கள் மத்தயல் ெசய்தருக்க ேறன்.
நான் அவற்ைறச் ெசய்யாமல் இருந்தருந்தால் மக்களுக்குத் தம் பாவத்ைதப்
பற்றய குற்ற உணர்வு இல்லாமல் ேபாயருக்கும். ஆனால் நான்
ெசய்தவற்ைறெயல்லாம் அவர்கள் பார்த்தருக்க றார்கள். எனினும் அவர்கள்
என்ைனயும் என் ப தாைவயும் ெவறுக்கறார்கள். ௨௫ ‘அவர்கள் காரணம்
இல்லாமல் என்ைன ெவறுக்கறார்கள்’ என்னும் வாக்கயம் உண்ைமயாகும்படி
இதுநடந்தது.
௨௬ “நான் என் ப தாவ டமிருந்து அந்த உதவயாளைர உங்களிடம்

அனுப்புேவன். என் ப தாவ டமிருந்து வருகற அவர் உண்ைமயன் ஆவயாக
இருப்பார். அவர் வரும்ேபாது என்ைனப்பற்ற க் கூறுவார். ௨௭ நீங்கள்
ெதாடக்கக்கால முதேல என்ேனாடு இருப்பதால் நீங்களும் என்ைனப்பற்ற
மக்களிடம் சாட்ச கூறுவீர்கள்.”

௧௬
௧ “நீங்கள் உங்கள் நம்ப க்ைகைய இழந்துவ டக் கூடாது என்பதற்காக

இைவகைள நான் உங்களுக்குச் ெசால்லி இருக்க ேறன். ௨ மக்கள் தங்கள்
ஆலயங்களில் இருந்து உங்கைள ெவளிேயற்றுவர். ேமலும் உங்கைளக்
ெகால்பவன் ேதவனுக்கு ேசைவெசய்க றவன் என்றுமக்கள் எண்ணும்படியான
காலம் வரும். ௩ அவர்கள் ப தாைவப்பற்றயும் என்ைனப்பற்றயும்
அற ந்துெகாள்ளாததால் இப்படிச் ெசய்வார்கள். ௪ நான் இப்ெபாழுது
இவற்ைறப்பற்றெயல்லாம் ெசால்லிவட்ேடன். எனேவ இைவ நகழும் காலம்
வரும்ேபாது, நான் ஏற்ெகனேவ உங்களுக்கு எச்சரித்தருக்க ேறன் என்பைத
நைனவுபடுத்த க்ெகாள்வீர்கள்.

பரிசுத்தஆவயானவரின்பணிகள்
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“நான் உங்கேளாடு இருந்ேதன். எனேவ ெதாடக்கத்தல் இவற்ைறெயல்லாம்
நான் உங்களுக்குச் ெசால்லவல்ைல. ௫ இப்ெபாழுது நான் என்ைன
அனுப்பனவரிடம் ெசல்லப் ேபாக ேறன். ‘நீங்கள் எங்ேக ேபாக றீர்கள்’ என்று
யாரும் என்ைன இதுவைர ேகட்கவல்ைல. ௬ எனினும் நான் இவற்ைறச்
ெசான்னதால் உங்கள் இருதயம் துக்கத்தால் ந ரம்பவ ட்டது. ௭ஆனால் நான்
உங்களுக்கு உண்ைமையச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ேறன். நான் ேபாவது
உங்களுக்கு நன்ைமையத் தரும். ஏெனன்றால் நான் ேபானால், உதவயாளைர
அனுப்புேவன். நான்ேபாகாவ ட்டால்அந்தஉதவயாளர்வரமாட்டார்.
௮ “அவர் வரும்ேபாது இவற்ைறப்பற்றய உண்ைமகைளெயல்லாம்

உலகலுள்ள மக்களுக்கு நரூப ப்பார். அேதாடு பாவத்தன் குற்றம்பற்றயும்,
ேதவேனாடு உள்ள சரியான உறவுபற்றயும், நயாயத்தீர்ப்புபற்றயும்
வளக்குவார். ௯ அந்த உதவயாளர், மக்கள் என்ைன நம்பாததால் அவர்கள்
பாவம் ெசய்தவர்கள் என்பைத நரூப ப்பார். ௧௦அவர் ேதவனிடம் எனக்கருக்க ற
நல்ல உறவுபற்றயும் நரூப ப்பார். ஏெனன்றால் நான் ப தாவ டம் ெசல்க ேறன்.
அப்ெபாழுது நீங்கள் என்ைனக் காணமாட்டீர்கள். ௧௧ நயாயத்தீர்ப்புபற்றய
உண்ைமைய அவர் உலகத்துக்கு நரூப ப்பார். ஏெனன்றால் இந்த உலைக
ஆளுகறசாத்தான்ஏற்ெகனேவநயாயந்தீர்க்கப்பட்டிருக்க றான்.
௧௨ “உங்களிடம் ெசால்வதற்கு என்னிடம் ஏராளமான ெசய்த கள்

இருக்கன்றன. ஆனால் இப்ெபாழுது நீங்கள் தாங்க க்ெகாள்ள முடியாதபடி
அந்தச்ெசய்த கள்அதகப்படியானைவ. ௧௩ஆனால்உண்ைமயன்ஆவயானவர்
வரும்ேபாது அைனத்து உண்ைமகளிலும் உங்கைள வழிநடத்த ச் ெசல்வார்.
ஆவயானவர் அவரது ெசாந்த வார்த்ைதகைளக் கூறுவதல்ைல. அவர் என்ன
ேகட்டிருக்க றாேரா அவற்ைறேய ேபசுவார். ௧௪ நடக்கப்ேபாக றவற்ைறப்பற்ற
மட்டுேம அவர் ேபசுவார். உண்ைமயன் ஆவயானவர் எனக்கு மகைமையக்
ெகாண்டுவருவார். எப்படி என்றால் அவர் என்னிடம் கருத்துக்கைளப்
ெபற்று உங்களுக்குச் ெசால்லுவார். ௧௫ ப தாவனுைடயைவகள் எல்லாம்
என்னுைடயைவகள். அதனால்தான் ஆவயானர் என்னிடமிருந்து
கருத்துக்கைளப்ெபற்றுஉங்களுக்குச்ெசால்லுவார் என்ேறன்.”
துயரம்மக ழ்ச்ச யாக மாறும்
௧௬ பன்னும் இேயசு “இன்னும் ெகாஞ்ச காலத்த ற்குப்பன் என்ைன நீங்கள்

பார்க்க முடியாது. அதற்குக் ெகாஞ்ச காலத்த ற்குப் பன் நீங்கள் என்ைன
மீண்டும்பார்க்கலாம்” என்றார்.
௧௭ இேயசுவன் சீஷர்களில் சலர் ஒருவருக்ெகாருவர், “ ‘ெகாஞ்ச

காலத்த ற்குப்பன் பார்க்கமுடியாது. ெகாஞ்ச காலத்த ற்குப் ப றகு நீங்கள்
என்ைன மீண்டும் பார்க்கலாம்’ என்றாேர, இேயசு எைதக் கருத இவ்வாறு
கூறுகறார். ‘நான் ப தாவ டம் ேபாக ேறன்’ என்று ஏன்கூறுகறார். ௧௮ ‘ெகாஞ்ச
காலம்’ என்று கூறனாேர அதன் ெபாருள் என்ன? அவர் என்ன ெசால்க றார்
என்றுஎங்களால்புரிந்துெகாள்ளமுடியவல்ைலேய” என்றுேபச க்ெகாண்டனர்.
௧௯ சீஷர்கள் தன்னிடம் அைதப்பற்ற க் ேகட்க வரும்புவைத இேயசு

கவனித்தார். ஆைகயால் இேயசு அவர்களிடம், “நீங்கள் உங்களுக்குள் என்ன
ேபச க்ெகாள்க றீர்கள்? நான், ‘இன்னும்ெகாஞ்ச காலத்த ற்குப் ப றகு என்ைனப்
பார்க்க முடியாது. அப்புறம் ெகாஞ்ச காலத்த ற்குப் பன்பு மீண்டும் என்ைனப்
பார்ப்பீர்கள்’ என்று ெசான்ேனேன, அைதப் பற்றயா? ௨௦ நான் உங்களுக்கு
உண்ைமையக்கூறுக ேறன். நீங்கள் அழுதுதுக்கப்படுவீர்கள். ஆனால் உலகம்
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மக ழ்ச்ச யாக இருக்கும். நீங்கள் துக்கப்படுவீர்கள். ஆனால் உங்கள் துயரம்
மக ழ்ச்ச யாக மாறும்.
௨௧ “ஒரு ெபண், குழந்ைதையப் ெபற்ெறடுக்கும்ேபாது அவளுக்கு வலி

ஏற்படும். ஏெனன்றால் அவளுக்குக் குற ப்ப ட்டேவைள ெநருங்க இருக்கும்.
ஆனால் குழந்ைத ப றந்ததும் அவள் தன் வலிைய மறந்துவடுவாள். குழந்ைத
இந்த உலகுக்கு வந்துவ ட்டது என்பதல் மிகுந்த மக ழ்ச்ச அைடவாள்.
௨௨ உங்களுக்கும் இைதப்ேபாலத்தான். இப்ெபாழுது நீங்கள் துயரமாக
இருக்க றீர்கள். ஆனால் நான் மீண்டும் உங்கைளப் பார்ப்ேபன். அப்ெபாழுது
நீங்கள் மக ழ்ச்ச யாக இருப்பீர்கள். எவராலும் உங்கள் மக ழ்ச்சையப்
பற க்க முடியாது. ௨௩ அந்த நாளில் நீங்கள் என்னிடம் எைதப்பற்றயும்
ேகட்கமாட்டீர்கள். நான் உங்களுக்கு உண்ைமையக் கூறுக ேறன். என் ேபரில்
நீங்கள் எைதக் ேகட்டாலும் என் ப தா உங்களுக்குத் தருவார். ௨௪ இதுவைர
நீங்கள் என்ேபரால் எைதயும் ேகட்கவல்ைல. ேகளுங்கள், அப்ெபாழுது நீங்கள்
ெபற்றுக்ெகாள்வீர்கள். உங்கள்மக ழ்ச்ச முழுைமயானமக ழ்ச்ச யாகஇருக்கும்.

உலகத்தன்மீதுெவற்ற
௨௫ “நான் இவற்ைறெயல்லாம் உங்களுக்கு மைற ெபாருளில்

கூறயருக்க ேறன். ஆனால் காலம் வரும். அப்ேபாது நான் இவ்வாறு
மைறெபாருளில் ேபசாமல் ெவளிப்பைடயாகச் ெசய்த கைள அந்தப்
ப தாைவப்பற்ற க் கூறுேவன். ௨௬அந்த நாளில் நீங்கள் ப தாவ டம் என்ேபரில்
உங்களுக்கானைதக் ேகட்பீர்கள். நான் உங்களுக்காக என் ப தாவ டம்
ேகட்டுக்ெகாள்ளும் ேதைவ இருக்காது என்று ெசால்க ேறன். ௨௭ என் ப தா
அவராகேவ உங்கைள ேநச க்க றார். ஏெனன்றால் நீங்கள் என்னிடம் அன்பாக
இருந்தீர்கள். நான் ேதவனிடம் இருந்து வந்ததாக நீங்கள் நம்பயருந்தீர்கள்.
௨௮நான்இந்தஉலகத்துக்குஎன்ப தாவ டம்இருந்துவந்ேதன். இப்ெபாழுதுநான்
இந்த உலகத்ைதவ ட்டுப் ேபாக ேறன். என் ப தாவ டம் தரும்ப ப் ேபாக ேறன்”
என்றார்.
௨௯ ப றகு இேயசுவன் சீஷர்கள் அவரிடம், “நீர் இப்ெபாழுது எங்களிடம்

ெதளிவாகப் ேபச க்ெகாண்டிருக்க றீர். புரிந்து ெகாள்வதற்குக் கடினமான
வார்த்ைதகைளநீர்பயன்படுத்தவல்ைல. ௩௦உமக்குஎல்லாம்ெதரியும்என்பைத
நாங்கள்இப்ேபாது ெதரிந்துெகாண்ேடாம். உம்மிடம் ஒருவன்ஒரு ேகள்வையக்
ேகட்பதற்கு முன்னேர அக்ேகள்வக்கு உம்மால் பதல்கூற முடியும். இைவ நீர்
ேதவனிடம்இருந்துவந்தவர் என்பைதஎங்கைளநம்பைவக்க றது” என்றனர்.
௩௧ இேயசு அவர்களிடம், “எனேவ நீங்கள் இப்ேபாது நம்புக றீர்கள்.

௩௨ என்ைனக் கவனியுங்கள். நீங்கள் ச தற ப்ேபாக ற ேவைள இேதா
ெநருங்க க்ெகாண்டிருக்க றது. ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் ெசாந்த வீட்டிற்குப்
ேபாய் என்ைன வட்டு வலக ப் ேபாவீர்கள். அந்த ேநரம் இேதா வந்துவ ட்டது.
நீங்கள் என்ைன வட்டுப் ேபாவீர்கள். நான் தனிேய இருப்ேபன். எனினும்
நான் உண்ைமயல் தனித்தருக்கமாட்ேடன். ஏெனன்றால் என்ேனாடு என் ப தா
இருக்க றார்.
௩௩ “என்னில் உங்களுக்கு சமாதானம் இருக்கும்ெபாருட்டு இவற்ைற நான்

உங்களுக்குச் ெசான்ேனன். இந்த உலகத்தல் உங்களுக்குத் ெதாந்தரவுகள்
ஏற்படும். ஆனால் ைதரியமாக இருங்கள். நான் உலகத்ைத ெவன்றுவட்ேடன்”
என்றார்.
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௧௭
சீஷர்களுக்காகப் ப ரார்த்தைன
௧ இவற்ைறெயல்லாம் இேயசு ெசான்ன பறகு, அவர் தனது கண்களால்

வானத்ைத (பரேலாகத்ைத) அண்ணாந்து பார்த்தார். “ப தாேவ, ேநரம்
வந்துவ ட்டது. உமது குமாரனுக்கு மகைமையத் தாரும். அதனால்
உமது குமாரனும் உமக்கு மகைமையத் தருவார். ௨ உமது குமாரன்
அவரிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்ட அைனத்து மக்களுக்கும் ந ரந்தர வாழ்ைவக்
ெகாடுக்கும்படியாக அைனத்து மக்கள் மீதும் அவருக்கு அதகாரம் ெகாடுத்தீர்.
௩ அந்த மனிதர்கள், நீர்தான் உண்ைமயான ேதவன் என்பைதயும் உம்மால்
அனுப்பப்பட்டவர் இேயசு க றஸ்து என்பைதயும் ெதரிந்துெகாள்வார்கள்.
இவ்வாறுெதரிந்துெகாள்வதுதான்ந ரந்தரமானவாழ்க்ைக. ௪நான்ெசய்யுமாறு
நீர் ெகாடுத்த ேவைலகைள நான் முடித்துவ ட்ேடன். நான் பூமியல் உம்ைம
மகைமப்படுத்த ேனன். ௫ இப்ெபாழுது, உம்ேமாடு இருக்கும் மகைமையத்
தாரும். உலகம் உண்டாவதற்கு முன்பருந்ேத உம்ேமாடு நான் ெகாண்டிருந்த
மகைமையத்தாரும்.
௬ “உலகத்தலிருந்து சல ஆட்கைள நீர் எனக்குக் ெகாடுத்தீர். நான்

அவர்களுக்கு உம்ைம ெவளிப்படுத்த ேனன். அவர்கள் உம்முைடயவர்களாக
இருந்தார்கள். அவர்கைள எனக்குத் தந்தீர். அவர்கள் உமது ேபாதைனக்குக்
கீழ்ப்படிந்தார்கள். ௭ நீர் எனக்குத் தந்தைவெயல்லாம் உம்மிடமிருந்து
வந்தைவ என்று அவர்கள் இப்ேபாது ெதரிந்துெகாண்டனர். ௮ நீர் எனக்குக்
ெகாடுத்த ேபாதைனகைள நான் அவர்களுக்குக் ெகாடுத்ேதன். அவற்ைற
அவர்கள் ஏற்றுக்ெகாண்டனர். உண்ைமயாகேவ நான் உம்மிடமிருந்து
வந்தருக்க ேறன் என்பைத அவர்கள் ெதரிந்துெகாண்டார்கள். நீர் என்ைன
அனுப்பைவத்தைதயும் அவர்கள் நம்புக றார்கள். ௯ நான் அவர்களுக்காக
இப்ெபாழுது ேவண்டுக ேறன். நான் உலகல் உள்ள மக்களுக்காக
ேவண்டிக்ெகாள்ளவல்ைல. ஆனால் நீர் எனக்குக் ெகாடுத்த மக்களுக்காக
ேவண்டுதல் ெசய்க ேறன். ஏெனன்றால் அவர்கள் உம்முைடயவர்கள்.
௧௦ என்னுைடயைவ எல்லாம் உம்முைடயைவ. உம்முைடயைவ எல்லாம்
என்னுைடயைவ. அவர்களில் நான்மகைமஅைடந்தருக்க ேறன்.
௧௧ “இப்ெபாழுது நான் உம்மிடத்தல் வந்துெகாண்டிருக்க ேறன். நான்

இனிேமல் உலகத்தல் இருக்கமாட்ேடன். ஆனால் இவர்கள் இப்ெபாழுதும்
உலகத்தல் தான் இருக்கறார்கள். பரிசுத்த ப தாேவ, உமது ெபயரின்
வல்லைமயனால் அவர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கச் ெசய்யும். இதன் மூலம்
நீரும் நானும் ஒன்றாக இருப்பதுேபாலேவ அவர்களும் ஒன்றாயருப்பார்கள்.
௧௨ நான் அவர்கேளாடு இருந்தேபாது அவர்கைளப் பாதுகாத்து வந்ேதன்.
நீர் எனக்குத் தந்த உமது ெபயரின் வல்லைமயனால் அவர்கைளப்
பாதுகாத்ேதன். அவர்களில் ஒருவன் மட்டும் இழக்கப்பட்டான். (யூதாஸ்)
அவன் இழக்கப்படுவதற்காகேவ ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவன். ஏற்ெகனேவ
ேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டைவ நைறேவறும்படிேய அவன்
இழக்கப்பட்டான்.
௧௩ “நான் இப்ெபாழுது உம்மிடம் வருக ேறன். ஆனால் இவற்ைறெயல்லாம்

நான் உலகல் இருக்கும்ேபாேத ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன். நான்
இவற்ைறெயல்லாம் கூறுக ேறன். ஆதலால் அவர்கள் எனது மகழ்ச்சையப்
ெபறமுடியும். அவர்கள் எனது முழுைமயான மக ழ்ச்சையயும் ெபறேவண்டும்
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என நான் வரும்புக ேறன். ௧௪ உமது ேபாதைனகைள நான் அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தருக்க ேறன். உலகம்அவர்கைளெவறுக்கறது. ஏெனன்றால்அவர்கள்
இந்தஉலகத்ைதச்சார்ந்தவர்கள்அல்லர். நானும்இந்தஉலகத்ைதச்சார்ந்தவன்
அல்லன்.
௧௫ “அவர்கைள உலகத்தலிருந்து ெவளிேய எடுக்கும்படி நான்

உம்ைம ேவண்டிக்ெகாள்ளவல்ைல. அவர்கைள நீர் தீைமயலிருந்து
பாதுகாத்துக்ெகாள்ளும்படி ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன். ௧௬ நான் இந்த
உலகத்ைத சாராதது ேபாலேவ அவர்களும் இந்த உலகத்ைதச் சாராதவர்களாக
இருக்க றார்கள். ௧௭ உம்முைடய உண்ைமயன் மூலம் உமது ேசைவக்கு
அவர்கைளத் தயார்படுத்தும். உமது ேபாதைனேய உண்ைம. ௧௮ நீர்
என்ைன உலகத்துக்கு அனுப்பைவத்தீர். அது ேபாலேவ நானும் அவர்கைள
உலகத்துக்குள் அனுப்புக ேறன். ௧௯ நான் ேசைவக்காக என்ைனத் தயார்
ெசய்து ெகாண்ேடன். நான் இதைன அவர்களுக்காகேவ ெசய்க ேறன்.
எனேவ, அவர்களும் உமது ேசைவக்காக உண்ைமயல் தம்ைமத் தயார்
ெசய்துெகாள்வார்கள்.
௨௦ “நான்இவர்களுக்காகேவண்டிக்ெகாள்க ேறன். இவர்களுக்காகமட்டுமல்ல

இவர்களுைடயஉபேதசங்களால்என்மீதுநம்ப க்ைகைவக்கறவர்களுக்காகவும்
நான் ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன். ௨௧ ப தாேவ, என்னில் நம்ப க்ைக ைவக்கற
அைனவரும் ஒன்றாயருப்பதற்காகவும் நான் ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன். நீர்
என்னில்இருக்க றீர். நான்உம்மில்இருக்க ேறன். அவர்கள்எல்ேலாரும் நம்மில்
ஒன்றாக இருக்கும்படிக்கும் நான் உம்ைம ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன். ஆைகயால்
இவ்வுலகம் நீர் என்ைனஅனுப்பனதல் நம்ப க்ைகெகாள்ளும். ௨௨நீர் எனக்குத்
தந்த மகைமைய நான் தருவதால் அவர்கள் ஒன்றாக இருப்பார்கள். நானும்
நீரும் ஒன்றாக இருப்பது ேபால, ௨௩ நான் அவர்களில் இருப்ேபன்; நீர் என்னில்
இருப்பீர். ஆக அைனவரும் ஒன்றாக இருப்பார்கள். ப றகு இந்த உலகம்
நீர் என்ைன அனுப்பனைதத் ெதரிந்துெகாள்ளும். நீர் என்னிடம் அன்பாக
இருப்பதுேபாலேவநீர்அவர்களிடமும்அன்பாகஇருக்க றீர் என்பைதயும்உலகம்
ெதரிந்துெகாள்ளும்.
௨௪ “ப தாேவ! நீர் எனக்குத் தந்த இவர்கள், நான் எங்ேக இருந்தாலும்

என்னுடேன இருக்குமாறு வரும்புக ேறன். அவர்கள் என் மகைமையக் காண
ேவண்டும் எனவும் வரும்புக ேறன். உலகம் உண்டாவதற்கு முன்னேர நீர்
என்னுடன்அன்பாகஇருந்தீர். இதனால் எனக்குநீர் மகைம தந்தீர். ௨௫ப தாேவ!
நீர் நல்லவராக இருக்க றீர். இந்த உலகம் உம்ைம அற ந்துெகாள்ளவல்ைல.
ஆனால் உம்ைம நான் அறந்துெகாண்டுள்ேளன். இந்த மக்கள் நீர் என்ைன
அனுப்பனைதத் ெதரிந்துெகாண்டுள்ளனர். ௨௬ உம்ைம நான் அவர்களுக்கு
ெவளிப்படுத்த ேனன். இன்னும் ெவளிப்படுத்துேவன். ப றகு நீர் என்னிடம்
அன்பாக இருப்பதுேபான்று அவர்களும் அன்பாக இருப்பார்கள். நானும்
அவர்களுக்குள்வாழ்ேவன்” என்றார்.

௧௮
இேயசுைகதுெசய்யப்படுதல்
(மத். 26:47–56;மாற். 14:43–50;லூ. 22:47–53)
௧ இேயசு தன் ப ரார்த்தைனைய முடித்துக்ெகாண்டதும், தன் சீஷர்களுடன்

ேபானார். அவர்கள் கீதேரான் என்னும் பள்ளத்தாக்குக்கு அப்பால்
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தாண்டிப்ேபானார்கள். ஒலிவமரங்கள்நைறந்த ேதாட்டம்இருந்தது. இேயசுவும்
சீஷர்களும்அங்ேக ேபானார்கள்.
௨யூதாஸுக்கு இந்த இடம் எங்ேக இருக்க றது என்று ெதரியும். ஏெனன்றால்

இேயசு அடிக்கடி அவ்வ டத்தல் தம் சீஷர்கேளாடு சந்த த்தருக்க றார். ௩யூதாஸ்
இேயசுவுக்கு எத ராக மாற ப்ேபானவன். எனேவ அவன் ஒரு ேசவகர் குழுைவக்
கூப்ப ட்டுக்ெகாண்டு ேதாட்டத்த ற்கு வந்தான். அவன் தைலைம ஆசாரியர்,
பரிேசயர் என்பவர்களால் அனுப்பப்பட்ட காவல்காரைரயும் அைழத்து வந்தான்.
அவர்கள் தம்ேமாடு பந்தங்கைளயும், தீவட்டிகைளயும், ஆயுதங்கைளயும்
ெகாண்டுவந்தனர்.
௪இேயசுஅவருக்குநடக்கவருக்கும் எல்லாவற்ைறயும்அற ந்தருந்தார். அவர்

ெவளிேயவந்து, “நீங்கள்யாைரத் ேதடுக றீர்கள்?” என்றுேகட்டார்.
௫அதற்குஅவர்கள் “நாசேரத்தலிருந்துவந்தஇேயசுைவ” என்றனர்.
இேயசுேவா, “நாேன இேயசு” என்றார். (அவருக்கு எத ராக மாறன யூதாஸும்

அவர்கேளாடு நன்றருந்தான்.) ௬ இேயசு அவர்களிடம், “நான்தான் இேயசு”
என்றுெசான்னெபாழுதுஅவர்கள்பன்வாங்க த்தைரயல்வழுந்தார்கள்.
௭இேயசுமீண்டும்அவர்களிடம், “யாைரத் ேதடுக றீர்கள்?” என்றுேகட்டார்.
அவர்கள்அதற்கு, “நாசேரத்தலிருந்துவந்தஇேயசுைவ” என்றனர்.
௮இேயசு அதற்கு, “ ‘நான்தான் இேயசு’ என்று ஏற்ெகனேவ ெசால்லிவட்ேடன்.

ஆைகயால் நீங்கள் என்ைனத் ேதடுவதானால் இவர்கைளப் ேபாகவடுங்கள்”
என்றார். ௯ “நீர் எனக்குத் தந்தவர்களில் ஒருவைனயும் நான் இழக்கவல்ைல”
என்றுஅவர்ெசான்னதுநைறேவறும்படிஇவ்வாறுந கழ்ந்தது.
௧௦சீேமான் ேபதுருவ டம் ஒருவாள்இருந்தது. அவன்அைத ெவளிேய எடுத்து

தைலைம ஆசாரியனின் ேவைலக்காரனின் வலது காைத ெவட்டிப்ேபாட்டான்.
(அந்த ேவைலக்காரனின் ெபயர் மல்கூஸ்) ௧௧ இேயசு ேபதுருவ டம் “உனது
வாைள அதனுைடய உைறய ேல ேபாடு. என் ப தா எனக்குக் ெகாடுத்தருக்க ற
துன்பமாகய ேகாப்ைபயல்நான்குடிக்கேவண்டும்” என்றார்.

அன்னாவன்முன்இேயசு
(மத். 26:57-58;மாற். 14:53-54;லூ. 22:54)
௧௨ ப றகு ேபார்ச்ேசவகரும் அவர்கள் தைலவனும் யூதக் காவலர்களும்

இேயசுைவக் ைகது ெசய்தனர். அவர்கள் இேயசுைவக் கட்டி ௧௩அன்னாவ டம்
ெகாண்டுவந்தனர். இவன் காய்பாவன் மாமனார். காய்பா அந்த ஆண்டின்
தைலைமஆசாரியன். ௧௪இந்தக்காய்பாதான்ஏற்ெகனேவயூதர்களிடம், “எல்லா
மக்களுக்காகவும்ஒருமனிதன்மரிப்பதுநல்லது” என்றுெசான்னவன்.

ேபதுருவன்மறுதலிப்பு
(மத். 26:69-70;மாற். 14:66-68;லூ. 22:55-57)
௧௫ சீேமான் ேபதுருவும் இேயசுவன் இன்ெனாரு சீஷனும் இேயசுைவப்

பன்ெதாடர்ந்து ேபானார்கள். அந்தச் சீஷன் தைலைம ஆசாரியைன
அறந்தருந்தான். அதனால் அவன் இேயசுைவப் பன்ெதாடர்ந்து தைலைம
ஆசாரியனின் முற்றம் ேபானான். ௧௬ ஆனால் ேபதுரு வாசலுக்கு ெவளிேய
காத்தருந்தான். தைலைம ஆசாரியைனத் ெதரிந்த சீஷன் ெவளிேய வந்தான்.
அவன்கதைவத்தறந்தெபண்ேணாடுேபசனான். ப றகுஅவன்ேபதுருைவயும்
உள்ேள அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானான். ௧௭ வாசலுக்குக் காவலாக இருந்த
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அந்தப் ெபண் ேபதுருவ டம் “நீயும் இந்த மனிதனின் சீஷர்களுள் ஒருவன்
தாேன?” என்றுேகட்டாள்.
அதற்குப் ேபதுரு “இல்ைல. நான்அல்ல” என்றான்.
௧௮அது குளிர்காலம். எனேவ ேவைலக்காரர்களும், ேசவகர்களும் ெநருப்ைப

உண்டாக்கனர். அவர்கள் அைதச் சுற்ற நன்றுெகாண்டு குளிர் காய்ந்தனர்.
ேபதுருவும்அவர்கேளாடுகுளிர்காய நன்றுெகாண்டான்.
தைலைமஆசாரியனின் ேகள்வ
(மத். 26:59–66;மாற். 14:55–64;லூ. 22:66–71)
௧௯ தைலைம ஆசாரியன் இேயசுவ டம் அவரது சீஷர்கைளக் குறத்து

வ சாரித்தான். அேதாடு அவரது ேபாதைனகைளக்குறத்து வ சாரித்தான்.
௨௦ அதற்கு இேயசு, “நான் மக்களிடம் எப்ெபாழுதும் ெவளிப்பைடயாகேவ
ேபசவந்ேதன். நான் எப்ெபாழுதும் யூதர்கள் கூடும் அரங்கங்களிலும்,
ஆலயங்களிலுேம உபேதச த்து இருக்க ேறன். யூதர்கள் எல்ேலாரும்
அங்கு வந்தருக்க றார்கள். நான் எைதயும் இரகச யமாகப் ேபசவல்ைல.
௨௧அப்படியருக்கநீங்கள்ஏன்என்ைனவசாரிக்க றீர்கள்? என்ேபாதைனகைளக்
ேகட்டவர்கைள வசாரித்துப் பாருங்கள். நான் என்ன ெசான்ேனன் என்பது
அவர்களுக்குத்ெதரியும்” என்றார்.
௨௨இேயசு இவ்வாறு ெசான்னேபாது, அவர் அருக ேல நன்றருந்த ேசவகரில்

ஒருவன் அவைர ஓர் அைற அைறந்தான். அவன், “நீ தைலைம ஆசாரியனிடம்
அந்தமுைறயல்பதல்ெசால்லக்கூடாது” என்றுஎச்சரித்தான்.
௨௩அதற்கு இேயசு, “நான் ஏதாவது தப்பாகப் ேபச யருந்தால் எது தப்பு என்று

இங்குஇருக்கறஎல்லாருக்கும்ெசால். ஆனால்நான்ெசான்னைவசரி என்றால்
ப றகு ஏன் என்ைன அடிக்க றாய்?” என்று ேகட்டார். ௨௪ஆைகயால் அன்னா
இேயசுைவத் தைலைம ஆசாரியனாகய காய்பாவ டம் அனுப்பைவத்தான்.
இேயசுஅப்ெபாழுதுகட்டப்பட்ட நைலய ேலேயஇருந்தார்.
ேபதுருவன்ெபாய்
(மத். 26:71-75;மாற். 14:69-72;லூ. 22:58-62)
௨௫ சீேமான் ேபதுரு ெநருப்பருகல் நன்று குளிர்காய்ந்துெகாண்டிருந்தான்.

அப்ெபாழுது அருகல் இருந்தவர்கள் “அந்த மனிதனின் சீஷர்களுள் நீயும்
ஒருவன்தாேன?” என்றுேகட்டார்கள்.
ேபதுருஅதைனமறுத்தான். அவன், “இல்ைல. நான்அல்ல” என்றான்.
௨௬தைலைமஆசாரியனின் ேவைலக்காரர்களுள்ஒருவன்அங்குஇருந்தான்.

அவன் ேபதுருவால் காது அறுபட்டவனின் உறவனன். அவன், “அந்தத்
ேதாட்டத்தல் நான் உன்ைனயும் அந்த மனிதேனாடு பார்த்ேதன் என்று
நைனக்க ேறன்” என்றான்.
௨௭ ஆனால் ேபதுரு மீண்டும், “இல்ைல. நான் அவேராடு இருக்கவல்ைல”

என்றுகூறனான். அப்ெபாழுதுேசவல்கூவற்று.
பலாத்துவுக்குமுன்இேயசு
(மத். 27:1-2, 11-31;மாற். 15:1-20;லூ. 23:1-25)
௨௮ ப றகு யூதர்கள் இேயசுைவக் காய்பாவ டம் இருந்து ேராம ஆளுநரின்

அரண்மைனக்கு அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானார்கள். அப்ேபாது அத காைல
ேநரம். யூதர்கள் அரண்மைனக்கு உள்ேள ேபாக வரும்பவல்ைல. ேபானால்
அவர்களின் தூய்ைம ெகட்டுத் தீட்டுப்படும். ஏெனன்றால் அவர்கள் பஸ்கா
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பண்டிைகயன் வருந்ைத உண்ண வரும்பனர். ௨௯ எனேவ பலாத்து
ெவளிேய வந்தான். அவன் அவர்களிடம், “இந்த மனிதன் மீது என்ன குற்றம்
சாட்டுக றீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
௩௦ அதற்கு யூதர்கள், “அவன் ஒரு ெகட்ட மனிதன். அதனால்தான் அவைன

உம்மிடம்அைழத்துவந்ேதாம்” என்றனர்.
௩௧ பலாத்து யூதர்களிடம், “யூதர்களாகய நீங்கள் இவைன

அைழத்துக்ெகாண்டு ேபாய் உங்கள் வத முைறகளின்படி நயாயம் தீருங்கள்”
என்றான்.
அதற்கு யூதர்கள், “எவைரயும் மரண தண்டைனக்குட்படுத்த எங்களுக்கு

அதகாரமில்ைலேய” என்றனர். ௩௨ (தான் எவ்வாறு மரிக்கப்ேபாக ேறன்
என்று ஏற்ெகனேவ இேயசு ெசால்லியருந்தது உண்ைமயாகும்படி இவ்வாறு
ந கழ்ந்தது)
௩௩ ப றகு பலாத்து அரண்மைனக்குள் தரும்ப ச் ெசன்றான். அவன்

இேயசுைவத் தன்னிடம் அைழத்தான். “நீ யூதர்களின் அரசரா?” என்றுஅவரிடம்
ேகட்டான்.
௩௪ இேயசு அவனிடம், “இது உமது ெசாந்தக் ேகள்வயா அல்லது

என்ைனப்பற்ற ப றர்உம்மிடம் ெசான்னதா?” என்றுேகட்டார்.
௩௫ பலாத்து அதற்கு, “நான் யூதனல்ல. உனது ெசாந்த மக்களும் அவர்களின்

தைலைம ஆசாரியனும் உன்ைன என்னிடம் ெகாண்டுவந்தருக்க றார்கள். நீ
என்ன தவறு ெசய்தாய்?” என்று ேகட்டான். ௩௬ “எனது இராஜ்யம் இந்த
உலகத்துக்கு உரியதன்று. அது இந்த உலகத்ேதாடு ெதாடர்புைடயது எனில்
என் ேசவகர்கள் எனக்காகப் ேபாரிட்டிருப்பார்கள். நான் யூதர்களின் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கமாட்ேடன். எனேவ என் இராஜ்யம் இவ்வ டத்த ற்கு
உரியதன்று” என்றுஇேயசுெசான்னார்.
௩௭பலாத்துஅவரிடம், “அப்படியானால்நீஅரசன்தாேனா?” என்றுேகட்டான்.
அதற்கு இேயசு, “நான் அரசன் என்று நீ ெசால்க றாய். அது உண்ைமதான்.

இந்த ேநாக்கத்துக்காகத் தான் நான் இந்த உலகத்தல் ப றந்ேதன்.
உண்ைமையச் ெசால்வதற்காக வந்ேதன். உண்ைமயுைடயவன் எவனும் என்
ேபச்ைசக் ேகட்க றான்” என்றார்.
௩௮ பலாத்து, “உண்ைம என்பது என்ன?” என்று ேகட்டான். ேகட்டுக்ெகாண்ேட

மறுபடியும் அவன் யூதர்களிடம் ேபானான். “நான் அவனுக்ெகத ராகக்
குற்றம்சாட்ட முடியவல்ைல. ௩௯ பஸ்கா பண்டிைகயல் உங்களுக்காக
எவனாவது ஒருவைன நான் வடுதைல ெசய்யலாேம. ஆைகயால் யூதருைடய
இராஜாைவநான்உங்களுக்காகவடுதைலெசய்யலாமா?” என்றுேகட்டான்.
௪௦ அதற்கு யூதர்கள், “இவைன அல்ல, பரபாைஸ வடுதைல ெசய்யுங்கள்”

என்றுசத்தமிட்டார்கள். (பரபாஸ்என்பவன்ஒருதருடன்).

௧௯
௧ ப றகு பலாத்து இேயசுைவ அைழத்துப்ேபாய் சவுக்கால் அடிக்குமாறு

கட்டைளய ட்டான். ௨ ேபார்ச் ேசவகர்கள் முள்ளினால் ஒருமுடிையப் பன்னினர்.
அவர்கள் அைத இேயசுவன் தைலமீது அணிவத்தனர். ப றகு சவப்பான
அங்கைய அவருக்கு உடுத்தனார்கள். ௩ “யூதருைடய இராஜாேவ, வாழ்க”
என்றுஅடிக்கடிபலதடைவஅவரிடம்வந்துெசான்னார்கள். அவர்கள்இேயசுைவ
முகத்தல்அைறந்தார்கள்.
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௪ மீண்டும் பலாத்து யூதர்களிடம் ேபாய் “பாருங்கள்! நான் உங்களுக்காக
இேயசுைவ ெவளிேய ெகாண்டு வருக ேறன். நான் இவனிடம் ஒரு குற்றமும்
காணவல்ைல என்று நீங்கள் அறந்து ெகாள்ள ேவண்டும்” என்றான். ௫ ப றகு
இேயசு ெவளிேய வந்தார். அவர் தைலயல் முள்முடியும் சரீரத்தல் சவப்பு
அங்கயும் அணிந்தருந்தார். “இேதா அந்த மனிதன்” என்று யூதர்களிடம்
பலாத்துெசான்னான்.
௬ ப ரதான ஆசாரியரும் யூதக் காவலர்களும் இேயசுைவக் கண்டவுடன்

“அவைனச்சலுைவயல்அைறயுங்கள்” என்றுசத்தமிட்டனர்.
ஆனால் பலாத்துேவா, “நீங்கள் அவைன அைழத்துப்ேபாய் நீங்களாகேவ

அவைனச் சலுைவயல் அைறயுங்கள். நான் தண்டைன தரும்படியாக
இவனுக்கு எத ராக எந்த குற்றத்ைதயும் கண்டு படிக்கவல்ைல” என்று
கூறவ ட்டான்.
௭ யூதர்கேளா, “எங்களுக்ெகன்று ஒரு சட்டம் உண்டு. அதன்படி இவன்

சாகேவண்டும். ஏெனன்றால் அவன் தன்ைன ேதவனின் குமாரன் என்று
கூறயருக்க றான்” என்றனர்.
௮ பலாத்து இவற்ைறக் ேகட்டதும் ேமலும் பயந்தான். ௯ பலாத்து

மீண்டும் அரண்மைனக்குள் ேபானான். அவன் இேயசுவ டம், “நீ எங்ேக
இருந்து வருகறாய்?” எனக் ேகட்டான். ஆனால் இேயசு அவனுக்குப் பதல்
ெசால்லவல்ைல. ௧௦ அதனால் பலாத்து, “நீ என்ேனாடு ேபச மறுக்கவா
ெசய்க றாய்? நான் உன்ைன வடுதைல ெசய்யக்கூடிய அதகாரத்தல்
இருப்பவன். இதைன நைனத்துக்ெகாள். உன்ைனச் சலுைவயல் அைறந்து
ெகால்லும்அதகாரமும்எனக்குஇருக்கறது” என்றான்.
௧௧ “ேதவனிடமிருந்து அதகாரம் வந்தால் ஒழிய நீர் என்மீது எவ்வத

அதகாரமும்ெசலுத்தமுடியாது. எனேவ, என்ைனஉம்மிடம்ஒப்பைடத்தவனுக்கு
அதகப் பாவம்உண்டு” என்றுஇேயசுபதலுைரத்தார்.
௧௨ இதற்குப் ப றகு இேயசுைவ வடுதைல ெசய்யப் பலாத்து முயற்ச

ெசய்தான். ஆனால் யூதர்கேளா, “எவெனாருவன் தன்ைன அரசன் என்று
கூறுகறாேனா அவன் இராயனின் பைகவன். எனேவ, நீங்கள் இேயசுைவ
வடுதைல ெசய்தால் நீங்கள் இராயனின் நண்பன் இல்ைல என்று ெபாருள்”
எனச் சத்தமிட்டார்கள்.
௧௩ யூதர்கள் ெசான்னவற்ைறப் பலாத்து ேகட்டான். எனேவ, அவன்

இேயசுைவ அரண்மைனைய வட்டு ெவளிேய இழுத்து வந்தான். யூதர்களின்
ெமாழியல் கபத்தா என்று அைழக்கப்ெபறும் கல்தள வரிைச அைமக்கப்பட்ட
ேமைடக்கு வந்தான். அங்ேக இருந்த நீத பதயன் இருக்ைகயல்
அமர்ந்தான். ௧௪ அப்ெபாழுது அது பஸ்காவுக்குத் தயாராகும் நாளாகவும்
மதயேவைளயாகவும்இருந்தது. பலாத்துயூதர்களிடம் “இேதாஉங்கள்இராஜா”
என்றான்.
௧௫ அதற்கு யூதர்கள், “அவைன அப்புறப்படுத்துங்கள்! அவைன

அப்புறப்படுத்துங்கள்! அவைனச்சலுைவயல்அைறந்துெகால்லுங்கள்” என்று
சத்தமிட்டனர்.
அவர்களிடம் பலாத்து, “உங்களது அரசைன நான் சலுைவயல் அைறந்து

ெகால்லேவண்டும்என்றுவரும்புக றீர்களா?” என்றுேகட்டான்.
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அதற்குத் தைலைம ஆசாரியன், “எங்களது ஒேர அரசர் இராயன் மட்டுேம”
என்று பதல் ெசான்னான். ௧௬ அதனால் பலாத்து இேயசுைவச் சலுைவயல்
அைறந்துெகால்லும்படிஅவைரஅவர்களிடம்ஒப்பைடத்தான்.
சலுைவயல்இேயசு
(மத். 27:32-44;மாற். 15:21-32;லூ. 23:26-39)
ேசவகர்கள் இேயசுைவ இழுத்துக்ெகாண்டுேபானார்கள். ௧௭ இேயசு தனது

சலுைவையத்தாேனசுமந்துெகாண்டுேபானார். அவர்மண்ைடஓடுகளின்இடம்
என்னும் கபாலஸ்தலம் என்றுஅைழக்கப்படும் இடத்துக்குப்ேபானார். (இதைன
யூத ெமாழியல் ெகால்கதா என்று அைழப்பர்) ௧௮ ெகால்கதாவல் சலுைவயல்
இேயசுைவ ஆணிகளால் அைறந்தார்கள். அவர்கள் ேவறு இருவைரயும்
சலுைவயல் அைறந்தனர். இேயசுைவ நடுவலும் ஏைனய இருவைர இரு
பக்கத்தலும்நட்டுைவத்தனர்.
௧௯ பலாத்து ஓர் அறவப்பு எழுத அதைன இேயசுவன் சலுைவயன் ேமல்

ெபாருத்த ைவத்தான். அந்த அறவப்பல் “நசேரயனாகய இேயசு, யூதர்களின்
அரசர்” என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. ௨௦ அந்த அறவப்பு யூத ெமாழியலும்
இலத்தீன், க ேரக்க ெமாழிகளிலும் இருந்தது. ஏராளமான யூதர்கள் இந்த
அறவப்ைப வாச த்தனர். ஏெனன்றால் இேயசுைவச் சலுைவயல் அைறந்த
அந்தஇடம் நகரத்தன்அருகல்இருந்தது.
௨௧ யூதர்களின் தைலைம ஆசாரியன் பலாத்துவ டம், “யூதருைடய அரசர்

என்று எழுதக்கூடாது. அவன் தன்ைன யூதருைடய அரசன் என்று ெசான்னதாக
எழுதேவண்டும்” என்றான்.
௨௨ அதற்குப் பலாத்து, “நான் எழுதனைத மாற்ற எழுதமாட்ேடன்” என்று

கூறவ ட்டான்.
௨௩ ஆணிகளால் இேயசுைவச் சலுைவயல் அைறந்த ப ற்பாடு, ேசவகர்கள்

அவரது ஆைடைய எடுத்துக்ெகாண்டனர். அவர்கள் அதைன நான்கு
பாகங்களாகப் பங்கு ைவத்தனர். ஒவ்ெவாரு ேசவகனும் ஒரு பாகத்ைதப்
ெபற்றான். அவர்கள் அவரது அங்கையயும் எடுத்தனர். அது ைதயலில்லாமல்
ஒேர துணியாக ெநய்யப்பட்டிருந்தது. ௨௪ எனேவ ேசவகர்கள் தங்களுக்குள்,
“இதைன நாம் க ழித்து பங்கு ேபாட ேவண்டாம். அைதவ ட இது யாருக்கு என்று
சீட்டுப் ேபாட்டு எடுத்துக்ெகாள்ேவாம்” எனெசால்லிக்ெகாண்டனர்.

“அவர்கள்என்ஆைடகைளத்தங்களுக்குள்பங்க ட்டனர்.
என்அங்கயன்ேமல்சீட்டுப்ேபாட்டார்கள்” சங்கீதம் 22:18

என்றுேவதவாக்கயம்கூறயதுநைறேவறும்படிக்குஇவ்வாறுந கழ்ந்தது.
௨௫ இேயசுவன் தாயார் சலுைவயன் அருகல் நன்றருந்தார். அவரது

தாயன் சேகாதரியும், க ேலேயாப்பா மரியாளும், மகதேலனா மரியாளும்
நன்றுெகாண்டிருந்தார்கள். ௨௬ இேயசு அவருைடய தாையப் பார்த்தார்.
அவரால் ெபரிதும் ேநச க்கப்பட்ட சீஷைனயும் அங்ேக பார்த்தார். அவர் தன்
தாய டம், “அன்பான ெபண்ேண, அேதா உன் மகன்” என்றார். ௨௭ ப றகு இேயசு
தன் சீஷனிடம், “இேதா உன்னுைடய தாய்” என்றார். அதற்குப்பன்அந்த சீஷன்
இேயசுவன்தாையத்தன்வீட்டிற்குத்தன்ேனாடுஅைழத்துச்ெசன்றான்.
இேயசுவன்மரணம்
(மத். 27:45-56;மாற். 15:33-41;லூ. 23:44-49)
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௨௮ பன்பு எல்லாம் முடிந்தது என்பைத இேயசு அற ந்தார். ேவதவாக்கயம்
நைறேவறும்ெபாருட்டு அவர், “நான் தாகமாயருக்க ேறன்” * என்றார். ௨௯ காடி
நைறந்த பாத்த ரம் ஒன்று அங்ேக ைவக்கப்பட்டிருந்தது. அங்ேக நன்ற
ேசவகர்கள் கடற்பஞ்ைசக் காடிய ேல ேதாய்த்தார்கள். அதைன ஈேசாப்புத்
தண்டில் மாட்டினார்கள். ப றகு அதைன இேயசுவன் வாயருேக நீட்டினார்கள்.
௩௦ இேயசு காடிையச் சுைவத்தார். ப றகு அவர், “எல்லாம் முடிந்தது” என்றார்.
இேயசுதன்தைலையச் சாய்த்துஇறந்துேபானார்.
௩௧ அது ஆயத்தநாளாக இருந்தது. மறுநாள் ச றப்பான ஓய்வு நாள்.

ஓய்வு நாளில் சரீரங்கள் உய ேராடு சலுைவயல் இருப்பைத யூதர்கள்
வரும்பவல்ைல. எனேவ, அவர்கைளச் சாகடிக்க கால்கைளமுறத்துக் ெகால்ல
ேவண்டும் என இதற்கான உத்தரைவ யூதர்கள் பலாத்துவ டம் ேகட்டார்கள்.
அேதாடு அவர்களின் பணங்கைளச் சலுைவயல் இருந்து அப்புறப்படுத்தவும்
அனுமத ெபற்றனர். ௩௨ எனேவ, ேசவகர்கள் இேயசுவன் ஒருபுறத்தல்
சலுைவயல்அைறயப்பட்டவனிடம் வந்துஅவன் கால்கைளமுறத்தனர். ப றகு
அவர்கள் இேயசுவன் மறுபுறத்தல் சலுைவயல் அைறயப்பட்டவனிடம் வந்து
அவன் கால்கைளயும் முறத்தனர். ௩௩ அவர்கள் இேயசுவ டம் வந்தேபாது
அவர் ஏற்ெகனேவ இறந்தருந்தார். எனேவ அவரது கால்கைள அவர்கள்
முறக்கவல்ைல.
௩௪ஆனால்ஒருேசவகன்தனதுஈட்டியால்இேயசுவன்வலாவல்குத்தனான்.

அதலிருந்து இரத்தமும் நீரும் ெவளிேய வந்தது. ௩௫ (இவ்வாறு ந கழ்வைதப்
பார்த்தவன் அைதப்பற்ற க் கூறுகறான். அவேன அைதக் கூறுவதால்
அதைன நீங்களும் நம்ப முடியும். அவன் ெசால்கன்றைவ எல்லாம் உண்ைம.
அவன் ெசால்வது உண்ைமெயன்று அவன் அறந்தருக்க றான்.) ௩௬ “அவரது
எலும்புகள் எதுவும் முறக்கப்படுவதல்ைல”✡ என்று ேவதவாக்கயங்களில்
ெசால்லப்பட்டைவநைறேவறும்படிஇவ்வாறுந கழ்ந்தது.
௩௭ அத்துடன் “மக்கள் தாங்கள் ஈட்டியால் குத்தனவைரப் பார்ப்பார்கள்”✡

என்றும்ேவதவாக்கயத்தல்இன்ெனாருஇடத்தல்ெசால்லப்பட்டிருக்க றது.
இேயசுவன்அடக்கம்
(மத். 27:57-61;மாற். 15:42-47;லூ. 23:50-56)
௩௮ ப றகு அரிமத்தயா ஊரானான ேயாேசப்பு எனப்படும் மனிதன்

பலாத்துவ டம் வந்து இேயசுவன் சரீரத்ைதக் ேகட்டான். (இவன் இேயசுைவப்
பன்பற்றனவர்களில் ஒருவன். ஆனால் அவன் யூதர்களுக்குப் பயந்து
இைதப்பற்ற இதுவைர மக்களிடம் ெசால்லவல்ைல). ேயாேசப்பு இேயசுவன்
சரீரத்ைத எடுத்துச்ெசல்ல, பலாத்து அனுமத தந்தான். ஆைகயால் ேயாேசப்பு
வந்துஇேயசுவன்சரீரத்ைதஎடுத்துப் ேபானான்.
௩௯ ந க்ேகாேதமு ேயாேசப்ேபாடு ெசன்றான். இவன் ஏற்ெகனேவ ஒரு

நாள் இரவு இேயசுவ டம் வந்து அவேராடு ேபச யருக்க றான். அவன்
100 இராத்தல்† வாசைனமிக்க கரியேபாளமும் ெவள்ைளப் ேபாளமும்
கலந்து ெகாண்டுவந்தான். ௪௦ அவர்கள் இருவரும் இேயசுவன் சரீரத்ைத
எடுத்துப்ேபானார்கள். அவர்கள் அந்த சரீரத்ைத வாசைனத் த ரவயங்கேளாடு

* ௧௯:௨௮: நான் தாகமாயருக்க ேறன் சங். 22:15; 69:21. ✡ ௧௯:௩௬: சங். 34:20-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த எண்ணம் யாத். 12:46 மற்றும் எண். 9:12 ஆகயவற்றலிருந்து எடுக்கப்பட்டது.
✡ ௧௯:௩௭: சகரியா 12:10-ல்இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. † ௧௯:௩௯: 100இராத்தல் 100 ேராமானிய
இராத்தல்இன்ைறய 75இராத்தலுக்குச் சமமானது.
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கூட துணிகளினால் சுற்றனார்கள். (இதுதான் யூதர்கள் இறந்தவர்கைள
அடக்கம் ெசய்யும் முைற) ௪௧ இேயசு சலுைவயல் அைறயப்பட்ட இடத்தல்
ஒரு ேதாட்டம் இருந்தது. அங்கு ஒரு கல்லைற இருந்தது. அதல் இதுவைர
எந்த சரீரமும் ைவக்கப்படவல்ைல. ௪௨ அந்தக் கல்லைறயல் இேயசுைவ
ைவத்தார்கள். அன்று யூதருைடய ஆயத்த நாளாக இருந்தது. அத்துடன் அந்த
இடம் நகரத்தன்அருகல்இருந்தது.

௨௦
இேயசுவன்உய ர்ப்பு
(மத். 28:1-10;மாற். 16:1-8;லூ. 24:1-12)
௧ வாரத்தன் முதல்நாள் அதகாைலயல் மகதேலனா மரியாள், இேயசுவன்

சரீரம்இருந்தகல்லைறக்குச்ெசன்றாள். அதுஅப்ெபாழுதும்இருளாகஇருந்தது.
கல்லைற வாசைல மூடியருந்த ெபரிய கல் வலக்க ைவக்கப்பட்டிருப்பைத
அவள் கண்டாள். ௨ எனேவ மரியாள் சீேமான் ேபதுருவ டமும் இன்ெனாரு
சீஷனிடமும் (இேயசு ேநச த்தவன்) ஓடிச் ெசன்று “அவர்கள் கர்த்தரது
சரீரத்ைதக் கல்லைறையவ ட்டு அப்புறப்படுத்தவ ட்டனர். அவைர எங்ேக
ைவத்தருக்க றார்கள்என்றுெதரியவல்ைல” என்றாள்.
௩ உடேன ேபதுருவும் இன்ெனாரு சீஷனும் கல்லைறைய ேநாக்க ப்

ேபானார்கள். ௪ இருவரும் ஓடினாலும், ேபதுருைவவ ட அடுத்தவன் ேவகமாக
ஓடிப் ேபானான். எனேவ அந்த சீஷன் முதலில் கல்லைறைய அைடந்தான்.
௫ அவன் குனிந்து கல்லைறக்குள்ேள பார்த்தான். துண்டுத்துணிகள் அங்ேக
க டப்பைதக்கண்டான். ஆனால்உள்ேளஅவன்ேபாகவல்ைல.
௬ ப றகு சீேமான் ேபதுரு அவனுக்குப் பன்னால் வந்தான். ேபதுரு

கல்லைறக்குள்ேள ேபானான். ௭ அங்ேக துணிகள் க டப்பைதப் பார்த்தான்.
தைலயல் சுற்றப்பட்ட துணி தனியாகச் சுருட்டி ைவக்கப்பட்டிருந்தது. ௮ ப றகு
அடுத்த சீஷனும் உள்ேள ேபானான். இந்த சீஷன்தான் கல்லைறைய
முதலாவது ஓடிவந்து ேசர்ந்தவன். அவன் நகழ்ந்தைத எல்லாம் பார்த்து
நம்ப க்ைகெகாண்டான். ௯ (இந்த சீஷர்கள், ேவதவாக்கயங்களின்படி
இேயசு மரணத்தல் இருந்து உய ர்த்ெதழேவண்டும் என்று இன்னும்
புரிந்துெகாள்ளாமல்இருந்தனர்)
மகதேலனாமரியாளுக்குக்காட்ச
(மாற். 16:9–11)
௧௦ ப றகு அவரது சீஷர்கள் வீட்டிற்குத் தரும்ப ப்ேபானார்கள். ௧௧ ஆனால்

மரியாள் கல்லைறக்கு ெவளிேய நன்று அழுதுெகாண்டிருந்தாள். அவ்வாறு
அழும்ேபாேத, அவள் குனிந்து கல்லைறக்குள்ேள பார்த்தாள். ௧௨ ெவள்ைள
உைடகள் அணிந்த இரு ேதவ தூதர்கைளப் பார்த்தாள். இேயசுவன் சரீரம்
இருந்தஇடத்தல்அவர்கள்இருந்தனர். இேயசுவன்தைலஇருந்தஇடத்தல்ஒரு
ேதவதூதனும் அவரது பாதங்கள் இருந்த இடத்தல் இன்ெனாரு ேதவதூதனும்
இருப்பைதக்கண்டாள்.
௧௩ அந்த ேதவதூதர்கள் மரியாளிடம், “ெபண்ேண! ஏன்

அழுதுெகாண்டிருக்க றாய்?” என்றுேகட்டனர்.
“ச லர் என் ஆண்டவரின் சரீரத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு ேபாய்வ ட்டார்கள்.

அவைர எங்ேக ைவத்தருக்க றார்கள் என்று எனக்குத் ெதரியவல்ைல”
என்றாள் மரியாள். ௧௪அவள் இவ்வாறு ெசால்லிவட்டு தரும்பயேபாது இேயசு
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நன்றுெகாண்டிருப்பைதக் கண்டாள். ஆனால் அவர்தான் இேயசு என்பைத
அவள்அறந்துெகாள்ளவல்ைல.
௧௫இேயசுஅவளிடம், “ெபண்ேண! ஏன்அழுகறாய்? நீ யாைரத் ேதடுக றாய்?”

என்றுேகட்டார்.
மரியாள் அவைர, அந்தத் ேதாட்டத்தன் காவல்காரனாக இருக்கேவண்டும்

என்று நைனத்துக்ெகாண்டாள். எனேவ அவள் அவரிடம், “ஐயா, நீங்களா
இேயசுவன் சரீரத்ைத எடுத்துக்ெகாண்டு ேபானீர்கள்? அவைர எங்ேக
ைவத்தருக்க றீர்கள் என்று ெசால்லுங்கள். நான் ேபாய் எடுத்துக்ெகாள்ள
ேவண்டும்” என்றாள்.
௧௬இேயசு “மரியாேள” என்றுஅைழத்தார்.
மரியாள் தரும்ப இேயசுைவப் பார்த்து, “ரபூனீ” என்று யூத ெமாழியல்

கூப்ப ட்டாள். (இதற்குேபாதகேர என்றுெபாருள்)
௧௭இேயசு அவளிடம், “என்ைனத் ெதாடாேத. நான் இன்னும் என் பதாவ டம்

தரும்ப ச் ெசல்லவல்ைல. ஆனால் ேபாய் என் சேகாதரர்களிடம், ‘நான் என்
ப தாவ டமும் உங்களின் ப தாவ டமும் ெசல்க ேறன். நான் என் ேதவனிடமும்
உங்களின் ேதவனிடமும்தரும்ப ப் ேபாக ேறன்’ என்றுெசால்” என்றார்.
௧௮ மகதேலனா மரியாள் சீஷர்களிடம் ெசன்று, “நான் ஆண்டவைரப்

பார்த்ேதன்” என்று ெசான்னாள். அேதாடு அவர் ெசான்னவற்ைறயும்
ெசான்னாள்.

சீஷர்களுக்குஇேயசுவன்காட்ச
(மத். 28:16-20;மாற். 16:14-18;லூ. 24:36-49)
௧௯ அன்று வாரத்தன் முதல்நாள். அன்று மாைலயல் சீஷர்கள் கூடினர்.

கதவுகள் அைடக்கப்பட்டன. ஏெனன்றால் அவர்கள் யூதர்களுக்குப் பயந்தனர்.
அப்ெபாழுது இேயசு வந்து அவர்களின் நடுவல் நன்றார். “சமாதானம்
உங்கேளாடு இருக்கட்டும்” என்றார். ௨௦அவர் இதைனச் ெசான்ன பறகு, தனது
சீஷர்களிடம்தனதுைககைளயும்வலாைவயும்காட்டினார். அவர்கள்கர்த்தைரப்
பார்த்ததும்ெபரிதும்மக ழ்ந்தனர்.
௨௧ப றகுமீண்டும்அவர்களிடம்இேயசு, “சமாதானம்உங்கேளாடுஇருக்கட்டும்.

ப தா என்ைன அனுப்பனார். அேத வதமாக நான் இப்ெபாழுது உங்கைள
அனுப்புக ேறன்” என்றார். ௨௨ இேயசு அைதச் ெசான்ன பறகு, அவர்
சீஷர்கள்ேமல் ஊதனார். “பரிசுத்த ஆவையப் ெபற்றுக் ெகாள்ளுங்கள்.
௨௩நீங்கள்மக்களதுபாவங்கைளமன்னித்தால்அைவமன்னிக்கப்படும். நீங்கள்
மக்களது பாவங்கைள மன்னிக்காவ ட்டால் அைவ மன்னிக்கப்படாது” என்று
கூறனார்.

ேதாமாவுக்குகாட்ச
௨௪ இேயசு அங்கு ேதான்றயேபாது ேதாமா சீஷர்களுடன் இல்ைல. அவரது

பன்னிரண்டு சீஷர்களுள் ேதாமாவும் ஒருவன். ௨௫ ஏைனய சீஷர்கள் “நாங்கள்
ஆண்டவைரப் பார்த்ேதாம்” என்று ேதாமாவ டம் ெசான்னார்கள். அதற்கு
ேதாமா “நான் அவரது ைககளில் ஆணிகளின் துவாரங்கைளக் காணும்வைர
நீங்கள் ெசால்வைத நம்பமாட்ேடன். அப்படிப் பார்த்தாலும் அந்த ஆணித்
துவாரங்களில் எனது வ ரல்கைளயும், வலாகாயத்தல் எனது ைககைளயும்
ைவத்துப்பார்ப்ேபன். இல்லாவ ட்டால் நான்நம்பமாட்ேடன்” என்றான்.
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௨௬ ஒரு வாரத்த ற்குப் பன் சீஷர்கள் முன்புேபால் அந்த வீட்டில் மீண்டும்
கூடினர். ேதாமா அவர்கேளாடு இருந்தான். கதவுகள் மூடப்பட்டிருந்தன.
ஆனால் இேயசு வந்து அவர்களின் நடுவல் நன்றார். “சமாதானம் உங்கேளாடு
இருக்கட்டும்”என்றார். ௨௭ப றகுஇேயசுேதாமாவ டம் “உனதுவ ரல்கைளஇங்ேக
ைவ. எனது ைககைளப் பார். எனது வலாவ ேல உன் ைகைய ைவத்துப் பார்.
சந்ேதகத்ைதவ ட்டுவடு. வசுவாச ” என்றார்.
௨௮அதற்குத் ேதாமா இேயசுவ டம், “என் ஆண்டவேர! என் ேதவேன!” என்று

பதல்ெசான்னான்.
௨௯இேயசுஅவனிடம், “நீ என்ைனப்பார்த்ததால்வசுவாச க்க றாய். என்ைனப்

பாராமேலேய எவர் வசுவாச க்க றார்கேளா அவர்கள் பாக்கயவான்கள்”
என்றார்.
இப்புத்தகத்ைதஎழுதனதன்ேநாக்கம்
௩௦இேயசு அவரது சீஷர்களுக்குமுன்பு அேநக ேவறு அற்புதங்கைளச் ெசய்து

காட்டினார். அைவ இந்நூலில் எழுதப்படவல்ைல. ௩௧ ஆனால் இேயசுேவ
க றஸ்து என்றும் ேதவனின் குமாரன் என்றும் நீங்கள் நம்பும்படிக்கும், அேதாடு
நம்ப க்ைகயன்மூலம்அவரதுெபயரால்ந த்தயவாழ்ைவப்ெபறவும்இைவகள்
எழுதப்பட்டிருக்கன்றன.

௨௧
ஏழுசீஷர்களுக்குஇேயசுகாட்ச அளித்தல்
௧இதற்குப் பன்பு இேயசு மறுபடியும் தன்ைன சீஷர்களுக்குக் காண்பத்தார்.

அது த ேபரியா (கலிேலயா) கடற்கைரயல் ந கழ்ந்தது. அைதப்பற்றய
வபரமாவது: ௨ அங்ேக சல சீஷர்கள் கூடியருந்தனர். அவர்களில் சீேமான்
ேபதுரு, ேதாமா, ெசெபேதயுவன் இரு குமாரர்கள், கலிேலயா நாட்டின் கானா
ஊரானாகய நாத்தான்ேவல், ேமலும் இரண்டு சீஷர்கள் குற ப்ப டத்தக்கவர்கள்.
௩ சீேமான் ேபதுரு மற்றவர்களிடம், “நான் மீன் ப டிக்கப் ேபாக ேறன்” என்று
ெசான்னார்.
அதற்கு மற்ற சீஷர்களும், “நாங்களும் உம்ேமாடு வருக ேறாம்” என்றனர்.

எனேவ அைனவரும் படகல் ஏற ச்ெசன்றனர். அன்று இரவு அவர்கள் ஒன்றும்
ப டிக்கவல்ைல.
௪ மறுநாள் அதகாைலயல் இேயசு கைரயல் நன்றருந்தார். ஆனால்

சீஷர்கள் அவைர இேயசு என்று அறந்துெகாள்ளவல்ைல. ௫ ப றகு இேயசு
தன் சீஷர்களிடம், “நண்பர்கேள! நீங்கள் ஏதாவது மீன் ப டித்தீர்களா?” என்று
ேகட்டார்.
அதற்கு “இல்ைல” என்றுசீஷர்கள்ெசான்னார்கள்.
௬ இேயசு அவர்களிடம், “நீங்கள் உங்கள் வைலகைளப் படகுக்கு வலது

புறமாகப் ேபாடுங்கள். அப்ெபாழுது நீங்கள் மீன்கைளப் ப டிப்பீர்கள்” என்றார்.
அதன்படி சீஷர்களும் ெசய்தனர். அவர்கள் வைலையப் படகுக்குள் இழுக்க
முடியாதஅளவுக்குஏராளமானமீன்கைளப்ப டித்தனர்.
௭ எனேவ இேயசுவ டம் அன்பாயருந்த சீஷன் ேபதுருவ டம் “இவர் ஆண்டவர்”

என்றார். “அவர் இேயசு” என்று ெசால்லக் ேகட்டவுடன் ேபதுரு, இதுவைர
மூடப்படாத தன் சரீரத்ைத ஆைடயால் மூடினான். ப றகு அவன் கடலுக்குள்
குதத்துவ ட்டான். ௮ மற்ற சீஷர்கள் படகன் மூலம் கைரக்குச் ெசன்றனர்.
அவர்கள் மீன் நைறந்த வைலைய இழுத்தனர். அவர்கள் கைரயலிருந்து
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ெவகு தூரத்தல் கடலுக்குள் இருக்கவல்ைல. ஏறக்குைறய 200 முழம்
தூரத்துக்குள்ேளேய இருந்தனர். ௯அவர்கள் படகலிருந்து இறங்க க் கைரக்கு
வந்தனர். அங்ேக கரி அடுப்பு பற்றைவக்கப்பட்டிருப்பைதக் கண்டனர். அதல்
மீன்களும் அப்பமும் சுடப்பட்டிருந்தன. ௧௦ இேயசு அவர்களிடம், “நீங்கள்
இப்ெபாழுதுப டித்தமீன்களில் சலவற்ைறக்ெகாண்டுவாருங்கள்” என்றார்.
௧௧சீேமான் ேபதுரு படகல் ஏற வைலையக் கைரக்குஇழுத்தான். அதுெபரிய

மீன்களால் நைறந்தருந்தது. அதல் 153 மீன்கள் இருந்தன. மீன்கள் மிகவும்
கனமுைடயனவாய்இருந்தன. எனினும்வைலகழியாமல்இருந்தது. ௧௨இேயசு
அவர்களிடம் “வாருங்கள், சாப்படுங்கள்” என்றார். அவர்களில் எவரும் “நீங்கள்
யார்?” என்று ைதரியமாகக் ேகட்கவல்ைல. அவர்தான் இேயசு க றஸ்து என்று
அவர்கள் ெதரிந்தருந்தனர். ௧௩ இேயசு உணவன் அருகல் ெசன்றார். அவர்
அப்பத்ைத எடுத்து அவர்களிடம் ெகாடுத்தார். அத்துடன் மீைனயும் எடுத்து
அவர்களுக்குக்ெகாடுத்தார்.
௧௪ அவர் மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுந்த ப றகு, இவ்வாறு மூன்றாவது

முைறயாகத் தம் சீஷர்களுக்குக்காட்ச தந்தார்.

ேபதுருவ டம்இேயசு ேபசுதல்
௧௫உண்டுமுடித்ததும்இேயசுேபதுருவ டம், “ேயாவானின்மகனானசீேமாேன!

மற்றவர்கள் ேநச ப்பைதவ ட என்ைன நீ மிகுதயாக ேநச க்க றாயா?” என்று
ேகட்டார்.
அதற்குப்ேபதுரு, “ஆம்ஆண்டவேர,நான்ேநச க்க ேறன்என்பதுஉங்களுக்குத்

ெதரியும்” என்றான்.
ப றகு இேயசு அவனிடம், “எனது ஆட்டுக் குட்டிகைளக்* கவனித்துக்ெகாள்”

என்றார்.
௧௬மீண்டும்ேபதுருவ டம்இேயசு “ேயாவானின்மகனானசீேமாேன,என்ைனநீ

ேநச க்க றாயா?” என்றுேகட்டார்.
“ஆம்ஆண்டவேர. நான் உம்ைம ேநச ப்பது உமக்குத் ெதரியும்” என்று ேபதுரு

ெசான்னான்.
ப றகு ேபதுருவ டம் இேயசு, “எனது மந்ைதையக் கவனித்துக்ெகாள்” என்று

ெசான்னார்.
௧௭மூன்றாவதுமுைறயாக இேயசு “ேயாவானின் மகனான சீேமாேன என்ைன

நீேநச க்க றாயா?” என்றுேகட்டார்.
இேயசு மூன்றுமுைற இவ்வாறு ேகட்டதால் ேபதுருவுக்கு வருத்தமாக

இருந்தது. ேபதுரு அவரிடம், “ஆண்டவேர, உமக்கு எல்லாம் ெதரியும். நான்
உம்ைம ேநச ப்பதும் உமக்குத் ெதரியும்” என்றான். ேபதுருவ டம் இேயசு
“எனது மந்ைதையக் கவனித்துக்ெகாள். ௧௮ நான் உனக்கு உண்ைமையச்
ெசால்லுக ேறன், நீ இைளஞனாக இருந்தேபாது, உனது இடுப்புவாைர நீேய
கட்டிக்ெகாண்டு வரும்பும் இடங்களுக்கு ெசன்றாய். ஆனால் நீ முதயவன்
ஆகும்ேபாது உன் ைககைள நீட்டுவாய். ேவறு ஒருவன் உன் இடுப்புவாைரக்
கட்டிவடுவான். அேதாடு உனக்கு வருப்பம் இல்லாத இடத்துக்கும் உன்ைன
இழுத்துக்ெகாண்டுேபாவான்” என்றார். ௧௯ (எவ்வாறு ேபதுருமரணம்அைடந்து
ேதவனுக்கு மகைமேசர்க்கப் ேபாக றான் என்பைதக் குற ப்ப ட்ேட இேயசு

* ௨௧:௧௫: ஆட்டுக்குட்டிகள் மந்ைத இேயசு தனது சீஷர்கைளக் குறக்க இச்ெசாற்கைளப்
பயன்படுத்தனார். ேயாவான் 10.
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இவ்வாறு கூறனார்.) ப றகு இேயசு ேபதுருவ டம் “என்ைனப் பன்ெதாடர்ந்து
வா” என்றுகூறனார்.
௨௦ ேபதுரு தரும்ப ப் பார்த்தேபாது தன்ேனாடு, இேயசுவ டம் அன்பாயருந்த

சீஷன்வருவைதப் பார்த்தான். (இந்த சீஷன்தான்முன்புஇரவுவருந்தன்ேபாது
இேயசுவ டம் “உம்ைமக்காட்டிக்ெகாடுக்க றவன்யார்?” என்றுஅவர்மீதுசாய்ந்து
இருந்து ேகட்டவன்) ௨௧ ேபதுரு, அவன் பன்ெதாடர்ந்து வருவைதப் பார்த்து,
“ஆண்டவேர,இவைனப்பற்ற என்னகூறுகறீர்?” என்றுேகட்டான்.
௨௨அதற்குஇேயசு, “நான்வருமளவும்இவன்இருக்கஎனக்குவருப்பம்உண்டு.

அது உனக்கு அவ்வளவு முக்கயமில்ைல. நீ என்ைனப் பன்ெதாடர்ந்து வா”
என்றார்.
௨௩ ஆைகயால் சீஷர்களிடம் ஒரு கைத பரவற்று. அதாவது இேயசு

அன்பாயருக்கும் அந்த சீஷன் மரணம் அைடவது இல்ைல என்று சீஷர்கள்
ேபச க்ெகாண்டனர். ஆனால் அவன் மரணம் அைடவதல்ைல என்று இேயசு
கூறவல்ைல. அவர் “நான் வரும்வைரக்கும் இவன் இருக்க எனக்கு வருப்பம்.
அைதப்பற்ற நீ கவைலப்பட ேவண்டாம்” என்ேறகூறனார்.
௨௪ அந்த சீஷேன இவற்ைறெயல்லாம் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க றான்.

அவன்தான் இவற்ைறெயல்லாம் இப்ெபாழுது எழுதயுள்ளான். அவன்
ெசான்னதுஎல்லாம்உண்ைமஎன்றுநமக்குத்ெதரியும்.
௨௫இேயசுெசய்த ேவறுபலெசயல்களும்உள்ளன. இைவஅைனத்தும்எழுத

ைவக்கப்பட்டிருந்தால் அந்தப் புத்தகங்கைளெயல்லாம் ைவக்க ற அளவற்கு
இந்தஉலகம்அவ்வளவுெபரியதாகஇல்ைலஎன்றுஎண்ணுகேறன்.
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அப்ேபாஸ்தலருைடய
நடபடிகள்

லூக்காவன்இரண்டாவதுபுத்தகம்
௧ அன்பான ேதேயாப்பலுேவ, நான் எழுதய முதல் புத்தகத்தல்

இேயசு ெசய்தைவகைளயும், கற்ப த்தைவகைளயும் எல்லாம்
பற்ற க் குற ப்ப ட்டிருந்ேதன். ௨ நான் இேயசுவன் வாழ்க்ைக
முழுவைதயும் ெதாடக்கத்தலிருந்து இறுதயல் அவர் பரேலாகத்த ற்கு
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது வைரக்கும் எழுதயருந்ேதன். இது நடக்கும் முன்
இேயசு தான் ேதர்ந்ெதடுத்த அப்ேபாஸ்தலர்களிடம் ேபசனார். பரிசுத்த
ஆவயன் வல்லைமயால் அப்ேபாஸ்தலர்கள் ெசய்யேவண்டியவற்ைற இேயசு
அவர்களுக்குக் கூறனார். ௩ இது இேயசுவன் மரணத்தற்குப் பன்னர்
ந கழ்ந்தது. ஆனால் அவர் அப்ேபாஸ்தலருக்குத் தான் உய ேராடிருப்பைதக்
காட்டினார். வல்லைமமிக்க ெசயல்கள் பலவற்ைறச் ெசய்து இேயசு
இைத நரூப த்தார். இேயசு மரணத்தனின்று எழுந்த பன்பு 40 நாட்களில்
அப்ேபாஸ்தலர்கள் பலமுைற இேயசுைவப் பார்த்தனர். ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைதப்பற்ற இேயசு அப்ேபாஸ்தலர்களிடம் ேபசனார். ௪ ஒருமுைற
இேயசுஅவர்கேளாடுஉணவுஉட்ெகாண்டுஇருக்கும்ேபாதுஎருசேலைமவ ட்டுப்
ேபாக ேவண்டாெமன அவர்களுக்குக் கூறனார். இேயசு, “ப தா உங்களுக்குச்
சலவற்ைறக் குறத்து வாக்குறுத அளித்துள்ளார். இைதக் குறத்து முன்னேர
நான்உங்களுக்குக்கூற ேனன். இங்ேகேய எருசேலமில்இந்தவாக்குறுதையப்
ெபறுவதற்காகக் காத்தருங்கள். ௫ ேயாவான் மக்களுக்கு, தண்ணீரால்
ஞானஸ்நானம் வழங்கனான். ஆனால் ஒரு சல நாட்களில் நீங்கள் பரிசுத்த
ஆவயால்ஞானஸ்நானம்ெபறுவீர்கள்” என்றுெசான்னார்.

இேயசுவன்பரேமறுதல்
௬ அப்ேபாஸ்தலர்கள் எல்ேலாரும் ஒருமித்துக் கூடியருந்தார்கள். அவர்கள்

இேயசுைவ ேநாக்க , “ஆண்டவேர, நீங்கள் யூதர்களுக்கு அவர்களது
இராஜ்யத்ைதமீண்டும்ெகாடுக்கும்காலம்இதுவா?” என்றுவனவனார்கள்.
௭ இேயசு அவர்கைள ேநாக்க “நாட்கைளயும் ேநரத்ைதயும் பற்றய

முடிெவடுக்கும் அதகாரம் உைடயவர் ப தா ஒருவேர. உங்களால் இந்தக்
காரியங்கைள அறந்துெகாள்ள முடியாது. ௮ ஆனால் பரிசுத்த ஆவயானவர்
உங்களிடம் வருவார். வரும்ேபாது நீங்கள்வல்லைமையப் ெபறுவீர்கள். நீங்கள்
எனது சாட்ச களாக இருப்பீர்கள். மக்களுக்கு என்ைனப்பற்ற க் கூறுவீர்கள்.
முதலில் எருசேலமின் மக்களுக்குக் கூறுவீர்கள். பன் யூேதயா முழுவதும்.
சமாரியாவலும், உலகத்தன் எல்லாப் பகுதயலும் நீங்கள் மக்களுக்குக்
கூறுவீர்கள்” என்றார்.
௯ இேயசு அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கு இந்தக் காரியங்கைளக்

குறத்துக் கூறய பறகு வானிற்குள்ளாக அவர் ேமேல எடுத்துச்
ெசல்லப்பட்டார். அப்ேபாஸ்தலர்கள் பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத, அவர்
ேமகத்த ற்குள்ளாகச் ெசன்றார். பன்னர் அவர்களால் அவைரப் பார்க்க
முடியவல்ைல. ௧௦இேயசு ேமேல ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தார். அப்ேபாஸ்தலர்கள்
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வாைனேய ேநாக்க க்ெகாண்டிருந்தனர். த டீெரன ெவண்ணிறஆைட அணிந்த
இருவர்அவர்களுக்குஅருேகநன்றனர். ௧௧அவ்வருவரும்அப்ேபாஸ்தலர்கைள
ேநாக்க , “கலிேலயாவலிருந்துவந்துள்ளமனிதர்கேள,ஏன்நீங்கள்வானத்ைதப்
பார்த்தவாேற நன்றுெகாண்டிருக்க றீர்கள்? இேயசு உங்களிடமிருந்து
பரேலாகத்த ற்கு எடுத்துச் ெசல்லப்பட்டைத நீங்கள் கண்டீர்கள். நீங்கள்
பார்த்தேபாதுெசன்றைதப்ேபாலேவஅவர்தரும்பவும்வருவார்”என்றுகூறனர்.

புதயஅப்ேபாஸ்தலர்
௧௨ பன்பு ஒலிவ மைலயலிருந்து அப்ேபாஸ்தலர்கள் எருசேலமுக்குத்

தரும்ப ச் ெசன்றனர். (இம்மைல எருசேலமிலிருந்து சுமார் ஒன்றைர ைமல்
தூரத்தல் உள்ளது) ௧௩அப்ேபாஸ்தலர்கள் நகரத்த ற்குள் ெசன்றனர். அவர்கள்
தாங்கள்தங்கயருந்தஇடத்த ற்குச்ெசன்றார்கள். அந்தஅைறமாடியலிருந்தது.
ேபதுரு, யாக்ேகாபு, ேயாவான், அந்த ேரயா, பலிப்பு, ேதாமா, பர்த்தெலாேமயு,
மத்ேதயு, அல்ேபயுவன் மகனாகய யாக்ேகாபு, ெசேலாத்ேத எனப்படும்
சீேமான் மற்றும் யாக்ேகாபன் மகனாகய யூதாஸ் ஆகய அப்ேபாஸ்தலர்கள்
அங்கருந்தனர்.
௧௪ அப்ேபாஸ்தலர்கள் அைனவரும் ேசர்ந்தருந்தனர். ஒேர குற க்ேகாள்

உைடேயாராக வ டாது ப ரார்த்தைன ெசய்துெகாண்ேடயருந்தனர்.
இேயசுவன் தாயாகய மரியாளும் அவரது சேகாதரர்களும் சல ெபண்களும்
அப்ேபாஸ்தலேராடுகூடஇருந்தனர்.
௧௫ ச ல நாட்களுக்குப் ப றகு வசுவாச களாக அவர்கள் ஒன்று கூடினர்.

(சுமார் 120 ேபர் அக்கூட்டத்தல் இருந்தனர்.) ேபதுரு எழுந்து நன்று,
௧௬-௧௭ “சேகாதரர்கேள! ேவதவாக்கயங்களில் பரிசுத்த ஆவயானவர் சல
காரியங்கள் நடக்கும் என்று தாவீதன் மூலமாகக் கூறனார். நமது கூட்டத்தல்
ஒருவனாகயயூதாைஸக்குறத்துஅவன்கூறயுள்ளான். யூதாஸ் நம்ேமாடுகூட
ேசைவயல்ஈடுபட்டிருந்தான். இேயசுைவச்சைறப டிக்கயூதாஸ்மனிதர்களுக்கு
வழிகாட்டுவான்என்பைதஆவயானவர்கூறயருந்தார்,” என்றான்.
௧௮ (இைதச் ெசய்வதற்கு யூதாஸிற்குப் பணம் தரப்பட்டது. ஒரு நலத்ைத

வாங்குவதற்கு அப்பணம் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆனால் யூதாஸ் தைலகுப்புற
வீழ்ந்து அவன் சரீரம் பளவுண்டது. அவனது குடல் ெவளிேய சரிந்தது.
௧௯ எருசேலமின் மக்கள் அைனவரும் இைத அற ந்தனர். எனேவதான்
அந்நலத்த ற்கு “அக்ெகல்தமா” என்று ெபயரிட்டனர். அவர்கள் ெமாழியல்
அக்ெகல்தமா என்பது “இரத்த நலம்” எனப்ெபாருள்படும்.)
௨௦ “சங்கீதத்தன்புத்தகத்தல்யூதாைஸக்குறத்துஇவ்வாறுஎழுதப்பட்டுள்ளது:

“ ‘மக்கள்அவனதுநலத்தருேகெசல்லலாகாது,
யாரும்அங்குவாழலாகாது.’ சஙகீதம் 69:25

ேமலும்இவ்வாறுஎழுதப்பட்டுள்ளது:
‘இன்ெனாருவன்அவன்பணிையப்ெபறட்டும்.’ சங்கீதம் 109:8

௨௧-௨௨ “எனேவ இன்ெனாருவன் நம்ேமாடு ேசர்ந்துெகாண்டு இேயசு
உய ேராடு எழுந்ததற்கு சாட்ச யாக இருக்கட்டும். ஆண்டவராகய இேயசு
நம்ேமாடு இருந்தேபாது எப்ேபாதும் நம்ேமாடு கூட இருந்த மனிதர்களில்
ஒருவனாக அவன் இருத்தல் ேவண்டும். ேயாவான் ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கத்
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ெதாடங்கயதலிருந்து இேயசு பரேலாகத்த ற்கு அைழத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது
வைரக்கும்நம்ேமாடுஇருந்தவனாகஅவன்இருக்க ேவண்டும்” என்றான்.
௨௩ அப்ேபாஸ்தலர்கள் கூட்டத்த ற்கு முன் இருவைர நறுத்தனர். ஒருவன்

ேயாேசப்பு பர்சபா என்பவன். அவன் யுஸ்து என அைழக்கப்பட்டான். மற்றவன்
மத்தயா என்பவன். ௨௪-௨௫ அப்ேபாஸ்தலர்கள், “ஆண்டவேர, நீர் எல்லா
மனிதர்களின் உள்ளங்கைளயும் அற ந்தவர். இந்த இருவரில் உம் ேசைவக்கு
நீர் யாைரத் ேதர்ந்ெதடுக்க றீர் என்பைத எங்களுக்குக் காட்டும். யூதாஸ்
இதைனவட்டு நீங்க த் தனக்குரிய இடத்த ற்குச் ெசன்றுவட்டான். ஆண்டவேர,
எந்த மனிதன் அப்ேபாஸ்தலனாகத் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட ேவண்டும் என்பைதக்
காட்டும்!” என்று ப ரார்த்தைன ெசய்தார்கள். ௨௬ பன்னர் அப்ேபாஸ்தலர்கள்
அந்த இருவரில் ஒருவைனத் ேதர்ந்ெதடுக்க சீட்டுகள் எழுத ப் ேபாட்டனர்.
அதன்படி ஆண்டவர் வரும்பயவராக மத்தயாைவ சீட்டுகள் காட்டின. எனேவ
அவன்மற்றபத ெனாருவேராடும்கூடஓர்அப்ேபாஸ்தலன்ஆனான்.

௨
பரிசுத்தஆவயானவரின்வருைக
௧ ெபந்ெதேகாஸ்ேத நாளில் அப்ேபாஸ்தலர் அைனவரும் ஓரிடத்தல்

கூடியருந்தனர். ௨ த டீெரன வானிலிருந்து ஓைச ஒன்று எழுந்தது.
ெபருங்காற்று அடித்தாற்ேபால அது ஒலித்தது. அவர்கள் அமர்ந்தருந்த
வீடு முழுவைதயும் அவ்ெவாலி ந ரப்ப ற்று. ௩ ெநருப்புக் ெகாழுந்து
ேபான்றவற்ைற அவர்கள் கண்டனர். அக்ெகாழுந்துகள் ப ரிந்து ெசன்று
அங்கருந்த ஒவ்ெவாருவர் ேமலும் நன்றன. ௪ அவர்கள் எல்ேலாரும்
பரிசுத்த ஆவயால் ந ரப்பப்பட்டார்கள். பல்ேவறு ெமாழிகளில் அவர்கள்
ேபச ஆரம்ப த்தார்கள். இப்படிப்பட்ட வல்லைமைய பரிசுத்த ஆவயானவர்
அவர்களுக்குக்ெகாடுத்துக்ெகாண்டிருந்தார்.
௫ அக்காலத்தல் எருசேலமில் மிக பக்த மான்களாகய யூதர்கள் சலர்

தங்கயருந்தனர். உலகத்தன் எல்லா ேதசத்ைதயும் சார்ந்தவர்களாக இந்த
மனிதர்கள் இருந்தனர். ௬ ஒலிையக் ேகட்டு இம்மனிதர்கள் ெபருங்கூட்டமாக
அங்கு வந்தனர். அப்ேபாஸ்தலர்கள் ேபச க்ெகாண்டிருக்ைகயல் ஒவ்ெவாரு
மனிதனும்தனதுெசாந்தெமாழியல் ேகட்டதால்அம்மனிதர்கள்வயப்புற்றனர்.
௭ யூதர்கள் இதனால் ஆச்சரியமைடந்தனர். அப்ேபாஸ்தலர்கள் எவ்வாறு

இைதச் ெசய்ய முடிந்தது என்பைத அவர்களால் புரிந்துெகாள்ள முடியவல்ைல.
அவர்கள், “பாருங்கள்! ேபச க்ெகாண்டிருக்கும் இந்த மனிதர்கள் எல்ேலாரும்
கலிேலயாைவச் ேசர்ந்தவர்கள்! ௮ ஆனால் நமது ெமாழிகளில் அவர்கள்
ேபச க்ெகாண்டிருப்பைதக்ேகட்க ேறாம். எப்படிஇதுஇயலும்? நாம்௯பார்த்தயா,
ேமதயா,ஏலாம்,ெமெசாெபாதாமியா,யூேதயா,கப்பேதாக யா,ெபாந்து,ஆசயா,
௧௦ ப ரிக யா, பம்பலியா, எக ப்து, ச ேரேன நகரங்களிற்கு அருேகயுள்ள லிபயா
நாட்டுப் பகுத கள், ௧௧ க ேரத்தா, ேராமிலிருந்து வந்த மக்கள் மற்றும் அேரப யா
ஆகயவற்ைறச் ேசர்ந்தவர்கள். நம்மில் சலர் யூதர்களாகப் ப றந்தவர்கள்
மற்றவர்கள் யூதர்களாக மதம் மாறயவர்கள். நாம் ெவவ்ேவறு நாட்டினர்.
ஆனால் இவர்கள் நம் ெமாழிகளில் ேபசுவைதக் ேகட்க ேறாேம! அவர்கள்
ேதவைனக்குறத்துக்கூறும் ேமன்ைமயான காரியங்கைள நம்ெமல்ேலாராலும்
புரிந்துெகாள்ளமுடிக றேத” என்றார்கள்.
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௧௨மக்கள்அைனவரும் வயப்புற்றவர்களாகவும் குழப்பமைடந்தவர்களாகவும்
காணப்பட்டனர். அவர்கள் ஒருவைரெயாருவர் ேநாக்க , “என்ன
நடந்துெகாண்டிருக்க றது?” என்று வனவனர். ௧௩ ப ற மக்கள்
அப்ேபாஸ்தலர்கைளப் பார்த்துச் ச ரித்தனர். அம்மக்கள் அப்ேபாஸ்தலர்
மிகுதயானமதுைவப்பருகயருந்தனர் எனநைனத்தனர்.

ேபதுருமக்களிடம் ேபசுதல்
௧௪ அப்ெபாழுது ேபதுரு மற்ற அப்ேபாஸ்தலர் பத ெனாருவேராடும் எழுந்து

நன்றான். எல்லா மக்களும் ேகட்கும்படியாக உரக்கப் ேபசனான். அவன்,
“எனது யூத சேகாதரர்கேள, எருசேலமில் வச க்கும் மக்கேள, நான் கூறுவைதக்
கவனியுங்கள். நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டிய சல கருத்துக்கைள
உங்களுக்குக் கூறுேவன். கவனமாகக் ேகளுங்கள். ௧௫ நீங்கள் நைனக்கறது
ேபால் இம்மனிதர்கள் மது பருகயருக்கவல்ைல. இப்ேபாது காைல ஒன்பது
மணிதான். ௧௬ இங்கு இன்ைறக்கு ந கழ்ந்துெகாண்டிருப்பைதக் குற த்து
ேயாேவல் என்னும் தீர்க்கதரிச எழுதயருக்க றார். ேயாேவல் கீழ்க்கண்டவாறு
எழுதயுள்ளார்:

௧௭ “ ‘ேதவன் கூறுகறார், கைடச நாட்களில் நான் எனது ஆவைய எல்லா
மக்களுக்கும்அள்ளிவழங்குேவன்.

ஆண்மக்களும்,ெபண்மக்களும்தீர்க்கதரிசனம்உைரப்பர்.
உங்கள்இைளஞர்தரிசனம்காண்பார்கள்.

உங்கள்முத ேயார்வ ேசஷக்கனவுகள்காண்பர்.
௧௮ அந்ேநரத்தல் எனது ஆவைய எனது ஊழியர்களாகய ஆண்களுக்கும்

ெபண்களுக்கும்ெகாடுப்ேபன்.
அவர்கள்தீர்க்கதரிசனம்உைரப்பர்.

௧௯ேமேலவானில்வயப்புறும்காட்ச கைளக்காண்பப்ேபன்.
கீேழபூமியலும் சான்றுகள்தருேவன்.
அங்குஇரத்தம்,ெநருப்பும், புைகமண்டலமும்இருக்கும்.

௨௦சூரியன்இருளாகமாறும்.
நலாஇரத்தம் ேபால் சவப்பாகும்.

அப்ேபாதுகர்த்தருைடயமகத்தானமகைமமிக்க நாள்வரும்.
௨௧ கர்த்தர் ேமல் நம்ப க்ைக ைவக்கும் ஒவ்ெவாரு மனிதனும்

இரட்ச க்கப்படுவான்.’ ேயாேவல் 2:28-32

௨௨ “எனது யூத சேகாதரர்கேள, இந்த வார்த்ைதகைளக் கவனியுங்கள்.
நாசேரத்தன் இேயசு மிகச் ச றப்பான மனிதர். ேதவன் இைதத் ெதளிவாக
உங்களுக்குக் காட்டினார். இேயசுவன் மூலமாக அவர் ெசய்த வல்லைம மிக்க
வயப்பான காரியங்களால் ேதவன் இைத நரூப த்தார். நீங்கள் எல்ேலாரும்
இந்தக் காரியங்கைளப் பார்த்தீர்கள். எனேவ இது உண்ைமெயன்பது
உங்களுக்குத் ெதரியும். ௨௩இேயசு உங்களுக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டார். நீங்கள்
அவைரக் ெகான்றீர்கள். தீயவர்களின் உதவ ேயாடு இேயசுைவச் சலுைவயல்
அைறந்தீர்கள். ஆனால் இைவெயல்லாம் நடக்குெமன்பைத ேதவன்
அறந்தருந்தார். இது ேதவனுைடய த ட்டமாக இருந்தது. ெவகுகாலத்த ற்கு
முன்னேர ேதவன் இந்தத் த ட்டத்ைத வகுத்தருந்தார். ௨௪ மரணத்தன்
ேவதைனைய இேயசு அனுபவத்தார். ஆனால் ேதவன் அவைர வடுவத்தார்.
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ேதவன் இேயசுைவ மரணத்தலிருந்து எழுப்பனார். மரணம் இேயசுைவத்
ெதாடர்ந்து தன்ப டிக்குள்ைவத்தருக்கமுடியவல்ைல. ௨௫தாவீதுஇேயசுைவக்
குறத்துஇவ்வாறுகூறனான்:

“ ‘நான்ஆண்டவைரஎப்ேபாதும்என்முன்காண்கேறன்.
என்ைனப்பாதுகாப்பதற்குஎனதுவலப்புறத்ேதஉள்ளார்.

௨௬எனேவஎன்உள்ளம்மகழுகறது,
என்வாய்களிப்ேபாடு ேபசுக றது.

ஆம், எனதுசரீரமும்கூடநம்ப க்ைகயால்வாழும்.
௨௭ ஏெனனில் மரணத்தன் இடத்தல்* எனது ஆத்துமாைவ நீர் வ ட்டு
வடுவதல்ைல.

உமது பரிசுத்தமானவரின் சரீரத்ைதக் கல்லைறக்குள் அழுகவ ட நீர்
அனுமத ப்பதல்ைல.

௨௮வாழும்வைகையஎனக்குப் ேபாத த்தீர்.
என்னருேக நீர்வந்துஅளவற்றஆனந்தம்தருவீர்.’ சங்கீதம் 16:8-11

௨௯ “எனது சேகாதரர்கேள, நமது முன்ேனாராக ய தாவீைதக் குற த்து
உண்ைமயாகேவ உங்களுக்கு என்னால் ெசால்லமுடியும். அவன் இறந்து
புைதக்கப்பட்டான். அவன்புைதக்கப்பட்ட இடம்இங்ேகேய நம்மிைடேயஇன்றும்
உள்ளது. ௩௦ தாவீது ஒரு தீர்க்கதரிச . ேதவன் கூறய சல ெசய்த கைள அவன்
அறந்தருந்தான். தாவீதன் குடும்பத்தலுள்ள ஒருவைர தாவீைதப்ேபான்று
மன்னனாக்குேவன் என்று ேதவன் தாவீதுக்கு வாக்குறுத அளித்தருந்தார்.
௩௧ அது நடக்கும் முன்ேப தாவீது அதைன அறந்தருந்தான். எனேவதான்
அவைரக்குற த்துதாவீதுஇவ்வாறுகூறனான்.

“ ‘அவர்மரணத்தன்இடத்தல்வ டப்படவல்ைல.
அவர் சரீரம் கல்லைறயல்அழுகவல்ைல.’ சங்கீதம் 16:10

தாவீது மரணத்தன்று எழும்பும் க றஸ்துைவக் குறத்துப் ேபசனான்.
௩௨ எனேவ தாவீைத அல்ல, இேயசுைவேய ேதவன் மரணத்தனின்று
எழுப்பனார். நாங்கள் எல்ேலாரும் இதற்கு சாட்ச கள். நாங்கள் அவைரக்
கண்ேடாம். ௩௩இேயசு பரேலாகத்த ற்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டார். இப்ேபாது
இேயசு ேதவேனாடு, ேதவனுைடய வலது பக்கத்தல் இருக்கறார். ப தா
பரிசுத்தாவைய இேயசுவுக்குக் ெகாடுத்துள்ளார். ப தா ெகாடுப்பதாக
வாக்குறுத அளித்தது பரிசுத்த ஆவேயயாகும். எனேவ இேயசு அந்த
ஆவைய இப்ெபாழுதுெகாடுத்துக்ெகாண்டிருக்க றார். இைதேய நீங்கள்
பார்க்கவும், ேகட்கவும் ெசய்க றீர்கள். ௩௪-௩௫ தாவீது பரேலாகத்த ற்கு
எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டவரல்ல. பரேலாகத்த ற்கு எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டவர்
இேயசுேவ. தாவீதுகூறனான்,

“ ‘ேதவன்என்கர்த்தரிடம் ெசான்னார்,
உம்எத ரிகள்அைனவைரயும்உம்

அதகாரத்தன் கீழ் ெகாண்டு வரும்வைர என் வலதுபுறத்தல்
உட்கார்ந்துெகாள்ளும்.’ சங்கீதம் 110:1

* ௨:௨௭: மரணத்தன்இடத்தல்எழுத்தன்படியானெபாருள் “பாதாளம்”
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௩௬ “எனேவ எல்லா யூத மனிதர்களும் இைத உண்ைமயாகத் ெதரிந்தருக்க
ேவண்டும். ஆண்டவராகவும் க றஸ்துவாகவும் இருக்கும்படியாக இேயசுைவ
ேதவன் உண்டாக்கனார். அவேர நீங்கள் சலுைவயல் அைறந்த மனிதர்”
என்றான்.
௩௭மக்கள்இைதக் ேகட்டேபாதுஅவர்கள்தங்கள்இதயத்தல்மிகவும்வருத்தம்

அைடந்தார்கள். அவர்கள் ேபதுருைவயும் ப ற அப்ேபாஸ்தலைரயும் ேநாக்க ,
“நாங்கள்என்னெசய்ய ேவண்டும்?” என்றுேகட்டார்கள்.
௩௮ ேபதுரு அவர்கைள ேநாக்க , “நீங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் உங்கள்

இருதயத்ைதயும் வாழ்க்ைகையயும் மாற்ற , இேயசு க றஸ்துவன் ெபயரில்
ஞானஸ்நானம் ெபற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். அப்ேபாது ேதவன் உங்கள்
பாவங்கைளமன்னிப்பார். நீங்களும்பரிசுத்தஆவயன்வரத்ைதப்ெபறுவீர்கள்.
௩௯ இந்த வாக்குறுத உங்களுக்குரியது. அது உங்கள் பள்ைளகளுக்கும்
ெதாைலவல் வாழ்கன்ற எல்லா மக்களுக்கும் கூட உரியது. ஆண்டவராகய
நமது ேதவன் தன்னிடம் அைழக்க ற ஒவ்ெவாரு மனிதனுக்கும் அது உரியது”
என்றுகூறனான்.
௪௦ ேவறு பல வார்த்ைதகைளயும் கூற ேபதுரு அவர்கைள எச்சரித்தான்.

அவன்அவர்கைள, “இன்றுவாழ்கன்றமக்களின்தீைமகளிலிருந்துஉங்கைளக்
காத்துக்ெகாள்ளுங்கள்” என்று ேவண்டினான். ௪௧ ேபதுரு கூறயவற்ைற
ஏற்றுக்ெகாண்ட அந்த மக்கள் ஞானஸ்நானம் ெபற்றுக்ெகாண்டனர்.
அந்த நாளில் வசுவாச களின் கூட்டத்தல் சுமார் 3,000 மக்கள்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளப்பட்டனர்.
வசுவாச களின்ஒருமனம்
௪௨ வசுவாச கள் ெதாடர்ந்து ஒன்றாக சந்த த்தனர். அப்ேபாஸ்தலரின்

ேபாதைனையக் கற்பதற்குத் தங்கள் ேநரத்ைதச் ெசலவ ட்டனர். வசுவாச கள்
ஒருவேராெடாருவர் பக ர்ந்துெகாண்டனர். அவர்கள் ஒருமித்து உண்டு,
ஒருமித்து ப ரார்த்தைன ெசய்தார்கள். ௪௩ பல வல்லைம மிக்க, வயப்பான
காரியங்கைள அப்ேபாஸ்தலர்கள் ெசய்துெகாண்டிருந்தனர். ஒவ்ெவாருவரும்
ேதவைன மிகவும் மரியாைதயாக உணர்ந்தனர். ௪௪ எல்லா வசுவாச களும்
ஒருமித்து வச த்தனர். அவர்கள் எல்லாவற்ைறயும் பக ர்ந்துெகாண்டனர்.
௪௫ வசுவாச கள் அவர்களது நலங்கைளயும் அவர்களுக்குச் ெசாந்தமான
ெபாருட்கைளயும் வற்றனர். பன்னர் பணத்ைதப் பங்க ட்டு, ேதைவப்பட்ட
ஒவ்ெவாருவருக்கும்அவர்களது ேதைவக்ேகற்பக் ெகாடுத்தனர். ௪௬ஒவ்ெவாரு
நாளும் வசுவாச கள் ேதவாலயத்தல் சந்த த்தனர். அவர்களது குறக்ேகாள்
ஒன்றாகேவ இருந்தது. அவர்களுைடய வீடுகளில் ஒருமித்து உண்டனர்.
அவர்கள் உணைவப் பங்க ட்டுக்ெகாள்வதலும் களிப்புமிக்க உள்ளங்கேளாடு
உண்பதலும் மக ழ்ச்ச யைடந்தனர். ௪௭ வசுவாச கள் ேதவைன வாழ்த்தனர்.
எல்லா மக்களும் அவர்கைள வரும்பனர். ஒவ்ெவாரு நாளும் அதகமத கமான
மக்கள் இரட்ச க்கப்பட்டனர். வசுவாச களின் கூட்டத்தல் கர்த்தர் அம்மக்கைளச்
ேசர்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்.

௩
ஊனமுற்றமனிதனின்சுகம்
௧ ஒருநாள் ேபதுருவும் ேயாவானும் ேதவாலயத்துக்குப் ேபானார்கள்.

ப ற்பகல் மூன்று மணியாக இருந்தது. அது தனமும் ேதவாலயத்தல்
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ப ரார்த்தைன ேநரமாகும். ௨ அவர்கள் ேதவாலயத்தன் முற்றத்தல்
ேபாய்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, ஒரு மனிதன் அங்கருந்தான். அவன் பறந்தது
முதல் ஊனமுற்றவனாக இருந்தான். அவனால் நடக்க முடியாததால் அவனது
நண்பர்கள் சலர் அவைனச் சுமந்து வந்தனர். அவனது நண்பர்கள் ஒவ்ெவாரு
நாளும் அவைன ேதவாலயத்துக்கு அைழத்து வந்தனர். அவர்கள் ஊனமுற்ற
மனிதைன ேதவாலயத்துக்கு ெவளிேய ஒரு ெபருங்கதவன் அருேக உட்கார
ைவத்தனர். அது அலங்கார வாசல் என அைழக்கப்பட்டது. ேதவாலயத்துக்குள்
ேபாகும் அைனவரிடமும் அம்மனிதன் பணத்தற்காகப் ப ச்ைச ேகட்டான்.
௩அன்ைறயத்தனம் அம்மனிதன் ேபதுருவும், ேயாவானும் ேதவாலயத்துக்குள்
ேபாய்க்ெகாண்டிருப்பைதக் கண்டான். அவன் அவர்களிடம் பணத்தற்காக
ேவண்டினான்.
௪ேபதுருவும்ேயாவானும்ஊனமுற்றஅம்மனிதைனேநாக்க , “எங்கைளப்பார்”

என்றனர். ௫அம்மனிதன்அவர்கைளப்பார்த்தான். அவர்கள்ஏேதனும்ெகாஞ்சம்
பணம்ெகாடுப்பார்கெளனஅவன்எத ர்பார்த்தான். ௬ஆனால்ேபதுரு, “என்னிடம்
ெவள்ளிேயா, ெபான்ேனா கைடயாது, ஆனால் உனக்குக் ெகாடுக்கக்கூடிய
ேவறு ெபாருள் என்னிடம் உள்ளது. நாசேரத்ைதச் ேசர்ந்த இேயசு க றஸ்துவன்
வல்லைமயால்எழுந்துநட!” என்றுகூறனான்.
௭பன்ேபதுருஅம்மனிதனின்வலதுைகையப்ப டித்துஅவைனத்தூக்கனான்.

உடேனஅம்மனிதனின் பாதங்களும் கால்களும் பலம் ெபற்றன. ௮அம்மனிதன்
குதத்ெதழுந்து, அவனது பாதங்களில் நன்று, நடக்க ஆரம்ப த்தான். அவன்
அவர்கேளாடு ேதவாலயத்துக்குள் ெசன்றான். அம்மனிதன் நடந்துெகாண்டும்,
குதத்துக்ெகாண்டும் ேதவைன வாழ்த்தயவனாக இருந்தான். ௯-௧௦ எல்லா
மக்களும் அவைன அைடயாளம் கண்டுெகாண்டனர். எப்ேபாதும் அலங்கார
வாசல் அருேக அமர்ந்து பணத்தற்காகப் ப ச்ைச ேகட்கும் ஊனமுற்ற
மனிதேன அவன் என்று மக்கள் அற ந்தனர். இப்ேபாது அேத மனிதன்
நடந்துெகாண்டிருப்பைதயும் ேதவைன வாழ்த்த க்ெகாண்டிருப்பைதயும்
அவர்கள் கண்டார்கள். மக்கள் ஆச்சரியமைடந்தார்கள். எவ்வாறு இது நடக்கக்
கூடுெமன்பைதஅவர்களால்புரிந்துெகாள்ளமுடியவல்ைல.
ேபதுருவன்ப ரசங்கம்
௧௧ அம்மனிதன் ேபதுருேவாடும் ேயாவாேனாடும் ேசர்ந்துெகாண்டிருந்தான்.

அம்மனிதன் நலம் ெபற்றைதயற ந்து எல்லா மக்களும்ஆச்சரியம் ெகாண்டனர்.
சாலேமானின் மண்டபத்தல் ேபதுருவ டமும் ேயாவானிடமும் அவர்கள் ஓடிச்
ெசன்றனர்.
௧௨இைதக் கண்டதும் ேபதுரு, மக்கைள ேநாக்க , “எனது யூத சேகாதரர்கேள,

நீங்கள் ஏன் இைதக் கண்டு ஆச்சரியப்படுக றீர்கள்? இம்மனிதைன எங்களது
வல்லைமயால் நடக்கும்படியாகச் ெசய்ேதாம் என்பது ேபால் நீங்கள் எங்கைளப்
பார்க்க றீர்கள். நாங்கள் நல்லவர்களாக இருப்பதால் இைதச் ெசய்ய முடிந்தது
என்றுநீங்கள் நைனக்கறீர்களா? ௧௩இல்ைல! ேதவன்இைதச் ெசய்தார்! அவர்
‘ஆப ரகாமின் ேதவனும் ஈசாக்கன் ேதவனும் யாக்ேகாபன் ேதவனும்’ ஆனவர்.
அவேர நமது முன்ேனார்களின் ேதவன். அவர் தனது வேசஷ ஊழியரான
இேயசுவுக்கு மகைமைய அளித்தார். ஆனால் நீங்கேளா இேயசுைவக்
ெகால்லும்படியாகக் ெகாடுத்தீர்கள். பலாத்து இேயசுவுக்கு வடுதைலயளிக்க
முடிவு ெசய்தான். ஆனால் உங்களுக்கு இேயசு ேவண்டாதவெரன நீங்கள்
பலாத்துவுக்குக் கூறனீர்கள். ௧௪ இேயசு தூயவராகவும் நல்லவராகவும்
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இருந்தார். ஆனால் நீங்கள் அவர் ேதைவயல்ைலெயனக் கூறனீர்கள்.
இேயசுவுக்குப் பதலாக ஒரு ெகாைலயாளிைய* உங்களுக்குத் தரும்படியாக
நீங்கள் பலாத்துைவ ேவண்டினீர்கள். ௧௫ உய ரளிக்க றவைர நீங்கள்
ெகான்றீர்கள். ஆனால் ேதவேனா அவைர மரணத்தலிருந்து எழுப்பனார்.
நாங்கள்இதற்குசாட்ச கள். எங்கள்கண்களாேலேயஇைதக்கண்ேடாம்.
௧௬ “இேயசுவன் வல்லைமேய ஊனமுற்ற மனிதைன நன்றாக நடக்கும்படிச்

ெசய்தது. இேயசுவன் வல்லைமயல் நாங்கள் நம்ப க்ைக ைவத்ததால்
இது ந கழ்ந்தது. நீங்கள் இம்மனிதைனப் பார்க்க முடிக றது. உங்களுக்கு
இவைனத் ெதரியும். இேயசுவன் மீதுள்ள நம்ப க்ைகயால் அவன் முழுக்கக்
குணமைடந்தான். அதுநகழ்ந்தைதநீங்கள்எல்லாரும்கண்டீர்கள்.
௧௭ “எனது சேகாதரர்கேள, நீங்கள் ெசய்வைத அறயாததால் அவற்ைற

இேயசுவுக்குச் ெசய்தீர்கள் என்பைத நான் அற ேவன். உங்கள் தைலவர்களும்
அைதப் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல. ௧௮ இக்காரியங்கள் நடந்ேதறுெமன ேதவன்
கூறனார். அவரது கறஸ்து துன்புற்று இறப்பார் என்பைத ேதவன் தம்
தீர்க்கதரிச கள்மூலமாகக்கூறனார். ேதவன்இைதஎவ்வாறுநைறேவற்றனார்
என்பைத உங்களுக்குக் கூறயுள்ேளன். ௧௯ எனேவ நீங்கள் உங்கள்
இருதயங்கைளயும், வாழ்க்ைகையயும் மாற்ற க்ெகாள்ளுங்கள்! ேதவனிடம்
தரும்புங்கள். அவர் உங்கள் பாவங்கைள மன்னிப்பார். ௨௦ பன் ஆண்டவர்
உங்களுக்குஆவக்குரியஇைளப்பாறுதைலநல்குவார். க றஸ்துவாகஇருக்கத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவராக யஇேயசுைவஅவர்உங்களுக்குக்ெகாடுப்பார்.
௨௧ “ஆனால் எல்லாக் காரியங்களும் மீண்டும் சரியாகும் வைர இேயசு

பரேலாகத்தல் இருக்க ேவண்டும். பல்லாண்டுகளுக்கு முன்னேர ேதவன்
தனது பரிசுத்த தீர்க்கதரிச கள் மூலமாகப் ேபச யேபாேத, இவற்ைறப்பற்ற க்
கூறயுள்ளார். ௨௨ ேமாேச, ‘கர்த்தராக ய உங்கள் ேதவன் உங்களுக்கு ஒரு
தீர்க்கதரிசைய அளிப்பார். உங்கள் ெசாந்த மக்களிைடேயயருந்து அந்தத்
தீர்க்கதரிச ேதான்றுவார். அவர் என்ைனப் ேபாலேவஇருப்பார். அத்தீர்க்கதரிச
உங்களுக்குக் கூறுகன்ற எல்லாவற்றற்கும் நீங்கள் கீழ்ப்படிய ேவண்டும்.
௨௩ எந்த மனிதனாகலும் அந்தத் தீர்க்கதரிச க்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்தால்
அப்ேபாது அம்மனிதன் ேதவனுைடய மக்களிடமிருந்து ப ரிந்து இறப்பான்’ ”✡
என்றான்.
௨௪ “ேதவனுக்காகப் ேபச ய சாமுேவலும் அவருக்குப் பன் வந்த மற்ற எல்லாத்

தீர்க்கதரிச களும் இக்காலத்ைதக் குற த்துப் ேபசனார்கள். ௨௫ தீர்க்கதரிச கள்
ேபச ய அைனத்ைதயும் நீங்கள் ெபற்றீர்கள். அைதப் ேபாலேவ ேதவன் உங்கள்
முன்ேனாேராடு ெசய்த உடன்படிக்ைகையயும் நீங்கள் ெபற்றீர்கள். ேதவன்
உங்கள் தந்ைதயாகய ஆப ரகாமிடம், ‘உன் தைலமுைறயனரால் உலகன்
ஒவ்ெவாரு ேதசமும் ஆசீர்வத க்கப்படும்’✡ என்று கூறனார். ௨௬ ேதவன் தனது
வேசஷஊழியைரஅனுப்பயுள்ளார். ேதவன்அவைரமுதலாவதாகஉங்களிடம்
அனுப்பனார். உங்கைள ஆசீர்வத ப்பதற்கு ேதவன் இேயசுைவ அனுப்பனார்.
நீங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் தீய ெசயல்கைளச் ெசய்க றதலிருந்து உங்கைளத்
தருப்புவதன்மூலம்ேதவன்இைதச்ெசய்க றார்” என்றான்.

* ௩:௧௪: ெகாைலயாளி பரபாஸ், பலாத்துவ டம் யூதர்கள் இேயசு வுக்குப் பதலாக இவைனேய
வடுதைலெசய்யும்படிக் கூறனர். லூக்கா 23:19 பார்க்க. ✡ ௩:௨௩: உபா. 18:15, 19-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௩:௨௫: ஆதயாகமம் 22:18; 26:24-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௪
யூதஆேலாசைனச் சங்கத்தன்முன்
௧ ேபதுருவும், ேயாவானும் மக்களிடம் ேபச க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது சல

மனிதர்கள் அவர்களிடம் வந்தார்கள். யூத ஆசாரியர்களும், ஆலயத்ைதப்
பாதுகாக்கும் வீரர்களுக்குத் தைலவனும், ச ல சதுேசயரும் அவர்கேளாடு
வந்தருந்தனர். ௨ ேபதுருவும், ேயாவானும் மக்களிடம் ேபாத த்தவற்ைறக்
குறத்து அவர்கள் அதருப்த அைடந்தருந்தனர். அப்ேபாஸ்தலர்கள்
இேயசுைவக் குறத்து மக்களுக்குக் கூறும்ேபாது, மக்கள் மரணத்தலிருந்து
இேயசுவன் வல்லைமயால் உய ர்த்ெதழுவார் என்பைதயும் ேபாத த்தார்கள்.
௩ யூதத் தைலவர்கள் ேபதுருைவயும் ேயாவாைனயும் ப டித்துச் சைறயல்
அைடத்தனர். அது ஏற்ெகனேவ இரவு ேநரமாயருந்தது. எனேவ அடுத்த
நாள்வைரக்கும் ேபதுருைவயும் ேயாவாைனயும் சைறயல் ைவத்தருந்தார்கள்.
௪ ஆனால் ேபதுருவும் ேயாவானும் ெசய்த ேபாதைனகைளக் ேகட்ட மக்களில்
பலரும் அவர்கள் கூறயவற்ைற வசுவாச த்தனர். அவர்களின் எண்ணிக்ைக
சுமார்ஐயாய ரம் ேபராகஇருந்தது.
௫மறுநாள் யூதத் தைலவர்களும், அதகாரிகளும், ேவதபாரகரும் எருசேலமில்

சந்த த்தனர். ௬ அன்னா, காய்பா, ேயாவான், அெலக்சாந்தர் ஆக ேயாரும்
அங்கருந்தனர். தைலைம ஆசாரியனின் குடும்பத்தனர் அைனவரும்
அங்கருந்தனர். ௭ எல்லா ஜனங்களுக்கும் முன்பாகப் ேபதுருைவயும்
ேயாவாைனயும் அவர்கள் நறுத்தனர். யூத அதகாரிகள் பல முைற
அவர்களிடம், “ஊனமுற்ற இந்த மனிதைன எவ்வாறு குணப்படுத்தனீர்கள்?
எந்தவல்லைமையப்பயன்படுத்தனீர்கள்? யாருைடயஅத காரத்தனால்நீங்கள்
இைதச்ெசய்தீர்கள்?” என்றுேகட்டார்கள்.
௮அப்ேபாது ேபதுரு பரிசுத்த ஆவயால் ந ரப்பப்பட்டான். அவன் அவர்கைள

ேநாக்க , “மக்களின் அதகாரிகேள, முதய தைலவர்கேள, ௯ ஊனமுற்ற
மனிதனுக்கு ஏற்பட்ட நல்ல காரியத்ைதக் குற த்து எங்கைள வனவுகறீர்களா?
அவைனக்குணப்படுத்தயதுயார் என்றுஎங்கைளவனவுகறீர்களா? ௧௦நீங்கள்
யாவரும், யூத மக்கள் அைனவரும், இம்மனிதன் நாசேரத்ைதச் ேசர்ந்த இேயசு
க றஸ்துவன்வல்லைமயால்குணம்ஆக்கப்பட்டான்என்பைதஅற ந்துெகாள்ள
ேவண்டுெமன்று நாங்கள் வரும்புக ேறாம். நீங்கள் இேயசுைவச் சலுைவயல்
அைறந்தீர்கள். ேதவன் அவைர மரணத்தலிருந்து எழுப்பனார். இந்த மனிதன்
ஊனமுற்றவனாயருந்தான். ஆனால் இப்ேபாது இேயசுவன் வல்லைமயால்
குணம்ெபற்றுஉங்களுக்குமுன்பாக எழுந்துநற்க றான்.

௧௧ “ ‘கட்டிடம் கட்டுபவர்களாகய நீங்கள் இேயசுைவ முக்கயமற்ற கல்ைலப்
ேபான்றுகருதனீர்கள்.

ஆனால்இந்தக்கல்ேலாமூைலக்கல்லாயற்று.’ சங்கீதம் 118:22

௧௨ மக்கைள இரட்ச க்கக் கூடியவர் இேயசு ஒருவேர. உலகத்தல் மக்கைள
இரட்ச க்கும் வல்லைமயுடன் தரப்பட்ட நாமம் இேயசுவனுைடயது மட்டுேம.
இேயசுவன்மூலமாகேவநாம்இரட்ச க்கப்படேவண்டும்!” என்றான்.
௧௩ ேபதுருவும் ேயாவானும் ேவறு சறப்பான பயற்ச ேயா கல்வ ேயா

ெபறவல்ைல என்பைத யூதத் தைலவர்கள் புரிந்துெகாண்டனர். ேபதுருவும்
ேயாவானும் ேபசுவதற்கு அஞ்சவல்ைல என்பைதயும் அவர்கள் கண்டனர்.
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அதனால் அதகாரிகள் வயப்புற்றனர். ேபதுருவும் ேயாவானும் இேயசுவுடன்
இருந்தவர்கள் என்பைத உணர்ந்தனர். ௧௪ இரண்டு அப்ேபாஸ்தலர்களுடன்
ஊனமாயருந்த அந்த மனிதன் நன்று ெகாண்டிருப்பைத அவர்கள்
கண்டனர். அம்மனிதன் குணமைடந்தருப்பைத அவர்கள் கண்டனர். எனேவ
அப்ேபாஸ்தலருக்குஎத ராகஅவர்களால்எைதயும்ெசால்லமுடியவல்ைல.
௧௫ அக்கூட்டத்தலிருந்து ேபாகுமாறு யூதத் தைலவர்கள் அவர்களுக்குக்

கூறனர். அதன் பன்பு தாங்கள் ெசய்ய ேவண்டியது என்னெவன்று யூதத்
தைலவர்கள்தங்களுக்குள் ேபச க்ெகாண்டனர். ௧௬அவர்கள், “இம்மனிதர்கைள
நாம் என்ன ெசய்ேவாம்? அவர்கள் ேபரத சயம் ஒன்ைறச் ெசய்துள்ளார்கள்
என்பைத எருசேலமின் ஒவ்ெவாரு மனிதனும் அறவான். இது ெதளிவு. இது
உண்ைமயல்லெவன்றுநம்மால் ெசால்லமுடியாது. ௧௭ஆனால்இம்மனிதைனக்
குறத்து இவர்கள் மக்களுக்குச் ெசால்வதற்கு அஞ்சும்படி ெசய்யேவண்டும்.
அப்ேபாதுமக்களிடம்இச்ெசய்த ேமலும்பரவாது” என்றனர்.
௧௮ எனேவ யூதத் தைலவர்கள் ேபதுருைவயும் ேயாவாைனயும் மீண்டும்

உள்ேள அைழத்தனர். இேயசுவன் ெபயரில் எைதயும் கூறாதபடியும்
ேபாத க்காதபடியும் அவர்கள் அப்ேபாஸ்தலர்களுக்குக் கூறனர். ௧௯ ஆனால்
ேபதுருவும் ேயாவானும் அவர்களுக்குப் பதலாக, “நீங்கள் எைதச் சரிெயன்று
நைனக்கறீர்கள்? ேதவன் எைத வரும்புவார்? நாங்கள் கீழ்ப்படியேவண்டுவது
உங்களுக்காஅல்லது ேதவனுக்கா? ௨௦நாங்கள்அைமதயாகஇருக்கமுடியாது.
நாங்கள் பார்த்தவற்ைறயும் ேகட்டவற்ைறயும் மக்களுக்குக் கண்டிப்பாகக் கூற
ேவண்டும்” என்றார்கள்.
௨௧-௨௨நடந்ததற்காகஎல்லாமக்களும்ேதவைனவாழ்த்த க்ெகாண்டிருந்தபடியால்

யூதத் தைலவர்கள் அப்ேபாஸ்தலைரத் தண்டிப்பதற்கு ஒரு வழியும் காண
முடியவல்ைல. (இந்த அத சயம் ேதவனிடமிருந்து வந்த ஒரு சான்று.
குணமாக்கப்பட்ட மனிதன் நாற்பது வயதற்கும் ேமற்பட்டவனாயருந்தான்!)
எனேவயூதஅதகாரிகள்மீண்டும்அப்ேபாஸ்தலைர எச்சரித்துவடுவத்தனர்.

வசுவாச களின்ப ரார்த்தைன
௨௩ ேபதுருவும் ேயாவானும் யூதத் தைலவர்களின் கூட்டத்ைத வ ட்டு நீங்க ,

அவர்களது குழுவற்குச் ெசன்றனர். முக்கய ஆசாரியரும், முதய யூத
அதகாரிகளும் அவர்களுக்குச் ெசான்ன எல்லாவற்ைறயும் அவர்கள் தங்கள்,
குழுவனருக்குக் கூறனர். ௨௪ வசுவாச கள் இதைனக் ேகட்டேபாது, அவர்கள்
ஒேர மனதுடன் ேதவனிடம் ப ரார்த்தைனெசய்தனர். அவர்கள் எல்ேலாரும்ஒேர
வ தமாக உணர்ந்தனர். ௨௫அவர்கள், “கர்த்தாேவ, வானத்ைதயும், பூமிையயும்,
கடைலயும், உலகத்தலுள்ள எல்லாவற்ைறயும் உண்டாக்கயவர் நீர் ஒருவேர.
எங்களதுதந்ைதயாகயதாவீதுஉம்ஊழியனாகஇருந்தான். பரிசுத்தஆவயன்
உதவயால்அவன்கீழ்வரும்வார்த்ைதகைளஎழுதனான்.

“ ‘ேதசங்கள் ஏன் கூக்குரல் எழுப்புகன்றன? ஏன் உலக மக்கள்
ேதவனுக்ெகத ராகத் த ட்டமிடுகன்றனர்?

அவர்கள்ெசய்வதுவீணானது.

௨௬ “ ‘பூமியன்அரசர்கள் ேபாருக்குத்தயாராகன்றனர்.
தைலவர்கள் அைனவரும் ேதவனுக்கும் அவருைடய கறஸ்துவற்கும்
எத ராகஒருமித்துக்கூடுகன்றனர்.’ சங்கீதம் 2:1-2
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௨௭ ஏேராதும் ெபாந்தயு பலாத்துவும் ேதசங்களும், எல்லா யூத ஜனங்களும்
ேசர்ந்து எருசேலமில் இேயசுவுக்கு எத ராகக் கூடினேபாது இைவ அைனத்தும்
உண்ைமயாகேவ ந கழ்ந்தன. இேயசு உமது தூய ஊழியர். அவேர
க றஸ்துவாகும்படி நீர் உண்டாக்கயவர். ௨௮ கூடி வந்த இந்த மக்கள்
உம் த ட்டம் நைறேவறும்படி இேயசுவுக்கு எத ராகச் ெசயல்பட்டனர். உம்
வல்லைமயன்படியும், ச த்தத்தன்படியும் அது ந கழ்ந்தது. ௨௯ கர்த்தாேவ,
இப்ேபாதும் அவர்கள் கூறுவைதக் கவனியும். அவர்கள் எங்கைள
அச்சமைடயும்படியாகச் ெசய்ய முயன்றுெகாண்டிருக்க றார்கள். கர்த்தாேவ,
நாங்கள் உமக்கு ஊழியம் ெசய்பவர்கள். ௩௦ நீர் வரும்புக றவற்ைற
நாங்கள் ைதரியமாகக் கூறுவதற்கு எங்களுக்கு உதவும். ேநாயுற்ேறாைரக்
குணப்படுத்தும். சான்றுகள் ெகாடும். உம் தூய பணியாளராக ய இேயசுவன்
வல்லைமயால் அத சயங்கள் நடக்கும்படிச் ெசய்யும்” என்று ப ரார்த்தைன
ெசய்தனர்.
௩௧ வசுவாச கள் ப ரார்த்தைன ெசய்த ப றகு அவர்கள் கூடியருந்த இடம்

அைசந்தது. அவர்கள் எல்ேலாரும் பரிசுத்த ஆவயால் ந ரப்பப்பட்டனர்.
அச்சமின்ற ேதவனுைடயெசய்தையத்ெதாடர்ந்துகூறனர்.

வசுவாச களின்ஒருமித்தவாழ்வு
௩௨ வசுவாச கள் அைனவரும் இருதயத்தல் ஒருமனமுள்ளவர்களாக ஒேர

ஊக்கமுைடேயாராக இருந்தனர். அவர்களில் ஒருவரும் தன்னிடமிருந்த
ெபாருட்கள் தனக்கு மட்டுேம ெசாந்தமானைவ எனக் கூறவல்ைல. மாறாக
அவர்கள் எல்லாவற்ைறயும் பக ர்ந்துெகாண்டனர். ௩௩மிகுந்த வல்லைமேயாடு,
அப்ேபாஸ்தலர்கள் கர்த்தராக ய இேயசு மரணத்தனின்று உண்ைமயாகேவ
எழுப்பப்பட்டார் என்பைத மக்களுக்குக் கூறனர். ௩௪ வசுவாச கைள
ேதவன் அதகமாக ஆசீர்வத த்தார். அவர்கள் அைனவரும் ேதைவயான
ெபாருட்கைளப் ெபற்றனர். வயல்கைளேயா, வீடுகைளேயா உைடய
ஒவ்ெவாருவரும் அவற்ைற வற்றனர். அப்பணத்ைதக் ெகாண்டு வந்து
௩௫அதைனஅப்ேபாஸ்தலர்களுக்குக்ெகாடுத்தனர். பன்புஒவ்ெவாருவருக்கும்
ேதைவக்ேகற்பெபாருட்கள்ெகாடுக்கப்பட்டன.
௩௬ வசுவாச களில் ஒருவன் ேயாேசப்பு என அைழக்கப்பட்டான்.

அப்ேபாஸ்தலர்கள் அவைன பர்னபாஸ் என்று அைழத்தனர். (இந்தப் ெபயர்,
“ப றருக்குஉதவுகன்றமனிதன்” எனப்ெபாருள்படும்)அவன்சீப்புருவல்பறந்த
ேலவயன். ௩௭அவனுக்குச்ச றதுநலம்இருந்தது. அவன்அந்தநலத்ைதவற்று
பணத்ைதக்ெகாண்டுவந்து,அைதஅப்ேபாஸ்தலர்களிடம் ெகாடுத்தான்.

௫

அனனியாவும் சப்பீராளும்
௧அனனியா என்ெறாரு மனிதன் வாழ்ந்து வந்தான். அவனது மைனவயன்

ெபயர் சப்பீராள். தனக்கருந்த ெகாஞ்ச நலத்ைத அனனியா வற்றான்.
௨ ஆனால் தனக்குக் கைடத்த பணத்தல் ஒரு பகுதைய மட்டுேம அவன்
அப்ேபாஸ்தலர்களுக்குக் ெகாடுத்தான். மீதயருந்த பணத்ைத இரகச யமாக
தனக்ெகன ைவத்துக்ெகாண்டான். அவன் மைனவ இதைன அறந்து
இத்த ட்டத்துக்குஒப்புக்ெகாண்டாள்.
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௩ ேபதுரு “அனனியாேவ, சாத்தான் உனது இருதயத்ைத ஆள ஏன்
அனுமதத்தாய்? நீ ெபாய் கூற , பரிசுத்த ஆவைய ஏமாற்ற முயன்றாய். நீ
உனது நலத்ைத வற்றாய். ஆனால் பணத்தல் ஒரு பகுதைய ஏன் உனக்காக
ைவத்துக்ெகாண்டாய்? ௪ நீ நலத்ைத வற்கும் முன்பு அது உனக்கு உரியதாக
இருந்தது. நீ அதைன வற்ற ப றகும் அந்தப் பணத்ைத நீ வரும்பய வைகயல்
ெசலவழித்தருக்கலாம். ஏன்இந்தத் தீயெசயைலச்ெசய்வதற்குஎண்ணினாய்?
நீ ேதவனிடம்ெபாய்கூறனாய்,மனிதரிடம்அல்ல!” என்றான்.
௫-௬ அனனியா இதைனக் ேகட்டேபாது, கீேழ வழுந்து உய ர்வ ட்டான். ச ல

இைளஞர்கள் வந்து அவன் சரீரத்ைதப் ெபாத ந்தனர். அதைன ெவளிேய
எடுத்துச்ெசன்று புைதத்தனர். இைதக் குறத்துக் ேகள்வப்பட்ட ஒவ்ெவாரு
மனிதனின்மனமும்அச்சத்தால் ந ரம்பயது.
௭ சுமார் மூன்று மணிேநரம் கழித்து அவனுைடய மைனவ சப்பீராள்

உள்ேள வந்தாள். தனது கணவனுக்கு நகழ்ந்தைதக் குற த்து அவள்
அறந்தருக்கவல்ைல. ௮ ேபதுரு அவைள ேநாக்க , “உங்கள் நலத்த ற்காக
எவ்வளவு பணம் கைடத்தது என்பைதக் கூறு. இவ்வளவுதானா?” என்று
ேகட்டான்.
சப்பீராள் பதலாக, “ஆம், இவ்வளவுதான் எங்கள் நலத்த ற்காகக் கைடத்தது”

என்றாள்.
௯ேபதுருஅவைளேநாக்க , “கர்த்தருைடயஆவையச்ேசாத ப்பதற்குநீயும்உன்

கணவனும்ஏன்ஒத்துக்ெகாண்டீர்கள்? கவனி,அந்தக் காலடிகளின் சத்தத்ைதக்
ேகட்டாயா? உனது கணவைனப் புைதத்த மனிதர்கள் கதவருேக வந்துவ ட்டனர்.
உன்ைனயும்அவர்கள்அவ்வாேறசுமந்துெசல்வர்”என்றான். ௧௦அேதகணத்தல்
சப்பீராள் அவன் காலடியல் வழுந்து உய ர்வ ட்டாள். அம்மனிதர்கள் உள்ேள
வந்து அவள் இறந்துவ ட்டைதக் கண்டனர். அவர்கள் அவைளச் சுமந்துெசன்று,
அவளது கணவனின் அருேக புைதத்தனர். ௧௧ வசுவாச களைனவரும், இந்தக்
காரியங்கைளக்குறத்துக் ேகட்ட ப றமக்களும்பயத்தால்ந ரம்பனர்.

ேதவனிடமிருந்து சான்றுகள்
௧௨ அப்ேபாஸ்தலர்கள் அத சயங்கள் பலவற்ைறயும், வல்லைமமிக்க

காரியங்கைளயும் ெசய்தனர். எல்லா மக்களும் இந்தக் காரியங்கைளப்
பார்த்தனர். சாேலாேமானின் மண்டபத்தல் அப்ேபாஸ்தலர்கள்கூடியருந்தனர்.
அவர்கள் ஒேர ேநாக்கம் உைடேயாராக இருந்தனர். ௧௩ ேவறு எந்த மக்களும்
அவர்கேளாடு அங்கு நற்பதற்குத் தகுதயானவர்களாகத் தங்கைளக்
கருதவல்ைல. அப்ேபாஸ்தலர்கைள எல்லா மக்களும் மிகவும் புகழ்ந்தார்கள்.
௧௪ ேமலும் ேமலும் மிகுதயான மக்கள் கர்த்தரில் நம்ப க்ைக ைவத்தனர்.
பல ெபண்களும் ஆண்களும் வசுவாச களின் கூட்டத்தல் ேசர்க்கப்பட்டனர்.
௧௫ எனேவ மக்கள் தங்களுைடய ேநாயாளிகைள ெதருவுக்குக் ெகாண்டு
வந்தனர். ேபதுரு அவ்வழிேய வருகறாெனன்று ேகள்வப்பட்டனர். எனேவ
மக்கள்ேநாயாளிகைளசறுகட்டில்களிலும்படுக்ைககளிலும்படுக்கைவத்தனர்.
ேபதுருவன் நழல் ேநாயாளிகள் மீது வழுந்தால்கூட அவர்கள் குணமாவதற்கு
அதுேவ ேபாதும் என்று அவர்கள் நம்ப ேபதுரு நடக்கும் வழியல் அவர்கைளப்
படுக்க ைவத்தனர். ௧௬ எருசேலமின் சுற்றுப் புறத்தலுள்ள எல்லா
ஊர்களிலுமிருந்து மக்கள் வந்தனர். ேநாயாளிகைளயும் ப சாசன் அசுத்த
ஆவகளால் பாத க்கப்பட்ேடாைரயும்அவர்கள் ெகாண்டுவந்தனர். இந்த மக்கள்
எல்ேலாரும்குணம்ெபற்றனர்.
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தைடெசய்யும்முயற்ச
௧௭ தைலைம ஆசாரியனும், அவருைடய எல்லா நண்பர்களும் (சதுேசயர்

எனப்பட்ட குழுவனர்) மிகவும் ெபாறாைம ெகாண்டனர். ௧௮ அவர்கள்
அப்ேபாஸ்தலைரப் ப டித்துச் சைறயல் அைடத்தனர். ௧௯ ஆனால் இரவல்
கர்த்தருைடய தூதன் ஒருவன் சைறயன் கதவுகைளத் தறந்தான். ேதவ
தூதன் அப்ேபாஸ்தலர்கைள ெவளிேய அைழத்துச் ெசன்று அவர்கைள
ேநாக்க , ௨௦ “ெசல்லுங்கள். ேதவாலயத்தல் ேபாய் நல்லுங்கள். இப்புதய
வாழ்க்ைகையக் குறத்த ஜீவ வார்த்ைதகள் அைனத்ைதயும் மக்களுக்குக்
கூறுங்கள்” என்றான். ௨௧ அப்ேபாஸ்தலர்கள் இைதக் ேகட்டேபாது அவ்வாேற
கீழ்ப்படிந்து ேதவாலயத்துக்குச் ெசன்றார்கள். அது அதகாைல ேவைளயாக
இருந்தது. அப்ேபாஸ்தலர்கள் மக்களுக்குப் ேபாத க்க ஆரம்ப த்தனர்.
தைலைம ஆசாரியனும் அவனது நண்பர்களும் ேதவாலயத்துக்கு வந்தனர்.
யூதத் தைலவர்களும் எல்லா முக்கயமான யூத முதயவர்களும் கூடி ஒரு
கூட்டத்த ற்கு ஏற்பாடு ெசய்தனர். அப்ேபாஸ்தலர்கைள அவர்களிடம்
அைழத்து வருவதற்ெகனச் சல மனிதர்கைள அனுப்பனர். ௨௨ அவர்கள்
சைறக்குப் ேபானேபாது, அங்குஅப்ேபாஸ்தலர்கைளக் காணவல்ைல. எனேவ
அவர்கள் தரும்ப ச் ெசன்று, யூத அதகாரிகளுக்கு அதைன அறவத்தனர்.
௨௩ அம்மனிதர்கள், “சைற பூட்டித் தாளிடப்பட்டிருந்தது. சைறவாயல்களருேக
காவலர்கள் நன்றனர். ஆனால் நாங்கள் கதவுகைளத் தறந்தேபாது சைறயல்
யாருமில்ைல!” என்றனர். ௨௪ ேதவாலயத்துக் காவலரின் தைலவனும் முக்கய
ேபாதகர்களும் இதைனக் ேகட்டனர். அவர்கள் குழப்பமுற்றனர். அவர்கள்
ஆச்சரியமுற்று, “இதனால்என்னநடக்கப்ேபாக றேதா?” என்றனர்.
௨௫ பன் மற்ெறாரு மனிதன் வந்து, “ேகளுங்கள்! நீங்கள் சைறயல்

அைடத்த மனிதர்கள் ேதவாலயத்துக்குள் நற்கன்றனர். அவர்கள் மக்களுக்கு
உபேதச த்துக்ெகாண்டிருக்கன்றனர்” என்று அவர்களுக்குக் கூறனான்.
௨௬ காவலர் தைலவனும், காவலரும் ெவளிேய வந்து அப்ேபாஸ்தலைர
அைழத்துச்ெசன்றனர். மக்களுக்குப்பயந்ததால்வீரர்கள்தங்கள்வலிைமையப்
பயன்படுத்தவல்ைல. மக்கள் சனம் ெகாண்டு கற்களாெலற ந்து அவர்கைளக்
ெகால்லக்கூடுெமன்றுவீரர்கள்பயந்தனர்.
௨௭ வீரர்கள், கூட்டத்த ற்கு அப்ேபாஸ்தலைர அைழத்து வந்து, யூதத்

தைலவர்களுக்கு முன்பு அவர்கைள நற்கும்படியாகச் ெசய்தனர். தைலைம
ஆசாரியன்அப்ேபாஸ்தலர்கைள வசாரித்தான். ௨௮அவன், “இந்த மனிதைனக்
குறத்து உபேதச க்கக் கூடாது என உங்களுக்கு ஏற்ெகனேவ நாங்கள்
உறுதயாகக் கட்டைள இட்டிருக்கவல்ைலயா? ஆனால் நீங்கள் என்ன
ெசய்தருக்க றீர்கள்? எருசேலைம உங்கள் உபேதசங்களால் ந ரப்ப யுள்ளீர்கள்.
இந்தமனிதனின்மரணத்தற்குஎங்கைளக்காரணர்களாகஆக்குவதற்குநீங்கள்
முயல்கறீர்கள்” என்றான்.
௨௯ ேபதுருவும் மற்ற அப்ேபாஸ்தலர்களும் பதலாக “நாங்கள்

ேதவனுக்குத்தான் கீழ்ப்படிய ேவண்டும். உங்களுக்கு அல்ல! ௩௦ நீங்கள்
இேயசுைவக் ெகான்றீர்கள். அவைரச் சலுைவயல் ெதாங்கும்படியாகச்
ெசய்தீர்கள். ஆனால் நமது முன்ேனாரின் கர்த்தராக ய நம் ேதவன் இேயசுைவ
மரணத்தனின்று எழுப்பனார்! ௩௧ ேதவன் இேயசுைவ உயர்த்த த் தனது வலது
பக்கத்தல் உட்கார ைவத்துக்ெகாண்டார். இேயசுைவ எங்கள் தைலவராகவும்
இரட்சகராகவும் ஆக்கனார். எல்லா யூதர்களும் தங்கள் இருதயத்ைதயும்
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வாழ்க்ைகையயும்மாற்றும்படியாக ேதவன்இைதச்ெசய்தார். இப்ேபாதுேதவன்
அவர்கள் பாவங்கைள மன்னிக்க முடியும். ௩௨ இக்காரியங்கள் அைனத்தும்
நடந்தைதக் கண்ேடாம். இைவ அைனத்தும் உண்ைமெயன்று நாங்கள்
கூறமுடியும். பரிசுத்த ஆவயானவரும் இைவயைனத்தும் உண்ைமெயன்று
நைல நாட்டுக றார். ேதவன் அவருக்குக் கீழ்ப்படிக ற அைனவருக்கும் பரிசுத்த
ஆவையஅளித்தருக்க றார்” என்றுகூறனர்.
௩௩ யூதத் தைலவர்கள் இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்டனர். அவர்கள் மிகுந்த

சனம் ெகாண்டனர். அப்ேபாஸ்தலைரக் ெகால்வதற்கு ஒரு வழிகாண
அவர்கள் த ட்டமிட ஆரம்ப த்தனர். ௩௪ கூட்டத்தலிருந்த பரிேசயரில் ஒருவர்
எழுந்தார். அவர் ெபயர் கமாலிேயல். அவர் ேவதபாரகராக இருந்தார்.
எல்லா மக்களும் அவைர மத த்தனர். ச ல ந மிடங்கள் அப்ேபாஸ்தலைர
ெவளிேய அனுப்புமாறு அவர் கூறனார். ௩௫ பன் அவர் அங்கருந்ேதாைர
ேநாக்க , “இஸ்ரேவலின் மனிதர்கேள, இம்மனிதருக்ெகத ராகச் ெசயல்படுமாறு
நீங்கள் வகுக்கும் த ட்டங்களில் எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்! ௩௬ எப்ேபாது
ெதயுதாஸ் ேதான்றனான் என்பைத நைனவு கூருகறீர்களா? அவன்
தன்ைன ஒரு முக்கயமான மனிதன் என்று கூறனான். சுமார் 400 மனிதர்கள்
அவேனாடு ேசர்ந்துெகாண்டனர். ஆனால்அவன்ெகால்லப்பட்டான். அவைனப்
பன்பற்றயவர்கள் ச தறுண்டு ஓடினார்கள். அவர்களால் எைதயும் ெசய்யக்
கூடவல்ைல. ௩௭ அவனுக்குப்பன் கலிேலயாவலிருந்து யூதா என்னும்
ெபயருள்ள மனிதன் வந்தான். மக்கள்ெதாைக பதவு ெசய்த காலத்தல்
அவன் வந்தான். அவன் தன்ைனப் பன் பற்றயவர்களுக்குத் தைலைமயும்
தாங்கனான். அவனும் ெகால்லப்பட்டான். அவைனப் பன்பற்றய அைனவரும்
ச தற ேயாடினர். ௩௮ எனேவ இப்ேபாது உங்களுக்குச் ெசால்க ேறன்.
இம்மனிதரிடமிருந்து வலகயருங்கள். அவர்கைளத் தனித்து வ ட்டுவடுங்கள்.
அவர்கள் த ட்டம் மனிதர்களிடமிருந்து உருவாகயருந்தால் அது தகர்ந்து
வழும். ௩௯ஆனால் அது ேதவனிடமிருந்து வந்தெதனில், நீங்கள் அவர்கைளத்
தடுக்கவயலாது. நீங்கள் ேதவனுடேனேய சண்ைடயடுபவர்களாக ஆவீர்கள்”
என்றார்.
கமாலிேயல் கூறயவற்றற்கு யூதத் தைலவர்கள் உடன்பட்டனர். ௪௦அவர்கள்

அப்ேபாஸ்தர்கைள மீண்டும் உள்ேள அைழத்தனர். அவர்கள் அப்ேபாஸ்தலைர
அடித்து இேயசுைவக் குறத்து ேமலும் மக்களிடம் ேபசாதருக்குமாறு
கூறனர். பன்னர் அப்ேபாஸ்தலர்கைளப் ேபாகுமாறு வடுவத்தனர்.
௪௧ அப்ேபாஸ்தலர்கள் கூட்டத்ைதவ ட்டுச் ெசன்றனர். இேயசுவன் ெபயரில்
ெவட்கமுறும்படியாகக் கைடக்கப்ெபற்ற ெபருைமக்காக அப்ேபாஸ்தலர்கள்
மக ழ்ந்தனர். ௪௨ மக்களுக்குப் ேபாத ப்பைத அப்ேபாஸ்தலர்கள்
நறுத்தவல்ைல.இேயசுேவக றஸ்துஎன்னும்நற்ெசய்தையஅப்ேபாஸ்தலர்கள்
மக்களுக்குத் ெதாடர்ந்து கூற வந்தனர். ேதவாலயத்தலும், மக்களின்
வீடுகளிலும்ஒவ்ெவாருநாளும்அவர்கள்இைதச்ெசய்தனர்.

௬
உதவயாளர்கள்நயமனம்
௧ இேயசுைவப் பன்பற்றுேவாராகப் பற்பல மக்கள் மாற ெகாண்டிருந்தனர்.

ஆனால்அேதேவைளயல்க ேரக்கெமாழி ேபசுகன்றசீஷர்களுக்கும்மற்றயூதச்
சீஷர்களுக்கும் ஒரு வவாதம் நடந்தது. சீஷர்கள் ஒவ்ெவாரு நாளும் ெபற்ற
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பங்ைகப் ேபான்று அவர்களுடனிருந்த வதைவகளுக்கு அளிக்கப்படவல்ைல
என்று அவர்கள் கூறனர். ௨ பன்னிரண்டு அப்ேபாஸ்தலர்களும் சீஷர்கள்
கூட்டத்ைதஒருமிக்கஅைழத்தனர்.
அப்ேபாஸ்தலர்கள் அவர்கைள ேநாக்க , “ேதவனுைடய வார்த்ைதையப்

ேபாத க்கும் எங்கள் ேவைல தைடயுற்றுள்ளது. அது நல்லதல்ல!
மக்களுக்கு உண்பதற்கு எைதேயனும் ெகாடுப்பதல் உதவுவைதக் காட்டிலும்
ேதவனுைடய வார்த்ைதையத் ெதாடர்ந்து ேபாத ப்பேத எங்களுக்கு நல்லது.
௩ எனேவ, சேகாதரர்கேள, உங்களில் ஏழு ேபைரத் ேதர்ந்து எடுங்கள்.
மக்கள் நல்லவர்கெளனக் கருதுேவாராக அவர்கள் இருக்க ேவண்டும்.
அவர்கள் ஆவயாலும், ஞானத்தாலும் ந ரம்பப் ெபற்றவர்களாக இருக்க
ேவண்டும். அவர்கள் இந்த ேவைலையச் ெசய்யும்படியாக நாங்கள்
அவர்கைள நயமிப்ேபாம். ௪ பன்னர் நாங்கள் எங்கள் முழு ேநரத்ைதயும்
ப ரார்த்தைன ெசய்வதற்கும், ேதவனுைடய வார்த்ைதையப் ேபாத ப்பதற்கும்
பயன்படுத்துேவாம்” என்றனர்.
௫கூட்டத்தனர்எல்ேலாரும்இந்தத்த ட்டத்ைதவரேவற்றனர். எனேவஅவர்கள்

ஏழு ேபைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர். அவர்கள்ஸ்ேதவான் (நம்ப க்ைக மிகுந்தவனும்
பரிசுத்த ஆவயால் ந ரப்பப்பட்டவனுமான மனிதன்), பலிப்பு,* ப்ேராேகாரஸ்,
ந கேனார், தீேமான், பர்ேமனஸ், ந க்ேகாலஸ் (அந்த ேயாகயாவலிருந்து
வந்தவனும் யூதனாக மாற்றப் பட்டவனும் ஆவான்) ஆகேயாராவர். ௬அவர்கள்
அந்த ஏழு ேபைரயும் அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கு முன்பாக அைழத்து வந்தனர்.
அப்ேபாஸ்தலர்கள் ப ரார்த்தைன ெசய்து தங்கள் ைககைள அவர்கள் மீது
ைவத்தனர்.
௭ ேதவனுைடய வார்த்ைத ெமன்ேமலும் ெபரும் எண்ணிக்ைகயலான

மக்கைள எட்டியது. எருசேலமில் சீஷர்களின் எண்ணிக்ைக ேமலும் ேமலும்
அதகரித்தது. யூத ஆசாரியர்களில் ஒரு ெபரும் கூட்டத்தனரும் கூட வசுவாசம்
ைவத்துக்கீழ்ப்படிந்தனர்.
ஸ்ேதவானுக்குஎத ராகயூதர்கள்
௮ ஸ்ேதவான் மிகுந்த ஆசீர்வாதத்ைதப் ெபற்றான். ேதவனிடமிருந்து

ஸ்ேதவானும் அற்புதங்கள் ெசய்யும் வல்லைமையயும் ேதவனிடமிருந்து
மக்களுக்குச் சான்றுகைளக் காட்டும் வல்லைமையயும் ெபற்றருந்தான்.
௯ஆனால்சலயூதர்கள்வந்துஸ்ேதவானிடம்வவாத த்தனர். அவர்கள்ஒருயூத
ெஜபஆலயத்தலிருந்துவந்தருந்தனர். அதுவடுதைலெபற்றயூதர்களுக்குரிய
ெஜபஆலயமாகஇருந்தது. (இந்த ெஜபஆலயம் ச ேரேன, அெலக்ஸாண்டிரியா
ஆகய இடங்களிலுள்ள யூதர்களுக்கு உரியது) சலிசயா, ஆசயா ஆகய
இடங்களின் யூதர்களும் அவர்கேளாடிருந்தனர். அவர்கள் எல்ேலாரும் வந்து
ஸ்ேதவானிடம் வவாத த்தனர். ௧௦ ஞானத்ேதாடு ேபசுவதற்கு ஆவயானவர்
ஸ்ேதவானுக்கு உதவனார். அவனுைடய வலிைமயான ெசாற்கள் யூதர்கள்
அவேனாடுவாத டமுடியாதபடிெசய்தன.
௧௧ எனேவ யூதர்கள் சல மனிதர்களுக்குக் கூலி ெகாடுத்து “ேமாேசக்கு

எத ராகவும், ேதவனுக்ெகத ராகவும் ஸ்ேதவான் தீயவற்ைறக் கூறுவைத
நாங்கள் ேகட்ேடாம்” என்று ெசால்லச் ெசய்தார்கள். ௧௨ இவ்வாறு ெசய்ததால்
யூதர்கள் மக்கைளயும். முதய யூதத் தைலவர்கைளயும், ேவதபாரகைரயும்

* ௬:௫: பலிப்புஇவன்அப்ேபாஸ்தலரானபலிப்புஅல்ல.
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கலக்கமுறச் ெசய்தனர். அவர்கள் மிகுந்த ேகாபமைடந்து ஸ்ேதவானிடம் வந்து
அவைனப் ப டித்தனர். யூத அதகாரிகள் கூடியருந்த இடத்த ற்கு அவைன
அைழத்துச்ெசன்றனர்.
௧௩ யூதர்கள் சலைர அக்கூட்டத்த ற்கு அைழத்து வந்தனர். ஸ்ேதவாைனக்

குறத்துப் ெபாய் ெசால்லும்படி அவர்களுக்கு யூதர்கள் கூறயருந்தனர். அந்த
மனிதர்கள், “இவன்எப்ேபாதும்பரிசுத்தமானஇடத்ைதக்குற த்துக்ெகட்டைதேய
ெசால்க றான். ேமாேசயன் சட்டத்த ற்கு எத ராகேவ எப்ேபாதும் ெசால்க றான்.
௧௪ நாசேரத்ைதச் ேசர்ந்த இேயசு இந்த இடத்ைத அழிப்பார் என்று அவன்
கூறயைதநாங்கள்ேகட்ேடாம். நாம்கைடப்ப டிக்குமாறுேமாேசெசான்னவற்ைற
இேயசு மாற்றுவார் என்றும் அவன் கூறனான்” என்றனர். ௧௫ கூட்டத்தல்
அமர்ந்தருந்த மக்கள் எல்ேலாரும்ஸ்ேதவாைனக்கூர்ந்து ேநாக்கனர். அவனது
முகம் ேதவதூதனின் முகத்ைதப்ேபான்று ேதான்றயது. அவர்கள் அைதக்
கண்டனர்.

௭
ஸ்ேதவானின் ேபச்சு
௧ தைலைம ஆசாரியன் ஸ்ேதவாைன ேநாக்க , “இந்தக் காரியங்கள் எல்லாம்

உண்ைமதானா?” என்று ேகட்டான். ௨ ஸ்ேதவான் பதலாக, “எனது யூத
தந்ைதயேர, சேகாதரேர, நான் கூறுவைதக் ேகளுங்கள். மகைமெபாருந்தய
நமது ேதவன் நமது தந்ைதயாகய ஆப ரகாமுக்குக் காட்ச ெகாடுத்தார்.
ஆப ரகாம் ெமெசாெபாதாமியாவல் இருந்தார். அவர் ஆரானில் வாழ்வதற்கு
முன்பு நடந்த ந கழ்ச்ச இது. ௩ ேதவன் ஆப ரகாைம ேநாக்க , ‘உன் நாட்ைடயும்
உன் உறவனர்கைளயும் வ ட்டுவ ட்டு, நான் காண்பக்கும் நாட்டிற்குப் ேபா’ ✡
என்றார்.
௪ “எனேவ ஆப ரகாம் கல்ேதயா நாட்ைட வ ட்டுச் ெசன்றார். ஆரானில்

வச ப்பதற்காகச் ெசன்றார். ஆப ரகாமின் தந்ைத இறந்த ப றகு, நீங்கள்
இப்ேபாது வச க்க ற இந்த இடத்த ற்கு ேதவன் அவைர அனுப்பனார்.
௫ ஆனால் ேதவன் ஆப ரகாமுக்கு இந்த நாட்டில் எைதயும் ெகாடுக்கவல்ைல.
ஒரு அடி நலம் கூடக் ெகாடுக்கவல்ைல. ஆனால் ஆப ரகாமுக்கும் அவர்
குழந்ைதகளுக்கும் எத ர்காலத்தல் இந்நாட்ைடக் ெகாடுப்பதாக ேதவன்
வாக்களித்தார். (ஆப ரகாமுக்குக்குழந்ைதஇல்லாதருந்தேபாதுஇதுநடந்தது)
௬ “ேதவன்அவருக்குக்கூறயதுஇதுவாகும். ‘உன்சந்ததயர்மற்ெறாருநாட்டில்

வாழ்வர். அவர்கள் அந்நயர்களாயருப்பர். அந்நாட்டின் மக்கள் அவர்கைள
அடிைமப்படுத்துவர்.* 400 வருடங்களுக்கு அவர்கைள ேமாசமாக நடத்துவர்.
௭ ஆனால் அவர்கைள அடிைமயாக்கய நாட்டினைர நான் தண்டிப்ேபன்.’
ேதவன் ேமலும், ‘இந்தக் காரியங்கள் நடந்தபன் உன் மக்கள் அந்நாட்டிலிருந்து
ெவளிேயறுவர். பன் உன் மக்கள் இங்கு இந்த இடத்தல் என்ைன வழிபடுவர்’✡
என்றார்.
௮ “ேதவன் ஆப ரகாேமாடு ஓர் உடன்படிக்ைக பண்ணினார். இந்த

உடன்படிக்ைகயன்அைடயாளேமவருத்த ேசதனமாகும். எனேவஆப ரகாமுக்கு
ஒரு மகன் பறந்ததும், அவன் பறந்து எட்டு நாட்களான பன் ஆப ரகாம்
தன் மகனுக்கு வருத்தேசதனம் ெசய்வத்தார். அவரது மகனின் ெபயர்

✡ ௭:௩: ஆத . 12:1-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. * ௭:௬: உன்...அடிைமப்படுத்துவர் ஆத . 15:13-14.
✡ ௭:௭: ஆத . 15:14,யாத். 3:12-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ஈசாக்கு. ஈசாக்கும் தனது மகன் யாக்ேகாபுக்கு வருத்தேசதனம் ெசய்வத்தார்.
யாக்ேகாபும் தனது மக்களுக்கு அைதச் ெசய்தார். அந்த மகன்கேள பன்னர்
பன்னிரண்டுதந்ைதயராக மாறனர்.
௯ “இந்தத் தந்ைதயர் ேயாேசப்ைபக் (அவர்களது இைளய சேகாதரன்) கண்டு

ெபாறாைம ெகாண்டனர். எக ப்தல் ஒரு அடிைமயாக ேயாேசப்ைப அவர்கள்
வற்றனர். ஆனால் ேதவன் ேயாேசப்ேபாடு இருந்தார். ௧௦ ேயாேசப்புக்கு
அங்கு பல ெதால்ைலகள் ேநர்ந்தாலும், ேதவன் அத்ெதால்ைலகள்
எல்லாவற்றலிருந்தும் அவைரக் காப்பாற்றனார். பார்ேவான் எக ப்தன்
அரசனாக இருந்தான். அவன் ேயாேசப்புக்கு ேதவன் ெகாடுத்த ஞானத்ைதக்
கண்டு அவைர வரும்பவும் ேநச க்கவும் ெசய்தான். எக ப்தன் ஆளுநர்
ேவைலையப் பார்ேவான் ேயாேசப்புக்குக் ெகாடுத்தான். பார்ேவானின்
வீட்டிலுள்ள எல்லா மக்கைளயும் ஆளுவதற்கும் ேயாேசப்ைப பார்ேவான்
அனுமதத்தான். ௧௧ஆனால்எக ப்தலும்,கானானிலுமிருந்தஎல்லாநலங்களும்
வறண்டு ேபாயன. அங்கு உணவு தானியங்கள் வளர முடியாதபடிக்கு நாடு
வறட்ச யுற்றது. இது மக்களுக்குப் ெபரும் துன்பத்ைத வைளவத்தது. நமது
தந்ைதயருக்குஉண்பதற்குஎதுவும்அகப்படவல்ைல.
௧௨ “ஆனால் எக ப்தல் உணவு ேசமித்து ைவக்கப்பட்டிருப்பைத யாக்ேகாபு

ேகள்வப்பட்டார். எனேவ அவர் நமது தந்ைதயைர அங்கு அனுப்பனார். (இது
எக ப்துக்கு அவர்களின் முதற்பயணமாயருந்தது.) ௧௩ பன்னர், அவர்கள்
இரண்டாம் முைறயாகவும் அங்கு ெசன்றார்கள். இந்தத் தடைவ ேயாேசப்பு
தன் சேகாதரர்களிடம் தான் யாெரன்பைதக் கூறனான். பார்ேவானுக்கும்
ேயாேசப்பன் குடும்பத்ைதக் குற த்துத் ெதரிய வந்தது. ௧௪ பன் ேயாேசப்பு
தன் தந்ைதயாகய யாக்ேகாைப எக ப்துக்கு அைழத்து வருவதற்ெகன்று சல
மனிதர்கைள அனுப்பனார். தன் எல்லா உறவனர்கைளயும் கூட (அங்கு
ெமாத்தம் 75 ேபர்) அைழத்தார். ௧௫ எனேவ யாக்ேகாபு எக ப்த ற்குப் ேபானார்.
யாக்ேகாபும் நமது தந்ைதயரும் அவர்களின் மரணம் மட்டும் அங்குவாழ்ந்தனர்.
௧௬ பன்னர் அவர்கள் சரீரங்கள் சீேகமுக்கு அனுப்பப்பட்டன. அவர்கள் அங்கு
ஒரு கல்லைறயல் ைவக்கப்பட்டனர். (ெவள்ளிையக் ெகாடுத்து ஏேமாரின்
மகன்களிடமிருந்துசீேகமில்ஆப ரகாம்வாங்கயகல்லைறஅது.)
௧௭ “எக ப்தல் யூத மக்களின் ெதாைக ெபருகயது. நமது மக்கள் அங்கு

ெமன்ேமலும் ெபருகனர். (ேதவன்ஆப ரகாமுக்குக் ெகாடுத்த வாக்குறுதையச்
ெசயல்படுத்த ேவண்டிய காலம் ெநருங்க க்ெகாண்டிருந்தது) ௧௮ பன்
இன்ெனாரு மன்னன் எக ப்ைத ஆளத் ெதாடங்கனான். அவனுக்கு
ேயாேசப்ைபப்பற்ற எதுவும் ெதரியாது. ௧௯ இந்த மன்னன் நமது மக்கைள
ஏமாற்றனான். நம் முன்ேனாருக்கு அவன் தீைம ெசய்தான். அம்மன்னன்
அவர்களதுகுழந்ைதகைளஇறக்கும்படியாகெவளிேய ேபாடும்படிச் ெசய்தான்.
௨௦ “இக்காலத்தல் தான் ேமாேச ப றந்தார். அவர் அழகான குழந்ைதயாகவும்

ேதவனுக்குஇனிைமயானவராகவும்இருந்தார். தன்தந்ைதயன்வீட்டில்மூன்று
மாத காலத்துக்கு ேமாேசைய ைவத்துப் பராமரித்தார்கள். ௨௧ ேமாேசைய
ெவளியல் வ ட்டெபாழுது பார்ேவானின் மகள் அவைன எடுத்துத் தன்
ெசாந்தக் குழந்ைதையப் ேபான்ேற வளர்த்தாள். ௨௨ தங்களிடமிருந்த எல்லா
ஞானத்ைதயும் எக ப்தயர்கள் ேமாேசக்குக் கற்ப த்தனர். அவர்கூறயவற்றலும்
ெசய்தவற்றலும்வல்லைமமிக்கவராகஇருந்தார்.
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௨௩ “ேமாேச நாற்பது வயதாக இருந்தேபாது தன் சேகாதரர்களான யூத
மக்கைளச் சந்த ப்பது நல்லது என்று நைனத்தார். ௨௪ எக ப்தயன் ஒருவன்
யூதன் ஒருவனுக்கு எத ராகத் தவறு ெசய்வைத அவர் கண்டார். எனேவ அவர்
யூதனுக்கு சார்பாகச் ெசன்றார். யூதைனப் புண்படுத்தயதற்காக ேமாேச
எக ப்தயைனத் தண்டித்தார். ேமாேச அவைனப் பலமாகத் தாக்கயதால் அவன்
இறந்தான். ௨௫ ேதவன் அவர்கைள மீட்பதற்காக அவைரப் பயன்படுத்துவைத
யூத சேகாதர்கள் புரிந்துெகாள்வார்கள் என்று ேமாேச எண்ணினார். ஆனால்
அவர்கள்புரிந்துெகாள்ளவல்ைல.
௨௬ “மறுநாள் இரண்டு யூதர்கள் சண்ைடயடுவைத ேமாேச பார்த்தார்.

அவர்களுக்குள் அைமதைய நைல நாட்ட அவர் முயன்றார். அவர், ‘மனிதேர,
நீங்கள் இருவரும் சேகாதரர்கள். நீங்கள் ஏன் ஒருவைரெயாருவர் ேமாசமாக
நடத்துகறீர்கள்?’ என்றார். ௨௭ ஒருவனுக்கு எத ராகத் தவறைழத்த
மற்ெறாருவன் ேமாேசையத் தள்ளிவ ட்டான். அவன் ேமாேசைய ேநாக்க ,
‘நீ எங்கள் அதகாரியாகவும் நீத பதயாகவும் இருக்கும்படி யாராவது
கூறனார்களா? இல்ைல. ௨௮ேநற்றுஎக ப்தயைனக்ெகான்றதுேபால்என்ைனக்
ெகால்லுவாேயா?’✡ என்றான். ௨௯அவன் இவ்வாறு கூறுவைதக் ேகட்ட ேமாேச
எக ப்ைத வ ட்டுச் ெசன்றார். மீதயானில் வாழும்படியாகச் ெசன்றார். அவர்
அங்கு அந்நயனாக இருந்தார். மீதயானில் இருந்தேபாது, ேமாேசக்கு இரண்டு
மகன்கள்பறந்தனர்.
௩௦ “ேமாேச நாற்பது ஆண்டுகளுக்குப் ப றகு சீனாய் மைலயன் அருேகயுள்ள

வனாந்தரத்தல் இருந்தார். எரிகன்ற புதரின் ஜூவாைலயலிருந்து ஒரு
ேதவதூதன் அவருக்குத் ேதான்றனான். ௩௧அைதக் கண்டு ேமாேச வயந்தார்.
நன்கு பார்க்கும்படியாக அவர் அருேக ெசன்றார். ேமாேச ஒரு சத்தத்ைதக்
ேகட்டார். அது ேதவனுைடய குரலாக இருந்தது. ௩௨ ேதவன் கூறனார்,
‘ஆப ரகாமின் ேதவனும், ஈசாக்கன் ேதவனும் யாக்ேகாபன் ேதவனுமாகய
உங்கள் முன்ேனாரின் ேதவன் நாேன’✡ என்றார். ேமாேச பயத்தால் நடுங்க
ஆரம்ப த்தார். அவர் புதைரப் பார்க்கவும்அஞ்சனார்.
௩௩ “கர்த்தர் அவரிடம், ‘உன்மித யடிகைளக் கழற்று. நீ நன்றுெகாண்டிருக்கும்

இந்த இடம் பரிசுத்த பூமி. ௩௪ எக ப்தல் எனது மக்கள் மிகவும் துன்புறுவைதக்
கண்டிருக்க ேறன். என் மக்கள் அழுவைதக் ேகட்டிருக்க ேறன். அவர்கைளக்
காப்பாற்றுவதற்காக இறங்க வந்துள்ேளன். ேமாேச! இப்ெபாழுது வா, நான்
எக ப்த ற்குஉன்ைனத்தரும்பவும்அனுப்புக ேறன்’✡ என்றார்.
௩௫ “யூதர்கள் அவர்களுக்கு ேவண்டாெமனக் கூறய அேத ேமாேச அவர்தான்.

அவர்கள் அவரிடம், ‘நீ எங்களுக்கு அத பதயாகவும், நீத பதயாகவும்
இருக்கமுடியுெமன்று யாராவது கூறனார்களா? இல்ைல!’ என்றனர். ேதவன்
அத பதயாகவும் மீட்பராகவும் ேமாேசயாக ய அேத மனிதைன அனுப்பனார்.
ேதவன் ஒரு ேதவதூதனின் உதவ ேயாடு ேமாேசைய அனுப்பனார். எரியும்
புதரில் ேமாேச கண்ட ேதவ தூதன் இவேன. ௩௬ அதனால் ேமாேச மக்கைள
ெவளிேய நடத்த ச் ெசன்றார். அவர் வல்லைம வாய்ந்த ெசயல்கைளயும்
அற்புதங்கைளயும் ெசய்தார். எக ப்தலும், ெசங்கடலிலும், வானந்தரத்தலும்
40ஆண்டுகள்இவற்ைறேமாேச ெசய்தார்.

✡ ௭:௨௮: யாத். 2:14-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௭:௩௨: யாத். 3:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௭:௩௪: யாத். 3:5-10-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௩௭ “ ‘ேதவன் உங்களுக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசையக் ெகாடுப்பார். உங்கள்
மக்களிடமிருந்ேத அந்தத் தீர்க்கதரிச வருவார். அவர் என்ைனப் ேபாலேவ
இருப்பார்’✡ என்று கூறய அேத ேமாேசதான் அவர். ௩௮ வனாந்தரத்தல்
யூதர்களின்கூட்டத்ேதாடுஇருந்தவர்இவேரதான். சீனாய்மைலயல்தன்ேனாடு
ேபச ய ேதவதூதனுடன் இருந்தார். நமது முன்ேனாேராடும் அவர் இருந்தார்.
ேமாேச ேதவனிடமிருந்துஜீவன்தரும்கட்டைளகைளப்ெபற்றார். ேமாேச நமக்கு
அந்தக்கட்டைளகைளக்ெகாடுத்தார்.
௩௯ “ஆனால் நமது தந்ைதயர் ேமாேசக்குக் கீழ்ப்படிய மறுத்தனர். அவர்கள்

அவைரத் தள்ளி ஒதுக்கனர். மீண்டும் எக ப்துக்குப் ேபாகேவண்டுெமன
அவர்கள் வரும்பனர். ௪௦ நம் தந்ைதயர் ஆேராைன ேநாக்க , ‘ேமாேச நம்ைம
எக ப்து நாட்டிற்கு ெவளிேய வழி நடத்தனார். ஆனால் அவருக்கு என்ன
ேநர்ந்தது என்பைத நாங்கள்அற ேயாம். எனேவ எங்களுக்குமுன்ேன ேபாகவும்
எங்களுக்கு வழிகாட்டவும் சல ெதய்வங்கைள உண்டாக்கும்’✡ என்றனர்.
௪௧ எனேவ மக்கள் கன்றுக் குட்டிையப் ேபான்ற ஒரு சைல உண்டாக்கனர்.
பன் அவர்கள் அதற்குப் பைடப்பதற்காகப் ெபாருட்கைளக் ெகாண்டு வந்தனர்.
தங்கள் ைககளால் உண்டாக்கய அதைனக் கண்டு மக்கள் மக ழ்ந்தனர்!
௪௨ ஆனால் ேதவன் அவர்களுக்கு எத ராகத் தரும்பனார். வானத்தலுள்ள
ெபாய்யான ெதய்வங்களின் கூட்டத்ைத வழிபடுவதலிருந்து அவர்கைளத்
தடுப்பைத ேதவன் நறுத்த க்ெகாண்டார். தீர்க்கதரிச களின் நூலிலும்
இைவதான்எழுதப்பட்டுள்ளன. ேதவன்ெசால்க றார்,

“ ‘யூத மக்களாகய நீங்கள் எனக்குஇரத்தபைடப்புக்கைளேயா பலிகைளேயா 40
ஆண்டுகளாகவனாந்தரத்தல்ெகாண்டுவரவல்ைல.

௪௩ உங்கேளாடு ேமாேளக ற்காக ஒரு கூடாரத்ைதயும் ெரம்பான் என்னும்
நட்சத்த ரஉருவத்ைதயும்சுமந்துெசன்றீர்கள்.

இந்தவக்க ரகங்கைளநீங்கள்வழிபடுவதற்காகஉருவாக்கனீர்கள்.
எனேவநான்உங்கைளபாப ேலானுக்குஅப்பால்அனுப்புேவன்.’ ஆேமாஸ்

5:25-27
௪௪ “வனாந்தரத்தல் பரிசுத்தக் கூடாரம்† நமது முன்ேனாரிடம் இருந்தது.

இந்தக் கூடாரத்ைத எப்படி உண்டாக்குவது என்று ேதவன் ேமாேசய டம்
கூறனார். ேதவன் காட்டிய த ட்டத்தன்படிேய ேமாேச அைத உண்டாக்கனார்.
௪௫ பன்னால் ப ற ேதசங்களின் நலங்கைளக் ைகப்பற்றும்படியாக ேயாசுவா
நமது தந்ைதயைர வழி நடத்தனார். நமது மக்கள் அங்குச் ெசன்றேபாது
அங்கருந்த மக்கைள ேதவன் ெவளிேயறும்படிச் ெசய்தார். நமது மக்கள்
இப்புதய நலத்த ற்குச் ெசன்றெபாழுது, இேத கூடாரத்ைதத் தம்முடன் எடுத்துச்
ெசன்றனர். தாவீதன் காலம்வைரக்கும் நம் மக்கள் அைத ைவத்தருந்தனர்.
௪௬ ேதவன் தாவீைதக் குற த்து மக ழ்ந்தார். தாவீது ேதவனிடம் யாக்ேகாபன்
ேதவனாகய அவருக்கு ஒரு வீட்ைடக் கட்ட அனுமத ேவண்டினான். ௪௭ஆனால்
சாலேமான்தான்அந்தஆலயத்ைதக்கட்டினான்.
௪௮ “ஆனால் உன்னதமானவர் மனிதர் தங்கள் ைககளால் கட்டும் வீடுகளில்

வச ப்பதல்ைல. தீர்க்கதரிச இதைனேயஎழுதனார்.
✡ ௭:௩௭: உபா. 18:15-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௭:௪௦: யாத். 32:1-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
† ௭:௪௪: பரிசுத்தக் கூடாரம் இது சாட்ச க்குரிய கூடாரம். நகரத்தக்கது. பத்து கட்டைளகைள இங்கு
ைவத்தருந்தனர். ேமாேச காலத்தல் ேதவன்தம்மக்கைளச் சந்த க்கும்இடம்.
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௪௯ “கர்த்தர்கூறுகறார்,
‘வானம்எனதுசம்மாசனம்.

பூமி எனதுபாதங்கள்ைவக்கும்இடம்.
எனக்காக எவ்வதமானவீட்ைடக் கட்டப்ேபாக றீர்கள்?

ஓய்ெவடுக்கஎனக்குஓர்இடம் ேதைவயல்ைல.
௫௦ நான் இைவ எல்லாவற்ைறயும் உண்டாக்க ேனன் என்பைத

நைனவுகூருங்கள்!’ ” ஏசாயா 66:1-2
என்றான்.

௫௧ பன் ஸ்ேதவான், “ப டிவாதமான யூதத் தைலவர்கேள! நீங்கள்
உங்கள் இருதயங்கைள ேதவனுக்குக் ெகாடுக்கவல்ைல! நீங்கள் அவர்
வார்த்ைதகளுக்குச் ெசவ சாய்க்கமாட்டீர்கள்! பரிசுத்த ஆவயானவர்
உங்களிடம் கூற முயல்வைத எப்ேபாதும் எத ர்த்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.
உங்கள் தந்ைதயர் இைதச் ெசய்தார்கள். நீங்களும் அவர்கைளப் ேபாலேவ
இருக்கறீர்கள்! ௫௨உங்கள் தந்ைதயர் தங்கள் காலத்தல் வாழ்ந்த ஒவ்ெவாரு
தீர்க்கதரிசையயும் புண்படுத்தனார்கள். அந்தத் தீர்க்கதரிச கள் ெவகு
காலத்த ற்கு முன்ேப நீதயுள்ள ஒருவர் வருவார் எனக் கூறனார்கள். ஆனால்
உங்கள் தந்ைதயர் அத்தீர்க்கதரிச கைளக் ெகான்றார்கள். இப்ெபாழுது நீங்கள்
நீதயுள்ள அவருக்கு எத ராகத் தரும்பயுள்ளீர்கள். ௫௩ ேமாேசயன் சட்டத்ைதப்
ெபற்றவர்கள் நீங்கள். தமது ேதவதூதர்களின் மூலமாகக் ேதவன் இந்தச்
சட்டத்ைத உங்களுக்குக் ெகாடுத்தார். ஆனால் நீங்கேளா இந்தச் சட்டத்த ற்குக்
கீழ்ப்படிவதல்ைல” என்றான்.

ஸ்ேதவான்ெகால்லப்படுதல்
௫௪இவற்ைற ஸ்ேதவான் கூறுவைத யூதத் தைலவர்கள் ேகட்டனர். அவர்கள்

மிகுந்த சனம்அைடந்தனர். யூதத் தைலவர்கள் ப த்துப் ப டித்தவர்கைளப்ேபால்,
ஸ்ேதவாைன ேநாக்க ப் பற்கைளக் கடித்தனர். ௫௫ ஆனால் ஸ்ேதவாேனா
பரிசுத்த ஆவயால் ந ரம்பயவனாக இருந்தான். ஸ்ேதவான் வானத்ைத
அண்ணாந்து பார்த்தான். அவன் ேதவனுைடய மகைமையக் கண்டான்.
ேதவனுைடய வலது பக்கத்தல் இேயசு ந ற்பைதக் கண்டான். ௫௬ஸ்ேதவான்,
“பாருங்கள்! பரேலாகம் த றந்தருப்பைத நான் பார்க்க ேறன். ேதவனுைடய
வலபக்கத்தல்மனிதகுமாரன்நற்பைதநான்காண்க ேறன்!” என்றான்.
௫௭ பன் யூத அதகாரிகள் எல்ேலாரும் உரத்த குரலில் சத்தமிட்டார்கள்.

அவர்கள் ைககளால் தமது காதுகைளப் ெபாத்த க்ெகாண்டார்கள். அவர்கள்
எல்ேலாரும் ஸ்ேதவாைன ேநாக்க ஓடினர். ௫௮அவர்கள் அவைன நகரத்த ற்கு
ெவளியல் ெகாண்டு ெசன்று அவன் சாகும்வைர அவன் மீது கற்கைள
எற ந்தார்கள். ஸ்ேதவானுக்கு எத ராகப் ெபாய் கூறயவர்கள் தங்களது
ேமலாைடகைள சவுல் என்னும் இைளஞனிடம் ெகாடுத்தார்கள். ௫௯ பன்
அவர்கள் ஸ்ேதவானின் ேமல் கற்கைள வீசனார்கள். ஆனால் ஸ்ேதவான்
ப ரார்த்தைன ெசய்துெகாண்டிருந்தான். அவன், “கர்த்தராக ய இேயசுேவ,
எனதுஆவைய ஏற்றுக்ெகாள்ளும்!” என்றான். ௬௦அவன் முழங்காலில் நன்று,
“கர்த்தேர! இந்தப் பாவத்த ற்காக அவர்கைளக் குற்றம் சாட்டாதரும்!” என்று
ப ரார்த்த த்தான். இைதக்கூறயபறகுஸ்ேதவான்இறந்துேபானான்.
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௮
௧ ஸ்ேதவானின் ெகாைல ஒரு நல்ல ந கழ்ச்ச ேய என்று சவுல் அச்சமயம்

ஒப்புக்ெகாண்டான்.

வசுவாச களுக்குஉபத்த ரவம்
௨-௩ ச ல நல்ல மனிதர்கள் ஸ்ேதவாைனப் புைதத்தனர். அவர்கள்

அவனுக்காகச் சத்தமிட்டு அழுதனர். எருசேலமிலுள்ள வசுவாச களின்
கூட்டத்த ற்கு அன்றலிருந்து யூதர்கள் தீங்கைழக்க ஆரம்ப த்தனர். அவர்கைள
அதகமாகத் துன்புறுமாறு யூதர்கள் ெசய்தனர். அக்கூட்டத்ைத அழிப்பதற்கு
சவுலும் முயன்றுெகாண்டிருந்தான். சவுல் அவர்களின் வீடுகளுக்குள்
நுைழந்தான். அவர்களில் ஆண்கைளயும் ெபண்கைளயும் ெவளிேய இழுத்து
வந்து சைறக்குள் தள்ளினான். எல்லா வசுவாச களும் எருசேலைமவ ட்டு
அகன்றனர். அப்ேபாஸ்தலர்கள் மட்டுேம அங்குத் தங்கனர். யூேதயா, மற்றும்
சமாரியா ஆகய நாடுகளின் பல பகுத களுக்கும் வசுவாச கள் ெசன்றனர்.
௪ வசுவாச கள் எல்லா இடங்களிலும் பரவயருந்தனர். வசுவாச கள் ெசன்ற
இடங்களில் எல்லாம்மக்களுக்குநற்ெசய்தையக்கூறனர்.

சமாரியாவல்பலிப்பு
௫ பலிப்பு சமாரியாவலுள்ள ஒரு நகரத்த ற்குச் ெசன்றான். அவன்

கறஸ்துைவப் பற்ற ப் ேபாத த்தான். ௬அங்குள்ள மக்கள் பலிப்பு கூறயைதக்
ேகட்டனர். அவன் ெசய்துெகாண்டிருந்த அத சயங்கைளக் கண்டனர். பலிப்பு
கூறய ெசய்த கைளக் கவனமாகக் ேகட்டனர். ௭ அம்மக்களில் பலரினுள்ளும்
அசுத்தஆவகள்இருந்தன. அசுத்தஆவகள்அவர்கைளவ ட்டுப்ேபாகும்படியாக
பலிப்பு கட்டைளய ட்டான். அைவ ெவளிேய வந்தேபாது, ஆவகள் மிகுந்த
சத்தமிட்டன. பாரிச வயாத க்காரர்கள் பலரும், ஊனமுற்றவர்கள் பலரும்
அங்கருந்தனர். பலிப்பு அவர்கைளயும் குணப்படுத்தனான். ௮ இதனால்
அந்நகர மக்கள்மிகுந்த சந்ேதாஷம்அைடந்தனர்.
௯ ஆனால் அந்நகரில் சீேமான் என்னும் ெபயருள்ள மனிதன் இருந்தான்.

பலிப்பு அங்கு வருமுன்னர், சீேமான் மந்த ர தந்த ரங்கைளச் ெசய்தான்.
சமாரியா மக்கைளத் தனது தந்த ரங்களால் வயப்புறச் ெசய்தான்.
௧௦ முக்கயமான, மற்றும் முக்கயமற்ற மக்கள் அைனவரும் சீேமான்
கூறயவற்ைற நம்பனர். மக்கள், “ ‘மகத்தான வல்லைம’ எனப்படும்
ேதவனுைடய வல்லைம இம்மனிதனுக்கு உள்ளது!” என்றனர். ௧௧ சீேமான்
தனது மந்த ர தந்த ரங்களால் மக்கைள நீண்ட நாட்களாக வயக்க
ைவத்தான். மக்கள் அவைனப் பன்பற்றுேவாராயனர். ௧௨ ஆனால் பலிப்பு
ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதப் பற்றய நற்ெசய்தையயும், இேயசு க றஸ்துவன்
வல்லைமையயும் மக்களுக்கு எடுத்துக் கூறனான். ஆண்களும் ெபண்களும்
பலிப்புைவ நம்பனர். அவர்கள் ஞானஸ்நானம் ெபற்றனர். ௧௩ சீேமானும் கூட
நம்ப க்ைக ைவத்துஞானஸ்நானம் ெபற்றான். சீேமான் பலிப்புேவாடு இருந்து
வந்தான். பலிப்பு ெசய்த அற்புதங்கைளயும், வல்லைமமிக்க காரியங்கைளயும்
கண்டசீேமான்வயப்பைடந்தான்.
௧௪ அப்ேபாஸ்தலர்கள் இன்னும் எருசேலமில் இருந்தனர். ேதவனுைடய

வார்த்ைதைய சமாரியாவன் மக்கள் ஏற்றுக்ெகாண்டனர் என்பைத அவர்கள்
ேகள்வப்பட்டார்கள். ௧௫ஆகேவ ேபதுருைவயும் ேயாவாைனயும் அவர்களிடம்
அனுப்பனார்கள். ேபதுருவும் ேயாவானும் வந்தேபாது சமாரிய வசுவாச கள்
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பரிசுத்த ஆவையப் ெபற ேவண்டுெமன்று அவர்கள் ப ரார்த்தைன ெசய்தனர்.
௧௬ இந்த மக்கள் கர்த்தராக ய இேயசுவன் ெபயரில் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றருந்தார்கள். ஆனால் பரிசுத்த ஆவயானவர் அவர்களில் ஒருவர்மீதும்
இறங்க வரவல்ைல. இந்த ேநாக்கத்த ற்காகப் ேபதுருவும் ேயாவானும்
ப ரார்த்தைன ெசய்தனர். ௧௭இரண்டுஅப்ேபாஸ்தலர்களும்அவர்கள்ைககைள
மக்கள்மீதுைவத்தார்கள். அப்ேபாதுஅம்மக்கள்பரிசுத்தஆவையப்ெபற்றனர்.
௧௮அப்ேபாஸ்தலர்கள்தமதுைககைளமக்கள்மீதுைவத்தேபாதுஆவயானவர்

அவர்களுக்கு அளிக்கப் ெபற்றைத சீேமான் பார்த்தான். எனேவ சீேமான்
அப்ேபாஸ்தலர்களிடம் பணத்ைதக் ெகாண்டுவந்து ௧௯ “நான் ஒருவன் மீது
எனது ைகைய ைவத்ததும், அவன் பரிசுத்த ஆவையப் ெபறும்படிக்கு இந்த
வல்லைமையஎனக்குத்தாருங்கள்” என்றான்.
௨௦ ேபதுரு சீேமாைன ேநாக்க , “நீயும் உனது பணமும் அழிைவக் காணட்டும்!

ேதவனுைடய வரத்ைதப் பணத்தால் வாங்க முடியும் என்று நீ எண்ணினாய்.
௨௧ இந்த ேவைலயல் நீ பங்ைகப் ெபறமுடியாது. ேதவனுக்கு முன்பாக
உனது இருதயம் ேநர்ைமயாக இல்ைல. ௨௨ உனது மனைத மாற்று! நீ
ெசய்த இந்தத் தீய காரியத்தலிருந்து வலக வடு. கர்த்தைர ேநாக்க
ப ரார்த்தைன ெசய். நீ இவ்வாறு நைனத்தைத அவர் மன்னிக்கக் கூடும். ௨௩ நீ
ெவறுப்பனாலும்,ெபாறாைமயனாலும்ந ரம்ப , பாவத்தால்ஆளப்பட்டிருப்பைத
நான்பார்க்க ேறன்” என்றான்.
௨௪சீேமான் பதலாக, “கர்த்தரிடம் நீங்கள்இருவரும் எனக்காகப் ப ரார்த்தைன

ெசய்யுங்கள். நீங்கள் ெசான்னைவ எனக்கு ேநராதபடிக்கு ப ரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள்!” என்றான்.
௨௫ தாங்கள் கண்ட, இேயசு ெசய்த காரியங்கைள, அப்ேபாஸ்தலர்கள்

மக்களுக்குக் கூறனர். கர்த்தரின் ெசய்தைய அப்ேபாஸ்தலர் மக்களுக்குக்
கூறனர். பன்பு அவர்கள் எருசேலமுக்குத் தரும்ப ச் ெசன்றனர். வழியல்
அவர்கள் சமாரியர்களின் ஊர்கள் பலவற்றற்குச் ெசன்று, மக்களுக்கு
நற்ெசய்தையப் ேபாத த்தனர்.

எத்த ேயாப்ப யஅத காரியும் பலிப்புவும்
௨௬ேதவதூதன்ஒருவன்பலிப்புவ டம்ேபசனான். “புறப்பட்டுெதற்குேநாக்க ச்

ெசல். எருசேலமிலிருந்துகாசாவ ற்குப்ேபாகும்பாைதக்குச்ெசல். அந்தப்பாைத
பாைலவனம்வழியாகச் ெசல்க றது” என்றான்.
௨௭ எனேவ பலிப்பு தயாராக ப் புறப்பட்டுச் ெசன்றான். பாைதயல்

எத்த ேயாப்ப யாவலிருந்து வந்த மனிதன் ஒருவைனக் கண்டான். அம்மனிதன்
ஆண்ைமயழந்தவன். எத்த ேயாப்ப யாவன் அரசயாகய கந்தாேக
என்பவளின் அலுவலரில் அவன் ஒரு முக்கய அதகாரியாக இருந்தான்.
அவன் அவளது கருவூலத்தற்குப் ெபாறுப்பாயருந்தான். அம்மனிதன்
எருசேலமில் வழிபாடு ெசய்யச் ெசன்றருந்தான். ௨௮ இப்ேபாது அவன்
வீட்டிற்குப் பயணமாக க்ெகாண்டிருந்தான். அவன் தனது இரதத்தல்
அமர்ந்து தீர்க்கதரிச யாக ய ஏசாயாவன் புத்தகத்தல் சல பகுத கைள
வாச த்துக்ெகாண்டிருந்தான்.
௨௯ஆவயானவர் பலிப்புைவ ேநாக்க , “இரதத்தன் அருேக ேபாய் காத்தரு”

என்றார். ௩௦ எனேவ பலிப்பு இரதத்ைத ேநாக்க ஓடினான். அம்மனிதன்
தீர்க்கதரிச யாக ய ஏசாயாவன் நூலிலிருந்து வாச ப்பைதக் ேகட்டான். பலிப்பு
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அவைன ேநாக்க , “நீ படித்துக்ெகாண்டிருப்பைதப் புரிந்துெகாள்ள முடிக றதா?”
என்றுேகட்டான்.
௩௧ அம்மனிதன், “நான் எப்படிப் புரிந்துெகாள்ள முடியும்? அைத வளக்க ச்

ெசால்லக் கூடிய ஒருவர் ேதைவ!” என்றான். அவன் பலிப்புைவ இரதத்தனுள்
ஏற , அவேனாடு உட்காருமாறு ேவண்டினான். ௩௨ ேவதவாக்கயத்தல் அவன்
படித்துக்ெகாண்டிருந்த பகுத இேதா,

“அவர் ெகால்லப்படுவதற்காக அைழத்துச் ெசல்லப்படும் ஆட்ைடப்
ேபான்றருந்தார்.

அவர், தனது முடிெவட்டப்படுக றேபாது சத்தமிடாதருக்க ற
ஆட்டுக்குட்டிையப் ேபான்றருந்தார்.

௩௩அவர்அவமானப்படுத்தப்பட்டார். அவர்உரிைமகள்பற க்கப்பட்டன.
உலகல்அவர்வாழ்க்ைகமுடிந்தது.

அவர்குடும்பம்பற்ற ச்ெசால்வதற்குஎதுவுமில்ைல.” ஏசாயா 53:7-8

௩௪ அதகாரி பலிப்புவ டம், “யாைரக் குற த்து தீர்க்கதரிச ெசால்கன்றார்
என்பைத தயவு ெசய்து எனக்குக் கூறுங்கள். தன்ைனக் குறத்தா அல்லது
ேவறு யாைரக் குற த்து அவர் ேபாசுக றார்?” என்று ேகட்டான். ௩௫ பலிப்பு
ேபச ஆரம்ப த்தான். அவன் ேவதவாக்கயத்தன் இந்தப் பகுதயலிருந்து ேபச
ஆரம்ப த்து, அம்மனிதனுக்கு இேயசுைவப் பற்றய நற்ெசய்தையச் ெசால்லத்
ெதாடங்கனான்.
௩௬அவர்கள் ேமலும் பயணம் ெசய்ைகயல் தண்ணீர் இருந்த ஓர் இடத்த ற்கு

அருேக வந்தனர். அதகாரி, “பார்! இங்கு தண்ணீர் உள்ளது. நான்
ஞானஸ்நானம் ெபறுவதற்குத் தைட ஏது?” என்றான். ௩௭ * ௩௮ அதகாரி
இரதத்ைத நறுத்தக் கட்டைளய ட்டான். பலிப்புவும் அத காரியும் நீருக்குள்
இறங்கனர். பலிப்பு அவருக்கு ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்தான். ௩௯ அவர்கள்
நீரிலிருந்து ெவளிவந்தேபாது கர்த்தரின் ஆவயானவர் பலிப்புைவ எடுத்துச்
ெசன்றுவட்டார். அதகாரி அவைன மீண்டும் பார்க்கவல்ைல. அதகாரி தனது
வீட்ைட ேநாக்க ப் பயணமானான். அவன் மகழ்வுடன் இருந்தான். ௪௦ஆேசாத்து
என்னும் பட்டணத்தல் பலிப்பு பன்னர் காட்ச தந்தான். அவன் ெசசரியா
என்னும் நகரத்த ற்குப் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தான். அவன் நற்ெசய்தைய
ஆேசாத்தலிருந்துெசசரியா ெசல்லுகறஎல்லாஊர்களிலும் ேபாத த்தான்.

௯
சவுல்மனம்மாறுதல்
௧ சவுல் கர்த்தரின் சீஷைரப் பயமுறுத்தவும், ெகால்லவும் எப்ெபாழுதும்

முயன்று ெகாண்டிருந்தான். எனேவ அவன் தைலைம ஆசாரியனிடம்
ெசன்றான். ௨ தமஸ்கு நகரத்தல் ெஜப ஆலயங்களிலுள்ள யூதர்களுக்குக்
கடிதங்கைள எழுதுமாறு அவைரக் ேகட்டான். தமஸ்குவல் கறஸ்துவன்
வழிையப் பன்பற்றுகற சீஷர்கைளக் கண்டுபடிக்கும் அத காரத்ைத
அவனுக்குக்ெகாடுக்குமாறுதைலைமஆசாரியைரக் ேகட்டான். அங்குஆேணா,

* ௮:௩௭: பன்னால் வந்த சல ப ரத களில் 37 வது வாக்கயம் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது. பலிப்பு பதலாக,
‘நீ முழு மனேதாடு நம்பனால் உன்னால் முடியும்” என்றார். அந்த அத காரி, “நான் இேயசு க றஸ்துதான்
ேதவனுைடயகுமாரன்என்றுநம்புக ேறன்” என்றான்.
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ெபண்ேணா, வசுவாச கள் எவைரேயனும் கண்டால் அவன் அவர்கைளக்
ைகதுெசய்துஎருசேலமிற்குக்ெகாண்டுவரவரும்பனான்.
௩ எனேவ சவுல் தமஸ்குவற்கு புறப்பட்டுச் ெசன்றான். அவன் நகரத்த ற்கு

அருேக வந்தேபாது, அவைனச் சுற்றலும் மிகுந்த ப ரகாசமான ஒளி
வானிலிருந்து த டீெரனெவளிச்சமிட்டது. ௪சவுல் தைரயல்வழுந்தான். அவன்
தன்ேனாடு ேபசுக ற ஒரு சத்தத்ைதக் ேகட்டான். “சவுேல, சவுேல! நீ ஏன்
புண்படுத்தும் காரியங்கைள எனக்குச் ெசய்துெகாண்டிருக்க றாய்?” என்றது
அச்சத்தம்.
௫சவுல், “ஆண்டவேர, நீர்யார்?” என்றுேகட்டான்.
அந்தச்சத்தம்பதலாக, “நான்இேயசு,௬நீபுண்படுத்தநைனப்பதுஎன்ைனேய.

நீ எழுந்து நகரத்துக்குள் ேபா. அங்கருக்கும் ஒருவர் நீ ெசய்ய ேவண்டியைத
உனக்குக்கூறுவார்” என்றது.
௭ சவுேலாடு பயணம் ெசய்த மனிதர் நன்றனர். அவர்கள் எதுவும்

ெசால்லவல்ைல. அம்மனிதர் சத்தத்ைதக் ேகட்டனர். ஆனால் யாைரயும்
பார்க்கவல்ைல. ௮ சவுல் தைரயலிருந்து எழுந்தான். அவன் கண்கைளத்
தறந்தேபாது அவனால் பார்க்க முடிய வல்ைல. எனேவ சவுேலாடு வந்த
மனிதர்கள் அவன் ைகையப் ப டித்து, அவைனத் தமஸ்குவுக்கு அைழத்துச்
ெசன்றனர். ௯மூன்று நாட்கள் சவுலால் பார்க்க முடியவல்ைல. அவன் எைதயும்
உண்ணேவா, எைதயும்பருகேவாஇல்ைல.
௧௦ தமஸ்குவல் இேயசுவன் சீஷன் ஒருவன் இருந்தான். அவன் ெபயர்

அனனியா. கர்த்தர் ஒரு தரிசனத்தல் அவனிடம் வந்து ேபசனார். கர்த்தர்,
“அனனியாேவ!” என்றுஅைழத்தார்.
அனனியா பதலாக, “ஆண்டவேர,இேதாஇருக்க ேறன்” என்றான்.
௧௧ கர்த்தர் அனனியாைவ ேநாக்க , “எழுந்து ெநடும்வீத எனப்படும்

ெதருவுக்குப் ேபா. யூதாஸின்* வீட்ைடக் கண்டுபடி. தர்சு நகரத்தன்
சவுல் என்ற மனிதனுக்காக வ சாரி. அவன் அங்குப் ப ரார்த்தைன
ெசய்துெகாண்டிருக்க றான். ௧௨ சவுல் ஒரு காட்ச கண்டான். அக்காட்ச யல்
அனனியா என்ெறாரு மனிதன் அவனிடம் வந்து கரங்கைள அவன்மீது
ைவத்தான். அப்ேபாது சவுலால்மீண்டும்பார்க்கமுடிந்தது” என்றார்.
௧௩ ஆனால் அனனியா பதலாக, “ஆண்டவேர பல மக்கள் இம்மனிதைனக்

குறத்து எனக்குக் கூறயருக்க றார்கள். எருசேலமிலுள்ள உமது தூய
மக்களுக்கு இந்த மனிதன் ெசய்த தீைமகைள அவர்கள் எனக்குச்
ெசான்னார்கள். ௧௪இப்ேபாதுஅவன்இங்குதமஸ்குவுக்குவந்துள்ளான். உம்மில்
வசுவாசம்ைவக்க றஎல்ேலாைரயும்ைகதுெசய்யும்அத காரத்ைதத்தைலைமப்
ேபாதகர்கள்அவனுக்குஅளித்துள்ளனர்” என்றான்.
௧௫ ஆனால் கர்த்தர் அனனியாவ டம், “ேபா! நான் சவுைல ஒரு முக்கய

ேவைலக்காகத் ேதர்ந்துள்ேளன். அவன் மன்னருக்கும், யூத மக்களுக்கும் ப ற
நாடுகளுக்கும்என்ைனப்பற்ற ச்ெசால்லேவண்டும். ௧௬என்ெபயருக்காகஅவன்
படேவண்டியதுன்பங்கைளநான்சவுலுக்குக்காட்டுேவன்” என்றார்.
௧௭ எனேவ அனனியா புறப்பட்டு, யூதாஸின் வீட்டிற்குச் ெசன்றான். அவன்

தனது ைககைளச் சவுலின் மீது ைவத்து, “சவுேல, எனது சேகாதரேன, கர்த்தர்
இேயசு என்ைனஅனுப்பனார். நீ இங்கு வந்துெகாண்டிருந்தெபாழுது வழியல்
நீ பார்த்தவரும் அவேர. நீ மீண்டும் பார்ைவ அைடயவும், பரிசுத்த ஆவயால்

* ௯:௧௧: யூதாஸ்இவன்அப்ேபாஸ்தலனாகயயூதாஸ்அல்ல.
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ந ரம்பவும் இேயசு என்ைன இங்கு அனுப்பனார்” என்றான். ௧௮ உடேன மீன்
ெசதல்கள்ேபான்றைவசவுலின்கண்களிலிருந்துவழுந்தன. சவுலால்மீண்டும்
பார்க்க முடிந்தது. சவுல் எழுந்து ஞானஸ்நானம் ெபற்றான். ௧௯அவன்ஆகாரம்
உண்டு, பலம்ெபற்றவனாகஉணர்ந்தான்.

சவுல்தமஸ்குவல்ேபாத த்தல்
சலநாட்கள்தமஸ்குவல்சவுல்இேயசுவன்சீஷர்கேளாடுஇருந்தான். ௨௦ெஜப

ஆலயங்களில் இேயசுைவக் குறத்துப் ேபாத க்க ஆரம்ப த்தான். மக்களுக்கு,
“இேயசு ேதவனுைடயகுமாரன்!” என்றுகூறனான்.
௨௧ சவுைலக் ேகட்ட எல்லா மக்களும் வயப்புற்றனர். அவர்கள், “இவன்

எருசேலமிலிருந்த அேத மனிதன். இந்தப் ெபயைர நம்பய மக்கைள அழிக்க
முற்பட்டுக் ெகாண்டிருந்தான்! அவன் இங்கும் அைதச் ெசய்வதற்காகேவ
வந்தான். இேயசுவன் சீஷர்கைளக் ைகது ெசய்து எருசேலமிலுள்ள தைலைம
ஆசாரியர்களிடம்அைழத்துச்ெசல்வதற்குவந்தான்” என்றனர்.
௨௨ ஆனால் சவுேலா ெமன்ேமலும் வல்லைமயல் ெபருகனான். அவன்

இேயசுேவக றஸ்துஎனநரூப த்தான். தமஸ்குவல்அவன்சான்றுகள்வலுவாக
இருந்தபடியால்யூதர்கள்அவேனாடுவாக்குவாதம்ெசய்யஇயலவல்ைல.

சவுல்தப்ப ச் ெசல்லுதல்
௨௩ பல நாட்களுக்குப் ப றகு, யூதர்கள் சவுைலக் ெகால்லத் த ட்டமிட்டனர்.

௨௪ சவுலுக்காக நகரத்தன் கதவுகைள இரவும் பகலும் யூதர்கள் காவல்
ெசய்துெகாண்டிருந்தனர். அவர்கள் அவைனக் ெகால்ல வரும்பனர். ஆனால்
சவுல் அவர்களின் சத த்த ட்டத்ைதக் குற த்துச் ெசால்லப்பட்டிருந்தான். ௨௫ஒரு
நாள் இரவல் சல சீஷர்கள் அவன் நகரத்தலிருந்து ெவளிேயறுவதற்கு
உதவனர். சீஷர்கள் அவைன ஒரு கூைடயல் ைவத்தனர். நகரக்
ேகாட்ைடயலிருந்த ஒரு துவாரத்தன் வழியாக கூைடைய இறக்க அவைன
ெவளிேயவ ட்டனர்.

எருசேலமில் சவுல்
௨௬ ப றகு சவுல் எருசேலமுக்குச் ெசன்றான். சீஷர் குழுவல் ேசர்ந்துெகாள்ள

அவன் முயற்ச த்தான். ஆனால் அவர்கள் எல்ேலாரும் அவைனக் கண்டு
பயந்தனர். சவுல் உண்ைமயாகேவ இேயசுைவப் பன்பற்றுகறவன் என்பைத
அவர்கள் நம்பவல்ைல. ௨௭ ஆனால் பர்னபா சவுைல ஏற்றுக் ெகாண்டு
அவைன அப்ேபாஸ்தலரிடம் அைழத்து வந்தான். பர்னபா அப்ேபாஸ்தலருக்கு,
தமஸ்குவுக்குச்ெசல்லும்பாைதயல்சவுல்கர்த்தைரதரிச த்தைதச்ெசான்னான்.
கர்த்தர் சவுலிடம் ேபச ய வைகைய பர்னபா அப்ேபாஸ்தலருக்கு வளக்கனான்.
பன் அவன் அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கு இேயசுவுக்காக பயமின்ற தமஸ்குவல்
மக்களுக்குசவுல்ேபாத த்தைதயும்ெசான்னான்.
௨௮ சவுலும் சீஷேராடு தங்கனான். பயமின்ற கர்த்தைரப் பற்ற எருசேலமின்

எல்லாபகுத களுக்கும்ெசன்றுேபாத த்தான். ௨௯க ேரக்கெமாழிேபச யயூதரிடம்
சவுல் அவ்வப்ேபாது ேபசனான். அவர்கேளாடு வவாதங்கள் நடத்தனான்.
ஆனால்அவைனக்ெகால்வதற்குஅவர்கள்முயற்ச ெசய்துெகாண்டிருந்தார்கள்.
௩௦ சேகாதரர்கள் இைதப்பற்ற அற ந்தேபாது அவர்கள் சவுைல ெசசரியா
நகரத்த ற்கு அைழத்துச் ெசன்றனர். ெசசரியாவலிருந்து தர்சு நகரத்த ற்கு
அவர்கள்சவுைலஅனுப்பனர்.
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௩௧ யூேதயா, கலிேலயா, சமாரியா, ஆகய இடங்களிலுள்ள சைபயனர்
அைமதயுடன் வாழ்ந்தார்கள். பரிசுத்த ஆவயானவரின் உதவயால்
வலிைமயூட்டப்பட்டுக் ெகாண்டிருந்தார்கள். தாங்கள் வாழ்ந்த வைகயால்
கர்த்தைர அவர்கள் மத த்தனர் என்பைத வசுவாச கள் காட்டினர். ஏெனனில்
பரிசுத்தஆவயானவரின்உதவயனால்வசுவாச கள்குழுெபருக வளர்ந்தது.

லித்தா மற்றும் ேயாப்பாவல் ேபதுரு
௩௨ எருசேலைமச் சுற்றலுமிருந்த எல்லா ஊர்கள் வழியாகவும் ேபதுரு

பயணமானான். லித்தாவல் வாழ்ந்த வசுவாச கைள† அவன் சந்த த்தான்.
௩௩ அங்கு பக்கவாத வயாதயால் பீடிக்கப்பட்ட ஐேனயா என்ற ெபயருள்ள
ஒருவைனஅவன்கண்டான். கடந்த எட்டுஆண்டுகளாகஐேனயாவால்அவனது
படுக்ைகைய வ ட்டு நகர முடியவல்ைல. ௩௪ ேபதுரு அவனிடம், “ஐேனயாேவ,
இேயசு க றஸ்து உன்ைனக் குணமாக்குகறார். எழுந்து உன் படுக்ைகைய
மடக்கு. உன்னால் இப்ேபாது இதைனச் ெசய்ய முடியும்!” என்றான். ஐேனயா
உடேனஎழுந்துநன்றான். ௩௫லித்தாவல்வாழ்ந்த எல்லா மக்களும் சாேரானின்
மக்களும்அவைனக்கண்டனர். இம்மக்கள்கர்த்தரிடம் தரும்பனார்கள்.
௩௬ ேயாப்பா நகரில் தப த்தா என்னும் ெபயருள்ள இேயசுவன் சீஷப்

ெபண் இருந்தாள். (அவளது க ேரக்க ெபயரான, ெதார்காள், “மான்” எனப்
ெபாருள்பட்டது) அவள் மக்களுக்கு எப்ேபாதும் நன்ைமையேய ெசய்தாள்.
ேதைவப்பட்ட மக்களுக்குப் பண உதவயும் ெசய்து வந்தாள். ௩௭ ேபதுரு
லித்தாவலிருக்கும்ேபாது, தப த்தா ேநாய்வாய்ப்பட்டு இறந்தாள். அவர்கள்
அவளது சரீரத்ைதக் கழுவ மாடியல் ஓர் அைறயல் ைவத்தருந்தனர்.
௩௮ ேயாப்பாவல் சீஷர்கள் ேபதுரு லித்தாவல் இருப்பைதக் ேகள்வப்பட்டனர்.
(லித்தா ேயாப்பாவுக்கு அருகலுள்ளது). எனேவ அவர்கள் இரண்டு
மனிதர்கைளப் ேபதுருவ டம் அனுப்பனர். அவர்கள் அவனிடம் “வைரந்து
எங்களிடம் சீக்க ரம்வாரும்!” என்றுேவண்டினர்.
௩௯ ேபதுரு தயாராக அவர்கேளாடு ேபானான். அவன் வந்து ேசர்ந்தெபாழுது

அவைன மாடிக்கு அைழத்துச் ெசன்றார்கள். வதைவகள் எல்ேலாரும்
ேபதுருைவச் சூழ்ந்து நன்றனர். அவர்கள் அழுதுெகாண்டிருந்தனர்.
ெதார்காள் உய ேராடிருந்தேபாது ெசய்த அங்க கைளயும் ப ற ஆைடகைளயும்
ேபதுருவுக்குக் காட்டினர். ௪௦ ேபதுரு எல்லா மக்கைளயும் அைறக்கு ெவளிேய
அனுப்பனான். அவன் முழங்காலில் நன்று ப ரார்த்தைன ெசய்தான். பன்
அவன் தப த்தாவன் சரீரத்துக்கு ேநராகத் தரும்ப , “தப த்தாேவ, எழுந்து
நல்!” என்றான். அவள் கண்கைளத் தறந்தாள். அவள் ேபதுருைவக்
கண்டேபாது, எழுந்து அமர்ந்தாள். ௪௧ அவன் அவளுக்கு ேநராகக் ைகைய
நீட்டி, அவள் எழுந்தருக்கும்படி உதவனான். பன் அவன் வசுவாச கைளயும்,
வதைவகைளயும் அைறக்குள் அைழத்தான். அவர்களுக்குத் தப த்தாைவக்
காட்டினான். அவள்உய ேராடிருந்தாள்!
௪௨ ேயாப்பாவலுள்ள மக்கள் எல்ேலாரும் இதைன அறந்தனர். அவர்களில்

பலர் கர்த்தைர நம்பனர். ௪௩ ேபதுரு ேயாப்பாவல் பல நாட்கள் தங்கனான்.
ேதால்ெதாழிலாளியானசீேமான்என்னும்ெபயருள்ளஒருமனிதேனாடுஅவன்
தங்கனான்.

† ௯:௩௨: வசுவாச கள்பரிசுத்தமானவர்கள். இேயசுவல்வசுவாசமுைடேயாரின்ெபயர்.
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௧௦
ேபதுருவும்ெகார்ேநலியுவும்
௧ ெசசரியா நகரில் ெகார்ேநலியு என்னும் மனிதன் இருந்தான். ேராமப்

பைடயல் “இத்தாலிய” வகுப்பல் அவன் ஒரு பைட அத காரியாக இருந்தான்.
௨ெகார்ேநலியுநல்லமனிதன். அவனும்அவன்வீட்டில்வாழ்ந்தஎல்லாமக்களும்
உண்ைமயான ேதவைனவணங்கனர். தனது பணத்தன் ெபரும் பகுதையயும்
அவன் ஏைழ மக்களுக்குக் ெகாடுத்தான். ெகார்ேநலியு ேதவனிடம் எப்ேபாதும்
ப ரார்த்தைன ெசய்துெகாண்டிருந்தான். ௩ஒருநாள் மதயத்த ற்குப்பன்மூன்று
மணியளவல் ெகார்ேநலியு ஒரு காட்சையக் கண்டான். அவன் ெதளிவாக
அைதக்கண்டான். அக்காட்ச யல்ேதவனிடமிருந்துஒருதூதன்அவனிடம்வந்து
“ெகார்ேநலியுேவ!” என்றான்.
௪ ெகார்ேநலியு ேதவதூதைனக் கண்டு பயந்து, “ஆண்டவேர, என்ன

ேவண்டும்?” என்றான்.
ேதவதூதன் ெகார்ேநலியுவ டம், “ேதவன் உனது ப ரார்த்தைனகளுக்குச்

ெசவ சாய்த்தார். நீ ஏைழ மக்களுக்குக் ெகாடுக்கும் தருமங்கைள
அவர் பார்த்தார். ேதவன் உன்ைன நைனவுகூருகறார். ௫ ேயாப்பா
நகரத்த ற்குச் சல மனிதைர அனுப்பு, சீேமான் என்னும் மனிதைன
அைழத்து வருவதற்கு அம்மனிதர்கைள அனுப்பு. சீேமான், ேபதுரு எனவும்
அறயப்படுக றான். ௬ சீேமான் எனப்படும் ேதால் ெதாழிலாளிேயாடு சீேமான்
ேபதுரு தங்க க்ெகாண்டிருக்க றான். கடற்கைரயல் உள்ள ஒரு ெபரிய வீட்டில்
இப்ேபாது இருக்க றான்” என்றான். ௭ ெகார்ேநலியுேவாடு ேபச ய ேதவதூதன்
அகன்றான். பன் ெகார்ேநலியு இரண்டு ேவைலக்காரர்கைளயும், ஒரு
வீரைனயும் அைழத்தான். அந்த வீரன் ஒரு நல்ல மனிதன். ெகார்ேநலியுவன்
ெநருக்கமான உதவயாளர்களில் அவ்வீரனும் ஒருவன். ௮ ெகார்ேநலியு
அம்மூன்று மனிதருக்கும் எல்லாவற்ைறயும் வளக்கனான். பன் அவன்
அவர்கைளேயாப்பாவ ற்குஅனுப்பனான்.
௯ மறுநாள் இம்மனிதர்கள் ேயாப்பா அருேக வந்தனர். அப்ேபாது ேபதுரு

மாடிக்குப் ப ரார்த்தைன ெசய்வதற்காகப் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தான். அப்ேபாது
மதயமாக க்ெகாண்டிருந்தது. ௧௦ ேபதுரு பசயைடந்தான். அவன் உண்ண
ேவண்டுெமன நைனத்தான். ஆனால் ேபதுரு உண்ணும்படியாக அவர்கள்
உணைவத்தயாரித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாதுஅவனுக்குஒருகாட்ச ெதரிந்தது.
௧௧ த றந்த வானத்தன் வழியாக ஏேதா ஒன்று இறங்க வருவைத அவன்
கண்டான். அதுபூமிக்கு வரும் ெபரிய வ ரிப்ைபப் ேபான்றருந்தது. அதனுைடய
நான்கு மூைலகளிலிருந்து பூமிக்கு அது இறக்கப்பட்டது. ௧௨ ஒவ்ெவாரு வைக
ப ராணியும் அதல் இருந்தது. நடப்பன, பூமியல் ஊர்வன, வானில் பறக்கும்
பறைவகள் ேபான்ற யாவும் அதல் இருந்தன. ௧௩ பன் ஒரு குரல் ேபதுருைவ
ேநாக்க , “எழுந்தரு ேபதுரு, இந்தப் ப ராணிகளில் நீ வரும்புக ற யாைவயும்
சாப்படு” என்றது.
௧௪ஆனால் ேபதுரு, “நான் அைத ஒருக்காலும் ெசய்யமாட்ேடன். கர்த்தாேவ!

தூய்ைமயற்றதும், பரிசுத்தமற்றதுமான உணைவ நான் ஒரு முைறகூடப்
புச த்ததல்ைல” என்றான்.
௧௫ ஆனால் குரல் மீண்டும் அவனுக்கு, “ேதவன் இவற்ைறச் சுத்தமாக

உண்டாக்கயுள்ளார். அவற்ைற தூய்ைமயற்றைவ என்று கூறாேத!” என்றது.
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௧௬ இவ்வாறு மூன்று தடைவ ந கழ்ந்தது. ப றகு அப்ெபாருள் முழுவதும்
வானத்த ற்குள்எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டது.
௧௭ இந்தக் காட்ச யன் ெபாருள் என்ன என்று ேபதுரு ஆச்சரியப்பட்டான்.

இதற்கைடயல் ெகார்ேநலியு அனுப்பய மனிதர்கள் சீேமானின் வீட்ைடக்
கண்டுபடித்தனர். அவர்கள்வாசலருேக நன்றுெகாண்டிருந்தனர். ௧௮அவர்கள்,
“சீேமான்என்றுஅைழக்கப்படும்ேபதுருஇங்குவச க்க றாரா?” என்றுகூப்ப ட்டுக்
ேகட்டார்கள்.
௧௯ேபதுருஇப்ேபாதும்அந்தக்காட்சையப்பற்ற ேயநைனத்துக்ெகாண்டிருந்தான்.

ஆனால் ஆவயானவர் அவனுக்கு, “கவனி! மூன்று மனிதர்கள் உன்ைனத்
ேதடிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள். ௨௦ எழுந்து கீேழ ேபா. அம்மனிதர்கேளாடு
ேகள்வகள் எதுவும் ேகட்காமல் ேபா. நான் அவர்கைள உன்னிடம்
அனுப்பயருக்க ேறன்” என்றார். ௨௧ எனேவ ேபதுரு இறங்க அம்மனிதரிடம்
ெசன்றான். அவன், “நீங்கள் ேதடி வந்த மனிதன் நாேன. நீங்கள் ஏன் இங்கு
வந்தீர்கள்?” என்றான்.
௨௨ அம்மனிதர்கள், “ஒரு ேதவதூதன் உம்ைமத் தனது வீட்டிற்கு அைழத்து

வருமாறு ெகார்ேநலியுவுக்குக் கூறயுள்ளான். ெகார்ேநலியு ஒரு பைட
அத காரி. அவன் ஒரு நல்ல ேநர்ைமயான மனிதன். அவன் ேதவைன
வணங்குகறான். எல்லா யூத மக்களும் அவைன மத க்கன்றனர். நீர் கூறும்
காரியங்கைளக் ெகார்ேநலியு ேகட்கும்படியாக அவனது வீட்டிற்கு உம்ைம
அைழக்கும்படியாகக் ெகார்ேநலியுவுக்கு ேதவதூதன் கூறயுள்ளான்” என்றனர்.
௨௩ ேபதுரு அம்மனிதைர உள்ேள கூப்ப ட்டு இரவல் அங்ேக தங்கும்படியாகக்
ேகட்டுக்ெகாண்டான்.
மறுநாள் ேபதுரு தயாராக அம்மூன்று மனிதேராடும் ெசன்றான்.

ேயாப்பாவலிருந்து சல சேகாதரர்கள் ேபதுருேவாடு ெசன்றனர். ௨௪ அடுத்த
நாள் ெசசரியா நகரத்த ற்குள் அவர்கள் வந்தனர். ெகார்ேநலியு
அவர்களுக்காகக் காத்துக்ெகாண்டிருந்தான். அவனது வீட்டில் உறவனைரயும்,
ெநருங்கயநண்பர்கைளயும்ஏற்ெகனேவவரவைழத்தருந்தான்.
௨௫ ேபதுரு வீட்டிற்குள்நுைழந்தேபாதுெகார்ேநலியுஅவர்கைளச் சந்த த்தான்.

ெகார்ேநலியு ேபதுருவன் பாதங்களில் வழுந்து அவைன வணங்கனான்.
௨௬ ஆனால் ேபதுரு அவைன எழுந்தருக்குமாறு கூறனான். ேபதுரு
“எழுந்தரும், நானும் உம்ைமப் ேபான்ற ஒரு மனிதேன” என்றான். ௨௭ ேபதுரு
ெகார்ேநலியுேவாடு ெதாடர்ந்து ேபச க்ெகாண்டிருந்தான். ேபதுரு உள்ேள
ெசன்றுஒருெபரியகூட்டமாகக்கூடியருந்தமக்கைளஅங்ேககண்டான்.
௨௮ ேபதுரு மக்கைள ேநாக்க , “யூதரல்லாத எந்த மனிதேனாடும் சந்த ப்பேதா

ெதாடர்பு ெகாள்வேதா கூடாது என்பது எங்கள் யூதச் சட்டம் என்பைத நீங்கள்
நன்கு அறவீர்கள். ஆனால் நான் எந்த மனிதைனயும் ‘தூய்ைமயற்றவன்’
எனவும், ‘சுத்தமற்றவன்’ எனவும் அைழக்கக் கூடாது என்று ேதவன் எனக்குக்
காட்டியுள்ளார். ௨௯ அதனால்தான் அம்மனிதர் இங்கு வருமாறு என்ைன
அைழத்தேபாது நான் மறுக்கவல்ைல. எதற்காக என்ைனஇங்குஅைழத்தீர்கள்
என்பைதஇப்ேபாதுதயவுெசய்துகூறுங்கள்” என்றான்.
௩௦ ெகார்ேநலியு, “நான்கு நாட்களுக்கு முன், என் வீட்டில் நான்

ப ரார்த்தைன ெசய்துெகாண்டிருந்ேதன். அது இேத ேவைள பற்பகல்
மூன்று மணியாயருந்தது. த டீெரன ஒரு மனிதன் எனக்கு முன்பாக
நன்றுெகாண்டிருந்தான். அவன் ஒளிமிக்க ப ரகாசமான ஆைடகைள
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அணிந்துெகாண்டிருந்தான். ௩௧அம்மனிதன், ‘ெகார்ேநலியுேவ! ேதவன் உன்
ப ரார்த்தைனையக் ேகட்டார். நீ ஏைழ மக்களுக்கு அளிக்கும் தருமங்கைள
ேதவன் பார்த்தார். ேதவன் உன்ைன நைனவுகூருகறார். ௩௨ எனேவ சல
மனிதர்கைள ேயாப்பா நகரத்த ற்கு அனுப்பு. சீேமான் எனப்படும் ேபதுருைவ
வரச்ெசால். ேதால் ெதாழிலாளியான சீேமான் என்னும் ெபயர் ெகாண்ட
ஒருவனின் வீட்டில் ேபதுரு தங்கயருக்க றான். அவன் வீடு கடற்கைரயல்
உள்ளது’ என்றான். ௩௩ எனேவ உடேனேய உமக்கு வரச்ெசால்லியனுப்ப ேனன்.
நீர்இங்குவந்ததுநல்லது. இப்ேபாதுேதவனுக்குமுன்பாகநாங்கள்அைனவரும்
கர்த்தர் எங்களுக்குச் ெசால்லும்படியாகஉமக்குக் கட்டைளய ட்டவற்ைறக் ேகட்க
இங்குகூடியருக்க ேறாம்” என்றான்.

ெகார்ேநலியுவன்வீட்டில் ேபதுரு
௩௪ ேபதுரு ேபச ஆரம்ப த்தான். “ெமய்யாகேவ ேதவனுக்கு எல்லா

மனிதரும் சமமானவர்கள் என்பைத நான் இப்ேபாது புரிந்துெகாள்க ேறன்.
௩௫ சரியானவற்ைறச் ெசய்து அவைர வழிபடுக ற எந்த மனிதைனயும் ேதவன்
ஏற்றுக்ெகாள்க றார். ௩௬ ேதவன் யூத மக்கேளாடு ேபச யுள்ளார். இேயசு
க றஸ்துவன் மூலமாக சமாதானம் வந்தது என்ற நற்ெசய்தைய ேதவன்
அவர்களுக்குஅனுப்பயுள்ளார். இேயசுஎல்லாமக்களின்கர்த்தராவார்.
௩௭ “யூேதயா முழுவதும் ந கழ்ந்த ெசயல்கைள நீங்கள் அறவீர்கள். ேயாவான்

மக்களுக்கு ஞானஸ்நானத்ைதக் குற த்து உபேதச க்கத் துவங்கயதற்குப்
பன் இைவ யாவும் கலிேலயாவல் ஆரம்பமாயன. ௩௮ நீங்கள் நாசேரத்தன்
இேயசுைவக் குறத்து அறவீர்கள். பரிசுத்த ஆவையயும், வல்லைமையயும்
அவருக்குக் ெகாடுத்து ேதவன் அவைரக் க றஸ்துவாக்கனார். இேயசு எல்லா
இடங்களுக்கும் ெசன்று மக்களுக்கு நல்லவற்ைறச் ெசய்துெகாண்டிருந்தார்.
ப சாசனால் முடக்கப்பட்ட மக்கைள இேயசு குணப்படுத்தனார். ேதவன்
இேயசுேவாடிருந்தார் என்பைதஇதுகாட்டிற்று.
௩௯ “யூேதயாவலும் எருசேலமிலும் இேயசு ெசய்த எல்லாவற்ைறயும் நாங்கள்

பார்த்ேதாம். அதற்கு நாங்கள் சாட்ச கள். ஆனால் இேயசு ெகால்லப்பட்டார்.
மரத்தனால் ெசய்யப்பட்ட சலுைவயல் அவைர அைறந்தனர். ௪௦ ஆனால்
மரணத்தற்குப்பன் மூன்றாவது நாள் ேதவன் இேயசுைவ உய ேராடு
எழுப்பனார். இேயசுைவ மக்கள் ெதளிவாகப் பார்க்கும் வாய்ப்ைப ேதவன்
ெகாடுத்தார். ௪௧ஆனால்எல்லாமக்களும்அவைரப்பார்க்கவல்ைல. ேதவனால்
ஏற்ெகனேவ ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட சாட்ச கள் மட்டும் அவைரப் பார்த்தார்கள்.
நாங்கேள அந்த சாட்ச கள்! இேயசு மரித்து பன்னர் எழுந்த ப றகு அவேராடு
உண்ேடாம்,குடித்ேதாம்.
௪௨ “மக்களுக்குப் ேபாத க்கும்படியாக இேயசு எங்களுக்குக் கூறனார்.

உய ேராடிருக்கும் மக்களுக்கும் மரித்த மக்களுக்கும் நீத பதயாக ேதவன்
நயமித்தவர் அவேர என்று மக்களுக்குச் ெசால்லும்படி எங்களுக்குக்
கூறனார். ௪௩ இேயசுவல் நம்ப க்ைக ைவக்கற ஒவ்ெவாரு மனிதனும் தன்
பாவங்களிலிருந்து மன்னிக்கப்படுவான். இேயசுவன் ெபயரால் ேதவன்
அம்மனிதனின் பாவங்கைள மன்னிப்பார். இது உண்ைமெயன்று எல்லா
தீர்க்கதரிச களும்கூறுகன்றனர்” என்றான்.

யூதரல்லாதவருக்கும்பரிசுத்தஆவ
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௪௪ ேபதுரு இந்த வார்த்ைதகைளப் ேபச க்ெகாண்டிருக்ைகய ேலேய, பரிசுத்த
ஆவயானவர் அப்ேபச்ைசக் ேகட்டுக்ெகாண்டிருந்த எல்லா மக்களின் மீதும்
வந்த றங்கனார். ௪௫ ேபதுருேவாடு வந்த யூத வசுவாச கள் வயந்தனர்.
யூதரல்லாத மக்களுக்கும் பரிசுத்த ஆவயானவர் அருளப்பட்டைதக் கண்டு
அவர்கள் ஆச்சரியமைடந்தனர். ௪௬ ஏெனனில் அவர்கள் ேவற்று ெமாழிகைளப்
ேபசுவைதயும், ேதவைனத் துத ப்பைதயும் யூத வசுவாச கள் ேகட்டனர். பன்பு
ேபதுரு ௪௭ “தண்ணீரின் மூலம் இம்மக்கள் ஞானஸ்நானம் ெபறுவைத நாம்
மறுக்க முடியாது. நாம் ெபற்றைதப் ேபாலேவ இவர்களும் பரிசுத்த ஆவையப்
ெபற்றார்கள்!” என்றான். ௪௮ெகார்ேநலியுவும்அவன்உறவனரும்நண்பர்களும்
இேயசு க றஸ்துவன் ெபயரில் ஞானஸ்நானம் ெபறேவண்டும் என்று ேபதுரு
கட்டைளய ட்டான். பன் அம்மக்கள் ேபதுருைவச் சல நாட்கள் தங்கேளாடு
தங்கும்படியாகக் ேகட்டுக்ெகாண்டனர்.

௧௧
எருசேலமில் ேபதுரு
௧ யூதரல்லாத மக்களும் ேதவனுைடய ேபாதைனைய ஏற்றுக்ெகாண்டார்கள்

என்பைத அப்ேபாஸ்தலர்களும் யூேதயாவலுள்ள சேகாதரரும்
ேகள்வப்பட்டனர். ௨ எனேவ எருசேலமுக்குப் ேபதுரு வந்தேபாது சல யூத
வசுவாச கள் அவேனாடு வாத ட்டனர். ௩ அவர்கள், “யூதரல்லாதவர்களும்
வருத்தேசதனமில்லாதவர்களும் ஆகய மக்களின் வீடுகளுக்கு நீங்கள்
ெசன்றீர்கள்! அவர்கேளாடு சாப்ப டவும்ெசய்தீர்கள்!” என்றுகூறனார்கள்.
௪ எனேவ ேபதுரு நடந்தது முழுவைதயும் அவர்களுக்கு வளக்கனான்.

௫ ேபதுரு, “நான் ேயாப்பா நகரில் இருந்ேதன். நான் ப ரார்த்தைன
ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது, எனக்கு ஒரு தரிசனம் கைடத்தது. அக்காட்ச யல்
நான் ஏேதா ஒன்று வானிலிருந்து கீேழ வரக் கண்ேடன். அது ஒரு ெபரிய
வ ரிப்ைபப் ேபான்று ேதாற்றமளித்தது. அதன் நான்கு மூைலகளாலும் ப டித்து
பூமிக்கு அது இறக்கப்பட்டது. அது கீேழ இறங்க எனக்கு ெவகு அருகாைமயல்
நன்றது. ௬நான்அதனுள்ேளகவனமாகப் பார்த்ேதன். ஊரும்ப ராணிகைளயும்,
வானில் பறக்கும் பறைவகைளயும் கண்ேடன். வீட்டு வலங்குகைளயும், வன
வலங்குகைளயும் நான் பார்த்ேதன். ௭ ஒரு குரல் என்ைன ேநாக்க , ‘ேபதுரு
எழுந்தரு. இந்தப் ப ராணிகளில் எைதேயனும்நீபுச க்கலாம்’ என்றுகூறற்று.
௮ “ஆனால் நான், ‘கர்த்தாேவ நான் ஒருேபாதும் அைதச் ெசய்யமாட்ேடன்.

தூய்ைமயற்றதும்அசுத்தமான ெபாருைளயும் நான் ஒருேபாதும் தன்றதல்ைல’
என்ேறன்.
௯ “ஆனால் வானத்தலிருந்து மீண்டும் அந்தக் குரல் பதல் கூறற்று. ‘ேதவன்

இைவ சுத்தமானைவ என அறவத்துள்ளார். தூய்ைமயற்றைவ என அவற்ைற
அைழக்காேத!’
௧௦ “இது மூன்று தடைவ நடந்தது. பன்னர் அைவ முழுவதும் வானத்த ற்குத்

தரும்ப எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டன. ௧௧ பன் நான் வச த்துக்ெகாண்டிருந்த
வீட்டிற்கு மூன்று மனிதர்கள் வந்தார்கள். ெசசரியா நகரத்தலிருந்து அவர்கள்
என்னிடம் அனுப்பப்பட்டவர்கள். ௧௨ சந்ேதகப்படாது அவர்கேளாடு ேபாகும்படி
ஆவயானவர்கூறனார். இந்தஆறுசேகாதரர்களும்கூடஎன்ேனாடுவந்தார்கள்.
ெகார்ேநலியுவன்வீட்டிற்குநாங்கள்ெசன்ேறாம். ௧௩ெகார்ேநலியுதனதுவீட்டில்
அவன் கண்ட ேதவதூதைனக் குறத்து எங்களுக்குக் கூறனான். ேதவதூதன்
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ெகார்ேநலியுைவ ேநாக்க , ‘ச ல மனிதைர ேயாப்பாவுக்கு அனுப்பு. சீேமான்
ேபதுருைவ இங்கு வரும்படி அைழப்பாய். ௧௪ அவன் உங்களிடம் ேபசுவான்.
உங்கைளயும்உங்கள்குடும்பத்தனர்அைனவைரயும்அவன்கூறும்ெசய்த கள்
இரட்ச க்கும்’ என்றான்.
௧௫ “நான் ேபச ஆரம்ப த்த ப றகு, துவக்கத்தல்* பரிசுத்த ஆவயானவர்

நம்மீது வந்தைதப் ேபாலேவ, அவர்கள் மீதும் பரிசுத்த ஆவயானவர் வந்தார்.
௧௬ அப்ேபாது கர்த்தராக ய இேயசுவன் வார்த்ைதகைள நான் நைனவு
கூர்ந்ேதன். கர்த்தர், ‘ேயாவான் மக்களுக்குத் தண்ணீரால் ஞானஸ்நானம்
வழங்கனான். ஆனால் நீங்கேளா பரிசுத்த ஆவயானவரால் ஞானஸ்நானம்
ெபறுவீர்கள்’ என்றார். ௧௭ கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவல் நாம் நம்ப க்ைக
ைவத்ததால்நமக்குக்ெகாடுக்கப்பட்டஅேதவரத்ைதஇந்தமக்களுக்கும்ேதவன்
ெகாடுத்தார். ஆைகயால் நான் ேதவனுைடய ெசயைலத் தடுக்கமுடிந்ததா?
முடியவல்ைல!” என்றான்.
௧௮யூதவசுவாச கள்இதைனக் ேகட்டதும்அவர்கள்வாதடுவைத நறுத்தனர்.

அவர்கள் ேதவைன வாழ்த்த க் கூறனார்கள், “ஆைகயால் ேதவன் யூதரல்லாத
மக்கள் தங்கள் இருதயங்கைள மாற்ற நம்ைமப் ேபான்ற வாழ்க்ைக
உைடயவர்களாகவாழஅனுமதக்க றார்” என்றுஒப்புக்ெகாண்டனர்.
அந்த ேயாகயாவற்குநற்ெசய்த
௧௯ஸ்ேதவான்ெகால்லப்பட்டப றகுவைளந்ததுன்பங்களினால்வசுவாச கள்

ச தறுண்டனர். தூரத்து இடங்களாகய ெபனிக்ேக, சீப்புரு, அந்த ேயாகயா
ேபான்ற இடங்களுக்குச் சல வசுவாச கள் ெசன்றனர். வசுவாச கள்
நற்ெசய்தைய இந்த இடங்களிெலல்லாம் கூறனர். ஆனால் யூதர்களுக்கு
மட்டுேம அவ்வாறு ெசய்தார்கள். ௨௦ இந்த வசுவாச களில் சலர் சீப்புரு,
ச ேரேன ஆகய நாடுகளிலிருந்து வந்த மனிதர்கள். இந்த மனிதர்கள்
அந்த ேயாகயாவுக்கு வந்தேபாது அவர்களும் க ேரக்கரிடம் ேபசனர். அந்த
க ேரக்க மக்களுக்குக் கர்த்தர் இேயசுைவப் பற்றய நற்ெசய்தைய அவர்கள்
கூறனர். ௨௧ கர்த்தர் வசுவாச களுக்கு உதவக்ெகாண்டிருந்தார். ெபரும்
எண்ணிக்ைகயலானமக்கள்வசுவாசம்ைவத்துகர்த்தைரப் பன்பற்றனர்.
௨௨ எருசேலமின் சைப அந்த ேயாகயாவலிருந்த இப்புதய

வசுவாச கைளப்பற்ற அற ந்தது. எனேவ பர்னபாைவ அந்த ேயாகயாவுக்கு
அனுப்பனர். ௨௩-௨௪ பர்னபா நல்ல மனிதன். அவன் பரிசுத்த ஆவயாலும்
மிகுந்த வசுவாசத்தலும் ந ரம்பயருந்தான். அந்த ேயாகயா மக்கள்
ெபரிதும் ேதவ ஆசீர்வாதம் ெபற்றைதக் கண்டான், அது பர்னபாவுக்கு மிகுந்த
மக ழ்ச்சையத் தந்தது. அவன் அந்த ேயாகயாவன் எல்லா வசுவாச களுக்கும்
உற்சாகமூட்டினான். அவன் அவர்கைள ேநாக்க , “ஒருெபாழுதும் வசுவாசம்
இழக்காதீர்கள். எப்ெபாழுதும் உங்கள் முழு இருதயத்ேதாடு கர்த்தருக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள்” என்றான். பற்பலமக்கள்கர்த்தரின் சீஷராயனர்.
௨௫பன்பு பர்னபா தர்சு நகரத்த ற்குச் ெசன்றான். அவன்சவுைலத் ேதடினான்.

௨௬ அவன் சவுைலப் பார்த்தேபாது பர்னபா அவைன அந்த ேயாகயாவுக்கு
அைழத்து வந்தான். ஓர் ஆண்டு முழுவதும் சவுலும் பர்னபாவும் அங்ேக
தங்க இருந்தனர். வசுவாச களின் கூட்டம் ஒருங்ேக கூடியேபாெதல்லாம்
சவுலும் பர்னபாவும் அவர்கைளச் சந்த த்து மக்கள் பலருக்குப் ேபாத த்தனர்.
* ௧௧:௧௫: துவக்கத்தல் ெபந்ெதேகாஸ்ேத நாளில் தருச்சைப ஆரம்ப த்த அன்று. வாச க்க: அப். 2வது
அதகாரம்.
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அந்த ேயாகயாவல் இேயசுவன் சீஷர்கள் முதன்முதலாக “க றஸ்தவர்கள்”
என்றுஅைழக்கப்பட்டனர்.
௨௭ அேத கால கட்டத்தல் சல தீர்க்கதரிச கள் எருசேலமிலிருந்து

அந்த ேயாகயாவற்குச் ெசன்றனர். ௨௮ அந்தத் தீர்க்கதரிச களில் ஒருவன்
அகபு. அந்த ேயாகயாவல் அகபு எழுந்து நன்று ேபசனான். “உலகம்
முழுவதற்கும் மிகப் ெபரிய பஞ்சம் வருகறது. மக்கள் உண்ண உணவராது”
என்று பரிசுத்த ஆவயானவரின் துைணயால் அறவத்தான். (கலவுதயு
என்னும் சக்கரவர்த்தயன் காலத்தல் உண்ைமயாகேவ இப்பஞ்சம் ஏற்பட்டது)
௨௯ யூேதயாவல் வாழ்ந்த சேகாதர சேகாதரிகளுக்கு உதவேவண்டுெமன
வசுவாச கள் முடிெவடுத்தனர். தங்களால் முடிந்த வைரக்கும் அவர்களுக்கு
அனுப்புவதாக ஒவ்ெவாரு வசுவாச யும் த ட்டமிட்டனர். ௩௦அவர்கள் அப்படிேய
பணத்ைதச் ேசர்த்து பர்னபாவ டமும் சவுலிடமும்ெகாடுத்தனர். பன் பர்னபாவும்
சவுலும்அதைனயூேதயாவலிருந்தெபரிேயாரிடம் ெகாண்டுவந்தனர்.

௧௨
சைபையத்துன்புறுத்துதல்
௧ அேத காலத்தல் சைபையச் சார்ந்த சல மக்கைள ஏேராது துன்புறுத்த

ஆரம்ப த்தான். ௨ ஏேராது யாக்ேகாைப வாளால் ெவட்டிக் ெகால்வதற்கு
ஆைணயட்டான். யாக்ேகாபு ேயாவானின் சேகாதரன். ௩ யூதர்கள் இைத
வரும்பனர் என்பைத ஏேராது கண்டான். எனேவ அவன் ேபதுருைவயும்
ைகது ெசய்ய முடிெவடுத்தான். (இது பஸ்கா பண்டிைக எனப்படும் யூதரின்
பண்டிைகயன்ேபாது நடந்தது) ௪ஏேராது ேபதுருைவக்ைகது ெசய்து சைறயல்
ைவத்தான். 16 வீரர்களின் கூட்டம் ேபதுருைவக் காவல் காத்தது. பஸ்கா
பண்டிைக கழியுமட்டும் காத்தருப்பதற்கு ஏேராது வரும்பனான். பன்னர்
மக்களின்முன்னால்ேபதுருைவக்ெகாண்டுவரஅவன்த ட்டமிட்டான். ௫எனேவ
ேபதுரு சைறயல் ைவக்கப்பட்டான். ஆனால் சைபயனேரா ேபதுருவுக்காகத்
ெதாடர்ந்து ேதவனிடம் ப ரார்த்த த்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.
ேபதுருவடுவக்கப்படுதல்
௬இரண்டுவீரர்களுக்குமத்தயல்ேபதுருபடுத்துஉறங்க க்ெகாண்டிருந்தான்.

அவன்இரண்டுசங்கலிகளால்கட்டப்பட்டிருந்தான். ேமலும்அதகமானவீரர்கள்
சைறக் கதைவக் காத்துக்ெகாண்டிருந்தனர். அது இரவுப்ெபாழுது. மறுநாள்
மக்களின்முன்பாகப் ேபதுருைவஅைழத்துவர ஏேராதுத ட்டமிட்டிருந்தான்.
௭ அைறயல் த டீெரன ஓர் ஒளி ப ரகாச த்தது. ேதவ தூதன் ஒருவன்

ேபதுருைவப் பக்கவாட்டில் ெதாட்டு எழுப்பனான். ேதவ தூதன், “வைரந்து
எழு!” என்றான். ேபதுருவன் கரங்களிலிருந்துவலங்குகள் கழன்றுவழுந்தன.
௮ ேதவதூதன் ேபதுருைவ ேநாக்க , “ஆைடகைள உடுத்து, ெசருப்புகைள
அணிந்துெகாள்” என்றான். அவ்வாேற ேபதுருவும்ெசய்தான். பன் ேதவதூதன்
“அங்கையஅணிந்துெகாண்டுஎன்ைனத்ெதாடர்ந்துவா” என்றான்.
௯ ேதவதூதன் ெவளிேய ெசன்றான். ேபதுருவும் அவைனத் ெதாடர்ந்தான்.

நடந்தைவ உண்ைமயா என்பது ேபதுருவுக்குத் ெதரியவல்ைல. ஏேதா ஒரு
காட்சையக் காண்பதாகேவ அவன் எண்ணினான். ௧௦ ேபதுருவும் ேதவதூதனும்
முதல் காவலைனயும் இரண்டாம் காவலைனயும் கடந்தனர். நகரத்தலிருந்து
அவர்கைளப் ப ரித்த ெபரிய இரும்புக் கதவருேக வந்தனர். அந்தக் கதவு
தானாகேவ அவர்களுக்காகத் த றந்தது. ேபதுருவும் ேதவ தூதனும் கதவன்
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வழியாகச் ெசன்று அடுத்த ெதரு வைரக்கும் நடந்தார்கள். அப்ேபாது த டீெரன
ேதவதூதன்மைறந்தான்.
௧௧ நடந்தது என்னெவன்பைதப் ேபதுரு அப்ேபாது உணர்ந்தான். அவன்,

“கர்த்தர் உண்ைமயாகேவ தனது ேதவதூதைன என்னிடம் அனுப்பனார்
என்பைத நான் அற ேவன். ஏேராத டமிருந்து அவன் என்ைன வடுவத்தான்.
தீைம எனக்கு ேநருெமன்று யூதர்கள் எண்ணினர். ஆனால் கர்த்தர்
இவற்றலிருந்துஎன்ைனக்காத்தார்” என்றுஎண்ணினான்.
௧௨ ேபதுரு அைத உணர்ந்தேபாது அவன் மரியாளின் வீட்டிற்குப் ேபானான்.

அவள் ேயாவானின் தாய். ேயாவான் மாற்கு என்றும் அைழக்கப்பட்டான்.
பல மக்கள் அங்கு கூடியருந்தனர். அவர்கள் எல்ேலாரும் ப ரார்த்தைன
ெசய்துெகாண்டிருந்தனர்.
௧௩ ேபதுரு ெவளிக் கதைவத் தட்டினான். ேராைத என்னும் ெபயருள்ள

ேவைலக்காரச் சறுமி பதல் கூற வந்தாள். ௧௪ ேராைத ேபதுருவன் குரைல
அைடயாளம்கண்டுெகாண்டாள். அவள்மிகுந்தசந்ேதாஷம்அைடந்தாள். அவள்
கதைவத் த றக்கவும் மறந்துவ ட்டாள். அவள் உள்ேள ஓடி, கூட்டத்தனரிடம்,
“ேபதுரு கதவருேக ந ற்க றார்!” என்றாள். ௧௫வசுவாச கள் ேராைதைய ேநாக்க ,
“நீ ஒரு ைபத்தயம்!” என்றனர். ஆனால் தான் கூறயது உண்ைமேய என்று
அவள்வற்புறுத்தனாள். எனேவஅவர்கள், “அது ேபதுருவன்தூதனாக இருக்க
ேவண்டும்” என்றனர்.
௧௬ ஆனால் ேபதுரு ெதாடர்ந்து தட்டிக்ெகாண்ேடயருந்தான். வசுவாச கள்

கதைவத்த றந்தேபாதுேபதுருைவக்கண்டுஆச்சரியப்பட்டார்கள். ௧௭அவர்கைள
அைமதயாக இருக்கும்படியாகப் ேபதுரு தனது ைகயால் ைசைக ெசய்தான்.
ேதவன் அவைனச் சைறயனின்று எவ்வாறு வடுவத்தார் என்பைத அவன்
அவர்களுக்கு வவரித்தான். அவன், “நடந்தைத யாக்ேகாபுக்கும் ப ற
சேகாதரருக்கும் ெசால்லுங்கள்” என்றான். பன் ேவற டத்த ற்குப் ேபாவதற்காக
அவர்களிடமிருந்துப ரிந்துெசன்றான்.
௧௮ மறுநாள் காவலர்கள் மிகவும் நைலகுைலந்தார்கள். ேபதுருவுக்கு என்ன

நடந்தருக்குெமன்று அவர்கள் அத சயப்பட்டனர். ௧௯ ஏேராது ேபதுருவுக்காக
எல்லா இடங்களிலும் ேதடியும் அவன் அகப்படவல்ைல. எனேவ ஏேராது
காவலைரவனவனான். பன்காவலைரக்ெகால்லும்படியாகஆைணயட்டான்.
ஏேராதுஅக ரிப்பாவன்மரணம்
பன்னர்ஏேராதுயூேதயாவலிருந்துெசன்றான். அவன்ெசசரியாநகரத்த ற்குச்

ெசன்று அங்கு சல காலம் தங்கனான். ௨௦ தீருவலும் சீேதான் நகரிலுமுள்ள
மக்கேளாடு ஏேராது மிகவும் சனங்ெகாண்டான். அம்மக்கள் எல்ேலாரும்
கூட்டமாக ஏேராதுவ டம் வந்தனர். பலாஸ்துைவ அவர்கள் தங்கள் பக்கமாக
ேசருவதற்குத் தூண்டினார்கள். பலாஸ்து அரசனின் ேநர்முகப் பணியாள்.
ஏேராதுவன் நாட்டிலிருந்து அவர்கள் நாட்டிற்கு உணவுப் ெபாருட்கள்
வரேவண்டியருந்ததால்மக்கள்ஏேராதுவ டம் சமாதானத்ைத ேவண்டினர்.
௨௧ஏேராதுஅவர்கைளசந்த ப்பதற்ெகனஒருநாைளக்குறத்தான். அந்நாளில்

ஏேராது, அரசனுக்கான அழகய ேமலங்கைய அணிந்துெகாண்டிருந்தான்.
அவன் சம்மாசனத்தல் அமர்ந்துெகாண்டு மக்களிடம் ேபச ஆரம்ப த்தான்.
௨௨ மக்கள் உரக்க, “இது ேதவனுைடய குரல், மனிதனுைடயதல்ல!” என்றனர்.
௨௩ஏேராதுஇந்த வாழ்த்ைதத் தனக்குரியதாக ஏற்றுக்ெகாண்டு, ேதவனுக்குரிய
மகைமைய அளிக்கவல்ைல. எனேவ கர்த்தரின் தூதன் ஒருவன் அவைன
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ேநாய்வாய்ப்படச் ெசய்தான். அவன் உள்ேள புழுக்களால் உண்ணப்பட்டு
இறந்தான்.
௨௪ ேதவனுைடய ெசய்த பரவ க்ெகாண்டிருந்தது. வசுவாச களின்

எண்ணிக்ைகெபருக க்ெகாண்ேடயருந்தது.
௨௫ எருசேலமில் பர்னபாவும் சவுலும் அவர்கள் ேவைலைய முடித்தேபாது,

அவர்கள் அந்த ேயாகயாவுக்குத் தரும்பனர். ேயாவான் மாற்கு
அவர்கேளாடிருந்தான்.

௧௩
வேசஷஅைழப்பு
௧ அந்த ேயாகயா சைபயல் சல தீர்க்கதரிச களும் ேபாதகர்களும்

இருந்தனர். அவர்கள் பர்னபாஸ், ச மிேயான் (நீகர் எனவும் அைழக்கப்பட்டான்),
லூக (ச ேரேன பட்டணத்ைதச் ேசர்ந்தவன்), மானாயீன் (ஆட்சயாளனான
ஏேராதுேவாடு வளர்ந்தவன்), சவுல் ஆக ேயார். ௨ இம்மனிதர்கள் எல்ேலாரும்
கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்யவும் உபவாசமிருக்கவும் ெசய்தனர். பரிசுத்த
ஆவயானவர் அவர்கைள ேநாக்க , “பர்னபாைவயும் சவுைலயும் எனக்காக ஒரு
ச றப்பான ேவைலக்காகத் தனித்துவடுங்கள். இந்த ேவைலையச் ெசய்ய நான்
அவர்கைளத் ேதர்ந்துள்ேளன்” என்றார்.
௩ எனேவ சைப உபவாசமிருந்து ப ரார்த்தைன ெசய்தது. பர்னபாவன் மீதும்

சவுலின்மீதும்தங்கள்கரங்கைளைவத்துெவளிேயஅனுப்பனர்.
சீப்புருவல்பர்னபாவும் சவுலும்
௪ பரிசுத்த ஆவயானவரால் பர்னபாவும் சவுலும் அனுப்பப்பட்டனர்.

ெசலூக்கயா நகரத்த ற்கு அவர்கள் ெசன்றனர். பன் ெசலூக்கயாவலிருந்து
சீப்புரு தீவற்குக் கடல் வழியாகச் ெசன்றனர். ௫ சாலமி என்னும் நகரத்த ற்கு
பர்னபாவும் சவுலும் வந்தேபாது ேதவனுைடய ெசய்தைய அவர்கள் யூத
ெஜப ஆலயங்களில் ேபாத த்தனர். (ேயாவான் மாற்கும் ஓர் உதவயாளனாக
அவர்கேளாடிருந்தான்).
௬அவர்கள் தீைவக் கடந்து பாப்ேபா நகர்வைரக்கும் ெசன்றனர். பாப்ேபாவல்

மந்த ர தந்த ரங்கள் ெசய்த ஒரு யூத மனிதைன அவர்கள் சந்த த்தனர்.
அவன் ெபயர் பர்ேயசு, அவன் ஒரு ேபாலித் தீர்க்கதரிச . ௭ஆளுநர் ெசர்க யு
பவுல் என்பவேராடு பர்ேயசு எப்ேபாதும் இருந்தான். ெசர்க யு பவுல் ஒரு
ஞானவான். அவன் பர்னபாைவயும் சவுைலயும் சந்த க்க வரும்பனான்.
௮ஆனால் எலிமாஸ் என்னும்மந்த ரவாத பர்னபாவுக்கும் சவுலுக்கும் எத ரியாக
இருந்தான். (பர்ேயசுஎன்பதன்க ேரக்கெமாழியாக்கம்எலிமாஸ்)ெசர்க யுபவுல்
இேயசுைவ நம்பாதபடி தடுக்க பர்ேயசு முயன்றான். ௯ பவுல் பரிசுத்த
ஆவயானவரால் ந ரப்பப்பட்டான். (சவுலின் மற்ெறாரு ெபயர் பவுல்) பவுல்
எலிமாைஸப் பார்த்து, ௧௦ “ப சாசன் மகேன! நீத க்ெகல்லாம் நீ எத ரி. நீ
தீய தந்த ரங்களாலும் ெபாய்களாலும் ந ரப்பப்பட்டிருக்க றாய். கர்த்தரின்
உண்ைமகைளப் ெபாய்களாக த ரித்துக் கூற எப்ேபாதும் முயல்கறாய்!
௧௧ இப்ேபாது கர்த்தர் உன்ைனத் ெதாடுவார். நீ குருடனாவாய். ச ல காலம்
வைரக்கும் உன்னால் எைதயும் பார்க்க முடியாது. சூரியனிலிருந்து வரும்
ஒளிையக்கூடப் பார்க்கமுடியாது” என்றான்.
அப்ேபாது எலிமாஸுக்கு எல்லாம் இருண்டு ேபாயன. பார்க்க முடியாதபடி

அங்குமிங்கும் தடுமாறனான். ைகயால் ப டித்து அவைன வழி நடத்துக ற
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ஒருவைனக் கண்டு படிக்க முயற்ச ெசய்துெகாண்டிருந்தான். ௧௨ ஆளுநர்
இைதப் பார்த்தேபாது நம்ப க்ைக ைவத்தான். கர்த்தைரக் குற த்துப்
ேபாத க்கப்படுபவற்ைறக் ேகட்டுஅவன்வயப்புற்றான்.

ெதாடர்ஊழியம்
௧௩ பாப்ேபாவலிருந்து பவுலும் அவேனாடிருந்த மனிதர்களும் கடற்

பயணமாயனர். பம்பலியாவலுள்ள ெபர்ேக என்னும் நகரத்த ற்கு அவர்கள்
வந்தனர். ஆனால் ேயாவான் மாற்கு அவர்கைள வ ட்டுப் ப ரிந்தான்.
அவன் எருசேலமுக்குத் தரும்பனான். ௧௪ அவர்கள் பயணத்ைதத்
ெதாடர்ந்து ெபர்ேகவலிருந்து ப ச தயாவுக்கு அருேகயுள்ள நகராக ய
அந்த ேயாகயாவுக்குப் ேபானார்கள். அந்த ேயாகயாவல் ஓய்வுநாளில்
யூத ெஜப ஆலயத்த ற்குள் ேபாய் அமர்ந்தார்கள். ௧௫ ேமாேசயன் நயாயப்
ப ரமாணமும், தீர்க்கதரிச களின் எழுத்துக்களும் வாச க்கப்பட்டன. பன்
ெஜப ஆலயத் தைலவர்கள் பவுலுக்கும் பர்னபாவுக்கும் ஒரு ெசய்த
அனுப்பனர். “சேகாதரேர, நீங்கள் இங்குள்ள மக்களுக்கு உதவுமாறு ஏேதனும்
கூறேவண்டியருந்தால்தயவுெசய்துேபசுங்கள்” என்றனர்.
௧௬ பவுல் எழுந்து நன்றான். அவன் அைமத க்காகத் தன் ைககைள உயர்த்த ,

“எனது யூத சேகாதரர்கேள, உண்ைமயான ேதவைன வழிபடும் மக்கேள,
தயவுெசய்து நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். ௧௭இஸ்ரேவலின் ேதவன் நமது
முன்ேனாைரத் ெதரிந்துெகாண்டார். அவர்கள் அந்நயராக எக ப்தல் வாழ்ந்த
காலத்தல் ேதவன் அவரது மக்களுக்கு உதவனார். மிகுந்த வல்லைமயால்
அந்நாட்டிலிருந்து அவர்கைள அைழத்து வந்தார். ௧௮ வனாந்தரத்தல் நாற்பது
ஆண்டுகள்ேதவன்அவர்கேளாடுெபாறுைமயாகஇருந்தார். ௧௯கானானிலுள்ள
ஏழு ேதசங்கைள ேதவன் அழித்தார். அவரது மக்களுக்கு அவர்கள் நாட்ைடக்
ெகாடுத்தார். ௨௦ இைவெயல்லாம் சுமார் நானூற்று ஐம்பது ஆண்டுகளில்
நடந்தன.

“இதன் பறகு, சாமுேவல் என்னும் தீர்க்கதரிச யன் காலம் வைரக்கும் ேதவன்
நமது மக்களுக்கு நயாயாத பத கைள நயமித்தார். ௨௧ பன் மக்கள் ஒரு
மன்னன் ேவண்டுெமன்று ேகட்டனர். ேதவன் அவர்களுக்கு கீஷ் என்பவனின்
மகனாகய சவுைலக் ெகாடுத்தார். சவுல் ெபன்யமீனின் குடும்ப மரபல்
வந்தவன். அவன் நாற்பது ஆண்டுகள் மன்னனாக இருந்தான். ௨௨ ேதவன்
சவுைல எடுத்துக்ெகாண்ட ப றகு தாவீைத அவர்களுக்கு மன்னனாக்கனார்.
தாவீைதக்குற த்துேதவன்கூறயதாவது: ‘ஈசாயன்மகனானதாவீைதஎனக்குப்
ப டித்தருக்க றது. என்ெனன்னெசய்யேவண்டுெமன நான் நைனக்கறவற்ைற
அவன்ெசய்வான்’
௨௩ “ேதவன்தாவீதன்தைலமுைறயனரில்ஒருவைரஇஸ்ரேவலுக்குமீட்பராக

அனுப்பனார். அவ்வாறு வந்தவர்தான் இேயசு. ேதவன் இைதச் ெசய்வதாக
வாக்குறுத அளித்தார். ௨௪ இேயசு வரும் முன்னர் எல்லா யூத மக்களுக்கும்
ேயாவான்ேபாத த்தான். அவர்கள்வாழ்க்ைகையமாற்றவரும்புவைதக்காட்டும்
ெபாருட்டு ேயாவான் மக்கைள ஞானஸ்நானம் ெபறும்படியாகக் கூறனான்.
௨௫ ேயாவான் தன் ேவைலைய முடித்துக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது அவன், ‘நான்
யாெரன்று நைனக்கறீர்கள். நான் கறஸ்து அல்ல. அவர் எனக்குப் பன்
வருவார். அவர் மித யடிகைள அவழ்ப்பதற்கும் எனக்குத் தகுத கைடயாது’
என்றான்.
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௨௬ “எனது சேகாதரர்கேள! ஆப ரகாமின் குடும்பத்து மக்கேள! உண்ைமயான
ேதவைனவணங்கும்யூதரல்லாேதாேர,கவனியுங்கள்! மீட்ைபக்குற த்தெசய்த
நமக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளது. ௨௭ எருசேலமில் வாழும் யூதர்களும், யூதத்
தைலவர்களும் இேயசுேவ மீட்பர் என்பைத உணரவல்ைல. இேயசுைவக்
குறத்து தீர்க்கதரிச கள் எழுதய வார்த்ைதகள் ஒவ்ெவாரு ஓய்வுநாளிலும்
யூதர்களுக்கு வாச க்கப்பட்டன. ஆனால் அவர்கள் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல.
யூதர்கள் இேயசுைவக் குற்றப்படுத்தனார்கள். அவர்கள் இைதச் ெசய்தேபாது
தீர்க்கதரிச களின் வார்த்ைதகள் நைறேவறும்படிச் ெசய்தார்கள். ௨௮ இேயசு
இறப்பதற்கான உண்ைமயான காரணத்ைத அவர்களால் கண்டுபடிக்க
முடியவல்ைல. ஆனால் அவைரக் ெகால்லும்படியாக பலாத்துைவக்
ேகட்டார்கள்.
௨௯ “க றஸ்துவுக்கு ஏற்படும் என ேவதவாக்கயங்கள் கூறய எல்லா

தீைமகைளயும் அந்த யூதர்கள் ெசய்தார்கள். பன் அவர்கள் இேயசுைவச்
சலுைவயலிருந்து இறக்க , அவைர ஒரு கல்லைறயல் ைவத்தார்கள்.
௩௦ஆனால் ேதவன் அவைர மரணத்தலிருந்து எழுப்பனார்! ௩௧ அதன் பறகு,
கலிேலயாவலிருந்து எருசேலமுக்கு இேயசுேவாடு வந்தருந்தவர்கள் அவைரப்
பல நாட்கள் கண்டார்கள். இவர்கேள, இப்ேபாது எல்லா மக்களுக்கும் அவரது
சாட்ச கள்.
௩௨ “ேதவன் நமது முன்ேனாருக்குக் ெகாடுத்த வாக்குறுதையப் பற்றய

நற்ெசய்தைய நாங்கள் உங்களுக்குக் கூறக்ெகாண்டிருக்க ேறாம். ௩௩ நாம்
அவர்களுைடய மக்கள். இந்த வாக்குறுத நமக்கு உண்ைமயாகுமாறு ேதவன்
ெசய்தார். இேயசுைவ மரணத்தலிருந்து எழுப்பயபடியால் ேதவன் இைதச்
ெசய்தார். சங்கீதம்இரண்டிலும்நாம்இைதப்பற்ற வாச க்க ேறாம்.

“ ‘நீர் எனதுமகன்,
இன்றுநான்உமதுதந்ைதயாக இருக்க ேறன்.’ சங்கீதம் 2:7

௩௪ ேதவன் இேயசுைவ மரணத்தலிருந்து எழுப்பனார். இேயசு மீண்டும்
கல்லைறக்கு ஒரு ேபாதும் ேபாகமாட்டார். புழுதயாகமாட்டார். எனேவ ேதவன்
ெசான்னார்:

“ ‘நான் தாவீதுக்குச் ெசய்ததூயஉண்ைமயானவாக்குறுதகைளஉங்களுக்குக்
ெகாடுப்ேபன்.’ ஏசாயா 55:3

௩௫ஆனால்இன்ெனாருஇடத்தல் ேதவன்ெசால்க றார்:

“ ‘உங்களது பரிசுத்தமானவரின் சரீரத்ைதக் கல்லைறயல் மக்க ப்ேபாக
அனுமதக்கமாட்டீர்கள்.’ சங்கீதம் 16:10

௩௬ “ேதவனுைடய வருப்பத்ைத தாவீது உய ேராடிருக்கும் காலத்தல்
நைறேவற்றனான். பன் அவன் இறந்தான். தாவீது அவனது முன்ேனாேராடு
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். அவனது சரீரமும் கல்லைறயல் மக்க ப் ேபானது.
௩௭ ஆனால் ேதவன் மரணத்தலிருந்து எழுப்பனவேரா கல்லைறயல் மக்க ப்
ேபாகவல்ைல. ௩௮-௩௯ சேகாதரேர, நாங்கள் உங்களுக்குக் கூறுவது
என்னெவன்று நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும். இவர் மூலமாக உங்கள்
பாவங்களின் மன்னிப்ைப நீங்கள் ெபற முடியும். ேமாேசயன் சட்டம் உங்கைள
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உங்கள் பாவங்களிலிருந்து வடுவக்க முடியவல்ைல. ஆனால் இேயசுவல்
வசுவாசம்ைவத்தருக்க றஒவ்ெவாருமனிதனும்இேயசுவன்மூலமாகத் தனது
எல்லாப் பாவங்களிலிருந்தும் வடுவக்கப்படுக றான். ௪௦ ச ல காரியங்கள்
நடக்குெமன்று தீர்க்கதரிச கள் கூறனார்கள். எச்சரிக்ைகயாயருங்கள்!
இக்காரியங்கள் உங்களுக்கு ேநராதபடிக்குப் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
தீர்க்கதரிச கள்,

௪௧ “ ‘ஐயம்ெகாள்ளும்மக்கேள, கவனியுங்கள்.
நீங்கள்வயப்புறக்கூடும்,
ஆனால்மரித்துஅழிவீர்கள்.

ஏெனனில்உங்கள்காலத்தல்நீங்கள்நம்பாத சலவற்ைறநான்ெசய்ேவன்.
ச லர்உங்களுக்குவளக்க ச்ெசான்னாலும்நீங்கள்நம்பமாட்டீர்கள்’ ” ஆபகூக்

1:5
என்றனர்.

௪௨ பவுலும் பர்னபாவும் ெஜப ஆலயத்ைத வ ட்டுச் ெசல்லும்ெபாழுது, அடுத்த
ஓய்வு நாளில் மீண்டும் வந்துஇவற்ைறக் குறத்துஇன்னும் பல வஷயங்கைள
அவர்களுக்குச் ெசால்லுமாறு மக்கள் கூறனார்கள். ௪௩ இக்கூட்டத்த ற்குப்
பன், அந்த இடத்தலிருந்து யூதர்கள் பலர் பவுைலயும் பர்னபாைவயும்
பன்பற்றனார்கள். யூதர்கேளாடு யூத மதத்த ற்கு மாறய பலரும் இருந்தார்கள்.
இவர்களும் உண்ைமயான ேதவைன வணங்கனார்கள். பவுலும் பர்னபாவும்
ேதவனுைடய கருைபயல் ெதாடர்ந்து நம்ப க்ைக ைவக்குமாறு அவர்கைள
உற்சாகமூட்டினார்கள்.
௪௪அடுத்தஓய்வுநாளில்அேநகமாகநகரத்தன்எல்லாமக்களும்ேதவனுைடய

வார்த்ைதையக் ேகட்கும்படியாக ஒருமித்துக் கூடினார்கள். ௪௫ யூதர்கள்
அந்த எல்லா மக்கைளயும் அங்ேக கண்டார்கள். அது அவர்களுக்கு மிகுந்த
ெபாறாைமைய ஏற்படுத்தயது. எனேவ, அவர்கள் ெவகு தீைமயான சல
காரியங்கைளக்கூற பவுல்கூறயவார்த்ைதகளுக்குஎத ராகவவாத த்தார்கள்.
௪௬ஆனால்பவுலும்பர்னபாவும்மிகவும்துணிச்சலாகப் ேபசனார்கள். அவர்கள்,
“யூதர்களாகய உங்களுக்கு முதலில் ேதவனுைடய ெசய்தைய நாங்கள்
ெசால்ல ேவண்டும். ஆனால் நீங்கள் ேகட்க மறுக்க றீர்கள். நீங்கள் உங்கைள
இழக்கப்பட்டவர்களாக ந த்தயமான வாழ்க்ைகக்குத் தகுதயற்றவர்களாக
ஆக்க க் ெகாள்க றீர்கள்! எனேவ நாங்கள் இப்ேபாது ேவறு ேதசங்களின்
மக்களிடம் ெசல்ேவாம்! ௪௭இைதத் தான் நாங்கள் ெசய்யும்படியாக ஆண்டவர்
எங்களிடம் ெசால்லியருக்க றார். கர்த்தர்கூறனார்:

“ ‘இரட்ச ப்பன்பாைதையஉலகன்எல்லாமக்களுக்கும்நீங்கள்
காட்டும் ெபாருட்டு உங்கைள ேவறு ேதசங்களுக்கு ஒளியாக்க ேனன்.’ ”
ஏசாயா 49:6

௪௮ பவுல் இவ்வாறு கூறயைத யூதரல்லாத மக்கள் ேகட்டேபாது அவர்கள்
மக ழ்ச்ச ெகாண்டனர். அவர்கள் கர்த்தரின் ெசய்த க்கு மத ப்பளித்தனர்.
பல மக்கள் ெசய்தைய நம்பனர். இவர்கள் ந த்தயமான வாழ்க்ைகக்குத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்களாவர்.
௪௯ எனேவ கர்த்தரின் ெசய்த நாடு முழுவதும் ெசால்லப்பட்டது.

௫௦ ஆனால் யூதர்கள் சல முக்கயமான பக்தயுள்ள ெபண்கைளயும், நகரத்



அப்ேபாஸ்தலர் ௧௩:௫௧ 2143 அப்ேபாஸ்தலர் ௧௪:௧௩

தைலவர்கைளயும் சனமைடயும்படியாகவும் பவுலுக்கும் பர்னபாவுக்கும்
எத ராகவும் நகரத்தலிருந்து களப்ப வ ட்டனர். இந்த மக்கள் பவுலுக்கும்
பர்னபாவுக்கும் எத ரான ெசயல்கைளச் ெசய்து அவர்கைள ஊைர வ ட்டு
ெவளிேயறும்படிச் ெசய்தனர். ௫௧ எனேவ பவுலும் பர்னபாவும் தங்கள்
பாதங்களிலிருந்து தூசைய உதறனர். பன் அவர்கள் அந்த இடத்ைத வ ட்டு
இக்ேகானியா நகருக்கு வந்தார்கள். ௫௨ ஆனால் அந்த ேயாகயாவலுள்ள
இேயசுவன்சீஷர்கள்மிகவும்மக ழ்ச்ச யைடந்துபரிசுத்தஆவயால்ந ரம்பனர்.

௧௪
இக்ேகானியத்தல்ஊழியம்
௧ பவுலும் பர்னபாவும் இக்ேகானியம் நகரத்த ற்குச் ெசன்றனர். அவர்கள்

யூத ெஜப ஆலயத்த ற்குச் ெசன்றனர். (இைதத் தான் அவர்கள் ஒவ்ெவாரு
நகரத்தலும் ெசய்தனர்) அவர்கள் அங்குள்ள மக்களிடம் ேபசனர். பவுலும்
பர்னபாவும் ேபசன வதத்தல் பல யூதர்களும், க ேரக்கர்களும் அவர்கள்
கூறயைத முழுைமயாக நம்பனர். ௨ ஆனால் மனந்தரும்பாத யூதர்கள்,
யூதரல்லாத சேகாதரைரக் குற த்துத் தீைமயானவற்ைற எண்ணும்படியாகச்
ெசய்தனர்.
௩ எனேவ பவுலும் பர்னபாவும் இக்ேகானியத்தல் நீண்ட காலம் தங்கனர்.

கர்த்தருக்காகத் துணிேவாடு ேபசனர். ேதவனுைடய கருைபையக் குறத்து
பவுலும், பர்னபாவும் ேபசனர். அற்புதங்கைளயும் அத சயங்கைளயும்
ந கழ்த்துவதற்கு அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கு உதவ ெசய்து அவர்கள் கூறயைத
உண்ைமெயன்று ேதவன் நரூப த்தார். ௪ ஆனால் நகர மக்களில் சலர்
யூதர்கள்கூறயைத ஒப்புக்ெகாண்டனர். நகரத்தன் மற்ற மக்கேளா பவுைலயும்
பர்னபாைவயும்நம்பனர். எனேவநகரம் ப ரிவுபட்டது.
௫ச லயூதரல்லாத மக்களும், ச லயூதர்களும்அவர்களின்யூதஅதகாரிகளும்

பவுைலயும் பர்னபாைவயும்துன்புறுத்தமுயன்றனர். இந்த மக்கள்அவர்கைளக்
கற்களால் எற ந்துெகால்ல எண்ணினர். ௬ பவுலும் பர்னபாவும் இைத
அற ந்தேபாது, நகரிலிருந்து ெசன்றனர். அவர்கள் லிஸ்தீராவுக்கும்,
ெதர்ைபக்கும் லிக்ேகானியாவன் நகரங்களுக்கும், அந்த நகரங்கைளச்
சூழ்ந்த க ராமப்புறப் பகுத களுக்கும் ெசன்றனர். ௭ அவர்கள் அங்கும் கூட
நற்ெசய்தையக்கூறனர்.
லிஸ்த ரா,ெதர்ைப நகரஊழியம்
௮பாதங்களில்ஊனமுற்றமனிதன்ஒருவன்லிஸ்தீராவல்இருந்தான். அவன்

பறவய ேலேய ஊனமுற்றவன். ௯ அவன் அங்கு உட்கார்ந்துெகாண்டு பவுல்
ேபசுவைதக்ேகட்டுக்ெகாண்ேடயருந்தான். பவுல்அவைனப்பார்த்தான். ேதவன்
அவைனக் குணப்படுத்த முடியும் என்பைத அம்மனிதன் நம்பயைதப் பவுல்
கண்டான். ௧௦ எனேவ பவுல் உரக்க, “எழுந்து உன் கால்களால் நல்” என்றான்.
அம்மனிதன்குதத்ெதழுந்துசுற்றலும்நடக்கஆரம்ப த்தான்.
௧௧ பவுல் ெசய்தைத மக்கள்கூட்டத்தனர் கண்டேபாது, அவர்கள்லிக்ேகானிய

ெமாழியல் சத்தமிட்டனர். அவர்கள், “ேதவர்கள் மனிதைரப்ேபான்று
மாறயுள்ளனர்! அவர்கள் நம்மிடம் இறங்க வந்துள்ளனர்!” என்றனர்.
௧௨ மக்கள் பர்னபாைவ “சீெயஸ்” என அைழக்கத் ெதாடங்கனர். பவுல் முக்கய
ேபச்சாளராக இருந்ததால், அவர்கள் பவுைல “ெஹர்ம்ஸ்” என்றைழத்தனர்.
௧௩சீயஸின்ேதவாலயம்நகரத்தனருகல்இருந்தது. ேதவாலயத்தன்பூசாரி ச ல
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காைளகைளயும் மாைலகைளயும் நகரக் கதவுகளுக்கருேக ெகாண்டுவந்தான்.
பவுைலயும்பர்னபாைவயும்வழிபடுவதற்குபூசாரிகளும்மக்களும்பலிெசலுத்த
வரும்பனர்.
௧௪அப்ேபாஸ்தலராக யபர்னபாவும்பவுலும்மக்கள்ெசய்துெகாண்டிருப்பைதப்

புரிந்துெகாண்டதும் அவர்கள் தங்கள் ஆைடகைளக் க ழித்தனர்.* பன்
அவர்கள் கூட்டத்தனர் மத்தயல் ஓடி, அவர்களிடம் உரத்த குரலில்,
௧௫ “மனிதேர ஏன் இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்க றீர்கள்? நாங்கள் ேதவர்கள்
அல்ல. உங்கைளப்ேபான்ற மனிதர்கள்தான். எங்களுக்கும் உணர்வுகள்
உங்கைளப்ேபாலேவ உண்டு. உங்களுக்கு நற்ெசய்தையச் ெசால்ல நாங்கள்
வந்ேதாம். பயனற்ற இந்தக் காரியங்கைள வ ட்டுவலகும்படியாக நாங்கள்
உங்களுக்குச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ேறாம். உண்ைமயான ஜீவனுள்ள
ேதவனிடத்த ற்குத் தரும்புங்கள். அவேர வானம், பூமி, கடல், அவற்றலுள்ள
ெபாருட்கள்அைனத்ைதயும்உண்டாக்கயவர்.
௧௬ “முன்பு எல்லா ேதசங்களும் அைவ வரும்பயவற்ைறச் ெசய்வதற்கு

ேதவன் அனுமதத்தார். ௧௭ ஆனால் அேத சமயம் ேதவன் உண்ைமயானவர்
என்பைத நறுவும் காரியங்கைளேய ேதவன் ெசய்தார். அவர் உங்களுக்கு
நல்லவற்ைறேய ெசய்க றார். அவர் வானிலிருந்து உங்களுக்கு மைழையத்
தருகறார். அவர் தக்க காலங்களில் உங்களுக்கு நல்ல அறுவைடையக்
ெகாடுக்க றார். அவர் மிகுதயான உணைவ உங்களுக்குத் தருகறார். அவர்
உங்கள்இருதயங்கைளமகழ்ச்ச யால்ந ரப்புக றார்” என்றனர்.
௧௮ பவுலும் பர்னபாவும் மக்களுக்கு இவற்ைறக் கூறனர். ஆனாலும்

அவர்கைள வழிபடுவதற்காக அவர்கள் இட்ட பலிைய அேநகமாக பவுலும்
பர்னபாவும்தடுத்துநறுத்தமுடியவல்ைல.
௧௯பன்அந்த ேயாகயாவலிருந்தும், இக்ேகானியத்தலிருந்தும் சலயூதர்கள்

வந்தனர். அவர்கள்பவுைலஎத ர்க்கும்படியாகமக்கைளஏவனர். எனேவமக்கள்
பவுலின்மீது கற்கைள வீச , அவன் இறந்துவ ட்டாெனன்று நைனத்து அவைன
ஊருக்குப் புறம்ேப இழுத்து வந்தனர். ௨௦ இேயசுவன் சீஷர்கள் பவுைலச்
சுற்றலும்கூடினர். பன்அவன்எழுந்துஊருக்குள்மீண்டும்ெசன்றான். மறுநாள்
அவனும்பர்னபாவும் புறப்பட்டுெதர்ைப நகரத்துக்குச்ெசன்றனர்.

அந்த ேயாகயாவுக்குத்தரும்புதல்
௨௧ பவுலும் பர்னபாவும் ெதர்ைப நகரத்தலும் நற்ெசய்தையக் கூறனர். பல

மக்கள் இேயசுவன் சீஷராயனர். லிஸ்த ரா, இக்ேகானியம், அந்த ேயாகயா
நகரங்களுக்குப் பவுலும் பர்னபாவும் தரும்பனர். ௨௨ அந்நகரங்களில்
இேயசுவன் சீஷர்கைள பவுலும் பர்னபாவும் வலிைமமிக்கவர்களாக
ஆக்கனர். நம்ப க்ைகயல் நைலத்தருப்பதற்கு அவர்கள் உதவனர். பவுலும்
பர்னபாவும், “ேதவனுைடய இராஜ்யத்துக்குள் ெசல்லும் நம் பாைதயல் நாம்
பல துன்பங்கைள அனுபவக்க ேவண்டும்” என்றனர். ௨௩ பவுலும் பர்னபாவும்
ஒவ்ெவாருசைபக்கும்மூப்பர்கைளஅமர்த்தனார்கள். அவர்கள்உபவாசமிருந்து
அம்மூப்பர்களுக்காகப் ப ரார்த்தைன ெசய்தனர். அம்மூப்பர்கள் கர்த்தராக ய
இேயசுவல் நம்ப க்ைக ைவத்த மனிதராயருந்தார்கள். எனேவ பவுலும்
பர்னபாவும்கர்த்தரின் பாதுகாப்பல்அவர்கைளவ ட்டனர்.

* ௧௪:௧௪: தங்கள் ஆைடகைளக் க ழித்தனர் அவர்கள் ேகாபத்துடன் உள்ளனர் என்பதற்கான
அைடயாளம்.



அப்ேபாஸ்தலர் ௧௪:௨௪ 2145 அப்ேபாஸ்தலர் ௧௫:௮

௨௪ பவுலும் பர்னபாவும் ப ச தயா நாட்டின் வழியாகச் ெசன்றனர். பன்
அவர்கள்பம்பலியாநாட்டிற்குவந்தனர். ௨௫அவர்கள்ெபர்காவல்ேதவனுைடய
ெசய்தையக்கூறனார்கள். பன்அவர்கள்அத்தாலியாநகரத்த ற்குச்ெசன்றனர்.
௨௬அங்கருந்து பவுலும் பர்னபாவும் ச ரியாவலுள்ள அந்த ேயாகயாவற்குக்

கடல் வழியாகப் பயணமாயனர். இந்நகரில்தான் வசுவாச கள்
அவர்கைள ேதவனுைடய கண்காணிப்பல் ஆட்படுத்த இவ்ேவைல ெசய்ய
அனுப்பயருந்தனர். இப்ேபாதுஅவர்கள்தங்கள்ேவைலையமுடித்தருந்தனர்.
௨௭ பவுலும் பர்னபாவும் வந்துேசர்ந்தேபாது அவர்கள் சைபையக் கூட்டினர்.

ேதவன் அவர்கேளாடு ெசய்த எல்லாக் காரியங்கைளயும் குறத்துப் பவுலும்
பர்னபாவும் அவர்களுக்குக் கூறனர். அவர்கள், “ேவறு ேதசங்களின் மக்களும்
நம்பும்படிக்கு ேதவன் ஒரு வாசைலத் த றந்தார்” என்றார்கள். ௨௮க றஸ்துவன்
சீஷர்கேளாடுபவுலும்பர்னபாவும்நீண்டகாலம்அங்ேகேயதங்கனர்.

௧௫
எருசேலமில் சந்த ப்பு
௧ பன்பு யூேதயாவலிருந்து அந்த ேயாகயாவுக்குச் சல மனிதர்

வந்தனர். யூதரல்லாத சேகாதரருக்கு அவர்கள் “நீங்கள் வருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாள்ளாவ ட்டால் இரட்ச க்கப்படமாட்டீர்கள். இைதச் ெசய்யும்படியாக
ேமாேச நமக்குக் கற்ப த்தார்” என்று ேபாத க்க ஆரம்ப த்தனர். ௨ பவுலும்
பர்னபாவும் இந்தப் ேபாதைனைய எத ர்த்தனர். அைதக் குறத்து இந்த
மனிதரிடம் அவர்கள் வவாத த்தனர். எனேவ அந்தச் சைபயார் பவுைலயும்
பர்னபாைவயும், ேவறு சல மனிதர்கைளயும் எருசேலமுக்கு அனுப்பத்
தீர்மானித்தனர். அங்கருந்த அப்ேபாஸ்தலரிடமும் மூப்பர்களிடமும் இைதக்
குறத்துஅதகமாகப் ேபசப் ேபாக றவர்களாகஇந்தமனிதர்கள்இருந்தார்கள்.
௩ அவர்கள் பயணத்தற்கு சைப உதவற்று. ெபனிக்ேக, சமாரியா ஆகய

ேதசங்களின் வழியாக அம்மனிதர்கள் ெசன்றனர். யூதரல்லாத மக்கள்
உண்ைமயான ேதவனிடம் தரும்பயது குறத்த அைனத்ைதயும் அவர்கள்
கூறனர். இதுஎல்லா சேகாதரர்களுக்கும் மிகுந்த மக ழ்ச்சையஉண்டாக்க ற்று.
௪ பவுலும் பர்னபாவும் ப றரும் எருசேலைம வந்தைடந்தனர். அப்ேபாஸ்தலரும்,
மூப்பர்களும் வசுவாச கள் அைனவரும் ேசர்ந்து அவர்கைள வரேவற்றனர்.
பவுலும் பர்னபாவும், ப றரும் ேதவன் தங்களிடம் ெசய்த அைனத்துக்
காரியங்கைளயும்கூறனர். ௫எருசேலமின் வசுவாச களில் சலர் பரிேசயர்கள்.
அவர்கள் எழுந்து “யூதரல்லாத வசுவாச கள் வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ள
ேவண்டும். ேமாேசயன் சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படியுமாறு அவர்களுக்குக் கூற
ேவண்டும்” என்றுகூறனர்.
௬ அப்ேபாது அப்ேபாஸ்தலர்களும் மூப்பர்களும் இந்தச் ச க்கைல ஆய்ந்து

அறயக் கூடினர். ௭ நீண்ட வவாதம் நடந்தது. ேபதுரு எழுந்து அவர்கைள
ேநாக்க , “சேகாதரர்கேள, ெதாடக்கக் காலத்தல் ந கழ்ந்தவற்ைற நீங்கள்
நைனவுகூருகறீர்கள் என்பது எனக்குத் ெதரியும். யூதரல்லாத மக்களுக்கு
நற்ெசய்தையப் ேபாதைன ெசய்வதற்கு அப்ேபாது உங்களுக்கைடயலிருந்து
ேதவன் என்ைனத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். அவர்கள் என் மூலமாக நற்ெசய்தையக்
ேகட்டு வசுவாசம் ைவத்தனர். ௮ ேதவன் மனிதரின் எண்ணங்கைள
அறவார். அவர் யூதரல்லாத மக்கைளயும் ஏற்றுக்ெகாண்டார். எங்களுக்குச்
ெசய்தது ேபாலேவ அவர்களுக்கும் பரிசுத்த ஆவைய அளித்து ேதவன்
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இதைனக் காட்டினார். ௯ இந்த மனிதர்கள் ேதவனுக்கு நம்மிலிருந்தும்
ேவறுபட்டவர்களல்லர். அவர்கள் வசுவாசம் ைவத்தேபாது, ேதவன்
அவர்கள் இருதயங்கைள பரிசுத்தமுறச் ெசய்தார். ௧௦ எனேவ யூதரல்லாத
வசுவாச களிகளின் கழுத்தல் ஏன் ெபரும் பாரத்ைதச் சுமத்துகறீர்கள்.
ேதவைனக் ேகாபப்படுத்த நீங்கள் முயன்றுெகாண்டிருக்க றீர்களா? அந்தப்
பாரத்ைதச் சுமப்பதற்கு நமக்கும் நமது முன்ேனார்களுக்கும் வலிைம
இருக்கவல்ைல! ௧௧ நாமும் இந்த மக்களும் கர்த்தராக ய இேயசுவன்
கருைபயனாேலஇரட்ச க்கப்படுேவாம் என்றுநான்நம்புக ேறன்.” என்றான்.
௧௨ அப்ேபாது அந்தக் கூட்டம் முழுைமயும் அைமதயாய ற்று. பவுலும்

பர்னபாவும் ேபசுவைதக் கவனித்தனர். யூதரல்லாத மக்களின் மத்தயல்
ேதவன் அவர்கள் மூலமாகச் ெசய்த அத சயங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும்
குறத்துப் பவுலும் பர்னபாவும் வவரித்தார்கள். ௧௩ பவுலும் பர்னபாவும் ேபச
முடித்தனர். பன் யாக்ேகாபு ேபசனான். அவன், “சேகாதரேர, எனக்குச் ெசவ
ெகாடுங்கள். ௧௪ ேதவன் யூதரல்லாத மக்களுக்குத் தமது அன்ைப எவ்வாறு
காட்டினார் என்பைத சீேமான் ேபதுரு நமக்கு வவரித்தார். முதன் முைறயாக
யூதரல்லாத மக்கைள ேதவன் ஏற்று, அவர்கைளத் தனது மக்களாக்கனார்.
௧௫தீர்க்கதரிச களின்வார்த்ைதகளும்இதேனாடுஒத்துப்ேபாகன்றன.

௧௬ “ ‘இதற்குப் ப றகுநான்மீண்டும்தரும்புேவன்.
தாவீதன்வீட்ைடமீண்டும்கட்டுேவன்.
அதுவழுந்துவ ட்டது.

அந்தவீட்டின்இடிந்த பகுத கைளமீண்டும்கட்டுேவன்.
அவனதுவீட்ைடப் புதயதாக்குேவன்.

௧௭பன்பறமக்கள்எல்ேலாரும்கர்த்தைரத் ேதடுவர்.
யூதரல்லாதமக்களும்என்மக்கேள.

கர்த்தர்இைதக்கூறனார்.
இந்தக்காரியங்கள்அைனத்ைதயும்ெசய்பவர்அவேர.’ ஆேமாஸ் 9:11-12

௧௮ “ெதாடக்கக் காலத்தலிருந்ேத,இைவஅைனத்தும்அறயப்பட்டிருந்தன.

௧௯ “ேதவனிடம் தரும்பய யூதரல்லாத சேகாதரைரத் ெதாந்தரவு ெசய்யக்
கூடாது என்பது என்னுைடய நயாயம். ௨௦ ஆனால் ஒரு கடிதத்ைத நாம்
அவர்களுக்குஎழுதேவண்டும். அதல்:

‘வக்க ரகங்களுக்குப்பைடக்கப்பட்டஉணைவஉண்ணாதீர்கள்.
பாலியல்பாவங்களில் ஈடுபடாதீர்கள்.
இரத்தத்ைத ருச க்காதீர்கள். ெநரித்துக்ெகால்லப்பட்ட மிருகங்கைள
உண்ணாதீர்கள்என்றுஎழுதுேவாம்.’

௨௧ ஒவ்ெவாரு நகரத்தலும் ேமாேசயன் சட்டத்ைதப் ேபாத க்கும் மனிதர்கள்
இருப்பதால்,அவர்கள்இவற்ைறச்ெசய்யக்கூடாது. ஒவ்ெவாருஓய்வுநாளன்றும்
ேமாேசயன் ேபாதைனகள் ெஜப ஆலயத்தல் படிக்கப்படுகன்றன. இவ்வாறு
எழுதப்படேவண்டும்” என்றுகூறனான்.

யூதரல்லாத சேகாதரருக்குக்கடிதம்
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௨௨ பவுல், பர்னபா ஆக ேயாருடன் அந்த ேயாகயாவுக்குச் சல மனிதர்கைள
அனுப்பேவண்டுெமன அப்ேபாஸ்தலரும், மூப்பரும், சைபயனர் எல்ேலாரும்
முடிவு ெசய்தார்கள். அக்கூட்டத்தனர் தங்களில் சலைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தனர்.
அவர்கள் பர்சபா என்ற யூதாைவயும், சீலாைவயும் ேதர்ந்ெதடுத்தனர்.
எருசேலமின் சேகாதரர்கள் அவர்கைள மத த்தனர். ௨௩ அக்கூட்டத்தனர்
அவர்கள்மூலமாகஅக்கடிதத்ைதஅனுப்பனார்கள். அக்கடிதம்கூறயது:

அப்ேபாஸ்தலர்கள்,மூப்பர்கள், சேகாதரர்களிடமிருந்து,
அந்த ேயாகயாவலும், ச ரியாவலும், சலிசயாவலுமுள்ள

அன்பானயூதரல்லாத சேகாதரருக்கு:
௨௪ எங்கள் கூட்டத்தலிருந்து சல மனிதர்கள் உங்களிடம் வந்தார்கள்

எனக் ேகள்வப்பட்ேடாம். அவர்கள் கூறய காரியங்கள் உங்கைளத்
ெதாந்தரவு ெசய்து உங்கள் மனங்கைள நைலகுைலயச் ெசய்துள்ளன.
ஆனால் அவற்ைறச் ெசய்யும்படியாக நாங்கள் அவர்களுக்குக் கூறவல்ைல.
௨௫ ச ல மனிதர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்து உங்களிடம் அனுப்புவெதன நாங்கள்
எல்ேலாரும் முழு மனதாக முடிவு ெசய்துள்ேளாம். நமது அன்பான
நண்பர்களாகய பர்னபா, பவுல் ஆக ேயாேராடு அவர்களும் இருப்பார்கள்.
௨௬ நமது கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் ேசைவக்காக பர்னபாவும்
பவுலும் தங்கள் ப ராணைனேய ெகாடுத்துள்ளார்கள். ௨௭ எனேவ
அவர்கேளாடு யூதாைவயும் சீலாைவயும் அனுப்புக ேறாம். அவர்கள் வாய்
வார்த்ைதகளினால் அவற்ைற உங்களுக்கு உறுதெசய்வார்கள். ௨௮உங்கள்
மீது இன்னும் அதகமான பாரங்கள் வத க்கப்படலாகாெதன பரிசுத்த
ஆவயானவர் முடிவு ெசய்தார். நாங்களும் அைதஆேமாத க்க ேறாம். நீங்கள்
ெசய்யத் ேதைவயானஇந்தக்காரியங்கைளமட்டுேமெசய்ய ேவண்டும்.

௨௯வக்க ரகங்களுக்குபைடக்கப்பட்டஉணைவச் சாப்ப டாதீர்கள்.
இரத்தத்ைத ருச க்காதீர்கள். ெநரித்துக்ெகால்லப்பட்ட மிருகங்கைளச்
சாப்ப டாதீர்கள்.

பாலியல்பாவங்களில் ஈடுபடாதீர்கள்.

இத்தைகயகாரிங்களில் நீங்கள்உங்கைள

ஈடுபடுத்தாதருந்தால்நல்லது.

௩௦ எனேவ பவுல், பர்னபா, யூதா, சீலா ஆக ேயார் எருசேலைம வ ட்டுச்
ெசன்றனர். அவர்கள் அந்த ேயாகயாவுக்குச் ெசன்றனர். அந்த ேயாகயாவல்
வசுவாச கைளக் கூட்டி அக்கடிதத்ைதக் ெகாடுத்தனர். ௩௧ வசுவாச கள் அைத
வாச த்தேபாது மக ழ்ச்ச யைடந்தனர். அக்கடிதம் அவர்களுக்கு ஆறுதல்
அளித்தது. ௩௨ யூதாவும் சீலாவும்கூடத் தீர்க்கதரிச களாக இருந்தனர்.
சேகாதரர்கள் வலிைமெபற உதவுவதற்காக அவர்கள் பல காரியங்கைளக்
கூறனர். ௩௩அவர்கள் சேகாதரரிடமிருந்துஅைமதயன்வாழ்த்ைதப்ெபற்றனர்.
யூதாவும் சீலாவும் எருசேலமில் தங்கைள அனுப்பய சேகாதரரிடம் ெசன்றனர்.
௩௪ *
* ௧௫:௩௪: ச ல க ேரக்கப் ப ரத களில் 34வது வாக்கயம் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது. “ஆனால் சீலா அங்ேகேய
இருக்கத்தீர்மானித்தான்.”
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௩௫ஆனால் பவுலும் பர்னபாவும் அந்த ேயாகயாவல் தங்கனர். அவர்களும்
இன்னும் பலரும் ேதவனுைடய ெசய்தையக் கற்ப க்கவும் உபேதச க்கவும்
ெசய்தார்கள்.
பவுலும்பர்னபாவும் ப ரிதல்
௩௬ ச ல நாட்களுக்குப் ப றகு பவுல் பர்னபாைவ ேநாக்க , “பல ஊர்களில்

கர்த்தரின் ெசய்தைய நாம் கூறயுள்ேளாம். அந்த ஊர்களிலுள்ள
சேகாதரர்கைளயும் சேகாதரிகைளயும் சந்த க்கவும், அவர்கள் எவ்வாறு
இருக்கறார்கள் என்பைதக் காணவும் நாம் அந்த ஊர்களுக்குத் தரும்பவும்
ேபாக ேவண்டும்” என்றான்.
௩௭ பர்னபா அவர்கேளாடு ேயாவான் மாற்குைவயும் அைழத்துச் ெசல்ல

வரும்பனான். ௩௮ ஆனால் அவர்களின் முதல் பயணத்தல் பம்பலியாவல்
ேயாவான் மாற்கு அவர்கைள வ ட்டுப் ப ரிந்தான். அவர்களது ேவைலயல்
அவர்கேளாடு அவன் ேசர்ந்துெகாள்ளவல்ைல. எனேவ பவுல் அவைனத்
தம்முடன் அைழத்துச் ெசல்ல ேவண்டாெமன வலியுறுத்தனான். ௩௯ பவுலும்
பர்னபாவும் இைதக் குறத்துப் ெபரிய வாக்குவாதம் ந கழ்த்தனார்கள். எனேவ
அவர்கள் ப ரிந்து ெவவ்ேவறு வழிகளில் ெசன்றார்கள். பர்னபா சீப்புருவுக்கு
கடல்வழியாகச் ெசன்றான். அவேனாடுமாற்குைவயும் ேசர்த்துக்ெகாண்டான்.
௪௦ பவுல் தன்ேனாடு ெசல்வதற்கு சீலாைவத் ேதர்ந்துெகாண்டான்.

அந்த ேயாகயாவல் சேகாதரர்கள் பவுைலக் கர்த்தரின் கவனிப்பல் ஒப்புவத்து
அவைன அனுப்பனர். ௪௧ பவுலும் சீலாவும் ச ரியா, சலிசயா நாடுகளின்
வழியாக சைபகள்பலமைடவதற்குஉதவயபடிேய பயணம்ெசய்தனர்.

௧௬
பவுல்-சீலா-தீேமாத்ேதயு
௧ ெதர்ைப, லிஸ்த ரா ஆகய நகரங்களுக்குப் பவுல் ெசன்றான். தீேமாத்ேதயு

எனப்படும் க றஸ்துவன் சீடன் அங்கருந்தான். தீேமாத்ேதயுவன் தாய் ஒரு
வசுவாச யான யூதப் ெபண்மணி, அவன் தந்ைத ஒரு க ேரக்கன். ௨லிஸ்த ரா,
இக்ேகானியம் நகரங்களிலுள்ள வசுவாச கள் தீேமாத்ேதயுைவ மத த்தனர்.
அவைனப் பற்றய நல்ல கருத்துக்கைளேயகூறனர். ௩தீேமாத்ேதயு தன்னுடன்
பயணம் ெசய்ய பவுல் வரும்பனான். அப்பகுதயல் வச த்த எல்லா யூதர்களும்
தீேமாத்ேதயுவன்தந்ைதக ேரக்கன்என்பைதஅற ந்தருந்தார்கள். ஆகேவபவுல்
தீேமாத்ேதயுவற்குவருத்தேசதனம்ெசய்வத்தான்.
௪ பன் பவுலும் அவேனாடிருந்த மனிதர்களும் பற பட்டணங்கள் வழியாகப்

ப ரயாணம் ெசய்தனர். எருசேலமில் அப்ேபாஸ்தலரும் மூப்பர்களும் எடுத்த
முடிவுகைளயும் வத கைளயும் அவர்கள் வசுவாச களுக்கு அளித்தார்கள்.
இந்த வத கைளப் பன்பற்றும்படிக்கு அவர்கள் வசுவாச களுக்குக் கூறனர்.
௫ எனேவ சைபகள் வசுவாசத்தல் வலிைமயுற்று நாள்ேதாறும் வளர்ச்ச
அைடந்துெகாண்டிருந்தன.
ஆசயாவற்குெவளிேயஅைழப்பு
௬ ப ரிக யா, கலாத்தயா நாடுகளின் வழியாகப் பவுலும் அவேனாடிருந்த

மனிதர்களும் ெசன்றனர். ஆசயா நாட்டில் அவர்கள் நற்ெசய்தையப்
ேபாத ப்பைத பரிசுத்த ஆவயானவர் அனுமதக்கவல்ைல. ௭ மீசயா
நாட்டிற்கருேக பவுலும் தீேமாத்ேதயுவும் ெசன்றனர். ப த்தனியா நாட்டிற்குள்
ேபாகஅவர்கள்வரும்பனர். ஆனால்பரிசுத்தஆவயானவர்அவர்கைளஉள்ேள
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ெசல்ல வ டவல்ைல. ௮ எனேவ அவர்கள் மீசயா வழியாகச் ெசன்று துேராவா
நகருக்குச்ெசன்றனர்.
௯ அன்ற ரவு பவுல் ஒரு காட்சையக் கண்டான். அந்தக் காட்ச யல்

மக்கேதானியா நாட்ைடச் ேசர்ந்த ஒரு மனிதன் பவுலிடம் வந்தான். அம்மனிதன்
அங்கு நன்று, “மக்கேதானியாவுக்கு வந்து எங்களுக்கு உதவுங்கள்”
என்றான். ௧௦ பவுல் அக்காட்சையக் கண்ட பன்பு கர்த்தருைடய நற்ெசய்தைய
அம்மக்களுக்குக் கூறுவதற்கு ேதவன் எங்கைள அைழத்துள்ளார் என்பைத
நாங்கள்புரிந்துெகாண்ேடாம்.

லீதயாளின்மாற்றம்
௧௧ நாங்கள் ஒரு கப்பலில் துேராவாைவ வ ட்டுப் புறப்பட்டு சாேமாத்த ராக்ேக

தீவற்குப் பயணமாேனாம். மறுநாள் நாங்கள் நயாப்ேபாலி நகருக்கு கடல்
வழியாகப் பயணமாேனாம். ௧௨அங்கருந்து நாங்கள் பலிப்ப க்குச் ெசன்ேறாம்.
மக்கேதானியாவல் பலிப்ப ஒரு முக்கயமான நகரம். அது ேராமர்களுக்கான
நகரம். ச ல நாட்கள்நாங்கள்அந்நகரில் தங்க ேனாம்.
௧௩ ஓய்வுநாளில் நகர வாசல் வழியாக ஆற்ைற ேநாக்க ச் ெசன்ேறாம்.

நதயருேக ஒரு ச றப்பான ப ரார்த்தைன ெசய்வதற்கு இடம் கைடக்கக்கூடும்
என்று எண்ணிேனாம். ச ல ெபண்கள்அங்குக்கூடியருந்தனர். நாங்கள்அங்கு
அமர்ந்துஅவர்கேளாடு ேபச ேனாம். ௧௪தயத்தீரா என்னும்நகரிலுள்ளலீதயாள்
என்னும் ெபண்மணி அங்கருந்தாள். ஊதாந ற பட்டு ஆைடகைள வற்பேத
அவளதுெதாழில். அவள்உண்ைமயானேதவைனவழிபட்டாள். அவள்பவுைலக்
கவனித்துக்ெகாண்டிருந்தாள். கர்த்தர் அவளது இருதயத்ைதத் த றந்து பவுல்
ெசான்னவற்ைற ஒப்புக்ெகாள்ளச் ெசய்தார். அவள் பவுல் கூறயவற்ைற
நம்பனாள். ௧௫அவளும் அவளது வீட்டினரும் ஞானஸ்நானம் ெபற்றனர். பன்
லீதயாள் எங்கைள அவளது வீட்டிற்கு அைழத்தாள். அவள், “கர்த்தராக ய
இேயசுவல் நான் உண்ைமயாகேவ வசுவாசம் உள்ளவள் என்று நீங்கள்
எண்ணினால் என் வீட்டிற்கு வந்து தங்குங்கள்” என்றாள். அவள் எங்கைள
அவேளாடுதங்குமாறுவற்புறுத்தனாள்.

சைறயல்பவுலும்சீலாவும்
௧௬ஒருநாள்ப ரார்த்தைனெசய்யுமிடத்துக்குநாங்கள்ேபாய்க்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது

ஒரு ந கழ்ச்ச நடந்தது. ஒரு ேவைலக்காரச் சறுமி எங்கைளச்
சந்த த்தாள். அவளுக்குள் ஒரு வேசஷ ஆவ இருந்தது. எத ர்காலத்தல்
நடக்கவருப்பைதப்பற்ற க் கூறும் வல்லைமைய இந்த ஆவ அவளுக்குக்
ெகாடுத்தது. அவளதுஉரிைமயாளர்களுக்குஇைதச் ெசய்து மிகுந்த பணத்ைத
அவள் சம்பாத த்துக்ெகாடுத்தாள். ௧௭ இந்தப் ெபண் பவுைலயும் எங்கைளயும்
ெதாடர்ந்து வந்தாள். அவள் உரத்த குரலில் “இம்மனிதர்கள் மிக உன்னதமான
ேதவனின் ஊழியர்கள்! உங்களுக்கு இரட்ச ப்பன் வழிைய அவர்கள்
கூறக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்!” என்றாள். ௧௮ அவள் இைதேய பல நாட்கள்
ெதாடர்ந்து ெசய்து வந்தாள். ேமலும் அைதப் ெபாறுக்கமுடியாத பவுல் அந்த
ஆவையப் பார்த்து, “இேயசு க றஸ்துவன் வல்லைமயால் அவளிடமிருந்து
ெவளிேய வருமாறு உனக்குக் கட்டைளயடுக ேறன்!” என்றான். உடேன ஆவ
ெவளிேயற ற்று.
௧௯ அந்த ேவைலக்காரப் ெபண்ணின் உரிைமயாளர்கள் இைதக் கண்டனர்.

அப்ெபண்ைணப் பணம் சம்பாத ப்பதற்கு இனிேமல் பயன்படுத்த முடியாது
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என்பைத அம்மனிதர்கள் அற ந்தனர். எனேவ அவர்கள் பவுைலயும்
சீலாைவயும் ப டித்து வந்து நகரத்தன் சந்தயல் நறுத்தனர். நகர அத காரிகள்
அங்கருந்தனர். ௨௦ தைலவர்களின் முன்பு அம்மனிதர்கள் பவுைலயும்
சீலாைவயும் ெகாண்டு வந்தனர். அவர்கள், “இம்மனிதர்கள் யூதர்கள்.
நகரத்தல்துன்பத்ைதவைளவக்கறார்கள். ௨௧நமக்குத் தகாத காரியஙகைளச்
ெசய்யும்படியாக அவர்கள் மக்களுக்குக் கூறக்ெகாண்டிருக்க றார்கள். நாம்
ேராம மக்கள். இக்காரியங்கைளச்ெசய்யமுடியாது” என்றார்கள்.
௨௨ பவுைலயும், சீலாைவயும் கூட்டத்தனர் எத ர்த்தார்கள். பவுல், சீலா

ஆக ேயாரின் ஆைடகைளத் தைலவர்கள் க ழித்தார்கள். பவுைலயும்,
சீலாைவயும் கழிகளால் அடிக்கும்படி அவர்கள் சல மனிதர்களுக்குச்
ெசான்னார்கள். ௨௩ அம்மனிதர்கள் பவுைலயும் சீலாைவயும் பல முைற
அடித்தார்கள். பன்அவர்கள்பவுைலயும்சீலாைவயும்சைறயல்தள்ளினார்கள்.
தைலவர்கள் சைற அதகாரிைய ேநாக்க , “கவனமாக அவர்கைளக் காவலில்
ைவயுங்கள்!” என்றார்கள். ௨௪ சைறயத காரி இந்தச் ச றப்புக் கட்டைளையக்
ேகட்டான். எனேவ அவன் பவுைலயும் சீலாைவயும் சைறயன் மிக
உட்பகுத க்கு அைழத்துச் ெசன்று அைடத்து காவலில் ைவத்தான். ெபரிய
மரத்தூண்களுக்கைடயல்அவர்கள்கால்கைளக்கட்டினான்.
௨௫ நள்ளிரவல் பவுலும், சீலாவும் ப ரார்த்தைன ெசய்துெகாண்டும் ேதவைன

ேநாக்க துத ப்பாடல்கைளப் பாடிக்ெகாண்டுமிருந்தனர். மற்ற சைறக்ைகத கள்
அவர்கைளக் கவனித்தவண்ணமிருந்தனர். ௨௬ த டீெரன்று ஒரு ெபரிய
பூமியத ர்ச்ச உண்டாயற்று. சைறயன் அஸ்தபாரத்ைத அைசக்கும்படியாக
அது பலமாக இருந்தது. பன் சைறச் சாைலயன் கதவுகள் எல்லாம்
த றந்தன. எல்லா ைகத களும் அவர்களது வலங்குகளிலிருந்து வடுபட்டனர்.
௨௭ சைறயத காரி வ ழித்ெதழுந்தான். சைறக் கதவுகள் தறந்தருப்பைத
அவன் கண்டான். சைறக் ைகத கள் ஏற்ெகனேவ தப்ப த்துப் ேபாயருக்க
ேவண்டுெமனஅவன்நைனத்தான். எனேவசைறயத காரிதன்வாைளஉருவத்
தற்ெகாைல ெசய்துெகாள்ள இருந்தான். ௨௮ஆனால் பவுல் உரக்க, “உன்ைனத்
துன்புறுத்த க்ெகாள்ளாேத. நாங்கள் எல்ேலாரும் இங்கு இருக்க ேறாம்!”
என்றான்.
௨௯ சைறயத காரி வளக்குகைளக் ெகாண்டுவருமாறு ஒருவனுக்குப்

பணித்தான். பன் அவன் உள்ேள ஓடினான். அவன் பயத்தால்
நடுங்க க்ெகாண்டிருந்தான். அவன் பவுல், சீலா ஆக ேயார் முன்பாகக் கீேழ
வழுந்தான். ௩௦பன்அவன்அவர்கைளெவளிேயஅைழத்துவந்துஅவர்களிடம்,
“நான்இரட்ச ப்பைடயஎன்னெசய்ய ேவண்டும்?” என்றுேகட்டான்.
௩௧ அவர்கள் அவைன ேநாக்க , “கர்த்தராக ய இேயசுவல் வசுவாசமாயரு.

நீயும் உன் வீட்டாரும் இரட்ச ப்பு அைடவீர்கள்” என்றார்கள். ௩௨ எனேவ
பவுலும் சீலாவும் கர்த்தரின் ெசய்தைய சைறயத காரிக்கும் அவன்
வீட்டிலிருந்த ஒவ்ெவாருவருக்கும் கூறனர். ௩௩ சைறயத காரி பவுைலயும்
சீலாைவயும் அைழத்துச் ெசன்று அவர்களது காயங்கைளக் கழுவனான். பன்
சைறயத காரியும் அவன் வீட்டிலிருந்த அைனவரும் ஞானஸ்நானம் ெபற்றனர்.
௩௪ அதன் பறகு சைறயத காரி பவுைலயும் சீலாைவயும் வீட்டிற்கு அைழத்துச்
ெசன்று சாப்பாடு ெகாடுத்தான். அவன் வீட்டிலிருந்த அைனவரும் ேதவன்
மீதுெகாண்டவசுவாசத்தால்மக ழ்ந்தார்கள்.
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௩௫ மறுநாள் காைலயல், தைலவர்கள் சல வீரர்கைளச் சைறயத காரிய டம்,
“அம்மனிதர்கைளவடுதைலெசய்!” என்றுகூறஅனுப்பனர்.
௩௬ சைறயத காரி பவுலிடம், “உங்கைள வடுதைல ெசய்யும்படியாகக்

கூற தைலவர்கள் இந்த வீரர்கைள அனுப்பயுள்ளனர். நீங்கள் ேபாகலாம்.
அைமதயாகச்ெசல்லுங்கள்” என்றுஅறவத்தான்.
௩௭ஆனால்பவுல்வீரைரேநாக்க , “உங்கள்தைலவர்கள்எங்கைளவசாரைண

ெசய்யவல்ைல. ஆனால் மக்கள் முன்பாக அவர்கள் எங்கைள அடித்துச்
சைறயல் அைடத்தார்கள். நாங்கள் ேராம மக்கள். எங்களுக்கு உரிைம
உள்ளது. இப்ேபாது தைலவர்கள் நாங்கள் இரகச யமாகப் ேபாக ேவண்டுெமன
வரும்புக றார்கள். முடியாது, தைலவர்கேளவந்துஎங்கைளெவளிேயற்றட்டும்!”
என்றான்.
௩௮ பவுல் கூறயவற்ைற வீரர்கள் தைலவர்களுக்குக் கூறனர். பவுலும்

சீலாவும் ேராம மக்கள் என்பைதத் தைலவர்கள் ேகள்வப்பட்டேபாது, அவர்கள்
பயந்தார்கள். ௩௯ எனேவ அவர்கள் வந்து பவுலிடமும், சீலாவ டமும் தங்கள்
வருத்தத்ைதத் ெதரிவ த்தார்கள். அவர்கள் பவுைலயும் சீலாைவயும் சைறக்கு
ெவளிேய அைழத்துவந்து அவர்கைள நகரத்ைத வ ட்டுப்ேபாகுமாறு கூறனர்.
௪௦ஆனால் பவுலும் சீலாவும் சைறயனின்று வந்தேபாது அவர்கள்லிதயாளின்
வீட்டிற்குச் ெசன்றனர். அவர்கள் வசுவாச கள் சலைரக் கண்டு, அவர்கைள
ஆறுதல்படுத்தனார்கள். பன்பவுலும்சீலாவும்ெவளிேயறனர்.

௧௭
ெதசேலானிக்ேகயல்பவுலும்சீலாவும்
௧ அம்ப ேபாலி, அப்ேபாேலானியா நகரங்கள் வழியாகப் பவுலும் சீலாவும்

ப ரயாணம் ெசய்தனர். அவர்கள் ெதசேலானிக்ேக நகரத்த ற்கு வந்தனர்.
அந்நகரில் யூதர்களின் ெஜப ஆலயம் ஒன்று இருந்தது. ௨ யூதர்கைளப்
பார்க்கும்படியாகப் பவுல் ெஜப ஆலயத்த ற்குள் ெசன்றான். இைதேய
அவன் எப்ேபாதும் ெசய்தான். மூன்று வாரங்கள் ஓய்வு நாட்களில்
ேவதவாக்கயங்கைளக் குறத்துப் பவுல் யூதர்கேளாடு ேபசனான்.
௩ ேவதவாக்கயங்கைள யூதர்களுக்கு பவுல் வவரித்தான். க றஸ்து இறக்க
ேவண்டும் என்பைதயும், மரணத்தலிருந்து எழ ேவண்டும் என்பைதயும்
காட்டினான். பவுல் “நான் உங்களுக்குச் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ற
மனிதனாகய இேயசுேவ க றஸ்து ஆவார்” என்றான். அவர்களில் சலர்
ஒப்புக்ெகாண்டுபவுலுடனும்சீலாவுடனும்இைணந்தார்கள். ௪ெஜபஆலயத்தல்
உண்ைமயான ேதவைன வழிபட்ட க ேரக்க மனிதர்கள் இருந்தனர். அங்கு
முக்கயமான ெபண்மணிகள் பலரும் இருந்தனர். இவர்களில் பலரும்
பவுேலாடும் சீலாேவாடும் ேசர்ந்துெகாண்டனர்.
௫ஆனால் வசுவாச யாத யூதர்கள் ெபாறாைம ெகாண்டனர். நகரத்தலிருந்து

சல தீய மனிதர்கைள கூலிக்காக அமர்த்த க்ெகாண்டனர். இத்தீய மனிதர்கள்
பல மக்கைளச் ேசர்த்துக்ெகாண்டு நகரத்தல் கலகம் வைளவத்தனர்.
பவுைலயும் சீலாைவயும் ேதடிக்ெகாண்டு இந்த மனிதர்கள் யாேசானின்
வீட்டிற்குச் ெசன்றனர். பவுைலயும் சீலாைவயும் நகர சைபயன் முன்பாக
அைழத்து வரேவண்டுெமன்று அம்மனிதர்கள் ேகட்டனர். ௬ஆனால் அவர்கள்
பவுைலயும்சீலாைவயும்கண்டுபடிக்கவல்ைல. எனேவமக்கள்யாேசாைனயும்,
ேவறு சல வசுவாச கைளயும் நகரின் தைலவர்கள் முன்பாக இழுத்து வந்தனர்.
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மக்கள் எல்ேலாரும், “இம்மனிதர்கள் உலகத்தன் எல்லா இடங்களிலும்
கலகமுண்டாக்கனார்கள். இப்ேபாது இவர்கள் இங்கும் வந்துவ ட்டனர்!
௭ யாேசான் அவர்கைளத் தனது வீட்டில் ைவத்தருக்க றான். இராயரின்
சட்டங்களுக்கு எத ரான ெசயல்கைளஅவர்கெளல்லாம் ெசய்கன்றனர். இேயசு
என்னும் இன்ெனாரு மன்னன் இருப்பதாக அவர்கள் கூறுகன்றனர்” என்று
கூக்குரலிட்டனர்.
௮ நகரத்தன் தைலவர்களும் பற மக்களும் இவற்ைறக் ேகட்டனர். அவர்கள்

கலக்கமைடந்தார்கள். ௯ யாேசானும் ப ற வசுவாச களும் தண்டைனப் பணம்
ெசலுத்தும்படியாகச் ெசய்தனர். பன் வசுவாச கைள வடுதைல ெசய்து
ேபாகும்படிஅனுமதத்தனர்.

ெபேரயாவல்ஊழியம்
௧௦ அேத இரவல் வசுவாச கள் பவுைலயும் சீலாைவயும் ெபேரயா எனப்பட்ட

மற்ெறாரு நகரத்த ற்கு அனுப்பனர். ெபேரயாவல் பவுலும் சீலாவும்
யூதர்களின் ெஜப ஆலயத்த ற்குச் ெசன்றனர். ௧௧ ெதசேலானிக்ேகயன்
யூதர்கைளக் காட்டிலும் இந்த யூதர்கள் ச றந்தவர்களாக இருந்தனர். பவுலும்
சீலாவும் கூறயவற்ைற இந்த யூதர்கள் மிகுந்த ஆர்வமுடன் வரேவற்றார்கள்.
ெபேரயாவன் யூதர்கள் ஒவ்ெவாருநாளும் ேவதவாக்கயங்கைளக் கற்றார்கள்.
இக்காரியங்கள் உண்ைமயானைவயா என்று அறய இந்த யூதர்கள்
வரும்பனார்கள். ௧௨ இந்த யூதர்களில் பலர் நம்ப க்ைக ெகாண்டனர்.
உயர்நைலயலிருந்த பல க ேரக்கப் ெபண்களும் ஆண்கைளப் ேபாலேவ
நம்ப க்ைகெகாண்டனர்.
௧௩ ெதசேலானிக்ேகயன் யூதர்கள் ெபேரயாவல் பவுல் ேதவனுைடய

வார்த்ைதகைள உபேதச த்தான் என்பைத அற ந்தேபாது அவர்கள்
ெபேரயாவுக்கும் வந்தனர். ெதசேலானிக்ேகயன் யூதர்கள் ெபேரயாவன்
மக்கைளக்கலக்கமுறச் ெசய்துகலகம்உண்டாக்கனர். ௧௪எனேவவசுவாச கள்
வைரந்து பவுைலக் கடற்கைர வழியாக அனுப்ப ைவத்தனர், ஆனால் சீலாவும்
தீேமாத்ேதயுவும் ெபேரயாவல் தங்கனர். ௧௫ பவுேலாடு ெசன்ற வசுவாச கள்
அவைன அத்ேதேன நகரத்த ற்கு அைழத்துச் ெசன்றனர். பவுலிடமிருந்து
அந்தச் சேகாதரர்கள் சீலாவுக்கும் தீேமாத்ேதயுவுக்கும் குற ப்புகைள எடுத்துச்
ெசன்றனர். அக்குற ப்புகள், “எவ்வளவு வைரவல் முடியுேமா, அவ்வளவு
வைரவல்என்னிடம்வாருங்கள்” என்றன.

அத்ேதேனயல்பவுல்
௧௬ அத்ேதேனயல் பவுல் சீலாவுக்காகவும் தீேமாத்ேதயுவுக்காகவும்

காத்துக்ெகாண்டிருந்தான். நகரம் வ க்க ரகங்களால் நைறந்தருப்பைதக்
கண்டு பவுல் மனக்கலக்கமைடந்தருந்தான். ௧௭ ெஜப ஆலயத்தல் பவுல்
யூதர்கேளாடும் உண்ைமயான ேதவைன வழிபட்ட க ேரக்கேராடும் ேபசனான்.
நகரத்தன்சந்ைதெவளிகளில்ேநரம்ேபாக்க க்ெகாண்டிருந்தசலமக்கேளாடும்
பவுல் ேபசனான். ஒவ்ெவாரு நாளும் பவுல்இைதச் ெசய்தான். ௧௮எப்ப க்கூரர்,
ஸ்ேதாய க்கர் தத்துவவாத களில் சலர்அவேனாடுவவாத த்தார்கள்.
அவர்களில் சலர், “தான் கூறக்ெகாண்டிருப்பைதப் பற்ற இந்த

மனிதனுக்கு உண்ைமயாகேவ ெதரியாது. அவன் என்ன ெசால்ல
முயன்றுெகாண்டிருக்க றான்?” என்றார்கள். இேயசு மரணத்தலிருந்து
எழுப்பப்பட்ட நற்ெசய்தையப் பவுல் அவர்களுக்குக் கூறக்ெகாண்டிருந்தான்.
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எனேவ அவர்கள், “ேவறு ஏேதா ச ல ேதவர்கைளக் குறத்து அவன் நமக்குச்
ெசால்லிக்ெகாண்டிருப்பதாகப் படுக றது” என்றனர்.
௧௯ அவர்கள் பவுைலக் கண்டுபடித்து அரிேயாபாகஸ்* சங்கத்தன்

கூட்டத்த ற்கு அவைன அைழத்துச் ெசன்றனர். அவர்கள், “நீங்கள்
ேபாத க்க ற இப்புதய கருத்ைத எங்களுக்கு வளக்குங்கள். ௨௦ நீங்கள்
ெசால்லுபைவ எங்களுக்குப் புதயைவ. இவற்ைறக் குறத்து நாங்கள் முன்னர்
ேகள்வப்பட்டதல்ைல. இப்ேபாதைனயன் ெபாருள் என்ன என்று நாங்கள்
அறய வரும்புக ேறாம்” என்றனர். ௨௧ (அத்ேதேனயன் மக்கள் அைனவரும்
அங்ேக வாழ்ந்துெகாண்டிருந்த ப ற நாட்டு மக்களும் இந்தப் புத்தம்புதய
கருத்துக்கைளப்பற்ற ப் ேபச ப் ேபச ேயெபாழுைதக்கழித்தனர்.)
௨௨ அரிேயாபாகஸ் சங்கத்தன் கூட்டத்தல் பவுல் எழுந்து நன்றான். பவுல்,

“அத்ேதேனயன்மனிதர்கேள,நீங்கள்எல்லாவற்றலும்பக்தயல்மிக்கவர்களாக
இருப்பைத என்னால் பார்க்கமுடிக றது. ௨௩நான்உங்கள் நகரத்தன்வழியாகப்
ேபாய்க்ெகாண்டிருந்ேதன். நீங்கள் வழிபடுகன்ற ெபாருட்கைளப் பார்த்ேதன்.
‘அறயப்படாதேதவனுக்கு’என்றுஎழுதப்பட்டஒருபீடத்ைதயும்கண்ேடன். நீங்கள்
அறயாத ஒரு ேதவைன வழிபடுகன்றீர்கள். நான் உங்களுக்குக் கூறுகன்ற
ேதவன்அவேர!
௨௪ “அவேர உலகம் முழுவைதயும் அதலுள்ள எல்லாப் ெபாருட்கைளயும்

உண்டாக்கன ேதவன். அவேர வானம் பூமி ஆகயவற்றன் கர்த்தர். மனிதன்
கட்டுக ற ஆலயங்களில் அவர் வச ப்பதல்ைல. ௨௫ உய ர், மூச்சு, ப ற
அைனத்ைதயும் மக்களுக்குக் ெகாடுப்பவர் இந்த ேதவேன, அவருக்கு
மக்களிடமிருந்து எந்த உதவயும் ேதைவயல்ைல. ேதவனுக்குத் ேதைவயான
எல்லாம் அவரிடம் இருக்கன்றன. ௨௬ ஒரு மனிதைன உருவாக்குவதலிருந்து
ேதவன் ஆரம்ப த்தார். அவனிலிருந்து ேதவன் ெவவ்ேவறான மக்கைள
உருவாக்கனார். ேதவன் அவர்கைள உலகன் எல்லாப் பகுத களிலும் வச க்கச்
ெசய்தார். எப்ேபாது, எங்கு அவர்கள் வச க்க ேவண்டுெமன்பைத ேதவன் மிகச்
சரியாகத் தீர்மானித்தார்.
௨௭ “மக்கள் தன்ைனத் ேதடேவண்டுெமன்று ேதவன் வரும்பனார். அவர்கள்

எல்லா இடங்களிலும் ேதடி அவைரக் கண்டுெகாள்ளக்கூடும். ஆனால்அவர் நம்
ஒவ்ெவாருவருக்கும்ெதாைலவல்இல்ைல.
௨௮ “நாம் அவேராடு வாழ்க ேறாம். நாம் அவேராடு நடக்க ேறாம்.

நாம் அவேராடு இருக்க ேறாம். உங்கள் கவஞர்கள் சலர் இைதச்
ெசால்லியருக்க றார்கள். ‘ஏெனன்றால்நாம்அவரதுபள்ைளகள்.’
௨௯ “நாம் ேதவனின் பள்ைளகள். மக்கள் கற்பைன ெசய்க ற அல்லது

உண்டாக்குகறெபாருைளப் ேபான்றவர் ேதவன்என்றுநாம் நைனக்கக்கூடாது.
அவர் ெபான், ெவள்ளி அல்லது கல்லால் ெசய்யப்பட்ட ெபாருைளப் ேபான்றவர்
அல்ல. ௩௦ கடந்த காலத்தல் மக்கள் ேதவைனப் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல.
ேதவனும் அைதப் ெபாருட்படுத்தவல்ைல. ஆனால் இப்ேபாது உலகலுள்ள
ஒவ்ெவாரு மனிதைனயும் அவனது இருதயத்ைதயும் வாழ்க்ைகையயும்
மாற்றும்படியாக எல்லா இடங்களிலும் கூறுகறார். ௩௧ ேதவன் உலகலுள்ள
எல்லா மக்கைளயும் நயாயம்தீர்ப்பதற்கு ஒரு நாைளக் குறத்து ைவத்துள்ளார்.
அவர் சரியான தீர்ப்பு வழங்குவார். அவர் ஒரு மனிதைனப் பயன்படுத்துவார்.

* ௧௭:௧௯: அரிேயாபாகஸ்சங்கம்அத்ேதேனயல்உள்ளமுக்கயத்தைலவர்கள்உள்ளஒருகுழு.
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ேதவன் பல காலத்த ற்கு முன்னேரேய இம்மனிதைனத் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
அம்மனிதைன மரணத்தனின்று எழுப்பயதன் மூலம் ேதவன் இதற்கான
உறுதையஅைனவருக்கும்அளித்தார்” என்றான்.
௩௨ இேயசு மரணத்தனின்று எழுதல் என்பைதக் ேகள்வப்பட்டேபாது

அவர்களில் சலர் ேகலி ெசய்தார்கள். மற்றவர்கள், “உங்களிடம் இைதக்
குற த்து ேமலும் பன்னர் ேகட்ேபாம்” என்றனர். ௩௩ எனேவ பவுல்
அவர்களுக்கைடயலிருந்து ெசன்றான். ௩௪ ஆனால் மக்களில் சலர் பவுைல
நம்ப அவேனாடு ேசர்ந்துெகாண்டார்கள். அவர்களில் ஒருவன் தெயானீசயு,
அவன் அரிேயாபாகஸ் சங்கத்தன் உறுப்பனன். ேவெறாருத்த தாமரி என்று
அைழக்கப்பட்ட ஒரு ெபண்மணி. இன்னும் சல மக்களும் அவர்களுடன்
வசுவாச களாகமாறனர்.

௧௮
ெகாரிந்துவல்பவுல்
௧இதன்பறகுபவுல்அத்ேதேனையவ ட்டு,ெகாரிந்துநகரத்த ற்குச்ெசன்றான்.

௨ ெகாரிந்துவல் பவுல் ஆக்கல்லா என்னும் ெபயருள்ள யூத மனிதைனச்
சந்த த்தான். ஆக்கல்லா ெபாந்து நாட்டில் ப றந்தவன். ஆனால்ஆக்கல்லாவும்
அவனதுமைனவ ப ரிச ல்லாவும்சமீபத்தல்இத்தாலியலிருந்துெகாரிந்துவுக்கு
வந்தருந்தனர். கலவுதயு எல்லா யூதர்களும் ேராைம வ ட்டுப் ேபாக
ேவண்டுெமன்று கட்டைளய ட்டதால் அவர்கள் இத்தாலியலிருந்து வந்தனர்.
பவுல், ஆக்கல்லா, ப ரிச ல்லா ஆக ேயாைரச் சந்த க்கச் ெசன்றான்.
௩அவர்களும் பவுைலப் ேபாலேவ கூடாரம் கட்டுபவர்கள். இதன் காரணமாகப்
பவுல்அவர்கேளாடுதங்கயருந்துேவைலெசய்துவந்தான்.
௪ ஒவ்ெவாரு ஓய்வு நாளிலும் பவுல் ெஜப ஆலயத்தல் யூதேராடும்

க ேரக்கேராடும் ேபசனான். அவர்கள் இேயசுவல் வசுவாசம்ெகாள்ள
ஒப்புமாறு ெசய்வதற்குப் பவுல் முயற்ச ெசய்துெகாண்டிருந்தான். ௫ சீலாவும்
தீேமாத்ேதயுவும் மக்கேதானியாவலிருந்துெகாரிந்துவலுள்ள பவுலிடம்
வந்தனர். இதன் பறகு பவுல் தனது ேநரம் முழுவைதயும் மக்களுக்கு
நற்ெசய்தையக் கூறுவத ேலேய ெசலவ ட்டான். இேயசுேவ க றஸ்து என்பைத
அவன்யூதர்களுக்குக் காட்டினான். ௬ஆனால் யூதர்கள் பவுலின் ேபாதைனைய
ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. ச ல புண்படுத்தும் வார்த்ைதகைளயூதர்கள்கூறனர்.
எனேவ பவுல் உைடயலிருந்த தூசைய உதறனான். அவன் யூதைர ேநாக்க ,
“நீங்கள் இரட்ச க்கப்படாவ ட்டால் அது உங்களின் தவறுதான்! நான் என்னால்
முடிந்தைதச் ெசய்துவ ட்ேடன்! இதன் பறகு, நான் யூதரல்லாத மக்களிடம்
மட்டுேமெசல்ேவன்!” என்றான்.
௭ பவுல் ெஜப ஆலயத்ைத வ ட்டு யுஸ்து என்பவரின் வீட்டிற்குப் ேபானான்.

இம்மனிதன் உண்ைமயான ேதவைன வணங்கனான். அவன் வீடு ெஜப
ஆலயத்த ற்கு அடுத்தருந்தது. ௮அந்த ெஜப ஆலயத்த ற்கு அதகாரி க றஸ்பு
என்பவன். க றஸ்புவும் அவன் வீட்டில் வச க்கும் எல்லா மக்களும் கர்த்தைர
வசுவாச த்தனர். ெகாரிந்துவலுள்ளேவறுபலரும்பவுல்கூறயைதக்ேகட்டனர்.
அவர்களும்வசுவாசம்ைவத்துஞானஸ்நானம்ெபற்றனர்.
௯ இரவு ேவைளயல் பவுலுக்கு ஒரு தரிசனம் கைடத்தது. கர்த்தர் அவைன

ேநாக்க , “பயப்படாேத! மக்களுக்குப் ேபாத ப்பைதத் ெதாடர்ந்து ெசய்.
நறுத்தாேத! ௧௦ நான் உன்ேனாடு இருக்க ேறன். யாரும் உன்ைன தாக்க த்
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துன்புறுத்த முடியாது. என்னுைடய மக்கள் பலர் நகரத்தல் இருக்க றார்கள்”
என்றார். ௧௧ ஒன்றைர ஆண்டு காலம் பவுல் அங்ேகேய தங்க மக்களுக்கு
ேதவனுைடயவார்த்ைதையஉபேதச த்தான்.
கல்லிேயான்முன்பவுல்
௧௨கல்லிேயான்அகாயா நாட்டின்ஆளுநரானான். அக்காலத்தல் யூதர்களில்

சலர் பவுலுக்கு எத ராகக் குழுவாக வந்தனர். அவர்கள் பவுைல நீத
மன்றத்த ற்குக் ெகாண்டு ேபானார்கள். ௧௩ யூதர்கள் கல்லிேயானிடம், “யூத
வத க்கு மாறான வைகயல் ேதவைன வழிபடும்படி இம்மனிதன் மக்களுக்குக்
கற்ப த்துக்ெகாண்டிருக்க றான்!” என்றார்கள்.
௧௪ பவுல் ஏேதா ெசால்ல இருந்தான். ஆனால் கல்லிேயான் யூதர்களிடம்,

“நீங்கள் ெபரிய குற்றத்ைதக் குற த்ேதா அல்லது தவைறக் குறத்ேதா
புகார் ெசய்தருந்தால் நான் உங்களுக்குச் ெசவ சாய்த்தருப்ேபன்.
௧௫ ஆனால் யூதர்களாகய நீங்கள் கூறுபைவேயா வார்த்ைதகள், ெபயர்கள்
ஆகயவற்ைறப் பற்றய வனாக்களும், உங்களுைடய சட்டத்ைதப் பற்றய
வாக்குவாதமும் மட்டுேமயாகும். எனேவ நீங்கேள இந்தப் ப ரச்சைனையத்
தீர்த்துக்ெகாள்ளேவண்டும். இந்த வஷயங்களில் நான் நீத பதயாக இருக்க
வரும்பவல்ைல!” என்றான். ௧௬ பன் கல்லிேயான் அவர்கைள நீத மன்றத்ைத
வ ட்டுப்ேபாகச் ெசய்தான்.
௧௭ அவர்கள் எல்ேலாரும் ெசாஸ்ேதேனையப் ப டித்துக்ெகாண்டார்கள்.

(ெசாஸ்ேதேன அப்ேபாது ெஜப ஆலயத்தன் தைலவனாக இருந்தான்)
அவர்கள் ெசாஸ்ேதேனைய நீத மன்றத்த ற்கு முன்பாக அடித்தார்கள். ஆனால்
கல்லிேயான்இைதக்குறத்துஎந்தக் கவைலயும்படவல்ைல.
அந்த ேயாகயாவுக்குத் தரும்புதல்
௧௮ பவுல் சேகாதரர்களுடன் பலநாட்கள் தங்கயருந்தான். பன் அவன்

அவர்கைள வ ட்டுப் புறப்பட்டு, ச ரியாவ ற்குக் கடற்பயணமானான்.
ப ரிச ல்லாவும் ஆக்கல்லாவும் அவேனாடிருந்தனர். ெகங்க ேரயாவல் பவுல்
தனது தைலமயைரக் கைளந்தான். அவன் ேதவனுக்கு ஒரு வாக்குறுத
ெகாடுத்தருந்தான் என்பைத இது உணர்த்தயது. ௧௯ பன் அவர்கள்
எேபசு பட்டணத்ைத அைடந்தார்கள். இங்கு அவன் ஆக்கல்லாைவயும்,
ப ரிச ல்லாைவயும் ப ரிந்தான். பவுல் எேபசுவல் இருந்தேபாது ெஜப
ஆலயத்த ற்குள் ெசன்று யூதேராடு ேபசனான். ௨௦யூதர்கள் பவுைல இன்னும்
சல காலம் தங்குமாறு ேவண்டினார்கள். ஆனால் பவுல் மறுத்துவ ட்டான்.
௨௧ “ஆனால் ேதவன் வரும்பனால் நான் உங்களிடம் மீண்டும் வருேவன்”
என்று புறப்படும்ெபாழுது கூறனான். எனேவ பவுல் எேபசுவலிருந்து மீண்டும்
கடற்பயணம்ெசய்தான்.
௨௨ பவுல் ெசசரியா நகரத்த ற்குச் ெசன்றான். பன்னர் அவன்

எருசேலமிலிருந்த சைபயனைரச் சந்த த்து அவர்கைள வாழ்த்தனான்.
அதன் பறகு பவுல் அந்த ேயாகயா நகரத்த ற்குச் ெசன்றான். ௨௩ பவுல்
அந்த ேயாகயாவல் சலகாலம் தங்கயருந்தான். பன் அவன் கலாத்தயா,
ப ரிக யா நாடுகள் வழியாகச் ெசன்றான். இந்நாடுகளில் பவுல் ஊர்
ஊராகப் பயணம் ெசய்தான். அவன் இேயசுவன் சீஷர்கள் அைனவைரயும்
பலப்படுத்தனான்.
அப்ெபால்ேலாவன்ஊழியம்
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௨௪ அப்ெபால்ேலா என்னும் ெபயருள்ள யூதன் எேபசுவற்கு வந்தான்.
அப்ெபால்ேலா, அெலக்ஸாண்டிரியா நகரத்தல் ப றந்தவன். அவன்
கல்வயல் ேதர்ந்தவன். அவன் ேவத வாக்கயங்கைள வல்லைமயுடன்
பயன்படுத்தனான். ௨௫கர்த்தைரப் பற்ற அவன் கற்றருந்தான். அப்ெபால்ேலா
ஆன்மீக உற்சாகம் ந ரம்பயருந்தான். இேயசுைவக் குறத்து மக்களிடம்
ேபச க்ெகாண்டிருந்தான். இேயசுைவக் குறத்து சரியான கருத்துக்கைளேய
அப்ெபால்ேலா கற்ப த்தான். அவனுக்குத் ெதரிந்தது ேயாவானின்
ஞானஸ்நானம் மட்டுேம. ௨௬அப்ெபால்ேலா ெஜப ஆலயங்களில் துணிவாகப்
ேபசத் ெதாடங்கனான். ஒவ்ெவாரு முைறயும் அவன் துணிவுடன் அைதச்
ெசய்தான். அவன் ேபசுவைதப் ப ரிச ல்லாவும் ஆக்கல்லாவும் ேகட்டனர்.
அவர்கள்அவைனத்தங்கள்வீட்டிற்குஅைழத்துச்ெசன்றுேதவனுைடயவழிைய
இன்னும்துல்லியமாகஅறயஉதவனார்கள்.
௨௭ அகாயா நாட்டிற்குப் ேபாவதற்கு அப்ெபால்ேலா வரும்பனான். அதற்கு

எேபசுவன் சேகாதரர்கள் அவனுக்கு உதவனர். அகாயாவலுள்ள இேயசுவன்
சீஷர்களுக்குஅவர்கள்ஒருகடிதம் எழுதனர். அக்கடிதத்தல்அப்ெபால்ேலாைவ
இச்சீஷர்கள் வரேவற்குமாறு அவர்கள் ேகட்டனர். அகாயாவல் உள்ள
இந்தச் சீஷர்கள் ேதவனுைடய கருைபயன் மூலமாக இேயசுவல் வசுவாசம்
ைவத்தருந்தார்கள். அப்ெபால்ேலா அங்கு வந்து ேசர்ந்தெபாழுது அவன்
அவர்களுக்கு மிகவும் உதவனான். ௨௮ அவன் எல்லா மக்களுக்கும் முன்பாக
யூதர்களுக்கு எத ராக மிக வன்ைமயாக வாத ட்டான். யூதர்கள் தவறான
ேபாதைனகைளப் ெபற்றருந்தார்கள் என்பைத நரூப த்தான். அவன்
ேவதவாக்கயங்கைளப்பயன்படுத்த இேயசுேவக றஸ்துஎன்றுகாட்டினான்.

௧௯
எேபசுவல்பவுல்
௧அப்ெபால்ேலா ெகாரிந்து நகரில் இருந்தேபாது எேபசு நகருக்குச் ெசல்லும்

வழியல்பவுல்சலஉள்பகுத களின்வழியாகப்ேபாய்க்ெகாண்டிருந்தான். பவுல்
எேபசுவல் சீஷர்கள் சலைரக் கண்டுபடித்தான். ௨ பவுல் அவர்கைள ேநாக்க ,
“நீங்கள் வசுவாச த்தேபாது பரிசுத்த ஆவயானவைரப் ெபற்றீர்களா?” என்று
ேகட்டான்.
இந்தச் சீஷர்கள் அவனுக்கு, “நாங்கள் பரிசுத்த ஆவயானவைரப் பற்ற க்

ேகள்வப்படேவஇல்ைல” என்றனர்.
௩ எனேவ பவுல் அவர்கைள ேநாக்க , “பன் நீங்கள் எத்தைகய ஞானஸ்நானம்

ெபற்றீர்கள்?” என்றுேகட்டான்.
அவர்கள், “ேயாவான்கற்ப த்தஞானஸ்நானம்அது” என்றார்கள்.
௪ பவுல், “மக்கள் தங்கள் வாழ்க்ைகைய மாற்றயைமக்க வரும்புவைதக்

காட்டுவதற்கு ேயாவான் அவர்கைள ஞானஸ்நானம் ெபறும்படியாகக்
கூறனான். அவனுக்குப் பன் வருகற ஒருவைர நம்பும்படியாக ேயாவான்
மக்களுக்குக்கூறனான். அவர்இேயசுேவ” என்றான்.
௫ அவர்கள் இதைனக் ேகட்டேபாது கர்த்தராக ய இேயசுவன் ெபயரில்

ஞானஸ்நானம்ெபற்றார்கள். ௬அப்ேபாதுபவுல்அவனதுைககைளஅவர்கள்மீது
ைவத்தேபாது பரிசுத்த ஆவயானவர் அவர்கள்மீது வந்தார். அவர்கள்
ெவவ்ேவறு ெமாழிகைளப் ேபசவும் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லவும் ஆரம்ப த்தனர்.
௭இக்குழுவல்சுமார் பன்னிரண்டுமனிதர்கள்இருந்தனர்.
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௮ பவுல் ெஜப ஆலயத்த ற்குள் ெசன்று, மிகவும் துணிவாகப் ேபசனான்.
பவுல் மூன்று மாதங்கள் இைதச் ெசய்தான். அவன் யூதர்களிடம் ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைதப் பற்ற ப் ேபச , அவற்ைற யூதர்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படித்
தூண்ட முயற்ச த்தான். ௯ ஆனால் சல யூதர்கள் ப டிவாதமாக இருந்தனர்.
அவர்கள் நம்ப மறுத்தனர். இந்த யூதர்கள் ேதவனுைடய வழிையக் குற த்துத்
தீயவற்ைறப் ேபசனர். எல்லா மக்களும் இவற்ைற ேகட்டனர். எனேவ பவுல்
இந்த யூதைர வ ட்டு நீங்க , இேயசுவன் சீஷர்கைளத் தன்ேனாடு அைழத்துச்
ெசன்றான். த றன்னு என்ற ஒருவனின் பள்ளிக்கூடம் இருந்த இடத்த ற்குப்
பவுல் ேபானான். பவுல் அங்கருந்த மக்களுடன் தனமும் கலந்துைரயாடினான்.
௧௦ பவுல் இைத இரண்டு வருடங்கள் ெசய்தான். இச்ெசயலால் ஆசயாவல்
வச த்துக்ெகாண்டிருந்த ஒவ்ெவாரு யூதனும் க ேரக்கனும் ேதவனுைடய
வார்த்ைதையக் ேகட்டனர்.
ஸ்ேகவாவன்பள்ைளகள்
௧௧ ச ல அசாதாரணமான அற்புதங்கைளச் ெசய்வதற்கு ேதவன்

பவுைலப் பயன்படுத்தனார். ௧௨ பவுல் பயன்படுத்தய துணிகைளயும்
ைகக்குட்ைடகைளயும் சலர் எடுத்துச் ெசன்றனர். இவற்ைற மக்கள்
ேநாயாளிகள் மீது ைவத்தனர். அவர்கள் இைதச் ெசய்தேபாது, ேநாயாளிகள்
குணமைடந்தார்கள். அசுத்தஆவகள்அவர்கைளவ ட்டுநீங்க ச்ெசன்றன.
௧௩-௧௪ ச ல யூதர்களும் சுற்றுப் ப ரயாணம் ெசய்து மக்கைள வ ட்டு அசுத்த

ஆவகள் நீங்கும்படியாகச் ெசய்தனர். ஸ்ேகவாவன் ஏழு மகன்களும் இைதச்
ெசய்தனர். (ஸ்ேகவாஒருதைலைமஆசாரியன்) கர்த்தர்இேயசுவன்ெபயைரப்
பயன்படுத்த , மக்களிடமிருந்து அசுத்த ஆவகைள ெவளிேயற்ற இந்த யூதர்கள்
முயன்றனர். அவர்கள் எல்ேலாரும், “பவுல் ேபசுகன்ற அேத இேயசுவனால்,
ெவளிேயறுமாறுநான்கட்டைளயடுக ேறன்!” என்றுகூறனர்.
௧௫ஆனால் ஒருமுைற ஓர் அசுத்த ஆவ இந்த யூதர்கைள ேநாக்க , “எனக்கு

இேயசுைவத் ெதரியும், எனக்குப் பவுைலப் பற்றயும் ெதரியும், ஆனால் நீங்கள்
யார்?” என்றுேகட்டது.
௧௬ ேமலும் அசுத்த ஆவ ப டித்த மனிதன், இந்த யூதர்கள் மீது தாவனான்.

அவர்கள் எல்ேலாைரக் காட்டிலும் அவன் மிகுந்த பலம் ெபாருந்தயவனாக
இருந்தான். அவன் அவர்கைள அடித்து, அவர்களின் ஆைடகைளக்
க ழித்துப்ேபாட்டான். அந்த வீட்டிலிருந்து இந்த யூதர்கள் ந ர்வாணமாக ஓடிப்
ேபானார்கள்.
௧௭ எேபசுவன் எல்லா ஜனங்களும், யூதரும் க ேரக்கரும் இதைன அறந்தனர்.

ேதவனிடம் மிகுந்த மரியாைத ெகாள்ளத்துவங்கனர். கர்த்தராக யஇேயசுவன்
ெபயைரமக்கள்அதகமாக மகைமப்படுத்தஆரம்ப த்தனர்.
௧௮ வசுவாச களில் பலர் தாங்கள் ெசய்த பாவச் ெசயல்கைள

ெவளிப்பைடயாக ஒப்புக்ெகாள்ளத் துவங்கனார்கள். ௧௯ ச ல வசுவாச கள்
மந்த ரத்ைதப் பயன்படுத்தனவர்களாயருந்தனர். அவர்கள் தங்கள் மந்த ர
நூல்கைளக் ெகாண்டு வந்து, அவற்ைற எல்ேலாருக்கும் முன்பாக எரித்தனர்.
அப்புத்தகங்கள் சுமார் ஐம்பதாய ரம் ெவள்ளிக் காசுகள் மத ப்புைடயனவாக
இருந்தன. ௨௦ இவ்வாேற கர்த்தரின் வார்த்ைத மிக்க வல்லைம வாய்ந்த
வைகயல் அதகமான மக்கைளப் பாத க்க ஆரம்ப த்தது. மிக அத க
எண்ணிக்ைகயல்மக்கள்வசுவாசம்ைவத்தனர்.
பவுல்பயணத்த ட்டம்
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௨௧இக்காரியங்களுக்குப்ப றகு,பவுல்எருசேலமுக்குச்ெசல்லத்த ட்டமிட்டான்.
மக்கேதானியா, அகாயா நாடுகள் வழியாகச் ெசன்று, பன் எருசேலமுக்குச்
ெசல்லப் பவுல் த ட்டமிட்டான். பவுல், “நான் எருசேலைம அைடந்த ப றகு,
ேராைமயும் பார்க்க ேவண்டும்” என்று எண்ணினான். ௨௨ தீேமாத்ேதயுவும்,
எரஸ்துவும் பவுலுக்கு உதவயவர்களில் இருவர். மக்கேதானியாவுக்கு
அவர்கைளத் தனக்கு முன்பாகேவ பவுல் அனுப்பனான். ஆசயாவல் இன்னும்
சலகாலம் பவுல்தங்கயருந்தான்.
எேபசுவல்குழப்பம்
௨௩ஆனால்அக்காலத்தல்எேபசுவல்மிகத்தீவ ரமானஒருகுழப்பம்ஏற்பட்டது.

ேதவனுைடய வழிையக் குற த்த குழப்பம் அது. அைவெயல்லாம் இவ்வாறு
ந கழ்ந்தன. ௨௪ ெதெமத்த ரியு என்னும் ெபயர் ெகாண்ட மனிதன் ஒருவன்
இருந்தான். அவன் ெவள்ளி ேவைல ெசய்பவனாக இருந்தான். ஆர்தமிஸ்
ேதவைதயன் ேதவாலயத்ைதப் ேபான்று ேதாற்றமளித்த ெவள்ளியாலான
ச றய மாத ரி ேதவாலயங்கைள அவன் ெசய்து வந்தான். இவ்ேவைலையச்
ெசய்தவர்கள்மிகுந்த பணம்சம்பாத த்தார்கள்.
௨௫ இேத ேவைலையச் ெசய்து வந்தவர்கள் அைனவைரயும் அதன்

ெதாடர்பான ேவைலையச் ெசய்தவர்கைளயும் ெதெமத்த ரியு ஒன்று
கூட்டினான். ெதெமத்த ரியு அவர்கைள ேநாக்க , “நமது வளம் இத்ெதாழிைலச்
சார்ந்துள்ளைத அறவீர்கள். ௨௬ ஆனால் இந்த மனிதன் பவுல்
ெசய்துெகாண்டிருப்பைதப் பாருங்கள்! அவன் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள்!
பவுல் மனிதர்கைளத் தூண்டி, மனம் மாற்றவ ட்டான். எேபசுவலும் அேநகமாக
ஆசயாவன் எல்லாப் பகுத களிலும் இைதச் ெசய்தருக்க றான். மனிதன்
ெசய்கன்ற கடவுள் சைலகள் உண்ைமயானைவ அல்ல என்று பவுல்
ெசால்க றான். ௨௭ பவுல் ெசால்கன்ற இந்தக் காரியங்கள் மக்கைள,
நமது ேவைலக்ெகத ராகத் தருப்பக்கூடும். ஆனால் இன்ெனாரு ச க்கலும்
இருக்கறது. ெபரிய ேதவயான ஆர்தமிஸின் ேதவாலயம் முக்கயமானதல்ல
என்று மக்கள் நைனக்கக் கூடும். அவளது ெபருைம அழிக்கப்படக்கூடும்.
ஆசயாவலும், உலகம் முழுவதலும் உள்ள ஒவ்ெவாருவரும் வழிப்படுகன்ற
ேதவைதஆர்தமிஸ்ஆவாள்” என்றான்.
௨௮அம்மனிதர்கள் இதைனக் ேகட்டேபாது மிகவும் ேகாபமுற்றனர். அவர்கள்,

“எேபசு பட்டணத்தார்களின் ேதவயான ஆர்தமிேஸ ெபரியவள்” என்று உரக்க
கூவனர். ௨௯நகரத்தன் எல்லா மக்களும்குழப்பமான நைலயல் காயுைவயும்,
அரிஸ்தர்க்குைவயும் ப டித்தார்கள். (இவ்வருவரும் மக்கேதானியாைவச்
ேசர்ந்தவர்கள். அவர்கள் பவுேலாடு பயணம் ெசய்துெகாண்டிருந்தனர்.)
பன் எல்லா மக்களும் அரங்கற்குள் ஓடினார்கள். ௩௦ பவுல் உள்ேள ெசன்று
கூட்டத்தல் ேபச வரும்பனான். ஆனால் இேயசுவன் சீஷர்கள் அவைனப்
ேபாக அனுமதக்கவல்ைல. ௩௧ ேமலும் நாட்டின் சல தைலவர்கள் பவுலின்
நண்பர்களாகஇருந்தனர். இத்தைலவர்கள்அவனுக்குஒருெசய்த அனுப்பனர்.
அவர்கள்பவுல்அரங்கற்குள்ெசல்லேவண்டாெமன்றுகூறனர்.
௩௨ ஒருவர் சத்தம் ேபாட்டு ஒன்ைறயும் இன்ெனாருவர் சத்தம் ேபாட்டு

இன்ெனான்ைறயும் ெசான்னார்கள். ேமலும் அவர்கள் எதற்காகக்
கூடியருக்க றார்கள் என்பைதப் ெபரும்பாேலார் அறயாதவாறு கூட்டத்தல்
குழப்பம் மிகுந்தருந்தது. ௩௩ யூதர்கள் அெலக்ஸாண்டர் என்னும் ெபயருள்ள
ஒருவைன மக்கள் முன்பாக நறுத்தனர். அவன் ெசய்ய ேவண்டியைத
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மக்கள் அவனுக்கு வளக்கனார்கள். மக்களுக்குக் காரியங்கைள
வளக்கேவண்டியருந்ததால் அேலக்ஸாண்டர் தனது ைகைய அைமத க்காக
அைசத்தான். ௩௪ அெலக்ஸாண்டர் ஒரு யூதன் என்பைத மக்கள் அைடயாளம்
கண்டேபாது அவர்கள் எல்ேலாரும் உரத்த குரலில் கூச்சலிட ஆரம்ப த்தனர்.
சுமார் இரண்டு மணி ேநரம் அவர்கள் ெதாடர்ந்து கூச்சலிட்டனர். மக்கள்
“எேபசுவன் ஆர்தமிஸ் ெபருைம ெபாருந்தயவள்! எேபசுவன் ஆர்தமிஸ்
ெபருைமமிக்கவள்! ஆர்தமிஸ்ெபரியவள்!” என்றனர்.
௩௫ நகர அலுவலன் மக்கைள அைமதயாக இருக்குமாறு ேவண்டினான்.

அவன், “எேபசுவன் மக்கேள! ஆர்தமிஸ் ேதவயன் ேதவாலயத்ைதயும்
பரேலாகத்தலிருந்து வழுந்த அவளது பரிசுத்தப் பாைறையயும்* ெபற்ற நகரம்
எேபசு என்பைத எல்லா மக்களும் அறவர். ௩௬ இவற்ைற யாரும் மறுக்க
முடியாது. எனேவ நீங்கள் அைமதயாக இருங்கள். முரட்டுத்தனமாக எைதயும்
ெசய்யாதீர்கள்
௩௭ “நீங்கள் இந்த மனிதர்கைள அைழத்து வந்தருக்க றீர்கள். ஆனால்

நமது ேதவக்கு வ ேராதமாக அவர்கள் எதுவும் கூறவல்ைல. அவள்
ேதவாலயத்தலிருந்து அவர்கள் எைதயும் தருடவல்ைல. ௩௮ நம்மிடம் நீத
வழங்கும் மன்றங்களும் நீத பத களும் இருக்கறார்கள். ெதெமத்த ரியுக்கும்,
ெதாழில் வல்லுநர்களுக்கும் எவருக்ேகனும் அவர்களுக்கு எத ராக வழக்குகள்
இருக்கன்றனவா? அவர்கள் நீத மன்றத்த ற்குப் ேபாக ேவண்டும்! அங்ேக
குற்றச்சாட்டுகைளயும்எத ர்குற்றச்சாட்டுக்கைளயும்ைவக்கலாம்.
௩௯ “நீங்கள் ேபசேவண்டியது ேவறு ஏேதனும் உள்ளதா? அப்படியானால்

மக்களின் நகரமன்றம் நமக்கருக்க றது. அங்கு முடிெவடுக்கலாம். ௪௦ நான்
இைத ஏன் ெசால்க ேறன் என்றால் இன்று ஒருவன் இந்தத் ெதால்ைலையப்
பார்த்துவ ட்டு, நாம் கலகத்ைத உண்டாக்குக ேறாம் என்று கூறலாம். இந்தத்
ெதால்ைலைய நம்மால் வளக்க முடியாது, ஏெனனில் இக்கூட்டத்த ற்கு
உண்ைமயான காரணம் எதுவும் இல்ைல” என்றான். ௪௧ நகர அலுவலன்
இவற்ைறக் கூறய பறகு, அவன் மக்கைள வீடுகளுக்குச் ெசல்லுமாறு
கூறனான். எல்லா மக்களும்கைலந்தார்கள்.

௨௦
மக்கேதானியா, க ரீஸில்பவுல்
௧ ெதால்ைல நீங்கயேபாது பவுல் சீஷர்கைளத் தன்ைன வந்து பார்க்குமாறு

அைழத்தான். அவன் அவர்களுக்கு ஆறுதல் ெமாழிகைளக் கூற ,பன் வைட
ெபற்றான். பவுல் மக்கேதானியா நாட்டிற்குத் தன் பயணத்ைதத் துவக்கனான்.
௨ மக்கேதானியாவற்குச் ெசன்ற வழியல் பல இடங்களில் தங்க சீஷர்கைள
பலப்படுத்துவதற்குப் பல காரியங்கைள அவர்களுக்குக் கூறனான். பன்
பவுல் க ரீைச அைடந்தான். ௩ அவன் அங்கு மூன்று மாதங்கள் தங்கனான்.
அவன்ச ரியாவுக்குக் கடற்பயணம்ெசய்வதற்குத் தயாராக க்ெகாண்டிருந்தான்.
ஆனால் சல யூதர்கள் அவனுக்ெகத ராகத் த ட்டம் வகுத்துக்ெகாண்டிருந்தனர்.
எனேவ பவுல் மக்கேதானியா வழியாக ச ரியாவுக்குத் தரும்ப ப் ேபாக முடிவு
ெசய்தான். ௪ ச ல மனிதர்கள் அவேனாடிருந்தனர். அவர்கள் ெபேரயா
நகரத்ைதச் ேசர்ந்த ேசாபத்தர், ெதசேலானிக்கா நகரத்தன் அரிஸ்தர்க்கு

* ௧௯:௩௫: பரிசுத்தப்பாைறசாதாரணமானஇதுஒருபாைற. ஆனால்மக்கள்இப்பாைறஆர்தமிஸ்ேபால்
இருப்பதாக எண்ணிவணங்கனர்.
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மற்றும் ெசக்குந்து, ெதர்ெப நகரின் காயு, தீேமாத்ேதயு, ஆசயாவன் இரண்டு
மனிதர்களான தீக க்குவும், துேராப்பீமும் ஆவர். ௫ பவுலுக்கு முன்னேர
இம்மனிதர்கள் ெசன்றனர். துேராவா நகரில் அவர்கள் எங்களுக்காகக்
காத்தருந்தனர். ௬ புளிப்ப ல்லாத அப்பத்தன் பண்டிைகக்குப் ப றகு நாங்கள்
பலிப்ப நகரத்தலிருந்து கடற் பயணமாகச் ெசன்ேறாம். ஐந்து நாட்களுக்குப்
ப றகுதுேராவாவல்இம்மனிதர்கைளநாங்கள்சந்த த்ேதாம். அங்குஏழுநாட்கள்
தங்க ேனாம்.
துேராவாவல்பவுல்
௭ கர்த்தரின் தருவருந்ைத* உண்பதற்காக நாங்கள் அைனவரும் வாரத்தன்

முதல் நாளாகய ஞாயறு அன்று கூடிேனாம். பவுல் கூட்டத்தல் ேபசனான்.
மறுநாள் அங்கருந்து ெசல்லத் த ட்டமிட்டான். நள்ளிரவு வைரக்கும்
பவுல் ெதாடர்ந்து ேபச க்ெகாண்ேடயருந்தான். ௮ நாங்கள் எல்ேலாரும்
மாடியலுள்ள அைறயல் கூடியருந்ேதாம். அைறயல் பல வளக்குகள்
ஒளி வீச க்ெகாண்டிருந்தன. ௯ ஐத்தீகு என்னப்பட்ட இைளஞன் ஜன்னலில்
அமர்ந்தருந்தான். பவுல் ெதாடர்ந்து ேபச க் ெகாண்ேடயருந்தான். ஐத்தீகு
மிக, மிக தூக்க கலக்கமுற்றான். கைடச யல் அவன்தூங்க , ஜன்னலிலிருந்து
வழுந்தான். மூன்றாம் மாடியலிருந்துஅவன் கீேழ வழுந்தான். மக்கள் ெசன்று
அவைனத்தூக்கயேபாதுஅவன்இறந்துவ ட்டிருந்தான்.
௧௦பவுல்ஐத்தீகுவ டம்இறங்க ச்ெசன்றான். அவன்முழங்காலிட்டுஐத்தீகுைவ

கட்டித் தழுவனான். பவுல் ப ற வசுவாச கைள ேநாக்க , “கவைலப்படாதீர்கள்.
அவன் இப்ேபாது உய ேராடிருக்க றான்” என்றான். ௧௧ பவுல் மீண்டும் மாடிக்குச்
ெசன்றான். அவன் அவர்கேளாடு அப்பத்ைதப் ப ட்டு உண்டான். பவுல்
அவர்கேளாடு நீண்ட ேநரம் ேபச க்ெகாண்டிருந்தான். அவன் ேபச முடித்தேபாது
அத காைலப்ெபாழுதாகயருந்தது. பன்பவுல்புறப்பட்டுப்ேபானான். ௧௨மக்கள்
இைளஞைன வீட்டிற்குள் எடுத்துச்ெசன்றனர். அவன் உயேராடிருந்தான்.
மக்கள்மிகவும்ஆறுதல்அைடந்தனர்.
மிேலத்துவுக்குப் பயணம்
௧௩ ஆேசா நகருக்கு நாங்கள் கடல்வழியாகப் பயணமாேனாம். நாங்கள்

பவுலுக்கு முன்பாகேவ முதலாவதாக அங்கு ெசன்ேறாம். ஆேசாவல் பவுல்
எங்கைளச் சந்த த்து அங்குள்ள கப்பலில் எங்கேளாடு ேசர்ந்துெகாள்ளத்
த ட்டமிட்டான். பவுல் ஆேசாவற்கு நலத்தன் வழியாகப் பயணம் ெசய்ய
வரும்பயதால் இவ்வாறு ெசய்யும்படி எங்களுக்குக் கூறனான். ௧௪ பன்னர்
பவுைல நாங்கள் ஆேசாவல் சந்த த்ேதாம். அங்கு அவன் எங்கேளாடு
கப்பலின்ேமல் வந்தான். நாங்கள் எல்ேலாரும் மித்த ேலேன நகருக்குச்
ெசன்ேறாம். ௧௫மறுநாள்நாங்கள்மித்த ேலேனயலிருந்துகடற்பயணமாேனாம்.
கீயுதீவன் அருேகயுள்ள ஓரிடத்த ற்கு வந்ேதாம். மறுநாள் சாேமாஸ் தீவற்கு
நாங்கள் கடல்வழியாகப் பயணமாேனாம். ஒரு நாள் கழித்து, மிேலத்து
நகரத்த ற்கு வந்ேதாம். ௧௬எேபசுவல் தங்கேவண்டாெமன்று பவுல் ஏற்ெகனேவ
முடிெவடுத்தருந்தான். ஆசயாவல் நீண்டகாலம் தங்கஅவன்வரும்பவல்ைல.
முடிந்தால்ெபந்ெதேகாஸ்து† நாளில்எருசேலமில்இருக்கவரும்பயதால்அவன்
அவசரப்பட்டுக்ெகாண்டிருந்தான்.
* ௨௦:௭: கர்த்தரின் தருவருந்து. இேயசு தன் சீஷர்களுக்குத் தன்ைன நைனவுெகாள்வதற்காகக்
ெகாடுத்த உணவு. லூக்கா 22:14-20. † ௨௦:௧௬: ெபந்ெதேகாஸ்து ேகாதுைமஅறுவைட நாைளயூதர்கள்
வழாவாகக்ெகாண்டாடுவர்.
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எேபசுமூப்பர்களுடன்பவுல்
௧௭ மிேலத்துவலிருந்து பவுல் ஒரு ெசய்தைய எேபசுவுக்கு அனுப்பனான்.

எேபசு சைபயன்மூப்பைரத் தன்னிடம்வருமாறுஅவன்அைழத்தான்.
௧௮ மூப்பர்கள் அவனிடம் வந்தெபாழுது பவுல் அவர்கைள ேநாக்க , “நான்

ஆசயாவுக்கு வந்த முதல் நாளிலிருந்து என் வாழ்க்ைகையக் குறத்து
நீங்கள் அறவீர்கள். நான் உங்கேளாடிருந்த காலம் முழுவதும் நான்
வாழ்ந்த வைகையயும் நீங்கள் அறவீர்கள். ௧௯ யூதர்கள் அடிக்கடி எனக்கு
எத ராகக் காரியங்கைளத் த ட்டமிட்டனர். இது எனக்குத் துன்பங்கைளத்
தந்தது. நான் அடிக்கடி அழுேதன். ஆனால் மிகப் பணிவாக எப்ேபாதும்
ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்ேதன் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும். ௨௦உங்களுக்கு
மிகவும் ச றந்தைதேய நான் எப்ேபாதும் ெசய்ேதன். இேயசுைவக் குறத்த
நற்ெசய்தைய உங்களுக்கு ெவளிப்பைடயாகக் கூற ேனன். வீடுகளிலும்
உங்களுக்குக் கற்ப த்ேதன். ௨௧ தங்கள் இருதயங்கைள மாற்ற , ேதவனுக்கு
ேநராகத் தரும்பும்படி, யூதரும் க ேரக்கருமாகய எல்லா மக்களுக்கும் நான்
கூற ேனன். நமது கர்த்தராக ய இேயசுவல் நம்ப க்ைக ைவக்குமாறு அவர்கள்
எல்ேலாருக்கும்ெசான்ேனன்.
௨௨ “ஆனால் இப்ேபாது பரிசுத்த ஆவயானவருக்குக் கீழ்ப்படிந்து

எருசேலமுக்கு நான் ேபாக ேவண்டும். எனக்கு அங்கு என்ன ேநருெமன்று
எனக்குத் ெதரியாது. ௨௩ துன்பமும் சைறயும் எருசேலமில் எனக்காக
காத்தருப்பைத பரிசுத்த ஆவயானவர் ஒவ்ெவாரு நகரிலும் கூறுவைத மட்டும்
அற ேவன். ௨௪நான் எனதுஉயைரப் ெபாருட்படுத்தவல்ைல. நான் பந்தயத்ைத
முடிக்க ேறன் என்பதும் ேதவனுைடய கருைபையப் பற்றய நற்ெசய்தைய
மக்களுக்குச்ெசால்லுமாறுகர்த்தராக யஇேயசுஎனக்குக்ெகாடுத்தேவைலைய
முடிக்க ேறன்என்பதும்முக்கயமானைவ.
௨௫ “இப்ேபாது நான் ெசால்வைதக் ேகளுங்கள். என்ைன உங்களில்

ஒருவரும் தரும்பவும் பார்க்கமாட்டீர்கள் என்பது எனக்குத் ெதரியும்.
ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதப் பற்றய நற்ெசய்தைய நான் உங்கேளாடிருந்த
ேபாெதல்லாம் உங்களுக்குக் கூற ேனன். ௨௬ எனேவ நான் உறுதயாயருக்க ற
ஒன்ைறக் குறத்து இன்று உங்களுக்குக் கூற முடியும். உங்களில்
சலர் இரட்ச க்கப்படாவ ட்டால் ேதவன் என்ைனக் குற்றம் சாட்டமாட்டார்.
௨௭ நீங்கள் அற ந்துெகாள்ளேவண்டுெமன ேதவன் வரும்பய அைனத்ைதயும்
உங்களுக்குக் கூற ேனன். எைதயும் வ ட்டு ைவக்கவல்ைல என்பதால் இைத
நான் ெசால்ல முடிக றது. ௨௮ உங்களுக்காகவும் ேதவன் உங்களுக்குத்
தந்த எல்லா மக்களுக்காகவும் எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். அவரது
மந்ைதையக் கவனிக்கும் ேவைலைய பரிசுத்த ஆவயானவர் உங்களுக்குக்
ெகாடுத்தருக்க றார். ேதவனின் சைபக்கு நீங்கள் ேமய்ப்பர்கைளப்ேபால்
இருக்க ேவண்டும். ேதவன் தமது ெசாந்த இரத்தத்தால் வாங்கய சைப
இது. ௨௯ நான் ப ரிந்த பன் உங்கள் குழுவல் சல மனிதர்கள் வருவார்கள்
என்பைத அற ேவன். அவர்கள் ெகாடிய ஓநாய்கைளப் ேபால் இருப்பார்கள்.
அவர்கள் மந்ைதைய அழிக்க முயல்வர். ௩௦ ேமலும் உங்கள் ெசாந்தக்
குழுவன் மனிதர்களும் ேமாசமான தைலவராக மாறுவர். அவர்கள் தவறான
ேபாதைனகைளப் ேபாத க்கத் ெதாடங்குவர். உண்ைமைய வ ட்டு வலக
இேயசுவன் சீஷர்கள் சலைரத் தம்ைமப் பன்பற்றுமாறு ெசய்வார்கள்.
௩௧ எனேவ எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்! எப்ேபாதும் இைத நைனவுகூருங்கள்.
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நான் உங்கேளாடு மூன்று ஆண்டுகள் இருந்ேதன். இக்காலத்தல் நான்
உங்கைள எச்சரிப்பைத நறுத்தவல்ைல. நான் இரவும் பகலும் உங்களுக்கு
உபேதச த்ேதன். நான்அடிக்கடிஉங்களுக்காகஅழுேதன்.
௩௨ “நான் இப்ேபாது உங்கைள ேதவனுக்கு நயமம் ெசய்க ேறன். உங்கைள

பலப்படுத்தக் கூடிய ேதவனுைடய கருைபையப் பற்றய ேதவனுைடய
ெசய்தையச் சார்ந்தருக்க ேறன். ேதவன்தனதுபரிசுத்த மக்கள்எல்ேலாருக்கும்
ெகாடுக்கும் ஆசீர்வாதத்ைத இந்தச் ெசய்த உங்களுக்குக் ெகாடுக்கும்.
௩௩ நான் உங்கேளாடிருந்தேபாது, ப றருைடய பணத்ைதேயா வைல
உயர்ந்த ஆைடகைளேயா வரும்பவல்ைல. ௩௪ எனது ேதைவகைளப்
பூர்த்த ெசய்துெகாள்வதற்கும், என்ேனாடிருந்த மக்களின் ேதைவகளுக்காகவும்
எனது ைககைளக் ெகாண்ேட நான் எப்ேபாதும் உைழத்ேதன் என்பது
உங்களுக்குத் ெதரியும். ௩௫ நான் ெசய்தைதப் ேபாலேவ நீங்களும் உைழத்து
எளிய மக்களுக்கு உதவ ேவண்டுெமன எப்ேபாதும் உங்களுக்குச் சுட்டிக்
காட்டிேனன். கர்த்தராக ய இேயசுவன் வார்த்ைதகைள நைனவு கூருவதற்கு
உங்களுக்குக் கற்ப த்ேதன். ‘நீங்கள் ஒன்ைறப் ெபறும் ேவைளையக் காட்டிலும்
ப றருக்குக் ெகாடுக்கும்ேபாேத மக ழ்ச்ச யாக இருங்கள்’ என்று இேயசு
கூறனார்” என்றான்.
௩௬ இவ்வஷயங்கைளக் கூற முடித்த பன்னர், பவுல் எல்ேலாருடனும்

முழங்காலிட்டுப் ப ரார்த்தைன ெசய்தான். ௩௭-௩௮ அங்கு அழுகன்ற ெபரும்
சத்தம் இருந்தது. பவுல் மீண்டும், அவர்கள் தன்ைனப் பார்க்கமாட்டார்கள்
என்றுகூறயதால் அம்மனிதர்கள், மிகவும் வருத்தமுடனிருந்தார்கள். அவர்கள்
பவுைலக்கட்டிக்ெகாண்டு,முத்தம்ெகாடுத்தனர். அவைனவழியனுப்புவதற்காக
அவேனாடுகப்பல்வைரக்கும்ெசன்றனர்.

௨௧
பவுல்எருசேலமுக்குப் ேபாக றான்
௧ நாங்கள் அைனவரும் மூப்பர்களிடமிருந்து வைடெபற்ேறாம். பன்

கடற்பயணம் துவங்க ேனாம். ேநராகக் ேகாஸ் தீவற்குச் ெசன்ேறாம். மறுநாள்
ேராது தீவற்குச் ெசன்ேறாம். ேராதுவலிருந்து நாங்கள் பத்தாராவுக்குப்
ேபாேனாம். ௨ சீப்புரு பகுத க்குப் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்த கப்பல் ஒன்ைற
பத்தாராவல்கண்ேடாம். நாங்கள்அக்கப்பலில்ஏற , கடலில்பயணப்பட்ேடாம்.
௩ சீப்புரு தீவனருேக நாங்கள் கடற்பயணம் ெசய்ேதாம். வடதைசயல்

நாங்கள் அைதப்பார்க்க முடிந்தது. ஆனால் நாங்கள் அங்கு நற்கவல்ைல.
நாங்கள் ச ரியா நாட்டிற்குப் பயணமாேனாம். தீரு நகரத்தல் சல சரக்குகைள
இறக்கும் ெபாருட்டு கப்பல் நறுத்தப்பட்டது. ௪ தீருவல் சீஷர்கள் சலைரக்
கண்ேடாம். அவர்கேளாடுஏழுநாட்கள்தங்கயருந்ேதாம். பரிசுத்தஆவயானவர்
அவர்களுக்குக் கூறயதன்படி, அவர்கள் பவுைல எருசேலமுக்குப் ேபாகாதபடி
எச்சரித்தனர். ௫ ஆனால் எங்கள் சந்த ப்ப ற்குப் பன் நாங்கள் புறப்பட்ேடாம்.
எங்கள் பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்ேதாம். இேயசுவன் சீஷர்கள் எல்ேலாரும்,
ெபண்களும், குழந்ைதகளும் கூட எங்கேளாடு நகருக்கு ெவளிேய வந்து
எங்களுக்குவைட ெகாடுக்கவந்தனர். கடற்கைரயல் நாங்கள்முழங்காலிட்டுப்
ப ரார்த்தைன ெசய்ேதாம். ௬ பன் நாங்கள் வைட ெபற்று கப்பலில் ஏற ேனாம்.
சீஷர்கள்வீட்டிற்குச்ெசன்றனர்.
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௭ தீருவலிருந்து நாங்கள் எங்கள் பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்து ப த்ெதாேலாமாய்
நகருக்குச் ெசன்ேறாம். அங்கு நாங்கள் சேகாதரர்கைள வாழ்த்த ேனாம்,
அவர்கேளாடு ஒரு நாள் தங்கயருந்ேதாம். ௮ மறுநாள் நாங்கள்
ப த்ெதாேலாமாைய வ ட்டுப் புறப்பட்டு ெசசரியா நகரத்த ற்குப் ேபாேனாம்.
நாங்கள் பலிப்புவன் வீட்டிற்குச் ெசன்று, அவேனாடு தங்க ேனாம்.
நற்ெசய்தையக் கூறும் ேவைலைய பலிப்பு ெசய்து வந்தான். ஏழு
உதவயாளரில் அவனும் ஒருவன். ௯ அவனுக்குத் தருமணமாகாத நான்கு
ெபண்கள் இருந்தனர். தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லும் வரம் அப்ெபண்களுக்கு
இருந்தது.
௧௦ பல நாட்கள் நாங்கள் அங்கருந்த ப றகு அகபு என்னும் தீர்க்கதரிச

யூேதயாவலிருந்து வந்தான். ௧௧அவன் எங்களிடம் வந்து பவுலின் கச்ைசைய*
வாங்கனான். பன்பு அகபு அக்கச்ைசயால் தனது ைககைளயும் கால்கைளயும்
கட்டினான். அகபு, “இக்கச்ைசையக்கட்டுக றமனிதைனஇவ்வாேறஎருசேலமில்
யூதர்கள் கட்டுவார்கள். பன்அவைனயூதரல்லாத மனிதரிடம் ஒப்பைடப்பார்கள்
என்றுபரிசுத்தஆவயானவர் எனக்குக்கூறுகறார்” என்றான்.
௧௨ நாங்கள் எல்ேலாரும் இந்த வார்த்ைதகைளக் ேகட்ேடாம். எனேவ

நாங்களும் இேயசுவன் உள்ளூர் சீஷர்களும் எருசேலமுக்குப் ேபாக
ேவண்டாெமன்று பவுைலக் ெகஞ்ச ேனாம். ௧௩ ஆனால் பவுல், “ஏன் நீங்கள்
அழுதுெகாண்டிருக்க றீர்கள்? ஏன் என்ைன இத்தைன கவைல ெகாள்ளச்
ெசய்க றீர்கள்? நான் எருசேலமில் கட்டப்படுவதற்குத் தயாராக இருக்க ேறன்.
கர்த்தராக ய இேயசுவன் நாமத்த ற்காக இறப்பதற்கும் நான் தயாராக
உள்ேளன்” என்றான்.
௧௪ பவுைல வற்புறுத்த அவைன எருசேலமுக்குப் ேபாகாதருக்கச் ெசய்ய

எங்களால் இயலவல்ைல. எனேவ அவைன ேவண்டுவைத நாங்கள்
நறுத்தவ ட்டு, “கர்த்தர் வரும்புவது நடக்கட்டும் என்று நாங்கள் ப ரார்த்தைன
ெசய்க ேறாம்” என்ேறாம்.
௧௫ இதன் பறகு நாங்கள் தயாராக எருசேலமுக்குப் புறப்பட்ேடாம்.

௧௬ ெசசரியாவலுள்ள சீஷர்களில் சலர் எங்கேளாடு ெசன்றனர். இந்தச்
சீஷர்கள் ெசசரியாவலிருந்த எங்கைள சீப்புருவலிருந்து வந்த மினாேசானின்
வீட்டிற்கு அைழத்துச் ெசன்றனர். முதன் முதலாக இேயசுவன் சீஷர்களாக
மாறயவர்களில் இந்த மினாேசானும் ஒருவன். நாங்கள் அவேனாடு
தங்கும்படியாகஅவர்கள்எங்கைளஅவனதுவீட்டிற்குஅைழத்துச்ெசன்றனர்.
பவுல்யாக்ேகாைபச் சந்த த்தல்
௧௭ எருசேலமிேல வசுவாச கள் எங்கைளக் கண்டு, சந்ேதாஷம் அைடந்தனர்.

௧௮ மறுநாள் பவுல் யாக்ேகாைபக் காண எங்கேளாடு வந்தான். எல்லா
மூப்பர்களும்அங்கருந்தனர். ௧௯பவுல்அவர்கள்எல்ேலாைரயும்வாழ்த்தனான்.
யூதரல்லாதமக்கள்மத்தயல்பலகாரியங்கைளச்ெசய்வதற்குேதவன்அவைன
எவ்வாறுபயன்படுத்தனார்என்பைதஅவன்அவர்களுக்குக்கூறனான். ேதவன்
அவன்மூலமாகச்ெசய்தவற்ைறெயல்லாம்அவன்அவர்களுக்குச்ெசான்னான்.
௨௦ மூப்பர்கள் இவற்ைறக் ேகட்டேபாது, அவர்கள் ேதவைன வாழ்த்தனர்.

பன் அவர்கள் பவுைல ேநாக்க , “சேகாதரேர, ஆயரக்கணக்கான யூதர்கள்
வசுவாச களாக மாறயைத நீங்கள் பார்க்க முடிக றது. ஆனால் அவர்கள்

* ௨௧:௧௧: கச்ைசபவுலின்கச்ைச. அகபுஎருசேலமில்உள்ளயூதர்கள்பவுைலக்ைகதுெசய்வார்கள்என்று
தீர்க்கதரிசனம்கூறனான்.
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ேமாேசயன்சட்டங்களுக்குக்கீழ்ப்படிவைதமுக்கயமானதாகநைனக்கறார்கள்.
௨௧உங்கள் ேபாதைனையக்குறத்துஇந்தயூதர்கள் ேகள்வப்பட்டிருக்க றார்கள்.
யூதர்கள்அவர்கள்பள்ைளகளுக்குவருத்தேசதனம்ெசய்ய ேவண்டாெமன்றும்,
யூத வழக்கங்களுக்குக் கீழ்ப்படிய ேவண்டாம் எனவும் நீர் கூறுவதாகக்
ேகட்டிருக்க றார்கள்.
௨௨ “நாங்கள் என்ன ெசய்ேவாம்? நீர் வந்தருப்பைத இங்குள்ள யூத

வசுவாச கள் அற ந்துெகாள்வர். ௨௩ எனேவ நீங்கள் ெசய்ய ேவண்டியைத
நாங்கள் உங்களுக்குக் கூறுக ேறாம். எங்களுடனிருப்ேபாரில் நான்கு ேபர்
ேதவனுக்குஒருவாக்குறுத அளித்துள்ளனர். ௨௪இம்மனிதர்கைளஉங்கேளாடு
அைழத்துச்ெசன்றுஅவர்களின்தூய்ைமப்படுத்தும் சடங்கல்பங்குெபறுங்கள்.
அவர்கள் ெசலைவ ஏற்றுக் ெகாள்ளுங்கள். எனேவ அவர்கள் தங்கள் தைல
முடிைய சைரத்துக்ெகாள்ள† முடியும். இைதச் ெசய்யுங்கள். உங்கைளப்பற்ற
அவர்கள்ேகள்வப்பட்டவஷயங்கள்ெபாய்யானைவஎன்றுஅதுஎல்ேலாருக்கும்
நரூப த்துக் காட்டும். உங்கள் ெசாந்த வாழ்க்ைகயல் ேமாேசயன் சட்டத்த ற்குக்
கீழ்ப்படிக றீர்கள்என்பைதஅவர்கள்காண்பார்கள்.
௨௫ “யூதரல்லாத வசுவாச களுக்கு நாங்கள் ஏற்ெகனேவ ஒரு கடிதம்

அனுப்பயுள்ேளாம். அக்கடிதம்,

‘வக்க ரகங்களுக்குக்ெகாடுக்கப்பட்டஉணைவஉண்ணாதீர்கள்.
இரத்தத்ைத ருச க்காதீர்கள், ெநரித்துக்ெகால்லப்பட்ட மிருகங்கைள
உண்ணாதீர்கள்,

பாலியல் ெதாடர்பான பாவங்கைளச் ெசய்யாதீர்கள்’ என்று கூறற்று”
என்றார்கள்.
பவுல்ைகதுெசய்யப்படுக றார்
௨௬ பன்பு பவுல் அந்த நான்கு மனிதர்கைளயும் அவேனாடு அைழத்துச்

ெசன்றான். மறுநாள் பவுல் தூய்ைமப்படுத்தும் சடங்கல் பங்ேகற்றான். பன்
அவன் ேதவாலயத்துக்குச் ெசன்றான். தூய்ைமப்படுத்தும் சடங்கு முடிய
ேவண்டியகாலத்ைதப்பவுல்ப றருக்குஅறவத்தான். கைடச நாளில்ஒவ்ெவாரு
மனிதனுக்காகவும்ஒருகாணிக்ைகெகாடுக்கப்படும்.
௨௭ ஏழு நாட்களும் முடிவைடயும் காலம் ெநருங்க க்ெகாண்டிருந்தது.

ஆசயாவலுள்ள யூதர்களில் சலர் பவுைல ேதவாலயத்தல் கண்டனர்.
அவர்கள் எல்லா மக்களிடமும் குழப்பம் வைளவத்தனர். அவர்கள் பவுைலப்
ப டித்தனர். ௨௮ அவர்கள் உரக்க, “யூத மனிதேர, எங்களுக்கு உதவுங்கள்!
ேமாேசயன் சட்டத்ைத எத ர்க்கவும் நம் மக்களுக்கும் ேதவாலயத்துக்கும்
எத ராகவும் பலவற்ைறயும் கற்ப க்கன்ற மனிதன் இவன்தான். இம்மனிதன்
எல்லா இடங்களிலுமுள்ள எல்லா மனிதருக்கும் இவ்வஷயங்கைள
உபேதச க்கன்றான். இப்ேபாதுேதவாலயத்துக்குஉள்ேளசலக ேரக்கமக்கைள
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்தருக்க றான். இத்தூயஸ்தலத்ைதத்தூய்ைமயழக்கச்
ெசய்தருக்க றான்!” என்றார்கள். ௨௯ பவுேலாடு துேராப்பீமுைவ எருசேலமில்
பார்த்ததால் யூதர்கள் இைதச் ெசான்னார்கள். எேபசுவலுள்ள துேராப்பீமு ஒரு
க ேரக்கன். பவுல் அவைன ேதவாலயத்துக்குள் அைழத்துச் ெசன்றான் என்று
யூதர்கள்எண்ணினர்.
† ௨௧:௨௪: தைலமுடிையச் சைரத்துக்ெகாள்ள தங்கள் ெபாருத்தைன முடிந்துவ ட்டைதக் காட்டும்
அைடயாளம்.
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௩௦எருசேலமின்எல்லாமக்களும்நைலகுைலந்தார்கள். அவர்கள்எல்ேலாரும்
ஓடிப் பவுைலப் ப டித்தனர். ேதவாலயத்துக்கு ெவளிேய அவைன இழுத்து
வந்தனர். உடேன கதவுகள் மூடப்பட்டன. ௩௧ மக்கள் பவுைலக் ெகால்ல
முயற்ச த்தனர். எருசேலமிலுள்ள ேராமப் பைட அத காரி நகரம் முழுவதும்
ெதால்ைல அைடந்துள்ளது என்ற ெசய்தையப் ெபற்றான். ௩௨ உடேன அவன்
மக்கள் கூடியருந்த இடத்த ற்கு ஓடினான். அவன் வீரர்கைளயும் பைட
அத காரிகைளயும் தன்னுடன் அைழத்து வந்தான். மக்கள் அதகாரிகைளயும்
வீரர்கைளயும்கண்டனர். எனேவபவுைலஅடிப்பைதநறுத்தனர்.
௩௩ அதகாரி பவுலிடம் ெசன்று அவைனக் ைகது ெசய்தான். இரண்டு

வலங்குகளால் பவுைலக் கட்டுமாறு அதகாரி வீரர்களுக்குக் கட்டைளய ட்டான்.
பன்அதகாரி, “இம்மனிதன்யார்? இவன்ெசய்ததவறுஎன்ன?” என்றுேகட்டான்.
௩௪ அங்கருந்ேதாரில் ச லர் ஒன்ைறக் கூக்குரலிடவும் ப றர் ேவெறான்ைறக்
கூக்குரலிடவும் ெசய்தனர். குழப்பமாகவும், கூச்சலாகவும் இருந்தைமயால்
அத காரி நடந்தஉண்ைமையஅறந்துெகாள்ளமுடியவல்ைல. எனேவஅதகாரி
வீரர்களிடம் பவுைலப் பைடக்கூடத்துக்கு அைழத்துக்ெகாண்டு ெசல்லுமாறு
கூறனான். ௩௫-௩௬ எல்லா மக்களும் அவர்கைளப் பன்ெதாடர்ந்தனர். வீரர்கள்
படிகளினருேகவந்தேபாது,அவர்கள்பவுைலசுமக்கேவண்டியதாய ற்று. மக்கள்
அவைனக் காயப்படுத்த முைனந்ததால் அவனது பாதுகாப்ப ற்காக அவர்கள்
இவ்வாறுெசய்தனர். மக்கள்உரக்க, “அவைனக்ெகால்லுங்கள்”என்றுகத்தனர்.
௩௭ வீரர்கள் பவுைலப் பைடக்கூடத்த ற்குள் ெகாண்டுெசல்லத் தயாராயனர்.

ஆனால் பவுல் அதகாரிய டம் ேபசனான். பவுல், “நான் உங்கேளாடு
சலவற்ைறப் ேபசலாமா?” என்று ேகட்டான். அதகாரி, “நீ க ேரக்க ெமாழி
ேபசுக றாயா? ௩௮ அப்படியானால் நான் நைனத்தது ேபான்ற மனிதன் அல்ல
நீ. சமீபத்தல் அரசுக்கு எத ராகத் ெதால்ைல ஏற்படுத்தய எக ப்தய மனிதன்
என்று நான் எண்ணிேனன். எக ப்தய மனிதன் நாலாய ரம் ெகாைலயாளிகைள
பாைலவனத்தற்குக்கூட்டிச்ெசன்றான்” என்றான்.
௩௯ பவுல், “இல்ைல நான் தர்சுைவச் ேசர்ந்த யூத மனிதன். தர்சு சலிசயா

நாட்டில் உள்ளது. அம்முக்கயமான நகரின் குடிமகன் நான். தயவு ெசய்து நான்
மக்களிடம் ேபசஅனுமதயுங்கள்” என்றான்.
௪௦ பவுல் மக்களிடம் ேபச அத காரி அனுமத த்தான். எனேவ பவுல் படிகளில்

ஏற நன்றான். மக்கள் அைமதயாக இருக்கும்படியாகக் ைககளால் ைசைக
ெசய்தான். மக்கள்அைமதயைடந்ததும் பவுல்அவர்கேளாடு ேபசனான். அவன்
யூதெமாழிையப் பயன்படுத்தனான்.

௨௨
பவுல்மக்கேளாடு ேபசுக றான்
௧ பவுல், “எனது சேகாதரர்கேள! தந்ைதயேர! நான் கூறுவைதக் ேகளுங்கள்,

நான்என்சார்பானநயாயங்கைளஉங்கள்முன்ைவக்க ேறன்” என்றான்.
௨ பவுல் யூத ெமாழியல் ேபசுவைத யூதர்கள் ேகட்டார்கள். எனேவ அவர்கள்

ேமலும்அைமதயாயனர். பவுல்,
௩ “நான் ஒரு யூதன், நான் சலிசயா நாட்டிலுள்ள தர்சுவல் ப றந்தவன்.

இந்நகரில் வளர்ந்தவன். நான் கமாலிேயலின்* மாணவன். நமதுமுன்ேனாரின்
சட்டங்கைளஅவர்எனக்குமிகநம்ப க்ைகயுடன்ேபாத த்தார். நான்ேதவனுைடய

* ௨௨:௩: கமாலிேயல்பரிேசயர்களின்மிகமுக்கயமானஆச ரியர். யூதமதகுருஅப். 5:34.
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ேசைவயல், நீங்கள் எல்ேலாரும் இப்ேபாது இருப்பைதப் ேபால், முைனந்து
நன்ேறன். ௪ இேயசுவன் வழிையப் பன்பற்றய மக்கைளத் தண்டித்ேதன்.
அவர்களில் சலர் என் நமித்தமாகக் ெகால்லப்பட்டனர். நான் ஆண்கைளயும்
ெபண்கைளயும்ைகதுெசய்ேதன். அவர்கைளசைறயல்ைவத்ேதன்.
௫ “தைலைம ஆசாரியரும் முதய யூதர்களின் சங்கமும் இது உண்ைம

என்பைத உங்களுக்குக் கூறமுடியும்! ஒருமுைற இந்த அத காரிகள் என்னிடம்
சல கடிதங்கைளக் ெகாடுத்தனர். அக்கடிதங்கள் தமஸ்குவலுள்ள யூத
சேகாதரர்களுக்கு முகவரி இடப்பட்டிருந்தன. நான் அங்கு இேயசுவன்
சீஷர்கைளக்ைகதுெசய்வதற்கும் தண்டைனக்காகஅவர்கைளஎருசேலமுக்குக்
ெகாண்டுவரவும் ேபாய்க்ெகாண்டிருந்ேதன்.

பவுலின்சாட்ச
௬ “ஆனால் தமஸ்குவற்கு நான் ெசல்லும் வழியல் ஏேதா ஒன்று எனக்கு

ந கழ்ந்தது. நான் தமஸ்குைவ ெநருங்க க்ெகாண்டிருந்தேபாது அது நண் பகல்
ேநரம். தீடீெரன்றுஎன்ைனச்சுற்றலும்வானிலிருந்துமிகுந்தஒளிப ரகாச த்தது.
௭நான்தைரயல்வீழ்ந்ேதன். ஒருகுரல்என்னிடம், ‘சவுேல, சவுேல,நீஏன்எனக்கு
இத்தீயகாரியங்கைளச்ெசய்கன்றாய்?’ என்றது.
௮ “நான், ‘ஆண்டவேர நீர் யார்?’ என்று ேகட்ேடன், அக்குரல், ‘நான் நாசேரத்தன்

இேயசு. நீ ெகாடுைமப்படுத்துகறவன் நாேன’ என்றது. ௯ என்ேனாடிருந்த
மனிதர்கள் அக்குரைலக் ேகட்கவல்ைல. ஆனால் அம்மனிதர்கள் ஒளிையக்
கண்டார்கள்.
௧௦ “நான், ‘ஆண்டவேர, நான் என்ன ெசய்யட்டும்?’ என்ேறன். கர்த்தராக ய

இேயசு பதலாக, ‘எழுந்து தமஸ்குவுக்குள் ேபா, நீ ெசய்ய ேவண்டுெமன நான்
த ட்டமிட்டுள்ள அைனத்ைதயும் குறத்து அங்ேக உனக்கு அறவக்கப்படும்’
என்றார். ௧௧ என்னால் பார்க்கமுடியாதபடிக்கு, அப்ப ரகாசமான ஒளி என்ைனக்
குருடாக்க ற்று. எனேவ என் மனிதர்கள் என்ைனத் தமஸ்குவுக்கு வழி
நடத்தனார்கள்.
௧௨ “தமஸ்குவல்அனனியா†என்னும்ெபயருள்ளமனிதன்என்னிடம்வந்தான்.

அனனியா பக்த மான். அவன் ேமாேசயன் சட்டங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தவன்.
அங்கு வாழ்ந்த யூதர்கள் அைனவரும் அவைன மத த்தனர். ௧௩ அனனியா
என் அருகல் வந்து, ‘சேகாதரனாகய சவுேல, மீண்டும் பார்ப்பாயாக’ என்றான்.
உடேனஎன்னால்பார்க்கமுடிந்தது.
௧௪ “அனனியாஎன்னிடம், ‘நமதுமுன்ேனார்களின்ேதவன்அவரதுத ட்டத்ைதத்

ெதரிந்துெகாள்வதற்கு உன்ைனத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். ேநர்ைமயானவைரக்
கண்டு அவரது வார்த்ைதகைள அவரிடமிருந்து ேகட்பதற்காக அவர் உன்ைனத்
ெதரிந்துெகாண்டார். ௧௫ எல்லா மக்களுக்கும் நீ அவரது சாட்ச யாக இருப்பாய்.
நீ பார்த்தைதயும் ேகட்டைதயும் மனிதருக்குக்கூறுவாய். ௧௬இப்ேபாது இன்னும்
காத்த ராமல் எழுந்தரு. ஞானஸ்நானம் ெபற்றுக்ெகாள். உன்பாவங்கள் நீங்கக்
கழுவப்படு. உன்ைன இரட்ச ப்பதற்காக இேயசுவன் மீது வசுவாசம் ெகாண்டு
இதைனச்ெசய்’ என்றான்.
௧௭ “ப ற்பாடு நான் எருசேலமுக்குத் தரும்ப வந்ேதன். நான் ேதவாலய

முற்றத்தல் ப ரார்த்தைன ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது ஒரு காட்சையக்
கண்ேடன். ௧௮ நான் இேயசுைவக் கண்ேடன். இேயசு என்னிடம், ‘வைரவாகச்

† ௨௨:௧௨: அனனியாஅப்ேபாஸ்தலர் நடபடிகளில்மூன்றுேபர்இேதெபயரில்உள்ளனர். அப். 5:1; 23:2.
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ெசயல்படு. இப்ேபாேத எருசேலைம வ ட்டுச் ெசல். இங்குள்ள மக்கள்
என்ைனப்பற்றயஉனதுசாட்சையஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள்’ என்றார்.
௧௯ “நான், ‘ஆனால் கர்த்தாேவ, நான் வசுவாச கைளச் சைறயல் அைடத்தும்

அவர்கைள அடித்துத் துன்புறுத்தயவனுமாயருந்ேதன் என்பைத மக்கள்
அறவர். உங்களிடம் நம்ப க்ைக ைவத்த மக்கைளத் ேதடி யூத ெஜப
ஆலயங்களுக்ெகல்லாம் ெசன்ேறன். ௨௦ உங்கள் சாட்ச யாக ஸ்ேதவான்
ெகால்லப்பட்டேபாது நான் அங்கருந்தைதயும் மக்கள் அறவர். நான் அங்கு
நன்று ஸ்ேதவான் ெகால்லப்பட ேவண்டுெமன ஆேமாத த்ேதன். அவைனக்
ெகான்று ெகாண்டிருந்த மனிதர்களின் அங்ககைளயும் ைவத்தருந்ேதன்!’
என்ேறன்.
௨௧ “ஆனால் பன்னர் இேயசு என்ைன ேநாக்க , ‘இப்ேபாது புறப்பட்டுச் ெசல்.

நான் உன்ைனத் தூர இடங்களுக்கு யூதரல்லாத மக்களிடம் அனுப்புேவன்’
என்றார்” என்றான்.
௨௨யூதரல்லாத மக்களிடம் ெசல்வைதப் பற்றய இக்கைடச வார்த்ைதகைளப்

பவுல் கூறயேபாது, மக்கள் கவனிப்பைத நறுத்தனர். அவர்கள்
எல்ேலாரும் உரக்க, “அவைனக் ெகால்லுங்கள். உலகத்தலிருந்து அவைன
ஒழித்துக்கட்டுங்கள். இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதைன உய ர்வாழ வ டக்கூடாது”
என்றனர். ௨௩ அவர்கள் கூக்குரலிட்டு தங்கள் அங்ககைளக் கழற்ற வீசனர்.
அவர்கள் புழுதைய அள்ளி வானத்தல் வீசனர்.‡ ௨௪ அப்ேபாது அத காரி
பவுைலப் பைடக்கூடத்த ற்கு அைழத்துச் ெசல்லுமாறு கட்டைளய ட்டான்.
பவுைல அடிக்குமாறு வீரர்களுக்கு கூறனான். அவனுக்கு எத ராக மக்கள்
கூக்குரலிடுவதன் காரணத்ைதப் பவுல் கூறேவண்டுெமன்று வரும்பனான்.
௨௫ எனேவ வீரர்கள் பவுைல அடிப்பதற்கு முயலத் துவங்கனர். ஆனால் பவுல்
அங்கருந்தபைடஅத காரிையேநாக்க , “தவறுெசய்ததாகநரூப க்கப்படாதஒரு
ேராமக்குடிமகைனஅடிக்கும்உரிைமஉங்களுக்குஉண்டா?” என்றுேகட்டான்.
௨௬ அதகாரி இைதக் ேகட்டேபாது, கட்டைளயடுபவனிடம் ெசன்று இைதக்

குறத்துப் ேபசனான். அவன், “நீர் ெசய்வது என்னெவன்றுஉமக்குத் ெதரியுமா?
இம்மனிதன்ஒருேராமக்குடிமகன்!” என்றான்.
௨௭அதகாரி பவுலிடம் வந்து, “ெசால், நீ உண்ைமயாகேவ ேராமக் குடிமகனா?”

என்றுேகட்டான்.
பவுல் “ஆம்” என்றான்.
௨௮ அதகாரி, “நான் ேராமக் குடிமகன் ஆவதற்கு மிகுந்த பணம் ெசலுத்த

ேவண்டியதாய ற்று” என்றான்.
ஆனால்பவுல், “நான்ப றப்பால்குடிமகன்” என்றான்.
௨௯ பவுைலக் ேகள்வ ேகட்பதற்கு அவைனத் தயார் ெசய்துெகாண்டிருந்த

மனிதர்கள் உடேன அவைன வட்டு வலகனர். ேராமக் குடிமகனான பவுைலக்
கட்டியதால்அத காரி பயந்தான்.
பவுலும்-யூதத்தைலவர்களும்
௩௦ மறுநாள் யூதர்கள் பவுலுக்கு எத ராகப் ேபசும் உறுதயான காரணத்ைதக்

கண்டறய அந்த அத காரி முடிவு ெசய்தான். எனேவ தைலைம ஆசாரியைரயும்
யூதர்கைளயும் அைழத்து பவுலின் வலங்குகைளக் கழற்றக் கட்டைளய ட்டான்.
பன்பவுைலெவளிேயஅைழத்துவந்து,அக்கூட்டத்தன்முன்பாகநறுத்தனான்.
‡ ௨௨:௨௩: புழுதையஅள்ளிவானத்தல்வீசனர். இம்முைறயல்அவர்கள்தமதுேகாபத்ைதக்காட்டினர்.
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௨௩
௧யூத சங்கக் கூட்டத்தனைரப் பார்த்துப் பவுல், “சேகாதரர்கேள! ேதவனுக்கு

முன்பாக நல்ல வைகயல் என் வாழ்க்ைகைய வாழ்ந்தருக்க ேறன். சரிெயன்று
நான் நைனத்தைதேய எப்ேபாதும் ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறன்” என்றான்.
௨ தைலைம ஆசாரியனான அனனியா அங்கருந்தான். பவுல் கூறுவைதக்
ேகட்ட அனனியா, பவுலின் அருேக நன்ற மனிதைர ேநாக்க ப் பவுலின்
வாயல் அடிக்குமாறு கூறனான். ௩ பவுல் அனனியாைவப் பார்த்து,
“ேதவன் உன்ைனயும் அடிப்பார்! அழுக்கான சுவர் ெவள்ைளயடிக்கப்பட்டது
ேபான்று நீ காணப்படுகறாய்! நீ அங்கு அமர்ந்து ேமாேசயன் சட்டப்படி
என்ைன நயாயந்தீர்க்க றாய். ஆனால் என்ைன அடிக்குமாறு அவர்களிடம்
கூறக்ெகாண்டிருக்க றாய். அதுேமாேசயன்சட்டத்த ற்குஎத ரானது” என்றான்.
௪ பவுலின் அருகல் நன்றருந்த மனிதர்கள் அவைன ேநாக்க ,

“ேதவனுைடய தைலைமஆசாரியனிடம் நீ இவ்வாறு ேபசக்கூடாது. நீ அவைர
அவமானப்படுத்த க்ெகாண்டிருக்க றாய்!” என்றனர்.
௫பவுல், “சேகாதரர்கேள, இம்மனிதன் தைலைமஆசாரியன் என்பது எனக்குத்

ெதரியாது. ேவதவாக்கயங்களில் இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது, ‘உன் மக்களின்
தைலவர்கைளக்குறத்துத் தீயவற்ைறக்கூறலாகாது’✡ என்றுஎழுதப்பட்டள்ளது”
என்றான்.
௬அக்கூட்டத்தல் சலர் சதுேசயராகவும், ச லர் பரிேசயராகவும் இருந்தார்கள்.

எனேவ பவுலுக்கு ஒரு ேயாசைன ஏற்பட்டது. அவன் அவர்களிடம் உரக்க,
“எனது சேகாதரேர, நான் ஒரு பரிேசயன். எனது தந்ைதயும் ஒரு பரிேசயர்.
மரணத்தலிருந்து மக்கள் எழுவர் என்று நான் நம்புவதால் என்ைன இங்கு
நயாயந்தீர்க்கன்றனர்!” என்றான்.
௭ பவுல் இைதக் கூறயதும், சதுேசயருக்கும் பரிேசயருக்கும் ெபரும்

வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. குழுவல் ஒரு ப ரிவைன ஏற்பட்டது. ௮ (மக்கள்
இறந்தப றகு, மீண்டும் வாழ இயலாது என்று சதுேசயர் நம்புக றார்கள்.
ேதவதூதர்கேளா, ஆவகேளா இருப்பதல்ைல என்று சதுேசயர்கள்
ேபாத க்க றார்கள். ஆனால் பரிேசயர்கள் இவற்ைறெயல்லாம் நம்புக றார்கள்.)
௯ எல்லா யூதர்களும் உரக்கச் சத்தமிட ஆரம்ப த்தனர். பரிேசயரான சல
ேவதபாரகர்கள் எழுந்து நன்று, இவ்வாறு வவாத த்தனர், “நாங்கள் இந்த
மனிதனிடம் எந்தக்குற்றத்ைதயும்காணவல்ைல. தமஸ்குவுக்குவரும்வழியல்
ேதவதூதேனாஆவேயாஅவேனாடு ேபச யருக்க ேவண்டும்!” என்றனர்.
௧௦வவாதம் சண்ைடயாக மாற ற்று. யூதர்கள் பவுைல நார் நாராகக் க ழித்து

வடுவார்கள் என்று அதகாரி அஞ்சனான். எனேவ அவன் கீேழ ெசன்று
யூதர்களிடமிருந்து பவுைல வலக்க அைழத்து வந்து பைடக் கூடத்தல்
ைவத்தருக்குமாறுவீரர்களுக்குக்கட்டைளய ட்டான்.
௧௧ மறுநாள் இரவு கர்த்தர் பவுலின் அருேக வந்து நன்றார். அவர்,

“ைதரியமாக இரு. என்ைனக் குறத்து எருசேலமின் மக்களுக்கு நீ
கூறயருக்க றாய். நீ ேராமுக்கும் ெசன்று அங்குள்ள மக்களுக்கு என்ைனக்
குறத்துச்ெசால்லேவண்டும்” என்றார்.
பவுைலக்ெகால்லசலயூதர்களின்த ட்டம்
௧௨ மறுநாள் காைலயல் சல யூதர்கள் ஒரு த ட்டம் வகுத்தனர். அவர்கள்

பவுைலக் ெகால்ல வரும்பனர். அவர்கள் தங்களுக்குள் பவுைலக் ெகால்லும்

✡ ௨௩:௫: யாத். 22:28-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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மட்டும்உண்பேதா, பருகுவேதா இல்ைல என்றுஒரு சபதம் ெசய்துெகாண்டனர்.
௧௩ நாற்பது யூதர்களுக்கு ேமலாக இச்சத த்த ட்டத்ைத வகுத்தனர். ௧௪ இந்த
யூதர்கள் தைலைம ஆசாரியரிடமும் முதய யூதத் தைலவர்களிடமும் ெசன்று
ேபசனர். யூதர்கள், “நாங்கள் எங்களுக்குள் ஒரு சபதம் ெசய்துள்ேளாம்.
பவுைலக் ெகால்லும் மட்டும் உண்பேதா, உறங்குவேதா இல்ைல என்று
தீர்மானமாகச் சபதம் பூண்டுள்ேளாம்! ௧௫ எனேவ நாங்கள் ெசய்ய வரும்புவது
இதுேவ, நீங்களும் யூதக் குழுைவச் ேசர்ந்த எல்லாத் தைலவர்களும் ேபார்
அத காரிக்கு ஒரு ெசய்தைய அனுப்புங்கள். பவுைல உங்களிடம் அனுப்புமாறு
அவ்வதகாரிக்குக்கூறுங்கள். பவுலிடம்இன்னும்அதகமான ேகள்வகள் ேகட்க
வரும்புவதாக அவ்வதகாரிக்குச் ெசால்லுங்கள். அவன் இங்கு வரும் வழியல்
பவுைலக்ெகால்வதற்காக நாங்கள்காத்துக்ெகாண்டிருப்ேபாம்” என்றனர்.
௧௬ பவுலின் சேகாதரியன் மகன் இத்த ட்டத்ைதப் பற்ற க் ேகள்வப்பட்டான்.

அவன் பைடக் கூடத்த ற்குச் ெசன்று, இைதக் குறத்துப் பவுலுக்குக் கூறனான்.
௧௭அப்ேபாது பவுல் பைட அத காரிகளில் ஒருவைர அைழத்து அவைர ேநாக்க ,
“இவ்வைளஞைன அதகாரிய டம் அைழத்துச் ெசல்லுங்கள். இவன் அவருக்கு
ஒரு ெசய்த ெசால்லேவண்டும்” என்றான். ௧௮ எனேவ பைட அத காரி பவுலின்
சேகாதரியன்மகைனஅதகாரிய டம்அைழத்துவந்தான். அதகாரி “பவுல்என்ற
ைகத இவ்வைளஞைனஉங்களிடம்அைழத்துெசல்லுமாறுகூறனான். அவன்
உங்களிடம் ஏேதாகூற ேவண்டுமாம்” என்றான்.
௧௯ அதகாரி இைளஞைனக் ைகையப் ப டித்து தனித்த ஓரிடத்த ற்கு

அைழத்துச் ெசன்றான். அவன்இைளஞைன ேநாக்க , “நீ என்னிடம் என்னகூற
வரும்புக றாய்?” என்றுேகட்டான்.
௨௦ இைளஞன், “பவுைல நாைளயச் சங்கக் கூட்டத்த ற்கு அைழத்து

வரும்படியாக உங்கைளக் ேகட்பதற்கு யூதர்கள் முடிெவடுத்துள்ளனர். அவர்கள்
பவுலிடம் சல வளக்கங்கைளக் ேகட்கவருப்பதாக நீங்கள் நைனக்க
ேவண்டுெமன வரும்புகன்றனர். ௨௧ ஆனால் அவர்கைள நம்பாதீர்கள் 40
ேபருக்கும் ேமலான யூதர்கள் ஒளிந்தருந்து பவுைலக் ெகால்லக் காத்தருப்பர்.
அவைனக் ெகால்லும் வைரக்கும் உண்பேதா, பருகுவேதா இல்ைல என்று
அவர்கள் சபதமிட்டுள்ளனர். உங்கள் சம்மதத்த ற்காக இப்ேபாது அவர்கள்
தயாராகக் காத்துக்ெகாண்டிருக்கன்றனர்” என்றான்.
௨௨ அதகாரி இைளஞைன அனுப்பவ ட்டான். அதகாரி அவைன ேநாக்க ,

“அவர்கள்த ட்டத்ைதஎனக்குக்கூறயதாகயாரிடமும்ெசால்லாேத” என்றான்.

ெசசரியாவ ற்குப் பவுல்அனுப்பப்படுதல்
௨௩ பன்பு அத காரி இரண்டு பைட அத காரிகைள அைழத்தான். அவன்

அவர்கைள ேநாக்க , “ெசசரியாவுக்குப் ேபாவதற்குச் சல மனிதர்கள் ேவண்டும்.
இருநூறுபைடவீரர்கைளஆயத்தப்படுத்துங்கள். எழுபதுகுதைரவீரர்கைளயும்
இருநூறு ஈட்டிேயந்தய வீரர்கைளயும் தயார்படுத்துங்கள். இன்ற ரவு ஒன்பது
மணிக்குப் புறப்படத் தயாராக இருங்கள். ௨௪ பவுல் சவாரி ெசய்வதற்கும்
சல குதைரகைளப் ெபறுங்கள். ஆளுநர் ெபலிக்ஸிடம் அவன் பாதுகாப்பாக
அனுப்பப்பட ேவண்டும்” என்றான். ௨௫ அதகாரி ஒரு கடிதம் எழுதனான்.
அக்கடிதத்தன்வபரம்வருமாறு.

௨௬ களாடியஸ் ைலசயஸிடமிருந்து மிக மாட்சைம மிக்க ஆளுநர் ெபலிக்ஸ்
அவர்களுக்கு,
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வாழ்த்துக்கள்.
௨௭ யூதர்கள் இம்மனிதைனக் ைகப்பற்ற அவைனக் ெகால்வதற்கு

இருந்தார்கள். அவன் ஒரு ேராமக் குடிமகன் என்பைத நான் அறந்ேதன்.
எனேவ நான் எனது வீரேராடு ெசன்று அவைனக் காப்பாற்ற ேனன்.
௨௮ அவர்கள் ஏன் அவைனப் பழிக்க றார்கள் என்பைத அற ந்துெகாள்ள
வரும்ப ேனன். ௨௯ எனேவ யூத சங்கத்த ற்கு முன்னால் அவைனக் ெகாண்டு
வந்ேதன். இதுேவ நான் கண்டது. தவறான சல காரியங்கைளப் பவுல்
ெசய்ததாக யூதர்கள் கூறுகறார்கள். ஆனால் அந்தக் குற்றச்சாட்டுகள்
அவர்களது ெசாந்த யூதவத கைளப் பற்றயது. இந்த வஷயங்கள்
எதுவும் சைறத் தண்டைனக்ேகா மரண தண்டைனக்ேகா ஏற்றைவ அல்ல.
௩௦ ச ல யூதர்கள் பவுைலக் ெகால்லத் த ட்டமிடுக றார்கள் என்று எனக்குச்
ெசால்லப்பட்டது. எனேவ, தாமத க்காமல் நான் அவைன உங்களிடம்
அனுப்புக ேறன். அவனுக்ெகத ரான காரியங்கைள உங்களுக்குச்
ெசால்லுமாறுநான்அந்தயூதர்களுக்குச்ெசால்லிஇருக்க ேறன்என்பேத.

௩௧அவர்களுக்குச்ெசால்லப்பட்டகாரியங்கைளவீரர்கள்ெசய்தனர். அன்ற ரவு
அந்த பத்ரி நகரத்த ற்கு வீரர்கள் பவுைலக் கூட்டிச் ெசன்றனர். ௩௨ மறு நாள்
குதைர ேமலிருந்த வீரர்கள் பவுேலாடு ெசசரியாவுக்குச் ெசன்றனர். ஆனால்
மற்ற வீரர்களும் ஈட்டிேயந்தய வீரர்களும் எருசேலமிலுள்ள பைடக்கூடத்துக்குத்
தரும்பனர். ௩௩ குதைர ேமலிருந்த வீரர்கள் ெசசரியாவுக்குள் நுைழந்து
ஆளுநரிடம் கடிதத்ைதக்ெகாடுத்தனர். பன்பவுைலஅவரிடம்ஒப்பைடத்தனர்.
௩௪ ஆளுநர் கடிதத்ைதப் படித்தார். பன் அவர் பவுைல ேநாக்க , “நீ எந்தப்

பகுதையச் ேசர்ந்தவன்?” என்று ேகட்டார். பவுல் சலிசயாைவச் ேசர்ந்தவன்
என்பைத ஆளுநர் அற ந்தார். ௩௫ஆளுநர், “உன்மீது குற்றம் சுமத்தயவர்கள்
இங்கு வரும்ேபாது வழக்ைக வ சாரிக்க ேறன்” என்றார். அரண்மைனயல்
பவுைல ைவத்தருக்கும் ெபாருட்டு ஆளுநர் ஆைணகள் பறப்ப த்தார்.
(இக்கட்டிடம் ஏேராதால்கட்டப்பட்டது)

௨௪
யூதர்களின்குற்றச்சாட்டு
௧ ஐந்து நாட்களுக்குப் ப றகு அனனியா ெசசரியா நகரத்த ற்கு வந்தான்.

அனனியா தைலைம ஆசாரியனாக இருந்தான். ச ல முதய யூதத்
தைலவர்கைளயும் ெதர்த்துல்லு என்னும் ெபயருள்ள வழக்கறஞைரயும்
அனனியா அைழத்து வந்தருந்தான். ஆளுநர் முன்னால் பவுல் மீது
வழக்கு ெதாடுக்கும் ெபாருட்டு அவர்கள் ெசசரியாவுக்குச் ெசன்றார்கள்.
௨கூட்டத்த ற்கு முன் பவுல் அைழக்கப்பட்டான். ெதர்த்துல்லுகுற்றச்சாட்டுகைள
எடுத்துைரக்கத் துவங்கனான். ெதர்த்துல்லு, “மிகக் கனம் ெபாருந்தய
ெபலிக்ஸ் அவர்கேள! உங்களால் எங்கள் மக்கள் மிகுந்த அைமத ேயாடு
வாழ்க றார்கள். உங்கள் ஞானமான உதவயால் எங்கள் நாட்டில் பல தவறான
காரியங்கள் தருத்தப்பட்டு வருகன்றன. ௩ உங்களிடமிருந்து இவற்ைறப்
ெபறுவதால் மிக நன்றயுைடயவர்களாக இருக்க ேறாம். எல்லா இடங்களிலும்
நாங்கள் அவற்ைற ஒப்புக்ெகாள்க ேறாம். ௪ ஆனால் உங்கள் ேநரத்ைத
ேமலும் வீணாக்க நான் வரும்பவல்ைல. எனேவ நான் சுருக்கமாகச்
ெசால்க ேறன். தயவு ெசய்து ெபாறுைமயாக இருங்கள். ௫ இம்மனிதன்
ெதால்ைலகைள ஏற்படுத்துகறவன். உலகெமங்குள்ள யூதர்களிடம்
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அைமதையக்குைலக்கறான். நசேரயக்குழுவன்தைலவன்இவன். ௬-௮ேமலும்
அவன் ேதவாலயத்ைத நாசமாக்கமுயற்ச ெசய்துெகாண்டிருக்க றான். ஆனால்
நாங்கள் அவைனத் தடுத்துவ ட்ேடாம். இக்குற்றச்சாட்டுகள் அைனத்தும்
உண்ைமயா என்பைத நீர் முடிவு கட்டலாம். நீேர அவனிடம் சல ேகள்வகைளக்
ேகளும்”* என்றான். ௯ ப ற யூதர்களும் ஒப்புக்ெகாண்டனர். அவர்கள்,
“இைவயைனத்தும்உண்ைமேய!” என்றனர்.
பவுல்தனக்காகெபலிக்ஸின்முன்புவழக்காடுதல்
௧௦ பவுல் ேபசுமாறு ஆளுநர் குற ப்ப ட்டார். எனேவ பவுல் பதலாக, “ஆளுநர்

ெபலிக்ஸ் அவர்கேள, இந்தத் ேதசத்தன் நயாயாத பதயாக, நீண்ட காலமாக
நீங்கள்இருந்து வருகறீர்கள் என்பது எனக்குத் ெதரியும். எனேவ நான்உங்கள்
முன்பு எனக்காக வழக்காடுவதல் மக ழ்ச்ச யைடக ேறன். ௧௧ பன்னிரண்டு
நாட்களுக்கு முன்புதான் நான் எருசேலமுக்கு வழிபடச் ெசன்ேறன். இது
உண்ைமயா என்றுநீங்கள்ெதரிந்துெகாள்ளலாம். ௧௨என்ைனப்பழிக்க றஇந்த
யூதர்கள் நான் ஆலயத்தல் யாேராடும் வவாத ப்பைதப் பார்க்கவல்ைல. நான்
மக்களிடம் ெதால்ைலையயும் வைளவக்கவல்ைல. ெஜப ஆலயங்களிேலா,
நகரத்தன்ேவரிடங்களிேலாநான்வவாத க்கேவா,ெதால்ைலவைளவக்கேவா
ெசய்யவல்ைல. ௧௩ இப்ேபாது எனக்ெகத ராக அவர்கள் கூறும் குற்றச்
சாட்டுகைளஅவர்கள்நரூப க்கமுடியாது.
௧௪ “ஆனால் நான் உங்களுக்கு இைதச் ெசால்ேவன். இேயசுவன் வழிையப்

பன்பற்றும் சீடனாக நான் நமது முன்ேனாரின் ேதவைன வணங்குக ேறன்.
௧௫ இந்த யூதர்கள் ேதவனிடம் ெகாண்டுள்ள நம்ப க்ைக, அதாவது
நல்ேலாராயனும் தீேயாராயனும் சரி எல்லா மக்களும் மரணத்தனின்று
எழுப்பப்படுவர் என்ற அேத நம்ப க்ைக எனக்கும் உள்ளது. ௧௬ எனேவ தான்
ேதவனுக்கும்மனிதருக்கும்முன்பாக நான்சரிெயன்றுநம்புவைதஎப்ெபாழுதும்
ெசய்யமுயல்க ேறன்.
௧௭ “பலகாலம் எருசேலமிலிருந்து ெதாைலவல் வாழ்ந்து வந்ேதன்.

என் மக்களுக்குப் பணம் ெகாண்டு வரவும் காணிக்ைக ெசலுத்தவும்
நான் அங்குத் தரும்ப ச் ெசன்ேறன். ௧௮ ேதவாலயத்தல் நான் இைதச்
ெசய்துெகாண்டிருந்தேபாது சலயூதர்கள் என்ைனக் கண்டனர். சுத்தப்படுத்தும்
பண்டிைகைய† முடித்ேதன். நான் எந்தக் ெதால்ைலையயும் ஏற்படுத்தவல்ைல.
என்ைனசுற்ற எந்தக்கூட்டமும் ேசரவல்ைல. ௧௯ஆசயாவலுள்ள சலயூதர்கள்
அங்கருந்தார்கள். இங்கும் உங்கள் முன் அவர்கள் நன்றுெகாண்டிருக்க
ேவண்டும். நான் ஏேதனும் தவறாகச் ெசய்தருந்தால் என்ைனக் குற்றம்
சாட்டேவண்டியவர்கள் அவர்கேள. ௨௦ எருசேலமிலுள்ள யூத சங்கத்தன் முன்
நான் நன்றேபாது என்னில் ஏேதனும் பைழைய அவர்கள் கண்டார்களா
என்பைதஇந்த யூதர்களிடம் வ சாரியுங்கள். ௨௧நான்அவர்கள்முன்னிைலயல்
நன்றேபாது ஒன்ைற மட்டும் கூற ேனன். ‘மரணத்தனின்று மக்கள் எழும்புவர்
என்பைத நான் நம்புவதால்இன்ைறக்கு நீங்கள் என்ைனநயாயந்தீர்க்க றீர்கள்’
என்ேறன்” என்றுகூறனான்.

* ௨௪:௬-௮: வாக்கயங்கள் சல க ேரக்கப் ப ரத களில் 66-8a ேசர்க்கப்பட்டுள்ளன. ‘நாங்கள் அவைன
எங்கள் ெசாந்தச் சட்டங்கள் மூலம் தண்டிக்க வரும்ப ேனாம். ஆனால் ைலசயாஸ் வந்து அதகமாக
வற்புறுத்த எங்களிடமிருந்து அவைன அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானான். ைலசயாஸ் தன் மக்களுக்கு
எங்கைளக்குற்றம்சாட்டகட்டைளய ட்டுள்ளான்.” † ௨௪:௧௮: சுத்தப்படுத்தும்பண்டிைகயூதர்கள்நசேரய
வ ரதத்ைதமுடிக்கச்ெசய்யும் ச றப்பானெசயல்கள்.
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௨௨ இேயசுவன் வழிகைளக் குறத்து ஏற்கனேவ ெபலிக்ஸ் ந ரம்பத்
ெதரிந்துைவத்தருந்தான். அவன் வழக்ைக இந்த இடத்தல் நறுத்தயவனாக,
“அதகாரி லீச யா இங்கு வருகறேபாது, இவற்ைறக் குறத்து முடிெவடுப்ேபன்”
என்றான். ௨௩ ெபலிக்ஸ் பைட அத காரிய டம் பவுைலக் காவலில் ைவக்குமாறு
கூறனான். அவன் பைட அத காரிய டம் பவுலுக்குச் சற்றுச் சுதந்த ரம்
அளிக்குமாறும், பவுலின் நண்பர்கள் அவனுக்குத் ேதைவயான ெபாருட்கைளக்
ெகாண்டுவந்துஉதவுவதற்குஅனுமத அளிக்குமாறும்கூறனான்.

ெபலிக்ஸ்முன்பவுல்
௨௪ ச ல நாட்களுக்குப் ப றகு ெபலிக்ஸ், அவனது மைனவ துருசல்லாவுடன்

வந்தான். அவள் யூதப் ெபண்மணி. ெபலிக்ஸ் பவுைலத் தன்னிடம் அைழத்து
வருமாறுகூறனான். க றஸ்துஇேயசுவல்ைவக்கும்வசுவாசத்ைதக்குற த்துப்
பவுல் ேபசுவைத ெபலிக்ஸ் ேகட்டான். ௨௫ ேநர்ைமயான வாழ்வு, தன்னடக்கம்,
எத ர்காலத்தன் நயாயத்தீர்ப்பு ஆகயவற்ைறக் குறத்துப் பவுல் கூறயைதக்
ேகட்டு அவன் அஞ்சனான். ெபலிக்ஸ் “இப்ேபாது ேபாய் வடு! இன்னும் கால
அவகாசம் கைடக்கும்ேபாது உன்ைனஅைழக்க ேறன்” என்றான். ௨௬பவுேலாடு
ெபலிக்ஸ் ேபசுவதற்கு மற்ெறாரு காரணமும் இருந்தது. பவுல் தனக்கு லஞ்சம்
ெகாடுப்பான்எனவும்ெபலிக்ஸ்நம்பனான். எனேவெபலிக்ஸ்பவுைலஅடிக்கடி
அைழப்ப த்துஅவேனாடு ேபசனான்.
௨௭ ஆனால் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் ப றகு, ேபார்ச யு ெபஸ்து

ஆளுநரானார். ெபலிக்ஸ் ஆளுநராக இருக்கவல்ைல. ெபலிக்ஸ் யூதர்கைள
மக ழ்வக்கும்படியாக ஏேதனும் ெசய்ய ேவண்டுெமன்று வரும்பயதால்
பவுைலச் சைறய ேலேயவ ட்டுச்ெசன்றான்.

௨௫
பவுலின்வாதம்
௧ ெபஸ்து ஆளுநரானான். மூன்று நாட்களுக்குப் ப றகு அவன்

ெசசரியாவலிருந்து எருசேலமுக்குச் ெசன்றான். ௨ தைலைம ஆசாரியரும்
முக்கயமான யூதத் தைலவர்களும் ெபஸ்துவுக்கு முன் பவுலுக்கு எத ராக
வழக்குகைளத் ெதாடுத்தனர். ௩ தங்களுக்கு ஓர் உதவ ெசய்யும்படியாக
ெபஸ்துைவ ேவண்டினர். பவுைல எருசேலமுக்கு மீண்டும் அனுப்பும்படியாக
ெபஸ்துைவக் ேகட்டார்கள். வழியல் பவுைலக் ெகால்வதற்குத் த ட்டம்
வகுத்தனர்.
௪ஆனால் ெபஸ்து, “இல்ைல! பவுல் ெசசரியாவல் ைவக்கப்படுவான். நாேன

ெசசரியாவுக்குச் சீக்க ரம் ேபாேவன். ௫உங்கள்தைலவர்கள் சலரும் என்ேனாடு
வரலாம். அவன் உண்ைமயாகேவ குற்றம் ெசய்தருந்தால் ெசசரியாவல்
அவர்கள்அம்மனிதன்மீதுவழக்குெதாடரலாம்” என்றான்.
௬ எட்டு அல்லது பத்து நாட்கள் ெபஸ்து எருசேலமில் தங்கனான். பன்

அவன் ெசசரியாவுக்குத் தரும்பனான். மறுநாள் ெபஸ்து பவுைலத்
தனக்கு முன்னால் அைழத்து வருமாறு வீரர்களுக்குக் கூறனான். ெபஸ்து
நீத பதயன் இருக்ைகயல் அமர்ந்தருந்தான். ௭ பவுல் அைறக்குள் வந்தான்.
எருசேலமிலிருந்து வந்த யூதர்கள் அவைனச் சுற்றலும் நன்று ெகாண்டனர்.
பவுல் பல குற்றங்கைளச் ெசய்தான் என்று யூதர்கள் கூறனார்கள். ஆனால்
இக்காரியங்கள் எைதயும் நரூப க்க முடியவல்ைல. ௮ பவுல் தன்ைனக்
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காத்துக்ெகாள்வதற்குக் கூறயதாவது, “யூத சட்டத்துக்கு மாறாகேவா,
ேதவாலயத்துக்கு எத ராகேவா, இராயருக்கு வ ேராதமாகேவா, நான் எந்தக்
குற்றத்ைதயும்ெசய்யவல்ைல” என்றான்.
௯ ஆனால் ெபஸ்து யூதர்கைளத் தருப்த ப்படுத்த நைனத்தான். எனேவ

அவன் பவுைல ேநாக்க , “நீ எருசேலமுக்குப் ேபாக வரும்புக றாயா?
இக்குற்றங்களுக்காக நான் அங்கு நீத வழங்கேவண்டுெமன்று
வரும்புக றாயா?” என்றுேகட்டான்.
௧௦ பவுல், “இராயனின் நயாயஸ்தலத்த ற்கு முன்பாக நான் நன்று

ெகாண்டிருக்க ேறன். இங்கு நான் நயாயந்தீர்க்கப்படேவண்டும்! நான்
யூதர்களுக்கு எந்தக் குற்றத்ைதயும் ெசய்யவல்ைல. இது உண்ைமெயன்பது
உங்களுக்குத் ெதரியும். ௧௧ நான் ஏேதனும் தவறு ெசய்து, சட்டமும்
நான் அதற்காக இறக்க ேவண்டுெமனக் கூறனால், நான் இறப்பதற்குச்
சம்மத க்க ேறன். நான் மரணத்தனின்று தப்பேவண்டுெமன்று ேகட்கவல்ைல.
ஆனால் இப்பழிகள் ெபாய்ெயனில் யாரும் என்ைன யூதரிடம் ஒப்பைடக்கக்
கூடாது. நான்இராயரால் நயாயந்தீர்க்கப்படவரும்புக ேறன்!” என்றான்.
௧௨ெபஸ்து தனதுஆேலாசகர்களிடம் இைதக் குற த்துக் கலந்தாேலாச த்தான்.

பன்பு அவன், “நீ இராயைரப் பார்க்க ேவண்டுெமனக் ேகட்டாய், எனேவ நீ
இராயரிடம் ேபாவாய்” என்றான்.
ஏேராதுஅக ரிப்பாவன்முன்பவுல்
௧௩ ச ல நாட்களுக்குப் ப றகு அக ரிப்பா மன்னரும் ெபர்னிசும் ெபஸ்துைவ

சந்த க்குமாறு ெசசரியாவுக்கு வந்தனர். ௧௪ அங்குப் பல நாட்கள்
தங்கயருந்தனர். பவுலின் வழக்ைகக் குற த்து ெபஸ்து மன்னருக்குக்
கூறனான். ெபஸ்து, “ெபலிக்ஸ் சைறயல் வ ட்டுச் ெசன்ற ஒரு
மனிதன் இருக்கறான். ௧௫ நான் எருசேலமுக்குப் ேபானேபாது தைலைம
ஆசாரியரும், முதய யூத அதகாரிகளும் அவன் மீது வழக்குத் ெதாடுத்தனர்.
அவனுக்கு நான் மரண தண்டைன அளிக்க ேவண்டுெமன யூதர்கள்
வரும்பனர். ௧௬ ஆனால் நான், ‘ஒரு மனிதன் குற்றம் ெசய்ததாகக் குற்றம்
சாட்டப்பட்டால், ேராமர் அவைனப் ப றரிடம் ந யாயம் வழங்குவதன் ெபாருட்டு
ஒப்பைடப்பதல்ைல. முதலில் அம்மனிதன் அவைனப் பழியடும் மக்கைள
எத ர்ெகாள்ளேவண்டும். அவர்கள் இட்ட வழக்குகளுக்கு எத ரான தனது
கருத்துக்கைளச்ெசால்லேவண்டும்’ என்றுபதல்அளித்ேதன்.
௧௭ “எனேவ இந்த யூதர்கள் வழக்காடுவதற்காக ெசசரியாவுக்கு வந்தனர்.

நான் காலத்ைத வீணாக்கவல்ைல. மறுநாேள நீத பதயன் இருக்ைகயல்
அமர்ந்து, அம்மனிதைன அைழத்து வருமாறு கட்டைளய ட்ேடன். ௧௮ யூதர்கள்
எழுந்து நன்று அவைனப் பழித்தனர். ஆனால் எந்தப் பயங்கரக் குற்றத்ைதயும்
அவன் ெசய்ததாக யூதர்கள் கூறவல்ைல. அவர்கள் ெசால்வார்கள் என்று
நான் எண்ணியருந்ேதன். ௧௯ அவர்கள் தங்கள் மதத்ைதக் குற த்தும் இேயசு
என்கறமனிதைனப்பற்றயும்மட்டுேமகூறனார்கள். இேயசுஇறந்தார்,ஆனால்
பவுல் அவர் இன்னும் உய ேராடிருக்க றார். என்று கூறுகறான். ௨௦ எனக்கு
இவற்ைறக் குறத்து வவரமாகத் ெதரியவல்ைல. எனேவ நான் ேகள்வகள்
ேகட்கவல்ைல. நான் பவுைல ேநாக்க , ‘நீ எருசேலமுக்குப் ேபாய் அங்கு இைவ
குறத்து நயாயந்தீர்க்கப்பட வரும்புக றாயா?’ என்று ேகட்ேடன். ௨௧ ஆனால்
பவுல்ெசசரியாவ ேலேயைவக்கப்படேவண்டுெமன்றுேகட்டான். அவன்இராயர்
முடிெவடுக்க ேவண்டுெமன வரும்புக றான். ேராமில் இராயரிடம் அவைன
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அனுப்பும் மட்டும் அவன் இங்ேகேய ைவக்கப்பட நான் கட்டைளய ட்டுள்ேளன்”
என்றுகூறனான்.
௨௨ அக ரிப்பா ெபஸ்துைவ ேநாக்க , “நானும் நாைள இந்த மனிதன்

கூறுவைதக் ேகட்கவரும்புக ேறன்” என்றான்.
ெபஸ்து, “நீங்கள்ேகட்பீர்கள்” என்றான்.
௨௩ மறுநாள் அக ரிப்பாவும் ெபர்னிசும் அங்கு வந்தார்கள். மிக முக்கயமான

மனிதர்களுக்குரிய ஆைடகைள உடுத்த , அதற்ேகற்றவாறு நடந்துெகாண்டனர்.
அக ரிப்பாவும் ெபர்னிசும் பைட அத காரிகளும், ெசசரியாவன் முக்கய
மனிதர்களும் நயாயத்தீர்ப்பு அைறக்குள் ெசன்றனர். ெபஸ்து பவுைல உள்ேள
அைழத்துவருமாறுவீரர்களுக்குக்கட்டைளய ட்டான்.
௨௪ ெபஸ்து, “அக ரிப்பா மன்னரும் இங்குள்ள எல்ேலாரும் இப்ேபாது

இம்மனிதைனப்பார்க்க றீர்கள். இங்கும்,எருசேலமிலுள்ளஎல்லாயூதமக்களும்
இவனுக்ெகத ராக என்னிடம் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். அவர்கள் குற்றங்கைளக்
கூறயேபாது, அவைன இனிேமலும் உய ேராடு வ ட்டு ைவக்கக்கூடாெதன்று
கூக்குரலிட்டனர். ௨௫ நான் நயாயங்ேகட்டேபாது அவனிடம் எந்தத் தவைறயும்
காணவல்ைல. அவனுக்கு மரண தண்டைன வதக்குமளவற்கு எந்தக்
காரணமும்இருக்கவல்ைல. அவன்இராயரிடம் ந யாயம் ெபற வரும்புக றான்.
எனேவ அவைன ேராமுக்கு அனுப்பத் தீர்மானித்துள்ேளன். ௨௬ இம்மனிதன்
ெசய்த தவறாக இராயருக்கு எழுதுவதற்குத் தீர்மானமாக எதுவும் இல்ைல.
எனேவ உங்களுக்கு முன்பாக, வேசஷமாக அக ரிப்பா மன்னேர, உங்களுக்கு
முன்பாக அவைனக் ெகாண்டு வந்துள்ேளன். நீங்கள் அவைன வனவலாம்.
இராயருக்கு ஏதாவது எழுதுமாறு கூறலாம். ௨௭ ஒரு ைகத க்கு எத ராக
எந்தக் குற்றத்ைதயும் குற ப்ப டாமல் அவைன இராயரிடம் அனுப்புவது
மூடத்தனமானதுஎன்றுநைனக்க ேறன்” என்றான்.

௨௬
அக ரிப்பா மன்னன்முன்பவுல்
௧ அக ரிப்பா பவுைல ேநாக்க , “இப்ேபாது உன்ைனப்பற்ற நீேய ேபசலாம்”

என்றான். பன் பவுல் தனது ைகைய உயர்த்த த் தனக்கு சார்பாகப் ேபசத்
துவங்கனான். ௨ அவன், “அக ரிப்பா மன்னேர, யூதர்கள் எனக்கு எத ராகச்
ெசான்ன எல்லா வழக்குகளுக்கும் நான் பதல் கூறுேவன். நான் இன்று
உங்கள் முன்பாக நன்றுஇைதச் ெசய்வைத ஓர் ஆசீர்வாதமாகக் கருதுக ேறன்.
௩நீங்கள் எல்லாயூதவழக்கங்கைளயும்யூதர்கள்வாதடுக ற காரியங்கைளயும்
மிகுதயாக அற ந்தருப்பதால் நான் உங்கேளாடு ேபசுவதல் மக ழ்ச்ச
ெகாள்ளுக ேறன். தயவுெசய்துநான்ெசால்வைதக்கவனமாகக் ேகளுங்கள்.
௪ “எனது முழு வாழ்க்ைகையக் குறத்து எல்லா யூதர்களும்

அறந்தருக்க றார்கள். முதலில் எனது ெசாந்த நாட்டில் நான் வாழ்ந்த
வைகையயும், பன்னர் எருசேலமில் வாழ்ந்த வைகையயும் பற்ற அவர்கள்
அற ந்தருக்க றார்கள். ௫இந்தயூதர்களுக்குஎன்ைனப்பலகாலமாகத் ெதரியும்.
அவர்கள் வரும்பனால் நான் ஒரு நல்ல பரிேசயன் என்று உங்களுக்குக் கூற
முடியும். யூத மக்களில் ப ற எல்லா ப ரிவனைரக் காட்டிலும் பரிேசயர்கள்
யூத மதவத கைளக் கவனமாகப் பன்பற்றுகறார்கள். ௬ ேதவன் நமது
முன்ேனாருக்குக் ெகாடுத்த வாக்குறுதைய நான் நம்புவதால் இப்ேபாது நான்
வ சாரைணயலிருக்க ேறன். ௭ நமது மக்களில் பன்னிரண்டு குலத்தனரும்
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ெபறேவண்டுெமன நம்பும் வாக்குறுத இதுேவ. இந்நம்ப க்ைகக்காக யூதர்கள்
ேதவனுக்கு இரவும் பகலும் ேசைவ புரிகன்றனர். எனது மன்னேர, நான்
இந்த வாக்குறுதய ேல நம்ப க்ைக ைவத்தருப்பதால் யூதர்கள் என் மீது பழி
சுமத்துகன்றனர்! ௮ ேதவன் மரணத்தனின்று மக்கைள எழுப்ப முடியுெமன்பது
நம்பஇயலாததுஎனஏன்மக்கள்எண்ணுகன்றனர்?
௯ “நான் பரிேசயனாக இருந்தேபாது, நாசேரத்ைதச் ேசர்ந்த இேயசுவன்

ெபயருக்குஎத ராகப் பலகாரியங்கைளச்ெசய்யஎண்ணிேனன். ௧௦எருசேலமில்
வசுவாச களுக்கு* எத ராகப் பல காரியங்கைளச் ெசய்ேதன். வசுவாச களில்
பலைரச் சைறயலிடும் அதகாரத்ைதத் தைலைம ஆசாரியர் எனக்குக்
ெகாடுத்தருந்தனர். இேயசுவன் சீஷர்கள் ெகால்லப்பட்டேபாது, அது ஒரு
நல்ல ெசய்ைக என்று நான் ஒப்புக்ெகாண்ேடன். ௧௧ ஒவ்ெவாரு யூத ெஜப
ஆலயத்தலும் நான்அவர்கைளத் தண்டித்ேதன். இேயசுவுக்கு எத ராக அவர்கள்
தகாதவற்ைறப் ேபசச் ெசய்வதற்கு முயற்ச த்ேதன். அம்மக்களிடம் நான்
ெகாண்டஅதக சனத்தால்அவர்கைளக் கண்டுபடித்துத்துன்புறுத்துவதற்காக
ேவறுநகரங்களுக்குெசன்ேறன்.
இேயசுைவப்பற்ற பவுலின்சாட்ச
௧௨ “ஒரு முைற தைலைம ஆசாரியர் தமஸ்கு நகரத்த ற்குப் ேபாகும்

அத காரத்ைதயும் அனுமதையயும் ெகாடுத்தார்கள். ௧௩ நான் தமஸ்குவுக்குப்
ேபாய்க்ெகாண்டிருந்ேதன். அது நண்பகல் ெபாழுது. நான் வானத்தலிருந்து
ஓர் ஒளிையப் பார்த்ேதன். சூரியைனக் காட்டிலும் அதகமாக அவ்ெவாளி
ப ரகாச த்தது. அந்தஒளி என்ைனயும்என்ேனாடுபயணம்ெசய்தமனிதர்கைளச்
சுற்றயும் ப ரகாச த்தது. ௧௪ நாங்கள் எல்ேலாரும் நலத்தல் வீழ்ந்ேதாம்.
அப்ேபாதுயூதெமாழியல்ஒருகுரல்என்ேனாடுேபசுவைதக்ேகட்ேடன். அக்குரல்
‘சவுேல, சவுேல, ஏன் இக்ெகாடுைமகைள எனக்கு எத ராகச் ெசய்க றாய்? நீ
என்ைன எத ர்ப்பதன் மூலம் உன்ைன நீேய துன்புறுத்த க்ெகாண்டிருக்க றாய்’
என்றது.
௧௫ “நான், ‘ஆண்டவேர, நீங்கள் யார்’ என்ேறன். ஆண்டவர், ‘நான்

இேயசு. நீ துன்பப்படுத்துகறவர் நாேன. ௧௬ எழுந்தரு. நான் உன்ைன
எனது ஊழியனாகத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க ேறன். நீ எனக்குச் சாட்ச யாக
இருப்பாய். இன்று பார்த்த என்ைனப் பற்றய ெசய்த கைளயும், உனக்கு
நான் காட்டப்ேபாக ற வஷயங்கைளயும் நீ மக்களுக்குக் கூறுவாய். ௧௭ நான்
உனது ெசாந்த மக்கள் உன்ைனத் துன்புறுத்துவதற்கு அனுமதக்கமாட்ேடன்.
யூதரல்லாத மக்களிடமிருந்தும் நான் உன்ைனப் பாதுகாப்ேபன். நான் உன்ைன
இம்மக்களிடம் அனுப்புக ேறன். ௧௮உண்ைமையஇம்மக்களுக்கு நீ காட்டுவாய்.
அதனால் மக்கள் இருளிலிருந்து ஒளிக்குத் தரும்புவார்கள். சாத்தானின்
அதகாரத்தலிருந்து ேதவனிடம் தரும்புவார்கள். ேமலும்அவர்களது பாவங்கள்
மன்னிக்கப்படும். என்ைன நம்புவதால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட மனிதேராடு
அவர்களும்பங்குெபறமுடியும்’ என்றார்” என்றுகூறனான்.
தன்ஊழியம் பற்ற பவுல்
௧௯ பவுல் ெதாடர்ந்து ேபசனான். “அக ரிப்பா மன்னேர, பரேலாகத்தலிருந்து

இக்காட்ச வந்தேபாது, நான் அதற்குக் கீழ்ப்படிந்ேதன். ௨௦ மக்கள் அவர்களது

* ௨௬:௧௦: வசுவாச கள்எழுத்தன்படியானெபாருள் “தூயவர்கள்”இேயசுைவவசுவாச க்கும்மக்களுக்கு
வழங்கப்படும்ெபயராகும்.
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இருதயங்கைளயும் வாழ்க்ைககைளயும் மாற்ற க்ெகாண்டு, ேதவனிடம்
தரும்ப ேவண்டுெமன்று அவர்களுக்குக் கூற ஆரம்ப த்ேதன். அவர்கள் மனம்
மாறனார்கள் என்பைத ெவளிக்காட்டும்படியான ெசயல்கைளச் ெசய்யுமாறு
மக்களுக்குக் கூற ேனன். தமஸ்குவலுள்ள மக்களுக்கு முதலில் இைதக் கூற
ஆரம்ப த்ேதன். பன் எருசேலமுக்கும், யூேதயாவன் ஒவ்ெவாரு பாகத்த ற்கும்
ெசன்று, அங்குள்ள மக்களுக்கு இவற்ைறக் கூற ேனன். ேமலும் யூதரல்லாத
மக்களிடமும் நான்ெசன்ேறன்.
௨௧ “எனேவதான் யூதர்கள் என்ைனப் ப டித்து, ேதவாலயத்தல் என்ைனக்

ெகால்ல முயன்றார்கள். ௨௨ஆனால் ேதவன் எனக்கு உதவனார். இன்னமும்
எனக்கு உதவக் ெகாண்டிருக்க றார். ேதவனுைடய உதவயால் நான்
இன்று இங்கு நன்று ெகாண்டிருக்க ேறன். நான் கண்ட மகத்தானதும்
எளியதுமானவற்ைறயும் கூறக்ெகாண்டுள்ேளன். ஆனால் நான் எைதயும்
புத தாகக் கூறக் ெகாண்டிருக்கவல்ைல. பன்னர் ந கழுெமன்று
ேமாேசயும் தீர்க்கதரிச களும் கூறயவற்ைற நான் கூறக்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
௨௩ ெதால்ைலகைள அனுபவத்தபன் மரணத்தன்று முதன் முதலில் எழுபவர்
க றஸ்துேவ என்று அவர்கள் கூறனர். ேமாேசயும் தீர்க்கதரிச களும் கறஸ்து
யூத மக்களுக்கும் யூதரல்லாத மக்களுக்கும் ஒளிையத் தருபவர் என்று
கூறனார்கள்” என்றான்.

அக ரிப்பாைவதன்சார்பாக்கமுைனவது
௨௪ பவுல் இவற்ைறத் தனக்குச் சாதகமாகக் கூறக்ெகாண்டிருந்தெபாழுது

ெபஸ்து உரக்க, “பவுேல, நீ ைபத்தயக்காரன்! அதகப் படிப்பு உன்ைனப்
ப த்தனாக்கவ ட்டது!” என்றான்.
௨௫ பவுல், “மிக மாட்சைமமிக்க ெபஸ்துேவ, நான் ப த்தன் அல்லன். நான்

கூறுபைவஉண்ைமயானைவ. எனதுவார்த்ைதகள்ஒருமூடனின்வார்த்ைதகள்
அல்ல. அைவஉண்ைமயானைவயும், ஞானமிக்கைவயும்ஆகும். ௨௬அக ரிப்பா
மன்னர் இவற்ைற நன்கு அறந்தருக்க றார். நான் சுதந்த ரமாக அவேராடு
ேபசமுடியும். இைவ அைனத்ைதயும் குறத்து அவர் ேகள்வப்பட்டிருக்க றார்
என்பைத நான் அற ேவன். ஏன்? இைவயைனத்தும் மக்கள் காணும்படியாக
நடந்தைவேய. ௨௭ அக ரிப்பா மன்னேர, தீர்க்கத ரிச கள் எழுதயவற்ைற
நம்புக றீர்களா? நீங்கள்நம்புக றீர்கள்என்பதுஎனக்குத்ெதரியும்!” என்றான்.
௨௮ அக ரிப்பா பவுலிடம் “நீ அவ்வளவு எளிதாக என்ைனக் கறஸ்தவனாக

மாறுவதற்குத்தூண்டமுடியும்என்றுநைனக்கறாயா?” என்றுேகட்டான்.
௨௯ பவுல், “அது எளிதானதா கடினமானதா, என்பது முக்கயமல்ல.

நீங்கள் மட்டுமல்ல, என்ைனக் ேகட்க ற இங்குள்ள ஒவ்ெவாருவரும் இன்று
இரட்ச க்கப்பட்டு எனக்குப் பூட்டப்பட்டுள்ள இந்த வலங்குகைளத் தவ ர்த்து
எல்லாவற்றலும்என்ைனப் ேபாலாக ேவண்டுெமன்றுேதவனிடம் ப ரார்த்தைன
ெசய்க ேறன்” என்றான்.
௩௦ அக ரிப்பா மன்னரும் கவர்னர் ெபஸ்துவும் ெபர்னிசும் அவர்கேளாடு

அமர்ந்தருந்த எல்லா மக்களும் எழுந்து ௩௧ ஒருவேராெடாருவர்
ேபச க்ெகாண்டு அந்த அைறைய வ ட்டுச் ெசன்றார்கள். அவர்கள்,
“இம்மனிதன் ெகால்லப்படேவா, சைறயல் அைடக்கப்படேவா கூடாது,
உண்ைமய ேலேய தவறான எைதயும் அவன் ெசய்யவல்ைல!” என்றார்கள்.
௩௨ அக ரிப்பா ெபஸ்துைவ ேநாக்க , “அவன் மட்டும் இராயரிடம்
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வண்ணப்பக்காமலிருந்தருந்தால் அவன் வடுதைல ெசய்யப்பட்டிருக்கலாம்”
என்றான்.

௨௭
ேராமாபுரிப் பயணம்
௧ நாங்கள் இத்தாலிக்குக் கடற்பயணம் ெசய்யேவண்டுெமன

முடிெவடுக்கப்பட்டது. ஜூலியஸ்என்னும்ெபயருள்ளபைடஅத காரி பவுைலயும்
ேவறு சல ைகத கைளயும் ெபாறுப்ேபற்றுக் ெகாண்டான். இராயரின் பைடயல்
ஜூலியஸ் ேசைவ புரிந்துெகாண்டிருந்தான். ௨ நாங்கள் ஒரு கப்பலில் ஏற ச்
ெசன்ேறாம். கப்பல் அத ரமித்த யம் என்னும் நகரிலிருந்து வந்து ஆசயாவன்
பல இடங்களுக்குப் பயணம் ெசல்லத் தயாராக இருந்தது. அரிஸ்தர்க்கும்
எங்கேளாடு வந்தான். அம்மனிதன் மக்கேதானியாவல் ெதசேலானிக்கா
நகரத்ைதச் ேசர்ந்தவன்.
௩ மறுநாள் நாங்கள் சீேதான் நகரத்த ற்கு வந்ேதாம். ஜூலியஸ் பவுேலாடு

நல்ல முைறயல் நடந்துெகாண்டான். அவன், பவுல் அவனது நண்பர்கைளச்
ெசன்று சந்த க்கும் சுதந்த ரத்ைத அவனுக்குக் ெகாடுத்தான். இந்த நண்பர்கள்
பவுலுக்குரிய ேதைவகைளக் கவனித்து வந்தனர். ௪ நாங்கள் சீேதான்
நகரத்தலிருந்து கடலில் பயணமாேனாம். காற்று எங்களுக்கு எத ர்த் தைசயல்
வீசயபடியால் சீப்புரு தீவன் கைரேயாரம் எங்கள் கடற்பயணம் ெதாடர்ந்தது.
௫ சலிசயா, பம்பலியா வழியாகக் கடைலக் கடந்து ெசன்ேறாம். பன்
லீசயாவலுள்ளமீரா நகரத்த ற்கு நாங்கள்வந்ேதாம். ௬மீராவல் பைடஅத காரி
அெலக்ஸாண்டிரியா நகரத்தலிருந்து வந்த ஒரு கப்பைலக் கண்டான். இந்தக்
கப்பல்இத்தாலிக்குப் ேபாய்க் ெகாண்டிருந்தது. எனேவஅவன்எங்கைளஅதல்
ஏற்றனான்.
௭ நாங்கள் ந தானமாகப் பல நாட்கள் கடலில் பயணம் ெசய்ேதாம்.

காற்று எங்களுக்கு எத ராக வீச க்ெகாண்டிருந்தபடியால் கனீது நகைர
அைடவேத கடினமாக இருந்தது. அவ்வழியாக ேமலும் ேபாக முடியவல்ைல.
சால்ேமானின் அருேகயுள்ள க ேரத்தா தீவன் ெதன் பகுதயன் வழியாகக் கடல்
பயணமாேனாம். ௮ கடற்கைர ஓரமாகப் ேபாேனாம். ஆனாலும் கடற் பயணம்
கடினமாக இருந்தது. பாதுகாப்பான துைறமுகம் என்னும்இடத்த ற்கு வந்ேதாம்.
லேசயா நகரம்அந்தஇடத்த ற்குஅருகாைமயலிருந்தது.
௯ நைறய ேநரத்ைத நாங்கள் இழந்தருந்ேதாம். கடற்பயணம் ெசய்வது

ஆபத்தானதாக இருந்தது. ஏெனனில் யூதர்களின் உபவாச தனம்
ஆரம்ப த்தருந்தது. எனேவ பவுல், ௧௦ “மனிதேர இப்பயணத்தல் இன்னும்
ெதால்ைலகள் மிகுதயாக இருக்கும் என்று எண்ணுகேறன்” என்று அவர்கைள
எச்சரித்தான். “கப்பலும், கப்பலின் ெபாருள்களும் இழக்கப்படலாம். நம்
உயைரயும் நாம் இழக்கக்கூடும்!” என்றான். ௧௧ஆனால் கப்பல் தைலவனும்
கப்பலின்ெசாந்தக்காரனும்பவுல்கூறயைதஒப்புக்ெகாள்ளவல்ைல. அதனால்
பைட அத காரி பவுைல நம்பவல்ைல. பதலாக, தைலவனும் கப்பலின்
ெசாந்தக்காரனும் கூறயைத அதகாரி நம்பனான். ௧௨குளிர்காலத்தல் கப்பல்
தங்குவதற்கு அத்துைறமுகமும் ஏற்றதல்ல. எனேவ ெபரும்பான்ைமயான
மனிதர்களும் கப்பல் புறப்படேவண்டுெமன முடிெவடுத்தனர். ேபனிக்ஸ்
நகரத்ைத அைடயக் கூடுெமன அவர்கள் நம்பனர். குளிர்காலத்தல் கப்பல்
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அங்கு தங்கமுடியும். (க ேரத்தா தீவல் ேபனிக்ஸ் ஒரு நகரம். ெதன் ேமற்கு, வட
ேமற்குதைசகைளேநாக்கயதுைறமுகம்அங்கருந்தது.)
புயல்
௧௩ ெதற்கலிருந்து ஒரு நல்ல காற்று வீசயது. கப்பலிலிருந்த மனிதர்கள்,

“நமக்குத் ேதைவயான காற்று இது. இப்ேபாது அது வீசுகறது!” என்று
நைனத்தார்கள். எனேவ அவர்கள் நங்கூரத்ைத ேமேல இழுத்தார்கள்.
க ேரத்தா தீவுக்கு ெவகு அருகல் பயணம் ெசய்ேதாம். ௧௪ “வட க ழக்கன்”
என்னும் ெபயருள்ள மிகப் பலமான காற்று தீவன் குறுக்காக வந்தது.
௧௫ இக்காற்று கப்பைலச் சுமந்து ெசன்றது. காற்றுக்கு எத ராகக் கப்பலால்
ெசல்ல முடியவல்ைல. எனேவ, முயற்ச ெசய்வைதவ ட்டு, காற்று எங்கைளச்
சுமந்துெசல்லும்படியாகவ ட்ேடாம்.
௧௬ கலவுதா என்னும் ஒரு ச றய தீவன் கீேழ ெசன்ேறாம். எங்களால் உய ர்

மீட்கும் படைக ெவளிேய எடுக்கமுடிந்தது. ஆனால் அைத எடுப்பது மிகக்
கடினமானெசயலாகஇருந்தது. ௧௭உய ர்மீட்கும்படைகமனிதர்கள்எடுத்தபன்,
அவர்கள் கப்பைலச் சுற்றலும் கயறுகளால் கப்பல் சரியாக இருப்பதற்ெகன்று
கட்டினார்கள். ச ர்டிஸின்மணற்பாங்கானகைரயல்கப்பல்ேமாதக்கூடுெமன்று
அவர்கள்நைனத்தார்கள். எனேவதுடுப்புகைளஎடுத்துவ ட்டு,காற்றுகப்பைலச்
ெசலுத்தும்படியாகவ ட்டார்கள்.
௧௮ மறுநாள் புயல் கடுைமயாகத் தாக்கயதால் மனிதர்கள் கப்பலிலிருந்து

சல ெபாருட்கைள ெவளிேய வீசனார்கள். ௧௯ ஒரு நாள் கழிந்ததும் கப்பலின்
கருவகைள ெவளிேய வீசனர். ௨௦ பல நாட்கள் எங்களால் சூரியைனேயா,
நட்சத்த ரங்கைளேயா பார்க்க முடியவல்ைல. புயல் ெகாடுைமயாக இருந்தது.
நாங்கள் உய ர் பைழக்கும் நம்ப க்ைகையக் ைகவ ட்ேடாம். நாங்கள் இறந்து
வடுேவாெமனஎண்ணிேனாம்.
௨௧ நீண்ட காலமாக அம்மனிதர்கள் சாப்ப டவல்ைல. பன்பு ஒருநாள் பவுல்

அவர்களுக்கு முன்பாக எழுந்து நன்று, “மனிதேர, க ேரத்தாைவ வ ட்டுப்
புறப்படாதீர்கள் என்று உங்களுக்குச் ெசான்ேனன். நீங்கள் நான் ெசால்வைதக்
ேகட்டிருக்க ேவண்டும். இத்தைன ெதால்ைலகளும் நஷ்டமும் உங்களுக்கு
ஏற்பட்டிருக்காது. ௨௨ ஆனால் இப்ேபாதும் மக ழ்ச்ச யாக இருக்கும்படிக்கு
உங்களுக்குக் கூறுக ேறன். உங்களில் ஒருவரும் இறக்கமாட்டீர்கள்! ஆனால்
கப்பல் அழிந்து ேபாகும். ௨௩ ேநற்று இரவு ேதவனிடமிருந்து ஒரு தூதன்
என்னிடம் வந்தான். நான் வணங்குகற ேதவன்அவேர. நான் அவருைடயவன்.
௨௪ ேதவதூதன், ‘பவுேல, பயப்படாேத! நீ இராயருக்குமுன் நற்க ேவண்டும்.
ேதவன் உனக்கு இவ்வாக்குறுதையத் தருகறார். உன்ேனாடு பயணமாக ற
எல்லா மனிதரின்உய ர்களும் காப்பாற்றப்படும்’ என்றான். ௨௫எனேவ மனிதேர
மக ழ்ச்ச யாயருங்கள்! நான் ேதவனிடம் நம்ப க்ைக ைவத்துள்ேளன். அவரது
தூதன் கூறயபடி எல்லாம் நடக்கும். ௨௬ஆனால் நாம் ஒரு தீவற்குச் ெசன்று
ேமாதுேவாம்” என்றான்.
௨௭ பதனான்காம் நாள் இரவல் ஆத ரியாக் கடைலச் சுற்றலும் நாங்கள்

கப்பலில் மிதந்துெகாண்டிருந்ேதாம். மாலுமிகள் கைரைய ெநருங்குக ேறாம்
என்று எண்ணினர். ௨௮ அவர்கள் ஒரு கனமான ெபாருைள நுனியல் கட்டி
கயற்ைற நீருக்குள்வீசனர். நீர் 120அடிஆழமானது என்றுஅவர்கள் கண்டனர்.
இன்னும் சற்று தூரம் ெசன்று கயற்ைற மீண்டும் வீசனர். அங்கு நீர் 90 அடி
ஆழமாயருந்தது. ௨௯ நாங்கள் பாைறயல் ேமாதுேவாெமன்று மாலுமிகள்



அப்ேபாஸ்தலர்௨௭:௩௦ 2179 அப்ேபாஸ்தலர்௨௮:௨

பயந்தார்கள். எனேவநான்குநங்கூரங்கைளநீருக்குள்பாய்ச்சனர். மறுநாளின்
பகெலாளிக்காகப் ப ரார்த்தைன ெசய்தனர். ௩௦ ச ல மாலுமிகள் கப்பைலக்
ைகவ டவரும்பனர். அவர்கள்உய ர்மீட்கும்படைகநீரில்இறக்கனர். கப்பலின்
முன்பக்கத்தலிருந்து அதகமான நங்கூரங்கைள வீசுவதாக ப றமனிதர்கள்
கருதும்படியாக நடந்துெகாண்டனர். ௩௧ஆனால் பவுல் பைட அத காரிையயும்,
ப றவீரர்கைளயும்ேநாக்க , “இம்மனிதர்கள்கப்பலிேலஇருக்காவ ட்டால்உங்கள்
உய ர்கைளக் காக்க முடியாது” என்றான். ௩௨ எனேவ வீரர்கள் கயறுகைள
அறுத்துஉய ர்மீட்கும் படைகநீரில்வழச்ெசய்தனர்.
௩௩ அதகாைலக்குச் சற்று முன் பவுல் எல்லா மக்கைளயும் ஏேதனும்

உண்பதற்குச் சம்மத க்க ைவத்தான். அவன் “கடந்த இரண்டு வாரங்களாக
நீங்கள்காத்துக்ெகாண்டும்,கவனித்துக்ெகாண்டும்இருக்கறீர்கள். பதனான்கு
நாட்களாக நீங்கள் எைதயும் உண்ணவல்ைல. ௩௪ நீங்கள் இப்ேபாது
எைதயாவது சாப்படுமாறு உங்கைள ேவண்டுக ேறன். உய ேராடிருப்பதற்கு
உங்களுக்கு இது ேதைவ. உங்களில் யாரும் ஒரு தைல முடிையக் கூட
இழக்கமாட்டீர்கள்” என்றான். ௩௫இைதக்கூறயபறகுபவுல்ெராட்டிையஎடுத்து
எல்ேலார் முன்பாகவும் அதற்காக ேதவனுக்கு நன்ற ெசான்னான். அதல் ஒரு
பகுதைய எடுத்து, அவன் உண்ண ஆரம்ப த்தான். ௩௬ எல்லா மனிதர்களும்
உற்சாகம் ெபற்றனர். அவர்களும் சாப்ப ட ஆரம்ப த்தார்கள். ௩௭ (கப்பலில் 276
ேபர் இருந்தனர்.) ௩௮நாங்கள் தருப்தயாகச் சாப்ப ட்ேடாம். பன் கப்பலிலிருந்த
தானியங்கைளஎல்லாம்கப்பலின்பாரத்ைதக்குைறக்கும்ெபாருட்டுகடலுக்குள்
வீச ேனாம்.
கப்பல்அழிந்தது
௩௯பகல் ஒளி வரஆரம்ப த்ததும் மாலுமிகள் நலத்ைதக் கண்டனர். அந்நலம்

எதுெவன்றுஅவர்களால்அறயமுடியவல்ைல. அவர்கள்கடற்கைரேயாடுகூடிய
ஒரு வைளகுடாைவக் கண்டனர். மாலுமிகள் அவர்களால் முடிந்தவைரக்கும்
கடற்கைரக்கு ேநராக கப்பைலச் ெசலுத்த முயன்றனர். ௪௦ ஆனால் கப்பல்
மணல் ேமட்டில் ேமாத யது. ௪௧ கப்பலின் முன்பகுத அதற்குள் நுைழந்து
நன்றது. கப்பலால் அைசய முடியவல்ைல. ெபரும் அைலகள் வந்து கப்பலின்
பன்பகுதயல்ேமாத , கப்பைலஉைடத்துவ ட்டன.
௪௨ எந்தக் ைகதயும் நீந்த த் தப்ப த்துப் ேபாகாதவாறு வீரர்கள் அவர்கைளக்

ெகால்வதற்கு முடிவு ெசய்தார்கள். ௪௩ ஆனால் பைடத் தைலவன் பவுைல
உய ேராடு காக்க எண்ணினான். எனேவ வீரர்கள் ைகத கைளக் ெகால்வதற்கு
அவன் அனுமதக்கவல்ைல. நீந்தத் ெதரிந்தவர்கள் கடலில் குதத்து நீந்த க்
கைர ேசரலாெமன்று ஜூலியஸ் மக்களுக்குக் கூறனான். ௪௪ ப ற மக்கள்
மரப் பலைககைளேயா கப்பலின் உைடந்த பகுத கைளேயா ப டித்து நீந்தனர்.
இவ்வாறு எல்லா மக்களும் நலத்ைத அைடந்தனர். மக்களில் ஒருவரும்
இறக்கவல்ைல.

௨௮
ெமலித்தா தீவல்பவுல்
௧ நாங்கள் நலமாகக் கைரைய அைடந்தேபாது அத்தீவு ெமலித்தா

என்று அைழக்கப்பட்டைத அற ந்ேதாம். ௨ மைழ ெபய்துெகாண்டிருந்தது.
குளிர் மிகுதயாக இருந்தது. ஆனால் அங்கு வாழ்ந்த மக்கள் எங்கைள
அசாதாரணமான அன்புடன் நடத்தனார்கள். அவர்கள் எங்களுக்காகத்
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தீ மூட்டி எங்கைளெயல்லாம் வரேவற்றனர். ௩ ெநருப்பன் ெபாருட்டு
பவுல் வறகுக் குச்ச கைள ேசகரித்தான். பவுல் அக்குச்ச கைள ெநருப்பல்
இட்டுக்ெகாண்டிருந்தான். வஷப் பாம்பு ஒன்று ெவப்பத்தனால் ெவளிேயற
வந்து பவுலின் ைகயல் கடித்தது. ௪ தீவல் வாழ்ந்த மக்கள் பவுலின் ைகயல்
அப்பாம்பு ெதாங்க க்ெகாண்டிருப்பைதக் கண்டனர். அவர்கள், “இம்மனிதன்
ஒரு ெகாைலக்காரனாக இருக்க ேவண்டும். அவன் கடலில் இறக்கவல்ைல.
ஆனால்ெதய்வீகநீதயானதுஅவன்வாழ்வைதவரும்பவல்ைல” என்றனர்.
௫ஆனால் பவுல் பாம்ைபத் தீயனுள் உதறனான். அவனுக்கு எந்தத் தீங்கும்

ஏற்படவல்ைல. ௬பவுல்சரீரம்வீங்கக்கூடும்,அல்லதுஅவன்இறந்துவ டக்கூடும்
என்று மக்கள் எண்ணினர். மக்கள் காத்தருந்து நீண்ட ேநரம் பவுைலக்
கண்காணித்தனர். ஆனால் அவனுக்கு எந்தத் தீங்கும் ேநரவல்ைல. எனேவ
பவுைலக் குறத்த தங்கள் கருத்ைத அவர்கள் மாற்ற க்ெகாண்டனர். அவர்கள்
“அவன்ஒருேதவன்” என்றனர்.
௭அப்பகுதையச்சுற்றலும் சலவயல்கள்இருந்தன. தீவன்ஒருமுக்கயமான

மனிதனுக்கு அந்த வயல்கள் ெசாந்தமானைவ. அவன் ெபயர் புபலியு. அவன்
எங்கைளத் தனது வீட்டிற்குள் வரேவற்றான். அவன் எங்களுக்கு நல்லவனாக
இருந்தான். நாங்கள் அவனது வீட்டில் மூன்று நாட்கள் தங்கயருந்ேதாம்.
௮ புபலியுவன் தந்ைத மிகவும் ேநாயுற்றுப் படுக்ைகயலிருந்தார். அவருக்கு
காய்ச்சலும் வயற்றைளச்சலும் இருந்தது. ஆனால் பவுல் அவனிடம் ெசன்று
அவனுக்காகப் ப ரார்த்தைன ெசய்தான். பவுல் தனது ைககைள அம்மனிதன்
மீது ைவத்து அவைனக் குணமாக்கனான். ௯ இது நடந்த பன் தீவலுள்ள
எல்லா ேநாயாளிகளும் பவுலிடம் வந்தனர். அவர்கைளயும் கூடப் பவுல்
குணமாக்கனான்.
௧௦-௧௧ தீவன் மக்கள் எங்களுக்குப் பல ெகௗரவங்கைள அளித்தார்கள்.

(நாங்கள் தீவல் மூன்று மாதம் தங்க ேனாம்) நாங்கள் புறப்படுவதற்குத்
தயாரானேபாது எங்களுக்குத் ேதைவயான ெபாருட்கைள மக்கள்
ெகாடுத்தார்கள்.

பவுல்ேராமுக்குப் ேபாக றான்
அெலக்ஸாண்டிரியாவலிருந்து வந்த ஒரு கப்பலில் நாங்கள் ஏற ேனாம்.

குளிர் காலத்தல் அக்கப்பல் ெமலித்தா தீவல் தங்கயருந்தது. மிதுனம்*
என்னும் சன்னம் கப்பலில் முன்புறத்தல் இருந்தது. ௧௨ ச ராகூஸ் நகரில்
நாங்கள் கப்பைல நறுத்த ேனாம். மூன்று நாட்கள் ச ராகூஸில் தங்கயருந்து
பன்புறப்பட்ேடாம். ௧௩ேரக யு நகருக்குநாங்கள்வந்ேதாம். ெதன்ேமற்கலிருந்து
மறுநாள் ஒரு காற்று வீசயது. எனேவ நாங்கள் கடலில் பயணமாக முடிந்தது.
ஒரு நாள் கழித்து நாங்கள் புத்ேதேயாலி நகருக்கு வந்ேதாம். ௧௪ அங்குச்
சல சேகாதரர்கைள நாங்கள் கண்ேடாம். ஒரு வாரம் தம்ேமாடு எங்கைளத்
தங்கயருக்குமாறு எங்கைளக் ேகட்டுக்ெகாண்டார்கள். இறுதயல் நாங்கள்
ேராைம அைடந்ேதாம். ௧௫ ேராமிலுள்ள வசுவாச கள் நாங்கள் அங்கருப்பைத
ேகள்வப்பட்டனர். அப்பயு சந்ைதயலும், மூன்று வடுதகளிலும் எங்கைளச்
சந்த க்கும்படியாக அவர்கள் வந்தனர். வசுவாச கைளக் கண்டேபாது பவுல்
ஊக்கம்ெபற்றான். பவுல்ேதவனுக்குநன்ற கூறனான்.

* ௨௮:௧௦-௧௧: மிதுனம் இரட்ைடக் கடவுள். இவர்கள் ேகஸ்டர் மற்றும் ேபாலுக்ஸ் எனப்படும் க ேரக்க
ெதய்வங்களின் சைலகள்.
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ேராமில் பவுல்
௧௬ பன்பு நாங்கள் ேராமுக்குச் ெசன்ேறாம். ேராமில் பவுல் தனித்துத்

தங்குவதற்கு அனுமதக்கப்பட்டான். ஒரு வீரன் மட்டும் பவுைலக் காவல்
காப்பதற்காகஅவேனாடுதங்கனான்.
௧௭ மூன்று நாைளக்குப் பன் பவுல், ச ல மிக முக்கயமான யூதர்கைளத்

தன்னிடம் வருமாறு ெசால்லியனுப்பனான். அவர்கள் எல்ேலாரும் வந்தேபாது
பவுல், “எனது யூத சேகாதரர்கேள, நான் நமது மக்களுக்கு எத ராக எைதயும்
ெசய்யவல்ைல, நம் முன்ேனார்களின் மரப ற்கு எத ராகவும் எைதயும் நான்
ெசய்யவல்ைல. ஆனால் என்ைன எருசேலமில் சைறப்ப டித்து ேராமரிடம்
ஒப்பைடத்தனர். ௧௮ ேராமர்கள் என்ைன வசாரித்தார்கள். ஆனால் நான்
ெகால்லப்படுவதற்கு ஏதுவான எந்தக் காரணத்ைதயும் என்னிடம் கண்டுப டிக்க
முடியவல்ைல. எனேவ அவர்கள் என்ைன வடுதைல ெசய்ய வரும்பனர்.
௧௯ ஆனால் அங்கருந்த யூதர்கள் அைத வரும்பவல்ைல. எனேவ நான்
என்ைன இராயரிடம் வழக்காடும்படியாக ேராமுக்குக் ெகாண்டு வருமாறு
ேகட்க ேவண்டியதாய ற்று. ஆனால் எனது மக்கள் தவறைழத்தார்கள் என்று
நான் குற்றம் சாட்டிக் ெகாண்டிருக்கவல்ைல. ௨௦ எனேவ தான் உங்கைளச்
சந்த த்துஉங்கேளாடு ேபசவரும்ப ேனன். இஸ்ரேவலரின் நம்ப க்ைகையநான்
ெகாண்டிருப்பதால்இவ்வலங்குகளால்கட்டப்பட்டிருக்க ேறன்” என்றான்.
௨௧ யூதர்கள் பவுலுக்குப் பதலாக, “நாங்கள் உன்ைனக் குறத்து

யூேதயாவலிருந்து கடிதங்கள் எைதயும் ெபறவல்ைல. அங்கருந்து
பயணம் ெசய்த எந்த யூத சேகாதரரும் உன்ைனக் குறத்து ெசய்த
ெகாண்டுவரேவா, உன்ைனப் பற்ற த் தவறாக எைதயும் கூறேவா இல்ைல.
௨௨ நாங்கள் உனது கருத்துக்கைள அறய வரும்புக ேறாம். இந்தக்
கூட்டத்தனருக்கு (க றஸ்தவர்களுக்கு) எத ராக எல்லா இடங்களின் மக்களும்
ேபச க்ெகாண்டிருப்பைதநாங்கள்அற ேவாம்” என்றனர்.
௨௩ பவுலும் யூதரும் கூட்டத்த ற்கு ஒரு நாைளத் ேதர்ந்துெகாண்டனர். அந்த

நாளில் இன்னும் பல யூதர்கள் பவுைல அவனது வீட்டில் சந்த த்தனர். நாள்
முழுவதும்பவுல்அவர்களிடம்ேபசனான். ேதவனுைடயஇராஜ்யத்ைதக்குற த்து
பவுல் அவர்களுக்கு வளக்கனான். இேயசுைவக் குறத்த காரியங்களில்
அவர்கள்நம்ப க்ைகெகாள்ளச்ெசய்யமுயன்றான். ேமாேசயன்சட்டங்கைளயும்
தீர்க்கதரிச களின் எழுத்துக்கைளயும் இதற்குப் பயன்படுத்தனான். ௨௪ ச ல
யூதர்கள் பவுல் கூறயவற்ைற நம்பனார்கள். ஆனால் மற்றவர்கள் அைத
நம்பவல்ைல. ௨௫அவர்களிைடேய ஒரு கருத்து ேவறுபாடு ஏற்பட்டது. யூதர்கள்
புறப்படுவதற்குத் தயாராக இருந்தனர். ஆனால் பவுல் அவர்களுக்கு ேவெறாரு
ெசய்தையயும் ெசால்லியனுப்பனான்: “பரிசுத்த ஆவயானவர் ஏசாயா
தீர்க்கதரிச யன் மூலமாக உங்கள் முன்ேனாருக்கு உண்ைமையக் கூறனார்.
அவர்,

௨௬ “ ‘இம்மக்களிடம் ேபாய்அவர்களுக்குக்கூறு,
நீங்கள்கவனிப்பீர்கள், நீங்கள்ேகட்பீர்கள்,

ஆனால்புரிந்துெகாள்ளமாட்டீர்கள்.
நீங்கள்காண்பீர்கள், நீங்கள்பார்ப்பீர்கள்,

ஆனால்நீங்கள்பார்ப்பவற்ைறப் புரிந்துெகாள்ளமாட்டீர்கள்.
௨௭ஆம்,இம்மக்களின்இருதயங்கள்கடினப்பட்டுள்ளன.
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இம்மக்களுக்குக்காதுகள்உள்ளன.
ஆனால்அவர்கள்ேகட்பதல்ைல.

இம்மக்கள்உண்ைமையக்காணவும்மறுக்க றார்கள்.
இம்மக்கள்தம்கண்களால்பார்க்காமலும்,
தம் காதுகளால் ேகளாமலும்,
தம் மனங்களால் புரிந்துெகாள்ளாமலும் இருக்கப் ேபாவதாேலேய இது
நடந்தது.

அவர்கள் குணமைடவதற்காக என்ைன ேநாக்க த் தரும்பாமல்
இருப்பதற்காகேவஇதுந கழ்ந்தது’ என்றார். ஏசாயா 6:9-10

௨௮ “ேதவன்தமதுஇரட்ச ப்ைபயூதரல்லாதமக்களுக்குஅனுப்பனார்என்பைத
யூதராக ய நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டுெமன நைனக்க ேறன். அவர்கள்
கவனிப்பார்கள்!” என்றான். ௨௯ †
௩௦ அவனது வாடைக வீட்டில் பவுல் இரண்டு ஆண்டுகள் முழுவதும்

தங்கயருந்தான். அவைனச் சந்த க்கும்படியாக வந்த மக்கைள வரேவற்றான்.
௩௧ பவுல் ேதவனுைடய இராஜ்யத்ைதக் குற த்துப் ேபாத த்தான். கர்த்தர் இேயசு
க றஸ்துைவக் குறத்துக் கற்ப த்தான். அவன் ைதரியசாலியாக இருந்தான்.
அவன்ேபசுவைதநறுத்தஒருவரும்முயற்ச க்கவல்ைல.

† ௨௮:௨௯: ப ற்காலத்தல் வந்த சல அப்ேபாஸ்தலர் நடபடிகள் ப ரத களில் 29வது வாக்கயம்
ேசர்க்கப்பட்டுள்ளது ‘பவுல் இதைனச் ெசான்ன பறகு, யூதர்கள் ெசன்றனர். ஒருவேராடு ஒருவர் மிகவும்
வவாத த்துக்ெகாண்டனர்.”
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ேராமாபுரியாருக்கு
எழுத யகடிதம்

௧இேயசு க றஸ்துவன் ஒருஊழியனும், அப்ேபாஸ்தலனாகும்படி ேதவனால்
அைழக்கபட்டவனுமாகயபவுல்எழுதுவது:
ேதவனுைடய நற்ெசய்தைய எல்லாருக்கும் ெசால்வதற்காக நான்

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன். ௨ தனது மக்களுக்கு நற்ெசய்தைய தரப்ேபாவதாக
ேதவன் ஏற்ெகனேவ வாக்குறுத தந்துள்ளார். ேதவன் தனது தீர்க்கதரிச கள்
மூலம் இவ்வாக்குறுதைய வழங்கனார். இந்த வாக்குறுத பரிசுத்த
ேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது. ௩-௪ அந்த நற்ெசய்த ேதவனுைடய
குமாரனும் நமது கர்த்தருமாகய இேயசு க றஸ்துைவப் பற்றயது. ஒரு
மனிதைனப் ேபான்றுஅவர் தாவீதன்குடும்பத்தல் ப றந்தார். ஆனால் பரிசுத்த
ஆவயானவரின் மூலம் இேயசு ேதவனுைடய குமாரன் என்பைத மரணத்தல்
இருந்துஉய ர்த்ெதழுந்ததன்மூலம்பலமாய் நரூப த்துக்காட்டினார்.
௫ க றஸ்துவன் மூலம் ேதவனுக்குச் ேசைவ ெசய்யும் ச றப்ைப எனக்குக்

ெகாடுத்தார். ேதவன் ேமல் நம்ப க்ைகயும், கீழ்ப்படிதலுமுள்ளவர்களாக
உலகல்உள்ளஅைனத்துநாட்டு மக்கைளயும்வழிநடத்தும்படிக்குஇப்பணிைய
ேதவன் எனக்குக் ெகாடுத்தார். நான் கறஸ்துவுக்காக இப்பணிையச்
ெசய்க ேறன். ௬ ேராமிலுள்ள நீங்களும் இேயசு க றஸ்துவுக்கு உரியவர்களாக
அைழக்கப்பட்டீர்கள்.
௭ தன் பரிசுத்த மக்களாக ேதவனால் அைழக்கப்பட்ட, ேராமிலுள்ள உங்கள்

அைனவருக்கும்இக்கடிதம் எழுதப்படுக றது.
ேதவனுைடய ேநசத்துக்குரியவர்கள் நீங்கள். ப தாவாகய ேதவனாலும்

கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவாலும் உங்களுக்குக் கருைபயும், சமாதானமும்
உண்டாவதாக.
நன்றயன்ப ரார்த்தைன
௮முதலில்நான்உங்களுக்காகஇேயசுக றஸ்துவன்மூலம்ேதவனுக்குநன்ற

ெசால்ல வரும்புக ேறன். ஏெனன்றால் உலகன் பல பகுத களிலுள்ள மக்களும்
உங்களது ெபரிய வசுவாசத்ைதப் பற்ற ேய ேபச க்ெகாண்டிருக்க றார்கள்.
௯-௧௦ ஒவ்ெவாரு முைறயும் ப ரார்த்தைன ெசய்யும்ேபாெதல்லாம் உங்கைள
நான் நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறன். இது உண்ைம என ேதவனுக்குத்
ெதரியும். மக்களிடம் ேதவனுைடய குமாரைனப் பற்றய நற்ெசய்தையக்
கூறுவதன் மூலம் ேதவன் ஒருவருக்ேக நான் எனது ஆவயன் வழிேய ேசைவ
ெசய்க ேறன். உங்களிடம் வர அனுமதக்குமாறு ேதவனிடம் ப ரார்த்த க்க ேறன்.
ேதவன் வரும்பனால் இது நகழும். ௧௧ நான் உங்கைளப் பார்க்க மிகவும்
வரும்புக ேறன். உங்கைளப் பலப்படுத்தும் ஆவக்குரிய வரங்கைள
உங்களுக்குத் தர நான் வரும்புக ேறன். ௧௨ நம்மிடம் உள்ள வசுவாசத்தன்
மூலம் நாம் ஒருவருக்ெகாருவர் உதவ ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று
வரும்புக ேறன். எனது வசுவாசம் உங்களுக்கும், உங்கள் வசுவாசம் எனக்கும்
உதவயாகஇருக்கும்.
௧௩ சேகாதர, சேகாதரிகேள, உங்களிடம் வருவதற்காக நான் பலமுைற

த ட்டமிட்ேடன். ஆனால்இப்ேபாதுவைரநான்வரத்தைடெசய்யப்பட்ேடன். நீங்கள்
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ஆத்தும வளர்ச்சையப் ெபறுவதற்காக நான் அங்ேக வர வரும்புக ேறன். யூதர்
அல்லாத மக்களுக்கு நான் உதவயது ேபாலேவ நான் உங்களுக்கும் உதவ
வரும்புக ேறன்.
௧௪க ேரக்கர்களுக்கும்,க ேரக்கர்அல்லாதவர்களுக்கும்,அறவுள்ளவர்களுக்கும்,

அறவற்ேறாருக்கும் நான் ேசைவ ெசய்யக் கடனாளியாயருக்க ேறன்.
௧௫அதனால் தான் நான் ேராமிலுள்ள உங்களுக்கும் நற்ெசய்தையப் ேபாத க்க
வரும்புக ேறன்.
௧௬ நான் நற்ெசய்தையப் பற்ற ெபருமிதம் ெகாள்க ேறன். வசுவாசமுள்ள

அைனவைரயும் இரட்ச க்கவும், முதலில் யூதர்கைளயும் பன்னர் யூதர்
அல்லாதவர்கைளயும் இரட்ச க்கவும் ேதவன் பயன்படுத்தய வல்லைம இந்த
நற்ெசய்த ேய ஆகும். ௧௭ ேதவன் எவ்வாறு நீத மான்கைள உருவாக்குகறார்
என்று நற்ெசய்த காட்டுக றது. மக்கைள நீத மான்களாக ேதவன் உருவாக்கும்
வழிமுைறயானது வசுவாசத்த ேலேய ெதாடங்க முடிக றது. எழுதயருக்க றபடி
“ேதவன்ேமலுள்ளவசுவாசத்தால் நீத மான்என்ெறன்றும்வாழ்ந்தருப்பான்.”✡

அைனவரும்பாவ கேள
௧௮ேதவனுைடயேகாபம்பரேலாகத்தல்இருந்துெவளிப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க றது.

ேதவனுக்கு எத ராக மக்களால் ெசய்யப்படும் அைனத்து பாவங்களும்,
பைழகளும் ேதவனுைடய ேகாபத்துக்குக் காரணம். அவர்களிடம் உண்ைம
இருக்கறது. ஆனால் தமது பாவ வாழ்வால் உண்ைமைய மைறத்து
வடுகறார்கள். ௧௯ ேதவைனப் பற்ற அைனத்தும் அவர்களுக்குத் ெதரியும்படி
ெசய்யப்பட்டது. எனேவ, ேதவன் தனது ேகாபத்ைதக் காட்டுக றார். ஆமாம்,
தன்ைனப்பற்றயஅைனத்ைதயும் ேதவேனெதளிவாகெவளிக்காட்டியுள்ளார்.
௨௦ ேதவைனப் பற்றய பல உண்ைமகள் மனிதர்களால் காண முடியாததாக

உள்ளது. அவர் முடிவல்லாத வல்லைமயும், ெதய்வத்துவமும் ெகாண்டவர்.
ஆனால் உலகம் உண்டான நாள் முதல் மக்களால் அவைர அவரது பைடப்புகள்
மூலம் எளித ல் புரிந்துெகாள்ளும் வதத்த ேலேய இருக்க றார். அதனால்
மக்கள் தாங்கள் ெசய்யும் தீய காரியங்களுக்கு சாக்குப்ேபாக்கு ெசால்லித்
தப்ப த்துக்ெகாள்ளஇயலாது.
௨௧ ேதவைனப் பற்ற மக்களுக்குத் ெதரியும். ஆனால் அவர்கள் ேதவைன

மகைமப்படுத்துவதல்ைல; அவருக்கு நன்ற ெசால்வதும் இல்ைல. மக்கள்
எண்ணங்களில் பயனற்றுப் ேபாயனர். அவர்களின் அறவீனமான
நைனவுகளில் இருள் நைறந்தருக்க றது. ௨௨ மக்கள் தம்ைமப் புத்த சாலிகள்
என்று கூறக்ெகாண்ேட அறவற்ேறாராக வளங்குகறார்கள். ௨௩ அவர்கள்
எப்ெபாழுதும் நைலத்தருக்கும் ேதவனின் மகைமைய வ ட்ெடாழிந்தார்கள்.
மக்கள் அந்த மகைமைய சாதாரண மண்ணுலக மக்கைளப் ேபான்றும்,
பறைவகள், மிருகங்கள், பாம்புகள் ஆகயன ேபான்றும் உள்ள உருவ
வழிபாட்டுக்குமாற்றவ ட்டார்கள்.
௨௪ மக்கள் பாவங்களால் நைறந்து, ெகட்டவற்ைறச் ெசய்யேவ வரும்பனர்.

எனேவ ேதவன் அவர்கைள வ ட்டு வலக , பாவ வழிய ேலேய அவர்கள்
ெதாடர்ந்து ெசல்ல வ ட்டுவ ட்டார். அதனால் மக்கள் ஒவ்ெவாருவரும் தம்
சரீரங்கைள அவமானப்படுத்த முைறயற்ற வாழ்வல் தம்ைமக் ெகடுத்தனர்.
௨௫ ேதவனுைடய உண்ைமைய அவர்கள் ெபாய்யாக மாற்றவ ட்டார்கள்.
✡ ௧:௧௭: ஆபகூக் 2:4-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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அவர்கள் ேதவைனவணங்கவல்ைல. அவர் அவர்கைளப் பைடத்தவர்! ேதவன்
என்ெறன்றும்புகழப்படுவதற்குரியவர். ஆெமன்.
௨௬ மக்கள் அவ்வதமான காரியங்கைளச் ெசய்ததால், அவர்கள்

அவமானத்துக்குரியவற்றல் ஈடுபட்டனர். ேதவன் அவர்கைள வ ட்டு
வலகவ ட்டார். ெபண்கள் ஆண்கேளாடு ெகாள்ளேவண்டிய இயற்ைகயான
பாலுறைவ வ ட்டு வ ட்டு இயல்பற்ற வைகயல் பற ெபண்கேளாடு
பாலுறவு ெகாள்ளத் ெதாடங்கனர். ௨௭ அவ்வாேற ஆண்களும் இயல்பான
முைறயல் ெபண்கேளாடு உறவு ெகாள்வைத வ ட்டு வ ட்டனர். அதனால்
தவறான காமெவறயனால் ஆண்கேளாடு ஆண்கள் அவலட்சணமாக உறவு
ெகாண்டதால் அந்த அக்க ரமத்துக்குரிய தண்டைனையயும் தம் சரீரத்தல்
ெபற்றுக்ெகாண்டனர்.
௨௮ ேதவைனப் பற்றய உண்ைமயான அறைவப் ெபற்றுக்ெகாள்ள

ேவண்டியது முக்கயம் என்று மக்கள் நைனக்கவல்ைல. எனேவ
ேதவன் அவர்கைளக் ைகவ ட்டுவ ட்டார். அவர்கள் தங்கள் பயனற்ற
ச ந்தைனகளில் அமிழ்ந்து க டக்க அனுமதத்தார். எனேவ அவர்கள் ெசய்யக்
கூடாதவற்ைறெயல்லாம் ெசய்து வந்தனர். ௨௯ எல்லாவதமான பாவம்,
தீைம, சுயநலம், ெவறுப்பு ேபான்றைவ அைனத்தும் அவர்களிடம் நைறந்து
காணப்பட்டன. அவர்கள் ெபாறாைம, ெகாைல, சண்ைட, ெபாய், வம்பு
ஆகயவற்ைறக் ெகாண்டவர்களாய் வளங்கனர். ௩௦ ஒருவைரப் பற்ற ஒருவர்
ெகட்ட ெசய்தையப் பரப்ப க்ெகாண்டனர். அவர்கள் ேதவைன ெவறுத்தனர்.
அவர்கள் முரடர்களாகவும், அகந்ைதயுள்ளவர்களாகவும், தம்ைமப்பற்ற வீண்
தம்பட்டம் அடித்துக்ெகாள்பவர்களாகவும் இருந்தனர். தீய காரியங்கைளச்
ெசய்யப் புதுப்புது வழிகைளக் கண்டு படித்தனர். தம் ெபற்ேறார்களுக்குக்
கீழ்ப்படியாதவர்களாய் இருந்தனர். ௩௧ அவர்கள் முட்டாள்களாய் இருந்தனர்.
ெகாடுத்த வாக்குறுதகைளக் காப்பாற்றத் தவறனர். அவர்கள் மற்றவர்களிடம்
இரக்கமும், கருைணயும் காட்டியேத இல்ைல. ௩௨ அவர்களுக்கு ேதவனுைடய
சட்டம் ெதரியும். இதுேபால் பாவம் ெசய்க றவர்கள் மரணத்துக்குஉரியவராவார்
என்பைதயும் அவர்கள் அறவர். ஆனால் அவர்கள் அத்தைகய பாவங்கைளேய
ெதாடர்ந்து ெசய்தனர். அேதாடு இவ்வாறு பாவம் ெசய்க ற மற்றவர்கைளயும்
பாராட்டிவந்தனர்.

௨
யூதர்களும்பாவ கேள
௧ மற்றவர்கைளக் குற்றவாளி என்று தீர்ப்பு அளிக்க உன்னால் முடியும்

என நீ எண்ணுவாயானால் நீயும் குற்ற உணர்வற்குரியவன்தான். பாவம்
ெசய்பவனாகவும்இருக்க றாய். அவர்களுக்குத்தீர்ப்பளிக்க றநீயும்அேதபாவச்
ெசயல்கைளச்ெசய்க றாய். உண்ைமயல்நீேயகுற்றவாளியாகஇருக்கும்ேபாது
நீ எவ்வாறு மற்றவர்கைளக் குற்றம் சாட்டமுடியும். ௨ இத்தைகயவர்களுக்கு
ேதவன் தீர்ப்பளிப்பார். அவரது தீர்ப்பு நீதயாய் இருக்கும். ௩ அத்தவறான
ெசயல்கைளச் ெசய்பவர்களுக்கு நீயும் தீர்ப்பளிக்க றாய். ஆனால் அேத
தவறுகைள நீயும் ெசய்க றாய். ேதவனுைடய தீர்ப்பலிருந்து தப்ப க்க முடியாது
என்பது உனக்குத் ெதரியுமா? ௪ ேதவன் உன்னிடம் மிகக் கருைணேயாடும்
ெபாறுைமயாகவும் இருக்க றார். அவரிடம் தரும்ப வருவாய் எனக்
காத்தருக்க றார். ஆனால் அவரது கருைணையத் ெதரிந்துெகாள்ளாமல்
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இருக்கறாய். ஏெனன்றால் உன் இதயத்ைதயும் வாழ்ைவயும் நல் வழியல்
தருப்பும்அவரதுேநாக்கத்ைதநீஉணர்ந்துெகாள்ளவல்ைல.
௫ நீ கடினமாகவும் உறுதயாகவும் இருக்க றாய். நீ மாற மறுக்க றாய். உன்

தண்டைனைய மிகுத ப்படுத்துகறாய். ேதவனுைடய ேகாபம் ெவளிப்படும்
நாளில் நீ தண்டைனையப் ெபறுவாய். அன்று மக்கள் ேதவனுைடய
சரியான தீர்ப்பைன அறந்துெகாள்வர். ௬ ஒவ்ெவாரு மனிதனும் ெசய்த
ெசயல்களுக்ேகற்றபடி அவனுக்கு ேதவன் நற்பலேனா, தண்டைனேயா
ெகாடுப்பார். ௭ச லர் ேதவனுைடய மகைமக்காகவும், கனத்துக்காகவும், என்றும்
அழிவற்ற வாழ்வுக்காகவும் வாழ்க றார்கள். நல்ல காரியங்கைளத் ெதாடர்ந்து
ெசய்வதன் மூலம் இத்தகு வாழ்ைவ அவர்கள் வாழ்க றார்கள். அவர்களுக்கு
ந த்தய வாழ்ைவ ேதவன் தருகறார். ௮ மற்றவர்கேளா சுய நலவாத களாக ,
உண்ைமையக் கைடப்ப டிக்க மறுக்கன்றனர். அவர்கள் பாவத்தன் வழி
நடப்பவர்கள். இவர்களுக்கு ேதவன் தண்டைனையயும், ேகாபாக்கைனையயும்
வழங்குவார். ௯ முதலில் யூதர்களுக்கும் பன்பு யூதர் அல்லாதவர்களுக்கும்,
தீங்குெசய்க றஎவருக்கும்ேதவன்துயரமும்,துன்பமும்ெகாடுப்பார். ௧௦முதலில்
யூதர்களிலும் பன்பு யூதர் அல்லாதவர்களிலும் நன்ைம ெசய்க ற எவருக்கும்
ேதவன் மகைமையயும், கனத்ைதயும், சமாதானத்ைதயும் தருவார். ௧௧ ேதவன்
அைனத்துமக்களுக்கும்ஒேரவ தமாகேவதீர்ப்பளிப்பார்.
௧௨ ேதவனுைடய சட்டத்ைத அற ந்தவர்களானாலும், அைதப்பற்ற க்

ேகள்வப்பட்டிராத மக்களாயனும் பாவம் ெசய்யும்ேபாது ஒத்த நைல
உைடயவர்ளாக ஆகறார்கள். சட்ட அறவு அற்றவர்களாகவும், பாவ களாகவும்
இருப்பவர்கள் ைகவ டப்படுவார்கள். அேதேபால், சட்டம் ெதரிந்தும் பாவம்
ெசய்தவர்கள் அேத சட்டத்தன்படி தீர்ப்பளிக்கப்படுவார்கள். ௧௩ ஒருவன் சட்ட
அறைவப் ெபறுவதன் மூலம் ேதவனுக்கு முன்பாக நீத மானாக முடியாது.
சட்டம் ெசால்லும் வழி முைறகளின்படி வாழும்ேபாது மட்டுேம ேதவனுைடய
முன்னிைலயல்ஒருவன்நீதமானாகவாழமுடியும்.
௧௪ யூதரல்லாதவர்களுக்கு நயாயப்ப ரமாணம் இல்ைல. எனினும் அவர்கள்

இயல்பாக நயாயப்ப ரமாணத்தன்படி ெசய்க றேபாது நயாயப்ப ரமாணம்
இல்லாவ ட்டாலும் தங்களுக்குத் தாங்கேள நயாப்ப ரமாணமாய்
இருக்க றார்கள். ௧௫அவர்களின்மனதுக்குஎதுசரி,எதுதவறுஎன்றுெதரிக றது.
அவர்களின் ச ந்தைனேய குற்றமுள்ளது எது என்றும், சரியானது எது என்றும்
கூறுவதனால் அவர்கள் நயாயப்ப ரமாணத்தற்ேகற்ற ெசயல்கள் தங்கள்
இதயங்களில் எழுதயருக்க றெதன்றுகாட்டுக றார்கள்.
௧௬ ேதவன் மைறவான எண்ணங்களுக்கும் தீர்ப்பளிப்பார். அந்நாளில்

மக்களின் மனதுக்குள் இருக்கும் மைற ெபாருட்கள் ெவளிவரும். நான்
மக்களுக்குச்ெசால்லும் நற்ெசய்தயன்படி ேதவன்இேயசு க றஸ்துவன்மூலம்
தீர்ப்பளிப்பார்.
யூதர்களும்நயாயப்ப ரமாணமும்
௧௭ நீ என்ன ெசய்யப்ேபாக றாய்? நீ யூதெனன்று ெசால்லிக்ெகாள்க றாய்.

நீ நயாயப் ப ரமாணத்தல் வசுவாசம் ைவத்து ேதவனுக்கு ெநருக்கமாய்
இருப்பதாகப் ெபருைமேயாடு ெசால்லிக்ெகாள்க றாய். ௧௮ ேதவன்
உனக்கு என்ன ெசய்ய வரும்புக றார் என்று உனக்குத் ெதரியும். நீ
நயாயப்ப ரமாணத்ைதக் கற்றவனாதலால் உனக்கு எது முக்கயமானது
என்றும் ெதரியும். ௧௯ என்ன ெசய்வெதன்று ெதரியாமல் இருக்க ற
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மக்களுக்கு நீங்கேள வழிகாட்டி என எண்ணிக்ெகாள்க றீர்கள். பாவ இருட்டில்
உள்ள மக்களுக்கு நீங்கேள ெவளிச்சம் என்று நைனத்துக்ெகாள்க றீர்கள்.
௨௦ அறவற்ற மக்களுக்குச் சரியானைதக் காட்ட முடியும் என்று கருதுகறீர்கள்.
இன்னும் கற்கேவண்டிய அவசயம் உள்ளவர்களுக்கு நீங்கேள குரு
என்றும் நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். உங்களிடம் ந யாயப்ப ரமாணம்
இருப்பதால் எல்லாம் உங்களுக்குத் ெதரியும் என்றும், எல்லா உண்ைமகளும்
உங்களிடம் இருப்பதாகவும் எண்ணுகறீர்கள். ௨௧ நீங்கள் மற்றவர்களுக்குக்
கற்றுக்ெகாடுக்க றீர்கள். நீங்கள் ஏன் கற்றுக்ெகாள்ளக் கூடாது? நீங்கள்
மற்றவர்களிடம் களவு ெசய்யக்கூடாது என்று கூறுகறீர்கள். ஆனால் நீங்கேள
களவு ெசய்க றீர்கள். ௨௨ நீங்கள் மற்றவர்களிடம் வ பச்சாரம் ெசய்யக்
கூடாது என்று கூறுகறீர்கள். ஆனால் நீங்கேள அேத பாவத்ைதச் ெசய்யும்
பாவ களாக இருக்க றீர்கள். சைலகைள நீங்கள் ெவறுக்கறீர்கள். ஆனால்
அேத ேகாவல்கைளக் ெகாள்ைளயடிக்க றீர்கள். ௨௩ நீங்கள் ேதவனுைடய
நயாயப்ப ரமாணம் பற்ற ப் ெபருைமயாகப் ேபசுக றீர்கள். ஆனால் அைத மீற
நடந்து ேதவனுக்கு அவமானத்ைத உருவாக்குகறீர்கள். ௨௪ “யூதர்களால்தான்
யூதர்அல்லாதவர்கள் ேதவைனப் பற்ற இழிவாகப் ேபசுக றார்கள்”✡ என்றுேவத
வாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது.
௨௫ நீங்கள் நயாயப்ப ரமாணத்ைதக் கைடப டித்தால்தான் வருத்தேசதனம்

ெசய்துெகாண்டதல் ெபாருள் உண்டு. நீங்கள் சட்ட வ த கைள
மீறுவீர்கேளயானால் நீங்கள் வருத்தேசதனம் ெசய்தும் அது பயனற்றதாக றது.
௨௬ யூதர் அல்லாதவர்கள் வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளாதவர்கேள.
எனினும் அவர்கள் சட்டவ த களின்படி வாழ்வார்கேளயானால் அவர்களும்
வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டவர்களாகேவ கருதப்படுவர். ௨௭யூதர்களாகய
உங்களுக்கு எழுதப்பட்ட சட்டவ த களும், வருத்தேசதனமும் உள்ளன. ஆனால்
அவற்ைற நீங்கள் மீறுகறீர்கள். எனேவ தம் சரீரங்களில் வருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாள்ளாதவர்களாகஇருந்தும்கூடசட்டவ த கைளமத த்துநடப்பவர்கள்
உங்கள்குற்றத்ைதநரூப த்துவடுகறார்கள்.
௨௮ சரீரத்தால் யூதனாகப் ப றந்தவன் எவனும் உண்ைமயல் யூதன் அல்லன்.

உண்ைமயான வருத்தேசதனம் என்பது சரீரத்தளவல் ெசய்யப்படுவது
அல்ல. ௨௯ மனத்தளவல் யூதனாக இருப்பவேன உண்ைமயான யூதன்.
உண்ைமயான வருத்தேசதனம் இருதயத்தல் ெசய்யப்படுவது. அதுஆவயால்
ெசய்யப்படுவது. அது எழுதப்பட்ட ஆைணகளால் ெசய்யப்படுவதல்ல.
ஆவயன்மூலம்இதயத்தல் வருத்தேசதனம் ெசய்யப்படும் ஒருவன் மக்களால்
புகழப்படாவ ட்டாலும் ேதவனால்புகழப்படுவான்.

௩
௧எனேவமற்றவர்களிடம்இல்லாதஉயர்வுயூதர்களிடம்மட்டும்என்னஉள்ளது?

அவர்களின் வருத்தேசதனம் என்பதல் அடங்க இருக்கும் ச றப்பு என்ன?
௨ யூதர்களிடம் நைறய ச றப்புத் தன்ைமகள் உள்ளன. ேதவன் அவர்கைள
நம்ப ேய தம் ேபாதைனகைளக் ெகாடுத்தார். இதுதான் மிக ச றப்பான
ேமன்ைமயாகும். ௩ ச ல யூதர்கள் ேதவனுைடய நம்ப க்ைகக்கு உரியவர்களாக
இல்ைல என்பது உண்ைமயாகும். எனினும் அது ேதவனுைடய வாக்குறுதைய
மத ப்பற்றதாகச்ெசய்யாது. ௪உலகல்உள்ளஅத்தைனமக்களும்ெபாய்யராக ப்
ேபானாலும் ேதவன்ெதாடர்ந்துஉண்ைமயுள்ளவராகேவஇருப்பார்.
✡ ௨:௨௪: ஏசாயா 52:5-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.



ேராமர்௩:௫ 2188 ேராமர்௩:௧௮

“நீர்உமதுவார்த்ைதகளில் நீதயுள்ளவராய்வளங்குவீர்.
உம்முைடயநயாயம்வ சாரிக்கப்படும்ேபாதுெவற்றயைடவீர்” சங்கீதம் 51:4

என்றுேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது.
௫ நாம் தவறு ெசய்யும்ேபாது, ேதவன் சரியானவர் என்று ெதளிவாக அது

காட்டிவடும். எனேவ ேதவன் நம்ைமத் தண்டிக்கும்ேபாதுஅவர் நீதயல்லாதவர்
என்று கூற முடியுமா? (ச லர் இவ்வாறு கூறுவதாக எண்ணுகேறன்.) ௬கூடாது
நம்ைமேதவன்தண்டிக்கமுடியாமல்ேபானால்,பன்புஉலகத்ைதயும்ேதவனால்
நயாயந்தீர்க்கமுடியாமல் ேபாகும்.
௭ “நான் ெபாய் ெசால்லும்ேபாது அது ேதவனுக்குப் ெபருைமேய ேசர்க்க றது.

ஏெனனில் என் ெபாய் ேதவனுைடயஉண்ைமையவளங்கைவக்கறது. அப்படி
இருக்கும்ேபாது நான் ஏன் பாவ என்று தீர்ப்பளிக்கப்பட ேவண்டும்?” என்று
ஒருவன் ேகட்க றான். ௮ “நாம் தீைம ெசய்ேவாம். அதன் மூலம் நன்ைம வரும்”
என்று ெசால்வைதப் ேபாலாகும் அது. ஆனால் சலர் அவ்வாறுதான் நாங்கள்
ேபாத க்க ேறாம்என்றுவமர்ச க்க றார்கள். அவர்கள்ெசால்வதுதவறு. அவர்கள்
கண்டிக்கப்பட ேவண்டும்.

அைனவரும்குற்றவாளிகேள
௯ யூதர்களாகய நாம் மற்றவர்கைளக் காட்டிலும் ச றப்பு மிக்கவர்களா?

இல்ைல. யூதர்களும், யூதரல்லாதவர்களும் சமமானவர்கள் என்று
ஏற்ெகனேவ கூறயருக்க ேறாம். அவர்கள் எல்லாம் குற்றம் உைடயவர்கேள.
௧௦எழுதப்பட்டபடி,

“சரியானவன்ஒருவன்கூடஇல்ைல.
௧௧புரிந்துெகாள்க றவனும்எவனுமில்ைல.

உண்ைமயல்ேதவேனாடிருக்கவரும்புக றவனும்யாரும்இல்ைல.
௧௨எல்ேலாரும்வழிதப்ப யவர்கள்.

எல்ேலாருேம பயனற்றுப்ேபானவர்கள்.
நல்லைவெசய்பவன்ஒருவனாகலும்இல்ைல.” சங்கீதம். 14:1-3

௧௩ “அவர்களின்வாய்கள்தறந்த சவக்குழிகள் ேபான்றைவ;
தங்கள்நாக்குகைளெபாய்ெசால்லேவபயன்படுத்துகறார்கள்.” சங்கீதம்
5:9

“அவர்கள் ெசால்லும் காரியங்கள் பாம்புகளின் வஷத்ைதப் ேபான்றது.”
சங்கீதம் 140:3

௧௪ “அவர்களதுவாய் சப ப்பனாலும்கசப்பனாலும்நைறந்துள்ளது.” சங்கீதம்
10:7

௧௫ “அவர்கள்எப்ேபாதும்தாக்கவும்ெகாைலெசய்யவும்தயாராகஉள்ளனர்.
௧௬அவர்கள்ெசல்லும்வழிகளில் நாசமும்துன்பமும்உள்ளன.

௧௭அவர்களுக்குச் சமாதானத்தன்வழி ெதரியாது.” ஏசாயா 59:7-8

௧௮ “அவர்களிடம் ெதய்வ பயமில்ைல; ேதவனிடம் மரியாைதயும் இல்ைல.”
சங்கீதம் 36:1
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௧௯ நயாயப்ப ரமாணம் ெசால்லுவெதல்லாம் அதற்கு உட்பட்டவர்களுக்ேக.
இதுயூதர்களின்வாய்கைளஅைடத்துவ ட்டது. இதுஉலகத்தார்அைனவைரயும்
ேதவனுைடயநயாயத்தீர்ப்புக்குக்கீழ்ப்படியும்படிெசய்தது. ௨௦ஏெனன்றால்எந்த
மனிதனும் நயாயப்ப ரமாணத்தன் ெசயல்களினாேல ேதவனுக்கு முன்பாக
நீத மானாக்கப்படுவதல்ைல. நயாயப்ப ரமாணத்தன் ேநாக்கம் பாவம் பற்றய
உணர்ைவக்ெகாண்டுவருவதுதான்.
நீத ெசய்யும் ேதவன்
௨௧ சட்டவ த களின் உதவ இல்லாமேலேய ேதவன் மக்கைளச் சரியான

வழியல் நடத்துகறார். ேதவன் இப்ேபாது நமக்குப் புதய வழிையக்
காட்டியுள்ளார். சட்டங்களும், தீர்க்கதரிச களும் இப்புதய வழிையப்பற்ற ப்
ேபச யுள்ளனர். ௨௨ இேயசு க றஸ்துவன் ேமல் ைவத்த வசுவாசத்தன்
மூலம் ேதவன் மக்கைள சரியான வழிப்படுத்துகறார். க றஸ்துவல்
வசுவாசம் ைவத்தருக்கும் எல்லாருக்கும் ேதவன் இைதச் ெசய்தார். எந்த
ேவறுபாடும் இல்ைல. ௨௩ மக்களைனவரும் பாவம் ெசய்து ேதவனுைடய
மகைமையப் ெபறத் தகுதயல்லாதவராகவ ட்டனர். ௨௪ இலவசமாய்
அவருைடய கருைபயனாேல க றஸ்து இேயசுவல் உள்ள இரட்ச ப்ைபக்
ெகாண்டு நீத மான்களாக்கப்படுவார்கள். ௨௫ வசுவாசத்தன் மூலம் பாவ கள்
மன்னிக்கப்பட ேதவன் இேயசுைவ ஒரு வழியாக வகுத்தார். இேயசுவன்
இரத்தத்தால் ேதவன் இைதச் ெசய்தார். எது சரியானேதா, நயாயமானேதா
அைதேய ேதவன் ெசய்வார் என்பைத இது காட்டும். கடந்த காலத்தல்
ேதவன் மிகப் ெபாறுைமயாக இருந்தார். மக்களின் பாவங்களுக்காக
அவர்கைளத் தண்டிக்காமல் வ ட்டார். ௨௬இவ்வாறு ேதவன் சரியான வழியல்
நயாயம்தீர்ப்பார் என்பைத இன்று இேயசு க றஸ்துவன் மூலம் ெவளிக்
காட்டியுள்ளார். அேதேநரத்தல்இேயசுவல்வசுவாசம்உள்ளஎவைரயும்ேதவன்
நீத மான்களாக்குகறார்.
௨௭ எனேவ நம்ைம நாேம ேமன்ைம பாராட்டிக்ெகாள்ள ஏேதனும் காரணம்

உள்ளதாக இல்ைல. எதற்காக இல்ைல? சட்ட வழிகளின்படி வாழ்வதால் அல்ல,
வசுவாசத்தால் மட்டுேம. நாம் ெபருைம பாராட்டுவைத நறுத்த ேவண்டும்.
எதற்காக? ௨௮ஏெனன்றால்ஒருவன்சட்டவழிகளின்படிவாழ்வதால் நீத மானாக
முடியாது; இேயசுைவ வசுவாச ப்பதன் மூலேம நீத மானாக முடியும். இதுேவ
நமது நம்ப க்ைக. ௨௯ ேதவன் என்பவர் யூதர்களுக்கு மட்டும் உரியவர் அல்லர்.
அவர் யூதர் அல்லாதவர்களுக்கும் உரியவேர. ௩௦ ஒேர ஒரு ேதவேன உள்ளார்.
அவேர யூதர்கைளயும் அவர்கள் வசுவாசத்தன் மூலம் நீத மான்களாக்குகறார்.
அவ்வாேற யூதரல்லாதவர்கைளயும் ஆக்குகறார். ௩௧வசுவாசத்தன் வழிையப்
பன்பற்றுவதன் மூலம் சட்ட வ த கைள அழித்துவடுக ேறாமா? இல்ைல.
இவ்வாறுநாம்உண்ைமயாகச் சட்டத்ைதக்ைகக்ெகாள்க ேறாம்.

௪
ஆப ரகாமின்உதாரணம்
௧ நமக்ெகல்லாம் தந்ைதயான ஆப ரகாம் பற்ற நாம் என்ன ெசால்லமுடியும்?

அவர் வசுவாசத்ைதப் பற்ற என்ன அறந்தருந்தார்? ௨ ஆப ரகாம் தனது
ெசயல்களினால் நீத மானானால் அவர் தன்ைனப்பற்ற ப் ெபருைமயாகப்
ேபச க்ெகாள்ள முடியும். ஆனாலும் ேதவனுக்கு முன்னால் ெபருைம
பாராட்டிக்ெகாள்ள ஏதுமில்ைல. ௩ ேவதவாக்கயங்கள் என்ன ெசால்க றது?
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“ஆப ரகாம் ேதவனில் வசுவாசம் ைவத்தான். அது அவனுக்கு நீதயாக
எண்ணப்பட்டது.”✡
௪ ஒரு காரியத்ைதச் ெசய்க றவனுக்கு அவனுக்குரிய சம்பளத்ைத யாரும்

பரிசாகக் ெகாடுப்பதல்ைல. அைத சம்பாத த்ேத அவன் அைடக றான்.
௫ ேதவனுக்கு ேவண்டிய நீத மானாக ஒருவன் மாற காரியரீத யாக அவன்
எைதயும் ெசய்ய முடியாது. அவன் ேதவன் மீது வசுவாசம் ைவக்க ேவண்டும்.
பன்னேர ேதவன் அவைன நீதமானாக ஏற்பார். ேதவன் ஒருவரால்தான்
பாவைய நீத மானாக மாற்ற முடியும். ௬ தாவீதும் இைதேய ெசான்னார். ஒரு
மனிதனின் ெசயல்கைள ேதவன் கவனிக்காவ ட்டால் அவன்உண்ைமய ேலேய
மக ழ்ச்ச அைடயலாம். இந்த வழி அவைன நல்லவனாக ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படச்
ெசய்க றது.

௭ “எப்ெபாழுது அவர்களின் சட்டத்துக்கு மாறான ெசயல்கள்
மன்னிக்கப்படுக றேதா,

எப்ெபாழுதுஅவர்களின்பாவங்கள்மூடப்படுக றேதா,
அப்ெபாழுதுமக்கள்உண்ைமயல்ஆசீர்வத க்கப்படுக றார்கள்.

௮யாருைடயபாவங்கைளேதவன்அவனுக்குஎத ராக எண்ணுவதல்ைலேயா,
அவேனஉண்ைமயல்ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன்.” சங்கீதம் 32:1-2

௯ இந்தப் பாக்கயம் வருத்தேசதனமுள்ளவனுக்கு மட்டும் வருவதல்ைல.
வருத்தேசதனம் ெசய்யாதவர்களுக்கும் வரும். ஆப ரகாமின் வசுவாசம்
ேதவனால்ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்டது. அவனும்நீத மான்ஆனான். ௧௦எனேவ,இது
எவ்வாறு ஆயற்று? ஆப ரகாைம வருத்தேசதனத்த ற்கு முன்னரா, பன்னரா,
ேதவன் எப்ெபாழுது ஏற்றுக்ெகாண்டார்? முன்னர் தாேன. ௧௧ ேதவன் தன்ைன
ஏற்றுக்ெகாண்டார் என்று காட்டுவதற்காக ஆப ரகாம் பன்னர் வருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாண்டான். வருத்தேசதனம் ெசய்வதற்கு முன்பாக, வசுவாசத்தன்
மூலம் ேதவனுடன் சரியாக இருந்தான் என்பதற்கு வருத்தேசதனம் ஒரு
அைடயாளமாக இருந்தது. எனேவ ஆப ரகாம் வருத்தேசதனம் ெசய்யாத,
ஆனால்வசுவாச க்க றஅைனவருக்கும் தந்ைதயாகஇருக்க றார். அந்த மக்கள்
வசுவாச த்து ேதவனுக்கு உகந்த மக்களாக ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுக றார்கள்.
௧௨ வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டவர்களுக்கும் அவர் தந்ைதயாகக்
கருதப்படுக றார். இதல் அவர்கள் வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டதால்
மட்டும் ஆப ரகாம் தந்ைதயாகவல்ைல. ஆப ரகாம் வருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாள்ளுமுன் ைவத்தருந்த வசுவாசத்ைதப் ேபான்று அவர்களும்
வசுவாசம்ைவத்தருந்ததால்ஆப ரகாம்அவர்களதுதந்ைதயானான்.
வசுவாசத்தன்மூலம்நீத
௧௩ ஆப ரகாமுக்கும் அவனது சந்ததயனருக்கும் முழு உலகமும் க ட்டும்

என்ற ேதவனுைடய வாக்குறுத கைடத்தது. ஆப ரகாம் சட்டவ த கைளக்
கைடப்ப டித்ததால் அவனுக்கு அவ்வாக்குறுத கைடக்கவல்ைல. அவன் தனது
வசுவாசத்தால் ேதவனுக்கு முன் நீதமானாக இருந்தபடியால் இது கைடத்தது.
௧௪ சட்டவ த கைளக் கைடப்ப டிப்பதன் மூலேம ேதவனுைடய வாக்குறுதைய
மக்கள்ெபற்றுக்ெகாள்ளமுடியுெமன்றால்ப றகுவசுவாசத்தால்,பயனில்லாமல்
ேபாகும். ஆப ரகாமுக்கு ேதவனுைடய வாக்குறுதயும் பயனில்லாமல்

✡ ௪:௩: ஆத . 15:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ேபாகும். ௧௫ ஏெனன்றால் சட்டவ தயானது, அைதக் கைடப்ப டிக்காதவர்களிடம்
ேதவனுைடய ேகாபத்ைதேய உருவாக்கும். எனேவ சட்டவ த இல்லாவ ட்டால்
பன்னர்கீழ்ப்படியாைமயும்இல்லாமல் ேபாகும்.
௧௬ எனேவ மக்கள் ேதவனுைடய வாக்குறுதைய வசுவாசத்தன் மூலம்

ெபறுகன்றனர். இவ்வாறு ந கழ்வதால் இதுெகாைடயாக றது. இது
இலவசமான ெகாைடயானால் இதைன ஆப ரகாமின் பள்ைளகளாய்
வளங்கும் அத்தைன ேபரும் ெபற்றுக்ெகாள்கன்றனர். இவ்வாக்குறுத
ேமாேசயன் சட்டவ த களுக்குக் கீழ்ப்படிக றவர்களுக்கு மட்டுமல்ல,
அைனவருக்கும் கைடக்க றது. ஆப ரகாைமப் ேபான்று வசுவாசம் ெகாள்ளும்
அைனவரும் அதைனப் ெபறலாம். அதனால்தான் ஆப ரகாம் அைனவருக்கும்
தந்ைதயாக றான். ௧௭ “அேநக ேதசத்து மக்களுக்கு நான் உன்ைனத் தகப்பனாக
உருவாக்க ேனன்”✡ என்று ேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கன்றது. இது
ேதவனுக்கு முன் உண்ைமயாகன்றது. ேதவனால் இறந்தவைர உய ர்த்ெதழச்
ெசய்யமுடியும். இதுவைர இல்லாதவற்ைற இருப்பதாகக் ெகாண்டுவர இயலும்
என்பைதஆப ரகாம் நம்பனான்.
௧௮ ஆப ரகாமுக்குப் பள்ைளகள் பறப்பார்கள் என்ற நம்ப க்ைக இல்ைல.

ஆனால் அவன் ேதவைன நம்பனான். அதனால்தான் அவன் பல ேதசத்து
மக்களுக்கும் தந்ைதயானான். ேதவன் “உனக்கு அேநக சந்தத கள்
ஏற்படும்”✡ என்று ெசான்னபடி ஆயற்று. ௧௯ அவன் ஏறக்குைறய 100
வயதுள்ளவனாய் இருந்தான். அவ்வயதல் பள்ைளகள் உருவாக உய ர்
சக்தயல்ைல. அேத சமயத்தல் சாராளாலும் குழந்ைத ெபற்றுக்ெகாள்ள
முடியாது. ஆப ரகாம் இைதப்பற்றயும் நைனத்துப் பார்த்தான். ஆனால்
ேதவன் ேமல் ைவத்த வசுவாசம் மட்டும் குைறயேவ இல்ைல. ௨௦ வாக்குக்
ெகாடுத்தபடி ேதவன் நடந்துெகாள்வார் என்பதல் ஆப ரகாமுக்கு சந்ேதகம்
வந்தேத கைடயாது. அவன் தன் வசுவாசத்ைத இழக்கவல்ைல. அவன் தன்
வசுவாசத்தல் ேமலும் ேமலும் பலமுள்ளவன்ஆனான். ேதவைனப் புகழ்ந்தான்.
௨௧ ேதவன்வாக்குைரத்தபடி ெசய்ய வல்லவர் என்பதல் உறுதயான நம்ப க்ைக
உைடயவனாக இருந்தான். ௨௨ எனேவ “ேதவன் ஆப ரகாமின் வசுவாசத்ைத
ஏற்றுக்ெகாண்டார். அது அவைன ேதவனுக்கு முன் நீதமான் ஆக்கற்று.”✡
௨௩இதுஆப ரகாமுக்காக மட்டும் எழுதப்படவல்ைல. நமக்காகவும்எழுதப்பட்டது.
௨௪ நம்முைடய வசுவாசத்தன் ெபாருட்டு ேதவன் நம்ைமயும் ஏற்றுக்ெகாள்வார்.
நம் கர்த்தராக ய இேயசுைவ மரணத்தலிருந்து எழுப்பய அத்ேதவைன
நம்புக ற நமக்கும் அப்படிேய எண்ணப்படும். ௨௫ நமது பாவங்களுக்காக
இேயசு மரணத்தற்கு ஒப்பைடக்கப்பட்டார். நம்ைம நீத மான்களாக்க அவர்
மரணத்தலிருந்துஎழுப்பப்பட்டார்.

௫
ேதவனுக்ேகற்ற நீத மான்
௧ நமது வசுவாசத்தால் நாம் ேதவனுக்ேகற்ற நீத மான்களாக்கப்பட்ேடாம்.

நமது கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் மூலமாய் ேதவனிடத்தல் சமாதானம்
ெபற்றருக்க ேறாம். ௨ நமது வசுவாசத்தன் மூலமாக நாம் இன்று மகழ்க ற
ேதவனுைடய கருைபக்குள் நம்ைம கர்த்தர் ெகாண்டு வந்தருக்க றார்.
✡ ௪:௧௭: ஆத . 17:5-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௪:௧௮: ஆத . 15:5-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௪:௨௨: ஆத . 15:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ேதவனுைடய மகைமையப் பங்க ட்டுக்ெகாள்வதல் உள்ள நம்ப க்ைகயால்
நாம் மிகவும் மக ழ்க ேறாம். ௩ நமக்கு ஏற்படுக ற துன்பங்களுக்காகவும்
நாம் மக ழ்க ேறாம். துன்பங்களுக்காக நாம் ஏன் மக ழ்க ேறாம்?ஏெனன்றால்
இத்துன்பங்கள் தான் நம்ைமப் ெபாறுைம உைடயவர்களாக ஆக்குகறது.
௪ நாம் பலமுைடயவர்கள் என்பதற்கு இப்ெபாறுைமேய சான்று. இச்சான்று
நமக்கு நம்ப க்ைகையக் ெகாடுக்க றது. ௫ இந்நம்ப க்ைக எப்ேபாதும் நம்ைம
ஏமாற்றத்துக்குள்ளாக்காது. ேதாற்கவும் ெசய்யாது. ஏெனன்றால் ேதவன்
நமது இதயங்கள் நைறய தன் அன்ைபப் ெபாழிந்தருக்க றார். பரிசுத்த
ஆவயானவரின்மூலமாகத் தன்அன்ைபக்ெகாடுத்தார். ேதவனிடமிருந்துவந்த
ெபரியவரேம பரிசுத்தஆவயானவர்Ԕ
௬ நாம் பலவீனர்களாக இருக்கும்ேபாேத க றஸ்து நமக்காக மரித்தார். நாம்

ேதவனுக்கு எத ராக வாழ்ந்துெகாண்டிருந்த காலத்தல் சரியான ேநரத்தல்
க றஸ்து நமக்காக மரித்தார். ௭ ஒருவன் எவ்வளவுதான் நீத மானாக
இருந்தாலும், மிகச் ச லேரஅவனதுவாழ்ைவப் பாதுகாப்பதற்காக தம்உயைரக்
ெகாடுப்பர். ஒருவன் மிக நல்லவனாக இருந்தால்தான் இன்ெனாருவன்
அவனுக்காக உயைரக் ெகாடுக்க றான். ௮ ஆனால் நாம் பாவ களாக
இருக்கும்ேபாேத நமக்காக க றஸ்து உயைரவ ட்டார். இதன் மூலம் ேதவன்
நம்மீதுெகாண்டேபரன்ைபநரூப த்துவ ட்டார்.
௯க றஸ்துவன்இரத்தத்தால் நாம் ேதவனுக்ேகற்ற நீத மான்களாகவ ட்ேடாம்.

எனேவ, மிக உறுதயாகக் க றஸ்துவன் மூலம் நாம் ேதவனுைடய
ேகாபத்தலிருந்து இரட்ச க்கப்படுேவாம். ௧௦ நாம் ேதவனுக்குப் பைகவர்களாக
இருந்தேபாது, ேதவேனா க றஸ்துவன் மரணத்தன் மூலம் நம்ைம
நண்பர்களாக்க க் ெகாண்டார். எனேவ, இப்ேபாது உறுதயாக நாமைனவரும்
அவரது நண்பர்கேள. ேதவன் தனது குமாரனின் உய ர் மூலம் நம்ைம
இரட்ச ப்பார். ௧௧ இப்ேபாது நாம் இரட்ச க்கப்பட்டேதாடு மட்டுமல்லாமல்
மக ழ்ச்ச யாகவும் இருக்க ேறாம். நமது கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்
மூலேம ேதவனிடம் நாம் மக ழ்ச்ச யாகஇருக்க ேறாம். ஏெனன்றால்இேயசுவன்
மூலேமநாம் ேதவனுைடயநண்பர்களாேனாம்.

ஆதாமும்-க றஸ்துவும்
௧௨ ஆதாம் என்கற மனிதனின் ெசயலால்தான் உலகத்துக்குப் பாவம்

வந்தது. பாவத்ேதாடு மரணமும் வந்தது. அதனால்தான் அைனவரும்
தம் பாவத்தால் இறந்து ேபாக றார்கள். ௧௩ ேமாேசயன் சட்டங்களுக்கு
முன்னேர உலகல் பாவம் ஏற்பட்டுவ ட்டது. சட்டம் இல்லாததால் ேதவன்
மக்கைள அவர்கள் பாவங்களுக்காகக் குற்றவாளி ஆக்கவல்ைல. ௧௪ஆனால்
ஆதாம் காலத்தலிருந்து ேமாேச வைரக்கும் மரணமானது எல்ேலாைரயும்
ஆட்ெகாண்டது. ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படியாது பாவம் ெசய்ததால் ஆதாம்
மரணமுற்றான், ஆனாலும் ஆதாைமப்ேபால பாவம் ெசய்யாமலிருந்தும் பலர்
மரணமைடந்தனர்.
பன்னால்வந்தஇேயசுைவப் ேபான்றவேனஆதாம். ௧௫ஆனால் ேதவனுைடய

வரமானது ஆதாமின் பாவத்ைதப் ேபான்றதல்ல. அந்த ஆதாமின் பாவத்தால்
பலர் மாண்டு ேபானார்கள். ஆனால் ேதவனிடமிருந்து ெபற்ற கருைபயானது
மிகவும் உயர்ந்தது. இேயசு க றஸ்து என்கற ஒருவரின் கருைபயன்
மூலமாகேவபலரும் ேதவனுைடயவரத்ைதப்ெபற்றனர்.
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௧௬ ஒருமுைற ஆதாம் பாவம் ெசய்த ப றகு, அவன் குற்றவாளியாகத்
தீர்ப்பளிக்கப்பட்டான். ஆனால்ேதவனுைடயகருைபேயா ேவறுதன்ைமயானது.
இந்த வரம் மக்கைள ேதவனுக்ேகற்ற நீத மான்களாக்க ற்று. ௧௭ஒருவன் ெசய்த
பாவத்தால் மரணம் அைனவருக்கும் வத க்கப்பட்டது. ஆனால் இப்ேபாது
சலர் ேதவனுைடய கருைபைய ெபற்றார்கள். ேதவனுைடய வரம் அவர்கைள
ேதவனுக்கு ேவண்டியவர்களாக்கயது. ந ச்சயமாக அவர்கள் ஒரு மனிதரான
இேயசுக றஸ்துவனாேலஉண்ைமயானவாழ்ைவப்ெபற்றுஆளுவார்கள்.
௧௮ எனேவ ஆதாம் ெசய்த ஒரு பாவமானது மரணம் எனும் தண்டைனைய

அைனவருக்கும் தந்தது. அதுேபால் ஒரு மனிதரான இேயசுவன் நீதயானது
அைனவைரயும் நீத மான்களாக்கும். அேதாடு உண்ைமயான வாழ்ைவயும்
அவர்களுக்குத்தந்தது. ௧௯ஒருவன்ேதவனுக்குக்கீழ்ப்படியாததால்அைனவரும்
பாவ களாயனர். இது ேபால் ஒருவர் ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்ததால் பலர்
நீத மான்களாகுவர். ௨௦ நயாயப்ப ரமாணம் வந்த ப றகு பாவங்களும்
அதகரித்தன. மக்கள் மிகுதயாகப் பாவம் ெசய்யும்ேபாது ேதவனும் தமது
கருைபைய அதகமாகக் காட்டுக றார். ௨௧ ஒரு முைற பாவம் ஆட்ச ெசய்து
மரணத்துக்கு ஏதுவாயற்று. இேத வழியல் கருைபயானது நம் கர்த்தராக ய
இேயசு க றஸ்துவன் மூலம் நீதயனாேல ந த்தய ஜீவனுக்கு ஏதுவாக
ஆண்டுெகாண்டது.

௬
பாவத்தனால்மரணம்; க றஸ்துவனால்வாழ்வு
௧ எனேவ, ேதவனுைடய கருைப நமக்கு ேமலும் ேமலும் மிகுதயாகக்

கைடக்கும் என்று நைனத்து பாவத்த ேலேய ஜீவக்கலாமா? ௨ முடியாது.
நமது பைழய பாவங்களுக்காக நாம் ஏற்ெகனேவ மரணம் அைடந்துவ ட்ேடாம்.
அதனால் இனி அத ேலேய எப்படிப் பாவம் ெசய்த வண்ணம் வாழ
முடியும்? ௩ நாம் அைனவரும் ஞானஸ்நானம் ெபற்றதும் க றஸ்துவுக்குள்
ஒரு பாகமாகவ ட்ேடாம். நமது ஞானஸ்நானத்தன் மூலம் அவரது
மரணத்தலும் பங்குெபற்றுவ ட்ேடாம். ௪ ஆைகயால் நாம் ஞானஸ்நானம்
ெபறும்ேபாேத க றஸ்துேவாடு இறந்து, அடக்கம் ெசய்யப்பட்டு, மரணத்ைதப்
பக ர்ந்துெகாண்ேடாம். இந்த வழியல் இேயசுேவாடு நாமும் உய ர்த்ெதழுந்து
புது வாழ்வு வாழத் ெதாடங்குக ேறாம். இேத வழியல் க றஸ்து, ப தாவன்
மகைமயால்மரணத்தலிருந்துஉய ர்த்ெதழுந்தார்.
௫க றஸ்துஇறந்தார். அவர் இறப்பலும் நாம் கலந்துெகாண்ேடாம். இதனால்

அவரது உய ர்த்ெதழுதலிலும் நாம் பங்குெபறுக ேறாம். ௬ நமது பைழய வாழ்வு
இேயசுேவாேடேய சலுைவயல்ெகால்லப்பட்டுவ ட்டதுஎன்றுநமக்குத்ெதரியும்.
எனேவ, நமது பாவத் தன்ைமகளுக்கு நம்மீது எவ்வத அத காரமும் இல்ைல.
இதனால் இனிேமலும் நாம் பாவங்களுக்கு அடிைமயாக இருக்கமாட்ேடாம்.
௭எனேவ,மரணமைடந்தவன்பாவத்தலிருந்தும்வடுதைலயைடக றான்.
௮ நாம் க றஸ்துேவாடு மரித்தால், அவேராடு வாழ்ேவாம் என்பதும் நமக்குத்

ெதரியும். ௯ க றஸ்து மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுந்தார். அவர் மீண்டும்
மரணமைடயமாட்டார். இப்ேபாது மரணம்அவர் மீது எைதயும் ெசய்ய இயலாது!
௧௦ அவர் பாவத்த ற்ெகன்று ஒேர தரம் மரித்தார். இப்ேபாது அவருக்கு
ேதவேனாடு புதய வாழ்க்ைக உள்ளது. ௧௧ அவ்வாேற நீங்களும் உங்கைள
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பாவத்த ற்கு மரித்தவர்களாகவும், நமது கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவுக்குள்
ேதவனுக்ெகன்றுபைழத்தருக்க றவர்களாகவும்எண்ணிக்ெகாள்ளுங்கள்.
௧௨ ஆைகயால் நீங்கள் சரீரங்களின் இச்ைசப்படி பாவத்த ற்குக் கீழ்ப்படிய

அனுமதக்காதீர்கள். சாவுக்கு ஏதுவான உங்கள் சரீரத்தல் பாவம் ஆளாமல்
இருப்பதாக. ௧௩ நீங்கள் உங்கள் சரீரத்தன் பாகங்கைள அநீதயன்
கருவகளாகப் பாவத்த ற்கு ஒப்புக் ெகாடுக்காதீர்கள். ஆனால் நீங்கள்
உங்கைள இறந்தவர்களிடமிருந்து பைழத்தருக்க றவர்களாக ேதவனுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுக்க ேவண்டும். உங்கள் சரீர உறுப்புகைள நீத க்குரிய கருவகளாக
ேதவனுக்கு ஒப்புக்ெகாடுங்கள். ௧௪ பாவம் உங்களது எஜமானன் அல்ல.
ஏெனன்றால்நீங்கள்சட்டவ த களின்கீழ்ப்பட்டவர்கள்அல்லர். நீங்கள்இப்ேபாது
ேதவனுைடயகருைபக்குக்கீழ்ப்பட்டவர்கேள.

நீத க்குஅடிைமகள்
௧௫ அதனால் இப்ேபாது என்ன ெசய்யலாம்? நாம் சட்டவ த க்குக்

கீழ்ப்படாமல் கருைபக்குக் கீழ்ப்பட்டிருப்பதால் பாவம் ெசய்யலாமா?
௧௬ கூடாது. ஒருவனுக்குக் கீழ்ப்படிய உங்கைள நீங்கள் ஒப்பைடப்பீர்கள்.
எனேவ நஜமாகேவ அவனுக்கு அடிைமயாவீர்கள் என்பது உங்களுக்குத்
ெதரிந்தருக்கும். நீங்கள் கீழ்ப்படியும் அவேன எஜமானன்ஆவான். உங்களால்
பாவத்ைதப் பன்பற்றலாம்அல்லதுேதவனுக்குக்கீழ்ப்படியலாம். ஆத்துமாவன்
இறப்புக்ேக பாவம் வழிவகுக்க றது. ஆனால் ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிவதால்
அவருக்ேகற்ற நீத மான்களாக றீர்கள். ௧௭கடந்த காலத்தல் நீங்கள் பாவத்துக்கு
அடிைமகளாக இருந்தீர்கள். பாவம் உங்கைளக் கட்டுப்படுத்தயது. இப்ெபாழுது
நீங்கள் உங்களுக்கு ஒப்புவக்கப்பட்ட உபேதசத்த ற்கு முழுமனேதாடு
கீழ்ப்படிக றீர்கள். இதற்காக ேதவனுக்கு நன்ற ெசால்லுங்கள். ௧௮ நீங்கள்
பாவத்தலிருந்து வடுதைல ஆனீர்கள். இப்ேபாது நீங்கள் நன்ைமக்ேக
அடிைமயானீர்கள். ௧௯இைத நான் மக்களுக்குத் ெதரிந்த ஒரு உதாரணத்தன்
மூலம்வளக்குக ேறன். ஏெனன்றால்இதைனப்புரிந்துெகாள்வதுஉங்களுக்குக்
கஷ்டமாக இருக்கும். முன்பு நீங்கள் உங்கள் சரீரத்தன் உறுப்புகைள
அசுத்தத்த ற்கும், அக்க ரமத்த ற்கும் அடிைமகளாக ஒப்புக்ெகாடுத்தீர்கள்.
அைதப் ேபாலேவ இப்ேபாது நீங்கள் உங்கள் உடலுறுப்புகைள நீத க்கு
அடிைமகளாகஒப்புக்ெகாடுங்கள்.
௨௦ முந்ைதய காலத்தல் நீங்கள் பாவத்த ற்கு அடிைமகளாக இருந்தீர்கள்.

அப்ேபாது நல் வாழ்வு உங்கைளக் கட்டுப்படுத்த இயலவல்ைல. ௨௧ நீங்கள்
பாவம் ெசய்தீர்கள். இப்ேபாது அவற்றுக்காக ெவட்கப்படுகன்றீர்கள்.
அதனால் உங்களுக்கு என்ன பலன்? அதனால் மரணேம கைடத்தது.
௨௨ஆனால் இப்ேபாது பாவத்தல் இருந்து வலகயருக்க றீர்கள். ேதவனுைடய
அடிைமயாய்இருக்க றீர்கள். இதனால்ேதவனுக்குஅர்ப்பணிக்கப்பட்டவாழ்ைவ
உருவாக்குகறீர்கள். இது இறுதயல் ந த்தய வாழ்ைவத் தரும். ௨௩ பாவத்தன்
சம்பளம் மரணம். பாவம் ெசய்தவர்களுக்கு அதுேவ பலன். ஆனால் ேதவன்
தம் மக்களுக்குஇலவசமானவரத்ைதக் ெகாடுக்க றார். அது நமது கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவுக்குள்ளானந த்தயவாழ்ேவஆகும்.

௭
தருமணம்-ஒருஉதாரணம்
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௧ சேகாதர சேகாதரிகேள! நீங்கள் அைனவரும் ேமாேசயன் சட்டவ தையத்
ெதரிந்தருக்க றீர்கள். ஒருவன் உயேராடு இருக்கும்வைரதான்
நயாயப்ப ரமாணம் அவைன ஆளுகன்றது. ௨ நான் உங்களுக்கு ஒரு
உதாரணத்ைதச் ெசால்லுக ேறன். ஒரு மணமான ெபண் தன் கணவன்
உயேராடு இருக்கும்வைரதான் தன் கணவேனாடு வாழ சட்டத்தால்
கட்டுப்பட்டுள்ளாள். ஆனால் அவன் இறந்து ேபானால், அவள் தருமண
வதகளிலிருந்து வடுவக்கப்படுக றாள். ௩ தன் கணவன் உயேராடு
இருக்கும்ேபாேத ஒரு ெபண் இன்ெனாருவைன மணந்துெகாண்டால் அவள்
வபசாரம்என்னும்குற்றத்துக்குஆளாக றாள்என்றுசட்டம்ெசால்க றது. ஆனால்
அவளது கணவன் இறந்தபன் எல்லா தருமண வதகளில் இருந்தும் அவள்
சுதந்தரமாக றாள். அப்ேபாது அவள் இன்ெனாருவைன மணக்க வரும்பனால்
அதுவபசாரம் எனும்குற்றத்துக்குஆளாக்காது.
௪ சேகாதர சேகாதரிகேள! இேத வழியல், உங்கள் பைழய வாழ்வு

இறந்து கறஸ்துவன் சரீரம் மூலம் சட்டத்தலிருந்து வடுதைல ஆனீர்கள்.
இப்ேபாது நீங்கள் மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுந்த மற்றவர்கேளாடு
ேசர்க்கப்படுக றீர்கள். அதனால்ேதவனுக்குேசைவெசய்யநாம்பயன்படமுடியும்.
௫ முன்பு, நாம் நமது மாமிசத்தால் ஆளப்பட்டிருந்ேதாம். சட்டத்தால் பாவ
இச்ைசகள் நம்மிடம் ேதான்றன. அைவ நமது சரீர உறுப்புகள் மீது ஆட்ச
ெசலுத்தயது. அது நமக்கு மரணத்ைதக் ெகாடுத்தது. ௬ கடந்த காலத்தன்
சட்டவ த கள் நம்ைமச் சைறக் ைகத கைளப்ேபான்று ைவத்தருந்தன.
ஆனால் அந்தப் பைழயவத கள் மைறந்துேபானது. நாமும் வத களினின்றும்
வடுவக்கப்பட்ேடாம். எனேவ இப்ேபாது புதய வழியல் ேதவனுக்கு ேசைவ
ெசய்க ேறாம். பைழய வழியல் சட்டவ த க்குக் கட்டுப்பட்டு இருக்கவல்ைல.
இப்ேபாதுபரிசுத்தஆவயானவேராடும்இருக்க ேறாம்.

பாவத்துக்குஎத ரானேபாராட்டம்
௭ சட்டவ தையயும் பாவத்ைதயும் நான் ஒேர வ தமாக நைனப்பதாக நீங்கள்

எண்ணக் கூடும். அது உண்ைமயல்ல. ஆனால் சட்ட வ தயன் மூலமாகேவ
நான் பாவெமன்றால் என்னெவன்று புரிந்துெகாண்ேடன். “ப றர் ெபாருள்
ேமல்ஆைசப்படாமல் இருங்கள்”✡ என்று சட்டவ த ெசால்லாமல் இருந்தால் அது
பாவம் என்று எனக்கு ெதரியாமல் ேபாயருக்கும். ௮ சகலவதமான தவறான
ஆைசகைளயும் நான் வரும்புமாறு கட்டைளைய உபேயாகப்படுத்தும் ஒரு
வழிைய பாவம் கண்டுபடித்தது. அக்கட்டைளயன் மூலமாகேவ பாவம் வந்து
ேசர்ந்தது. சட்டவ த இல்லாவ ட்டால் பாவத்துக்குவல்லைமஇல்லாமல் ேபாகும்.
௯ முன்பு சட்டங்கள் இல்லாதவனாய் இருந்தேபாது நான் உய ர் உள்ளவனாய்
இருந்ேதன். சட்டவ த வந்த ப றகு பாவம்உய ர் ெகாண்டது. ௧௦பாவத்தால் நான்
உள்ளத்ைதப் ெபாருத்தமட்டில் மரித்தவன் ஆேனன். உய ர் ெகாடுப்பதற்காக
வந்த சட்டவ த எனக்கு மரணமுண்டாகக் காரணமானது. ௧௧ பாவமானது அந்த
கட்டைளயனாேல ேநரம் பார்த்து என்ைன வஞ்சத்து, அதன் மூலம் என்ைனக்
ெகான்றது.
௧௨ சட்டவ த தூய்ைமயானதுதான். கட்டைளயும் கூட தூய்ைமயாகவும்

சரியாகவும் நன்ைமயாகவும் இருக்கன்றன. ௧௩ அதனால் நன்ைமயானது
எனக்கு இறப்புக்குரியதாய ற்றா? இல்ைல. ஆனால் பாவமானது

✡ ௭:௭: யாத். 20:17;உபா. 5:21-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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அந்நன்ைமையயும் தீைமயாக்க எனக்கு மரணத்ைதக் ெகாண்டு வந்துவ ட்டது.
இதனால் பாவத்தன்இயல்ைப என்னால் புரிந்துெகாள்ளமுடிக றது. பாவம் மிக
மிகக் ெகாடுைமயானதாகக் காட்டப்பட்டது. இதற்குப் ப ரமாணேமபயன்பட்டது.

மனிதனுக்குள்முரண்பாடு
௧௪ சட்டவ த ஆவக்குரியது என நாம் அற க ேறாம். ஆனால் நான் அல்ல. ஒரு

அடிைமயன் ேமல் ஆட்ச ெசலுத்துவைதப்ேபால பாவம் என்ைன ஆளுகறது.
௧௫ நான் ெசய்வது எனக்ேக புரியவல்ைல. நான் ெசய்ய வரும்பும் நல்ல
காரியங்கைளஎன்னால்ெசய்யமுடியவல்ைல. நான்என்னால்ெவறுக்கப்படும்
தீயவற்ைறேய ெசய்க ேறன். ௧௬ நான் இப்படி வரும்பாதைதச் ெசய்தவனாய்
இருக்க, சட்ட வ தைய நல்லது என நான் ஒத்துக்ெகாள்வதாக ெபாருள்படும்.
௧௭ உண்ைமயல் நான் ெகட்டவற்ைற ெசய்பவனில்ைல. ஆனால் என்னுள்
இருக்கற பாவம் அவ்வாறு ெசய்யத் தூண்டுகறது. ௧௮ என்னிடத்தல் நன்ைம
வாழ்வதல்ைல. இது எனக்குத் ெதரியும். நன்ைம ெசய்ய ேவண்டும் என்னும்
வருப்பம் என்னிடமுள்ளது. ஆனால்நன்ைமெசய்வேதா என்னிடத்தல்இல்ைல.
௧௯ எனேவ நான் வரும்புக ற நன்ைமையச் ெசய்யவல்ைல. நான் வரும்பாத
தீைமையேய ெசய்துவருக ேறன். ௨௦அவ்வாறு எனக்குவருப்பம் இல்லாதைதச்
ெசய்தால்நான்அல்ல, எனக்குள்இருக்கற பாவம்தான்அப்படிச்ெசய்க றது.
௨௧ அதனால் நன்ைம ெசய்ய வரும்புக ற என்னிடத்தல் தீைமேய உண்டு

என்ற வதைய அறந்துெகாண்ேடன். ௨௨ என் மனதற்குள், ேதவனுைடய
சட்டவ த ேயாடு மக ழ்ச்ச யாய் இருக்க ேறன். ௨௩ ஆனால் ேவெறாரு வதயும்
என் சரீரத்த ற்குள் இயங்குவைத அறக ேறன். என் மனம் ஒத்துக்ெகாள்ளும்
வதக்கு எத ராக அது ஒரு ேபாைரேய ந கழ்த்துகறது. அதுதான் பாவம் பற்றய
வத ஆகும். அது என் உடைல அடக்க , அதன் ைகதயாக்க க்ெகாள்கன்றது.
௨௪ நான் ந ர்ப்பந்தமான மனிதன். என்ைன இந்த சரீரத்த டம் இருந்து யார்
காப்பாற்றுவார்கள்? ௨௫ ேதவேன காப்பாற்றுவார். நம்முைடய கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவன்மூலம்ேதவனுக்குநன்ற ெசால்க ேறன்.
ஆதலால் என் மனதார நான் ேதவனுைடய சட்டவ த க்கு ேசைவ ெசய்க ேறன்.

ஆனால்நான்மாமிசத்தன்ைமயால்பாவத்தன்சட்டத்த ற்குேசைவெசய்க ேறன்.

௮
ஆவக்குரியவாழ்க்ைக
௧ எனேவ, இப்ேபாது இேயசுக றஸ்துவுக்குள் இருப்பவர்கள்

தண்டைனக்குரியவர்களாகத் தீர்ப்பளிக்கப்படமாட்டார்கள். ௨ ஏன் நான்
அவ்வாறு தீர்ப்பளிக்கப்படமாட்ேடன்? ஏெனன்றால் இேயசு க றஸ்துவற்குள்
உயருள்ள ஆவயன் சட்டவ த என்ைனப் பாவம், மரணம் என்பைவகளின்
சட்ட வ த களிடமிருந்து வடுதைல ெசய்க றது. ௩ சட்ட வ த க்கு சக்த இல்ைல.
ஏெனன்றால்அதுமனிதெபலவீனங்களால்வைரயறுக்கப்பட்டது. சட்டவ தயால்
ெசய்ய முடியாதைத ேதவன் ெசய்து முடிக்க றார். ேதவன் தன் ெசாந்தக்
குமாரைனேயபூமிக்குப்பாவமனிதசாயலாகஅனுப்பனார். அவைரபாவத்ைதப்
ேபாக்கும் பலியாகவும் கருதனார். எனேவ மனித வாழ்க்ைக மூலம் பாவத்ைத
அழித்தார். ௪ ேதவன்அதைன சட்டவ தயன் நீத நம்மிடம் நைறேவறும்படிக்ேக
இவ்வாறு ெசய்தார். இப்ெபாழுது நாம் நமது மாம்சத்தன்படி நடக்காமல்
ஆவையப்பன்பற்ற வாழ்க ேறாம்.
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௫மாம்சத்தன்படி நடக்க றவர்கள் மாம்சத்த ற்கு உரியவற்ைறப் பற்ற மட்டுேம
ச ந்த க்க றார்கள். ஆவையப் பன்பற்ற நடக்க றவர்கள் ஆவக்குரியைத
மட்டுேம ச ந்த க்க றார்கள். ௬ ஒருவனது ச ந்தைனயானது பாவத்தால்
கட்டுப்படுத்தப்படுமானால் அவன் சாைவ அைடக றான். ஒருவனது
ச ந்ைதயானது ஆவயால் கட்டுப்படுத்தப்படுமானால் அவன் நல்வாழ்ைவயும்,
சமாதானத்ைதயும் அைடக றான். ௭ எப்படிெயன்றால் மாம்ச எண்ணம்
ேதவனுக்கு எத ரான பைகயாகன்றது. அவன் ேதவனுைடய சட்டவ த களுக்குக்
கட்டுப்பட மறுக்க றான். உண்ைமயல் அவனால் கீழ்ப்படியவும் முடியாமல்
ேபாகன்றது. ௮ மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்கள் ேதவனுக்கு ேவண்டியவர்களாக
முடியாது.
௯ேதவனுைடயஆவ உங்களிடம்வாழ்ந்தால்,நீங்கள்மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களாய்

இருக்கமாட்டீர்கள். ஆவக்குட்பட்டவர்களாய் இருப்பீர்கள். க றஸ்துவன் ஆவ
இல்லாதவன் அவருைடயவன் அல்ல. ௧௦ உங்கள் பாவத்தால் சரீரமானது
இறந்து ேபாகும். ஆனால் கறஸ்து உங்களில் இருந்தால் ஆவ உங்களுக்கு
நல் வாழ்ைவக் ெகாடுக்கும். ஏெனன்றால் க றஸ்து உங்கைள ேதவேனாடு
சரியாக்கனார். ௧௧ ேதவன் இேயசுைவ மரணத்தலிருந்து எழுப்பனார்.
ேதவனுைடய ஆவ உங்களில் இருக்குமானால் பன்னர் அவர் சரீரத்த ற்கும்
உய ர் தருவார். ேதவன் ஒருவேர இேயசுைவ மரணத்தலிருந்து எழுப்பயவர்.
அவர் உங்கள் சரீரங்களுக்கும் உங்களுக்குள் உள்ள ஆவயன் மூலம்
உய ர்தருவார்.
௧௨சேகாதரசேகாதரிகேள,நாம்நமதுமாம்சங்களால்ஆளப்படக்கூடாது. நமது

மாம்சங்களின் வருப்பப்படியும் இருக்கக்கூடாது. ௧௩பாவம்தூண்டும் தவறான
ெசயல்கைளச் ெசய்ய உங்கள் வாழ்வு பயன்படுமானால் நீங்கள் ஆவக்குரிய
நைலயல்இறந்தவர்களாவீர்கள். ஆனால்நீங்கள்ஆவயன்உதவ ேயாடுதீைம
ெசய்வைதநறுத்தனால்உண்ைமயானவாழ்ைவப்ெபறுவீர்கள்.
௧௪ எவெரல்லாம் ேதவனுைடய ஆவயனால் நடத்தப்படுக றார்கேளா

அவர்கள் ேதவனுைடய பள்ைளகளாக இருக்க றார்கள். ௧௫ நம்ைம மீண்டும்
அடிைமப்படுத்த அச்சமூட்டுகற ஆவையப் நாம் ெபறவல்ைல. ேதவனுைடய
பள்ைளகளாக நம்ைம உருவாக்கும் ஆவையப் ெபறுக ேறாம். அப்படிப்
ெபற்றால் “என்அன்பானப தாேவ”என்றுஅைழக்கும்உரிைமையப்ெபறுேவாம்.
௧௬ஆவயானவர் நம்முைடய ஆவேயாடு ேசர்ந்துெகாண்டு நாம் ேதவனுைடய
பள்ைளகளாய்இருக்க ேறாம்என்றுசாட்ச ெகாடுக்க றார். ௧௭நாம்ேதவனுைடய
பள்ைளகளானால், ேதவன்தன்பள்ைளகளுக்காகைவத்தருக்க றமகைமைய
நாம் ெபறுேவாம். நாம் அவற்ைற ேதவனிடமிருந்து ெபறுேவாம். க றஸ்துவடம்
உள்ள அேத மகைமயும் நமக்குக் கைடக்கும். ஆனால் கறஸ்து துன்பப்பட்டது
ேபான்றுநாமும்படேவண்டியதருக்கும்.

எத ர்காலச் ச றப்பு
௧௮ இப்ெபாழுது துன்பப்படுக ேறாம். ஆனால் நமக்குக் ெகாடுக்கப்படப்

ேபாகும் ச றப்ைப ந கழ்காலத் துன்பத்ேதாடு ஒப்ப ட்டுப் பார்த்தால் இத்துன்பம்
ஒன்றுமில்லாமல் ேபாகும். ௧௯ ேதவனால் உருவாக்கப்பட்ட அைனத்தும்
ேதவன் தன் பள்ைளகள் யாெரன்பைத ெவளிப்படுத்தப் ேபாகும் நாளுக்காக
ஆவேலாடு காத்தருக்கன்றன. அைவ அதைனப் ெபரிதும் வரும்புகன்றன.
௨௦ேதவனால்பைடக்கப்பட்டஅைனத்தும்பயனற்றைவயாகமாற்றப்பட்டுள்ளன.
அைவ மாற்றமைடய வரும்பாவ ட்டாலும் ேதவன் அவற்ைற மாற்றவ ட
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முடிவு ெசய்துள்ளார். ௨௧ ஆனாலும் “ேதவனால் பைடக்கப்பட்டைவெயல்லாம்
அழிவலிருந்து வடுதைல ெபறும்” என்ற நம்ப க்ைகயுண்டு. ேதவன் பைடத்த
எல்லாம், ேதவனுைடய பள்ைளகளுக்குரிய வடுதைலையயும், மகைமையயும்
ெபறும்என்றநம்ப க்ைகயும்உண்டு.
௨௨ ஒரு ெபண், குழந்ைத ெபறுவதற்கான ேநரத்ைத வலிேயாடு

எத ர்ப்பார்த்துக்ெகாண்டிருப்பதுேபான்றுேதவனால்பைடக்கப்பட்டைவெயல்லாம்
எத ர்ப்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கன்றன. ௨௩ உலகம் மட்டுமல்ல. நாமும்
உள்ளுக்குள் ேவதைனேயாடு காத்துக்ெகாண்டிருக்க ேறாம். ேதவனுைடய
வாக்குறுதயனுைடய முதல் பாகம் ேபால் நாம் ஆவயன் முதல் பலைனப்
ெபற்றருக்க ேறாம். நம்ைம ேதவன் தமது பள்ைளகளாக்குவார் என்று
நாமும் எத ர்பார்க்க ேறாம். அதாவது நாம் நமது சரீரத்தன் வடுதைலக்காக
எத ர்பார்த்துக்ெகாண்டிருக்க ேறாம். ௨௪ அந்த நம்ப க்ைகயால்தான் நாம்
பாதுகாக்கப்பட்டுள்ேளாம். கண்ணால் காண முடிவைத நம்புவது என்பது
உண்ைமயல் நம்ப க்ைகயன்று, நம்மிடம் ஏற்ெகனேவ இருப்பைத மக்கள்
நம்பேவண்டியதல்ைல. ௨௫ இதுவைர நாம் ெபறாதைதப் ெபறுவதற்குப்
ெபாறுைமேயாடுகாத்தருப்ேபாம்.
௨௬ அேதாடு ஆவயானவர் நமக்கு உதவுகறார். நாம் பலவீனமானவர்கள்.

ஆவயானவர் நமது பல வீனங்களில் உதவுகறார். நாம் எவ்வாறு
ேவண்டிக்ெகாள்வதுஎன்பைதத்ெதரிந்துெகாள்ளாமல்இருக்க ேறாம். எனினும்
ஆவயானவர் நமக்காக ேதவனிடம் ேவண்டுகறார். அவரது ேவண்டுதல்கைள
வார்த்ைதகளால்வளக்க ச் ெசால்லஇயலாது. ௨௭மக்களின் மனதல்உள்ளைத
ேதவன் ஆராய்க றார். ஆவயானவரின் மனதல் உள்ளதும் ேதவனுக்குத்
ெதரியும். ஏெனன்றால் ேதவனுைடய வருப்பப்படிேய ஆவயானவரின்
ேவண்டுதல்கள்மக்களுக்காகஅைமந்தருக்கும்.
௨௮ தன்ைன ேநச க்கும் மக்களுக்கு ேதவன் எல்லாவற்றன் மூலமும் நன்ைம

ெசய்க றார்என்பைதநாம்அற க ேறாம். ேதவன்இம்மக்கைளத்தம்த ட்டப்படிேய
ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார். ௨௯ ேதவன் அம்மக்கைள உலகம் பைடக்கப்படுவதற்கு
முன்னேர அற ந்தருக்க றார். அம்மக்கைளத் தம் குமாரைனப் ேபாலேவ
இருக்கும்படி முடிவு ெசய்தார். அேநக சேகாதரர்களுக்குள்ேள தமது குமாரேன
முதற் ேபறானவராய் இருக்க ேவண்டும் என வரும்பனார். ௩௦ எனேவ தமது
குமாரனுைடய சாயலுக்கு ஒப்பாய் இருப்பதற்கு முன்குறத்தருக்க றார்.
அவர்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். அவர்கைள நீத மான்களாக்கனார். அவர்கைள
மகைமயும்படுத்தனார்.
ேதவனின்அன்பு
௩௧ எனேவ, இைதப் பற்ற என்ன ெசால்லலாம்? ேதவன் நம்ேமாடு இருந்தால்

எவராலும் நாம் ேதாற்கடிக்கப்பட முடியாது. ௩௨ ேதவன் நமக்காகத் தனது
ெசாந்தக் குமாரைனயும் துன்பத்துக்குட்படுத்தனார். நமக்காகேவ தன்
குமாரைன ேதவன் அர்ப்பணித்தார். எனேவ இேயசு க றஸ்து இப்ேபாது
நம்ேமாடு இருப்பதால், ேதவன் எல்லாவற்ைறயும் தருவார். ௩௩ ேதவனால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்கைள யாரால் குைற ெசால்ல முடியும்? எவராலும்
முடியாது, ஏெனன்றால் ேதவன்தான் தமது மக்கைள நீத மான்களாக்குகறார்.
௩௪ ேதவனுைடய மக்கள் தவறுைடயவர்கள் என்று யாரால் குற்றம்சாட்ட
முடியும்? எவராலும் முடியாது. க றஸ்து இேயசு நமக்காக இறந்தார்.
அேதாடு முடியவல்ைல. அவர் மரணத்தலிருந்து மீண்டும் உய ர்த்ெதழுந்தார்.
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இப்ேபாது அவர் ேதவனுைடய வலதுபுறத்தல் இருந்துெகாண்டு நமக்காக
ேவண்டுதல் ெசய்துெகாண்டிருக்க றார். ௩௫ க றஸ்துவன் அன்பலிருந்து
எவற்றாலும் நம்ைமப் ப ரிக்க இயலுமா? இயலாது. ெதால்ைலகளால்
இேயசுவ டமிருந்து நம்ைமப் ப ரிக்க இயலுமா? ப ரச்சைனகளும்,
தண்டைனகளும் இேயசுவ டமிருந்து நம்ைமப் ப ரிக்குமா? இயலாது. உணவும்
உைடயும்இல்லாதவறுைமகூடநம்ைமஅவரதுஅன்பலிருந்துப ரிக்கமுடியாது.
ஆபத்தும்மரணமும்கூடநம்ைமஅவரதுஅன்பலிருந்துப ரிக்கமுடியாது.

௩௬ “எப்ெபாழுதும்உமக்காக நாங்கள்மரணஆபத்தல்இருக்க ேறாம்.
ெவட்டப்படும் ஆடுகைளவ டவும் நாம் பயனற்றவர்கள் என மக்கள்
நைனக்கன்றனர்” சங்கீதம் 44:22

எனஎழுதப்பட்டுள்ளது.

௩௭ ேதவன் நம்மீது அன்புெகாண்டவர். அவரால் நாம் அைனத்தலும்
ெபரும் ெவற்ற ெபறுக ேறாம். ௩௮-௩௯ ேதவனுைடய அன்பலிருந்து நம்ைம
எதனாலும் ப ரிக்க முடியாது என்று என்னால் உறுதயாய் ெசால்ல முடியும்.
சாவாேலா,வாழ்வாேலா, ேதவதூதர்களாேலா,ஆளும்ஆவகளாேலா,தற்காலப்
ெபாருளாேலா, ப ற்கால உலகத்தாேலா, நமக்கு ேமேல உள்ள சக்த களாேலா,
நமக்குக் கீேழ உள்ள சக்த களாேலா, உலகல் உள்ள ேவறு எதனாலுேமா
கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவல் உள்ள ேதவனுைடய அன்பலிருந்து நம்ைம
ஒருேபாதும்ப ரித்துவ டமுடியாது.

௯
ேதவனும்யூதமக்களும்
௧ நான் கறஸ்துவுக்குள் இருக்க ேறன். நான் உண்ைமையக் கூறுக ேறன்.

நான் ெபாய் ெசால்வதல்ைல. என் உணர்வுகள் பரிசுத்த ஆவயானவரால்
ஆளப்படுகன்றன. அந்த உணர்வுகள் நான் ெபாய்யானவனில்ைல என்று
கூறுகன்றன. ௨ எனக்குப் ெபருந்துக்கம் உண்டு. யூதமக்களுக்காக
எப்ெபாழுதும் நான் மிகவும் கவைலப்படுக ேறன். ௩ அவர்கள் எனது சேகாதர
சேகாதரிகளுமாகவும், மண்ணுலகக் குடும்பமுமாகவும் இருக்க றார்கள்.
அவர்களுக்குஉதவவரும்புக ேறன். அவர்களுக்குஉதவயாக இருக்குமானால்
நான் பழிக்கப்படவும், க றஸ்துவலிருந்து துண்டித்துக்ெகாள்ளவும் தயாராக
இருக்க ேறன். ௪ அவர்கள் இஸ்ரேவல் மக்கள். யூதர்கள் ேதவனால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட பள்ைளகள். ேதவனுைடய மகைம அவர்களுக்கு
உண்டு. ேதவனுக்கும் அவர்களுக்கும் இைடயல் உடன்படிக்ைககள் உண்டு.
ேதவன் அவர்களுக்கு ேமாேசயன் நயாயப்ப ரமாணத்ைதயும், வழிபாட்டு
முைறகைளயும் ெகாடுத்தார். தனது வாக்குறுதகைள யூதர்களுக்கு ேதவன்
ெகாடுத்தருக்க றார். ௫ அவர்கள் நமது மூதாைதயர்களின் வழி வந்தவர்கள்.
அவர்கள் வழியல் க றஸ்துவும் மண்ணுலகல் பறந்தார். க றஸ்துேவ
எல்லாவற்றுக்கும் ேமலான ேதவன். அவைர எப்ெபாழுதும் துதயுங்கள்.
ஆெமன்.
௬ நான் யூதர்களுக்காக வருத்தப்படுக ேறன். அவர்களிடம் ேதவன் தன்

வாக்குறுதைய நைறேவற்றுவதல் தவறவ ட்டார் என்று எண்ணுகறதல்ைல.
ஆனால் இஸ்ரேவல் மக்களில் ஒரு சலேர ேதவனுைடய உண்ைமயான
மக்களாய் இருக்க றார்கள். ௭ஆப ரகாமின் சல மரபுவழியனேர ஆப ரகாமின்
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உண்ைமயான மக்களாக இருக்கன்றனர். இைதேய ஆப ரகாமிடம் ேதவன்
“ஈசாக்கு உனது சட்டபூர்வமான மகன்”✡ என்று கூறனார். ௮ ஆப ரகாமின்
அைனத்து சந்ததயனருேம ேதவனுைடய பள்ைளகள் இல்ைல என்பது
தான் இதன் ெபாருள். ஆப ரகாமுக்கு அவர் வாக்குறுத ெசய்தார். ஆனால்
ஆப ரகாமின் உண்ைமயான பள்ைளகள் எல்லாம் ேதவனுக்கும் உண்ைமயான
பள்ைளகள் ஆகன்றனர். ஏெனன்றால் ௯ “சரியான ேநரத்தல் நான் தரும்ப
வருேவன். சாராள்ஒருமகைனப்ெபற்ெறடுப்பாள்”✡ என்பதுதான் ேதவனுைடய
வாக்குறுத .
௧௦அதுமட்டுமல்ல, ெரேபக்காவும் பள்ைளகைளப்ெபற்றாள். ஒேர தந்ைதைய

இப்பள்ைளகள் ெகாண்டிருந்தார்கள். அவேர நமது தந்ைதயான ஈசாக்கு.
௧௧-௧௨ இரு மகன்களும் பறப்பதற்கு முன்ேப ேதவன் ெரேபக்காவ டம், “மூத்த
மகன் இைளயவனுக்கு ேசைவ ெசய்வான்”✡ என்றார். அவர்கள் நல்லேதா
தீயேதா எதுவாக இருந்தாலும் ெசய்வதற்கு முன்னேர ேதவன் இவ்வாறு
ெசான்னார். இத்த ட்டம் ஏற்ெகனேவ ேதவனால்உருவாக்கப்பட்டதுஎன்பதுதான்
காரணம். ேதவன் அவைனத் ேதர்ந்ெதடுக்க வரும்பனார். அதனால்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். அதுதான் காரணேம தவ ர பள்ைளகள் ஏேதா ெசய்ததற்காக
அல்ல. ௧௩ “நான் யாக்ேகாைப ேநச த்ேதன். ஏசாைவ ெவறுத்ேதன்”✡ என்று
எழுதப்பட்டிருக்க றது.
௧௪ எனேவ இைதப்பற்ற நாம் என்ன ெசால்ல முடியும்?ேதவன் அநீதயாய்

இருக்க றார் என்று ெசால்ல முடியுமா? முடியாேத. ௧௫ “நான் யாரிடம்
இரக்கம் காட்டேவண்டும் என்று வரும்புக ேறேனா அவனிடம் இரக்கம்
காட்டுேவன்.”✡ என்று ேதவன் ேமாேசய டம் ெசால்லி இருக்கறார். ௧௬ எனேவ
கருைண காட்டப்படத் தகுதயான ஒருவைன ேதவன் ேதர்ந்ெதடுக்க றார்.
அவரது ேதர்ந்ெதடுப்பு மனித வருப்பங்களுக்கும் முயற்ச களுக்கும்
அப்பாற்பட்டது. ௧௭ “நான் உன்ைன அரசனாக்க ேனன். நீ எனக்காக
இைதச் ெசய். எனது பலத்ைத நான் உனக்குக் காட்டும்படியாக எனது
ெபயர் உலகெமங்கும் அறவக்கப்பட ேவண்டும் என்று வரும்ப ேனன்”✡ என
ேதவன் பார்ேவானிடம் கூறயதாக எழுதப்பட்டிருக்க றது. ௧௮ எனேவ, ேதவன்
இரக்கத்துக்குரியவர்களாகத் ேதர்ந்ெதடுத்தவர்களிடம்இரக்கமாய்இருக்க றார்.
கடினமாகஇருக்கத் ேதர்ந்ெதடுத்தவர்களிடத்தல்கடினமாகஇருக்க றார்.
௧௯ “நமது ெசயல்கைளெயல்லாம் ேதவனால் கட்டுப்படுத்த முடியுமானால்

ப றகு ஏன் அவர் நமது பாவங்களுக்காக நம்ைமக் குற்றம் சாட்டுக றார்” என்று
உங்களில் ஒருவர் ேகட்கலாம். ௨௦ அைதக் ேகட்காதீர்கள். நீங்கள் மானிடர்.
மானிடர்களுக்கு ேதவைனக் ேகள்வ ேகட்கும் அத காரம் இல்ைல. ஒரு
மண்ஜாடி தன்ைனச் ெசய்தவனிடம் ேகள்வ எதுவும் ேகட்கக்கூடாது. “என்ைன
ஏன் இவ்வாறு ெசய்தாய்?” என்று மண்ஜாடி ேகட்கலாமா? ௨௧ ஜாடிையச்
ெசய்க றவன் தன் வருப்பம் ேபால் எைத ேவண்டுமானாலும் ெசய்யலாம்.
அேத களிமண்ணால் அவன் ேவறு எந்தப் ெபாருைள ேவண்டுமானாலும்
ெசய்தருக்கலாம். ஒரு ெபாருைள அவன் சறப்பான பயனுக்காகவும்,
மற்ெறான்ைறஅவன்அன்றாட பயனுக்காகவும்ெசய்யலாம்.

✡ ௯:௭: ஆத . 21:12-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௯:௯: ஆத . 18:10-14-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௯:௧௧-௧௨: ஆத . 25:23-ல்இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௯:௧௩: மல்கயா
1:2-3-ல்இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௯:௧௫: யாத். 33:19-ல்இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௯:௧௭:
யாத். 9:16-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௨௨ இைதப் ேபான்றுதான் ேதவனும் ெசய்கன்றார். அவர் தமது ேகாபத்ைத
ெவளிக்காட்டவும் தனது வல்லைமைய ெவளிப்படுத்தவும் வரும்பனார். தன்
ேகாபத்ைதத் தூண்டிய மக்கைள அழிக்கத் தயாராய் இருந்த நைலயல்
ேதவன் அவர்கைள மிகப் ெபாறுைமயுடன் சக த்துக்ெகாண்டார். ௨௩ தன்
உயர்வும் ச றப்பும் ெவளிப்படும் காலம் வைரக்கும் ேதவன் ெபாறுைமேயாடு
காத்தருந்தார். அவரதுஇரக்கத்ைதப் ெபறுேவாரிடம் அவர் தனதுமகைமையக்
ெகாடுத்தார். அவர் அதற்குரியவர்களாக அவர்கைளத் தயார்படுத்தனார்.
௨௪ நாங்கேள ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்கள். நாங்கேள ேதவனால்
அைழக்கப்பட்டவர்கள். அவர் எங்கைள யூதர்களிடமிருந்தும் யூதர்
அல்லாதவர்களிடமிருந்தும் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.

௨௫ “எனக்குஉரியவர்கள்அல்லஎன்னும்மக்கைளயும்
‘என்மக்கேள’ என்றும்,

ேநச க்கப்படாதுஇருந்தவர்கைளயும்,
‘என்னால்ேநச க்கப்படும்மக்கள்’
என்றுநான்அைழப்ேபன். ஓசயா 2:23

௨௬ “நீங்கள்என்னுைடயமக்கள்அல்லெவன்று
அவர்களுக்குச்ெசால்லப்பட்டஅேதஇடத்த ேல
அவர்கள்ஜீவனுள்ள ேதவனுைடயபள்ைளகள்எனப்படுவார்கள்” ஓசயா
1:10

என்றுஓசயாவன்நூலில்எழுதப்பட்டுள்ளது.

௨௭ஏசாயாஇஸ்ரேவைலப்பற்ற க்கதறனார்.

“இஸ்ரேவல் மக்களின் எண்ணிக்ைக கடற்கைரயல் உள்ள மணைலப்
ேபான்றருக்க றது.

எனினும்சலேரஇரட்ச க்கப்படுவார்கள்.
௨௮ ஆமாம். மண்ணில் வாழும் மக்கைள ேதவன் வைரவாக நயாயம்தீர்த்து

முடிப்பார்.”. ஏசாயா 10:22-23

௨௯ “கர்த்தருக்குஅைனத்துவல்லைமயும்உண்டு.
எங்களுக்காகஅவர் சலைரக் காப்பாற்றனார்.

அவர்அதைனச்ெசய்தருக்காவ ட்டால்
இப்ேபாது நாங்கள் ேசாேதாைமப் ேபாலாக ெகாேமாராவுக்கு ஒத்தவராய்
இருப்ேபாம்” ஏசாயா 1:9

என்றுஏசாயா ெசான்னார்.

௩௦ இவற்றுக்ெகல்லாம் என்ன ெபாருள்? யூதரல்லாதவர்கள் ேதவன் முன்
நீதமான்களாக வளங்க முயற்ச ெசய்யவல்ைல. எனினும் நீத மான்களாக
ஆனார்கள். காரணம் அவர்களது வசுவாசேம. ௩௧ஆனால் இஸ்ரேவல் மக்கள்
சட்டவ த களின்படி வாழ்ந்து ேதவனுக்ேகற்ற நீத மான்களாக வரும்பனார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் ெவல்லவல்ைல. ௩௨ காரணம் அவர்கள் அதைன ேதவனில்
நம்ப க்ைக ைவக்காமல், தங்கள் ெசயல்கள் மூலம் ேதடினர். தடுக்க
வழத்தக்க கல்லிேலேய தடுக்க வழுந்தார்கள். ௩௩அந்தக் கல்ைலப் பற்றயும்
எழுதப்பட்டிருக்க றது.
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“பாருங்கள்! நான்கல்ைலசீேயானில்ைவத்தருக்க ேறன்.
அதுமக்கைளத்தடுக்க வழச்ெசய்யும்.
அந்தப் பாைறமக்கைளத்தடுமாற வழஅனுமதக்கும்.

ஆனால் அக்கல்லிடம் நம்ப க்ைகக்ெகாண்ட எவனும் அவமானம்
அைடவதல்ைல.” ஏசாயா 8:14; 28:16

௧௦
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள, அைனத்து யூதர்களும் காப்பாற்றப்பட ேவண்டும்

என்பைதேய நான் மிகவும் வரும்புக ேறன். அைதத் தான் ேதவனிடம் ேவண்டி
ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறன். ௨ யூதர்கைளப் பற்ற என்னால் இவ்வாறு கூற
முடியும். அவர்கள் உண்ைமயல் ேதவைனப் பன்பற்ற வரும்புக றார்கள்.
ஆனால் அவர்களுக்குச் சரியான வழி ெதரியவல்ைல. ௩ ேதவனுக்ேகற்ற
நீத மான்களாகும் ேதவனுைடய வழி அவர்களுக்குத் ெதரியாது. அவர்கள்
தம் ெசாந்த வழிய ேலேய நீத மான்களாக முயன்றனர். எனேவ அவர்கள்
ேதவனுைடய வழிைய ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. ௪ க றஸ்து சட்டவ தயன்
முடிவாய் இருக்க றார். அதனால் அவரிடம் நம்ப க்ைகயாக இருக்க ற எவரும்
ேதவனுக்ேகற்ற நீத மானாகஇயலும்.
௫ ேமாேச சட்டவ த கைளப் பன்பற்ற நீத மானாகும் வழிையப் பற்ற

எழுதயருக்க றார்: “சட்டவ தையப் பன்பற்ற வாழ நைனக்கறவன்,
சட்டவ தயன்படி காரியங்கைளயும் ெசய்ய ேவண்டும்,”✡ ௬ ஆனால்
வசுவாசத்தனாேல நீத மானாவைதப் பற்ற ேவதவாக்கயம், “யார்
ேமாட்சத்துக்குப் ேபாகக் கூடியவன் என்று நீ உனக்குள்ேள ெசால்லாேத.”
(இதற்கு “எவெனாருவன்ேமாட்சத்துக்குப்ேபாய்க றஸ்துைவபூமிக்குஅைழத்து
வரக்கூடியவன்?” என்று ெபாருள்) ௭ “எவெனாருவன் உலகத்துக்கும் கீேழ
ேபாகக் கூடியவன் என்றும் ெசால்லாேத” (இதற்கு “எவெனாருவன் கீேழ ேபாய்
க றஸ்துைவ மரணத்தல் இருந்து ஏற வரப்பண்ணுபவன்” என்று ெபாருள்)
என்றுஎழுதப்பட்டுள்ளது.
௮ ேமலும் “ேதவனுைடய ேபாதைனகள் உங்களுக்குஅருகல் உள்ளது. அைவ

உங்கள் வாயலும் இதயத்தலும் உள்ளன” என்றும் எழுதப்பட்டிருக்கன்றது.
அப்ேபாதைனகள் மக்களிடம் நாம் ெசால்லத்தக்க நம்ப க்ைகையப்
பற்றய ேபாதைனகளாகும். ௯ உனது வாயால் நீ “இேயசுேவ கர்த்தர்”
என்று ெசால்வாயானால் இரட்ச க்கப்படுவாய். உனது இதயத்தல் நீ
“ேதவன் இேயசுைவ மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழச் ெசய்தார்” என்று
நம்புவாயானால் இரட்ச க்கப்படுவாய். ௧௦ நாம் இதயத்தல் வசுவாச த்தால்
ேதவனுக்ேகற்ற நீத மானாக ேறாம். நாம் வசுவாச ப்பைத வாயால் ெசான்னால்
இரட்ச க்கப்படுக ேறாம்.
௧௧ “க றஸ்துவல்வசுவாசம்ைவக்க ற எவரும் ெவட்கப்படுவதல்ைல”✡ என்று

எழுதப்பட்டிருக்க றது. ௧௨ இதல் “எவரும்” என்று குறப்ப டப்பட்டிருப்பதற்குக்
காரணம் உண்டு. அவர்கள் யூதர்களாகேவா, யூதரல்லாதவர்களாகேவா
இருக்கலாம். அவர் ஒருவேர அைனவருக்கும் உரிய கர்த்தராவார். தன்னிடம்
நம்ப க்ைக உள்ள அைனவருக்கும் ஆசீர்வாதம் தருகறார். ௧௩ “கர்த்தர்
✡ ௧௦:௫: ேலவ 18:5-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௦:௧௧: ஏசாயா 2:32-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ேமல் வசுவாசம் ைவக்கும் ஒவ்ெவாருவரும் இரட்ச க்கப்படுவர்”✡ என்று
எழுதப்பட்டிருக்க றது.
௧௪ மக்கள் கர்த்தர் மீது வசுவாசம் ைவப்பதற்கு முன்னர் அவர்கள்

அவரிடம் நம்ப க்ைக ைவக்க ேவண்டும். கர்த்தரிடம் அவர்கள் நம்ப க்ைக
ைவப்பதற்கு முன்னால் அவைரப் பற்ற அற ந்துெகாள்ள ேவண்டும்.
எனேவ மக்கள் கர்த்தைரப்பற்ற த் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்றால்
அவர்களுக்கு மற்றவர்கள் ெசய்தையப் பரப்பேவண்டும். ௧௫ ஒருவன் ெசன்று
அவர்களிடம் ெசய்தையப் பரப்புவதற்கு முன்பு, அவன் அனுப்பப்பட ேவண்டும்.
“நற்ெசய்தையச் ெசால்ல வருகன்றவர்களின் பாதங்கள் எவ்வளவு அழகாக
இருக்கன்றன”✡ என்றுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.
௧௬ நற்ெசய்தைய யூதர்கள் அைனவரும் ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல.

இைதப்பற்ற ஏசாயா, “ஆண்டவேர, அவர்களுக்கு நாங்கள்
ெசான்னைதெயல்லாம் யார் வ சுவாச க்க றார்கள்?”✡ என்று ேகட்க றார்.
௧௭ எனேவ நற்ெசய்தையக் ேகட்பதன் மூலேம வசுவாசம் ப றக்க றது. ஒருவன்
கறஸ்துைவப்பற்ற க்கூறும்ேபாதுமக்கள்நற்ெசய்தையக் ேகட்க றார்கள்.
௧௮ ஆனால் “மக்கள் நற்ெசய்தையக் ேகட்டதல்ைலயா?” என்று நான்

ேகட்க ேறன். ஆமாம்.

“அவர்களின் சப்தங்கள்உலகம்முழுவதும்ெசன்றன.
அவர்களின்வார்த்ைதகள்உலகன்கைடசவைர பரவன” சங்கீதம் 19:4

என்றுஎழுதப்பட்டது ேபால்அவர்கள்ேகட்டார்கள்.

௧௯ “இஸ்ரேவல் மக்கள்அதைனப் புரிந்துெகாள்ளவல்ைலயா?” என்று மீண்டும்
நான் ேகட்க ேறன். ஆமாம். அவர்கள் புரிந்துெகாண்டனர்.முதலில் ேமாேச
இதைனச்ெசான்னார்.

“நீங்கள் ெபாறாைமப்படும் வைகயல் அந்நாட்டுக்குரிைம இல்லாத மக்கைளப்
பயன்படுத்துேவன்.

உங்களுக்குக் ேகாபம் வரும் வைகயல் புரிந்துெகாள்ள இயலாத நாட்டு
மக்கைளஉபேயாகப்படுத்துேவன்.” உபா. 32:21

௨௦ஏசாயாவும்ைதரியத்ேதாடு ேதவனுக்காகஇைதச்ெசான்னார்.

“என்ைனத்ேதடியைலயாதமக்களால்கண்டுபடிக்கப்பட்ேடன்.
என்ைன வசாரித்து வராதவர்களுக்கு என்ைன ெவளிப்படுத்த ேனன்.
ஏசாயா 65:1

௨௧இவ்வளவுநாட்களும்

“நான்அவர்களுக்காகக் காத்தருந்ேதன்.
அவர்கேளா எனக்குக்கீழ்ப்படியமறுத்துவ ட்டார்கள்.

என்ைனப்பன்பற்றவும்மறுத்துவ ட்டனர்” ஏசாயா 65:2

என்றுயூதமக்கைளப்பற்ற ஏசாயாவழியாக ேதவன்கூறுகறார்.
✡ ௧௦:௧௩: ேயாேவல் 2:32-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௦:௧௫: ஏசாயா 52:17-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௦:௧௬: ஏசாயா 53:1-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௧௧
தன்மக்கைளமறவாத ேதவன்
௧ “ேதவன் தன் மக்கைளத் தூரமாகத் தள்ளி வ ட்டாரா?” என்று நான்

ேகட்க ேறன். இல்ைல. நானும் ஒரு யூதன் தான். நான் ஆப ரகாமின்
குடும்பத்தலிருந்து வந்துள்ேளன். ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்ைதச் ேசர்ந்தவன்.
௨இஸ்ரேவல் மக்கள் ப றப்பதற்குமுன்னேரஅவர்கைளத் தம் மக்களாக ேதவன்
ேதர்ந்ெதடுத்து வ ட்டார். ேதவன் அவர்கைளத் தூரத் தள்ளிவ டவல்ைல.
எலியாைவப் பற்ற ச் ெசால்லப்பட்டிருப்பைத நீங்கள் உறுதயாக அறவீர்கள்.
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு எத ராக எலியா ேதவனிடம் ேவண்டினார். ௩ “கர்த்தேர!
இந்த மக்கள் உமது தீர்க்கதரிச கைளக் ெகான்றனர். உமது பலிபீடங்கைள
அழித்தனர். நான் மட்டுேம மிஞ்சயருக்க ேறன். இப்ெபாழுது அவர்கள்
என்ைனயும்ெகான்றுேபாடமுயற்ச ெசய்கன்றனர்”✡ என்றார்எலியா. ௪இதற்கு
ேதவன் என்ன பதல் ெசான்னார் ெதரியுமா? “பாகால் என்னும் ேதவனுக்கு
முன்பாக முழங்கால்படிய ட்டு வணங்காத 7,000 ேபைர நான் எனக்காக மீதயாய்
ைவத்தருக்க ேறன்”✡ என்றார்.
௫ இப்ெபாழுதும் அேதேபாலத்தான். ேதவன் சலைரக் கருைணயால்

ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார். ௬ ேதவன் தன் மக்கைளக் கருைணயால்
ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளதால் அது அவர்களது ெசய்ைககளால் அல்ல என்றாக றது.
ேதவன் மக்கைள அவர் தம் ெசய்ைககளால் ேதர்ந்ெதடுத்தருந்தால் அது
கருைணயால் அல்ல என்றும், ெசயல்களினிமித்தம் காட்டப்படும் கருைண
உண்ைமயானபரிசாகாதுஎன்றும்ெதரிக றது.
௭ அப்படியானால் நடந்தது இதுதான். இஸ்ரேவல் மக்கள் ேதவனுக்ேகற்ற

நீத மான்களாக முயற்ச ெசய்தனர். ஆனால் அவர்கள் ேதால்வயுற்றனர்.
ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டவர்கள் நீத மான்களாகச் ெசயல்புரிக றார்கள்.
மற்றவர்கேளா முரடர்களாகவும், ேதவனுைடய வார்த்ைதகைளக் கவனிக்க
மறுப்பவர்களாகவும் உள்ளனர். ௮ “மக்களின் உணர்ச்சைய ேதவன் மறக்கச்
ெசய்தார்” என்றும்அதனால்,

“ேதவன்அவர்களின்கண்கைளமூடினார்.” ஏசாயா 29:10

“அதனால்அவர்களால்உண்ைமையப்பார்க்கமுடியவல்ைல.
ேதவன்அவர்களின்காதுகைளமூடினார்.

அதனால்அவர்களால்உண்ைமயாகக் ேகட்கமுடியவல்ைல.
இதுஇன்றும்ெதாடர்க றது”. உபா. 29:4

என்றும்எழுதப்பட்டிருக்க றது.

௯ “அவர்களின்ெசாந்தவருந்துகேளஅவர்கள்வைலயாகவும், கண்ணியாகவும்
ஆகட்டும்.

அவர்கள்வழுந்துதண்டிக்கப்படட்டும்.
௧௦உண்ைமையக்காணஇயலாதபடிஅவர்களின்கண்கள்மூடிப் ேபாகட்டும்.

அவர்கள் என்ெறன்ைறக்கும் துன்பத்தல் இருக்கட்டும்” என்று தாவீது
கூறயருக்க றார். சங்கீதம் 69:22-23

✡ ௧௧:௩: 1 இராஜா. 19:10, 14-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௧:௪: 1 இராஜா. 19:18-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௧௧ “யூதர்கள் அழிந்துேபாக ற அளவுக்கா தடுக்கவழுந்தார்கள்?” என்று
ேகட்க ேறன். இல்ைல. அவர்களின் தவறுகள் மற்ற யூதர் அல்லாதவர்களுக்கு
இரட்ச ப்பாய ற்று. இதனால் யூதர்களுக்குப் ெபாறாைம ஏற்பட்டது.
௧௨ யூதர்களின் தவறு உலகத்துக்கு அதக ஆசீர்வாதங்கைளக் ெகாண்டு
வந்தது. அவர்களின் குைறவு யூதரல்லாதவர்களுக்கு அதக ஆசீர்வாதமாய்
ஆயற்று. யூதர்கள் ேதவனுக்ேகற்றவர்களாக ஆகும்வைர இன்னும் எவ்வளவு
ஆசீர்வாதங்கள்வரும்எனக்கற்பைனெசய்யுங்கள்.
௧௩ நான் இப்ேபாது யூதரல்லாத மக்கேளாடு ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன்.

நான் யூதரல்லாதவர்களுக்கு அப்ேபாஸ்தலனாயருக்க ேறன். என்னால்
முடிந்தவைர என்ேவைலகைளமுடிக்க ேவண்டும். ௧௪நான்என்நாட்டுமக்கைள
ைவராக்கயம் உள்ளவர்களாக மாற்ற ேவண்டும். இந்த வழியல் அவர்களில்
சலைரயாவது இரட்ச ப்ப ற்குள் ெகாண்டுவர உதவமுடியும். ௧௫ ேதவன்
யூதர்களிடமிருந்து வலக க்ெகாண்டார். உலகலுள்ள மற்றவர்களுக்கு
அவர் ெநருக்கமானார். அவர் யூதர்கைள ஏற்றுக்ெகாள்ளும்ேபாது, அவரது
மக்கள் மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுவது உறுதயாக இருக்கும். ௧௬ ஒரு
அப்பத்தன் முதல் துண்டு ேதவனுக்குப் பைடக்கப்படுமானால் மற்றக் முழுதும்
புனிதமாகவடும். ஒரு மரத்தன் ேவர்கள் புனிதமாய் இருந்தால் மற்ற
கைளகளும்கூடபுனிதமாகவடும்.
௧௭ ஒலிவ மரத்தன் சல கைளகைள ஒடித்ெதற ந்து வ ட்டு அந்த இடத்தல்

காட்டுஒலிவமரத்தன்கைளகைளஒட்டைவத்தால்எப்படிஇருக்ககுேமாஅப்படி
இருக்க றீர்கள். யூதரல்லாத நீங்கள் காட்டு ஒலிவ மரத்ைதப் ேபான்றவர்கள்.
யூதரல்லாத நீங்கள் யூதர்கேளாடு இைணத்து ைவக்கப்பட்டு, நீங்களும்
அேத ேவர்கைளப் பங்க ட்டு, மரச் சாற்றலிருந்து குடிக்க றீர்கள். யூதர்களின்
பலைனயும் ெபறுகன்றீர்கள். ௧௮ நீங்கள் அந்தக் கைளகைளப்பற்ற ப்
ெபருைம பாராட்ட ேவண்டாம். அதற்கான எந்தக் காரணமும் உங்களுக்கு
இல்ைல. நீங்கள் ேவர்களுக்குஉய ர்ெகாடுக்கவல்ைல. ேவர்கேள உங்களுக்கு
உயைரக் ெகாடுக்கன்றன. ௧௯ “நான் ஒட்டைவக்கப்படுவதற்காகேவ அந்தக்
கைளகள் முறத்துப் ேபாடப்பட்டெதன்று ெசால்லுகறாேய.” ௨௦அது உண்ைம.
ஆனால் வசுவாசம் இல்லாததால்தான் அக்கைளகள் முறக்கப்பட்டன.
உனது வசுவாசத்தனால்தான் நீ அந்த மரத்தன் ஒரு பகுதயானாய்.
இதற்காகப் ெபருைமப்படாேத, பயப்படு. ௨௧ உண்ைமயான கைளகைள
மரத்ேதாடு நைலத்தருக்க ேதவன் அனுமதக்கவல்ைல என்றால் நீ வசுவாசம்
இழந்துவ ட்டால்உன்ைனயும்இைணந்துஇருக்கஅனுமதக்கமாட்டார்.
௨௨ ேதவன் இரக்கமுைடயவர் எனினும் பயங்கரமானவரும் கூட என்பைத

அற ந்துெகாள். தன்ைனப் பன்பற்றுவைத நறுத்துகன்ற மக்கைள அவர்
தண்டிக்க றார். நீங்கள் அவைரப் பன்பற்றனால் அவர் உங்களிடம் அன்ேபாடு
இருப்பார். நீங்கள் அவைரப் பன்பற்றுவைத நறுத்தனால் மரத்தலிருந்து
ெவட்டிெயறயப்படுவீர்கள். ௨௩ மீண்டும் யூதர்கள் ேதவன் மீது வசுவாசம்
ைவக்கத் ெதாடங்கனால் ேதவன் மீண்டும் அவர்கைள ஏற்றுக்ெகாள்வார்.
அவர்கள் துவக்கத்தல் எப்படியருந்தார்கேளா அப்படி அவர்கைள ேதவன்
உருவாக்குவார். ௨௪ காட்டுமரக் கைளகள் ஒரு ஒலிவ மரத்தன் கைளயாக
ஒட்டி வளர்வது இயற்ைகயன்று, யூதரல்லாதவர்களாகய நீங்கள் காட்டு ஒலிவ
மரத்தலிருந்து ெவட்டப்பட்ட கைளகைளப் ேபான்றவர்கள். இப்ெபாழுது
நல்ல ஒலிவ மரத்ேதாடு ேசர்த்து ைவக்கப்பட்டிருக்க றீர்கள். யூதர்கேளா நல்ல
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ஒலிவமரத்தல் வளர்ந்த கைளகைளப் ேபான்றவர்கள். எனேவ, ந ச்சயமாக
அவர்கள்தங்கள்ெசாந்த மரத்தல்மீண்டும்ஒட்டிக்ெகாள்வார்கள்.
௨௫ சேகாதர சேகாதரிகேள, நீங்கள் இந்த இரகச ய உண்ைமையப்

புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன். இந்த உண்ைமயானது
உங்களுக்குப் புரியாதைதப் புரிந்துெகாள்ள உதவும். “இஸ்ரேவலின்
ஒரு பகுதயனருக்குக் கடின இதயம் உண்டாயருக்கும். குற ப்ப ட்ட
யூதரல்லாதவர்கள் ேதவனிடம் ேசர்ந்த பன்பு இது மாறும் என்பதுதான் அந்த
உண்ைம. ௨௬இவ்வாறுஇஸ்ரேவலர்கள்அைனவரும்காப்பாற்றப்படுவர்.

“மீட்பர் சீேயானிலிருந்துவருவார்.
யாக்ேகாபன்குடும்பத்தலிருந்துதீைமகைளஅகற்றுவார்.

௨௭நான்அவர்களதுபாவங்கைளவலக்கும் ேபாதுநான்
இந்தஉடன்படிக்ைகையச்ெசய்துெகாள்ேவன்” ஏசாயா 59:20-21; 27:9

என்றுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.

௨௮ ேதவனுைடய நற்ெசய்தைய யூதர்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுத்தனர்.
அதனால் அவர்கள் ேதவனுைடய எத ரிகள் ஆயனர். இது
யூதரல்லாதவர்களுக்கு உதவயாய் ஆயற்று. ஆனால் யூதர்கள் அைனவரும்
இப்ெபாழுது ேதவனுைடய ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்களாய் இருப்பதால்
அவர் அவர்கைளப் ெபரிதும் ேநச க்க றார். அவர்களின் தந்ைதகளுக்குக்
ெகாடுத்த வாக்கன்படி ேதவன் அவர்கைள ேநச க்க றார். ௨௯ ேதவன் தனது
கருைபையயும் அைழப்ைபயும் எப்ெபாழுதும் மாற்ற க்ெகாள்ளமாட்டார்.
௩௦ ஒருமுைற நீங்கள் ேதவனுக்குப் பணிய மறுத்தீர்கள். ஆனால் இப்ெபாழுது
இரக்கத்ைதப் ெபற்றீர்கள். யூதர்கள் பணிய மறுத்தேத இதற்குக் காரணம்.
௩௧ேதவன்உங்களிடம்இரக்கம்காட்டுவதால்யூதர்கள்இப்ெபாழுதுேதவனுக்குப்
பணியமறுக்க றார்கள். எனினும்எத ர்காலத்தல்உங்கைளப்ேபால்அவர்களும்
இரக்கத்ைதப் ெபறுவார்கள். ௩௨ அைனத்து மக்களும் ேதவனுக்குப் பணிய
மறுத்தருக்கன்றனர். ேதவன்பணியாதவர்கைளஓரிடத்தல்ேசர்த்தார். எனேவ,
அவர்அைனவர்மீதும்இரக்கம்ெகாள்ளமுடியும்.

ேதவனுக்குமகைம
௩௩ ஆமாம். ேதவனுைடய ெசல்வம் மிகவும் ெபருைம மிக்கது. அவரது

அறவுக்கும் ஞானத்துக்கும் எல்ைல இல்ைல. ேதவன் தீர்மானிப்பைத
ஒருவராலும் வளக்க முடியாது. ேதவனுைடய வழிகைள ஒருவராலும்
புரிந்துெகாள்ளமுடியாது.

௩௪ “கர்த்தரின்மனைதஅற ந்தவன்யார்?
ேதவனுக்குஅறவுைரகைளத்தரத் தகுந்தவர்யார்?” ஏசாயா 40:13

௩௫ “ேதவனுக்குயாேரனும்எைதேயனும்ெகாடுத்ததுண்டா?
மற்றவர்க்கு எைதயும் ேதவன் தருப்ப க் ெகாடுக்க ேவண்டிய ேதைவ
இல்ைல” ேயாபு 41:11

என்றுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.
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௩௬ ஆமாம். ேதவேன அைனத்ைதயும் உருவாக்கனார். ேதவனாலும்,
ேதவனுக்காகவும் ெதாடர்ச்ச யாய் எல்லாம் இயங்குகன்றன. அவருக்ேக
என்ெறன்ைறக்கும்மகைமஉண்டாவதாக. ஆெமன்.

௧௨
வாழ்க்ைகையேதவனுக்குக்ெகாடுங்கள்
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள! ஏதாவதுெகாஞ்சம் ெசய்யுங்கள் என

ேவண்டுக ேறன். ேதவன் நம்மிடம் மிகுந்த இரக்கத்ைதக் காட்டியருக்க றார்.
உங்கள் சரீரங்கைள ேதவனுக்குஉய ர்ப் பலியாகத் தாருங்கள். இதுேவஅவைர
வழிபடுவதற்கான பக்த வழியாகும். ேதவன் இதல் தருப்தயைடக றார்.
௨ உலகலுள்ள மக்கைளப் ேபான்று ஆக ேவண்டுெமன உங்கைள
மாற்ற க்ெகாள்ளாதீர்கள். ஆனால் மனதல் புதய எண்ணங்களால் உங்கைள
மாற்ற க்ெகாள்ளுங்கள். ப றகு ேதவனுைடய வருப்பத்ைத உங்களால்
ஏற்றுக்ெகாள்வது பற்ற முடிவு ெசய்ய முடியும். நல்லைவ எைவ, ேதவனுக்கு
வருப்பமானைவஎைவஎன்றுஉங்களால்அற ந்துெகாள்ளமுடியும்.
௩ ேதவன் எனக்ெகாரு ச றப்பான வரத்ைதக் ெகாடுத்தருக்க றார்.

அதனால்தான் உங்களில் ஒவ்ெவாருவருக்கும் ெசால்ல என்னிடம்
சல காரியங்கள் இருக்கன்றன. உங்கள் நைலைமக்கு மீறய
நைனப்பைனக்ெகாள்ளாதீர்கள். உண்ைமயாகேவ நீங்கள் யார் என்பைத
நீங்கள் அறந்துெகாள்ள ேவண்டும். ேதவன் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த
வசுவாசத்தன்படிேய ஒவ்ெவாருவனும் தம்ைமப் பற்ற அற ந்துெகாள்ள
ேவண்டும். ௪ நம் ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஒரு சரீரம் உள்ளது. அதற்குப் பல
உறுப்புகளும்உள்ளன. எல்லாஉறுப்புகளும்ஒேர ேவைலையச்ெசய்வதல்ைல.
௫ இது ேபாலேவ, நாம் பல வைக மக்கள். ஆனால் கறஸ்துவுக்குள்
நாம்அைனவரும் ஒேர சரீரமாக இருக்க ேறாம். நாம் அந்த சரீரத்தன் பல
உறுப்புகள். சரீரத்தல்ஒவ்ெவாருஉறுப்பும்மற்றஉறுப்புகைளச் சார்ந்துள்ளன.
௬ நமக்குப் பலவதமான வரங்கள் இருக்கன்றன. ஒவ்ெவாரு வரமும்

நமக்கு ேதவனுைடய இரக்கத்தால் கைடத்தது. நம்மிைடேய தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்லுகறவரத்ைதப்ெபற்றவன்அதைனதன்நம்ப க்ைகக்குஏற்றவைகயல்
பயன்படுத்த ேவண்டும். ௭ ேசைவ ெசய்வதற்கான வரத்ைதப் ெபற்ற ஒருவன்
நன்றாக ேசைவ ெசய்வானாக. ேபாத க்கும் வரத்ைதப் ெபற்ற ஒருவன்
ேபாத ப்பானாக! ௮ மற்றவர்களுக்கு ஆறுதல் ெசால்லும் வரத்ைதப் ெபற்ற
ஒருவன் அவ்வாேற ஆறுதல் ெசால்வானாக. மற்றவர்களுக்குத் தாராளமாகக்
ெகாடுத்து உதவுகற வரத்ைதப் ெபற்ற ஒருவன் ஏராளமாகக் ெகாடுத்து
உதவுவானாக! தைலவனாக இருக்க வரத்ைதப் ெபற்றவன் கடுைமயாகப்
பணியாற்ற ச றந்த தைலவனாக இருப்பானாக! மற்றவர்களிடம் இரக்கம்
காட்டும்வரத்ைதப்ெபற்றஒருவன்மகழ்ச்ச ேயாடுஇரக்கம்காட்டுவானாக!
௯உங்கள்அன்புஉண்ைமயானதாகஇருக்கேவண்டும். பாவத்துக்குரியவற்ைற

ெவறுத்து ஒதுக்குங்கள். நல்லவற்ைற மட்டும் ெசய்யுங்கள். ௧௦ சேகாதர
சேகாதரிகைளப் ேபான்று ஒருவருக்ெகாருவர் இதமாக அன்பு ெசலுத்துங்கள்.
மரியாைத ெசய்வதல் ஒருவருக்ெகாருவர் முந்த க்ெகாள்ளங்கள். ௧௧ நீங்கள்
கர்த்தருக்காக உைழக்க ேவண்டிய காலத்தல் ேசாம்ேபறயாக இராதீர்கள்.
அவருக்குச் ேசைவ ெசய்வத ேல ஆவப் பூர்வமாக இருங்கள். ௧௨ உங்களுக்கு
வசுவாசம் இருப்பதால் மக ழ்ச்ச யாய் இருங்கள். எப்ெபாழுதும் ப ரார்த்தைன
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ெசய்யுங்கள். ௧௩ ேதவனுைடய மக்களுக்குத் ேதைவ ஏற்படும்ேபாது உதவ
ெசய்யுங்கள். அம்மக்களுக்குஉங்கள்வீடுகளில்அைடக்கலம்ெகாடுங்கள்.
௧௪ உங்களுக்குத் தீைம ெசய்க றவர்களுக்கும் நல்லைதேய ெசய்யுங்கள்.

அவர்களுக்குநல்லைதக்கூறுங்கள். அவர்கைளசப க்காதீர்கள். ௧௫மற்றவர்கள்
மக ழ்ச்ச ேயாடு இருக்கும்ேபாது நீங்களும் அவர்கேளாடு மக ழ்ச்ச ேயாடு
இருங்கள். மற்றவர்கள் துக்கமாய் இருக்கும்ேபாது நீங்கள் அவர்கேளாடு
துக்கமாய் இருங்கள். ௧௬ ஒருவேராடு ஒருவர் சமாதானமாக வாழுங்கள்.
எவ்வளவு ஞானம் எனக்கு உண்டு என்று மமைத ெகாள்ளாதீர்கள்.
மற்றவர்களுக்குமுக்கயமாய்த்ேதான்றாதவர்கேளாடும்கூடநட்புடன்இருங்கள்.
சுயெபருைமபாராட்டாதீர்கள்.
௧௭ யாேரனும் உங்களுக்குத் தீைம ெசய்தால் அவர்களுக்குத் தீைமையேய

தரும்ப ச் ெசய்யாதீர்கள். எல்லாராலும் நல்லைவ என்று எண்ணப்படுவைதேய
நீங்களும் எவ்வளவு ெசய்ய முடியும் என்று பாருங்கள். ௧௮ முடிந்தளவு எல்லா
மக்கேளாடும் சமாதானமாய் இருங்கள். ௧௯ என் அன்பு நண்பர்கேள, எவேரனும்
உங்களுக்குத் தீைம ெசய்தால் அவர்கைளத் தண்டிக்க முயலாதீர்கள். ேதவன்
தன்ேகாபத்தால்அவர்கைளத்தண்டிக்கும்வைரயல்ெபாறுத்தருங்கள்.

“நாேனதண்டிக்க ேறன்.
நாேனபதலுக்குப்பதல்ெசய்ேவன்” உபா. 32:35

என்றுகர்த்தர்கூறுகறார் என்றுஎழுதப்பட்டுள்ளது.

௨௦ “உங்கள்பைகவன்பசயாய்இருந்தால்
அவனுக்குஉணைவக்ெகாடுங்கள்.

அவன்தாகமாய்இருந்தால்அவன்
குடிக்க ஏதாவதுெகாடுங்கள்.

இதன்மூலம்அவைனெவட்கம்ெகாள்ளச்ெசய்யலாம்.” நீத . 25:21-22

௨௧ பாவத்த டம் ேதால்வ அைடந்துவ டாதீர்கள். நன்ைம ெசய்வதன் மூலம்
தீைமையநீங்கள்ேதாற்கடித்துவடுங்கள்.

௧௩
அரசுஅத காரத்த ற்குஅடிபணியவும்
௧ நீங்கள் அைனவரும் ஆட்சயாளர்களுக்கு அடிபணிய ேவண்டும்.

ஆட்ச ெசய்யும் ஒவ்ெவாருவருக்கும் ஆட்ச புரியும் அத காரத்ைத ேதவன்
ெகாடுத்தருக்க றார். இப்ெபாழுது அதகாரம் ெசய்கன்றவர்களுக்கு
ேதவனாேலேய அத காரம் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது. ௨ எனேவ அரசு
அத காரத்த ற்கு எத ராக இருப்பவன் உண்ைமயல் ேதவனுைடய கட்டைளக்கு
எத ராக இருக்க றான் என்ேற ெபாருளாகும். அரசுக்கு எத ராகச்
ெசயல்படுபவன் உண்ைமயல் தண்டிக்கப்படத்தக்கவன். ௩ நன்ைம
ெசய்க றவர்கள் ஆள்ேவார்களிடம் அச்சப்படேவண்டிய ேதைவயல்ைல.
ஆனால் தீைம ெசய்க றவர்கள் ஆள்ேவார்களிடம் அச்சப்படேவண்டும்.
நீங்கள் ஆள்ேவார்கைளக் கண்டு அச்சம்ெகாள்வதல் இருந்து வடுதைல
ெபறேவண்டுமா? அப்படியானால் நன்ைமைய மட்டும் ெசய்யுங்கள். நீங்கள்
நன்ைமையச்ெசய்தால்அவர்கள்உங்கைளப்பாராட்டுவார்கள்.
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௪ ஒரு ஆள்ேவான் என்பவன் உங்களுக்கு உதவ ெசய்வதற்காக ேதவனால்
நயமிக்கப்பட்டவன். ஆனால் நீங்கள் தப்பு ெசய்தால் அஞ்சேவண்டும்.
உங்கைளத் தண்டிக்க ற அத காரம் அவர்களுக்குண்டு. அைத அவர்கள்
பயன்படுத்துவார்கள். ேதவனுைடய பணியாளாகேவ அவர்கள் தண்டைன
வழங்குவார்கள். ௫ எனேவ நீங்கள் அரசாங்கத்த ற்கு அடிபணியுங்கள். நீங்கள்
பணியாவ ட்டால் தண்டிக்கப்படுவீர்கள். நீங்கள் ெசய்யத்தக்க நல்ல காரியேம
அரசுக்குப் பணிவதுதான்.
௬ இதற்காகத்தான் நீங்கள் வரிகைளச் ெசலுத்துகறீர்கள். அவர்கள்

ேதவனுக்காகவும் உங்களுக்காகவும் உைழத்து வருகறார்கள். தம்
ேநரமைனத்ைதயும் ஆட்ச ெசலுத்துவத ேலேய ெசலவழிக்க றார்கள்.
௭ அைனவருக்கும் ெசய்யேவண்டிய கடைமகைளச் ெசய்யுங்கள். ெகாடுக்க
ேவண்டிய வரிகைளயும் ெகாடுத்துவடுங்கள். மரியாைத ெசலுத்த
ேவண்டியவர்களுக்கு மரியாைத ெசலுத்துங்கள். எவருக்கு பயப்பட
ேவண்டுேமாஅவர்களுக்குபயப்படுங்கள்.
ப றைர ேநச ப்பேத ப ரமாணம்
௮ எதற்காகவும் மற்றவர்களிடம் கடன் படாதருங்கள். அன்புக்கு மட்டும்

கடன்படுங்கள். மற்றவர்களிடம் அன்பு ெசலுத்துகற ஒருவன் உண்ைமயல்
சட்டமுழுவதற்கும் அடிபணிந்தவனாய் இருப்பான். ௯ இவற்ைறெயல்லாம்
நான் எதற்காகக் கூறுக ேறன் என்றால் “வபசாரம் ெசய்யாதருங்கள். ெகாைல
ெசய்யாதருங்கள். களவுெசய்யாதருங்கள். அடுத்தவர்க்குஉரிய ெபாருட்கைள
வரும்ப ேவண்டாம்.”✡ சட்டவ த இவற்ைறச் ெசால்க றது. இைவ எல்லா
கட்டைளகளும், “தன்ைன தாேன ேநச த்துக்ெகாள்வது ேபாலேவ ஒருவன்
அடுத்தவைனயும் ேநச க்க ேவண்டும்”✡ என்று ஒரு வதையேய ெசால்கன்றன.
௧௦ அன்பானது மற்றவர்களுக்குத் தவறு ெசய்யாதது. எனேவ, அன்பு
சட்டவ தயன்நைறேவறுதலாய்இருக்க றது.
௧௧ நாம் மிக முக்கயமான காலத்தல் வாழ்ந்துெகாண்டிருப்பதால் இவற்ைறக்

கூறுக ேறன். நீங்கள் தூக்கத்தலிருந்து எழ ேவண்டிய ேநரம் இதுதான்.
நாம் முதலில் நம்பயைதக் காட்டிலும் இரட்ச ப்பன் காலம் ெநருங்கவ ட்டது.
௧௨ “இரவு” ஏறக்குைறய முடிந்து ேபானது. “பகல்” அேநகமாக முைளக்கத்
ெதாடங்க வ ட்டது. எனேவ இருட்டுக்குச் ெசாந்தமான ெசயல்கைள
வ ட்டுவடுேவாம். ெவளிச்சத்தன் ஆயுதங்கைள அணிந்துெகாள்ேவாம்.
௧௩ பகலுக்குரியவர்கள் ெசய்யத்தக்க ெசயல்கைளச் சீராய் நாம் ெசய்ேவாம்.
களியாட்டமும், குடிெவறயும், ேவச த்தனமும், காமவ காரமும், வாக்குவாதமும்,
ெபாறாைமயும் உள்ளவர்களாக நாம் இருக்கக் கூடாது. ௧௪ கர்த்தராக ய
இேயசு க றஸ்துைவேய ஆைடயாக அணிந்துெகாள்ளுங்கள். உங்கள் பாவ
ஆைசகைளப் பூர்த்த ெசய்துெகாள்வது பற்றயும் தீய காரியங்கைள ெசய்வது
பற்றயும் ேயாச க்காதீர்கள்.

௧௪
ப றைரவமர்ச யாதருங்கள்
௧வசுவாசத்தல் பலவீனமானஒருவைனஉங்கள்கூட்டத்தல் ஏற்றுக்ெகாள்ள

மறுக்க ேவண்டாம். அவனது மாறுபட்ட ச ந்தைனகைளப் பற்ற அவேனாடு

✡ ௧௩:௯: யாத். 20:13-15-17-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௩:௯: ேலவ . 19:18-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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வவாத க்க ேவண்டாம். ௨ ஒருவன் தான் வரும்புக ற எந்த வைகயான
உணைவயும் உண்ணலாம் என்று நம்புக றான். பவவீனமான நம்ப க்ைக
உள்ளவேனா காய்கற கைள மட்டும் உண்ணலாம் என்று நம்புக றான்.
௩ காய்கற கைள மட்டும் உண்ணுகறவர்கைளப் பார்த்து மற்றவர்கள்
அற்பமானவர்களாக எண்ணாமல் இருக்க ேவண்டும். காய்கற கைள
மட்டும் உண்ணுகறவர்களும் மற்றவர்கைளத் தவறாக நயாயம் தீர்க்காமல்
இருக்கேவண்டும். ேதவன்அவைனயும் ஏற்றுக்ெகாண்டார். ௪மற்ெறாருவனின்
ேவைலக்காரைனக் குற்றவாளியாகத் தீர்ப்பு ெசால்லுகற உரிைம உங்களுக்கு
இல்ைல. அவன்ெசய்க ற தவைறயும், நல்லவற்ைறயும்தீர்ப்பு ெசால்லஅவனது
எஜமானன் இருக்கறார். கர்த்தரின் ஊழியன் நைல நறுத்தப்படுவான்.
ஏெனன்றால்கர்த்தர்அவைனநைலநறுத்தவல்லவராய்இருக்க றார்.
௫ ஒருவன் ஒரு நாைள மற்ற நாட்கைளவ டச் ச றப்பாகக் கருதுகறான்.

மற்ெறாருவன் எல்லா நாட்கைளயும் ஒன்றுேபால எண்ணுகறான்.
ஒவ்ெவாருவரும் தம் மனதல் தம் நம்ப க்ைககைள உறுதயாக
எண்ணிக்ெகாள்ளேவண்டும். ௬ மற்ற நாட்கைள வ ட ஒரு நாைளச் ச றப்பாகக்
கருதுகறவன் கர்த்தருக்காக அவ்வாறு கருதுகறான். எல்லா வைக
உணவுகைளயும் உண்பவனும் கர்த்தருக்காகேவ உண்ணுகறான். அந்த
உணவுக்காக அவன் ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துகறான். ஒருவன் சலவைக
உணவுகைள உண்ண மறுப்பதும் அேத கர்த்தருக்காகத்தான். அவனும்
ேதவனுக்குநன்ற ெசலுத்துகறான்.
௭ நாம் அைனவரும் கர்த்தருக்காகேவ வாழ்க ேறாம். வாழ்வேதா, சாவேதா

நமக்காக அல்ல. ௮ நாம் அைனவரும் வாழும்ேபாது கர்த்தருக்காகேவ
வாழ்க ேறாம். சாகும்ேபாது கர்த்தருக்காகேவ சாக ேறாம். வாழ்வதானாலும் சரி,
சாவதானாலும் சரி நாம் கர்த்தருக்குச் ெசாந்தம் ஆனவர்கள். ௯ எனேவதான்
கறஸ்து இறந்தார். ப றகு மீண்டும் வாழ்வதற்காக இறப்பலிருந்து
உய ர்த்ெதழுந்தார். இதனால் அவர் இறந்தவர்களுக்கும் வாழ்க றவர்களுக்கும்
கர்த்தர்ஆகமுடியும்.
௧௦எனேவ,நீஉன்சேகாதரைனஎவ்வாறுகுற்றவாளிெயன்றுதீர்ப்பளிக்கலாம்?

உன் சேகாதரைனவடப் ெபரியவன் என்று நீ எப்படி எண்ணலாம்? நாம்
அைனவரும் ேதவன் முன்பாக ந ற்ேபாம். அவர் ஒருவேர நமக்குத் தீர்ப்ைப
அளிக்க றவர்.

௧௧ “ஒவ்ெவாருவனும்எனக்குமுன்புதைலவணங்குவான்.
ஒவ்ெவாருவனும்ேதவைனஏற்றுக்ெகாள்வான்.
நான்வாழ்வதுஎப்படிஉண்ைமேயாஅப்படிேயஇைவநகழும்என்றுகர்த்தர்
கூறுகன்றார்” ஏசாயா 45:23

என்றுஎழுதப்பட்டுள்ளது.

௧௨ எனேவ, நம்மில் ஒவ்ெவாருவரும் தம் வாழ்க்ைகையப் பற்ற ேதவனுக்குக்
கணக்குஒப்பைடக்க ேவண்டும்.

இடறலற்றவர்களாயருங்கள்
௧௩ நாம் ஒருவருக்ெகாருவர் நயாயம் தீர்த்துக்ெகாள்வைத நறுத்தேவண்டும்.

நமது சேகாதரேனா சேகாதரிேயா பலவீனமுறவும், அல்லது பாவத்தல் வழும்
வைகயலும் நாம் எதுவும் ெசய்யக்கூடாது என்று தீர்மானித்துக்ெகாள்ள
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ேவண்டும். ௧௪ நான் இேயசு க றஸ்துவுக்குள்இருக்க ேறன். எந்த உணைவயும்
உண்ணத் தகாதது என்று கூற முடியாது என்பது எனக்குத் ெதரியும். ஆனால்
எவராவது ஒரு உணைவ உண்ணத்தகாதது என்று நம்பனால் அந்த உணவும்
உண்ணமுடியாதபடி தீட்டுள்ளதாகும்.
௧௫ நீ சாப்படும் ஒன்றன் ெபாருட்டு, உன் சேகாதரனின் வசுவாசத்ைதப்

புண்படுத்தனால், நீ உண்ைமய ேலேய அன்பு வழிையப் பன்பற்றவல்ைல
என்பேத அதன் ெபாருள். தவறு என்று ஒருவன் கருதும் உணைவ உண்டு
ஒருவனது நம்ப க்ைகைய அழித்து வ டாேத. க றஸ்து அவனுக்காகவும் தன்
உயைர ெகாடுத்தார். ௧௬ நல்லைவ என நீங்கள் நம்பும் வஷயங்கள் தீைம என
மற்றவர்களால் பழிக்கப்படாமல் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௭ ேதவனுைடய
இராஜ்யத்தல் குடிப்பதும் உண்பதும் முக்கயமல்ல. ேதவனுக்ேகற்ற
நீத மானாக இருப்பதும், பரிசுத்த ஆவயானவருக்குள் சமாதானமும்
சந்ேதாஷமும் அைடவதுேம முக்கயம். ௧௮இவ்வழியல் க றஸ்துவுக்கு ேசைவ
ெசய்க றவன் ேதவனுக்கு ஏற்றவனாக இருப்பான். அவன் மக்களாலும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுபவனுமாயருப்பான்.
௧௯ அதனால் சமாதானத்துக்ேகற்றவற்ைற ச ரமப்பட்டாவது ெசய்ய

முயற்ச ெசய்ேவாம். ஒருவருக்ெகாருவர் உதவயானவற்ைறச் ெசய்ய
முயல்ேவாம். ௨௦உணவுஉண்ணுவதால் ேதவனுைடய ேவைலையஅழிக்காமல்
பார்த்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அைனத்து உணவும் உண்பதற்கு ஏற்றேத.
ஆனால் நாம் உண்ணும் உணவு மற்றவர்கள் பாவத்தல் வழுவதற்கு ஏதுவாக
இருந்தால் அது தவறாகும். ௨௧ நீ மாமிசம் உண்பதும், மது குடிப்பதும்,
உனது சேகாதரைனேயா சேகாதரிையேயா பாவத்தல் வழச் ெசய்யுமானால்
அவற்ைறச் ெசய்யாமல் இருப்பது நல்லது. உன் சேகாதரைனேயா
சேகாதரிையேயா பாவத்தல் வழச் ெசய்யும் எதைனயும் ெசய்யாமல்
இருப்பாயாக.
௨௨ இைவ பற்றய உன் நம்ப க்ைககள் எல்லாம் உனக்கும் ேதவனுக்கும்

இைடயல் இரகச யமாய் ைவக்கப்பட ேவண்டும். நல்லெதன்று ஒருவன்
நைனக்கும்காரியங்களில்ஒருவன்குற்றவளியாகஇல்லாமல்இருப்பதுெபரும்
பாக்கயமாகும். ௨௩ சரியானதுதான் என்ற ந ச்சயமில்லாமல் ஒருவன் ஒரு
உணைவ உண்பாேனயானால் அவன் தனக்குத் தாேன தப்பானவனாக றான்.
ஏெனன்றால் அவனுக்கு அவனது ெசயலில் நம்ப க்ைக இல்ைல. எனேவ
நம்ப க்ைகஇல்லாமல்ெசய்யும்எச்ெசயலும்பாவமானேத.

௧௫
௧வசுவாசத்தல் உறுதயாய் இருக்க ற நாம் பல வீனமானவர்களுக்கு உதவ

ெசய்ய ேவண்டும். நாம் நமதுதருப்த க்காக மட்டுேமவாழ்தல்கூடாது. ௨நம்மில்
ஒவ்ெவாருவரும் மற்றவர்கைளயும் மக ழ்ச்ச யுறச் ெசய்தல் ேவண்டும். இதைன
மற்றவர்களுக்கு உதவயாகச் ெசய்ய ேவண்டும். அவர்கள் வசுவாசத்தல்
பலமுைடயவர்களாக உதவ ெசய்யேவண்டும். ௩ க றஸ்து கூட தனது
தருப்த க்காக வாழவல்ைல. “அவர்கள் உங்கைள ந ந்த த்தால் என்ைனயும்
ந ந்த க்க றவர்களாக றார்கள்”✡ என்று எழுதப்பட்டிருப்பைதப் ேபாலாகும் அது.
௪ ேவதவசனத்தனால் ெபாறுைமயும் ஆறுதலும் உண்டாக றது. அதனால் நாம்
நம்ப க்ைகஉள்ளவர்களாகும்படிக்குமுன்புஎழுதப்பட்டைவகெளல்லாம்நமக்குப்

✡ ௧௫:௩: சங். 69:9-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ேபாதைனயாக எழுதப்பட்டன. ௫ ெபாறுைமயும் பலமும் ேதவனிடமிருந்து
வந்தன. இேயசு க றஸ்து வரும்புக ற வழிைய நீங்கள் உங்களுக்குக்குள்
ஏற்றுக்ெகாள்ள ேதவனிடம் ப ரார்த்த ப்ேபன். ௬எனேவஇதய ஒற்றுைமயுடனும்
ஒருமித்து கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் பதாவாகய ேதவைனப்
புகழ்வீர்கள். ௭ க றஸ்து உங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டார். எனேவ நீங்களும்
ஒருவைரெயாருவர் ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். இது ேதவனுக்கு மகைமையக்
ெகாண்டு வரும். ௮ இதனால் யூதர்கள் ேதவனுைடய இரக்கத்துக்காக
அவைர மகைமப்படுத்த ேவண்டும். க றஸ்து யூதர்களுக்குப் பணியாளர்
ஆனார். இதன் மூலம் அவர் ேதவனுைடய வாக்குறுதகள் உண்ைமயானைவ
எனக் காட்டினார். க றஸ்து யூதர்களின் தந்ைதயர்க்குக் ெகாடுத்த
வாக்குறுதையநரூப த்துவ ட்டார். ௯இதனால்யூதரல்லாதவர்கள் ேதவனுைடய
இரக்கத்துக்காக அவைர மகைமப்படுத்த ேவண்டும். ேவதவாக்கயங்களில்
எழுதப்பட்டுள்ளது:

“யூதர்அல்லாதமக்களுக்கைடயல்நான்உமக்குநன்ற ெசலுத்துக ேறன்.
உமதுெபயைரப் பாராட்டிப் பாடுேவன்.” சங்கீதம் 18:49

௧௦ேமலும் ேவதவாக்கயம்கூறுகறது:

“யூதரல்லாதவர்களாகய நீங்கள் ேதவனுைடய மக்கேளாடு ேசர்ந்து
மக ழ்ச்ச யைடயுங்கள்.” உபாகமம் 32:43

௧௧ேமலும் ேவதவாக்கயம்கூறுகறது:

“யூதரல்லாத நீங்கள்கர்த்தைரப் புகழுங்கள்.
அைனத்துமக்களும்கர்த்தைரப் புகழ ேவண்டும்.” சங்கீதம் 117:1

௧௨ஏசாயாஇப்படிகூறுகறார்:

“ஈசாயன்குடும்பத்தலிருந்துஒருவர்வருவார்.
யூதரல்லாதவர்கைளஅவர்ஆள்வார்.
அவரால்யூதரல்லாதவர்களும்நம்ப க்ைகஅைடவார்கள்.” ஏசாயா 11:10

௧௩ ேதவன் வழங்கும் வசுவாசம் உங்கைள சமாதானத்தாலும்,
சந்ேதாஷத்தாலும் ந ரப்பட்டும் என்று ப ரார்த்த க்க ேறன். ப றகு உங்களுக்கு
ேமலும் ேமலும் வசுவாசம் ெபருகும். பரிசுத்த ஆவயானவரின் வல்லைமயால்
அதுந ரம்ப வழியும்.
தன்பணிையப் பற்ற ப் பவுல்
௧௪ எனது சேகாதர சேகாதரிகேள! நீங்கள் நன்ைமயால் நைறந்தருப்பதாக

நம்புக ேறன். உங்களுக்குத் ேதைவயானஅறவுஉங்களிடம்இருப்பது எனக்குத்
ெதரியும். நீங்கள்ஒருவருக்ெகாருவர்கற்ப க்கும்தகுத ெபற்றவர்கள். ௧௫நீங்கள்
நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ளத்தக்க சலவற்ைறப் பற்ற நான்ெவளிப்பைடயாகேவ
எழுதயருக்க ேறன். ேதவன்எனக்குச்ச றப்பானவரத்ைதக்ெகாடுத்தருப்பதால்
நான் இதைனச் ெசய்ேதன். ௧௬ என்ைன இேயசு க றஸ்துவன் ஊழியனாக
ேதவன் ஆக்கனார். நான் யூதரல்லாதவர்களுக்கு உதவும்ெபாருட்டு
என்ைன ேதவன் ஊழியனாக்கனார். நற்ெசய்தையக் கற்றுக்ெகாடுப்பதன்
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மூலம் ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்க ேறன். யூதரல்லாதவர்கள் ேதவனால்
ஏற்றுக்ெகாள்ளத்தக்க காணிக்ைக ஆகும்ெபாருட்டு நான் இதைனச்
ெசய்க ேறன். அவர்கள் ேதவனுக்காகப் பரிசுத்த ஆவயானவரால்
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டனர்.
௧௭ நான் ேதவனுக்காகக் க றஸ்துவுக்குள் ெசய்த பணிகளுக்காகப் ெபருைம

ெகாள்க ேறன். ௧௮ நான் ெசய்து முடித்த ெசயல்கைளப் பற்ற நாேன
ேபசுவதல்ைல. யூதரல்லாதவர்கள் ேதவனுக்கு அடிபணிய, என் மூலம்
கறஸ்து ெசய்த ெசயல்கைளப் பற்ற மட்டுேம ேபசுேவன். நான் ெசய்ததும்,
ெசான்னதுமான காரியங்கள் மூலேம அவர்கள் ேதவனுக்குப் பணிந்தனர்.
௧௯அற்புதங்கைளயும், வல்லைமகைளயும். ெபருங்காரியங்கைளயும் பார்த்தும்
பரிசுத்த ஆவயானவரின் வல்லைமைய உணர்ந்தும் அவர்கள் ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தனர். நான் எருசேலமிலிருந்து கறஸ்துவன் நற் ெசய்தைய
அறவக்கெதாடங்க ,இல்லிரிக்கம்நகர்வைரஎன்பணிையமுடித்தருக்க ேறன்.
௨௦ க றஸ்துைவப் பற்ற க் ேகள்வப்படாத மக்கள் இருக்கும் இடங்களில்
நற்ெசய்தையப் ேபாத க்கேவ எப்ேபாதும் நான் வரும்புக ேறன். மற்றவர்கள்
ஏற்ெகனேவ ெதாடங்கவ ட்ட பணிகைள நான் ேபாய்த் ெதாட வரும்பாததால்
நான்இவ்வாறுெசய்க ேறன். ஆனால்,

௨௧ “அவைரப் பற்ற ேகட்டிராத மக்கள்அவைரப் பார்ப்பார்கள்.
அவைரப் பற்ற அறயாதமக்கள்அவைரப் புரிந்துெகாள்வார்கள்.” ஏசாயா
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என்றுஏற்ெகனேவஎழுதப்பட்டிருக்க றது.

ேராம் ெசல்லப் பவுலின்த ட்டம்
௨௨அதனால்தான்உங்களிடம்வருவதலிருந்துபலமுைறநறுத்தப்பட்ேடன்.
௨௩நான்இந்தத் தைசகளில்இப்ேபாது எனது பணிையமுடித்துவ ட்ேடன். பல

ஆண்டுகளாக உங்கைளக் காண வரும்பயருக்க ேறன். ௨௪ நான் ஸ்பானிய
நாட்டிற்குப் ேபாகும்ேபாது உங்களிடம் வந்து உங்கைளக் கண்டு ெகாள்ளவும்,
நான்உங்கேளாடுதங்கயருந்துமக ழ்ச்ச அைடேவெனன்றும்நம்புக ேறன். என்
பயணத்துக்குநீங்களும்உதவ ெசய்யலாம்.
௨௫ ேதவனுைடய மக்களுக்கு உதவுவதற்காக இப்ெபாழுது நான்

எருசேலமுக்குச் ெசல்க ேறன். ௨௬ எருசேலமிலுள்ள ேதவனுைடய மக்களில்
சலர் வறுைமயல் உள்ளனர். மக்கேதானியா, அகாயா ேபான்ற நாடுகளில்
உள்ள வசுவாச கள் ெகாடுப்பதல் மக ழ்ச்ச யைடவார்கள். அவர்கேள
எருசேலமில் உள்ள வசுவாச களுக்கு உதவெசய்து வருகன்றனர்.
௨௭ இப்படிச் ெசய்வது நல்லெதன்று எண்ணினார்கள். இப்படிச்
ெசய்க றதற்கு அவர்கள் கடனாளியாகவும் இருக்க றார்கள். எப்படிெயன்றால்
புறஜாதயனர் அவர்களுைடய ஞான நன்ைமகளில் பங்ேகற்கன்றனர்.
சரீர நன்ைமகளில் அவர்களுக்கு உதவுகன்றனர். அவர்கள் இவ்வதம்
கடனாளியாயருக்க றார்கேள. ௨௮ எருசேலமில் உள்ள ஏைழ மக்கள்
அவர்களுக்காக வழங்கப்பட்ட ெபாருைள அைடயேவண்டும். இைத முடித்த
ப றகுஸ்பானியாவுக்குப் புறப்படுேவன்.
வழியல் உங்கைளப் பார்ப்ேபன். ௨௯ நான் உங்கைளப் பார்க்க வரும்ேபாது,

க றஸ்துவன்முழுைமயானஆசீர்வாதத்ைதஉங்களுக்குக்ெகாண்டுவருேவன்
என்பைதநான்அற ேவன்.



ேராமர் ௧௫:௩௦ 2214 ேராமர் ௧௬:௧௨

௩௦ சேகாதர சேகாதரிகேள! நான் கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்மூலமும்
பரிசுத்த ஆவயானவரின் அன்பன் மூலமும் உங்கைள ேவண்டுக ேறன்.
நீங்கள் ப ரார்த்தைன ெசய்யும்ேபாது எனது ேபாராட்டங்களில் பங்கு
ெகாள்ளுங்கள். ேதவனிடம் ப ரார்த்தைன ெசய்யும்ேபாது நைனவு
ெகாள்ளுங்கள். ௩௧ யூேதயாவலுள்ள நம்ப க்ைகயற்றவர்களிடமிருந்து நான்
தப்ப த்துக்ெகாள்ளும் ெபாருட்டு ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். எருசேலமிலுள்ள
வசுவாச களுக்கு நான் ெசய்யப்ேபாகும் உதவ அவர்களால் மக ழ்ச்ச யுடன்
ஏற்கப்படவும் ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். ௩௨ ப றகு, ேதவனுைடய வருப்பம்
இருந்தால் நான் உங்களிடம் வருேவன். நான் மக ழ்ச்ச ேயாடு வருேவன்.
உங்கேளாடு ஓய்வுெகாள்ளுேவன். ௩௩ சமாதானத்தன் ேதவன் உங்கள்
அைனவேராடும்இருப்பாராகஆெமன்.

௧௬
பவுலின்இறுத வார்த்ைதகள்
௧நம்முைடயசேகாதரி ெபெபயாைளக்க றஸ்துவுக்குள்பரிசுத்தவான்களுக்கு

ஏற்றபடி ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும் என்று நான் வரும்புக ேறன். ெகங்க ேரயா
ஊர் சைபயல் அவள் வேசஷ ஊழியக்காரி. ௨ கர்த்தரில் அவைள
ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படி ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். ேதவனுைடய பள்ைளகளின்
வழியல் அவைளயும் ஏற்றுக்ெகாள்க. உங்களிடமிருந்து அவளுக்கு
உதவகள் ேதைவெயன்றால் ெசய்யுங்கள். அவள் எனக்குப் பலமுைற உதவ
ெசய்தருக்க றாள். அவள்மற்றவர்ளுக்கும்உதவயாகஇருந்தருக்க றாள்.

௩ ப ரிஸ்கல்லாவுக்கும்Ԕஆக்கல்லாவுக்கும் என் வாழ்த்துக்கைளச்
ெசால்லுங்கள். இேயசு க றஸ்துவுக்குள் இவர்கள் இருவரும் என்ேனாடு
பணியாற்றனர். ௪ எனது உயைரக் காப்பாற்ற தங்கள் உயைரப்
பணயம் ைவத்தனர். நான் அவர்களுக்கு நன்றக் கடன்பட்டுள்ேளன்.
யூதரல்லாதவர்களின்அைனத்துசைபகளுக்கும்நன்றக்கடன்பட்டுள்ேளன்.

௫அவர்களுைடயவீட்டிேலகூடும்சைபையயும்வாழ்த்துங்கள்.
ஆசயாவ ேல முதலில் கறஸ்துைவப் பன்பற்றயவனாகய எப்பெனத் என்ற
அந்த நண்பைனயும்வாழ்த்துங்கள்.

௬மரியாைளயும்வாழ்த்துங்கள். அவள்உங்களுக்காகப்ெபரிதும்உைழத்தாள்.
௭ அன்ேறானீக்ைகயும் யூனியாைவயும் வாழ்த்துங்கள். அவர்கள் எனது
உறவனர்கள். என்ேனாடு சைறயல் இருந்தவர்கள். ேதவனுைடய
மிக முக்கயமான ெதாண்டர்களுள் எனக்கு முன்னேர க றஸ்துைவ
நம்பயவர்கள்.

௮ அம்பலியாைவ வாழ்த்துங்கள். அவன் கர்த்தருக்குள் எனக்கு மிகவும்
அன்பானவன். ௯ உர்பாைன வாழ்த்துங்கள். அவன் என்ேனாடு
கறஸ்துவுக்காகப் பணி ெசய்தவன்.

எனது அன்பான நண்பனாகய ஸ்தாக்கைய வாழ்த்துங்கள்.
௧௦ அல்ெபல்ேலைய வாழ்த்துங்கள். அவனது உண்ைமயான கறஸ்தவ
பக்த ேசாத க்கப்பட்டு நரூப க்கப்பட்டுள்ளது.

அரிஸ்ேதாபூலுவன் குடும்பத்தலிலுள்ள அைனவைரயும் வாழ்த்துங்கள்.
௧௧எேராத ேயாைனவாழ்த்துங்கள். அவன்எனதுஉறவனன்.

நர்கீசுவன் குடும்பத்தலுள்ள அைனவைரயும் வாழ்த்துங்கள். அவர்கள்
கறஸ்துவுக்குட்பட்டவர்கள். ௧௨ த ரிேபனாைளயும், த ரிேபாசாைளயும்
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வாழ்த்துங்கள். ஏெனனில் அவர்கள் கர்த்தருக்காகக் கடினப்பட்டு
உைழத்துக்ெகாண்டிருக்கன்றனர்.

எனது அன்புமிக்க ேதாழியாக ய ெபர்ச யாைள வாழ்த்துங்கள். அவளும்
கர்த்தருக்காகக் கஷ்டப்பட்டுஉைழத்தாள்.

௧௩ரூபைஸ வாழ்த்துங்கள். அவன் கர்த்தருக்குள் ச றந்த மனிதன். அவனது
தாையயும்வாழ்த்துங்கள். அவள்எனக்கும்தாய்தான்.

௧௪அசங்க ரீத்து,ப ெலேகான்,எர்ேம,பத்த ெராபா,எர்மாமற்றும்அவர்கேளாடு
இருக்க ற சேகாதரர்கைளயும்வாழ்த்துங்கள்.

௧௫ப ெலாேலாகஸ்,ஜூலியா, ேநெரஸ்,அவனதுசேகாதரி,மற்றும்ஒலிம்பாஸ்
ஆக ேயாைரயும் வாழ்த்துங்கள். அவர்கேளாடிருக்க ற வசுவாச கள்
அைனவைரயும்வாழ்த்துங்கள்.

௧௬ ஒருவைரெயாருவர் பார்க்கும்ெபாழுது பரிசுத்தமான முத்தத்தால்
வாழ்த்துங்கள்.

க றஸ்துவன்சைபயார்உங்கைளவாழ்த்துகன்றனர்.

௧௭சேகாதர சேகாதரிகேள! ப ரிவைனகைளஉண்டாக்குகற மக்கைளப் பற்ற
நீங்கள்மிகவும்எச்சரிக்ைகயாய்இருக்கேவண்டும்என்றுேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்.
அடுத்தவர்களின் வசுவாசத்ைத குைலப்பவர்களிடமும் எச்சரிக்ைகயாய் தூர
இருங்கள். நீங்கள்கற்றஉண்ைமயானேபாதைனக்குஅவர்கள்எத ரானவர்கள்.
௧௮அத்தைகயவர்கள் இேயசு க றஸ்துவுக்கு ேசைவ ெசய்ய வரும்புவதல்ைல.
அவர்கள் தங்கைளத் தருப்த ப்படுத்த க்ெகாள்ளேவ வரும்புக றார்கள்.
அவர்கள்தங்கள்நாகரிகமான ேபச்சுக்களாலும்,இச்சகத்தாலும்நயவஞ்சகமாக
சாதாரண அப்பாவ மக்கைள தவறான வழியல் நடத்த வடுகன்றனர்.
௧௯ உங்களது கீழ்ப்படிதல் அைனத்து வசுவாச களாலும் அறயப்பட்டுள்ளது.
ஆகேவ உங்கைளப் பற்ற நான் மிகவும் மக ழ்ச்ச அைடக ேறன். நீங்கள்
நன்ைமையப் பற்ற அற ந்துெகாள்வதல் ஞானிகளாக இருக்க ேவண்டும்.
தீைமையப்பற்ற அற ந்துெகாள்வதல்அப்பாவ களாய்இருக்கேவண்டும்.
௨௦ சமாதானத்ைதத் தருகற ேதவன் வைரவல் சாத்தாைனத் ேதாற்கடித்து

அவைனஉங்கள்கால்களில் கீேழ நசுக்க ப் ேபாடுவார்.
நமது கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் கருைப உங்கேளாடு இருப்பதாக.

ஆெமன்.
௨௧ என்ேனாடு ஊழியம் ெசய்க ற தீேமாத்ேதயு உங்களுக்கு வாழ்த்துதல்

கூறுகறான். லூகயும், யாேசான், ெசாச பத்தர் ேபான்ற எனது உறவனர்களும்
உங்கைளவாழ்த்துகறார்கள்.
௨௨ பவுல் ெசால்லுகற அக்காரியங்கைள எழுதுகற ெதர்தயு ஆகய நான்

கர்த்தருக்குள்உங்கைளவாழ்த்துக ேறன்.
௨௩ என்ைனயும், எல்லா சைபகைளயும் கண்காணித்து வரும் காயுவும்

உங்கைள வாழ்த்துகறான். நகரத்துப் ெபாருளாளரான எரஸ்துவும்
சேகாதரனானகுவர்த்தும்உங்கைளவாழ்த்துகன்றனர். ௨௪ *
௨௫ ேதவனுக்கு மகைம உண்டாவதாக. அவேர உங்களது வசுவாசத்ைதப்

பலப்படுத்துகறார். நான் கற்றுத்தரும் நற்ெசய்தயன் மூலம் ேதவன்
உங்கைளப் பலப்படுத்துகறார். ேதவனால் ெவளிப்படுத்தப்பட்ட இரகச யமான

* ௧௬:௨௪: ச ல க ேரக்க எழுத்துக்களில் “நம்முைடய கர்த்தராயருக்க ற இேயசு க றஸ்துவனுைடய
கருைபஉங்கள்எல்ேலாேராடும்இருக்கட்டும். ஆெமன்” என்றுஎழுதப்பட்டுள்ளது.
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உண்ைமேய க றஸ்துைவப் பற்றய நற்ெசய்த . இது ெதாடக்க கால
முதல் மைறக்கப்பட்டிருந்தது. ௨௬ ஆனால் இப்ேபாது அந்த இரகச யம்
ெவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது அைனவருக்கும் ெதரிவ க்கப்பட்டுள்ளது.
இதைனப் பற்ற தீர்க்கதரிச களும் எழுதனர். இது ேதவனுைடய கட்டைள. இது
அைனவருக்கும் ெவளிப்பட்டால்தான் அவர்கள் ேதவைன நம்ப அவருக்குப்
பணிவார்கள். ேதவன் என்ெறன்றும் இருக்கறார். ௨௭ தாம் ஒருவேர
ஞானம் உள்ளவராய் இருக்க ற ேதவனுக்கு இேயசு க றஸ்துவன் மூலமாய்
என்ெறன்ைறக்கும்மகைமஉண்டாவதாக. ஆெமன்.
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ெகாரிந்த யருக்கு
எழுத யமுதலாம்கடிதம்

௧ க றஸ்து இேயசுவன் ஒரு அப்ேபாஸ்தலனாக இருக்கும்ெபாருட்டு
பவுலாகய நான் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன். நான் ஒரு அப்ேபாஸ்தலனாக
ேவண்டுெமன ேதவன் வரும்பனார். என்னிடமிருந்தும், நம் சேகாதரர்
ெசாஸ்ெதேனய டமிருந்தும்இந்தக்கடிதம்அனுப்பப்படுக றது.
௨ ெகாரிந்து பட்டணத்தன் சைபக்கும் க றஸ்து இேயசுவல்

பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட அைனவருக்கும் இந்தக் கடிதம் எழுதப்படுக றது.
ேதவனுைடய பரிசுத்த மக்களாக நீங்கள் அைழக்கப்பட்டீர்கள். அவர்களுக்கும்
நமக்கும் கர்த்தராய் இருக்க ற இேயசு க றஸ்துவன் ெபயரில் நம்ப க்ைக
ைவத்து எங்ெகங்கும் இருக்கற மக்களுடன் இைணந்து நீங்களும்
அைழக்கப்பட்டிருக்க றீர்கள்.
௩ நம் ப தாவாகய ேதவனிடமிருந்தும் கர்த்தராக ய இேயசு

க றஸ்துவடமிருந்தும்கருைபயும், சமாதானமும்உங்களுக்குஉண்டாவதாக.

பவுல்ேதவனுக்குநன்ற கூறுதல்
௪க றஸ்துஇேயசுமூலமாக ேதவன்உங்களுக்குஅளித்த கருைபக்காக நான்

எப்ேபாதும் என் ேதவனுக்கு உங்களுக்காக நன்ற ெசால்ேவன். ௫இேயசுவல்
எல்லாவைகயலும்நீங்கள்ஆச ெபற்றருக்க றீர்கள். உங்கள்எல்லாேபச்சலும்,
எல்லாவைகஅறவலும் நீங்கள்ஆச ெபற்றுள்ளீர்கள். ௬க றஸ்துைவப் பற்றய
உண்ைமஉங்களில்நரூப க்கப்பட்டுள்ளது. ௭கர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவன்
மறுவருைகக்காக நீங்கள் காத்தருக்ைகயல் ேதவனிடமிருந்து ெபற ேவண்டிய
ெவகுமத யாவும் ெபற்றுள்ளீர்கள். ௮ இேயசு இறுத வைரக்கும் உங்கைள
பலமுைடயவர்களாகஆக்குவார். அவர்உங்கைள பலசாலிகளாக மாற்றுவதால்
கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்து மீண்டும் வருைக தரும் அந்நாளில் உங்களிடம்
எந்தத் தவறும் காணப்படாது. ௯ ேதவன் நம்ப க்ைகக்குரியவர். ேதவனாகய
ஒருவேர உங்கைளத் தம் குமாரானாகய கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துேவாடு
வாழ்ைவப்பக ர்ந்துெகாள்ளும்படியாகஅைழத்தார்.

ெகாரிந்து சைபயல்ப ரச்சைனகள்
௧௦ சேகாதர சேகாதரிகேள! கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்

ெபயரினால் உங்கைள ஒன்று ேவண்டுக ேறன். நீங்கள் ஒருவேராடு ஒருவர்
கருத்ெதாற்றுைமயுடன் வாழ ேவண்டுக ேறன். அப்ேபாது உங்களுக்குள்
ப ரிவைனகள் ஏற்படாது. ஒேர வ தமான ச ந்தைனயும், ஒேர ேநாக்கமும்
ெகாண்டு முழுக்க இைணந்தவர்களாய் நீங்கள் வாழ ேவண்டுெமன
ேவண்டுக ேறன்.
௧௧ எனது சேகாதர சேகாதரிகேள! குேலாேவயாளின் குடும்பத்தனர் சலர்

உங்கைளப்பற்ற என்னிடம் கூறனர். உங்களுக்கைடயல் வாக்குவாதங்கள்
இருக்கன்றனஎனநான்ேகள்வப்பட்ேடன். ௧௨நான்கூறவரும்புவதுஇதுதான்:
உங்களில் ஒருவர் “நான் பவுைலப் பன்பற்றுக ேறன்” என்கறார். மற்ெறாருவர்
“அப்ெபால்ேலாைவப் பன்பற்றுக ேறன்” என்கறார். இன்ெனாருவர்
“நான் ேகபாைவப் பன்பற்றுக ேறன்” என்கறார். இன்னும் ஒருவர் “நான்
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க றஸ்துைவப் பன்பற்றுக ேறன்” என்கறார். ௧௩ க றஸ்துைவப் பலவைகக்
குழுக்களாகப் ப ரித்துப் பார்க்கமுடியாது! சலுைவயல் பவுல் உங்களுக்காக
மரித்தானா? இல்ைல. பவுலின் ெபயரால் நீங்கள் ஞானஸ்நானம்
அைடந்தவர்களா? இல்ைல. ௧௪ க றஸ்பு மற்றும் காயு தவ ர ேவறு
எவருக்கும் நான் ஞானஸ்நானம் ெகாடுக்கவல்ைல என்பதல் ேதவனுக்கு
நன்றயுைடவனாயருக்க ேறன். ௧௫ எனது ெபயரில் நீங்கள் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றீர்கள் என எவரும் இப்ேபாது கூற முடியாது என்பதால் நான் ேதவனுக்கு
நன்றயுைடயவனாக இருக்க ேறன். ௧௬ஸ்ேதவான் குடும்பத்தனருக்கும் நான்
ஞானஸ்நானம் ெகாடுத்ேதன். ஆனால் ேவெறவருக்கும் நான் ஞானஸ்நானம்
ெகாடுத்ததாக எனக்கு நைனவல்ைல. ௧௭ மக்களுக்கு ஞானஸ்நானம்
ெகாடுக்கும் ேவைலையக் க றஸ்து எனக்குத் தரவல்ைல. நற்ெசய்தைய
மக்களுக்குக் கூறும் ேவைலையேய க றஸ்து எனக்கு அளித்தார். ஆனால்
உலகத்து ஞானத்ைதக் காட்டும் ெசாற்கைளப் பயன்படுத்தாமல் நற்ெசய்தைய
மட்டும் ெசால்லேவ இேயசு க றஸ்து என்ைன அனுப்பனார். நற்ெசய்தையக்
கூற உலக ஞானத்ைத நான் பயன்படுத்தனால், அப்ேபாது க றஸ்துவன்
சலுைவஅர்த்தமற்றதாகவடும்.

க றஸ்துவல்காணப்படும்ஞானம்
௧௮ ெகட்டுப்ேபாக ற மக்களுக்குச் சலுைவ பற்றய ேபாதைன

முட்டாள்தனமாகத் ேதான்றுகறது. இரட்ச க்கப்படுக ற நமக்ேகா, அது
ேதவனுைடயவல்லைமயாகும்.

௧௯ “நான்ஞானிகளின்ஞானத்ைதஅழிப்ேபன்.
நான்ேமைதகளின்அறைவப்பயனற்றதாக்குேவன்.” ஏசாயா 29:14

என்றுேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டுஇருக்க றது.

௨௦ தற்காலத்தன் ஞானி எங்ேக? கல்வயல் ேதர்ந்தவன் எங்ேக? இன்ைறய
தத்துவஞானி எங்ேக? உலகத்து ஞானத்ைத ேதவேன மடைமயாக மாற்றனார்.
௨௧ேதவன்தனதுஞானத்தனால்வரும்பயதுஇதுேவ: உலகத்தன்ஞானத்தால்,
உலகம் ேதவைனக் கண்டுெகாள்ள முடியவல்ைல. ேதவைன வசுவாச க்க ற
மக்கைளக் காக்கும்ெபாருட்டு மடைமயாய்த் ேதான்றும் தனது ெசய்தைய
ேதவன்பயன்படுத்தனார்.
௨௨ யூதர்கள் அத சயங்கைளச் சாட்ச யாகக் ேகட்கன்றனர். க ேரக்கர்கள்

ஞானத்ைத ேவண்டுகன்றனர். ௨௩ ஆனால் நாங்கள் ேபாத ப்பது இதுேவ.
க றஸ்து சலுைவயன் ேமல் ெகால்லப்பட்டார். இது யூதர்களுக்கு,
நம்ப க்ைகக்கு ஒரு ெபரிய தைடயாகும். யூதர்கைளத் தவ ர ப றருக்கு இது
மடைமயாகத் ேதான்றும். ௨௪ ஆனால், ேதவன் ேதர்ந்துள்ள யூதருக்கும்,
க ேரக்கருக்கும் க றஸ்துேவ ேதவனின் வல்லைமயும், ேதவஞானமும் ஆவார்.
௨௫ ேதவனுைடய மடைம கூட மனிதரின் ஞானத்தலும் ச றந்தது. ேதவனுைடய
ேசார்வும்கூடமனிதரின் பலத்ைதக்காட்டிலும்வலிைமஉைடயது.
௨௬ சேகாதர சேகாதரிகேள! ேதவன் உங்கைளத் ெதரிந்துள்ளார். அது

பற்ற ச் ச ந்தயுங்கள். உலகத்தார் ஞானத்ைதப் பற்ற ைவத்தருக்கும்
கணிப்பன்படி உங்களில் பலர் ஞானிகள் அல்லர். உங்களில் பலருக்கு
மிகப் ெபரிய ெசல்வாக்கு எதுவும் கைடயாது. உங்களில் பலர்
ப ரபலமான குடும்பங்களிலிருந்தும் வந்தவர்கள் அல்லர். ௨௭ ஞானிகளுக்கு
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ெவட்கத்ைதத் தரும்படியாக ேதவன் உலகத்தன் முட்டாள்தனமான
ெபாருள்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். பலவான்களான மனிதர்கைள அவமத க்க
உலகத்தன் பலவீனமான ெபாருள்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். ௨௮ உலகம்
முக்கயமற்றெதன்று நைனப்பைத ேதவன் ேதர்ந்துெகாண்டார். உலகம்
ெவறுப்பைதயும், பயனற்றெதனக் கருதுவைதயும் அவர் ேதர்ந்ெதடுத்தார்.
முக்கயெமன உலகம் பார்க்க றவற்ைற அழிப்பதற்காகேவ அவர் அப்படிச்
ெசய்தார். ௨௯எந்தமனிதனும்ேதவனுக்குமுன்புதற்ெபருைமஅைடயாதபடிக்கு
ேதவன் இப்படிச் ெசய்தார். ௩௦ உங்கைளக் கறஸ்து இேயசுவன் ஒரு
பாகமாகும்படி ெசய்தவர் ேதவேன, ேதவனிடம் இருந்து கறஸ்து நமக்கு
ஞானமாகஇருக்க றார். பாவத்தல்இருந்துவடுதைலஅைடயவும், ேதவேனாடு
இணக்கமாக இருக்கவும் க றஸ்துேவ காரணமாவார். நாம் பரிசுத்தமாய்
இருப்பதற்கும் க றஸ்துேவ காரணமாவார். ௩௧ எனேவ எழுதப்பட்டுள்ளபடி
“ஒருவர் ெபருைமப்படுவதாக இருந்தால், ேதவனில் மட்டுேம ெபருைமப்பட
ேவண்டும்.”✡

௨
சலுைவையப்பற்றயெசய்த
௧ அன்பான சேகாதர சேகாதரிகேள! நான் உங்களிடம் வந்தேபாது

ேதவனுைடய உண்ைமைய உங்களுக்குச் ெசான்ேனன். ஆனால் அதகமான
ஞானத்ைதேயா, அழகய வார்த்ைதகைளேயா நான் உபேயாக க்கவல்ைல.
௨ உங்கேளாடு இருக்ைகயல் இேயசு க றஸ்துைவயும் அவரது சலுைவ
மரணத்ைதயும் தவ ர ப ற அைனத்ைதயும் மறப்ேபன் என முடிெவடுத்ேதன்.
௩ நான் உங்களிடம் வந்தேபாது மிகவும் ேசார்வாகவும், பயத்தால்
நடுங்க க்ெகாண்டும் இருந்ேதன். ௪ எனது ேபாதைனயும் ேபச்சும் வலியுறுத்த ச்
ெசால்லும்ஆற்றலுள்ளஞானம் ெபாருந்தய வார்த்ைதகைளக்ெகாண்டனவாய்
இருக்கவல்ைல. பரிசுத்தாவ ெகாடுக்கன்றவல்லைமேய எனது ேபாதைனக்கு
நரூபணம் ஆகும். ௫ உங்கள் வசுவாசம் ேதவனுைடய வல்லைமயல்
இருக்க ேவண்டும் என்பதற்காகவும், மனிதனின் ஞானத்தல் இருக்கக்
கூடாெதன்பதற்காகவும்நான்இவ்வாறுெசய்ேதன்.
ேதவனுைடயஞானம்
௬ பக்குவமைடந்த மக்களுக்ேக நாம் ஞானத்ைதப் ேபாத க்க ேறாம். ஆனால்

நாம் ேபாத க்கும் இந்த ஞானம் இவ்வுலகத்தலிருந்து வருவதல்ல. இந்த
உலகத்து ஆட்சயாளர்களின் ஞானமும் இதுவல்ல. அந்த ஆட்சயாளர்கள்
தங்கள் அதகாரத்ைத இழந்து வருகன்றனர். ௭ ஆனால் நாம் ேதவனுைடய
இரகச யமான ஞானத்ைதப் ேபசுக ேறாம். மக்களிடமிருந்து இந்த
ஞானம் மைறக்கப்பட்டுள்ளது. நமது மகைமக்காக ேதவன் இந்த
ஞானத்ைதத் த ட்டமிட்டார். உலகம் ேதான்றுவதற்கு முன்ேப ேதவன் இைதத்
த ட்டமிட்டார். ௮ இந்த உலகத்தல் எந்த ஆட்சயாளனும் இந்த ஞானத்ைதப்
புரிந்துெகாண்டிருக்கவல்ைல. அவர்கள் அதைனப் புரிந்துெகாண்டிருந்தால்
மகைமயன்கர்த்தைர சலுைவயல்ெகான்றருக்கமாட்டார்கள். ௯ஆனால்,

“ேதவன்தன்ைனேநச க்கும்மக்களுக்காகச்
ெசய்த ஏற்பாட்ைட எந்த கண்ணும்பார்க்கவல்ைல.

✡ ௧:௩௧: எேரமியா 9:24-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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எந்தக் காதும் ேகட்கவல்ைல,
எந்தமனிaதனும்எண்ணிப் பார்த்ததல்ைல” ஏசாயா 64:4

என்றுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.

௧௦ ஆனால், ேதவன் இவற்ைற ஆவயானவரின் மூலமாக எங்களுக்குக்
காட்டியுள்ளார்.
ஆவயானவர் எல்லாவற்ைறயும் அறவார். ேதவனுைடய ஆழ்ந்த

அந்தரங்கங்கைளயும் பரிசுத்த ஆவயானவர் அறவார். ௧௧ அைத இப்படி
வளக்கலாம்: ஒருவர் அடுத்தவருைடய எண்ணங்கைள அறய முடியாது.
அவனுக்குள்ளிருக்க ற அவனுைடய ஆவேய அறயும். அதுேவ ேதவனுக்கும்
ெபாருந்தும். ேதவனுைடய ஆவயானவர்தான் அந்த எண்ணங்கைள அறவார்.
௧௨ நாம் உலகன் ஆவையக்ெகாண்டிருக்கவல்ைல. நாம் ேதவனிடமிருந்து
அவரது ஆவயானவைரப் ெபற்ேறாம். ேதவன் நமக்குக் ெகாடுத்துள்ள
ெபாருள்கைளஅறயுமாறுநாம்ஆவயானவைரப்ெபற்ேறாம்.
௧௩ நாம் இவற்ைறப் ேபசும்ேபாது மனிதனுக்குள்ள ஞானத்தால் நாம்

அறவக்கப்பட்ட வார்த்ைதகைளப் பயன்படுத்துவதல்ைல. பரிசுத்த
ஆவயானவர்அறவத்துள்ளவார்த்ைதகைளப்பயன்படுத்துக ேறாம். ஆன்மீகக்
கருத்துகைள வளக்க ஆன்மீகமான ெசாற்கைளேய பயன்படுத்துக ேறாம்.
௧௪ ஆன்மீக வாழ்க்ைகயல் ஈடுபடாத மனிதன் ேதவனுைடய
ஆவயானவரிடமிருந்து வரும் வார்த்ைதகைள ஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல.
அவன் அவற்ைற மடைமயாகக் கருதுகறான். அவன் ஆவயானவர்
கருதுவனவற்ைற புரிந்துெகாள்ளமுடியாது. ஏெனனில் அைவஆன்மீகமாகேவ
புரிந்துெகாள்ளப்படக் கூடும். ௧௫ ஆனால், ஆன்மீக உணர்வுள்ளவேனா
எல்லாவற்ைறப்பற்றயும்நயாயம்தீர்க்கமுடியும். மற்றவர்கள்அவைனநயாயம்
தீர்க்கமுடியாது.

௧௬ “யார் ேதவனுைடயஎண்ணத்ைதஅறவார்?
யார் ேதவனுக்குஅறவுறுத்துவார்கள்?” ஏசாயா 40:13

என்று எழுதப்பட்டிருக்க றது. ஆனால் நமக்கு கறஸ்துவன் ச ந்தைன
இருக்கறது.

௩
மனிதைனப்பன்பற்றுவதுதவறு
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள, கடந்த காலத்தல்ஆன்மீகமானவர்களிடம்

ேபசுவைதப் ேபால நான் உங்களிடம் ேபச முடியாமல் ேபாய ற்று. க றஸ்துவல்
குழந்ைதகைளப் ேபான்று, உலகன் சாதாரண மக்களிடம் ேபசுவைதப்
ேபான்று உங்களிடம் ேபச ேவண்டியதாய ற்று. ௨ நான் உங்களுக்குக்
கற்ப த்தைவ பாைலப் ேபான்றது, த ட உணைவப் ேபான்றைவ அல்ல.
ஏெனனில் த ட உணைவ உட்ெகாள்ளுமளவற்கு நீங்கள் பக்குவம்
ெபறவல்ைல. இப்ேபாதும்கூட த ட உணைவ ஏற்கும் தகுதைய நீங்கள்
ெபறவல்ைல. ௩ நீங்கள் இன்னும் ஆன்மீகமான மக்கள் அல்ல.
உங்களுக்குப் ெபாறாைமயும், வாதாடுக ற குணமும் உண்டு. இது நீங்கள்
ஆன்மீகமானவர்கள் அல்ல என்பைதக் காட்டுக றது. உலகன் சாதாரண
மக்கைளப் ேபாலேவ நீங்களும் நடந்துெகாள்கன்றீர்கள். ௪ உங்களில்
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ஒருவன் “நான் பவுைலப் பன்பற்றுக ேறன்”எனவும், இன்ெனாருவன்
“அப்ெபால்ேலாைவப் பன்பற்றுக ேறன்” எனவும் கூறுகறீர்கள். நீங்கள்
அப்படிப்பட்டவற்ைறக் கூறும்ேபாது நீங்களும் உலகன் சாதாரண மக்கைளப்
ேபால நடந்துெகாள்க றீர்கள்.
௫ அப்ெபால்ேலா முக்கயமானவனா? இல்ைல. பவுல் முக்கயமானவனா?

இல்ைல. நீங்கள் வசுவாச ப்பதற்கு உதவய ேதவனுைடய பணியாட்கேள
நாங்கள். ேதவன் எங்களுக்கு இட்ட பணிையேய நாங்கள் ஒவ்ெவாருவரும்
ெசய்ேதாம். ௬ நான் வைதைய வைதத்தேபாது, அப்ெபால்ேலா நீரூற்றனான்.
ஆனால் ேதவன் ஒருவேர வைதையத் துளிர்த்து வளரும்படியாகச் ெசய்தார்.
௭ எனேவ வைதைய வைதக்கன்ற மனிதன் முக்கயமானவன் அல்ல.
அதற்கு நீரூற்றுகன்ற மனிதனும் முக்கயமானவன் அல்ல. எல்லாவற்ைறயும்
வளர்ச்ச யுறும்படி ெசய்கன்றவராக ய ேதவன் ஒருவேர முக்கயமானவர்.
௮ வைதைய வைதப்பவனுக்கும், நீரூற்ற ப் ேபணுபவனுக்கும் குறக்ேகாள்
ஒன்ேற. தன் ேவைலக்குரிய ெவகுமதைய ஒவ்ெவாருவனும் ெபறுவான்.
௯ நாங்கள் ேதவனுக்காக ஒருமித்து உைழக்க ற ேவைலயாட்கள். நீங்கேள
ேதவனுக்குரியஒருநலத்ைதப் ேபான்றவர்கள்.
நீங்கேள ேதவனுக்குரிய ஒரு வீட்ைடப் ேபான்றவர்கள். ௧௦ ச றந்த வீட்ைடக்

கட்டும் ேவைலயாைளப் ேபான்று நான் வீட்டின் அஸ்தபாரத்ைதக் கட்டிேனன்.
ேதவன் எனக்கு அளித்த வரத்ைத நான் அதற்குப் பயன்படுத்த ேனன்.
மற்றவர்கள் அந்த அஸ்தபாரத்தன் மீது கட்டுக றார்கள். ஆனால்
ஒவ்ெவாருவனும் அதைன எவ்வாறு கட்டுக றான் என்பதல் கவனம்
ெசலுத்தேவண்டும். ௧௧அஸ்தபாரம் ஏற்ெகனேவ கட்டப்பட்டுள்ளது. ேவெறந்த
அஸ்தபாரத்ைதயும் ஒருவரும் அைமக்க முடியாது. ஏற்ெகனேவ கட்டப்பட்ட
அஸ்த பாரம் இேயசு க றஸ்துவாகும். ௧௨ெபான், ெவள்ளி, மணிகள், மரம், புல்,
ைவக்ேகால் ேபான்றவற்ைற பயன்படுத்த ஒருவன் அந்த அஸ்தபாரத்தன்மீது
கட்டமுடியும். ௧௩ ஒவ்ெவாருவனின் ேவைலயும் இறுதயல் (க றஸ்து
மக்கைள நயாயம் தீர்க்க ற நாளில்) பக ரங்கப்படுத்தப்படும். அந்த நாளில்
ஒவ்ெவாருவனின் பணிையயும் அக்கனி ேசாத க்கும். ௧௪ அஸ்தபாரத்தல்
ஒருவன் கட்டிய கட்டிடம் நைலக்குமாயன் அவன் தகுந்த நற்பலன் ெபறுவான்.
௧௫ ஆனால், ஒருவனின் கட்டிடம் எரிந்து ேபாகுமானால் அவன் நஷ்டம்
அைடவான். அந்த மனிதன் காப்பாற்றப்படுவான். எனினும் அக்கனியனின்று
தப்ப வந்தாற்ேபான்றுஒருநைலையஅவன்அைடவான்.
௧௬நீங்கேளேதவனுைடயஆலயம்என்பைதநீங்கள்அறவீர்கள். ேதவனுைடய

ஆவயானவர் உங்களில் வாழ்க றார். ௧௭ ேதவனுைடய ஆலயத்ைத அழிக்கும்
ஒருவைன ேதவன் அழிப்பார். ஏன்? ேதவனுைடய ஆலயம் பரிசுத்தமானது.
நீங்கள்ேதவனுைடயஆலயமாவீர்கள்.
௧௮ உங்கைள நீங்கேள ஏமாற்ற க்ெகாள்ளாதீர்கள். உங்களில் ஒருவன்

தன்ைன இவ்வுலகல் ஞானமுள்ளவனாக நைனத்தால் அவன் முட்டாளாக
ேவண்டும். இந்த வைகயல் அவன் உண்ைமயான ஞானியாக றான். ௧௯ ஏன்?
ஏெனனில்இந்தஉலகத்துஞானத்ைதேதவன்மடைமயானதாகேவகருதுகறார்.
அது ேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டுள்ளது. “அவர்ஞானிகள் தங்கள் தந்த ர
வழிகைளப் பயன்படுத்துைகயல் அவர்கைள மடக்க ப் ப டிக்க றார்”✡ என்று
எழுதப்பட்டிருக்க றது. ௨௦ ேதவன் ஞானிகளின் எண்ணத்ைத அறவார்.
✡ ௩:௧௯: ேயாபு 5:13-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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அவர்களுைடய எண்ணங்கள் பயனற்றைவ என்பைத ேதவன் அறவார்.✡
௨௧ எனேவ, நீங்கள் மனிதைரப்பற்ற ெபருைமப் பாராட்டாதீர்கள். எல்லாப்
ெபாருள்களும் உங்களுக்கு உரியனேவ. ௨௨ பவுல், அப்ெபால்ேலா,
ேகபா, உலகம், வாழ்வு, மரணம், ந கழ்காலம், எத ர்காலம் இைவ எல்லாம்
உங்களுைடயைவேய. ௨௩ நீங்கள் கறஸ்துவுக்குரியவர்கள். க றஸ்து
ேதவனுக்குஉரியவர்.

௪
க றஸ்துவன்அப்ேபாஸ்தலர்கள்
௧ மக்கள் நம்ைமப்பற்ற நைனக்க ேவண்டியது இதுவாகும். நாம்

க றஸ்துவன் பணியாட்கேள. ேதவன் தமது இரகச யமான உண்ைமகைள
ஒப்பைடத்தருக்க ற மக்கள் நாேம. ௨ ஒரு வஷயத்தல் நம்ப க்ைகக்கு
உரியவனாக இருக்க ற ஒருவன் அந்நம்ப க்ைகக்குத் தான் தகுதயானவேன
என்று காட்ட ேவண்டும். ௩ நீங்கள் எனக்கு நீத வழங்கனால் அைதப்
ெபாருட்படுத்தமாட்ேடன். எந்த உலகத்து நீத மன்றமும் எனக்கு நயாயம்
தீர்ப்பைதக் கூடப் ெபாருட்டாகக்ெகாள்ளமாட்ேடன். நான் எனக்கு நீத
வழங்கமாட்ேடன். ௪நான்எந்தத்தவறும்இைழத்ததாகஎனக்குத்ெதரியவல்ைல.
ஆனால், அது என்ைனக் களங்கம் அற்றவனாக மாற்றாது. என்ைன
நயாயம் தீர்க்க றவர் கர்த்தர் ஒருவேர. ௫ எனேவ தகுந்த ேநரம் வரும் முன்பு
நீத வழங்காதீர்கள். கர்த்தர் வரும்வைர காத்தருங்கள் அவர் இருளில்
மைறந்தருப்பவற்றன் மீது ஒளிைய அனுப்புவார். மக்களின் மனதலிருக்கும்
இரகச யமான வஷயங்கைள அவர் ெவளிப்படுத்துவார். ஒவ்ெவாரு
மனிதனுக்கும்உரியகீர்த்தையஅவனவனுக்குக்கைடக்கும்படியாகச்ெசய்வார்.
௬ சேகாதர சேகாதரிகேள! அப்ெபால்ேலாைவயும், என்ைனயும் இவற்றல்

உதாரணங்களாக நான் உங்களுக்குக் காட்டிேனன். எழுதப்பட்டுள்ள
ெசாற்களின் ெபாருைள எங்களிடமிருந்து நீங்கள் அறந்துெகாள்ளுமாறு
இைதச் ெசய்ேதன். “ேவத வாக்கயங்களில் எழுத இருப்பைதப்
பன்பற்ற நடவுங்கள்.” அப்ேபாது நீங்கள் ஒருவைனக் குறத்துப்
ெபருைம பாராட்டி, இன்ெனாருவைன ெவறுக்கமாட்டீர்கள். ௭ நீங்கள் ப ற
மக்கைள வ ட ச றந்தவர்கள் என்று யார் கூறனார்கள்? உங்களுக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டவற்ைறேய நீங்கள் அனுபவக்க றீர்கள். உங்களுக்குத்
தரப்பட்டைவேய உங்களுக்கு வாய்த்தருக்ைகயல் அவற்ைற உங்கள்
வல்லைமயால்ெபற்றதாக நீங்கள்ஏன்ெபருைமஅைடய ேவண்டும்?
௮ உங்களுக்கு ேவண்டிய அைனத்ைதயும் நீங்கள் ெபற்றருப்பதாக

நைனக்கறீர்கள். நீங்கள் ெசல்வந்தர்கெளன எண்ணுகறீர்கள். எங்கள்
உதவயன்ற நீங்கள் ஆளுபவர்களாக வளங்குவதாகக் கருதுகறீர்கள்.
நீங்கள் உண்ைமய ேலேய மன்னர்களாக வளங்க ேவண்டுெமன நான்
வரும்புக ேறன். அப்ேபாது, நாங்களும் உங்கேளாடுகூட ஆளுபவர்களாக
இருந்தருப்ேபாம். ௯ஆனால் ேதவன் எனக்கும் ப ற அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கும்
கைடசயான இடத்ைதேய ெகாடுத்தருப்பதாக எனக்குத் ேதான்றுகறது.
எல்ேலாரும் பார்த்தருக்க மரண தண்டைன அளிக்கப்பட்ட மனிதர்கைளப்
ேபான்றவர்கள் நாங்கள். ேதவ தூதர்களும் மனிதர்களும் முழு உலகமும்
பார்த்தருக்கும் ஒரு காட்சையப் ேபான்றவர்கள் நாங்கள். ௧௦ க றஸ்துவுக்கு

✡ ௩:௨௦: சங்கீதம் 94:11-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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நாங்கள் மூடர்கள். ஆனால் கறஸ்துவுக்குள் ஞானிகளாக நீங்கள்
உங்கைளக் கருதுகறீர்கள். நாங்கள் பலவீனர்கள். ஆனால் நீங்கள்
பலசாலிகளாக நைனக்கறீர்கள். மக்கள் உங்கைள ெகௗரவக்கன்றனர்.
ஆனால் அவர்கள் எங்கைள ெகௗரவப்படுத்துவதல்ைல. ௧௧ இப்ேபாதும்
குடிப்பதற்கும், உண்பதற்கும் ேதைவயான ெபாருள்கள் எங்களுக்குக்
கைடப்பதல்ைல. எங்களுக்கு ேவண்டிய ஆைடகள் இருப்பதல்ைல.
அவ்வப்ேபாது ப றரால் அடிக்கப்படுக ேறாம். எங்களுக்கு வீடுகள் இல்ைல.
௧௨ எங்களுக்குத் ேதைவயான உணவன்ெபாருட்டு எங்கள் ைககளால்
கடினமாக உைழக்க ேறாம். மக்கள் எங்கைள சப க்க றார்கள். ஆனால்
நாங்கள் அவர்கைள ஆசீர்வத க்க ேறாம். நாங்கள் ேமாசமான முைறயல்
நடத்தப்படுக றேபாது ெபாறுைமயுடன் சக த்துக்ெகாள்க ேறாம். மக்கள் குைற
கூறுைகயல் ெபாறுத்துக்ெகாள்க ேறாம். ௧௩ மக்கள் எங்கைளக் குறத்துத்
தீைமகைளப் ேபசனாலும், நாங்கள் அவர்கைளக் குறத்து நல்லவற்ைறேய
ேபசுக ேறாம். பூமியன் கழிவுப் ெபாருள்களாகவும், அழுக்காகவுேம மக்கள்
எங்கைளஇதுவைரக்கும்நடத்த வந்துள்ளனர்.
௧௪ நீங்கள் ெவட்கமைடயுமாறு ெசய்ய நான் முயலவல்ைல. உங்கைள எனது

ெசாந்தக் குழந்ைதகெளனக் கருத இவற்ைறெயல்லாம் உங்களுக்கு முன்
எச்சரிக்ைகயாய் எழுதுக ேறன். ௧௫ க றஸ்துவல் பதனாய ரம் ேபாதகர்கைள
நீங்கள் ெபற்றருக்கலாம். ஆனால் உங்களுக்குப் பல தந்ைதயர் இல்ைல.
நற்ெசய்தயன் மூலமாகக் க றஸ்து இேயசுவல் நான் உங்களுக்குத்
தந்ைதயாேனன். ௧௬ நீங்களும் என்ைனப் ேபாலேவ இருக்கும்படி நான்
உங்கைளேவண்டுக ேறன். ௧௭அதனாேலேயநான்தீேமாத்ேதயுைவஉங்களிடம்
அனுப்புக ேறன். கர்த்தருக்குள்அவன்என்மகன்ஆவான். நான்தீேமாத்ேதயுைவ
ேநச க்க ேறன். அவன்உண்ைமயுள்ளவன். க றஸ்துஇேயசுவல்என்வாழ்வன்
ெநறைய நீங்கள் நைனவுகூருவதற்கு அவன் உதவ ெசய்வான். எல்லா
சைபகளிலும்அந்தவாழ்க்ைகெநறையேயநான்ேபாத க்க ேறன்.
௧௮ நான் உங்களிடம் மீண்டும் வரமாட்ேடன் என எண்ணி உங்களில் சலர்

தற்ெபருைமயால் ந ரம்ப இருக்க றீர்கள். ௧௯ ஆனால் மிக வைரவல்
உங்களிடம் வருேவன். ேதவன் நான் வரேவண்டுெமன வரும்பனால் நான்
வருேவன். அப்ேபாதுதற்ெபருைமபாராட்டுேவார் ெசால்வைதஅல்ல,ெசயலில்
காட்டுவைதக் காண்ேபன். ௨௦ ேதவனுைடய இராஜ்யம் ேபச்சல்ல, ெபலத்த ேல
என்பதால் இைதக் காண வரும்புக ேறன். ௨௧உங்கள் வருப்பம் என்ன? நான்
உங்களிடம்தண்டைனதரவருவதா? அல்லதுஅன்பு,ெமன்ைமஆகயவற்ேறாடு
வருவதா?

௫
சைபயன்ஒருதார்மீகச் ச க்கல்
௧ பாலுறவு ெதாடர்பான பாவங்கள் உங்களிடம் உள்ளன, என்று மக்கள்

உண்ைமயாகேவ கூறுகன்றனர். அைவ ேதவைன அறயாத மக்களிடம்
கூட இல்லாத தீய வைகயான பாலுறவு ெதாடர்பான பாவங்கள் ஆகும்.
ஒருவன் அவனது தந்ைதயன் மைனவயுடன் உறவு ெகாண்டிருக்க றான்
என்று மக்கள் கூறுகன்றனர். ௨ எனினும் நீங்கள் உங்கைளக் குறத்துப்
ெபருைமயைடகன்றீர்கள். அதற்குப் பதலாக, ஆழ்ந்த வருத்தம் ெகாண்டிருக்க
ேவண்டும். அந்தப் பாவத்ைதச் ெசய்தவைன உங்களிடமிருந்து வலக்க
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ைவக்கேவண்டும். ௩ என்னுைடய சரீரம் உங்கேளாடு இருக்க றதல்ைல.
ஆனால் ஆவயல் நான் உங்கேளாடு இருக்க ேறன். உங்கேளாடு நான் அங்ேக
இருந்தருந்தால் எப்படிச் ெசய்தருப்ேபேனா,அேத ேபாலஇப்பாவத்ைதச்ெசய்த
மனிதைன நான் ஏற்ெகனேவ நயாயம் தீர்த்துவ ட்ேடன். ௪ நம் கர்த்தராக ய
இேயசுவன் ெபயரால் ஒன்று கூடுங்கள், நான் ஆவயல் உங்கேளாடு
இருப்ேபன். நம் கர்த்தராக ய இேயசுவன் வல்லைம உங்கேளாடு இருக்கும்.
௫இந்த மனிதைன சாத்தானிடம் ஒப்பைடயுங்கள். அப்ேபாது பாவம் ந ரம்பய
அவனது சுயம் அழிக்கப்படும். அவனது ஆவேயா கர்த்தர் வரும் நாளில்
காக்கப்படும்.
௬நீங்கள்தற்ெபருைமபாராட்டுவதுநல்லதல்ல. உங்களுக்குஇந்தப்பழெமாழி

ெதரியும். “ச றது புளிப்பு மாவானது எல்லா மாைவயும் புளிக்கைவக்கும்.”
௭ புளித்த பைழய மாைவ அகற்றுங்கள். இதனால் புதய மாவாக நீங்கள்
ஆகமுடியும். நீங்கள் புளிக்காத அப்பமாக ஏற்ெகனேவ இருக்கறீர்கள். ஆம்
நமது பஸ்கா ஆட்டுக் குட்டியாகய* க றஸ்துேவா ஏற்ெகனேவ நமக்காகக்
ெகால்லப்பட்டுள்ளார். ௮எனேவநமதுபஸ்காவருந்ைதஉண்ேபாமாக. ஆனால்
புளித்த பைழய மாைவக்ெகாண்ட அப்பத்ைத உண்ணக் கூடாது. புளித்த மாவு
பாவத்ைதயும் தவறுகைளயும் குறக்கும். ஆனால் நாம் புளிக்காத மாவுைடய
அப்பத்ைத உண்ேபாம். அது நன்ைம, உண்ைம ஆகயவற்ைறக் குறக்கும்
அப்பமாகும்.
௯ பாலுறவல் பாவம் ெசய்யும் மக்கேளாடு நீங்கள் ெதாடர்புெகாள்ளக்கூடாது

என்று என் கடிதத்தல் எழுத இருந்ேதன். ௧௦ உலக இயல்பன்படி வாழ்கன்ற
மக்கேளாடுநீங்கள்ெதாடர்புெகாள்ளக்கூடாதுஎன்றுநான்கருதவல்ைல. உலக
இயல்பன்படியான வாழ்ைவ உைடய அம்மக்களும் பாலுறவுரீதயாகப் பாவச்
ெசயல்கைளச் ெசய்கன்றனர். அவர்கள் சுயநலம் உள்ளவர்களாகேவா, ப றைர
ஏமாற்றுபவராகேவா உள்ளனர். அவர்கள் உருவங்கைள வணங்குகன்றனர்.
அவர்கைளவ ட்டு வலக ேவண்டுமானால் நீங்கள் இந்த உலகத்ைத வ ட்டுப்
ேபாக ேவண்டியதருக்கும். ௧௧ நீங்கள் ெதாடர்புெகாள்ளக்கூடாத மக்கைள
உங்களுக்கு இனம் காட்டுவதற்காகேவ இைத எழுதுக ேறன். தன்ைனக்
கறஸ்துவுக்குள் உங்கள் சேகாதரனாகக் கூறயும் பாலுறவல் பாவம்
ெசய்கன்றவனுடனும், தன்னலம் ெபாருந்தயவனுடனும், உருவங்கைள
வணங்குபவேனாடும், மற்றவர்கள் மீது களங்கம் சுமத்துபவேனாடும்,
மது அருந்துபவேனாடும், மக்கைள ஏமாற்றுகன்றவேனாடும் நீங்கள்
ெதாடர்புெகாள்ளக் கூடாது. அப்படிப்பட்டவர்கேளாடு அமர்ந்து உணவு
உட்ெகாள்ளுதலும்கூடாது.
௧௨-௧௩ சைபயன் அங்கம் அல்லாத அந்த மனிதர்கைளப் பற்ற த் தீர்ப்புக்

கூறுவதுஎனதுேவைலயல்ல. ேதவன்அவர்களுக்குத்தீர்ப்பளிப்பார். சைபயன்
அங்கத்தனருக்குநீங்கள்தீர்ப்புவழங்கேவண்டும். “தீயவைனஉன்னிடமிருந்து
வலக்கவடு” என்றுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.

௬
ப ரச்சைனகைளத்தீர்த்தல்

* ௫:௭: பஸ்கா அப்பம் இது ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் யூதர்கள் பஸ்காவன்ேபாது உண்ணும் புளிப்பல்லாத
அப்பம். பஸ்கா அப்பம் புளிப்பல்லாதுஇருப்பது ேபாலேவ, க றஸ்தவர்கள் பாவம்இல்லாதுஇருப்பார்கள்
என்றுபவுல்கருதுகறார்.
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௧ உங்களில் ஒருவனுக்கு இன்ெனாருவனுக்கு எத ராக ஏேதனும் ப ரச்சைன
உருவாகும்ேபாது நீத மன்றத்தலுள்ள நயாயாத பத களிடம் நீங்கள்
ேபாவெதன்ன? ேதவேனாடு சரியானவராக அந்த மனிதர்கள் இருப்பதல்ைல.
ஆகேவ அந்த மனிதர்கள் உங்களுக்கு நீத வழங்க நீங்கள் அனுமத ப்பேதன்?
ேதவனுைடய மனிதர்கள் அதைனத் தீர்மானிக்க நீங்கள் சம்மத க்காதது ஏன்?
௨ ேதவனுைடய மனிதர்கள் உலகத்த ற்கு நீத வழங்குவர் என்பது கண்டிப்பாக
உங்களுக்குத் ெதரியும். நீங்கள் உலகத்த ற்கு நீத வழங்கக் கூடுமாயன்
இத்தைகய சறு ப ரச்சைனகைளயும் நயாயம் தீர்க்கமுடியும். ௩ எத ர்காலத்தல்
நீங்கள் ேதவ தூதர்கைளேய நயாயம் தீர்ப்பீர்கள் என்பது உங்களுக்குத்
ெதரியும். எனேவ, இந்த வாழ்க்ைகயன் காரியங்கைள நாம் நயாயம் தீர்க்க
முடியும். ௪எனேவ நயாயம் தீர்க்கக்கூடிய கருத்து ேவறுபாடுகள்உங்களிைடேய
இருக்குமானால், ஏன் அப்ப ரச்சைனகைளச் சைபயன் அங்கத்தனரல்லாத
மனிதர்களிடம் எடுத்துச் ெசல்க றீர்கள்? அந்த மனிதர்கள் சைபையப்
ெபாறுத்த அளவல் ெபாறுப்பற்றவர்கள். ௫ நீங்கள் ெவட்கப்படும்படியாக
இதைனக் கூறுக ேறன். ந ச்சயமாய் உங்கள் மத்தய ேலேய இரு
சேகாதரர்களுக்கு இைடேய உருவாகும் ப ரச்சைனகைளத் தீர்த்து ைவக்கக்
கூடிய ஞானமுள்ள சலர் இருக்க றார்கள். ௬ ஆனால் இப்ேபாேதா ஒரு
சேகாதரன் மற்ெறாரு சேகாதரனுக்கு எத ராக நீத மன்றத்துக்குப் ேபாக றான்.
இேயசுைவ நம்பாதவர்களான மனிதர்கள் அவர்கள் ப ரச்சைனகைளத் தீர்த்து
ைவக்கும்படியாக எதற்காகஅனுமதக்க றீர்கள்?
௭ உங்களிைடேய வழக்குகள் இருக்கறது என்னும் உண்ைம ேதால்வயன்

ஒரு குறயீடு ஆகும். அைதவ ட மற்ெறாருவன் ெசய்யும் தவறுகைளயும்
ஏமாற்றுவைதயும் ெபாறுத்துக்ெகாள்வதுேம ேமலானதாகும். ௮ ஆனால்
நீங்கேள உங்களுக்குள் தவறைழத்து ஏமாற்றுகறீர்கள். க றஸ்துவுக்குள்
உங்கள்ெசாந்த சேகாதரர்களுக்ேகஇைதச்ெசய்க றீர்கள்.
௯-௧௦ தவறைழக்கும் மக்களுக்கு ேதவனுைடய இராஜ்யத்தல் பங்கு

இல்ைல என்பது உங்களுக்கு ந ச்சயமாய்த் ெதரியும். ஏமாற்றப்படாதீர்கள்.
பாலுறவல் பாவம் ெசய்யும் மக்களும், உருவங்கைள வழிபடும் மக்களும், ப ற
ெபண்கைள நாடும் மனிதர்களும் மற்ற மனிதர்கள் தம்ைம பாலுறவுக்காப்
பயன்படுத்த அனுமதக்கும் மனிதர்களும், ப ற மனிதர்கேளாடு பாலுறவு
ெகாள்ளும் மனிதர்களும், களவு ெசய்ேவாரும், தன்னலம் உைடேயாரும்,
குடிப்பழக்கம் உள்ளவர்களும், தீயவற்ைற ப றருக்குச் ெசால்லும்
மனிதர்களும், ஏமாற்றுேவார்களுமாகய மனிதர்களும் ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைத அைடயமாட்டார்கள். ௧௧ முன்னர் உங்களில் சலரும் அவ்வாறு
வாழ்ந்தீர்கள். ஆனால் நீங்கள் தூய்ைமயாய்க் கழுவப்பட்டீர்கள். நீங்கள்
பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள். கர்த்தரின் ெபயரால் ேதவேனாடு சரியானவர்களாக
நீங்கள்உருவாக்கப்பட்டீர்கள்.
சரீரம்-ேதவமகைமக்கு
௧௨ “எல்லாப் ெபாருள்களும் எனக்கு அனுமதக்கப்பட்டுள்ளன.” ஆனால்,

அைனத்துப் ெபாருள்களும் நல்லைவ அல்ல. “எல்லாப் ெபாருள்களும்
எனக்கு அனுமதக்கப்பட்டுள்ளன.” ஆனால், எந்தப் ெபாருளும் எனக்கு
எஜமானனாக நான் வ டமாட்ேடன். ௧௩ “வயற்றுக்கு உணவு. உணவுக்காக
வயறு” ஆம். ஆனால் ேதவன் இரண்ைடயும் அழிப்பார். சரீரம் பாலுறவு
ெதாடர்பான பாவத்த ற்காக அைமந்ததன்று. ஆனால் சரீரம் கர்த்தருக்குரியது.
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ேமலும் கர்த்தர் சரீரத்துக்குரியவர். ௧௪ ேதவனுைடய வல்லைமயால் ேதவன்
கர்த்தராக ய இேயசுைவ மரணத்தனின்று எழுப்பனார். ேதவன் நம்ைமயும்
மரணத்தனின்று எழுப்புவார். ௧௫ உங்கள் சரீரமும் க றஸ்துவன் பாகங்கள்
என்பது உங்களுக்குக் கண்டிப்பாய்த் ெதரியும். எனேவ, நான் கறஸ்துவன்
பாகங்கைளஎடுத்துஒருேவசயன்பாகங்கேளாடுேசர்க்கக்கூடாது. ௧௬ “இருவர்
ஒன்றாவார்” என்று எழுதப்பட்டிருக்க றது. அதனால் ேவச ேயாடு உடலுறவு
ெகாண்ட ஒருவன் அவேளாடு ஒன்றாக றான் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும்.
௧௭ ஆனால் ேதவேனாடு தன்ைன இைணக்கற மனிதன் ஆவயல் அவேராடு
ஒன்றுபடுகறான்.
௧௮உடலுறவலான பாவத்ைதவ ட்டுவலகுங்கள். ஒரு மனிதன் ெசய்க ற ப ற

பாவங்கள் அவன் சரீரத்ேதாடு சம்பந்தப்பட்டைவயல்ல. உடலுறவு ெதாடர்பான
பாவம் ெசய்க றவன் தன் சரீரத்துக்கு எத ராகப் பாவம் ெசய்க றான். ௧௯பரிசுத்த
ஆவயானவர் தங்கும் இடமாக உங்கள் சரீரம் உள்ளது. பரிசுத்த ஆவயானவர்
உங்களில் உள்ளார். ேதவனிடமிருந்து பரிசுத்த ஆவைய நீங்கள் ெபற்றீர்கள்.
நீங்கள் உங்களுக்குச் ெசாந்தமல்ல. ௨௦ ேதவன் வைல ெகாடுத்து உங்கைள
மீட்டுக்ெகாண்டார். உங்களதுசரீரத்தால்அவைரமகைமப்படுத்துங்கள்.

௭

தருமணம்குறத்த ேபாதைனகள்
௧இப்ேபாது, நீங்கள்எனக்குஎழுதயவஷயங்கைளக்குறத்துவவாத ப்ேபன்.

ஒரு மனிதன் தருமணம் ெசய்துெகாள்ளாமல் இருப்பது நல்லது. ௨ ஆனால்
பாலுறவனால் ஏற்படும் பாவம் எப்ேபாதும் ஆபத்துக்குரியெதன்பதால்
ஒவ்ெவாரு ஆணும் தன் ெசாந்த மைனவேயாடு வாழ்தல் ேவண்டும்.
ஒவ்ெவாரு ெபண்ணும் அவளது ெசாந்தக் கணவேனாடு இருத்தல்
ேவண்டும். ௩ ஒரு மைனவ என்கற அளவல் எவற்ைறெயல்லாம்
கணவனிடமிருந்து ெபறக்கூடுேமா, அைவ அைனத்ைதயும் கணவன்
அவனது மைனவக்கு வழங்கேவண்டும். அவ்வாேற ஒரு கணவன்
என்கற அளவல் எவற்ைறெயல்லாம் மைனவய டமிருந்து ெபறக் கூடுேமா
அைவ அைனத்ைதயும் மைனவ தன் கணவனுக்கு வழங்குதல் ேவண்டும்.
௪ மைனவக்கு அவளது சரீரத்தன் மீது ெசாந்தம் பாராட்டும் அத காரம்
கைடயாது. அவள் சரீரத்தன் மீது அவளது கணவனுக்ேக அத காரம் உண்டு.
கணவனுக்கு அவன் சரீரத்தன் மீது எந்த அத காரமும் கைடயாது. அவன்
மைனவக்ேக அவனது சரீரத்தன்மீது அதகாரம் உண்டு. ௫ கணவனும்
மைனவயும் ஒருவருக்ெகாருவர் சரீரத்ைதப் பக ர்ந்துெகாள்ள மறுப்பு
ெதரிவ க்காதீர்கள். ஆனால் வதவலக்காக சல காலத்த ற்குப் பாலுறவல்
ஈடுபடாமல் இருப்பெதன்றால் நீங்கள் இருவருமாக ஒப்பந்தத்த ற்கு
வரேவண்டும். ப ரார்த்தைனயல் ஈடுபடுவதற்காக இைத நீங்கள் ெசய்யலாம்.
பன்னர் இருவரும் ஒருமித்து வாழ்தல் ேவண்டும். இது எதற்காக எனில்,
பலவீனமான தருணங்களில் உங்கைள சாத்தான் கவர்ந்தழுத்துவ டாமல்
இருப்பதற்காகும். ௬ நீங்கள் சல காலம் ப ரிந்தருப்பதற்கு அனுமத
அளிப்பதற்காகேவ நான் இதைனச் ெசால்க ேறன். இது கட்டைள அல்ல.
௭ எல்ேலாரும் என்ைனப் ேபால் இருக்க ேவண்டும் என்று நான் வரும்புக ேறன்.
ஆனால் ஒவ்ெவாருவனும் அவனுக்குரிய வரத்ைத ேதவனிடம் இருந்து
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ெபற்றருக்க றான். ஒருவனுக்கு ஒரு வைக வரமும், இன்ெனாருவனுக்கு ேவறு
வைகவரமும்அளிக்கப்படுள்ளன.
௮ தருமணம் ெசய்யாதவர்களுக்காகவும், வதைவகளுக்காகவும் இப்ேபாது

இதைனக் கூறுகன்ேறன். என்ைனப்ேபால தனித்து வாழ்தல் அவர்களுக்கு
நல்லது. ௯ ஆனால் சுய கட்டுப்பாடு இல்ைலெயனில், அவர்கள் தருமணம்
ெசய்துெகாள்ளேவண்டும். பாலுறவு ஆைசயனால் ெவந்துேபாவைதக்
காட்டிலும்தருமணம்புரிந்துெகாள்வதுநல்லது.
௧௦தருமணம்புரிந்தவர்களுக்காகஇப்ேபாதுஇந்தக்கட்டைளையஇடுக ேறன்.

(இந்த ஆைண என்னுைடயதன்று, ஆனால் கர்த்தருைடயது) மைனவ
கணவைன வட்டுப் ப ரியக் கூடாது. ௧௧ ஆனால், மைனவ கணவைனப்
ப ரிந்தால் அவள் மீண்டும் தருமணம் ெசய்துெகாள்ளக் கூடாது. அல்லது,
அவளுைடய கணவேனாேடேய நல்லுறவுடன் மீண்டும் வாழேவண்டும்.
கணவனும்மைனவையவவாகரத்துெசய்யக்கூடாது.
௧௨ மற்ற எல்லாருக்காகவும் இதைனக் கூறுக ேறன். (நாேன இவற்ைறக்

கூறுக ேறன். கர்த்தர் அல்ல) க றஸ்துவுக்குள்ளான ஒரு சேகாதரன்
வசுவாசமற்ற ஒருத்தைய மணந்தருக்கக்கூடும். அவள் அவேனாடு வாழ
வரும்பனால் அவன் அவைள வவாகரத்து ெசய்யக்கூடாது. ௧௩வசுவாசமற்ற
கணவேனாடுஒருெபண்வாழ்தல்கூடும். அவேளாடுஅவன்வாழவரும்பனால்,
அவைன அவள் வவாகரத்து ெசய்யக் கூடாது. ௧௪ வசுவாசமற்ற கணவன்
வசுவாசம் உள்ள மைனவ மூலமாக பரிசுத்தமாக்கப்படுவான். வசுவாசமற்ற
மைனவ வசுவாசமுள்ள கணவனால் பரிசுத்தமாக்கப்படுவாள். இது
உண்ைமயல்ைலெயனில் உங்கள் பள்ைளகள் பரிசுத்தமற்றவர்களாக
வடுவார்கள். ஆனால்இப்ேபாதுஉங்கள்பள்ைளகள்பரிசுத்தமானவர்கள்.
௧௫ வசுவாசமற்ற ஒருவன் வலக எண்ணினால், அவன் வலக வாழட்டும்.

அவ்வாறு ந கழ்ந்தால் க றஸ்துவுக்குள்ளான சேகாதரேனா அல்லது
சேகாதரிேயா வடுதைல ெபறுவார். அைமத ந ரம்பய வாழ்க்ைகக்காக ேதவன்
நம்ைமஅைழத்தார். ௧௬மைனவேய! நீஒருேவைளஉன்கணவைனகாப்பாற்றக்
கூடும். கணவேன, நீ ஒருேவைள உன் மைனவைய காப்பாற்றக் கூடும்.
ப ற்காலத்தல்ந கழப்ேபாவைதநீங்கள்தற்சமயம்அறயமாட்டீர்கள்.
ேதவன்அைழத்தபடிேயவாழுங்கள்
௧௭ ேதவன் உங்களுக்குத் தந்த வாழ்வன்படிேய ஒவ்ெவாருவனும்

வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கட்டும். ேதவன் உங்கைள அைழத்தேபாது நீங்கள்
இருந்தபடிேய வாழுங்கள். எல்லா சைபகளிலும் நான் உருவாக்கய வத இது
தான். ௧௮ அைழக்கப்பட்டேபாது ஒருவன் வருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டவனாக
இருந்தால், பன்னர் அதன் அைடயாளங்கைள மாற்ற அவன் முயற்ச
ெசய்யக் கூடாது. அைழக்கப்பட்டேபாது வருத்தேசதனம் ெசய்யப்படாதவனாக
இருந்தால், ப றகு அவன் வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளக் கூடாது.
௧௯ ஒருவன் வருத்தேசதனம் ெசய்யப்பட்டவனா, ெசய்யப்படாதவனா என்பது
முக்கயமில்ைல. ேதவனுைடய கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவேத முக்கயமான
காரியம். ௨௦ ேதவன் அைழத்தேபாது இருந்தபடிேய ஒவ்ெவாருவனும்
இருக்கட்டும். ௨௧ ேதவன் அைழத்தேபாது நீ அடிைமயாய் இருந்தால் நீ
அதுபற்ற க் கவைலப்படாேத. ஆனால் நீ சுதந்தரமானவனாக இருந்தால், ப றகு
எல்லாவைகயலும் வாய்ப்ைபப் பயன்படுத்து. ௨௨ கர்த்தர் அைழத்தேபாது
அடிைமயாய் இருந்தவன் கர்த்தருக்குள் சுதந்தர மனிதனாக இருக்க றான்.
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அவன் கர்த்தருக்குரியவன். அைழக்கப்பட்டேபாது சுதந்த ர மனிதனாக
இருந்தவேனா இப்ேபாது க றஸ்துவுக்குஅடிைமயாக இருக்க றான். ௨௩நீங்கள்
வைல ெகாடுத்து வாங்கப்பட்டீர்கள். எனேவ மனிதருக்கு அடிைம ஆகாதீர்கள்.
௨௪ சேகாதரர்கேள, சேகாதரிகேள! ேதவேனாடான உங்கள் புது வாழ்க்ைகயல்,
உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் நீங்கள் அைழக்கப்பட்டேபாது இருந்தபடிேய
வாழ்க்ைகையத்ெதாடரேவண்டும்.
தருமணம்குறத்த ேகள்வகள்
௨௫தருமணம்ெசய்துெகாள்ளாதவர்கைளப் பற்ற இப்ேபாது எழுதுகன்ேறன்.

கர்த்தரிடமிருந்து இது பற்றய கட்டைள எதுவும் எனக்கு வரவல்ைல. ஆனால்,
என்கருத்ைதச்ெசால்க ேறன். கர்த்தர் என்னிடம்இரக்கம் காட்டுவதால்என்ைன
நீங்கள்நம்பலாம். ௨௬இதுசச்சரவுகளின்காலம். எனேவநீங்கள்இருக்கறபடிேய
வாழ்வது உங்களுக்கு நல்லது என நைனக்க ேறன். ௨௭ உங்களுக்கு
மைனவ இருந்தால் அவைள வலக்க ைவக்க முற்படாதீர்கள். நீங்கள்
தருமணமாகாதவராக இருந்தால் ஒரு மைனவையத் ேதட முயலாதீர்கள்.
௨௮ ஆனால் நீங்கள் தருமணம் ெசய்ய முடிவுெசய்தால், அது பாவமல்ல
தருமணமாகாத ஒருெபண்தருமணம்ெசய்துெகாள்வதும் பாவமல்ல. ஆனால்
தருமணம் ெசய்துெகாள்பவர்களுக்ேகா இந்த வாழ்க்ைகயல் ஏராளமான
ெதால்ைலகள். நீங்கள் அத்ெதால்ைலகளிலிருந்து வடுபட்டவர்களாய் இருக்க
ேவண்டுெமனவரும்புக ேறன்.
௨௯ சேகாதர சேகாதரிகேள, நான் கருதுவது இதுதான். நமக்கு

அதக காலம் தரப்படவல்ைல. இப்ேபாதருந்ேத மைனவயுள்ளவர்கள்
மைனவ இல்லாதவர்கைளப்ேபால தங்கள் ேநரத்ைத கர்த்தரின்
ேசைவக்காகப் பயன்படுத்துதல் ேவண்டும். ௩௦ துக்கம் உைடயவர்கள்
துக்கமில்லாதவர்கைளப்ேபால வாழ்தல் ேவண்டும். சந்ேதாஷம் உைடயவர்கள்
சந்ேதாஷம் அற்றவர்கைளப் ேபால வாழேவண்டும். ெபாருள்கைள வாங்கும்
மனிதர்கள் ஏதுமற்றவர்கள்ேபால இருக்கேவண்டும். ௩௧ இந்த உலகப்
ெபாருள்கைளப் பயன்படுத்துபவர்கள், அந்தப் ெபாருட்கள் முக்கயமானைவ
அல்ல என்பது ேபான்று வாழேவண்டும். இந்த உலகமும் இந்த உலகத்தன்
வழிகளும்மைறந்துேபாகும். எனேவ, நீங்கள்இவ்வாறுவாழ ேவண்டும்.
௩௨ நீங்கள் கவைலயனின்று வடுபட ேவண்டுெமன நான் வரும்புக ேறன்.

தருமணம்Ԕஆகாதவன் கர்த்தரின் ேவைலயல் மும்முரமாய் ஈடுபடுக றான்.
அவன் கர்த்தைர மக ழ்ச்ச ப்படுத்த முயற்ச ெசய்க றான். ௩௩ ஆனால்,
தருமணமானவேனா உலகத்துப் ெபாருள்கள் ெதாடர்பான ேவைலகளில்
மும்முரமாய் ஈடுபடுக றான். அவன் மைனவைய மகழ்ச்ச ப்படுத்த
முயற்ச க்க றான். ௩௪ அவன் இரண்டு காரியங்கைள நைனவல்
ெகாள்ள ேவண்டும். மைனவைய மக ழ்ச்ச ப்படுத்துவதும், கர்த்தைர
மக ழ்ச்ச ப்படுத்துவதும் ஆகயைவ அைவ. தருமணம் ஆகாத ெபண்ேணா,
ஒரு இளம்ெபண்ேணா கர்த்தரின் ேவைலயல் முைனவாள். கர்த்தருக்கு
சரீரத்ைதயும் ஆன்மாைவயும் முழுக்க அர்ப்பணிக்க வரும்புக றாள்.
ஆனால், தருமணமான ெபண்ேணா உலகக் காரியங்களில் தீவ ரமாக
ஈடுபடுக றாள். அவள் கணவைன மகழ்ச்ச ப்படுத்த முயற்ச ெசய்க றாள்.
௩௫உங்களுக்குஉதவெசய்வதற்காகேவஇவற்ைறச்ெசால்க ேறன். உங்கைளக்
கட்டுப்படுத்துவதற்காக அல்ல. ஆனால் நீங்கள் தக்க வழியல் நடக்க
ேவண்டுெமன வரும்புக ேறன். உங்கள் ேநரத்ைதப் ப ற ெபாருள்களுக்காகச்
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ெசலவ டாமல் உங்கைள முழுக்க ேதவனுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டுெமன நான்
வரும்புக ேறன்.
௩௬ ஒருவனின் மகள் தருமணமாகும் வயைதக் கடந்துவ ட்டபட்சத்தல்,

அப்ெபண்ணின்தந்ைதஅவளுக்குச்ெசய்யேவண்டியைதச்ெசய்யவல்ைலஎன
நைனக்கலாம். தருமணம் என்பது முக்கயமானது என அவன் நைனக்கலாம்.
தனக்கு வருப்பமானைதச் ெசய்யேவண்டும். தருமணம் ெசய்துெகாள்ள
அவைள அனுமதக்க ேவண்டும். அது பாவமல்ல. ௩௭ ஆனால் இன்ெனாரு
மனிதன் மனதல் த டமானவனாக இருக்கக்கூடும். அங்கு தருமணத்துக்குத்
ேதைவய ராது. அவன்வருப்பப்படிேய ெசய்யஅவனுக்குஉரிைமயுண்டு. தனது
கன்னிப் ெபண்ணுக்குத் தருமணம் முடித்துைவக்க அவன் வரும்பாவ ட்டால்
அப்ேபாது அவன் சரியான ெசயைலேய ெசய்க றான். ௩௮ தனது கன்னிப்
ெபண்ணாகய மகைளத் தருமணம் முடித்து ைவப்பவனும் சரியான ெசயைலச்
ெசய்க றான். தனது கன்னிப் ெபண்ணாகய மகைளத் தருமணம் முடித்து
ைவக்காதவன்அைதக்காட்டிலும் ச றப்பானெசயைலச்ெசய்க றான்.*
௩௯ எவ்வளவு காலம் கணவன் உயேராடு இருக்க றாேனா அதுவைரக்கும்

ஒரு ெபண் அவேனாடு ேசர்ந்து வாழ்தல் ேவண்டும். ஆனால் அவள்
கணவன் இறந்தால், அப்ெபண் தான் வரும்புக ற யாைரேயனும்
மணந்துெகாள்ளும் உரிைம ெபறுகன்றாள். ஆனால், கர்த்தருக்குள் அவள்
தருமணம் ெசய்துெகாள்ள ேவண்டும். ௪௦ ெபண் மீண்டும் தருமணம்
ெசய்துெகாள்ளாவ ட்டால் சந்ேதாஷமாய் இருக்க றாள். இது எனது கருத்து.
ேதவனுைடயஆவ எனக்குள்இருப்பதாக நான்நம்புக ேறன்.

௮
வக்க ரகத்துக்குப் பைடக்கப்பட்டஉணவு
௧ வக்க ரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்ட இைறச்ச குற த்து இப்ேபாது

எழுதுேவன். “நாம் அறவுைடயவர்கள்” என்பது நம் அைனவருக்கும் ெதரியும்.
“அறவு” உங்கைளப் ெபருைம உைடயவர்களாக மாற்றும். ஆனால், அன்பு
பறருக்குஉதவ ெசய்யுமாறுஉங்கைள மாற்றும். ௨தனக்கு ஏேதா ெதரியுெமன
எண்ணுகறஒருவனுக்கு,இருக்க ேவண்டியஅளவுக்குஞானம்இருப்பதல்ைல.
௩ஆனால், ேதவைனேநச க்க றமனிதேனா ேதவனால்அறயப்பட்டவன்.
௪ எனேவ வக்க ரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்ட இைறச்ச உண்பைதப் பற்ற

நான் கூறுவது இதுேவ: வக்க ரகமானது இவ்வுலகத்தல் ஒரு ெபாருட்டல்ல
என்பது நமக்குத் ெதரியும். ஒேர ஒரு ேதவேன உள்ளார் என்பைதயும் நாம்
அற ேவாம். ௫ பரேலாகத்தலும் பூேலாகத்தலும் ேதவர்களாக அைழக்கப்படும்
பல ெபாருள்கள் இருக்கன்றன. எனினும் அைவ நமக்கு முக்கயமல்ல.
“ேதவெனன்றும்,” “கர்த்தெரன்றும்” மனிதர்கள் கருதுகன்ற பல ெபாருள்கள்
உண்டு. ௬ஆனால் நமக்ேகா ஒேர ஒரு ேதவன் உள்ளார். அவர் நமது ப தாேவ.
எல்லாம் அவரிலிருந்ேத வந்தன. நாம் அவருக்காக வாழ்க ேறாம். ஒேர ஒரு

* ௭:௩௮: வாக்க ம் 36-38இன்ெனாரு ெமாழிெபயர்ப்பு: 36 தான் தன் கன்னிக்கு நயாயம் ெசய்யவல்ைல
என்று ஒருவன் நைனக்கலாம். அப்ெபண் தருமணத்துக்குரிய நல்ல வயைதத் தாண்டியருக்கலாம்.
எனேவ அவன் அவைள மணந்துெகாள்ள எண்ணலாம். அவன் வரும்புவைதச் ெசய்யலாம். அவர்கள்
மணந்துெகாள்ளலாம். இதல் பாவமில்ைல. 37 ஆனால் அடுத்தவர்களுக்கு அவன் மனம் பற்றய உறுத
இருக்கேவண்டும். அங்கு தருமணத்தற்குத் ேதைவ இல்லாமல் இருந்தால் அவன் ெசய்வதல் சுதந்த ரம்
உள்ளது. அவன்மனமாறஅக்கன்னிப்ெபண்ைணத்தருமணமாகாமல்ைவத்தருக்கஎண்ணினால்அவன்
சரியானவற்ைறேயெசய்யேவண்டும். 38 எனேவஒருவன்கன்னிையமணந்துெகாள்வதும்சரிேய.
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கர்த்தேர உண்டு. அவர் இேயசு க றஸ்து ஆவார். எல்லாப் ெபாருள்களும்
இேயசுவன் மூலமாக உண்டாக்கப்பட்டன. நாம் அவர் மூலமாகேவ உயைரப்
ெபறுக ேறாம்.
௭ ஆனால் எல்ேலாரும் இதைன அறயார். வக்க ரக வழிபாட்டுக்குப்

பழக ப்ேபான சலர் இருக்க றார்கள். எனேவ இைறச்ச உண்ணும்ேபாது
அது வக்க ரகத்துக்குரியது என்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு உண்டாக றது.
இந்த இைறச்சையச் சாப்படுவது சரியா என்பதல் அவர்களுக்கு நம்ப க்ைக
இல்ைல. எனேவ அதைனச் சாப்படும்ேபாது அவர்கள் குற்றமனப்பான்ைம
உைடயவர்களாக இருக்க றார்கள். ௮ஆனால், இைறச்சயுண்பது ேதவனுக்கு
ெநருக்கமாக நம்ைம அைழத்துச் ெசல்லாது. இைறச்சயுண்ணாைமயும்
ேதவனுக்குக்குைறவானமக ழ்ச்சையத்தருபவர்களாக நம்ைமஆக்காது.
௯ ஆனால், உங்கள் சுதந்த ரத்ைதக் குற த்துக் கவனமாக இருங்கள்.

வசுவாசத்தல் வலிைமயற்ற மக்கைள உங்கள் சுதந்த ரம் பாவத்தல்
வழக் காரணமாக இருக்கும். ௧௦ உங்களுக்குப் புரிந்துெகாள்ளும் தறைம
இருக்கறது. எனேவ வக்க ரகங்களுக்குரிய ேகாயலில் உண்பைத நீங்கள்
இயல்பானதாகக் கருதலாம். ஆனால் வசுவாசம் குைறவுள்ள மனிதன்
உங்கைளஅங்குபார்க்கக்கூடும். வக்க ரகங்களுக்குப்பைடக்கப்பட்டஉணைவ
உண்பதற்கு அவன் முற்பட இது வழி வகுக்கும். ஆனால், அது சரியானதல்ல
என்றும் அவன் நைனப்பான். ௧௧ உங்கள் அறவனால் பலவீனமான இந்தச்
சேகாதரன் அழிக்கப்படுவான். ஆனால் இந்தச் சேகாதரனுக்காகவும் இேயசு
மரித்தார். ௧௨ க றஸ்துவுக்குள்ளான உங்கள் சேகாதர சேகாதரிகளுக்கு
எத ராக நீங்கள் இவ்வாறு பாவம் ெசய்தாலும் அவர்கள் தவெறன நைனக்கற
காரியங்கைளச் ெசய்யும்படியாகத் தூண்டி அவர்கைளத் துன்புறுத்தனாலும்
நீங்கள் கறஸ்துவுக்கு எத ராக பாவம் ெசய்கன்றீர்கள். ௧௩ நான் உண்ணும்
உணவு எனது சேகாதரைனப் பாவம் ெசய்யத் தூண்டினால் நான் மீண்டும்
இைறச்ச சாப்ப டேவமாட்ேடன். எனது சேகாதரன் மீண்டும் பாவம் ெசய்யாதபடி
இைறச்ச உண்ணுவைதவ ட்டுவடுேவன்.

௯
௧ நான் ஒரு சுதந்த ரமான மனிதன். நான் ஒரு அப்ேபாஸ்தலன். நமது

கர்த்தராக ய இேயசுைவ நான் பார்த்தருக்க ேறன். கர்த்தரில் எனது பணிக்கு
நீங்கள் உதாரணமாவீர்கள். ௨ மற்ற மக்கள் என்ைன அப்ேபாஸ்தலனாக
ஒருேவைள ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள். ஆனால், நீங்கள் ந ச்சயமாக என்ைன
அப்ேபாஸ்தலனாக ஏற்றுக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். கர்த்தரில் நான் ஒரு
அப்ேபாஸ்தலன்என்பதற்குநீங்கேளசாட்ச கள்.
௩ ச ல மனிதர்கள் என்ைன நயாயம் தீர்க்க வரும்புக றார்கள். நான்

இந்தப் பதைல அவர்களுக்கு அளிக்க ேறன். ௪ உண்ணவும், பருகவும்
நமக்கு உரிைம இருக்க றது அல்லவா? ௫ நாம் பயணம் ெசய்யும்ேபாது
வசுவாசத்த ற்குள்ளான மைனவைய அைழத்துச் ெசல்ல உரிைம இருக்க றது
அல்லவா? மற்ற அப்ேபாஸ்தலர்களும், கர்த்தரின் சேகாதர்களும், ேகபாவும்
இைதச் ெசய்க றார்கள். ௬ பர்னபாவும் நானும் மட்டுேம எங்கள் வாழ்க்ைகக்கு
சம்பாத க்க ேவண்டி இருக்கறது. ௭ பைடயல் ேசைவ புரியும் எந்த வீரனும்
தன் ெசலவுக்குத் தன் ெசாந்தப் பணத்ைதக் ெகாடுப்பதல்ைல. த ராட்ைசைய
வைதக்க ற யாரும் அதன் பழத்ைத உண்ணாமல் இருப்பதல்ைல. மந்ைதைய
ேமய்க்க ற எவரும்அதன்பாைலப்பருகாமல்இருப்பதல்ைல.
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௮ இைவ மனிதன் நைனப்பைவ மாத்த ரமல்ல. ேதவனின் சட்டமும்
அவற்ைறேய கூறுகன்றன. ௯ ஆம், ேமாேசயன் சட்டத்தல் அது
எழுதப்பட்டுள்ளது “உைழக்கும் மிருகத்ைத, தானியத்ைதப் ப ரிக்கப்
பயன்படுத்தும்ேபாது அதன் வாைய மூடாேத. அது தானியத்ைத உண்ணாதபடி
தைட ெசய்யாேத.”✡ ேதவன் இைதக் கூறயேபாது, அவர் உைழக்கும்
மிருகங்கைளப் பற்ற மட்டுேம குற ப்ப ட்டாரா? இல்ைல. ௧௦ இவ்வாக்கயம்
நம்ைமப் பற்ற க் குற க்கவல்ைலயா? ஆம் ேவத வாக்கயங்கள் நமக்காக
எழுதப்பட்டதால் எல்லா வைகயலும் இது நம்ைமேய குறக்க றது. தம்
ேவைலக்கு ச ற தளவு தானியம் கைடக்கும் என்ற நம்ப க்ைகயல்
உழுகறவனும், தானியத்ைத அறுவைட ெசய்க றவனும் அந்தந்த ேவைலையச்
ெசய்யேவண்டும். ௧௧நாங்கள்ஆன்மீகவைதையஉங்களில்வைதத்துள்ேளாம்.
ஆகேவ இந்த வாழ்க்ைகயல் உங்களுைடய சல ெபாருள்கைள நாங்கள்
எங்கள் வாழ்க்ைகக்காக அறுவைட ெசய்யக்கூடும். இது அதகமாக
ஆைசப்படுவதல்ல. ௧௨ ப றர் உங்களிடமிருந்து ெபாருைளப் ெபறும்
உரிைமையப்ெபற்றுள்ளார்கள். எனேவஎங்களுக்கும்ந ச்சயமாய்இந்தஉரிைம
உண்டு. ஆனால், இந்த உரிைமைய நாங்கள் பயன்படுத்தவல்ைல. இல்ைல,
ப றர் க றஸ்துவன் நற்ெசய்த க்குக் கீழ்ப்படிவைதத் தடுக்காமலிருப்பதற்காக
எல்லாவற்ைறயும் நாங்கள் சக த்துக்ெகாள்க ேறாம். ௧௩ ேதவாலயத்தல்
பணிவைட ெசய்பவர்களுக்கு உணவு ேதவாலயத்தல் இருந்து கைடக்க றது.
பலிபீடத்தல் பணி ெசய்பவருக்குப் பலிபீடத்தல் பைடக்கப்பட்டவற்றல் ஒரு
பகுத க ட்டும். ௧௪ நற்ெசய்தைய அறவப்ேபாரின் வாழ்க்ைகக்குரிய ெபாருள்
அந்த ேவைலயலிருந்ேத அவர்களுக்குக் கைடக்க ேவண்டுெமன கர்த்தர்
கட்டைளய ட்டிருக்க றார்.
௧௫ஆனால்இந்தஉரிைமகள்எைதயும்நான்பயன்படுத்தவல்ைல. இவற்ைறப்

ெபற ேவண்டுெமன்று முயற்ச ெசய்யவும் இல்ைல. இைத உங்களுக்கு
எழுதுவதனால் என் ேநாக்கமும் அதுவல்ல. ெபருைமப்படுவதற்குரிய
காரணத்ைதஎன்னிடமிருந்துஅபகரித்துச்ெசல்லப்படுவைதவ டநான்இறப்பது
நல்லதாகும். ௧௬ நற்ெசய்தையப் ேபாத ப்பது நான் ெபருைமப்படுவதற்குரிய
காரணமல்ல. நற்ெசய்தையப் ேபாத ப்பது எனது கடைம. நற்ெசய்தையப்
ேபாத ப்பது என்பது நான் கண்டிப்பாக ெசய்யேவண்டியது. அைதச்
ெசய்யாமலிருப்பது எனக்குத் தீைமயாகும். ௧௭ நாேன என் ேதர்வுக்குத்
தகுந்தபடி நற்ெசய்தையப் ேபாத த்தால் நான் ஒரு ெவகுமத க்குத்
தகுதயுைடயவனாக ேறன். ஆனால் எனக்கு ேவறு வழியல்ைல. நான்
நற்ெசய்தையப்ேபாத க்கேவண்டும். எனக்குக்ெகாடுக்கப்பட்டகடைமையநான்
ெசய்க ேறன். ௧௮ எனக்கு என்ன பலன் கைடக்க றது? நற்ெசய்தைய எங்கும்
பரப்புவேத எனக்கு க ட்டும் ெவகுமத . எனேவ நற்ெசய்த எனக்கு வழங்குகற
“பலன்ெபறுதல்” என்கறஉரிைமையநான்பயன்படுத்தவல்ைல.
௧௯ நான் சுதந்த ரமானவன். யாருக்கும் உரியவன் அல்ல. ஆனால் எல்லா

மனிதருக்கும் என்ைன அடிைமயாக்குக ேறன். என்னால் இயன்ற அளவுக்கு
மக்கைளக் காப்பதற்காக இைதச் ெசய்க ேறன். ௨௦யூதர்களிடம் நான்யூதைனப்
ேபாலாேனன். யூதர்கைள காப்பதற்காக இைதச் ெசய்ேதன். நான் சட்டத்தன்
ஆளுைகக்குக் கட்டுப்படாதவன்தான். ஆனால் சட்டப்படி வாழும் மக்களின்
முன்பு சட்டப்படி வாழும் மனிதனாகேவ நான்ஆேனன். சட்டத்தால்ஆளப்படுகற

✡ ௯:௯: உபாகமம் 25:4-ல்பார்க்க. இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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மக்கைளக் காப்பாற்றேவ நான் இைதச் ெசய்ேதன். ௨௧ சட்டத்தன் கீழ் இல்லாத
மக்களிடம் சட்டத்ைதப் பன்பற்றாதவனாக நடந்துெகாண்ேடன். சட்டத்தன்படி
நடவாத மக்கைள காப்பதற்காக நான் இைதச் ெசய்ேதன். (ஆனால் ேதவனின்
சட்டத்ைத நான்மீறவல்ைல. க றஸ்துவன்சட்டப்படிேய நான்ஆளப்படுக ேறன்)
௨௨ பலவீனமான மனிதைர அவர்கள் கர்த்தருக்ெகன்று ஆதாயம் ெசய்யும்படி
பலவீனமானவைனப்ேபால நடந்துெகாண்ேடன். எல்லா மனிதர்களுக்கும் நான்
எல்லாைரயும்ேபால நடந்துெகாண்ேடன். எந்த வைகயலாவது மனிதர்கள்
இரட்ச க்கப்பட ேவண்டுெமன இவ்வாறு ெசய்ேதன். ௨௩ நற்ெசய்தயன்
ெபாருட்டு இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்க ேறன். நற்ெசய்தயன் ஆசீர்வாதத்தல்
பங்குெபறவரும்ப இவற்ைறச்ெசய்க ேறன்.
௨௪ஒருபந்தயத்தல்எல்லாஓட்டக்காரர்களும்ஓடுவதுஉங்களுக்குத்ெதரியும்.

ஆனால் ஒருவேன பரிைசப் ெபறுவான். எனேவ அைதப் ேபான்று ஓடுங்கள்.
ெவற்ற ெபறுவதற்காக ஓடுங்கள். ௨௫ பந்தயங்களில் பங்கு ெபறுகறவர்கள்
கடுைமயானபயற்சையேமற்ெகாள்வர். ஒருக ரீடத்ைதெவல்வதற்காகஇைதச்
ெசய்வார்கள். ெகாஞ்ச காலத்தல் அழியக் கூடிய உலக ரீதயான க ரீடம் அது.
ஆனால் நாம் ெபறும் க ரீடேமா அழியாது நைலநற்கும். ௨௬ குறக்ேகாேளாடு
ஓடுகற மனிதைனப் ேபான்று நானும் ஓடுக ேறன். காற்ேறாடு ேமாதாமல்
இலக்கல்தாக்குக றகுத்துச் சண்ைடவீரைனப்ேபால ேபாரிடுக ேறன். ௨௭எனது
ெசாந்தசரீரத்ைதேயநான்அடக்குக ேறன். அைதஎனக்குஅடிைமயாக்குக ேறன்.
நான் ப றருக்குப் ேபாத த்த பன்பு நாேன புறந்தள்ளி வ ழாதபடிக்கு (ேதவனால்
அப்புறப்படுத்தப்படாதபடிக்கு)இைதச்ெசய்க ேறன்.

௧௦
யூதர்கைளப் ேபாலஇராதீர்
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள, ேமாேசையப் பன்பற்றய நமது முன்ேனார்களுக்கு

ேநர்ந்தது என்னெவன்று நீங்கள் அறந்துெகாள்ளுங்கள்: அவர்கள் எல்லாரும்
ேமகத்தன் கீழ் இருந்தார்கள். அவர்கள் அைனவரும் கடல்வழிேய கடந்து
ெசன்றார்கள். ௨அந்த மக்கள் எல்லாரும் ேமகத்தலும் கடலிலும் ேமாேசேயாடு
உள்ள நல்லுறவல் ஞானஸ்நானம் ெசய்யப்பட்டார்கள். ௩ ஒேர வைகயான
ஆன்மீகஉணைவஅவர்கள்அைனவரும்உட்ெகாண்டார்கள். ௪ஒேரவைகயான
ஆன்மீக பானத்ைத அவர்கள் பருகனார்கள். அவர்கேளாடிருந்த ஆன்மீகப்
பாைறயல் இருந்து அவர்கள் பருகனர். அந்தப் பாைற க றஸ்து. ௫ஆனால்
அம்மக்கள் பலர் ேதவனுக்குஉகந்தவர்களாய்இருக்கவல்ைல. வானந்தரத்தல்
அவர்கள்ெகால்லப்பட்டார்கள்.
௬ நடந்ேதறய இக்காரியங்கள் நமக்கு உதாரணங்களாக அைமயும். அந்த

மக்கள் ெசய்த தீய காரியத்ைதச் ெசய்ய வரும்புவதனின்று இைவ நம்ைமத்
தடுத்து நறுத்தும். ௭ அந்த மக்களில் சலர் ெசய்தது ேபால் வக்க ரகங்கைள
வணங்காதீர்கள். “மக்கள் உண்பதற்காகவும் பருகுவதற்காகவும் அமர்ந்தனர்.
மக்கள் நடனமாடுவதற்காக எழுந்து நன்றனர்”✡ என்று எழுதப்பட்டிருக்க றது.
௮அந்தமக்களுள்சலர்ெசய்தைதப்ேபால்பாலுறவுப்பாவங்கைளநாம்ெசய்யக்
கூடாது. ஒேர நாளில் தம் பாவத்தனால், 23,000 ேபர் இறந்தனர். ௯அம்மக்களில்
சலர் ெசய்தது ேபால் நாம் கர்த்தைரச் ேசாத த்துப் பார்க்கக்கூடாது. கர்த்தைரச்
ேசாத த்ததால் அவர்கள் பாம்புகளினால் ெகால்லப்பட்டார்கள். ௧௦அம்மக்களுள்

✡ ௧௦:௭: யாத். 32:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.



1ெகாரி. ௧௦:௧௧ 2233 1ெகாரி. ௧௦:௨௬

ச லர் ெசய்ததுேபால் முறுமுறுக்காதீர்கள். அழிவுக்கான ேதவ தூதனால்
அம்மக்கள்ெகால்லப்பட்டார்கள்.
௧௧ அம்மக்களுக்கு நடந்தைவ நமக்கு உதாரணங்கள் ஆகும். நமக்கு

எச்சரிக்ைகயாக அைவ எழுதப்பட்டுள்ளன. அப்பைழய வரலாறுகள்
முடிவைடயும் காலத்தல் நாம் வாழ்க ேறாம். ௧௨அதனால், உறுதயாக ந ற்பதாக
எண்ணும்ஒருவன்வழுந்துவ டாதபடி கவனமாக இருக்க ேவண்டும். ௧௩ எல்லா
மனிதர்களுக்கும் வரும் ேசாதைனகேள உங்களுக்கும் வரும். ஆனால் நீங்கள்
ேதவைன நம்பமுடியும். நீங்கள் தாங்க இயலாத அளவு ேசாதைனகைள
ேதவன் உங்களுக்குத் தரமாட்டார். உங்களுக்குச் ேசாதைன வரும்ேபாது
அச்ேசாதைனயல் இருந்து வடுபடவும் ேதவன் உங்களுக்கு வழிகாட்டுவார்.
அப்ேபாதுநீங்கள்ேசாதைனையத்தாங்க க்ெகாள்ளக்கூடும்.
௧௪ என் அன்புக்குரிய நண்பர்கேள, அதனால் நீங்கள் வக்க ரக

வழிபாட்டிலிருந்து வலகுங்கள். ௧௫ நீங்கள் அறவுள்ள மனிதர்கள் என்பதால்
உங்கேளாடு ேபசுக ேறன். நான் ெசால்வைத நீங்கேள சரியா, தவறா எனத்
தீர்மானித்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௬ நாம் நன்றயற தலுடன் பங்குெபறும்
ஆசீர்வாதத்தன் பாத்த ரம் க றஸ்துவன் இரத்தத்ைதப் பங்கடுவதாகும்.
நாம் பக ர்ந்துண்ணும் அப்பேமா க றஸ்துவன் சரீரத்ைதப் பக ர்தலாகும்.
௧௭ ஒரு அப்பம் உள்ளது. நாேமா பலர். ஆனால் அந்த ஒேர அப்பத்ைத
நாம் பக ர்ந்துெகாள்க ேறாம். எனேவ நாம் உண்ைமயாகேவ ஒேர சரீரமாக
இருக்க ேறாம்.
௧௮ இஸ்ரேவல் மக்கைள நைனத்துப்பாருங்கள். பைடக்கப்பட்டவற்ைறப்

புச ப்பவர்கள் பலிபீடத்துடன் நல்லுறவுெகாண்டிருக்க றார்கள் அல்லவா.
௧௯ வக்க ரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்ட உணவு முக்கயத்துவம் உைடயது
என்று ெசால்ல நான் முன் வரவல்ைல. வக்க ரகம் ஒரு குற ப்ப டத்தக்க
ெபாருள் எனவும் நான் கூறவல்ைல. ௨௦ வக்க ரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்ட
ெபாருள்கள் ப சாசுகளுக்ேக ெகாடுக்கப்படுகன்றன, ேதவனுக்கல்ல.
நீங்கள் ப சாசுகேளாடு எந்தப் ெபாருைளயும் பக ர்ந்துெகாள்வைத நான்
வரும்பமாட்ேடன். ௨௧ கர்த்தருைடய பாத்த ரத்தலிருந்தும் ப சாசுகளின்
பாத்த ரத்தலும் நீங்கள் பருக முடியாது. கர்த்தரின் ேமைசயலும் ப சாசுகளின்
ேமைசயலும் உங்களால் உண்ண முடியாது. ௨௨ கர்த்தைர எரிச்சல் ெகாள்ளச்
ெசய்யலாமா? நாம்அவைரவ ட பலசாலிகளா? இல்ைல.

உங்கள்சுதந்த ரம் எதற்கு?
௨௩ “எல்லாப் ெபாருள்களும்அனுமதக்கப்பட்டுள்ளன.” ஆம், ஆனால் எல்லாப்

ெபாருள்களும் நல்லதல்ல. “எல்லாப் ெபாருள்களும் அனுமதக்கப்பட்டைவ”
எனினும், ச ல ெபாருள்கள் பக்தயல்வளருவதற்குப் ப றருக்குஉதவுவதல்ைல.
௨௪ தனக்கு மட்டுேம உதவக்கூடிய காரியங்கைள ஒருவன் ெசய்ய
முயலக்கூடாது. ப றருக்குப் பயன்படக் கூடிய ெசயல்கைள அவன் ெசய்ய
முயற்ச ெசய்தல் ேவண்டும்.
௨௫சந்ைதயல்வற்கப்படும்எந்தஇைறச்சையயும்சாப்படுங்கள். சரிஅல்லது

தவறு என்பது பற்ற (அைதச் சாப்படுவது ெதாடர்பாக) எந்தக் ேகள்வையயும்
ேகட்காதீர்கள். ௨௬ “இந்த உலகமும் அதலுள்ள அைனத்தும் கர்த்தருக்கு
உரியைவ.”✡ ஆதலால்நீங்கள்அைதச் சாப்ப டலாம்.
✡ ௧௦:௨௬: சங்கீதம் 24:1; 50:12; 89:11-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௨௭ அவசுவாச யான ஒரு மனிதன் அவேனாடு உண்ணுவதற்கு உங்கைள
அைழக்கக் கூடும். நீங்கள் ேபாக வரும்பனால், உங்கள் முன் ைவக்கப்படும்
உணவு எதுவாயனும்அதைனஉண்ணுங்கள். சாப்ப டத் தகுந்ததா, இல்ைலயா
எனஅறயும் ெபாருட்டுவனா எழுப்பாதீர்கள். ௨௮ஆனால்ஒருவன்உங்களுக்கு
“அது வக்க ரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்ட உணவு” என்று கூறனால், பன்னர்
அைத உண்ணுவது குற்றமாகும். ஏெனனில் அது குற்றம் என மக்கள்
நைனக்கறார்கள். அைதக் கூறய மனிதனின் மனச்சாட்சைய நீங்கள்
ெகடுக்கக் கூடாது. ௨௯ நீங்கள் அது குற்றெமன நைனப்பதாக நான்
கருதவல்ைல. ஆனால் மற்ற மனிதன் அைதக் குற்றெமன எண்ணுகறான்.
அதனால்நான்அந்தஇைறச்சையஉண்ணமாட்ேடன். மற்ெறாருமனிதன்என்ன
நைனப்பாேனா என்கற எண்ணத்தால் எனது சுதந்த ரம் தீர்மானிக்கப்பட நான்
அனுமதக்கமாட்ேடன். ௩௦ நான் உணைவ நன்றயுணர்வுடன் உண்ணுகேறன்.
எனேவ ேதவனுக்கு நான் நன்ற ெதரிவ க்க ற ஏேதா ச லவற்றல் என்ைனப்
பற்ற ப றர்வமர்ச ப்பைதநான்வரும்புவதல்ைல.
௩௧ எனேவ உண்டாலும், பருகனாலும், ேவறு எைதச் ெசய்தாலும்

ஒவ்ெவான்ைறயும் ேதவனுைடய மகைமக்காகச் ெசய்யுங்கள். ௩௨ யூதர்கள்,
க ேரக்கர்கள் அல்லது ேதவனுைடய சைபயார் தவறைழக்கும்படிச்
ெசய்யைவக்கற எந்தச் ெசயைலயும் ெசய்யாதீர்கள். ௩௩ நானும் அதைனேய
ெசய்க ேறன். எல்லாைரயும் எல்லா வைககளிலும் தருப்த ப்படுத்த
முைனக ேறன். எனக்கு சந்ேதாஷம் தரக் கூடியவற்ைற நான் ெசய்ய
முயற்ச க்கவல்ைல. ஆனால் அேநக மக்களுக்கு சந்ேதாஷம் தரக்
கூடியவற்ைறச் ெசய்ய முயற்ச க்க ேறன். ப றர் இரட்ச க்கப்படுவதற்காக
பலருக்குப் பயன்படுவைதேயெசய்யமுயற்ச ெசய்க ேறன்.

௧௧
௧ நான் கறஸ்துைவ உதாரணமாகப் பன்பற்றுவதுேபால, என்ைன

உதாரணமாகப் பன்பற்றுங்கள்.

தைலைமக்குக்கீழ்ப்படிதல்
௨ நீங்கள் எல்லாவற்றலும் என்ைன நைனவுகூருவதால் உங்கைளப்

புகழ்க ேறன். நான் உங்களுக்கு வழங்கயருக்க ற ேபாதைனகைள நீங்கள்
பன்பற்ற க்ெகாண்டுள்ளீர்கள். ௩ ஆனால் நீங்கள், இைதப் புரிந்துெகாள்ள
ேவண்டுெமனவரும்புக ேறன். ஒவ்ெவாருமனிதனின்தைலவரும்கறஸ்துேவ.
ெபண்ணின்தைலவன்ஆணாவான். க றஸ்துவன்தைலவர் ேதவேன.
௪ தீர்க்கதரிசனம் ெசால்க றவேனா அல்லது ப ரார்த்த க்க றவேனா தைலைய

மூடியருந்தால் அது அவன் தைலக்கு இழுக்ைகத் தரும். ௫ தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்க றவளும் ப ரார்த்தைன ெசய்க றவளும் தைலைய மூடிக்ெகாண்டிருக்க
ேவண்டும். அவ்வாறு தைலைய மூடிய ராவ ட்டால் அது அவள் தைலக்கு
இழுக்ைகத் தரும். தைலமயைர மழித்துக்ெகாண்ட ெபண்ணுக்கு அவள்
ஒப்பாவாள். ௬ ஒரு ெபண் தனது தைலைய மூடிய ராவ ட்டால் அவள் தைல
மயைர மழிப்பதற்கு ஒப்பாகும். தைல மயைரக் குைறப்பேதா, மழிப்பேதா
ெபண்ணுக்கு இழிைவத் தரும். எனேவ அவள் தனது தைலைய மூடியருக்க
ேவண்டும்.
௭ ஆனால், ஓர் ஆண் தனது தைலைய மூடக்கூடாது. ஏெனனில் அவன்

ேதவைனப் ேபால அைமக்கப்பட்டவன். அவன் ேதவனுக்கு மகைமயாய்
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அைமபவன். ஆனால் ெபண்ேணா ஆணுக்கு மகைமயாய் அைமபவள்.
௮ ெபண்ணிலிருந்து ஆண் ேதான்றவல்ைல. ஆணிலிருந்து ெபண்
ேதான்றனாள். ௯ஆண் ெபண்ணுக்காகப் பைடக்கப்படவல்ைல. ெபண்ேணா
ஆணுக்காகப் பைடக்கப்பட்டாள். ௧௦ அதனால்தான் ெபண் ஒருவனுக்கு
அடங்கயவள் என்பைதக் காட்டும்படியாக தனது தைலைய மூடியருக்க
ேவண்டும். ேதவதூதர்களுக்காகவும்அவள்இைதச்ெசய்தல்ேவண்டும்.
௧௧ ஆனால் கர்த்தருக்குள் ெபண் ஆணுக்கு முக்கயமானவள். அவ்வாேற

ஆணும் ெபண்ணுக்கு முக்கயமானவன். அவ்வாேற ஆணும் ெபண்ணுக்கு
முக்கயமானவன். ௧௨ ஆணிடமிருந்து ெபண் ேதான்றயதால் இது
உண்ைமயாக றது. ஆனால் ெபண்ணிடம் இருந்து ஆண் பறக்க றான்.
உண்ைமயாகேவஒவ்ெவான்றும்ேதவனிடம்இருந்துவருகறது.
௧௩ இைத நீங்கேள முடிவு ெசய்யுங்கள். தனது தைலைய மைறக்காமல்

ேதவனிடம் ப ரார்த்தைன ெசய்வது ஒரு ெபண்ணுக்கு உகந்ததா? ௧௪ நீளமான
மய ேராடு இருப்பது ஆணுக்கு இழுக்கானது என்பைத இயற்ைகேய
உணர்த்துகறது. ௧௫ ஒரு ெபண்ணுக்கு நீளமான கூந்தலிருப்பது அவளுக்கு
ெகௗரவமாகும். ஏெனனில் ஒரு மகைமயாகேவ அது அவளுக்குத்
தரப்பட்டிருக்க றது. ௧௬ இைதக் குறத்துச் சலர் இன்னும் வவாத க்க
வரும்பலாம். ஆனால் நாங்களும், ேதவனுைடய சைபகளும் அம்மக்கள்
இைதப்பற்ற வாக்குவாதம்ெசய்வைதஏற்பதல்ைல.
கர்த்தரின்தருவருந்து
௧௭இப்ேபாது உங்களுக்குச் ெசால்பவற்றல் நான் உங்கைளப் புகழமாட்ேடன்.

நீங்கள் ஒன்று ேசர்வது உங்களுக்குத் ெதால்ைல உருவாகுவதல் முடிக றது.
௧௮முதலில், ஒரு சைபயாக நீங்கள் ேசரும்ேபாது உங்களுக்குள் ப ரிவைனகள்
உண்டு என்று நான் ேகள்வப்பட்ேடன். அதல் சலவற்ைற நான் நம்புக ேறன்.
௧௯ப ரிவைனகள்இருப்பதுேதைவதான். உங்களில்யார்சரியானகாரியத்ைதச்
ெசய்க றவர் என்பைதத்ெதளிவுபடுத்தஅதுஉதவும்.
௨௦ நீங்கள் ஒன்று கூடுைகயல் கர்த்தரின் தருவருந்ைத* உண்ைமயாகப்

புச ப்பதல்ைல. ௨௧ ஏன்? ஏெனனில் நீங்கள் சாப்படும்ேபாது
இன்ெனாருவருக்காகக் காத்த ராது உண்ணுகறீர்கள். ச லருக்குப் ேபாதுமான
அளவு சாப்ப டக் கைடப்பதல்ைல. ஆனால் மற்றும் சலர் ேபாைதக்குஆளாகும்
அளவுக்கு உட்ெகாள்க றார்கள். ௨௨ உங்கள் வீடுகளில் நீங்கள் சாப்ப டவும்,
குடிக்கவும் ெசய்யலாம். ேதவனுைடய சைபயனர் முக்கயமற்றவெரன நீங்கள்
நைனப்பதாக எனக்குப் படுக றது. நீங்கள் ஏைழகைள தர்மசங்கடத்த ற்கு
உள்ளாக்குகறீர்கள். நான்என்னகூறமுடியும்? உங்கைளஇதற்காகப் புகழ்வதா?
நான்உங்கைளப்புகேழன்.
௨௩ நான் உங்களுக்குச் ெசான்ன ேபாதைன உண்ைமயல் கர்த்தரால்

எனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது ஆகும். இேயசு ெகாைல ெசய்யப்படுவதற்காக
ஒப்புவக்கப்பட்ட இரவல் அவர் அப்பத்ைத எடுத்து நன்ற கூறனார். ௨௪அந்த
அப்பத்ைதப் பக ர்ந்து அவர் “இைத புசயுங்கள். இது எனது சரீரமாகும். இது
உங்களுக்குரியது. என்ைன நைனவுகூருவதற்காக இைதச் ெசய்யுங்கள்”
என்றார். ௨௫ அவர்கள் அைதச் சாப்ப ட்டபன், இேயசு த ராட்ைச இரசக்
ேகாப்ைபைய எடுத்து பக ர்ந்தளித்தார். “ேதவனிடமிருந்து அவரது மக்களுக்கு

* ௧௧:௨௦: கர்த்தரின் தருவருந்து இேயசு தன் நைனவாக உண்ண ேவண்டும் என்று தன் சீடர்களிடம்
ெசான்னது. லூக்கா 22:14-20.
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அளிக்கப்பட்ட புது உடன்படிக்ைகைய இந்த இரசக் ேகாப்ைப காட்டுக றது!
எனது இரத்தத்தல் இந்த உடன்படிக்ைக ஆரம்பமாக றது. நீங்கள் இைதப்
பருகும்ேபாது, என்ைன நைனப்பதற்காக அவ்வாறு ெசய்யுங்கள்” என்றார்.
௨௬ ஒவ்ெவாரு முைறயும் அப்பத்ைதச் சாப்படும்ேபாதும் இந்த பானத்ைதப்
பருகும்ேபாதும், கர்த்தர் வரும்வைரயல் கர்த்தருைடய மரணத்ைதப் ப றருக்கு
அறவக்க றீர்கள்.
௨௭ எனேவ தகுதயற்ற வைகயல் இந்த அப்பத்ைத உண்டாேலா, அல்லது

கர்த்தரின் இந்தப் பாத்த ரத்தல் பருகனாேலா, அப்ேபாது அந்த மனிதன்
கர்த்தரின் சரீரத்துக்கும், இரத்தத்துக்கும் எத ராகப் பாவம் ெசய்தவனாக றான்.
௨௮ இந்த அப்பத்ைத பக ர்ந்துெகாள்வதற்கு முன்னரும், இந்த பாத்த ரத்தல்
இருந்து பருகும் முன்னரும் ஒவ்ெவாருவனும் தன் இதயத்ைதப் பரீட்ச த்துப்
பார்த்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். ௨௯ கர்த்தருைடய சரீரத்தன் ெபாருைள
ந தானித்து அறயாமல் ஒருவன் இந்த அப்பத்ைத உண்ணேவா இந்த
பானத்ைதப் பருகேவா ெசய்தால் அந்த மனிதன் உண்பதாலும் பருகுவதாலும்
குற்றவாளியாக ந யாயம் தீர்க்கப்படுவான். ௩௦ எனேவ தான், உங்களில்
பலர் ேநாயுற்றவராகவும் பலவீனராகவும் காணப்படுகறீர்கள். பலர்
இறந்தும் ேபாய்வ ட்டார்கள். ௩௧ நாேம நம்ைமச் சரியான வழியல் நயாயம்
தீர்த்தருந்ேதாமானால் ேதவன் நம்ைம நயாயம் தீர்த்தருக்கமாட்டார்.
௩௨ஆனால்,ேதவன்நம்ைமநயாயம்தீர்க்கும்ேபாது,நமக்குச்சரியானவழிையக்
காட்டும்படி நமக்குத் தண்டைன அளிக்க றார். நாம் இந்த உலகத்தலுள்ள பற
மனிதேராடுகுற்றம் சாட்டப்படாதபடிக்கு ேதவன்இைதச்ெசய்க றார்.
௩௩ சேகாதர சேகாதரிகேள! எனேவ, நீங்கள் ஒன்று ேசர்ந்து உண்ணுவதற்கு

வருைகயல் பறருக்காகக் காத்தருங்கள். ௩௪ ஒருவன் மிகுந்த பச யால்
வாடினால், அவன் வீட்டில் உண்ணட்டும். ேதவனுைடய நயாயத்தீர்ப்பு
உங்கள்ேமல் வராதபடிக்கு நீங்கள் ஒன்று கூடுைகயல் இைதச் ெசய்யுங்கள்.
நான் வரும்ேபாது நீங்கள் ெசய்யேவண்டிய பற காரியங்கைளக் குறத்து
உங்களுக்குக்கூறுேவன்.

௧௨
பரிசுத்தஆவயானவரின்வரங்கள்
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள, இப்ேபாது நீங்கள் ஆவயன் வரங்கைளப்

பற்ற ப் புரிந்துெகாள்ள ேவண்டுெமன நான் வரும்புக ேறன். ௨ நீங்கள்
வசுவாசம் உைடயவராக மாறும் முன்னர், நீங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்ைகைய
எண்ணிப்பாருங்கள். ப றர்உங்கள்மீதுெசல்வாக்குெசலுத்துவதற்கும்உய ரற்ற
வக்க ரகங்கைள வணங்குவதற்கும் உங்கைள நீங்கள் அனுமதத்தீர்கள்.
௩ ேதவனுைடய ஆவயானவரின் உதவயால் ேபசுக ற எவனும் “இேயசு
சப க்கப்படட்டும்” என்று கூறுவதல்ைல என்பைத உங்களுக்குக் கூறுக ேறன்.
பரிசுத்த ஆவயானவரின் உதவயன்ற ஒருவனும் “இேயசுேவ கர்த்தர்”
என்பைதக்கூறமுடியாது.
௪ ஆவக்குரிய வரங்கள் பலவைக உண்டு. ஆனால், அைனத்தும் அேத

ஆவயானவரால் வருபைவ. ௫ ஊழியம் ெசய்வதற்குப் பல வழிகள் உண்டு.
ஆனால் அந்த வழிகள் அைனத்தும் கர்த்தரிடமிருந்ேத வருபைவ. ௬ மனிதரிடம்
ேதவன்ெசயல்படும்வழிகள் பலஉண்டு. ஆனால்அைவஅைனத்தும் நமக்குள்
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ெசயல்படுகற ேதவனிடமிருந்து வருபைவ. நாம் ஒவ்ெவான்ைறயும் ெசய்ய
ேதவன்நம்மில்ெசயல்படுகறார்.
௭ஆவயானவரின் வரங்களில் சல ஒவ்ெவாரு மனிதனிடமும் காணப்படும்.

ப றருக்கு உதவும்படியாய் ஆவயானவர் இைத ஒவ்ெவாருவருக்கும்
அளிப்பார். ௮ ஒருவனுக்கு ஞானத்துடன் ேபசும் ஆற்றைலப் பரிசுத்த
ஆவயானவர் வழங்குகறார். அேத பரிசுத்த ஆவயானவர் அற ேவாடு
ேபசும் ஆற்றைல இன்ெனாருவனுக்குக் ெகாடுக்க றார். ௯ அேத பரிசுத்த
ஆவயானவர் வசுவாசத்ைத ஒருவனுக்கு அளிக்க றார். குணப்படுத்தும்
வல்லைமைய மற்ெறாருவனுக்கு அேத பரிசுத்த ஆவயானவர் தருகறார்.
௧௦அத சயங்கைளச் ெசய்யும் சக்தைய இன்ெனாரு மனிதனுக்கு ஆவயானவர்
ெகாடுக்க றார். இன்ெனாருவனுக்குத் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லும் தறைனயும்,
மற்ெறாருவனுக்கு நல்ல, தீய ஆவகளின் ேவறுபாட்ைடக் காணும் தறைனயும்
அளிக்க றார். பல்ேவறு ெமாழிகளிலும் ேபசும் ஆற்றைல ஒருவனுக்கும்,
அம்ெமாழிகைள வளக்கயுைரக்கும் த றைமைய மற்ெறாருவனுக்கும்
அளிக்க றார். ௧௧ ஒேர ஆவயானவேர இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்க றார்.
ஒவ்ெவாருவனுக்கும் எதைனக் ெகாடுக்க ேவண்டும் என்பைத ஆவயானவேர
தீர்மானிக்க றார்!
க றஸ்துவன்சரீரம்
௧௨ ஒருவனின் சரீரம் முழுைமயான ஒன்றாக இருந்தாலும், அதல் பல

உறுப்புகள் உண்டு. ஆம், சரீரம் பல உறுப்புகளால் ஆனது. ஆனால், அத்தைன
உறுப்புகளும் ஒேர சரீரத்துக்குரியைவ. க றஸ்துவும் அைதப் ேபான்றவர்.
௧௩ நம்மில் சலர் யூதர்கள். மற்றும் சலர் க ேரக்கர்கள். ச லர் அடிைமகள். ச லர்
சுதந்த ரமானவர்கள். ஆனால் நாம் எல்லாரும் ஒேர சரீரமாக ஒேரஆவயானவர்
மூலம்ஞானஸ்நானம்ெபற்ேறாம். நாம் எல்லாரும்ஒேரஆவையப்ெபற்ேறாம்.
௧௪ ஒருவனின் சரீரம் பல்ேவறு உறுப்புக்கைளக் ெகாண்டது.

௧௫ பாதம் ெசால்லக்கூடும், “நான் ைகயல்ல, எனேவ நான் சரீரத்துக்குச்
ெசாந்தமானதல்ல.” இப்படிச் ெசால்வதால் பாதம் சரீரத்தன் உறுப்பாக
இருப்பைதத் தவ ர்க்க முடியாது. ௧௬ காது ெசால்லக்கூடும், “நான் கண்ணல்ல.
எனேவ இந்த சரீரத்ைதச் சார்ந்தவன் அல்ல.” இப்படிச் ெசால்வதால் காது
சரீரத்தன் உறுப்பாக இருப்பைதத் தவ ர்க்க முடியாது. ௧௭ சரீரம் முழுவதும்
கண்ணாகச் ெசயல்படுேமயானால், அது ேகட்கமுடியாது. சரீரம் முழுவதும்
காதாகச் ெசயல்படுேமயானால், சரீரத்தால் எைதயும்முகர்ந்து பார்க்க முடியாது.
௧௮-௧௯ சரீரத்தன் உறுப்புகள் எல்லாம் ஒேரவைக உறுப்புகளாக இருந்தால்
அப்ேபாது சரீரம் இருப்பதல்ைல. ேதவன் உண்ைமயாகேவ தாம் வரும்பயபடி
சரீரத்தன் உறுப்புகைள சரீரத்தல் அைமத்தார். சரீரத்தல் ஒவ்ெவாரு
உறுப்புக்கும் ஓர் இடத்ைத அைமத்தார். ௨௦ எனேவ, பல உறுப்புகளும் ஒேர
சரீரமாகஅைமந்தன.
௨௧ கண் ைகய டம் “எனக்கு நீ ேதைவ இல்ைல” என்று கூறமுடியாது.

தைல பாதத்த டம் “நீ எனக்குத் ேதைவயல்ைல” என்று கூற முடியாது.
௨௨ பலமற்றைவயாகத் ேதாற்றம் தரும் சரீரத்தன் உறுப்புகள் மிக
முக்கயமானைவ. ௨௩ சரீரத்தன் தகுத குைறந்த உறுப்புகளாக நாம்
கருதுபவற்றற்குஅதகமானஅக்கைறகாட்டுக ேறாம். ெவளிக்காட்ட வரும்பாத
உறுப்புகளுக்குத் தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு அளிக்க ேறாம். ௨௪ சரீரத்தன்
அழகய உறுப்புகளுக்கு இத்தைகய பாதுகாப்பு ேதைவயல்ைல. ஆனால்
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ெகௗரவக்கத்தக்க உறுப்புகைள ெகௗரவக்க ற வதத்தல் சரீரத்தன்
உறுப்புக்கைள ேதவன் ஒழுங்குபடுத்தனார். ௨௫ நம்முைடய சரீரம்
ப ரிக்கப்படாதபடிக்கு ேதவன் இைதச் ெசய்தார். ெவவ்ேவறு உறுப்புகளும்
பறவற்ைறயும் பாதுகாக்க ேவண்டும் என்று ேதவன் இைதச் ெசய்தார்.
௨௬ சரீரத்தன் உறுப்புகளில் ஏேதனும் ஒன்றற்குத் ெதால்ைல ேநர்ந்தாலும்,
மற்ற எல்லா உறுப்புக்களும்அேதாடுதுன்புறும். நம் சரீரத்தன்ஓர் உறுப்புக்குப்
ெபருைம ேநர்ந்தாலும் ப ற எல்லா உறுப்புகளும் அப்ெபருைமயல் பங்கு
ெகாள்ளும்.
௨௭ நீங்கள் எல்லாரும் இைணந்து கறஸ்துவன் சரீரமாக

இருக்க றீர்கள். நீங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் சரீரத்தன் உறுப்பாக
அைமகறீர்கள். ௨௮ முதலில் அப்ேபாஸ்தலராகச் சலைரயும்,
இரண்டாவதாகத் தீர்க்கதரிச களாகவும், மூன்றாவதாகப் ேபாதகர்களாகவும்,
ப றகு அத சயங்கைளச் ெசய்க றவர்களாகவும், மற்றவர்களுக்கு
உதவுகறவர்களாகவும், வழி நடத்த வல்லவர்களாகவும் பல்ேவறுெமாழிகைளப்
ேபச வல்லவர்களாகவும் சைபயல் நயமிக்க றார். ௨௯ எல்லா மனிதர்களும்
அப்ேபாஸ்தலர்கள் அல்ல. எல்லா மனிதர்களும் தீர்க்கதரிச களல்ல. எல்லா
மனிதர்களும் ேபாதகர்களுமல்ல. எல்லாரும்அத சயங்கைளச் ெசய்யமுடியாது.
௩௦ குணப்படுத்தும் ஆற்றலும் எல்லார்க்கும் வாய்ப்பதல்ைல. எல்லாருக்கும்
ெவவ்ேவறு வைகயான ெமாழிகைளப் ேபசமுடியாது. எல்லாரும் அவற்ைற
வளக்கவும் முடியாது. ௩௧ஆவயானவரின் ச றந்த வரங்கைளப் ெபற நீங்கள்
உண்ைமயாகேவவரும்ப ேவண்டும்.

௧௩
அன்ேப ச றந்தவரம்
௧ நான் இப்ேபாது மிகச் ச றந்த வழிையக் காட்டுேவன். மனிதர்களுைடயதும்,

ேதவ தூதர்களுைடயதுமான ெவவ்ேவறு ெமாழிகைள நான் ேபசக்கூடும்.
ஆனால் என்னிடம் அன்பு இல்ைலயானால் நான் சப்தமிடும் மணிையப்
ேபாலவும், தாளமிடும் கருவையப் ேபாலவும் இருப்ேபன். ௨ தீர்க்கதரிசனம்
உைரக்கும் வரம் எனக்கு இருக்கலாம். ேதவனுைடய இரகச யமான
காரியங்கைளநான்உணர்ந்துெகாள்ளக்கூடும். எல்லாம்அற ந்தருக்கக்கூடும்.
மைலகைளஅைசக்கவல்லஅரிய வசுவாசம் எனக்குஇருக்கக்கூடும். ஆனால்
இைவயருந்தும் என்னிடம் அன்புஇல்ைலயானால் ேமற்கண்ட ெசய்ைககைளச்
ெசய்வதால் எனக்கு எவ்வத பயனுமில்ைல. ௩ மக்களுக்கு உணவுெகாடுக்க
என்னிடமிருக்க ற ஒவ்ெவான்ைறயும் நான் ெகாடுக்கலாம். என் சரீரத்ைதேய
கூட காணிக்ைகப் ெபாருளாகக் ெகாடுக்கலாம். ஆனால் என்னிடம் அன்பு
இல்ைலெயன்றால் இக்காரியங்கைளச் ெசய்வதன் மூலம் எனக்கு எவ்வத
லாபமும்இல்ைல.
௪ அன்பு ெபாறுைம உள்ளது. தன்ைனப் புகழாது, அன்பு தற்ெபருைம

பாராட்டாது. அன்பு ெபாறாைம அற்றது. ௫அன்பு கடுைமயானதன்று. அன்பு
தன்னலமற்றது. அன்பு எளிதாகக் ேகாபம் அைடயாது. தனக்கு எத ராக
இைழக்கப்படும் தீங்குகைளயும் அன்பு நைனவுெகாள்ளாது. ௬ அன்பு
தீைமையக் கண்டுமகழ்வதல்ைல. ஆனால்உண்ைமையக்கண்டுமகழ்க றது.
௭ அன்பு எல்லாவற்ைறயும் ெபாறுைமயாய் ஏற்கும். அன்பு எப்ேபாதும் நம்பும்.
அன்புைகவடுவதல்ைல, எப்ேபாதும்உறுதயுடன்ெதாடரும்.
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௮ அன்பு முடிவற்றது. தீர்க்கதரிசன வரங்கள் முடிவுைடயைவ. பல
ெமாழிகைளப் ேபசும் வரங்களும் உண்டு. அவற்றற்கும் முடிவுண்டு.
அறெவன்னும் வரமும் உண்டு. ஆனால் அதுவும் முடிவு ெகாண்டது. ௯ நமது
அறவும்தீர்க்கதரிசனம்கூறும்தறனும்முழுைமயுறாதைவ. எனேவஅவற்றற்கு
முடிவு உண்டு. ௧௦ முழுைமயான ஒன்று வருகறெபாழுது முழுைமயுறாத
ெபாருள்கள்முடிவுறும்.
௧௧ நான் குழந்ைதயாய் இருந்தேபாது, குழந்ைதையப்ேபாலப் ேபச ேனன்.

குழந்ைதையப் ேபால ச ந்த த்ேதன். குழந்ைதையப் ேபாலேவ த ட்டமிட்ேடன்.
நான் ெபரிய மனிதனானேபாது குழந்ைதத்தனமான வழிகைள வ ட்டுவ ட்ேடன்.
௧௨ அதுேவ நம் அைனவருக்கும் ெபாருந்தும். ெதளிவற்ற கண்ணாடிக்குள்
பார்ப்பதுேபால நாம் இப்ேபாது பார்க்க ேறாம். எத ர்காலத்தல் ெதளிவான
பார்ைவ நமக்கு உருவாகும். இப்ேபாது ஒரு பகுத ேய எனக்குத் ெதரியும்.
ேதவன் என்ைன அறந்துெகாண்டதுேபால அப்ேபாது நான் முழுக்க அற ேவன்.
௧௩ எனேவ இந்த மூன்றும் நைலத்தருக்க றது. வசுவாசம், நம்ப க்ைக, அன்பு.
இவற்றுள்அன்ேபமிக ேமன்ைமயானது.

௧௪
ஆவயன்வரங்கைளப்பயன்படுத்துங்கள்
௧ அன்ைப நாடுங்கள். ஆவயானவரின் வரங்கைளப் ெபற வரும்புங்கள்.

தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லும் வரத்த ற்காகப் ெபரிதும் முயலுங்கள். ௨ ஏெனன்று
உங்களுக்கு வளக்குக ேறன். ேவறு ெமாழியல் ேபசும் வரத்ைதப் ெபற்றவன்
மக்களிடம் அதைனப் ேபசவல்ைல. அவன் ேதவனிடம் ேபசுக றான். ேவறு
எவரும் அவைனப் புரிந்துெகாள்வதல்ைல. அவன் ஆவயானவர் மூலமாக
இரகச யங்கைள ெவளிப்படுத்துகறான். ௩ஆனால் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்க ற
ஒருவன் மக்களிடம் ேபசுக றான். அவன் மக்களுக்கு வல்லைம, உற்சாகம்,
ஆறுதல் ஆகயவற்ைறக் ெகாடுக்க றான். ௪ ேவறு ெமாழியல் ேபசுக றவன்
அவனுக்கு மட்டுேம பயன்படுகறான். ஆனால் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்க றவன்
சைபமுழுைமக்கும்பயன்படுகறான்.
௫நீங்கள்எல்லாரும் ேவறுெமாழிகளில் ேபசும்வரத்ைதԔெபற ேவண்டுெமன

வரும்புக ேறன். ஆனால் நீங்கள் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்வைத இன்னும்
அதகமாய் வரும்புக ேறன். ேவறு ெமாழிகளில் ேபசுக ற மனிதைனவட
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லக்கூடிய மனிதன் ச றந்தவன். ேவறு ெமாழிகைளப்
ேபசும்மனிதன்அவற்ைறவளக்க க்கூறமுடியுமானால்அவனும்தீர்க்கதரிசனம்
ெசால்க றவைன ஒத்தவன். அப்ேபாது சைபயும் அவன் கூறுவதன் மூலமாகப்
பயன்அைடயமுடியும்.
௬ சேகாதர, சேகாதரிகேள, நான் ெவவ்ேவறு ெமாழிகளில் ேபசுபவனாக

உங்களிடம் வந்தால் அது உங்களுக்குப் பயன்படுமா? இல்ைல, நான் புதய
உண்ைம அல்லது அறவு, அல்லது தீர்க்கதரிசனம், அல்லது ேபாதைன
ஆகயவற்ைற உைரக்கும்படியாய் உங்களிடம் வந்தால் அது உங்களுக்குப்
பயன்படும். ௭குழல், வீைணஆகய உய ரற்ற ெபாருட்கள் ஒலிெயழுப்புவைதப்
ேபான்று அது அைமந்துவடும். ெவவ்ேவறு வதமான இைசெயாலிகள்
ெதளிவாக எழுப்பப்படாவ ட்டால், இைசக்கும் இைசைய நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள
இயலாது. இைசையப் புரிந்துெகாள்வதற்கு ஒவ்ெவாரு ராகமும் ெதளிவாக
மீட்டப்படுதல் ேவண்டும். ௮ யுத்தத்தன்ேபாது எக்காள முழக்கம் சரியாக
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முழக்கப்படாவ ட்டால் வீரர்களுக்குப் ேபாருக்குத் தயார் ெசய்துெகாள்ள
ேவண்டியேநரம்அதுெவன்பதுெதரியவராது.
௯ அதுேவ உங்களுக்கும் ெபாருந்தும். உங்கள் வாயன் வார்த்ைதகள்

ெதளிவாகஇருக்கட்டும். நீங்கள் ெதளிவாகப் ேபசாவ ட்டால்உங்கள் கருத்ைதப்
ப றர் புரிந்துெகாள்ள முடியாது. ௧௦ இவ்வுலகல் பலவைகயான ேபச்சு
ெமாழிகள் உண்டு என்பதும் அைவ ெபாருள் ெபாருந்தயைவ என்பதும்
உண்ைம. ௧௧ ஒருவன் என்னிடம் கூறுவதன் ெபாருைள நான் புரிந்துெகாள்ள
முடியாவ ட்டால்,அவன்வச த்த ரமாகப்ேபசுவதாகநானும்,நான்வ ச த்த ரமாகப்
ேபசுவதாய் அவனும் எண்ணக்கூடும். ௧௨ அதுேவ உங்களுக்கும் ெபாருந்தும்.
நீங்கள் ஆன்மீக வரங்கைளப் ெபற வரும்புக றீர்கள். சைப உறுதயாய்
வளருவதற்குரியவரங்கைளப்ெபற்றுக்ெகாள்ளமுயற்ச ெசய்யுங்கள்.
௧௩ ஆகேவ ேவறு ெமாழியல் ேபசும் வரத்ைதப் ெபற்ற ஒருவன் அைத

வளக்க க் கூறும் தறைமைய அைடயும் ெபாருட்டு ப ரார்த்தைன ெசய்ய
ேவண்டும். ௧௪நான்ேவறுெமாழியல் ப ரார்த்த த்தால்என்ஆவ ப ரார்த்த க்கும்.
ஆனால் என் மனம் எச்ெசயைலயும் ெசய்யாது. ௧௫ எனேவ, நான் என்ன ெசய்ய
ேவண்டும்? நான் எனது ஆவயால் ப ரார்த்த க்கும்ேபாது, என் மனதாலும்
ப ரார்த்த ப்ேபன். எனது ஆவயால் நான் பாடுைகயல், என் மனதாலும்
பாடுேவன். ௧௬ உங்கள் ஆவயால் நீங்கள் ேதவைன வாழ்த்தக்கூடும்.
நீங்கள் நன்றயற தலுக்கான ப ரார்த்தைனையக் கூறும்ேபாது அைதப்
புரிந்துெகாள்ளாத ஒருவன் “ஆெமன்” என்று ெசால்ல முடியாது. ஏன்?
அவனுக்கு நீங்கள் ெசால்வது என்னெவன்றுெதரியாது. ௧௭நீங்கள் ேதவனுக்கு
நல்லமுைறயல் நன்ற ெதரிவ க்கக்கூடும். ஆனால் மற்ற மனிதன் அதனால்
பயன்அைடயவல்ைல.
௧௮ உங்கைளக் காட்டிலும் ச றந்த முைறயல் ெவவ்ேவறு ெமாழிகைளப்

ேபசும் வரத்ைத நான் ெபற்றருப்பதற்காக ேதவனுக்கு நன்ற கூறுக ேறன்.
௧௯ ஆனால், சைபயன் கூட்டங்களில் நான் புரியக் கூடிய ெமாழியல் ஐந்து
வார்த்ைதகைளப் ேபசுவைதேய, புரியாத ெமாழியல் ஆய ரம் வார்த்ைதகைளப்
ேபசுவைதக் காட்டிலும் வரும்புேவன். நான் ப றருக்குப் ேபாத க்கும்படியாக,
எனதுபுரிந்துெகாள்ளும்தன்ைமேயாடு ேபசுவைதேய ேதர்ந்துெகாள்க ேறன்.
௨௦ சேகாதர சேகாதரிகேள, குழந்ைதகைளப் ேபால ேயாச க்காதீர்கள். தீய

காரியங்களில், குழந்ைதகைளப்ேபால இருங்கள். ஆனால் ச ந்த க்கும்ேபாது
மனிதைரப்ேபால ச ந்தயுங்கள்.

௨௧ “ெவவ்ேவறுெமாழிகைளப் ேபசும்மனிதர்கைளயும்,
ேவற்று மக்களின் ெமாழிகைளயும் பயன்படுத்த இந்த மக்கேளாடு
ேபசுேவன்.

அப்ேபாதும்இந்தமக்கள்
எனக்குக்கீழ்ப்படியமாட்டார்கள்” ஏசாயா 28:11-12

என்றுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.
இவ்வாறுகர்த்தர் ெசால்க றார்.

௨௨ எனேவ, ெவவ்ேவறு ெமாழிகளில் ேபசும் வரம் வசுவாசமற்ற மக்களுக்கு
நரூபணத்தன் ஒரு அைடயாளமாகும், வசுவாசமுள்ள மக்களுக்கு அல்ல.
தீர்க்கதரிசனம் வசுவாசமுள்ள மக்களுக்ேகெயாழிய, வசுவாசமற்ற
மக்களுக்கல்ல. ௨௩ சைபயனர் எல்ேலாரும் கூடி இருக்ைகயல் நீங்கள்



1ெகாரி. ௧௪:௨௪ 2241 1ெகாரி. ௧௪:௩௭

அைனவரும் ெவவ்ேவறு ெமாழிகளில் ேபசுவதாக ைவத்துக்ெகாள்ேவாம்.
வசுவாசமற்றவர்கேளா, உங்கைளப் புரிந்துெகாள்ள முடியாதவர்கேளா
அப்ேபாது வந்தால் அவர்கள் உங்கைளப் ைபத்தயம் ப டித்தவர்களாகக்
கருதுவர். ௨௪ ஆனால், நீங்கள் தீர்க்கதரிசனம் உைரக்கும்ேபாது
வசுவாசமற்றவேனா, புரிந்துெகாள்ளும் தன்ைம இல்லாத மனிதேனா அங்கு
வந்தால் அந்த மனிதனின் பாவம் அவனுக்கு உணர்த்தப்படும். நீங்கள் கூறும்
காரியங்களின்படிேயஅவன்நயாயம் தீர்க்கப்படுவான். ௨௫அவன்உள்ளத்தன்
இரகசயங்கள் அவனுக்குத் ெதரிவ க்கப்படும். எனேவ அந்த மனிதன் தைல
குனிந்து வீழ்ந்து ேதவைன வணங்குவான். “உண்ைமயாகேவ, ேதவன்
உங்கேளாடுஇருக்க றார்” என்றுஅவன்கூறுவான்.
உங்கள்ஐக்கயம்
௨௬ எனேவ, சேகாதர சேகாதரிகேள, நீங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்?

நீங்கள் சந்த க்கும்ேபாது ஒருவரிடம் சங்கீதம் இருக்க றது. மற்ெறாருவரிடம்
ேபாதைன இருக்கறது. இன்ெனாருவரிடம் ேதவனிடம் இருந்து ெபற்ற புதய
ெசய்த இருக்க றது. ஒருவர் ேவறு ெமாழிையப் ேபசக்கூடும். இன்ெனாருவர்
அதைன வளக்கயுைரக்கக் கூடும். இந்தக் காரியங்களின் ேநாக்கம் சைப
வளருவதற்கு உதவுவதாக இருக்கேவண்டும். ௨௭ நீங்கள் சந்த க்கும்ேபாது
ேவறு ெமாழிகளில் ஒருவர் உங்கேளாடு ேபசனால் இருவராக மட்டுேம
இருக்க ேவண்டும். மூன்று ேபருக்குேமல் இைதச் ெசய்யக்கூடாது. அவர்கள்
ஒருவருக்குப்பன் ஒருவர் ேபசேவண்டும். இன்ெனாருவர் அவர்கள் ேபசுவைத
வளக்கேவண்டும். ௨௮அவ்வாறுவளக்கக்கூடியவர்அங்ேகஇல்ைலெயன்றால்
சைபயனர் சந்த க்கும்ேபாது ேவறு ெமாழியல் ேபசுகன்றவர் அைமதயாக
இருக்க ேவண்டும். தன்னிடமும் ேதவனிடமும் மட்டுேம ேபச க்ெகாண்டு அவர்
இருத்தல் ேவண்டும்.
௨௯இரண்டுஅல்லதுமூன்றுதீர்க்கதரிச கள்மட்டுேமேபசேவண்டும். அவர்கள்

கூறுவைதப் ப றர் ந தானிக்கேவண்டும். ௩௦ சைபயல் இருப்பவரில் ஒருவர்
ேதவனிடமிருந்து ஏேதனும் ெசய்தையப் ெபற்றால் முதலில் ேபசுக றவர்
உடேன ேபசுவைத நறுத்த ேவண்டும். ௩௧ இந்த முைறயல் ஒருவருக்குப்
பன் ஒருவராக நீங்கள் தீர்க்கதரிசனம் உைரக்க முடியும். அவ்வாறாக எல்லா
மக்களும் பயற்சயும், உற்சாகமும் ெபறுவார்கள். ௩௨ தீர்க்கதரிச களின்
ஆவகளும்கூட தீர்க்கதரிச களால் கட்டுப்படுத்தப்பட முடியும். ௩௩ ேதவன்
குழப்பத்தன்ேதவனல்ல. அவர் சமாதானத்தன்ேதவனாவார்.
௩௪ சைபக் கூட்டங்களில் ெபண்கள் அைமதயாக இருக்க ேவண்டும்.

ேதவனுைடய மக்களுைடய எல்லா சைபகளிலும் அவ்வாேற இருக்கேவண்டும்.
ெபண்கள் ேபசுவதற்கு அனுமதக்கப்படமாட்டார்கள். அவர்கள்
அடக்கமுைடேயாராக இருத்தல் ேவண்டும். ேமாேசயன் சட்டமும் இைதேய
கூறுகறது. ௩௫ெபண்கள் எைதேயனும் அறந்துெகாள்ள வரும்பனால் வீட்டில்
தங்கள் கணவைரக் ேகட்டுத் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும். சைபக் கூட்டத்தல்
ேபசுவதுெபண்ணுக்குஇழுக்கானது.
௩௬ ேதவனுைடய ேபாதைன உங்களிடமிருந்து வந்ததா? இல்ைல. அல்லது

ேதவனுைடய ேபாதைனையப் ெபற்றவர்கள் நீங்கள் மட்டுமா? இல்ைல.
௩௭ உங்களில் ஒருவன் தன்ைனத் தீர்க்கதரிச யாகக் கருதனாேலா அல்லது
ஆவயன் வரம் ெபற்றருப்பதாக எண்ணினாேலா, அவன் நான் உங்களுக்கு
எழுதுவைத கர்த்தரின் கட்டைளயாக அைடயாளம் கண்டு ெகாள்ளட்டும்.
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௩௮ இைத அந்த மனிதன் அறயவல்ைலெயன்றால் அவன் ேதவனால்
அறயப்படாதவன்.
௩௯ எனேவ, சேகாதர சேகாதரிகேள, நீங்கள் தீர்க்கதரிசனம் உைரப்பைத

வரும்புங்கள். அேத சமயத்தல் மக்கள் ேவறு ெமாழிகளில் ேபசும் வரத்ைதத்
தடுக்காதீர்கள். ௪௦ ஆனால் தகுதயானதும் ஒழுங்கானதுமான வைகயல்
ஒவ்ெவான்றும்ெசய்யப்பட ேவண்டும்.

௧௫
க றஸ்துைவப்பற்றயநற்ெசய்த
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள, உங்களுக்குக் கூறய நற்ெசய்தைய இப்ேபாது

நீங்கள் நைனவுகூரேவண்டும் என்று நான் வரும்புக ேறன். நீங்கள்
இச்ெசய்தையப் ெபற்றீர்கள். அச்ெசய்தயல் உறுதயாய்த் ெதாடருங்கள்.
௨ நீங்கள் இந்நற்ெசய்தயால் இரட்ச க்கப்பட்டிருக்க றீர்கள். ஆனால் நான்
உங்களுக்குச் ெசான்னவற்ைற ெதாடர்ந்து நம்புங்கள். அங்ஙனம் ெசய்யாத
பட்சத்தல்உங்களின்வசுவாசம்வீணாய்ேபாகும்.
௩நான் ெபற்ற ெசய்தையஉங்களுக்குஅறவத்ேதன். நான்உங்களுக்கு மிக

முக்கயமான வஷயங்கைளக் கூற ேனன். ேவத வாக்கயங்கள் கூறயபடிேய,
க றஸ்து நமது பாவங்களுக்காக மரித்தார். ௪ ேவதவாக்கயங்கள்கூறயபடிேய
க றஸ்து அடக்கம் ெசய்யப்பட்டு மூன்றாம் நாளில் உய ேராடு எழுப்பப்பட்டார்.
௫க றஸ்து தன்ைனப் ேபதுருவுக்கும் பன்னர் பன்னிரண்டுஅப்ேபாஸ்தருக்கும்
காட்ச யளித்தார். ௬ அதற்குப் ப றகு கறஸ்து 500 சேகாதரர்களுக்கும்
ேமற்பட்டவர்களுக்குஒேர சமயத்தல் தன்ைனெவளிப்படுத்தனார். அவர்களில்
பலர் இன்னும் உய ேராடு இருக்க றார்கள். ச லர் மைறந்துவ ட்டனர். ௭அதன்
பன்னர் க றஸ்து யாக்ேகாபுக்கும் ப றகு மீண்டும் எல்லாச் சீஷர்களுக்கும்
காட்ச யளித்தார். ௮ இறுதயாக வழக்கமற்ற முைறயல் பறந்த ஒருவைனப்
ேபான்றஎனக்கும்க றஸ்துதன்ைனக்காண்பத்தார்.
௯ மற்ற எல்லா அப்ேபாஸ்தலர்களும் என்ைனக் காட்டிலும் ச றந்தவர்கள்.

நான் ேதவனுைடய சைபையத் துன்பப்படுத்தயவன். எனேவ அப்ேபாஸ்தலன்
என்று அைழக்கப்படுவதற்கும் நான் தகுதயுைடயவன் அல்ல. ௧௦ ஆனால்
ேதவனுைடய இரக்கத்தனால் இப்ேபாைதய எனது தகுதையப் ெபற்ேறன்.
ேதவன் என்னிடம் காட்டிய இரக்கம் வீணாய் ேபாகவல்ைல. நான் மற்ற எல்லா
அப்ேபாஸ்தலைரக் காட்டிலும் கடினமாய் உைழத்ேதன். (ஆனால், உண்ைமயல்
உைழப்பவன் நான் அல்ல. ேதவனுைடய இரக்கேம என்ேனாடு இருந்தது.)
௧௧ நான் உங்களுக்குப் ேபாத த்ேதனா, அல்லது மற்ற அப்ேபாஸ்தலர்கள்
உங்களுக்குப் ேபாத த்தார்களா என்பது முக்கயமில்ைல. நாங்கள் எல்லாரும்
ஒேரவஷயத்ைதேய ேபாத க்க ேறாம். இைதேயநீங்களும்நம்பனீர்கள்.

நமதுஉய ர்த்ெதழுதல்
௧௨ க றஸ்து மரணத்தல் இருந்து எழுப்பப்பட்டார் என்று ேபாத க்க ேறாம்.

மக்கள் மரணத்தலிருந்து எழுப்பப்பட முடியாது என்று உங்களில் சலர்
கூறுவேதன்? ௧௩ மக்கள் மரணத்தலிருந்து எழுப்பப்படமாட்டார்கள் என்றால்
க றஸ்துவும் ஒருேபாதும் மரணத்தலிருந்து எழுப்பப்படவல்ைல எனலாம்.
௧௪ மரணத்தலிருந்து ஒருேபாதும் க றஸ்து எழுப்பப்பட்டிருக்கவல்ைல
எனில், ப றகு எங்கள் ேபாதைன எந்தத் தகுதயுமற்றது. ேமலும் உங்கள்
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வசுவாசம் தகுதயற்றதாக றது. ௧௫ நாம் ேதவைனப் பற்ற ெபாய்யுைரக்கும்
களங்கம் உைடயவர்கள் ஆேவாம். ஏெனன்றால் ேதவன் கறஸ்துைவ
மரணத்தல் இருந்து எழுப்பனாெரன்று நாம் ேதவைனக் குறத்துப்
ேபாத த்துள்ேளாம். மக்கள் மரணத்தலிருந்து எழுப்பப்படுவதல்ைல
என்றால் க றஸ்துவும் ேதவனால் மரணத்தலிருந்து எழுப்பப்படவல்ைல
எனலாம். ௧௬ இறந்ேதார் எழுப்பப்படாவ ட்டால் க றஸ்துவும் கூட
எழுப்பப்பட்டிருக்கவல்ைல எனலாம். ௧௭க றஸ்து எழுப்பப்படவல்ைல என்றால்
உங்கள் வசுவாசம் வீணானது. இன்னும் நீங்கள் அைனவரும் பாவ களாக
இருக்க றீர்கள். ௧௮ ஏற்ெகனேவ இறந்துேபான கறஸ்துவன் மக்களும்
அழிந்துேபாயருப்பார்கள். ௧௯ இவ்வாழ்க்ைகக்காக மட்டுேம க றஸ்துவல்
நம்ப க்ைக ைவத்தருப்ேபாமானால் ேவெறவைரக் காட்டிலும் நாேம அத க
பரிதாபத்துக்குரியவர்களாகக் காணப்படுேவாம்.
௨௦ ஏற்ெகனேவ மரணமைடந்த வசுவாச களில் முதல்வராய் க றஸ்து

உண்ைமயாகேவ மரணத்தலிருந்து எழுப்பப்பட்டார். ௨௧ ஒரு மனிதனின்
(ஆதாமின்) ெசய்ைகயனால் மனிதர்களுக்கு மரணம் ேநர்க றது. மரணத்தல்
இருந்து எழும்புதலும் ஒரு மனிதனால் (க றஸ்துவால்) ேநர்க றது. ௨௨ஆதாமில்
நாம் எல்லாரும் இறக்க ேறாம். அைதப்ேபான்று கறஸ்துவல் நாம்
அைனவரும் மீண்டும் வாழ அனுமதக்கப்படுக ேறாம். ௨௩ ஆனால் தகுந்த
வரிைசப்படிேய ஒவ்ெவாரு மனிதனும் எழுப்பப்படுவான். க றஸ்து முதலில்
எழுப்பப்பட்டார். க றஸ்துமீண்டும்வரும்ேபாதுக றஸ்துவன்மக்கள்உய ேராடு
எழுப்பப்படுவார்கள். ௨௪அப்ேபாது முடிவு வரும். எல்லா ஆட்சயாளர்கைளயும்,
அதகாரிகைளயும், சக்த கைளயும் க றஸ்துஅழிப்பார். ப தாவாகய ேதவனிடம்
க றஸ்துஇராஜ்யத்ைதஒப்பைடப்பார்.
௨௫ க றஸ்துவன் அதகாரத்துக்குள் எல்லா பைகவர்களும் வரும்வைரக்கும்

க றஸ்துஆளேவண்டும். ௨௬கைடச யல் அழிக்கப்படும் சத்துரு மரணம்ஆகும்.
௨௭ “ேதவன் அவரது அதகாரத்துக்குள் எல்லாவற்ைறயும் ைவத்தார்”✡ என்று
ேவதவாக்கயங்கள் ெசால்கன்றன. “எல்லாப் ெபாருள்களும் அவரது
(க றஸ்துவன்) அதகாரத்துக்குஉட்பட்டது” எனும்ேபாது ேதவைனஉள்ளடக்க க்
கூறவல்ைல என்பது ெதளிவாக றது. எல்லாவற்ைறயும் க றஸ்துவன்
அதகாரத்துக்குட்படுத்தயவர் ேதவேன. ௨௮ எல்லாம் க றஸ்துவன்
அதகாரத்துக்குட்படுத்தப்பட்டதும் ேதவனுைடய அதகாரத்துக்குள் குமாரனும்
(க றஸ்துவும்) உட்படுத்தப்படுவார். அைனத்ைதயும் க றஸ்துவன்
கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ேதவேன உட்படுத்துகறார். ேதவன் எல்லாவற்றன்மீதும்
முழுைமயாக ஆட்சயாளராக இருக்கும் வைகயல் கறஸ்து ேதவனுக்கு
உட்படுத்தப்பட்டுஇருக்க றார்.
௨௯மரணத்தலிருந்துமக்கள்எழுப்பப்படமாட்டார்கள்என்றால்,ஞானஸ்நானம்

ெபற்ற மக்கள் மரணமைடந்தவர்களுக்குச் ெசய்ய ேவண்டியெதன்ன?
மரணமைடந்த மக்கள் எழுப்பப்படவல்ைல என்றால் மக்கள் அவர்களுக்காக
ஞானஸ்நானம்ெபறுவேதன்?
௩௦ நமது நைல என்ன? ஒவ்ெவாரு மணி ேநரமும் ஏன் நாம்

ஆபத்துக்குள்ளாக ேறாம்? ௩௧ நான் தனமும் மரணமைடக ேறன். க றஸ்து
இேயசுவாகய நமது கர்த்தருக்குள் நான் உங்கைளக் குறத்துப் ெபருைம
பாராட்டுவது ேபான்ற உண்ைம அதுவாகும். ௩௨ எேபசுவல் ெகாடிய

✡ ௧௫:௨௭: சங்கீதம் 8:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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வலங்குகேளாடு என் ெபருைமைய தருப்த ப்படுத்தும் எண்ணத்ேதாடு
ேபாராடிேனன் என்று கூறனால் எனக்கு எந்த நன்ைமயுமில்ைல. மக்கள்
மரணத்தல் இருந்து எழுப்பப்படுவதல்ைல என்றால், “நாம் நாைள மரணம்
அைடயக்கூடுெமன்பதால்உண்டுபருகுேவாம்.”✡ என்றுெசால்லலாேம.
௩௩ முட்டாளாக்கப்படாதீர்கள். “தீய நண்பர்கள் நல்ல பழக்கங்கைளக்

ெகடுப்பார்கள்.” ௩௪சரியானபடி ச ந்த க்கஆரம்பயுங்கள். பாவம்ெசய்யாதீர்கள்.
உங்களில்சலர்ேதவைனஅறயவல்ைல. நீங்கள்ெவட்கப்படும்படியாகஇைதக்
கூறுக ேறன்.
மகைமயன்சரீரம்
௩௫ “எப்படி இறந்ேதார் எழுப்பப்படுவர்? அவர்களுக்கு எத்தைகய சரீரம்

அைமயும்?” என்று சலர் ேகட்கக்கூடும். ௩௬ என்ன ஒரு ேதைவயற்ற ேகள்வ !
எைதேயனும் வைதத்தால் அது மீண்டும் உய ர்ெபற்று வளருவதற்கு முன்
பூமியல் வழுந்து மடியும். ௩௭அது பூமியல் இருந்து வளரும்ேபாது ெபறுகன்ற
“ேதாற்றத்ைத” அைத பூமியல் வைதக்கும்ேபாது ெபற்றருப்பதல்ைல. நீங்கள்
வைதப்பது ேகாதுைம அல்லது ேவறு ஏதாவது ஒரு தானிய வைத மட்டுேம.
௩௮ஆனால்ேதவன்அதற்குஎனவகுக்கப்பட்டுள்ளஓர்உருைவக்ெகாடுக்க றார்.
ஒவ்ெவாரு வைகயான வைதக்கும் அதற்குரிய உருவத்ைத அளிக்க றார்.
௩௯ மாம்சத்தலான உய ர்கள் அைனத்தும் ஒேர வைகயான உருைவப்
ெபற்றருக்கவல்ைல. மனிதர் ஒருவைக உருைவயும், வலங்குகள் மற்ெறாரு
வைக உருவத்ைதயும், பறைவகள் இன்ெனாரு வைக ேதாற்றத்ைதயும் மீன்கள்
பறெதாருஅைமப்ைபயும்ெபற்றருக்கன்றன. ௪௦வானத்துக்குரிய சரீரங்களும்
உண்டு. மண்ணுக்குரிய சரீரங்களும் உண்டு. வானத்துக்குரிய சரீரங்களின்
அழகு ஒருவைகயானது. மண்ணுக்குரிய சரீரங்களின் அழகு மற்ெறாரு
வைகயானது. ௪௧சூரியனுக்குஒருவைகஅழகும், சந்த ரனுக்குமற்ெறாருவைக
அழகும், நட்சத்த ரங்களுக்கு ேவறு வைகயான அழகும் உண்டு. ஒவ்ெவாரு
நட்சத்த ரமும்அழகல் ேவறுபட்டது.
௪௨ மரணமைடந்த மக்கள் எழுப்பப்படும்ேபாதும் இவ்வாேற ந கழும்.

மரணத்தன் பன் “புைதக்கப்பட்ட” சரீரம் ெகட்டு அழியும். ஆனால்
எழுப்பப்பட்ட சரீரம் அழிவற்ற வாழ்ைவக் ெகாண்டிருக்கும். ௪௩ சரீரம்
“புைதக்கப்படுக றேபாது” மரணத்தற்கு எந்த ெகௗரமும் இல்ைல. ஆனால்
அது மீண்டும் எழுப்பப்படும்ேபாது அது மகைமயல் எழுப்பப்படுக றது.
புைதக்கப்படுக றேபாது பலவீனமாக இருக்க றது. ஆனால் அது ஆற்றலில்
எழுப்பப்படுக றது. ௪௪ “அடக்கம் ெசய்யப்பட்ட” சரீரம் பூத சரீரம்.
எழுப்பப்படும்ேபாதுஅதுஆவக்குரிய சரீரமாகும். பூத சரீரம்ஒன்றுஉண்டு.
எனேவ ஆவக்குரிய சரீரமும் உண்டு. ௪௫ இேத ெபாருளில் “முதல்

மனிதன் (ஆதாம்) உயருள்ளவனானான்.”✡ இறுத ஆதாமாக ய க றஸ்துேவா
உய ரளிக்கும் ஆவயானவரானார் என்று ேவதவாக்கயம் கூறுகறது.
௪௬ஆவக்குரிய சரீரம்முதலில்ேதான்றவல்ைல. இயற்ைகயானசரீரத்துக்குரிய
மனிதேனமுதலில்ேதான்றனான். பன்னேரஆவக்குரிய மனிதனின் ேதாற்றம்
அைமந்தது. ௪௭முதல்மனிதன்பூமியன்மண்ணிலிருந்துவந்தவன். இரண்டாம்
மனிதன் (க றஸ்து) பரேலாகத்தலிருந்து வந்தவர். ௪௮ மக்கள் பூமிக்குச்
ெசாந்தமானவர்கள். அவர்கள் பூமியல் இருந்து வந்த முதல் மனிதைனப்

✡ ௧௫:௩௨: ஏசாயா 22:13; 56:12-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௫:௪௫: அத . 2:7-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ேபான்றவர்கள். ஆனால் பரேலாகத்துக்குரிய மனிதர்கள் பரேலாகத்தலிருந்து
வந்த மனிதைனப் ேபான்றவர்கள். ௪௯ நாம் பூமியலிருந்து வந்த மனிதைனப்
ேபான்று அைமக்கப்பட்ேடாம். எனேவ பரேலாகத்தலிருந்து வந்த மனிதைனப்
ேபான்றும்அைமக்கப்படுேவாம்.
௫௦ சேகாதர சேகாதரிகேள! நான் இைத உங்களுக்குக் கூறுக ேறன்.

மாம்சமும், இரத்தமும் (பூத சரீரம்) ேதவனுைடயஇராஜ்யத்தல்இருக்கமுடியாது!
அழியத்தக்கெபாருள்அழிவற்றெபாருளின்பாகமாகமாறமுடியாது! ௫௧ஆனால்
நான்கூறும்இரகச யத்ைதக்ேகளுங்கள். நாம்எல்லாரும்மரணமைடவதல்ைல.
நாம் மாற்றமுறுேவாம். ௫௨ கணத்தல் அது நகழும். கண்ணிைமக்கும்
ேநரத்துக்குள் நமது மாற்றம் ந கழும். கைடச எக்காளம் முழங்கும்ேபாது
இது நடக்கும். எக்காளம் முழங்கும், மரித்த வசுவாச கள் எப்ேபாதும்
வாழும்படியாய் எழுப்பப்படுவார்கள். நாமும் கூட முழுைமயாய் மாற்றம்
அைடேவாம். ௫௩அழியக்கூடியஇந்தசரீரம்என்றும்அழிவன்ைமயால்தன்ைனப்
ேபார்த்த க்ெகாள்ள ேவண்டும். மரணமுறும் இந்த உடம்பு மரணமின்ைமயால்
தன்ைனப் ேபார்த்த க்ெகாள்ள ேவண்டும். ௫௪எனேவஅழியக்கூடியஇந்த சரீரம்
அழிவன்ைமயால் தன்ைனப் ேபார்த்த க்ெகாள்ளும். மரணத்தற்குள்ளாகும்
இச்சரீரம் மரணமின்ைமயால் தன்ைனப் ேபார்த்த க்ெகாள்ளும். இது
நடந்ேதறும்ேபாது ேவதவாக்கயத்தன்வாசகம்உண்ைமயாகும்.

“மரணம்ெவற்ற க்குள்வழுங்கப்பட்டது” ஏசாயா 25:8

௫௫ “மரணேம,உன்ெவற்ற எங்ேக?
பாதாளேம,அழிக்கும்உன்வல்லைமஎங்ேக?” ஓசயா 13:14

௫௬ மரணத்தன் ஆற்றேல பாவம். பாவத்தன் ஆற்றேல சட்டமாகும். ௫௭ நாம்
ேதவனுக்கு நன்ற கூறுேவாம். நமது கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்
மூலமாகஅவர் நமக்குெவற்றையஅருளினார்.
௫௮ எனேவ என் அன்பான சேகாதர சேகாதரிகேள, உறுதயாய் நல்லுங்கள்.

எதுவும் உங்கைள மாற்றாமல் இருக்கட்டும். எப்ேபாதும் முழுைமயாக
உங்கைளக் கர்த்தரின் பணிக்கு ஒப்புக்ெகாடுங்கள். கர்த்தருக்கான உங்கள்
பணிவீணாகப் ேபாவதல்ைலஎன்பதுஉங்களுக்குத்ெதரியும்.

௧௬
ப றவசுவாச களின்காணிக்ைக
௧ ேதவனுைடய மக்களுக்காகப் பணத்ைத வசூலிப்பதுப்பற்ற இப்ேபாது

உங்களுக்கு எழுதுேவன். கலாத்தய சைபகளுக்கு நான் கூறயுள்ளபடிேய
நீங்களும் ெசய்யுங்கள். ௨ ஒவ்ெவாரு வாரத்தன் முதல் நாளிலும் உங்களில்
ஒவ்ெவாருவனும்தங்கள்வரவுக்ேகற்பஎவ்வளவுபணத்ைதச்ேசமிக்கமுடியுேமா
அத்தைனையயும் ேசமித்து ைவயுங்கள். நீங்கள் இந்தப் பணத்ைத ஒரு
வேசஷமான இடத்தல் பாதுகாப்பாக ைவயுங்கள். அவ்வாறாயன் நான் வந்த
பன் நீங்கள் பணத்ைதத் த ரட்டும் ச ரமம் உங்களுக்கு இருக்காது. ௩ நான்
வரும்ேபாதுஉங்கள்ெவகுமதையஎருசேலமிற்குஎடுத்துச்ெசல்வதற்காகச்சல
மனிதர்கைளஅனுப்புேவன். நீங்கள்அனுப்புவதற்குஇைசந்த மனிதர்கைளேய
உங்களிடம் அனுப்புேவன். அறமுகக் கடிதம் ெகாடுத்து அவர்கைள
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அனுப்புேவன். ௪ நானும் அவர்கேளாடு ேபாவது நல்லது எனத் ேதான்றனால்,
அந்தமனிதைர என்ேனாடுஅைழத்துச்ெசல்ேவன்.

பவுலின்த ட்டங்கள்
௫ நான் மக்கேதானியாவன் வழியாகப் ேபாகத் த ட்டமிட்டுள்ேளன். நான்

மக்கேதானியாவழியாகப் ேபானபன்உங்களிடம்வருேவன். ௬நான்உங்களிடம்
சல காலம் இருக்கக் கூடும். பனிக் காலம் முழுவதும் நான் தங்கக்கூடும்.
ப றகு நான் எங்ெகங்கு ெசன்றாலும் என் பயணத்தற்கு நீங்கள் உதவமுடியும்.
௭ நான் இந்தச் சமயத்தல் மட்டும் ேபாக ற வழியல் உங்கைளப் பார்க்க
வரும்பவல்ைல. கர்த்தர் வரும்பனால் உங்கேளாடு நீண்ட காலம் தங்க
வரும்புக ேறன். ௮ ெபந்ெதேகாஸ்து வைரக்கும் எேபசுவல் தங்க இருப்ேபன்.
௯ெபரிய வளர்ச்ச யுறும் பணி எனக்கு இப்ேபாது தரப்பட்டுள்ளதால் அந்த நல்ல
வாய்ப்ைபப் பயன்படுத்தும்படிக்கு இங்கு தங்குேவன். அதற்கு எத ராக ேவைல
ெசய்ேவார் பலர்உள்ளனர்.
௧௦ தீேமாத்ேதயு உங்களிடம் வரக்கூடும். அவன் உங்கேளாடு பயமில்லாமல்

இருக்க உதவுங்கள். என்ைனப்ேபாலேவ அவனும் கர்த்தருக்காகப்
பணியாற்றுகறான். ௧௧ எனேவ உங்களில் ஒருவரும் தீேமாத்ேதயுைவ
ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுக்கக் கூடாது. என்னிடம் அவன் வரமுடியும் வைகயல்
அவனது பயணம் அைமத ந ரம்பயதாக இருப்பதற்கு உதவுங்கள்.
சேகாதரர்களுடன்ேசர்ந்துஅவன்என்னிடம்வருவைதஎத ர்ப்பார்க்க ேறன்.
௧௨ இப்ேபாது நமது சேகாதரன் அப்ெபால்ேலாைவக் குறத்து எழுதுக ேறன்.

ப ற சேகாதரர்களுடன் ேசர்ந்து அவன் உங்கைளச் சந்த க்க ேவண்டுெமன
மிகவும் ஊக்கமூட்டிேனன். அவன் இப்ேபாது உங்களிடம் வருவதல்ைல என
உறுதயாகக் கூறனான். அவனுக்கு வாய்ப்புக் கைடக்கும்ேபாது அவன்
உங்களிடம்வருவான்.

பவுல்கடிதத்ைதமுடிக்க றார்
௧௩ கவனமாக இருங்கள். வசுவாசத்தல் வலிவுறுங்கள். ைதரியம்

ெகாள்ளுங்கள். வன்ைமயுடன் இருங்கள். ௧௪அன்பனால் ஒவ்ெவான்ைறயும்
ெசய்யுங்கள்.
௧௫ அகாயாவல் ஸ்ேதவானும் அவனது குடும்பத்தாரும், முதன் முதலில்

வசுவாசம் ெகாண்டவர்கள் என்பைத அறவீர்கள். அவர்கள் தங்கைள
ேதவனுைடய மக்களுக்குச் ெசய்யும் ேசைவக்காக ஒப்புவத்துள்ளார்கள்.
சேகாதர சேகாதரிகேள! ௧௬ இத்தைகேயாரின் தைலைமைய
ஒத்துக்ெகாள்ளும்படியும் அவர்கேளாடு ேசைவ ெசய்க ற ஒவ்ெவாருவைரயும்
ஒப்புக்ெகாள்ளும்படியும்நான்உங்களிடம் ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்.
௧௭ ஸ்ேதவான், ெபார்த்துனாத்து, அகாயுக்கு ஆக ேயார் வந்தைத அற ந்து

சந்ேதாஷப்பட்ேடன். நீங்கள் இங்கு இல்ைல. ஆனால் அவர்கள் உங்கள்
இடத்ைத ந ரப்ப யுள்ளார்கள். ௧௮எனதுஆவக்கும் உங்கள்ஆவக்கும்அவர்கள்
ஓய்வளித்துள்ளார்கள். இத்தைகய மனிதரின் மத ப்ைப நீங்கள் அைடயாளம்
கண்டுெகாள்ளேவண்டும்.
௧௯ ஆசயாவன் சைபயனர் உங்கைள வாழ்த்துகறார்கள். ஆக்கல்லாவும்,

ப ரிஸ்கல்லாளும் கர்த்தருக்குள் உங்கைள வாழ்த்துகறார்கள். அவர்களின்
வீட்டில் சந்த க்க ற சைபயும் உங்கைள வாழ்த்துகறது. ௨௦ இங்குள்ள எல்லா
சேகாதர சேகாதரிகளும் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கைளத் ெதரிவ க்க றார்கள்.
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நீங்கள் சந்த க்ைகயல் பரிசுத்த முத்தத்தன் மூலம் ஒருவைரெயாருவர்
வாழ்த்த க்ெகாள்ளுங்கள்.
௨௧ பவுல் ஆகய நான் இந்த வாழ்த்துதைல என் ெசாந்தக் ைகயனால்

எழுதுக ேறன்.
௨௨ கர்த்தைர ேநச க்காத எவெனாருவனும் ேதவனிடமிருந்து எந்நாளும்

ப ரிந்தவனாகமுற்றலும்அழிந்துேபானவனாகஇருப்பானாக.
கர்த்தேர,வாரும்.
௨௩கர்த்தராக யஇேயசுவன்கருைபஉங்கேளாடுஇருப்பதாக!
௨௪க றஸ்துஇேயசுவல்என்அன்புஉங்கள்அைனவேராடும்கூடஇருப்பதாக!
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ெகாரிந்த யருக்கு
எழுத யஇரண்டாம்கடிதம்

௧ இேயசு க றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனாகய பவுல் எழுதுவது, நான்
அப்ேபாஸ்தலன் ஆேனன். ஏெனன்றால் நான் அவ்வதம் ஆவைதேய ேதவன்
வரும்பனார். க றஸ்துவல்நமதுசேகாதரனாகயதீேமாத்ேதயுவ டமிருந்தும்
ெகாரிந்துநகரின் ேதவனுைடயசைபக்கும்அகாயா நாெடங்கும்உள்ளஎல்லா

பரிசுத்தவான்களுக்கும்எழுதுகறதாவது,
௨ நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனாலும், கர்த்தராக ய இேயசு

க றஸ்துவனாலும்உங்களுக்குக்கருைபயும் சமாதானமும்உண்டாவதாக.

பவுல்ேதவனுக்குநன்ற கூறுதல்
௩ நமது கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் பதாவாகய ேதவைன

வாழ்த்துங்கள். ேதவேன இரக்கம் நைறந்த ப தா. எல்லா வதமான
ஆறுதல்களுக்கும் உைறவ டம் அவர் தான். ௪ நாம் துன்பத்தல் இருக்கும்
ஒவ்ெவாரு முைறயும் அவர் ஆறுதல் வழங்குகறார். இது எந்த வைகயலாவது
மற்றவர்கள் துன்பத்தல் இருக்கும்ேபாது நாம் ஆறுதல் வழங்கத்
துைணயாயருக்கும். நம்ைம ேதவன் ஆறுதல்படுத்துவைதப் ேபாலேவ
நாம் அவர்கைளயும் ஆறுதல்படுத்த ேவண்டும். ௫ க றஸ்துவன் அேநக
துன்பங்களில் நாம் பங்கு ெகாண்டால் க றஸ்துவடமிருந்து நமக்கு மிகுந்த
ஆறுதலும் கைடக்கும். ௬ நாங்கள் ெதால்ைலக்குட்பட்டால் அது உங்களின்
இரட்ச ப்புக்காகவும் ஆறுதலுக்காகவும் தான். நாங்கள் ஆறுதல் ெபற்றால் அது
உங்களின் ஆறுதலுக்காகத்தான். எங்களுக்கு ேநரும் ெதால்ைலகள் ேபால
உங்களுக்கு ேநரும் ெதால்ைலகைள நீங்கள் ெபாறுைமயுடன் தாங்க க்ெகாள்ள
இது உதவும். ௭ உங்களுக்கான எங்கள் நம்ப க்ைக பலமானது. எங்கள்
துன்பங்களில் நீங்களும் பங்கு ெகாள்வீர்கள் என்பைத அற ேவாம். எனேவ,
எங்கள்ஆறுதலிலும்உங்களுக்குப்பங்குஉண்டுஎன்பைதநாங்கள்அற ேவாம்.
௮ சேகாதர சேகாதரிகேள, ஆசயா நாட்டில் நாங்கள் பட்ட துன்பங்கைளப்

பற்ற நீங்களும் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என வரும்புக ேறாம். அங்ேக
எங்களுக்குப்ெபரும் பாரங்கள்இருந்தன. அந்த பாரங்கள்எங்கள்பலத்ைதவ ட
ெபரிது. வாழ்க்ைகப் பற்றய நம்ப க்ைகையேய நாங்கள் இழந்துவ ட்ேடாம்.
௯உண்ைமயாகேவநாங்கள்இறந்துேபாேவாம்எனமனதற்குள்எண்ணிேனாம்.
நம்மீது நம்ப க்ைக ைவக்காமல் ேதவன் மீது நம்ப க்ைக ைவப்பைத நாம்
உணரும் ெபாருட்டு இது இவ்வைகயல் நடந்தது. அவர் மரணத்தலிருந்து
மக்கைள எழுப்பயவர். ௧௦இது ேபான்ற மரண ஆபத்துகளில் இருந்து ேதவன்
எங்கைளக் காப்பாற்றனார். அவர் ெதாடர்ந்து நம்ைமக் காப்பாற்றுவார்.
நாங்கள்அவர்மீதுதான்நம்ப க்ைகையைவத்தருக்க ேறாம். அவேரெதாடர்ந்து
நம்ைமக் காப்பாற்றுவார். ௧௧ நீங்கள் உங்களது ப ரார்த்தைனகள் மூலம்
எங்களுக்கு உதவலாம். ஏராளமான மக்கள் எங்களுக்காக நன்ற ெசால்வர்.
அவர்களின்ப ரார்த்தைனகளால் ேதவன்எங்கைளஆசீர்வத ப்பார்.

பவுலின்த ட்டங்களில்மாற்றம்
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௧௨இதற்காக நாங்கள்ெபருைமப்படுக ேறாம். நான்இதைனமனப்பூர்வமாகக்
கூறுேவன். இது உண்ைமயானது. நாங்கள் இந்த உலகத்தல்
ெசய்த அைனத்ைதயும் ேதவன் தந்த ேநர்ைமயும் சுத்தமும் ெகாண்ட
இதயத்ேதாடு ெசய்ேதாம். நாங்கள் உங்களிடம் ெசய்த காரியங்களில்
இது ேமலும் உண்ைமயானது. இவற்ைற நாங்கள் ேதவனுைடய
கருைபயால் ெசய்ேதாம். உலகலுள்ள ஞானத்தால் ெசய்யவல்ைல.
௧௩ உங்களால் வாச த்து புரிந்துெகாள்ளத்தக்கவற்ைற மட்டுேம உங்களுக்கு
எழுதுக ேறாம். ௧௪ எங்கைளப் பற்ற ஏற்ெகனேவ சல காரியங்கைள
நீங்கள் புரிந்துெகாண்டிருப்பைதப் ேபால இைதயும் நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள
முடியும் என்று நம்புக ேறாம். எங்களுக்காகப் ெபருைம அைடய முடியும்
என்பைதப் புரிந்துெகாள்வீர்கள் என்று நம்புக ேறன். இது கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்து மீண்டும் வரும்ேபாது உங்களுக்காக நாங்கள் ெபருைமப்படுவைதப்
ேபான்றருக்கும்.
௧௫நான்இவற்ைறப்பற்றெயல்லாம்மிகவும்உறுதயாகஇருந்ேதன். அதனால்

தான் முதலில் உங்கைளச் சந்த க்கத் த ட்டமிட்ேடன். ப றகு நீங்கள் இரண்டு
முைற ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்களாவீர்கள். ௧௬ மக்கேதானியாவுக்குப் ேபாக ற
வழியல் உங்கைளச் சந்த க்கத் த ட்டமிட்ேடன். ப றகு தரும்பும் வழியல்
மீண்டும் உங்கைளச் சந்த க்கத் த ட்டமிட்ேடன். யூேதயாவுக்குப் ேபாகும்ேபாது
உங்கள் உதவையப் ெபற வரும்ப ேனன். ௧௭ நான் ச ந்த த்துப் பார்க்காமேலேய
இத்த ட்டங்கைள வகுத்ேதன் என்று நைனக்கறீர்களா? அல்லது நான் “ஆமாம்,
ஆமாம்”என்றும்அேதேநரத்தல் “இல்ைல,இல்ைல”என்றும்ெசால்லும்படியான
இந்த உலகத்தன் த ட்டங்கைளப் ேபான்ேற இத்த ட்டங்களும் இருக்கன்றன
என்றுநைனக்கறீர்களா?
௧௮ஆனால் ேதவைன நம்ப முடியுமானால், ப றகு நாங்கள் ெசால்பைவ ஒேர

ேநரத்தல் “ஆமாம் என்றும்” “இல்ைல என்றும்” இருக்காது என நம்பமுடியும்.
௧௯ என்னாலும், ச ல்வானுவனாலும், தீேமாத்ேதயுவனாலும் ேபாத க்கப்பட்ட
ேதவனுைடய குமாரனாகய இேயசு க றஸ்து ெவறும் “ஆமாம்” மற்றும்
“இல்ைல” ேபால அல்லர். க றஸ்துவுக்குள் அது எல்லா காலத்தலும் “ஆமாம்”
மட்டும்தான். ௨௦ ேதவனுைடய வாக்குறுதகள் எல்லாம் இேயசு க றஸ்துவுக்குள்
“ஆம்” என்றுள்ளது. ஆகேவதான் ேதவனுைடய மகைமைய கறஸ்துவன்
வழியாகச் ெசால்லும்ேபாது “ஆெமன்”* என்க ேறாம். ௨௧ நீங்களும் நாங்களும்
கறஸ்துவுக்கு உரியவர்கேள என்பைத ேதவேன உறுதயாக்கனார். நமக்கு
ஞானஸ்நானம்வழங்கயவரும்அவேர. ௨௨நாம்அவைரச் சார்ந்தவர் என்பைதக்
காட்ட அவேர முத்தைரய ட்டார். அவர் தம்முைடய ஆவைய நம் இதயத்தல்
ந ரப்பனார். அதுஅவர்தமதுவாக்குறுதகைளநைறேவற்றுவார்என்பதற்கான
உறுத ப்பத்த ரமும்நரூபணமுமாயற்று.
௨௩ நான் ெசால்வெதல்லாம் உண்ைம. இதற்கு ேதவேன சாட்ச . நான்

ெகாரிந்து நகருக்கு வராததற்குக் காரணம் உங்கைளத் தண்டிக்கக் கூடாது
என்பதும் உங்கைளப் புண்படுத்தவ டக்கூடாது என்பதும்தான். ௨௪ நாங்கள்
உங்கள் வசுவாசத்ைதக் கட்டுப்படுத்துக ேறாம் என்று நான் எண்ணவல்ைல.
நீங்கள்உங்கள்வசுவாசத்தல் பலமாய்இருக்க றீர்கள். உங்கள் மக ழ்ச்ச க்காக
உங்கேளாடுபணிபுரிபவர்களாகஇருக்க ேறாம்.

* ௧:௨௦: ஆெமன்ஆெமன்என்றுெசான்னால்ஏற்றுக்ெகாள்ளுக ேறன்என்றுெபாருள்.
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௨
௧ எனது அடுத்த சந்த ப்பு உங்கைளத் துயரப்படுத்தக் கூடாது என்று

முடிவு ெசய்துவ ட்ேடன். ௨ நான் உங்கைளத் துயரப்படுத்தனால், பன்னர்
யார் என்ைன மகழ்ச்ச ப்படுத்துவர்? நான் துயரப்படுத்தய நீங்கள்தாேன
என்ைன மகழ்ச்ச ப்படுத்த முடியும்? ௩ இந்தக் காரணத்துக்காகத்தான்
உங்களுக்குக் கடிதம் எழுத ேனன். அதனால் உங்கைள சந்த க்கும்ேபாது,
என்ைன மகழ்ச்ச ப்படுத்தப்ேபாகும் உங்கைளத் துயரப்படுத்தமாட்ேடன்.
எனது மகழ்ச்சைய நீங்கள் அைனவரும் பக ர்ந்துெகாள்வீர்கள் என்று
உறுதயாக எண்ணுகேறன். ௪ நான் இதற்கு முன்பு உங்களுக்கு எழுதும்ேபாது
மனதல் ெதால்ைலகைளயும், துயரங்கைளயும் ெகாண்டிருந்ேதன். நான் என்
கண்ணீராேலேயஎழுத ேனன். உங்கைளத்துயரப்படுத்தேவண்டுெமன்றுஅைத
எழுதவல்ைல. உங்கள் மீதுள்ள என்அளவற்றஅன்ைப நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள
ேவண்டுெமனஅவ்வாறுஎழுத ேனன்.
தவறுெசய்தவைனமன்னியுங்கள்
௫ உங்கள் கூட்டத்தலுள்ள ஒருவேன துயரத்துக்குக் காரணமாக இருந்தான்.

எனக்கு மட்டுமல்ல, உங்கள் அைனவரின் துயரத்துக்கும் அவேன காரணமாக
இருந்தான். அதாவது, ஏதாவது ஒரு வழியல் (நான் மிைகப்படுத்த
வரும்பவல்ைல) எல்லாருக்கும் துயரமுண்டாக அவன் காரணமாக இருந்தான்.
௬ உங்களில் பலர் அவனுக்குத் தந்த தண்டைனேய ேபாதுமானது. ௭ஆனால்
இப்ெபாழுது அவைன மன்னித்து ஆதரவு அளிக்க ேவண்டும். அது
அவைன அதக துயரத்தல் ஆழ்ந்து ேபாகாதபடி காக்கும். ௮ நீங்கள்
அவைன ேநச க்க றீர்கள் என்பைத அவனுக்குக் காட்ட ேவண்டும் என்று
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். அதனால்தான்நான்உங்களுக்குஎழுத ேனன். ௯நீங்கள்
எல்லாவற்றலும் பணிவுடன் இருக்கறீர்களா என்று ேசாத த்து அறயேவ
எழுத ேனன். ௧௦ நீங்கள் யாைரயாவது மன்னித்தால் அவர்கைள நானும்
மன்னித்துவடுக ேறன். நான் மன்னிப்பைவ அைனத்தும் (மன்னிக்கப்பட
ஏேதனும்இருக்கும் பட்சத்தல்) உங்கள்ெபாருட்ேடஆகும். க றஸ்து எங்கேளாடு
இருக்க றார். ௧௧ சாத்தான் என்னிடமிருந்த எைதயும் ெவல்லமுடியாதவைகயல்
இைதச்ெசய்ேதன். சாத்தானின் சத த ட்டங்கைளயும்நாம் நன்றாகஅற ேவாம்.
துேராவாவல்பவுலின்பணி
௧௨ க றஸ்துவன் நற்ெசய்தையப் பரப்புவதற்காக நான் துேராவாவற்குப்

ேபாேனன். கர்த்தர்அங்குஎனக்குநல்லவாய்ப்பைனத்தந்தார். ௧௩அங்ேகஎனது
சேகாதரன் தீத்துைவப் பார்க்காததால் நான் அைமதயற்று இருந்ேதன். எனேவ
நான் அங்குள்ளவர்களிடம் வைடெபற்றுக்ெகாண்டு மக்கேதானியாவற்குப்
ேபாேனன்.
௧௪ ேதவனுக்கு நன்ற . ேதவன் எப்ெபாழுதும் எங்கைளக் கறஸ்துவன்

மூலம் ெவற்ற ெபறும்படி வழி நடத்துக றார். இனிய மணமுள்ள வாசைனப்
ெபாருைளப் ேபான்று எல்லா இடங்களிலும் ேதவன் தனது அறைவப் பரப்ப
நம்ைமப் பயன்படுத்துகறார். ௧௫ இரட்ச க்கப்படுக றவர்களுக்கைடயலும்
ெகட்டுப்ேபாேவாரிைடேயயும் நாங்கள் கறஸ்துவன் நறுமணமாக
இருக்க ேறாம். இதுேவ நாங்கள் ேதவனுக்குத் தரும் காணிக்ைக.
௧௬ ெகட்டுப்ேபாேவாரிைடேய இறப்புக்கு ஏதுவான மரணத்தன் வாசைனயாக
இருக்க ேறாம். இட்ச க்கப்படுக றவர்களுக்குள்ேள வாழ்க்ைகக்கு
ஏதுவான ஜீவ வாசைனயாக இருக்க ேறாம். இைவகைள ெசயல்படுத்தத்
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தகுதயானவன் யார்? ௧௭ மற்றவர்கைளப் ேபான்று, நாங்கள் ேதவனுைடய
வார்த்ைதைய இலாபத்துக்காக வற்பதல்ைல. ஆனால் ேதவனுக்கு
முன்னால் கறஸ்துவுக்குள் உண்ைமையேய ேபசுக ேறாம். ேதவனால்
அனுப்பப்பட்டவர்கைளப் ேபால் நாங்கள்ேபசுக ேறாம்.

௩
புதயஉடன்படிக்ைக
௧ நாங்கள் மீண்டும் எங்கைளப்பற்ற ேய ெபருைமயாகப் ேபச க்ெகாள்ள

ஆரம்ப த்து வ ட்ேடாமா? மற்றவர்கைளப் ேபான்று எனக்ேகா அல்லது
என்னிடமிருந்ேதா அறமுக நருபங்கள் ேதைவயா? ௨ எங்கள் நருபம் நீங்கள்
தான். எங்கள் இதயங்களில் நீங்கள் எழுதப்பட்டிருக்க றீர்கள். அைனவராலும்
அறயப்படுக றவர்களாகவும், வாச க்கப்படுக றவர்களாகவும் இருக்க றீர்கள்.
௩ க றஸ்துவடமிருந்து எங்கள் மூலம் அனுப்பய நருபம் நீங்கள் தான் என்று
காட்டிவ ட்டீர்கள். இந்நருபம் ைமயால் எழுதப்படவல்ைல. ஜீவனுள்ள
ேதவனுைடய ஆவயால் எழுதப்பட்டுள்ளது. இது கற்பலைகயன்* மீது
எழுதப்படவல்ைல. மனிதஇதயங்களின்மீதுஎழுதப்பட்டுள்ளது.
௪ க றஸ்துவன் மூலம் ேதவனுக்கு முன்னால் உறுதயாக நம்புவதால்

எங்களால் இவற்ைறச் ெசால்ல முடிக றது. ௫ எங்களால் நல்லதாக எதைனயும்
ெசய்யமுடியும் என்றுநாங்கள் கருதுவதாகஅர்த்தம்இல்ைல. ெசய்யேவண்டிய
எல்லாக் காரியங்களுக்குமான வல்லைமைய எங்களுக்குத் தருபவர் ேதவேன
ஆவார். ௬ புது உடன்படிக்ைக ஊழியராக இருக்கும்படி அவேர எங்கைளத்
தகுதயுள்ளவர்ஆக்கனார். இந்தப் புதயஒப்பந்தம்ெவறும்எழுத்துப்பூர்வமான
ஒப்பந்தமாய் இராமல்ஆவக்குரியதாக இருக்க றது. எழுத்துப் பூர்வமான சட்டம்
மரணத்ைதக்ெகாண்டுவருகறது. ஆவேயாவாழ்ைவத்தருகறது.
புதயஉடன்படிக்ைகயும்மகைமயும்
௭ மரணத்துக்கு வழி வகுக்கும் ேசைவக்குரிய ப ரமாணங்கள் கற்களில்

எழுதப்பட்டன. அது ேதவனுைடய மகைமேயாடு வந்தது. அதனால்
ேமாேசயன் முகம் ஒளி ெபற்றது. அந்த ஒளி இஸ்ரேவல் மக்கைளப்
பார்க்க இயலாதபடி ெசய்தது. அந்த மகைம ப றகு மைறந்துேபானது.
௮ எனேவ ஆவக்குரிய ேசைவ ந ச்சயமாக மிகுந்த மகைமயுைடயதாக
இருக்கும். ௯ மக்கைள நயாயம் தீர்க்க ற ேசைவகள் மகைமயுைடயதாக
இருக்கும்ேபாது ேதவனுக்கும் மனிதனுக்குமிைடேய சீரான உறவுக்கு உதவும்
ேசைவகளும் மிகுந்த மகைம உைடயதாக இருக்கும். ௧௦ பைழய ேசைவகளும்
மகைமக்குரியேத. எனினும் புதய ேசைவகளால் வரும் மகைமேயாடு
ஒப்படும்ேபாது அதன் ெபருைம அழிந்துேபாக றது. ௧௧ மைறந்து ேபாக றைவ
மகைமயுைடயதாகக் கருதப்படுமானால் என்ெறன்றும் நைலத்து இருப்பைவ
மிகுந்தமகைமயுைடயேத.
௧௨ எங்களுக்கு இந்த நம்ப க்ைக இருப்பதால் நாங்கள் ைதரியமாக

இருக்க ேறாம். ௧௩ நாங்கள் ேமாேசையப் ேபான்றல்ைல. அவர் தன் முகத்ைத
முக்காடிட்டுமூடிமைறத்துக்ெகாண்டார். அவரதுமுகத்ைதஇஸ்ரேவல்மக்களால்
பார்க்கமுடியவல்ைல. அந்தெவளிச்சமும்மைறந்துேபாய ற்று. அவர்கள்அதன்
மைறைவப் பார்ப்பைத ேமாேச வரும்பவல்ைல. ௧௪ஆனால் அவர்கள் மனமும்

* ௩:௩: கற்பலைக ேதவன் ேமாேசக்குெகாடுத்தச் சட்டம். அதுகற்பலைகயல் எழுதப்பட்டிருந்தது. யாத்த
24:12; 25:16.
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அைடத்தருந்தது. அவர்களால் புரிந்துெகாள்ள முடியவல்ைல. இப்ெபாழுதும்
கூட அந்த முக்காடு அவர்கள் பைழய ஏற்பாட்ைடப் புரிந்துெகாள்ள முடியாதபடி
ெசய்கன்றது. அந்த முக்காடு க றஸ்துவால்தான் வலக்கப்படுக றது.
௧௫ ஆனாலும் கூட இன்று, மக்கள் ேமாேசயன் சட்டத்ைத வாச க்கும்ேபாது
அவர்களின் மனம் மூடிக்ெகாண்டிருக்க றது. ௧௬ ஆனால் எவெனாருவன்
மாற்றம் ெபற்று, கர்த்தைரப் பன்பற்றுகறாேனா அவனுக்கு அந்த முக்காடு
வலக்கப்படுக றது. ௧௭ கர்த்தேர ஆவயாய் இருக்க றார். எங்ெகல்லாம் அந்த
ஆவயானவர்உள்ளாேரா அங்ெகல்லாம்வடுதைலஉண்டு. ௧௮நமதுமுகங்கள்
மூடப்பட்டில்ைல. நாெமல்லாரும் ேதவனுைடய மகைமையக் காட்டுக ேறாம்.
நாம் அவைரப்ேபான்று மாற்றப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறாம். நம்முள் எழும்
இம்மாற்றம் ேமலும் ேமலும் மகைமையத் தருகறது. இம்மகைம ஆவயாக
இருக்க றகர்த்தரிடமிருந்துவருகறது.

௪
ஆன்மாவுக்குரிய ெபாக்கஷம்
௧ ேதவன் தன் கருைபயால் இந்தப் பணிைய எங்களுக்குக்ெகாடுத்தார்.

ஆைகயால் இதைன வட்டுவ டமாட்ேடாம். ௨ ஆனால் இரகச யமானதும்
ெவட்கப்படத்தக்கதுமான வழிகளில் இருந்து வலக இருக்க ேறாம். நாங்கள்
தந்த ரங்கைளப் பயன்படுத்துவதல்ைல. ேதவனுைடய ேபாதைனகைளயும்
இழிவாக்குவதல்ைல. நாங்கள் உண்ைமையத் ெதளிவாகப் ேபாத க்க ேறாம்.
நாங்கள் யார் என்பைத இப்படித்தான் மக்களுக்குப் புலப்படுத்துக ேறாம். இது,
நாம் ேதவனுக்கு முன் எத்தைகய மக்கள் என்பைதயும் அவர்கள் மனதற்குக்
காட்டுக றது. ௩ நாம் பரப்புக ற நற்ெசய்த மைற ெபாருளாக இருக்கலாம்.
ஆனால் அது ெகட்டுப்ேபாக றவர்கட்ேக மைற ெபாருளாய் இருக்கும். ௪ இந்த
உலகத்ைத ஆள்பவனாகய* சாத்தான் வசுவாசம் இல்லாதவர்களின் மனைதக்
குருடாக்கனான். அவர்களால் க றஸ்துவன் நற்ெசய்தயன் ஒளிையப் பார்க்க
இயலாது. க றஸ்துவன் மகைமக்குரிய நற்ெசய்தையயும் அறயார்கள்.
க றஸ்து மட்டுேம ேதவன் ேபான்று இருப்பவர். ௫ நாங்கள் எங்கைளப் பற்ற ப்
ப ரச்சாரம் ெசய்வதல்ைல. ஆனால், இேயசு க றஸ்துேவ நமது கர்த்தர் என்றும்
நாங்கள் இேயசுவுக்காக உங்களுைடய ஊழியக்காரர்கள் என்றும் ப ரச்சாரம்
ெசய்க ேறாம். ௬ “இருளிலிருந்து ெவளிச்சம் ப ரகாச க்கும்” என்று ேதவன்
ஒருமுைற ெசான்னார். எங்கள் இதயங்களில் ெவளிச்சத்ைத ஏற்படுத்தய
ேதவனும் இவேர ஆவார். ேதவனுைடய மகைமைய கறஸ்துவன் முகத்தல்
ெதரியச் ெசய்வதன்மூலம்அவர் எங்களுக்குஒளிையத்தந்தார்.
௭ இப்ெபாக்கஷத்ைத நாம் ேதவனிடமிருந்து ெபற்றுள்ேளாம். ஆனால்

நாங்கேளா ெபாக்கஷத்ைதத் தாங்கயுள்ள மண் ஜாடிகைளப் ேபான்ேற
இருக்க ேறாம். இப்ேபராற்றலானது எங்களிடமிருந்து அல்ல, ேதவனிடம்
இருந்ேத வருகறது என்பைத இது காட்டும். ௮ எங்கைளச் சுற்றலும்
ெதால்ைலகள்உள்ளன. ஆனால்அவற்றால்நாங்கள்ேதால்வ அைடயவல்ைல.
அவ்வப்ேபாது ெசய்வது ெதரியாமல் தைகக்க ேறாம். ஆனால் முயற்ச
ெசய்வைத ஒருேபாதும் ைகவ டவல்ைல. ௯ நாங்கள் தண்டிக்கப்படுக ேறாம்.
ஆனால் ேதவன் எங்கைளக் ைகவ டவல்ைல. ச ல ேநரங்களில் நாங்கள்
தூக்கெயறயப்படுக ேறாம். ஆனால் அழிந்துேபாகவல்ைல. ௧௦ எங்கள்

* ௪:௪: ஆள்பவன்கட்டுப்பாட்டில்ைவத்தருப்பவன்.
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ெசாந்த சரீரங்களில் இேயசுவன் மரணத்ைதச் சுமந்து த ரிக ேறாம். அதனால்
எங்கள் சரீரங்களில் இேயசுவன் வாழ்வும் புலப்படேவண்டும் என்பதற்காகேவ
மரணத்ைதச் சுமந்து த ரிக ேறாம். ௧௧ நாங்கள் உய ேராடு இருக்க ேறாம்
என்றாலும் இேயசுவுக்காக எப்ேபாதும் மரண ஆபத்தல் உள்ேளாம். அழியும்
நம் சரீரங்களில் இேயசுவன் வாழ்ைவக் காணமுடியும் என்பதற்காகேவ
இது எங்களுக்கு ேநர்ந்தருக்க றது. ௧௨ ஆைகயால் மரணம் எங்களுக்குள்
பணிபுரிக றது;வாழ்வுஉங்களுக்குள்பணிபுரிக றது.
௧௩ “நான் வசுவாச த்ேதன், அதனால் ேபசுக ேறன்”✡ என்று எழுதப்பட்டுள்ளது.

எங்கள்வசுவாசமும்அத்தைகயதுதான். நாங்கள்வசுவாச க்க ேறாம்,அதனால்
ேபசுக ேறாம். ௧௪ ேதவன் இேயசுைவ மரணத்தலிருந்து எழுப்பனார். அேதாடு
இேயசுவுடன் ேதவன் எங்கைளயும் எழுப்புவார் என்று அற ேவாம். ேதவன்
உங்கேளாடு எங்கைளயும் ஒன்று ேசர்ப்பார். நாம் அவருக்கு முன் நற்ேபாம்.
௧௫ இைவ எல்லாம் உங்களுக்காகத்தான். ஆைகயால் ேதவனுைடய கருைப,
ெமன்ேமலும் மிகுதயான மக்களுக்கு வழங்கப்படுக றது. இது, ேமலும்
ேதவனுைடயமகைமக்காகஅத கஅளவல்நன்றகைளக்குவக்கும்.

வசுவாசத்தால்வாழ்தல்
௧௬ அதனால் நாங்கள் ஒருேபாதும் பலவீனர்களாக ஆவதல்ைல. எங்களது

சரீரம் ேவண்டுமானால் முதுைமயாலும் பலவீனத்தாலும் ேசார்வைடயலாம்.
ஆனால் எங்களுக்குள்இருக்கறஆவ ஒவ்ெவாரு நாளும் புத தாக்கப்படுக றது.
௧௭ தற்சமயத்த ற்கு ச ற்சல ெதாந்தரவுகள் எங்களுக்கு உண்டு. எனினும்
அைவ, முடிவற்ற மகைமையப் ெபறேவ எங்களுக்கு உதவும். அந்த முடிவற்ற
மகைமயானது இந்தத் ெதால்ைலகைளவ ட மிகப் ெபரியது. ௧௮ ஆைகயால்
நம்மால் காணமுடிந்தவற்ைறப் பற்றயல்ல, காணமுடியாதவற்ைறப்
பற்ற ேய நாங்கள் ச ந்த க்க ேறாம். காணப்படுகறைவ தற்காலிகமானைவ.
காணப்படாதைவேயா ந ரந்தரமானைவ.

௫
௧ பூமியல் வாழ்வதற்குக் கைடத்த கூடாரம் ேபான்ற நம் சரீரம் அழியக்

கூடியது என்பைத நாம் அற ேவாம். ஆனால் அது நகழும்ேபாது ேதவன்
நாம் வாழ்வதற்ெகன்று ஓர் இடம் ைவத்துள்ளார். அது மனிதர்களால்
அைமக்கப்பட்ட இடமல்ல. அது பரேலாகத்தல் உள்ள வீடு. அது
என்ெறன்றும் நைலத்தருப்பது. ௨ஆனால் நாம் இப்ெபாழுது இந்த சரீரத்தால்
ேசார்வுற்றருக்க ேறாம். பரேலாக வீட்ைட ேதவன் ெகாடுக்க ேவண்டுெமன்று
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறாம். ௩ அது நம்ைம ஆைடயுள்ளவர்கைளப் ேபாலாக்கும்.
நாம் ந ர்வாணமானவர்கைளப்ேபால இருக்கமாட்ேடாம். ௪ நம் கூடாரம் ேபான்ற
இந்த சரீரத்தல் வாழும்வைர பாரமுள்ளவர்களாய்த் துன்பப்படுக ேறாம். இந்த
சரீரத்ைதவ ட்டுவ ட ேவண்டுெமன்றுநான்கூறவல்ைல. ஆனால்நாம் பரேலாக
வீட்டால் ேபார்த்தப்பட ேவண்டும் என்ேற வரும்புக ேறன். ப றகு அழிவைடயும்
இந்த சரீரம் உயருடன் நைறந்தருக்கும். ௫ இதற்காகத்தான் ேதவன் நம்ைம
ஆயத்தம் ெசய்தருக்க றார். ஆவ என்னும் அச்சாரத்ைதத் தந்து நமக்கு புதய
வாழ்க்ைகையஉறுத ப்படுத்துகறார்.

✡ ௪:௧௩: சங்கீதம் 116:10-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௬ எனேவ நாம் எப்ெபாழுதும் ைதரியத்ேதாடு இருக்க ேறாம். நாம் இந்த
சரீரத்தல் இருக்கும் வைர கர்த்தைர வ ட்டு வலக இருக்க ேறாம் என்பைதத்
ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும். ௭ நாம் எைத நம்புக ேறாேமா அதன்படி
வாழ்க ேறாம். நாம் எைதப் பார்க்க ேறாேமா அதன்படி வாழவல்ைல.
௮ எனேவதான் நமக்குத் தன்னம்ப க்ைக ேவண்டும் என்க ேறன். நாம்
உண்ைமயாகேவ இந்த சரீரத்ைதவ ட்டு வலக பரேலாகத்தல் கர்த்தேராடு
இருக்கேவவரும்புக ேறாம். ௯ேதவைனத்தருப்த ப்படுத்துவேதவாழ்க்ைகயல்
நமது ஒேர குற க்ேகாள். இங்ேக இந்த சரீரத்தல் வாழ்ந்தாலும் அங்ேக
கர்த்தேராடு இருந்தாலும் ேதவைனத் தருப்த ப்படுத்தேவ வரும்புக ேறாம்.
௧௦ நயாயந்தீர்க்கப்படுவதற்காக நாம் அைனவரும் கறஸ்துவன் முன்பு நற்க
ேவண்டும். ஒவ்ெவாருவனும் அவனவனுக்குரியைதப் ெபறுவான். உலகல்
சரீரத்துடன் பூமியல் வச க்கும்ேபாது அவனவன் ெசய்த நன்ைம அல்லது
தீைமகளுக்குத்தகுந்தபடிேயதீர்ப்பளிக்கப்படுவான்.
தூண்டிவடும்ேதவஅன்பு
௧௧ கர்த்தருக்குப் பயப்படுவது என்றால் என்ன ெபாருள் என நாம்

அற ேவாம். எனேவ மக்கள் உண்ைமைய ஏற்றுக்ெகாள்ளும்படி உதவ
நாங்கள் முயற்ச ெசய்க ேறாம். உண்ைமயல் நாங்கள் யார் என்பது
ேதவனுக்குத் ெதரியும். எங்கைளப் பற்ற உங்கள் இதயங்களுக்கும்
ெதரியும் என்று நம்புக ேறன். ௧௨ நாங்கள் மீண்டும் உங்களுக்கு எங்கைள
நரூப த்துக்ெகாள்ள முயற்ச ெசய்யவல்ைல. ஆனால் எங்கைளப் பற்ற
நாங்கள் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ேறாம். எங்கைளக் குறத்து நீங்கள்
ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்வதற்கான காரணங்கைளயும் ெசால்லியருக்க ேறாம்.
இப்ேபாது ெவளிப்பைடயாய்த் ெதரியும் சல காரணங்களுக்காகத்
தம்ைமத்தாேம பாராட்டிக்ெகாள்ளும் சலருக்குத் ெதரிவ க்க உங்களிடம் ஒரு
பதல் உள்ளது. ஒரு மனிதனின் இதயத்துக்குள் என்ன இருக்கறது என்பைதப்
பற்ற க் கவைல இல்லாதவர்கள் அவர்கள். ௧௩ நாங்கள் ைபத்தயம் என்றால்
அதுவும் ேதவனுக்காகத்தான். நாங்கள் ெதளிந்த, சரியான புத்த உள்ளவர்கள்
என்றால் அதுவும் உங்களுக்காகத்தான். ௧௪ க றஸ்துவன் அன்பு எங்கைளத்
தூண்டிவடுகறது. ஏெனன்றால் ஒவ்ெவாருவருக்குமாக அவர் இறந்தார்
என்பது, அைனவருேம இறந்துவ ட்டைதேய குற க்கும் என்று நமக்குத் ெதரியும்.
௧௫ க றஸ்து மக்கள் அைனவருக்காகவும் இறந்து ேபானதால், உய ேராடு
இருக்க றவர்கள் இனிேமல் தங்களுக்ெகன்று இராமல், தங்களுக்காக மரித்து
எழுந்தக றஸ்துவுக்காகஉய ர்வாழேவண்டும்.
௧௬ எனேவ, இந்த ேநரத்தலிருந்து, நாங்கள் ஒருவைரயும் மற்ற உலக

மக்கைளப் ேபான்று சரீரத்தல் அறயமாட்ேடாம். முன்பு நாங்களும்
மற்றவர்கைளப் ேபான்ேற க றஸ்துைவ சரீரத்தல்அற ந்தருந்ேதாம். இனிேமல்
அவ்வாறு எண்ணவல்ைல. ௧௭ எவராவது கறஸ்துவுக்குள் இருந்தால் அவன்
புத தாகப் பைடக்கப்பட்டவனாக றான். பைழயைவ மைறந்தன. அைனத்தும்
புதயைவ ஆயன. ௧௮ இைவ அைனத்தும் ேதவனிடமிருந்து வந்தன.
க றஸ்துவன் மூலம் ேதவன் அவருக்கும் நமக்கும் இைடயல் சமாதானத்ைத
உருவாக்கனார். மக்கைள சமாதானத்த ற்குள் ெகாண்டு வந்து ேசர்க்கும்
பணிைய எங்களுக்குக் ெகாடுத்தருக்க றார். ௧௯ ேதவன் கறஸ்துவுக்குள்
இருந்தார். அவருக்கும் உலகத்துக்கும் இைடயல் சமாதானத்ைத
உருவாக்கனார் என்று ெசால்க ேறன். க றஸ்துவுக்குள், தம் பாவங்கள்
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குறத்து குற்ற உணர்ச்ச ெகாண்ட மக்கைள ேதவன் குற்றவாளிகளாக
நறுத்துவதல்ைல. இச்சமாதானச் ெசய்தைய மக்களுக்குத் ெதரிவ க்கும்
ெபாருட்டு எங்களுக்குக் ெகாடுத்தார். ௨௦ எனேவ, க றஸ்துவுக்காகப் ேபச
நாங்கள் அனுப்பப்பட்டிருக்க ேறாம். எங்கள் மூலம் ேதவன் உங்கைள
அைழக்க றார். நாங்கள் கறஸ்துவுக்காகப் ேபசுக ேறாம். நீங்கள் அைனவரும்
ேதவேனாடு சமாதானமாக இருக்க ேவண்டுக ேறாம். ௨௧ க றஸ்துவடம் பாவம்
இல்ைல. ஆனால் ேதவன் நமக்காக அவைரப் பாவம் ஆக்கனார். நாம்
க றஸ்துவுக்குள் ேதவனுக்கு ஏற்றவர்களாக இருக்கேவண்டும் என்பதற்காக
ேதவன்இைதச்ெசய்தார்.

௬
௧ நாங்கள் ேதவேனாடு ேசர்ந்து பணியாற்றுகறவர்கள். எனேவ,

ேதவனிடமிருந்து நீங்கள் ெபற்ற கருைபைய பயனற்ற வைகயல் வீணடிக்க
ேவண்டாம் எனஉங்கைளக் ேகட்டுக்ெகாள்ளுக ேறன்.

௨ “நான்சரியானசமயத்தல்உன்ைனக்ேகட்ேடன்.
இரட்ச ப்புக்கானநாளில் நான்உதவ ெசய்ேதன்” ஏசாயா 49:8

என்றுேதவன்கூறுகறார்.

அவர் ெசான்ன “சரியான ேநரம்” என்பது இதுதான் என்று உங்களுக்குக்
கூறுக ேறன். “இரட்ச ப்புக்கானநாளும்”இதுதான்.
௩ எங்களின் பணியல் எவரும் குற்றம் கண்டு படிப்பைத நாங்கள்

வரும்பவல்ைல. ஆனாலும் மற்றவர்களுக்குப் ப ரச்சைனயாய் இருக்கும்
எைதயுேம நாங்கள் ெசய்யவல்ைல. ௪ ஆனால், அைனத்து வழிகளிலும்
நாங்கள் ேதவனுைடய ஊழியக்காரர்கள் என்பைதக் காட்டி வருக ேறாம்.
பல கஷ்டங்களிலும், ப ரச்சைனகளிலும், துன்பங்களிலும் இதைன
நாங்கள் ெவளிப்படுத்துக ேறாம். ௫ நாங்கள் அடிக்கப்பட்டுச் சைறயல்
தள்ளப்படுக ேறாம். மக்கள் அத ர்ச்ச யைடந்து எங்களுடன் ேமாதுக றார்கள்.
நாங்கள் கடின ேவைலகைளச் ெசய்க ேறாம். ச ல ேநரங்களில் உணவும்,
உறக்கமும் இல்லாமல் இருக்க ேறாம். ௬ எங்கள் அறவனாலும்,
ெபாறுைமயாலும், இரக்கத்தாலும், தூய வாழ்க்ைகயாலும் நாங்கள்
ேதவனுைடய ஊழியர்கள் எனக் காட்டிக்ெகாள்க ேறாம். ௭ நாங்கள் இதைனப்
பரிசுத்தஆவயாலும்,தூயஅன்பாலும்,உண்ைமயானேபச்சாலும்ேதவனுைடய
வல்லைமயாலும் ெவளிப்படுத்துக ேறாம். எங்கள் சரியான வாழ்க்ைகையப்
பயன்படுத்த எல்லாவற்றலும்இருந்தும்எங்கைளக்காத்துக்ெகாள்க ேறாம்.
௮ ச லர் எங்கைள மத க்க றார்கள். மற்றும் சலர் எங்கைள

அவமானப்படுத்துகறார்கள். ச லர் எங்கைளப் பற்ற நல்ல ெசய்த கைளயும்
ேவறு சலர் ெகட்ட ெசய்த கைளயும் பரப்புக றார்கள். ச லர் எங்கைளப்
ெபாய்யர்கள்என்றுகுற்றம்சுமத்துகறார்கள். ஆனால்நாங்கள்உண்ைமையேய
ேபசுக ேறாம். ௯ இன்னும் சலருக்கு நாங்கள் முக்கயமற்றவர்கள். ஆனால்
நாங்கள் எல்ேலாருக்கும் நன்கு அறமுகமானவர்கள். நாங்கள் மடிந்து
ேபாவதுேபால் இருக்க ேறாம். ஆனால் ெதாடர்ந்து வாழ்க ேறாம். நாங்கள்
தண்டிக்கப்படுக ேறாம். ஆனால் ெகால்லப்படவல்ைல. ௧௦ எங்களுக்கு
நைறய ேசாகம் உண்டு. ஆனால் நாங்கள் எப்ெபாழுதும் மக ழ்ச்ச யுடன்
இருக்க ேறாம். நாங்கள் ஏைழகள்தான். ஆனால் பலைரச் ெசல்வராக்குக ேறாம்.
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எங்களுக்ெகன்று எதுவுமில்ைல. ஆனால் உண்ைமயல் எங்களுக்கு எல்லாம்
இருக்க றது.
௧௧ ெகாரிந்த யர்களாகய உங்களிடம் நாங்கள் ெவளிப்பைடயாகப்

ேபச யருக்க ேறாம். எங்கள் மனைதத் த றந்து காட்டியருக்க ேறாம்.
௧௨ உங்களிடம் நாங்கள் ெகாண்ட அன்பு எப்ெபாழுதும் குைறயவல்ைல.
அைதத் தடுத்ததும் இல்ைல. ஆனால் எங்கள்மீது உங்களிடம் உள்ள அன்ேப
தடுக்கப்பட்டிருக்க றது. ௧௩ நீங்கள் எனது பள்ைளகள் என்ற முைறயல் தான்
நான் ேபசுக ேறன். நாங்கள் ெசய்வது ேபாலேவ நீங்கள்இதயங்கைளத் தறந்து
காட்டுவீர்களா?
க றஸ்தவர்அல்லாதவர்கேளாடுவாழ்வதுஎப்படி?
௧௪ நீங்கள் வசுவாசம் இல்லாத மற்ற மக்கைளப் ேபான்றவர்கள் அல்லர்.

எனேவ நீங்களாகேவ ெசன்று அவர்கேளாடு ேசராதீர்கள். நல்லைவயும்
ெகட்டைவயும் ேசரக் கூடாது. ெவளிச்சமும் இருட்டும் ேசர்ந்தருக்க முடியாது.
௧௫ எப்படி க றஸ்துவும் சாத்தானும் உடன்பாடுெகாள்ள முடியும்? ஒரு
வசுவாச க்கும், வசுவாசம் இல்லாதவனுக்கும் ெபாதுவாக என்ன இருக்க
முடியும்? ௧௬ ேதவனுைடய ஆலயமானது ெவறும் சைலகேளாடு எவ்வாறு
ஒப்பந்தம் ெசய்ய முடியும்.? நாம் ஜீவனுள்ள ேதவன் வாழும் ஆலயங்கைளப்
ேபான்றுள்ேளாம்.

“நான் அவர்கேளாடு வாழ்ேவன்; நடப்ேபன்; நான் அவர்களது ேதவனாக
இருப்ேபன்.

அவர்கேளஎனதுமக்களாகஇருப்பார்கள்.” ேலவ . 26:11-12

௧௭ “எனேவஅவர்கைளவ ட்டுவ ட்டுெவளிேயவாருங்கள்.
அவர்களிடமிருந்துதனியாகஉங்கைளப்ப ரித்துக்ெகாள்ளுங்கள்.

சுத்தமில்லாத எைதயும்ெதாடேவண்டாம்.
நான்உங்கைளஏற்றுக்ெகாள்ேவன்”. ஏசாயா 52:11

௧௮ “நான்உங்களின்ப தாவாகஇருப்ேபன். நீங்கள்எனதுமகன்களாகவும்
மகள்களாகவும் இருப்பீர்கள் என்று எல்லா வல்லைமயும் ெகாண்ட கர்த்தர்
கூறுகறார்” 2 சாமுேவல் 7:14; 7:8

என்றுேதவன்கூறுகறார்.

௭
௧ அன்புள்ள நண்பர்கேள! ேதவனிடமிருந்து இந்த வாக்குறுதகைளப்

ெபற்றருக்க ேறாம். எனேவ, நாம் நம் சரீரத்ைதயும், ஆத்துமாைவயும்
அசுத்தப்படுத்தும் எதனிடமிருந்தும் முழுக்க முழுக்க வலக நம்ைம நாேம
தூய்ைமப்படுத்த க்ெகாள்ள ேவண்டும். நாம் நமது வாழ்க்ைக முைறய ேலேய
மிகச் சரியாக இருக்க முயற்ச ெசய்ய ேவண்டும். ஏெனன்றால் நாம் ேதவைன
மத க்க ேறாம்.
பவுலின்மகழ்ச்ச
௨ எங்களுக்காக உங்கள் இதயங்கைளத் தறந்து ைவத்தருங்கள். நாங்கள்

யாருக்கும் தீைம ெசய்ததல்ைல. நாங்கள் எவரது நம்ப க்ைகையயும்
அழித்ததல்ைல. எவைரயும் ஏமாற்றயதல்ைல. ௩ உங்கைளக் குற்றம்
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சாட்டுவதற்காகஇதைனக்கூறவல்ைல. எங்கள்வாழ்வும்சாவும்உங்கள்உடேன
இருக்கும் அளவுக்கு உங்கைள நாங்கள் ேநச க்க ேறாம் என்பைத ஏற்ெகனேவ
உங்களுக்குச் ெசால்லி இருக்க ேறன். ௪ நான் உங்கைளப் பற்ற உறுதயாக
உணர்க ேறன். உங்கைளப் பற்ற ப் ெபருைமப்படுக ேறன். நீங்கள் எனக்கு
மிகுந்த ைதரியம் ெகாடுக்க றீர்கள். அதனால் அைனத்து துன்பங்களுக்கு
இைடயலும்நான்மிகவும் சந்ேதாஷமாகஇருக்க ேறன்.
௫ நாங்கள் மக்கேதானியாவுக்கு வந்தேபாது எங்களுக்கு ஓய்வு இல்லாமல்

இருந்தது. எங்கைளச் சுற்றலும் ெநருக்கடிகள் இருந்தன. நாங்கள் ெவளிேய
ேபாராடிக்ெகாண்டும் உள்ளுக்குள் பயந்துெகாண்டும் இருந்ேதாம். ௬ஆனால்
ேதவன் துன்பப்படுக றவர்களுக்கு ஆறுதல் தருகறார். தீத்து வந்தேபாது
ேதவன் ஆறுதல் தந்தார். ௭ அவனது வருைகயலும், நீங்கள் அவனுக்குக்
ெகாடுத்த ஆறுதலாலும் நாங்கள் ஆறுதலைடந்ேதாம். என்ைன நீங்கள் பார்க்க
வரும்பயைதப் பற்ற தீத்து கூறனான். உங்களது தவறுகளுக்கு நீங்கள்
வருந்தயது பற்றயும் கூறனான். என்மீது நீங்கள் ெகாண்ட அக்கைறையப்
பற்ற அவன்ெசான்னேபாதுமக ழ்ச்ச அைடந்ேதன்.
௮ நான் உங்களுக்கு எழுதய நருபம் ஏேதனும் வருத்தத்ைத

தந்தருக்குமானால் அைத எழுதயதற்காக நான் இப்ெபாழுது
வருத்தப்படவல்ைல. அந்நருபம் உங்களுக்கு வருத்தத்ைத தந்தது என
அற ேவன். அதற்காக அப்ெபாழுது வருந்த ேனன். ஆனால் அது ெகாஞ்ச
காலத்துக்குத்தான் உங்களுக்குத் துயரத்ைதத் தந்தது. ௯ இப்ெபாழுது
மக ழ்ச்ச யாக இருக்க ேறன். இது நீங்கள் துயரப்படும்படி ஆனதால் அன்று.
அத்துயரம் உங்கள் இதயங்கைள மாற்றயதற்காக நான் மக ழ்க ேறன்.
ேதவனுைடய வருப்பப்படிேய நீங்கள் துக்கப்பட்டீர்கள். எனேவ நீங்கள்
எங்களால் எவ்வைகயலும் பாத க்கப்படவல்ைல. ௧௦ ேதவனுைடய வருப்பப்படி
ேநரும் வருத்தம் ஒருவனது இதயத்ைத மாற்ற , வாழ்ைவயும் மாற்றுகறது.
அவனுக்கு இரட்ச ப்ைபயும் தருகறது. அதற்காக வருத்தப்படேவண்டாம்.
ஆனால் உலகரீதயலான துயரங்கேளா மரணத்ைத வரவைழக்கன்றது.
௧௧ ேதவனின் வருப்பப்படிேய நீங்கள் வருத்தம் அைடந்தீர்கள். இப்ெபாழுது
அவ்வருத்தம் உங்களுக்கு எைதக் ெகாண்டு வந்தது என்று பாருங்கள்.
அது உங்களிடம் ஜாக்க ரைதைய உருவாக்கயது. குற்றமற்றவர்கள் என
உங்கைள நரூப க்கத் தூண்டியது. அது ேகாபத்ைதயும், பயத்ைதயும்
தந்தது. அது என்ைனக் காணத் தூண்டியது. அது உங்கைள அக்கைற
ெகாள்ளச் ெசய்தது. அது நல்லவற்ைறச் ெசய்ய ஒரு காரணமாயற்று.
இக்காரியத்தல் எவ்வதத்தலும் நீங்களும் குற்றம் இல்லாதவர்கள் என்று
உங்கைளநரூப த்துக்ெகாண்டீர்கள். ௧௨நான்உங்களுக்குநருபம் எழுதயதன்
காரணம்ஒருவன்தவறுஇைழத்துவ ட்டான்என்பதாலல்ல,அேதேபாலஒருவன்
பாத க்கப்பட்டுவ ட்டான் என்பதாலும் உங்களுக்கு நருபம் எழுதவல்ைல.
ேதவனுக்கு முன்பாக உங்களுக்காக நாங்கள் ெகாண்டுள்ள அக்கைறைய
நீங்கள் காணும்ெபாருட்ேட அப்படி எழுத ேனன். இதனால்தான் நாங்கள்
ஆறுதலைடந்ேதாம். ௧௩நாங்கள்மிகவும்ஆறுதலைடந்ேதாம்.
தீத்து மக ழ்ச்ச யாக இருப்பைத அற ந்து நாங்களும் மக ழ்ச்ச யைடந்ேதாம்.

அவன் நலமைடய நீங்கள் அைனவரும் உதவனீர்கள். ௧௪ உங்கைளப் பற்ற
தீத்துவ டம் ெபருைமயாகச் ெசான்னைவ அைனத்தும் உண்ைம என்பைத
நீங்கள் நரூப த்துவ ட்டீர்கள். உங்களுக்கு நாங்கள் ெசான்ன ஒவ்ெவாரு
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வார்த்ைதயும் உண்ைமயாகும். ௧௫ நீங்கள் கீழ்ப்படியத் தயாராக இருக்க றீர்கள்.
இைதநைனத்துதீத்துஉங்கள்மீதுஉறுதயானஅன்ைபக்ெகாண்டிருக்க றான்.
நீங்கள் அவைனப் பயத்ேதாடும் மரியாைதேயாடும் ஏற்றுக்ெகாண்டீர்கள்.
௧௬ நான் உங்கைள முழுைமயாக நம்பலாம் என்பதல் ெபரிதும் மக ழ்ச்ச
அைடக ேறன்.

௮
க றஸ்தவர்களின்ெகாடுக்கும்தன்ைம
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள இப்ேபாது மக்கேதானியா சைபகளுக்கு ேதவன்

காட்டிய கருைபையப் பற்ற நீங்கள் அறந்துெகாள்ள ேவண்டும் என
நாங்கள் வரும்புக ேறாம். ௨ அந்த வசுவாச கள் ெபருந்ெதால்ைலகளால்
ேசாத க்கப்பட்டனர். அவர்கள் மிகவும் ஏைழ மக்கள். ஆனால் தமக்குண்டான
மிகுந்த மக ழ்ச்ச யால் அவர்கள் அதகமாகக் ெகாடுத்தார்கள். ௩ தம்மால்
முடிந்த அளவு அவர்கள் ெகாடுத்தார்கள் என்று என்னால் ெசால்ல முடியும்.
அந்த வசுவாச கள் தங்களால் முடிந்த அளவுக்கும் மீற ெகாடுத்தார்கள்.
இதைன அவர்கள் சுதந்தரமாகச் ெசய்தனர். எவரும் அவர்கைள அவ்வாறு
ெசய்யுமாறு வற்புறுத்தவல்ைல. ௪ ஆனால் அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும்
எங்கைளக்ேகட்டார்கள். ேதவனுைடயமக்களுக்கானேசைவயல்பங்குெகாள்ள
அனுமதக்க ேவண்டுெமன்று தரும்பத் தரும்ப ேவண்டினர். ௫ நாம்
எத ர்பார்த்த ராத வைகயல் அவர்கள் ெகாடுத்தார்கள். அவர்கள் தம்
பணத்ைதக் ெகாடுப்பதற்கு முன்னால் கர்த்தருக்கும் எங்களுக்கும் தம்ைமேய
ெகாடுத்தார்கள். இைதத்தான்ேதவனும்வரும்புக றார்.
௬ எனேவ தீத்து இந்த நல்ல காரியத்ைதத் ெதாடங்கனபடிேய முடிக்கவும்

ேவண்டுெமன்று ேகட்டுக்ெகாண்ேடாம். ௭ நம்ப க்ைகயலும், ேபச்சலும்,
அறவலும், உண்ைம வருப்பத்ேதாடு உதவுவதலும், எங்கள் ேமலுள்ள
அன்பலும் நீங்கள் ெசல்வந்தராய் இருக்க றீர்கள். இந்த ெகாடுக்கும்
நற்காரியத்தலும்நீங்கள்ெசல்வந்தராய்இருக்க ேவண்டும்.
௮ ெகாடுக்க ேவண்டுெமன்று உங்களுக்குக் கட்டைளய டவல்ைல, ஆனால்

உங்கள் அன்பு உண்ைமயான அன்ெபன்று நாங்கள் பார்க்க வரும்புக ேறாம்.
மற்றவர்களும் உண்ைமயல் உதவ வரும்புவைத உங்களுக்குக் காட்டேவ
இைதச் ெசய்க ேறாம். ௯ கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் கருைணைய
நீங்கள் அறவீர்கள். க றஸ்து ேதவேனாடு ெசல்வந்தராயருந்தார். ஆனால்
உங்களுக்காக அவர் ஏைழயானார். அதன் மூலம் அவர் உங்கைளச்
ெசல்வந்தர்களாக்கவரும்பனார்.
௧௦ உங்கள் நன்ைமக்காகேவ நீங்கள் இைதச் ெசய்ய ேவண்டுெமன நான்

ெசால்ல வரும்புக ேறன். ெசன்ற ஆண்டில் ெகாடுக்க வரும்பயதல் நீங்கேள
முதலாவதாக இருந்தீர்கள். அது ேபால் ெகாடுப்பதலும் முதலாவதாக
இருந்தீர்கள். ௧௧ எனேவ, இப்ெபாழுது ெதாடங்கய ெசயைல முடித்துவடுங்கள்.
ப றகு உங்கள் ெசயலானது உங்களுைடய வருப்பத்துக்கு ஏற்றதாக
அைமயும். உங்களிடம் இருப்பைதக் ெகாடுங்கள். ௧௨ நீங்கள் வரும்ப க்
ெகாடுத்தால் அது ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படும். உங்களது ெகாடுத்தலானது
உங்களிடம் இல்லாதைத ைவத்து தீர்மானிக்கப்படாது; இருப்பைதக்ெகாண்ேட
தீர்மானிக்கப்படும். ௧௩ மற்றவர்கள் ெசௗகரியமாக இருக்ைகயல் நீங்கள்
மட்டும் ெதால்ைலப்படுவைத நாங்கள் வரும்பவல்ைல. எல்லாம் சமமாக
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இருக்க ேவண்டும் என்று வரும்புக ேறாம். ௧௪இப்ெபாழுது உங்களிடம் நைறய
உள்ளது. அவற்ைறத் ேதைவயானவர்களுக்குக் ெகாடுங்கள். அவர்களிடம்
மிகுதயாக இருக்கும்ேபாது அவர்கள் உங்களுக்குத் ேதைவயானைதக்
ெகாடுத்துஉதவுவார்கள். இப்படிேயஎல்லாம் சமமாகும்.

௧௫ “அதகமாகச் ேசர்த்தவன்எவனும்அதகமாகைவத்தருப்பதல்ைல.
குைறவாக ேசர்த்தவன் எவனும் குைறவுடன் இருப்பதல்ைல” என்று

எழுதப்பட்டுள்ளது. யாத். 16:18

தீத்துவும்அவனதுகுழுவும்
௧௬உங்கள் மீது எனக்கருக்கும் அன்ைபப் ேபாலேவ தீத்துவன் இதயத்தலும்

அன்ைபத் தந்ததற்காக ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறன். அவன்
என்ைனப் ேபாலேவ உங்களிடம் அன்பாய் இருக்க றான். ௧௭ நாங்கள்
ெசய்யச் ெசான்னைதெயல்லாம் தீத்து ஏற்றுக்ெகாண்டான். அவன்
உங்களிடம் வர ெபரிதும் வரும்பனான். இது அவனது ெசாந்த முயற்ச ேய
ஆகும். ௧௮ நாங்கள் தீத்துேவாடு ஒரு சேகாதரைனயும் அனுப்ப
ைவத்ேதாம். அச்சேகாதரன் அைனத்து சைபகளாலும் அவனது சறப்பான
ஊழியத்துக்காகப் பாராட்டப்படுக றவன். ௧௯ அேதாடு, இக்காணிக்ைகப்
பணத்ைத சுமந்துச் ெசல்லும்ேபாது எங்களுக்குத் துைணயாக இருக்க
சைபகளால் நயமிக்கப்பட்டவேன இச்சேகாதரன் ஆவான். ேதவனுக்கு மகைம
உண்டாகேவ நாங்கள் இச்ேசைவையச் ெசய்ண்டிருக்க ேறாம். ேசைவ ெசய்யும்
எங்கள்வருப்பத்ைதப் புலப்படுத்தவும்இைதச்ெசய்க ேறாம்.
௨௦ இப்ெபரிய ெதாைகைய ைகயாள்வது குறத்து நாங்கள் ெகாள்ளும்

அக்கைறகைளப் பற்ற யாரும் வமர்சனம் ெசய்துவ டக்கூடாது எனக்கூடுமான
வைரயல்எச்சரிக்ைகயாய்உள்ேளாம். ௨௧சரியானவற்ைறச்ெசய்யேவநாங்கள்
முயல்க ேறாம். ேதவனுக்கு முன்பாக மட்டுமல்ல. மக்களுக்கு முன்பாகவும்
ேநர்ைமயாகப்படுவைதமட்டுேமெசய்யவரும்புக ேறாம்.
௨௨ இவர்கேளாடு எங்கள் சேகாதரைனயும் அனுப்புக ேறாம். அவன்

எப்ெபாழுதும் உதவத் தயாராய் இருப்பான். பல வழிகளில் அவன் இைத
நரூப த்தருக்க றான். உங்கள் மீதுஅதக அளவு நம்ப க்ைக ெகாண்டிருப்பதால்
அத கஅளவல்உதவஅவன்வரும்புக றான்.
௨௩ தீத்துைவப் பற்ற க் கூறுவதானால், அவன் எனது கூட்டாளி. உங்களுக்கு

உதவுவதற்காக என்ேனாடு பணிபுரிபவன். மற்ற சேகாதரர்கைளப் பற்ற
கூறுவதானால் அவர்கள் சைபகளால் அனுப்பப்பட்டவர்கள். அவர்கள்
கறஸ்துவுக்குப் புகழ் ேசர்த்தவர்கள். ௨௪ எனேவ, உங்களது உண்ைமயான
அன்ைப அவர்களுக்குக் காட்டுங்கள். ஏன் உங்கைள நைனத்துப் ெபருைமப்
பாராட்டுக ேறாம் என்பைதயும் அவர்களுக்குக் காட்டுங்கள். ப றகு எல்லா
சைபகளும்இைதப் பார்க்கமுடியும்.

௯
உடன்கறஸ்தவர்களுக்குஉதவுதல்
௧ ேதவனுைடய மக்களுக்கு ெசய்ய ேவண்டிய இந்த உதவ பற்ற உங்களுக்கு

நான்அதகமாகஎழுதேவண்டியேதைவயல்ைல. ௨நீங்கள்உதவவரும்புவைத
நான்அற ேவன். மக்கேதானியாமக்களிடம்நான்இைதப்பற்ற ப்ெபருைமயாகப்
ேபச இருக்க ேறன். அகாயாவலுள்ள நீங்கள் உதவ ெசய்ய ஓராண்டாகத்
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தயாராய் உள்ளீர்கள் என்பைதக் கூற இருக்க ேறன். உங்களது உற்சாகம்
இங்குள்ள பலைரயும்தூண்டியது. ௩ஆனால் நான் சேகாதரர்கைள உங்களிடம்
அனுப்புக ேறன். இக்காரியத்தல் உங்கைளப் பற்ற நாங்கள் ெசான்ன
பாராட்டுகள் ெபாய்யாகப் ேபாகாமல் நான் ெசான்னபடி நீங்கள் ஆயத்தமாக
இருங்கள். ௪ நான் சல மக்கேதானியர்கேளாடு அங்ேக வரும்ேபாது நீங்கள்
தயாராய் இல்லாமல் இருந்தீர்கெளனில் அதனால் எனக்கு மிகவும் ெவட்கம்
உண்டாகும். ஏெனன்றால் உங்கைளப் பற்ற அவ்வளவு உறுதயாகக்
கூறயருக்க ேறன். (அது உங்களுக்கும் அவமானத்ைதத் தரும்.) ௫ஆைகயால்
நாங்கள் வருவதற்கு முன்னேர எங்கள் சேகாதரர்கைள உங்களிடம் அனுப்ப
ைவப்பது அவசயம் என்று நைனத்ேதன். நீங்கள் ஏற்ெகனேவ ெசான்னபடி
வருப்பமுடன் ெபாருட்கைளக் ெகாடுத்து உதவுங்கள். அச்சேகாதரர்கள்
அவற்ைறச் ேசர்த்துத்தயாராகைவத்தருப்பர்.
௬ “ெகாஞ்சமாக வைதக்க றவன் ெகாஞ்சமாகேவ அறுவைட ெசய்வான்.

மிகுதயாக வைதக்க றவேனா மிகுதயாகேவ அறுவைட ெசய்வான்”
என்பைத நைனவல் இருத்த க்ெகாள்ளுங்கள். ௭ ஒவ்ெவாருவனும், தன்
இதயத்தல் எைதக் ெகாடுக்க ேவண்டுெமன்று தீர்மானிக்க றாேனா அைதக்
ெகாடுப்பானாக. ெகாடுப்பதுப்பற்ற எவருக்காவது வருத்தம் ஏற்படுமானால்
அவன் ெகாடுக்காமேலேய இருக்கட்டும். கட்டாயத்தன் ேபரில் எவரும்
ெகாடுக்கேவண்டாம். மக ழ்ச்ச ேயாடு ெகாடுப்பவைனேய ேதவன் அதகமாக
ேநச க்க றார். ௮ அவர்களுக்குத் ேதைவக்கு மிகுதயான ஆசீர்வாதத்ைத
ேதவனால் ெகாடுக்க முடியும். ப றகு உங்களிடமும் ஏராளமான ெசல்வம் ேசரும்.
ஒவ்ெவாரு நற்ெசயலுக்கும் ெகாடுக்கப் ேபாதுமான ெசல்வம் உங்களிடம்
இருக்கும்.

௯ “அவன்தாராளமாக ஏைழகளுக்குக்ெகாடுக்க றான்.
அவனுைடயகருைணஎன்ெறன்றும்ெதாடர்ந்துந ற்கும்.” சங்கீதம் 112:9

என்றுஎழுதப்பட்டுள்ளது.

௧௦ ேதவேன வைதக்க றவனுக்கு வைதையக் ெகாடுக்க றார். உண்பதற்கு
அவேர அப்பத்ைதயும் ெகாடுக்க றார். அவர் ஆன்மாவற்குரிய வைதையக்
ெகாடுப்பார். அதைனவளர்க்கவும்ெசய்வார். உங்களதுநீதயனிமித்தம் ச றந்த
அறுவைடையயும் ெபருகச் ெசய்வார். ௧௧ தாராளமாய்க் ெகாடுக்கும் அளவுக்கு
எல்லாவைகயலும் ேதவன்உங்கைளச் ெசல்வந்தர்ஆக்குவார். நீங்கள் எங்கள்
மூலமாகக்ெகாடுத்தால்மக்கள்ேதவனுக்குநன்ற ெசால்வர்.
௧௨ ேதைவப்படும் ேதவனுைடய மக்களுக்கு நீங்கள் உதவ ெசய்வது

ெபரும் ேசைவயாகும். இதற்கு இைணயானது ேவறல்ைல. ேதவனுக்கு
அளவு கடந்த நன்றகைள இது ெகாண்டு வரும். ௧௩ நீங்கள் ெசய்யும்
இச்ேசைவயானது உங்கள் வசுவாசத்த ற்கான நல்ல சாட்ச யாகும். இதற்காக
மக்கள் ேதவைனப் பாராட்டுவர். நீங்கள் வசுவாச ப்பதாக ஒத்துக்ெகாள்ளும்
கறஸ்துவன் நற்ெசய்தைய நீங்கள் பன்பற்றுவதால் மக்கள் அவருக்கு நன்ற
ெசால்வார்கள். ஏெனனில் அவர்களின் ேதைவகளிலும் ஒவ்ெவாருவரின்
ேதைவகளிலும் நீங்கள் தாராளமாகப் பங்கு ெகாள்க றீர்கள். ௧௪அந்த மக்கள்
ேதவனிடம் ெஜப க்கும்ேபாது, அவர்கள் உங்கேளாடு இருக்கேவ வரும்புவர்.
ஏெனன்றால் ேதவன் உங்களுக்கு மிகுதயாகக் கருைப ெசய்தருக்க றார்.
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௧௫ ேதவன் அருள்ெசய்த வளக்க இயலாத வயக்கத்தக்க கருைபக்காக நன்ற
ெசலுத்துேவாமாக.

௧௦
பவுலும்-ேதவசைபயும்
௧ நான் பவுல். உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன். க றஸ்துவன்

கருைணேயாடும், சாந்தத்ேதாடும் ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். நான்
உங்கேளாடு இருக்கும்ேபாது தாழ்ைமயுைடயவனாகவும் உங்கைளவ ட்டுத்
தூரமாயருக்கும்ேபாது உங்கள் ேமல் கண்டிப்புடனும் இருப்பதாகச்
சலர் என்னிடம் கூறுகறார்கள். ௨ நாங்கள் உலக நைடமுைறப்படி
வாழ்ந்துெகாண்டிருப்பதாகச் சலர் நைனக்கன்றனர்.அங்கு வரும்ேபாது
அவர்களிடம் நான் ைதரியமாக இருக்கேவண்டும். நான் அங்கு வரும்ேபாது,
உங்களிடம் கண்டிப்பாய் அந்த ைதரியத்ைதப் பயன்படுத்தாதபடிக்கு இருக்க
நான் ப ரார்த்த க்க ேறன். ௩ நாம் மனிதர்கள். ஆனால் உலகம் ேபாரிடும்
முைறையப் ேபாலேவ ேபாரிடுவதல்ைல. ௪ உலகத்தார் பயன்படுத்தும்
ஆயுதங்களிருந்து முற்றலும் மாறான ேவறுவைகயான ஆயுதங்கைளப்
பயன்படுத்துக ேறாம். நமது ஆயுதங்களுக்கான சக்தையத் ேதவனிடமிருந்து
ெபறுக ேறாம். இைவ பைகவர்களின் வலிைமயானஇடங்கைளஅழித்துவடும்.
நாம் மக்களின் வவாதங்கைள அழிக்க ேறாம். ௫ ேதவனுைடய ஞானத்தற்கு
எத ராகத் ேதான்றும் ெபருமிதங்கைளெயல்லாம் நாம் அழித்து வருக ேறாம்.
அவர்களின் ச ந்தைனகைளக் கவர்ந்து கறஸ்துவுக்கு அடிபணியுமாறு
ெசய்க ேறாம். ௬அடிபணியாத எவைரயும் தண்டிக்கத் தயாராக இருக்க ேறாம்.
முதலில்நீங்கள்முழுைமயாகஅடிபணியுமாறுவரும்புக ேறாம்.
௭ உங்களுக்கு முன்னாலுள்ள உண்ைமகைள நீங்கள் கவனித்துெகாள்ள

ேவண்டும். ஒருவன் தன்ைனக் கறஸ்துவுக்கு உரியவன் என்று
நம்புவாேனயானால்ப றைரப் ேபாலேவநாங்களும்கறஸ்துவுக்குஉரியவர்கள்
என்பைதக் கவனத்தல் ெகாள்ள ேவண்டும். ௮ கர்த்தர் எங்களுக்குக் ெகாடுத்த
அத காரத்ைதப் பற்ற நாங்கள்இன்னும்ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ளலாம் என்பது
உண்ைம. ஆனால்உங்கைளத்தூக்கெயறயஇந்தஅத காரத்ைத எங்களுக்குக்
ெகாடுக்கவல்ைல. உங்கைள பலப்படுத்தேவ ெகாடுத்தருக்க றார். அதனால்
அதுபற்ற ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ள நான் ெவட்கப்படவல்ைல. ௯ இந்த
நருபத்தன் மூலம் உங்கைளப் பயமுறுத்துகறவனாய் நான் ேதான்றாதபடிக்கு
இைதச் ெசால்லுக ேறன். ௧௦ ஆனால் சலேரா, “பவுலின் நருபங்கள்
பலமுள்ளைவ; மிகவும் முக்கயமானைவ. ஆனால் அவன் எங்கேளாடு
இருக்கும்ேபாது பலவீனனாக இருக்க றான். அவன் ேபச்சு எந்தப் பயைனயும்
வைளவப்பதல்ைல” என்று ெசால்க றார்கள். ௧௧ “நாங்கள் இப்ெபாழுது
அங்ேக உங்கேளாடு இல்ைல. அதனால் நருபத்தன் மூலம் ேபசுக ேறாம்.
ஆனால் நாங்கள் உங்கேளாடு இருக்கும்ேபாதும் நருபத்தல் உள்ளது ேபாலேவ
ெசயல்படும்அத காரத்துடன்இருப்ேபாம்”என்பைதஅவர்கள்உணர்ந்துெகாள்ள
ேவண்டும்.
௧௨ தம்ைமத் தாேம முக்கயமானவர்கள் என்று ெபருைம ேபச க்ெகாள்ளும்

குழுவுடன் ேசர நாங்கள் வரும்பவல்ைல. எங்கைள அவர்கேளாடு
ஒப்ப ட்டுப் பார்க்க வரும்பமாட்ேடாம். அவர்கைளப் ேபான்று ஆகவும்
வரும்பமாட்ேடாம். அவர்கள் தங்கைளக்ெகாண்ேட தங்கைள அளக்கறார்கள்.
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தங்கைளக்ெகாண்ேட தங்கைள ஒப்படுகன்றனர். அவர்கள் அறவுள்ளவர்கள்
அல்ல.
௧௩ எங்களுக்குத் தரப்பட்ட ேவைலகளின் அளைவ மீற எப்ேபாதும்

ெபருைமேபச க்ெகாள்ளமாட்ேடாம். ேதவன் எங்களுக்குக் ெகாடுத்த பணியன்
அளவற்ேக ெபருைம ெகாள்ளுக ேறாம். உங்கள் நடுவல் இதுவும் எங்கள்
ேவைலகளுள்ஒன்றாகஇருக்க றது. ௧௪அளவுமீற ெபருைமேபச த்த ரிபவர்கள்
அல்லநாங்கள். நாங்கள்உங்களிடம்வராமல்இருந்தருந்தால்எங்கைளப்பற்ற
அளவுக்கு மீற ெபருைம ேபச இருப்ேபாம். ஆனால் நாங்கள் கறஸ்துவன்
நற்ெசய்த ேயாடுஉங்களிடம்வந்ேதாம். ௧௫மற்றவர்களுைடய ேவைலக்குட்பட்டு
எங்கள் அளைவக் கடந்து ெபருைம பாராட்டமாட்ேடாம். உங்கள் வசுவாசம்
வளர்ந்துெகாண்ேட இருக்கும் என்றும் உங்களிைடேய எங்கள் ேவைலயானது
ெமன்ேமலும் வளர்ச்ச யைடய நீங்கள் உதவுவீர்கள் என்றும் நம்புக ேறாம்.
௧௬ உங்கள் இருப்ப டத்துக்கு அப்பாலும் நாங்கள் நற்ெசய்தையப் பரப்ப
வரும்புக ேறாம். மற்றவர்களால் ஏற்ெகனேவ ெசய்து முடிக்கப்பட்டைத
எங்களால் ெசய்யப்பட்டதாகக் கூற ெபருைமப்படமாட்ேடாம். ௧௭ ஆனால்,
“ெபருைம பாராட்டுக ற ஒருவன் கர்த்தரில் ெபருைம பாராட்டுவானாக.”✡
௧௮ தன்ைனத் தாேன நல்லவன் என்று கூறக்ெகாள்க றவன் நல்லவன் அல்ல.
கர்த்தரால் நல்லவன்என்றுஏற்றுக்ெகாள்ளப்படுக றவேனநல்லவன்.

௧௧
பவுலும்-ேபாலிஅப்ேபாஸ்தலர்களும்
௧ நான் ெகாஞ்சம் முட்டாளாக இருந்தாலும் என்ைன நீங்கள்

ெபாறுத்துக்ெகாள்ளேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன். ஏற்ெகனேவ
என்ைன நீங்கள் ெபாறுத்துக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். ௨ நான் உங்கைள
நைனத்துப் ெபருைமப்படுக ேறன். இது ேதவனிடமிருந்து வந்த ெபருைம
ஆகும். நான் உங்கைளக் கறஸ்துவுக்குத் தருவதாய் வாக்குறுத
ெகாடுத்ேதன். க றஸ்துேவ உங்களது ஒேர மணவாளன். அவரது தூய மணப்
ெபண்ணாக உங்கைள அவருக்குக் ெகாடுக்க வரும்புக ேறன். ௩ எனினும்
கறஸ்துவடமுள்ள உங்கள் முழு அர்ப்பணிப்பல் இருந்து வலகும்படி
உங்கள் மனம் ெகடுக்கப்படுேமா என்று அஞ்சுக ேறன். பாம்பன் (சாத்தான்)
தந்த ர வழிகளின் மூலம் ஏவாள் வஞ்ச க்கப்பட்டைதப்ேபால உங்களுக்கும்
ேநரும். ௪ நாங்கள் ெசான்னதற்கு மாறாக இேயசுைவப் பற்ற ேபாத க்க
வரும் எவைரயும் நம்ப சக த்துக்ெகாள்க றீர்கள். நீங்கள் எங்களிடமிருந்து
ெபற்ற ஆவக்கும் நற்ெசய்த க்கும் மாறுபட்ட ஆவையயும் நற்ெசய்தையயும்
ஏற்றுக்ெகாள்க றீர்கள். ஆகேவஎன்ைனயும்சக த்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
௫ மகாப ரதான அப்ேபாஸ்தலைரவ ட நான் ஒன்றலும் குைறவு உள்ளவன்

அல்லன் என எண்ணுகேறன். ௬ நான் பயற்ச ெபற்ற ேபச்சாளன்
இல்ைல என்பது உண்ைமதான். ஆனால் எனக்குப் ேபாத ய ஞானம்
உண்டு. நாங்கள் அவற்ைற உங்களுக்கு எல்லா வழிகளிலும் ெதளிவாக
ெவளிப்படுத்தயுள்ேளாம்.
௭ நான் உங்களுக்கு இலவசமாக ேதவனுைடய நற்ெசய்தையப்

ேபாத த்தருக்க ேறன். உங்கைள உயர்த்துவதற்காக நான்
பணிந்துேபாயருக்க ேறன். அதைனத் தவறு என்று எண்ணுகறீர்களா?
✡ ௧௦:௧௭: எேர. 9:24-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௮ உங்கைளக் கவனித்துக்ெகாள்ளும் ெபாருட்டு மற்ற சைபகளிடம்
இருந்து பணத்ைதப் ெபற்ேறன். ௯ நான் உங்கேளாடு இருக்கும்ேபாது,
எனது ேதைவகளுக்காக உங்கைளத் துன்புறுத்தயதல்ைல. எனக்கு
ேதைவயானவற்ைறெயல்லாம் மக்கேதானியாவலிருந்து வந்த சேகாதரர்கள்
ெகாடுத்தனர். எந்த வைகயலும் நான் உங்களுக்குப் பாரமாக இருக்கவல்ைல.
இனிேமலும் பாரமாக இருக்கமாட்ேடன். ௧௦ இைதப் பற்ற நான்
ெபருைமபட்டுக்ெகாள்வைத அகாயாவலுள்ள* எவரும் என்ைனத் தடுத்து
நறுத்த முடியாது. இதைன நான் என்ேனாடு இருக்கற க றஸ்துவன்
சத்தயத்ைதக்ெகாண்டு கூறுக ேறன். ௧௧ உங்களுக்குப் பாரமாயருக்க
வரும்பவல்ைலஎன்றுஏன்கூறுக ேறன். உங்கள்மீதுஎனக்குஅன்பல்ைலயா?
உண்டு. அைதப்பற்ற ேதவன்நன்குஅறவார்.
௧௨ நான் இப்ெபாழுது ெசய்வைதத் ெதாடர்ந்து ெசய்ேவன். ஏெனன்றால்

எங்கள் மீது குற்றம் கண்டுபடிக்கக் காரணம் ேதடுகறவர்களுக்குக் காரணம்
கைடக்கக் கூடாது. தம் ேவைலையப் பற்ற ப் ெபருைம ேபசுக றவர்கள்
தம் ேவைலைய நம் ேவைலையப் ேபான்ற ஒன்றாகச் ெசால்லிக்ெகாள்ள
வரும்புவார்கள். ௧௩ அப்படிப்பட்டவர்கள் உண்ைமயான அப்ேபாஸ்தலர்கள்
அல்லர்; ெபாய் நைறந்த பணியாளர்கள். அவர்கள் கறஸ்துவனுைடய
அப்ேபாஸ்தர்களின் ேவடத்ைதத் தரித்துக்ெகாள்ளுகறார்கள். ௧௪இதுஎங்கைள
வயப்பைடயச் ெசய்யவல்ைல. ஏெனன்றால், சாத்தாேன ஒளியன் தூதனாக†

மாறுேவடம் அணிந்தருக்க றான். ௧௫ எனேவ சாத்தானின் ேவைலக்காரர்கள்
நீதயன் ேவைலக்காரர்கைளப் ேபான்று ேவடமிடுவது வயப்புக்குரியதல்ல.
ஆனால்இவர்கள்இறுதயல்தங்கள்ெசயலுக்காகத் தண்டிக்கப்படுவர்.

பவுலும்-அவரதுதுன்பங்களும்
௧௬ நான் மீண்டும் கூறுக ேறன். நான் அறவற்றவன் என்று எவரும் எண்ண

ேவண்டாம். ஆனால் நீ என்ைன அறவற்றவன் என்று எண்ணினால் ஒரு
அறவற்றவைன ஏற்றுக்ெகாள்வது ேபால் என்ைனயும் ஏற்றுக்ெகாள். பன்பு
இைதப் பற்ற நானும் ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ளுேவன். ௧௭ ஏெனன்றால்
என்ைனப் பற்ற நான் உறுதயாக இருக்க ேறன். நான் கர்த்தைரப்
ேபான்று ேபசுபவன் அல்லன். நான் அறவற்றவன் ேபான்ேற ெபருைம
பாராட்டுக ேறன். ௧௮ உலகத்தல் ஏராளமானவர்கள் தம்ைமப் பற்ற ப்
ெபருைமபட்டுக்ெகாள்ளுகறார்கள். நானும் ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்க ேறன்.
௧௯ நீங்கள் புத்த சாலிகள். எனேவ புத்தயற்றவர்கேளாடு நீங்கள் சக ப்புத்
தன்ைமேயாடு நடந்துெகாள்ளுங்கள். ௨௦ நீங்கள் சக த்துக்ெகாள்வீர்கள்
என்று எனக்குத் ெதரியும். ஒருவன் உங்கைளக் கட்டாயப்படுத்த
காரியங்கைளச் ெசய்யச் ெசான்னாலும், ஒருவன் உங்கைள முழுைமயாகப்
பயன்படுத்த க்ெகாண்டாலும், ஒருவன் உங்கைள ஏமாற்றனாலும், ஒருவன்
தன்ைன உயர்த்த க்ெகாண்டாலும், ஒருவன் உங்கள் முகத்தல் அைறந்தாலும்
நீங்கள் அைனத்ைதயும் ெபாறுத்துக்ெகாள்வீர்கள். ௨௧ இதைனச் ெசால்லேவ
ெவட்கமாக இருக்க றது. ஆனால் இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்வதற்கு நாம்
பலவீனம்உள்ளவர்களாய்இருக்க ேறாம்.

* ௧௧:௧௦: அகாயா ெகாரிந்து இருந்த க ேரக்கத்தன் ெதன்பகுத . † ௧௧:௧௪: ஒளியன் தூதன்
ேதவனுைடயதூதுவன் ேபால சாத்தான் மக்கைள ஏமாற்ற தன்ைன ேதவனிடமிருந்து வந்ததாக எண்ணச்
ெசய்தான்.
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எவனாவது தன்ைனப் பாராட்டிப் ேபச ைதரியம் உள்ளவனாய் இருந்தால்
நானும் ைதரியம் உள்ளவனாய் இருப்ேபன். (நான் அறவற்றவைனப் ேபான்று
ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன்.) ௨௨ அவர்கள் எப ேரயர்களாக இருந்தால் நானும்
அவ்வாேற இருக்க ேறன். அவர்கள் இஸ்ரேவல் ேதசத்ைதச் ேசர்ந்தவர்களாக
இருந்தால் நானும் அவ்வாேற இருக்க ேறன். அவர்கள் ஆப ரகாமின்
குடும்பத்தல் உள்ளவர்களாக இருந்தால் நானும் அவ்வாேற இருக்க ேறன்.
௨௩ அவர்கள் கறஸ்துவுக்குச் ேசைவ ெசய்பவர்களானால் நான் அவர்கைள
வ ட மிகுதயாகச் ெசய்துெகாண்ேட இருக்க ேறன். (நான் ைபத்தயக்காரைனப்
ேபான்று ேபசுக ேறன்) நான் அவர்கைளவ டக் கடினமாக உைழத்தருக்க ேறன்.
நான் பல முைறகள் சைறபட்டிருக்க ேறன். நான் மிக அத கமாக அடி வாங்க
இருக்க ேறன். நான்பலமுைறமரணத்தன்அருகல்ெசன்றுவந்தருக்க ேறன்.
௨௪ நான் யூதர்களால் சவுக்கால் முப்பத்ெதான்பது அடிகைள ஐந்து தடைவ

ெபற்றருக்க ேறன். ௨௫மூன்று முைற மிலாறுகளால் அடிபட்ேடன். ஒருமுைற
நான் கல்லால் எறயப்பட்டு ஏறக்குைறய சாகும் தருவாயல் இருந்ேதன்.
மூன்று முைற கப்பல் வபத்தல் ச க்க க்ெகாண்ேடன். ஒரு முைற கடலிேலேய
ஒரு இராப்பகல் முழுவைதயும் கழித்ேதன். ௨௬ நான் பலமுைற பயணங்கள்
ெசய்தருக்க ேறன். நான் ஆறுகளாலும், கள்ளர்களாலும், யூத மக்களாலும்,
யூதரல்லாதவர்களாலும் ஆபத்துக்குட்பட்டிருக்க ேறன். நகரங்களுக்குள்ளும்,
மக்கேள வச க்காத இடங்களிலும், கடலுக்குள்ேளயும், ஆபத்துகளில்
ச க்கயருக்க ேறன். சேகாதரர்கள் என்று ெசால்லிக்ெகாண்டு உண்ைமயல்
சேகாதரர்களாகஇல்லாத சலராலும்நான்ஆபத்துக்குள்ளாேனன்.
௨௭நான் பலமுைற கடினமாக உைழக்க, கடினமான ேசார்வூட்டத்தக்கவற்ைறச்

ெசய்ய ேநர்ந்தது. பல தடைவ நான் தூங்காமல் இருந்தருக்க ேறன்.
பல முைற நான் உணவல்லாமல் பட்டினியாகவும், தாகத்ேதாடும்
இருந்தருக்க ேறன். பல சமயங்களில் உண்ணுவதற்கு எதுவுேமயற்ற
நைலயல் இருந்தருக்க ேறன். குளிரில் ஆைடயல்லாமல் ந ர்வாணமாகவும்
இருந்தருக்க ேறன். ௨௮ இவற்ைறத் தவ ர ேமலும் பல ப ரச்சைனகளும்
எனக்குண்டு. குற ப்பாக எல்லா சைபகைளப் பற்றயும் ஒவ்ெவாரு நாளும்
கவைலப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க ேறன். ௨௯ ஒருவன் பலவீனமைடவைதக்
கண்டால் நானும் பலவீனனாக வடுக ேறன். ஒருவன் பாவம் ெசய்வைதப்
பார்த்தால் ேகாபத்தால் நான்எரிச்சலாகவடுக ேறன்.
௩௦ நான் என்ைனேய பாராட்டிக்ெகாள்ள ேவண்டுமானால் என் பலவீனத்ைத

ெவளிப்படுத்தும் காரியங்கைளக் குறத்ேத ெபருைம பாராட்டிக்ெகாள்ள
ேவண்டும். ௩௧ நான் ெபாய் ெசால்வதல்ைலெயன்று ேதவனுக்குத் ெதரியும்.
அவேர ேதவன். அவேர கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் பதா. அவர்
எக்காலத்தலும் பாராட்டுக்கு உரியவர். ௩௨ நான் தமஸ்குவல் இருந்தேபாது,
அேரத்தா அரசனுைடய பைடத் தளபத என்ைனக் ைகது ெசய்ய வரும்பனான்.
அதற்காக நகைரச் சுற்ற க் காவலர்கைள நறுத்தனான். ௩௩ ஆனால் சல
நண்பர்கள் என்ைனக் கூைடக்குள் ைவத்து சுவரில் ஒரு ச றய துைள
ெசய்து அதன் வழிேய என்ைன இறக்கவ ட்டனர். எனேவ நான் அந்த பைடத்
தளபதய டமிருந்துதப்ப ேனன்.

௧௨
பவுலின்சறப்பானஆசீர்வாதம்
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௧ நான் ெதாடர்ந்து என்ைனப் பாராட்டிக்ெகாள்வது எனக்கு தகுதயாய ராது.
எனினும் நான் இப்ேபாது கர்த்தரின் தரிசனங்கைளயும், ெவளிப்பாடுகைளயும்
பற்ற ப்ேபசுக ேறன். ௨க றஸ்துவுக்குஉள்ளானஒருமனிதைனநான்அற ேவன்.
அவன் பதனான்குஆண்டுகளுக்குமுன்னேர மூன்றாவது வானம் வைரதூக்க
எடுத்துச் ெசல்லப்பட்டான். அவன் சரீரத்தல்இருந்தானா, சரீரத்த ற்கு ெவளிேய
இருந்தானா என்பது எனக்குத் ெதரியாது. ஆனால் ேதவனுக்குத் ெதரியும்.
௩-௪அவன்பரேலாகத்துக்குத்தூக்க எடுத்துச் ெசல்லப்பட்டைத நான்அற ேவன்.
அப்ேபாது அவன் சரீரத்ேதாடு இருந்தானா இல்ைலயா என்பது எனக்குத்
ெதரியாது. ஆனால் வளக்க இயலாத சலவற்ைற அவன் ேகட்டிருக்க றான்.
மனிதனால் ெசால்ல அனுமதக்கப்படாதவற்ைற ேகட்டிருக்க றான். ௫ நான்
இவைனப் பாராட்டிப் ேபசுேவன். ஆனால் என்ைனப்பற்ற ப் பாராட்டிப்
ேபசமாட்ேடன். நான்எனதுபலவீனத்ைதப்பற்ற மட்டுேமபாராட்டிக்ெகாள்ேவன்.
௬நான் என்ைனேய பாராட்டிப் ேபச க்ெகாள்ள ேவண்டும் என்றுவரும்பனால்

நான் முட்டாளாக இருக்கமாட்ேடன். ஏெனன்றால் நான் உண்ைமையச்
ெசால்லிவடுேவன். அேதாடு நான் ெசால்வைதயும் ெசய்வைதயும் காணும்
மக்கள் என்ைனப் பற்ற மிகுதயாக நைனத்துக்ெகாள்வார்கள். அதனால்
என்ைனப்பற்ற நாேனெபருைமேபச க்ெகாள்ளமாட்ேடன்.
௭ எனக்குக் காட்டப்பட்ட அத சயங்கைளக் குறத்து நான் அதகம்

ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ளக் கூடாது. ேவதைன மிக்க ஒரு ப ரச்சைன எனக்குக்
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. (மாம்சத்தல் ஒரு முள் என்பது அதன் ெபாருள்) அது
சாத்தானிடம் இருந்து அனுப்பப்பட்ட தூதுவன். நான் அதக அளவு ெபருைம
பாராட்டிக்ெகாள்வதல் இருந்து அது என்ைன அடித்துக் கட்டுப்படுத்தும்.
௮ அப்ப ரச்சைனயல் இருந்து என்ைனக் காப்பாற்றும்படி நான் மூன்று
முைற கர்த்தரிடம் ேவண்டிக்ெகாண்ேடன். ௯ ஆனால் கர்த்தேரா என்னிடம்,
“என் கருைப உனக்குப் ேபாதும். நீ பலவீனப்படும்ேபாது என் ெபலன்
உனக்குள் முழுைமயாகும்” என்றார். எனேவ நான் என் பலவீனத்ைதப் பற்ற
ேமன்ைமப்படுத்த ேபசுவதல் மக ழ்ச்ச யைடக ேறன். ஏெனனில் க றஸ்துவன்
வல்லைம என்ேமல் தங்கயருக்க றது. ௧௦எனேவ பலவீனனாக இருக்கும்ேபாது
நான்மக ழ்ச்ச யைடக ேறன். மக்கள்என்ைனப்பற்ற அவதூறாகப்ேபசும்ேபாதும்
மக ழ்ச்ச அைடக ேறன். எனக்குக் கஷ்ட காலங்கள் வரும்ேபாது மக ழ்ச்ச
அைடக ேறன். மக்கள் என்ைன ேமாசமாக நடத்தும்ேபாதும் நான் மக ழ்ச்ச
அைடக ேறன். எனக்குப்ப ரச்சைனகள்வரும்ேபாதுநான்மக ழ்ச்ச அைடக ேறன்.
இைவஅைனத்தும்கறஸ்துவுக்காகத்தான். நான்பலவீனப்படும்ேபாெதல்லாம்,
உண்ைமயல்பலமுள்ளவன்ஆகேறன்.
ெகாரிந்துக றஸ்தவர்கள் ேமல்பவுலின்அன்பு
௧௧ நான் முட்டாைளப் ேபான்று ேபச க்ெகாண்டிருந்தருக்க ேறன்.

இவ்வாறு நீங்கேள என்ைனச் ெசய்தீர்கள். நீங்கெளல்லாம் என்ைனப்
பாராட்டியருக்கலாம். நான் அதற்குத் தகுதயுைடயவன் அல்லன். எனினும்
என்ைன “அந்த மகா ப ரதான அப்ேபாஸ்தலர்கேளாடு” ஒப்படும்ேபாது
நான் குைறந்தவன் அல்லன். ௧௨ நான் உங்கேளாடு இருந்த ேபாது, நான்
அப்ேபாஸ்தலன் என்பைத நரூப க்கும் வைகயல் பலவற்ைறச் ெசய்ேதன்.
நான் அைடயாளங்கைளயும், அத சயங்கைளயும், அற்புதங்கைளயும்
ெபாறுைமேயாடு ெசய்ேதன். ௧௩ எனேவ ஏைனய சைபகைளப் ேபான்று
நீங்களும் எல்லாவற்ைறயும் ெபற்றீர்கள். உங்களுக்கு எதலும் குைறவல்ைல.
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ஆனால் ஒரு ேவறுபாடு, நான் எவ்வைகயலும் உங்களுக்குப் பாரமாக
இருக்கவல்ைல. இதுதான்குைற. இதற்காக என்ைனமன்னியுங்கள்.
௧௪ மூன்றாவது முைறயாக இப்ெபாழுது உங்களிடம் வர நான் தயாராக

உள்ேளன். நான் உங்களுக்குப் பாரமாக இருக்கமாட்ேடன். உங்களுக்கு
உரிய எந்தப் ெபாருைளயும் நான் ெசாந்தம் ெகாண்டாடமாட்ேடன். நான்
உங்கைள மட்டுேம வரும்புக ேறன். ெபற்ேறாருக்குப் ெபாருட்கைளச்
ேசர்த்து ைவக்க ேவண்டியவர்கள் பள்ைளகள் அல்ல. ெபற்ேறார்கேள
பள்ைளகளுக்குப் ெபாருட்கைளச் ேசர்த்து ைவக்கேவண்டும். ௧௫ எனேவ, நான்
எனக்குரியவற்ைறெயல்லாம்உங்களுக்காகச் ெசலவுெசய்வதல் மக ழ்ச்ச யாக
உள்ேளன். நான் என்ைனயும் உங்களுக்காகத் தருேவன். நான் உங்கைள
மிகுதயாக ேநச த்தால் நீங்கள்என்ைனக்குைறவாக ேநச ப்பீர்களா?
௧௬ நான் உங்களுக்குப் பாரமாக இல்ைல என்பது ெதளிவாய ற்று.

ஆனால் என்ைனத் தந்த ரமானவன் என்றும், ெபாய் ெசால்லி உங்கைள
வசப்படுத்தவ ட்ேடன் என்றும் எண்ணுகறீர்கள். ௧௭ நான் யாைரயாவது
அனுப்ப உங்கைள ஏமாற்ற இருக்க ேறனா? இல்ைலேய. நீங்களும் அைத
அறவீர்கள். ௧௮ உங்களிடம் ெசல்லுமாறு நான் தீத்துைவ அனுப்ப ேனன்.
எங்கள் சேகாதரைனயும் அவேனாடு ேசர்த்து அனுப்ப ேனன். தீத்து உங்கைள
ஏமாற்றவல்ைல. அல்லவா? தீத்துவும் நானும்ஒேரஆவயால்வழி நடத்தப்பட்டு
ஒேரவ தமானவாழ்ைவநடத்த ேனாம்.
௧௯ காலெமல்லாம் எங்களின் பாதுகாப்புக்காகப் ேபசுக ேறாம் என்று

நைனக்கறீர்களா? ேதவனுக்கு முன்பாக க றஸ்துவுக்குள் ேபசுக ேறாம்.
நீங்கள் எமது ப ரியமான நண்பர்கள். நாங்கள் ெசய்வது எல்லாம் உங்கைளப்
பலப்படுத்துவதற்காகத்தான். ௨௦ நான் இவற்ைறெயல்லாம் ஏன் ெசய்க ேறன்?
உங்களிடம் நான் வரும்ேபாது, நீங்கள் எத ர்பார்க்க றபடி நானும், நான்
எத ர்பார்க்க றபடி நீங்களும் இல்லாமல் ேபாகக்கூடாது என்று அஞ்சுக ேறன்.
வேராதம், ெபாறாைம, ேகாபம், சுயநலம், தீய ேபச்சு, ேமாசமான ெபருமிதம்,
குழப்பம் ேபான்றவற்றால் நீங்கள் அழியக்கூடாது என்று அஞ்சுக ேறன்.
௨௧ மீண்டும் நான் உங்களிடம் வரும்ேபாது ேதவன் என்ைன உங்கள் முன்
தாழ்த்த வடுவாேரா என்று அஞ்சுக ேறன். பலர் தாங்கள் ெசய்த அசுத்தம்,
ேவச த்தனம், பாலியல் குற்றங்கள் ேபான்ற பாவங்கைளத் ெதாடக்கத்தல்
ெசய்து,ப றகுமாறாமலும்அதற்காகமனம்வருந்தாமலும்இருப்பைதப்பற்றயும்
நான்துக்கப்பட ேவண்டியருக்குேமா என்றுஅஞ்சுக ேறன்.

௧௩
இறுத எச்சரிக்ைககளும்வாழ்த்துக்களும்
௧மூன்றாவதுமுைறயாகநான்மீண்டும்வருேவன். “எல்லாகுற்றச்சாட்டுகளும்

இரண்டு மூன்று சாட்ச களால்தான் உறுத ப்படேவண்டும்.”✡ என்பைத
நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௨ நான் இரண்டாவது முைற உங்கேளாடு
இருந்தேபாது பாவம் ெசய்தவர்கைள எச்சரித்தருந்ேதன். இப்ெபாழுது
உங்களிடம் இருந்து வலக இருக்க ேறன். பாவம் ெசய்த மற்ற எல்லாைரயும்
எச்சரிக்க ேறன். நான் உங்களிடம் மீண்டும் வரும்ேபாது உங்கள்
பாவங்களுக்காக உங்கைளத் தண்டிப்ேபன். ௩ க றஸ்து என் மூலம் ேபசுக றார்
என்பதற்கு உங்களுக்கு ஆதாரம் ேவண்டுமா? (உங்கைள நான் தண்டிக்கு

✡ ௧௩:௧: உபா. 19:15-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ேபாது, நீங்கள் அைதப் பார்ப்பீர்கள்.) அவர் உங்களிடத்தல் பலவீனராக
இல்ைல; வல்லவராய் இருக்க றார். ௪ சலுைவயல் அைறயப்படும்ேபாது
க றஸ்து பலவீனமானவராயருந்தார் என்பது உண்ைம. ஆனால் ேதவனுைடய
வல்லைமயால் இப்ேபாது வாழ்க றார். நாமும் க றஸ்துவுக்குள் பலவீனராக
இருக்க ேறாம் என்பதுஉண்ைம. ஆனால் ேதவனுைடயவல்லைமயால் நாங்கள்
உங்களுக்காக க றஸ்துவுக்குள்உய ேராடுஇருப்ேபாம்.
௫ நீங்கள் உங்கைளேய பாருங்கள். வசுவாசத்தல் வாழ்க றீர்களா என

உங்கைள நீங்கேள ேசாத த்துப் பாருங்கள். இேயசுக றஸ்து உங்களுக்குள்
இருக்கறாரா,இல்ைலயாஎன்றுஉங்களுக்குத்ெதரியும். நீங்கள்ேசாதைனயல்
ேதாற்றுவ ட்டால் க றஸ்து உங்கேளாடு இல்ைல. ௬ நாங்கள் ேசாதைனயல்
ேதாற்றவர்கள் இல்ைல என்பைத நீங்கள் அைடயாளம் கண்டுெகாள்வீர்கள்
என்று நம்புக ேறன். ௭ நீங்கள் தவறாக எதுவும் ெசய்யக் கூடாது என்பேத
ேதவனிடம் எங்கள் ப ரார்த்தைன. நாங்கள் ேசாதைனயல் ெவற்ற ெபற்ேறாமா
இல்ைலயா என்பது முக்கயமல்ல. நாங்கள் ேசாதைனயல் ேதாற்றவர்கள்
என மக்கள் நைனக்க ேநர்ந்தாலும் கூட நீங்கள் ேநர்ைமயானைதச் ெசய்ய
ேவண்டும் என்பதுதான் முக்கயம். ௮உண்ைமக்கு எத ரானவற்ைற எங்களால்
ெசய்ய முடியாது. எங்களால் உண்ைமக்குரியைத மட்டுேம ெசய்ய முடியும்.
௯ நீங்கள் பலமுள்ளவர்களாய் இருக்கும்வைர நாங்கள் ெபலவீனராய்
இருப்பைதக் குற த்து எங்களுக்கு மக ழ்ச்ச ேய. நீங்கள் ெமன்ேமலும்
பலமுள்ளவர்களாகும்படிக்கு ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறாம். ௧௦ நாங்கள்
உங்கேளாடுஇல்லாததால்இைதஎழுதுக ேறன். எனேவஉங்களிடம்வரும்ேபாது
என்னிடம் உள்ள ஆற்றைலப் பயன்படுத்த உங்கைளத் தண்டிக்கமாட்ேடன்.
கர்த்தர் எனக்கு உங்கைளப் பலப்படுத்தேவ வல்லைம ெகாடுத்துள்ளார்.
உங்கைளஅழிக்கஅல்ல.
௧௧ சேகாதர, சேகாதரிகேள, மக ழ்ச்ச ேயாடு இருங்கள். முழுைம ெபற

முயலுங்கள். நான்ெசய்யச்ெசான்னவற்ைறச்ெசய்யுங்கள். ஒருவருக்ெகாருவர்
மனதார ஒத்துப் ேபாங்கள். சமாதானத்ேதாடு வாழுங்கள். அப்ெபாழுது
அன்புக்கும் சமாதனத்த ற்கும்உரிய ேதவன்உங்கேளாடுஇருப்பார்.
௧௨ஒருவைரெயாருவர்பரிசுத்தமானமுத்தத்தால்வாழ்த்துங்கள். ேதவனுைடய

பரிசுத்தவான்கெளல்லாரும்உங்களுக்குவாழ்த்துக்கைளக்கூறுகறார்கள்.
௧௩கர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவன்கருைபயும்,ேதவனின்அன்பும்,பரிசுத்த

ஆவயானவரின்ஐக்கயமும்உங்கள்அைனவேராடும்இருப்பதாக.
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கலாத்த யருக்கு
எழுத யகடிதம்

௧ அப்ேபாஸ்தலனாகய பவுல் எழுதுவதாவது: நான் மனிதர்களால்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட அப்ேபாஸ்தலன் அல்ல. நான் மனிதர்களிடமிருந்து
அனுப்பப்படவல்ைல. இேயசு க றஸ்துவும், ப தாவாகய ேதவனும் என்ைன
அப்ேபாஸ்தலனாக ஆக்கனார்கள். ேதவன் ஒருவேர இேயசுைவ மரணத்தல்
இருந்து உய ர்த்ெதழும்படி ெசய்தவர். ௨ இந்த நருபம் என்ேனாடு இருக்கற
என் சேகாதரர்கள் அைனவரும் கலாத்தயா* நாட்டில் உள்ள சைபகளுக்கு
அனுப்புவது,
௩ ப தாவாகய ேதவனாலும், நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவாலும்

உங்களுக்குக் கருைபயும், சமாதானமும் உண்டாகட்டும். ௪ இேயசு
நமது பாவங்களுக்காகத் தம்ைமத் தாேம ஒப்புக்ெகாடுத்தார். நாம்
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க ற ெகட்ட உலகல் இருந்து வடுதைல ெபறுவதற்காக
அவர் இைதச் ெசய்தார். இதைனேய ப தாவாகய ேதவனும் வரும்பனார்.
௫ேதவனுைடயமகைமஎல்லா காலங்களிலும்இருப்பதாக. ஆெமன்.
ஒேரஒருஉண்ைமயானநற்ெசய்த
௬ ெகாஞ்சக் காலத்துக்கு முன்பு ேதவன் தன்ைனப் பன்பற்றும்படி

உங்கைள அைழத்தார். அவர் உங்கைளத் தன் கருைபயால் க றஸ்துவன்
மூலமாக அைழத்தார். ஆனால் இப்ெபாழுது உங்கைளக் கண்டு நான்
ஆச்சரியப்படுக ேறன். ஏற்ெகனேவ நீங்கள் அவர் வழியல் இருந்து
மாறவ ட்டீர்கள். ௭ உண்ைமயல் ேவறு ஒரு நற்ெசய்த என்பது இல்ைல.
ஆனால் சலர் உங்கைளக் குழப்ப க்ெகாண்டிருக்க றார்கள். அவர்கள்
கறஸ்துவன் நற்ெசய்தைய மாற்றவ ட வரும்புக றார்கள். ௮ நாங்கள்
உங்களுக்கு உண்ைமயான நற்ெசய்தையக் கூற ேனாம். எனேவ நாங்கேளா
அல்லது வானத்தலிருந்து வந்த ஒரு ேதவதூதேனா ேவெறாரு நற்ெசய்தைய
உங்களுக்குக் கூறனால் அவன் கடிந்துெகாள்ளப்பட ேவண்டும். ௯ நான்
ஏற்ெகனேவ இதைனச் ெசான்ேனன். அதைன இப்ேபாது மறுபடியும்
கூறுகன்ேறன். நீங்கள் ஏற்ெகனேவ உண்ைமயான நற்ெசய்தைய
ஏற்றுக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள். நீங்கள் இரட்ச க்கப்படுவதற்கு ேவறு வழிைய
எவேரனும்உங்களுக்குக்கூறனால்அவன்கடிந்துெகாள்ளப்பட ேவண்டும்.
௧௦என்ைனஏற்றுக்ெகாள்ளும்படிெசய்யநான்மக்களிடம்முயற்ச ெசய்க ேறன்

என்று நைனக்கறீர்களா? இல்ைல. நான் ேதவனுக்கு ேவண்டியவனாக
இருக்க மட்டுேம முயற்ச ெசய்க ேறன். நான் மனிதர்கைள தருப்த ப்படுத்தவா
முயற்ச ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறன்? அவ்வாறு நான் மனிதர்கைள
தருப்த ப்படுத்த க்ெகாண்டிருந்தால் இேயசு க றஸ்துவன் ஊழியனாக நான்
இருக்கமுடியாது.
பவுலின்அதகாரம் ேதவனிடமிருந்துவந்தது
௧௧ சேகாதரர்கேள, என்னால் ப ரசங்க க்கப்பட்ட நற்ெசய்தயானது

மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டதல்ல. இதைன நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ள

* ௧:௨: கலாத்தயா தன்முதல் பயணத்தல் பவுல் சைபகைளஆரம்ப த்தப் பகுதயாக இது ெபரும்பாலும்
இருக்கக்கூடும்.



கலாத்தயர் ௧:௧௨ 2269 கலாத்தயர்௨:௨

ேவண்டும் என்று நான் வரும்புக ேறன். ௧௨ நான் இந்த நற்ெசய்தைய
மனிதர்களிடம்இருந்துெபறவல்ைல. எந்த மனிதனும் நற்ெசய்தைய எனக்குக்
கற்ப க்கவல்ைல. இேயசு க றஸ்துஇதைன எனக்குக் ெகாடுத்தார். மக்களிடம்
நான்ெசால்ல ேவண்டும்என்பதற்காகேவஅவர் எனக்குெவளிப்படுத்தனார்.
௧௩ நீங்கள் எனது கடந்த கால வாழ்ைவப் பற்ற அற ந்தருக்க றீர்கள். நான்

யூதர்களின் மதத்தல் இருந்ேதன். ேதவனுைடய சைபைய நான் மிகவும்
துன்புறுத்த ேனன். அதைன அழித்துவ ட முயன்ேறன். ௧௪ நான் யூதர்களின்
மதத்தல் தைலவனாக இருந்ேதன். என் வயதுள்ள மற்ற யூதர்கைளவ ட
நான் அதகச் ெசயல்கள் ெசய்ேதன். மற்றவர்கைளவ ட நான் பைழய மரபு
வ த கைளக் கடுைமயாகக் கைடப்ப டிக்க முயன்ேறன். அவ்வதகள் நமது
முன்ேனார்களிடமிருந்துநாம்ெபற்றைவஆகும்.
௧௫ ஆனால் நான் பறப்பதற்கு முன்னேர ேதவன் எனக்காக ேவறு ஒரு

தனித் த ட்டம் ைவத்தருந்தார். அதனால் அவர் கருைபயாக என்ைன
அைழத்தார். அவரிடம் எனக்காக ேவறு த ட்டங்கள் இருந்தன. ௧௬ நான் யூதர்
அல்லாதவர்களிடம் ேபாய் இேயசு க றஸ்துவன் நற்ெசய்தையப் ேபாத க்க
ேவண்டும் என்று ேதவன் வரும்பனார். எனேவ அவர் தமது குமாரைன
எனக்கு ெவளிப்படுத்தனார். ேதவன் என்ைன அைழத்த ேபாது, ேவறு எந்த
மனிதரிடமிருந்தும் நான் ஆேலாசைனேயா, அறவுைரேயா ேகட்கவல்ைல.
௧௭ எருசேலமில் உள்ள அப்ேபாஸ்தலர்கைளயும் நான் ேபாய்ப் பார்க்கவல்ைல.
அவர்கள் எல்லாம் எனக்கு முன்னேர அப்ேபாஸ்தலர்களாய் இருக்க றவர்கள்.
ஆனால் நான் யாருக்காகவும் காத்தருக்காமல் அேரப யாவுக்குப் ேபாேனன்.
ப றகுஅங்கருந்துதமஸ்குஎன்றநகருக்குத்தரும்பவந்ேதன்.
௧௮மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் ப றகு, நான் எருசேலமுக்குப் ேபாேனன். நான்

ேபதுருைவச்† சந்த க்க வரும்ப ேனன். அவேராடு பதைனந்து நாட்கள் நான்
தங்க இருந்ேதன். ௧௯ ேவறு எந்த அப்ேபாஸ்தலர்கைளயும் அங்கு நான்
சந்த க்கவல்ைல. இேயசுவன் சேகாதரனான யாக்ேகாைப மட்டும் சந்த த்ேதன்.
௨௦ நான் எழுதுபைவ எல்லாம் ெபாய் அல்ல என்று ேதவனுக்குத் ெதரியும்.
௨௧ப றகுசீரியா, சலிசயா ேபான்றபகுத களுக்குநான்ெசன்ேறன்.
௨௨ யூேதயாவல் இருக்கற சைபகளில் உள்ளவர்கள் என்ைன இதற்கு

முன்னால் பார்த்ததல்ைல. ௨௩ அவர்கள் என்ைனப்பற்ற சலவற்ைறக்
ேகள்வப்பட்டிருந்தார்கள். அதாவது, “முன்பு நம்ைமத் துன்பப்படுத்தயவேன
தான் அழிக்க நைனத்த வசுவாசத்ைதக் குற த்து இப்ெபாழுது ப ரசங்கம்
ெசய்க றான்.” ௨௪ எனேவ வசுவாச கள் என்ைனக் குறத்து ேதவைனப்
புகழ்ந்தனர்.

௨
ப றஅப்ேபாஸ்தலர்களும்பவுைலஏற்றுக்ெகாண்டனர்
௧ பதனான்கு ஆண்டுகளுக்குப் பன்பு எருசேலமுக்கு நான் மீண்டும்

ெசன்ேறன். பர்னபாேவாடு நான் ெசன்ேறன். கூடேவ தீத்துைவயும் அைழத்துச்
ெசன்ேறன். ௨ ேதவன் எனக்குக் கட்டைள இட்டபடியும் வழி காட்டியபடியும் நான்
வசுவாச களின் தைலவர்கைளக் காணப் ேபாேனன். நாங்கள் தனிைமயல்
இருக்கும்ேபாது யூதர் அல்லாதவர்களிடம் நான் ேபாத க்கும் நற்ெசய்தைய
அவர்களிடம்ெசான்ேனன். எனதுபணிையஅவர்கள்புரிந்துெகாள்ளேவண்டும்

† ௧:௧௮: ேபதுரு ேபதுருவுக்குரிய யூதப்ெபயர் ‘ேகபா’ என்று ப ரத கூறுகறது. இவன் இேயசுவன்
பன்னிரண்டுசீஷர்களுள்ஒருவன்.
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என்று வரும்ப ேனன். இதனால் நான் ஏற்ெகனேவ ெசய்தைவயும் இப்ெபாழுது
ெசய்துெகாண்டிருப்பதுவும்வீணாகாமல்இருக்கும்.
௩-௪ என்னுடன் தீத்து இருந்தான். அவன் ஒரு க ேரக்கன். ஆயனும்

அந்தத் தைலவர்கள், தீத்துைவ வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளும்படி
கட்டாயப்படுத்தவல்ைல. இது ேபான்ற ச க்கல்கைளப் பற்ற ப் ேபசேவண்டிய
ேதைவ எங்களுக்கு ஏற்பட்டது. ஏெனன்றால் சல ேபாலிச் சேகாதரர்கள்
இரகச யமாய் எங்கள் குழுவல் ேசர்ந்தருந்தனர். அவர்கள் ஒற்றர்கைளப்ேபால
இருந்தனர். இேயசு க றஸ்துவுக்குள் நமக்கு உண்டான சுதந்தரத்ைத அவர்கள்
அறயவரும்பனர். ௫ஆனால்அந்தேபாலிச்சேகாதரர்கள்வருப்பப்படிநாங்கள்
எைதயும் ஒப்புக்ெகாள்ளவல்ைல. ெதாடர்ந்து நற்ெசய்தயன் முழு உண்ைம
உங்கேளாடுஇருப்பைதேயநாங்கள்வரும்ப ேனாம்.
௬ மிக முக்கயமாய்க் கருதப்பட்ட அந்த மனிதர்கள் நான் ப ரசங்கம்

ெசய்த நற்ெசய்தயல் எந்த மாற்றமும் ெசய்யவல்ைல. அவர்கள்
“முக்கயமானவர்களா” இல்ைலயா என்பது பற்ற நான் கவைலப் படவல்ைல.
ேதவனுக்கு முன்னால் அைனவரும் சமம்தாேன. ௭ அதற்கு மாறாக
அத்தைலவர்கள்ேபதுருைவப்ேபான்ேறஎனக்கும்ேதவன்சறப்புப்பணிகைளக்
ெகாடுத்தருப்பதாக உணர்ந்தனர். ேதவன் ேபதுருவ டம், யூதர்களுக்கு
நற்ெசய்தையப் ப ரசங்க க்கும்படி ஆைணயட்டிருந்தார். ஆனால் எனக்ேகா,
யூதர் அல்லாதவர்களுக்குப் ேபாத க்கும்படி ேதவன் ஆைணயட்டிருந்தார்.
௮ ஒரு அப்ேபாஸ்தலைனப்ேபாலப் பணியாற்றும்படி ேபதுருவுக்கு ேதவன்
அதகாரத்ைதத் தந்தார். யூதர்களுக்குப் ேபதுருவும் ஒரு அப்ேபாஸ்தலனாகேவ
இருந்தான். நானும் ஒருஅப்ேபாஸ்தலைனப்ேபால பணியாற்ற ேதவன் எனக்கு
அதகாரம் ெகாடுத்தருந்தார். ஆனால் நாேனா யூதர் அல்லாதவர்களுக்காக
அப்ேபாஸ்தலனாக இருக்க ேறன். ௯ யாக்ேகாபு, ேபதுரு, ேயாவான்
ஆக ேயார் தைலவர்களாக இருந்தனர். ேதவன் எனக்குச் ச றப்பு வரத்ைதக்
ெகாடுத்தருப்பதாக அவர்கள் எண்ணினர். அதனால் அவர்கள் என்ைனயும்,
பர்னபாைவயும் ஏற்றுக்ெகாண்டனர். அவர்கள் எங்களிடம், “நாங்கள் உங்கைள
ஏற்றுக்ெகாள்க ேறாம். நாங்கள் யூதர்களுக்குப் ேபாதைன ெசய்க ேறாம். யூதர்
அல்லாதவர்களிடம் நீங்கள் ெசல்லுங்கள்” என்றார்கள். ௧௦ ஏைழ மக்கைள
நைனத்துக்ெகாள்ளும்படி மட்டும்அவர்கள் எனக்குச் ெசான்னார்கள். இதுதான்
நான்ச றப்பாக என்ைனஅர்ப்பணித்தஒன்றாகஇருந்தது.
ேபதுருவன்தவைறப் பவுல்ெவளிப்படுத்துதல்
௧௧ அந்த ேயாகயாவுக்குப் ேபதுரு வந்தார். அவர் ெசய்தவற்றுள் சல

சரியானைவ அல்ல. அவர் தவறு ெசய்தார். அதனால் அவேராடு ேநருக்கு
ேநராக எத ர்த்ேதன். ௧௨ அந்த ேயாகயாவுக்கு அவர் வந்தேபாது, யூதர்
அல்லாதவர்கேளாடு அவர் ேசர்ந்தார். அவர்கேளாடு உணவு உட்ெகாண்டார்.
ஆனால் யாக்ேகாப டமிருந்து அனுப்பயருந்த சல யூதர்கள் வந்தேபாது,
யூதர் அல்லாதவர்கேளாடு ேசர்ந்து உணவு உண்ணப் ேபதுரு மறுத்துவ ட்டார்.
அவர்களிடமிருந்து வலக க்ெகாண்டார். அவர் யூதர்களுக்குப் பயந்துவ ட்டார்.
ஏெனன்றால்யூதர்கள்,யூதர்அல்லாதவர்களும்வருத்தேசதனம்ெசய்துெகாள்ள
ேவண்டும்என்றுநம்புகன்றவர்கள். ௧௩ஆைகயால் ேபதுருெபாய்முகக்காரராக
இருந்தார். ஏைனய யூதர்களும் அவேராடு ேசர்ந்துெகாண்டனர். எனேவ
அவர்களும் ெபாய்முகக்காரர்கள். இதனால் பர்னபாவும் பாத க்கப்பட்டான்.
௧௪ யூதர்கள் ெசய்வைத நான் பார்த்ேதன். அவர்கள் நற்ெசய்தயன் முழு
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உண்ைமையப் பன்பற்றவல்ைல. எனேவ எல்லாரும் ேகட்கும்படிேய
ேநரடியாய்ப் ேபதுருவ டம் ெசன்று நான் கண்டித்ேதன். “ேபதுரு நீங்கள் ஒரு
யூதர். ஆனால் நீங்கள் ஒரு யூதைரப்ேபால வாழவல்ைல. நீங்கள் யூதர்
அல்லாதவைரப்ேபால வாழ்க றீர்கள். இவ்வாறு இருக்க நீங்கள் எப்படி யூதர்
அல்லாதவர்கைள யூதர்கள்ேபால வாழ ேவண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்த
முடியும்?” என்றுேகட்ேடன்.
௧௫ யூதர் அல்லாதவர்கைளப் ேபான்றும், பாவ கைளப் ேபான்றும்

யூதர்களாகய நாம் ப றக்கவல்ைல. நாம் யூதர்கைளப் ேபாலப் ப றந்ேதாம்.
௧௬சட்டங்களின்வத முைறகைளஒருவன்பன்பற்றுவதனாேலேய ேதவனுக்கு
ேவண்டியவனாக முடியாது என்பது எங்களுக்குத் ெதரியும். இேயசு
க றஸ்துவன் மீது எவன் நம்ப க்ைக ைவக்கறாேனா அவேன ேதவனுக்கு
ேவண்டியவனாக றான். எனேவ, நாம் இேயசு க றஸ்துவடம் நம்ப க்ைக
ைவத்தருக்க ேறாம். ஏெனன்றால் நாம் ேதவனுக்கு ேவண்டியவர்களாக
ேவண்டும். நாம் சட்டங்கைளப் பன்பற்றுவதால் அல்ல, இேயசுவன் மீது
வசுவாசம் ைவப்பதாேலேய ேதவனுக்கு ேவண்டியவர்களாக இருக்க ேறாம்.
இது உண்ைம. ஏெனன்றால் சட்டங்கைளப் பன்பற்றுவதன் மூலம்
எவெராருவரும் ேதவனுக்குேவண்டியவராகமுடியாது.
௧௭ யூதர்களாகய நாம் க றஸ்துவடம் வந்துள்ேளாம். காரணம், நாம்

ேதவனுக்கு ேவண்டியவர்களாக ேவண்டும். எனேவ, நாம் பாவ கள்
என்பது ெதளிவாக றது. இதற்குக் க றஸ்து காரணம் ஆவாரா? இல்ைல.
௧௮ ஆனால், நான் வ ட்டுவ ட்டவற்ைற மீண்டும் ேபாத க்கத் ெதாடங்கனால்
நானும் தவறானவன் என்று கருதப்படுேவன். ௧௯ சட்டங்களுக்காக வாழ்வது
என்பைத நான் வ ட்டுவ ட்ேடன். அச்சட்டங்கேளா என்ைனக் ெகான்றுவட்டது.
நான் வதமுைறயன்படி இறந்து ேபாேனன். எனினும் ேதவனுக்காக
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க ேறன். எனது கடந்தகால வாழ்வு கறஸ்துேவாடு
சலுைவயல் இறந்தது. ௨௦ நான் இப்ேபாது வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க ற
வாழ்வு எனக்கானது அல்ல. இேயசு க றஸ்து இப்ேபாது என்னில்
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க றார். இப்ேபாது இந்த சரீரத்த ேல நான் வாழ்ந்தாலும்
ேதவனுைடய குமாரன் மீதுள்ள வசுவாசத்தால் வாழ்க ேறன். இேயசு ஒருவேர
என்மீது அன்பு ெகாண்டவர். என்ைன இரட்ச ப்பதற்காக அவர் தன்ைனேய
தந்தவர். ௨௧ இந்தக் கருைப ேதவனிடமிருந்து வந்தது. இது எனக்கு
மிகவும் முக்கயமானது. ஏெனன்றால் சட்டத்தன் மூலம் மனிதன் தருந்த
நீத மானாக முடியுெமன்றால் இேயசு க றஸ்துவன் மரணம் ேதைவயல்லாமல்
ேபாயருக்கும்.

௩
வசுவாசத்தன்மூலேம ேதவனுைடயஆசீர்வாதம் கைடக்க றது
௧ இேயசு க றஸ்து சலுைவயல் மரணம் அைடந்தார் என்பது பற்ற மிகத்

ெதளிவாகக் கலாத்தய மக்களாகய உங்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டது. ஆனால்
நீங்கேளா புத்தயற்றவர்களாய் இருந்தீர்கள். எவைரேயா உங்களிடம் தந்த ரம்
ெசய்ய அனுமதத்துவ ட்டீர்கள். ௨ இைதப்பற்ற எனக்குக் கூறுங்கள், பரிசுத்த
ஆவயானவைர நீங்கள் எப்படிப் ெபற்றுக்ெகாண்டீர்கள்? சட்டங்கைளப்
பன்பற்றுவதன் மூலம் ஆவயானவைர ஏற்றுக்ெகாண்டீர்களா? இல்ைல.
நீங்கள் ஆவையப் ெபற்றீர்கள். ஏெனன்றால் நீங்கள் நற்ெசய்தையக்
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ேகள்வப்பட்டு நம்பனீர்கள். ௩ஆவயானவரால் நீங்கள் கறஸ்துவல் உங்கள்
வாழ்க்ைகையத் ெதாடங்கனீர்கள். இப்ெபாழுது உங்கள் ெசாந்த மாம்சீக
பலத்தால் ெதாடர முயற்ச ெசய்க றீர்களா? எவ்வளவு புத்தயற்றவர்கள் நீங்கள்?
௪ பல வைகயலும் அனுபவங்கைள நீங்கள் ெபற்றருக்க றீர்கள். அைவ
எல்லாம் வீணாக ேவண்டுமா? அைவ வீணாகாது என்று எனக்கு நம்ப க்ைக
இருக்க றது. ௫ நீங்கள் சட்டங்கைளப் பன்பற்றுவதால் ேதவன் உங்களுக்கு
ஆவையக் ெகாடுக்க றாரா? இல்ைல. நீங்கள் சட்டங்கைளப் பன்பற்றுவதால்
ேதவன்உங்களிடம் அற்புதங்கைளச் ெசய்க றாரா? இல்ைல. உங்களுக்குஅவர்
ஆவையக்ெகாடுத்ததும்,அற்புதங்கைளநடப்ப த்ததும் நீங்கள்நற்ெசய்தையக்
ேகட்டுநம்பனீர்கள்என்பதால்தான்.
௬ ஆப ரகாைமப் பற்றயும், ேவதவாக்கயங்கள் அைதேய கூறுகறது.

“ஆப ரகாம் ேதவைன வசுவாச த்தார். அவரது வசுவாசத்ைத ேதவன்
ஏற்றுக்ெகாண்டார். இது அவைர ேதவனுக்கு முன்பு நீத மானாக்கயது.”✡
௭ ஆகேவ ஒன்ைறத் ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள். ேதவன் மீது வசுவாசம்
ைவக்க றவர்கேள ஆப ரகாமின் உண்ைமயான பள்ைளகள். ௮ எத ர்காலத்தல்
என்ன நடக்கும் என்பது பற்றயும் ேவதவாக்கயங்கள் கூறயது. யூதர் அல்லாத
மக்கைளச் சரியான வழியல் அவர்களின் வசுவாசத்தன் மூலேம ேதவன்
வழிநடத்துவார். “பூமியல்உள்ள மக்கைளெயல்லாம்ஆசீர்வத க்க, ஆப ரகாேம,
ேதவன் உன்ைனப் பயன்படுத்துவார்”✡ என்று சுவ ேசஷமாய் முன் அறவத்தது.
௯ ஆப ரகாம் இைத நம்பனார். நம்பயதால், அவர் ஆசீர்வத க்கப்பட்டது
ேபாலேவ, நம்ப க்ைகயுள்ளஅைனவரும்ஆசீர்வத க்கப்படுவர்.
௧௦ ஆனால் சட்டத்தன்படி வாழ்பவர்கள் எவரும் சாபத்துக்குள்ளாவார்கள்.

ஏெனன்றால் “ஒருவன் சட்டங்கைளத் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் கைடப்ப டிக்க
ேவண்டும். இல்லாவ ட்டால் அவன் சப க்கப்படுவான்”✡ என்று சட்டங்களின்
நூலில் எழுதப்பட்டுள்ளது. ௧௧ஆகேவ எவனும், சட்டத்தன் மூலம் ேதவனுக்கு
ேவண்டியவனாவதல்ைல என்பது ெதளிவாக உள்ளது. ஏெனனில்
ேவதவாக்கவங்களில், “வசுவாசத்தனாேல ேதவனுக்கு ேவண்டியவனாக
இருக்க றவன் எப்ேபாதும் வாழ்வான்”✡ என்று ெசால்லி இருப்பேத இதன்
காரணம்.
௧௨ வசுவாசம் சட்டம் அடிப்பைடயல் இயங்குவது அல்ல. அது

ேவறுபட்ட வழிையப் பயன்படுத்துகறது. “எவெனாருவன் சட்டங்கைளக்
கைடப்ப டிக்க றாேனா அவேன வாழ்வான்” என்று சட்டங்கள் கூறும். ௧௩ நம்
மீது சட்டங்களானது சாபம் ேபாட்டுள்ளது. ஆனால் கறஸ்து அச்சாபத்ைத
வலக்கவ ட்டார். தன்ைனேய அவர் சாபத்துக்கு உள்ளாக்க க்ெகாண்டார்.
“எப்ெபாழுது ஒருவனது சரீரம் மரத்த ேல ெதாங்க * வ டப்படுக றேதா அவேன
சாபத்துக்கு உள்ளாக றான்”✡ என்று எழுதப்பட்டிருக்க றது. ௧௪ க றஸ்து
இதைனச் ெசய்தார். அதனால் ேதவனுைடய ஆசீர்வாதம் அைனத்து
மக்களுக்கும் கைடக்க றது. ேதவன்ஆப ரகாைமயும் ஆசீர்வத ப்பதாக வாக்குக்
ெகாடுத்தருக்க றார். இந்த ஆசீர்வாதம் இேயசு க றஸ்துவன் மூலமாய்த்தான்
வருகறது. இேயசு மரித்தார். அதனால் ேதவனுைடய வாக்குறுத ப்படி பரிசுத்த

✡ ௩:௬: ஆத . 15:6-ல்இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௩:௮: ஆத . 12:3-ல்இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
✡ ௩:௧௦: உபா. 27:26-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௩:௧௧: ஆபகூக் 2:4-ல் இருந்து

எடுக்கப்பட்டுள்ளது. * ௩:௧௩: உபா. 21:22-23. ✡ ௩:௧௩: உபா. 21:23-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ஆவையப் ெபற்ேறாம். வசுவாசத்தன் மூலம், நாம் அவ்வாக்குறுதகைளப்
ெபறுக ேறாம்.

சட்டமும்வாக்குறுதயும்
௧௫ சேகாதர சேகாதரிகேள உங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ெசால்க ேறன்.

மனிதர்களுக்குரிய உடன்படிக்ைகையப் பற்ற எண்ணிப்பாருங்கள். இவ்வாறு
மனிதர்களுக்குள் அதகாரப்பூர்வமாக உடன்படிக்ைக ஏற்பட்ட ப றகு, யாரும்
அதல்உள்ளவற்ைறத்தள்ளுவதும்இல்ைல. புத தாகச்ேசர்த்துக்ெகாள்ளுவதும்
இல்ைல, எவெராருவரும்அவற்ைற ஒதுக்குவதும்இல்ைல. ௧௬ஆப ரகாமுக்கும்
அவனது சந்தத க்கும் ேதவன் ஒரு வாக்குத்தத்தம் ெகாடுத்தருந்தார். அவர்
“உன் சந்தத களுக்கு” என்று பன்ைமயல் ெசால்லாமல் “உன் சந்தத க்கு”
என்று ஒருைமயல் ெசால்லி இருக்கறார். எனேவ இது கறஸ்துைவேய
குறக்கும். ௧௭ எனேவ நான் ெசால்வது என்னெவன்றால் சட்டங்கள் வருவதற்கு
முன்ேப ஆப ரகாமிடம் ேதவன் ஓர் உடன்படிக்ைகைய அதகாரப் பூர்வமாகச்
ெசய்தருக்க றார். சட்டங்கேளா 430 ஆண்டுகளுக்குப் பன்னர் வந்தது.
எனேவ அது அந்த உடன்படிக்ைகைய எவ்வைகயலும் பாத க்காது. ேதவன்
ஆப ரகாமுக்குச்ெசய்துெகாடுத்தவாக்குத்தத்தமும்தவறாதது.
௧௮ ேதவனுைடய வாக்குறுதைய நாம் சட்டங்கைளப் பன்பற்ற வருவதன்

மூலம் அைடய முடியுமா? முடியாது. அப்படியானால் ேதவன் ெகாடுத்தது
வாக்குறுத ஆகாது. ஆனால் ேதவேனா தன் ஆசீர்வாதங்கைளத் தன்
வாக்குத்தத்ததன்மூலம்இலவசமாய்ஆப ரகாமுக்குக்ெகாடுத்தார்.
௧௯அப்படிெயன்றால் சட்டங்களின் ேநாக்கம் என்ன? அைவ மனிதர் ெசய்யும்

தீைமகைள அவர்களுக்குச் சுட்டிக்காட்டின. ஆப ரகாமின் ச றப்பான வாரிசு
வரும்வைரஇச்சட்டம்ெதாடர்ந்துபயன்பட்டது. ேதவன்இந்தவாரிைசப்பற்ற ேய
வாக்குறுத ெகாடுத்தருக்க றார். இச்சட்டங்கள் ேதவ தூதர்கள் மூலமாகக்
ெகாடுக்கப்பட்டது. ேதவ தூதர்கள் ேமாேசைய மத்தயஸ்தராகப் பயன்படுத்த
சட்டங்கைள மனிதர்களுக்குவழங்கனர். ௨௦மத்தயஸ்தன்ஒருவன் மட்டுமல்ல,
ஆனால்ேதவன்ஒருவராக மட்டுேமஇருக்க றார்.

ேமாேசயன்சட்டங்களுைடய ேநாக்கம்
௨௧ இதனால் சட்டம் ேதவனுைடய வாக்குறுதக்கு எத ரானைவ என்று

ெபாருள் ெகாள்ள முடியுமா? முடியாது. மனிதர்களுக்கு ஜீவைனக்
ெகாடுக்கக்கூடிய ஒரு சட்டம் இருந்தால் ப றகு நாம் அதைனக் கைடப்ப டித்து
வாழ்வதன் மூலேம ேதவனுக்கு ேவண்டியவராக முடியும். ௨௨ ஆனால்
இதுவும் உண்ைம கைடயாது. ஏெனன்றால் எல்லா மனிதர்களும் பாவத்தால்
கட்டப்பட்டுள்ளதாக ேவதவாக்கயங்கள் கூறுகறது. எனேவ ேதவனுைடய
வாக்குறுத , வசுவாசத்தன் மூலேம கைடக்க றது. இேயசு க றஸ்துவன் மீது
நம்ப க்ைகைவப்பவர்களுக்ேகவாக்குறுத வந்துேசரும்.
௨௩ இந்த வசுவாசம் வருவதற்கு முன்னால் நாம் எல்லாரும் சட்டத்தால்

சைறப்படுத்தப்பட்டிருந்ேதாம். ேதவன் நமக்கு வசுவாசத்த ற்குரிய வழிைய
ெவளிப்படுத்தும்வைர நமக்கு வடுதைல இல்லாதருந்தது. ௨௪ எனேவ,
க றஸ்து வரும் வைர சட்டம் நமது எஜமானனாக இருந்தது. இேயசு வந்த
ப றகு நாம் வசுவாசத்தன் மூலமாக ேதவனுக்கு ேவண்டியவர்களாக ஆேனாம்.
௨௫இப்ேபாதுவசுவாசத்துக்குஉரியவழி வந்துவ ட்டது. எனேவ, நாம்இனிேமல்
சட்டத்தன்கீழ்வாழ ேவண்டியதல்ைல.
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௨௬-௨௭ நீங்கள் அைனவரும் கறஸ்துவுக்குள் ஞானஸ்நானம்
ெபற்றருக்க றீர்கள். எனேவ நீங்கள் அைனவரும் கறஸ்துைவ
அணிந்துெகாண்டிருக்க றீர்கள். நீங்கள் அைனவரும் வசுவாசத்தன் வழியல்
இேயசு க றஸ்துவுக்குள் ேதவனுைடய பள்ைளகள் ஆகவ ட்டீர்கள் என்பைத
இது காட்டும். ௨௮ இப்ேபாது க றஸ்துவுக்குள் யூதர்கள், க ேரக்கர்கள் என்று
எந்த ேவறுபாடுகளும் இல்ைல. அடிைமகள், சுதந்தரமானவர்கள் என்றும்
ேவறுபாடுகள் இல்ைல. ஆண், ெபண் என்றும் ேவறுபாடு இல்ைல. க றஸ்
துவாகய இேயசுவன் முன் நீங்கள் அைனவரும் சமம்தான். ௨௯ நீங்கள்
கறஸ்துைவச் ேசர்ந்தவர்கள். எனேவ நீங்கள் ஆப ரகாமின் பரம்பைரயனர்.
ஆகேவ ேதவன் ஆப ரகாமுக்குக் ெகாடுத்த வாக்குறுதகைள நீங்கள்
அைனவரும்ெபற்றுக்ெகாள்க றீர்கள்.

௪
௧ இைத உங்களுக்குச் ெசால்ல நான் வரும்புக ேறன். ஒருவன்

தன் ெசாத்துக்களுக்ெகல்லாம் உரிைமயுைடயவனாய் இருந்தும் அவன்
சறுபள்ைளயாய் இருந்தால் அவனுக்கும் அடிைமக்கும் எந்த ேவறுபாடும்
இல்ைல. ௨ ஏெனன்றால் அவன் குழந்ைத. அவன் தன் பாதுகாப்பாளர்களின்
கட்டுப்பாட்டில் இருக்க றான். ஆனால் தன் தந்ைதயன்படி குற த்த வயைத
அைடயும்ேபாது அவன் சுதந்தரம் உள்ளவனாக வளங்குகறான். ௩ நாமும்
இைதப் ேபாலத்தான். நாம் எல்லாரும் குழந்ைதகைளப் ேபான்றவர்கள்.
நாம் பயனற்ற சட்டங்களுக்கு அடிைமயாய் இருந்ேதாம். ௪ ஆனால் சரியான
ேநரம் வந்தேபாது, ேதவன் தன் மகைன அனுப்பனார். ேதவனுைடய
குமாரன் ஒரு ெபண்ணினிடத்தல் ப றந்தார். அவரும் வதமுைறகளின்படிேய
வாழ்ந்தார். ௫இதைனச்ெசய்ததன்மூலம், சட்டங்களுக்குஅடிைமப்பட்டுக்க டந்த
மக்களுக்குேதவன்வடுதைலையவழங்கனார். நம்ைமஅவரதுபள்ைளகளாக
ஆக்கேவண்டும்என்பதுதான்இவரதுேநாக்கம்.
௬ நீங்கள் ேதவனுைடய பள்ைளகள். அதனால் தான் ேதவன் தம் மகனின்

ஆவைய நமது இதயங்களுக்குள் அனுப்பனார். ஆவயானவரும் “ப தாேவ,
அன்பான ப தாேவ” என்று கதறுகறார். ௭ ஆைகயால் இப்ெபாழுது நீங்கள்
முன்பு ேபால அடிைமகள் அல்ல. நீங்கள் ேதவனுைடய பள்ைளகள். அவர்
வாக்குறுத ப்படி உங்களுக்குத் தருவார். ஏெனன்றால் நீங்கள் அவரது
பள்ைளகளாயருக்க றீர்கள்.

கலாத்தயக றஸ்தவர்கள்மீதுபவுலின்அன்பு
௮ முன்பு நீங்கள் ேதவைன அறந்தருக்கவல்ைல. ெமய்யாகேவ

ேதவன் அல்லாத கடவுள்களுக்கு நீங்கள் அடிைமகளாக இருந்தீர்கள்.
௯ஆனால் இப்ேபாது நீங்கள் உண்ைமயான ேதவைன அறந்துெகாண்டீர்கள்.
உண்ைமயல் அவர் உங்கைள அறந்துெகாண்ட ேதவன். எனேவ
எதற்காக நீங்கள் மறுபடியும் அந்தப் பலவீனமான, ேமாசமான ஆவகளுக்கு
அடிைமகளாக வரும்புக றீர்கள். ௧௦ நீங்கள் இப்ேபாதும் ச றப்பான நாட்கள்,
மாதங்கள், பருவங்கள், ஆண்டுகள் பற்ற ச் சட்டங்கள் கூறுவைதப் பன்பற்ற
வரும்புக றீர்கள். ௧௧ நான் உங்கைள எண்ணி அஞ்சுக ேறன். நான்
உங்களுக்காகஉைழத்தெதல்லாம்வீணாய்ப் ேபாய ற்ேறா என்றுஅஞ்சுக ேறன்.
௧௨ சேகாதர சேகாதரிகேள நானும் உங்கைளப் ேபான்றவன். எனேவ,

நீங்கள் என்ைனப்ேபால மாறுங்கள். நீங்கள் என் முன்பு நல்லவர்களாகேவ
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இருக்கறீர்கள். ௧௩உங்களிடம் நான் முதன்முதல் எதற்காக வந்ேதன் என்பைத
நைனத்துப் பாருங்கள். ஏெனன்றால் அப்ேபாது நான் ேநாயாளியாய்
இருந்ேதன். அப்ேபாதுதான் நான் நற்ெசய்தைய உங்களுக்குப் ேபாத த்ேதன்.
௧௪ எனது ேநாய் உங்களுக்குப் பாரமாய ற்று. எனினும் நீங்கள் என்ைன
ெவறுக்கவல்ைல. என்ைன வலக்கவல்ைல. என்ைன ேதவதூதைனப் ேபால
வரேவற்றீர்கள். என்ைனஇேயசு க றஸ்துைவப் ேபான்றுஏற்றுக்ெகாண்டீர்கள்.
௧௫ அப்ேபாது நீங்கள் மக ழ்ச்ச யாக இருந்தீர்கள். இப்ேபாது அந்த மக ழ்ச்ச
எங்ேக ேபாய ற்று? எனக்கு உதவுவதற்காக நீங்கள் எைத ேவண்டுமானாலும்
ெசய்யத் தயாராக இருந்தீர்கள் என்று நைனக்க ேறன். உங்களால்
முடியுமானால் உங்கள் கண்கைளயும் படுங்க எடுத்து எனக்குத் தரத் தயாராக
இருந்தீர்கள். ௧௬ இப்ெபாழுது நான் உண்ைமையச் ெசால்வதால் உங்களுக்கு
எத ரியாகவ ட்ேடனா?
௧௭அவர்கள் உங்கைளத் ேதடி கடுைமயாய் உைழக்க றார்கள். ஆனால், இது

உங்கள் நன்ைமக்காக அல்ல. அது எங்களுக்கு எத ராய ற்று. என்ைனப் ப ரிந்து
நீங்கள்அவர்கைளப்பன்பற்றேவண்டும்என்ேறவரும்புக றார்கள். ௧௮ேநாக்கம்
நல்லதாக இருக்கும் பட்சத்தல் மக்கள் உங்களிடம் ஆர்வம் காட்டுவது நல்லது.
இது எப்ெபாழுதும் உண்ைம. உங்கேளாடு நான் இருக்கும்ேபாது மட்டுமல்ல,
உங்கைளவ ட்டுவலகயப றகும்அவர்கள்உங்கள்மீதுஆர்வம்காட்டேவண்டும்.
௧௯என் சறுபள்ைளகேள| மீண்டும்நான்உங்களுக்காக ேவதைனப்படுக ேறன்.
இதுஒருெபண்ணின் ப ரசவ ேவதைனையப் ேபான்றது. இேயசுைவப் ேபான்று
நீங்கள் ஆகும்வைர நான் இவ்ேவதைனைய அைடேவன். ௨௦ நான் இப்ேபாது
உங்களுடன்இருப்பைதவரும்புக ேறன். பன்னர்ேவண்டுமானால்உங்கேளாடு
ேபசன வதத்ைத மாற்ற க்ெகாள்ள முடியும். உங்கைளக் குறத்து என்ன
ெசய்வெதன்றுஎனக்குத்ெதரியவல்ைல.

ஆகார், சாராளின் சான்று
௨௧ உங்களில் சலர் இப்ெபாழுதும் ேமாேசயன் சட்டங்களுக்குக்

கட்டுப்பட்டிருக்க வரும்புக றீர்கள். எனக்குச் ெசால்லுங்கள்.சட்டம் என்னச்
ெசால்லுகன்றது என கவனிக்கவல்ைலயா? ௨௨ ஆப ரகாமுக்கு இரண்டு
பள்ைளகள்உண்டு. ஒருவனின்தாய்ஒருஅடிைமப்ெபண். இன்ெனாருவனின்
தாய் சுதந்தரமானவள். ௨௩அடிைமப் ெபண்ணின் மகன் சாதாரண முைறயல்
பறந்தான். அடுத்த ெபண்ணின் மகேனா ேதவன் ஆப ரகாமுக்குக் ெகாடுத்த
வாக்குறுதயன்படி ப றந்தவன்.
௨௪ இந்த உண்ைமயான சம்பவம் நமக்கு ஒரு ச த்த ரத்ைத உருவாக்க

காட்டுக றது. இந்தஇரண்டுெபண்களும்ேதவன்மனிதேனாடுெசய்துெகாண்ட
இரண்டு உடன்படிக்ைககைளப் ேபான்றவர்கள். ஒன்று சீனாய் மைலயல்
ேதவன் மனிதேனாடு ெசய்த உடன்படிக்ைக. இந்த உடன்படிக்ைகக்குக்
கீழ்ப்பட்ட மக்கள் எல்ேலாரும் அடிைமகைளப் ேபான்றவர்கள். ஆகார் இந்த
உடன்படிக்ைகக்கு உரியவள். ௨௫ஆைகயால் ஆகார் என்பவள் அேரப யாவன்
சீனாய் மைலையப் ேபான்று வளங்கனாள். இவள் தற்ேபாதுள்ள எருசேலம்
நகரத்தன் படமாயருக்க றாள். இந்த நகரமும் அடிைமப்பட்டிருக்க றது.
அதலுள்ள யூத மக்களும் அடிைமப்பட்டு இருக்கன்றனர். ௨௬ ஆனால்
ேமலிருக்கறபரேலாகஎருசேலம்சுதந்தரமானெபண்ைணப்ேபான்றது. இதுேவ
நமதுதாய். ௨௭கீழ்க்கண்டவாறுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.



கலாத்தயர்௪:௨௮-௨௯ 2276 கலாத்தயர்௫:௯

“பள்ைளெபறாத மலடிேய! மக ழ்ச்ச யாய்இரு.
எப்ேபாதும்நீகுழந்ைதெபறாதவள்.

உனக்குப்ப ரசவ ேவதைனஎன்னெவனத்ெதரியாது.
அதனால்நீமக ழ்ச்ச யுடன்சத்தமிடு.

கணவனுள்ளெபண்ைணவடதனியாகஇருக்க ற
ெபண்ணுக்ேகஅத கப் பள்ைளகள்உண்டு.” ஏசாயா 54:1

ெவளிப்படுத்துதல்
௨௮-௨௯ ஆப ரகாமின் ஒரு பள்ைள சாதாரண முைறயல் பறந்தவன்.

அவரது இன்ெனாரு பள்ைள ேதவனுைடய வாக்குறுத ப்படி ஆவயானவரின்
வல்லைமயால் ப றந்தான். சேகாதர சேகாதரிகேள, ஈசாக்ைகப் ேபால நீங்களும்
வாக்குறுதயால் வந்த பள்ைளகேள! சாதாரண முைறயல் பறந்தவன்,
ஈசாக்ைகமிக ேமாசமாக நடத்தனான். அதுேபாலேவஇன்றும்நைடெபறுகறது.
௩௦ஆனால் ேவதவாக்கயங்கள் என்ன கூறுகறது? “அடிைமப் ெபண்ைணயும்
அவளது மகைனயும் தூக்க எறயுங்கள். அடிைமயாய் இல்லாதவளின் மகன்
அவனது தந்ைதக்குரியவற்ைற எல்லாம் ெபற்றுக்ெகாள்வான். ஆனால்
அடிைமப் ெபண்ணின் மகேனா எைதயும் ெபற்றுக்ெகள்ளமாட்டான்.”✡
௩௧ஆைகயால் சேகாதர சேகாதரிகேள, நாம் அடிைமப் ெபண்ணின் பள்ைளகள்
அல்ல. நாம் சுதந்தரமானெபண்ணின்பள்ைளகள்.

௫
சுதந்தரத்ைதப் பாதுகாத்துக்ெகாள்
௧ நமக்கு இப்ேபாது சுதந்தரம் இருக்க றது. க றஸ்து நம்ைமச் சுதந்தரம்

உள்ளவர்கள் ஆக்கனார். எனேவ உறுதயாய் நல்லுங்கள். மாறாதீர்கள்.
மீண்டும் அடிைமகளாக மறுத்துவடுங்கள். ௨ கவனியுங்கள்! நான் தான்
பவுல். நீங்கள் வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டு சட்டத்தன் அடிைமகளானால்
க றஸ்து உங்களுக்கு எவ்வைகயலும் பயன்படமாட்டார். ௩ மீண்டும்
எல்ேலாைரயும் நான் எச்சரிக்ைக ெசய்க ேறன். நீங்கள் வருத்தேசதனம்
ெசய்துெகாண்டால் சட்டத்த ற்குக் கீழ்ப்பட்ேட இருக்க ேவண்டும். ௪ சட்டத்ைதப்
பன்பற்ற நீங்கள் ேதவனுக்கு ேவண்டியவராக முயன்றால், க றஸ்துேவாடு
உங்களுக்கு உள்ள ெதாடர்பு அற்றுப்ேபாகும். ேதவனுைடய இரக்கத்ைத
வ ட்டு வ ட்டீர்கள். ௫ ஆனால் ேதவனுைடய கருைப மூலமாக ேதவனுக்கு
ேவண்டியவர்களாக ஆேவாம் என்று வசுவாச க்க ேறாம். ஆவயானவரின்
உதவ ேயாடுஅதற்காகக்காத்தருக்க ேறாம். ௬ஒருவன்இேயசுக றஸ்துவுக்குள்
வாழ்வாேனயானால் பன்னர், அவன் வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டானா,
இல்ைலயா என்பது ப ரச்சைன இல்ைல. அன்பும் வசுவாசமுேம மிகவும்
முக்கயமானது.
௭ பந்தயத்தல் நீங்கள் நன்றாக ஓடினீர்கள். நீங்கள் உண்ைமக்குக்

கீழ்ப்படிந்தீர்கள். ஆனால்இப்ேபாதுஉண்ைமயன்வழியல்இருந்துஉங்கைளத்
தடுத்தது யார்? ௮ உங்கைளத் தடம் புரளச் ெசய்தக் காரியம் உங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்த ேதவனிடமிருந்து வரவல்ைல. ௯ கவனமாய் இருங்கள்.
“புளிப்புள்ள மிகச் ச ற தளவு மாவுகூட பைசந்த மாவு எல்லாவற்ைறயும்

✡ ௪:௩௦: ஆத . 21:10-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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புளிக்கும்படிச் ெசய்துவடும்.” (மிகச் ச ற தான ஒன்றுகூட ெபரிய ச க்கைல
உருவாக்கவடும்.) ௧௦ ேவறுவதமாக நீங்கள் ச ந்த க்கமாட்டீர்கள் என்று
ேதவனுக்குள் நான் நம்ப க்ைகயாய் இருக்க ேறன். ச லர் ேவறு வதமாக
உங்கைளக் குழப்புக றார்கள். அவ்வாறு குழப்புக றவன் எவனாக இருந்தாலும்
அவன்ந ச்சயம்தண்டிக்கப்படுவான்.
௧௧சேகாதரசேகாதரிகேள! மக்கள்வருத்தேசதனம்ெசய்துெகாள்ளேவண்டும்

என்று நான் என்றும் ேபாத த்ததல்ைல. அவ்வாறு நான் ெசய்தருந்தால் ஏன்
இவ்வாறு துன்பப்பட ேவண்டும்? மக்கள் வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ள
ேவண்டும் என்று வற்புறுத்த இருந்தால் சலுைவைய ஏற்பதுபற்ற வரும்
தைட நறுத்தப்பட்டிருக்கும். ௧௨ உங்கைளக் குழப்ப க்ெகாண்டிருக்கும்
அவர்கள் வருத்தேசதனத்துடன் துண்டித்துக்ெகாள்ளவும் ேவண்டும் என்று
வரும்புக ேறன்.
௧௩ சேகாதர சேகாதரிகேள, நீங்கள் சுதந்தரமாக இருக்க அைழக்கப்பட்டீர்கள்.

பாவக் காரியங்களுக்காக அச்சுதந்தரத்ைதப் பயன்படுத்தாதீர்கள். ஆனால்
ஒருவருக்ெகாருவர் அன்புடன் ேசைவ ெசய்யுங்கள். ௧௪ “உன்ைன நீ ேநச ப்பது
ேபான்று மற்றவர்கைளயும் ேநச ப்பாயாக” என்ற ஒரு வாக்கயத்த ேலேய
ெமாத்தசட்டமும்அடங்க இருக்க றது. ௧௫நீங்கள்ஒருவைரெயாருவர்ெதாடர்ந்து
கடித்தும், க ழித்தும்வந்தீர்கேளயானால்முழுவதுமாய்அழிந்து ேபாவீர்கள். இது
பற்ற எச்சரிக்ைகயாய்இருங்கள்.

ஆவயும்மனிதஇயல்பும்
௧௬ ஆைகயால் உங்களுக்குச் ெசால்லிக்ெகாள்க ேறன், ஆவக்கு ஏற்றபடி

நடந்துெகாள்ளுங்கள். ப றகுநீங்கள்மாம்சஇச்ைசையநைறேவற்றமாட்டீர்கள்.
௧௭ ஆவக்கு எத ராக மாம்ச இச்ைசயும், மாம்ச இச்ைசக்கு எத ராக ஆவயும்
ெசயல்பட வரும்புக றது. இைவ ஒன்றுக்ெகான்று எத ரானைவ. ஆைகயால்
நீங்கள் உண்ைமயல் வரும்புவைத உங்களால் ெசய்ய முடியாது. ௧௮உங்கைள
ஆவயானவர் வழி நடத்தும்படி அனுமதத்தால், நீங்கள் சட்டங்களுக்குக்
கீழ்ப்பட்டவர்கள்அல்ல.
௧௯ மாம்சத்தன் ெசயற்பாடுகள் ெதளிவாய் உள்ளன. அைவ வபசாரம்,

ேவச த்தனம், அசுத்தம், காமவ காரம், ௨௦ வக்க ரக வழிபாடு, பல்லிசூனியம்,
பைகைம, வேராதங்கள், ைவராக்கயங்கள், ேகாபங்கள், சுயநல ஆைசகள்,
ப ரிவைனகள், ேகாஷ்டிப் பூசல்கள், ௨௧ ெபாறாைம, குடிெவற , களியாட்டங்கள்
என்பன. நான் ஏற்ெகனேவ உங்கைள எச்சரித்தது ேபான்று இப்ேபாதும்
எச்சரிக்க ேறன். இத்தைகயப் பாவங்கைளச் ெசய்பவர்கள் ேதவனுைடய
இராஜ்யத்துக்குள்இடம்ெபறமுடியாது. ௨௨ஆனால்,ஆவயானவர்நமக்குஅன்பு,
மக ழ்ச்ச , சமாதானம், ெபாறுைம, கருைண, நன்ைம, வசுவாசம், ௨௩ நற்பண்பு,
தன்னடக்கம் ஆகய நற்கனிகைள உருவாக்குகன்றார். இவற்ைறத் தவறு
என்று எந்தச் சட்டமும்கூறுவதல்ைல. ௨௪இேயசு க றஸ்துைவச் ேசர்ந்தவர்கள்
மாம்சத்ைதச் சலுைவயல் ெகான்றுவட்டார்கள். அவர்கள் ஆைசகைளயும்
ெகட்டவருப்பங்கைளயும்கூடவ ட்டிருக்க றார்கள். ௨௫ஆவயானவரிடம்இருந்து
நாம்புதயவாழ்க்ைகையப்ெபற்றருக்க ேறாம். எனேவநாம்அவைரப்பன்பற்ற
ேவண்டும். ௨௬வீண் புகழ்ச்சைய வரும்பக் கூடாது. நாம் ஒருவருக்ெகாருவர்
ெதாந்தரவு ெகாடுக்காமல் இருக்க ேவண்டும். நாம் ஒருவருக்ெகாருவர்
ெபாறாைமெகாள்ளாமலும்இருக்க ேவண்டும்.
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௬
ஒருவருக்ெகாருவர்உதவுக
௧சேகாதர சேகாதரிகேள,உங்கள்குழுவல்உள்ளஒருவன்தவறுெசய்யலாம்.

ஆவக்குரியவர்களாகய நீங்கள் அவனிடம் ேபாக ேவண்டும். அவன் நல்ல
வழிக்கு வர சாந்தத்ேதாடு உதவ ேவண்டும். ஆனால் கவனமாக இருங்கள்.
நீங்கள் பாவம் ெசய்யத் தூண்டப்படலாம். ௨ உங்களுக்குச் சுைமயாக
இருக்கும்ேபாது ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவ ெசய்துெகாள்ளுங்கள். நீங்கள்
இதைனச் ெசய்யும்ேபாது க றஸ்துவன் ஆைணகளுக்கு உண்ைமயாகேவ
கீழ்ப்படிக றீர்கள். ௩ முக்கயத்துவம் இல்லாத ஒருவன் தன்ைனப் ெபரிதும்
முக்கயத்துவம் ெகாண்டவனாக நைனத்துக்ெகாள்வாேனயானால், அது
தன்ைனத் தாேன முட்டாளாக்க க்ெகாள்ளும் காரியமாகும். ௪ஒருவன் தன்ைன
மற்றவர்கேளாடு ஒப்ப ட்டுப் பார்க்கக் கூடாது. அவனவன் தனது ெசயல்கைளச்
சீர்தூக்க ப்பார்ப்பானாக. ப றகுஅவன்தன்னால்ெசய்யமுடிந்தகாரியங்கைளப்
பற்ற ப் ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ள இடமிருக்கும். ௫ ஒவ்ெவாருவனும் தன்
ெபாறுப்புகைளஒப்புக்ெகாள்ளேவண்டும்.

வாழ்க்ைகஎன்பதுவயலில்நடுவதுேபான்றது
௬ ேவதவசனத்தல் ேபாத க்கப்படுக றவன், ேபாத க்க றவனுக்கு எல்லா

நன்ைமகைளயும்பங்குைவத்துக்ெகாடுப்பானாக.
௭ புத்தயற்றவர்களாகாதீர்கள். உங்களால் ேதவைன ஏமாற்ற முடியாது.

ஒருவன் வைதக்க றைதேய அறுப்பான். ௮ பாவம் நைறந்த தன் சுயத்ைத
தருப்த ெசய்யும் ெபாருட்டு வாழத் ெதாடங்குவாேனயானால், பாவம் நைறந்த
அவன்சுயமானதுநைலயானமரணத்ைதேயதரும். ஆனால்பரிசுத்தஆவையத்
தருப்த ப்படுத்தும் ெபாருட்டு ஒருவன் வாழத் ெதாடங்குவாேனயானால்,
அழிவற்ற வாழ்ைவ ஆவயானவரிடமிருந்து ெபறுவான். ௯ நாம் நன்ைமையச்
ெசய்வதல் ேசார்வைடயாமல் இருந்தால் சரியான ேநரத்தல் அழிவல்லாத
வாழ்வு என்னும் வைளச்சைலப் ெபறுேவாம். நம் ெசயல்களில் என்றும்
பன்வாங்கக் கூடாது. ௧௦ எவர் ஒருவருக்கும் நன்ைம ெசய்யும் வாய்ப்பு க ட்டும்
ேபாெதல்லாம், நாம் ெசய்ய ேவண்டும். குற ப்பாக ேதவனிடம் வசுவாசம்
ெகாண்டுள்ளகுடும்பங்களுக்குநன்ைமெசய்யேவண்டும்.

பவுல்தன்நருபத்ைதமுடித்தல்
௧௧ இைத நாேன எழுத க்ெகாண்டிருக்க ேறன். கடிதங்கள் எவ்வளவு

ெபரியைவ என்று பாருங்கள். ௧௨ ச லர் உங்கைள வருத்தேசதனம்
ெசய்யுமாறு கட்டாயப்படுத்த க்ெகாண்டிருக்க றார்கள். ச ல மக்கள் தம்ைம
ஏற்றுக்ெகாள்வார்கள் என்பதன் ெபாருட்டு அவர்கள் இதைனச் ெசய்க றார்கள்.
அவர்கள் கறஸ்துவன் சலுைவைய ப ரசங்க த்தால் துன்பப்பட ேநரும் என
அஞ்சுகறார்கள். ௧௩ வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்ட அவர்கேளா சட்டத்ைத
ேமற்ெகாள்ளாமல் இருக்கறார்கள். அப்படி இருந்தும் அவர்கள் உங்கைள
வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாள்ளும்படி கட்டாயப்படுத்துகறார்கள். அவர்கள்
உங்கைளச்ெசய்யைவப்பதல்ெபருைமப்பட மட்டும்வரும்புக றார்கள்.
௧௪இது ேபான்றவற்ைறக் குறத்து நான் ெபருைமயடித்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன்

என்பதல் நம்ப க்ைக ெகாள்க ேறன். இேயசு க றஸ்துவன் சலுைவ ஒன்ேற
நான் ெபருைமப்படத்தக்கது. சலுைவயல் இேயசு இறந்து ேபானதால் எனக்கு
இந்த உலகேம ெசத்துப்ேபானது. இந்த உலகத்துக்கு நான் ெசத்துப்ேபாேனன்.
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௧௫ ஒரு மனிதன் வருத்தேசதனம் ெசய்துெகாண்டவனா இல்ைலயா என்பது
முக்கயமல்ல. ேதவனால் புதுப்பைடப்பாக ஆக்கப்படுவது தான் முக்கயம்.
௧௬ இந்தச் சட்டத்தன் முைறப்படி வாழ்க ற ேதவனுைடய இஸ்ரேவலர்களுக்கு
சமாதானமும்கருைபயும்உண்டாவதாக.
௧௭இனிேமல் எந்தத் ெதாந்தரவும் எனக்குத் தர ேவண்டாம். எனது சரீரத்தல்

வடுக்கைள ஏற்றருக்க ேறன். இந்த வடுக்கள் நான் இேயசு க றஸ்துைவச்
ேசர்ந்தவன்என்பைதக்காட்டும்.
௧௮என்சேகாதர சேகாதரிகேள,நம்முைடயேதவனாகயஇேயசுக றஸ்துவன்

கருைபஉங்கள்ஆவேயாடுகூடஇருக்கட்டும்என்றுப ரார்த்தைனெசய்க ேறன்.
ஆெமன்.
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எேபச யருக்கு
எழுத யகடிதம்

௧இேயசு க றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனாகய பவுல் எழுதுவது, ேதவனுைடய
வருப்பத்துக்கணங்கநான்ஒருஅப்ேபாஸ்தலனாயருக்க ேறன்.
இேயசு க றஸ்துவன் மீது நம்ப க்ைக ைவத்து எேபசுவ ேல வாழும்

மக்களுக்காகஇந்நருபம் எழுதப்பட்டது.
௨ப தாவாகய ேதவனிடமிருந்தும்,இேயசு க றஸ்துவடமிருந்தும்உங்களுக்கு

சமாதானம்உண்டாகட்டும்.
க றஸ்துவல்ஆவயானவரின்ஆசீர்வாதம்
௩ நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் பதாவாகய ேதவனுக்கு

ஸ்ேதாத்த ரம். பரேலாகத்தல் அவர் க றஸ்துவுக்குள் ஆவக்குரிய சகல
ஆச கைளயும் நமக்குத் தந்துள்ளார். ௪ உலகம் பைடக்கப்படுவதற்கு
முன்னேர ேதவன் நம்ைமக் க றஸ்துவுக்குள் ேதர்ந்ெதடுத்து உள்ளார். தமக்கு
முன்பாக நாம் அன்பல் தூய்ைமயானவர்களும், குற்றமில்லாதவர்களுமாய்
இருப்பதற்காகேவ நம்ைம அவர் ேதர்ந்ெதடுத்தார். ௫ உலகம்
பைடக்கப்படுவதற்கு முன்னேர, நம்ைமத் தம் பள்ைளகளாய் க றஸ்து
மூலமாகத் ேதர்ந்ெதடுக்க ேதவன் முடிவு ெசய்துவ ட்டார். ேதவன் ெசய்ய
வரும்பயதும் அதுேவ ஆகும். அதுேவ அவருக்கு மக ழ்ச்சையத் தந்தது.
௬ அவரது வயக்கத்தக்க கருைண அவருக்கு மகைம உண்டாக்கயது. அவர்
தன்கருைபயால்நமக்குஇலவசமாய்அைதத்தான்ேநச க்க றமகனானஇேயசு
மூலமாக நமக்குத்தந்தார்.
௭க றஸ்துவன்இரத்தத்தால்நாம்வடுதைலெபற்ேறாம். ேதவனின்வளமான

இரக்கத்தால்நமதுபாவங்கள்மன்னிக்கப்பட்டன. ௮ேதவன்அவரதுஇரக்கத்ைத
முழுைமயாகவும் இலவசமாகவும் தந்தார். ௯ ேதவன் முழு ஞானத்ேதாடும்,
பலத்ேதாடும் அவரது இரகச யத் த ட்டத்ைத நாம் அறயச் ெசய்தார். ௧௦ சரியான
ேநரம் வரும்ேபாது தனது த ட்டத்ைத நைறேவற்ற ேவண்டும் என்பது ேதவன்
ஏற்ெகனேவ ெசய்த முடிவு. பரேலாகத்தலும், பூமியலும் உள்ள அைனத்து
ெபாருள்களும் ஒன்று கூடி கறஸ்துவன் கீழ் இருக்க ேவண்டும் என்பது தான்
ேதவனுைடயத ட்டம்.
௧௧ நாம் க றஸ்துவுக்குள் ேதவனின் மக்களாக ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடாம்.

ேதவன் நம்ைமத் ேதர்ந்ெதடுப்பது பற்ற ஏற்ெகனேவ த ட்டமிட்டிருந்தார்.
ஏெனன்றால் அதுதான் அவர் வருப்பம். அவரது வருப்பத்த ற்கும், முடிவுக்கும்
ஏற்றவாறுஅவர் எல்லாவற்ைறயும் சரிெசய்துெகாள்வார். ௧௨க றஸ்துவன்மீது
நம்ப க்ைக ைவத்தவர்களில் நாேம முதல் மக்கள். நாம் ேதவனின் மகைமக்குப்
புகழ் ேசர்ப்ேபாம் என்பதனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடாம். ௧௩ இந்தப் ெபருைம
உங்கைளயும் ேசரும். நீங்களும் உங்கள் இரட்ச ப்புக்காக உண்ைமயான
நற்ெசய்தையக் ேகட்டீர்கள். நீங்கள் நற்ெசய்தையக் ேகட்டதால் க றஸ்துவன்
ேமல் நம்ப க்ைக ைவத்தீர்கள். ேதவன் தந்த அவரது வாக்குறுத ப்படி பரிசுத்த
ஆவயால் க றஸ்துவல் உங்களுக்கு அைடயாளக் குறய டப்பட்டீர்கள்.
௧௪ேதவன்தம்மக்களுக்குவாக்களித்தபடி நாம் ெபறுேவாம் என்பதற்குபரிசுத்த
ஆவயானவேர உத்தரவாதமாய் உள்ளார். ேதவைனச் ேசர்ந்தவர்களுக்கு இது



எேபச யர் ௧:௧௫-௧௬ 2281 எேபச யர்௨:௩

முழு வடுதைல தரும். ேதவனின் மகைமக்குப் புகழ்ச்சையத் ேதடித் தருவது
தான்இைவஎல்லாவற்றன்ேநாக்கமாகஇருக்கும்.

பவுலின்ப ரார்த்தைன
௧௫-௧௬ அதனால்தான் எனது ப ரார்த்தைனகளில் உங்கைள

நைனத்துக்ெகாண்டு உங்களுக்காக எப்ேபாதும் ேதவனுக்கு
நன்ற ெசால்க ேறன். இேயசு க றஸ்துவன் ேமலுள்ள உங்கள்
வசுவாசத்ைதயும், ேதவனின் மக்களின் ேமலுள்ள உங்கள் அன்ைபயும்
குறத்து நான் ேகள்வப்பட்டதல் இருந்து நான் இதைன எப்ேபாதும்
ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறன். ௧௭ நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்
ேதவனும், ப தாவுமானவரிடம் எப்ேபாதும் நான் ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறன்.
அதல் ேதவைன அறந்துெகாள்வதற்கான ஞானத்ைதயும், ெதளிைவயும்
அளிக்க றஆவையஉங்களுக்குத்தரேவண்டும்எனேவண்டுக ேறன்.
௧௮ உங்கள் இதயத்தல் மிகப் ெபரிய புரிந்துெகாள்ளுதல் ஏற்பட

ேவண்டும் என்று நான் ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறன். ப றகு ேதவன்
நம்ைமத் ேதர்ந்ெதடுத்தருப்பது வசுவாசத்ேதாடு ெதாடர்புைடயது என்பைதப்
புரிந்துெகாள்வீர்கள் என்பதல் உங்களுக்கு நம்ப க்ைக ேவண்டும். தம்
தூய்ைமயான மக்களுக்குக் ெகாடுப்பதற்காகத் தந்த ஆசீர்வாதங்கள்
மிகப் ெபரியதும், புகழுைடயதும் என்பைத நீங்கள் உணர ேவண்டும்.
௧௯ ேதவனுைடய வல்லைம மிக உயர்ந்தது, அளக்க இயலாதது என்றும்
ேதவன் ேமல் நம்ப க்ைகயுள்ள நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும்.
அவ்வல்லைம இறந்துேபான இேயசுைவத் ேதவன் உய ர்த்ெதழும்பும்படி
ெசய்தது. ௨௦ ேதவன் இேயசு க றஸ்துைவத் தனது வலது பக்கத்தல் அமர
ைவத்தார். ௨௧ ஆள்ேவார்கைளயும், அதகாரிகைளயும், அரசர்கைளயும்வ ட
க றஸ்துைவ ேமலானவராக ேதவன் ெசய்தார். இந்த உலகத்தலும் அடுத்த
உலகத்தலும்வல்லைமயுள்ளஅைனத்ைதயும்வ டக றஸ்துவல்லைமமிக்கவர்.
௨௨ ேதவன் எல்லாவற்ைறயும் க றஸ்துவன்அதகாரத்துக்குள்ைவத்துவ ட்டார்.
தருச்சைபயல் உள்ள அைனத்துக்கும் அவைரேய தைலவராக ஆக்கவ ட்டார்.
௨௩ தருச் சைப என்பது கறஸ்துவன் சரீரம். சைபயானது கறஸ்துவனால்
ந ரப்பப்பட்டுள்ளது. அவர் எல்லாவற்ைறயும்எல்லாவற்றாலும்ந ரப்பத்தக்கவர்.

௨
இறப்பலிருந்துவாழ்வுக்கு
௧ கடந்த காலத்தல் உங்கள் ஆன்மீகமான வாழ்வு ெசத்துப்ேபாய ற்று.

இதற்கு, உங்களது பாவங்களும், ேதவனுக்கு எத ரான உங்களது ெகட்ட
ெசயல்களுேம காரணம் ௨ஆம், கடந்த காலத்தல் பாவங்களில் வாழ்ந்தீர்கள்.
உலகம் வாழ்க றபடி வாழ்ந்தீர்கள். பூமியல் தீய சக்த களின் ஆள்ேவார்கைளப்
பன்பற்றனீர்கள். ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படிய மறந்த அந்த மக்களுக்குள் தீய
ஆவ ேவைல ெசய்க றது. ௩ கடந்த காலத்தல் நாம் அைனவரும் அவர்கைளப்
ேபாலேவ வாழ்ந்ேதாம். நமது மனவருப்பப்படி பாவத்தல் வாழ்ந்ேதாம். நமது
மனமும் சரீரமும் வரும்பயைதேய நாம் ெசய்ேதாம். நாம் தீயவர்களாய்
இருந்ேதாம். நமது வாழ்க்ைக முைறயன் காரணமாக ேதவனின் ேகாபத்தால்
நாம் துன்பப்பட ேவண்டும். மற்ற அைனத்து மக்கைளப் ேபாலேவ நாமும்
இருந்ேதாம்.
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௪ஆனால் ேதவனுைடய இரக்கம் மிகப் ெபரியது. ேதவன் நம்ைம மிகுதயாக
ேநச த்தார். ௫ ஆன்மீகப்படி நாம் இறந்துேபாேனாம். ேதவனுக்கு எத ரான
காரியங்கைளச் ெசய்ததால் இறந்து ேபாேனாம். ேதவன் கறஸ்துவுடன் புது
வாழ்க்ைகையத் தந்தார். ேதவனின் கருைபயால் நீங்கள் இரட்ச க்கப்பட்டீர்கள்.
௬ க றஸ்துேவாடு நம்ைமயும் ேதவன் உய ர்த்ெதழச் ெசய்தார். பரேலாகத்தல்
நமக்ெகன்று இருக்ைககைளயும் ஏற்படுத்தனார். இேயசு க றஸ்துவுக்குள்
இருக்கற நமக்காக ேதவன் இைதச் ெசய்தார். ௭ ேதவன் இைதச் ெசய்ததால்
எத ர்காலம் முழுவதும் அவர் தனது ெசல்வம் மிக்க இரக்கத்ைதயும் உயர்ந்த
தயைவயும்காட்டுவார். அவர்இைதயும்க றஸ்துவுக்குள்நமக்குச்ெசய்வார்.
௮ ேதவனுைடய இரக்கத்தால் நீங்கள் இரட்ச க்கப்பட்டீர்கள். அந்தக்

கருைபைய நீங்கள் உங்களது வசுவாசத்தனால் ெபற்றீர்கள். உங்கைள
நீங்கேள இரட்ச த்துக்ெகாள்ள முடியாது. இது ேதவனிடமிருந்து கைடக்கும்
பரிசு. ௯ நீங்கள் ெசய்த ெசயல்களால் நீங்கள் இரட்ச க்கப்படவல்ைல.
எனேவ தன்ைனத்தாேன இரட்ச த்துக்ெகாண்டதாக ஒருவனும்
ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ள முடியாது. ௧௦ நாம் எப்படி இருக்க ேறாேமா
அப்படிேய ேதவன் நம்ைமப் பைடத்தார். நாம் நற்ெசயல்கள் ெசய்யும்படி
க றஸ்துவுக்குள் நம்ைமப் புதய மக்களாக்கனார். ேதவன் ஏற்ெகனேவ
நமக்காக அந்நற்ெசயல்கள் பற்ற த் த ட்டமிட்டிருக்க றார். நமது வாழ்வு
அந்நற்ெசயல்கேளாடுஇைணயேவண்டும்என்ேற ேதவன்த ட்டமிட்டிருக்க றார்.
க றஸ்துவல்ஒன்றாகுதல்
௧௧ நீங்கள் யூதர் அல்லாதவர்களாகப் ப றந்தீர்கள். உங்கைள யூதர்கள்

“வருத்தேசதனம்ெசய்யாதவர்கள்”என்றுஅைழக்க றார்கள். அவர்கள்தங்கைள
“வருத்தேசதனம் ெசய்தவர்கள்” என்று அைழத்துக்ெகாள்க றார்கள். இந்த
வருத்தேசதனம் என்பது யூதர்கள் தங்கள் சரீரத்தல் ெசய்துெகாள்ளும் ஏேதா
ஒன்று தான். ௧௨ கடந்த காலத்தல் க றஸ்து இல்லாமல் நீஙகள் இருந்தீர்கள்
என்பைத நைனவுகூருங்கள். நீஙகள் இஸ்ரேவலின் மக்கள் அல்ல. ேதவன்
தம்மக்களுக்குச்ெசய்துெகாடுத்தஒப்பந்தத்தல்உங்களுக்குஎவ்வதப் பங்கும்
இல்ைல. உங்களுக்குத் ேதவைனப்பற்ற த் ெதரியாது. அவர் மீது நம்ப க்ைகயும்
இல்ைல. ௧௩ஆமாம், ஒரு முைற ேதவைனவட்டு ெவகு ெதாைலவல் நீங்கள்
இருந்தீர்கள். ஆனால் இப்ெபாழுது ேதவேனாடு ெநருக்கமாக இருக்க றீர்கள்.
க றஸ்துவன்இரத்தேமஉங்கைளேதவனின்அருகல்ெகாண்டுவந்தது.
௧௪ இப்ெபாழுது கறஸ்துவால் நமக்குச் சமாதானம் கைடத்தது. க றஸ்து

யூதர்கைளயும்,யூதர்அல்லாதவர்கைளயும்ஒேரமக்களாக்கனார். இவர்களுக்கு
இைடயல்ஒருசுவர்இருப்பது ேபாலப் ப ரிக்கப்பட்டிருந்தனர். ஒருவைர ஒருவர்
ெவறுத்தனர். க றஸ்து தமது சரீரத்ைதக் ெகாடுத்து பைக என்னும் சுவைர
உைடத்ெதற ந்தார். ௧௫ யூதர்களின் சட்டங்கள் ஏராளமான கட்டைளகைளயும்,
வதகைளயும் உைடயன. ஆனால் கறஸ்து அச்சட்டத்ைத ஒரு முடிவுக்குக்
ெகாண்டுவந்தார். யூதர், யூதர் அல்லாதவர் என்னும்இந்த இரு ப ரிவுகைளயும்
ஒன்றாக்குவது அவர் ேநாக்கம். இைத அவர் சலுைவயல் இறந்ததன் மூலம்
ெசய்து சமாதானத்ைதக் ெகாண்டு வந்தார். ௧௬இரு ப ரிவுகளுக்கும் இைடேய
இருந்த பைகையச் சலுைவயன் மூலம் முடிவைடயச் ெசய்தார். ௧௭ ேதவைன
வட்டு ெவகு ெதாைலவல் இருந்த யூதர் அல்லாத உங்களிடம் க றஸ்து வந்து
சாமாதானத்ைத அறவத்தார். அவர் ேதவனுக்கு மிக ெநருக்கமாய் இருந்த
யூதர்களுக்கும்சமாதானத்ைதஅறவத்தார். ௧௮ஆமாம்! க றஸ்துமூலமாக நாம்
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அைனவருக்கும் ஒேர ஆவக்குள் ப தாவாகய ேதவனிடம் வருவதற்கு உரிைம
ெபற்ேறாம்.
௧௯ ஆகேவ யூதர் அல்லாதவர்களாகய நீங்கள் இப்ெபாழுது அந்நய

ேதசத்தல் பார்ைவயாளர்கேளா அல்லது தற்காலிக குடிமக்கேளா அல்ல.
ேதவனின் பரிசுத்தமான மக்கேளாடு நீங்களும் ஒேர குடிமக்களாகவ ட்டீர்கள்.
௨௦ வசுவாச களான நீங்கள் அவருக்குச் ெசாந்தமான கட்டிடத்ைத
ேபான்றவர்கள். அக்கட்டிடத்தல் அப்ேபாஸ்தலர்களும் தீர்க்கதரிச களும்
அஸ்தபாரக்கல்* ேபான்றவர்கள். க றஸ்து ஒருவர்தான் இக்கட்டிடத்தன்
மிக முக்கயமான கல்லாவார். ௨௧ அந்த முழுக் கட்டிடமும் க றஸ்துேவாடு
இைணக்கப்பட்டுள்ளது. க றஸ்து அதைன வளர்த்து கர்த்தருக்குள் புனிதமான
ஆலயமாக ஆக்கவடுகறார். ௨௨ க றஸ்துவுக்குள் நீங்களும் யூதர்கேளாடு
ேசர்ந்து கட்டப்பட்டிருக்க றீர்கள். ஆவயால் ேதவன்வாழும்ஆலயமாக நீங்களும்
கட்டப்பட்டுவருகறீர்கள்.

௩
பவுலின்பணி
௧ நான் இேயசு க றஸ்துவன் ைகதயாக இருக்க ேறன். யூதர் அல்லாத

உங்களுக்காகேவநான்அவ்வாறுஇருக்க ேறன். ௨ேதவன்தம்இரக்கத்தாேலேய
இந்த ேவைலைய எனக்குக் ெகாடுத்தார் என்பது உறுதயாக உங்களுக்குத்
ெதரியும். உங்களுக்கு உதவ ெசய்வதற்காகேவ ேதவன் எனக்கு இந்த
ேவைலையக் ெகாடுத்தார். ௩ ேதவன் தனது இரகசய த ட்டத்ைத எனக்குத்
ெதரியும்படி ெசய்தார். அைத எனக்கு காட்டினார். நான் ஏற்ெகனேவ
அைதப்பற்ற வளக்கமாக எழுதயுள்ேளன். ௪ நான் எழுதனைதெயல்லாம்
நீங்கள் படிப்பீர்கேளயானால் பன்னர் கஸ்துைவப் பற்றய இரகச ய
உண்ைமையநான்புரிந்தருக்க ேறன்என்பைதநீங்கள்கண்டுெகாள்ளமுடியும்.
௫முற்காலங்களில் வாழ்ந்த மக்களுக்குஇந்த இரகச யம் ெசால்லப்படவல்ைல.
ஆனால்இப்ேபாதுஆவயன்மூலம்ேதவன்அந்தஇரகச யஉண்ைமையஅவரது
அப்ேபாஸ்தலர்களுக்கும், தீர்க்கதரிச களுக்கு புலப்படுத்தனார். ௬ இது தான்
அந்த உண்ைம. ேதவன் தனது மக்களுக்குக் குற ப்பாக யூத மக்களுக்குக்
ெகாடுத்தஅத்தைனயும்யூதர்அல்லாதவர்களுக்கும்ெகாடுப்பார். ஒேரகுழுவல்
யூதர்கேளாடு யூதர் அல்லாதவர்களும் ேசர்ந்து இருப்பார்கள். ேதவன் இேயசு
க றஸ்துவுக்குள் ெசய்த வாக்குறுதயல் அவர்கள் யாவரும் பங்கு ெபறுவர்.
யூதர்அல்லாதவர்களும்நற்ெசய்தயனாேலேயஇவற்ைறஅைடக றார்கள்.
௭ ேதவனின் ச றப்புப் பரிசாக ய அவரது கருைபயால் நற்ெசய்தையக்

கூறுகற ெதாண்டனாேனன். ேதவன்தன்னுைடயவல்லைமையப் பயன்படுத்த
அந்தக் கருைபைய எனக்குத் தந்தார். ௮ ேதவனின் பள்ைளகளில் நாேன
முக்கயத்துவம் மிககுைறந்தவன். ஆனால்யூதர் அல்லாதவராக ய உங்களுக்கு
நான் கறஸ்துவன் உயர்வு பற்றய நற்ெசய்தையச் ெசால்லும் வாய்ப்பு
ெபற்ேறன். அவரது உயர்வு ெசால்ல முடியாத அளவுக்கு மிகப் ெபரியது.
௯ ேதவைனப் பற்றய இரகச ய உண்ைமைய அைனத்து மக்களிடமும்
ெசால்கன்ற அரிய பணிைய ேதவன் எனக்குக் ெகாடுத்தருக்க றார்.
ெதாடக்க காலத்தலிருந்ேத இந்த இரகச ய உண்ைம ேதவனிடம் மைறத்து
ைவக்கப்பட்டிருக்க றது. எல்லாவற்ைறயும் பைடத்தது ேதவன் ஒருவேர,

* ௨:௨௦: அஸ்தபாரக்கல்மூைலக்கல். ஒருகட்டிடத்தன்முதலும்முக்கயமுமானகல்.
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௧௦ பரேலாகத்தல் உள்ள ஆளுைககளும், அதகாரங்களும் ேதவனின்
அளவற்ற பலவைக ஞானத்ைதயும் சைபயன் மூலம் ெதரியவரும்படிச்
ெசய்வேத ேதவனுைடய ேநாக்கமாகும். ௧௧ ெதாடக்க காலத்தலிருந்ேத
இது ேதவனின் த ட்டம். ேதவன் தன் த ட்டப்படிேய ெசய்து வருகறார்.
௧௨ க றஸ்துவால் நாம் ைதரியத்ேதாடும் முழு வசுவாசத்ேதாடும் ேதவன் முன்
வந்து ேசரமுடியும். நாம் இவற்ைற கறஸ்து மீதுள்ள வசுவாசத்தால் ெசய்ய
முடியும். ௧௩ நான் உங்களுக்காக பட்ட துன்பங்களால் நீங்கள் நம்ப க்ைகயல்
தளர ேவண்டாம் என்றும் ைதரியம் இழக்க ேவண்டாம் என்றும், உங்கைளக்
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். எனது துயரங்கள் உங்களுக்குப் புகழ்ச்சையக்
ெகாண்டுவரும்.

க றஸ்துவன்அன்பு
௧௪ ஆைகயால் நான் ப தாவாகய ேதவன் முன் மண்டிய ட்டு ப ரார்த்தைன

ெசய்க ேறன். ௧௫ அவரிடத்தல் இருந்து பரேலாகத்தலும், பூமியலும் உள்ள
எல்லாக் குடும்பங்களும் தம் உண்ைமயான ெபயைரப் ெபறும் ௧௬ உங்கள்
ஆவக்குள் நீங்கள் வல்லைமயுைடவர்களாக இருக்க வரும்புக ேறன். நான்
ப தாைவ அவரது உயர்ந்த மகைமயன் நமித்தம் ேகட்க ேறன். அவர் தமது
ஆவயன் மூலமாக அந்த வல்லைமையத் தருவார். ௧௭ க றஸ்து உங்கள்
இதயத்தல் வசுவாசத்தன் மூலம் வாழ நான் ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறன்.
உங்கள் வாழ்க்ைக அன்பால் கட்டப்படவும், அன்பல் வல்லைமயாக இருக்கவும்
நான் ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறன். ௧௮ நீங்களும் ேதவனின் பரிசுத்தமான
மக்களும் உயர்ந்த க றஸ்துவன் அன்ைபப் புரிந்துக்ெகாள்ளும் சக்தையப்
ெபறேவண்டும். ௧௯அவரதுஅன்புஎவ்வளவுஅகலமானது,எவ்வளவுநீளமானது,
எவ்வளவுஉயரமானது, எவ்வளவுஆழமானது என்பைத நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள
ேவண்டும்என்றுநான்ப ரார்த்தைனெசய்க ேறன்.
௨௦ இவ்வாறு ேதவனின் சகல முழுைமயலும் நீங்கள் நைறக்கப்படுவீர்கள்.

நாம் ேகட்பைதவ டவும், நைனப்பைதவ டவும் ேதவன் நமக்கு மிகுதயாகச்
ெசய்யத்தக்கவர். ேதவனின்வல்லைமநமக்குள்உள்ளது. ௨௧சைபய ேலஇேயசு
க றஸ்துவன் மூலமாக எப்ேபாதும் தைலமுைற தைல முைறக்கும் எல்லாக்
காலங்களிலும் ேதவனுக்குமகைமயுண்டாவதாக. ஆெமன்.

௪
சரீரத்தன்ஒற்றுைம
௧ நான் கர்த்தைரச் சார்ந்தவனாதலால் சைறயல் இருக்க ேறன்.

ேதவன் உங்கைளத் தம் மக்களாகத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். ேதவனுைடய
மக்கள் வாழும் முைறப்படி நீங்களும் வாழேவண்டுெமன்று தாழ்ைமயுடன்
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். ௨ எப்ேபாதும் பணிவும், சாந்தமும் உைடயவர்களாக
இருங்கள். ெபாறுைமேயாடுஒருவைரஒருவர்அன்புடன்ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
௩ நீங்கள் ஆவயன் மூலமாகச் சமாதானத்துடன் ஒன்று ேசர்ந்தருக்க றீர்கள்.
இேத வழியல் உங்களால் முடிந்த அைனத்ைதயும் ெசய்துவாருங்கள்.
சமாதானம் உங்கள் அைனவைரயும் ஒன்றைணக்கட்டும். ௪ ஒேர சரீரமும்
ஒேர ஆவயும் தான் உள்ளது. ஒேர ெபாதுவான வசுவாசம்ெகாள்ள ேதவன்
உங்கைள அைழக்க றார். ௫ ஒேர கர்த்தரும், ஒேர வசுவாசமும், ஒேர
ஞானஸ்நானமும் உள்ளன. ௬ எல்லாருக்கும் ஒேர ப தாவான ேதவன் உண்டு.
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அவர் எல்லாவற்ைறயும்ஆள்பவர். அவர் எல்லாஇடங்களிலும் எல்லாவற்றலும்
இருப்பவர்.
௭ நம்மில் ஒவ்ெவாருவருக்கும் க றஸ்து ஒரு சறப்புப் பரிசு

ெகாடுத்தருக்க றார், க றஸ்து ஒவ்ெவாருவருக்கும் எைதக் ெகாடுக்க
வரும்புக றாேரா அைதேயԔ அவர்கள் ெபற்றுக்ெகாள்க றார்கள். ௮ அதனால்
இவ்வாறுஎழுதப்பட்டிருக்க றது.

அவர்உயரத்தல்ஏற ஆகாயத்துக்குள்ெசன்றார்.
அவர் சைறபட்டவர்கைள சைறயாக்க , அவர்களுக்கு வரங்கைளயும்
ெகாடுத்தார். சங்கீதம் 68:18

௯ அவர் ேமேல ெசன்றார் என்று ெசால்லும்ேபாது அதன் ெபாருள் என்ன?
முதலில் அவர் பூமிக்குக் கீழிறங்க வந்தார் என்பது ெபாருளாக றது.
௧௦ எனேவ இேயசு இறங்க வந்தார். பன் அவேர ேமேலயும் ெசன்றார்.
அவர் எல்லா வானங்களுக்கும் ேமேல ஏற ச் ெசன்றார். க றஸ்து தாமாகேவ
எல்லாவற்ைறயும் ந ரப்புவதற்காக அப்படிச் ெசய்தார். ௧௧ அேத க றஸ்து
மக்களுக்கு வரங்கைளக் ெகாடுத்தார். ச லைர அப்ேபாஸ்தலராக்கனார்,
ச லைர தீர்க்கதரிச களாக்கனார், ச லைர சுவ ேசஷகர்களாக்கனார். ச லைர
ேதவனின்மக்கைளப்பற்ற அக்கைறெகாள்ளும்ேமய்ப்பர்களாக்கனார்,ச லைர
ேபாத ப்பவர்களாக்கனார். ௧௨ க றஸ்துவன் பரிசுத்தவான்கைளச் ேசைவ
ெசய்ய ேதவன் பல வரங்கைளக் ெகாடுத்தார். க றஸ்துவன் சைபயானது
வல்லைம ெபறேவ அவர் வரங்கைளக் ெகாடுத்தார். ௧௩ நாம் அைனவரும்
அேத நம்ப க்ைகயல் ஒன்றுபட ேவண்டும். ேதவனுைடய குமாரைனப் பற்றய
அறைவப்ெபறேவண்டி,அதுவைரஇவ்ேவைலெதாடரேவண்டும். நாம்முழுைம
ெபற்றவர்களாக மாற ேவண்டும். நாம் க றஸ்துைவப்ேபால் ஆகும் வைர வளர
ேவண்டும். அவரதுமுழுைமையப்ெபற ேவண்டும்.
௧௪ நாம் இன்னும் குழந்ைதகள் ேபால் இருப்பைத நறுத்த ேவண்டும்.

அைலகளால் அைலக்கழிக்கப்படும் கப்பைலப்ேபால சலர் அடிக்கடி மனம்
மாற க்ெகாண்டிருக்க றார்கள். நாம் அவர்கைளப் ேபான்று இருப்பைதயும்
நறுத்தேவண்டும். நம்ைமத்தந்த ரமாகச் ச க்கைவக்கசலர்முயலும்ேபாதுநாம்
அவர்கள் பன்னால் ேபாகக் கூடாது. ௧௫ நாம் அன்புடன் உண்ைமைய மட்டும்
ேபசுேவாம். எல்லா வழிகளிலும் நாம் இேயசுைவப் ேபான்று வளருேவாம்.
க றஸ்து தைலயும் நாம் சரீரமும் ஆேவாம். ௧௬ இந்த முழு சரீரமும் அவைரச்
சார்ந்தது. எல்லா உறுப்புகளும் ஒன்று ேசர்ந்து வளருகறது. ஒவ்ெவாரு
உறுப்பும் அதனதன் ேவைலையச் ெசய்து வருகன்றது. அைனத்தும் ேசர்ந்து
முழுசரீரம்உருவாக ,அன்ேபாடுவலிைமெகாண்டதாகவளரஉதவுகறது.

நீங்கள்வாழ ேவண்டியவழி
௧௭ கர்த்தருக்காக நான் உங்களுக்கு இைதச் ெசால்க ேறன். நான்

எச்சரிப்பதாவது: நம்ப க்ைக அற்றவர்கைளப் ேபான்று நீங்களும் ெதாடர்ந்து
வாழக் கூடாது. அவர்களது ச ந்தைனகள் பயனற்றைவ. ௧௮ அந்த
மக்கள் புரிந்துெகாள்ள மாட்டார்கள். அவர்களின் மனம் மூடியது, இதயம்
கடினமானது, அவர்களுக்கு ஒன்றும் ெதரியாது. எனேவ ேதவன் ெகாடுக்க ற
வாழ்க்ைக அவர்களுக்கு இல்ைல. ௧௯ அவர்கள் தங்கள் ெவட்க உணர்ைவ
இழந்துவ ட்டனர். தீயவற்ைறச் ெசய்வதற்காகேவ தங்கள் வாழ்க்ைகையப்
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பயன்படுத்துகறார்கள். எல்லா வைகயான ெகட்ட ெசயல்கைளயும்
ெசய்ய அவர்கள் ேமலும் ேமலும் வரும்புக றார்கள். ௨௦ ஆனால் நீங்கள்
கறஸ்துவன் மூலமாகக் கற்றுக் ெகாண்டைவ அந்தக் ெகட்டவற்ைறப்
ேபான்றதல்ல. ௨௧ அவைரப் பற்ற உங்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டுள்ளது எது
என்பது எனக்குத் ெதரியும். நீங்கள் அவருக்குள் இருக்கறீர்கள். எனேவ
உங்களுக்கு உண்ைமயானது கற்ப க் கப்பட்டிருக்க றது. ஆமாம், அந்த
உண்ைம இேயசுவ டம் உள்ளது. ௨௨ உங்கள் பைழய வாழ்க்ைக முைறகைள
வ ட்டுவ டவும், எப்ேபாதும் தீைமையத் தருகற பைழய குணங்கைள ஒதுக்கவும்
உங்களுக்குக் கற்ப க்கப்பட்டிருக்க றது. அது ேமலும் ேமாசமாகவ ட்டது.
ஏெனன்றால் அவர்கள் தீயவற்றால் முட்டாளாக்கப்பட்டு அவற்ைறேய
புதுப்ப க்க வரும்புக றார்கள். ௨௩ ஆனால் நீங்கள் உங்கள் இதயத்தல்
புதயவர்களாகும்படி கற்ப க்கப்பட்டிருக்க றீர்கள். ௨௪ நீங்கள் புதய மனிதனாக
இருக்கக்கற்ப க்கப்பட்டிருக்க றீர்கள். அந்தப்புதயமனிதன்ேதவைனப்ேபான்று
ெசய்யப்படுக றான். உண்ைமயானநீதயலும், பரிசுத்தத்தலும்இருக்கறான்.
௨௫ எனேவ நீங்கள் ெபாய் ெசால்வைத நறுத்துங்கள். ஒருவருக்ெகாருவர்

எப்ெபாழுதும் உண்ைமையேய ேபசுங்கள். ஏெனன்றால் நாம் அைனவரும்
ஒேர சரீரத்தன் பல்ேவறு உறுப்புகளாகச் ேசர்ந்தருக்க ேறாம். ௨௬ உங்கள்
ேகாபம்உங்கைளப்பாவம்ெசய்யக்ெகாண்டுெசல்லுமளவுஅனுமதக்காதீர்கள்.
நாள் முழுவதும் ேகாபம் உைடயவர்களாக இருக்காதீர்கள். ௨௭ உங்கைள
வீழ்த்துவதற்குரிய வழிையப் ப சாசுக்குக் ெகாடுக்க ேவண்டாம். ௨௮ ஒருவன்
தருடுகன்றவனாக இருந்தால் தன் தருட்ைட நறுத்துவானாக. அவன் ேவைல
ெசய்யத் ெதாடங்கட்டும். அவன் தனது ைககைள நல்ல ெசயல்கைளச்
ெசய்வதற்குப் பயன்படுத்தட்டும். ப றகு ஏைழகேளாடு பக ர்ந்துெகாள்ள
அவனுக்ெகன்றுசலஇருக்கும்.
௨௯ நீங்கள் ேபசும்ேபாது தீயவற்ைறச் ெசால்லாதீர்கள். ஆனால்

மற்றவர்களுக்குப்பயன்தரத்தக்கதும்,மற்றவர்கைளப்பலமுள்ளதாக்குகறைவகைள
மட்டும் ேபசுங்கள். அதனால் உங்கள் ேபச்ைசக் ேகட்பவர்களுக்கு உங்கள்
ேபச்சு ஆசீர்வாதங்கைளக் ெகாண்டு வரும். ௩௦ பரிசுத்த ஆவயானவைரச்
ேசாகப்படுத்தாதீர்கள். நீங்கள் ேதவனுக்குரியவராக இருக்க றீர்கள்
என்பதற்கு ஆவயானவேர சான்றாக உள்ளார். ேதவன் உங்களுக்குச்
சரியான ேநரத்தல் வடுதைல தருவார் என்பைதக் காட்டேவ ேதவன் பரிசுத்த
ஆவயானவைர உங்களுக்குத் தந்துள்ளார். ௩௧ கசப்பும், ேகாபமும், மூர்க்கமும்
அைடயாதீர்கள். ேகாபத்தல் சத்தம் இடாதீர்கள். கடுஞ்ெசாற்கைளச்
ெசால்லாதீர்கள். பாவங்கைள ெசய்யாதீர்கள். ௩௨ ஒருவருக்ெகாருவர்
தயவாயும், மனஉருக்கமாயும் இருங்கள். க றஸ்துவுக்குள் ேதவன் உங்கைள
மன்னித்துவடுவைதப்ேபால நீங்களும்மற்றவர்கைளமன்னித்துவடுங்கள்.

௫
௧நீங்கள்ேதவனால்ேநச க்கப்படுக றஅவரதுபள்ைளகள். எனேவேதவைனப்

ேபால ஆக முயலுங்கள். ௨ அன்புக்குரிய ஒரு வாழ்க்ைகைய வாழுங்கள்.
க றஸ்து நம்ைம ேநச த்தது ேபாலேவ மற்றவர்கைள ேநச யுங்கள். க றஸ்து
தம்ைமேய நமக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்துவ ட்டார். இனிய நறுமணம் உைடய
காணிக்ைகயாகவும், பலியாகவும் ேதவனுக்குத்தம்ைமத்தந்தார்.
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௩ ஆனால் உங்களிைடேய ேமாகத்த ற்குறய பாவங்கள் இருக்கக்கூடாது.
உங்களிடம்எவ்வைகயானதீயெசயல்களும்,ெபாருளாைசயும்இருக்கக்கூடாது.
ஏெனன்றால்இைவ ேதவனுைடய புனிதமான மக்களுக்கு ஏற்றதல்ல. ௪நீங்கள்
வம்பு ேபசக்கூடாது. முட்டாள்தனங்களும், பரியாசங்களும் ேபசக்கூடாது. இைவ
உங்களுக்குப் ெபாருத்தமானைவ அல்ல. நீங்கள் ேதவனுக்கு ஸ்ேதாத்த ரம்
ெசலுத்தேவண்டும். ௫பாலியல்பாவங்கள்ெசய்பவனும்,தீயெசயல்புரிபவனும்,
தனக்கு ேமலும் ேமலும் ேவண்டும் என ஆைசப்படும் சுயநலக்காரனுமான
வக்க ரக வணக்கம் ெசய்பவனும் ேதவனுைடயதும், க றஸ்துவுைடயதுமாகய
இராஜ்யத்தல் இடம் ெபறுவதல்ைல. இைதப் பற்ற நீங்கள் ெதரிந்தருக்க
ேவண்டும்.
௬ உங்களிடம் உண்ைம இல்லாதவற்ைறச் ெசால்லி உங்கைள எவரும்

முட்டாளாக ஆக்கவ ட அனுமதக்காதீர்கள். கீழ்ப்படியாதவர்கள் மீது
ேதவைனக் ேகாபம் ெகாள்ள அத்தீய ெசயல்கள் ெசய்க றது. ௭ எனேவ
அவர்கேளாடுஇத்தைகயதீயெசயல்கைளச்ெசய்யாதீர்கள். ௮கடந்த காலத்தல்
நீங்கள் இருளில் இருந்தீர்கள். இப்ெபாழுது ேதவனுைடய ெவளிச்சத்தல்
இருக்க றீர்கள். எனேவ நீங்கள் ெவளிச்சத்தன் பள்ைளகைளப் ேபான்று
நடக்கேவண்டும். ௯ ெவளிச்சமானது எல்லாவைகயான நன்ைமகைளயும்,
சரியான வாழ்க்ைகையயும், உண்ைமையயும் ெகாண்டு வரும். ௧௦ ேதவனுக்கு
வருப்பமானது எது என்பைதக் கற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௧ இருட்டில்
வாழ்பவர்கள் ெசய்கன்ற பாவங்கைள எல்லாம் நீங்கள் ெசய்யாதீர்கள்.
அவற்ைறச் ெசய்வதால் உங்களுக்கு நன்ைம வருவதல்ைல. இருட்டில்
ெசய்யப்படுபைவ எல்லாம் தவறானைவ என்பைத எடுத்துக்காட்ட நீங்கள்
நற்ெசயல்கைளச் ெசய்யுங்கள். ௧௨ அவர்கள் இருட்டில் இரகச யமாகச்
ெசய்பவற்ைறக் குற ப்படுவது கூட ெவட்கப்படத்தக்கது ஆகும். ௧௩ அவற்ைற
நாம் தவறானைவ என்று காட்டும்ெபாழுது அவற்ைற எளிதாகப் பார்ப்பதற்கு
ெவளிச்சம் உதவும். ௧௪ எளிதாகப் பார்ப்பதுேபால் இருக்க ற எல்லாப்
ெபாருள்களும் தமக்குள் ெவளிச்சமுைடயதாகவடும். அதனால்தான் நாம்
கூறுக ேறாம்.

“தூங்குகறவர்கேளஎழும்புங்கள்,
மரணத்தலிருந்துஎழும்புங்கள்.

க றஸ்துஉங்கள்மீதுப ரகாசமாயருப்பார்.”

௧௫ எனேவ எப்படி வாழ்வது என்பதல் எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள். ஞானம்
இல்லாதவர்கள் வாழ்வது ேபான்று வாழாதீர்கள். ஞானத்ேதாடு வாழுங்கள்.
௧௬ நீங்கள் உங்களுக்குக் கைடத்துள்ள ஒவ்ெவாரு வாய்ப்ைபயும் பயன்படுத்த
நற்ெசயல்கைளச் ெசய்யுங்கள். ஏெனன்றால் நாம் ெகட்ட காலங்களில்
வாழ்க ேறாம். ௧௭ ஆைகயால் முட்டாள்தனமாக உங்கள் வாழ்க்ைகைய
வீணாக்கவ டாதீர்கள். ப தா உங்களிடம் என்ன வரும்புக றார் என்பைத
அற ந்துெகாள்ளுங்கள். ௧௮ மதுபான ெவறெகாள்ளாதீர்கள். உங்கள்
ஆன்மீக வாழ்ைவ அது அழித்துவடும். ஆவயால் ந ரப்பப்பட்டவர்களாக
இருங்கள். ௧௯ சங்கீதங்களினாலும், கீர்த்தைனகளினாலும், பக்த ப்
பாடல்களினாலும் ஒருவருக்ெகாருவர் ேபச க்ெகாள்ளுங்கள். உங்கள்
இதயத்தல் கர்த்தருக்காக இைசயுடன் பாடுங்கள். ௨௦ ப தாவாகய ேதவனுக்கு
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எப்ேபாதும் எல்லாவற்றற்காகவும் நன்ற ெசலுத்துங்கள். அதைனக்
கர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவன்ெபயரில்ெசலுத்துங்கள்.

கணவன்களும்,மைனவமார்களும்
௨௧ ஒருவருக்ெகாருவர் கீழ்ப்படிய வருப்பமாய் இருங்கள். க றஸ்துவன்

மீதுள்ளமரியாைதயன்ெபாருட்டுஇைதச்ெசய்யுங்கள்.
௨௨ மைனவமார்கேள! நீங்கள் கர்த்தருக்குக் கீழ்ப்படிவதுேபாலேவ

கணவனுக்கும் கீழ்ப்படியுங்கள். ௨௩ சைபக்குத் தைலயாகக் க றஸ்து
இருக்கறார். மைனவயன் தைலயாக இருப்பது கணவன்தான். சைப
க றஸ்துவன் சரீரம் ேபான்றது. சரீரத்தன் இரட்சகராய் க றஸ்து இருக்கறார்.
௨௪ க றஸ்துவன் அதகாரத்துக்குள் சைப உள்ளது. இைதப் ேபான்றுதான்
மைனவகளாகய நீங்களும் உள்ளீர்கள். எல்லா வைகயலும் உங்கள்
கணவர்களின்அதகாரத்த ற்குள்தான்இருக்கறீர்கள்.
௨௫ கணவன்மார்கேள! க றஸ்து சைபைய ேநச க்க றதுேபால நீங்கள்

உங்கள் மைனவயைர ேநச யுங்கள். க றஸ்து சைபக்காகேவ இறந்தார்.
௨௬சைபையப்புனிதமாக்கேவஅவர்இறந்தார். சரீரத்ைதத்தண்ணீரால்கழுவத்
தூய்ைமப்படுத்துவது ேபாலேவ தருவசனத்ைதப் பயன்படுத்த சைபையத்
தூய்ைம ெசய்க றார். ௨௭ க றஸ்து இறந்து ேபானதால் அவர் சைபைய
அழகுமிக்க மணமகைளப் ேபான்று ஆக்க, தம்ைமேய தந்தார். இதனால் சைப
புனிதமானதாக, குற்றம் இல்லாததாக, ேகேடா, பாவேமா, ேவறு தவறுகேளா
நைடெபறாதஇடமாகஆக்கவரும்பனார். இதுேபால
௨௮ கணவர்கள் மைனவமார்கைள ேநச க்க ேவண்டும். அவர்கள் தம்

ெசாந்த சரீரத்ைதப் ேபான்று மைனவைய ேநச ப்பது தன்ைனேய ேநச ப்பது
ேபான்றதாகும். ௨௯ ஏெனன்றால் எவன் ஒருவனும் தன் ெசாந்த சரீரத்ைத
ெவறுக்கமாட்டான். ஒவ்ெவாருவனும் தம் சரீரத்ைத நல்ல உணவு ெகாடுத்து
காப்பாற்றுவான். இைதத்தான் கறஸ்துவும் சைபக்காகச் ெசய்தார்.
௩௦ ஏெனன்றால் நாம் அவரது உறுப்புக்கள். ௩௧ “ஒரு மனிதன் தனது
தந்ைதையயும் தாையயும் வ ட்டுவலக மைனவேயாடு ேசர்ந்துெகாள்க றான்.
இருவரும் ஒருவராகவடுகறார்கள்” என்று எழுதப்பட்டிருக்க றது✡ ௩௨ நான்
கறஸ்துைவப் பற்றயும் சைபையப் பற்றயும் ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
இதலுள்ள இரகசயமான உண்ைம மிக முக்கயமானது. ௩௩ எனினும்
ஒவ்ெவாருவரும் உங்கைள ேநச ப்பது ேபாலேவ மைனவைய ேநச யுங்கள்.
மைனவயும்கணவனுக்குமரியாைதெகாடுக்க ேவண்டும்.

௬
பள்ைளகளும்ெபற்ேறார்களும்
௧ பள்ைளகேள கர்த்தர் வரும்புவது ேபால நீங்கள் உங்கள் ெபற்ேறாருக்குக்

கீழ்ப்படியுங்கள். இதுேவ நீங்கள் ெசய்ய ேவண்டிய சரியான
ெசயலாகும். ௨ “நீங்கள் உங்களுைடய தாய்க்கும் தகப்பனுக்கும் மரியாைத
ெகாடுக்கேவண்டும்”✡ என்று கட்டைள கூறுகறது. இதுதான் முதல் கட்டைள.
அத ேல ஒரு வாக்குறுத உள்ளது. ௩ “ப றகு எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லதாகும்.
நீங்கள்பூமியல்நீண்டவாழ்ைவப்ெபறுவீர்கள்!” என்பதுதான்அந்தவாக்குறுத .
✡ ௫:௩௧: ஆத . 2:24-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௬:௨: யாத். 20:12, உபா. 5:16-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௪ தந்ைதமார்கேள! உங்கள் குழந்ைதகைளக் ேகாபப்படுத்தாதீர்கள்.
கர்த்தருக்ேகற்ற கல்வயாலும், பய ற்சயாலும் அவர்கைள ேமலான நைலக்குக்
ெகாண்டுவாருங்கள்.

அடிைமகளும், எஜமானர்களும்
௫ அடிைமகேள பூமியல் உள்ள உங்கள் எஜமானர்களுக்கு அச்சத்ேதாடும்,

மரியாைதேயாடும் கீழ்ப்படிந்தருங்கள். நீங்கள் கறஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படிவது
ேபான்று உண்ைமயான மனேதாடு கீழ்ப்படியுங்கள். ௬ அவர்கள்
கவனித்துக்ெகாண்டு இருக்கும்ேபாது மட்டும் நல்ெலண்ணத்ைதப் ெபற
உங்கள் எஜமானர்களுக்குக் கீழ்ப்படியக் கூடாது; நீங்கள் கறஸ்துவுக்குக்
கீழ்ப்படிவது ேபாலக் கீழ்ப்படியுங்கள். ேதவன் வரும்புவைத நீங்கள் முழு
மனதுடன் ெசய்யுங்கள். ௭உங்கள் ேவைலையச் ெசய்யுங்கள். சந்ேதாஷமாய்
ெசய்யுங்கள். கர்த்தருக்கு ேசைவ ெசய்வதுேபால எண்ணுங்கள். மனிதருக்கு
ேசைவ ெசய்வதாக எண்ணாதீர்கள். ௮ அவரவர் ெசய்யும் நற்ெசயலுக்கு
ஏற்றபடி ஒவ்ெவாருவருக்கும் கர்த்தர் பலன் தருவார் என்பைத நைனவல்
ெகாள்ளுங்கள். அவர்கள்அடிைமகள்ேபாலஇருந்தாலும் சரி,இல்லாவ ட்டாலும்
சரி ஒவ்ெவாருவரும்தத்தம் நற்ெசயலுக்குஏற்றபடி பலன்கைளப்ெபறுவர்.
௯ எஜமானர்கேள, இைதப்ேபான்ேற நீங்களும் உங்கள் அடிைமகளிடம்

நல்லவர்களாகவும்இருங்கள். அவர்கைளமிரட்டாதீர்கள். உங்களுக்கும்உங்கள்
அடிைமகளுக்கும் எஜமானராய் இருக்க ற ேதவன் பரேலாகத்தல் இருக்கறார்
என்பைதத் ெதரிந்துெகாள்ளுங்கள். அவர் எல்லாைரயும் ஒன்று ேபாலேவ
நயாயந்தீர்க்க றார்.

முழுஆயதங்கைளயும்அணியுங்கள்
௧௦ இறுதயாக நான் எழுதுவது யாெதனில்: அவரது ெபரும் பலத்தால்

நீங்கள் உங்கைள பலப்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள் என்று கூறுக ேறன்.
௧௧ அவரது முழு ஆயுதங்கைளயும் அணிந்துெகாள்ளுங்கள். அதற்குப்
ப றகு உங்களால் சாத்தானின் தந்த ரங்கைள எத ர்த்துப் ேபாராட முடியும்.
௧௨ நமது ேபாராட்டம் பூமியலுள்ள மக்கைள எத ர்த்தல்ல. நாம் இருட்டில்
உள்ள அரசர்கைளயும், அதகாரிகைளயும், அதகாரங்கைளயும் எத ர்த்ேத
ேபாராடுக ேறாம். வானமண்டலங்களில் உள்ள ெபால்லாத ஆவகளின்
ேசைனகளுக்கு எத ராகப் ேபார் ெசய்க ேறாம். ௧௩ அதனால்தான் ேதவனின்
முழுக் கவசங்களும் உங்களுக்குத் ேதைவ. அப்ேபாது தான் உங்களால்
தீங்கு நாளில் எத ர்த்து பலத்துடன் இருக்க முடியும். ேபார் முடித்த ப றகும்
வல்லைமயுடன்நற்கமுடியும்.
௧௪ எனேவ உண்ைம என்னும் இடுப்புக் கச்ைசையக் கட்டிக்ெகாண்டு

வலிைமயாகுங்கள். சரியான வாழ்க்ைக என்னும் கவசத்ைத உங்கள்
மார்பல் அணிந்துெகாள்ளுங்கள். ௧௫ சமாதானத்தன் நற்ெசய்த என்னும்
ெசருப்புகைள உங்கள் கால்களில் அணிந்துெகாண்டு முழு தயார்
நைலயல் நல்லுங்கள். ௧௬ நம்ப க்ைக என்னும் ேகடயத்ைதக் ைககளில்
தாங்க க்ெகாள்ளுங்கள். சாத்தான் எறயும் அம்புகைள அதனால் தடுத்துவ ட
முடியும். ௧௭ ேதவனின் வார்த்ைத என்னும் தைலக்கவசத்ைத அணிந்துெகாள்க!
ஆவ என்னும் வாைள எடுத்துக்ெகாள்க. அது ேதவனின் ேபாதகங்களாகும்.
௧௮ எப்ெபாழுதும் ஆவக்குள் ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். எல்லா வைகயான
ப ரார்த்தைனகைளயும் ெசய்து உங்களுக்குத் ேதைவயான அைனத்ைதயும்
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ேகளுங்கள். இதைனச் ெசய்வதற்கு எப்ெபாழுதும் தயாராக இருங்கள்.
ஒருேபாதும் மனம் தளராதீர்கள். எப்ெபாழுதும் ேதவனுைடய எல்லாப்
பள்ைளகளுக்காகவும்ப ரார்த்தைனெசய்யுங்கள்.
௧௯ எனக்காகவும் ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள், அப்ெபாழுது நான்

ேபசும்ேபாது ேதவன் எனக்கு வார்த்ைதகைளக் ெகாடுப்பார். நான்
அச்சம் இல்லாமல் சுவ ேசஷத்தன் இரகசய உண்ைமகைளப் ேபாத க்க
ேவண்டும். ௨௦ நற்ெசய்தையப் ேபாத க்கும் பணி என்னுைடயது. அைத
இப்ெபாழுது சைறக்குள் இருந்து ெசய்க ேறன். இதற்கான ைதரியத்ைத நான்
ெபற்றுக்ெகாள்ளஎனக்காகப் ப ரார்த்தைனெசய்யுங்கள்.
இறுத வாழ்த்துக்கள்
௨௧ நான் ேநச க்க ற நம் சேகாதரன் தீக க்குைவ உங்களிடம் அனுப்புேவன்.

கர்த்தரின் பணியல் அவன் நம்ப க்ைகக்குரிய ெதாண்டன். எனக்கு ஏற்பட்ட
எல்லாவற்ைறயும் அவன் உங்களுக்குக் கூறுவான். அப்ெபாழுது உங்களுக்கு
என் நைல என்னெவன்றும், நான் ெசய்துெகாண்டிருப்பது என்னெவன்றும்
ெதரியும். ௨௨ அதற்காகத்தான் நான் அவைன அனுப்புகன்ேறன். எனேவ
நாங்கள்எப்படிஇருக்க ேறாம்என்பைதநீங்கள்ெதரிந்துெகாள்ளவும்,உங்கைள
ைதரியப்படுத்தவும்நான்அவைனஅனுப்புக ேறன்.
௨௩ப தாவாகயேதவனிடமிருந்தும்,கர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவடமிருந்தும்

உங்களுக்கு நம்ப க்ைகேயாடு கூடிய சமாதானமும் அன்பும் கைடப்பதாக.
௨௪நம் கர்த்தராக யஇேயசு க றஸ்துவடம்அழியாதஅன்புள்ளஅைனவருக்கும்
ேதவனின்இரக்கம்உண்டாவதாக,ஆெமன்.
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பலிப்ப யருக்கு
எழுத யகடிதம்

௧ இேயசு க றஸ்துவன் ஊழியர்களாகய பவுலும் தீேமாத்ேதயுவும்
பலிப்ப நகரத்தல் க றஸ்து இேயசுவுக்குள் வாழ்க ற ேதவனுைடய
பரிசுத்த மக்களுக்கும் உங்கள் கண்காணிப்பாளர்களுக்கும், வேசஷ
உதவயாளர்களுக்கும், உங்கள் மூப்பர்களுக்கும் ச றப்பு உதவயாளர்களுக்கும்
எழுதுவது.
௨ நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனாலும் கர்த்தராக ய இேயசு

க றஸ்துவனாலும்கருைபயும், சமாதானமும்உங்களுக்குஉண்டாவதாக.
பவுலின்ப ரார்த்தைன
௩ எப்ேபாதும் உங்கைள நைனத்துக்ெகாண்டு நான் ேதவனுக்கு நன்ற

ெசால்க ேறன். ௪ உங்கள் அைனவருக்காக எப்ேபாதும் மக ழ்ச்ச ேயாடு
நான் ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறன். ௫ மக்களிடம் நான் நற்ெசய்தையக்
கூறும்ேபாது அதற்கு உதவ ெசய்த உங்கள் அைனவருக்காக ேதவனுக்கு
நன்ற ெசலுத்துக ேறன். நீங்கள் சுவ ேசஷத்ைத நம்பய நாள் முதல் நீங்கள்
நற்க ரிையகளில் பங்ேகற்று எனக்கு உதவயுள்ளீர்கள். ௬ உங்களில் ேதவன்
நற்ெசயல்கைளச் ெசய்யத் ெதாடங்கனார். அவர் இைத உங்களில் ெதாடர்ந்து
ெசய்துெகாண்டிருக்க றார். இேயசு க றஸ்து மீண்டும் வரும்ேபாது ேதவன் தன்
ேவைலைய உங்கள் மூலம் ெசய்து முடிப்பார். அைதப் பற்ற நான் உறுதயாய்
இருக்க ேறன்.
௭ உங்கள் அைனவைரயும் குறத்து இவ்வாறு நான் நைனப்பது சரிெயன்று

எண்ணுகேறன். இதல்நான்உறுதயாகவும்உள்ேளன். ஏெனன்றால்உங்கைள
என் இதயத்தல் ைவத்தருக்க ேறன். நான் உங்கைள மிக ெநருக்கமாக
உணர்க ேறன். எெனனில் நீங்கள் அைனவரும் என்ேனாடு ேதவனுைடய
கருைபையப் பக ர்ந்துெகாள்க றீர்கள். நான் சைறயல் இருக்கறேபாதும்,
நற்ெசய்த க்காக உத்தரவு ெசால்லிஅைதத் த டப்படுத்த வருகறதலும், நீங்கள்
ேதவனுைடய கருைபைய என்ேனாடு பங்க ட்டுக்ெகாள்க றீர்கள். ௮உங்கைளப்
பார்க்க நான் மிகவும் வரும்புக ேறன் என்று ேதவனுக்குத் ெதரியும். க றஸ்து
இேயசுவன்அன்புடன்உங்கள்அைனவைரயும்நான்ேநச க்க ேறன்.
௯உங்களுக்காக என்னுைடயப ரார்த்தைனஇதுேவ:

உங்கள் அன்பு ேமலும் ேமலும் வளர்வதாக. உங்களுக்கு அறவும்,
அன்ேபாடு கூட புரிந்துெகாள்ளுதலும் உண்டாவதாக. ௧௦ ப றகு நன்ைமக்கும்
தீைமக்கும் உள்ள ேவறுபாட்ைட உங்களால் கண்டுெகாண்டு, நன்ைமைய
மட்டும் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்ளவும் கறஸ்து வரும்ேபாது நீங்கள்
தூய்ைமயைடயவும், தவறு இல்லாதவர்களாக இருக்கவும், ௧௧ இேயசு
க றஸ்துவன்உதவயுடன், அவர்மூலம் நீங்கள் பல நற்ெசயல்கைளச் ெசய்து
ேதவனுக்குமகைமையயும்பாராட்டுகைளயும் ேசர்க்க ேவண்டும்.
பவுலின்துன்பங்கள்உதவயது
௧௨ சேகாதர சேகாதரிகேள! எனக்கு ஏற்பட்ட அந்தத் துன்பங்கள்

எல்லாம் நற்ெசய்தையப் பரப்புக ற பணிக்ேக உதவயது என்பைத நீங்கள்
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ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என வரும்புக ேறன். ௧௩ சைறக்குள் நான் ஏன்
இருக்க ேறன் என்பது ெதளிவாக றது. ஏெனன்றால் நான் கறஸ்துவன்
நம்ப க்ைகயாளன். காவலர்களுக்கும் மற்ற மக்களுக்கும் இது ெதரியும்.
௧௪இன்னும் நான் சைறப்பட்டிருக்க ேறன். அது நன்ைமக்குத்தான் என்று பல
வசுவாச கள் இப்ேபாது எண்ணுகன்றனர். எனேவ கறஸ்துைவப் பற்றய
நற்ெசய்தைய அச்சமில்லாமல் பரப்புவதல் ேமலும் ைதரியம் உள்ளவர்களாக
இருக்க றார்கள்.
௧௫க றஸ்துைவப்பற்ற ச்சலர்ப ரச்சாரம்ெசய்க றார்கள்,என்றாலும்அவர்கள்

ெபாறாைமயும், கசப்புணர்வும் ெகாண்டவர்களாக உள்ளார்கள். இன்னும் சலர்
உதவ ெசய்யும்வருப்பத்ேதாடு க றஸ்துைவப் பற்ற ப ரச்சாரம் ெசய்க றார்கள்.
௧௬ இவர்கள், அன்பனால் கறஸ்துைவப்பற்ற ப ரச்சாரம் ெசய்கன்றனர்.
ேதவன் எனக்கு இந்தப் பணிைய நற்ெசய்தையப் பாதுகாப்பதற்காகத்
தந்துள்ளார் என்பைத இவர்கள் அறவர். ௧௭ மற்றவர்கேளா தன்னலம்
காரணமாக க றஸ்துைவப் பற்ற ப ரச்சாரம் ெசய்கன்றனர். அவர்களின்
ப ரச்சாரேநாக்கம்தவறானது. சைறக்குள்எனக்குத்ெதால்ைலகைளஉருவாக்க
அவர்கள் வரும்புகன்றனர். ௧௮ அவர்கள் எனக்குத் ெதால்ைல ெகாடுத்தால்
அைதப் பற்ற நான் கவைலப்படப் ேபாவதல்ைல. மக்களிடம் அவர்கள்
இேயசுைவப் பற்ற க் கூறுகறார்கள் என்பதுதான் முக்கயமான வஷயம்.
நானும் இேயசுைவப் பற்ற அவர்கள் மக்களிடம் ெசால்ல ேவண்டும் என்ேற
வரும்புக ேறன். அவர்கள் அைதச் சரியான ேநாக்கத்ேதாடு ெசய்ய ேவண்டும்.
ஆனால்அவர்கள் தவறான ேநாக்கத்ேதாடு ேபாலியாகப் ப ரச்சாரம் ெசய்தாலும்
கூட நான் மக ழ்ச்ச யைடக ேறன். ஏெனன்றால் அவர்கள் கறஸ்துைவப் பற்ற ப்
ேபசுக றார்கள்.
இதனால் ெதாடர்ந்து நான் மக ழ்ச்ச யைடேவன். ௧௯ எனக்காக நீங்கள்

ப ரார்த்தைன ெசய்துெகாண்டிருக்க றீர்கள். இேயசு க றஸ்துவன் பரிசுத்த
ஆவயானவர் எனக்கு உதவுகறார். ஆைகயால் இந்தத் துன்பங்கள் எனக்கு
வடுதைலையத்தரும்என்றுஎனக்குத்ெதரியும். ௨௦எதலும்நான்கறஸ்துவடம்
தவறமாட்ேடன். இதுேவ நான் வரும்புவதும், நம்புவதும்கூட. இந்த உலகத்தல்
என் வாழ்வல் நான் இேயசுவன் உயர்ைவக் காட்ட ேவண்டும். அதைன
ெவளிப்படுத்தும் ைதரியத்ைத எப்ேபாதும் ேபால இப்ேபாதும் ெபறுேவன்
என்று நான் நம்புக ேறன். நான் வாழ்ந்தாலும் சரி, மரித்தாலும் சரி, இைதச்
ெசய்ய வரும்புக ேறன். ௨௧க றஸ்துைவ என்வாழ்வன்ஜீவனாக நம்புக ேறன்.
இதனால் நான் இறந்து ேபானாலும் எனக்கு லாபம்தான். ௨௨ இந்த சரீரத்தல்
நான் ெதாடர்ந்து வாழ்ந்தால் கர்த்தருக்குத் ெதாண்டு ெசய்ய என்னால் முடியும்.
ஆனால் வாழ்வு, சாவு என்பவற்றல் எைதத் ேதர்ந்ெதடுப்பது? எனக்குத்
ெதரியவல்ைல. ௨௩ வாழ்வு, சாவு இரண்டிெலான்ைறத் ேதர்ந்ெதடுப்பது
கடினமானது. இந்த வாழ்க்ைகைய வ ட்டுவ ட்டு நான் கறஸ்துேவாடு வாழ
வரும்புக ேறன். அது சறந்தது. ௨௪ ஆனால் நான் சரீரத்தல் தரித்தருப்பது
உங்களுக்கு மிக அவசயம். ௨௫உங்களுக்கு நான் ேதைவயானவன் என்பைத
அற ேவன். அதனால் உங்கேளாடு இருக்க நான் வரும்புக ேறன். உங்கள்
நம்ப க்ைகயல் நீங்கள் மக ழ்ச்ச யுடன் வளரவும் நான் உதவுேவன். ௨௬மீண்டும்
உங்கேளாடு நான் இருக்கும்ேபாது நீங்கள் கறஸ்துவாகய இேயசுவுக்குள்
மிகவும்மக ழ்ச்ச யாய்இருப்பீர்கள்.
௨௭ நற்ெசய்த க்குப் ெபாருந்துகற வாழ்ைவ வாழ்வது பற்ற உறுத
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ெசய்துெகாள்ளுங்கள். ப றகுஉங்கைளப் பார்ைவய ட நான்வந்தாேலாஅல்லது
உங்கைள வ ட்டு நான் தூரம் ேபானாேலா உங்கைளப் பற்ற நான்
நல்ல ெசய்த கைளேய ேகள்வப்படுேவன். நற்ெசய்தயலிருந்து வரும்
நம்ப க்ைகக்காக நீங்கள் ெதாடர்ந்து பலத்ேதாடு ெபாது ேநாக்கத்துக்காக
ஒன்று ேசர்ந்துகுழுவாகப் பணியாற்றுகறீர்கள் என்று நான் ேகள்வப்படுேவன்.
௨௮ உங்களுக்கு எத ரான மக்கைளப் பற்ற நீங்கள் அச்சப்பட ேவண்டாம்.
உங்கள் பைகவர்கள் இழப்புக்குள்ளாவர். நீங்கள் இரட்ச க்கப்படுவீர்கள்.
இச்சான்றுகள்ேதவனிடமிருந்துவந்தன. ௨௯ஏெனன்றால்க றஸ்துவனிடத்தல்
நம்ப க்ைகெசலுத்துவதற்குமாத்த ரமல்ல,அவர்ந மித்தமாகப்பாடுபடுவதற்கும்
உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்க றது. ௩௦ நான் உங்கேளாடு இருந்தேபாது
நற்ெசய்த க்கு எத ராக இருந்த மக்களுடன் நான் எத ர்ெகாள்ள ேநர்ந்த
ேபாராட்டங்கைள நீங்கள் பார்த்தீர்கள். இப்ேபாது நான் எத ர்ெகாண்டுவரும்
ேபாராட்டங்கைளப் பற்றயும் நீங்கள் ேகள்வப்படுக றீர்கள். நீங்களும் இது
ேபான்ற ேபாராட்டங்கைளஎத ர்ெகாள்ளேவண்டும்.

௨
ஒற்றுைமயுடனும்கரிசைனயுடனும்இருங்கள்
௧ நான் உங்கைளச் ெசய்யச் ெசால்ல கறஸ்துவுக்குள் ேவறு ெசயல்கள்,

உள்ளனவா? அன்பனாேல யாெதாரு ேதறுதலும் உண்டாகுமா? ஆவயனாேல
யாெதாரு ஐக்கயமும் உண்டாகுமா? உங்களுக்கு இரக்கமும் கருைணயும்
உள்ளனவா? ௨ உங்களிடம் இைவ இருந்தால் எனக்காகச் ெசய்ய ேவண்டும்
என்று சல காரியத்ைதக் ேகட்டுக்ெகாள்ேவன். இது எனக்குப் ெபரும்
மக ழ்ச்சையத் தரும். ஒேர காரியத்ைதப் பற்றய நம்ப க்ைகயல் உங்கள்
அைனவரது மனமும் ஒன்று ேசரேவண்டும் என்று ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன்.
ஒருவருடன் ஒருவர் அன்புடன் இைணந்துெகாள்ளுங்கள். நீங்கள் ஒருவைர
ஒருவர் ஏற்றுக்ெகாண்டு, ஒேர ேநாக்கம் உைடயவர்களாக இருங்கள்.
௩ நீங்கள் இச்ெசயல்கைளச் ெசய்யும்ேபாது தன்னலமும், வீண் ெபருைமயும்
ெகாள்ள ேவண்டாம். பணிவுடன் இருங்கள். நீங்கள் உங்களுக்குத் தரும்
மரியாைதையவ ட மற்றவர்களுக்கு அதக மரியாைதையத் தாருங்கள்.
௪ நீங்கள் உங்கள் வாழ்வல் மட்டும் அல்லாமல் மற்றவர் வாழ்வலும் ஆர்வம்
ெகாள்ளுங்கள்.

தன்னலமற்றகுணம்
௫ உங்கள் வாழ்வல் நீங்கள் இேயசு க றஸ்துைவப் ேபான்று ச ந்த க்கவும்,

ெசயல்படவும் ேவண்டும்.

௬க றஸ்துஅவரளவல்எல்லாவற்றலும்ேதவைனப்ேபான்றருந்தார்.
அவர் ேதவனுக்கு ந கரானவராயருந்தார். ஆனால் ேதவனுக்குச்
சமமாக இருப்பைத ெகாள்ைளயல் கைடத்த அரிய ெபாருளாக அவர்
நைனத்ததல்ைல.

௭ ேதவேனாடு இருந்த தனது இடத்ைத அவர் வ ட்டுக்ெகாடுத்து, ேதவனது
ஊழியர்வடிைவஎடுத்தார்.

மனிதராகப் ப றந்துஅடிைமையப் ேபாலஅவர்வாழ்ந்தார்.
௮மனிதனாகஅவர்வாழும்ேபாதுேதவனுக்குமுன்புகீழ்ப்படிந்தவராகஇருந்தார்.

மரணம்வைரக்கும்அவர் பணிவுள்ளவராகஇருந்தார்.
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முடிவல்சலுைவய ேலஇறந்தார்.
௯ேதவனுக்குக்க றஸ்துபணிந்தார்.

ஆைகயால் ேதவன்அவைரமிகமுக்கயமானஇடத்துக்குஉயர்த்தவ ட்டார்.
ேதவன்அவரதுெபயைரமற்றஎல்லாெபயர்கைளயும்வ டஉயர்வாக்கனார்.

௧௦அைனவரும்இேயசுவன்ெபயருக்குமுன்புதைலகுனிந்ேதஇருக்கேவண்டும்
என்பதற்காகேவ ேதவன்இதைனச்ெசய்தார்.

பரேலாகத்தலும், பூேலாகத்தலும், பூமிக்குக் கீழுள்ள உலகத்தலும்
உள்ளவர்கள்அவைரப் பணிவார்கள்.

௧௧ “இேயசுக றஸ்துேவநமதுகர்த்தர்” என்றுஅைனவரும்அறக்ைகெசய்வர்.
அவர்கள் இதைனச் ெசால்லும்ேபாது ப தாவாகய ேதவனுக்கு மகைம
ேசரும்.

ேதவன்வரும்புக றமக்களாய்இருங்கள்
௧௨ என்னுைடய அன்பு நண்பர்கேள! எப்ெபாழுதும் நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து

இருங்கள். உங்கேளாடு நான் இருந்தேபாது நீங்கள் ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்பட்டிருந்தீர்கள். உங்கேளாடு நான் இல்லாதேபாது நீங்கள் ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படிந்தவர்களாக இருப்பது மிகவும் முக்கயமான ஒன்றாகும். நான்
தூரமாயருக்க றேபாது நீங்கள் ேதவனிடம் மரியாைதயும் அச்சமும் ெகாண்டு
உங்கள் இரட்ச ப்பு நைறேவற முயற்ச ெசய்யுங்கள். ௧௩ ஆமாம், ேதவன்
உங்களில் பணியாற்றுகறார். அவர் தம்முைடய தயவுள்ள ச த்தத்தன்படி
வருப்பத்ைதயும், ெசய்ைகையயும் உங்களில் உண்டாக்குகறார். அவற்ைறச்
ெசய்யஉங்களுக்குேதவேனபலத்ைதக்ெகாடுக்க றார்.
௧௪ முறுமுறுப்பு அல்லது வாக்குவாதம், இல்லாமல் எல்லாவற்ைறயும்

ெசய்யுங்கள். ௧௫ அப்ேபாதுதான் எதுவுமறயாதவர்களாகவும், எந்தத் தவறும்
இல்லாதவர்களாகவும் இருப்பீர்கள். நீங்கள் ேதவனுைடய குற்றமற்ற
பள்ைளகளாக இருப்பீர்கள். ஆனால் உங்கைளச் சுற்றலும் உள்ள பாவம்
ெசய்க ற ெகட்டவர்கேளாடு நீங்கள் வாழ்க றீர்கள். அவர்களுக்கு மத்தயல்
இருட்டின் நடுவல் வளக்குேபான்று ப ரகாச க்க றீர்கள். ௧௬ வாழ்ைவக்
ெகாடுக்கும் ேபாதைனையஅந்த மக்களுக்கும் நீங்கள் வழங்குங்கள். க றஸ்து
மீண்டும்வரும்ேபாதுஇதுபற்ற நான்மிகவும்ெபருைமஅைடேவன். எனதுபணி
வீணாகவல்ைலஎன்றும்நான்ெபருைமெகாள்ேவன். ஏெனன்றால்பந்தயத்தல்
ஓடி நான்ெவன்றவனாேவன்.
௧௭ ேதவனுக்குஊழியம் ெசய்து உங்கள் வாழ்ைவத் தயாகம் ெசய்ய உங்கள்

வசுவாசம்தூண்டும். உங்கள்தயாகத்ேதாடு என்இரத்தத்ைதயும்தரத் தயாராக
உள்ேளன். ஆனால் அது நடந்ேதறனால் நான் முழுைமயாக மக ழ்ேவன். நான்
உங்கேளாடு ெபரிதும் மக ழ்ச்ச அைடேவன். ௧௮ மக ழ்ச்ச யாக இருங்கள்.
என்ேனாடுமுழுமகழ்ச்ச அைடயுங்கள்.

தீேமாத்ேதயு, எப்பாப்ப ேராதீத்துபற்ற
௧௯ தீேமாத்ேதயுைவ உங்களிடம் வைரவல் அனுப்ப நான் கர்த்தராக ய

இேயசுவுக்குள் நம்புக ேறன். நீங்கள் எப்படி இருக்க றீர்கள் என்பைத
அற ந்துெகாள்வதல் நான் மக ழ்ச்ச அைடேவன். ௨௦ தீேமாத்ேதயுைவப்
ேபான்று ேவறு ஒருவரும் என்னிடம் இல்ைல. உண்ைமய ேலேய அவன்
உங்கள் ேமல் அதகக் கரிசைனயுள்ளவன். ௨௧ மற்ற அைனவரும் தங்கள்
ெசாந்த வாழ்க்ைகயல் மட்டும் ஆர்வமாக உள்ளனர். அவர்களுக்கு இேயசு
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க றஸ்துவுக்கு ஊழியம் ெசய்வதல் வருப்பம் இல்ைல. ௨௨ தீேமாத்ேதயு
எப்படிப்பட்டவன் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும். நற்ெசய்தையப் பரப்புவதல்
அவன் என்ேனாடு பணி ெசய்தருக்க றான் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும்.
அவன் ஒரு மகன் தந்ைதக்குத் ெதாண்டு ெசய்வது ேபான்று ெசய்தான்.
௨௩ வைரவல் அவைன உங்களிடம் அனுப்பத் த ட்டமிட்டுள்ேளன். எனக்கு
என்ன ேநரும் என்பைத அற ந்துெகாள்ளும்ேபாது நான் அவைன உங்களிடம்
அனுப்பைவப்ேபன். ௨௪உங்களிடம்நான்வைரவல்வரநமதுகர்த்தர்உதவுவார்
என்பதல்உறுதயாகஇருக்க ேறன்.
௨௫ எப்பாப்ப ேராதீத்து கறஸ்துவுக்குள் என் சேகாதரன், க றஸ்துவன்

ேசைவயல் அவன் என்ேனாடு பணியாற்ற வருகறான். எனக்கு உதவ
ேதைவப்பட்டேபாது அவைன என்னிடம் அனுப்பனீர்கள். இப்ேபாது அவைன
உங்களிடம் அனுப்ப ைவக்க ேவண்டும் என எண்ணுகேறன். ௨௬ உங்கள்
அைனவைரயும் பார்க்க அவன் வரும்புக றான். அதனால் உங்களிடம்
அவைன அனுப்ப ைவக்க வரும்புக ேறன். அவன் ேநாயுற்றைத நீங்கள்
ேகள்வப்பட்டதால் சங்கடப்படுக றான். ௨௭ அவன் ேநாயால் சாவுக்கு அருகல்
இருந்தான். ேதவன் அவனுக்கு மட்டுமல்ல எனக்கும் கூட உதவனார். ஆகேவ
எனக்குதுக்கத்தன் ேமல்துக்கம்உண்டாகவல்ைல. ௨௮எனேவ, அவைனநான்
உங்களிடம் அனுப்ப ைவக்கப் ெபரிதும் வரும்புக ேறன். நீங்கள் அவைனப்
பார்க்கும்ேபாது உங்களுக்கு மக ழ்ச்ச உண்டாகும். நானும் உங்கைளப்
பற்ற க் கவைலப்படுவைத நறுத்த முடியும். ௨௯ கர்த்தருக்குள் நீங்கள்
அவைனப்ெபருமக ழ்ச்ச ேயாடுவரேவற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். எப்பாப்ப ேராதீத்து
ேபான்றவர்களுக்கு மரியாைத ெசய்யுங்கள். ௩௦ அவன் கறஸ்துவுக்கான
பணியால் ஏறக்குைறய இறந்தான். அதனால் அவனுக்குக் கனம் தாருங்கள்.
அவன்தன்வாழ்ைவஆபத்துக்குஉட்படுத்தனான். அவன்இதைனச்ெசய்தான்.
எனேவ அவன் எனக்கு உதவ முடிந்தது. இது ேபான்ற உதவைய உங்களால்
எனக்குெசய்யமுடியாது.

௩
க றஸ்துேவமுக்கயமானவர்
௧ இப்ேபாதும் என் சேகாதர சேகாதரிகேள! கர்த்தருக்குள் மக ழ்ச்ச யாய்

இருங்கள். அவற்ைறேய மீண்டும் எழுதுவதல் எனக்கு எவ்வதமான
ெதாந்தரவும் இல்ைல. ஆனால் இது நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்க உதவயாக
இருக்கும்.
௨ பாவம் ெசய்க ற மக்களிடம் எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள். அவர்கள்

நாய்கைளப் ேபான்றவர்கள். அவர்கள் நீங்கள் வருத்தேசதனம் ெசய்யும்படி
பலவந்தப்படுத்துவார்கள். ௩ ஆனால் உண்ைமயல் நாம் வருத்தேசதனம்
உள்ளவர்கள். நாம் ேதவைன அவரது ஆவயன் மூலம் வழிபட்டு வருக ேறாம்.
நாம் இேயசு க றஸ்துவுக்குள் இருப்பதல் ெபருைமப்படுக ேறாம். நம் மீேதா,
நமது ெசயல்களின் மீேதா நாம் நம்ப க்ைக ைவப்பதல்ைல. ௪ என் மீது நான்
நம்ப க்ைக ைவக்க முடியும் என்றாலும் நான் நம்ப க்ைக ைவப்பதல்ைல. ேவறு
யாராவது ஒருவர் தன் மீது நம்ப க்ைக ைவக்கக் காரணம் இருக்கும் என்று
கருதனால், எனக்கும் என் மீது நம்ப க்ைக ைவக்க நைறய காரணங்கள்
உள்ளன. ௫ நான் ப றந்த எட்டு நாட்களுக்குப் பன் வருத்தேசதனம்
ெசய்யப்பட்ேடன். நான் இஸ்ரேவைலச் ேசர்ந்தவன். ெபன்யமீன் குடும்பத்தல்
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இருந்து வந்தவன். நான் எப ேரயன். என் ெபற்ேறார்களும் எப ேரயர்கள்.
ேமாேசயன் சட்டங்கள் எனக்கு மிகவும் முக்கயமாக இருந்தது. அதனால்தான்
பரிேசயனாக ஆேனன். ௬ நான் எனது யூத மதெவற காரணமாக சைபகைளத்
துன்புறுத்த வந்ேதன். எவெனாருவனும் என்மீது நான் ேமாேசயன்
சட்டங்கைளக்ைகக்ெகாள்வைதக்குற த்துகுற்றம் சாட்டமுடியவல்ைல.
௭ ஒரு காலத்தல் எனக்கு இைவ முக்கயமாய்த் ேதான்றயது. ஆனால்

கறஸ்துவுக்குமுன்னால்அைவபயனற்றுப் ேபாய்வ ட்டன. ௮அைவமட்டுமல்ல
எனது கர்த்தராக ய க றஸ்து இேயசுைவ அறகற அறவன் ேமன்ைமக்காக
எல்லாவற்ைறயும் நஷ்டம் என்று எண்ணிக்ெகாண்டிருக்கன்ேறன்.
௯இதனால்தான் நான் கறஸ்துவுக்குள் இருக்க ேறன். க றஸ்துவுக்குள் நான்
ேதவனுக்கு ேவண்டியவனாக ேறன். நான் சட்டங்கைளப் பன்பற்றயதால்
இப்ேபறு ெபறவல்ைல. ேதவனிடமிருந்து வசுவாசத்தன் மூலம் இது
எனக்கு வந்தது. நான் கறஸ்துவடம் ெகாண்ட வசுவாசத்ைதப் பயன்படுத்த
ேதவன் தனக்கு ஏற்றவனாகச் ெசய்துெகாண்டார். ௧௦ அவைரயும் அவரது
உய ர்த்ெதழுதலின் வல்லைமையயும் நான் அறந்துெகாள்ள வரும்புக ேறன்.
அவரது துன்பத்தல் பங்குெகாள்ளவும் மரணத்தல் அவைரப் ேபால் ஆகவும்
வரும்புக ேறன். ௧௧ அவற்ைற நான் ெபறுேவேனயானால் ப றகு மரணத்தல்
இருந்தும்உய ர்த்ெதழுந்துவருேவன்என்றநம்ப க்ைகெபறுேவன்.
குறக்ேகாைளஎட்டுவதற்கானமுயற்ச
௧௨ நான் எப்படி இருக்க ேவண்டுெமன ேதவன் வரும்புக றாேரா அப்படி நான்

ஏற்ெகனேவ இருக்க ேறன் என்று எண்ணவல்ைல. நான் இன்று வைர கூட
எனக்காக க றஸ்துவால் ஆக்கப்பட்ட அந்த குற க்ேகாைள அைடயவல்ைல.
ஆனால் ெதாடர்ந்து அந்தக் குற க்ேகாைள அைடவதற்கான முயற்சயல்
ஈடுபட்டிருக்க ேறன். ௧௩ சேகாதர சேகாதரிகேள! இன்னும்அந்த இலக்ைக நான்
அைடயவல்ைலஎன்றுஎனக்குத்ெதரியும். ஆனால்எப்ெபாமுதும்நான்ஒன்ைற
மட்டும் ெசய்து வருக ேறன். அதாவது கடந்த காலத்தல் உள்ளவற்ைற நான்
மறந்துவடுக ேறன். என முன்னால் உள்ள குறக்ேகாைள அைடய எவ்வளவு
முயல முடியுேமா அவ்வளவு முயலுக ேறன். ௧௪ குறக்ேகாைள அைடந்து பரிசு
ெபறுவதற்கான முயற்சையயும் வ டாமல் ெதாடர்ந்து நான் ைகக்ெகாண்டு
வருக ேறன். அது என்னுைடயது. ஏெனன்றால் அத்தைகய வாழ்வுக்குத்தான்
இேயசுக றஸ்துவன்மூலம்ேதவன்என்ைனஅைழத்தருக்க றார்.
௧௫ ஆன்மீகத்தல் வளர்ந்து முழுைம அைடந்துள்ள நாம் அைனவரும்

இத்தைகய வழியல் எண்ண ேவண்டும். நீங்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ள முடியாத
வைகயல் ேமற்கூறய வஷயங்களில் ஏேதனும் இருந்தால் ேதவன் அைத
உங்களுக்குத் ெதளிவுபடுத்துவார். ௧௬ஆனாலும் நாம் ஏற்ெகனேவ ெசய்வது
ேபால நாம் அைடந்த உண்ைமையப் பன் ெதாடர்வைதத் ெதாடர்ந்து ெசய்ய
ேவண்டும்.
௧௭ சேகாதர சேகாதரிகேள! நீங்கள் அைனவரும் என்ைனப் ேபான்று

வாழ முயல ேவண்டும். நாங்கள் காட்டிய சட்டங்கைள ேமற்ெகாண்டு
வாழ்பவர்கைள அப்படிேய பன்பற்ற முயலுங்கள். ௧௮இேயசுவன் சலுைவக்கு
வ ேராதமாகப் பலர் வாழ்ந்து வருகன்றனர். இத்தைகயவர்கைளப்
பற்ற நான் அடிக்கடி கூற வருக ேறன். இப்ெபாழுதும் அவர்கைளப்
பற்ற க் கூறுவைத எண்ணும்ேபாது எனக்கு அழுைகேய வருகறது.
௧௯ இத்தைகேயாரின் வாழ்க்ைக முைற இவர்கைள அழிவன் பாைதக்ேக
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அைழத்துச் ெசல்லும். அவர்கள் ேதவனுக்குச் ேசைவ ெசய்வதல்ைல.
அவர்கள் தம்ைமத் தருப்த ப்படுத்த க்ெகாள்வதற்காகேவ வாழ்க றார்கள்.
அவர்கள் ெவட்கப்படத்தக்க ெசயல்கைள ெசய்வேதாடு அைதப் பற்ற
ெபருைமப்பட்டுக்ெகாள்ளவும் ெசய்க றார்கள். அவர்கள் பூமியல்
உள்ளவற்ைறப் பற்ற மட்டுேம நைனத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கள். ௨௦ஆனால்,
நம் குடியருப்ேபா பரேலாகத்தல் உள்ளது. நம்முைடய இரட்சகர் பரேலாகத்தல்
இருந்து வருவார். அவருக்காகேவ நாம் காத்தருக்க ேறாம். நமது இரட்சகர்
கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துேவ. ௨௧ அவர் இத்தைகய நமது அற்பமான
சரீரங்கைள மாற்ற தம்முைடய மகைம மிக்க சரீரம்ேபால ஆக்கவடுவார்.
அவர் இதைனத் தம் வல்லைமயால் ெசய்வார். அந்த வல்லைமயால் அவர்
எல்லாவற்ைறயும்ஆளத்தக்கவர்.

௪
ெசய்யத்தக்க சல
௧ என்னுைடய அன்பான சேகாதர சேகாதரிகேள! நான் உங்கைள

ேநச க்க ேறன். உங்கைளப் பார்க்க வரும்புக ேறன். நீங்கள் எனக்கு
மக ழ்ச்சையக் ெகாடுத்தீர்கள். உங்கைளப் பற்ற நான் ெபருைமப்படுக ேறன்.
நான் ெசான்னைதப் ேபான்று நீங்கள் கர்த்தைரத் ெதாடர்ந்து பன்பற்ற
வாழுங்கள்.
௨ கர்த்தருக்குள் ஒேர ச ந்ைதயாய் இருக்க எேயாதயாளுக்கும்

ச ந்த ேகயாளுக்கும் புத்த ெசால்லுக ேறன். ௩ ஏெனன்றால் நீங்கள் என்ேனாடு
உண்ைமயாய்ப் பணிபுரிக றீர்கள். எனது நண்பர்கேள! அப்ெபண்களுக்கு
உதவுமாறு உங்கைள ேவண்டிக்ெகாள்க ேறன். அவர்கள் நற்ெசய்தைய
மக்களிடம்பரப்ப டஉதவனார்கள். அவர்கள்க ேலமந்ேதாடும்மற்றவர்கேளாடும்
ேசர்ந்து எனக்கு உதவனார்கள். அவர்களின் ெபயர்கள் ஜீவ புஸ்தகத்தல்*
எழுதப்பட்டுள்ளன.
௪எப்ெபாழுதும் கர்த்தருக்குள்முழுைமயான மக ழ்ச்ச ேயாடு இருங்கள். நான்

மீண்டும்கூறுக ேறன். முழுமகழ்ச்ச ேயாடுஇருங்கள்.
௫நீங்கள் சாந்தமும் கருைணயும்ெகாண்டவர்கள் என்பைதமக்கள் எல்லாரும்

ெதரிந்துெகாள்ளட்டும். கர்த்தர் வைரவல் வருவார். ௬நீங்கள் எைதப் பற்றயும்
கவைலப்பட ேவண்டாம். உங்களுக்கு ேவண்டிய எல்லாவற்றுக்காகவும்
ேதவனிடம் ப ரார்த்தைன ெசய்து ேகளுங்கள். நீங்கள் ப ரார்த்தைன ெசய்யும்
ெபாழுெதல்லாம் நன்ற ெசலுத்துங்கள். ௭ ேதவனுைடய சமாதானம், உங்கள்
இதயத்ைதயும்மனைதயும்இேயசுக றஸ்துவுக்குள்பாதுகாக்கும். ேதவன்தரும்
சமாதானம்மிகஉயர்ந்தது. நம்மால் புரிந்துெகாள்ளமுடியாதது.
௮இப்ேபாதுசேகாதரசேகாதரிகேள! ெதாடர்ந்துஉங்கள்மனதல்உண்ைமயும்,

ெபருைமயும், நீதயும், தூய்ைமயும், அன்பும், அழகும், மரியாைதயும், உயர்வும்
ெகாண்ட எல்லாவற்ைறயும் ச ந்த த்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௯ என்னிடமிருந்து
நீங்கள்கற்றவற்ைறயும்,ெபற்றவற்ைறயும், கண்டவற்ைறயும், ேகட்டவற்ைறயும்
மட்டும் நீங்கள் ெசய்யுங்கள். சமாதானம் ெகாடுக்க ற ேதவன்
உங்கேளாடிருப்பார்.
பலிப்பயர்களுக்குபவுலின்நன்ற

* ௪:௩: ஜீவ புஸ்தகத்தல் ேதவனுைடய பள்ைளகளின் ெபயர்கள் எழுதப்பட்ட ஜீவ புஸ்தகம். ெவளி 3:5;
21:27.
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௧௦மீண்டும்என்னிடம்நீங்கள்அக்கைறகாட்டுவதற்காகஎனக்குகர்த்தருக்குள்
மிகவும் மக ழ்ச்ச . நீங்கள் எப்ெபாழுதும் அக்கைற ெகாண்டவர்கள். ஆனால்
அைத ெவளிப்படுத்த உங்களுக்கு ேவறு வழி இருக்கவல்ைல. ௧௧ எனக்குத்
ேதைவகள் உள்ளன என்பதற்காக இவற்ைறெயல்லாம் நான் உங்களுக்குக்
கூறவல்ைல. எனக்கு இருக்கற சூழ்நைலயல் நான் தருப்த அைடந்த
உணர்வல் இருக்க ேறன். ௧௨ ஏழ்ைமயல் இருக்கும்ேபாது எப்படி வாழ்வது
என்று நான் அறந்தருக்க ேறன். ெசல்வம் இருக்கும்ேபாதும் எப்படி வாழ்வது
என்று நான் அறந்தருக்க ேறன். எல்லாவற்றலும் எப்ெபாழுதும் மக ழ்ச்ச யாய்
இருப்பது எப்படி என்று எனக்குத் ெதரியும். அந்த இரகச யத்ைத நான்
கற்றருக்க ேறன். எனக்குஉண்ணுவதற்குஇருந்தேபாதும் சரி,இல்லாதேபாதும்
சரி. நான் மக ழ்ச்ச யாய் இருக்க ேறன். எனக்கு ேதைவயானைவ அைனத்தும்
இருந்தேபாதும் சரி, இல்லாதேபாதும் சரி, மக ழ்ச்ச யுடன் நான் இருக்கக்
கற்றருக்க ேறன். ௧௩ க றஸ்துவன் மூலம் எனக்கு எல்லாவற்ைறயும் ெசய்ய
வலிைமஇருக்கறது. ஏெனன்றால்அவர் எனக்குப் பலத்ைதக்ெகாடுக்க றார்.
௧௪ ஆனால் எனக்கு உதவ ேதைவப்பட்டேபாது நீங்கள் உதவ ெசய்தீர்கள்

என்பது நன்று. ௧௫ பலிப்பயல் இருக்கற நீங்கள், அங்ேக நான்
நற்ெசய்தையப் ப ரச்சாரம் ெசய்யத் ெதாடங்கய நைலைய எண்ணிப்
பாருங்கள். மக்கேதானியாைவ வ ட்டு நான் வந்தேபாது எனக்கு ஆதரவு
ெகாடுத்தது, உங்கள் சைப மட்டுேம. ௧௬ நான் ெதசேலானிக்ேகயல்
இருந்தேபாது எனக்குப் பலமுைற ேதைவகளுக்ெகல்லாம் அனுப்ப
ைவத்தீர்கள். ௧௭ உண்ைமயல், நான் உங்களிடமிருந்து பரிசுப் ெபாருள்கைள
ெபற்றுக்ெகாள்ள வரும்பவல்ைல. ஆனால் உங்கள் கணக்குக்குப் பலன்
ெபருகும்படிேய நாடுக ேறன். ௧௮ எனக்குத் ேதைவப்பட்டேபாெதல்லாம்
ெபாருள்கள் கைடத்தன. ேதைவக்கு அதகமாகவும் கைடக்கன்றன. உங்கள்
பரிைச எப்பாப்ப ேராதீத்து ெகாண்டு வந்ததன் மூலம் எனக்குத் ேதைவயான
அைனத்தும் கைடத்தன. உங்களது பரிசுகள் ேதவனுக்கான மணமிக்க
பலிையப்ேபால இருந்தன. அப்பலிைய ேதவன் ஏற்றுக்ெகாண்டார். அது
அவருக்கு வருப்பமானதாய ற்று. ௧௯இேயசு க றஸ்துவன் மகைமயால் நமது
ேதவன் மிக உயர்ந்த ெசல்வந்தராக இருக்க றார். அவர் அச்ெசல்வத்ைதப்
பயன்படுத்த உமக்குத் ேதைவயானவற்ைறெயல்லாம் ெகாடுப்பார். ௨௦ நமது
ப தாவாகய ேதவனுக்குமகைமஎன்ெறன்ைறக்கும்உண்டாவதாக. ஆெமன்.
௨௧ க றஸ்துவன் மக்கள் அைனவரும் ஒருவைரெயாருவர் பார்க்கும்ேபாது

வாழ்த்துதல் கூறுங்கள். என்ேனாடு இருக்கற ேதவனுைடய மக்களும்
உங்களுக்குவாழ்த்துதல்கூறுகறார்கள். ௨௨பரிசுத்தமானஅைனத்துமக்களும்,
ச றப்பாக இராயனுைடய அரண்மைனயலுள்ளவர்களும் உங்களுக்கு வாழ்த்து
ெசால்க றார்கள்.
௨௩ கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் கருைப உங்கள் அைனவேராடும்

இருப்பதாக.
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ெகாேலாெசயருக்கு
எழுத யகடிதம்

௧ேதவனுைடயவருப்பப்படிேயஇேயசுக றஸ்துவன்அப்ேபாஸ்தலனாயருக்கும்
பவுலும், க றஸ்துவுக்குள்நமதுசேகாதரரானதீேமாத்ேதயுவும்எழுதுவதாவது,
௨ ெகாேலாெச நகரில் க றஸ்துவுக்குள் பரிசுத்தமும், வசுவாசமும் ெகாண்ட

சேகாதரர்களுக்கும் சேகாதரிகளுக்கும் நமது ப தாவாகய ேதவனிடமிருந்து
கருைபயும், சமாதானமும்உண்டாவதாக.
௩ எங்களது ப ரார்த்தைனகளில் உங்களுக்காக நாங்கள் ேதவனுக்கு

எப்ெபாழுதும் நன்ற ெசலுத்துக ேறாம். நம்முைடய கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்துவன்பதாேவேதவன். ௪இேயசுக றஸ்துவுக்குள்நீங்கள்ெகாண்டுள்ள
வசுவாசத்ைதயும் ேதவனுைடய மக்கள் மீது நீங்கள் ெகாண்டுள்ள அன்ைப
பற்றயும் ேகள்வப்பட்ேடாம். அதற்காக ேதவனுக்கு நன்ற ெசால்க ேறாம்.
௫ இேயசு க றஸ்துவன் மீதும், ேதவனுைடய மக்கள் மீதும் நீங்கள் அன்பு
ெகாண்டுள்ளீர்கள். ஏெனனில் நீங்கள் வசுவாசத்ைத உைடயவர்களாக
இருக்க றீர்கள். நீங்கள் வசுவாச க்கும் காரியங்கள் உங்களுக்காகப்
பரேலாகத்தல் ைவக்கப்பட்டிருக்கன்றன என்பைத நீங்கள் அறவீர்கள்.
உங்களுக்குச் ெசால்லப்பட்ட நற்ெசய்தையக் குறத்து நீங்கள் ேகள்வப்பட்ட
உண்ைமயான ேபாதைனகளால் இந்த வசுவாசத்ைதக் கற்றுக்ெகாண்டீர்கள்.
௬இந்தஉலகத்தல் எல்லாஇடங்களிலும் நற்ெசய்தயானதுஆசீர்வாதத்ைதயும்,
வளர்ச்சையயும் ெகாடுக்க றது. நீங்கள் அவற்ைறக் ேகட்ட நாள் முதலாகவும்,
ேதவனுைடய கருைப பற்றய உண்ைமைய அறந்துெகாண்ட நாள்
முதலாகவும் உங்களுக்கும் ஆசீர்வாதமும், வளர்ச்ச யும் ஏற்படுக றது.
௭ எப்பாப்ப ராவ டமிருந்து நீங்கள் ேதவனுைடய கருைபையப் பற்ற
உணர்ந்தருக்க றீர்கள். அவன் எங்கேளாடு ேசர்ந்து ேசைவ ெசய்க றான்.
நாங்கள் அவைன ேநச க்க ேறாம். அவன் கறஸ்துவல் வசுவாசமுள்ள ஒரு
ஊழியன். ௮ எப்பாப்ப ராவும் நீங்கள் பரிசுத்த ஆவக்குள் ெகாண்டிருக்கும்
அன்ைபக்குறத்துக்கூறனான்.
௯ உங்கைளப் பற்றய இந்தச் ெசய்த கைளக் ேகட்ட நாள் முதலாக

உங்களுக்காக நாங்கள் ெதாடர்ந்து ப ரார்த்தைன ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறாம்.
உங்களுக்காக நாங்கள்ெசய்யும்ப ரார்த்தைனயாவது:

ேதவன் வரும்பும் அைனத்ைதயும் நீங்கள் அறந்துெகாள்ளவும், நீங்கள்
ெபரும் ஞானத்ைதயும், ஆவக்குரியவற்ைறப் பற்றய ெதளிைவயும்
ெபறவும், ௧௦ இத்தைகய உங்களது வாழ்க்ைக முைறயானது கர்த்தருக்கு
மகைமையத் தரவும், எல்லாவைகயலும் அவைரத் தருப்த ப்படுத்தவும்
நீங்கள்எல்லாவைகயானநற்ெசயல்கைளயும்ெசய்யவும், ேதவைனப்பற்றய
அறவல் வளரவும், ௧௧ ேதவன் தனது ெசாந்த வல்லைமயால் உங்கைளப்
பலப்படுத்தவும், அதனால் துன்பங்கள் வரும்ேபாது அவைர வ ட்டு நீங்கள்
வலகாமல்இருக்கவும்அதற்கானெபாறுைமேயாடும்,

மக ழ்ச்ச ேயாடும் இருக்கவும் ேவண்டுெமன்பேத. ௧௨ ப றகு நீங்கள் நம்
ப தாவுக்கு நன்ற ெசால்லலாம். அவர் தான் ஏற்பாடு ெசய்த காரியங்களில்
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பங்குெகாள்ளும் ெபாருட்டு உங்கைளத் தகுதயுள்ளவர்கள் ஆக்கனார். அவர்
ெவளிச்சத்தல் வாழ்க ற அவரது மக்கள் அைனவருக்காகவும் இைத ஆயத்தம்
ெசய்க றார். ௧௩ இருளின் அதகாரங்களிலிருந்து நம்ைம அவர் வடுதைல
ெசய்தருக்க றார். நம்ைம அவரது அன்பு மகனான இேயசு க றஸ்துவன்
இராஜ்யத்துக்குள் ெகாண்டு வந்தார். ௧௪ நமது பாவங்களுக்குரிய வைலைய
அவர்ெகாடுத்தார். அவருக்குள்நமதுபாவங்கள்மன்னிக்கப்பட்டன.

க றஸ்துைவப்பார்க்கும்ேபாதுநாம் ேதவைனக்காண்க ேறாம்
௧௫ஒருவராலும் ேதவைனக்காணஇயலாது.

ஆனால்இேயசு ேதவைனப்ேபான்றவர்.
பைடக்கப்பட்டஅைனத்துெபாருட்களின் ேமலும்இேயசுேவஆட்சயாளர்.

௧௬ பரேலாகத்தலும் பூேலாகத்தலும் உள்ள அைனத்துப் ெபாருட்களும்
இேயசுவன்வல்லைமயால்பைடக்கப்பட்டைவ.

அைவகண்ணால்காணப்படுகறைவ, காணப்படாதைவ,ஆன்மீகசக்த கள்,
அதகாரங்கள், ப ரபுக்கள்,ஆள்ேவார்கள்எனஅைனத்துேம

அவருக்காகவும்,அவர்மூலமாகவும்பைடக்கப்பட்டைவ.

௧௭எதுவும்பைடக்கப்படுவதற்குமுன்னேர க றஸ்துஇருந்தார்.
அவராேலேயஅைனத்துப்ெபாருட்களும்ெதாடர்ந்துஇருக்கன்றன.

௧௮க றஸ்துதான்சரீரத்தன்தைலயாகஇருக்க றார் (சரீரம்என்பதுசைபயாகும்).
எல்லாப்ெபாருட்களுேமஅவராேலேயவருகன்றன.
அவேர கர்த்தர். அவர்மரணத்தலிருந்துஉய ர்த்ெதழுந்தார்.

எல்லாவற்ைறயும்வ டஇேயசுேவஅதமுக்கயமானவர்.

௧௯க றஸ்துவல்சகலமும்வாழ்வேத ேதவனுைடயவருப்பமாகஇருந்தது.
௨௦பரேலாகத்தலும்,பூேலாகத்தலும்உள்ளஅைனத்துப்ெபாருள்கைளயும்
கறஸ்துவன் மூலமாகத் தனக்குள்ேளேய தரும்பவும் ெகாண்டு வருவதல்
ேதவன்மகழ்ச்ச யைடந்தார்.

சலுைவயல் கறஸ்து இரத்தம் ச ந்தயதன் மூலம் உலகல் ேதவன்
சமாதானத்ைதஉருவாக்கனார்.

௨௧ ஒரு காலத்தல் நீங்கள் ேதவைன வட்டுப் ப ரிந்தீர்கள். உங்கள் மனதல்
ேதவனுக்குப் பைகவராக இருந்தீர்கள். ஏெனன்றால் நீங்கள் ெசய்த எல்லா
ெசயல்களும் ேதவனுக்கு எத ரானைவ. ௨௨ ஆனால் இப்ேபாது க றஸ்து
மீண்டும் உங்கைள ேதவனுக்கு நண்பர்களாக்கவ ட்டார். க றஸ்து இதைனத்
தனது மரணத்தன் மூலம் தான் சரீரத்தல் இருக்கும்ேபாது ெசய்தார். இதன்
மூலம் அவர் உங்கைளப் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாகவும், உங்களில் குற்றம்
இல்லாதவர்களாகவும், ேதவனால் நீங்கள் பாவ கள் என்று தீர்ப்பளிக்க முடியாத
வைகயல் ேதவன் முன் நறுத்துகறார். ௨௩ நீங்கள் ேகட்டற ந்த நற்ெசய்தயல்
ெதாடர்ந்துவசுவாசம் ெகாண்டவர்களாக இருந்தால், உங்களுக்காகக் க றஸ்து
இைதச் ெசய்வார். உங்கள் வசுவாசத்தல் ெதாடர்ந்து உறுதயாகவும்,
ஸ்த ரமாகவும் இருக்கேவண்டும். நற் ெசய்தயன் மூலம் ெபற்ற வசுவாசத்தல்
இருந்து ெகாஞ்சம்கூட வலகக்கூடாது. இந்த நற்ெசய்த ேய உலகம் முழுவதும்
ெசால்லப்பட்டிருக்க றது. பவுலாகய நான் அந்த நற்ெசய்தையப் பரவலாக
ஆக்கும்ெபாருட்டுஉதவ ெசய்க ேறன்.
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சைபகளுக்காக பவுலின்பணி
௨௪உங்களுக்காகப் பாடுபடுவைதக் குற த்து நான் மக ழ்க ேறன். சரீரமாக ய

சைபக்காக க றஸ்து இன்னும் துன்புற்றுக்ெகாண்டிருக்க றார். அத்துன்பத்தல்
ஒரு பங்ைக நானும் ெபற்றுக்ெகாள்க ேறன். அவரது சரீரமாக ய சைபக்காக
நான் துன்புறுக ேறன். ௨௫ ஏெனன்றால் ேதவன் எனக்கு இந்தச் ச றப்புக்குரிய
ேவைலையக் ெகாடுத்தருக்க றார். இந்தப் பணி உங்களுக்கு உதவுகறது.
ேதவனுைடய ேபாதைனையமுழுைமயாய்கூறுவதுதான் என் பணி. ௨௬இந்தப்
ேபாதைனதான் இரகச ய உண்ைம. இது உலகம் பைடக்கப்பட்ட காலம்
முதல் மைறத்து ைவக்கப்பட்டிருந்தது. இது எல்லா மக்களிடமிருந்தும்
மைறக்கப்பட்டிருந்தது. இப்ேபாது ேதவனுைடய பரிசுத்தமான மக்களுக்கு
மட்டும் ெவளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ௨௭ ேதவன், தனது மக்கள், இந்தச்
ெசல்வமும், உன்னதமுமிக்க இரகச ய உண்ைமையத் ெதரிந்துெகாள்ள
ேவண்டும் என்றுமுடிவு ெசய்தார். அந்தஉயர்ந்த உண்ைமஉலகலுள்ள மக்கள்
அைனவருக்கும்Ԕ உரியது. க றஸ்துதான் அந்த உண்ைம. அவர் உங்களில்
இருக்க றார். அவேர நம் மகைமக்கான ஒேர நம்ப க்ைகயாக இருக்க றார்.
௨௮ எனேவ நாம் மக்களிடம் ெதாடர்ந்து க றஸ்துைவப் பற்ற ப் ேபாதைன
ெசய்க ேறாம். நம் முழு அறைவயும் ஒவ்ெவாருவைரயும் பலப்படுத்தவும்,
ஒவ்ெவாருவருக்கும் ேபாத க்கவும் பயன்படுத்துக ேறாம். க றஸ்துவுக்குள்
ஆன்மீக முழுைமெபற்ற மக்கைளப் ேபான்று ஏைனய மக்கைளயும் நாம்
ேதவனுக்கு முன்பாகக் ெகாண்டு வர முயற்ச ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறாம்.
௨௯ க றஸ்து எனக்குக் ெகாடுத்தருக்க ற முழு சக்தையயும் பயன்படுத்த ,
இைதச் ெசய்வதற்காகத்தான் நான் உைழத்து வருக ேறன். அச்சக்த எனக்குள்
ேவைலெசய்க றது.

௨
௧ உங்களுக்கு உதவ நான் கடுைமயான முயற்ச களில் ஈடுபட்டு வருக ேறன்

என்பைத நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என வரும்புக ேறன்.
லேவாத க்ேகயா மக்களுக்கும், என்ைன இதுவைர காணாத ஏைனய
மக்களுக்கும் நான் உதவ ெசய்ய முயல்க ேறன். ௨அவர்கைள பலப்படுத்தவும்,
அன்புடன்ஒன்றுேசர்த்துக்ெகாள்ளவும்வரும்புக ேறன். உறுதயானவசுவாசம்
என்னும் ெசல்வத்ைத அவர்கள் ெபறேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன்.
அந்த வசுவாசம் சரியான அறவல் இருந்து பறக்க ேவண்டும் என்றும்
வரும்புக ேறன். ேதவன் ெவளிப்படுத்தய இரகச ய உண்ைமைய அைனவரும்
அற ந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்றும் வரும்புக ேறன். அந்த உண்ைம கறஸ்து
தான். ௩ க றஸ்துவுக்குள் ஞானத்தன் எல்லாக் கருவூலங்களும், அறவும்
பாதுகாக்கப்பட்டிருக்க றது.
௪ ேதாற்றத்தல் உண்ைம ேபான்ற ெபாய்கைளச் ெசால்லி உங்கைள

யாரும் முட்டாளாக்கவ டக் கூடாது என்பதற்காக இவ்வளைவயும் உங்களுக்கு
எழுதுக ேறன். ௫ அங்ேக நான் உங்கேளாடு இல்ைல. எனினும் எனது
இதயம் உங்கேளாடு உள்ளது. உங்களது நல்ல வாழ்ைவக் காணும்ேபாதும்
க றஸ்துவுக்குள் உறுதயான வசுவாசத்ைதக் காணும்ேபாதும் நான்
மக ழ்வைடக ேறன்.

க றஸ்துவல்ெதாடர்ந்துவாழுங்கள்
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௬ கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துைவ நீங்கள் அைடந்துள்ளீர்கள்.
எனேவ எைதயும் மாற்ற க்ெகாள்ளாமல் ெதாடர்ந்து அவைரப் பன்பற்ற
வாழுங்கள். ௭ க றஸ்துைவ மட்டும் நீங்கள் சார்ந்தருங்கள். வாழ்க்ைகயும்,
பலமும் அவரிடமிருந்து வருகன்றன. உங்களுக்கு அந்த உண்ைம
கற்ப க்கப்பட்டிருக்க றது. அந்த உண்ைமயான ேபாதைனயல் நீங்கள்
ெதாடர்ந்துஉறுதயாகஇருக்க ேவண்டும். எப்ெபாழுதும் நன்ற உள்ளவர்களாய்
இருங்கள்.
௮ ெபாய்யான எண்ணங்களாலும், ெபாருளற்ற ெசாற்களாலும் எவரும்

உங்கைள வழி நடத்த ச் ெசல்லாதபடி உறுதயாய் இருங்கள். இத்தைகய
எண்ணங்கள்கறஸ்துவடமிருந்துவராது. மக்களிடமிருந்ேத வருகறது. இைவ
உலகமக்களின்பயனற்றஎண்ணங்கள். ௯ேதவனுைடயமுழுைமகறஸ்துவடம்
வாழ்க றது. ௧௦ க றஸ்துவுக்குள் நீங்கள் முழுைமயாக இருக்க றீர்கள்.
உங்களுக்கு ேவறு எதுவும் ேதைவ இல்ைல. அைனத்து அதகாரங்கைளயும்
ஆள்ேவார்கைளயும்ஆளுபவர் க றஸ்துஆவார்.
௧௧ க றஸ்துவுக்குள் நீங்கள் வத்தயாசமான வருத்தேசதனத்ைதப்

ெபற்றருக்க றீர்கள். இதுேவறு எவரின் ைகயாலும் ெசய்யப்பட்டதன்று.
உங்களுைடய பைழய பாவம் மிக்க சுபாவத்தன் சக்தயலிருந்து கறஸ்துவன்
வருத்தேசதனம் வழியாக வடுதைலயாக்கப்பட்டீர்கள். இது கறஸ்துவன்
வருத்தேசதனமாகும். ௧௨ நீங்கள் ஞானஸ்நானம் ெபற்றேபாது உங்கள்
பைழைம இறந்து கறஸ்துேவாடு புைதக்கப்பட்டது. அந்த ஞானஸ்நானத்தல்
கறஸ்துவுடன் நீங்களும் உய ர்த்ெதழுந்தீர்கள். ஏெனன்றால் நீங்கள்
ேதவனுைடய சக்தயல் வசுவாசமாய் இருந்தீர்கள். க றஸ்துைவ
மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழச் ெசய்ததன்மூலம் ேதவன் தன் வல்லைமைய
ெவளிப்படுத்தவ ட்டார்.
௧௩உங்களது பாவங்களாலும் பாவம் மிக்க சுயசுபாவத்தன் சக்தயலிருந்தும்

வ டபட முடியாததாலும் ஆன்மீக நைலயல் இறந்தருந்தீர்கள். ஆனால்,
ேதவன் உங்கைளக் கறஸ்துவுடன் உயருடன் இருக்கச் ெசய்தார். அவர்
நமது பாவங்கைளயும் மன்னித்துவ ட்டார். ௧௪ ேதவனுைடய சட்டங்கைள
நாம் மீறவ ட்டதால் நாம் கடன்பட்டிருந்ேதாம். எந்ெதந்த சட்டங்கைள நாம்
மீற ேனாம் என்பைத அக்கடன் பட்டியலிட்டது. ஆனால் ேதவன் அந்தக்
கடைன நமக்கு மன்னித்துவ ட்டார். ேதவன் அக்கடைன அப்புறப்படுத்த
ஆணிகளால் சலுைவயல் அைறந்துவ ட்டார். ௧௫ ேதவன் ஆன்மீக நைலயல்
ஆள்ேவார்கைளயும்அதகாரங்கைளயும் ேதாற்கடித்தார். இவ்ெவற்றையஅவர்
சலுைவயன்மூலம்ெபற்றார். அைவபலமற்றைவஎன்பைதேதவன்உலகுக்குக்
காட்டினார்.
மனிதனின் சட்டத்ைதப் பன்பற்றாதீர்கள்
௧௬ஆைகயால், உண்பைதப் பற்றயும், குடிப்பைதப் பற்றயும், பண்டிைககள்,

ெபௗர்ணமிகள், ஓய்வு நாட்கள் ஆகய யூதர்களின் பழக்க வழக்கங்கைளக்
குறத்தும் எவரும் சட்டங்கள் உருவாக்க நீங்கள் அனுமதக்காதீர்கள்.
மனித வ தமுைறகைளப் பன்பற்றாதீர்கள் ௧௭ கடந்த காலத்தல்,
இைவ நழலாக இருந்து எத ர்காலத்தல் வருவைதச் சுட்டிக் காட்டியது.
ஆனால் புத தாக வந்தைவ கறஸ்துவல் காணப்படுகன்றன. ௧௮ ச லர்
தாழ்ைமயுள்ளவர்கள் ேபால் நடிப்பதல் மக ழ்ச்ச யைடக றார்கள். அவர்கள்
ேதவ தூதர்கைள வழிபட வரும்புவர். அவர்கள் எப்ெபாழுதும் தாங்கள்
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கண்ட தரிசனங்கைளயும், கனவுகைளயும் பற்ற ேய ேபச க்ெகாண்டிருப்பர்.
அவர்கள் “நீங்கள் தவறானவர்கள், உங்களால் எதுவும் ெசய்ய முடியாது”
என்று கூறுவர். எனேவ அவர்கைள எதுவும் ெசால்ல அனுமதக்காதீர்கள்.
அவர்களுக்கு எப்ெபாழுதும் முட்டாள்தனமான ெபருமிதேம இருக்க றது.
ஏெனன்றால் அவர்கள் மனிதர்களின் எண்ணங்கைளப் பற்ற ேய
ச ந்த த்துக்ெகாண்டிருக்க றார்கேளஒழிய ேதவனுைடயஎண்ணங்கைளப் பற்ற
ச ந்த ப்பதல்ைல. ௧௯அவர்கள், தைலயாகய க றஸ்துவன் அதகாரத்துக்குள்
தம்ைமக் கட்டுப்படுத்த க்ெகாள்வதல்ைல. முழு சரீரமும் க றஸ்துைவச்
சார்ந்துள்ளது. அவரால் நம் சரீரத்தன் எல்லா உறுப்புகளும் ஒன்றுக்ெகான்று
அக்கைற ெகாள்க றது. ேமலும் அைவ ஒன்றுக்ெகான்று உதவயும் ெசய்க றது.
இது சரீரத்ைத வலிைமப்படுத்த ஒன்றாய்ச் ேசர்க்க றது. ேதவன் வரும்புக ற
வதத்த ேலேய சரீரம்வளருகன்றது.
௨௦ நீங்கள் கறஸ்துேவாடு இறந்தீர்கள். உலகத்தன் பயனற்ற

சட்டத ட்டங்களில் இருந்தும் வடுதைல ெபற்றீர்கள். எனினும் நீங்கள்
இந்த உலகத்ைதச் சார்ந்தவர்கைளப் ேபான்று நடித்து வருகறீர்கள்.
௨௧ “இதைன உண்ணக்கூடாது.” “அதைனச் சுைவபார்க்கக்கூடாது” “அதைனத்
ெதாடக்கூடாது” என்கறீர்கள். ௨௨ ஏன் இன்னும் இது ேபான்ற சட்ட
த ட்டங்கைளப் பன்பற்றுகறீர்கள்? இைவபயன்படுத்தப்பட்டவுடன் ேபாய்வடும்.
இச்சட்டத ட்டங்கள் பூேலாகத்ைதப் பற்றயைவ. இைவ மனிதர்களின்
கட்டைளகளும், ேபாதைனகளுேமயாகும். ேதவனுைடயைவ அல்ல. ௨௩இைவ
புத்த சாலித்தனமாய்த் ேதான்றலாம். ஆனால் இச்சட்டங்கள் ேபாலிப் பணிவும்
சரீரத்ைதத் தண்டிக்கக் கூடியதுமான மனிதரால் உருவாக்கப்பட்ட மதத்தன்
சட்டங்கள் மட்டுேம ஆகும். ஆனால் இைவ மக்கள் பாவத்தல் இருந்து வடுபட
உதவாது.

௩
க றஸ்துவல்புதயவாழ்க்ைக
௧ க றஸ்துேவாடு நீங்கள் மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுந்து வ ட்டீர்கள்.

எனேவ, பரேலாகத்தல் உள்ளவற்ைறப் ெபற முயற்ச ெசய்யுங்கள். அங்ேக
ேதவனுைடய வலது பக்கத்தல் க றஸ்து வீற்றருக்க றார். ௨ பூமியல்
உள்ளவற்ைறப் பற்ற , ச ந்த க்காமல் பரேலாகல் உள்ளவற்ைறப் பற்ற ச்
ச ந்தயுங்கள். ௩ உங்கள் பைழய பாவ சுபாவமானது இறந்துேபாய ற்று.
ேதவனுக்குள் கறஸ்துேவாடு உங்கள் புதய வாழ்க்ைக மைறந்தருக்க றது.
௪ க றஸ்துேவ உங்கள் வாழ்க்ைக. அவர் மீண்டும் வரும்ேபாது அவரது
மகைமயல்பங்குெகாள்வீர்கள்.
௫ தீைம, பாலியல் குற்றம், பாவ காரியங்களின் ஆளுைகக்கு உள்ளாகுதல்,

ேமாகம், தீய ஆைசகள் ேபான்ற உங்கள் பாவங்கைள வாழ்வலிருந்து
வலக்குங்கள். ேபாலியான கடவுளுக்குச் ேசைவ ெசய்வது என்பேத
இவ்வருப்பங்களின் உண்ைம அர்த்தம். ௬இைவ ேதவைனக் ேகாபப்படுத்தும்.
௭இவற்ைறநீங்களும்உங்கள்கடந்துேபானபாவவாழ்க்ைகயல்ெசய்தீர்கள்.
௮ ஆனால் இப்ெபாழுது ேகாபம், மூர்க்கம், அடுத்தவர் மனம் புண்படும்படி

ேபசுதல், ெகட்ட வார்த்ைதகைள உபேயாக த்தல் ஆகயவற்ைற உங்கள்
வாழ்வல் இருந்து வலக்க ைவயுங்கள். ௯ ஒருவருக்ெகாருவர் ெபாய்
ெசால்லாதீர்கள். ஏெனன்றால்முன்புநீங்கள்ெசய்துவந்தபாவச்ெசயல்கேளாடு
உங்கள் கடந்தகால பாவ வாழ்க்ைகைய வ ட்டிருக்க றீர்கள். ௧௦ நீங்கள் புதய
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வாழ்க்ைகைய வாழ இருக்க றீர்கள். உங்கள் புதய வாழ்க்ைகயல் நீங்களும்
ெதாடர்ச்ச யாக புதயவர் ஆகறீர்கள். நீங்கள் உங்கைளப் பைடத்த ேதவைனப்
ேபால மாற வருகறீர்கள். இப்புதய வாழ்க்ைகஉங்களுக்கு ேதவைனப் பற்றய
உண்ைம அறைவக் ெகாடுக்கும். ௧௧ இப்புதய வாழ்வல் க ேரக்கர்களுக்கும்,
யூதர்களுக்கும் இைடேய எந்த ேவறுபாடும் இல்ைல. வருத்தேசதனம்
ெசய்தவர்களுக்கும்,ெசய்யாதவர்களுக்கும்இைடேயஎந்தேவறுபாடும்இல்ைல.
நாகரீகமுள்ளவெனன்றும் நாகரீகமில்லாதவெனன்றும் ேவறுபாடில்ைல.
அடிைமகளுக்கும் சுதந்த ரமானவர்களுக்கும் இைடேய ேவறுபாடுகள் எதுவும்
இல்ைல. ஆனால் வசுவாசமுள்ள அைனவரிடமும் க றஸ்து இருக்கறார்.
எல்லாவற்ைறயும்வ டஅவேரஅவர்களுக்குமுக்கயமானவர்.
௧௨ ேதவன் உங்கைளத் ேதர்ந்ெதடுத்து, தன் பரிசுத்த மக்களாக்கனார்.

அவர் உங்கைள ேநச க்க றார். ஆகேவ எப்ெபாழுதும் நல்லவற்ைறேய
ெசய்யுங்கள். இரக்கத்ேதாடும் அருளுணர்ேவாடும் ப றரிடம் மனவுருக்கம்,
பணிவு, சாந்தம், ெபாறுைமஆகயவற்ைறக் கைடப்ப டியுங்கள். ௧௩ஒருவர்ேமல்
ஒருவர் ேகாபப்படாதீர்கள். மன்னித்துவடுங்கள். மற்ெறாருவன் உங்களுக்கு
எத ராகத் தவறு ெசய்தால் அைத மன்னியுங்கள். நீங்கள் மற்றவர்கைள
மன்னிக்கேவண்டும். ஏெனன்றால் கர்த்தர் உங்கைள மன்னித்தார்.
௧௪ இைவ அைனத்ைதயும் ெசய்யுங்கள், ஆனால் ஒருவருக்ெகாருவர்
அன்பு ெசலுத்துவதுதான் மிக முக்கயமானது. அன்பு ஒன்றுதான் உங்கள்
அைனவைரயும் முழு ஒருைமயுடன் ஒற்றுைமயாகச் ேசர்க்க வல்லது.
௧௫ க றஸ்துவன் சமாதானம் உங்கள் ச ந்தைனகைள ஆள்வதாக. இதற்காக
நீங்கள் ஒேர சரீரமாக அைழக்கப்பட்டீர்கள். எப்ேபாதும் நன்றயுள்ளவர்களாய்
இருங்கள்.
௧௬ க றஸ்துவன் ேபாதைனகள் உங்களுக்குள் சறந்த ெசல்வமாக

இருக்கட்டும். ஒருவருக்ெகாருவர் ேபாத க்கவும், பலப்படுத்தவும் உங்கள் முழு
ஞானத்ைதயும் பயன்படுத்துங்கள். உங்கள் இதயத்தல் ேதவனுக்கு நன்ற
ெசலுத்தும் வைகயல் சங்கீதம், கீர்த்தைனகள், ஞானப்பாட்டு ேபான்றவற்ைற
ேதவைனக் குறத்து உங்கள் இதயங்களில் சுரக்கும் நன்றயுணர்ேவாடு
பாடுங்கள். ௧௭ நீங்கள் ெசால்கன்றவற்ைறயும் ெசய்கன்றவற்ைறயும் உங்கள்
கர்த்தராக ய இேயசுவன் ெபயரிேலேய ெசய்யுங்கள். ப தாவாகய ேதவனுக்கு
இேயசுவன்மூலம்நன்ற ெசலுத்துங்கள்.
மற்றவர்கேளாடுஉங்கள்புதயவாழ்க்ைக
௧௮ மைனவமார்கேள! உங்கள் கணவரின் அத காரத்துக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்.

கர்த்தருக்குள்நீங்கள்ெசய்யத்தக்க சரியானெசயல்இதுேவ.
௧௯ கணவன்மார்கேள! உங்கள் மைனவயைர ேநச யுங்கள். அவர்கேளாடு

சாந்தமாய்இருங்கள்.
௨௦ குழந்ைதகேள! எல்லா வைகயலும் உங்கள் ெபற்ேறாருக்குக்

கீழ்ப்படியுங்கள். இதுேவகர்த்தைரமக ழ்ச்ச ப்படுத்துகறது.
௨௧ ப தாக்கேள! உங்கள் பள்ைளகைள வ ரக்தயைடயச் ெசய்யாதீர்கள்.

அவர்கேளாடு கடுைமயாக இருந்தால் அவர்கள் முயற்ச ெசய்யும் தம் ஆவைல
இழந்துவடுவார்கள்.
௨௨ ேவைலக்கரார்கேள! எல்லா வைகயலும் உங்கள் மண்ணுலக

எஜமானர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்தருங்கள். உங்கள் எஜமானர்கள் உங்களுக்கு
அருகல் இல்லாதேபாதும், எல்லாக் காலங்களிலும் கீழ்ப்படியுங்கள்.
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மனிதர்கைள நீங்கள் சந்ேதாஷப்படுத்தவல்ைல என்பைத மனதல்
ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ஆனால் அைதச் ெசய்துெகாண்டிருப்பது
நீங்கள் ேதவைன மத க்க றீர்கள் என்பதாகும். நீங்கள் கர்த்தைர
மத ப்பவர்கள்,ஆதலால் கபடமில்லாமல் பணிெசய்யுங்கள். ௨௩ நீங்கள் எந்த
ேவைல ெசய்தாலும் அதைன இதயப்பூர்வமாகச் ெசய்யுங்கள். மனிதருக்காக
அல்ல, கர்த்தருக்காகச் ெசய்க ேறாம் என்று எண்ணுங்கள். ௨௪ நீங்கள்
உங்களுக்குரியவருைதகர்த்தரிடம்இருந்துெபறுவீர்கள்என்பைதஞாபகத்தல்
ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். வாக்களித்தபடிஅவர்உங்களுக்குத் தருவார். நீங்கள்
கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவுக்கு ேசைவ ெசய்க றீர்கள். ௨௫ எவெனாருவன்
தவறு ெசய்க றாேனா, அவன் அத்தவறுக்காகத் தண்டிக்கப்படுவான் என்பைத
மறவாதீர்கள். கர்த்தர்அைனவைரயும் சமமாகேவநடத்துகறார்.

௪
௧ எஜமானர்கேள! உங்கள் ேவைலக்காரர்களுக்கு நீதயும்

ெசம்ைமயுமானைதச் ெசய்யுங்கள். பரேலாகத்தல் உங்களுக்கு ஒரு எஜமானர்
இருக்க றார் என்பைதநீங்கள்நைனவல்ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
க றஸ்தவர்களுக்குப் ேபாத த்த கருத்துக்கள்
௨ ெதாடர்ந்து ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். நீங்கள் ப ரார்த்தைன

ெசய்யும்ேபாது,மனைதத்தயார் நைலயல்ைவத்தருங்கள். ேமலும்ேதவனுக்கு
நன்ற ெசலுத்துங்கள். ௩ எங்களுக்காகவும் ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்.
ேதவனுைடய ெசய்தைய நாங்கள் மக்களிடம் பரப்ப ட வாய்ப்பு அளிக்குமாறு
அவைர ேவண்டுங்கள். க றஸ்துைவப் பற்ற ேதவன் ெவளிப்படுத்தயருக்க ற
இரகச ய உண்ைமைய நாங்கள் ப ரச்சாரம் ெசய்ய ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்.
இதைனப் ப ரச்சாரம் ெசய்ததால் நான் சைறயல் இருக்க ேறன். ௪ இந்த
உண்ைமைய நான் மக்களிடம் ெதளிவுபடுத்த முடியும். இதுேவ நான் ெசய்ய
ேவண்டியதாகும்.
௫ க றஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்கேளாடு ேசர்ந்து வாழும்ேபாது எவ்வாறு

நடந்துெகாள்ளேவண்டும் என்பதல் ஞானமுைடயவர்களாக இருங்கள்.
உங்களால் முடிந்தவைர நல்வழியல் உங்கள் காலத்ைதச் ெசலவு ெசய்யுங்கள்.
௬ நீங்கள் ேபசும்ேபாது கருைணயுடனும், ஞானத்துடனும் இருங்கள். ப றகு,
உங்களால்எவருக்கும்பதல்ெசால்லஇயலும்.
பவுேலாடிருந்தமக்கைளப்பற்றயெசய்த
௭ தீக க்கு கறஸ்துவுக்குள் என் அன்பான சேகாதரன். கர்த்தருக்குள்

அவன் நம்ப க்ைகக்கு உரிய ஊழியன். என்ேனாடு பணியாற்றும்
கர்த்தரின் ேவைலயாள். என் வாழ்வல் நைடெபற்றுக்ெகாண்டிருக்க ற
எல்லாவற்ைறயும் அவன் உங்களுக்குக் கூறுவான். ௮ அதற்காகத் தான்
அவைனயும் அனுப்புக ேறன். நாங்கள் எப்படி இருக்க ேறாம் என்பைத
நீங்கள் அறந்துெகாள்ள ேவண்டும். உங்கைள உற்சாகப்படுத்த அவைன
அனுப்புக ேறன். ௯ ஒேநசமுேவாடு அவைன அனுப்புக ேறன். ஒேநசமுவும்
க றஸ்துவுக்குள் எனது அன்பான நம்ப க்ைகக்கு உரிய சேகாதரன். அவன்
உங்கள்கூட்டத்தலிருந்து வந்தவன். எங்கைளப் பற்றய ெசய்த கைள எல்லாம்
தீக க்குவும்,ஒேநசமுவும்உங்களிடம்கூறுவார்கள்.
௧௦அரிஸ்தர்க்கு தன் வாழ்த்துக்கைள உங்களுக்குத் ெதரிவ க்க றான். அவன்

என்ேனாடு சைறயல் இருக்கறான். பர்னபாவன் உறவனனான மாற்கும்
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வாழ்த்து கூறுகறான். நான் ஏற்ெகனேவ ெசான்ன தகவல்களின்படி இவன்
வந்தால் வரேவற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௧ இேயசுவும் வாழ்த்து கூறுகறான்.
(யுஸ்து என்பது அவனது மறு ெபயர்) யூதர்களாகய இவர்கள் ேதவனுைடய
இராஜ்யத்த ற்காக என்ேனாடு பாடுபடுக றார்கள். இவர்கள் எனக்குஆறுதலாக
இருக்க றார்கள்.
௧௨ எப்பாப்ப ராவும் வாழ்த்து கூறுகறான். அவன் இேயசு க றஸ்துவன்

ஊழியன். அவனும் உங்கள் கூட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவன். அவன் எப்ேபாதும்
உங்களுக்காகேவ ப ரார்த்தைன ெசய்க றான். நீங்கள் ஆன்மீக வாழ்வல்
முழுைம ெபறவும், ேதவன் வரும்புக றைவகைள நீங்கள் ெபற ேவண்டும்
என்றும் அவன் ப ரார்த்த க்க றான். ௧௩ அவன் உங்களுக்காகவும்
லேவாத க்ேகயருக்காகவும், எராப்ேபாலியருக்காகவும் கடுைமயாகப்
பாடுபட்டான் என அவனுக்காக நான் சான்றுைரக்க ேறன். ௧௪ ேதமாவும் நமது
அன்பான நண்பனும் மருத்துவனுமான லூக்காவும் உங்களுக்கு வாழ்த்து
கூறுகறார்கள்.
௧௫ லேவாத க்ேகயாவல் உள்ள சேகாதர சேகாதரிகளுக்கும் வாழ்த்து

கூறுங்கள். ந ம்பாவுக்கும் அவனது வீட்டில் கூடுகற சைபக்கும்
வாழ்த்து கூறுங்கள். ௧௬ உங்களிடத்தல் இந்த கடிதம் வாச க்கப்பட்ட
பன்பு லேவாத க்ேகயா சைபக்கும் வாச க்க ஏற்பாடு ெசய்யுங்கள்.
நான் லேவாத க்ேகயா சைபக்கு எழுதய நருபத்ைதயும் வாச யுங்கள்.
௧௭ அர்க்க ப்ைபக் கண்டு, “கர்த்தர் நமக்குக் ெகாடுத்த பணிைய முழுைமயாய்
ெசய்வதல்உறுதயாய்இரு” என்றுெசால்லுங்கள்.
௧௮ பவுலாகய நாேன என் ைகயால் எழுத உங்கைள வாழ்த்துக ேறன். நான்

சைறயல் இருப்பைத நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ளுங்கள். ேதவனுைடய கருைப
உங்கேளாடுஇருப்பதாக. ஆெமன்.
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ெதசேலானிக்ேகயருக்கு
எழுத யமுதலாம்கடிதம்

௧ பவுலும், ச ல்வானும், தீேமாத்ேதயும் ப தாவாகய ேதவனுக்குள்ளும் இேயசு
க றஸ்துவாகய கர்த்தருக்குள்ளும் இருக்கும் ெதசேலானிக்ேகயாவல் உள்ள
சைபேயாருக்கு எழுதுவது. ேதவனுைடய கருைபயும் சமாதானமும்உங்கேளாடு
இருப்பதாக.
வாழ்வும்வசுவாசமும்
௨ நாங்கள் ப ரார்த்தைன ெசய்யும்ெபாழுெதல்லாம் உங்கைள

நைனவுகூருக ேறாம். உங்கள்அைனவருக்காவும்ெதாடர்ந்துேதவனிடம் நன்ற
கூறுக ேறாம். ௩ப தாவாகயேதவனிடம்ப ரார்த்தைனெசய்யும்ெபாழுெதல்லாம்
வசுவாசத்தனாலும், அன்பனாலும் நீங்கள் ெசய்தவற்றுக்காகவும் அவருக்கு
நன்ற ெசலுத்துக ேறாம். கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் மீதுள்ள
நம்ப க்ைகயல் நீங்கள் உறுதயுடன் இருப்பதற்காக நாங்கள் அவருக்கு நன்ற
ெசலுத்துக ேறாம்.
௪ சேகாதர சேகாதரிகேள, ேதவன் உங்களிடம் அன்பாய் இருக்க றார்.

அவர் உங்கைளத் தமக்காகத் ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றார் என்று நாங்கள்
அற ேவாம். ௫ உங்களிடம் நற்ெசய்தையக் ெகாண்டு வந்ேதாம். ஆனால்
நாங்கள் வார்த்ைதைய மட்டும் பயன்படுத்தவல்ைல, அதகாரத்ைதயும்
பயன்படுத்த ேனாம். பரிசுத்தஆவயானவேராடும் முழுஉறுத ேயாடும் நாங்கள்
அைதக் ெகாண்டு வந்ேதாம். உங்கேளாடு நாங்கள் இருந்தேபாது எப்படி
வாழ்ந்ேதாம் என்பைத நீங்கள்அறவீர்கள். உங்களுக்குஉதவும் வைகய ேலேய
வாழ்ந்ேதாம். ௬ நீங்கள் எங்கைளப் ேபாலவும், கர்த்தைரப் ேபாலவும் ஆனீர்கள்.
நீங்கள் மிகவும் துன்புற்றீர்கள், எனினும் மக ழ்ச்ச ேயாடு ேபாதைனகைள
ஏற்றுக்ெகாண்டீர்கள். பரிசுத்த ஆவயானவர் உங்களுக்குஅந்த மக ழ்ச்சையத்
தந்தார்.
௭ மக்கேதானியா, அகாயா ஆகய நகரங்களில் உள்ள வசுவாச களுக்கு

நீங்கள் எடுத்துக்காட்டு ஆனீர்கள். ௮ உங்கள் மூலம் மக்கேதானியாவலும்,
அகாயாவலும் ேதவனுைடய ேபாதைன பரவயது. ேதவனுைடய ேபரில் உள்ள
உங்கள் வசுவாசம் எல்லா இடங்களுக்கும் ெதரிய வந்தது. எனேவ உங்கள்
வசுவாசத்ைதப் பற்ற நாங்கள் எதுவும் ெசால்ல ேவண்டியதல்ைல. ௯ நீங்கள்
எங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்ட நல்வழிையப் பற்ற எல்லா இடத்தலும் இருக்கற
மக்கள் கூறுகறார்கள். நீங்கள் எப்படி உருவ வழிப்பாட்ைட நறுத்தனீர்கள்
என்பைதயும், உண்ைமயான, ஜீவனுள்ள ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்யும்
மாற்றத்ைதப் ெபற்றீர்கள் என்பைதயும் கூறுகறார்கள். ௧௦ உருவ வழிபாட்ைட
நறுத்தவ ட்டு பரேலாகத்தலிருந்து வரப்ேபாகும் ேதவனுைடய குமாரனுக்காக
நீங்கள் காத்தருக்க றீர்கள். ேதவன் தன் குமாரைன மரணத்தலிருந்து
உய ர்த்ெதழச்ெசய்தார். இேயசுவாகயஅவேர,நயாயத்தீர்ப்புஅளிக்கப்ேபாகும்
ேதவனுைடயேகாபத்தலிருந்துநம்ைமஇரட்ச க்க றவர்.

௨
ெதசேலானிக்ேகயாவல்பவுலின்பணி
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௧ சேகாதர சேகாதரிகேள! உங்கைள நாடி நாங்கள் வந்தது வீணாகவல்ைல
என்பைத நீங்கள் அறவீர்கள். ௨ உங்களிடம் வரும் முன்பு நாங்கள்
பலிப்பயல் துன்புற்ேறாம். அங்குள்ள மக்கள் எங்களுக்கு எத ராகக்
ெகட்டதாகப் ேபசனார்கள். உங்களுக்கு அைவ பற்ற த் ெதரியும். நாங்கள்
உங்களிடம் வந்தேபாது பலர் எத ர்த்தார்கள். ஆனால் ைதரியமாக
இருக்க ேதவன் உதவனார். நற்ெசய்தைய உங்களிடம் கூறவும் உதவ
ெசய்தார். ௩ நாங்கள் மக்களுக்கு ஊக்கமூட்டுக ேறாம். ஒருவரும் எங்கைள
முட்டாளாக்கவல்ைல. நாங்கள் தீயவர்கள் அல்லர். மக்களிடம் நாங்கள்
தந்த ரம் ெசய்யமுயற்ச க்கவல்ைல. ௪நாங்கள் நற்ெசய்தையப் பரப்புக ேறாம்.
ஏெனன்றால் எங்கைள ேசாத த்து அற ந்த பன் நற்ெசய்தையச் ெசால்லும்
ெபாருட்டு ேதவன் எங்கள் ேமல் நம்ப க்ைக ைவத்துள்ளார். ஆகேவ நாங்கள்
மனிதர்கைளதருப்பத ப்படுத்தவரும்பவல்ைல. ேதவைனதருப்த ப்படுத்தேவ
வரும்புக ேறாம். ேதவன் ஒருவேர நம் இதயங்கைளத் ெதாடர்ந்து ேசாதைன
ெசய்யவல்லவர்.
௫ உங்கைளப் பற்ற உங்களுக்குப் ப டித்த வைகயல் முகஸ்துத ெசய்து

தருப்த ப்படுத்த நாங்கள் ஒருேபாதும் முயலவல்ைல என்பது உங்களுக்குத்
ெதரியும். நாங்கள் உங்கள் பணத்ைதயும் ெபற்றுக்ெகாள்ள முயற்ச
ெசய்யவல்ைல. உங்களிடம் மைறக்கத்தக்க சுயநலம் எதுவும் எங்களிடம்
இருந்ததல்ைல. இது உண்ைம என்பது ேதவனுக்குத் ெதரியும். ௬ எவ்வத
பாராட்ைடயும் மக்களிடம் நாங்கள் எத ர்பார்க்கவல்ைல. உங்களிடமிருந்ேதா
ேவறுயாரிடமிருந்ேதா நாங்கள்எந்தப் பாராட்ைடயும்எத ர்பார்க்கவல்ைல.
௭ நாங்கள் கறஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலர். எனேவ நாங்கள் உங்கேளாடு

இருக்கும்ேபாது சல காரியங்கைள நீங்கள் ெசய்யும் ெபாருட்டு உங்கள் மீது
அதகாரம் ெசலுத்த இருக்ககூடும். எனினும் நாங்கள் ெமன்ைமயாகேவ
நடந்துெகாண்ேடாம். ஒரு தாய் தன் குழந்ைதையப் பாதுகாப்பது
ேபான்று இருந்ேதாம். ௮ உங்கைள நாங்கள் ெபரிதும் ேநச த்ேதாம்.
எனேவ, ேதவனுைடய நற்ெசய்தைய உங்கேளாடு பக ர்ந்துெகாள்வதல்
மக ழ்ச்ச யைடந்ேதாம். அேதாடு மட்டுமல்லாமல், எங்கள் வாழ்க்ைகையயும்
உங்கேளாடு பக ர்ந்துெகாள்வதல் மக ழ்ந்ேதாம். ௯ சேகாதர சேகாதரிகேள!
நாங்கள் எவ்வளவு கடுைமயாக உைழத்ேதாம் என்பைத நீங்கள்
நைனவல் ைவத்தருப்பைத நான் அற ேவன். இரவும் பகலுமாக நாங்கள்
பணியாற்ற ேனாம். ேதவனுைடய நற்ெசய்தையப் பரப்பும்ெபாழுது உங்களில்
எவர்மீதும்எவ்வதமானெபாருளாதார பாரத்ைதயும்சுமத்தவரும்பவல்ைல.
௧௦வசுவாச களாகயஉங்கேளாடு நாங்கள்இருந்தேபாதுதூய்ைமயும் நீதயும்

உள்ள வழியல் குற்றமற்று வாழ்ந்ேதாம். இது உண்ைம என உங்களுக்குத்
ெதரியும். ேதவனுக்கும் இது உண்ைம எனத் ெதரியும். ௧௧ ஒரு தந்ைத
தன் பள்ைளகைள நடத்துவது ேபான்று நாங்கள் உங்கைள நடத்த ேனாம்
என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும். ௧௨ நாங்கள் உங்கைளப் பலப்படுத்த ேனாம்.
உங்களுக்குஆறுதல்அளித்ேதாம். ேதவனுக்கானநல்வாழ்க்ைகையவாழுமாறு
கூற ேனாம். ேதவன் தமது இராஜ்யத்த ற்கும் மகைமக்கும் உங்கைள
அைழக்க றார்.
௧௩ நீங்கள் நற்ெசய்தைய ஏற்றுக்ெகாண்ட வதத்த ற்காக நாங்கள்

ேதவனுக்குத் ெதாடர்ந்து நன்ற ெசலுத்துக ேறாம். எங்களிடமிருந்து நீங்கள்
நற்ெசய்தையக் ேகட்டீர்கள். அதுமனிதர்களின்வார்த்ைதயன்று. ேதவனுைடய
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வார்த்ைத என்றும் ஏற்றுக்ெகாண்டீர்கள். அது உண்ைமயல் ேதவனுைடய
ெசய்த தான். அது வசுவாசமுள்ள உங்களிடம் பலன் தருகறது. ௧௪ சேகாதர
சேகாதரிகேள! நீங்கள் யூேதயாவல் உள்ள கறஸ்துவுக்குள் இருக்கும்
சைபகைளப் ேபான்றருக்க றீர்கள். யூேதயாவல் உள்ள ேதவனுைடய
மக்கள் மற்ற யூதர்களால் மிகவும் துன்புறுத்தப்பட்டார்கள். நீங்களும்
உங்கள் ெசாந்த நாட்டு மக்களால் அேதவதமாக துன்புறுத்தப்பட்டீர்கள்
௧௫ அந்த யூதர்கள் கர்த்தராக ய க றஸ்துைவக் ெகான்றார்கள். ேமலும்
அவர்கள் தீர்க்கதரிச கைளயும் ெகான்றார்கள். எங்கைள யூேதயாைவ வ ட்டு
ெவளிேயறும்படி அவர்கள் வற்புறுத்தனார்கள். ேதவன் அவர்களுடன்
மகழ்ச்ச யாயல்ைல. அவர்கள் மக்களைனவருக்கும் எத ராக உள்ளனர்.
௧௬ யூதர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு நாங்கள் ேபாதைன ெசய்வைத அவர்கள்
தடுக்க முயற்ச க்க றார்கள். யூதர் அல்லாதவர்கள் இரட்ச க்கப்படும்ெபாருட்டு
நாங்கள் அவர்களுக்குப் ேபாத க்க ேறாம். ஆனால் அந்த யூதர்கேளா
தாம் ஏற்ெகனேவ ெசய்த பாவங்கேளாடு ேமலும் ேமலும் பாவம்
ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள். இப்ேபாது ேதவனுைடய ேகாபம் முழுைமயாக
அவர்கள்மீதுவந்துள்ளது.

மீண்டும்அவர்கைளப்பார்க்கவருப்பம்
௧௭ சேகாதர சேகாதரிகேள! ெகாஞ்ச காலமாக நாங்கள் உங்களிடம் இருந்து

ப ரிக்கப்பட்டிருந்ேதாம். (அங்ேகநாங்கள்உங்கேளாடுஇல்லாவ ட்டாலும்எங்கள்
நைனவுகள் உங்கேளாடு இருந்தன.) உங்கைளப் பார்க்க நாங்கள் மிகவும்
வரும்ப ேனாம். அதற்காக மிகவும் கடுைமயாய் முயற்ச ெசய்ேதாம். ௧௮ஆம்,
உங்களிடம் வர நாங்கள் வரும்ப ேனாம். உண்ைமயல் பவுலாகய நான்
பலமுைற வர முயன்ேறன். ஆனால் சாத்தான் எங்கைளத் தடுத்துவ ட்டான்.
௧௯ நமது கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்து வரும்ேபாது நாங்கள் ெபருைமப்படக்
கூடிய எங்களது நம்ப க்ைகயும், மக ழ்ச்ச யும், க ரீடமும் நீங்கள் தாேன.
௨௦உண்ைமயல்நீங்கேளஎங்கள்மக ழ்ச்ச யும்மகைமயும்ஆவீர்கள்.

௩
௧ நாங்கள் உங்களிடம் வர முடியவல்ைல. ஆனால் காத்தருப்பது மிகவும்

ெகாடுைமயாக இருந்தது. ௨ ஆைகயால் உங்களிடம் தீேமாத்ேதயுைவ
அனுப்பத் தீர்மானித்ேதன். நான் மட்டும் அத்ேதேனயல் இருந்ேதன்.
தீேமாத்ேதயு எங்கள் சேகாதரன். ேதவனுக்காக அவன் எங்கேளாடு
பணியாற்றுகறான். க றஸ்துைவப் பற்றய நற்ெசய்தைய நாங்கள் கூற ட
ேதவன் உதவுகறார். நீங்கள் உங்கள் வசுவாசத்தல் பலம் ெபறவும், உங்கைள
உற்சாகமூட்டவும் தீேமாத்ேதயுைவ அனுப்ப ைவத்ேதாம். ௩ எங்களுக்கு ஏற்பட்ட
ச க்கல்களால் நீங்கள் மனம் தவக்காமல் இருக்கும்ெபாருட்டு தீேமாத்ேதயுைவ
அனுப்ப ேனாம். இத்தைகய துன்பங்கைளச் சக த்துக்ெகாள்ளேவ நாம்
நயமிக்கப்பட்டிருக்க ேறாம் என்பைதயும் நீங்கள் அறவீர்கள். ௪ நாங்கள்
உங்கேளாடு இருந்தேபாது கூட இப்படி பலவதமான துன்பங்கைள ஏற்க
ேவண்டும் என்பது பற்ற ஏற்ெகனேவ கூறயருக்க ேறாம். எனேவ
இைவ நாங்கள் ெசான்னபடிதான் ந கழ்ந்துள்ளன என்பைத நீங்கள்
அறவீர்கள். ௫ இதற்காகத்தான் நான் உங்களிடம் தீேமாத்ேதயுைவ, உங்கள்
வசுவாசத்ைதப்பற்ற அற ந்துெகாள்ள அனுப்ப ைவத்ேதன். ேமலும் என்னால்
காத்தருக்க முடியாத நைலயல் தான் நான் தீேமாத்ேதயுைவ அனுப்ப
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ைவத்ேதன். மக்கைளத்தீயவற்றனால்இழுத்துகவர்ச்ச க்கும்ப சாசுஉங்கைளத்
ேதால்வயுறச் ெசய்துவடுவாேனா என்றும் எங்களின் உைழப்பு வீணாய்ப்
ேபாகுேமா என்றும்நான்பயந்தருந்ேதன்.
௬ஆனால் உங்களிடமிருந்து தீேமாத்ேதயு தரும்ப வந்தான். உங்களது அன்பு

மற்றும் வசுவாசம் பற்றய நல்ல ெசய்த கைள அவன்கூறனான். நல்வழியல்
நீங்கள் எப்ேபாதும் எங்கைள நைனத்துக்ெகாள்வதாகவும் எங்கைள நீங்கள்
மீண்டும் பார்க்க வரும்புவதாகவும் கூறனான். அதுேபாலத் தான் நாங்களும்
உங்கைளப் பார்க்க வரும்புக ேறாம். ௭ எனேவ, சேகாதர சேகாதரிகேள!
உங்கள் வசுவாசத்தால் உங்கைளப் பற்ற ஆறுதல் அைடந்தருக்க ேறாம்.
எங்களுக்கு துன்பங்களும், ச க்கல்களும் உள்ளன. எனினும், நாங்கள்
ஆறுதலைடந்தருக்க ேறாம். ௮ நீங்கள் உறுதயாகக் கர்த்தருக்குள்
இருக்கும்ேபாது எங்கள் வாழ்வு முழுைம ெபறுவதாக உணர்க ேறாம்.
௯உங்களால் ேதவனுக்குமுன்பு நாங்கள் ெபரும் மக ழ்ச்ச ேயாடுஇருக்க ேறாம்.
ஆகேவ உங்களுக்காக ேதவனுக்கு நன்ற ெசால்க ேறாம். ஆனால் எங்கள்
முழு மகழ்ச்ச க்கும் எங்களால் ேபாதுமான நன்ற ெசால்ல முடியாது.
௧௦இரவும் பகலுமாக நாங்கள் உங்களுக்காக மிகவும் உறுத ேயாடு ெதாடர்ந்து
ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறாம். நாங்கள் அங்ேக வந்து உங்கைள மீண்டும்
பார்க்கவும், உங்கள் வசுவாசத்ைத பலப்படுத்துவதற்கான ெசயல்கைளச்
ெசய்யவும்ப ரார்த்தைனெசய்க ேறாம்.
௧௧ ப தாவாகய ேதவனும், கர்த்தராக ய இேயசுவும் எங்களுக்கு உங்களிடம்

வருவதற்கான வழிையத் தயார் ெசய்யட்டும் என்று ப ரார்த்தைன
ெசய்க ேறாம். ௧௨உங்கள் அன்ைப கர்த்தர் வளரச் ெசய்ய ப ரார்த்த க்க ேறாம்.
ஒருவருக்ெகாருவர் அன்பு ெசய்யவும் எல்லா மக்களிடமும் அன்பு ெசய்யவும்
அவர் உங்களுக்கு உதவ ப ரார்த்த க்க ேறாம். நாங்கள் உங்கைள ேநச ப்பது
ேபான்று நீங்கள் மற்றவர்கைள ேநச க்க ேவண்டும் என்று ப ரார்த்தைன
ெசய்க ேறாம். ௧௩ உங்கள் இதயம் உறுதயாகும்படியாக நாங்கள் இந்தப்
ப ரார்த்தைனையச்ெசய்க ேறாம். அப்ெபாழுதுகர்த்தராக யஇேயசுதம்பரிசுத்த
மக்கேளாடு வரும்ேபாது நீங்கள் ப தாவாகய ேதவன் முன் பரிசுத்தராகவும்,
குற்றமற்றவர்களாகவும்ந ற்பீர்கள்.

௪
ேதவைனமகழ்வூட்டும்வாழ்க்ைக
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள! நான் உங்களுக்கு ேவறு சலவற்ைறச் ெசால்ல

வரும்புக ேறன். ேதவனுக்குப் ப டித்தமான வாழ்க்ைகைய எவ்வாறு
வாழேவண்டும் என்று நாங்கள் உங்களுக்குக் கற்ப த்ேதாம். நீங்கள்
அத்தைகய வதத்தல் வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க றீர்கள். ெமன்ெமலும் அவ்வாறு
வாழ கர்த்தராக ய இேயசுவன் ேபரில் உங்கைளக் ேகட்டுக்ெகாள்வேதாடு
ஊக்கப்படுத்தவும் ெசய்க ேறாம். ௨ நாங்கள் ெசய்யச் ெசான்னவற்ைற
நீங்கள் அறவீர்கள். அவற்ைற நாங்கள் கர்த்தராக ய இேயசுவன்
அதகாரத்தால் ெசான்ேனாம். ௩ நீங்கள் பரிசுத்தமுடன் இருக்க ேதவன்
வரும்புக றார். நீங்கள் பாலியல் குற்றத்தல் இருந்து வலக இருக்க
ேவண்டுெமன்று அவர் வரும்புக றார். ௪ உங்கள் சரீரத்ைதக் கட்டுப்படுத்த
நீங்கள் கற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். உங்கள் சரீரத்ைதத் தூய்ைமயாய்
ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். அது ேதவனுக்குப் ெபருைம ேசர்க்கும். ௫ உங்கள்
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சரீரத்ைத ெவற த்தனமான உணர்வுகளுக்கு ஒப்பைடக்காதீர்கள். ேதவைன
அறந்துெகாள்ளாதவர்கள்தான் அதைன அதற்குப் பயன்படுத்துவார்கள்.
௬ உங்களில் எவரும் க றஸ்துவுக்குள் இருக்கும் உங்கள் சேகாதரர்கைள
இக்காரியத்தல் ஏமாற்றேவா, ெகடுதல் ெசய்யேவா முயற்ச ெசய்யாதீர்கள்.
அவ்வாறு ெசய்பவர்கைள கர்த்தர் தண்டிப்பார். இைதப்பற்ற உங்களுக்கு
ஏற்ெகனேவ ெசால்லி எச்சரித்தருக்க ேறாம். ௭ நாம் பரிசுத்தமாய் இருக்கும்படி
ேதவன் அைழத்தார். நாம் பாவங்களில் வாழ்வைத அவர் வரும்பவல்ைல.
௮ எனேவ இந்தப் ேபாதைனக்குக் கீழ்ப்படிய மறுக்க றவன், மனிதருக்கு
அல்ல, ேதவனுக்ேக கீழ்ப்படிய மறுக்க றான். அவர் ஒருவேர நமக்கு பரிசுத்த
ஆவயானவைரத்தரவல்லவர்.
௯ க றஸ்துவுக்குள், உங்கள் சேகாதர சேகாதரிகளுடன் அன்பாய் இருங்கள்

என்று உங்களுக்கு எழுதேவண்டியதல்ைல. ஒருவைர ஒருவர் ேநச க்க ேதவன்
ஏற்ெகனேவ உங்களுக்குப் ேபாத த்தருக்க றார். ௧௦ மக்கேதானியாவல் உள்ள
எல்லா சேகாதரர்களிடமும், சேகாதரிகளிடமும்அன்புெசலுத்துகறீர்கள். ேமலும்
ேமலும்அன்புெசய்யுமாறுஉங்கைளஊக்கப்படுத்துக ேறாம்.
௧௧ சமாதானத்துக்குரிய வாழ்க்ைகைய வாழ நீங்கள் எல்லா ெசயல்கைளயும்

ெசய்யுங்கள். உங்கள் ெசாந்தக் காரியங்களில் கவனமாய் இருங்கள், ெசாந்த
ேவைலகைளச் ெசய்யுங்கள். இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்யுமாறு ஏற்ெகனேவ
ெசால்லி இருக்க ேறாம். ௧௨ இவற்ைற எல்லாம் நீங்கள் ெசய்யும்ேபாது
வசுவாசமற்ற மக்கள் உங்கள் வாழ்வு முைறைய மத ப்பார்கள். உங்கள்
ேதைவக்குேவறுஎவைரயும்சார்ந்தருக்கேவண்டியஅவசயம்இல்லாதருக்கும்.

கர்த்தரின்வருைக
௧௩ சேகாதர சேகாதரிகேள! இறந்து ேபானவர்கைளப் பற்ற நீங்கள்

அறந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று நாங்கள் வரும்புக ேறாம். ஏைனய
நம்ப க்ைகயற்ற மக்கைளப் ேபான்று நீங்கள் வருத்தம் ெகாள்வைத நாங்கள்
வரும்புவதல்ைல. ௧௪ இேயசு இறந்தார், ஆனால் அவர் உய ர்த்ெதழுந்தார்
என்றுவசுவாச க்க ேறாம். ஆைகயால்இேயசுைவவசுவாச த்துமரித்துப்ேபான
எல்லாைரயும் ேதவன்இேயசுேவாடுகூடஒன்றுேசர்ப்பார்.
௧௫ கர்த்தரின் ெசய்தையேய நாங்கள் இப்ேபாது உங்களுக்குக் கூறுக ேறாம்.

இப்ெபாழுது வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க ற நாம் கர்த்தர் வரும்ேபாதும் ஒருேவைள
வாழ்ந்துெகாண்டிருப்ேபாம். ஏற்ெகனேவ மரித்தவர்கள் கர்த்தேராடு
இருப்பார்கள். உய ேராடிருக்க ற நாமும் அவேராடிருப்ேபாம். ஆனால் நாம்
அவர்களுக்கு (ஏற்ெகனேவ இறந்தவர்களுக்கு) முந்த க்ெகாள்வதல்ைல.
௧௬கர்த்தர்அவராகேவபரேலாகத்தல்இருந்துவருவார். அங்ேகஉரத்தகட்டைள
இருக்கும். அக்கட்டைள ப ரதான ேதவ தூதனுைடயதாக இருக்கும். ேதவ
எக்காளமும் ேகட்கும். அப்ெபாழுது கறஸ்துவுக்குள் இறந்து ேபானவர்கள்
முதலில் உய ர்த்ெதழுவார்கள். ௧௭அதற்குப் ப றகு, அவர்கேளாடு அப்ெபாழுது
வாழும் நாமும் எடுத்துச்ெசல்லப்படுேவாம். கர்த்தைர வான ெவளியல்
சந்த ப்ேபாம். அதன் பன் எப்ெபாழுதும் கர்த்தேராடு இருப்ேபாம். ௧௮ஆகேவ
இவ்வார்த்ைதகளால்ஒருவைரெயாருவர் ேதற்ற க்ெகாள்ளுங்கள்.

௫
கர்த்தரின்வருைகக்காகத் தயாராகுங்கள்
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௧ சேகாதர சேகாதரிகேள, இப்ெபாழுது இைவ நடக்கும் காலத்ைதயும்
ேததையயும் எழுதத் ேதைவ இல்ைல. ௨ கர்த்தர் வரும் நாள் இரவல் தருடன்
த டீெரன்று வருவது ேபால் ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்பது உங்களுக்கு
நன்றாகத் ெதரியும். ௩ “நாங்கள் சமாதானத்ேதாடும், பாதுகாப்ேபாடும்
இருக்க ேறாம்” என்று மக்கள் ெசால்வார்கள். அப்ெபாழுதுஅவர்களுக்குஅழிவு
த டீெரன வரும். அவ்வழிவு கர்ப்பவதயன் ப ரசவ ேவதைன ேபான்று த டீெரன
வரும். அவர்கள்தப்பமுடியாது.
௪ஆனால் நீங்கள் இருட்டில் வாழவல்ைல. எனேவ தருடைனப்ேபால அந்த

நாள் உங்களுக்கு ஆச்சரியத்ைதத் தராது. ௫ நீங்கள் யாவரும் ெவளிச்சத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்கள், நீங்கள் பகலுக்குரியவர்கள். நாம் இருைளச் ேசர்ந்தவர்கள்
இல்ைல. நாம் இரவுக்குரியவர்களும் இல்ைல. ௬ எனேவ நாம் ஏைனய
மக்கைளப்ேபான்று இருக்கக் கூடாது. நாம் தூங்கக்ெகாண்டிருக்கக் கூடாது.
வழிப்புடனும், சுயகட்டுப்பாட்டுடனும் இருக்கேவண்டும். ௭ தூங்கும் மக்கள்
இரவுப்ெபாழுதல் தூங்குவார்கள். குடித்து ெவறெகாள்பவர்கள் இரவுப்
ெபாழுதல் குடிப்பார்கள். ௮ஆனால் நாம் பகலுக்குரியவர்கள். எனேவ நம்ைம
நாேம கட்டுப்படுத்த க்ெகாள்ள ேவண்டும். நம்ைமக் காத்துக்ெகாள்வதற்காக
வசுவாசம், அன்பு என்னும் மார்புக் கவசத்ைத அணிந்துெகாள்ேவாம். நம்
தைலக்கவசமாய்இட்ச ப்பன்நம்ப க்ைகஅைமயும்.
௯ ேதவன் தம் ேகாபத்ைத நம்ேமல் காட்டுவதற்காக நம்ைமத்

ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல. நம் கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்மூலம் இட்ச ப்பு
அைடயேவ ேதர்ந்ெதடுத்தார். ௧௦ அவேராடு நாம் அைனவரும் இைணந்து
வாழும்ெபாருட்டு, நமக்காக அவர் இறந்தார். எனேவ, இேயசு வரும்ேபாது,
நாம் உயருடன் இருக்க ேறாேமா அல்லது இறந்துேபாேவாமா என்பது
முக்கயமில்ைல. ௧௧எனேவ ஒருவருக்ெகாருவர்ஆறுதலாய்இருங்கள். ேமலும்
நீங்கள்ெசய்துெகாண்டிருப்பதுேபாலஒருவைரெயாருவர் பலப்படுத்துங்கள்.
இறுத அறவப்புகளும்,வாழ்த்துக்களும்
௧௨ சேகாதர சேகாதரிகேள! உங்கேளாடு கடுைமயாய் உைழப்பவர்களுக்கு

மத ப்பளியுங்கள். கர்த்தருக்குள் அவர்கேள உங்கள் தைலவர்கள். ஆத்தும
அளவல் அவர்கேள உங்களுக்கு வழிகாட்டுக றார்கள். ௧௩ அவர்கள்
ெசய்துெகாண்டிருக்க றெசயலுக்காகஅவர்கைளஅன்ேபாடுமதயுங்கள்.
ஒருவருக்ெகாருவர் சமாதானமாய் வாழுங்கள். ௧௪ சேகாதர சேகாதரிகேள!

உைழக்காத மக்கைள எச்சரிக்ைக ெசய்யுங்கள் என்று ேகட்டுக்ெகாள்க ேறாம்.
அஞ்சுகறவர்கைள உற்சாகப்படுத்துங்கள். பலவீனமானவர்களுக்கு
உதவுங்கள். எல்லாரிடமும் ெபாறுைமயாய் இருங்கள். ௧௫ஒருவரும் தீைமக்குத்
தீைம ெசய்யாதபடி பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். ஒருவருக்ெகாருவர் எப்ெபாழுதும்
நன்ைமெசய்துெகாள்ளவும்எல்லாருக்கும்நன்ைமெசய்யவும்முயலுங்கள்.
௧௬ எப்ெபாழுதும் மக ழ்ச்ச யாய் இருங்கள். ௧௭ ப ரார்த்தைன ெசய்வைத

நறுத்தாதீர்கள். ௧௮ ேதவனுக்கு எப்ெபாழுதும் நன்ற ெசலுத்துங்கள். இேயசு
க றஸ்துவல்இைதேயஉங்களிடம் ேதவன்வரும்புக றார்.
௧௯ பரிசுத்தாவயானவருக்கான ேவைலைய நறுத்தாதீர்கள்.

௨௦ தீர்க்கதரிசனங்கைள முக்கயமற்ற ஒன்றாக எண்ணாதீர்கள்.
௨௧ ஆனால் எல்லாவற்ைறயும் ேசாத த்து அறயுங்கள். நல்லவற்ைற
ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௨௨ எல்லா வைகயான தீைமகளில் இருந்தும் வலக
இருங்கள்.
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௨௩ சமாதானத்தன் ேதவன்தாேம உங்கைள முழுைமயாகப் பரிசுத்தமாக்கும்
ெபாருட்டு ேதவனிடம் ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறாம். நம் கர்த்தராக ய
இேயசு க றஸ்து வரும்ேபாது உங்கள் ஆவ , ஆன்மா, சரீரம் முழுவதும்
குற்றமில்லாததாய் இருக்கும்படி காக்கப்படுவதாக. ௨௪ உங்கைள அைழக்க ற
ேதவன்இவற்ைறஉங்களுக்குச்ெசய்வார். அவைரநம்புங்கள்.
௨௫ சேகாதர சேகாதரிகேள! எங்களுக்காகப் ப ரார்த்தைன

ெசய்யுங்கள். ௨௬ நீங்கள் சந்த க்கும்ேபாது ஒருவைரெயாருவர் பரிசுத்தமாக
முத்தமிட்டுக்ெகாள்ளுங்கள் ௨௭ அைனத்து சேகாதர சேகாதரிகளிடமும் இந்த
நருபம் வாச க்கப்பட ேவண்டும் என்று உங்களுக்கு கர்த்தரின் அத காரத்தால்
ஆைணயட்டுக்கூறுக ேறன். ௨௮நம்கர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவன்கருைப
உங்களுடன்இருப்பதாக!
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ெதசேலானிக்ேகயருக்கு
எழுத யஇரண்டாம்கடிதம்

௧ ெதசேலானிக்ேகயாவல் இருக்கும் சைபக்கு பவுல், ச ல்வான், தீேமாத்ேதயு
ஆக ேயார் எழுத க்ெகாள்வது, ப தாவாகய ேதவனுக்குள்ளும், கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவுக்குள்ளும்நீங்கள்இருக்கறீர்கள்.
௨ உங்களுக்கு நம்முைடய ப தாவாகய ேதவனாலும், கர்த்தராக ய இேயசு

க றஸ்துவனாலும்கருைபயும் சமாதானமும்உண்டாவதாக.
௩உங்களுக்காக எப்ெபாழுதும் ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறாம். அதுேவ

ெசய்வதற்கு உரியது என்பதால் நாங்கள் அதைனச் ெசய்கன்ேறாம். உங்கள்
வசுவாசம் ேமலும் ேமலும் வளருவதால் அப்படிச் ெசய்க ேறாம். உங்களில்
ஒருவருக்ெகாருவரிடம் உள்ள அன்பும் வளர்கன்றது. ௪ ேதவனுைடய ஏைனய
சைபகளில் உங்கைளப்பற்ற நாங்கள் ெபருைமயாய்ப் ேபச க்ெகாள்க ேறாம்.
வசுவாசத்தலும், பலத்தலும் நீங்கள் ெதாடர்ந்து இருப்பது குறத்து மற்ற
சைபகளுக்கு நாங்கள் கூறுக ேறாம். நீங்கள் பல உபத்த ரவங்கைளயும்.
துன்பங்கைளயும் அைடந்தீர்கள். எனினும் ெதாடர்ந்து வசுவாசமும் பலமும்
உைடயவர்களாய்நீங்கள்இருக்கறீர்கள்.
ேதவனுைடயதீர்ப்பு
௫ ேதவன் தன் தீர்ப்பல் சரியாக உள்ளார் என்பதற்கு அதுேவ நரூபணமாக

இருக்க றது. ேதவன் தன் இராஜ்யத்துக்கு ஏற்றவர்களாக நீங்கள்
இருக்கேவண்டும் என வரும்புக றார். உங்கள் துன்பங்கள் கூட அந்த
இராஜ்யத்துக்காகத்தான். ௬ எது சரியானேதா அைதேய ேதவன் ெசய்வார்.
உங்களுக்கு யார் துன்பம் தருகறார்கேளா அவர்களுக்கு ேதவன் துன்பம்
தருவார். ௭ துன்பப்படுக ற உங்களுக்கு ேதவன் இைளப்பாறுதைலத்
தருவார். எங்களுக்கும் சமாதானத்ைதத் தருவார். கர்த்தராக ய இேயசுவன்
வருைகயன்ேபாது ேதவன் எங்களுக்கு இந்த உதவையச் ெசய்வார். இேயசு
பரேலாகத்தல் இருந்து வல்லைம வாய்ந்த தம் ேதவதூதர்கேளாடு வருவார்.
௮ பரேலாகத்தலிருந்து அவர் வரும்ேபாது, ேதவைன அறயாதவர்கைளத்
தண்டிப்பதற்காக எரிகன்ற அக்கனிேயாடும் வருவார். கர்த்தராக ய
இேயசு க றஸ்துவன் நற்ெசய்த க்குக் கீழ்ப்படியாதவர்கள் எல்லாைரயும்
அவர் தண்டிப்பார். ௯ என்ெறன்றும் ந த்தய அழிவுகள் ேநரும் வைகயல்
அவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள். அவர்கள் கர்த்தேராடு இருக்க
அனுமதக்கப்படமாட்டார்கள். அவருைடய ெபரும் வல்லைமய டம் இருந்து
அவர்கள் வலக்க ைவக்கப்படுவார்கள். ௧௦ தம் பரிசுத்த மக்கேளாடு
மகைமப்படுத்தப்படவும், எல்லா வசுவாச களுக்கும் தம் மகைமையப்
புலப்படுத்தவும் கர்த்தராக ய இேயசு வரும் நாளில் இைவ ந கழும். வசுவாசம்
உள்ளவர்கெளல்லாம் இேயசுேவாடு ேசர்ந்துெகாண்டு மகழ்ச்ச அைடவார்கள்.
அந்தவசுவாச களின்கூட்டத்தல் நீங்களும்இருப்பீர்கள். ஏெனன்றால் நாங்கள்
ெசான்னவற்ைறநீங்கள்வசுவாச த்தீர்கள்.
௧௧ அதற்காகத்தான் நாங்கள் எப்ெபாழுதும் உங்களுக்காகப் ப ரார்த்தைன

ெசய்க ேறாம். உங்கைள நல்வழியல் வாழச் ெசய்யுமாறு நாங்கள் ேதவைன
ேவண்டுக ேறாம். இதற்காகேவ ேதவனால் நீங்கள் அைழக்கப்பட்டீர்கள்.
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நல்லைதச் ெசய்ய ேவண்டும் என்னும் ஆவல் உங்களிடம் இருக்க றது.
உங்களது வசுவாசம் உங்கைளப் பணியாற்ற ைவக்கும். ேமலும் ேமலும்
இத்தைகய ெசயைலச் ெசய்ய ேதவன் உங்களுக்கு உதவுமாறு நாங்கள்
அவைர ேவண்டுக ேறாம். ௧௨ கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் நாமம்
உங்களில் மகைம அைடயும் ெபாருட்ேட இைவ அைனத்தற்காகவும் நாங்கள்
ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறாம். உங்களில் அவர் மகைமயைடவார். அவரில்
நீங்கள் மகைமயைடவீர்கள். அம்மகைம நம் ேதவனும், கர்த்தருமான இேயசு
க றஸ்துவன்கருைபயலிருந்துவருகறது.

௨
தீயெசயல்கள்ந கழும்
௧ சேகாதர, சேகாதரிகேள! கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்து வருவது பற்ற ச்

சல காரியங்கள் ெசால்ல ேவண்டியது உள்ளன. நாம் எப்ேபாது அவேராடு
ஒன்று ேசருேவாம் என்பது பற்ற ப் ேபச நாங்கள் வரும்புக ேறாம். ௨ கர்த்தர்
வரும் நாள் ஏற்ெகனேவ வந்துவ ட்டெதன ேகள்வப்பட்டால், மனக் கலக்கேமா,
பயேமா அைடந்து வ டாதீர்கள். ச லர் இதைனத் தீர்க்கதரிசனமாகேவா,
ெசய்தயாகேவா ெசால்லலாம், அல்லது ஒருவன் எங்களிடத்தல் இருந்து கூட
ஒரு கடிதம் வந்ததாகக் கூற உங்கைள ஏமாற்றப் பார்க்கலாம். ௩ எவரும்
உங்கைள எவ்வதத்தலும் முட்டாள் ஆக்காமல் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
ஏெனனில் வசுவாச மறுதலிப்பும், அழிவன் மகனாகய பாவமனிதனும்
ேதான்றும் வைர அந்த நாள் வராது. பாவமனிதன் நரகத்துக்கு உரியவன்.
௪அவன் ேதவனுக்கும் மனிதர்களின் வழிபாடுகளுக்கும் எத ரானவன். அவன்
ேதவனுைடய ஆலயத்த ற்கும் ெசன்று அங்ேக உட்காருவான். ப றகு, தன்ைன
ேதவைனவடஉயர்ந்தவனாகக் காட்டிக்ெகாள்வான்.
௫ இக்காரியங்கள் ந கழும் என்பது பற்ற முன்னேர நான் உங்களிடம்

கூற ேனன், ஞாபகம் இருக்க றதா? ௬ அவைன இப்ேபாது தடுத்து
நறுத்த இருப்பது யாெரன்று உங்களுக்குத் ெதரியும். அவன்
இப்ேபாது தடுக்கப்பட்டிருப்பது சரியான ேநரத்தல் ெவளிப்படும்
ெபாருட்டுத்தான். ௭ பாவத்தன் இரகச ய சக்த ஏற்ெகனேவ உலகத்தல்
ெசயல்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க றது. ஆனால் அவைனத் தடுத்து நறுத்தும்
வல்லைம உைடயவர் ஒருவேர! அவன் முழுைமயாகத் தன் வழியல் இருந்து
வலக்கப்படும்வைரஅவைனத்தடுத்துநறுத்துவார்அவர். ௮ப றகுஅந்தப் பாவ
மனிதன் ெவளிப்படுவான். கர்த்தராக ய இேயசு தன் வாயல் இருந்து வரும்
சுவாசத்தனால் அவைனக் ெகால்வார். அவர் தன் ெபருைமமிகு வருைகயன்
மூலேமஅந்தப் பாவமனிதைனஅழிப்பார்.
௯ சாத்தானின் சக்தயாேலேய பாவமனிதன் வருவான். அவனுக்குப் ெபரும்

சக்த இருக்கும். அதனால் ேபாலி அற்புதங்கைளயும் அைடயாளங்கைளயும்
ெசய்வான். ௧௦ பாவ மனிதன் எல்லாவதமான பாவங்கைளயும் ெசய்து
ஆன்மீக அளவல் தான் வஞ்ச க்கும் மக்கைள ஏமாற்ற பல தந்த ரங்கள்
ெசய்வான். உண்ைமைய ேநச க்க மறுத்ததால் அம்மக்கள் ஆன்மீக அளவல்
ெதாைலந்துேபானவர்கள் ஆகறார்கள். (உண்ைமைய ேநச த்தருந்தால்
அவர்கள் இரட்ச க்கப்பட்டிருப்பார்கள்.) ௧௧ ஆனால் அவர்கள் உண்ைமைய
ேநச க்க மறுத்தார்கள். எனேவ, அவர்கள் ெபாய்ைய நம்பத்தக்கதாகப்
ேபாலி நம்ப க்ைக என்னும் ஆற்றைல அவர்களுக்குள் ேதவன் அனுப்புக றார்.
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௧௨ எனேவ, உண்ைமைய நம்பாத மக்கள் எல்லாரும் தண்டிக்கப்படுவார்கள்.
அவர்கள் உண்ைமைய நம்பவல்ைல. பாவச் ெசயல்கள் ெசய்வத ேல
மக ழ்ந்தார்கள்.
மீட்கப்படுவதற்காக நீங்கள்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டீர்கள்
௧௩ சேகாதர, சேகாதரிகேள! கர்த்தர் உங்களிடம் அன்புடன் இருக்கறார்.

நீங்கள் இரட்ச க்கப்படுவதற்காகேவ ேதவன் ஆரம்பத்த ேலேய உங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். ஆகேவ, உங்களுக்காக எப்ெபாழுதும் நாங்கள் ேதவனுக்கு
நன்ற ெசலுத்துக ேறாம். உங்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்துகற பரிசுத்த
ஆவயானவராலும், உண்ைமயன் மீது நீங்கள் ைவக்கும் வசுவாசத்தாலும்
இரட்ச க்கப்படுக றீர்கள். ௧௪ அந்த இரட்ச ப்ைப அைடய உங்கைள ேதவன்
அைழத்தார். நாங்கள் பரப்புக ற நற்ெசய்தையப் பயன்படுத்த நீங்கள்
நமது கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் மகைமைய அைடயும் ெபாருட்டு
ேதவன் உங்கைள அைழத்தார். ௧௫ சேகாதர சேகாதரிகேள! ஆைகயால்
உறுதயாய் நல்லுங்கள். எங்கள் ேபாதைனகளில் ெதாடர்ந்து நம்ப க்ைக
ைவயுங்கள். அவற்ைறநாங்கள்ப ரசங்கங்கள்மூலமும், நருபங்களின்மூலமும்
உங்களுக்குப் ேபாத த்தருக்க ேறாம்.
௧௬-௧௭ நம்ைம ேநச த்தும், நமக்கு நல்ல வசுவாசத்ைதக் ெகாடுத்தும்,

எக்காலத்தலும் ெதாடர்க ற ஆறுதைல வழங்கயும் வருகற இேயசு
க றஸ்துவாகய கர்த்தரும், நம் ப தாவாகய ேதவனும் ெதாடர்ந்து உங்கைள
ஆறுதல்படுத்தவும், நீங்கள் ெசால்க ற, மற்றும் ெசய்க ற ஒவ்ெவாரு
நற்ெசயலிலும் உங்கைள வலிைமயுறச் ெசய்யவும் நாங்கள் ப ரார்த்தைன
ெசய்க ேறாம்.

௩
எங்களுக்காகப் ப ரார்த்தைனெசய்யுங்கள்
௧ சேகாதர சேகாதரிகேள! எங்களுக்காகப் ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்.

கர்த்தரின் ேபாதைனெதாடர்ந்து ேவகமாகப் பரவேவண்டும். அப்ேபாதைனைய
மக்கள் ஏற்று கனப்படுத்த ேவண்டும். உங்களிடம் அது பரவ இருப்பதுேபான்று
மற்றவர்களிடமும் பரவேவண்டும். இதற்காகப் ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள்.
௨ ெகட்ட, தீய மனிதர்களிடமிருந்து நாங்கள் காப்பாற்றப்பட ேவண்டும்
என்று ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். (எல்லா மக்களும் கர்த்தரிடம் வசுவாசம்
ைவக்கவல்ைல)
௩ஆனால்கர்த்தர்உண்ைமயுள்ளவர்,அவர்உங்களுக்குபலத்ைதக்ெகாடுத்து

தீைமயனின்றுஉங்கைளப்பாதுகாப்பார். ௪ேமலும்,நாங்கள்வழிகாட்டியபடிேய
நீங்கள் நடந்துெகாள்க றீர்கள் என்றும், இனி ேமலும் நடந்துெகாள்வீர்கள்
என்றும் உங்கைளக் குறத்து கர்த்தருக்குள் நம்ப க்ைக ைவத்தருக்க ேறாம்.
௫ ேதவனுைடய அன்புக்குள்ளும், க றஸ்துவன் ெபாறுைமக்குள்ளும் உங்கள்
இதயம் இருக்கக் கர்த்தர் வழிகாட்ட ேவண்டும் என்றும் ப ரார்த்தைன
ெசய்க ேறாம்.
ேவைலக்கானெபாறுப்புகள்
௬ சேகாதர சேகாதரிகேள! நம் கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்

அதகாரத்தால் உங்களுக்கு ஆைண இடுக ேறாம். ேவைல ெசய்ய மறுக்க ற
வசுவாச ய டம்இருந்துவலக ச் ெசல்லுங்கள். ேவைலெசய்ய மறுக்க றவர்கள்,
எங்களிடமிருந்து நீங்கள் ெபற்ற ேபாதைனையப் பன்பற்றுகறவர்கள்
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அல்ல. ௭ நாங்கள் வாழ்வது ேபான்ேற நீங்களும் வாழேவண்டும் என்பைத
நீங்கள் அறவீர்கள். உங்கேளாடு நாங்கள் இருந்தேபாது ேசாம்ேபற களாக
இருந்ததல்ைல. ௮ அடுத்தவர்கள் உணைவ உண்டேபாது அதற்குரிய
பணத்ைதக் ெகாடுத்துவ ட்ேடாம். நாங்கள் ேமலும் ேமலும் ேவைல ெசய்ேதாம்.
எனேவ, எவருக்கும் ெதாந்தரவு தந்ததல்ைல. நாங்கள் இரவும் பகலுமாக
உைழத்ேதாம். ௯ எங்களுக்கு உதவும்படி உங்களிடம் ேகட்க எங்களுக்கு
உரிைம இருந்தது. ஆனால் எங்கள் ேதைவக்கு நாங்கேள ேவைல ெசய்ேதாம்.
எனேவ உங்களுக்கு முன்மாத ரியாக நாங்கள் இருந்ேதாம். இதைன நீங்கள்
பன்பற்றேவண்டும். ௧௦ “ஒரு மனிதன் ேவைல ெசய்யாவ டில் அவன்
உண்ணக்கூடாது” என்று உங்கேளாடு இருந்தேபாது நாங்கள் இந்த வதையத்
தந்ேதாம்.
௧௧ உங்கள் கூட்டத்தல் உள்ள சலர் உைழக்க மறுப்பதாகக்

ேகள்வப்படுக ேறாம். அவர்கள் எதுவும் ெசய்வதல்ைல. அவர்கள்
ஏைனய மக்களின் வாழ்வல் குறுக்கடுபவர்களாக இருக்க றார்கள்.
௧௨ மற்றவர்களுக்குத் ெதாந்தரவு தர ேவண்டாம் என்று அவர்களுக்கு ஆைண
இடுக ேறாம். உைழத்து உங்கள் உணைவ சம்பாத த்துக்ெகாள்ளுங்கள் என்று
கூறுக ேறாம். நமது கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் ேபரில் இதைனக்
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறாம். ௧௩ சேகாதர சேகாதரிகேள! நல்லவற்ைறச் ெசய்வதல்
ேசார்வுஅைடயாதீர்கள்.
௧௪ இந்த நருபத்தல் ெசால்லப்பட்டவற்ற ற்கு எவெனாருவன் பணிய

மறுக்க றாேனா அவன் யாெரன்று அறந்துெகாள்ளுங்கள். அவேனாடு
ேசராதீர்கள். ப றகு அதற்காக அவன் ெவட்கப்படுவான். ௧௫ஆனால் அவைன
ஒருபைகவைனப்ேபாலநடத்தாதீர்கள். ஒருசேகாதரைனப்ேபான்றுஎச்சரிக்ைக
ெசய்யுங்கள்.
இறுத வார்த்ைதகள்
௧௬ சமாதானத்தன் கர்த்தர் உங்களுக்கு எப்ெபாழுதும் சமாதானத்ைதத்

தருவாராக. அவர் எப்ெபாழுதும் எல்லா வழியலும் சமாதானத்ைதத்
தரேவண்டும் என்று ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறாம். கர்த்தர் உங்கள்
அைனவேராடும்இருப்பாராக.
௧௭ பவுலாகய நான் என் ெசாந்தக் ைகயாேலேய இவ்வாழ்த்துக்கைள எழுத

முடிக்க ேறன். என் அைனத்து நருபங்களிலும் இம்முைறயல் தான் நான்
ைகெயழுத்தடுக ேறன். நான்எழுதும்வதம்இதுேவ.
௧௮ நம் கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் கருைப உங்கள் அைனவேராடும்

இருப்பதாக.
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தீேமாத்ேதயுவுக்கு
எழுத யமுதலாம்கடிதம்

௧ நம்முைடய இரட்சகராக இருக்க ற ேதவனும், நம்முைடய நம்ப க்ைகயாக
இருக்க ற இேயசு க றஸ்துவும் ஆைண இட்டபடிேய இேயசு க றஸ்துவன்
அப்ேபாஸ்தலனாய்இருக்கற பவுல்,
௨ வசுவாசத்தல் உண்ைமயான மகனாக இருக்கும் தீேமாத்ேதயுவுக்கு

எழுதுவது: நமது ப தாவாகய ேதவனாலும், நமது கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்துவனாலும்கருைபயும்,இரக்கமும், சமாதானமும்உண்டாவதாக.

தவறானேபாதைனகளுக்குஎச்சரிக்ைக
௩ எேபசு நகரத்தல் நீ இருக்கேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன். நான்

மக்கேதானியாவுக்குப் ேபானேபாது நீ அவ்வாறு ெசய்யும்படி ேகட்ேடன். எேபசு
நகரில் சலர் தவறானவற்ைறப் ேபாத த்து வருகறார்கள். இது ேபால் ெசய்ய
ேவண்டாம் என்று ஆைணயட்டுச் ெசால்லும் ெபாருட்டு நீ அங்ேக தங்க இரு.
௪ உண்ைமயற்ற கட்டுக்கைதகைளக் ேகட்டு காலத்ைத வீணாக்க ேவண்டாம்
என்றும், குடும்ப வரலாற்றுப் பட்டியல்கைளக் ேகட்க ேவண்டாம் என்றும் கூறு.
அைவ ெவறும் வவாதங்கைள மட்டுேம உருவாக்கும். அைவ ேதவனுைடய
பணிக்குஉதவாதைவ. வசுவாசத்தன்மூலேம ேதவனுைடய பணி நைடெபறும்.
௫ மக்கள் அன்புெகாள்ள ேவண்டும் என்பேத இக்கட்டைளயன் ேநாக்கம். இந்த
அன்ைபப்ெபறமக்கள்தூயஇதயத்ைதப்ெபறேவண்டும். எதுசரியானதுஎன்று
எண்ணுகறார்கேளா அைதச் ெசய்ய ேவண்டும். உண்ைமயான வசுவாசம்
ெகாள்ளேவண்டும். ௬ ச லர் இக்காரியங்கைளச் ெசய்யத் தவறனார்கள்.
ஆைகயால்அவர்கள்அதலிருந்துவலக ஒன்றுக்கும்உதவாத காரியங்கைளப்
பற்ற இப்ெபாழுது ேபசுக றார்கள். ௭ அந்த மக்கள் நயாயப்ப ரமாண
ேபாதகர்களாக இருக்க வரும்புக றார்கள். ஆனால், அவர்களுக்குத் தாம்
என்ன ெசால்க ேறாம் என்பது ெதரியவல்ைல. அேதாடு தாம் உறுதயாகச்
ெசால்கன்றவற்ைறப் பற்றயும் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல.
௮ ஒருவன் சட்டத்ைதச் சரியாகப் பயன்படுத்தனால் அச்சட்டம்

நல்லெதன்று அறந்தருக்க ேறாம். ௯ சட்டமானது நல்ல மனிதர்களுக்காக
உருவாக்கப்படவல்ைல என்பதும் எங்களுக்குத் ெதரியும். சட்டத்துக்கு
எத ரானவர்களுக்காகவும், பன்பற்ற மறுப்பவர்களுக்காகவும் இச்சட்டம்
உருவாக்கப்பட்டது. இது ேதவனுக்கு எத ரானவர்களுக்காகவும்,
பாவ களுக்காகவும்,பக்தயல்லாதவர்களுக்காகவும்,தூய்ைமயற்றவர்களுக்காகவும்,
தம் ெபற்ேறாைரக் ெகால்க றவர்களுக்காகவும், ெகாைலகாரர்களுக்காகவும்
உருவாக்கப்பட்டது. ௧௦ வபசாரம், ஓரினக்கலவ , அடிைம வற்பைன, ெபாய்,
ஏமாற்று, ேதவனின் உண்ைம ேபாதைனக்கு எத ர்ப்பு ேபான்றவற்ைறச்
ெசய்கன்ற மக்களுக்கு உரியது. ௧௧ ெசால்லும்படி ேதவன் என்னிடம்
ஒப்பைடத்த நற்ெசய்தயன் ஒரு பகுத ேய என் ேபாதைனயாகும். ெபருைம
மிகுஅந்நற்ெசய்த மகைமயன்ேதவனிடமிருந்துவருகறது.

ேதவனுைடயகருைபக்காக நன்ற
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௧௨ நம் கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவுக்கு நான் நன்ற கூறுக ேறன்,
ஏெனனில் என்ைன வசுவாசமுள்ளவனாகக் கண்டுணர்ந்து ேசைவ ெசய்யும்
ெபாருட்டு அவர் எனக்கு இப்பணிையக் ெகாடுத்தருக்க றார். அவர் எனக்கு
பலத்ைதக் ெகாடுத்தருக்க றார். ௧௩முன்பு நான் கறஸ்துவுக்கு எத ராகப் ேபச
துன்பப்படுத்த , ெகாடுைமயான காரியங்கைளச் ெசய்ேதன். ஆனால் ேதவன்
என்னிடம் கருைணேயாடு இருந்தார். ஏெனன்றால், ெசய்வைத இன்னெதன்று
அறயாமல்நான்ெசய்ேதன். அவைரநம்பாதேபாதுதான்அவற்ைறச்ெசய்ேதன்.
௧௪ஆனால் கர்த்தராக ய அவர் தம் முழுைமயான கருைபைய எனக்குத் தந்தார்.
அேதாடுக றஸ்துஇேயசுவல்வசுவாசமும்அன்பும்வந்தது.
௧௫ நான் என்ன ெசால்க ேறேனா, அைவ உண்ைமயானைவ. நீங்கள்

அவற்ைற முழுைமயாக ஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும். பாவ கைள மீட்பதற்காகேவ
க றஸ்துவாகய இேயசு இந்த உலகத்துக்கு வந்தார். அவர்களுள் நான் மிக
ேமாசமானவன். ௧௬ ஆனால் எனக்குக் கருைண அளிக்கப்பட்டது. அதனால்
என் மூலம் இேயசு க றஸ்து எல்ைலயற்ற ெபாறுைம உைடயவர் என்று
புலப்படுத்தவ ட்டார். க றஸ்து தனது ெபாறுைமைய எல்லா பாவ களிலும்
ேமாசமான என்னிடம் காட்டினார். அவைர வசுவாச க்க றவர்கள் ந த்தய
வாழ்ைவப் ெபறுவர் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக நான் இருக்கும்படியாகக்
க றஸ்து வரும்பனார். ௧௭ கனமும், மகைமயும் ந ரந்தரமான அரசருக்கு
இருப்பதாக. அவர் அழிக்கப்படாதவர். பார்க்கப்படாதவர். அந்த ஒேர
ேதவனுக்ேக எப்ெபாழுதும்கனமும்,மகைமயும்உண்டாவதாக.
௧௮ தீேமாத்ேதயுேவ, நீ என் மகைனப் ேபான்றவன். நான் உனக்கு

ஓர் ஆைணயடுக ேறன். உன்ைனக் குறத்து முன்பு ெசால்லப்பட்ட
தீர்க்கதரிசனங்களின்படிேய வசுவாசத்த ற்காக மாெபரும் ேபாரில் நீ ஈடுபடு.
இதுேவஎனதுஆைண. ௧௯ெதாடர்ந்துவசுவாசம்ெகாள். உனக்குநயாயமானது
என்று ெதரிந்தைதச் ெசய். ச லர் இதைனச் ெசய்யவல்ைல. எனேவ அவர்கள்
வசுவாசத்தலிருந்து வலக வழுந்தார்கள். ௨௦இமேனயும், அெலக்சாண்டரும்
இத்தகு இரண்டு உதாரணங்கள். ேதவனுக்கு எத ராகப் ேபசக் கூடாது
என்பைதக் கற்றுக்ெகாள்ளும் ெபாருட்டு நான் அவர்கைள சாத்தானிடம்
ஒப்பைடத்துவ ட்ேடன்.

௨
ஆணுக்கும்ெபண்ணுக்கும்சலவதமுைறகள்
௧ எல்லாருக்குமாக ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள் என்று முதலில் உங்கைளக்

ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். எல்லாைரயும் பற்ற ேதவனிடம் ேபசுங்கள்.
அவர்களுக்குத் ேதைவயானவற்ைறப்பற்ற க் ேகளுங்கள். அவரிடம்
நன்றயுணர்வுடன் இருங்கள். ௨ அரசர்களுக்காகவும், அதகாரம்
உள்ளவர்களுக்காகவும் நீங்கள் ப ரார்த்தைன ெசய்ய ேவண்டும். முழுக்க
முழுக்கேசைவயும், ேதவைனக்குறத்தமரியாைதயும்அைமதயும்சமாதானமும்
உள்ள வாழ்ைவ நாம் ெபறும்ெபாருட்டு அத்தைலவர்களுக்காகப் ப ரார்த்தைன
ெசய்யுங்கள். ௩ இது நன்று. நம் மீட்பரான ேதவனுக்கு இது மிகவும்
வருப்பமானது.
௪ அைனத்து மக்களும் மீட்கப்பட ேவண்டும் என்று ேதவன் வரும்புக றார்.

அைனத்து மக்களும் உண்ைமைய அறந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்றும்
ேதவன் ஆைசப்படுக றார். ௫ ஒேர ஒரு ேதவேன இருக்கறார். மனிதர்கள்
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ேதவைன அைடவதற்கும் ஒேர ஒரு வழிதான் உள்ளது. அவ்வழி மனிதனாகப்
ப றந்த க றஸ்துவாகய இேயசுவன் மூலம் உருவாக றது. ௬ அைனத்து
மக்களின் பாவங்களுக்காகவும் அவர் தன்ைனேய தந்துவ ட்டார். ேதவன்
எல்லாைரயும் மீட்க வரும்புக றார் என்பதற்கு இேயசுேவ சாட்ச . அவர் சரியான
ேநரத்தல் வந்தார். ௭ அதனால்தான் நற்ெசய்தையப் பரப்புவதற்காக, நான்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன். அதனால் தான் நான் அப்ேபாஸ்தலானாகவும்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன். (நான் உண்ைமையத் தான் ெசால்க ேறன்.
ெபாய் ெசால்லவல்ைல) யூதர் அல்லாதவர்களுக்கான ேபாதகராகத்
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன். நான் அவர்கள் வசுவாசம் ெகாள்ளவும், உண்ைமைய
அறந்துெகாள்ளவும் ேபாத க்க ேறன்.
ஆணுக்கும்ெபண்ணுக்கும்வ ேசஷவதமுைறகள்
௮ஆண்கள்எல்லாஇடத்தலும் ப ரார்த்த க்க ேவண்டும்என்றுவரும்புக ேறன்.

ைககைள உயர்த்த ெஜபம் ெசய்யும் இவர்கள் தூய்ைமயானவர்களாக
இருக்கேவண்டும். இவர்கள் ேகாபமும், தர்க்கமும் இல்லாதவர்களாக இருக்க
ேவண்டும்.
௯ ெபண்கள் தமக்குப் ெபாருத்தமான ஆைடகைள அணியேவண்டுெமன்று

வரும்புக ேறன். மரியாைதக்குரிய வ தத்தல் அவர்கள் ஆைடகள்
இருக்கேவண்டும். எளிைமயாகவும், சரியான ச ந்தைன உைடயவர்களாகவும்
அவர்கள் இருக்க ேவண்டும். அவர்கள் நவநாகரீகமான தைலயலங்காரமும்,
ெபான்,முத்துநைகயலங்காரங்களும்,வைலயுயர்ந்தஆைடஅலங்காரங்களும்
இல்லாமல் இருப்பார்களாக. ௧௦ ஆனால், அவர்கள் அழகானவர்களாகத்
ேதான்ற நற்ெசயல்கைளச் ெசய்ய ேவண்டும். ேதவைன வழிபடுக ற ெபண்கள்
அவ்வதத்த ேலேயதங்கைளஅலங்கரித்துக்ெகாள்ளேவண்டும்.
௧௧ெபண்கள்எல்லாவற்றலும்அடக்கம்உைடயவராய்இருந்துஅைமத ேயாடு

கற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். ௧௨ ஆணுக்கு ஒரு ெபண் கற்ப க்க நான்
ஒத்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன். அேதாடுஆண்மீதுஒருெபண்அதகாரம்ெசலுத்தவும்
நான் ஒத்துக்ெகாள்ளமாட்ேடன். ெபண்கள் ெதாடர்ந்து எப்ேபாதும் அைமதயாக
இருக்கேவண்டும். ௧௩ ஏெனனில் ஆதாேம முதலில் பைடக்கப்பட்டான். ஏவாள்
ப றகு தான் பைடக்கப்பட்டாள். ௧௪ அேதாடு, சாத்தானின் தந்த ரத்துக்குள்
ஆதாம் அகப்படவல்ைல. ெபண் தான் முதலில் தந்த ரத்துக்குள் ச க்க
பாவயானாள். ௧௫ ெதாடர்ந்து வசுவாசமும் அன்பும் புனிதமும் ெகாண்டு நல்ல
வழியல்கட்டுப்பாட்ேடாடுெபண்கள்நடந்துெகாண்டால்,அவர்கள்தம்பள்ைளப்
ேபற்றன்மூலம்இரட்ச க்கப்படுவார்கள்.

௩
சைபயல்தைலவர்கள்
௧ நான் ெசால்வெதல்லாம் உண்ைமேய, மூப்பரின் ேசைவைய

வரும்புக றவன் நல்ல ேவைலையச் ெசய்வைதேய வரும்புக றான்.
௨ ஒரு மூப்பன் நல்லவனாகேவ இருக்க ேவண்டும். அவன் தன்ைனக்
குற்றம் சாட்டப்படாதவனாகப் பார்த்துக்ெகாள்ள ேவண்டும். அவன்
ஒேர ஒரு மைனவைய உைடயவனாகவும், சுயக்கட்டுப்பாடும், ஞானமும்
ெகாண்டவனாகவும் இருக்க ேவண்டும். மற்றவர்களால் மத க்கப்படேவண்டும்
மக்கைள உபசரிப்பவனாக இருக்க ேவண்டும். நல்ல ேபாதகனாகவும்
இருக்க ேவண்டும். ௩ அவன் மது அருந்துபவனாகவும், சண்ைடய ட
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வரும்புக றவனாகவும் இருக்கக் கூடாது. அவன் ெபாறுைமயும்,
சமாதானமும் உைடயவனாக இருக்கேவண்டும். அேதாடு அவன் பண ஆைச
இல்லாதவனாகவும் இருக்க ேவண்டும். ௪ அவன் தன் குடும்பத்தல் ச றந்த
தைலவனாக இருக்க ேவண்டும். அதாவது அவனது பள்ைளகள் அவனிடம்
முழு மரியாைதேயாடு கீழ்ப்படிந்து நடக்க ேவண்டும். ௫ஒருவன் தன் ெசாந்தக்
குடும்பத்தல் நல்லெதாரு தைலவனாக இருக்க ெதரியாவ ட்டால், ப றகு எப்படி
அவனால்ேதவனுைடயசைபப்ெபாறுப்ைபஏற்றுநடத்தமுடியும்?
௬ ஆனால் மூப்பராக வருகற ஒருவன் புத தாக வசுவாசம் ெகாண்டவனாக

இருக்கக்கூடாது. இதல் அவன் ெபருைமப்படுவதற்கு எதுவும் இல்ைல.
அவ்வாறு ெசய்தால் அவன் தற்ெபருைமக்காகத் தண்டிக்கப்படுவான்.
அது சாத்தான் ெபற்ற தண்டைனையப்ேபான்று இருக்கும். ௭ சைபயல்
இல்லாதவர்களின் மரியாைதையயும் ெபற்றவனாக மூப்பர் இருக்க ேவண்டும்.
ப றகு அவன் மற்றவர்களால் வமர்ச க்கப்படாமல் இருப்பான். சாத்தானின்
தந்த ரத்துக்கும்பலியாகாமல்இருப்பான்.

சைபயல்உள்ளஉதவயாளர்கள்
௮ இேத வதத்த ேலேய மக்களின் மரியாைதக்கு உரியவர்களாக ச றப்பு

உதவயாளர்களும் இருக்க ேவண்டும். அவர்கள் நைனப்ெபான்றும்
ெசால்ெலான்றுமாக இல்லாமலும், மதுக்குடியர்களாக இல்லாமலும்
இருக்கேவண்டும். மற்றவர்கைள ஏமாற்ற ெசல்வம் ேசர்ப்பவர்களாகவும்
இருக்கக்கூடாது. ௯அவர்கள், ேதவன் நமக்கு ெவளிக்காட்டிய உண்ைமகைளக்
கைடப்ப டிக்க றவர்களாகவும் சரிெயனப்படுவைத மட்டுேம ெசய்பவர்களாவும்
இருக்க ேவண்டும். ௧௦ முதலில் நீங்கள் அவர்கைளச் ேசாதைன ெசய்யுங்கள்.
அவர்களில் எதுவும் குற்றம் இல்லாவ ட்டால் ப றகு அவர்கள் வ ேசஷ
உதவயாளர்களாக ேசைவெசய்யமுடியும்.
௧௧ இைதப்ேபாலேவ மற்றவர்கள் மத க்கத்தக்கவர்களாக ெபண்கள் இருக்க

ேவண்டும். ப றர்ேமல் அவதூறு ேபசாதவர்களாகவும் இருக்கேவண்டும்.
அவர்கள் சுயக்கட்டுப்பாடு உள்ளவர்களாகவும், எல்லாவற்றலும் உண்ைம
உள்ளவர்களாகவும்இருக்கேவண்டும்.
௧௨ வேசஷ உதவயாளர்களாக இருப்பவர்கள் ஒேர ஒரு மைனவ

உைடயவர்களாக இருக்க ேவண்டும். அவர்கள் தம் பள்ைளகளுக்கும்
குடும்பங்களுக்கும் நல்ல தைலவர்களாக இருக்க ேவண்டும். ௧௩ இவ்வாறு
நல்ல வழியல் ேசைவ ெசய்க றவர்கள் ஒரு மரியாைதக்குரிய நைலைய
அைடவார்கள். இேயசு க றஸ்துவன் மீதுள்ள வசுவாசத்தல் ேமலும் உறுத
ெபறுவார்கள்.

நம்வாழ்க்ைகயன்இரகசயம்
௧௪ வைரவல் நான் உங்களிடம் வருேவன் என நம்புக ேறன். ஆனால்

இப்ெபாழுது இைத உங்களுக்கு எழுதக்ெகாண்டிருக்க ேறன். ௧௫ ப றகு
நான் வைரவல் வராவ ட்டாலும் ேதவனுைடய குடும்பத்தல் என்ெனன்ன
ெசய்யேவண்டும் என்பதுகுறத்து நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்வீர்கள். ேதவனுைடய
குடும்பம் என்பது ஜீவனுள்ள ேதவனின் சைபதான். உண்ைமயன்தூணாகவும்
அடித்தளமாகவும்சைபஇருக்க றது. ௧௬நம்வழிபாட்டுவாழ்வன்இரகசயம்எந்த
சந்ேதகத்துக்கும்இடம்இல்லாமல்மிகஉயர்ந்ததுஆகும்.
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“க றஸ்துமனித சரீரத்துடன்காட்ச யளித்தார்.
அவர் நீதயானவர் என்பைதஆவயானவர் நரூப த்தார்.
ேதவதூதர்களால்காணப்பட்டார்.
யூதர் அல்லாதவர்களின் ேதசங்களில் அவைரப் பற்றய நற்ெசய்த

பரப்பப்பட்டது.
உலெகங்கலுமுள்ளமக்கள்அவர்ேமல்வசுவாசம்ெகாண்டனர்.
அவர்மகைமயுடன்வானுலகற்குஎடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டார்.”

௪
தவறானேபாதகர்கைளப்பற்ற எச்சரிக்ைக
௧ வருங்காலத்தல் சலர் உண்ைமயான ேபாதைனைய நம்புவைத

நறுத்தவடுவார்கள் என்று தூய ஆவயானவர் கூற இருக்கறார். அவர்கள்
ெபாய் ெசால்லும் ஆவகளுக்குத் தைலவணங்குவார்கள். அவர்கள்
ப சாசுகளின் ேபாதைனகைளப் பன்பற்றுவார்கள். ௨ ெபாய்யும், தந்த ரமும்
உைடயவர்கள் மூலம் அத்தீய ேபாதைனகள் வருகறது. அந்த மக்கள் சரி
எது, தவறு எது என்று பார்க்கமாட்டார்கள். அவர்களுைடய புரிந்துெகாள்ளும்
தன்ைம,சூடுேபாடப்பட்டு,அழிக்கப்பட்டைதப் ேபான்றது. ௩அவர்கள்தருமணம்
ெசய்யக்கூடாது என்கன்றனர். ச ல உணவு வைககைள உண்ணக் கூடாது
என்றுகூறுகன்றனர். ஆனால்அந்தஉணவுகைளேதவேனபைடத்தருக்க றார்.
நம்புக றவர்களும், உண்ைமைய அறந்தவர்களும் அவற்ைற நன்ற ேயாடு
உண்ணலாம். ௪ ேதவனால் பைடக்கப்பட்ட அைனத்துேம நல்லதுதான்.
நன்றக் கடனாகப் ெபறுகறவைரயல் ேதவனால் உருவாக்கப்பட்ட எைதயும்
மறுக்கக்கூடாது. ௫ ேதவனால் பைடக்கப்பட்டைவ எல்லாம் ேதவனுைடய
வார்த்ைதயாலும்ப ரார்த்தைனகளாலும்தூய்ைமயாக்கப்படும்.
க றஸ்துவன்நல்லேவைலயாளாகஇரு
௬ அங்குள்ள சேகாதர சேகாதரிகளிடமும் இவற்ைறக் கூறு. இைவ

நீ இேயசு க றஸ்துவன் நல்ல ேவைலயாள் என்பைதக் காட்டும்.
வசுவாசமான வார்த்ைதகளாலும், பன்பற்றப்படுக ற நல்ல ேபாதைனயாலும்
நீ பலப்படுத்தப்படுக றாய் என்றும் காட்டுவாய். ௭மக்கள் ெசால்க ற அர்த்தமற்ற
கைதகள் ேதவனுைடய உண்ைமேயாடு சற்றும் ெபாருந்தாதைவ. அவற்றன்
கூற்றுக்கைளப் பன்பற்றாேத. ேதவனுக்கு உண்ைமயான ேசைவையச்
ெசய்ய கற்றுக்ெகாள். ௮உடற்பயற்சயானது சல வழிகளில் உதவகரமானது.
ஆனால் ேதவபக்தயானது எல்லா வழிகளிலும் உதவுவதாகும். அது
இவ்வாழ்க்ைகக்கு மட்டுமல்லாமல் இனிவரும் வாழ்வுக்கும் ஆசீர்வாதம்
தரும். ௯ நான் ெசால்வெதல்லாம் உண்ைம, அவற்ைற முழுைமயாக நீ
ஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும். ௧௦ இதற்காகத் தான் நாம் உைழக்க ேறாம்.
ேபாராடுக ேறாம்; ேதவனில் வசுவாசம் ெகாள்க ேறாம்; அவேர அைனத்து
மக்களின் மீட்பராக இருக்க றார். அேதாடு வசுவாச களுக்குச் ச றப்பான
முைறயல்மீட்பராகஇருக்க றார்.
௧௧ கட்டைளய ட்டு இவ்வஷயங்கைளப் ேபாதைன ெசய். ௧௨ நீ இளைமயாக

இருக்க றாய். ஆனால் உன்ைன முக்கயம் அற்றவனாக நடத்த யாைரயும்
அனுமதக்காேத. வசுவாசம் உைடயவர்கள் எப்படி வாழேவண்டும் என்பதற்கு
முன்மாத ரியாக இரு. வார்த்ைதயலும், வாழும் வைகயலும், அன்பலும்,
வசுவாசத்தலும்,தூயநடத்ைதயலும்வசுவாச களுக்குமுன்மாத ரியாகஇரு.
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௧௩ மக்களுக்குத் ெதாடர்ந்து ேவதவாக்கயங்கைள வாச த்துக்காட்டு.
அவர்கைள பலப்படுத்து, அவர்களுக்குப் ேபாதைனெசய். நான் வரும்வைர
இவற்ைறச் ெசய். ௧௪ உனக்குக் கைடத்துள்ள வரத்ைதப் பயன்படுத்த
நைனவுெகாள். மூப்பராக ய சைபேயார் உன் ேமல் ைககைள ைவத்தேபாது
தீர்க்கதரிசனத்தன்மூலம்இந்தவரத்ைதப்ெபற்றாய். ௧௫இவற்ைறத்ெதாடர்ந்து
ெசய். இவற்றுக்காகஉன்வாழ்ைவக்ெகாடு. ப றகு,உன்பணியன்வளர்ச்சைய
அைனவரும் கண்டுெகாள்வர். ௧௬ உன் வாழ்வலும் ேபாதைனையக் குறத்து
எச்சரிக்ைகயாக இரு. சரியாய் வாழ்ந்துஇவற்ைறப் ேபாதைன ெசய். அதனால்
உன் வாழ்ைவயும், உன் ேபாதைனையக் ேகட்பவர்களின் வாழ்ைவயும் நீ
காப்பாற்ற க்ெகாள்ளமுடியும்.

௫
மற்றவர்கேளாடுவாழ்வதற்கானசலவதமுைறகள்
௧முத ேயார்களிடம் ேகாபமாகப் ேபசாேத. ஆனால் அவர்கைளத் தந்ைதயாக

மத த்து நடத்து. இைளஞர்கைள சேகாதரர்களாக மத த்து நடத்து. ௨ முதய
ெபண்கைளத் தாயாகக் கருது. வயது குைறந்த ெபண்கைள சேகாதரிகளாக
நைன. அவர்கைளஎப்ெபாழுதும்நல்லமுைறயல்நடத்து.
௩ உண்ைமய ேலேய தனியாக உள்ள வதைவகைளப் பாதுகாத்து மத த்து

நட. ௪ ஆனால் ஒரு வதைவக்குப் பள்ைளகேளா, ேபரப்பள்ைளகேளா
இருந்தால், இவர்கள் தம் ெபற்ேறார்களுக்கு உதவுவதன் மூலம் தன்
குடும்பத்ைத மத க்க ேவண்டும் என்பைத முதலில் கற்கேவண்டும்.
இவர்கள் இைதச் ெசய்தால் ெபற்ேறார்களுக்கும் மூதாைதயர்களுக்கும்
நன்றக் கடன் ெசலுத்தயவர்களாவார்கள். இைதேய ேதவன்
ஒப்புக்ெகாள்க றார். ௫ வதைவயாக இருக்கும் ஒருத்த ேதவைனத் தன்
ஒேர வசுவாசமாகக்ெகாண்டிருப்பாள். இரவு பகல் என அவள் எப்ெபாழுதும்
ப ரார்த்தைன ெசய்வாள். ேதவனிடம் உதவைய ேவண்டுவாள். ௬ தனக்கு
சந்ேதாஷம் தரும் ெசயல்கைளச் ெசய்வத ேலேய ஒரு வதைவ தன் வாழ்ைவ
கழித்தாெளனில் உய ேராடு இருந்தாலும் இறந்தவளுக்குச் சமமாவாள்.
௭அங்குள்ள வசுவாச களிடம் தங்கள் குடும்பத்ைதக் கவனித்துக்ெகாள்ளும்படி
கூறு. அதனால் மற்றவர்கள் அவர்கள் தவறாக நடந்துெகாள்க றார்கள் என்று
கூறமாட்டார்கள். ௮ ஒருவன் தன் ெசாந்த மக்களிடமும் அக்கைற காட்ட
ேவண்டும். அைதவ டமுக்கயமாகஅவன்தன்ெசாந்தக் குடும்பத்தல்அக்கைற
காட்ட ேவண்டும். ஒருவன்இைதச்ெசய்யாவ ட்டால்ப றகுஅவன்உண்ைமயான
வசுவாசத்ைதக் ைகவ ட்டவன் ஆகறான். அவன் வசுவாசம் அற்றவைன வட
ேமாசமானவனாக றான்.
௯ உன் வதைவகள் பட்டியலில் ேசர்க்கப்பட, வதைவயானவளுக்கு

அறுபது வயதுக்கு ேமலாக இருக்கேவண்டும். அவள் தன் கணவனுக்கு
உண்ைமயானவளாக இருந்தருக்க ேவண்டும். ௧௦ நல்ல காரியங்கைளச்
ெசய்யும் ஒரு ெபண் எனஅறயப்பட்டிருக்க ேவண்டும். அதாவது பள்ைளகைள
வளர்த்தல், வீட்டில் அந்நயர்கைள உபசரித்தல், தூயவர்களின் கால்கைளக்
கழுவுதல், துன்பப்படுக றவர்களுக்குத் துைண புரிதல் ேபான்று தன் வாழ்க்ைக
முழுவதும்பலவதநன்ைமகைளச்ெசய்தல் ேவண்டும்.
௧௧ அந்தப் பட்டியலில் இளம் வதைவகைளச் ேசர்க்காதீர்கள். அவர்கள்

கறஸ்துவுக்குத் தம்ைம ஒப்பைடத்தாலும், பலமான காம ஆைசகளால்
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அவைர வ ட்டு ெவளிேய இழுக்கப்படுவர். அவர்கள் மீண்டும் தருமணம்
ெசய்துெகாள்ளவரும்பலாம். ௧௨இதற்காகேவஅவர்கள்குற்றவாளியாவார்கள்.
தாங்கள் முதலில் வாக்குறுத ெகாடுத்தபடி நடந்துெகாள்ளாததால்
குற்றவாளியாவார்கள். ௧௩ இவர்கள் வீடு வீடாகப் ேபாய்த் தங்கள் ேநரத்ைத
வீணாகப் ேபாக்குவார்கள். அது மட்டும் அல்ல, வீண் ேபச்சு ேபசுவார்கள்.
ேமலும் மற்ற மனிதர்களின் வாழ்க்ைககைளப் பற்றய தகவல்கைளத்
ெதரிந்துெகாள்வதல் ஆர்வமாக இருப்பார்கள். அவர்கள் மற்றவர்களின்
வாழ்க்ைக பற்றயவதந்த கைளயும், எைதச் ெசால்லக்கூடாேதா அவற்ைறயுேம
ெசால்வார்கள். ௧௪ ஆைகயால் இளம் வதைவகள் மீண்டும் தருமணம்
ெசய்து, பள்ைளகைளப் ெபற்று, வீட்ைடக் கவனித்துக்ெகாள்வார்களாக.
இதுேவ அவர்கள் ெசய்ய ேவண்டுெமன நான் வரும்புக ேறன். இந்த வழியல்
அவர்கள் எத ரிக்கு வமர்ச க்கும் வாய்ப்ைப ெகாடுக்கமாட்டார்கள். ௧௫ஆனால்,
ஏற்ெகனேவ சல இளம் வதைவகள் சாத்தாைனப் பன்பற்றத் ெதாடங்க
வ ட்டார்கள்.
௧௬ வசுவாசமுள்ள ஒரு ெபண்ணின் குடும்பத்தல் எவேரனும் வதைவகள்

இருந்தால் அவர்கள் இவர்களுக்கு உதவ ெசய்யேவண்டும். அவர்கள்
கவனிக்கப்பட ேவண்டும் என உதவகளுக்காக சைபயல் ெசன்று ெதாந்தரவு
ெசய்யக் கூடாது. அப்ெபாழுது குடும்பேம அற்ற வதைவகைளக் கவனிக்கும்
ெபாறுப்ைபமட்டுேம சைபஏற்றுக்ெகாள்ளஇயலும்.

மூப்பர்கைளப்பற்றயும் ப ற காரியங்கைளப்பற்றயும் இன்னும் சல
வஷயங்கள்
௧௭ சைபகைள நன்றாக நடத்த ச்ெசல்லும் மூப்பர்கள் தக்க ெகௗரவம் ெபற

ேவண்டும். ேபசுவதன் மூலமும், ேபாத ப்பதன்மூலம் உைழப்பவர்களாய்
இருப்பவர்கேள அத்தகு ெகௗரவத்ைதப் ெபறுவர். ௧௮ ஏெனன்றால்,
“பைணயல் அடிக்க ற மாட்டின் வாையக் கட்டாேத. அது உண்ணட்டும்”✡ என்று
ேவதவாக்கயம் கூறுகறது. “உைழக்க றவனுக்கு அதற்ேகற்ற கூலி
ெகாடுக்கப்படேவண்டும்”✡ என்றும்கூறுகறது.
௧௯ மூப்பர்களுக்கு எத ரான குற்றச்சாட்டுகைளக் கவனிக்காேத, இரண்டு

அல்லது மூன்று சாட்ச கள் இருந்தால் அைத ஏற்றுக்ெகாள். ௨௦ பாவம்
ெசய்பவர்கைளக் கண்டிக்க ேவண்டும். அதுவும் சைபக்கு முன்னால்
மற்றவர்களுக்கும்எச்சரிக்ைகயாகஇருக்கும்படி கண்டிக்க ேவண்டும்.
௨௧ ேதவனுக்கும், கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவுக்கும், ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட

ேதவ தூதர்களுக்கும் முன்பாக இவற்ைற நீ ெசய்யேவண்டும் என்று
ஆைணயட்டுக்கூறுக ேறன். பாரபட்சத்ேதாடுஒன்றும்ெசய்யாேத. அைதப்பற்ற
ஒவ்ெவான்ைறயும்ெதரிந்துெகாள்ளும்முன்புமுடிவுெசய்யாேத.
௨௨எவர்மீதும்ைககள்ைவக்கும்முன்புஎச்சரிக்ைகேயாடு ேயாச . மற்றவர்கள்

ெசய்யும் பாவங்களில் பங்குெகாள்ள ேவண்டாம். உன்ைனச் சுத்தம்
உள்ளவனாகக்காத்துக்ெகாள்.
௨௩ தீேமாத்ேதயுேவ! நீ இதுவைர தண்ணீைரேய குடித்து வந்தாய். அைத

நறுத்த ெகாஞ்சம் த ராட்ைச இரசமும் குடி. அது உன் வயற்றுக்கு நல்லது.
உனக்குஅடிக்கடிவரும்வயாதயல்உனக்குஇதுஉதவக்கூடும்.
✡ ௫:௧௮: உபா. 25:4-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௫:௧௮: லூக்கா 10:7-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௨௪ ச லரது பாவங்கள் ெவளிப்பைடயாக எல்லாருக்கும் ெதரியும்படியாக
இருக்கும். அவர்கள்நயாயம்தீர்க்கப்படுவார்கள்என்பைதஅவர்கள்பாவங்கேள
காட்டுகன்றன. ஆனால் சலரது பாவங்கேளா தாமதமாகேவ ெவளிப்படும்.
௨௫அவ்வாேற சலரது நற்ெசயல்களும் ெவளிப்பைடயாகேவ இருக்கும். அப்படி
இல்லாதைவகளும்மைறந்தருக்கமுடியாது.

௬
அடிைமகளுக்கானவதமுைறகள்
௧அடிைமகளாய் இருக்க ற அைனவரும் தங்கள் எஜமானர்களுக்கு மரியாைத

காட்டேவண்டும். அவர்கள் இதைனச் ெசய்யும்ெபாழுது ேதவனுைடய ெபயரும்,
நம் ேபாதைனயும் வமர்ச க்கப்படாமல் இருக்கும். ௨ ச ல அடிைமகளின்
எஜமானர்கள் வசுவாசம் உைடயவர்களாய் இருப்பார்கள். அதனால் அவர்கள்
இருவரும் சேகாதரர்களாய் இருப்பார்கள். எனினும் அந்த அடிைமகள்
தங்கள் மரியாைதையக் குைறத்துக்ெகாள்ளக் கூடாது. அவர்கள் ேமலும்
ச றப்பான முைறயல் தங்கள் ேவைலையத் தங்கள் எஜமானர்களுக்காகச்
ெசய்யேவண்டும். ஏெனன்றால் தாம் ேநச க்கும் வசுவாச களுக்கு
அந்த அடிைமகள் உதவக்ெகாண்டும் பயன் வைளவத்துக்ெகாண்டும்
இருக்கறார்கள்.
இக்காரியங்கைளச் ெசய்ய நீ அவர்களுக்கு இதைனப் ேபாத க்கவும்

உற்சாகப்படுத்தவும் ேவண்டும்.
தவறானேபாதைனயும்உண்ைமயானெசல்வமும்
௩ ச லர் தவறான ேபாதைனகைளச் ெசய்துவருகறார்கள். நமது

கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் உண்ைமயான ேபாதைனைய அவர்கள்
பன்பற்றுவதல்ைல. ேதவனுக்குச் ேசைவ ெசய்க ற உண்ைமயான
வழிையயும் அவர்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ளமாட்டார்கள். ௪ தவறான ேபாதகன்
தற்ெபருைமையஉைடயவன். அவனுக்குஎதுவும்புரியாது. வாக்குவாதங்களின்
ேமல் ஒரு ேநாய் ெகாண்ட உற்சாகத்ைத உைடயவனாக இருக்க றான்.
அது ெபாறாைமையயும், சண்ைடையயும், அவதூறுகைளயும், ெபால்லாத
ஐயங்கைளயும் உண்டாக்குகன்றன. ௫ உக்க ரமான தீயமனம் உைடயவர்கள்
ெவறும் வாக்குவாதங்கைளேய முடிவல் உருவாக்குகறார்கள். அவர்கள்
உண்ைமையத்ெதாைலத்துவ ட்டார்கள். ேதவைனேசவ ப்பதுெசல்வந்தனாகும்
வழி என்றுஅவர்கள்நைனக்கறார்கள்.
௬ தன்னிடம் இருப்பேத ேபாதும் என்று ஒருவன் தருப்த அைடக றாெனனில்

அத்துடன் அவனுக்குள்ள ேதவபக்தயானது மிகுந்த இலாபமாயருக்கும்,
என்பது உண்ைம. ௭ நாம் இந்த உலகத்துக்கு வரும்ேபாது எைதயும்
நம்ேமாடு ெகாண்டு வரவல்ைல. நாம் இறக்கும்ேபாதும் எைதயும் ெகாண்டு
ேபாகப் ேபாவதல்ைல. ௮ எனேவ, நம்மிடம் உள்ள உணவு, ஆைட
ஆகயவற்ேறாடு தருப்த அைடயேவண்டும். ௯ ேமலும் ெசல்வந்தராக
வரும்புக றவர்கள் ேசாதைனக்கு உள்ளாக றார்கள். அவர்கள் கண்ணிகளில்
மாட்டிக்ெகாள்க றார்கள். முட்டாள்தனமானதும் ஆபத்தானதுமான ஆைசகைள
வளர்த்துக்ெகாள்க றார்கள். அைவ அவர்கைளப் பாத த்து, அழிக்கும். ௧௦ பண
ஆைசயானது எல்லாவதமான பாவங்களுக்கும் வழி வகுக்கும். ச லர் ேமலும்
ேமலும் பணத்ைத வரும்ப உண்ைமயான ேபாதைனைய வ ட்டுவ ட்டார்கள்.
அதனால்தம்துன்பத்துக்குத்தாேம காரணமாக றார்கள்.
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நைனவுெகாள்ளேவண்டியவஷயங்கள்
௧௧ நீேயா ேதவனுைடய மனிதன். எனேவ நீ இவற்றல் இருந்து வலக

இருக்கேவண்டும். சரியான வழியல் வாழ முயற்ச ெசய். ேதவனுக்கு ேசைவ
ெசய். வசுவாசம், அன்பு, ெபாறுைம, சாந்தம் ஆகயவற்ைற ைவத்துக்ெகாள்.
௧௨ வசுவாசம் ைவத்தல் பந்தயத்தல் ஓடுவது ேபான்றது. அதல் ெவற்ற
ெபறக் கடுைமயாகப் பாடுபடு. ந த்தயஜீவைனப் பற்ற க்ெகாள். அத்தைகய
வாழ்க்ைகக்காகேவ நீ அைழக்கப்பட்டாய், அேநக மக்களுக்கு முன்னிைலயல்
கறஸ்துவன் ேபருண்ைமைய நீ அறக்ைக பண்ணியுமிருக்க றாய்.
௧௩ ேதவனுக்கும் கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவுக்கும் முன்பாக நான் ஒரு
ஆைணைய இடுக ேறன். ெபாந்தயு பலாத்துவன் முன்னால் நற்கும்ேபாது
அவர் ேபருண்ைமக்கு சாட்ச யம் வழங்கனவர். க றஸ்து இேயசு ஒருவேர
எல்லாவற்றற்கும் வாழ்வளிக்க றார். ௧௪ அதனால் இப்ெபாழுது உனக்குக்
கூறுக ேறன், உனக்கு ஆைணயட்டுள்ளபடி ெசய். நம் கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்துதரும்ப வரும்வைரகுற்றம்இல்லாமலும்பைழஇல்லாமலும்சரியாகச்
ெசய். ௧௫ ேதவன் அதைனச் சரியான ேநரத்தல் ந கழும்படி ெசய்வார். ேதவன்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவராகவும், ஏக சக்கரவர்த்தயாகவும் இருக்க றார். அவேர
அரசர்களுக்ெகல்லாம் அரசராகவும், கர்த்தர்களுக்ெகல்லாம் கர்த்தராகவும்
வளங்குகறார். ௧௬ அவர் ஒருவேர என்றும் மரிப்பதல்ைல. அவர் யாராலும்
அருகல் ெநருங்க வரமுடியாத ஒளியல் வாழ்க றார். எந்த மனிதனும்
அவைர ஒரு ேபாதும் பார்த்ததல்ைல. யாராலும் அவைரப் பார்க்கமுடியாது.
என்ெறன்ைறக்கும்அவருக்குக்கனமும்வல்லைமயும்உண்டாகுவதாகஆெமன்.
௧௭இந்தஆைணகைளச்ெசல்வர்களிடம்கூறு. ெபருமிதம் ெகாள்ளேவண்டாம்

என அவர்களுக்குச் ெசால். ெசல்வத்தன் மீது வசுவாசம் ந ரந்தரமாக
ைவக்கேவண்டாம் என்றும், ேதவன் மீது வசுவாசம் ைவக்குமாறும் கூறு.
ெசல்வம் வசுவாச ப்பதற்கு உரியதன்று. ஆனால் ேதவன் நம்ைம ெசழிப்பாகப்
பாதுகாக்க றார். அவற்ைற நாம் சந்ேதாஷமாக அனுபவக்க அவர்
ெகாடுக்க றார். ௧௮ நல்ல ெசயல்கைளச் ெசய்யுமாறு ெசல்வர்களிடம் கூறு.
வள்ளல்களாகவும், பக ர்ந்துெகாள்ள வரும்புக றவர்களாகவும் இருக்கக் கூறு.
௧௯இவற்ைறச்ெசய்வதன்மூலம்அவர்கள்பரேலாகத்தல்ஒருெபாக்கஷத்ைதச்
ேசமித்து ைவக்க றார்கள். அது அவர்களுக்குப் பலமான அஸ்தபாரமாக
எத ர்கால வாழ்ைவக் கட்ட உதவயாக இருக்கும். அதனால் உண்ைமயான
வாழ்ைவப்ெபறுவர்.
௨௦ தீேமாத்ேதயுேவ, ேதவன் உன்னிடம் நம்ப க்ைகயுடன் பல நல்ல

காரியங்கைளத் தந்தருக்க றார். அவற்ைறப் பாதுகாத்துக்ெகாள்.
ேதவனிடமிருந்துவராதமுட்டாள்தனமானகாரியங்கைளப்ேபசுக றவர்களிடமிருந்து
வலகு. உண்ைமக்கு எத ராக வாதம் ெசய்க றவர்களிடமிருந்தும் வலக ப்
ேபா. அவர்கள் “ஞானம்” என்று அைழப்பெதல்லாம் தவறான “ஞானம்” ஆகும்.
௨௧ ச லர் தங்களிடம் அந்த “ஞானம்” உள்ளதாகக் கூறக்ெகாள்க றார்கள்.
அவர்கள்உண்ைமயானேபாதைனயல்இருந்துவலக ப்ேபானார்கள்.
ேதவனுைடயகருைபஉங்கள்அைனவேராடும்இருப்பதாக!
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தீேமாத்ேதயுவுக்கு
எழுத யஇரண்டாம்கடிதம்

௧ இேயசு க றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனான பவுல் எழுதுவது: ேதவனின்
வருப்பப்படிேய நான் அப்ேபாஸ்தலனாேனன். க றஸ்து இேயசுவலுள்ள
வாழ்க்ைகயன் வாக்குறுதையப் பற்ற மக்களிடம் கூறுமாறு ேதவன் என்ைன
அனுப்பனார்.
௨ தீேமாத்ேதயுேவ! நீ எனக்குப் ப ரியமுள்ள மகைனப் ேபான்றவன். கருைப,

இரக்கம், சமாதானம் ஆகயவற்ைற நீ ப தாவாகய ேதவனாலும் கர்த்தராக ய
இேயசுக றஸ்துவனாலும்ெபறுவாய்என்றுநம்புக ேறன்.
நன்ற ெசலுத்துதலும்உற்சாகமூட்டுதலும்
௩ இரவலும் பகலிலும் என் ப ரார்த்தைனகளில் உன்ைன எப்ெபாழுதும்

நைனத்துக்ெகாள்ளுக ேறன். என்னுைடய முன்ேனார் ேசைவ ெசய்த
ேதவன் அவேர. நான் உனக்காக ேதவனுக்கு நன்ற ெசலுத்துக ேறன். நான்
அறந்த அளவல் சரியானைத மட்டுேம ெசய்க ேறன். ௪ நீ எனக்காக ச ந்தய
கண்ணீர்த் துளிகைள நான் நைனத்துப் பார்க்க ேறன். நான் உன்ைனக்
காண மிகவும் வரும்புக ேறன். அதனால் நான் முழு மகழ்ச்சைய அைடய
முடியும். ௫நான்உனதுஉண்ைமயானவசுவாசத்ைத நைனத்துப் பார்க்க ேறன்.
அத்தைகய வசுவாசம் முதலில் உன் பாட்டியான ேலாவ சாளுக்கும் உன்
தாயான ஐனிக்ேகயாளுக்கும் இருந்தது. அவர்கைளப் ேபான்ேற உனக்கும்
வசுவாசம் இருக்க றது என்று உறுதயாக நம்புக ேறன். ௬ ஆகேவதான்,
ேதவன் உனக்குக் ெகாடுத்த வரத்ைத நீ நைனத்துப் பார்க்கேவண்டும் என்று
வரும்புக ேறன். நான் எனது ைகைய உன் ேமல் ைவத்தேபாதுதான் ேதவன்
அந்த வரத்ைதக் ெகாடுத்தார். இப்ெபாழுது அந்த வரத்ைதப் பயன்படுத்த
ேவண்டும். அதுசறுதீப்ெபாற எரிந்துெபருெநருப்பாவதுேபாலவளரேவண்டும்
எனவரும்புக ேறன். ௭அச்சத்தன்ஆவைய ேதவன் நமக்குத் தராமல், சக்தயும்,
அன்பும்,சுயக்கட்டுப்பாடும்உள்ளஆவையேயதந்தருக்க றார்.
௮ எனேவ கர்த்தராக ய இேயசுைவப் பற்ற மக்களிடம் எடுத்துச் ெசால்ல

ெவட்கப்பட ேவண்டாம். என்ைனக் குறத்தும், நான் கர்த்தருக்காகச் சைறயல்
இருப்பதுகுறத்தும்ெவட்கப்படேவண்டாம். ஆனால்நற்ெசய்த க்காகஎன்ேனாடு
துன்பத்ைதஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். அதற்கானபலத்ைத ேதவன்தருகறார்.
௯ ேதவன் நம்ைமக் காத்து தனது பரிசுத்த மக்களாக்கனார். இது நமது

முயற்சயால் ந கழ்வதன்று. இது ேதவனால் ஆவது. தம் கருைபயால் நம்ைம
அைழப்பது அவரது த ட்டமாக இருந்தது. அவர் தனது கருைபைய இேயசு
க றஸ்துவன் மூலமாகேவ பைடப்பு காலத்த ற்கு முன்பருந்ேத வழங்குகறார்.
௧௦ அக்கருைப நமக்குத் ெதளிவானது. நமது இரட்சகராக ய இேயசு க றஸ்து
வந்தேபாதுதான் அக்கருைப நமக்குப் புலப்படுத்தப்பட்டது. இேயசு மரணத்ைத
அழித்து நமக்ெகல்லாம் ந த்தய வாழ்வுக்குரிய வழிையக் காட்டினார்.
நற்ெசய்தயன் மூலமாகேவ நமக்கு அவர் ந த்தய வாழ்ைவப் ெபறுவதற்கான
வழிையக்காட்டினார்.
௧௧அந்தநற்ெசய்தையச்ெசால்வதற்காகநான்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டிருக்க ேறன்.

நான் அவரது அப்ேபாஸ்தலனாகவும், நற்ெசய்த க்கான ேபாதகனாகவும்
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ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ேடன். ௧௨ நற்ெசய்தையப் பரப்ப க்ெகாண்டிருப்பதால்
இப்ேபாது துன் பப்படுத்தப்படுக ேறன். இதற்காக நான் ெவட்கப்படவல்ைல.
நான் நம்புக ற இேயசுைவப்பற்ற எனக்குத் ெதரியும். என்னிடத்தல் நம்ப
ஒப்பைடத்தவற்ைற அந்த நாள்வைரக்கும் காத்துக்ெகாள்ளும் வல்லைம
இேயசுவுக்குஉண்டு. இதைனநான்உறுதயாக நம்புக ேறன்.
௧௩ என்னிடமிருந்து நீங்கள் ேகட்ட உண்ைமயான ேபாதைனகைளப்

பன்பற்றுங்கள். க றஸ்து இேயசுவுக்குள் அன்பும் வசுவாசமும் ெகாண்டு
அப்ேபாதைனகைளப் பன்பற்றுங்கள். அப்ேபாதைனகள் நீங்கள் ேபாத க்க
ேவண்டியவற்ைறப் பற்ற உங்களுக்குச் சான்றாகக் காட்டும். ௧௪ உங்களிடம்
ெகாடுக்கப்பட்ட உண்ைமகைளப் பாதுகாத்துக்ெகாள்ளுங்கள். பரிசுத்த
ஆவயானவர் நம்மில் இருக்க றார். அவர் அவ்வுண்ைமகைளப் பாதுகாக்க
உதவுவார்.
௧௫ஆசய நாடுகளில் உள்ள பலர் என்ைனவட்டு வலகவ ட்டார்கள் என்பைத

நீஅறவாய். ப ெகல்லும் எர்ெமாெகேனயும்கூட என்ைனவட்டுவலகவ ட்டனர்.
௧௬ கர்த்தரானவர் ஒேநச ப்ேபாருவன் வீட்டாருக்குக் கருைப காட்டும்படி நான்
ப ரார்த்தைனெசய்க ேறன். பலமுைறஅவன்எனக்குஉதவயருக்க றான். நான்
சைறயல் இருந்தது பற்ற அவன் ெவட்கப்படவல்ைல. ௧௭ அவன் ேராமுக்கு
வந்தேபாது என்ைனக் காணும் ெபாருட்டு பல இடங்களில் கைடச வைரக்கும்
ேதடியருக்க றான். ௧௮ ஒேநச ப்ேபாரு அந்த நாளில் கர்த்தரிடமிருந்து கருைப
ெபறேவண்டும் என்று நான் கர்த்தரிடம் ேவண்டுக ேறன். எேபசு நகரில் அவன்
எவ்வைகயல்உதவயருக்க றான்என்றுஉனக்குநன்றாகேவெதரியும்.

௨
நம்ப க்ைகக்குரியவீரன்
௧ தீேமாத்ேதயுேவ, நீ என் மகைனப் ேபான்றவன். இேயசு க றஸ்துவற்குள்

நாம் ெகாண்டுள்ள கருைபயல் உறுதயாக இரு. ௨ நீ ேகட்ட என் ேபாதைனகள்
மற்றவர்களுக்கும் கூட ேபாத க்கப்பட ேவண்டும். நீ வசுவாசம் ைவத்தருக்க ற
மக்களிடம் எல்லாம் அதைனப் ேபாத ப்பாயாக. ப றகு அவர்களாலும் அவற்ைற
ஏைனய மக்களுக்குப் ேபாத க்க முடியும். ௩ நாம் அனுபவக்க ேநரும்
துன்பங்கைளப் பக ர்ந்துெகாள்ேவாம். அவற்ைற ஒரு உண்ைமயான ேபார்
வீரைனப்ேபான்று ஏற்றுக்ெகாள்ேவாம். ௪ ேபார் வீரனாயருக்கும் ஒருவன்
எப்ெபாழுதும் தனது ேமலத காரிையத் தருப்த ப்படுத்தேவ வரும்புவான்.
எனேவ அவன் மற்றவர்கைளப் ேபான்று தன் ெபாழுைத ேவறுவைகயல்
ேபாக்கமாட்டான். ௫ வதமுைறகளின்படி ேபாட்டிய டாமல் எந்த வைளயாட்டு
வீரனாலும் ெவற்ற க் க ரீடத்ைத அைடய முடியாது. ௬ பாடுபட்டு வைளய
ைவக்கற வவசாய ேய, வைளச்சலின் முதல் பகுத உணைவ உண்பதற்குத்
தகுதயானவன். ௭ நான் ெசால்லிக்ெகாண்டிருக்க ற வஷயங்கைளப் பற்ற
எண்ணிப்பார். இைவபற்றயமுழுைமயானஅறைவகர்த்தர்உனக்குத்தருவார்.
௮ இேயசு க றஸ்துைவ ஞாபகப்படுத்த க்ெகாள். அவர் தாவீதன்

குடும்பத்தலிருந்து வந்தவர். இறந்த ப றகு அவர் மரணத்தலிருந்து எழுந்தார்.
இதுதான் நான் ெசால்லும் நற்ெசய்த . ௯ நான் இதைனச் ெசால்வதால்
பலவத துன்பங்களுக்கு உட்படுக ேறன். நான் ஒரு குற்றவாளிையப்
ேபால் சங்கலிகளால் பைணத்துக் கட்டப்பட்டிருக்க ேறன். ஆனால்
ேதவனுைடய ேபாதைனகள் கட்டப்படவல்ைல. ௧௦ ஆைகயால் நான்
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ெபாறுைமேயாடு அைனத்துத் துன்பங்கைளயும் ஏற்றுக்ெகாள்க ேறன்.
ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கபட்ட அைனவருக்கும் உதவும் ெபாருட்ேட நான்
இதைனச் ெசய்ேதன். இதனால் மக்கள் இேயசு க றஸ்துவல் இரட்ச ப்ைபப்
ெபறுவார்கள். அதனால்முடிவற்றமகைமையப்ெபறுவர்.
௧௧இந்தப் ேபாதைனஉண்ைமயானது:

நாம்இேயசுேவாடுமரணமைடந்தருந்தால் ப றகுநாமும்அவேராடுவாழ்ேவாம்.
௧௨ நாம் துன்பங்கைள ஏற்றுக்ெகாண்டால் ப றகு அவேராடு ஆட்சயும்

ெசய்ேவாம்.
நாம்அவைர ஏற்றுக்ெகாள்ளமறுத்தால்ப றகுஅவரும்நம்ைமஏற்கமறுப்பார்.
௧௩ நாம் உண்ைமயுள்ளவராக இல்லாதருந்தாலும் அவர் ெதாடர்ந்து

உண்ைமக்குரியவராகஇருப்பார்.
ஏெனன்றால்அவர் தனக்குத்தாேனஉண்ைமயற்றவராகஇருக்கமுடியாது.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ேவைலயாள்
௧௪ மக்களிடம் இவற்ைறத் ெதாடர்ந்து ெசால்லுங்கள். ேதைவயற்ற

வாக்குவாதங்களில் ஈடுபடாதபடி ேதவனுக்கு முன்பு அவர்களுக்கு எச்சரிக்ைக
ெசய்யுங்கள். அதுஎவருக்கும்உதவாது. அைதக்கவனிப்பவர்கைளயும்அழித்து
வடும். ௧௫ ேதவன் உங்கைள ஏற்றுக்ெகாள்க றவைகயல் அவரிடம் உங்கைள
ஒப்பைடக்கஉங்களால்முடிந்தநல்லைதச்ெசய்யுங்கள். தன்ேவைலையப்பற்ற
ெவட்கப்படாத ேவைலயாளாக இருங்கள். க றஸ்துவன் உண்ைமயான
ேபாதைனகைளச் சரியானவழியல் ேபாத யுங்கள்.
௧௬ ேதவனிடமிருந்து ெபறப்படாத, பயன் இல்லாத காரியங்கைளப்

ேபசுேவாரிடமிருந்து வலக இருங்கள். அவ்வைக ேபச்சுகள் ஒருவைன
ேமலும் ேதவனுக்கு எத ராக்கும். ௧௭ அவர்களின் தீய ேபாதைனகள்
சரீரத்துக்குள் ேநாய் பரவுவது ேபான்று பரவும். இெமேநயுவும், ப ேலத்துவும்
இத்தைகயவர்ேள. ௧௮ அவர்களின் ேபாதைனகள் உண்ைமயலிருந்து ெவகு
ெதாைலவல் இருக்கன்றன. மரணத்தலிருந்து எழுங்காலம் ஏற்ெகனேவ
நடந்து முடிந்துேபானது என்று அவர்கள் ேபாத க்க றார்கள். அந்த இருவரும்
சலமனிதர்களின்வசுவாசத்ைதஅழித்துவ ட்டார்கள்.
௧௯ஆனால் ேதவனின் பலமான அஸ்தபாரம் அப்படிேய ெதாடர்ந்து உள்ளது.

அஸ்தபாரத்தன்மீது, “கர்த்தருக்குத் தன்ைனச் ேசர்ந்தவர்கள் எவெரன்று
ெதரியும்.” “கர்த்தரில் வசுவாசம் ெகாள்க ற ஒவ்ெவாருவரும் தவறு ெசய்வைத
நறுத்த க்ெகாள்ளேவண்டும்”✡ என்னும்வாசகம் எழுதப்பட்டுள்ளது.
௨௦ ஒரு ெபரிய வீட்டில் ெபான்னாலும், ெவள்ளியாலும் ெசய்யப்பட்ட

ெபாருட்கள் உள்ளன. அேதாடு மரத்தாலும், மண்ணாலும் ெசய்யப்பட்ட
ெபாருட்களும் உள்ளன. ச ல ெபாருட்கள் சல வ ேசஷ ேநாக்கங்களுக்காகப்
பயன்படுத்தப்படுகன்றன. மற்றைவ பற காரியங்களுக்காக பயன்படுத்தும்
ெபாருட்டு உள்ளன. ௨௧ எவெனாருவன் தீய காரியங்களில் ஈடுபடாமல் வலக
தன்ைனத் தாேன சுத்தமாக ைவத்துக்ெகாள்க றாேனா அவன் சறப்பான
ேநாக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுவான். அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு
எஜமானுக்குப் பயன்படுபவனாக இருப்பான். அவன் எவ்வத நற்பணி
ெசய்யவும்தயாராகஇருப்பான்.
✡ ௨:௧௯: எண். 16:5-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௨௨ ஓர் இைளஞன் ெசய்ய வரும்புக ற தீய ெசயல்களில் இருந்து வலக
இருங்கள். சரியான வழியல் வாழவும், வசுவாசம், அன்பு, சமாதனம்
ஆகயவற்ைறப் ெபறவும் கடுைமயாக முயற்சயுங்கள். ௨௩ இவற்ைற நீங்கள்
சுத்தமானஇதயம்உள்ளவர்கேளாடும்கர்த்தரிடம்நம்ப க்ைகஉள்ளவர்கேளாடும்
ேசர்ந்து ெசய்யுங்கள். முட்டாள்தனமான அறவற்ற வவாதங்களில் இருந்தும்
வலக நல்லுங்கள். இப்படிப்பட்ட வவாதங்கள் வளர்ந்து ெபரிதாகும் என்பைத
நீங்கள் அறவீர்கள். ௨௪ கர்த்தருைடய ஊழியன் சண்ைடக்காரனாக இருக்கக்
கூடாது. அவன் எல்ேலாரிடமும் இரக்கத்துடன் இருத்தல் ேவண்டும். அவன்
நல்ல ேபாதகனாகவும் இருக்க ேவண்டும். அவன் ெபாறுைமயுள்ளவனாக
இருக்க ேவண்டும். ௨௫ தன் ேபாதைனைய எத ர்க்க றவர்கேளாடு கர்த்தரின்
ஊழியன் ெமன்ைமயாகப் ேபச ேவண்டும். அவர்களும் உண்ைமைய
ஒப்புக்ெகாள்ளும் வைகயல் ேதவன் அவர்களின் மனத்ைதயும் மாற்றுவார்.
௨௬ப சாசானவன்இத்தைகயமக்கைளவைலேபாட்டுப்ப டித்துதன்வருப்பப்படி
ெசயல்பட ைவப்பான். எனினும் அவர்கள் வழித்ெதழுந்து, ப சாசு தன்ைனப்
பயன்படுத்துவைத அற ந்து, தம்ைமப் ப சாசன் வைலக்குள் இருந்து
வடுவத்துக்ெகாள்வர்.

௩
இறுத நாட்கள்
௧ இைத நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ளுங்கள், இறுத நாட்களில் ஏராளமான

ெதாந்தரவுகள் ேநரும். ௨ அந்தக் காலங்களில் மக்கள் தம்ைமயும்
ெசல்வத்ைதயும் மட்டுேம வரும்புவர். அவர்கள் ெபருமிதத்ேதாடும்,
ெசருக்ேகாடும் இருப்பார்கள். அவர்கள் மக்கைளப்பற்ற தீயவற்ைறேய
கூறுவர். பள்ைளகள் ெபற்ேறாருக்கு அடிபணியமாட்டார்கள். அவர்கள்
நன்றயல்லாதவர்களாவர். இரக்கமற்றவர்களாயருப்பர். ௩அடுத்தவர்களிடம்
அன்பற்றவர்களாய் மாறவடுவார்கள். அவர்கள் மற்றவர்கைள மன்னிக்க
மறுப்பார்கள். அவர்கள்தீயவற்ைறேய ேபசுவார்கள். அவர்கள்சுயக் கட்டுப்பாடு
இல்லாமல் இருப்பர். ெகாடிய வன்முைறயாளர்களாய் மாற நல்லவற்ைற
ெவறுக்கத் ெதாடங்குவர். ௪ இறுத நாட்களில் மக்கள் தம் நண்பர்களுக்ேக
எத ராக ப்ேபாவர். அவர்கள் ச ந்தைனயன்ற முட்டாள்தனமாகச் ெசயல்படுவர்.
அவர்கள் வீண்ெபருைம ெகாண்டவர்களாகவும் துேராக களாகவும் இருப்பர்.
அவர்கள் இன்பத்ைத வரும்ப , ேதவைன ேநச க்காதவர்களாக இருப்பர்.
௫ அவர்கள் ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்வதுேபாலத் ெதாடர்ந்து நடிப்பார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் வாழும் வழிேயா, ேதவனுக்கு அவர்கள் உண்ைமய ேலேய
ேசைவ ெசய்யவல்ைல என்பைதக் காட்டிக்ெகாடுத்துவடும். தீேமாத்ேதயுேவ
இவர்களிடமிருந்துவலக இரு.
௬ ச லர் சல வீடுகளுக்குப் ேபாய் அங்குள்ள பலவீனமும் பாவமும் உள்ள

ெபண்கைள அைடவர். அப்ெபண்கள் பாவம் நைறந்தவர்கள். அவர்கள்
ெசய்ய வரும்பய பலதீய காரியங்கேள அப்ெபண்கைளப் பாவத்தல் ஈடுபடத்
தூண்டும். ௭ அப்ெபண்கள் எப்ேபாதும் புதய ேபாதைனகைள வரும்புவர்.
ஆனால் உண்ைம பற்றய அறைவப் ெபற முடியாதவர்களாக இருப்பர்.
௮ யந்ேநையயும், யம்ப ேரையயும் நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ளுங்கள். அவர்கள்
ேமாேசக்கு எத ரானவர்கள். இவர்களும் அவர்கைளப் ேபான்ேற உண்ைமக்கு
எத ரானவர்கள். அவர்கள் குழம்பய எண்ணமுைடயவர்கள். அவர்கள்
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உண்ைமையப் பற்றயஅறைவஅைடய தவறவ ட்டார்கள். ௯ஆனால்அவர்கள்
தம் ெசயலில் ேமற்ெகாண்டு எந்த வளர்ச்சையயும் அைடயமாட்டார்கள்.
அவர்களின் முட்டாள்தனத்ைத அைனவரும் பார்ப்பர். இதுேவ யந்ேநயுக்கும்,
யம்ப ேரயுக்கும்ஏற்பட்டது.

இறுத அறவுைரகள்
௧௦ ஆனால் உனக்கு என்ைனப்பற்ற எல்லாம் ெதரியும். நான் ேபாதைன

ெசய்வது பற்றயும் என் வாழ்க்ைகமுைற பற்றயும் நீ அறவாய். என்
வாழ்வன் குறக்ேகாள்பற்றயும் நீ அறவாய். எனது வசுவாசம், ெபாறுைம,
அன்பு ஆகயவற்ைறயும் நீ அறவாய். நான் முயற்சையக் ைகவ டமாட்ேடன்
என்பைதயும் அறவாய். ௧௧ எனது உபத்த ரவங்கைளயும் நான் பட்ட
துன்பங்கைளயும் பற்ற நீ அற ந்தருக்க றாய். அந்த ேயாகயா, இக்ேகானியா,
லீஸ்த ரா ஆகய நகரங்களில் எனக்கு ஏற்பட்டவற்ைறப் பற்றயும் நீ அறவாய்.
ஆனால் நான்அனுபவத்த எல்லாஉபத்த ரவங்களிலிருந்தும் கர்த்தர் என்ைனக்
காப்பாற்ற வ ட்டார். ௧௨ ேதவன் வரும்புக றபடி இேயசு க றஸ்துவன் வழியல்
ெசல்க றஎவருேமஇத்தைகயதுன்பங்கைளக்கண்டிப்பாகஅனுபவக்கேவண்டி
இருக்கும். ௧௩ தீயவர்களும், ப றைர ஏமாற்றுகறவர்களும் ேமலும் ேமலும்
ெகட்டுப்ேபாவார்கள். அவர்கள் மற்றவர்கைள முட்டாளாக்குவார்கள். ஆனால்
அேத சமயத்தல்தம்ைமத்தாேமமுட்டாளாக்க க்ெகாள்வார்கள்.
௧௪ நீ அற ந்த ேபாதைனகளின்படி ெதாடர்ந்து ெசல். அைவ

உண்ைமயான ேபாதைனகள் என்பைத அற ந்தருக்க றாய். ஏெனனில்
அவ்வஷயங்கைள உனக்குப் ேபாத த்தவர்கள் மீது நம்ப க்ைக ைவக்கமுடியும்
என்பைத நீ அறவாய். ௧௫ நீ குழந்ைதப் பருவம் முதலாகப் பரிசுத்த
ேவதவாக்கயங்கைள அறந்தருக்க றாய். அைவ உன்ைன ஞானவானாக
மாற்றும் வல்லைமெகாண்டது. அந்த ஞானம் உனக்கு இேயசு க றஸ்துவல்
ெகாண்ட வசுவாசம் மூலம் இரட்ச ப்ைபப்ெபற வழிகாட்டும். ௧௬ அைனத்து
ேவதவாக்கயங்களும் ேதவனால் ெகாடுக்கப்பட்டைவ. இைவ ேபாத க்கப்
பயன்படும், வாழ்வல் தவறு ெசய்கன்றவர்களுக்கு வழிகாட்டும்.
இது தவறுகைளத் தருத்த நல் வழியல் வாழத் துைண ெசய்யும்.
௧௭ ேவதவாக்கயங்கைளப் பயன்படுத்த , ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்க றவன்,
ஆயத்தமுள்ளவனாகவும், ஒவ்ெவாரு நல்ல ேவைலக்கும் ேதைவயான
அைனத்ைதயும்உைடயவனாகவும்இருப்பான்.

௪
௧ ேதவனுக்கும் இேயசு க றஸ்துவுக்கும் முன்னால் உனக்கு ஒரு கட்டைளைய

இடுக ேறன். வாழ்க றவர்கள் மத்தயலும், இறந்தவர்கள் மத்தயலும் நயாயம்
தீர்ப்பவர் இேயசு ஒருவேர. இேயசுவுக்ெகன்று ஒரு இராஜ்யம் உண்டு.
அவர் மீண்டும் வருவார். எனேவ நான் இந்தக் கட்டைளைய வழங்குக ேறன்.
௨ மக்களிடம் நற்ெசய்தையக் கூற எப்ெபாழுதும் தயாராக இரு. மக்களிடம்
அவர்கள் ெசய்யேவண்டியவற்ைறச் ெசால். அவர்கள் தவறானவற்ைறச்
ெசய்யும்ேபாது எடுத்துச் ெசால்லி தடுத்து நறுத்து. நல்லைதச் ெசய்யும்ேபாது
உற்சாகப்படுத்து. இவற்ைறப்ெபாறுைமயுடனும்கவனத்துடனும்ேபாத .
௩ மக்கள் உண்ைமயான ேபாதைனகைளக் கவனிக்காத காலம் வரும்.

தம் ஒவ்ெவாரு வ ச த்த ர வருப்பத்ைதயும் சந்ேதாஷப்படுத்தும் ஏராளமான
ேபாதகர்கைள ேசர்த்துக்ெகாள்வார்கள். அவர்களுக்கு இது வருப்பமாக
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இருக்கும். மக்கள் ேகட்க வரும்புவைதேய அவர்கள் கூறுவர். ௪ மக்கள்
உண்ைமையக் ேகட்பைத நறுத்தவடுவர். அவர்கள் ெபாய்க்கைதகைளப்
ேபாத ப்பவர்கைளப் பன்பற்ற ஆரம்ப த்துவடுவர். ௫ஆனால் நீ எப்ெபாழுதும்
உன்ைனக் கட்டுப்படுத்த க்ெகாள்ளேவண்டும். துன்பம் வந்தாலும் அவற்ைற
ஏற்றுக்ெகாள்க. நற்ெசய்தையச் ெசால்லும் ேவைலையச் ெசய்க. ேதவனின்
ஊழியனாகஅைனத்துகடைமகைளயும்ெசய்க.
௬ என் வாழ்க்ைகைய ேதவனுக்ேக காணிக்ைகயாகத் தந்துவ ட்ேடன்.

இங்ேக என் வாழ்வு முடியும் காலம் ெநருங்க வ ட்டது. ௭ நான் ேபாரிேல
நன்றாகப் ேபாராடியருக்க ேறன். நான் பந்தயத்ைத முடித்துவ ட்ேடன். நான்
வசுவாசத்ைதப் பாதுகாத்தருக்க ேறன். ௮ இப்ெபாழுது எனக்காக ஒரு க ரீடம்
காத்தருக்க றது. அந்த நாளில் ேதவன் என்னிடம் இைதக் ெகாடுப்பார்.
கர்த்தேர ந யாயம் தீர்க்க றவர். அவர் சரியாகச் ெசய்வார். அந்த நாளில் அவர்
எனக்குக் க ரீடத்ைதத் தருவார். அவரது வருைகைய வரும்ப , அவருக்காகேவ
காத்தருக்க றஅைனவருக்கும்அவர் க ரீடத்ைதத்தருவார்.

தனிப்பட்டவார்த்ைதகள்
௯ உன்னால் எவ்வளவு வைரவல் என்னிடம் வர இயலுேமா அவ்வளவு

வைரவல் வர முயற்ச ெசய். ௧௦ ேதமா இந்த உலைக மிகுதயாக ேநச த்தான்.
அதனாேலேய அவன் என்ைன வட்டுப் ேபானான். அவன் ெதசேலானிக்ேக
நகரத்துக்குப் ேபானான். க ெரஸ்ெக கலாத்தயாவுக்குப் ேபானான். தீத்து
தல்மாத்தயாவுக்குப் ேபானான். ௧௧லூக்கா மட்டுேம என்ேனாடு இருக்கறான்.
நீ வரும்ேபாது உன்ேனாடு மாற்குைவயும் அைழத்து வா. இங்ேக அவன்
எனது பணிக்கு உதவயாக இருப்பான். ௧௨ நான் தீக க்குைவ எேபசுவுக்கு
அனுப்ப ேனன்.
௧௩ நான் துேராவாவல் இருந்தேபாது எனது ேமலங்கைய கார்ப்புவ டம் வ ட்டு

வ ட்டு வந்ேதன். நீ வரும்ேபாது அைத எடுத்து வா. எனது புத்தகங்கைளயும்
எடுத்துவா. குற ப்பாகேதாலால்ஆனஎன்புத்தகச்சுருைளஎடுத்துவா. அைவேய
எனக்குமிகவும் ேதைவப்படும்ஒன்றாகும்.
௧௪ ெகால்லனாகய அெலக்சாண்டர் எனக்கு எத ராகப் பல தீய ெசயல்கைளச்

ெசய்தான். அவன் ெசய்த ெசயல்களுக்கு கர்த்தர் அவைனத் தண்டிப்பார்.
௧௫ அவன் உன்ைனயும் துன்புறுத்தாதபடி பார்த்துக்ெகாள். அவன் நம்
ேபாதைனகைளேமாசமாக எத ர்த்தான்.
௧௬ முதல் முைறயாக நாேன என்ைனத் தற்காத்துக்ெகாண்ேடன். எவரும்

எனக்கு உதவவல்ைல. எல்ேலாரும் வலகவ ட்டனர். அவர்கைள
மன்னிக்குமாறு ேதவனிடம் ேவண்டுக ேறன். ௧௭ ஆனால் கர்த்தர் என்ேனாடு
இருந்தார். அவர் எனக்கு பலம் தந்தார். இவ்வைகயல் நற்ெசய்தையப்
ேபாத க்கும் என் ேவைல முழுைமயாக நைடெபறும். யூதர் அல்லாதவர்கள்
அைனவரும் நற்ெசய்தையக் ேகட்கேவண்டும் என்று கர்த்தரும் வரும்பனார்.
நான் சங்கத்தன் வாயல் வழாமல் காப்பாற்றப்பட்ேடன். ௧௮ எவராவது
என்ைன அழிக்க முயன்றால் கர்த்தர் என்ைனக் காப்பாற்றுவார். அவர்
பரேலாகஇராஜ்யத்த ற்குபாதுகாப்பாகக்ெகாண்டுேபாய்ேசர்ப்பார். கர்த்தருக்கு
எல்லாக் காலங்களிலும்மகைமஉண்டாவதாக.

இறுத வாழ்த்துக்கள்
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௧௯ ப ரிஸ்கல்லாளுக்கும், ஆக்கல்லாவுக்கும், ஓேநச ப்ேபாரின் வீட்டாருக்கும்
என் வாழ்த்துக்கைளக் கூறு. ௨௦ ெகாரிந்து நகரில் எரஸ்து இருந்துவ ட்டான்.
மிேலத்துவல்தூேராப்பீமுைவ ேநாயாளியாக வ ட்டு வ ட்டு வந்ேதன். ௨௧குளிர்
காலத்துக்கு முன்னால் நீ வந்து ேசருமாறு கடும் முயற்ச எடுத்துக்ெகாள்.
ஐபூலுவும், புேதஞ்சும், லீனுவும், கலவுதயாளும் கறஸ்துவல் உள்ள எல்லா
சேகாதரர்களும்உன்ைனவாழ்த்துகன்றனர்.
௨௨உன் ஆவேயாடுகூட கர்த்தர் இருப்பாராக. அவரது கருைப உங்கேளாடு

இருப்பதாக.
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தீத்துவுக்கு
எழுத யகடிதம்

௧ ேதவனுைடய ஒருஊழியனும், இேயசு க றஸ்துவன்அப்ேபாஸ்தலனுமான
பவுல் எழுத க்ெகாள்வது: ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்களின்
வசுவாசத்துக்குஉதவும்ெபாருட்டுநான்அனுப்பப்பட்ேடன். மக்கள்உண்ைமைய
அறந்துெகாள்ள உதவுவதற்ேக நான் அனுப்பப்பட்ேடன். எவ்வாறு ேதவனுக்கு
ேசைவ ெசய்ய ேவண்டும் என்பைத அந்த உண்ைம நமக்குக் காட்டுக றது.
௨ அந்த வசுவாசமும் அறவும் ந த்தய வாழ்வுக்கான நம்ப க்ைகயன் மூலேம
வருகன்றது. அவ்வாழ்க்ைகைய நமக்குத் தருவதாக ேதவன் வாக்குறுத
அளித்தருக்க றார். ேதவன் ெபாய் ெசால்வதல்ைல. ௩ சரியான ேநரத்தல்
உலகம் அவ்வாழ்ைவ அறந்துெகாள்ளுமாறு ேதவன் ெசய்தார். ேதவன்
தம் ேபாதைனகள் மூலம் இதைனச் ெசய்தார். அப்பணியல் என்ைன
நம்பயருக்க றார். அவற்ைற நான் ேபாத த்து வருக ேறன். ஏெனன்றால், நமது
இரட்சகராகஇருக்க ற ேதவன்எனக்குக்கட்டைளய ட்டிருக்க றார்.
௪ தீத்துவுக்கு எழுத க்ெகாள்வது: நாம் ஒன்றாகப் பக ர்ந்துெகாள்க ற

வசுவாசத்தல்நீ எனக்குஉண்ைமயானமகைனப்ேபான்றவன்.
கருைபயும், சமாதானமும் ப தாவாகய ேதவனிடமிருந்தும் கர்த்தராக ய

இேயசுக றஸ்துவடமிருந்தும்உண்டாவதாக.
க ேரத்தாவல்தீத்துவன்பணி
௫இன்னும்ெசய்யேவண்டியபலெசயல்கைளநீெசய்யும்ெபாருட்டும்உன்ைன

நான்க ேரத்தாவல்ஏற்ெகனேவஉன்னிடம்ெசான்னபடிஒவ்ெவாருநகரத்தலும்
மூப்பர்கைள நயமிக்கும் ெபாருட்டும் உன்ைன அங்ேக வ ட்டுவந்ேதன்.
௬மூப்பராக இருக்க றவன் எந்தத் தவறுகைளயும் ெசய்யாத குற்றமற்றவனாக
இருக்க ேவண்டும். அவன் ஒேர ஒரு மைனவைய உைடயவனாக இருக்க
ேவண்டும். அவனது பள்ைளகள் வசுவாச களாக இருக்கேவண்டும்.
ெகாடுைமக்காரர்களாகவும், கீழ்ப்படியாதவர்களாகவும் அவர்கள் இருக்கக்
கூடாது. ௭ ஒரு மூப்பர் ேதவனுைடய பணிையக் கவனிக்கும் கடைமைய
உைடயவர். எனேவ, அவருக்குத் தவறு ெசய்ேதாம் என்ற குற்ற உணர்வு
இருக்கக் கூடாது. தற்ெபருைமயும், சுயநலமும், முன் ேகாபமும் இல்லாதவராக
இருக்கேவண்டும். அவர் குடிகாரனாக இருக்கக் கூடாது. சண்ைடப் ப ரியனாக
இருக்கக்கூடாது. ப றைரஏமாற்ற ச்ெசல்வம்ேசர்ப்பவராகவும்இருக்கக்கூடாது.
௮ தம் வீட்டில் அந்நய மக்கைள வரேவற்று உபசரிக்க றவராகவும்,
நல்லவற்றன் மீது அன்புைடயவராகவும் மூப்பர்கள் இருக்க ேவண்டும்.
ஞானமும், ேநர்ைமயுமாய் வாழ்பவராகவும், தூய்ைமயும், சுய கட்டுப்பாடும்
உைடயவராகவும் அவர் இருக்க ேவண்டும். ௯ நாம் ேபாத க்கன்றவற்ைற
மூப்பர் உண்ைமய ேலேய பன்பற்றுபவராக இருக்கேவண்டும். உண்ைமயான
ேபாதைனயன் மூலம் மக்கைள உற்சாகப்படுத்த முடிந்தவராக அவர் இருக்க
ேவண்டும். உண்ைமயானேபாதைனகளுக்குஎத ரானவர்கைளஅவர்கள்எங்ேக
தவறுெசய்க றார்கள்என்பைதநரூப க்கும்வல்லைமயும் ேவண்டும்.
௧௦ பலர் பணிய மறுக்க றார்கள். அவர்கள் வீணான வார்த்ைதகைளப்

ேபச மக்கைளத் தவறான வழியல் நடத்த ச்ெசல்க றார்கள். குற ப்பாக
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யூதரல்லாதவர்கள் எல்லாரும் வருத்தேசதனம் ெசய்யப்படேவண்டுெமன்று
ெசால்க ற யூதர்கைள நான் குற ப்படுக ேறன். ௧௧இத்தைகயவர்களின் ேபச்சு
தவறானது என மக்களுக்குச் சுட்டிக்காட்டும் த றைமயுைடயவராக மூப்பர்
இருத்தல் ேவண்டும். பயனற்ற இத்தகு ேபச்சுக்கைளப் ேபசுவைத நறுத்த
ேவண்டும். எைதப் ேபாத க்கக் கூடாேதா அைதெயல்லாம் ேபாத த்து எல்லாக்
குடும்பங்கைளயும் அவர்கள் அழிக்க றார்கள். மக்கைள ஏமாற்ற ச் ெசல்வம்
ேசர்க்கேவ அவர்கள் இவ்வாறு ேபாத க்க றார்கள். ௧௨ க ேரத்தாவல் வச க்கும்
அவர்களின் ெசாந்த தீர்க்கதரிச ஒருவர் கூட, “க ேரத்தா மக்கள் ெபாய்யர்கள்,
ெகட்ட மிருகங்கள், ெபருவயற்றுச் ேசாம்ேபற கள்” என்று கூற இருக்கறார்.
௧௩ அந்தத் தீர்க்கதரிச ெசான்னெதல்லாம் உண்ைமதான். எனேவ அவர்கள்
தவறானவர்கள் என்றுகூறு. அவர்களிடம் நீ கண்டிப்பாக இரு. ப றேக அவர்கள்
வசுவாசத்தல் பலம் ெபறுவர். ௧௪ இவ்வதம் யூதக் கைதகைளக் கவனித்துக்
ேகட்பைத அவர்கள் நறுத்துவார்கள். உண்ைமைய ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுக்க ற
அவர்களின்கட்டைளகைளயும்பன்பற்றுவைதயும்நறுத்துவார்கள்.
௧௫ தூய்ைமயானவர்களுக்கு அைனத்தும் தூய்ைமயாக இருக்கும். பாவம்

நைறந்தவர்களுக்கும், நம்ப க்ைக அற்றவர்களுக்கும் எதுவும் தூய்ைமயாக
இராது. உண்ைமயல் அவர்களின் எண்ணங்கள் பாவம் உைடயதாகும்.
அவர்களின் மனசாட்ச அழிக்கப்பட்டது. ௧௬ ேதவைன அறந்ததாக அவர்கள்
கூறுகறார்கள். ஆனால் அவர்களின் ெசயல்கைளப் பார்த்தால் அவர்கள்
ேதவைன ஏற்றுக்ெகாள்ளாதது ெதரியும். அவர்கள் பயங்கரமானவர்கள்.
அவர்கள்அடக்கமில்லாதவர்கள்,அவர்களால்நன்ைமெசய்யஇயலாது.

௨
உண்ைமயானேபாதைனையப்பன்பற்றுதல்
௧ பன்பற்ற ேவண்டிய உண்ைமயான ேபாதைனைய நீ மக்களுக்குக் கூற

ேவண்டும். ௨ முதயவர்கள் சுயக் கட்டுப்பாடும், ெகௗரவமும் ஞானமும்
உைடயவர்களாக இருக்கப் ேபாதைன ெசய். அவர்கள் வசுவாசத்தலும்
அன்பலும்,ெபாறுைமயலும்உறுத உைடயவர்களாகஇருக்க ேவண்டும்.
௩ மற்றும் வாழும் முைறயல் பரிசுத்தமாய் இருக்கும் ெபாருட்டு முதய

ெபண்களிடம் ேபாதைனெசய். மற்றவர்கைளஎத ர்த்துஎைதயும்ேபசேவண்டாம்
என்றும், குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிைம ஆகேவண்டாம் என்றும் ெசால்.
அப்ெபண்கள் நல்லைதப் ேபாத க்கேவண்டும். ௪ அவ்வழியல், அவர்கள்
இளம் ெபண்களுக்குக் கணவன்மீதும் பள்ைளகள் மீதும் அன்புெகாள்ளுமாறு
அறவுறுத்த முடியும். ௫ அவர்களுக்கு ஞானத்ேதாடும், பரிசுத்தத்ேதாடும்
இருக்கும்படியும், வீட்ைடப் பராமரித்தல், கருைண, கணவனுக்குக் கீழ்ப்படிதல்
ேபான்றவற்ைறயும் அவர்கள் கற்ப க்க முடியும். ப றகு ேதவன் நமக்குத் தந்த
ேபாதைனகைளப்பற்ற எவரும்வமர்ச க்கமுடியாது.
௬ அந்தப்படிேய இைளஞர்கைளயும் ஞானமாயருக்கும்படிக் கூறு.

௭ இைளஞர்களுக்கு முன்மாத ரியாக ஒவ்ெவாரு வதத்தலும் நல்ல
ெசயல்கைளச் ெசய்யேவண்டும். ேநர்ைமேயாடும் அக்கைறேயாடும் உன்
ேபாதைனகள் இருக்க ேவண்டும். ௮ ேபசும்ேபாது உண்ைமையேய ேபசு.
அதனால் எவரும் உன்ைன வமர்ச க்க முடியாது. நமக்கு எத ராக எைதயும்
தவறாகச் ெசால்ல முடியாத நைலயல் நம்ைம எத ர்த்துப் ேபச வரும்
ஒவ்ெவாருவரும்ெவட்கப்படுவர்.
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௯ அடிைமகளுக்கும் அறவுைர கூறு. அவர்கள் எப்ெபாழுதும் தங்கள்
எஜமானர்களுக்குக் கீழ்ப்படியேவண்டும். அவர்கள் தங்கள் எஜமானர்களுக்கு
வருப்பமானைதேய ெசய்ய ேவண்டும். அவர்கள் எத ர்வாதம் ெசய்யக்கூடாது.
௧௦ அவர்கள் எஜமானர்களுக்கு உரியைதத் தருடக்கூடாது. அவர்கள் தம்
நடத்ைதயன்மூலம்முழுக்கமுழுக்கதாங்கள்நம்ப க்ைகக்குத்தகுதயானவர்கள்
என்பைதக் காட்டேவண்டும். நமது இரட்சகராக ய ேதவனுைடய ேபாதைனகள்
நல்லைவஎனப்புலப்படும்படிஅவர்கள்இப்படி நடந்துெகாள்ளேவண்டும்.
௧௧ நாம் வாழேவண்டிய வழி இது தான். ஏெனன்றால் ேதவனுைடய

கருைப வந்தருக்க றது. அது அைனவைரயும் இரட்ச க்கும். நமக்கும் அது
தரப்பட்டிருக்க றது. ௧௨ ேதவனுக்கு எத ராக வாழாமல் இருக்கவும், உலகம்
வரும்புக ற தீய காரியங்கைளச் ெசய்யாமல் இருக்கவும் அக்கருைண
ஞானத்ைதயும், நீதையயும் ேபாத க்க றது. ேதவ பக்தயும் உைடயவர்களாக
இவ்வுலகல் வாழ அது கற்றுத்தருகறது. ௧௩ நமது மகா ேதவனும்,
இரட்சகருமாகய இேயசு க றஸ்துவன் வருைகக்குக் காத்தருக்கும்ேபாது
அவ்வதமாய் நாம் வாழேவண்டும். அவேர நமது ெபரும் நம்ப க்ைக.
அவர் மகைமயுடன் வருவார். ௧௪ நமக்காக அவர் தன்ைனேய தந்தார்.
அக்க ரமங்களிலிருந்தும் நம்ைம வடுவக்க அவர் இறந்தார். நற்ெசயல்கைள
எப்ெபாழுதும்ெசய்யஆர்வமாகஇருக்கும்அவருக்குச்ெசாந்தமானமக்களாகய
நம்ைமப் பரிசுத்த மனிதர்களாக்கஅவர்இறந்தார்.
௧௫ மக்களிடம் இவற்ைறக் கூறு. உனக்கு முழு அதகாரம் உண்டு. அந்த

அத காரத்தால் மக்கைளப் பலப்படுத்து. அவர்கள் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்
என்றுகூறு. நீ முக்கயமற்றவன் என மற்றவர்கள் உன்ைன நடத்தும் அளவுக்கு
எவைரயும்அனுமதக்காேத.

௩
வாழ்வதற்ேகற்ற சரியானவழி
௧ கீழ்க்கண்டவற்ைறச் ெசய்ய நைனவல் ைவக்கும்படி மக்களிடம்

ெசால். ஆள்ேவாரின் அத காரிகளுக்கும் அரசு அலுவலகர்களுக்கும்
அடங்க இருக்கவும், நன்ைம ெசய்யத் தயாராக இருக்கவும், ௨ யாருக்கும்
எத ராகத் தீைமையப் ேபசாமல் இருக்கவும், கீழ்ப்படியவும், மற்றவர்கேளாடு
சமாதானமாகவும், ெமன்ைமயாகவும் எல்லா மனிதர்களிடமும் மரியாைத
காட்டவும்இதைனவசுவாச களிடம்கூறு.
௩ கடந்த காலத்தல் நாமும் முட்டாளாக இருந்ேதாம். நம்மிடம் கீழ்ப்படிதல்

இல்ைல. தவறுகறவர்களாக நாம் இருந்ேதாம். பலவத ஆைசகளுக்கும்
இன்பங்களுக்கும் அடிைமப்பட்டுக் க டந்ேதாம். தீயவற்ைறச் ெசய்து,
ெபாறாைமேயாடு வாழ்ந்ேதாம். மக்கள் நம்ைம ெவறுத்தார்கள். நாமும்
ஒருவைரெயாருவர்ெவறுத்ேதாம். ௪ஆனால்பறகு,இரட்சகராக யேதவனுைடய
கருைபயும், அன்பும் ெவளிப்படுத்தப்பட்டன. ௫ ேதவனுடன் சரியான
வைகயல் இருக்கும்ெபாருட்டு நாம் ெசய்த எந்த நல்ல ெசயல்களாலும்
இரட்ச க்கப்படவல்ைல. அவருைடய கருைபயால் நாம் இரட்ச க்கப்பட்ேடாம்.
நம்ைமப் புதய மனிதர்களாக்கும் சுத்த கரிப்பன் மூலமும், பரிசுத்த ஆவயன்
புதுப்ப க்கும்வல்லைமமூலமும்,அவர்இரட்ச த்தார். ௬அவர்நமதுஇரட்சகராக ய
இேயசு க றஸ்துவன் மூலம் அந்தப் பரிசுத்த ஆவைய நம் மீது முழுைமயாகப்
ெபாழிந்தார். ௭ ேதவனது கருைபயால் நாம் அவேராடு நீத மான்களாேனாம்.
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ேதவன் நமக்கு ஆவையக் ெகாடுத்தார். அதனால் நாம் ந த்தய வாழ்ைவப்
ெபறமுடியும். அதுேவநாம் நம்ப க்ெகாண்டிருப்பதும்ஆகும். ௮இந்தப் ேபாதைன
உண்ைமயானது.
மக்கள்இதைனப்புரிந்துெகாள்ளேவண்டும். இதைனஉறுதப்படுத்த க்ெகாள்ள

ேவண்டும் என்று நான் வரும்புக ேறன். அப்ெபாழுது ேதவைன நம்பும் மக்கள்
தம் வாழ்ைவ நன்ைம ெசய்வதற்குப் பயன்படுத்த எச்சரிக்ைகயாக இருப்பர்.
இைவநல்லைவ, எல்லா மக்களுக்கும்பயன்உள்ளைவ.
௯முட்டாள்தனமாக வாக்குவாதம் ெசய்ேவார், பயனற்றகுடும்பக் கைதகைளப்

ேபசுேவார், சண்ைடகைளத் தூண்டி வடுேவார், ேமாேசயன் சட்டங்கைளக்
குறத்து வாக்குவாதம் ெசய்ேவார் ஆக ேயாரிடமிருந்து வலக இரு.
அைவ எதற்கும் பயனற்றைவ, யாருக்கும் உதவாதைவ. ௧௦ எவனாவது
வாக்குவாதங்கைள உருவாக்கனால் அவைன எச்சரிக்ைக ெசய். அவன்
மீண்டும் வாக்குவாதம் ெசய்தால் ேமலும் அவைன எச்சரிக்ைக ெசய். அவன்
மீண்டும் வாக்குவாதம் ெசய்ய ஆரம்ப த்தால் அவனது ெதாடர்ைப வ ட்டுவடு.
௧௧ ஏெனன்றால் இப்படிப்பட்ட ஒருவன் நைல தவற , பாவம் ெசய்க றவனாக
இருக்க றான் என்பைத நீ அற ந்தருக்க றாய். இவனது பாவங்கேள இவன்
தவறானவன்என்பைதநரூப க்க றது.
நைனவல்ைவக்கேவண்டியைவ
௧௨ நான் உங்களிடம் அர்த்ெதமாைவயும் தீக க்குைவயும் அனுப்புேவன்.

அவர்கைள நான் அனுப்புக றெபாழுது நீ ந க்ெகாப்ேபாலிக்கு வந்து என்ைனப்
பார்க்க முயற்ச ெசய். நான் மைழக்காலத்தல் அங்ேக இருப்பது என்று முடிவு
ெசய்துள்ேளன். ௧௩ வழக்கறஞனான ேசனாவுக்கும், அப்ெபால்ேலாவுக்கும்
எவ்வதக்குைறவும்இல்லாதபடிஅவர்கைளஅனுப்பைவ. தமக்குத்ேதைவயான
அைனத்ைதயும் அைடய அவர்களுக்கு உன்னால் முடிந்த அளவு உதவெசய்.
௧௪ நன்ைம ெசய்வதற்குரியதாகத் தம் வாழ்ைவப் பயன்படுத்தும்படி நம் மக்கள்
கற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். ேதைவயானவர்களுக்கு நன்ைம ெசய்யேவண்டும்.
ப றகுஅவர்களின்வாழ்வுபயனற்றதாகஇருக்காது.
௧௫ என்னுடன் இருக்கற எல்லாரும் உனக்கு வாழ்த்து கூறுகன்றனர்.

வசுவாசத்தல்நம்ைம ச ேநக க்க றவர்களுக்குநீயும்வாழ்த்துகூறு.
உங்கள்அைனவேராடும் ேதவனுைடயகருைபஇருப்பதாக.
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ப ேலேமானுக்கு
எழுத யகடிதம்

௧ இேயசு க றஸ்துவுக்காக சைறப்பட்டிருக்க ற பவுலும் சேகாதரனாகய
தீேமாத்ேதயுவும்எழுதுவது,
எங்கள் அன்புக்குரிய நண்பனும் எங்கேளாடு பணியாற்றுகறவனுமாகய

ப ேலேமானுக்கு எழுதுவது: ௨ எங்கள் சேகாதரியாக ய அப்பயாவுக்கும்,
எங்கேளாடுள்ளஊழியனாகயஅர்க்க ப்புவுக்கும்உங்கள்வீட்டிேலகூடிவருகற
சைபக்கும்எழுதுவது:
௩ நமது ப தாவாகய ேதவனாலும் கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவாலும்

உங்களுக்குக்கருைபயும் சமாதானமும்உண்டாகட்டும்.

ப ேலேமானின்அன்பும்வசுவாசமும்
௪ என் ப ரார்த்தைனகளில் உங்கைள நைனத்துக்ெகாள்க ேறன். நான்

எப்ேபாதும் உங்களுக்காக ேதவனிடம் நன்ற ெசலுத்துக ேறன். ௫ கர்த்தராக ய
இேயசுவ டம் நீங்கள் ெகாண்ட வசுவாசத்ைதயும் ேதவனுைடய பரிசுத்தமான
அைனத்து மக்களிடமும் நீங்கள் ெகாண்ட அன்ைபயும் பற்ற நான்
ேகள்வப்படுக ேறன். உங்கள் வசுவாசத்துக்கும் அன்புக்கும் ேதவனுக்கு நன்ற
ெசலுத்துக ேறன். ௬ இேயசுவல் நாம் ெகாண்டுள்ள எல்லா நல்லவற்ைறயும்
நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள, நீங்கள் பக ர்ந்துெகாள்ளும் வசுவாசம் உதவட்டும் என
நான் ப ரார்த்த க்க ேறன். ௭ எனது சேகாதரேன! ேதவனுைடய மக்களிடம் நீ
அன்பாக இருந்தாய். அவர்கைள மக ழ்ச்ச ெகாள்ளச் ெசய்தாய். இது எனக்கு
மட்டற்றமக ழ்ச்சையயும்ஆறுதைலயும்ெகாடுத்தருக்க றது.

சேகாதரைனப் ேபாலஏற்றுக்ெகாள்
௮ நீங்கள் ெசய்ய ேவண்டிய சல காரியங்கள் உள்ளன. நான் உங்களுக்குக்

கட்டைளய ட முடியும். க றஸ்துவல் நம்முைடய உறவானது அப்படிச் ெசய்யும்
உரிைமையக் ெகாடுக்க றது என நான் உணருக ேறன். ௯ ஆனால், நான்
உங்களுக்குக் கட்டைளய டவல்ைல. மாறாக அன்பனிமித்தம் நான்இவற்ைறச்
ெசய்யுமாறுஉங்கைளேகட்க ேறன். நான்பவுல். இப்ேபாதுநான்ஒருமுதயவன்.
இேயசு க றஸ்துவுக்காகச் சைறப்பட்டவன். ௧௦ என் மகன் ஒேநசமுக்காக
உங்கைளக் ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். நான் சைறயல் இருந்தேபாது அவன்
எனக்குவசுவாசத்தல்மகன்ஆனான். ௧௧கடந்தகாலத்தல்அவன்உங்களுக்குப்
பயனற்றவனாக இருந்தான். ஆனால் இப்ெபாழுேதா அவன் உங்களுக்கும்
எனக்கும்பயனுள்ளவன்.
௧௨ நான் அவைன உங்களிடம் மீண்டும் அனுப்புக ேறன். அவனுடன்

என் இதயத்ைதயும் ேசர்த்து அனுப்புக ேறன். ௧௩ நற்ெசய்த க்காகச்
சைறப்பட்டிருக்க ற எனக்கு ேசைவ ெசய்வதற்காக அவைன என்ேனாடு
ைவத்தருக்க வரும்ப ேனன். எனக்குக் கைடக்கும் அவன் உதவ
எனக்கு உதவுவதன்மூலம் உண்ைமயல் உங்களிடமிருந்து வருகறது.
௧௪ ஆனால் முதலில் உங்கைளக் ேகட்டுக்ெகாள்ளாமல் நான் எைதயும்
ெசய்ய வரும்பவல்ைல. அதற்குப் பன்பு எனக்காக நீங்கள் ெசய்க ற நல்ல
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காரியங்கள், என்னுைடய வற்புறுத்தலுக்காக அல்லாமல் நீங்களாகேவ
வரும்ப ச்ெசய்தைவயாகஇருக்கும்.
௧௫ ெகாஞ்சக் காலமாக ஒேநசமு உங்கைள வ ட்டுப் ப ரிந்தருந்தான்.

ஒருேவைள என்ெறன்ைறக்குமாக நீங்கள் அவைனத் தரும்பப் ெபறும்
ெபாருட்டு இது ந கழ்ந்தது. ௧௬இனிேமல் ஒருஅடிைமயாக அல்ல, அடிைமக்கும்
ேமலானவனாக, அன்புகுரிய சேகாதரனாக இருப்பான். நான் அவைன மிகவும்
ேநச க்க ேறன். நீங்கள் அைதவ ட ேமலாக ேநச க்க ேவண்டும். கர்த்தருக்குள்
அவைனமனிதனாகவும்நல்லசேகாதரனாகவும்நீங்கள்ேநச க்கேவண்டும்.
௧௭ நீங்கள் என்ைன நண்பனாக ஏற்றுக்ெகாண்டால், ப றகு அவைனயும்

தரும்பவும் ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். என்ைன வரேவற்பது ேபாலேவ
அவைனயும் வரேவற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௮ அவன் உங்களிடம் ஏதாவது
ஒருவைகயல் ெசய்த குற்றங்கைளயும் கடன்கைளயும், என் கணக்கல்
ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௧௯ நான் பவுல். நாேன என் ைகயால் உங்களுக்கு
இதைன எழுதுக ேறன். நான் ஒேநசமுவன் கடைனத் தீர்த்துவடுேவன்.
உங்கள் வாழ்வுக்காக நீங்கள் என்னிடம் கடன்பட்டுள்ளைதப்பற்ற நான்
ஒன்றும் ெசால்லமாட்ேடன். ௨௦ எனேவ என் சேகாதரேன! ஒரு கறஸ்தவன்
என்கற முைறயல் எனக்குச் ெசய்யப்படும் ஒரு உதவயாக நீங்கள் அைதச்
ெசய்யேவண்டும் எனக் ேகட்க ேறன். க றஸ்துவுக்குள் என் இதயத்ைத
ஆறுதல்படுத்துங்கள். ௨௧ நான் ெசால்வைதக் காட்டிலும் அதகமாக நீங்கள்
எனக்குச் ெசய்வீர்கள் என்று அற ேவன். இதைன நீங்கள் ஒப்புக்ெகாள்வீர்கள்
என்றஉறுத எனக்குஇருப்பதால்உங்களுக்குஇக்கடிதத்ைதஎழுதுக ேறன்.
௨௨ ேமலும் நான் தங்குவதற்காக ஓர் இடத்ைத ஏற்பாடு ெசய்யுங்கள். உங்கள்

ேவண்டுதலுக்கு ேதவன் ெசவ சாய்ப்பார் என்று நான் நம்புக ேறன். உங்கள்
ப ரார்த்தைனகள்மூலமாக நான்உங்களிடம்வரமுடியும்என்றும்நம்புக ேறன்.
இறுத வாழ்த்துக்கள்
௨௩இேயசுக றஸ்துவுக்காகஎப்பாப்ப ராவும்என்ேனாடுசைறைவக்கப்பட்டிருக்க றான்.

அவனும் உங்களுக்கு வாழ்த்து கூறுகறான். ௨௪ மாற்கு, அரிஸ்தர்க்கு, ேதாமா,
லூக்கா ேபான்ேறாரும் உங்களுக்கு வாழ்த்துைரக்க றார்கள். இவர்கள்
என்ேனாடுபணியாற்றுகறார்கள்.
௨௫ நம் கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் கருைப உங்கள் ஆவயுடன்

இருப்பதாக.
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எப ேரயருக்கு
எழுத யகடிதம்

ேதவன்தன்குமாரன்மூலமாகப் ேபச யருக்க றார்
௧ கடந்த காலத்தல் ேதவன், தீர்க்கதரிச கள் மூலம் நமது மக்களிடம்

ேபச யருக்க றார். அவர், பல ேவறுபட்ட வழிகளிலும் பல சமயங்களிலும்
ேபசனார். ௨ இப்ேபாது இந்த இறுத நாட்களில் மீண்டும் ேதவன்
நம்ேமாடு ேபச யருக்க றார். அவர் தன் குமாரன் மூலம் நம்ேமாடு ேபச
இருக்க றார். அவர் தன் குமாரன் மூலமாக இந்த முழு உலைகயும்
பைடத்தார். எல்லாவற்றற்கும் உரிைமயாளராக ேதவன் தன் குமாரைனத்
ேதர்ந்ெதடுத்தருக்க றார். ௩ அந்தக் குமாரன் ேதவனுைடய மகைமைய
ெவளிப்படுத்துகறார். ேதவனுைடய தன்ைமைய முழுவதுமாக ெவளிக்காட்டும்
உருவமாக அவர் இருக்க றார். அவர் தனது வலிைமமிக்க கட்டைளகளினால்
ஒவ்ெவான்ைறயும் ஒருங்கைணத்து ைவத்தருக்க றார். குமாரனானவர்
மக்கைளப்பாவங்களிலிருந்துபரிசுத்தப்படுத்தனார். ப றகுஅவர்ேதவனுைடய
வலது பக்கத்தல் பரேலாகத்தல் அமர்ந்தார். ௪அவர் ேதவதூதர்கைளவ ட மிகச்
ச றந்தெபயைர ேதவனிடமிருந்துெபற்றார். அவர் ேதவதூதர்கைளவ டமிகவும்
ச றப்புக்குரியவரானார்.
௫கீழ்க்கண்டவற்ைறேதவன்ஒருேபாதும்ேதவதூதர்களிடம்ெசான்னதல்ைல,

“நீர் எனதுகுமாரன்,
இன்றுநான்உமக்குப் ப தாஆேனன்.” சங்கீதம் 2:7

அேதாடுஎந்த ேதவதூதனிடமும் ேதவன்இவ்வாறுெசான்னதல்ைல,

“நான்அவரதுப தாவாகஇருப்ேபன்.
அவர் எனதுகுமாரனாகஇருப்பார்.” 2 சாமுேவல் 7:14

௬ேமலும்தனதுமுதற்ேபறானகுமாரைனபூமிக்குஅனுப்புக றேபாது,

“ேதவதூதர்கள் எல்ேலாரும் அந்தக் குமாரைனத் ெதாழுதுெகாள்ளக்கடவர்கள்”
உபாகமம் 32:43

என்றுகூறனார்.

௭ேதவன்ேதவதூதர்கைளப்பற்ற க்கூறும்ேபாது,

“ேதவன் தன் ேதவதூதர்கைளக் காற்ைறப் ேபான்றும் தன் ஊழியர்கைள
ெநருப்பு

ஜூவாைலகைளப் ேபான்றும்ெசய்க றார்” சங்கீதம் 104:4
எனக்குற ப்படுக றார்.

௮ஆனால்ேதவன்தம்குமாரைனப்பற்ற ச்ெசால்லும்ேபாது,

“ேதவேன! உமதுச ம்மாசனம்என்ெறன்ைறக்கும்உள்ளது.
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சரியானதீர்ப்புகளால்உமதுஇராஜ்யத்ைதநீர்ஆள்வீர்.
௯நீர் நீதையவரும்புக றீர். அநீதையெவறுக்கன்றீர்.

ஆைகயால் ேதவேன,உமதுேதவன்உம்ேமாடுஇருப்பவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தைதக் காட்டிலும் ெபருமக ழ்ச்சைய உமக்குத் தந்தருக்க றார்.”
சங்கீதம் 45:6-7

௧௦ேமலும் ேதவன்,

“கர்த்தாேவ,ஆரம்பத்தல்நீர்பூமிையப் பைடத்தீர்.
ேமலும்உமதுைககள்ஆகாயத்ைதப் பைடத்தன.

௧௧இைவமைறந்துேபாகலாம். ஆனால்நீேரா நைலத்தருப்பீர்.
ஆைடகைளப் ேபான்றுஅைனத்தும்பழசாக ப் ேபாகும்.

௧௨நீர்அவற்ைறஒருசால்ைவையப் ேபாலமடித்துவடுவீர்.
அைவஓர்ஆைடையப் ேபான்றுமாறும்.

ஆனால்நீேரா மாறேவமாட்டீர்.
உமதுஜீவன்ஒருேபாதும்அழியாது” சங்கீதம் 102:25-27

என்றும்கூறுகறார்.

௧௩ேதவன்எந்த ேதவதூதனிடமும்,

“உமதுபைகவர்கைளஉம்முைடயஅதகாரத்துக்குக்கீழ்க்ெகாண்டுவரும்வைர
எனதுவலதுபக்கத்தல்உட்காரும்” சங்கீதம் 110:1

என்றுஎன்ைறக்கும்ெசான்னதல்ைல.

௧௪ ேதவதூதர்கள் எல்லாரும், ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்துெகாண்டிருக்க ற
ஆவகள் ஆவார்கள். இரட்ச ப்ைபப் ெபறப் ேபாக றவர்களுக்கு உதவ ெசய்யும்
ெபாருட்டுஅவர்கள்அனுப்பப்படுக றார்கள்.

௨
நமதுஇரட்ச ப்பானதுசட்டங்கைளவ டப்ெபரியது
௧ஆைகயால், நமக்குச் ெசால்லித்தரப்பட்ட வஷயங்கைளப் பன்பற்றுவதல்

நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்கேவண்டும். அவ்வாறு இருந்தால் உண்ைம
வழியல்இருந்துவலகாமல்இருப்ேபாம். ௨ேதவதூதர்கள்மூலமாக ேதவனால்
ெசால்லப்பட்ட அப்ேபாதைனக்கு எத ராக யூதர்கள் ெசயல்பட்டேபாதும்,
அதற்கு கீழ்ப்படியாமல் ேபானேபாதும், ஒவ்ெவாரு முைறயும் அதற்காக
தண்டிக்கப்பட்டனர். ௩ நமக்கு அளிக்கப்பட்ட இரட்ச ப்பு மிக உயர்ந்தது. எனேவ
நாம் இந்த இரட்ச ப்ைப முக்கயமானதாகக் கருதாமல் வாழும் பட்சத்தல்
நாமும் தண்டிக்கப்படுேவாம். இந்த இரட்ச ப்பு கர்த்தராேலேய முதன் முதலாக
அறவக்கப்பட்டது. இந்த இரட்ச ப்பு உண்ைமயானது என்பைத அவரிடத்தல்
ேகட்டவர்கள் நரூப த்துள்ளனர். ௪ அத சயங்கள், ெபரிய அைடயாளங்கள்,
பலவைகயான அற்புதங்கள் மூலம் ேதவனும் கூட அைத நரூப த்துள்ளார்.
பரிசுத்த ஆவயானவரிடமிருந்து மக்களுக்கு வரங்கைளக் ெகாடுப்பதன்
மூலமும் நரூப த்துள்ளார். அவர் வரும்பய வதத்த ேலேய அந்த வரங்கைள
அவர்ெகாடுத்தார்.

மனிதர்கைளஇரட்ச க்க மனிதர்கைளப் ேபாலானார் க றஸ்து



எப ேரயர்௨:௫ 2342 எப ேரயர்௨:௧௪

௫ வரப்ேபாக ற புதய உலகத்ைத ஆள்பவர்களாக ேதவன் ேதவதூதர்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல. நாம் ேபச க்ெகாண்டிருக்க ற உலகம் அதுதான். ௬ ச ல
இடத்தல்

“ேதவேன! நீர் ஏன்மனிதைரப் பற்ற அக்கைறெகாள்க றீர்?
மனிதகுமாரைனப்பற்றயும்

ஏன்அக்கைறெகாள்க றீர்?
அவர்அவ்வளவுமுக்கயமானவரா?

௭ெகாஞ்ச ேநரத்த ற்குேதவதூதர்கைளவ ட அவைரச் ச றயவர்ஆக்கவ ட்டீர்.
அவைரமகைமயாலும்கனத்தாலும்முடிசூட்டினீர்.

௮நீர் எல்லாவற்ைறயும்அவரதுகட்டுப்பாட்டுக்குள்ெகாண்டுவந்தீர்” சங்கீதம்
8:4-6

என்றுஎழுதப்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறு அைனத்ைதயும் அவரது கட்டுப்பாட்டுக்குள் ேதவன் ெகாண்டு
வந்துவ ட்டதால் அவருக்குக் கட்டுப்படாதது எதுவுமில்ைல எனலாம். ஆனால்
அவர் அைனத்ைதயும் ஆள்வைத நாம் இன்னும் பார்க்கவல்ைல. ௯ ச றது
காலத்த ற்கு இேயசு ேதவதூதர்களுக்கும் தாழ்ந்தவராக்கப்பட்டிருந்தார்.
ஆனால் இப்ேபாது துன்பப்பட்டு மரித்ததால் மகைமயாலும், கனத்தாலும்
முடிசூடிக்ெகாண்டிருப்பைத நாம் பார்க்க ேறாம். ேதவனுைடய கருைபயனால்
ஒவ்ெவாருமனிதனுக்காகவும்இேயசுமரித்தார்.
௧௦ ேதவேன அைனத்ைதயும் பைடத்தவர். அைனத்தும் அவரது

மகைமக்காகேவ உள்ளன. தன் மகைமையப் பக ர்ந்துெகாள்ள ஏராளமான
மக்கைள அவர் வரும்பனார். எனேவ, தமக்குத் ேதைவயானவற்ைற அவர்
ெசய்தார். மக்கைள இரட்ச ப்புக்கு வழி நடத்த ச் ெசல்ல பூரணமானவராக
ேதவன் இேயசுைவ ஏற்படுத்தனார். இேயசு தன் துன்பத்தால் ஒரு பூரண
இரட்சகரானார்.
௧௧ மக்கைளப் பரிசுத்தமாக்குக றவரும் பரிசுத்தமாக்கப்படுக றவர்களும்

ஒேர குடும்பத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் ஆவார்கள். எனேவ அவர்கைளத்
தம் சேகாதரர்களாகவும் சேகாதரிகளாகவும் அைழக்க இேயசு ெவட்கம்
ெகாள்ளவல்ைல.
௧௨ “ேதவேனஉம்ைமப்பற்ற நான்என்சேகாதர சேகாதரிகளிடம்கூறுேவன்.

உம்முைடய மக்கள் கூட்டத்தன் நடுவல் உம்ைமப் புகழ்ந்து பாடுேவன்”
சங்கீதம் 22:22

என்றுஅவர்கூறுகறார்.

௧௩ “ேதவன்மீதுஎன்நம்ப க்ைகையைவப்ேபன்”* ஏசாயா 8:17
என்றும்அவர்ெசால்க றார்.

“ேதவன்எனக்களித்த பள்ைளகேளாடுநான்இங்ேகஇருக்க ேறன்” என்றுஅவர்
ெசால்க றார். ஏசாயா 8:18

௧௪ மாம்சீகமான உடைலக்ெகாண்ட மக்கேள அந்தப் பள்ைளகள்.
ஆகேவ இேயசுவும், அவர்கைளப் ேபான்ேற மாற அவர்கைளப் ேபான்ேற

* ௨:௧௩: ேதவன்…ைவப்ேபன்ஏசாயா 8:18.
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அனுபவத்ைதயும் ெபற்றார். மரண அதகாரத்ைதத் தன்ேனாடு ைவத்தருக்க ற
ப சாைச தனது மரணத்தன் மூலம் அழிக்கும்ெபாருட்டு இேயசு இப்படிச்
ெசய்தார். ௧௫ அவர்கைள வடுதைல ெசய்யும் ெபாருட்ேட இேயசு தம்
பள்ைளகைளப் ேபாலாக மரித்தார். மரண பயத்தன் காரணமாக தம்
வாழ்க்ைக முழுக்க அவர்கள் அடிைமயாக இருந்தார்கள். ௧௬ இேயசு
ேதவதூதர்களுக்கு உதவ ெசய்ய வரவல்ைல என்பது ெவளிப்பைட. அவர்
ஆப ரகாமின்வழிவந்த மக்களுக்ேகஉதவவந்தார். ௧௭இதனால்இேயசு, எல்லா
வைகயலும்அவர்களுக்குசேகாதரைரப்ேபால்இருப்பதுஅவருக்குமுக்கயமாக
இருந்தது. இவ்வழியல் ேதவனுக்கான ேசைவயல் அவர்களுைடய இரக்கமும்
நம்ப க்ைகயும் உள்ள ெபரிய ேபாதகராக இருக்கவும், மக்களின் பாவங்களுக்கு
மன்னிப்ைப வழங்கவும் அவரால் முடிந்தது. ௧௮ இப்ேபாது ேசாதைனகைள
எத ர்ெகாள்க ற மக்களுக்கு இேயசுவால் உதவ ெசய்ய முடியும். இேயசுவும்
துன்பங்களுக்கு உள்ளாக ேசாதைனகளுக்கு ஆட்பட்டவர் என்பதால், அவரால்
உதவ ெசய்யமுடியும்.

௩
இேயசு ேமாேசையவ டெபரியவர்
௧ எனேவ, நீங்கள் அைனவரும் இேயசுைவப் பற்ற ச ந்தைன ெசய்ய

ேவண்டும். ேதவன் இேயசுைவ நம்மிடம் அனுப்பனார். அவர் நம்
வசுவாசத்தன் ப ரதானஆசாரியர் ஆவார். எனது பரிசுத்தமான சேகாதர
சேகாதரிகேள! நான் இைத உங்களுக்காகக் கூறுக ேறன். நீங்கள்
ேதவனால் அைழக்கப்பட்டிருக்க றீர்கள். ௨ ேதவன் இேயசுைவ நம்மிடம்
அனுப்ப நமது ப ரதான ஆசாரியர் ஆக்கனார். ேமாேச ேபான்று
உண்ைமயுள்ளவராய் முழுக்குடும்பத்தன் ெபாறுப்பும் இேயசுவ டம்
ஒப்பைடக்கப்பட்டிருந்தது. ௩ ஒருவன் ஒரு வீட்ைடக் கட்டும்ேபாது மக்கள் அந்த
வீட்ைட வ ட மனிதைனேய ெபரிதும் மத ப்பர். இேதேபால, ேமாேசையவ ட
அத க மரியாைதக்கு இேயசு தகுதயானவராக இருக்க றார். ௪ ேதவன்
எல்லாவற்ைறயும் பைடக்க றார் எனினும் ஒவ்ெவாரு வீடும் யாேரா ஒருவனால்
கட்டப்படுக றது. ௫ ேமாேச ேதவனுைடய வீட்டில் ஒரு பணியாைளப் ேபான்று
உண்ைமயுள்ளவனாயருந்தான். எத ர்காலத்தல் ெசால்வைதப் பற்ற அவன்
ெசான்னான். ௬ ஆனால் ஒரு மகைனப் ேபால ேதவனுைடய குடும்பத்ைத
ஆள்வதல் இேயசு உண்ைமயுள்ளவராயருக்க றார். நம்மிடமுள்ள மாெபரும்
நம்ப க்ைகயைனத் ெதாடர்ந்து உறுத ப்படுத்த ேமன்ைமயாக எண்ணினால்,
வசுவாச களாகயநாம் ேதவனுைடயகுடும்பத்தவர்களாயருப்ேபாம்.

நாம் ேதவைனத்ெதாடர்ந்துபன்பற்ற ேவண்டும்
௭பரிசுத்தஆவயானவர்ெசால்வதுேபால்,

“இன்றுநீங்கள்ேதவனுைடயசத்தத்ைதக் ேகட்டால்,
௮வனாந்த ரத்தல் நீங்கள் ேதவைனச் ேசாத த்தேபாது, ேதவனுக்கு எத ராக
நீங்கள்

கலகம் ெசய்த கடந்த காலத்ைதப் ேபால உங்கள் இதயத்ைதக்
கடினப்படுத்தாதீர்கள்.

௯ நாற்பது வருடங்களாக வனாந்த ரத்தல் நான் ெசய்தைத உங்கள் மக்கள்
பார்த்தார்கள்.
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ஆனால்அவர்கள்என்ைனயும்என்ெபாறுைமையயும் ேசாத த்தனர்.
௧௦எனேவநான்அவர்களிடம் ேகாபம்ெகாண்ேடன்.

‘அம்மக்களின் ச ந்தைனகள்எப்ேபாதும்தவறாகேவஇருக்கன்றன.
அம்மக்கள் என்வழிகைள எப்ேபாதும் புரிந்துெகாண்டதல்ைல’ என்று நான்
ெசான்ேனன்.

௧௧ எனேவ நான் ேகாபத்ேதாடு, ‘அவர்கள் ஒருேபாதும் எனது
இைளப்பாறுதலுக்குள்

நுைழயமுடியாது’ என்றுஆைணயட்ேடன்.” சங்கீதம் 95:7-11

௧௨ எனேவ சேகாதர சேகாதரிகேள! பாவம் நைறந்தவராகவும், ஜீவனுள்ள
ேதவனிடமிருந்து வலகுகற நம்ப க்ைகயற்ற இருதயமுள்ேளாராகவும்
உங்களில் யாரும் இல்லாதபடி கவனமாயருங்கள். ௧௩ ஆனால் ஒவ்ெவாரு
நாளும் ஒருவருக்ெகாருவர் உதவயாக இருங்கள். “இன்று” எனப்படும்
நைல இருக்கறேபாேத இைதச் ெசய்யுங்கள். உங்களில் யாரும் பாவத்தால்
முட்டாளாக்கப்படாதருக்கவும் உறுதயாக இருக்கவும் இைதச் ெசய்யுங்கள்.
௧௪ இது எதற்காக? ெதாடக்கத்தல் நாம் ெகாண்டிருந்த நம்ப க்ைகையத்
ெதாடர்ந்து உறுதயாய் பற்ற க்ெகாண்டிருப்ேபாமானால் நாம் அைனவரும்
கறஸ்துவுடன்பங்குஉள்ளவர்களாகமுடியும். ௧௫இைதத்தான்,

“இன்றுநீங்கள்ேதவனுைடயசத்தத்ைதக ேகட்டால், ேதவனுக்குஎத ராக நீங்கள்
கலகம் ெசய்த கடந்த காலத்ைதப் ேபால உங்கள் இதயத்ைதக்
கடினப்படுத்தாதீர்கள்” சங்கீதம் 95:7-8

என்றுேவதவாக்கயங்களில் எழுதப்பட்டிருக்க றது.

௧௬ யார் ேதவனுைடய ெசய்தையக் ேகட்டு அவருக்கு எத ராக மாறனார்கள்?
எக ப்தலிருந்து ேமாேசயால் வழிநடத்தப்பட்டவர்கள் அைனவரும் அப்படிேய
இருந்தார்கள். ௧௭ ேமலும் நாற்பது வருடங்களாக ேதவன் யார் மீது ேகாபம்
ெகாண்டார்? பாவம் ெசய்தவர்கள் மீது அல்லவா? அவர்களைனவரும்
வனாந்த ரத்த ேலேய மடிந்து ேபானார்கள். ௧௮ எனது இைளப்பாறுதலுக்குள்
ப ரேவச க்க முடியாது என்று யாரிடம் ேதவன் கூறனார்? அவருக்குக்
கீழ்ப்படியாத மக்களிடம் மட்டும் தாேன கூறனார். ௧௯ எனேவ, அந்த மக்கள்
ேதவனுைடயஇைளப்பாறுதலுக்குள்நுைழயமுடியாது என்றார். ஏன்? அவர்கள்
வசுவாசம்உைடயவர்களாகஇருக்கவல்ைல.

௪
௧ேதவன்அந்தமக்களுக்குக்ெகாடுத்தவாக்குறுத இன்றும்நம்மிடம்உள்ளது.

ேதவனுைடய இைளப்பாறுதலில் நாம் ப ரேவச க்க முடியும் என்பேத அந்த
வாக்குறுத . ஆைகயால் உங்களில் யாரும் இவ்வாக்குறுதையப் ெபறுவதல்
தவறக் கூடாது என்பதல் எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள். ௨ இரட்ச க்கப்படும்
வழி அவர்களுக்கு அறவக்கப்பட்டது ேபாலேவ நமக்கும் அறவக்கப்பட்டது.
ஆனால் அவர்கள் ேகட்ட ெசய்த அவர்களுக்குப் பயன்படாமல் ேபாய ற்று.
ஏன்? ஏெனன்றால் அவர்கள் அதைன வசுவாசமில்லாமல் ேகட்டனர்.
௩ வசுவாச த்த நம்மால் ேதவனுைடய இைளப்பாறுதலில் நுைழய முடியும்.
ேதவன்ெசான்னதுேபால,

“எனேவநான்ேகாபத்ேதாடு,
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‘அவர்கள்ஒருேபாதும்எனதுஇைளப்பாறுதலுக்குள்நுைழயமுடியாது’என்று
ஆைணயட்ேடன்” சங்கீதம் 95:11

ேதவன் இைதச் ெசான்னார். ஆனால் இவ்வுலகத்ைத உருவாக்கன ேநரமுதல்
தம் ேவைலைய ேதவன்முடித்தார். ௪வாரத்தன்ஏழாவதுநாைளப் பற்ற ேதவன்
ேபசனார் என்று எழுதப்பட்டிருக்க றது, “ஏழாவது நாளில் ேதவன் அைனத்து
ேவைலகளில் இருந்தும் ஓய்வு எடுத்தார்.” ௫ ேமலும் அேத பகுதயல், மீண்டும்,
“அவர்கள் என்னுைடய இைளப்பாறுதலில் நுைழய முடியாது” என்றும் ேதவன்
கூறயருக்க றார்.
௬ ச லர் ேதவனுைடய இைளப்பாறுதலில் நுைழயப் ேபாக றார்கள் என்பது

உண்ைம. ஆனால் முதலில் நற்ெசய்தையக் ேகட்டவர்கள் ேதவனுைடய
இைளப்பாறுதலில் நுைழயவல்ைல. அவர்கள் கீழ்ப்படியவல்ைல என்பது
தான் காரணம். ௭ எனேவ ேதவன் இன்ெனாரு நாைளத் த ட்டமிட்டார். அது
“இன்று” என அைழக்கப்படுக றது. பல ஆண்டுகளுக்குப் ப றகு இந்த நாைளக்
குறத்து தாவீதன்மூலமாக ஏற்ெகனேவ ேமற்ேகாள் காட்டிய பகுதயல் ேதவன்
ேபசுக றார்,

“இன்றுநீங்கள்ேதவனுைடயசத்தத்ைதக் ேகட்டால்,
ேதவனுக்குஎத ராக நீங்கள்கலகம்ெசய்தகடந்தகாலத்ைதப் ேபாலஉங்கள்
இதயத்ைதக்கடினப்படுத்தாதீர்கள்.” சங்கீதம் 95:7-8

௮ ேதவனுைடய வாக்குறுத ப்படி அவரது இைளப்பாறுதலுக்குள் ேயாசுவா
மக்கைள வழி நடத்தவல்ைல என்பது ெதரியும். ஏெனன்றால் பன்னர்
இைளப்பாறுதலுக்கு ேதவன் “இன்று” என இன்ெனாரு நாைளப் பற்ற க்
கூறயருக்க றாேர. ௯ ேதவனுைடய பள்ைளகளுக்கு இைளப்பாறுதலுக்குரிய
நாள் வர இருக்க றது என்பைத இது காட்டுக றது. ௧௦ ேதவன் தனது
ேவைலகைளமுடித்தப றகுஓய்ெவடுத்தார். ேதவைனப்ேபான்றுதம்பணிகைள
முடித்தவர்கேள ேதவனுைடய இைளப்பாறுதலுக்குள் நுைழந்து ஓய்ெவடுக்க
முடியும். ௧௧ எனேவ ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படியாததற்காகப் பாைலவனத்தல்
வழுந்துஇறந்தஉதாரணங்கைளப்பன்பற்ற நம்மில்யாரும்வழுந்துவ டாதபடி
நாம் ேதவனுைடயஇைளப்பாறுதலுக்குள்நுைழயக்கடினமாகமுயற்ச ப்ேபாம்.
௧௨ ேதவனுைடய வார்த்ைதயானது எப்ெபாழுதும் உய ேராடு இருப்பதும்,

ெசயல்படுவதுமாகும். அது இரு புறமும் கூரான வாைளவ ட மிகவும்
கூர்ைமயானது. அது ஆன்மாைவயும், ஆவையயும், எலும்புகைளயும்,
கணுக்கைளயும் ெவட்டிப் ப ரிக்க றது. அது நம் உள்ளான மனதன்
எண்ணங்கைளயும், நம் இதயம் ெகாண்டுள்ள கருத்துக்கைளயும் நயாயம்
தீர்க்க றது. ௧௩ேதவனிடமிருந்து எதுவும் மைறக்கப்படவல்ைல. அைனத்ைதயும்
அவரால் ெதளிவாகக் காணமுடியும். அவருக்கு முன் எல்லாேம த றந்து
ைவக்கப்பட்டிருக்க றது. நாம்வாழ்ந்தமுைறையஅவரிடம்வவரிக்க ேவண்டும்.

ேதவனுக்குமுன்வர நமக்குஇேயசுஉதவுகறார்
௧௪நமக்ெகன்றுஒரு ெபரிய ப ரதானஆசாரியர் உண்டு. அவர் பரேலாகத்தல்

ேதவேனாடு இருக்கப் ேபாயருக்க றார். அவேர ேதவனுைடய குமாரனாகய
இேயசு. எனேவ நாம் நமது வசுவாசத்தல் உறுதயுைடயவர்களாய்
இருப்ேபாமாக. ௧௫ப ரதானஆசாரியராக யஇேயசுவால்நமதுபலவீனங்கைளப்
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புரிந்துெகாள்ள முடியும். பூமியல் வாழ்ந்தேபாது அைனத்து வைககளிலும்,
நம்ைமப் ேபாலேவ அவரும் ேசாத க்கப்பட்டார். ஆனால் அவர் பாவேம
ெசய்யவல்ைல. ௧௬ எனேவ, நமக்குத் ேதைவப்படும் சமயத்தல் ேதவனுைடய
கருைபயும் இரக்கமும் நமக்குக் கைடக்கும் வைகயல் கருைப உள்ள
ச ம்மாசனத்ைதநாம்அணுகலாம்.

௫
௧ ஒவ்ெவாரு ப ரதான ஆசாரியனும் ஏைனய மனிதர்களுக்கு உதவும்

ெபாருட்டு மனிதரின் மத்தயலிருந்து ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட ஒரு மனிதேன
ஆவான். காணிக்ைககைளயும், பாவங்களுக்கான பலிகைளயும், மற்றும்
மக்கள் ேதவனுக்குச் ெசய்ய ேவண்டியைதெயல்லாம் அவன் ெசலுத்துகறான்.
௨ அறயாைம உைடயவர்களிடமும், தவறு ெசய்க றவர்களிடமும் அந்தப்
ப ராதானஆசாரியனால் ெமன்ைமயாக இருக்க முடிக றது. ஏெனனில் அவனும்
பலவீனத்துக்குட்பட்டவேன ஆவான். ௩ இதனால் தான், மற்றவர்களுக்காகக்
காணிக்ைககைளச்ெசலுத்துவதற்குமுன்னால்,தன்ெசாந்தப்பாவங்களுக்காக
அவன்காணிக்ைகெசலுத்த ேவண்டும்.
௪ ப ரதான ஆசாரியனாக இருப்பது ஒரு ெகௗரவமாகும். ஆனால் தன்ைனத்

தாேன யாரும் ப ரதான ஆசாரியனாகத் ேதர்ந்ெதடுத்துக்ெகாள்வதல்ைல.
ேதவன் ஆேராைனத்* ேதர்ந்ெதடுத்தைதப் ேபால், ேதவேன அவைனத்
ேதர்ந்ெதடுக்கேவண்டும். ௫ க றஸ்துவன் ெசயலும் அப்படித்தான். ப ரதான
ஆசாரியன்ஆகும் ெபருைமக்குஅவர் தன்ைனத்தாேன ேதர்ந்ெதடுக்கவல்ைல.
ேதவன்அவைரத் ேதர்ந்ெதடுத்தார். அவர்க றஸ்துவடம்,

“நீர் எனதுமகன்.
இன்றுநான்உமக்குப் ப தாஆேனன்” என்றுகூறனார். சங்கீதம் 2:7

௬இன்ெனாருஇடத்தல் ேதவன்ெசால்க றார்,

“நீர் எப்ெபாழுதும்ெமல்க ேசேதக்ைகப்
ேபான்றுஆசாரியராகஇருப்பீர்” சங்கீதம் 110:4

௭ க றஸ்து பூமியல் வாழ்ந்தேபாது, அவர் ேதவனிடம் உரத்த சத்தத்ேதாடும்
கண்ணீேராடும் ப ரார்த்தைனெசய்தார். மரணத்தலிருந்துஅவைரக் காப்பாற்ற
வல்ல ஒருவரிடம் அவர் ப ரார்த்தைன ெசய்தார். ேதவன் மீது இேயசுவுக்கு
இருந்த மிகுந்த மரியாைதயன் காரணமாக ேதவன் அப்ப ரார்த்தைனைய
பன்னர் ேகட்டார். ௮ அவர் ேதவனுைடய குமாரனாக இருந்தாலும் கூட
அவர் துன்பங்களின் மூலம் கீழ்ப்படிதைலக் கற்றுக்ெகாண்டார். ௯ இேயசு
முழுைமயானவரான பன்னர் தமக்குக் கீழ்ப்படிக ற எல்லாருக்கும் ந ரந்தர
இட்ச ப்பன் காரணரானார். ௧௦இேயசு, ெமல்க ேசேதக்ைகப் ேபான்ேற ப ரதான
ஆசாரியராக ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்.
வழாதருக்க எச்சரிக்ைக
௧௧ இதுபற்ற ச் ெசால்ல எங்களிடம் நைறய காரியங்கள் இருக்கன்றன.

ஆனால் அைவ அைனத்ைதயும் உங்களுக்கு வளக்க ச் ெசால்வது கடினம்.

* ௫:௪: ஆேரான்யூதர்களில்முதல்தைலைமஆசாரியன். இவன்ேமாேசயன்சேகாதரன்.
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ஏெனனில் புரிந்துெகாள்ள முயல்வைதேய நீங்கள் நறுத்தவ ட்டிருக்க றீர்கள்.
௧௨ இப்ேபாைதக்கு, நீங்கள் ேபாதகராக ஆக இருக்க ேவண்டும். ஆனால்
இன்னும் ேதவனுைடய ேபாதைனகள் என்னும் அடிப்பைடப் பாடங்கைள
உங்களுக்ேக யாராவது ேபாத க்கத் ேதைவயாய் இருக்க றது. இன்னும்
உங்களுக்குப் பால் உணேவ ேதைவப்படுக றது. த ட உணவுக்கு நீங்கள்
தயாராயல்ைல. (அதாவது இன்னும் கடினமான ேபாதைனகள் அல்ல,
எளிய ேபாதைனகேள உங்களுக்குத் ேதைவப்படுக றது). ௧௩ இன்னும்
பால் ேதைவயாய் இருக்க ற குழந்ைதையப்ேபால் அடிப்பைடப் ேபாதைன
ேதைவயாய் இருக்க ற ஒருவன் சரியாக வாழ்வது பற்றய ச ரமமான
ேபாதைனகைளப் புரிந்துெகாள்ள முடியாது. ஏெனனில் அவன் இன்னும் ஒரு
குழந்ைதேய! ௧௪த டஉணவானதுகுழந்ைதப் பருவத்ைதத் தாண்டியவர்களுக்கு
உரியது. நன்ைம மற்றும் தீைம இரண்டுக்கும் இைடயலான வத்தயாசத்ைத
அனுபவத்தன் வாயலாக அைடயாளம் கண்டுெகாள்ள அவர்களுக்குப்
பயற்சயளிக்கப்பட்டிருக்க றது.

௬
௧ஆைகயால் நாம் க றஸ்துைவப் பற்றய அடிப்பைடப் ேபாதைனகளிலிருந்து

முன்ேனற ச்ெசன்று பூரணமைடய ேவண்டும். ெசத்த ெசயல்களிலிருந்து
வலகுதல் பற்றயும், ேதவனில் வசுவாசம் ைவப்பது பற்றயும் உள்ள
அடிப்பைட ேபாதைனகைளேய மீண்டும் மீண்டும் நாம் ேபாத க்க ேவண்டாம்.
௨ ஞானஸ்நானம் பற்றயும், ைககைளத் தைல ேமல் ைவப்பதுபற்றயும்,
மரணத்தலிருந்து உய ர்த்ெதழுதல் பற்றயும், என்ெறன்ைறக்குமான
நயாயத்தீர்ப்பு பற்றயும் ஏற்ெகனேவ நமக்கு கற்ப க்கப்பட்டுள்ளது. இப்ேபாது,
இதற்கு ேமலும் ெதரிந்துெகாள்ளும் ஆர்வம்ெகாண்டவர்களாக நாம் முன்ேனற
ேவண்டும். ௩ேதவன்வரும்பனால்நாம்இைதச்ெசய்ேவாம்.
௪-௬ க றஸ்துவன் வழியலிருந்து வலகய மக்கைள மீண்டும்

அவ்வாழ்க்ைகக்குக் ெகாண்டுவர முடியுமா? உண்ைமையக்
கற்றுக்ெகாண்டவர்கைளப் பற்ற நான் ேபசுக ேறன். அவர்கள் ேதவனுைடய
நன்ைமகைளப் ெபற்றுக்ெகாண்டனர். பரிசுத்த ஆவயானவரில் பங்குெபற்று
ேதவனுைடய ெசய்தையயும் வர இருக்க ற காலத்தன் வல்லைமையயும்
அவர்கள் ருச த்தருக்க றார்கள். ேமலும் அைவ மிக நல்லைவ என அவர்கள்
தமக்குத்தாேம கண்டுெகாண்டனர். ஆனால் பறகு அவர்கள் கறஸ்துவன்
வழிைய வ ட்டு வலகனார்கள். மீண்டும் அவர்கள் கறஸ்துவுக்குள்
வருவது கடினம். ஏெனன்றால் அவர்கள் கறஸ்துைவ மீண்டும் ஒருமுைற
சலுைவயல் அைறந்து வ ட்டனர். அவர்கள் கறஸ்துவுக்கு அவமானத்ைத
ஏற்படுத்தவ ட்டனர்.
௭ அவர்கள் ஒரு வயைலப் ேபான்றவர்கள். அந்நலம் மைழ நீைர உறஞ்ச

தன்ைன உழுகறவர்களுக்கு நல்வைளச்சைலக் ெகாடுத்தால், ப றகு
அைதப் பற்ற மக்கள் நல்ல வார்த்ைதகைளச் ெசால்க றார்கள். ஆனால்
முள்ெசடிகைளயும் கைளகைளயும் தவ ர ேவறு எைதயும் ெகாடுக்காத நலத்ைத
மக்கள் சப ப்பார்கள். ேமலும், ப றகுஅதுஎரியூட்டப்படும். ௮ஆனால்அந்த நலம்
முட்கைளயும் பூண்டுகைளயும் வளர்த்தால் அது பயனற்றதாகும். அந்நலம்
அபாயகரமானது. ேதவன்அதைனசப ப்பார். அதுெநருப்பால்அழிக்கப்படும்.
௯ அன்பான நண்பர்கேள, நாங்கள் இவற்ைறெயல்லாம் உங்களுக்குக்

கூறுக ேறாம். ஆனால் உண்ைமயல் உங்களிடமிருந்து ச றப்பானவற்ைற
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எத ர்பார்க்க ேறாம். இரட்ச ப்ப ற்குரியைதநீங்கள்ெசய்வீர்கள்என்றுஉறுதயாக
நம்புக ேறாம். ௧௦ேதவன்நீதயுள்ளவர். ேதவன்நீங்கள்ெசய்தகாரியங்கைளயும்
நீங்கள் அவருைடய மக்களுக்கு உதவ ெசய்தேபாதும், ெதாடர்ந்து உதவ
ெசய்க றேபாதும் உங்கள் அன்ைபயும் உங்கள் ெசயல்கைளயும் அவர்
மறக்கமாட்டார். ௧௧ நீங்கள் நம்ப க்ெகாண்டிருக்க ற இரட்ச ப்ைப அைடயும்
ெபாருட்டு உங்கள் வாழ்க்ைக முழுதும் ெதாடர்ந்து உைழத்துக்ெகாண்டிருக்க
ேவண்டும் என்பேத எங்கள் வருப்பம் ஆகும். ௧௨ நீங்கள் ேசாம்ேபறயாவைத
நாங்கள் வரும்பவல்ைல. ேதவனால் வாக்குறுத அளிக்கப்பட்டைதப்
ெபறப்ேபாக ற மக்கைளப் ேபான்று நீங்கள் இருக்க ேவண்டும் என்று
வரும்புக ேறாம். அவர்களிடம் ெபாறுைமயும் வ டாமுயற்சயும் இருப்பதால்
அவர்கள்ேதவனுைடயவாக்குறுதையப்ெபறுவார்கள்.
௧௩ேதவன்ஆப ரகாமிடம்ஒருஆைணயட்டார். ேமலும்ஆைணயட்டுச்ெசால்ல

ேதவைனவட மிகப் ெபரியவர் யாரும் இல்லாததால், ௧௪ “நான் உன்ைமயாகேவ
உன்ைன ஆசீர்வத க்க ேறன். நான் உனக்கு ஏராளமான சந்தத கைளக்
ெகாடுப்ேபன்”✡ என்று தன் ெபயரிேலேய ஆைணயட்டுச் ெசான்னார். ௧௫இது
நகழும் வைர ஆப ரகாம் ெபாறுைமயாகக் காத்தருந்தான். இறுதயல் அவன்
ேதவனுைடயவாக்குறுதயன்படிேயெபற்றுக்ெகாண்டான்.
௧௬மக்கள்தங்கைளவ டப்ெபரியவர்கள்ேபரில்ஆைணயடுவார்கள். அவர்கள்

ெசால்வது உண்ைம என்பைத இந்தஆைணநரூபத்து, ேமலும் வவாதத்த ற்கு
ஒருமுற்றுப்புள்ளிைவக்க றது. ௧௭ேதவன்தன்வாக்குறுதையஉண்ைமெயன்று
நரூப க்க வரும்பனார். தன் ஆைணயால் அதைன உறுதப்படுத்தனார்.
தனது ேநாக்கம் மாறாதது என்று காண்பக்க ேதவன் வரும்பனார். அதைன
மக்கள் புரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று வரும்பனார். ௧௮ அந்த இரண்டும்
எப்ெபாழுதும்மாறாதைவ. ேதவன்ெபாய்ெசால்லமாட்டார்.
ஆைணயட்ட ப றகு அது ெபாய்க்காது. அது நமக்கு ஆறுதலாய் இருக்கும்.

நமது நம்ப க்ைகையப் பலப்படுத்தும். ௧௯ நமக்கு இந்த நம்ப க்ைக இருக்க றது.
இது நங்கூரம் ேபான்றது. அது உறுதயும் வலிைமயும் உைடயது. அது
நமது ஆன்மாைவக் காப்பாற்றும். மிகவும் பரிசுத்தமான இடங்களுக்கு அது
ேபாக றது. பரேலாகத்து ஆலயத்தன் தைரக்குப் பன்னாலும் ேபாக றது.
௨௦இேயசுஏற்ெகனேவஅங்ேகநுைழந்தருக்க றார். நமக்காகஅங்ேகவழிையத்
த றந்தருக்க றார். இேயசு ப ரதான ஆசாரியராக ெமல்க ேசேதக்ைகப்ேபால்
நைலத்தருக்க றார்.

௭
ஆசாரியன்ெமல்க ேசேதக்
௧ ெமல்க ேசேதக் சாேலமின் அரசன். அவன் மிக உயர்ந்த ேதவனுைடய

ஆசாரியனுமாகவும் இருந்தான். அரசர்கைள ெவன்றுவட்டுத் தரும்ப
வந்துெகாண்டிருந்த ஆப ரகாைம ெமல்க ேசேதக் சந்த த்து ஆசவழங்கனான்.
௨அதன்பறகு, பத்தல்ஒருபங்ைகஆப ரகாம்அவனுக்குக்ெகாடுத்தான்.
(சாேலமின் அரசனான ெமல்க ேசேதக் என்ற ெபயருக்கு இரு ெபாருள்

உண்டு. ெமல்க ேசேதக் என்பதற்கு “நன்ைமயன் அரசன்” என்ற ெபாருளும்
“சேலமின் அரசன்” என்பதற்கு “சமாதானத்தன் அரசன்” என்ற ெபாருளும்
உண்டு.) ௩இவனதுதாய்தந்ைதயைரப்பற்ற எவருக்கும்ெதரியாது. எங்கருந்து
✡ ௬:௧௪: ஆத . 22:17-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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வந்தான் என்றும் ெதரியாது. எங்ேக ப றந்தான், எப்ேபாது இறந்தான் என்றும்
ஒருவருக்கும்ெதரியாது. இவன்ேதவனுைடயகுமாரைனப்ேபான்றவன். அவன்
என்ெறன்ைறக்கும்ஆசாரியனாகேவஇருக்க றான்.
௪ ேபாரில் ைகப்பற்றய ெபாருள்களில் பத்தல் ஒரு பங்ைக ஆப ரகாம்

இவனுக்குக் ெகாடுத்ததன்மூலம்இவன் எவ்வளவுமுக்கயமானவன் என்பைத
நீங்கள் அறந்துெகாள்ள முடியும். ௫ இப்ேபாது ேலவயன் வாரிசுதாரர்களாக
உள்ள ஆசாரியர்கள் இஸ்ரேவைலச் ேசர்ந்த மக்களிடமிருந்து பத்தல்
ஒருபாகத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டுெமன சட்டம் கூறுகறது. அதாவது
ஆப ரகாமின்குடும்பத்ைதச் சார்ந்தவர்களாகஇருப்பனும்கூடமக்களிடமிருந்து
இந்த பத்தல் ஒரு பங்ைக அவர்கள் வசூலிக்கறார்கள். ௬ இப்ெபாழுது
ெமல்க ேசேதக் ஆப ரகாமிடமிருந்து பத்தல் ஒன்ைறப் ெபற்றுக்ெகாண்டு
ேதவனுைடய வ ேசஷ வாக்குறுதகைள ெபற்ற ஆப ரகாைம ஆசீர்வத த்தான்.
௭ மிகப் ெபரிய மனிதர்கேள ச றயவர்கைள ஆசீர்வாதம் ெசய்வார்கள் என்பது
அைனவருக்கும்ெதரியும்.
௮ ஒரு புறத்தல் வாழ்ந்து மடிக ற ஆசாரியர்களால் பத்தல் ஒரு பாகம்

வசூலிக்கப்படுக றது. இன்ெனாரு புறத்தல் இன்னும் உயருடன் இருப்பதாகச்
ெசால்லப்படுக ற ெமல்க ேசேதக்கால் பத்தல் ஒரு பாகம் வசூலிக்கப்படுக றது.
௯ உண்ைமயல், ஆப ரகாமின் மூலமாக ேலவ ேய பத்தல் ஒரு பாகத்ைத
ெமல்க ேசேதக்குக்கு ெகாடுத்தான் என்று கூட நீங்கள் ெசால்லக் கூடும்.
௧௦ஏன்? ஏெனனில்ெமல்க ேசேதக்ஆப ரகாைமச் சந்த த்தேபாது ேலவ இன்னும்
பறந்தருக்கவல்ைல. தன்முன்ேனாரானஆப ரகாமின்சரீரத்த ேலேயஇன்னும்
அவன்இருந்தான்.
௧௧ ேலவ பரம்பைர ஆசாரிய முைறைமகைள அடிப்பைடயாய்க் ெகாண்ட

சட்டத்ைத* இஸ்ரேவல் மக்கள் ெபற்றார்கள். ஆனால் இம்முைறைமயனால்
மக்கள் ஆன்மீக முத ர்ச்சைய அைடய முடியவல்ைல, ஆேராைனப் ேபால
அல்லாமல் ெமல்க ேசேதக் ேபான்ற ேவெறாரு ஆசாரியன் அவசயமானார்.
௧௨ ஆசாரியத்துவம் மாற்றப்பட்டால் நயாயப்ப ரமாணமும் மாற்றப்பட்டிருக்க
ேவண்டும். ௧௩ எப்ேபாதும் ஒரு ஆசாரியனாக ேசைவ ெசய்த ராத ஒரு குடும்பக்
குழுவைனச் ேசர்ந்த ஒரு மனிதைரப் பற்ற இப்பகுத கள் ேபசுகன்றன.
௧௪ நமது கர்த்தர் யூதாவன் குடும்பக் குழுவலிருந்து வந்தவர் என்பது ெதளிவு.
ேமாேசயும் இந்தக் குடும்பக் குழுவலிருந்து வரும் ஆசாரியர்கைளப் பற்ற
எதுவும்கூறவல்ைல.
ெமல்க ேசேதக்ைகப் ேபான்றுஇேயசுவும்ஒருஆசாரியர்
௧௫ ெமல்க ேசேதக் ேபான்ற ஒரு வத்தயாசமான ஆசாரியர் வருவார்

என்பதால் இது ேமலும் ெதளிவாக றது. ௧௬ மாம்சீகமான பரம்பைர பற்றய
சல சட்டங்களினால் ஆசாரியனாகாமல் அழிக்க முடியாத ஜீவனுக்குரிய
வல்லைமயால் அவர் ஆசாரியனாக றார். ௧௭ “நீர் ெமல்க ேசேதக்ைகப்
ேபான்று என்ெறன்ைறக்கும் உரிய ஆசாரியராக இருக்க றீர்”✡ என்று
ேவதவாக்கயங்களில் ஏற்ெகனேவஎழுதப்பட்டிருக்க றது.
௧௮ஆகேவஅந்தப் பைழய சட்டம் இப்ேபாது மாற்றப்பட்டிருக்க றது. ஏெனனில்

பைழய சட்டம் பலவீனமானதும், பயனற்றதுமாய் இருந்தது. ௧௯ ேமாேசயன்
நயாயப்ப ரமாணமானது எைதயும் முழுைம ஆக்கவல்ைல. எனேவ

* ௭:௧௧: சட்டம் ேமாேசயன்சட்டம். ✡ ௭:௧௭: சங்கீதம் 110:4-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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ச ற தளேவனும் நல்ல நம்ப க்ைக நமக்கு ெகாடுக்கப்பட்டது. ேமலும் அதன்
மூலமாகத்தான்ேதவனுக்குஅருகல்வருக ேறாம்.
௨௦ இது மிக முக்கயமானது. மற்றவர்கைள ஆசாரியர்களாக்கயேபாது

ஆைண எதுவும் ெகாடுக்கப்படவல்ைல. ௨௧ ஆனால் இேயசுைவப் ப ரதான
ஆசாரியனாக்கயேபாது ேதவன்ப ரமாணம்ெகாடுத்தார்.

“ ‘நீேர என்ெறன்ைறக்கும்ஆசாரியனாகஇருக்க றீர்’
என்றுகர்த்தர்ஆைணயட்டுைரத்தார்.

ேமலும்அவர் தன்மனைதமாற்ற க்ெகாள்ளமாட்டார்” சங்கீதம் 110:4
என்றும்அவர்ெசான்னார்.

௨௨ மிகச் ச றந்த உடன்படிக்ைகக்கு† இேயசுேவ ஒரு நரூபணமாக இருக்க றார்
என்பேதஇதன்ெபாருள்ஆகும்.
௨௩ஏைனயஆசாரியர்கள்இறந்தார்கள். எனேவநைறயஆசாரியர்கள்இருக்க

ேவண்டும். ௨௪ இேயசுேவ என்ெறன்ைறக்கும் நைலத்தருக்கக் கூடியவர்.
எனேவ மாறா ஆசாரியத்துவம் ெகாண்டுள்ளார். ௨௫ எனேவ தன் மூலமாக
ேதவனிடம் வருகறவர்கைள இேயசுவால் முழுைமயாக இரட்ச க்க முடியும்.
ஏெனனில் நமக்காகப் பரிந்து ேபசஇேயசுஎப்ெபாழுதும்வாழ்க றார்.
௨௬ ஆகேவ, இேயசுேவ நமக்குத் ேதைவயான ச றந்த ப ரதான ஆசாரியர்.

அவர் பரிசுத்தமானவர். அவரிடம் எவ்வதப் பாவங்களும் இல்ைல. அவர்
குற்றமில்லாதவர். பாவ களால் பாத க்கப்படாதவர். இவர் பரேலாகத்தல்
ேமலான நைலக்கு உயர்த்தப்பட்டார். ௨௭ இவர் மற்ற ஆசாரியர்கைளப்
ேபான்றவரல்லர். அவர்கள் ஒவ்ெவாரு நாளும் பலிெசலுத்த ேவண்டியருந்தது.
அவர்கள் முதலாவது தங்கள் பாவங்களுக்காகவும், பன்பு மக்களின்
பாவங்களுக்காகவும் பலி ெசலுத்த ேவண்டியருந்தது. ஆனால் இவேரா
அவ்வாறல்ைல. அத்தைகய ேதைவயும் இவருக்கல்ைல. இவர் தன்ைனேய
பலிெகாடுத்தருக்க றார். அதுேவ என்ெறன்ைறக்கும் ேபாதுமானது.
௨௮ ேமாேசயன் சட்டம் மனிதர்கைள ஆசாரியர்களாக நயமிக்க றது.
அம்மனிதர்களுக்கு பலவீனமிருந்தது. ஆனால் ஆைண அடங்கய அந்தப்
பகுத சட்டத்த ற்குப் ப றகு வருகறது. ேமலும் அது என்ெறன்ைறக்குமாக
பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ேதவனுைடய குமாரனான இேயசுைவப் ப ரதான
ஆசாரியராக ந யமித்தது.

௮
இேயசுேவநமதுப ரதானஆசாரியர்
௧ பரேலாகத்தல் ேதவனுைடய ச ம்மாசனத்த ற்கு வலதுபக்கமாய்

வீற்றருக்க றஒருப ரதானஆசாரியர் நமக்குஇருக்கறார் என்பைதேயநாங்கள்
குற ப்ப ட வரும்புக ேறாம். ௨ ேமலும், பரிசுத்த இடத்தலும், மனிதர்களால்
அல்லாமல் ேதவனால் ஸ்தாப க்கப்பட்ட பரிசுத்தக் கூடாரத்தலும் அவர்
ஆசாரியராக ேசைவெசய்துெகாண்டிருக்க றார்.
௩ காணிக்ைககைளயும் பலிகைளயும் ெகாடுக்கும் ெபாருட்டு ஒரு ப ரதான

ஆசாரியன் நயமிக்கப்பட்டிருக்க றார். ஆதலால் வழங்குவதற்கு ஏேதா

† ௭:௨௨: உடன்படிக்ைகேதவன்தம்மக்களுக்குஒருஒப்பந்தம்அல்லதுஉடன்படிக்ைகையக்ெகாடுத்தார்.
யூதர்களுக்கு ேமாேசயன் சட்டங்கள் தான் உடன்படிக்ைக. ஆனால் இப்ேபாது ேதவன் புதய ச றந்த
உடன்படிக்ைகையகறஸ்துவன்மூலம்ெகாடுத்தார்.
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ஒன்று இேயசுவுக்கும் ேதைவயாயருக்க றது. ௪ நமது ப ரதான ஆசாரியனும்
இப்ேபாது பூமியல் இருந்தருந்தால், ஆசாரியனாக இருக்கமாட்டார். ஏெனனில்
சட்டம் வவரிக்க ற காணிக்ைககைள வழங்குகற ஆசாரியர்கள் ஏற்ெகனேவ
இருக்கறார்கள். ௫ அவர்கள் புரியும் ேசைவயானது பரேலாகத்தல் உள்ள
ேசைவயன் சாயலாகவும், ந ழலாகவும் மட்டுேம இருக்க றது. அதனால்தான்
பரிசுத்தக் கூடாரத்ைத ேமாேச ஸ்தாப க்கப் ேபாகும்ேபாது ேதவன் எச்சரித்தார்.
“மைலய ேல உனக்கு நான் காட்டிய மாத ரியன்படிேய நீ ஒவ்ெவான்ைறயும்
ெசய்ய உறுதயாய் இரு” என்று ேதவன் ெசான்னார். ௬ மிக உயர்ந்த
கடைமயானது இேயசுவுக்குத் தரப்பட்டது என்பேத இதன் ெபாருள் ஆகும்.
ேமலும் இேத முைறயல் அவர் நடுவராக இருக்க ற உடன்படிக்ைகயும்
உயர்வானதாகும். ஏெனனில், நல்ல வாக்குறுதகளால் இந்த உடன்படிக்ைக
நறுவப்பட்டது.
௭பைழயஉடன்படிக்ைகயல்எவ்வதக்குைறயும்இல்லாவ ட்டால்இரண்டாவது

உடன்படிக்ைகக்குத் ேதைவயல்லாமல் ேபாயருக்கும். ௮ ஆனால் ேதவன்
மக்களிடம் சல பைழகைளக்கண்டுபடித்துஅவர்களிடம்,

“இஸ்ரேவல்*மக்கேளாடும்யூதா மக்கேளாடும்
ஒரு புதய உடன்படிக்ைகைய நான் ஏற்படுத்தும் காலம்
வந்துெகாண்டிருக்க றது.

௯ அவர்கள் ைகையப் ப டித்து அைழத்துச் ெசன்று எக ப்துக்கு ெவளிேய வழி
நடத்தயேபாது அவர்களுைடய முன்ேனார்கேளாடு நான் ெசய்துெகாண்ட
உடன்படிக்ைகேபால்அதுஇருக்காது.

அதுவத்தயாசமாகஇருக்கும்,ஏெனனில்,அந்தஉடன்படிக்ைகக்குஅவர்கள்
உண்ைமயுள்ளவர்களாகத் ெதாடர்ந்து இருக்கவல்ைல என்பதால் நான்

அவர்களிடமிருந்துவலக ேனன்.”
அக்காரியங்கைளக்கர்த்தர் ெசான்னார்.

௧௦ “அந்த நாட்களுக்குப் பன்பு இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு நான் ெசய்துெகாள்ளும்
புதயஉடன்படிக்ைகயாகும்இது.

நான் எனது சட்டங்கைள அவர்கள் மனங்களில் பத த்து அவர்கள்
இதயங்களின் ேமல்எழுதுேவன்.

நான்அவர்களின் ேதவனாகஇருப்ேபன்.
அவர்கள்எனதுபள்ைளகளாகஇருப்பார்கள்.

௧௧ அதற்குப் பன்பு கூடவாழும் குடிமகனுக்ேகா அல்லது ேதசத்தவனுக்ேகா
கர்த்தைர அற ந்துெகாள் எனப் ேபாத க்கேவண்டிய அவசயம்
ஒருவனுக்கும்இருக்காது.

ஏெனனில் ச றயவன் முதற் ெகாண்டு ெபரியவன் வைரக்கும் அவர்கள்
எல்லாரும்என்ைனஅறவார்கள்.

௧௨ ஏெனனில் நான் அவர்கள் எனக்ெகத ராகச் ெசய்த தவறுகைள மன்னித்து
வடுேவன்.

அவர்களின்பாவங்கைளஇனிேமல்நைனயாதுஇருப்ேபன்.” ஏேரமியா
31:31-34

* ௮:௮: இஸ்ரேவல்யூதநாட்டின்வடபகுத .
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௧௩ ேதவன் இதைனப் புதய உடன்படிக்ைக என்று அைழத்தேபாது
முதல் உடன்படிக்ைகைய பழசாக்கனார். இப்ேபாது பழைமயானதும்
நாள்பட்டிருக்க றதுமானஅந்தஉடன்படிக்ைகவைரவல்மைறந்துேபாகும்.

௯
பைழயஉடன்படிக்ைகயன்படிவழிபாடு
௧ முதலாம் உடன்படிக்ைகயானது வழிபாட்டிற்கான வத கைள உைடயது.

மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட வழிபாட்டிற்கான இடத்ைத உைடயது. ௨இந்த
இடம் ஒரு கூடாரத்துக்கு உள்ேள இருந்தது. கூடாரத்த ற்குள் முன் பகுத உள்ள
இடம் பரிசுத்தமானஇடம் எனஅைழக்கப்பட்டது. அந்தப் பரிசுத்தமானஇடத்தல்
ஒரு குத்துவளக்கும், ஒரு ேமைஜயும், ேதவனுக்குப் பைடக்கப்பட்ட ச றப்பான
அப்பங்களும்இருந்தன. ௩இரண்டாம் தைரக்குப் பன்ேனமிகப் பரிசுத்தமானது
எனஅைழக்கப்படும்இடம்இருந்தது. ௪அதல்ெபான்னால்ெசய்ததூபகலசமும்
பைழய உடன்படிக்ைக ைவக்கப்பட்ட பரிசுத்தமான ெபட்டியும்* இருந்தன.
அப்ெபட்டி தங்கத் தகட்டால் மூடி ைவக்கப்பட்டிருந்தது. அப்ெபட்டிக்குள்
மன்னா ைவக்கப்பட்டிருந்த தங்கப் பாத்த ரமும் துளிர்த்த இைலகைளயுைடய
ஆேரானின் ைகத்தடியும் இருந்தன. ேமலும் பத்துக் கட்டைளகள் ெபாற த்த
உடன்படிக்ைகயன் கற்பலைககளும் இருந்தன. ௫ அப்ெபட்டியன் ேமல்
கருைபயாகய இருக்ைகைய மைறத்தபடி ேதவனுைடய வ ேசஷ தூதர்கள்
இருந்தார்கள். (இப்ெபாழுது இவற்ைறப் பற்றய உண்ைமயான வபரங்கைளச்
ெசால்லக்காலம் ேபாதாது.)
௬ இவ்வதத்தல் எல்லாப் ெபாருள்களும் ஆயத்தப்படுத்தப்பட்ட ப றகு,

ஆராதைன ேசைவைய ெசய்யும் ெபாருட்டு ஆசாரியர்கள் முதலாம் பரிசுத்தக்
கூடாரத்தல் ந த்தமும் ெசல்லத் ெதாடங்குவார்கள். ௭ ஆனால் ப ரதான
ஆசாரியர் மட்டுேம மிகப் பரிசுத்தமான இரண்டாம் அைறக்குள் பலியன்
இரத்தத்ைதச் ச ந்த நுைழய முடியும். அவர் முதலில் தான் ெசய்த
பாவங்களுக்காகக் காணிக்ைக ெசலுத்த ேவண்டும். அதற்குப் ப றகு தவறு
ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறாம் என்று ெதரியாமேலேய அறயாைமயால் மக்கள்
ெசய்த பாவங்களுக்காகஅவர் காணிக்ைககைளவழங்கேவண்டும்.
௮ முதலாம் கூடாரம் ந ற்கும் வைரயலும் மிகப் பரிசுத்தமான இடத்த ற்குப்

ேபாகும் வழியானது மூடப்பட்டிருக்க றது என்பைதப் புலப்படுத்தேவ
பரிசுத்த ஆவயானவர் இவ்வ ரண்டு அைறகைளயும் பயன்படுத்துகறார்.
௯ எல்லாேம ந கழ் காலத்தன் ஒரு அைடயாளமானது. தாம் ெசலுத்தும்
காணிக்ைகயாலும், பலிகளாலும் வழிபடுக றவனின் மனசாட்ச யானது
முழுைமப்படுத்தப்படுவதல்ைல. ௧௦ ஏெனனில் உண்ணுதல், பருகுதல்,
சடங்குக் குளியல்கள் ஆகய புற வஷயங்கைளப் பற்றய காணிக்ைககளும்
பலிகளுமாகேவ இருக்கன்றன. இவ்வஷயங்கள் ேதவனுைடய புதய வழி
உண்டாகும்வைரக்கும்பயன்படுகன்றன.
புதயஉடன்படிக்ைகயன்படிவழிபாடு
௧௧ ேமலும் இப்ேபாது வரப்ேபாக ற நன்ைமகளுக்குரிய ப ரதான

ஆசாரியனாகக் க றஸ்து வந்தருக்க றார். (சாதாரண கூடாரத்தன் வழிேய
அவர் வரவல்ைல). மனிதக் ைககளால் உருவாக்கப்படாத உயர்ந்ததும்,
* ௯:௪: உடன்படிக்ைக … ெபட்டி மரப்ெபட்டி தங்கத்தால் மூடப்பட்டது. இதல் ேதவனுைடய சட்டங்கள்
பத க்கப்பட்டஇருகற்பலைககள்இருந்தன.
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பரிசுத்தமானதுமான கூடாரத்தன் வழிேய வந்தார். அக்கூடாரமானது ேதவன்
உருவாக்கய இவ்வுலகத்தன் பகுதயல்ல. ௧௨ ேமலும் மிகப் பரிசுத்தமான
கூடாரத்த ற்குள் இேயசு நுைழந்தேபாது, ெவள்ளாட்டுக்கடாக்கள் மற்றும்
காைளகளின் இரத்தத்ைத அவர் பயன்படுத்தவல்ைல. மிகப் பரிசுத்தமான
கூடாரத்த ற்குள் நுைழய அவர் தன் ெசாந்த இரத்தத்ைதேய பயன்படுத்தனார்.
எல்லா காலத்த ற்கும் ேபாதுெமன்கற அளவற்கு ஒேர ஒருமுைற தான் அவர்
அதற்குள் ெசன்றார். இவ்வழியல் நமக்கு அவர் ந த்தய வடுதைலையப்
ெபற்றுத்தந்தார்.
௧௩ ெவள்ளாட்டுக்கடா காைள ஆகயவற்றன் இரத்தமும் தீட்டுப்பட்ட மக்கள்

மீது ெதளிக்கப்பட்ட கடாரியன் சாம்பலும் அவர்கைளப் பரிசுத்தமாக்க ப்
புறப்பரிசுத்தம் உைடயவர்களாக்க முடியும். ௧௪ இது உண்ைம எனில்,
க றஸ்துவன் இரத்தம் இதலும் மிக்க வல்லைம உள்ளது என்பைத எண்ணிப்
பாருங்கள். பரிசுத்த ஆவயானவர் மூலமாக ேதவனுக்கு இேயசு தன்ைனத்
தாேன ஒரு முழுைமயான பலியாக வழங்கனார். ஆகேவ நமக்கு ஆன்மீக
மரணத்ைதக் ெகாண்டுவருகற தீய ெசயல்களில் இருந்து அவர் இரத்தமானது
நம் இதயத்ைத சுத்தமாக்கும். ஜீவனுள்ள ேதவைன வழிபடும் வண்ணம் நாம்
சுத்தமாக்கப்படுக ேறாம்.
௧௫ க றஸ்து இறந்ததால், புதய உடன்படிக்ைகயன்† நடுவராக அவர்

ஆனார். இப்ேபாது முதல் உடன்படிக்ைகயன் கீழ் ெசய்த தவறுகளில் இருந்து
மக்கைள வடுவக்கும் க றஸ்துவன் மரணம் ஒன்றருந்தது. அதனால்,
அைழக்கப்பட்டவர்கள்என்ெறன்றும்உரிைமகைளப்ெபறுவர்.
௧௬ ஒரு மனிதன் இறக்கும்ேபாது அவன் தன் மரண சாசனத்ைத

வ ட்டுச்ெசல்க றான். ஆனால் அம்மரண சாசனத்ைத எழுதயவன்
இறந்துேபானான் என்பைத மக்கள் நரூப க்க ேவண்டும். ௧௭மரண சாசனத்ைத
எழுதயவன்வாழ்க றான்என்றால்அந்தசாசனத்த ற்குப்ெபாருள்இல்ைல. அந்த
சாசனத்ைதஅவன்இறந்தப றேகபயன்படுத்தமுடியும். ௧௮ேதவனுக்கும்அவரது
மக்களுக்கும் ஏற்பட்ட முதல் உடன்படிக்ைகயும் இது ேபாலாய ற்று. இதுவும்
இரத்தமில்லாமல் நன்ைமயைடயவல்ைல. ௧௯ முதலில் ேமாேச சட்டத்தல்
உள்ள ஒவ்ெவாரு கட்டைளையயும் அறவத்தான். ப றகு இளங்காைளகளின்
இரத்தத்ைதத்தண்ணீேராடும்,சவப்பானஆட்டுமய ேராடும்ஈேசாப்ேபாடும்‡கூட
எடுத்து சட்டப் புத்தகத்தன் ேமலும் மக்கள் மீதும் ெதளிக்கப் பயன்படுத்தனான்.
௨௦ “ேதவன்உங்களுக்குக் கட்டைளய ட்ட உடன்படிக்ைகயன்இரத்தம்இதுதான்”
என்று ேமாேச கூறனான். ௨௧ இவ்வாறு பரிசுத்தக் கூடாரத்தன் ேமலும்
ேமாேச இரத்தத்ைத ெதளித்தான். அத்துடன் வழிபாட்டிற்குரிய அைனத்துப்
ெபாருட்களின் மீதும் ெதளித்தான். ௨௨ அைனத்ைதயும் இரத்தத்தால்
சுத்தப்படுத்த முடியும் என்று சட்டம் ெசால்க றது. இரத்தம் இல்லாமல் எவ்வத
பாவங்களும்மன்னிக்கப்படமாட்டாது.

க றஸ்துவன்பலிபாவங்கைளநீக்குகறது
௨௩ எனேவ பரேலாகத்தல் உள்ளவற்றன் சாயலாக உள்ள இவற்ைற

வலங்குகைளப் பலி ெகாடுத்து சுத்தம் ெசய்ய ேவண்டியது அவசயம் ஆகும்.
ஆனால் பரேலாகத்தல் உள்ளவற்றற்கு இைதவ டச் ச றப்பான பலிகள்

† ௯:௧௫: புதய உடன்படிக்ைக இது சறந்த உடன்படிக்ைக. இது ேதவனால் இேயசுவன் மூலம்
ெகாடுக்கப்பட்டது. ‡ ௯:௧௯: ஈேசாப்புதூரிைகேபான்று,த ரவத்ைதெதளிக்கபயன்பட்டச றப்பானெசடி.
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அவசயம் ஆகும். ௨௪ க றஸ்து மிகப் பரிசுத்தமான இடத்த ற்குப் ேபானார்.
ஆனால் உண்ைமயானதன் சாயலாக மனிதக் ைககளால் ெசய்யப்பட்ட
இடத்த ற்குப் ேபாகவல்ைல. க றஸ்து பரேலாகத்த ற்ேக ெசன்றார். இப்ேபாது
அங்ேக நமக்காக ேதவனுக்குமுன்ேதான்றுகறார்.
௨௫ ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் தனக்குச் ெசாந்தமற்ற இரத்தத்ேதாடு ப ரதான

ஆசாரியன் மிகப் பரிசுத்தமான இடத்த ற்குள் ெசல்ல ேவண்டும். ஆனால்
மீண்டும் மீண்டும் கறஸ்து தன்ைனேய வழங்க க்ெகாள்ள ேவண்டியதல்ைல.
௨௬ அப்படியானால் உலகம் உண்டானது முதல் அவர் அேநகந்தரம் இதுேபால்
பாடுபட ேவண்டியது இருந்தருக்கும். அவர் தம்ைம தாேம பலிய ட
ேவண்டியருந்தது. அதனால் அவர் இந்தக் கைடச காலத்தல் ஒேர ஒருதரம்
தம்ைமப் பலிய ட்டார். இதன் மூலம் அவர் அைனவரது பாவங்கைளயும்
நீக்கவ ட்டார்.
௨௭ ஒவ்ெவாரு மனிதனும் ஒருமுைற மட்டுேம சாக றான். அதன் பறகு

நயாயந்தீர்க்கப்படுக றான். ௨௮ஆைகயால் ஒவ்ெவாருவரின் பாவங்கைளயும்
தீர்க்கும்படி க றஸ்து ஒருமுைற மரித்தார். ேமலும் கறஸ்து இரண்டாம்
முைறயும் வருவார். பாவங்கைளத் தீர்க்கும்படி அல்ல. தமக்காகக்
காத்துக்ெகாண்டிருக்க றவர்களுக்குஇரட்ச ப்ைபஅளிக்கவருவார்.

௧௦
க றஸ்துவன்பலிநம்ைமமுழுைமயாக்குகறது
௧ நயாயப்ப ரமாணமானது எத ர்காலத்தல் ேநரிடும் நன்ைமகைளப் பற்றய

முழுைமயற்றஒருச த்த ரத்ைதேயெகாடுக்க றது. அதுெதளிவற்றதாகஉள்ளது.
அது உண்ைமயான வஷயங்களின் முழுச் ச த்த ரம் அல்ல. அது மக்களிடம்
ஒவ்ெவாரு ஆண்டும் ஒேர மாத ரியான பலிகைளக் ெகாடுக்குமாறு கூறுகறது.
ேதவைன வழிபட வருகறவர்களும் அவ்வாேற ெகாடுத்து வருகன்றனர்.
நயாயப்ப ரமாணம் அவர்கைள என்றும் முழுைமயானவர்களாக ஆக்காது.
௨சட்டம் மனிதர்கைளபூரணப் படுத்துமானால், வழங்கப்பட்டுக்ெகாண்டிருக்க ற
பலிகளும் நன்றருக்கும். ஏெனனில் வழிபடுக றவர்கள் ஏற்ெகனேவ
பரிசுத்தப்படுத்தப்பட்டு அவர்கள் தம் பாவங்களுக்காகக் குற்ற உணர்ச்ச
உைடயவர்களாக இருக்கமாட்டார்கள். ௩ ஆனால் ஒவ்ெவாரு ஆண்டும்
வழங்கப்படுக ற அப்பலிகள் அவர்களின் பாவங்கைளேய அவர்களுக்கு
நைனவுறுத்துகன்றன. ௪ ஏெனன்றால் ெவள்ளாடு, கன்று குட்டி
ேபான்றவற்றன்இரத்தம் நமதுபாவங்கைளவலக்காது.
௫ஆகேவகறஸ்துஇந்தஉலகத்துக்குவரும்ேபாது,அவர்,

“நீர் காணிக்ைககைளயும்பலிகைளயும்வரும்புவதல்ைல.
ஆனால்எனக்காகஒருசரீரத்ைதஆயத்தம்ெசய்தீர்.

௬ மிருகங்கைளக் ெகான்றும் எரித்தும் ெகாடுக்கப்படுக ற பலிகள் உம்ைமச்
சந்ேதாஷப்படுத்தாது.

பாவநவாரணபலிகளும்உம்ைமத்தருப்த ப்படுத்தாது.
௭ப றகுநான், ‘ேதவேன! இேதாஇருக்க ேறன்.

உம்முைடயவருப்பத்ைதநைறேவற்றவந்தருக்க ேறன்.
நயாயப்ப ரமாண புத்தகத்தல் என்ைனக் குறத்து எழுதயருக்க றது’
என்ேறன்.” சங்கீதம் 40:6-8
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௮ “நீர் பலிகைளயும் காணிக்ைககைளயும் வரும்புவதல்ைல.
மிருகங்கைளக் ெகான்றும் எரித்தும் ெகாடுக்கப்படுக ற பலிகளாலும்
பாவநவாரணபலிகளாலும் நீர் தருப்தயுறவல்ைல” (இந்தப் பலிகள் எல்லாம்
கட்டைளய டப்பட்டிருந்தாலும் கூட) என்று முதலில் அவர் ெசான்னார். ௯ ப றகு
கறஸ்து, “ேதவேன! நான் இேதா இருக்க ேறன். உம்முைடய வருப்பப்படி
ெசய்வதற்காக வந்தருக்க ேறன்” என்றார். ஆகேவ ேதவன் முதலாவதுள்ள
பலி முைறகைள ஒரு முடிவுக்குக் ெகாண்டு வந்து தன் புதய வழிகைளத்
ெதாடங்கவ ட்டார். ௧௦ இேயசு க றஸ்து ேதவனுைடய வருப்பப்படிேய
காரியங்கைளச் ெசய்தார். அதனால் அவரது இறப்பாக ய பலி மூலம் நம்ைமப்
பரிசுத்தமாக்கனார். அவர் இப்பலிைய என்ெறன்ைறக்கும் ேபாதுமான
வைகயல்ஒருமுைறெசய்துமுடித்தார்.
௧௧ஒவ்ெவாருநாளும்ஆசாரியர்கள்நன்றுெகாண்டுதமதுமதச்சடங்குகைளச்

ெசய்கன்றனர். அவர்கள்மீண்டும்மீண்டும்அேதபலிகைளக்ெகாடுக்கன்றனர்.
ஆனால் அப்பலிகள் ஒருேபாதும் பாவங்கைள நீக்காது. ௧௨ ஆனால்
கறஸ்து மக்களின் பாவங்கைளப் ேபாக்க ஒேர ஒரு முைறதான் தன்ைனப்
பலிெகாடுத்தார். என்ெறன்ைறக்கும் அது ேபாதுமானதாய ற்று. அவர்
ேதவனுைடயவலதுபுறத்தல்அமர்ந்துெகாண்டார். ௧௩அவர்இப்ெபாழுதுதனது
எத ரிகைளத் தன்அதகாரத்த ற்குள்ெகாண்டுவரக் காத்துக்ெகாண்டிருக்க றார்.
௧௪ ஒேர ஒரு பலியன் மூலம் அவர் என்ெறன்ைறக்கும் தம் மக்கைள
முழுைமயாக்கவ ட்டார். அம்மக்கேளபரிசுத்தமாக்கப்படுக றார்கள்.
௧௫ பரிசுத்த ஆவயானவரும் இைதப்பற்ற ெசால்லியருக்க றார். முதலில்

அவர்,
௧௬ “ப ற ெதாரு காலத்தல் அவர்கேளாடு நான் ெசய்யப்ேபாக ற உடன்படிக்ைக

இதுதான்.
என்சட்டங்கைளஅவர்கள்இதயங்களில் பதயைவப்ேபன்.

ேமலும்அவற்ைறஅவர்களின்மனங்களில் எழுதுேவன்” எேரமியா 31:33

௧௭என்றுெசான்னார். ேமலும்,

“அவர்களின் பாவங்கைளயும் அவர்கள் ெசய்த தீைமகைளயும் நான் மன்னித்து
வடுேவன்.

மீண்டும்அவற்ைறநான்நைனத்துப்பார்க்கமாட்ேடன்” எேரமியா 31:34

௧௮ ஒரு முைற இப்பாவங்கள் அைனத்தும் மன்னிக்கப்படுகன்றன. ப றகு
பலிகளுக்கானேதைவஇல்ைல.
ேதவனிடம்ெநருங்க வாருங்கள்
௧௯ ஆதலால் சேகாதர சேகாதரிகேள! மிகப் பரிசுத்தமான இடத்த ற்குள்

நுைழய நாம் முழுைமயாக வடுதைல ெபற்று வ ட்ேடாம். நாம் அச்சம்
இல்லாமல் இதைனச் ெசய்யமுடியும். ஏெனன்றால் க றஸ்துவன் மரணம்
நமக்காக ந கழ்ந்துவ ட்டது. ௨௦ இப்ேபாது மிகப் பரிசுத்தமான இடத்தன்
வழிைய மூடிக்ெகாண்டிருக்க ற அத்தைரக்குள் நுைழய நம்மிடம் ஒரு
புதய வழி இருக்க றது. தன் சரீரத்ைதேய பலியாகத் தந்து அப்புதய
வாழ்வன் வழிைய இேயசு த றந்தார். ௨௧ ேதவனுைடய வீட்டின் ேமல்
அதகாரியான மாெபரும் ஆசாரியர் ஒருவர் நமக்கு இருக்கறார். ௨௨ நாம்
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சுத்தப்படுத்தப்பட்டு குற்ற உணர்வலிருந்து வடுவக்கப்பட்டிருக்க ேறாம்.
நமது சரீரங்கள் பரிசுத்த நீரால் கழுவப்பட்டுள்ளன. எனேவ உண்ைமயான
இதயத்ேதாடும், வசுவாசம் நமக்களிக்க ற உறுத ேயாடும் ேதவைன ெநருங்க
வாருங்கள். ௨௩மற்றவர்களுக்கு நாம் ெசால்க ற நமது நம்ப க்ைகைய பலமாகப்
பற்ற க்ெகாள்ேவாம். நமக்குவாக்குறுதயளித்தஒருவைர நாம் நம்பமுடியும்.

உறுதெபறஒருவருக்குஒருவர்உதவுங்கள்
௨௪ நாம் ஒருவைரப் பற்ற ஒருவர் ச ந்த க்க ேவண்டும். நமது அன்ைப

ெவளிப்படுத்தவும் நன்ைம ெசய்யவும் எவ்வாறு ஒருவருக்ெகாருவர் உதவுவது
என்றுபார்க்கேவண்டும்.
௨௫ ச லர் வழக்கமாய்ச் ெசய்வதுேபால நாம் ஒன்றாகச் சந்த ப்பைத

நறுத்தவ டக் கூடாது. அதற்குப் பதலாக, ஒருவைரெயாருவர்
உற்சாகப்படுத்த க்ெகாள்ள ேவண்டும். குற ப்பாகக் க றஸ்து தரும்பவரும்
அந்த நாள்மிகவைரவல்வருவைதநாம் பார்ப்பதுேபால்ெசயல்பட ேவண்டும்.

க றஸ்துவடமிருந்துவலகாதீர்கள்
௨௬நாம்உண்ைமையஉணர்ந்துவ ட்ட பன்னர்ெவளிப்பைடயாகத்ெதாடர்ந்து

பாவங்கைளச் ெசய்து வந்தால் ப றகு நம் பாவங்களுக்கு ேவறு எந்த பலியும்
இல்ைல. ௨௭ நாம் ெதாடர்ந்து பாவம் ெசய்தால், நம்மிடம் ந யாயத்தீர்ப்புக்கான
அச்சமும் பைகவர்கைள அழிக்கும் ேகாபமான ெநருப்புேம இருக்கும்.
௨௮ ேமாேசயனுைடய சட்டத்ைத ஒருவன் ஒதுக்கனால் அக்குற்றத்ைத
உறுத ப்படுத்த இரண்டுஅல்லதுமூன்று சாட்ச கேள ேபாதுமானதாக இருந்தன.
அவன் மன்னிக்கப்படவல்ைல. அவன் ெகால்லப்பட்டான். ௨௯ ஆகேவ
ேதவனுைடய குமாரன் ேமல் ெவறுப்ைபக் காட்டுக றவன் எவ்வளவு ேமாசமான
தண்டைனக்குஉரியவன்என்பைதேயாச த்துப்பாருங்கள். அவன்இரத்தத்ைதப்
பரிசுத்தமற்றதாக நைனத்தான். புதய உடன்படிக்ைகயன்படி இேயசு ச ந்தய
அந்த இரத்தம் தான் அம்மனிதைனப் பரிசுத்தமாக்கய உடன்படிக்ைகயன்
இரத்தமாகும். தனக்குக் கருைப காட்டிய ஆவையேய அம்மனிதன்
அவமானப்படுத்தனான். ௩௦ “நான்,மக்கள்ெசய்க றபாவங்களுக்குத்தண்டைன
தருேவன். நாேன பதலுக்குப் பதல் ெசய்ேவன்”✡ என்று ேதவன் ெசான்னைத
நாம் அற ேவாம். அேதாடு, “கர்த்தர் தன் மக்கைள நயாயம் தீர்ப்பார்”✡ என்றும்
ெசான்னார். ௩௧ஜீவனுள்ளேதவனுைடயைககளில்வழுவதுஒருபாவ க்குமிகப்
பயங்கரமாகஇருக்கும்.

உனதுைதரியத்ைதயும்மக ழ்ச்சையயும்வ ட்டுவ டாேத
௩௨ நீங்கள் முதன் முதலாக உண்ைமைய அறந்துெகாண்ட நாட்கைள

நைனத்துப் பாருங்கள். பல ேசாதைனகைள நீங்கள் சக த்துக்ெகாண்டீர்கள்.
எனினும்நீங்கள்உறுதயாகஇருந்தீர்கள். ௩௩ச லேவைளகளில்ெவறுக்கத்தக்க
காரியங்கைளப் பற்ற உங்களிடம் ெசான்னார்கள். பலர் முன்னிைலயல்
உங்கைளக் குற்றம் சுமத்த த் தண்டித்தார்கள். ச ல ேவைளகளில் அப்படி
நடத்தப்பட்டவர்களுக்கும் நீங்கள் உதவயாய் இருந்தீர்கள். ௩௪ ஆமாம்,
நீங்கள் சைறயல் இருந்த அவர்களுக்கு உதவ , அவர்கள் துன்பத்தல்
பங்குெகாண்டீர்கள். உங்கள்ெசாத்துஉங்களிடமிருந்துஅபகரிக்கப்பட்டேபாதும்

✡ ௧௦:௩௦: உபா. 32:35-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௦:௩௦: சங்கீதம் 135:14-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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நீங்களும் அைத மக ழ்ேவாடு ஒத்துக்ெகாண்டீர்கள். ஏெனனில், இைதவ டவும்
மத ப்புமிக்கநைலயானெசாத்துஉங்களுக்குஉண்டுஎன்றுநீங்கள்அறவீர்கள்.
௩௫ எனேவ முன்பு நீங்கள் ைவத்தருந்த ைதரியத்ைத வ ட்டுவ டாதீர்கள்.

உங்கள் ைதரியம் உங்களுக்கு பலைனத் தரும். ௩௬ நீங்கள் ெபாறுைமயாக
இருக்கேவண்டும். ேதவனுக்கு வருப்பமானவற்ைற நீங்கள் ெசய்த ப றகு,
ந ச்சயம் ேதவன்வாக்களித்தைதநீங்கள்ெபறுவீர்கள். ௩௭ெகாஞ்சகாலத்தல்,

“வரேவண்டியவர்வருவார்,
அவர்தாமத க்கமாட்டார்.

௩௮வசுவாசத்தனாேலநீத மானாக
இருக்க றவன்பைழப்பான்.

அவன்அச்சத்தால்இதலிருந்துபன்வாங்குவாேனயானால்
நான்அவன்மீதுப ரியமாகஇருக்கமாட்ேடன்.” உபாகமம் 32:35

௩௯ ஆனால், நாம் ெகட்டுப்ேபாகும்படி பன் வாங்குகறவர்களாய்
இருக்கக்கூடாது. நாம்வசுவாசம்உைடயவர்களாகவும்இரட்ச க்கப்படுக றவர்களாகவும்
இருக்கேவண்டும்.

௧௧
வசுவாசம்
௧ நாம் நம்புக றவற்றன் மீது ெகாண்டுள்ள உறுததான் வசுவாசம் ஆகும்.

நாம் கண்ணால் பார்க்காவ ட்டாலும் கூட உண்ைமயான ஒன்ைற நம்புவது
தான் வசுவாசம். ௨ முன்பு வாழ்ந்தவர்கைள ேதவன் ெபரிதும் வரும்பனார்.
ஏெனன்றால் அவர்கள் இது ேபான்ற வசுவாசம் ெகாண்டவர்களாய்
இருந்தார்கள்.
௩ ேதவன் தமது ஆைணயால் இந்த முழு உலைகயும் பைடத்தார் என்று நாம்

நம்ப வசுவாசம் உதவுகறது. அதாவது நாம் பார்க்கன்ற ெபாருட்கள் எல்லாம்
பார்க்கப்படாதஒன்றால்உருவாக்கப்பட்டைதஉணர்ந்துெகாள்க ேறாம்.
௪ காயீனும் ஆேபலும் ேதவனுக்குப் பலி ெகாடுத்தார்கள். ஆனால் ஆேபலின்

பலி, அவனது வசுவாசம் காரணமாக உயர்வாகக் கருதப்பட்டது. ேதவனும்
அைதேய வரும்ப ஏற்றுக்ெகாண்டார். ஆகேவ அவைன நல்லவன் என்று
அைழத்தார். அவன் இறந்து ேபானான். எனினும் அவன் தன் வசுவாசத்தன்
வழிேயஇன்னும்ேபச க்ெகாண்டிருக்க றான்.
௫ஏேனாக்குஇறக்கவல்ைல. இந்தபூமியல்இருந்துஎடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்டான்.

அவன் எடுத்துக்ெகாள்ளப்படுவதற்கு முன் ேதவனுக்கு வருப்பமானவனாக
இருந்தான். ேதவன் அவைனத் தன்னிடம் எடுத்துக்ெகாண்டார். அதனால்
மக்கள் அதன் பறகு அவைனக் கண்டுெகாள்ள முடியவல்ைல. இது அவனது
வசுவாசத்தனாேலேய ஆயற்று. ௬வசுவாசம் இல்லாமல் எவனும் ேதவனுக்கு
வருப்பமானவனாக இருக்கமுடியாது. ேதவனிடத்தல் வருகறவன் அவர்
உண்ைமயாகேவஇருக்க றார் என நம்ப க்ைக ெகாள்க றான். அேதாடு தம்ைமத்
ேதடுக றவர்களுக்குப்பலன்ெகாடுப்பார்என்றும்நம்ப க்ைகெகாள்ளேவண்டும்.
௭ ேநாவா, இதுவைர அவன் காணாதைதப் பற்ற ேதவனால் எச்சரிக்ைக

ெசய்யப்பட்டான். ஆனால் ேநாவா ேதவன் மீது வசுவாசமும், மரியாைதயும்
ெகாண்டிருந்தான். எனேவஅவன்ெபரிய கப்பைலச் ெசய்து தன்குடும்பத்ைதக்
காப்பாற்ற க்ெகாண்டான். தனது வசுவாசத்தன் மூலமாக இந்த உலகம்
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தவறானது என்பைத ேநாவா நரூப த்தான். இதனால் வசுவாசத்தன் வழியாக
ேதவனுக்குமுன்நீதமான்களாகக் கருதப்பட்ட ச லருள்ஒருவனானான்.
௮ ேதவன்ஆப ரகாைம அைழத்தார். அவர் வாக்களித்தப்படி ஒரு இடத்துக்குப்

பயணம் ேபாகச் ெசான்னார். அவனுக்கு அந்த இடம் எங்ேக உள்ளது என்று
ெதரியாது. எனினும் அவனுக்கு வசுவாசம் இருந்ததால், ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படிந்து அவர் ெசான்னபடி பயணம் ெசய்தான். ௯ ேதவன் தருவதாக
வாக்களித்த நாட்டில் ஆப ரகாம் வாழ்ந்தான். அங்ேக ஒரு பரேதசையப் ேபால
அைலந்தான். எனினும்அவன்வசுவாசம்ைவத்தருந்தான். ஈசாக்கு,யாக்ேகாபு,
ஆகேயாேராடு கூடாரத்தல் குடியருந்தான். அவர்களும் ேதவனுைடய
வாக்குறுதையப் ெபற்றார்கள். ௧௦ ஆப ரகாம், உண்ைமயான அஸ்தபாரம்
இடப்பட்ட ேதவனுைடயநகரத்துக்காகக்* காத்தருந்தான்.
௧௧ ஆப ரகாம் மிகவும் முதயவன். குழந்ைதப் ேபற்றுக்கான வாய்ப்பு

இல்லாதவன். சாராளும் அப்படிேய. ஆப ரகாம் ேதவனிடம் வசுவாசம்
ைவத்ததால்அவர்களுக்குக்குழந்ைதப றந்தது. ௧௨அவன்ஏறக்குைறயஇறந்து
ேபாகன்றவைனப் ேபான்று இருந்தான். ஆனால் அவனிடமிருந்து முதுைமப்
பருவத்தல் ஒரு பரம்பைர ேதான்ற வானத்து நட்சத்த ரங்கைளப் ேபான்று
வளங்கயது. கடற்கைரயல் உள்ள மணைலப்ேபான்று ஏராளமான மக்கள்
அவனிடமிருந்துெவளிப்பட்டனர்.
௧௩ இந்த மாெபரும் மனிதர்கள் அைனவரும் இறுதவைர தங்கள்

வசுவாசத்துடேனேய வாழ்ந்தனர். இவர்கள் வாக்களிக்கப்பட்டைதப்
ெபற்றுக்ெகாள்ளாமல், ெவகுதூரத்த ேல அவற்ைறக் கண்டு, நம்ப
அைணத்துக்ெகாண்டனர். பூேலாகத்தல் தாம் அந்நயர்களாகவும்,
பரேதச களாகவும் இருந்தைத அவர்கள் ெவளிப்பைடயாக ஒத்துக்ெகாண்டனர்.
௧௪ அவர்கள் தம் ெசாந்த ேதசத்ைத இன்னும் ேதடிக்ெகாண்டிருக்க றார்கள்
என்பைதேய இத்தைகய வஷயங்கைளப் ேபசுக றவர்கள் உணர்த்துகறார்கள்.
௧௫அவர்கள்தாங்கள்வ ட்டுவந்தநாட்ைடப்பற்ற நைனத்தருந்தார்கேளயானால்
அவர்கள் அதற்குத் தரும்ப ப் ேபாக சமயம் கைடத்தருக்குேம. ௧௬ ஆனால்
அவர்கள்பரேலாகம்என்னும்சறப்பானநாட்டிற்குப்ேபாகக்காத்தருக்க றார்கள்.
எனேவ ேதவன் தன்ைன அவர்களது ேதவன் என்று அைழத்துக்ெகாள்வதல்
ெவட்கப்படுவதல்ைல. ேதவன் அவர்களுக்காக ஒரு நகரத்ைத
உருவாக்கயருக்க றார்.
௧௭-௧௮ ேதவன் ஆப ரகாமின் வசுவாசத்ைத ேசாத த்தார். ஆப ரகாமிடம்

ஈசாக்ைகப்பலிெகாடுக்கும்படிேதவன்ெசான்னார். ஆப ரகாமும்வசுவாசத்தன்
காரணமாக அந்தக் கட்டைளையப் பன்பற்றனான், ஏெனன்றால் ஏற்ெகனேவ
ேதவன் ஆப ரகாமுக்கு வாக்களித்துள்ளார். “ஈசாக்கு மூலம் உன் பரம்பைர
வளரும்” என்றும் கூறயுள்ளார். ஆனாலும் ஒேர மகனான அந்த ஈசாக்ைகப்
பலிெகாடுக்கஆப ரகாம்முன்வந்தான். ௧௯ேதவன்மக்கைளமரணத்தலிருந்து
எழுப்புவார் என ஆப ரகாம் நம்பனான். உண்ைமயல் அதுேபான்ேற
ஆப ரகாம் அவன் மகைனக் ெகால்லாதபடி ேதவன் தடுத்துவ ட்டார். இதுவும்
மரணத்தலிருந்துஎழுப்பயதுேபாலாய ற்று.
௨௦ யாக்ேகாைபயும் ஏசாைவயும் ஈசாக்கு ஆசீர்வத த்தான். ஈசாக்கு இதைன

வசுவாசத்தன் அடிப்ைடயல் ெசய்தான். ௨௧ யாக்ேகாபு ேயாேசப்பன்

* ௧௧:௧௦: நகரம் ேதவனுைடய மக்கள்அவேராடு வாழும்ஆன்மீகமான நகரம். இதைனப் பரம எருசேலம்
என்றும்அைழப்பர். எப . 12:22.
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மகன்களில் ஒவ்ெவாருவைரயும் ஆசீர்வத த்தான். யாக்ேகாபு தான்
இறந்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது இதைனச் ெசய்தான். அவன் தனது ேகாலின்
முைனயல் சாய்ந்துெகாண்டு ெதாழுதான். யாக்ேகாபு இப்படிச் ெசய்ததற்கும்
அவனதுவசுவாசேம காரணமாகும்.
௨௨ ேயாேசப்பு இறந்துெகாண்டிருந்த ேநரத்தல் இஸ்ரேவலர்கள் எக ப்ைத

வ ட்டுப் ேபாவைதப் பற்ற ேபசனான். அவன் இதைன வசுவாசத்தால்
ெசான்னான். தனது சரீரத்ைத என்ன ெசய்ய ேவண்டும் என்பைதப் பற்றயும்
மக்களிடம் ெசான்னான்.
௨௩ ேமாேச ப றந்த ப றகு, அவன் அழகாக இருந்தைத அவன் ெபற்ேறார்கள்

கண்டு மூன்று மாத காலத்த ற்கு மைறத்து ைவத்தார்கள். வசுவாசத்தன்
அடிப்பைடய ேலேய இைதச் ெசய்தனர். அரச கட்டைளக்குப் பயப்படாமல் இைத
ெசய்தனர்.
௨௪ேமாேசவளர்ந்துெபரியவன்ஆனான். பார்ேவானுைடயமகளின்மகன்என

அைழக்கப்படுவைத மறுத்தான். ௨௫ பாவத்துக்குரிய தற்காலிக சந்ேதாஷத்ைத
அனுபவப்பைதவ ட ேதவனுடய மக்கேளாடு துன்பத்ைத அனுபவப்பைதேய
அவன் ேதர்ந்ெதடுத்தான். ௨௬ எக ப்தன் கருவூலத்ைதவ ட க றஸ்துவுக்காகத்
தாங்க க்ெகாண்ட பாடுகைள மத ப்புமிக்கதாக அவன் நைனத்தான். ஏெனனில்
வரஇருக்க ற பலனுக்காகஅவன்பார்த்தருந்தான்.
௨௭ ேமாேச எக ப்தலிருந்து ெவளிேயறனான். தன் வசுவாசத்தன்

அடிப்பைடயல் அப்படிச் ெசய்தான். அவன் அரசனின் ேகாபத்துக்கும்
அஞ்சவல்ைல. அவன்ெதாடர்ந்து உறுதயாக இருந்தான். ஒருவராலும் பார்க்க
இயலாத ேதவைன அவனால் பார்க்க முடிந்தது. ௨௮அவன் பஸ்காைவத் தயார்
ெசய்தான். கதவன் மீது இரத்தத்ைதப் பூசனான். யூதமக்களின் முதல் ஆண்
குழந்ைதைய மரண தூதன்† ெகால்லாதபடிக்கு இைதச் ெசய்தான். ேமாேச
இதைனவசுவாசத்ேதாடுெசய்தான்.
௨௯ ேமாேச தன் மக்கைள அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானான். அப்ேபாது

ெசங்கடல் காய்ந்த தைரையப் ேபாலாய ற்று. அவர்களின்வசுவாசேமஇதற்குக்
காரணமாகும். எக ப்தயர்களும் அவ்வாேற கடைலக் கடக்க முைனந்து
அமிழ்ந்துேபானார்கள்.
௩௦ எரிேகாவன் சுவர்கள், ேதவனது மக்களின் வசுவாசத்தனால்

வழுந்துேபானது. அவர்கள் ஏழு நாட்கள் அந்தச் சுவர்கைளச் சுற்ற வந்தனர்.
அப்புறம்அச்சுவர்கள்வழுந்தன.
௩௧ ராகாப் என்னும் வைலமாதும் இஸ்ரேவல் ஒற்றர்கைள

நண்பர்கைளப்ேபால வரேவற்றாள். அவளது வசுவாசத்தன் காரணமாகக்
கீழ்ப்படியாதவர்கள் ெகால்லப்பட்டேபாது அவள் தன் வீட்டாருடன்
ேசதமைடயாமல்தப்பனாள்.
௩௨ பன்னும் ேவறு எடுத்துக்காட்டுகைள நான் ெசால்லேவண்டுமா!

க த ேயான், பாராக், ச ம்ேசான், ெயப்தா, தாவீது, சாமுேவல் என்பவர்கைளயும்
தீர்க்கதரிச கைளயும் குறத்து வளக்க ச் ெசால்லக் காலம் ேபாதாது.
௩௩ வசுவாசத்தாேலேய அவர்கள் அரசுகைள ெவற்றெகாண்டார்கள். நீதைய
வலியுறுத்தனார்கள். ேதவனுைடய வாக்குறுதகைள ெபற்றுக்ெகாண்டார்கள்.
ச லர் சங்கங்களின் வாய்கைள மூடினார்கள். ௩௪ ச லர் ெநருப்பன்

† ௧௧:௨௮: மரணதூதன் அழிப்பவர். எக ப்தய மக்கைளத் தண்டிக்க ஒவ்ெவாரு வீட்டிலும் உள்ள மூத்த
குழந்ைதையக்ெகான்றுவருமாறுேதவன்அனுப்பயதூதன். (யாத். 12:29-32.)
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உக்க ரத்ைதக் குைறத்தார்கள். வாளின் சாவலிருந்து தப்பனார்கள்.
பலவீனத்தலிருந்துஅவர்கள் பலம் ெபற்றுஅந்நயப் பைடகைளத் ேதாற்கடித்து
யுத்தத்தல் ஆற்றல்மிக்கவர்களாக இருந்தார்கள். ௩௫ இறந்துேபான
தங்களுைடயவர்கைள ெபண்கள் மீண்டும் அைடந்தார்கள். மற்றவர்கள்
வாைதக்குள்ளானேபாதும் வடுபட மறுத்தார்கள். மரணத்தலிருந்து ஒரு
ச றந்தவாழ்வற்ெகனஉய ேராடு எழுப்பப்படுவதற்காகஇதைனச் ெசய்தார்கள்.
௩௬ ேவறு சலர் ேகலிெசய்யப்பட்டனர்; அடிக்கப்பட்டனர்; கட்டப்பட்டு சைறயல்
தள்ளப்பட்டனர். ௩௭ ச லர் கல்லால் எறயப்பட்டார்கள்; வாள்களினால்
இரண்டு துண்டாகக்கப்பட்டுக் ெகால்லப்பட்டார்கள். ச லர் ெசம்மறயாட்டுத்
ேதாைலயும், ெவள்ளாட்டுத் ேதாைலயும் ேபார்த்துக்ெகாண்டு த ரிந்து
ஏழ்ைமையயும், துன்பத்ைதயும், கசப்புகைளயும் அனுபவத்தனர். ௩௮ உலகம்
அந்த உத்தமர்களுக்கு உகந்ததாக இல்ைல. அவர்கள் மைலகளிலும்
பாைலவனங்களிலும் அைலந்து த ரிந்தனர். மைலக் குைககளிலும் பூமியல்
உள்ளெபாந்துகளிலும்வாழ்ந்தார்கள்.
௩௯தம்வசுவாசத்தாேலேயஅவர்கள்புகழப்படுகன்றனர். ஆனால்இவர்களில்

எவரும் ேதவனுைடய வாக்குறுதைய அைடயவல்ைல. ௪௦ ேதவன் நமக்குச்
ச றந்த சலவற்ைறத் தரத் த ட்டமிட்டிருந்தார். ப றகு நம்ேமாடு ேசர்ந்து மட்டுேம
அவர்களும்முழுைமபடுத்தப்படுவார்கள்.

௧௨
இேயசுவன்முன்மாத ரிையநாமும்பன்பற்றுேவாம்
௧ நம்ைமச் சுற்றலும் வசுவாசமுைடயவர்கள் ஏராளமாக இருக்க றார்கள்.

வசுவாசம் என்றால் என்ன ெபாருள் என்று அவர்களது வாழ்க்ைக நமக்குக்
கூறுகன்றது. நாமும் அவர்கைளப்ேபால் வாழேவண்டும். நம் முன் நடக்கும்
பந்தயத்தல் நாமும் பங்ெகடுத்து ஓடேவண்டும். நம் முயற்சயல் இருந்து நாம்
என்றும் பன்வாங்கக் கூடாது. நம்ைமத் தடுத்து நறுத்துகற எைதயும் நமது
வாழ்வலிருந்து தூக்க எறய ேவண்டும். நம்ைமப் பற்றுகற பாவங்கைளயும்
வலக்கவ டேவண்டும். ௨நாம்இேயசுைவமுன்மாத ரியாகக்ெகாண்டுபன்பற்ற
ேவண்டும். நம் வசுவாசத்தன் தைலவேர இேயசுதான். நம் வசுவாசத்ைத
அவர் முழுைமயாக்குகறார். அவர் சலுைவயல்துன்புற்று மரணம்அைடந்தார்.
ஆனால் சலுைவயன் அவமானத்ைதப் ெபாருட்படுத்தாமல் சலுைவயன்
துன்பங்கைள அவர் ஏற்றுக்ெகாண்டார். ேதவன் அவருக்கு முன்னால்
ைவக்கப்ேபாக ற மக ழ்ச்ச க்காகேவ இத்தைனையயும் ஏற்றுக்ெகாண்டார்.
எனேவ இப்ேபாது அவர் ேதவனுைடய வலது புறத்தல் வீற்றருக்க றார்.
௩ இேயசுைவப் பற்ற நைனத்துப்பாருங்கள். பாவ கள் அவருக்கு எத ராகச்
ெசயல்புரிந்தேபாதுஅவர்அதைனப்ெபாறுைமயாக ஏற்றுக்ெகாண்டார். இேயசு
ெசய்ததுேபாலேவநீங்களும்ெபாறுைமேயாடு ேசார்ந்து ேபாகாமல்இருங்கள்.

ேதவன்பதாைவப் ேபான்றவர்
௪ நீங்கள் பாவத்த ற்கு எத ராகப் ேபாராடிக்ெகாண்டிருக்க றீர்கள்.

ஆனால் உங்கள் ேபாராட்டம் இன்னும் நீங்கள் ெகால்லப்படுக ற அளவுக்கு
வன்ைமயாகவல்ைல. ௫ நீங்கள் ேதவனுைடய பள்ைளகள். அவர் உங்கள்
ஆறுதலுக்காகேவ ேபசுக றார். நீங்கள்அந்தவார்த்ைதகைளமறந்துவ ட்டீர்கள்.
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“என் மகேன! கர்த்தர் உன்ைனத் தண்டிக்கும்ேபாது அதைன அற்பமாக
எண்ணாேத.

அவர்உன்ைனத்தருத்தும்ேபாதுஉன்முயற்சையக்ைகவ ட்டுவ டாேத.
௬தம் ேநசத்துக்குரியஒவ்ெவாருவைரயும்கர்த்தர் தண்டிக்க றார்.

தம் மக்களாக ஏற்றுக்ெகாள்கன்ற எல்ேலாைரயும் தண்டித்துத்
தருத்துகறார்.” நீத ெமாழிகள் 3:11-12

௭ எனேவ ஒரு ப தாவன் தண்டைன என்று எல்லாத் துன்பங்கைளயும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள். ஒரு தந்ைத தன் மகைனத் தண்டிப்பது ேபான்ேற
ேதவன் உன்ைனயும் தண்டித்தருக்க றார். எல்லாப் பள்ைளகளுேம தம்
தந்ைதகளால் தண்டிக்கப்பட்டிருக்க றார்கள். ௮ நீங்கள் எந்த நாளிலும்
தண்டிக்கப்படாவ ட்டால் உண்ைமயல் ேதவனுைடய பள்ைளகள் ஆகவல்ைல
என்று ெபாருள். ௯ இங்ேக பூமியல் தண்டிக்க ற தந்ைதகைளேய நாம்
ெகாண்டிருக்க ேறாம். அதற்காக அவர்கைள நாம் மத க்க ேறாம். ஆகேவ
நம் ஆன்மீகத் தந்ைதக்கு மிக அத கமாக அடங்க நடக்கேவண்டும். நாம்
இதைனச் ெசய்தால் நமக்கு வாழ்வு உண்டு. ௧௦ உலகல் உள்ள தந்ைதகளின்
தண்டைன ெகாஞ்ச காலத்த ற்குரியது. அவர்கள் தங்களின் ச ந்தைனக்குச்
சரியாகத் ேதான்றுகறைதேய ெசய்க றார்கள். ஆனால் ேதவன் நமக்கு
உதவ ெசய்வதற்காகேவ தண்டிக்க றார். எனேவ நாமும் அவைரப் ேபான்று
பரிசுத்தமாகலாம். ௧௧ எந்தத் தண்டைனயும் அந்ேநரத்தல் மக ழ்ச்ச க்குரியதாக
இருப்பதல்ைல! ஆனால், ப றகு அதல் பழகயவர்கள், ேநர்ைமயான
வாழ்வலிருந்துவருகற சமாதானத்ைதஅனுபவப்பார்கள்.

எவ்வாறுவாழ்வதுஎன்பதல்எச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள்
௧௨ நீங்கள் பலவீனமாகவ ட்டீர்கள். மீண்டும் உங்கைள

பலப்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள். ௧௩ சரியான வழியல் நடவுங்கள், அப்ேபாதுதான்
இரட்ச க்கப்படுவீர்கள். உங்கள் பலவீனம் எந்த இழப்புக்கும் காரணமாகக்
கூடாது.
௧௪ எல்ேலாேராடும் சமாதானமாய் இருக்க முயலுங்கள். பரிசுத்தமான

வாழ்க்ைகைய வாழ முயலுங்கள். ஏெனனில், அது இல்லாமல் யாராலும்
கர்த்தைரக் காணமுடியாது. ௧௫ ஒருவனும் ேதவனுைடய கருைபையத்
தவறவ டாதபடிக்கும் மக்களுக்கு வஷமூட்ட வளரும் வஷ ேவைரப் ேபால
உங்கள் குழுவுக்கு யாராலும் ெதால்ைல வராதபடிக்கும் உறுத ெசய்யுங்கள்.
௧௬எவரும் பாலியல் பாவத்ைதச் ெசய்யாதபடி எச்சரிக்ைகயாயருங்கள். எவரும்
ஏசாைவப்ேபால் ஆகாதபடி எச்சரிக்ைகயாய் இருங்கள். ஏசா தன் குடும்பத்தன்
மூத்த மகன். தன் தந்ைதயன் ெசாத்தல் அவனுக்கு இரட்ைடப் பங்கு
கைடத்தருக்க ேவண்டும். ஆனால் ஏசா தன் வாரிசுரிைமையப் பற்ற அக்கைற
ெகாள்ளவல்ைல. ஒரு ேவைள உணவுக்காக அவற்ைற வற்றுவ ட்டான்.
௧௭ ப றகு ஏசா ஆசையப்ெபற வரும்பய ேபாதலும், கண்ணீர்வ ட்டுக் கதற க்
ெகஞ்சனாலும் கூட அவனால் அைதப் ெபற முடியவல்ைல.ஏெனனில்
மனமாறுதலுக்குவழி காணாமல் ேபானான்.
௧௮ நீங்கள் புதய இடத்த ற்கு வந்தருக்க றீர்கள். உங்களால் ெதாடமுடிக ற

இடமில்ைல இது. ெநருப்பு எரிவதும், அடர்த்தயான ேமகங்களாலும்
இருட்டாலும், புயலாலும் சூழ்ந்த மைலயல்ைல இது. ௧௯ எக்காள சத்தத்ைதக்
ேகட்ேடா அல்லது கட்டைளயடும் ஒரு குரைலக் ேகட்ேடா நீங்கள் அந்த
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இடத்துக்கு வரவல்ைல. வார்த்ைதகளின் சத்தமும் எழும்பாது. அந்த
சத்தத்ைதக் ேகட்டவர்கள்மீண்டும்தங்களுக்குவார்த்ைதெசால்லப்படாதபடிக்கு
ேவண்டிக்ெகாண்டார்கள். ௨௦ஏெனன்றால் “ஒரு மிருகமாகலும்அம்மைலையத்
ெதாட்டால் கற்களால்அடிபட்டுச் சாக ேவண்டியதருக்கும்”✡ என்ற கட்டைளையக்
ேகட்க அவர்கள் வரும்பவல்ைல. ௨௧ “நான் பயத்தால் நடுங்குக ேறன்”✡ என்று
ேமாேசயும்ெசால்லத்தக்கதாகஅந்தக் காட்ச அவ்வளவுபயங்கரமாகஇருந்தது.
௨௨ ஆனால் நீங்கள் அது ேபான்ற இடத்துக்கு வரவல்ைல. இந்தப்

புதய இடத்தன் ெபயர் சீேயான் மைல. ேதவன் வச க்கும் நகரத்த ற்கு
வந்தருக்க றீர்கள். இது பரேலாகமான எருசேலம். ஆயரக்கணக்கான
ேதவதூதர்கள் மக ழ்ச்ச ேயாடு கூடுகற இடம். ௨௩ இங்ேக பரேலாகத்தல்
ெபயெரழுதப்பட்ட முதற் ேபறானவர்களின் சர்வ சங்கமாகய சைப உள்ளது.
எல்ேலாைரயும் நயாயம் தீர்க்க ற நீத பதயாக ேதவன் இருக்கறார்.
முழுைமயாக்கப்பட்ட நீத மான்களின் ஆவகள் உள்ளன. ௨௪ இேயசுவ டம்
வந்தருக்க றீர்கள். அவேர தம் மக்களுக்கு ேதவனிடமிருந்து புதய
உடன்படிக்ைகையக் ெகாண்டு வந்தவர். ஆேபலின் இரத்தம் ேபச யைதவ ட
நன்ைமகைளப் ேபசுக ற, ெதளிக்கப்பட்ட இேயசுவன் இரத்தமிருக்கும்
இடத்துக்குநீங்கள்வந்துேசர்ந்தீர்கள்.
௨௫எச்சரிக்ைகயாய்இருங்கள். ேதவன்ேபசும்ேபாதுகவனிக்கத்தவறாதீர்கள்.

பூமியல் எச்சரிக்கப்பட்டேபாதும் கூட இஸ்ரேவல் மக்கள் இதுேபாலத்தான்
கவனிக்க மறுத்தார்கள். அதனால் அவர்களால் தப்ப க்க முடியாமல்
ேபாய்வ ட்டது. இப்ேபாது பரேலாகத்தலிருந்து ேதவன் ேபசுக றார். அைதக்
கவனிக்க மறுக்க றவர்கள் முன்ைபவ ட ேமாசமான நைலைய அைடவார்கள்.
௨௬ அவருைடய ேபச்சு அப்ேபாது பூமிைய அைசத்தது. இப்ெபாழுேதா
அவர், “இன்ெனாருமுைற நான் பூமிைய மாத்த ரமல்ல, வானத்ைதயும்
அைசப்ேபன்”✡ என்று வாக்குறுத அளித்தருக்க றார். ௨௭ “இன்ெனாரு
முைற” என்பது என்னால் உருவாக்கப்பட்டைவ எல்லாம் அழிக்கப்படும் எனப்
ெபாருள்படும். அைவ அைசயத்தக்க ெபாருட்கேள. அைசக்கக் கூடாத
ெபாருட்கேளஎன்றும்நைலத்தருக்கும்.
௨௮அைசக்கப்படமுடியாதஓர்இராஜ்யத்ைதநாம்ெபற்றுக்ெகாண்டிருப்பதால்

நாம் நன்ற ெசால்லேவண்டும். மிகவும் அச்சத்ேதாடும் மரியாைதேயாடும்
கூடிய ஒப்புக்ெகாள்ளத்தக்க ஒரு வழியல் நாம் ேதவைன வழிபடேவண்டும்.
௨௯ ஏெனன்றால் நமது ேதவன் அைனத்ைதயும் அழிக்கும் ெநருப்ைபப்
ேபான்றவர்.

௧௩
ேதவைனப ரியப்படுத்தும்வழிபாடு
௧ க றஸ்துவுக்குள் நீங்கள் சேகாதர சேகாதரிகளாவீர்கள். ெதாடர்ந்து

ஒருவைர ஒருவர் ேநச யுங்கள். ௨ மக்கைள உங்கள் வீட்டில் ஏற்றுக்ெகாண்டு
அவர்களுக்குஎப்ெபாழுதும்உதவ ெசய்யுங்கள். இதனால்சலர்அறயாமேலேய
ேதவ தூதர்கைளயும் உபசரிப்பதுண்டு. ௩ நீங்களும் அவர்கேளாடு சைறயல்
இருப்பதுேபால் சைறயலுள்ள மக்கைள நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.

✡ ௧௨:௨௦: யாத். 19:12-13-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௨:௨௧: உபா. 9:19-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௧௨:௨௬: ஆகாய் 2:6-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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நீங்கேள துன்பமுறுவைதப்ேபால், துன்பமுற்றுக் ெகாண்டிருப்பவர்கைளயும்
நைனத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
௪ தருமணம் என்பது அைனவராலும் மத க்கத்தக்கது. இது இரண்டு

ேபருக்கு இைடயல் மிகப் பரிசுத்தமாகக் கருதப்படுக றது. வபசாரம், ேசாரம்
ேபான்ற பாலியல் குற்றங்கைளச் ெசய்கன்றவர்கைள ேதவன் கடுைமயாகத்
தண்டிப்பார். ௫ பண ஆைசயல் இருந்து உனது வாழ்ைவ வலக்கைவ.
உன்னிடம்இருப்பைதக்ெகாண்டுதருப்த அைடந்துெகாள். ேதவன்,

“நான்உன்ைனஒருேபாதும்ைகவ டமாட்ேடன்.
நான்உன்ைனவட்டுவலகமாட்ேடன்” என்றுகூறயருக்க றார். உபாகமம் 31:6

௬எனேவ,

“கர்த்தர் எனக்குஉதவுபவர்.
நான்அச்சப்படத் ேதைவயல்ைல.

எவரும் எனக்கு எதுவும் ெசய்ய முடியாது” என்று உறுதயாக நீங்கள்
ெசால்லலாம். சங்கீதம் 118:6

௭ உங்கள் தைலவர்கைள நைனத்துப்பாருங்கள். அவர்கள் ேதவனுைடய
ெசய்தையக் கற்றுத்தந்தார்கள். அவர்கள் எவ்வாறு வாழ்ந்து மடிந்தார்கள் என
எண்ணுங்கள். அவர்களின் வசுவாசத்ைதக் கைடப்ப டியுங்கள். ௮ இேயசு
க றஸ்து ேநற்றும், இன்றும், நாைளயும் எப்ேபாதும்ஒேர மாத ரியாகஇருப்பவர்.
௯ எல்லா வைகயான தவறான உபேதசங்களும் உங்கைளத் தவறான வழியல்
ெசலுத்தாதபடிக்குக் கவனமாக இருங்கள். உங்கள் இதயம் ேதவனுைடய
கருைபயால் பலம் ெபறட்டும். அது உணவு பற்றய சட்டங்களால் நைறயாமல்
இருக்கட்டும். அதுஉங்களுக்குப்பயன்தராது.
௧௦ பரிசுத்த கூடாரத்தல் ேசைவ ெசய்க ற அந்த யூத ஆசாரியர்கள் இருந்து

சாப்படும் உரிைமயற்ற ஒரு பலி நம்மிடம் உண்டு. ௧௧ப ரதானஆசாரியர் மிருக
இரத்தத்ைதஎடுத்துக்ெகாண்டுமிகப் பரிசுத்தமானஇடத்த ற்குள்ெசல்லுகறார்.
அவர்பாவங்களுக்காகஅதைனச்ெசலுத்துகறார். ஆனால்அந்தமிருகங்களின்
சரீரம் ெவளிேய எரிக்கப்படுக றது. ௧௨ எனேவ, இேயசுவும் நகரத்த ற்கு
ெவளிேய துன்பப்பட்டார். அவர் தன் இரத்தத்ைதப் பாவத்துக்காகேவ
ச ந்தனார். தன்மக்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்துவதற்காகஇரத்தம் ச ந்த மரித்தார்.
௧௩ எனேவ, நாம் கூடாரத்துக்கு ெவளிேய ெசன்று அவருைடய அவமானத்தல்
பக ர்ந்துெகாள்ேவாம். இேயசுவுக்கு ேநர்ந்த அேத அவமானத்ைத நாமும்
ஏற்றுக்ெகாள்ளேவண்டும். ௧௪இந்தஉலகத்தல்என்ெறன்றும்நைலத்தருக்க ற
ஒரு நகரம் இல்ைல. ஆனால் எத ர்காலத்தல் வரப்ேபாக ற என்ெறன்ைறக்கும்
நைலத்தருக்க றநகரத்த ற்காகக்காத்தருக்க ேறாம். ௧௫எனேவ,அவர்மூலமாக
நம் தனசரி துத காணிக்ைகைய நாம் ேதவனுக்கு வழங்குேவாம். அது அவர்
ெபயைரத் துத க்கும் உதடுகளின் கனியாகும். ௧௬ மற்றவர்களுக்கு நன்ைம
ெசய்யவும், பக ர்ந்துெகாள்ளவும் மறக்காதீர்கள். இைவேய ேதவன் வரும்பும்
பலியாகும்.
௧௭ உங்கள் தைலவர்களுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். அவர்களின்

அதகாரங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு நடவுங்கள். அவர்கள் உங்கள் ேமல்
ெபாறுப்புள்ளவர்கள். அவர்கள் உங்கள் ஆன்மாைவக் காப்பாற்ற
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முயல்கறார்கள். அவர்கள் துக்கத்ேதாடு அல்ல சந்ேதாஷத்ேதாடு அவற்ைறச்
ெசய்பவர்கள். நீங்கள் அவர்களுக்குப் பணியாமல் அவர்களின் பணிைய
கடினப்படுத்தனால்அதுஎவ்வைகயலும்உங்களுக்குஉதவாது.
௧௮ எங்களுக்காகத் ெதாடர்ந்து ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். சுத்தமான

மனசாட்ச உைடயவர்களாய் நாங்கள்இருக்க ேறாம். என்றும், எப்ேபாதும் நல்ல
ெசயல்கைளேய ெசய்ய வரும்புக ேறாம் என்றும் நாங்கள் உறுத கூறுக ேறாம்.
௧௯ உங்களிடத்தல் நான் மிக வைரவல் வருவதற்கு ேவண்டிக்ெகாள்ளும்படி
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். நான் மற்ற அைனத்ைதயும் வ ட இதைனேய ெபரிதும்
வரும்புக ேறன்.
௨௦-௨௧ சமாதானத்தன் ேதவன் எல்லா நன்ைமகைளயும் உங்களுக்குக்

ெகாடுக்க ேவண்டும் என்று நான் ப ரார்த்தைன ெசய்க ேறன். எனேவ அவர்
வரும்புக றபடி நீங்கள் ெசய்யுங்கள். ேதவன் ஒருவேர தம் மந்ைதயன்
ெபரிய ேமய்ப்பராக ய கர்த்தராக ய இேயசுைவ மரணத்தலிருந்து ந த்தய
உடன்படிக்ைகயன் இரத்தத்தனால் எழுப்பனார். அவர் வரும்புவைத நீங்கள்
ெசய்யும்படிக்கு ஒவ்ெவாரு வதமான நன்ைமையயும் ெசய்யும் த றைமைய
உங்களுக்கு வழங்கேவண்டும் என நான் ேவண்டுக ேறன். இேயசுவுக்கு
என்ெறன்றும்மகைமஉண்டாவதாக. ஆெமன்.
௨௨ என் சேகாதர சேகாதரிகேள! உங்கைள உற்சாகப்படுத்த நான்

எழுதய சறு ெசய்தைய நீங்கள் ெபாறுைமயுடன் ேகட்கேவண்டும் எனக்
ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். இைவ உங்கைள பலப்படுத்தும். இது நீண்ட நருபம்
அன்று. ௨௩ நம் சேகாதரன் தீேமாத்ேதயு சைறக்கு ெவளிேய உள்ளான்
என்பைத நீங்கள் ெதரிந்துெகாள்ள ேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன். அவன்
மிக வைரவல் வந்து ேசர்ந்தால், நாங்கள் இருவருேம ேசர்ந்து உங்கைளப்
பார்ப்ேபாம்.
௨௪ உங்கள் தைலவர்களுக்கும், ேதவனுைடய பள்ைளகளுக்கும் என்

வாழ்த்துதைலச் ெசால்லுங்கள். இத்தாலியல்உள்ள ேதவனுைடய பள்ைளகள்
உங்களுக்குவாழ்த்துகூறுகறார்கள்.
௨௫உங்கள்அைனவேராடும் ேதனுைடயகருைபஇருப்பதாக.
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யாக்ேகாபு
எழுத யகடிதம்

௧ேதவனுக்கும் கர்த்தராக யஇேயசு க றஸ்துவுக்கும்ஊழியனானயாக்ேகாபு,
உலகெமங்கும் பரவயுள்ள பன்னிரண்டு குடிகளுக்கும் வாழ்த்துக்கேளாடு
எழுத க்ெகாள்வது:

வசுவாசமும்ஞானமும்
௨எனது சேகாதர சேகாதரிகேள, உங்களுக்குப் பலவைகயான ெதாந்தரவுகள்

இருக்கும். ஆனால் இைவ நகழும்ேபாது இதற்காக மக ழ்ச்ச அைடயுங்கள்.
௩ ஏெனன்றால், இத்ெதாந்தரவுகள் உங்களது வசுவாசத்ைத ேசாத க்கன்றன
என நீங்கள் அறயுங்கள். இைவ உங்களுக்குப் ெபாறுைமையத் தருகன்றது.
௪ நீங்கள் ெசய்யும் ஒவ்ெவாரு காரியத்தலும் ெபாறுைம ெவளிப்படக்கடவது.
அப்ெபாறுைம உங்கைள, நீங்கள் ஒன்றலும் குைறவுள்ளவர்களாக இல்லாமல்
முழுைமயும்நைறவும்உள்ளவர்களாகஆக்க த்தன்பணிையநைறவுெசய்யும்.
௫ ஆனால் உங்களில் எவருக்ேகனும் ஞானம் ேவண்டுமானால் நீங்கள்

ேதவனிடம்தான் ேகட்டுக்ெகாள்ள ேவண்டும். ேதவன் தாராளமானவர்.
ேகட்கன்ற ஒவ்ெவாருவருக்கும் ெகாடுப்பதல் அவர் மக ழ்வைடக றார்.
ஆைகயால் ேதவன் உங்களுக்கு ஞானத்ைதக் ெகாடுப்பார். ௬ஆனால் நீங்கள்
ேதவைனக் ேகட்டுக்ெகாள்ளும்ேபாது உங்களுக்கு அவர் மீது வசுவாசம்
ேவண்டும். ேதவைன சந்ேதக த்தல் கூடாது. சந்ேதகப்படுக றவன் கடலில்
உள்ள அைலகைளப் ேபான்றவன். காற்று அந்த அைலகைள ேமலும்
கீழுமாகப் புரட்டும். ௭-௮ சந்ேதகப்படுக றவன்ஒேர ேநரத்தல் இரண்டு ேவறுபட்ட
ச ந்தைனகைள உைடயவனாக இருக்க றான். அவன் தான் ெசய்கன்ற எைதப்
பற்றயும் தீர்மானிக்க முடியாதவன். இத்தைகயவன் கர்த்தரிடமிருந்து எைதயும்
ெபற்றுக்ெகாள்ளமுடியாது.

உண்ைமயானெசல்வம்
௯ ேதவன் தன்ைன ெசல்வந்தனாக ஆக்கயருக்க றார் என ஒரு ஏைழச்

சேகாதரன் அல்லது சேகாதரி ெபருைமப்பட ேவண்டும். ௧௦ ேமலும் ேதவன்
தன்ைனப் பணிவுள்ளவனாக ஆக்கயருக்க றார் என ஒரு பணக்காரச்
சேகாதரன் அல்லது சேகாதரி ெபருைமப்பட ேவண்டும். எப்படி? “அவன்
ஒரு காட்டுப் பூைவப்ேபால உத ர்ந்து ேபாவான்” என்று ேதவன் ெசான்னார்.
௧௧ சூரியன் உதயமானதும் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாகச் சூடாக றது. சூரிய
ெவப்பமானது ெசடிகைளக் காய ைவக்க றது. பூ உத ர்ந்துவடுகன்றது.
அந்த பூ அழகாக இருந்தது. ஆனால் அது வாடிப்ேபாய் வடுகறது.
பணக்காரனும்அப்படித்தான். அவன்தன்வயாபாரத்துக்காகத்த ட்டமிடும்ேபாது
இறந்துேபாவான்.

ேதவனிடமிருந்து ேசாதைனகள்வருவதல்ைல
௧௨ ேசாத க்கப்படும்ேபாது உறுதயாய் இருக்க ற மனிதன் மிகுந்த

பாக்கயவான் ஆகறான். ஏெனனில் தான் ேநச க்க றவர்களுக்குத் தருவதாக
ேதவன் வாக்களித்த வாழ்வு என்னும் பரிைச, ேசாதைனயல் ேதறவடும்ேபாது
அவன் ெபறுவான். ௧௩ ஒரு மனிதன் ேசாத க்கப்படும்ேபாது, “அந்த
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ேசாதைன ேதவனிடமிருந்து உண்டாக றது” என்று அவன் ெசால்லக் கூடாது.
ெபால்லாங்கனால் ேதவன் ேசாத க்கப்படுவதல்ைல. ேமலும் ேதவன்
ஒருவைரயும் ேசாத ப்பதும்இல்ைல. ௧௪அவனவன்தனதுசுயஆைசகளாேலேய
இழுக்கப்பட்டு ச க்குண்டு ேசாத க்கப்படுக றான். ௧௫ இந்த ஆைசயானது
கருத்தரித்து பாவத்ைதப் ப றப்ப க்க றது. ேமலும்பாவம்முழுைமயைடயும்ேபாது
மரணத்ைதத்தருகறது.
௧௬ எனது அன்புக்குரிய சேகாதர சேகாதரிகேள, ஏமாற்றப்படாமல் இருங்கள்.

௧௭ எல்லா நன்ைமகளும் ேதவனிடமிருந்ேத வருகன்றன. ஒவ்ெவாரு
முழுைமயான வரமும் அவரிடமிருந்ேத வருகன்றது. இைவ, சூரியன்,
சந்த ரன், நட்சத்த ரங்கள் ேபான்றவற்ைற உருவாக்கய ப தாவ டமிருந்ேத
வருகன்றன. அவர்மாறுவதல்ைல. எப்ெபாழுதும்ஒேரமாத ரியாகஇருக்க றார்.
௧௮ உண்ைமயான வார்த்ைத மூலேம ேதவன் நமக்கு வாழ்க்ைகையத் தர
முடிவு ெசய்துள்ளார். அவரால் பைடக்கப்பட்ட அைனத்தலும் நம்ைமேய
முக்கயமானைவயாகக் கருதுகறார்.
கவனிப்பதும்கீழ்ப்படிவதும்
௧௯ எனது அன்புக்குரிய சேகாதர சேகாதரிகேள, ேகட்பதல் தீவ ரமாகவும்,

ேபசுவதல் ெபாறுைமயாகவும், ேகாப ப்பதல் தாமதமாகவும் இருங்கள்.
௨௦ ஒருவனின் ேகாபமானது, அவைன ேதவன் வரும்புக ற நல் வழியல்
நடத்தாது. ௨௧ எனேவ உங்கைளச் சுற்ற மிகுந்த அளவல் இருக்கற
எல்லாவதமான அழுக்ைகயும், தீைமையயும் நீங்கள் ஒழித்துவ ட்டு
உங்கள் ஆன்மாைவக் காப்பாற்ற வல்ல ேபாதைனையப் பணிவுடன்
ஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.
௨௨ ேதவன் ெசால்க றபடி ெசய்க றவர்களாக இருங்கள். ேபாதைனையக்

ேகட்க றவர்களாகமட்டுேமஇருந்துதம்ைமத்தாேமவஞ்ச த்துக்ெகாள்க றவர்களாக
இருக்காதீர்கள். ௨௩ஒருவன்ேதவனுைடய ேபாதைனையக் ேகட்டுவ ட்டு எதுவும்
ெசயல்படாமல் இருந்தால் அது ஒருவன் கண்ணாடியன் முன் நன்று தன்
பம்பத்ைதத்தாேனபார்த்துக்ெகாள்வதுேபான்றதுஆகும். ௨௪அவன்தன்ைனத்
தாேன பார்த்து, அந்த இடம் வ ட்டுப் ேபானப றகு தன் சாயல் இன்னெதன்பைத
மறந்துவடுவான். இதுவும் அைதப் ேபான்றதுதான். ௨௫ முழுைமயான
ேதவனுைடய சட்டத்ைத ஆழமாக ஆராய்ந்து, ேகட்டு மறந்துவடுகறவனாக
இல்லாமல் ெதாடர்ந்து அைதப் படித்து அதன்படி நடக்க றவன் தான் ெசய்வதல்
உண்ைமயல் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவனாக இருக்க றான். ேதவனுைடய சட்டம்
மக்கைளவடுதைலயைடயச்ெசய்க றது.
ேதவைனவழிபடுக றஉண்ைமயானவழி
௨௬ ெதய்வ பக்த உள்ளவன் என ஒருவன் தன்ைனப்பற்ற

எண்ணிக்ெகாள்ளலாம். ஆனால்தன்நாக்ைகஅவன்அடக்க க்ெகாள்ளவல்ைலெயனில்,
தன்ைனத்தாேன அவன் முட்டாளாக்க க்ெகாள்க றான். அவன் “ெதய்வ பக்த ”
பயனற்றதாக இருக்கன்றது. ௨௭ ப தாவாகய ேதவன் தூய்ைமயானதும்
குற்றமற்றதுெமன எண்ணுகற வழிபாடு என்பது உதவ ேதைவப்படுக ற
வதைவகள், அனாைதகள் ஆக ேயார்ேமல் அக்கைற ெகாள்வதும் உலகத்தால்
கைறபடாதபடிக்குத்தன்ைனக்காத்துக்ெகாள்வதுேமஆகும்.

௨
அைனவைரயும் ேநச யுங்கள்
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௧ அன்புக்குரிய சேகாதர சேகாதரிகேள, நம் மகைமமிக்க கர்த்தராக ய
இேயசுவல் நீங்கள் வசுவாச களாயருக்கும்ேபாது, பாரபட்சமாக
இருக்காதீர்கள். ௨ உதாரணமாக, ஒருவன் சறந்த ஆைடகைளயும் தங்க
ேமாத ரங்கைளயும் அணிந்தவனாக உங்களிடம் வரலாம். இன்ெனாருவன்
ஏைழயாக பைழய அழுக்கானஆைடகைள அணிந்தவனாக வரலாம். ௩ நீங்கள்
ெசல்வந்தனிடம் அத கம் அக்கைற காட்டுக றீர்கள். “நல்ல ஆசனத்தல்
அமருங்கள்” என்று கூறுகறீர்கள். ஆனால் ஒரு ஏைழ வந்தால் அவைன
நற்கைவக்க றீர்கள். அல்லதுதைரய ேலஉட்காரும்படிகூறுகறீர்கள். ௪இப்படிச்
ெசய்யும்ேபாது சலர் மற்றவர்கைளவ ட மிகவும் முக்கயமானவர்கள் என்பது
ேபால உங்களில் சலைர நடத்துகறீர்கள். அப்ேபாது தகாத ேநாக்கங்கள் உள்ள
நீத பதயாக நீங்கள்ஆகறீர்கள்.
௫ அன்பான சேகாதர சேகாதரிகேள, உலகம் ஏைழயாகப் பார்க்க ற

ஒருவைன வசுவாசத்தல் ெசல்வந்தனாக ேதவன் ேதர்ந்ெதடுத்தார் என்பது
உண்ைமயல்ைலயா? தான் ேநச ப்பவர்களுக்குத் தருவதாக ேதவன்
வாக்களித்தஇராஜ்யத்ைதஅந்த ஏைழ மக்கள்ெபறுவார்கள். ௬ஆனால் நீங்கள்
ஏைழகைள மத க்கவல்ைல என்பைதப் புலப்படுத்தனீர்கள். ெசல்வந்தர்கேள
உங்கைளக் கட்டுப்படுத்த க்ெகாள்க றார்கள் என்பது உண்ைம இல்ைலயா?
நீத மன்றத்த ற்கு உங்கைள இழுப்பது அவர்கள் அல்லவா? ௭ நீங்கள்
எந்தப் ெபயரால் அைழக்கப்படுக றீர்கேளா அந்த நல்ல ெபயைரப் பழித்துப்
ேபசுக றவர்கள்அவர்கள்அல்லவா?
௮ஒருசட்டம்மற்ற சட்டங்கைளஆளுகன்றது. “நீஉன்ைனேநச ப்பதுேபான்று

மற்றவர்கைளயும் ேநச ப்பாயாக”✡ என்று ேவத வாக்கயங்களில் எழுதப்பட்ட
சட்டம்தான் மிகச் ச றந்த சட்டமாகும். நீ இச்சட்டத்தன்படி ெசய்தால் ப றகு
நீ சரியானைதச் ெசய்க றாய். ௯ ஆனால் நீ ஒருவைன மற்றவர்கைள வ ட
முக்கயமாக நடத்தனால் ப றகு நீ பாவம் ெசய்தவன்ஆகறாய். நீ மிக உயர்ந்த
ேதவனின்சட்டத்ைதஉைடத்தகுற்றவாளிஆகறாய்.
௧௦ ஒருவன் ேதவனின் அைனத்துக் கட்டைளகைளயும் கைடப்ப டிப்பவனாக

இருக்கலாம், ஆனால் அவன் ஒேர ஒரு கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படியாமல்
இருந்தால், ப றகு அவன்அைனத்துக் கட்டைளகைளயும் உைடத்தவனாக றான்.
௧௧ “வபசாரம் ெசய்யாமல் இருப்பாயாக”✡ என்று ேதவன் கூறனார். அேதாடு
“ெகாைல ெசய்யாமல் இருப்பாயாக”✡ என்றும் கூறயுள்ளார். எனேவ, நீ
வ பசாரம் ெசய்யாமல் இருந்து, ெகாைல மட்டும் ெசய்வாயானால், ப றகு நீ
சட்டத்தல்கட்டைளகைளஉைடத்தவன்ஆகறாய்.
௧௨ உங்கைள வடுவக்கற சட்டத்தால் நயாயந்தீர்க்கப்பட்ட மக்கைளப்ேபால

நீங்கள் ேபசவும் வாழவும் ேவண்டும். ௧௩ மற்ற மனிதர்கள் மீது கருைண
காட்ட ஒருவன் தவறனால், அவைன நயாயந்தீர்க்கும்ேபாது ேதவன் அவன்
மீது கருைண காட்டத் தவறுவார். மனிதர்கள் மீது கருைண காட்டுக றவன்
நயாயத்தீர்ப்பு நாளில் பயமின்ற ந ற்கமுடியும்.

வசுவாசமும்நற்ெசயல்களும்
௧௪ எனது சேகாதர சேகாதரிகேள, ஒருவன் வசுவாசம் ெகாண்டவனாக

தன்ைனப் பற்ற க் கூறக்ெகாண்டு காரியரீத யாக எதுவும் ெசய்யாமல்

✡ ௨:௮: ேலவ . 19:18-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௨:௧௧: யாத். 20:14; உபா. 5:18-ல் இருந்து
எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ✡ ௨:௧௧: யாத் 20:13;உபா. 5:17-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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இருப்பாேனயானால் அவனது வசுவாசத்தால் எந்த பயனும் இல்ைல.
அத்தைகய வசுவாசம் யாைரயாவது இரட்ச க்குமா? ௧௫ க றஸ்துவுக்குள்
ஒரு சேகாதரேனா சேகாதரிேயா உண்ண உணவும் உடுக்க உைடயும்
ேதைவப்பட்டவராக இருக்கலாம். ௧௬ நீங்கள் அவனிடம் “ேதவன் உன்ேனாடு
இருக்கறார். இருக்க வசதயான இடமும், உண்ண நல்ல உணவும்
உனக்குக் க ட்டும் என்று நம்புக ேறன்” என்று ெசால்லலாம். ஆனால்
அப்படிச் ெசால்லிவட்டு எதுவும் ெகாடுக்காமல் இருந்தால் அதனால் எந்தப்
பயனுமில்ைல. உங்கள் வார்த்ைதகளுக்கு எந்த அர்த்தமும் இல்ைல. ௧௭இது
ேபாலத்தான்வசுவாசமும்,ெசயலின்ைமயால்இறந்துவடுகறது.
௧௮ஒருவன், “உன்னிடம்வசுவாசம்உள்ளது. ஆனால்நான்ெசயல்புரிக ேறன்.

ெசயல்களற்ற உன் வசுவாசத்ைத நீ காட்டு. நான் ெசய்க ற ெசயல்கள் மூலம்
நான் என் வசுவாசத்ைதக் காட்டுேவன்” என்று கூறலாம். ௧௯ஒேர ஒரு ேதவன்
தான்இருக்கறார் என்றுநீநம்புக றாயா? நல்லது. ஆனால்ப சாசுகள்கூடஅைத
நம்ப பயத்தால்நடுங்குகன்றன.
௨௦ நீ புத்தயல்லாதவன். ெசயலற்ற வசுவாசம் என்பது உய ரற்றது

என்பைத நீ அறயமாட்டாயா? ௨௧ தன் மகன் ஈசாக்ைகப் பலிபீடத்தல்
காணிக்ைகயாக்கயேபாது ெசயல்கள்மூலம்ஆப ரகாம் நீத மானாக்கப்பட்டான்.
௨௨ இதனால் நீ ஆப ரகாமின் வசுவாசமும் அவனது ெசயலும் ஒருங்ேக
ெசயல்பட்டைதக் காண இயலும். அவனது ெசயல்கள் அவனது வசுவாசத்ைத
முழுைமயாக்கயது. ௨௩ எனேவ “ஆப ரகாம் ேதவைன நம்பனான். அது
அவைனநீதமானாக்கயது”✡ என்கற பகுத க்குஇதுமுழுைமயானெபாருைளத்
தருகறது. ேமலும் இதனால்தான் “ேதவனின் நண்பன்” என்று அவன்
அைழக்கப்பட்டான். ௨௪ எனேவ ஒருவன் ெவறும் வசுவாசத்தால் மட்டுமல்ல,
தான் ெசய்க ற காரியங்களால் நீத மானாக்கப்படுக றான் என்பைத நீங்கள்
பார்க்கமுடியும்.
௨௫ ராகாப் இன்ெனாரு எடுத்துக்காட்டாகும். அவள்ஒருவைலமகள். ஆனால்

அவள்தனதுெசயல்களால்ேதவனுக்குமுன்நீதயுள்ளவளாக்கப்பட்டாள். அவள்
ேதவனுைடய பள்ைளகளான ஒற்றர்கைளத் தன் வீட்டிற்குள் ைவத்தருந்து,
அவர்கள்தப்ப ச் ெசல்லஉதவனாள்.*
௨௬ எனேவதான் ஆவ இல்லாத ஓர் சரீரம் இறந்ததாயருக்க றைதப்ேபாலச்

ெசயல்கள்அற்றவசுவாசம்கூடஇறந்ததாயருக்க றது.

௩
நாம்ெசால்வைதக்கட்டுப்படுத்துதல்
௧ எனது சேகாதர சேகாதரிகேள, உங்களில் பலர் ேபாதகர்களாகக்

கூடாது. ஏெனன்றால் ேபாத ப்பவர்களாகய நாம் மற்றவர்ைளவ ட அத கமாக
நயாயந்தீர்க்கப்படுேவாம் என்பைதநீங்கள்அறவீர்கள்.
௨ நாெமல்ேலாரும் பல தவறுகைளச் ெசய்க ேறாம். ஒருவன் எப்ெபாழுதும்

தவறாகப் ேபசாதவனாக இருந்தால் அவன் முழுைமயானவனாக றான். அவன்
தனதுமுழு சரீரத்ைதயும் கட்டுப்படுத்தும் வல்லைம ெபற்றவனாக றான். ௩ நாம்
குதைரகைள அடக்கேவண்டுமானால் அவற்றன் வாய ேல கடிவாளத்ைதப்
ேபாடுக ேறாம். அதன் மூலம் அதன் முழு சரீரத்ைதயும் கட்டுப்பாட்டுக்குள்
ெகாண்டுவருக ேறாம். ௪ இது ேபாலத் தான் கப்பலிலும். ஒரு கப்பல் மிகப்

✡ ௨:௨௩: ஆத . 15:6-ல் இருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளது. * ௨:௨௫: அவள் … உதவனாள் ராகாப்பன்
சரித்த ரம் ேயாசுவா 2:1-21.
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ெபரியது; அது ெபருங்காற்றால் தள்ளப்படுவது. ஆனால் சறு சுக்கான் அந்த
முழு கப்பைலயும் இயக்கப் பயன்படுகன்றது. சுக்காைன இயக்குபவனுக்குக்
கப்பைல எங்ேக ெகாண்டு ேபாவது என்று ெதரியும். அவன் வரும்புக ற
இடத்துக்ேக கப்பல் ேபாகும். ௫ நமது நாக்கும் அப்படித்தான். அது சரீரத்தன்
ஒரு ச றய உறுப்பு. ஆனால் அது ெபரிய காரியங்கைளச் ெசய்வைதப்பற்ற ப்
ெபருைமேபசுக றது.
ேமலும் ச றய ஒரு ெநருப்புப் ெபாற எப்படி ஒருமுழுக் காட்ைடேய எரித்துவ ட

முடியும் என்பைதப் பற்ற எண்ணுங்கள். ௬ ேமலும் நாக்கு உண்ைமயல்
ெநருப்புப் ெபாறயாக இருக்க றது. நம் சரீர உறுப்புகளின் நடுவல் தீைமகைள
மூட்டிவடுகறது. நாக்கு தன் தீைமைய சரீரம் முழுக்கப் பரப்ப நம் முழு
வாழ்ைவயும் ச க்கலாக்க ைவக்க றது. நரகத்தலுள்ள ெநருப்பால் நாக்கு
ெகாழுத்தப்படுக றது.
௭ மக்கள் எல்லாவைகயான மிருகங்கள், பறைவகள், ஊர்வன, நீர்வாழ்வன

ஆகயவற்ைறெயல்லாம்அடக்கும்வலிைமெபற்றவர்கள். ௮ஆனால்நாவானது
அடங்காததும் சாவுக்ேகதுவான வஷம் நைறந்ததுமாக இருக்க றது. ௯ அந்த
நாவால் தான் நம் ப தாவாகய கர்த்தைரத் துத க்க ேறாம். அவர் சாயலில்
உருவாக்கப்பட்டமனிதர்கைளயும்பழிக்க ேறாம். ௧௦துதத்தலும்பழித்தலும்ஒேர
வாயல்இருந்துதான்வருகன்றன. என் சேகாதர சேகாதரிகேள, அப்படி நடக்கக்
கூடாது. ௧௧ ஒேர ஊற்றுக்கண்ணிலிருந்து இனிப்பும், கசப்புமான நீர் சுரக்க
முடியாது. ௧௨ என் சேகாதர சேகாதரிகேள, அத்தமரம் ஒலிவப் பழங்கைளயும்,
த ராட்ைசச்ெசடி அத்த ப்பழங்கைளயும் ெகாடுக்குமா? அவ்வாேற உவர்ப்பான
நீரூற்றுஇனிப்பானநீைரக்ெகாடுக்காது.
உண்ைமயானஞானம்
௧௩ உங்களில் ஞானமும், வேவகமும் ெபாருந்தய ஒருவன் இருந்தால்

தன் நன்னடத்ைதயன் மூலம் பணிேவாடு நற்காரியங்கைளச் ெசய்து அைத
அவன் புலப்படுத்தட்டும். ௧௪ உங்கள் இதயத்தல் கசப்பான ெபாறாைமயும்
சுயநலமும் இருந்தால், உங்கள் ஞானத்ைதப்பற்ற நீங்கள் ெபருைமப்பட
முடியாது. அப்ெபருைமப் பாராட்டுதல் உண்ைமைய மைறக்க ற ஒரு
ெபாய்யாகேவ இருக்கும். ௧௫ அவ்வத ஞானம் ெசார்க்கத்தல் இருந்து
வருவதல்ைல. சுயநல ேவட்ைககளிலிருந்தும், ேபய்த்தனத்தலிருந்தும்
உருவாகும் இந்த உலகத்தலிருந்து அது வருகறது. ௧௬ எங்ேக ெபாறாைமயும்,
சுயநலமும் உள்ளேதா அங்ேக குழப்பமும் எல்லா வைகப் பாவங்களும்
இருக்கும். ௧௭ ஆனால் ேமலிருந்து வருகற ஞானம் முதலாவதாகத்
தூய்ைமயாக இருக்க றது. ப றகு சமாதானமாகவும், இணக்கமுள்ளதாகவும்,
எளித ல் மக ழ்ச்ச ப்படுத்த முடிந்ததாகவும், கருைண நைறந்ததாகவும் பல
நற்ெசயல்கைள உருவாக்குவதாகவும் இருக்க றது. பாரபட்சமற்றதாகவும்
ேபாலித்தன்ைமயற்றதாகவும் கூட இருக்க றது. ௧௮ சமாதானமான வழிய ேல
சமாதானத்துக்காக உைழக்க ற மக்கள் நீதயாகய வாழ்வன் பலைனப்
ெபறுகன்றார்கள்.

௪
ேதவனுக்குஉங்கைளேயெகாடுங்கள்
௧ உங்களுக்குள்ேள சண்ைடகளும், வாக்குவாதங்களும் எங்கருந்து

வருகன்றன? உங்கள் சரீர உறுப்புகள் ஒன்றுக்ெகான்று ெதாடர்ந்து
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சண்ைடய ட்டுக்ெகாள்ளக் காரணமாக இருக்க ற உங்கள் உள் ஆைசகளில்
இருந்து இைவ வரவல்ைலயா? ௨ நீங்கள் சலவற்ைற வரும்புக றீர்கள்.
ஆனால் அைவ கைடப்பதல்ைல. எனேவ ெகாைலக்காரராகவும் ெபாறாைம
உள்ளவர்களாகவும் மாறுகறீர்கள். அப்படியும் நீங்கள் வரும்புக றவற்ைற
அைடய முடியாமல் ேபாக றது. நீங்கள் அதனால் சண்ைடயும் சச்சரவும்
ெசய்க றீர்கள். நீங்கள் ேதவனிடம் ேகட்டுக்ெகாள்ளாததால் எைதயும்
ெபறுவதல்ைல. ௩ ேமலும் தவறான ேநாக்கங்கேளாடு நீங்கள் ேகட்பதால்,
நீங்கள் ேகட்க றேபாது எைதயும் ெபறுவதல்ைல. ெசாந்த இன்பத்தல்
தைளக்கும்வைகயல்நீங்கள்ேகட்க றீர்கள்.
௪ தன் கணவனின் நம்ப க்ைகக்கு உரியவளாக இல்லாத ஒரு

ெபண்ைணப்ேபால நீங்கள் இருக்கறீர்கள். உலகன் பகுதயாக
இருக்க வரும்புதல் என்பது ேதவைன ெவறுப்பது ேபால் என்று நீங்கள்
அறயமாட்டீர்களா? ௫அல்லது “ேதவன் நமக்குள் வச க்க ைவத்த ஆவயானவர்
நம்மில் ைவராக்கயத்ேதாடு இருக்க றார்”* என்று ேவதவாக்கயத்தல்
எழுதப்பட்டிருப்பைதப் ெபாருளற்றது என நீங்கள் எண்ணுகறீர்களா?
௬ஆனால் நம்மீதான அவரது கருைப மிகவும் உயர்ந்தது. ேவதவாக்கயத்தல்
எழுதப்பட்டிருப்பது ேபால், “ெபருைம பாராட்டுபவர்களுக்கு எத ராக ேதவன்
இருக்கறார். ஆனால் அவர் பணிவான மக்களுக்குக் கருைபைய
வழங்குகறார்.”✡
௭ எனேவ, உங்கைளேய ேதவனிடம் ஒப்பைடயுங்கள். சாத்தாைன

எத ர்த்து நல்லுங்கள். அவன் ஓடிவடுவான். ௮ ேதவைன ெநருங்க
வாருங்கள். ேதவன் உங்களிடம் ெநருங்க வருவார். நீங்கள் பாவ கள்.
எனேவ, உங்கள் வாழ்வலிருந்து பாவத்ைத அப்புறப்படுத்துங்கள். நீங்கள்
ேதவைனயும் உலகத்ைதயும் ஒேர ேநரத்தல் பன்பற்ற முயல்கறீர்கள். உங்கள்
ச ந்தைனகைளப் பரிசுத்தமாக ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். ௯ ேசாகமாயருங்கள்;
வருத்தமாய் இருங்கள். உங்கள் ச ரிப்ைப அழுைகயாக மாற்றுங்கள். உங்கள்
மக ழ்ச்சைய ேசாகமாக மாற்றுங்கள். ௧௦ ேதவனின் முன் பணிேவாடு
வணங்குங்கள். அவர்உங்கைளஉயர்த்துவார்.

நீங்கள்நயாயாத பத அல்ல
௧௧ சேகாதர சேகாதரிகேள, தீயகாரியங்கைளப் ேபச க்ெகாண்டிருப்பைத

நறுத்துங்கள். க றஸ்துவல் உன் சேகாதரைன அவமானப்படுத்துவது
அல்லது அவைன நயாயம் தீர்ப்பது என்பது அவன் பன்பற்றுகற சட்டத்ைத
அவமானப்படுத்துவதற்கு சமமாகும். உன் சேகாதரைன நயாயம் தீர்த்தால்
அவன் பன்பற்ற க்ெகாண்டிருந்த சட்டத்ைதேய நயாயம் தீர்க்க றாய் என்பேத
அதன் ெபாருளாகும். ௧௨ சட்டத்ைத உருவாக்கயவர் ஒேர ஒருவேர இருக்க றார்.
அவர் ேதவனாவார். சட்டத்ைதேய ேகள்வக்குட்படுத்தனால், சட்டத்த ற்குக்
கட்டுப்பட்ட குடிமகனாக இருப்பைத வ ட்டு நீ நீத பதயாக றாய் என்பது
ெபாருளாகும். சட்டத்ைதக் காப்பாற்றவும், அழிக்கவும் அத காரம் ெகாண்டவர்
அவர்ஒருவேர. எனேவஉன்சேகாதரைனயும் சேகாதரிையயும் நீ தான்நயாயம்
தீர்க்க ேவண்டும்எனநைனக்கநீயார்?

ேதவன்உன்வாழ்ைவத்தீர்மானிக்கட்டும்

* ௪:௫: ேதவன்…இருக்கறார் யாத். 20:5. ✡ ௪:௬: நீத . 3:34-ல்இருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளது.
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௧௩ “இன்று அல்லது நாைள நாம் ஒரு நகரத்த ற்குப் ேபாேவாம். அங்ேக
ஓராண்டு தங்குேவாம். வயாபாரம் ெசய்து பணம் சம்பாத ப்ேபாம்” என்று
உங்களில் சலர் கூறுகறார்கள். கவனியுங்கள். ௧௪ “நாைள என்ன நடக்கும்
என்றுஉங்களுக்குத்ெதரியாது. உங்கள்வாழ்க்ைக பனி புைகையப் ேபான்றது.
ெகாஞ்சகாலத்த ற்ேகஉங்களால்பார்க்கமுடியும். ஆனால்பறகுமைறந்துவடும்
என்பைத நைனத்துப்பாருங்கள். ௧௫ எனேவ, “ேதவனின் வருப்பம் இருந்தால்
நாம் வாழ்ேவாம். இைத அல்லது அைதச் ெசய்ேவாம்” என்று எண்ணுங்கள்.
௧௬ஆனால், இப்ேபாது நீங்கள் ெசய்யத் த ட்டமிட்டிருக்க ற ெபரிய காரியங்கள்
எல்லாவற்ைறப்பற்றயும் ெபருைம பாராட்டிக்ெகாள்க றீர்கள். அது தவறாகும்.
௧௭ எனேவ இப்ேபாது கவனம் ெசலுத்துங்கள். ஒருவனுக்கு நன்ைம ெசய்யத்
ெதரிந்தருந்தும்அைதச்ெசய்யாமல் ேபானால்,அவன்ஒருபாவயாக றான்.

௫
சுயநலமிக்க பணக்காரர்கள்தண்டிக்கப்படுவர்
௧ பணக்காரர்கேள! கவனியுங்கள், கதறுங்கள், துக்கமாயருங்கள்.

ஏெனன்றால் ெபரும் துன்பம் உங்களுக்கு வரப்ேபாக றது. ௨உங்கள் ெசல்வம்
அழுகயது, எதற்கும் பயனற்றது. உங்கள் ஆைடகள் ெசல்லரித்துப் ேபாகும்.
௩உங்கள்தங்கமும்ெவள்ளியும்துருப்ப டித்துப் ேபாகும். அந்தத்துருேவ நீங்கள்
தவறானவர்கள் என்பைத நரூப க்கும். அது உங்கள் சரீரத்ைத ெநருப்பு ேபால
எரித்துவடும். உங்கள் கைடச நாட்களில் ெசல்வத்ைதச் ேசர்த்தீர்கள். ௪மக்கள்
உங்கள்வயல்களில் ேவைல ெசய்தார்கள். ஆனால்அவர்களுக்கு நீங்கள்கூலி
ெகாடுக்கவல்ைல. அவர்கள் கூலிகைள நீங்கள் ைவத்துக்ெகாண்டீர்கள்.
இப்ேபாது அவர்கள் மீண்டும் உங்கைளப் பார்த்து கூக்குரலிடுகறார்கள்.
கூலிக்காரர்களின்கதறல்கைளஅைனத்துஅதகாரமுமுள்ளகர்த்தர் ேகட்டார்.
௫ பூமியல் உங்கள் வாழ்வானது ெசல்வமிக்கது. உங்கள் வருப்பத்தன்படி

கைடப்பைதக்ெகாண்டு தருப்த அைடக றீர்கள். உங்கைள நீங்கள் ெகாழுக்க
ைவத்து ெவட்டப்படப்ேபாக ற மிருகங்கைளப்ேபால் ஆகறீர்கள். ௬ நல்ல
மக்களுக்கு நீங்கள் இரக்கம் காட்டவல்ைல. உங்கைள எத ர்த்து ந ற்காத நல்ல
மக்கைளநீங்கள்தண்டித்துக்ெகாைலெசய்தீர்கள்.

ெபாறுைமயாய்இருங்கள்
௭ சேகாதர சேகாதரிகேள, ெபாறுைமயாக இருங்கள். கர்த்தராக ய

இேயசு வருவார். காலம் வரும்வைர ெபாறுைமயாக இருங்கள். ஒரு
வவசாய தன் பய ர் வளர்ந்து அறுவைடயாகும்வைர காத்தருக்க றான்.
தன் பயருக்காக ேவண்டி முதல் மைழக்கும் இறுத மைழக்கும் அவன்
மிகப் ெபாறுைமயாக காத்தருக்க றான். ௮ நீங்களும் கூடப் ெபாறுைமயாக
இருக்க ேவண்டும். நம்ப க்ைகைய வ ட்டுவ டாதீர்கள். கர்த்தராக ய
இேயசு சீக்க ரம் வருவார். ௯ சேகாதர சேகாதரிகேள, உங்கைள நீங்கேள
குற்றவாளியாக ந யாயம் தீர்த்துக்ெகாள்ளாதபடிக்கு ஒருவைர ஒருவர் எத ர்த்து
புகார்கள் ெசய்வைத நறுத்துங்கள். பாருங்கள், கதவுக்கு ெவளிேய நீத பத
நன்றுெகாண்டிருக்க றார்.
௧௦ துன்பப்படுதலுக்கும் ெபாறுைமக்கும் ஒரு உதாரணமாகக் கர்த்தரின்

ெபயரில் ேபச ய தீர்க்கதரிச கைளப் பாருங்கள். ௧௧ சக த்துக்ெகாண்டதால்
இப்ேபாது நாம் அவர்கைள “ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்” என்று அைழக்க ேறாம்.
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நீங்கள் ேயாபன் ெபாறுைமையப்பற்ற க் ேகள்வப்பட்டிருக்க றீர்கள். அவரது
அைனத்துத் துன்பங்களுக்கும் ப றகு கர்த்தர் உதவனார். இது, ேதவன்
கருைபயும்,இரக்கமும்உைடயவர் என்பைதக்காட்டும்.
நீங்கள்ெசால்வைதப்பற்ற எச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள்
௧௨ எனது சேகாதர சேகாதரிகேள, இது மிகவும் முக்கயமானது. பரேலாகம்

அல்லது பூமியன் ெபயைரப் பயன்படுத்த ஆைணயடுவைத நறுத்துங்கள்.
உண்ைமயல் எந்த ஆைணயுேம இடாதீர்கள். உங்கள் “ஆமாம்” என்பது
“ஆமாமாகேவ” இருக்க ேவண்டும். ேமலும் உங்கள் “இல்ைல” என்பது
“இல்ைல” யாகேவ இருக்கேவண்டும். நீங்கள் குற்றவாளியாக ந யாயம்
தீர்க்கப்படாதபடிக்குஇைதமட்டுேமெசால்லுங்கள்.
ப ரார்த்தைனயன்அதகாரம்
௧௩ உங்களில் எவருக்ேகனும் துன்பம் வந்தால் அவர்கள் ப ரார்த்தைன

ெசய்ய ேவண்டும். உங்களில் யாேரனும் மக ழ்ச்ச யுடன் இருந்தால் அவர்கள்
பாடேவண்டும். ௧௪உங்களில் எவருக்ேகனும் ேநாய் வந்தால்ஆலயத்தல் உள்ள
மூப்பர்கைளஅைழக்கேவண்டும். அவர்கள்கர்த்தரின்ெபயரால்எண்ெணையத்
தடவ ப் ப ரார்த்தைன ெசய்ய ேவண்டும். ௧௫ வசுவாசத்ேதாடு ெசய்யப்படுக ற
எந்தப் ப ரார்த்தைனயும்பயன்தரும். அதுேநாையக்குணமாக்கும்.
௧௬ நீங்கள் ெசய்த தவறுகைள ஒருவருக்ெகாருவர் ெசால்லிக்ெகாள்ளுங்கள்.

ப றகு ஒருவருக்காக ஒருவர் ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். இவ்வாறு ெசய்தால்
ேதவன் குணப்படுத்துவார். நல்லவர்கள் ப ரார்த்தைன ெசய்தால் நன்ைமகள்
ந கழும். ௧௭ எலியாவும் நம்ைமப்ேபான்ற ஒருவன் தான். மைழ ெபய்யக்
கூடாது என்று ப ரார்த்தைன ெசய்தான். எனேவமூன்றைர வருடங்களாக மைழ
இல்லாமல் இருந்தது. மைழ ேவண்டுெமன எலியா ப ரார்த்தைன ெசய்தான்.
௧௮எலியாவன்ப ரார்த்தைனக்குப்பன்மைழவந்தது. பய ர்கள்ெசழித்தன.
ஆன்மாைவக்காப்பாற்றுதல்
௧௯ எனது சேகாதர சேகாதரிகேள, உங்களில் ஒருவன் உண்ைமயலிருந்து

வலக ப் ேபாகலாம். இன்ெனாருவன்அவைனத் தரும்பவும்அைழத்துவரலாம்.
௨௦ இைத நைனவலிருத்த க்ெகாள்ளுங்கள். தவறான வழியலிருந்து ஒரு
பாவையத் தருப்புக ற ஒருவன்அம்மனிதனின்ஆன்மாைவக் காப்பாற்ற ப் பல
பாவங்கைளஅழிக்க றான்.
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ேபதுரு
எழுத யமுதலாம்கடிதம்

௧ இேயசு க றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலனாகய ேபதுருவ டமிருந்து,
ெபாந்து, கலாத்தயா, கப்பத்ேதாக்கயா, ஆசயா, ப த்தனியா ஆகய
இடங்கெளங்கும்அந்நயர்களாகச்ச தற வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க றேதவனுைடய
மக்களுக்கு: ௨ ப தாவாகய ேதவன் ெநடுங்காலத்துக்கு முன்ேப ெசய்த
த ட்டப்படி ேதவனுைடய மக்களாக இருக்க நீங்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டீர்கள்.
ஆவயானவரின் ேசைவ வழியாக அவருக்கு நீங்கள் அர்ப்பணிக்கப்பட்டீர்கள்.
ேதவனுக்குக் கீழ்ப்படியவும் இேயசு க றஸ்துவன் இரத்தம் ெதளிக்கப்பட்டு
பரிசுத்தமைடயவும்நீங்கள்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டீர்கள்.
கருைபையயும், சமாதானத்ைதயும் ேதவன் உங்களுக்கு ெமன்ேமலும்

வழங்குவாராக.
வாழும்நம்ப க்ைக
௩ கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன் பதாவாகய ேதவனுக்கு மகைம

உண்டாவதாக. ேதவன்தம்இரக்கத்தால்அழிவல்லாதஒரு நம்ப க்ைகைய நாம்
அைடயும்ெபாருட்டு இேயசு க றஸ்துவன் உய ர்த்ெதழுதலின் மூலம் நமக்குப்
புது வாழ்ைவயளித்தார். ௪ இப்ெபாழுது ேதவன் தம்முைடய பள்ைளகளுக்கு
பரேலாகத்தல் ைவத்தருக்கன்ற ஆசீர்வாதங்கைள நம்ப க்ைகேயாடு
எத ர்ப்பார்க்கன்ேறாம். அந்த ஆசீர்வாதங்கள் அழிவற்றது; அழிக்கப்பட
முடியாதது;அதன்அழகுமாறாதது.
௫ இந்த ஆசீர்வாதங்கள் உங்களுக்கு உரியைவ. இறுத

ேநரத்தல் தம் வல்லைமைய ெவளிப்படுத்தத் தயாராக இருக்க ற
இரட்ச ப்புக்காக வசுவாசத்தன் மூலம் ேதவனுைடய வல்லைமயால் நீங்கள்
பாதுகாக்கப்படுக றீர்கள். ௬இது உங்களுக்கு மிக்க மக ழ்ச்சையத் தரும். ச ல
சமயங்களில் பல்ேவறு வைகப்பட்ட ெதாந்தரவுகள் உங்களுக்கு துயரத்ைதத்
தரலாம். ௭ ஏன் இந்தத் துன்பங்கள் ந கழ்கன்றன? உங்கள் வசுவாசம்
பரிசுத்தமானது என்று நரூப ப்பதற்ேகயாகும். இந்த வசுவாசத்தன் பரிசுத்தம்
ெபான்ைனக் காட்டிலும் ச றந்தது. ெபான்னின் சுத்தத் தன்ைம ெநருப்பால்
ேசாத த்தறயப்படுக றது. ஆனால் ெபான் அழிவுறும். இேயசு க றஸ்து
வரும்ேபாது, உங்கள்வசுவாசத்தன் பரிசுத்தமானதுஉங்களுக்கு கனத்ைதயும்,
மகைமையயும், புகழ்ச்சையயும்ெகாடுக்கும்.
௮ நீங்கள் கறஸ்துைவப் பார்த்ததல்ைல. அப்படியருந்தும் அவைர

ேநச க்க றீர்கள். நீங்கள் இப்ேபாது அவைரப் பார்க்க முடிவதல்ைல. ஆனால்
அவைர வசுவாச க்க றீர்கள். ெசால்லமுடியாத சந்ேதாஷத்தால் உங்கள்
மனம் ந ரம்பும். அச்சந்ேதாஷம் மகைம மிகுந்தது. ௯ உங்கள் வசுவாசம்
ஒரு குறக்ேகாைள உைடயது. இறுதயல் உங்கள் ஆத்தும இரட்ச ப்பாக ய
நற்பலைனப்ெபறுவீர்கள்.
௧௦ உங்களுக்குக் காட்டப்பட ேவண்டிய கருைபையப்பற்ற தீர்க்கதரிசனம்

ெசான்ன தீர்க்கதரிச கள் கவனமாக ஆராய்ந்து இந்த இரட்ச ப்ைபப் பற்ற
அறய முயன்றருக்க றார்கள். ௧௧ இேயசு க றஸ்துவன் ஆவயானவர்
அத்தீர்க்கதரிச களிடம்இருந்தார். க றஸ்துவுக்குேநரஇருக்க றதுன்பங்கைளப்
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பற்றயும் அைதத் ெதாடர்ந்து வரப்ேபாகும் மகைமையப் பற்றயும் அந்த
ஆவயானவர் ஏற்ெகனேவ ெசால்லியருக்க றார். அந்த ஆவயானவர் எைதக்
குற த்துேபசுக றார்என்றுஅறயதீர்க்கதரிச கள்முயன்றார்கள். அச்சம்பவங்கள்
நடக்கும் ேநரம் மற்றும்சூழ்நைலபற்ற அறயதீர்க்கதரிச கள்முயன்றார்கள்.
௧௨ அவர்கள் ெசய்த பணி அவர்களுக்குரியதல்லெவன்று அந்தத்

தீர்க்கதரிச களுக்கு உணர்த்தப்பட்டது. தீர்க்கதரிச கள் உங்களுக்காகப்
பணியாற்றனார்கள். இவ்வஷயங்கைளப் பற்ற அவர்கள் ேபச யெபாழுது
அவர்கள் உங்களுக்கு ேசைவ ெசய்துெகாண்டிருந்தனர். நற்ெசய்தைய
உங்களுக்குப் ேபாத த்த மனிதர்கேள அச்ெசய்த கைளயும் உங்களுக்குக்
கூறயருக்க றார்கள். பரேலாகத்தல் இருந்து அனுப்பப்பட்ட பரிசுத்த
ஆவயானவரின் உதவயால் அவர்கள் அைத உங்களுக்குக் கூறனார்கள்.
ேதவ தூதர்களும் அறந்துெகாள்ள வரும்புகன்ற காரியங்கள் உங்களுக்கு
அறவக்கப்பட்டன.

பரிசுத்தவாழ்க்ைகக்கானஅைழப்பு
௧௩ எனேவ உங்கள் மனங்கைள ேசைவக்கு ஆயத்தப்படுத்த ,

தன்னடக்கத்ேதாடிருங்கள். இேயசு க றஸ்து ேதான்றும்ேபாது உங்களுக்கு
வாய்க்கப் ேபாக ற கருைபயன் பரிசன் மீது முழு நம்ப க்ைக ெகாள்ளுங்கள்.
௧௪ கடந்த காலத்தல் இந்தக் காரியங்கைள நீங்கள் புரிந்துெகாள்ளவல்ைல.
எனேவ நீங்கள் வரும்பய தீயெசயல்கைளச் ெசய்து வந்தீர்கள். ஆனால்
இப்ேபாது கீழ்ப்படிக ற ேதவனுைடய பள்ைளகளாக இருக்க றீர்கள். எனேவ
ஏற்ெகனேவ நீங்கள் ெகாண்டிருந்த தீய ஆைசகளுக்கு ஏற்ப வாழ்வைத
நறுத்துங்கள். ௧௫ உங்கைள அைழத்த ேதவன் பரிசுத்தமானவர். ஆதலால்
நீங்களும் நீங்கள் ெசய்க ற ஒவ்ெவாரு காரியத்தலும் பரிசுத்தமானவர்களாக
இருங்கள். ௧௬ ேவதவாக்கயங்களில் இவ்வாறு எழுதப்பட்டுள்ளது. “நான்
பரிசுத்தராகஇருப்பதால், நீங்களும்பரிசுத்தராய்இருங்கள்.”
௧௭ ேதவனிடம் நீங்கள் ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். அவைர ப தா என்று

அைழயுங்கள். ஒவ்ெவாரு மனிதனின் ேவைலையயும் சமமாக ேநாக்க
ேதவன் பாரபட்சம் இன்ற நயாயம் வழங்குகறார். எனேவ நீங்கள்
இவ்வுலகல் வாழும்ேபாது ேதவனிடம் பயத்ேதாடும், மரியாைதேயாடும்
வாழ ேவண்டும். ௧௮ நீங்கள் கடந்த காலத்தல் தகுதயற்ற வாழ்க்ைக
வாழ்ந்துெகாண்டிருந்தீர்கள். உங்கள் முன்ேனார்கள் மூலமாக அவ்வாழ்க்ைக
முைறைய நீங்கள் அறந்துெகாண்டீர்கள். அப்படிப்பட்ட வாழ்வலிருந்து
நீங்கள் இரட்ச க்கப்பட்டீர்கள் என அறவீர்கள். இந்த இரட்ச ப்பு அழியும்
ெபாருட்களாகய ெபான், ெவள்ளி ேபான்றவற்றால் அல்ல, ௧௯ குற்றம்
குைறயல்லாத ஆட்டுக் குட்டியான இேயசு க றஸ்துவன் வைலமத ப்பற்ற
இரத்தத்தனால் ந கழ்ந்ததாகும். ௨௦உலகம்உருவாக்கப்படும்முன்ேனகறஸ்து
ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார். ஆனால் அவர் உங்கள் பயனுக்காக இந்தக் கைடச
நாட்களில் ெவளிப்படுத்தப்பட்டார். ௨௧நீங்கள்கறஸ்துவன்மூலமாக ேதவைன
வசுவாச க்க றீர்கள். ேதவன் கறஸ்துைவ மரணத்தனின்று எழும்ப அவருக்கு
மகைமைய அளித்தார். எனேவ உங்கள் வசுவாசமும் நம்ப க்ைகயும் ேதவனில்
உள்ளன.
௨௨ உண்ைமக்குக் கீழ்ப்படிவதன் மூலம் உங்கைள நீங்கேள

பரிசுத்தமுைடேயாராக ஆக்க க்ெகாண்டீர்கள். இதன் மூலம் உங்கள்
உண்ைமயான சேகாதர அன்ைபக் காட்டமுடியும். எனேவ இப்ெபாழுது
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பரிசுத்தமான இதயத்ேதாடு ஒருவைரெயாருவர் ஆழமாக ேநச யுங்கள்.
௨௩ நீங்கள் மறுபடியும் ப றந்தருப்பது அழியத்தக்க வைதயல் இருந்து அல்ல,
அழிேவயற்ற வைதயன் மூலம் ஆகும். எப்ேபாதும் ெதாடரும் ேதவனுைடய
அழிவல்லாத வைதயாகய வசனங்களினால் மீண்டும் பறந்துள்ளீர்கள்.
௨௪ேவதவாக்கயங்கள்,

“எல்லா மனிதர்களும்புல்ைலப் ேபான்றவர்கள்.
புல்லின்மலைரப் ேபான்ேறஅவர்களின்மகைமயும்காணப்படும்.

புல்உலர்ந்துேபாக றது.
பூக்கள்உத ர்கன்றன.

௨௫ஆனால்கர்த்தரின்வார்த்ைதேயா என்றும்நைலத்தருக்க றது” ஏசாயா
40:6-8

என்றுெசால்க றது. இந்தவார்த்ைதேயஉங்களுக்குச்ெசால்லப்பட்டது.

௨
ஜீவனுள்ளகல்லும்பரிசுத்தமானநாடும்
௧ எனேவ எல்லாவதமான தீைமகளிலிருந்தும் வலக இருங்கள். ெபாய்

கூறாதீர்கள். ேபாலியாக இருக்காதீர்கள். ெபாறாைம ெகாள்ளாதீர்கள்.
மக்கைளக் குறத்துத் தீயன கூறாதீர்கள். இவற்ைறெயல்லாம் உங்கள்
வாழ்க்ைகயலிருந்து அப்புறப்படுத்துங்கள். ௨ புத தாகப் ப றந்த
குழந்ைதகைளப்ேபால இருங்கள். உங்கைள ஆவயல் வளர்க்கும் பரிசுத்த
பாைலப்ேபான்றேவதவசனங்கள்ேமல்பசயுைடயவர்களாகஇருங்கள். அைதப்
பருகுவதால்நீங்கள்வளர்ந்துகாப்பாற்றப்படுவீர்கள். ௩கர்த்தரின்நன்ைமகைள
நீங்கள்ஏற்ெகனேவருச த்துள்ளீர்கள்.
௪கர்த்தர் இேயசு ஜீவனுள்ள “தைலக் கல்லாக” இருக்கறார். உலக மக்களால்

ஒதுக்கப்பட்ட கல்லாக அவர் இருந்தார். ஆனால் ேதவன் ேதர்ந்ெதடுத்த கல்
அவர் தான். ேதவனிடம் அவர் வைல மத ப்புள்ளவராக இருக்க றார். எனேவ
அவரிடம் வாருங்கள். ௫ நீங்களும் ஜீவனுள்ள கற்கைளப் ேபான்றருக்க றீர்கள்.
ஓர் ஆன்மீக ஆலயத்ைதக் கட்ட உங்கைள ேதவன் பயன்படுத்துகறார். நீங்கள்
இேயசு க றஸ்து வழியாக ேதவன் ஏற்கத்தக்க ஆவக்குரிய பலிகைளக்
ெகாடுக்கும் பரிசுத்த ஆசாரியராக ேவண்டும். இேயசு க றஸ்துவன் மூலமாக
நீங்கள்அப்பலிகைளக்ெகாடுங்கள். ௬ேவதவாக்கயம்ெசால்க றது,

“பாருங்கள், நான்ஒருவைலயுயர்ந்த கல்ைலத் ேதர்ந்ெதடுத்துள்ேளன்.
அக்கல்ைலசீேயான்என்னுமிடத்தல்ைவத்ேதன்.

அவைரநம்புக றமனிதன்எப்ேபாதும்ெவட்கமுறுவதல்ைல.” ஏசாயா 28:16

௭ நம்புக ற மக்களுக்கு அவர் ெகௗரவத்துக்குரியதாக றார். ஆனால்
நம்ப க்ைகயற்றமக்களுக்ேகா,அவர்கட்டுபவர்கள்,

“ேவண்டாெமன்றுதள்ளிய கல்லாக றது.
ஆனால்அக்கல்ேலமிகமுக்கயமானகல்லாயற்று” சங்கீதம் 118:22

என்பதற்ேகற்பஇருக்க றார்.

௮நம்ப க்ைகயற்றமக்களுக்ேகா,அவர்,
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“மக்கைளஇடறச்ெசய்யும்கல்லாவார்.
மக்கைளவழைவக்கும்கல்லாவார்” ஏசாயா 8:14

என்பதற்ேகற்ப இருக்க றார். ேதவனுைடய ெசய்த க்குக் கீழ்ப்படியாததால்
மக்கள்இடறுகறார்கள். அம்மக்களுக்குேதவன்த ட்டமிட்டிருப்பதுஇதுேவ.
௯ஆனால்நீங்கேளா ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட மக்கள். நீங்கள்அரசரின்ஆசாரியர்.

நீங்கள் ஒரு பரிசுத்த ேதசம். நீங்கள் ேதவனுக்குச் ெசாந்தமான மக்கள். ேதவன்
தாம் ெசய்த எல்லா அற்புதமான காரியங்கைளயும் ெசால்வதற்காக உங்கைளத்
ேதர்ந்ெதடுத்தார். அவரதுஅற்புதமானஒளிக்குஇருளிலிருந்துஅவர்உங்கைள
வரவைழத்தார்.

௧௦ஒருகாலத்தல்நீங்கள்ேதவனுைடயமனிதர்களாகஇருக்கவல்ைல.
ஆனால்இப்ேபாது ேதவனுைடயமக்களாகஇருக்க றீர்கள்.

ஒருகாலத்தல் ேதவனுைடயஇரக்கத்ைதநீங்கள்ெபறவல்ைல.
ஆனால்இப்ேபாதுநீங்கள்ேதவனிடமிருந்துஇரக்கத்ைதப்ெபற்றுள்ளீர்கள்.

ேதவனுக்காகவாழுங்கள்
௧௧ அன்பான நண்பர்கேள, நீங்கள் இந்த சமூகத்தல் வாழ்க ற அந்நயர்கள்

ேபாலவும் புதய வருந்தாளிகள் ேபாலவும் இருக்க றீர்கள். உங்கள்
சரீரங்கள் ெசய்ய வைழயும் தீய காரியங்கைள வ ட்டு வலகுமாறு
நான் உங்கைளக் ேகட்க ேறன். இைவ உங்கள் ஆன்மாவுக்கு எத ராகப்
ேபாராடுகன்றன. ௧௨ ேதவனிடம் நம்ப க்ைகயற்ற மக்கள்உங்கைளச் சுற்றலும்
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க றார்கள். நீங்கள் தவறு ெசய்க றீர்கள் என்றுஇம்மக்கள்
கூறக்கூடும். எனேவ நல்வாழ்க்ைக வாழுங்கள். அப்ேபாது அவர்கள் உங்கள்
நற்ெசய்ைககைளக் காண்பார்கள். அவர் வரும் நாளில் அவர்கள் ேதவனுக்கு
மகைமையக்ெகாடுப்பார்கள்.

ஒவ்ெவாருமனிதஅத காரத்த ற்கும்கீழ்ப்படியுங்கள்
௧௩ இவ்வுலகல் அதகாரமுள்ள மக்களுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். இதைனக்

கர்த்தருக்காகச் ெசய்யுங்கள். உயர்ந்த அளவல் அதகாரம் ெசலுத்தும்
அரசனுக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். ௧௪ அரசனால் அனுப்பப்பட்ட ஆளுநர்களுக்குக்
கீழ்ப்படியுங்கள். அவர்கள் தவறு ெசய்பவர்கைளத் தண்டிப்பதற்கும்
நல்லவற்ைறச் ெசய்பவர்கைளப் புகழ்வதற்கும் அனுப்பப்பட்டுள்ளார்கள்.
௧௫ எனேவ புண்படுத்தும் வார்த்ைதகைளப் ேபசும் முட்டாள் மனிதர்களின்
வாையஅைடக்கும் ெபாருட்டு நற்ெசயல்கைளச் ெசய்யுங்கள். இைதேய ேதவன்
வரும்புக றார். ௧௬ சுதந்த ரமான மனிதைரப்ேபான்று வாழுங்கள். தீயன
ெசய்வதற்கு ஒரு காரணமாக உங்கள் வடுதைலையப் பயன்படுத்தாதீர்கள்.
நீங்கள் ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்பவர்களாகேவ வாழுங்கள். ௧௭ எல்லாருக்கும்
மரியாைத ெசலுத்துங்கள். ேதவனுைடய குடும்பத்தல் எல்லா
சேகாதரர்கைளயும் சேகாதரிகைளயும் ேநச யுங்கள். ேதவனுக்கு அஞ்சுங்கள்.
அரசைனமதயுங்கள்.

க றஸ்துவன்துன்பத்த ற்குஎடுத்துக்காட்டு
௧௮அடிைமகேள,உங்கள்எஜமானர்களின்அதகாரத்ைதஏற்றுக்ெகாள்ளுங்கள்.

இைத எல்லா மரியாைதேயாடும் ெசய்யுங்கள். நல்ல இரக்கமுள்ள
எஜமானருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். முரட்டுத்தனமான எஜமானருக்கும்
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கீழ்ப்படியுங்கள். ௧௯ஒருவன்எந்தத் தவறும்ெசய்யாதேபாதும்அவன்துன்பப்பட
ேவண்டியதருக்கும். ஒருவன் ேதவைன எண்ணிக்ெகாண்ேட, துன்பத்ைத
அனுபவப்பானாயன், அது ேதவைன சந்ேதாஷப்படுத்தும். ௨௦ஆனால் நீங்கள்
ெசய்ததவறுக்காகத்தண்டிக்கப்பட்டால்,அத்தண்டைனையஅனுபவப்பதற்காக
உங்கைளப் புகழேவண்டிய ராது. ஆனால் நன்ைம ெசய்வதற்காக நீங்கள்
துன்புற்றால் அது ேதவனுக்கு சந்ேதாஷம் தரும். ௨௧அைதச் ெசய்வதற்காகேவ
நீங்கள் அைழக்கப்பட்டிருக்க றீர்கள். நீங்கள் பன்பற்றும்படியாக க றஸ்து
ஓர் எடுத்துக்காட்ைட உங்களுக்குத் தந்தார். அவர் ெசய்தைதப் ேபாலேவ
நீங்களும் ெசய்யேவண்டும். க றஸ்து உங்களுக்காகத் துன்புற்றதால் நீங்கள்
துன்பப்படும்ேபாதுெபாறுைமயாகஇருக்கேவண்டும்.

௨௨ “அவர் பாவேமதும்ெசய்யவல்ைல.
அவரதுவாயல்எந்தப்ெபாய்யும்ெவளிவரவல்ைல.” ஏசாயா 53:9

௨௩ மக்கள் கறஸ்துவடம் தீயவற்ைறப் ேபசனார்கள். ஆனால் அவர்
அவர்களுக்கு எந்தத் தீய பதைலயும் தரவல்ைல. க றஸ்து துன்புற்றார்.
ஆனால் அவர் மக்களுக்கு எத ராகப் ேபசவல்ைல. இல்ைல! ேதவன்
தன்ைனக் கவனித்துக்ெகாள்ளுமாறு கறஸ்துவட்டுவ ட்டார். ேதவன் சரியான
முைறயல் நயாயந்தீர்க்க றார். ௨௪ சலுைவயன் ேமல் கறஸ்து தம் சரீரத்தல்
நம் பாவங்கைளயும் சுமந்தார். நாம் பாவங்களுக்காக வாழ்வைத நறுத்த ,
ேநர்ைமயாக வாழ்வதற்காக அவர் இைதச் ெசய்தார். அவரது காயங்களினால்
நீங்கள்குணமாக்கப்பட்டீர்கள். ௨௫தவறானவழியல் ெசன்றஆடுகைளப்ேபால
நீங்கள் இருக்கறீர்கள். இப்ேபாது நீங்கள் ேமய்ப்பனாகய ஆன்மாைவக்
காக்க றவரிடம்வந்துவ ட்டீர்கள்.

௩
மைனவயரும்கணவன்மார்களும்
௧அவ்வாேறமைனவயராக யநீங்கள்,உங்கள்கணவன்மாரின்அத காரத்ைத

ஏற்றுக்ெகாள்ள ேவண்டும். ேதவனுைடய ேபாதைனகைள உங்களில் சலரது
கணவன்மார்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ளவல்ைலெயன்றால் கூட, எப்ேபச்சுமில்லாமல்
தம் நடத்ைதயன் மூலம் அவர்களின் மைனவமார்கள் அவர்கைள
வலியுறுத்தேவண்டும். ௨ உங்கள் பரிசுத்த மரியாைதக்குரிய நடத்ைதைய
அவர்கள் காண்பார்கள். ௩ கூந்தல், ெபான் ஆபரணங்கள் மற்றும் ஆைட
வைககள் ஆகய புற அழகுகளால் ஆனதாக உங்கள் அழகு இருக்கக் கூடாது.
௪உள்மனதனுைடயதும்இதயத்தனுைடயதுமானஅைமதயும்ெமன்ைமயுமான
அழகாக உங்கள் அழகு இருக்கேவண்டும். அந்த அழகு ஒரு நாளும் அழியாது.
இதுேதவனுைடயபார்ைவயல்மிகவும்வைலஉயர்ந்ததாகும்,
௫ பல்லாண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்து ேதவனின் நம்ப க்ைகக்ெகாண்ட

பரிசுத்த ெபண்கள் அவ்வாேற வாழ்ந்தனர். இவ்வாறாகேவ அவர்கள்
தங்கைளஅழகுபடுத்த க்ெகாண்டனர். அவர்கள் கணவன்மாரின்அத காரத்ைத
ஏற்றுக்ெகாண்டனர். ௬ நான் சாராைளப் ேபான்ற ெபண்கைளக் குறத்துக்
கூறுக ேறன். அவள் தனது கணவனாகய ஆப ரகாமுக்குக் கீழ்ப்படிந்தாள்.
அவைன எஜமாெனன்று அைழத்தாள். நீங்கள் சரியானவற்ைறச் ெசய்து
எைதப்பற்றயும் அஞ்சாதவர்களாய் வாழ்ந்தால் சாராளின் உண்ைமயான
மக்களாய்இருப்பீர்கள்.
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௭அவ்வாேற கணவன்மாராக ய நீங்களும் உங்கள் மைனவயேராடு தருமண
வாழ்வு பற்றய புரிந்துெகாள்ளுதலின்படி வாழேவண்டும். நீங்கள் உங்கள்
மைனவயைர மத க்கேவண்டும். ஏெனனில் அவர்கள் உங்கைளக் காட்டிலும்
எளியவர்கள். அேத சமயத்தல் உங்களுக்கு வாழ்வளித்த ேதவனுைடய
கருைபயல் அவர்களும் கூட்டு வாரிசுதாரர்கள் ஆவார்கள். உங்கள்
ப ரார்த்தைனக்குஎந்தக்ெதாந்தரவும்ேநராமல்இருக்கஇவற்ைறச்ெசய்யுங்கள்.

ேநர்ைமயனிமித்தம்துன்பம்
௮ எனேவ நீங்கள் யாவரும் ஒன்றைணந்து அைமதயாக வாழேவண்டும்.

ஒருவைரெயாருவர் புரிந்துெகாள்ள முயற்சயுங்கள். ஒருவைரெயாருவர்
சேகாதரைரப்ேபால ேநச யுங்கள். இரக்கமுள்ளவர்களாகவும்,
அருளுைடயவர்களாகவும் இருங்கள். ௯ உங்களுக்கு ஒருவன் தீைம
ெசய்துவ ட்டதால் பழிக்குப் பழிவாங்கும் எண்ணத்துடன் அவனுக்குத் தீைம
ெசய்யாதீர்கள். உங்கைள ஒருவன் அவமானப்படுத்தனால், பதலுக்கு நீங்கள்
அவமானப்படுத்தாதீர்கள். ஆனால் அவைன ஆசீர்வத க்கும்படியாக ேதவைன
ேவண்டுங்கள். நீங்கள்ஆசையப் ெபற அைழக்கப்பட்டீர்கள் என்பதால் இைதச்
ெசய்யுங்கள் ௧௦ேவதவாக்க ம்கூறுகறது:

“வாழ்க்ைகையேநச க்கவும்
நல்லநாட்கைளஅனுபவக்கவும்

வரும்புக றமனிதன்தீயவற்ைறப்
ேபசுவைதநறுத்தல் ேவண்டும்.

௧௧அவன்தீைமெசய்வைதவ ட்டுநன்ைமெசய்ய ேவண்டும்.
அவன்அைமதையநாடி,அைதப்ெபறமுயலேவண்டும்.

௧௨கர்த்தர் நல்லமனிதைரக் காண்கறார்.
அவர்களுைடயப ரார்த்தைனகைளக் ேகட்க றார்.

ஆனால்தீைமெசய்யும்மனிதருக்குக்கர்த்தர் எத ரானவர்.” சங்கீதம் 34:12-16

௧௩ எப்ேபாதும் நன்ைம ெசய்யேவ நீங்கள் முயன்றுெகாண்டிருந்தால்
ஒருவனும் உங்கைளத் துன்புறுத்த முடியாது. ௧௪ ஆனால் சரியானைதச்
ெசய்ைகயல் நீங்கள் துன்பம் அைடந்தால் கூட, உங்களுக்கு நல்லேத ஆகும்.
“உங்கைளத் துன்பப்படுத்துகறவர்கைளக் கண்டு அஞ்சாதீர்கள். கவைல
ெகாள்ளாதீர்கள்.” ௧௫ஆனால்உங்கள்இதயங்களில் கர்த்தராக ய க றஸ்துைவ
பரிசுத்தம் பண்ணுங்கள். உங்கள் நம்ப க்ைகையப் பற்ற வளக்க க்
கூறும்படியாகக் ேகட்ேபாருக்குப் பதல் கூறுவதற்கு எப்ேபாதும் தயாராக
இருங்கள். ௧௬ ஆனால் அவர்களுக்கு மரியாைதேயாடும் ெமன்ைமயாகவும்
பதல் கூறுங்கள். உங்கள் மனசாட்சையச் சுத்தமாக ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
அவ்வாறு ெசய்யும்ேபாது க றஸ்துைவப் பன்பற்றும் உங்கள் நடத்ைதையக்
குைற கூறப் ேபசுகன்ற மக்கள் ெவட்கமைடவார்கள். க றஸ்துவல் நீங்கள்
வாழும் நல்வாழ்க்ைகக்கு எத ராக அவர்கள் ேபசுக றார்கள். அவர்கள்
உங்களுக்ெகத ராகப் ேபச யவற்றற்காகெவட்கமைடவார்கள்.
௧௭ தவறு ெசய்வைதக் காட்டிலும், ேதவனுைடய வருப்பம் இதுதான் எனில்

நன்ைமெசய்வதற்காகத்துன்புறுவதுநல்லது.

௧௮ஏெனனில்ஒட்டுெமாத்தமாக நம்
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பாவங்களுக்காக க றஸ்துவும்மரித்தார்.
குற்றம்நைறந்தமனிதர்களுக்காக பாவேமயல்லாதஅவர்இறந்தார்.

இதன்மூலம்உங்கைளேதவனிடம்வழிகாட்டினார்.
இயற்ைகயானமனிதவாழ்வல்அவர்மரணமைடய ேநரிட்டது.

ஆனால்உயர்ந்தஆன்மீகநைலயல்
அவர்மீண்டும்எழுப்பப்பட்டார்.

௧௯ சைறச்சாைலகளில் உள்ள ஆவகளுக்கு, இந்த ஆவ நைலய ேலேய
ெசன்று அறவத்தார். ௨௦ ேநாவாவன் காலத்தல் அந்த ஆவகள் ேதவனுக்குக்
கீழ்ப்படிய மறுத்தன. ேநாவா ேபைழைய அைமக்கும்ேபாது ேதவன்
அவற்றற்காகப் ெபாறுைமயாகக் காத்துக்ெகாண்டிருந்தார். மிகச் ச ல
மக்களாகய எட்டுப் ேபர் மட்டுேம ேபைழயல் காப்பாற்றப்பட்டார்கள்.
தண்ணீரினால் இம்மக்கள் மீட்கப்பட்டார்கள். ௨௧ இன்று நீங்கள்
இரட்ச க்கப்படுகன்ற ஞானஸ்நானத்த ற்கு அந்தத் தண்ணீர் ஒப்பானது.
ஞானஸ்நானம் சரீரத்தலிருந்து அழுக்ைக வலக்குவதல்ைல. ஆனால்
ேதவனிடம் தூய உள்ளத்ைத ேவண்டுவேத ஞானஸ்நானம். இேயசு க றஸ்து
மரணத்தனின்று எழுப்பப்பட்டதால் இைவ அைனத்தும் நடக்கன்றன.
௨௨ இப்ேபாது இேயசு பரேலாகத்த ற்குப் ேபாய்வ ட்டார். அவர் ேதவனுைடய
வலது பக்கத்தல் இருக்கறார். அவர் ேதவதூதர்கைளயும், அதகாரங்கைளயும்,
ஆற்றல்வாய்ந்ேதாைரயும்ஆளுகறார்.

௪
மாற்றப்பட்டவாழ்க்ைக
௧ க றஸ்து தம் சரீரத்தல் இருக்கும்ேபாது துன்புற்றார். க றஸ்துைவெயாத்த

ச ந்தைனைய ேமற்ெகாண்டு நீங்கள் உங்கைள பலப்படுத்த க்ெகாள்ள
ேவண்டும். சரீரத்தல் மரணமுறுகற மனிதேனா பாவத்தனின்று நீங்குகறான்.
௨ ேதவன் வரும்புக றவற்ைறச் ெசய்யும் மனிதர்கள் ெசய்ய வரும்புக றவற்ைற
இனிேமலும் ெசய்யாமல் இருக்கவும் உங்கள் உலக வாழ்வன் மீதயான
காலத்ைத நீங்கள் பயன்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள். ௩ பாலுறவுப் பாவங்களில்
ஈடுபடுதல், தீயவருப்பங்கள், குடிப்பழக்கம், மது அருந்தும் வருந்துகள்,
தைடெசய்யப்பட்ட உருவ வழிபாடு ஆகய நம்ப க்ைக அற்ேறார் ெசய்ய
வரும்புக றகாரியங்கைளச்ெசய்வதல்ஏற்ெகனேவஉங்களின்ெபரும்பாலான
ேநரத்ைதச்ெசலவழித்துவ ட்டீர்கள்.
௪ இந்தக் குரூரமும் பாவமும் நைறந்த வாழ்க்ைக முைறயல்

நீங்கள் ஈடுபடாதைத அந்த நம்ப க்ைகயற்ேறார் வ ேநாதமாகக்
கருதுகறார்கள். உங்கைளக் குறத்து ேமாசமான முைறயல் ேபசுக றார்கள்.
௫ வாழ்க றவர்கைளயும் இறந்துேபானவர்கைளயும் நயாயம் தீர்க்கத்
தயாராய் இருக்க ற ஒருவருக்கு ெசய்த காரியங்களுக்கு அவர்கள்
வளக்கமளிக்கேவண்டும். ௬ இக்காரணங்களுக்காக இப்ேபாது இறந்துவ ட்ட
வசுவாச களுக்கும் நற்ெசய்தயானது ேபாத க்கப்பட்டது. இதன் மூலம்
அவர்களின் உலக வாழ்க்ைகயன்ேபாது ேமாசமான வைகயல் மனிதர்களால்
நயாயம் தீர்க்கப்பட்டாலும், ஆவயால் ேதவன் முன்னிைலயல் அவர்கள்
வாழ்ந்தார்கள்.

ேதவனுைடயவரங்கள்
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௭ எல்லாம் முடிக ற காலம் ெநருங்குகறது. எனேவ உங்கள் மனங்கைளத்
ெதளிவுைடயதாக ைவத்தருங்கள். நீங்கள் ப ரார்த்தைன ெசய்ய அது உதவும்.
௮ அன்பு எத்தைனேயா பாவங்கைள மூடி வடுவதால் ஒருவைரெயாருவர்
ஆழமாக ேநச யுங்கள். எல்லாவற்றலும் மிக முக்கயமானது இதுேவ
ஆகும். ௯ குற்றம் சாட்டாமல் உங்கள் வீடுகைள ஒருவேராெடாருவர்
பக ர்ந்துெகாள்ளுங்கள். ௧௦ உங்களில் ஒவ்ெவாருவரும் ேதவனிடமிருந்து
வரங்கைளப் ெபற்றுக்ெகாண்டீர்கள். பல வைகயான வழிகளில் ேதவன்
தம் இரக்கத்ைத உங்களுக்குக் காட்டியுள்ளார். ேதவனுைடய வரங்கைளப்
பயன்படுத்தும் ெபாறுப்புக்கு உரியவர்களான பணியாட்கைளப் ேபால நீங்கள்
இருக்கறீர்கள். எனேவநல்லபணியாட்களாகஇருந்துேதவனுைடயவரங்கைள
ஒருவருக்ெகாருவர் ேசைவ ெசய்வதற்குப் பயன்படுத்துங்கள். ௧௧ ேபசுக ற
மனிதன் ேதவனிடமிருந்து வார்த்ைதகைளக் ெகாண்டு வருவதுேபால
ேபசேவண்டும். ேசைவெசய்யும்மனிதன்ேதவன்தரும்வல்லைமேயாடு ேசைவ
புரிதல் ேவண்டும். இேயசு க றஸ்துவன் மூலமாக ேதவன் எல்லாவற்றலும்
மகைமயுறும்படி நீங்கள்,இக்காரியங்கைளச்ெசய்ய ேவண்டும்.

க றஸ்தவனாகத்துன்புறுதல்
௧௨ எனது நண்பர்கேள, நீங்கள் தற்சமயம் அனுபவக்க ற வருத்தங்கைளயும்

இன்னல்கைளயும் கண்டு ஆச்சரியப்படாதீர்கள். இைவ உங்கள்
வசுவாசத்ைத ேசாத ப்பன. ஏேதா வ ச த்த ரமான ெசயல் உங்களுக்கு
ந கழ்வதாக நைனக்காதீர்கள். ௧௩ க றஸ்துவன் துன்பங்களில் நீங்களும்
பங்ெகடுத்துக்ெகாள்வதால், நீங்கள் சந்ேதாஷப்பட ேவண்டும். இதன்
மூலம் கறஸ்து தம் மகைமையக் காட்டும்ேபாது நீங்கள் மக ழ்ச்ச
அைடந்து, சந்ேதாஷத்தால் மனம் நைறவீர்கள். ௧௪ நீங்கள் கறஸ்துைவப்
பன்பற்றுவதால், மக்கள் உங்கைளப் பற்ற ப் தீயன கூறும்ேபாது, நீங்கள்
ஆசீர்வத க்கப்படுவீர்கள். ேதவனுைடய மகைமமிக்க ஆவயானவர்
உங்கேளாடிருப்பதால் நீங்கள் ஆசீர்வத க்கப்படுக றீர்கள். ௧௫உங்களில் யாரும்
ெகாைலக்காரர்களாகேவா, தருடர்களாகேவா, அடுத்தவர்களின் காரியங்களில்
தைலயடுகறவர்களாகேவா, இக்காரியங்களுக்கான தண்டைனைய
அனுபவக்க றவர்களாகேவா இருக்கக் கூடாது. ௧௬ஒருவன் கறஸ்துவுக்காகத்
துன்புறுவதற்காக ெவட்கப்படக்கூடாது. அப்ெபயருக்காக நீங்கள் ேதவைன
வாழ்த்தேவண்டும். ௧௭ நயாயந்தீர்க்கப்படுதல் ஆரம்பமாகும் காலம் இது.
ேதவனுைடய குடும்பத்தல் அந்நயாயத்தீர்ப்பு ஆரம்பமாகும். நயாயத்தீர்ப்பு
நம்மிடத்தல் ஆரம்ப த்தால் ேதவனுைடய நற்ெசய்த க்குக் கீழ்ப்படியாத
மக்களுக்குஎன்னநகழும்?

௧௮ “ஒரு நல்ல மனிதேன இரட்ச க்கப்படுவது மிகவும் கடுைமயானது என்றால்,
ேதவனுக்குஎத ரானவனும்,

பாவத்தால் ந ரம்பயவனுமான மனிதனுக்கு என்ன ேநரிடக்கூடும்?”
நீத ெமாழிகள் 11:31

௧௯ ேதவனுைடய வருப்பப்படி துன்புறுகற மக்கள் தங்கள் ஆன்மாக்கைள
அவரிடம் ஒப்பைடக்க ேவண்டும். ேதவன் அவற்ைற உண்டாக்கனார், எனேவ
அவர்கள் அவைர நம்பலாம். ஆைகயால் அவர்கள் ெதாடர்ந்து நன்ைம ெசய்ய
ேவண்டும்.
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௫

ேதவனுைடயமந்ைத
௧ உங்கள் குழுவலுள்ள முத ேயாருக்கு இப்ெபாழுது நான் சலவற்ைறக்

கூறேவண்டும். நானும் ஒரு முதயவன். நான் கறஸ்துவன்
துன்பங்கைள ேநரில் கண்டிருக்க ேறன். நமக்குக் காட்டப்படும்
மகைமயலும் நான் பங்கு ெகாள்ேவன். ௨ ஒரு ஆட்டு மந்ைதையக்
கவனித்துக்ெகாள்க ற ேமய்ப்பர்கள்ேபால உங்கள் ெபாறுப்பல் இருக்கற
மக்களின் கூட்டத்ைதக் கவனித்துக்ெகாள்ள ேவண்டுெமன நான் உங்கைள
ெகஞ்ச க் ேகட்டுக்ெகாள்க ேறன். அவர்கள் ேதவனுைடய கூட்டத்தனர்.
வருப்பத்ேதாடு அவர்கைளக் கவனித்துக்ெகாள்ளுங்கள். எவ்வதமான
ந ர்ப்பந்தத்தன் காரணமாகவும் அப்படிச் ெசய்ய ேவண்டாம். நீங்கள்
அைத வருப்பத்ேதாடு ெசய்ய ேவண்டுெமன ேதவன் வரும்புக றார்.
பணத்துக்காகப் ேபராைச ப டித்தருப்பதால் கண்காணிப்பாளர்கைளப்ேபால
ேசைவ ெசய்யாதீர்கள். ேசைவ ெசய்யும் வாஞ்ைச இருப்பதால் ேசைவ
ெசய்யுங்கள். ௩ நீங்கள் ெபாறுப்ேபற்றுள்ள மக்களிடம் ெகாடுைமயான
அதகாரியாக நடந்துெகாள்ளாதீர்கள். ஆனால் அம்மக்களுக்கு முன்மாத ரியாக
இருங்கள். ௪ அப்ேபாது, தைலைம ேமய்ப்பர் வரும்ேபாது நீங்கள் க ரீடம்
ெபறுவீர்கள். அக்க ரீடம் மகைம ந ரம்பயதாகவும், ஒருேபாதும் அழகு
குன்றாததாகவும்இருக்கும்.
௫ இைளஞர்கேள, நான் உங்களுக்கும் சலவற்ைறச் ெசால்லேவண்டும்.

முத ேயாரின் அத காரத்த ற்கு நீங்கள் கட்டுப்பட ேவண்டும். ஒருவருக்ெகாருவர்
தாழ்ைமேயாடு ேசைவபுரிந்துெகாள்ளேவண்டும்.

“அகம்பாவம்மிக்க மனிதருக்குேதவன்எத ரானவர்.
ஆனால் தாழ்ைமயுள்ள மனிதருக்கு ேதவன் கருைப அளிக்க றார்.”
நீத ெமாழிகள் 3:34

௬ எனேவ ேதவனுைடய வல்லைம வாய்ந்த ைககளுக்குக் கீேழ தாழ்ைமேயாடு
இருங்கள். தகுந்த காலம் வரும்ேபாது அவர் உங்கைள உயர்த்துவார். ௭அவர்
உங்கைளக்கவனிப்பதால்உங்கள்கவைலகைளஅவரிடம்வ ட்டுவடுங்கள்.
௮உங்கைளக்கட்டுப்படுத்த க்ெகாண்டுகவனமாகவாழுங்கள்! ப சாசுஉங்கள்

பைகவன். உண்ணும்ெபாருட்டு எந்த மனிதனாவது அகப்படுவானா என்று
ேதடிக்ெகாண்ேட ெகர்ச்ச க்க ற சங்கத்ைதப் ேபாலேவ அவன் அைலகறான்.
ப சாைசப் பன்பற்ற மறுத்துவடுங்கள். ௯ உங்கள் வசுவாசத்தல் உறுதயாக
நல்லுங்கள். நீங்கள் அனுபவக்க ற அேத துன்பங்கைள உலகத்தன் எல்லா
பாகங்களிலுமுள்ள உங்கள் சேகாதரரும் சேகாதரிகளும் அனுபவக்க றார்கள்
என்பதுஉங்களுக்குத்ெதரியும்.
௧௦ஆம், குறுகய காலம் நீங்கள் துன்பப்படுவீர்கள். ஆனால் அதற்குப் ப றகு,

ேதவன் எல்லாவற்ைறயும் சரிப்படுத்துவார். அவர் உங்கைள பலப்படுத்துவார்.
அவர் உங்கைளத் தாங்க க்ெகாண்டு, நீங்கள் வழாதபடி பாதுகாப்பார். எல்லா
கருைபையயும் அருளுகன்ற ேதவன் அவேர. க றஸ்துவன் மகைமயல்
பங்குெகாள்ளும்படி அவர் உங்கைள அைழத்தார். அம்மகைம என்ெறன்றும்
ெதாடரும். ௧௧எல்லாவல்லைமயும்என்ெறன்றும்அவருக்குரியது. ஆெமன்.
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இறுத வாழ்த்துக்கள்
௧௨ ச ல்வானுவன் உதவ ேயாடு இந்தச் ச றய நருபத்ைத உங்களுக்கு

எழுத ேனன். அவன்நம்ப க்ைகக்குத்தகுதயானகறஸ்தவசேகாதரன்என்பைத
நான்அற ேவன். உங்கைளஉற்சாகப்படுத்தவும்உங்களுக்குஉறுத ப்படுத்தவும்,
இதுேவ ேதவனுைடய உண்ைமயான கருைப என்பைத எழுத இருக்க ேறன்.
அந்தக்கருைபயல்உறுதயாக நல்லுங்கள்.
௧௩ பாப ேலானில் இருக்கும் சைப உங்கைள வாழ்த்துகறது. அம்மக்களும்

உங்கைளப் ேபாலேவ ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டார்கள். க றஸ்துவல் எனது
மகனாகய மாற்கும் உங்கைள வாழ்த்துகறான். ௧௪ நீங்கள் சந்த க்கும்ேபாது
ஒருவருக்ெகாருவர்அன்பனால்முத்தமிடுங்கள்.
க றஸ்துவலுள்ளஉங்கள்எல்ேலாருக்கும் சமாதானம்உண்டாகட்டும்.
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ேபதுரு
எழுத யஇரண்டாம்கடிதம்

௧ இேயசு க றஸ்துவன் ஊழியக்காரனும், அப்ேபாஸ்தலனுமாகய சீேமான்
ேபதுருவ டமிருந்து, எங்கைளப் ேபாலேவ மத ப்புமிக்க வசுவாசத்ைதப்
ெபற்ற மக்களாகய உங்களுக்கு: நம்முைடய ேதவனுைடய நீதயாலும்
இரட்சகராக யஇேயசுக றஸ்துவாலும்இந்தவசுவாசத்ைதநீங்கள்ெபற்றீர்கள்.
சரியானைதேயஅவர்ெசய்க றார்.
௨ ேதவைன உண்ைமயாக அறவதன் மூலமும், நமது கர்த்தராக ய

இேயசுவன் மூலமும் உங்களுக்கு ெமன்ேமலும் கருைபயும் சமாதானமும்
ெகாடுக்கப்படுவதாக!

நமக்குத் ேதைவயானஎல்லாவற்ைறயும் ேதவன்ெகாடுத்தருக்க றார்
௩ ேதவனுைடய வல்லைம இேயசுவ டம் உள்ளது. நாம் வாழ்வதற்கும்,

ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்வதற்கும் ேதைவயான எல்லாவற்ைறயும் அவரது
வல்லைம நமக்குக் ெகாடுத்தருக்க றது. நாம் அவைர அறவதால் நமக்கு
இைவ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. இேயசு தன் மகைமயாலும், கருைணயனாலும்
நம்ைம அைழத்தார். ௪ அவரது மகைமயாலும், நன்ைமயனாலும் அவர்
நமக்கு வாக்களித்த மிகப் ெபரிய உயர்ந்த பரிசுகைளக் ெகாடுத்தருக்க றார்.
அப்பரிசுகளால்நீங்கள்ேதவனுைடயதன்ைமையபக ர்ந்துஅைடயமுடியும். தீய
ஆைசகளால்உலகல்உருவாகும்அழிவுகளிலிருந்துநீங்கள்தப்ப க்கமுடியும்.
௫ உங்களுக்கு இந்த ஆச கள் இருப்பதால், நல்லைத உருவாக்கவும்,

நல்லவற்றன் மூலம் அறைவ உருவாக்கவும் உங்கள் வசுவாசத்தன்
மூலம் எல்லா முயற்ச கைளயும் நீங்கள் எடுக்க ேவண்டும். ௬ அறவால்
சுயக்கட்டுப்பாட்ைட உருவாக்கவும், சுயக்கட்டுப்பாட்டால் சக ப்புத்தன்ைமைய
உருவாக்கவும், சக ப்புத்தன்ைமயால் ேதவனுக்கான அர்ப்பணிப்ைப
உருவாக்கவும் முயல ேவண்டும். ௭ ேதவ பக்தயன் மூலம் சேகாதர
சேகாதரிகளின் ேமல் ேநசமும், உங்கள் சேகாதர சேகாதரிகளின் ேமல்
உள்ள இந்த ேநசத்தன் மூலம் அன்ைப உருவாக்கவும் முயற்ச ெசய்யுங்கள்.
௮ இைவயைனத்தும் உங்கைளத் துடிப்பானவர்களாகவும், ஆக்கம்
உள்ளவர்களாகவும் ஆக்கும். நம் கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துைவப்பற்ற
முழுக்க அற ந்துெகாள்ள இத்தகுத கள் உங்களுக்கு உதவும். ௯ ஆனால்
இைவயைனத்தும்ஒருவனிடம்இல்லாதருந்தால்அவனால்ெதளிவாகப்பார்க்க
இயலாது. அம்மனிதன்குருடனாகஇருப்பான். தனதுபைழயபாவங்களினின்று
அவன்கழுவப்பட்டவன்என்பைதஅவன்மறந்துேபானவனாவான்.
௧௦ எனது சேகாதர சேகாதரிகேள, ேதவன் உங்கைள அைழத்து,

அவருக்குரிேயாராகத் ேதர்ந்துெகாண்டார். எனேவ உங்கள் அைழப்ைபயும்
ேதர்ைவயும் ந ரந்தரமாக்க க்ெகாள்ள இன்னும் அதக ஆவலுைடயவர்களாக
நீங்கள் இருக்கேவண்டும். அைவயைனத்ைதயும் நீங்கள் ெசய்தால், நீங்கள்
ஒருேபாதும் வீழ்ச்சையைடவதல்ைல. ௧௧ நமது கர்த்தரும் இரட்சகருமாகய
இேயசுக றஸ்துவன்நத்தயஇராஜ்யத்தல்நீங்கள்மிகச் ச றந்தவரேவற்ைபப்
ெபறுவீர்கள்.
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௧௨ நீங்கள் இக்காரியங்கைள அறவீர்கள். உங்களிடமுள்ள உண்ைமயல்
நீங்கள் உறுதயுடன் உறுத ப்பட்டிருக்க றீர்கள். ஆனால் இக்காரியங்கைள
நைனவூட்ட நான் எப்ேபாதும் உதவுேவன். ௧௩ நான் இச்சரீரத்தல்
வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கும்வைர இக்காரியங்கைள நீங்கள் நைனவுகூர்வதற்கு
உதவுவைத என் கடைம என்று நான் எண்ணுகேறன். ௧௪இந்த சரீரத்தனின்று
வைரவல்நான்நீங்கேவண்டும்என்பைதஅற ேவன். நமதுகர்த்தராக யஇேயசு
க றஸ்து அைத எனக்குக் காட்டியுள்ளார். ௧௫ என் மைறவுக்குப் ப றகு எல்லா
ேநரங்களிலும்இக்காரியங்கைளநீங்கள்நைனவுகூர்ந்துெகாள்ளும்ெபாருட்டு
என்னால்இயன்றஅளவுெசய்ேவன்.

க றஸ்துவன்மகைமையநாங்கள்கண்ேடாம்
௧௬ இேயசு க றஸ்து வல்லைமேயாடு வருவார் என நாங்கள் உங்களிடம்

ெசான்னேபாது புத்த சாலித்தனமாகக் கண்டுபடிக்கப்பட்ட கட்டுக்கைதகைள
நாங்கள் சார்ந்தருக்கவல்ைல. அதற்கு மாறாக, அவருைடய மாட்சைமைய
நாங்கேள கண்ேடாம். ௧௭ மிகவும் மகைம வாய்ந்தவரிடமிருந்து வ ேசஷ
குரலானது அவைர வந்தைடந்த ேபாது ப தாவாகய ேதவனிடமிருந்து
அவர் ெகௗரவமும் மகைமையயும் ெபற்றார். அக்குரல், “இவர் என்
அருைம மகன். நான் இவைரக் குற த்து சந்ேதாஷப்படுக ேறன்” என்றது.
௧௮ நாங்கள் அக்குரைலக் ேகட்ேடாம். பரிசுத்த மைலயன் மீது நாங்கள்
இேயசுேவாடிருக்கும்ேபாதுபரேலாகத்தலிருந்துஅக்குரல்வந்தது.
௧௯ தீர்க்கதரிச களின் ெசய்தயானது நம்பகமானைவ என்று நாங்கள்

நம்புக ேறாம். தீர்க்கதரிச கள் ெசான்னவற்ைறப் பன்பற்றுவது உங்களுக்கு
நல்லது. அவர்கள் கூறயைவ, ெபாழுது வடிந்து, உங்கள் இதயங்களில்
வ டிெவள்ளி எழுக றவைரக்கும் இருளில் ஒளிவடும் தீபத்ைதப் ேபான்றைவ.
௨௦நீங்கள்இைதப் புரிந்துெகாள்வது மிகவும் முக்கயம். எந்தத் தீர்க்கதரிச யன்
ெசாந்த வளக்கத்தலிருந்தும் ேவதவாக்கயத்தன் எந்தத் தீர்க்கதரிசனமும்
ெவளிப்படுவதல்ைல. ௨௧ ஒரு மனிதன் ெசால்ல நைனத்ததலிருந்து எந்தத்
தீர்க்கதரிசனமும் வந்ததல்ைல. ஆனால் மக்கள் பரிசுத்தஆவயானவரால் வழி
நடத்தப்பட்டு ேதவனிடமிருந்துவந்தெசய்த கைளக்குறத்துப் ேபசனார்கள்.

௨
ேபாலிப் ேபாதகர்கள்
௧ கடந்த காலத்தல் ேதவனுைடய மக்கள் மத்தயல் ேபாலியான

தீர்க்கதரிச களும் இருந்தனர். அேத வழியல், உங்கள் குழுவலும் ேபாலிப்
ேபாதகர்கள் கூட இருப்பார்கள். யாரும் பார்க்காத வைகயல் இப்ேபாலிப்
ேபாதகர்கள் ேமாசமான ேபாதைனகைள அறமுகப்படுத்துவார்கள். தங்கைள
மீட்டுக்ெகாண்டவரும், தங்களுக்கு வடுதைலையப் ெபற்றுத் தந்தவருமான
எஜமானைர அவர்கள் ஏற்றுக்ெகாள்ள மறுப்பார்கள். எனேவ அவர்கள்
வைரவல் தங்கைள அழித்துக்ெகாள்வார்கள். ௨ அவர்கள் ெசய்க ற தீய
ெசயல்களில் பலரும் அவர்கைளப் பன்பற்றுவார்கள். அம்மக்களினால் ப ற
மக்கள் உண்ைம வழிையக் குற த்து தீயவற்ைறப் ேபசுவர். ௩ அவர்களின்
ேபராைசயால் அந்தப் ேபாலிப் ேபாதகர்கள் உண்ைமயற்ற ேபாலியான
ேபாதைனகள் மூலம் உங்கைளப் பயன்படுத்த க்ெகாள்வார்கள். ெவகு
காலத்த ற்கு முன்ேப ேதவன் அவர்களுக்குத் தண்டைனைய அறவத்தார்.
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இது ெவறும் அச்சமூட்டத்தக்க ேபச்சு அல்ல, அவர்களின் அழிவு தயாராகக்
காத்தருக்க றது.
௪ ேதவதூதர்கள் பாவம் ெசய்தேபாது, ேதவன்அவர்கைளத் தண்டைனயன்ற

வடுதைலெபற அனுமதக்கவல்ைல. ேதவன் அவர்கைள நயாயந்தீர்க்க ற
நாள்வைரக்கும் அைடந்தருக்கும் ெபாருட்டு நரகத்தன் இருட்டு மூைலகளில்
எற ந்தார்.
௫ஆதகாலத்தல் வாழ்ந்த தீய மக்கைளயும் ேதவன் தண்டித்தார். ேதவனுக்கு

எத ரான மக்கள் நைறந்த உலகன் ேமல் ேதவன் ெவள்ளம் ெபருக ேயாடச்
ெசய்தார். ஆனால் ேநாவாைவயும், ேநாவாேவாடு ேவறு ஏழு ேபைரயும் ேதவன்
காப்பாற்றனார். சரியான வழியல் வாழ்வதுபற்ற மக்களுக்குப் ேபாத த்த
மனிதன்ேநாவாஆவான்.
௬ ேசாேதாம், ெகாேமாரா என்னும் தீய நகரங்கைளயும் ேதவன் தண்டித்தார்.

சாம்பைலத் தவ ர ேவெறதுவும் இல்லாத வைகயல் ேதவன் அந்த நகரங்கைள
ெநருப்பால் முற்றலும் அழித்தார். ேதவனுக்கு எத ரான மக்களுக்கு
நடக்கவருப்பைதத் ெதரிவ க்கும் எடுத்துக்காட்டாக ேதவன் அந்நகரங்களுக்குச்
ெசய்தார். ௭ ஆனால் ேதவன் அந்நகரங்களினின்று ேலாத்துைவக்
காப்பாற்றனார். ேலாத்து மிக நல்ல மனிதன். எந்தச் சட்டமுமற்ற மனிதர்களின்
அநீதயான நடத்ைதயால் அவன் ெதாந்தரவுக்கு உள்ளாக இருந்தான்.
௮ (ேலாத்து நல்ல மனிதன். ஆனால் நாள் ேதாறும் அவன் அத்தீய மனிதேராடு,
வாழ்ந்து வந்தான். அவன் பார்த்ததும் ேகட்டதுமாகய தீய காரியங்களினால்
ேலாத்தன்நல்லமனம்ேவதைனயைடந்தருந்தது)
௯ ஆம், ேதவன் இந்தக் காரியங்கள் எல்லாவற்ைறயும் ெசய்தார். ஆகேவ

தமக்கு ேசைவ ெசய்க ற மக்கைள எப்படி இரட்ச ப்பது என கர்த்தர் அறவார்.
ேமலும் நயாயம்தீர்க்க ற நாள்வைர தீயவர்கைளத் தண்டிப்பது எப்படி என்றும்
அறவார். ௧௦ குற ப்பாக பாவங்களால் நைறந்து ஊழல்கள் மலிந்த வழிையப்
பன்பற்றுகறவர்களுக்கும் கர்த்தரின் அத காரத்ைத மீறுகறவர்களுக்கும்
இத்தண்டைனகைடக்கும்.
ேபாலிப்ேபாதகர்கள் அவர்கள் வரும்பும் அைனத்ைதயும் ெசய்வார்கள்.

மட்டுமன்ற , தங்கைளக் குறத்து அவர்கள் ெபருைம பாராட்டிக்ெகாள்வார்கள்.
மகைமமிக்க ேதவதூதர்கைளக்குறத்துத்தீயவற்ைறப் ேபசுவதற்கும்அவர்கள்
அஞ்சமாட்டார்கள். ௧௧இந்தப் ேபாலிப் ேபாதகர்கைளக் காட்டிலும் ேதவதூதர்கள்
வலிைமயும் ஆற்றலும் மிக்கவர்கள். ஆனால் ேதவதூதர்களும்கூட கர்த்தரின்
முன்னிைலயல் இந்தப் ேபாலிப் ேபாதகர்கைளப் பற்ற க் குற்றம் சாட்டும்ேபாது
அவமானப்படுத்தும்வார்த்ைதகைளப்பயன்படுத்துவதல்ைல.
௧௨ தாம் அறயாத வஷயங்கைளப்பற்ற அவர்கள் ேபசுக றார்கள்.

இம்மக்கள் காரண காரியமின்ற ெவறும் உந்துதலால் ெசயல்படும்
மிருகங்கைளப்ேபான்றவர்கள். ப டித்துக் ெகால்லப்படுவதற்காகப் ப றக்கன்ற
காட்டு மிருகங்கைளப்ேபால இம்மக்களும் அழிக்கப்படுவார்கள். ௧௩ இந்தப்
ேபாலிப் ேபாதகர்கள் பலர் துன்புறக் காரணமாக இருந்தருக்க றார்கள்.
அவர்களும்துன்புறுத்தப்படுவார்கள்.
அவர்கள் ெசய்ததற்கு அவர்கள் ெபறும் சம்பளம் அதுேவயாகும்.

பகல் ேநரத்தல் ெபரிய வருந்துகளில் சுக த்தருப்பைதேய அவர்கள்
சந்ேதாஷமாக எண்ணுகறார்கள். கரும் புள்ளிகளாகவும், கைறகளாகவும்
இருக்க றார்கள். அவர்கள் உங்கேளாடு உணவுக்கு வரும்ேபாது தம் தந்த ரம்
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நைறந்த மக ழ்ச்ச களிேலேய ஈடுபடுவார்கள். ௧௪ ஒரு ெபண்ைணப்
பார்க்கும்ேபாெதல்லாம் அவைள அைடய வரும்புக றார்கள். இந்தத் தீய
ேபாதகர்கள் இந்த வைகயல் எப்ேபாதும் பாவம் ெசய்துெகாண்டிருக்க றார்கள்.
அவர்கள் வலிைமயற்ற மக்கைளப் பாவ வைலயல் ச க்கும்படியாகச்
ெசய்க றார்கள். அவர்கள் தம்இதயங்களுக்கு ேபராைச ெகாள்ளும் பயற்சைய
அளித்தருக்க றார்கள். அவர்கள்சாபம்ெபற்றவர்கள்.
௧௫ இந்தப் ேபாலிப் ேபாதகர்கள் சரியான வழியலிருந்து வலக ,

தவறான வழிக்குச் ெசன்றார்கள். அவர்கள் ப ேலயாம் ெசன்ற வழிையப்
பன்பற்றனார்கள். ப ேலயாம் ேபேயாரின் மகன். தவறு ெசய்ய மக்கள்
ெகாடுக்கும் கூலிைய அவன் ேநச த்தான். ௧௬ ஆனால் அவன் தவறு
ெசய்வதலிருந்து ஒரு கழுைத அவைனத் தடுத்தது. கழுைதேயா ேபச இயலாத
ஒரு மிருகம். ஆனால் அந்தக் கழுைத மனித குரலில் ேபச அத்தீர்க்கதரிச யன்
ைபத்தயக்காரத்தனமானச ந்தைனையத்தடுத்தது.
௧௭அந்தப் ேபாலிப் ேபாதகர்கேளா நீரில்லாதஊற்றுக்கைளப் ேபான்றவர்கள்.

அவர்கள்புயலினால்அடித்துச்ெசல்லப்படுகன்றேமகங்கைளப்ேபான்றவர்கள்.
அவர்களுக்காகக் காரிருள் ந ரம்பய இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ௧௮அவர்களின்
ேபச்சு கவர்ச்ச கரமாக இருக்கும். ஆனால் உண்ைமயல் அது தகுதயற்றது.
அவர்கள் மக்கைளப் பாவ வைலக்குள் ெசலுத்துகறார்கள். பாவங்களின்
ெசல்வாக்கல் இருந்து தப்ப க்கஆரம்ப த்தருக்க றவர்கைளஅவர்கள் தவறான
பாைதயல் வழி நடத்துக றார்கள். தங்கள் பாவ சரீரங்களில் மக்கள் ெசய்ய
வரும்பும் ெபால்லாப்புகைளப் பயன்படுத்த அப்ேபாலிப் ேபாதகர்கள்இதைனச்
ெசய்க றார்கள். ௧௯ ேபாலிப் ேபாதகர்கள் அம்மக்களுக்கு வடுதைலையப்
பற்ற வாக்குறுத அளிக்க றார்கள். ஆனால் ேபாலிப் ேபாதகர்கேள இன்னும்
வடுதைல அைடயவல்ைல. மிகவும் ேமாசமான பழக்கங்களுக்கு அவர்கள்
அடிைமகளாக இருக்க றார்கள். ஒருவைனஆக்க ரமிக்கும் ெபாருளுக்குஅவன்
அடிைமயாக றான்.
௨௦ உலகத்தன் தீைமகளிலிருந்து அம்மக்கள் தப்ப த்து வ ட்டார்கள். நமது

கர்த்தரும் இரட்சகருமாகய இேயசு க றஸ்துைவ அறந்ததால் அவர்கள்
தப்ப த்தார்கள். மீண்டும்அத்தீைமகளிைடேயஅவர்கள்அகப்பட்டு பலியானால்,
அவர்களது இறுத நலைம, அவர்களுைடய முந்ைதய நலைமையக் காட்டிலும்
மிக ேமாசமாக இருக்கும். ௨௧ ஆம், தமக்குக் ெகாடுக்கப்பட்ட பரிசுத்த
கட்டைளையப்பற்ற அற ந்து, அதன் பறகு அதலிருந்து பறழ்வைதக் காட்டிலும்
இத்தைகய மக்கள் சரியான வழிையப்பற்ற த் ெதரிந்துெகாள்ளாமேலேய
இருப்பதுநல்லதாகும். ௨௨ “நாயானதுவாந்த ெயடுத்தபன்,அந்தவாந்தையேய
உண்ண வரும்” மற்றும், “ஒரு பன்றையக் கழுவய பன்னரும், அப்பன்ற
ேசற்ற ற்குச் ெசன்று புரளும்” ஆகய பழெமாழிகைளப் ேபான்றைவ
அம்மக்களின்ெசயல்ஆகும்.

௩
இேயசுதரும்பவும்வருவார்
௧ எனது நண்பர்கேள, நான் உங்களுக்கு எழுதும் இரண்டாம்

நருபம் இது. உங்கள் ேநர்ைமயான மனங்கள் சலவற்ைற
நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ளும் வைகயல் நான் உங்களுக்கு இரண்டு
நருபங்கைள எழுத ேனன். ௨ கடந்த காலத்தல் பரிசுத்த தீர்க்கதரிச கள் கூறய
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வார்த்ைதகைள நீங்கள் நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ள ேவண்டுெமன்று நான்
வரும்புக ேறன். நமது கர்த்தரும் இரட்சகரும் நமக்கு அளித்த கட்டைளைய
நைனவுபடுத்த க்ெகாள்ளுங்கள். அப்ேபாஸ்தலர்கள்மூலமாகஅக்கட்டைளைய
அவர் நமக்குஅளித்தார்.
௩ கைடச நாட்களில் நடக்கவருப்பைத நீங்கள் புரிந்துெகாள்ள

ேவண்டுெமன்பது முக்கயம். மக்கள் உங்கைளப் பார்த்து நைகப்பார்கள்.
அவர்கள் ெசய்ய வரும்புக ற தீய காரியங்கைளப் பன்பற்ற அம்மக்கள்
வாழ்வார்கள். ௪ அம்மக்கள், “அவர், மீண்டும் வருவதாக வாக்களித்துள்ளார்.
அவர் எங்ேக? நம் தந்ைதயர் மரித்தருக்க றார்கள். ஆனால் பைடப்பன்
ஆரம்பத்தலிருந்துஉலகம்இந்தவைகய ேலேயெதாடர்க றது” என்பார்கள்.
௫ ஆனால் அவர்கள் இந்த எண்ணத்ைதத் தக்கைவத்துக்ெகாள்ளும்ேபாது,

ெநடுங்காலத்த ற்கு முன் நடந்தைத அவர்கள் மறந்துவடுகறார்கள்.
ெநடுங்காலத்த ற்கு முன்பு வானங்கள் இருந்தன. பூமி இருந்தது, தண்ணீருக்கு
ெவளிேய, தண்ணீரின் மூலமாகேவ, பூமி ெவளிப்படும்படி ேதவன்
உருவாக்கனார். ௬ இைவயாவும் ேதவனுைடய வார்த்ைதயாேல உண்டாயன.
ப ற்காலத்தல் இந்த உலகம் ெவள்ளத்தால் ந ரப்பப்பட்டு அழிக்கப்பட்டது.
௭ ஆனால் ேதவனுைடய அந்த வார்த்ைதயாேலேய இன்ைறய வானமும்
பூமியும் ெநருப்பால் அழிபடும் ெபாருட்டு பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன. ேதவனுக்கு
எத ரான மக்கள் நயாயம் தீர்க்கப்பட்டு அழிக்கப்படும் நாளுக்காக அைவ
ைவக்கப்பட்டுள்ளன.
௮ஆனால்அன்பானநண்பர்கேள,இந்தஒருகாரியத்ைதநீங்கள்மறவாதீர்கள்.

கர்த்தருக்குஒருநாள்ஆய ரம்ஆண்டுகைளப்ேபான்றது. ஆயரம்ஆண்டுகேளா
ஒரு நாைளப்ேபான்றைவ. ௯ கர்த்தர் வாக்குறுத அளித்தைதச் ெசய்வதல்
சல மக்கள் ந தானத்ைதப் பற்ற கருதுவைதப் ேபான்று உங்கேளாடு மிகவும்
ெபாறுைமயாக இருக்க றார். எந்த மனிதனும் இழக்கப்படுவைத கர்த்தர்
வரும்பவல்ைல. ஒவ்ெவாருவனும் அவனது இதயத்ைத மாற்ற , பாவம்
ெசய்வைதவ ட்டுவ ட ேவண்டுெமன்றுகர்த்தர்வரும்புக றார்.
௧௦ தருடன் வருவைதப் ேபான்று கர்த்தர் மீண்டும் வருகற நாளும்

ஆச்சரியமானதாக இருக்கும். மிகுந்த சத்தத்ேதாடு வானம் மைறயும்.
வானிலுள்ள எல்லாப் ெபாருள்களும் ெநருப்பால் அழிக்கப்படும். பூமியும்
அதலுள்ள மக்களும் அதலுள்ள சகலமும் ெநருப்பலிடப்பட்டது ேபாலாகும்.
௧௧ நான் உங்களுக்குக் கூறயபடிேய எல்லாப் ெபாருட்களும் அழியும்.
எனேவ நீங்கள் எந்த வைகயான மனிதர்களாக இருக்க வரும்புக றீர்கள்?
நீங்கள் பரிசுத்த வாழ்க்ைக வாழ்ந்து, ேதவனுக்கு ேசைவ ெசய்யேவண்டும்.
௧௨ ேதவனுைடய நாளின் வருைகக்காக ஆவலுடன் காத்தருங்கள். அந்த
நாள் வருகறேபாது, வானம் ெநருப்பால் அழிக்கப்படும். வானிலுள்ள
ெபாருள்கள்அைனத்தும்ெவப்பத்தால்உருகும். ௧௩ஆனால் ேதவன்நமக்குஒரு
வாக்குறுதையத் தந்தார். அவர் தந்த வாக்குறுதக்காகேவ காத்தருக்க ேறாம்.
நன்ைம நைலெபற்றருக்கும் இடமாகக் காணப்படும் ஒரு புதய வானம், ஒரு
புதயபூமி பற்றயேதஅவ்வாக்குறுதயாகும்.
௧௪ எனேவ அன்பான நண்பர்கேள இவ்வஷயங்களுக்காக நீங்கள்

காத்துக்ெகாண்டிருப்பதால், ேதவனுைடய பார்ைவயல் கைற இல்லாமலும்
குற்றம் இல்லாமலும் இருக்க உங்களால் முடிந்தவைரக்கும் உைழக்க
ேவண்டும். ேதவேனாடு சமாதானமாக இருக்க முயலுங்கள். ௧௫ நம்
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கர்த்தரின் ெபாறுைமைய இரட்ச ப்பாக எண்ணுங்கள். ேதவன் அளித்த
ஞானத்தனால் நமது அன்பான சேகாதரர் பவுல் உங்களுக்கு எழுதயேபாது
இைதேய உங்களுக்குக் கூறனார். ௧௬ பவுல் அவரது எல்லா நருபங்களிலும்
இக்காரியங்கைளக் குறத்து இவ்வாேற எழுதுகறார். புரிந்துெகாள்ளக்
கடினமான வஷயங்கள் சல சமயங்களில் அவருைடய நருபங்களில்
ெசால்லப்பட்டிருக்கன்றன. அறயாைம உள்ளவர்களும், வசுவாசத்தல்
ந ரந்தரமற்றவர்களும் அவ்வஷயங்கைளத் தவறான முைறயல்
எடுத்துைரக்க றார்கள். இேத முைறயல் மற்ற ேவதவாக்கயங்கைளயும்
அவர்கள் தவறாக எடுத்துைரக்க றார்கள். அவ்வாறு ெசய்வதால் அவர்கள்
தங்கைளேயஅழித்துக்ெகாண்டிருக்கன்றனர்.
௧௭ அன்பான நண்பர்கேள, உங்களுக்கு ஏற்ெகனேவ இைதப் பற்ற த்

ெதரியும். எனேவ எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். தாங்கள் ெசய்க ற தவறான
காரியங்களால் அத்தீய மக்கள் உங்கைளத் தவறாக வழி நடத்தாதபடிக்குப்
பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். உங்கள் உறுதயான நைலயலிருந்து வழுந்து
வ டாதபடி மிகவும் எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள். ௧௮ கருைபயலும், நமது
கர்த்தரும் இரட்சகருமாகய இேயசு க றஸ்துைவப் பற்றய அறவலும்,
வளர்ச்ச யைடயுங்கள். அவருக்ேக இப்ேபாதும் எப்ேபாதும் மகைம
உண்டாவதாக! ஆெமன்.
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ேயாவான்
எழுத யமுதலாம்கடிதம்

௧ உலகம் ேதான்றுவதற்கு முன்ேப இருந்த சலவற்ைறப் பற்ற நாங்கள்
உங்களுக்குச் ெசால்க ேறாம். இைத நாங்கள் ேகட்ேடாம், எங்கள்
கண்களாேலேய பார்த்ேதாம், நாங்கள் ேநாக்க ேனாம். எங்கள் ைககளால்
ெதாட்ேடாம். ஜீவன் தரும் வார்த்ைதையக் குறத்து நாங்கள் உங்களுக்கு
எழுதுக ேறாம். ௨ அந்த ஜீவன் எங்களுக்கு ெவளிப்படுத்தப்பட்டது. நாங்கள்
அைதப் பார்த்ேதாம். நாங்கள் அதற்கான சான்றுகைளத் தரமுடியும். நாங்கள்
இப்ேபாது அந்த ஜீவைனக் குறத்து உங்களுக்குக் கூறுக ேறாம். அது
என்ெறன்றும் ெதாடரும் ஜீவனாகும். ப தாவாகய ேதவேனாடு இருந்த
ஜீவன் அது. ேதவன் இந்த ஜீவைன எங்களுக்கு ெவளிப்படுத்தனார்.
௩எங்கேளாடு நீங்களும்இவற்றல் பங்குள்ளவர்களாகும்படி, நாங்கள் பார்த்தும்
ேகட்டுமிருக்க ற காரியங்கைள இப்ேபாது உங்களுக்குச் ெசால்க ேறாம்.
ப தாவாகய ேதவன், அவரது குமாரனாகய இேயசு க றஸ்து ஆக ேயாேராடு
கூடிய ஐக்கயத்தல் நாம் ஒருமித்துப் பங்கு ெபறுக ேறாம். ௪ நம் மக ழ்ச்ச
முழுைமயாகும்படிஇக்காரியங்கைளஉங்களுக்குஎழுதுக ேறாம்.

ேதவன்நமதுபாவங்கைளமன்னிக்க றார்
௫ ேதவனிடமிருந்து நாங்கள் ேகட்ட உண்ைமயான ேபாதைன இதுேவ

ஆகும். அைத இப்ேபாது உங்களுக்குச் ெசால்க ேறாம். ேதவன் ஒளியானவர்.
ேதவனில் இருள் இல்ைல. ௬ ஆைகயால் நாம் ேதவேனாடு ெநருக்கமான
உறவு உைடயவர்கள் என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட இருளில் ெதாடர்ந்து
வாழ்ேவாமானால், ப றகு நாம் ெபாய்யர்களாயருக்க ேறாம். அப்படியானால்,
நாம் உண்ைமையப் பன்பற்றாதவர்களாக இருக்க ேறாம். ௭ ேதவன் ஒளியல்
இருக்க றார். நாமும் கூட ஒளியல் வாழேவண்டும். ேதவன் ஒளியல்
இருப்பதுேபால நாம் ஒளியல் வாழ்ந்தால் ஒருவேராெடாருவர் ெநருக்கமான
ஐக்கயமாக இருக்க ேறாம். ேமலும் அவருைடய குமாரனாகய இேயசுவன்
இரத்தமானதுஎல்லா பாவங்களிலிருந்தும்நம்ைமச்சுத்தமாக்குக றது.
௮ நமக்குப் பாவமில்ைலெயன்று நாம் கூறனால் நம்ைம நாேம

முட்டாளாக்க க்ெகாள்வேதாடு, நம்மில் உண்ைமயும்இருக்காது. ௯ஆனால் நாம்
நம் பாவங்கைள ஒத்துக்ெகாண்டால் ேதவன் நமது பாவங்கைள மன்னிப்பார்.
நாம் ேதவைன நம்ப முடியும். ேதவன் சரியானைதேய ெசய்க றார். நாம்
ெசய்த எல்லா பாவங்களிலுமிருந்தும் ேதவன் நம்ைமச் சுத்தமாக்குவார்.
௧௦ நாம் பாவம் ெசய்ததல்ைல என்று கூறனால் அதன் மூலம் ேதவைனப்
ெபாய்யராக்குக ேறாம். நாம் ேதவனின் உண்ைமயான ேபாதைனையயும்
ஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல.

௨
இேயசுநமதுஉதவயாளர்
௧எனதுஅன்பானபள்ைளகேள, நீங்கள்பாவம்ெசய்யாதருக்கும்படிக்கு நான்

உங்களுக்குஇந்தக்கடிதத்ைதஎழுதுக ேறன். ஆனால்ஒருவன்பாவம்ெசய்தால்
இேயசு க றஸ்து நமக்கு உதவுகறார். அவர் நீதயுள்ளவர். ப தாவாகய
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ேதவனுக்கு முன்பாக இேயசு நமக்காகப் பரிந்து ேபசுவார். ௨ நமது பாவங்கள்
நம்மிலிருந்து நீக்கப்படும் வழி இேயசுேவ. எல்லா மக்களின் பாவங்களும்
நீக்கப்படும்வழிஇேயசுேவ.
௩ நாம் ெசய்யும்படியாக ேதவன் கூறயவற்றற்கு நாம் கீழ்ப்படிந்தால், நாம்

ேதவைனஉண்ைமயாகஅற ந்தருக்க ேறாம் என்பதல்உறுதயாகஇருக்கலாம்.
௪ ஒருவன், “நான் ேதவைன அற ேவன்!” என்கறான். ஆனால் அவன்
ேதவனின் கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படியவல்ைலெயன்றால் அவன் ஒரு ெபாய்யன்.
அவனில் உண்ைம இல்ைல. ௫ ஆனால் ஒருவன் ேதவனின் ேபாதைனக்குக்
கீழ்ப்படியும்ேபாது, அம்மனிதனில் ேதவனின் அன்பு முழுைம ெபற்றருக்கும்.
நாம் ேதவைனப்பன்பற்றுக ேறாம் என்பைதஇவ்வாேறஅற ந்துெகாள்க ேறாம்.
௬ ஒரு மனிதன் தான் ேதவனில் வாழ்வதாகக் கூறனால், அவன் இேயசு
வாழ்ந்தைதப் ேபான்றுவாழ ேவண்டும்.

ப றமக்கைளேநச க்கும்படியாக ேதவன்கட்டைளய ட்டார்
௭ எனது அன்பான நண்பர்கேள, நான் உங்களுக்கு ஒரு புதய கட்டைளைய

எழுதவல்ைல. துவக்கத்தலிருந்ேத உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட கட்டைள
அது. நீங்கள் ஏற்ெகனேவ ேகட்ட ேபாதைனேய இக்கட்டைளயாகும். ௮இருந்த
ேபாதலும்இக்கட்டைளையஒரு புதய கட்டைளயாக உங்களுக்கு எழுதுக ேறன்.
இக்கட்டைள உண்ைமயானது. இதன் உண்ைமைய இேயசுவலும் மற்றும்
உங்களிலும் நீங்கள் காணலாம். இருள் நீங்க க்ெகாண்டிருக்க றது. உண்ைம
ஒளி ஏற்ெகனேவஒளிவீச க்ெகாண்டிருக்க றது.
௯ ஒரு மனிதன், “நான் ஒளியல் இருக்க ேறன்” என்கறான். ஆனால்

அவன் அவனது சேகாதரைன ெவறுக்கறாெனன்றால், அவன் இன்னும்
இருளில் இருக்க றான் என்ேற ெபாருள்படும். ௧௦ தன் சேகாதரைன ேநச க்க ற
மனிதன் ஒளியல் இருக்க றான். பாவத்த ற்குக் காரணமாக இருக்க ற
எதுவும் அவனிடம் இல்ைல. ௧௧ ஆனால் சேகாதரைன ெவறுக்கற ஒருவன்
இருளில் இருக்க றான். அவன் இருளில் வாழ்க றான். அவன் எங்கு
ேபாய்க்ெகாண்டிருக்க றான் என்பதுஅம்மனிதனுக்குத் ெதரியாது. ஏன்? இருள்
அவைனக்குருடனாக்கயருக்கன்றது.

௧௨அன்பானபள்ைளகேள,இேயசுவன்மூலமாகஉங்கள்பாவங்கள்
மன்னிக்கப்பட்டதால்உங்களுக்குநான்எழுதுக ேறன்.

௧௩தந்ைதயேர,துவக்கத்தலிருந்ேதஇருக்கன்றஒருவைர நீங்கள்
அறந்தருப்பதால் நான் உங்களுக்கு எழுதுக ேறன். இைளஞர்கேள,
தீயவைனநீங்கள்ெவன்றதால்நான்உங்களுக்குஎழுதுக ேறன்.

௧௪ பள்ைளகேள, ப தாைவ நீங்கள் அறந்தருப்பதால் நான் உங்களுக்கு
எழுதுக ேறன்.

தந்ைதயேர, துவக்கத்தலிருந்ேத இருக்கன்ற ஒருவைர நீங்கள்
அறந்தருப்பதால் நான்உங்களுக்குஎழுதுக ேறன்.

இைளஞேர, நீங்கள்பலமானவர்களாகஇருப்பதால்உங்களுக்குஎழுதுக ேறன்.
ஏெனனில்வார்த்ைதஉங்களில்உள்ளது.

தீயவைனெவற்ற ெகாண்டீர்கள்.
எனேவநான்உங்களுக்குஎழுதுக ேறன்.
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௧௫உலகத்ைதேயா, உலகத்தன் ெபாருள்கைளேயா ேநச க்காதீர்கள். ஒருவன்
உலைகேநச த்தால், ப தாவன்அன்புஅம்மனிதனில்இருப்பதல்ைல. ௧௬இைவ
உலகன் தீய காரியங்களாகும். பாவமிக்க சுயத்ைத தருப்த ப்படுத்தும்
ெபாருள்கைளவரும்புதல்,நாம்பார்க்க றபாவமிக்கெபாருள்கைளவரும்புதல்,
நம்மிடம் உள்ள ெபாருள்களால் மிகவும் கர்வமாக உணர்தல், இவற்றல்
ஒன்ேறனும் ப தாவனிடமிருந்து வருவதல்ைல. இைவ அைனத்தும்
உலகலிருந்து வருவன. ௧௭ உலகம் மைறந்துேபாக றது. மனிதர்கள்
வரும்பும் உலகத்தன் எல்லாப் ெபாருள்களும் அழிந்துேபாகன்றன. ேதவன்
வரும்புவைதச்ெசய்யும்மனிதேனா என்ெறன்றும்வாழ்க றான்.
க றஸ்துவன்பைகவைரப் பன்பற்றாதீர்கள்
௧௮ எனது அன்பான பள்ைளகேள, முடிவு ெநருங்குகறது. ேபாலிக்

க றஸ்து வந்துெகாண்டிருப்பைதக் குற த்து நீங்கள் ேகள்வப்பட்டிருப்பீர்கள்.
க றஸ்துவன் பைகவர்கள் பலர் இங்கு ஏற்ெகனேவ உள்ளனர். எனேவ முடிவு
ெநருங்குகறதுஎன்பைதநாம்அற ேவாம். ௧௯நமதுகுழுவேலேயக றஸ்துவன்
பைகவர்கள் இருந்தனர். ஆனால் அவர்கள் நம்ைம வ ட்டுச் ெசன்றுவட்டனர்.
அவர்கள் நம்ேமாடு ேசர்ந்தவர்களாக வாழவல்ைல. உண்ைமய ேலேய நம்
குழுவல் உள்ளவர்களாக அவர்கள் இருந்தருந்தால், அவர்கள் நம்ேமாடு
தங்கயருப்பார்கள். ஆனால்அவர்கள் நம்ைமப் ப ரிந்தனர். அவர்களில் ஒருவர்
கூடநம்ேமாடுஉண்ைமயாகச் ேசர்ந்தருந்ததல்ைலஎன்பைதஇதுகாட்டுக றது.
௨௦ புனிதமான ஒருவர் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த பரிைச நீங்கள்

ெபற்றருக்க றீர்கள். எனேவ உங்கள் எல்ேலாருக்கும் உண்ைம ெதரியும்.
௨௧ ஏன் நான் உங்களுக்கு எழுதுக ேறன்? நீங்கள் உண்ைமைய அறயாததால்
எழுதுக ேறனா? இல்ைல! நீங்கள் உண்ைமைய அறந்தருப்பதாேலேய
இக்கடிதத்ைத எழுதுக ேறன். உண்ைமயலிருந்து எந்தப் ெபாய்யும்
வருவதல்ைலஎன்பைதயும்நீங்கள்அறவீர்கள்.
௨௨ எனேவ யார் ெபாய்யன்? இேயசுைவ கறஸ்துவல்ல என்று கூறுபவேன

ெபாய்யன். அவேன ேபாலிக் க றஸ்து. அம்மனிதன் ப தாவ ேலா அல்லது
குமாரனிேலா நம்ப க்ைக ைவப்பதல்ைல. ௨௩ ஒருவன் குமாரனில் நம்ப க்ைக
ைவக்காமலிருந்தால் அவன் பதாைவ உைடயவனல்ல. குமாரைன ஏற்க ற
ஒருவனுக்குப தாவும்கூடஇருக்க றார்.
௨௪ துவக்கத்தலிருந்ேத நீங்கள் ேகட்ட ேபாதைனையப் பன்பற்றுவைதத்

ெதாடருங்கள். அப்ேபாதைனையத் ெதாடர்ந்து பன்பற்றனால், நீங்கள்
குமாரனிலும் ப தாவலும் நைலத்தருப்பீர்கள். ௨௫நமக்குகுமாரன்வாக்களித்த
ந த்தயஜீவன்இதுதான்.
௨௬ உங்கைளத் தவறான வழிக்குள் நடத்த முயன்றுெகாண்டிருக்க ற

மக்கைளக் குறத்ேத இக்கடிதத்ைத எழுத க்ெகாண்டிருக்க ேறன்.
௨௭ க றஸ்து உங்களுக்குக் ெகாடுத்த ச றப்பான அப ேஷகம் உங்களிைடேய
நைலத்தருக்க றது. எனேவ உங்களுக்குப் ேபாத ப்பதற்கு எந்த மனிதனும்
ேதைவயல்ைல. அவர் உங்களுக்குக் ெகாடுத்த அந்த அப ேஷகமானது
எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்குப் ேபாத க்க றது. அந்த அப ேஷகம்
உண்ைமயானது. அது ெபாய்யானதன்று. எனேவ அவரது அப ேஷகம்
ேபாத த்தைதப் ேபாலக றஸ்துவல்வாழ்வைதத்ெதாடருங்கள்.
௨௮ஆம், எனது அன்பான பள்ைளகேள, அவரில் வாழுங்கள். நாம் இைதச்

ெசய்தால் க றஸ்து மீண்டும் வரும் நாளில் அச்சமற்றவர்களாக இருக்க
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முடியும். அவர் வரும் ேபாது நாம் மைறந்துெகாள்ளேவா, ெவட்கமைடயேவா
ேதைவயல்ைல. ௨௯ க றஸ்து நீதயுள்ளவர் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும்.
ஆைகயால் நீதையச் ெசய்கன்ற எல்லா மக்களும் ேதவனின் பள்ைளகேள
என்பைதயும்நீங்கள்அறவீர்கள்.

௩
நாம் ேதவனின்பள்ைளகள்
௧ ப தா நம்ைம மிகவும் ேநச த்தார்! நாம் ேதவனின் பள்ைளகள் என்று

அைழக்கப்படுக ேறாம். ஆனால் உலகத்தன் மக்கேளா நாம் ேதவனின்
பள்ைளகள் என்பைதப் புரிந்துெகாள்வதல்ைல. அதற்குக் காரணம் ேதவைன
அவர்கள் அறயாமல் இருப்பது ஆகும். ௨ அன்பான நண்பர்கேள, நாம்
இப்ேபாது ேதவனின் பள்ைளகள். நாம் எத ர்காலத்தல் எவ்வாறு இருப்ேபாம்
என்பது இன்னும் நமக்குக் காட்டப்படவல்ைல. க றஸ்து மீண்டும் வரும்ேபாது
நாம் அவைரப்ேபால இருப்ேபாம் என்பைத நாம் அற ேவாம். ௩ க றஸ்து
தூய்ைமயானவர். க றஸ்துவல் இந்த நம்ப க்ைகயுள்ள ஒவ்ெவாரு மனிதனும்
கறஸ்துைவப் ேபாலேவதன்ைனத்தூய்ைமயாகைவத்துக்ெகாள்க றான்.
௪ ஒருவன் பாவம் ெசய்யும்ேபாது, அவன் ேதவனின் நயாயப்ப ரமாணத்ைத

மீறுகறான். ஆம், ேதவனின் நயாயப்ப ரமாணத்தற்கு எத ராக
வாழ்வைதப்ேபான்றேத பாவம் ெசய்தலாகும். ௫ மனிதரின் பாவங்கைள
நீக்குவதற்காக க றஸ்து வந்தார் என்பது உங்களுக்குத் ெதரியும்.
க றஸ்துவல் பாவம் இல்ைல. ௬ எனேவ கறஸ்துவல் வாழ்க ற மனிதனும்
பாவத்ைதச் ெசய்வதல்ைல. ஒருவன் ெதாடர்ந்து பாவம் ெசய்தால், அவன்
கறஸ்துைவ உண்ைமயாகேவ புரிந்துெகாண்டதல்ைல என்றும், க றஸ்துைவ
அறந்துெகாண்டேதஇல்ைல. என்றுேமெபாருள்படும்.
௭ அன்பான பள்ைளகேள, தவறான வழிக்குள் ஒருவன் உங்கைள

நடத்தாதபடிக்குப் பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள். க றஸ்து நீதயுள்ளவர்.
க றஸ்துைவப்ேபால சரியானவராக இருப்பதற்கு ஒரு மனிதன் சரியானைத
மட்டுேம ெசய்யேவண்டும். ௮ துவக்கத்தலிருந்ேத ப சாசு பாவம்
ெசய்துெகாண்டிருக்க றான். பாவத்ைதத் ெதாடர்ந்து ெசய்யும் மனிதன்
ப சாசுக்குரியவன். ேதவ குமாரன் ப சாசன் ெசயைல அழிக்கும்ெபாருட்ேட
வந்தார்.
௯ ேதவன்ஒருவைனஅவரது பள்ைளயாக மாற்றும்ேபாதுஅவன் பாவத்ைதத்

ெதாடர்ந்து ெசய்வதல்ைல. ஏன்? ேதவன் அவனுக்கு அளித்த புது வாழ்க்ைக
அவனில் நைலத்தருக்க றது. எனேவஅம்மனிதன்பாவத்தல்ெதாடரமுடியாது.
ஏன்? அவன் ேதவனின் பள்ைளயாக மாறயருக்க றான். ௧௦ எனேவ ேதவனின்
பள்ைளகள் யாெரன்பைதயும் ப சாசன் பள்ைளகள் யாெரன்பைதயும் நாம்
பார்க்க முடியும். ேமலும் தனது சேகாதரைன ேநச க்காத ஒருவனும் ேதவனின்
பள்ைளஇல்ைல.

நாம்ஒருவைரெயாருவர் ேநச க்கேவண்டும்
௧௧ துவக்கத்தலிருந்ேத நீங்கள் ேகட்டிருக்க ற ேபாதைன இது. நாம்

ஒருவைரெயாருவர் ேநச க்க ேவண்டும். ௧௨ காயீைனப்ேபால இராதீர்கள்.
காயீன் தீயவனுக்கு உரியவனாக இருந்தான். காயீன் அவனது சேகாதரைனக்
ெகான்றான். ஆனால் காயீன் அவனது சேகாதரைன ஏன் ெகான்றான்?
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காயீன் ெசய்தைவ தீயனவாக இருந்ததாலும், அவன் சேகாதரன் ெசய்தைவ
நல்லனவாகஇருந்ததாலுேம.
௧௩ சேகாதர சேகாதரிகேள, இவ்வுலகத்தன் மக்கள் உங்கைள

ெவறுக்கும்ேபாதுஆச்சரியப்படாதீர்கள். ௧௪நாம்மரணத்ைதவ ட்டு,ஜீவனுக்குள்
வந்தருக்க ேறாம்என்பைதநாம்அற ேவாம். க றஸ்துவல்நமதுசேகாதரைரயும்
சேகாதரிகைளயும் நாம் ேநச ப்பதால் இதைன அற ேவாம். சேகாதரைன
ேநச க்காத மனிதன் இன்னும் மரணத்தல் இருக்கறான். ௧௫ தன் சேகாதரைன
ெவறுக்கற ஒருவன் ெகாைலயாளி ஆவான். எந்த ெகாைலயாளிக்கும் ேதவன்
தரும்ந த்தயவாழ்வுஇல்ைலஎன்பைதயும்நீங்கள்அறவீர்கள்.
௧௬ உண்ைமயான அன்பு எதுெவன்பைத இவ்வாேற நாம் அற ேவாம்.

இேயசு அவரது ஜீவைன நமக்காகக் ெகாடுத்தார். எனேவ நாம் நமது
ஜீவைனக் கறஸ்துவல் நமது சேகாதரருக்காகவும் சேகாதரிகளுக்காகவும்
ெகாடுக்க ேவண்டும். ௧௭ ேதைவப்பட்ட ெபாருள்கள் எல்லாவற்ைறயும்
ெபறுகற அளவுக்குப் ேபாதுமான ெசல்வந்தனாக ஒரு வசுவாச
இருக்க றான் என்று ைவத்துக்ெகாள்ேவாம். ஏைழயானவனும் ேதைவயான
ெபாருள்கள் கைடக்காதவனுமாகய க றஸ்துவல் சேகாதரைன அவன்
பார்க்க றான். ேதைவயானவற்ைறப் ெபற்ற சேகாதரன் ஏைழ சேகாதரனுக்கு
உதவாமலிருந்தால்பயன்என்ன? அவன்இதயத்தல்ேதவனின்அன்புஇல்ைல.
௧௮ எனது பள்ைளகேள, நம் அன்பு வார்த்ைதகளிலும் ேபச்சலும் மட்டும்
இருக்கலாகாது. நம் அன்பு உண்ைமயான அன்பாக இருக்க ேவண்டும். நாம்
ெசய்க றகாரியங்களால்நமதுஅன்ைபெவளிப்படுத்த ேவண்டும்.
௧௯-௨௦ நாம் உண்ைமயன் வழிையச் சார்ந்தவர்கள் என்பைத இந்த வழியால்

அறயலாம். நம்ைமக்குற்றவாளிகளாகநமதுஇருதயங்கேளஉணர்த்தும்ேபாது,
நமது இருதயங்கைளக் காட்டிலும் ேதவன் உயர்ந்தவராக இருப்பதால் அவர்
எல்லாவற்ைறயும்அறவார்.
௨௧ எனது அன்பான நண்பர்கேள, நாம் தவறு ெசய்துெகாண்டிருக்க ேறாம்

என்பைத உணராவ ட்டால் நாம் ேதவனிடம் அச்சமற்றவர்களாக இருக்கமுடியும்.
௨௨ நாம் ேகட்க ற ெபாருட்கைள ேதவன் ெகாடுப்பார். நாம் ேதவனின்
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதாலும், ேதவைன மகழ்வூட்டுகற காரியங்கைளச்
ெசய்வதாலும் இவற்ைறப் ெபறுக ேறாம். ௨௩ ேதவன் கட்டைளயடுவது
இதுேவ. நாம் குமாரனாகய இேயசு க றஸ்துவல் வசுவாசம் ைவத்து,
ஒருவைரெயாருவர் ேநச க்க ேவண்டும். இது ேதவனின் கட்டைள ஆகும்.
௨௪ ேதவனின் கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிக ற மனிதன் ேதவனில் வாழ்க றான்.
ேதவனும்அம்மனிதனில்வாழ்க றார். ேதவன்நம்மில்வாழ்க றார்என்பைதநாம்
எப்படிஅற க ேறாம்? ேதவன்நமக்களித்தஆவயானவரால்நாம்அற க ேறாம்.

௪
தவறானேபாதகர்கைளக்குறத்துேயாவானின்எச்சரிக்ைக
௧ எனது அன்பான நண்பர்கேள, இவ்வுலகல் பல தவறான ேபாதகர்கள்

இப்ேபாது வாழ்க றார்கள். எனேவ எல்லா ஆவகைளயும் நம்பாதீர்கள்.
ேதவனிடமிருந்து வந்தைவயா எனப் பார்ப்பதற்கு அந்த ஆவகைள ேசாத த்துப்
பாருங்கள். ௨ ேதவனின் ஆவைய அறயும் வைக இதுேவ ஆகும். ஓர் ஆவ ,
“இேயசுபூமிக்குவந்துமனிதனானகறஸ்துஎன்பைதநான்நம்புக ேறன்”என்று
கூறும். அந்த ஆவ ேதவனிடமிருந்து வந்தது. ௩இன்ேனார் ஆவ இேயசுைவக்
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குறத்து இவ்வாறு கூற மறுக்கறது, இது ேதவனிடமிருந்து வந்த ஆவ அல்ல.
ேபாலி கறஸ்து வந்துெகாண்டிருப்பைத நீங்கள் ேகட்டிருக்க றீர்கள். இப்ேபாது
ேபாலிகறஸ்துஏற்ெகனேவஉலகல்வந்தருக்க றான்.
௪ எனது அன்பான பள்ைளகேள, நீங்கள் ேதவனுக்குச் ெசாந்தமானவர்கள்.

எனேவ நீங்கள் அவர்கைள ெவற்றெகாண்டிருக்க றீர்கள். ஏன்? உங்களில்
இருப்பவர் உலகத்து மக்களில் இருப்பவைனக் காட்டிலும் ெபரியவர்.
௫ அம்மக்கேளா உலகத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள். எனேவ அவர்கள் கூறுபைவ
உலகத்த ற்குரியைவ. அவர்கள் கூறுவைத உலகம் ேகட்க றது. ௬ ஆனால்
நாம் ேதவனுக்குரியவர்கள். எனேவ ேதவைன அறந்த மக்கள் நம் ேபச்ைசக்
ேகட்க றார்கள். ஆனால் ேதவனிடமிருந்து வராத மக்கள் நம் ேபச்ைசக்
ேகட்பதல்ைல. இப்படித் தான் உண்ைமயான ஆவயானவைரயும், ெபாய்யான
பறஆவகைளயும்ெதரிந்துெகாள்க ேறாம்.
அன்புேதவனிடமிருந்துவருகறது
௭ அன்பான நண்பர்கேள, ேதவனிடமிருந்து அன்பு வருவதால் நாம்

ஒருவைரெயாருவர் ேநச க்க ேவண்டும். ப றைர ேநச க்க றவன் ேதவனின்
பள்ைளயாயருக்க றான். எனேவப றைர ேநச க்க றவன்ேதவைனஅறகறான்.
௮ ப றைர ேநச க்காதவன் ேதவைன அறயமாட்டான். ஏெனனில் ேதவன்
அன்பாயருக்க றார். ௯ ேதவன் அவரது ஒேர குமாரைன அவர் மூலமாக நமக்கு
வாழ்வளிக்கும் ெபாருட்டுஇவ்வுலகத்த ற்குஅனுப்பனார். ேதவன்தன்அன்ைப
இவ்வதம் நமக்குப் புலப்படுத்தனார். ௧௦ ேதவன் நம்மிடம் காட்டும் அன்ேப
உண்ைமயான அன்பாகும். நாம் ேதவனிடம் காட்டும் அன்பல்ல. ேதவன் நமது
பாவங்கைளநீக்கும்வழியாகஅவரதுகுமாரைனஅனுப்பனார்.
௧௧அன்பான நண்பர்கேள, ேதவன் நம்ைம இவ்வளவு அதகமாக ேநச த்தார்!

எனேவ நாமும் ஒருவைரெயாருவர் ேநச க்கேவண்டும். ௧௨ எந்த மனிதனும்
ேதவைனக் கண்டதல்ைல. ஆனால் நாம் ஒருவைரெயாருவர் ேநச த்தால்,
அப்ேபாது ேதவன் நம்மில் வச ப்பார். நாம் ஒருவைரெயாருவர் ேநச த்தால்
அப்ேபாது ேதவனின் அன்பு அதன் குறக்ேகாைள அைடக றது. அது நம்மில்
முழுைமெபறுகறது.
௧௩நாம்ேதவனிலும்ேதவன்நம்மிலும்வாழ்வைதஅற ந்தருக்க ேறாம். ேதவன்

நமக்கு அவரது ஆவயானவைரக் ெகாடுத்ததால் நாம் இதைன அறக ேறாம்.
௧௪ ேதவன் குமாரைன இவ்வுலகன் மீட்பராக அனுப்பனார் என்பைத நாம்
கண்டிருக்க ேறாம். இப்ேபாது மக்களுக்கு அைதேய நாம் கூறுக ேறாம்.
௧௫ ஒரு மனிதன், “இேயசு ேதவனின் குமாரன் என்பைத நம்புக ேறன்” என்று
ெசான்னால் அப்ேபாது ேதவன் அம்மனிதனில் வாழ்க றார். அம்மனிதனும்
ேதவனில் வாழ்க றான். ௧௬ேதவன் நமக்காகக் ெகாண்டுள்ளஅன்ைபஅதனால்
அறக ேறாம். அந்தஅன்ைபநாம் நம்புக ேறாம்.
ேதவன் அன்பாக இருக்க றார். அன்பல் வாழ்க ற மனிதன் ேதவனில்

வாழ்க றான். ேதவனும் அம்மனிதனில் வாழ்க றார். ௧௭ ேதவனின் அன்பு
நம்மில் முழுைமயைடந்தால், ேதவன் நம்ைம நயாயந்தீர்க்கும் நாளில் நாம்
அச்சமின்ற இருக்க முடியும். இவ்வுலகல் நாம் அவைரப்ேபால இருப்பதால்,
நாம் அச்சமில்லாமல் இருப்ேபாம். ௧௮ ேதவனின் அன்பு எங்ேக இருக்க றேதா,
அங்ேக அச்சம் இருக்காது. ஏன்? ேதவனின் முழுைமயான அன்பு அச்சத்ைத
அகற்றுகறது. ேதவன்தரும்தண்டைனேயஒருவைனஅச்சுறுத்துகறது. எனேவ
அச்சமுள்ளமனிதனிடம் ேதவனின்அன்புமுழுைமெபறவல்ைல.
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௧௯முதலில் ேதவன் நம்ைம ேநச த்ததால், நாம் ேநச க்க ேறாம். ௨௦ ஒருவன்,
“நான் ேதவைன ேநச க்க ேறன்” என்று கூறயும், அம்மனிதன் கறஸ்துவல்
அவனது சேகாதரைனேயா, சேகாதரிையேயா ெவறுத்தால் அப்ேபாது
அம்மனிதன் ெபாய்யன் ஆகறான். அம்மனிதன் தான் காண்கற சேகாதரைன
ேநச ப்பதல்ைல. எனேவ அவன் ஒருேபாதும் கண்டிராத ேதவைன ேநச க்க
இயலாது. ௨௧ ேதவைன ேநச க்க ற ஒருவன்அவனது சேகாதரைனயும் ேநச க்க
ேவண்டும்என்பேதஅவர் நமக்குவழங்கயகட்டைளஆகும்.

௫
ேதவனின்மக்கள்உலைகஎத ர்த்துெவற்ற ெபறுகறார்கள்
௧ இேயசுேவ க றஸ்து என நம்புக ற மக்கள் ேதவனின் பள்ைளகளாவர்.

ப தாைவ ேநச க்க ற மனிதன் ேதவனின் பள்ைளகைளயும் ேநச க்க றான்.
௨நாம் ேதவனின் பள்ைளகைள ேநச க்க ேறாம் என்பைத எவ்வாறுஅற ேவாம்?
ேதவைன ேநச ப்பதாலும், அவரது கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிவதனாலும்
அறக ேறாம். ௩ ேதவைன ேநச த்தல் என்பது அவரது கட்டைளகளுக்குக்
கீழ்ப்படிதல் என்று ெபாருள்படும். ேதவனின் கட்டைளகள் நமக்கு மிகவும்
கடினமானைவயல்ல. ௪ஏன்? ேதவனின் பள்ைளயாகய ஒவ்ெவாரு மனிதனும்
உலைக எத ர்த்து ெவல்கற ஆற்றல் ெபற்றருக்க றான். ௫ நமது வசுவாசேம
உலகத்த ற்கு எத ராக ெவன்றது. எனேவ உலைக எத ர்த்து ெவற்றயைடக ற
மனிதன்யார்? இேயசு ேதவனின்குமாரன்என்றுநம்புக றஒருவேனஆவான்.
ேதவன்நமக்குஅவரதுகுமாரைனக்குறத்துக்கூறனார்
௬இேயசு க றஸ்துேவ நம்மிடம் வந்தவர். இேயசு நீேராடும் இரத்தத்ேதாடும்

வந்தவர். இேயசு நீரினால் மட்டுேம வரவல்ைல. இல்ைல, இேயசு நீரினாலும்
இரத்தத்தனாலும் வந்தார். இது உண்ைமெயன்று நமக்கு ஆவயானவர்
கூறுகறார். ஆவயானவர் உண்ைமயாவார். ௭ எனேவ இேயசுைவக் குறத்து
நமக்குக் கூறும் மூன்று சாட்ச கள் இருக்கன்றன. ௮ஆவ , நீர், இரத்தம் இந்த
மூன்றுசாட்ச களும்ஒப்புக்ெகாள்கன்றன.
௯ ச லவற்ைற உண்ைமயானைவயாக மக்கள் கூறும்ேபாது அவற்ைற

நம்புக ேறாம். ஆனால் ேதவன் ெசால்வது அைதக் காட்டிலும் முக்கயமானது.
இதுேவ ேதவன் நமக்குக் கூறயதாகும். அவரது ெசாந்த குமாரைனக் குறத்து
உண்ைமைய அவர் நமக்குக் கூறனார். ௧௦ ேதவனின் குமாரைன நம்புக ற
மனிதன் ேதவன் நமக்குக் கூறய உண்ைமைய தனக்குள் ெகாண்டிருக்க றான்.
ேதவைன நம்பாத மனிதேனா ேதவைனப் ெபாய்யராக்குக றான். ஏன்? ேதவன்
அவரதுகுமாரைனக்குறத்துக்கூறய ெசய்த கைளஅம்மனிதன் நம்பவல்ைல.
௧௧இதுேவ ேதவன் நமக்குக் கூறயதாகும். ேதவன் நமக்கு ந த்தய ஜீவைனக்
ெகாடுத்துள்ளார். ேமலும் இந்த ந த்தய ஜீவன் அவரது குமாரனில் உள்ளது.
௧௨ குமாரைனக் ெகாண்டிருக்க ற மனிதனுக்கு உண்ைமயான ஜீவன் உண்டு.
ஆனால் ேதவனின் குமாரைனக் ெகாண்டிராத ஒருவன் அந்த ஜீவைனக்
ெகாண்டிருப்பதல்ைல.
நமக்குஇப்ேபாதுந த்தயஜீவன்உண்டு
௧௩ேதவனின்குமாரைனநம்புக றமக்களாகயஉங்களுக்குஇந்தக்கடிதத்ைத

நான் எழுதுக ேறன். உங்களுக்கு இப்ேபாது ந த்தய ஜீவன் கைடத்தருக்க றது
என்பைத நீங்கள் அறயும்படியாக இைத எழுதுக ேறன். ௧௪ எந்த ஐயமுமின்ற
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நாம் ேதவனிடம் வரமுடியும். அவர் மனம் ஒத்துக்ெகாள்க ற எதைனயும் நாம்
ேதவனிடம் ேவண்டுகறேபாது, நாம் ேகட்பைத ேதவன் கவனிக்க றார். ௧௫ நாம்
அவரிடம்ேகட்கும்ஒவ்ெவாருமுைறயும்ேதவன்கவனித்துக்ேகட்க றார். எனேவ,
நாம் ேதவனிடமிருந்து ேகட்க ற ெபாருட்கைளஅவர் நமக்குத் தருவார் என்பைத
நாம்அற க ேறாம்.
௧௬ க றஸ்துவல் சேகாதரேனா சேகாதரிேயா ந த்தய மரணத்தற்குள் வழி

நடத்தாதபாவம்ெசய்வைதஒருவன்பார்க்க றான்என்றுைவத்துக்ெகாள்ேவாம்.
அப்பாவம் ெசய்க ற அந்த சேகாதரன் அல்லது சேகாதரிக்காக ப ரார்த்தைன
ெசய்தல் ேவண்டும். அப்ேபாது ேதவன் அச்சேகாதரன் அல்லது சேகாதரிக்கு
ஜீவைனக் ெகாடுப்பார். ந த்தய மரணத்தற்குள் வழி நடத்தாத பாவத்ைதச்
ெசய்க ற மக்கைளக் குறத்து நான் ேபச க்ெகாண்டிருக்க ேறன். மரணத்தற்குள்
வழி நடத்தும் பாவமுண்டு. அத்தைகய பாவத்த ற்காக ஒரு மனிதன்
ப ரார்த்தைன ெசய்ய ேவண்டுெமன்று நான் ெசால்லவல்ைல. ௧௭ தவறு
ெசய்வது எப்ெபாழுதும் பாவமாகும். ஆனால் ந த்தய மரணத்தற்குள் வழி
நடத்தாத பாவமுமுண்டு.
௧௮ ேதவனின் பள்ைளயாக மாறய மனிதன் பாவம் ெசய்வைதத்

ெதாடர்வதல்ைல என்பைத நாம் அற ேவாம். ேதவனின் குமாரன், ேதவனின்
பள்ைளையப் பாதுகாக்க றார். தீயவனால் அம்மனிதைனத் துன்புறுத்த
இயலாது. ௧௯நாம் ேதவனுக்குஉரியவர்கள் என்பைத நாம்அற ேவாம். ஆனால்
தீயவேனா உலகம் முழுவைதயும் கட்டுப்படுத்துகறான். ௨௦ ேதவகுமாரன்
வந்தருக்க றார் என்பைத நாம் அற ேவாம். ேதவனின் குமாரன் நமக்குத்
ெதளிைவ ெகாடுத்தருக்க றார். உண்ைமயான ேதவைன இப்ேபாது நாம்
அறயமுடியும். ேதவேன உண்ைமயான ஒருவர். அந்த உண்ைமயான
ேதவனிடமும் அவரது குமாரனாகய இேயசு க றஸ்துவடமும் நமது ஜீவன்
உள்ளது. அவேர உண்ைமயான ேதவனும், அவேர ந த்தய ஜீவனுமானவர்.
௨௧ஆைகயால், அன்பான மக்கேள, வக்க ரகங்களாகய ேபாலிக் கடவுள்கைள
வ ட்டுநீங்கள்தூரவலகுங்கள்.
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ேயாவான்
எழுத யஇரண்டாம்கடிதம்

௧மூப்பனாகயநான்,ேதவனால்ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்டெபண்ணிற்கும்*அவளது
குழந்ைதகளுக்கும் எழுதுவது. நான் உங்கள் அைனவைரயும் உண்ைமயான
நற்ெசய்தயன்படி ேநச க்க ேறன். உண்ைமையஅறந்தஅைனவரும்உங்கைள
ேநச க்க றார்கள். ௨ நம் அைனவருக்குள்ளும்இருக்கற உண்ைமயால் நாங்கள்
உங்கைள ேநச க்க ேறாம். என்ெறன்ைறக்கும் இந்த உண்ைம நம்ேமாடு கூட
இருக்கும்.
௩ ப தாவாகய ேதவனிடமிருந்தும், அவரது மகனாகய இேயசு

க றஸ்துவடமிருந்தும் கருைபயும், இரக்கமும், சமாதானமும், அைமதயும்
நம்ேமாடு இருப்பதாக. உண்ைம, அன்பு, ஆகயவற்றன் மூலமாக நாம் இந்த
ஆசீர்வாதங்கைளப்ெபறுக ேறாம்.
௪ உங்கள் குழந்ைதகளில் சலைரக் குற த்து அறவதல் நான்

சந்ேதாஷமைடக ேறன். ப தா நமக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய, அவர்கள்
உண்ைமயன் வழிையப் பன்பற்றுகறார்கள் என்பைத அற ந்து நான்
சந்ேதாஷப்படுக ேறன். ௫ இப்ேபாதும், அன்பான ெபண்மணிேய, நான்
உனக்குக்கூறுக ேறன், நாம் ஒருவைரெயாருவர் ேநச க்க ேவண்டும். இதுபுதுக்
கட்டைளயல்ல,ெதாடக்கத்தலிருந்ேத, நாம் ெபற்றஅேத கட்டைளயாகும். ௬நாம்
வாழும்படியாக அவர் கட்டைளய ட்ட வழியல் வாழ்வேத அன்புகாட்டுவதாகும்.
ேதவனின் கட்டைளயும் இதுேவ. நீங்கள் அன்பன் வாழ்க்ைகைய வாழுங்கள்.
ெதாடக்கத்தல்இருந்ேத நீங்கள்ேகள்வப்பட்ட கட்டைளயும்இதுதான்.
௭ இப்ேபாது உலகல் அேநக தவறான ேபாதகர்கள் இருக்கறார்கள்.

இேயசு க றஸ்து பூமிக்கு வந்து ஒரு மனிதனானார் என்பைத இந்தத்
தவறான ேபாதகர்கள் ெசால்ல மறுக்க றார்கள். இந்த உண்ைமைய ெசால்ல
மறுக்க ற மனிதன் தவறான ேபாதகனும் ேபாலிக் க றஸ்துவுமாயருக்க றான்.
௮ எச்சரிக்ைகயாயருங்கள்! உங்கள் ெசயல்களுக்குரிய நற்பலைன
இழந்துவ டாதருங்கள். உங்களுக்குரிய எல்லாப் பலன்கைளயும் ெபறுவதல்
எச்சரிக்ைகயாகஇருங்கள்.
௯ க றஸ்துவன் ேபாதைனகைள மட்டுேம பன்பற்றுவைத ஒருவன்

ெதாடரேவண்டும். க றஸ்துவன் ேபாதைனகைள ஒருவன் மாற்றனால்,
அம்மனிதனிடம் ேதவன் இல்ைல. ஆனால் ேதவனின் ேபாதைனகைளத்
ெதாடர்ந்து ஒரு மனிதன் பன்பற்றனால், அம்மனிதன் ப தா, குமாரன்
ஆகய இருவைரயும் ஏற்றுக்ெகாள்க றான். ௧௦ ஒருவன் இப்ேபாதைனையக்
ெகாண்டுவராமல் உங்களிடம் வந்தால் அவைன உங்கள் வீட்டில் ஏற்காதீர்கள்.
அவைன வரேவற்காதீர்கள். ௧௧ நீங்கள் அவைன ஏற்றுக்ெகாண்டால் அவனது
தீயெசயல்களுக்கும்நீங்களும்உதவயவராவீர்கள்.
௧௨நான்உங்களிடம்கூறேவண்டியதுமிகுத . ஆனால்தாைளயும்,ைமையயும்

பயன்படுத்த வரும்பவல்ைல. பதலாக, உங்களிடம் வர எண்ணுகேறன்.
அப்ேபாது நாம் ஒருமித்துப் ேபச இயலும். அது நம்ைம மக ழ்ச்ச க்குள்ளாக்கும்.

* ௧:௧: ெபண்இதுஒருெபண்ைணக்குறக்கலாம். அல்லதுஇந்தநருபத்தல்ஒருசைபையயும்குறக்கும்
என்றால்,அவளுைடயகுழந்ைதகள்என்பதுசைபயன்மக்கைளக்குறக்கும்.
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௧௩ ேதவனால் ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட உங்கள் சேகாதரியன் குழந்ைதகள் தங்கள்
அன்ைபஉங்களுக்குத்ெதரியப்படுத்துகறார்கள்.
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ேயாவான்
எழுத யமூன்றாம்கடிதம்

௧ மூப்பனாகய நான், உண்ைமயனால் நான் ேநச க்கும் எனது அன்பான
நண்பன்காயுவுக்குஎழுதுவது,
௨ எனது அன்பான நண்பேன, உனது ஆன்மா நலமாயருக்கும்

வண்ணம் ஒவ்ெவாரு வைகயலும் நீ நலமாயருக்க ேவண்டுெமன நான்
ப ரார்த்த க்க ேறன். ௩உனதுவாழ்க்ைகயல்உள்ளஉண்ைமையக்குறத்துச்சல
சேகாதரர்கள் என்னிடம் வந்து கூறனர். உண்ைமயன் வழிைய நீ ெதாடர்ந்து
பன்பற்றுவைத அவர்கள் எனக்குக் கூறனர். இது எனக்கு சந்ேதாஷம்
ெகாடுத்தது. ௪உண்ைமயன் வழிைய எனது பள்ைளகள் பன்பற்றுகறார்கள்
என்பைதக் ேகட்கும்ேபாதுஎனக்குஅளவுகடந்த சந்ேதாஷம்உண்டாக றது.
௫ எனது அன்பான நண்பேன, க றஸ்துவல் சேகாதரருக்கு உதவுவதல்

நீ ெதாடர்ந்து ஈடுபடுவது நல்லது. உனக்குத் ெதரியாத சேகாதரருக்கும் நீ
உதவக்ெகாண்டிருக்க றாய்! ௬ இச்சேகாதரர்கள் உனது அன்ைபக் குறத்து
சைபக்கு கூறனர். அவர்கள் பயணத்ைதத் ெதாடருவதற்குத் தயவு ெசய்து
நீ உதவு, ேதவைன மகழ்ச்ச ப்படுத்தும் வழியல் அவர்களுக்கு உதவு.
௭ க றஸ்துவன் ேசைவக்காக இச்சேகாதரர்கள் பயணம் ேமற்ெகாண்டனர்.
ேதவனில் வசுவாசமற்ேறாரிடமிருந்து அவர்கள் எந்தவத உதவையயும்
ஏற்கவல்ைல. ௮ எனேவ இச்சேகாதரருக்கு நாம் உதவ ேவண்டும். நாம்
அவர்களுக்குஉதவும்ேபாது,உண்ைமக்கானஅவர்கள்ேவைலயல்நாமும்பங்கு
ெகாள்ேவாம்.
௯ நான் சைபக்கு ஒரு நருபம் எழுத ேனன். ஆனால் நாங்கள் ெசால்வைதத்

த ேயாத்த ேரப்பு ேகட்கவல்ைல. எப்ேபாதும் அவர்களுக்குத் தைலவனாக
இருப்பதற்கு அவன் வரும்புக றான். ௧௦ த ேயாத்த ேரப்பு ெசய்வது தவறு
என்பைதநான்வரும்ேபாதுேபசுேவன். அவன்எங்கைளக்குறத்துப்ெபாய்கூற ,
தீயன ேபசுக றான். அவன்ெசய்வதுஇதுமட்டுமல்ல. க றஸ்துவன்ேசைவயல்
ஈடுபட்டுள்ள சேகாதரருக்கு உதவவும் மறுக்க றான். சேகாதரருக்கு உதவ
வரும்பும் மக்கைளயும் த ேயாத்த ேரப்பு தடுக்க றான். அவர்கள் சைபயனின்று
வலகும்படியாகச்ெசய்க றான்.
௧௧ எனது அன்பான நண்பேன, தீயவற்ைறப் பன்பற்றாேத. நல்லவற்ைறப்

பன்பற்று. நல்லவற்ைறச் ெசய்க ற மனிதன் ேதவனிடமிருந்து வந்தவன்.
தீயைவெசய்யும்மனிதேனா, ேதவைனஅறயாதவன்.
௧௨ெதெமத்த ரியுைவப் பற்ற எல்லா மக்களும் நல்லபடியாகப் ேபசுக றார்கள்.

அவர்கள் கூறுவேதாடு உண்ைமயும் ஒத்துப்ேபாக றது. அவைனக்
குறத்து நாங்களும் நல்லவற்ைறேய ெசால்க ேறாம். நாங்கள் கூறுவது
உண்ைமெயன்பதும்உனக்குத்ெதரியும்.
௧௩ உனக்கு நான் கூற ேவண்டிய பல ெசய்த கள் உள்ளன. ஆனால்

எழுதுேகாைலயும்ைமையயும் பயன்படுத்தவரும்பவல்ைல. ௧௪நான்உன்ைன
வைரவல் சந்த க்க வரும்புக ேறன். அப்ேபாது நாம் ஒருமித்துக் கூடிப்
ேபசலாம். ௧௫உனக்கு சமாதானம்உண்டாகட்டும். என்ேனாடிருக்கும் நண்பர்கள்
உனக்குத் தங்கள் அன்ைபத் ெதரிவ க்க றார்கள். அங்குள்ள நம் நண்பர்கள்
ஒவ்ெவாருவருக்கும்எங்கள்அன்ைபத்ெதரியப்படுத்து.
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யூதா
எழுத யகடிதம்

௧ யாக்ேகாபன் சேகாதரனும், இேயசு க றஸ்துவன் பணியாளுமாகய
யூதாவ டமிருந்து,
ேதவனால் அைழக்கப்பட்டிருக்க ற எல்லா மக்களுக்கும் எழுதப்படுவது:

ப தாவாகய ேதவன் உங்கைள ேநச க்க றார். நீங்கள் இேயசு க றஸ்துவுக்குள்
ேதவனால்பாதுகாக்கப்பட்டிருக்க றீர்கள்.
௨எல்லாஇரக்கமும், சமாதானமும்,அன்பும்உங்களுக்குரியதாகுக.

தவறுெசய்க றமக்கைளேதவன்தண்டிப்பார்
௩ அன்பான நண்பர்கேள, நாம் எல்ேலாரும் ஒருமித்துப் பங்குெகாள்க ற

மீட்ைபக்குற த்துஉங்களுக்குஎழுதேவண்டுெமனநான்மிகவும்வரும்ப ேனன்.
ஆனால் ேவறு சலவற்ைறக் குறத்து உங்களுக்கு எழுதேவண்டியதன்
ேதைவைய நான் உணர்ந்ேதன். ேதவன் தம் பரிசுத்தமான மக்களுக்கு
எல்லா காலத்த ற்குமாகக் ெகாடுத்த வசுவாசத்த ற்காகப் ேபாராடுமாறு
உங்கைள உற்சாகப்படுத்த வரும்புக ேறன். ௪ ச லர் உங்கள் கூட்டத்தல்
இரகச யமாகப் புகுந்தருக்க றார்கள். அவர்களுக்கான தண்டைனைய ெவகு
காலத்த ற்குமுன்ேப ேவதவாக்கயங்கள்கூறயுள்ளன. ெவகு காலத்த ற்குமுன்
தீர்க்கதரிச கள் இம்மக்கைளக் குறத்து எழுதனார்கள். இம்மக்கள் ேதவனுக்கு
எத ரானவர்கள். அவர்கள் ேதவனுைடய கருைணைய பாலியல் அநீத களுக்கு
ஒரு அனுமதயாக மாற்றவ ட்டிருக்க றார்கள். நமது ஒேர ஆண்டவரும்
கர்த்தருமாகயஇேயசுக றஸ்துைவப்பன்பற்றஇம்மக்கள்மறுக்க றார்கள்.
௫ நீங்கள் ஏற்ெகனேவ அற ந்துள்ளவற்ைற நைனவுகூருவதற்கு உங்களுக்கு

உதவ நான் வரும்புக ேறன். ஒரு காலத்தல் எக ப்து நாட்டுக்கு ெவளிேய தம்
மக்கைள அைழத்து வந்ததன் மூலம் கர்த்தர் அவர்கைளக் காப்பாற்றயைத
நைனவுகூருங்கள். ப ற்காலத்தல் வசுவாசமற்ற எல்லா மக்கைளயும்
கர்த்தர் அழித்தார். ௬ தம் அத காரத்ைதத் தக்கைவத்துக்ெகாள்ளாது தம்
ெசாந்த இடத்தலிருந்து ெவளிேயறய ேதவதூதர்கைளப் பற்ற உங்களுக்கு
ஞாபகப்படுத்த வரும்புக ேறன். ேமலும், இதனால் அவர்கைளெயல்லாம்
கர்த்தர் இருளில் ைவத்தருக்க றார். அவர்கள் அறுக்கமுடியாத
ந ரந்தரமான சங்கலிகளால் கட்டப்பட்டிருக்க றார்கள். மிகப் ெபரும் நாளில்
நயாயந்தீர்க்கப்படுவதற்காக அவர்அவர்கைளைவத்தருக்க றார். ௭ ேசாேதாம்,
ெகாேமாரா, நகரங்கைளயும் அவற்ைறச் சுற்றயருந்த நகரங்கைளயும்கூட
நைனவுகூருங்கள். அந்த ேதவதூதர்கைளப் ேபான்ேற அைவயும் பாலியல்
நீத கைளஇழந்துஇயற்ைகக்குமாறானபாலியல்உறவுகளில்மூழ்கன. ந த்தய
அக்கனியாக ய தண்டைனயல் இப்ெபாழுது அைவ துன்புறுகன்றன. நாம்
பார்த்தறவதற்கு ேதவனுைடய தண்டைனக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாக அைவ
இருக்கன்றன.
௮உங்கள்கூட்டத்தல் நுைழந்தருக்க ற மக்களின் வழியும் இதுேவ. அவர்கள்

கனவுகளால் வழிகாட்டப்படுக றார்கள். அவர்கள் தம் பாலியல் பாவங்களால்
தம்ைம அசுத்தப்படுத்த க்ெகாள்க றார்கள். அவர்கள் கர்த்தரின் அத காரத்ைதத்
தள்ளி வ ட்டு, மகைமெபாருந்தய ேதவதூதர்களுக்கு எத ராகப் ேபசுக றார்கள்.
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௯ ஆனால் ப ரதான ேதவதூதனாகய மிகாேவல் ேமாேசயன் உடலுக்காகப்
ப சாேசாடு வவாத த்தெபாழுது, பழியுைரத்ததற்காக ப சாைசத் தண்டிக்க
ேவண்டுெமன மிகாேவல் முடிவு கட்டவல்ைல. (கர்த்தரின் தீர்ப்புக்காக
மிகாேவல் ேகாரிக்ைக வடுத்தான்.) “கர்த்தர் உன்ைனத் தண்டிக்கட்டும்” என்று
மட்டும்அவன்ெசான்னான்.
௧௦ஆனால் புரிந்துெகாள்ளாத காரியங்கைள இம்மக்கள் வமர்ச க்க றார்கள்.

பகுத்தறவற்ற சல மிருகங்கைளப்ேபால, தாமாகேவ சலவற்ைறப் பற்ற
அவர்கள் அற ந்துெகாள்க றார்கள். ஆனால் இவற்றாேலேய அவர்கள்
அழிக்கப்படுக றார்கள். ௧௧ அது அவர்களுக்கு மிக ேமாசமானதாக இருக்கும்.
காயீன் ெசன்ற பாைதைய இந்த மக்களும் பன்பற்றுகறார்கள். பணம்
ெபறுவதற்காக ப ேலயாமின் தவறான வழிையப் பன்பற்ற இவர்கள்
தம்ைமத்தாேம ஒப்பைடத்தருக்க றார்கள். ேகாரா ெசய்தைதப்ேபால இந்த
மக்களும் ேதவனுக்கு எத ராக ேமாதுக றார்கள். அவர்களும் ேகாராைவப்ேபால
அழிக்கபடுவார்கள்.
௧௨உங்கள்அன்பன்வருந்துகளில்உங்கேளாடுஅச்சமின்ற வருந்துண்ணும்

இவர்கள் தண்ணீருக்குள் மூழ்கயருக்கும் பாைறகள்ேபால இருக்க றார்கள்.
அவர்கள் தம்ைமப் பற்ற மட்டுேம அக்கைற ெகாள்ளும் ேமய்ப்பர்களாவார்கள்.
அவர்கள் காற்றால் அடித்துச்ெசல்லப்படுக ற மைழ ெபாழியாத ேமகங்கைளப்
ேபான்றவர்கள். அவர்கள் அறுவைடக் காலத்தல் கனி ெகாடுக்காத
மரங்கைளப் ேபான்றவர்கள். எனேவ பூமியல் இருந்து அவர்கள்
அப்புறப்படுத்தப்படுக றார்கள். அவர்கள் இருமுைற மரணம் அைடக றார்கள்.
௧௩ அவர்கள் கடலின் ெபரும் அைலகைளப் ேபான்றவர்கள். கடலைலகள்
தம் நுைரக்கழிவுகைள வீசயடித்து கைரயல் ஒதுக்குவதுேபால அவர்கள் தம்
ெவட்கத்துக்குரிய காரியங்கைளச் ெசய்க றார்கள். எங்ெகங்கும் அம்மக்கள்
வானில் த ரியும் வண்மீன்கைளப் ேபான்றவர்கள். மிகுந்த கரிய இருளில் ஓர்
இடம்அம்மக்களுக்காக ந ரந்தரமாகஒதுக்கப்பட்டிருக்க றது.
௧௪ஆதாமின் ஏழாம் தைலமுைறயனனானஏேனாக்குஇம்மக்கைளக்குறத்து

தீர்க்கதரிசனம் கூறனான். “பாருங்கள், பல்லாய ரக்கணக்கான தம் தூய
ேதவதூதர்கேளாடு கர்த்தர் வந்துெகாண்டிருக்க றார். ௧௫ எல்லா மக்கைளயும்
நயாயந்தீர்ப்பதற்காகவும், தம் தீய ெசயல்களாலும், பாவம் நைறந்தஇம்மக்கள்
ேதவனுக்கு எத ராகச் ெசான்ன முரட்டுத்தனமான வார்த்ைதகளாலும் ேதவைன
எத ர்த்தவர்கைள தண்டிக்கவும் கர்த்தர் வந்துெகாண்டிருக்க றார்” என்று
கூறனான்.
௧௬ இம்மக்கள் எப்ேபாதும் குைற கூறக் குற்றம் கண்டுபடிக்க றார்கள்.

அவர்கள் ெசய்யவரும்பும் தீய காரியங்கைள அவர்கள் எப்ேபாதும்
ெசய்க றார்கள். அவர்கள் தங்கைளப் பற்ற ப் ெபருைமயாய் ேபசுக றார்கள்.
தாங்கள் வரும்புவைதப் ெபறுவதற்காக மட்டுேம அவர்கள் ப றைரக் குற த்து
நல்லைவகூறுவர்.
ஓர் எச்சரிக்ைகயும்ெசய்யேவண்டியகாரியங்களும்
௧௭ அன்பான நண்பர்கேள, முன்னர் கர்த்தர் இேயசு க றஸ்துவன்

அப்ேபாஸ்தலர்கள்கூறயவற்ைற நைனவுகூருங்கள். ௧௮சீஷர்கள்உங்களிடம்,
“கைடச நாட்களில் ேதவைனக் குறத்து நைகக்க றவர்களும், ேதவனுக்கு
எத ரான தம் தீயஆைசகைளப் பன்பற்றுகறவர்களும்இருப்பார்கள்” என்றனர்.
௧௯அவர்கேளஉங்கைளப் ப ரிக்க றவர்கள். பாவம் மிகுந்த, சுயம் வரும்புகன்ற
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காரியங்கைள மட்டுேம அவர்கள் ெசய்க றார்கள். அவர்களிடம் ஆவயானவர்
இல்ைல.
௨௦ ஆனால் அன்பான நண்பர்கேள, மிகவும் பரிசுத்தமான வசுவாசத்ைத

அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு உங்கைள நீங்கேள பலமுள்ளவர்களாக
வளர்த்துக்ெகாள்ளேவண்டும். பரிசுத்த ஆவயானவரின் உதவ ேயாடு
கூட ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். ௨௧ ேதவனுைடய அன்பல் உங்கைள
ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். உங்களுக்கு ந த்தய ஜீவைனக் ெகாடுக்கக்
கர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவன்கருைணக்காகக் காத்தருங்கள்.
௨௨ெபலவீனமுள்ள மக்களிடம் இரக்கம் ெகாள்ளுங்கள். ௨௩ெநருப்பலிருந்து

வடுவப்பதன் மூலம் மற்றவர்கைளக் காப்பாற்றுங்கள். சறு
எச்சரிக்ைகயுணர்ேவாடு இரக்கம் காட்டேவண்டிய சலர் இருக்க றார்கள்.
பாவத்தனால் அழுக்ேகறய அவர்களது ஆைடகைளயும் கூட
ெவறுத்துவடுங்கள்.
ேதவைனவாழ்த்துங்கள்
௨௪நீங்கள்தடுக்க வழுந்துவ டாதபடி ெசய்யவும், தம் மகைமயன்முன்எந்தப்

பைழயுமின்ற உங்கைள அைழக்கவும், அளவற்ற மக ழ்ச்சைய உங்களுக்கு
அளிக்கவும், அவரால் முடியும். ௨௫ அவர் ஒருவேர ேதவன். அவேர நம்
மீட்பர். அவருக்ேகமகைம,வல்லைம,அதகாரம்அைனத்தும்நமதுகர்த்தராக ய
இேயசு க றஸ்துவன் மூலமாகக் கடந்தகாலம் முழுக்கவும், ந கழ்காலத்துக்கும்,
என்ெறன்ைறக்குமாகஉண்டாவதாகஆெமன்.
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ேயாவானுக்குெவளிப்படுத்தனவ ேசஷம்
௧இது இேயசு க றஸ்து ெவளிப்படுத்தன வேசஷம்.* வைரவல் நைடெபறப்

ேபாக றைவ எைவெயன்று தன் ஊழியர்களுக்குத் ெதரிவ க்கும்ெபாருட்டு
இேயசுவுக்கு ேதவன் இைத வழங்கனார். க றஸ்து தன் ேதவதூதைன
அனுப்ப தன் ஊழியனாகய ேயாவான் இதைனத் ெதரிந்துெகாள்ளுமாறு
ெசய்தார். ௨ தான் பார்த்த எல்லாவற்ைறயும் ேயாவான் ெசால்லி இருக்கறான்.
ேதவனிடமிருந்து வருகற ெசய்தயாகய இவ்வுண்ைமையேய இேயசு
அவனிடம் ெசான்னார். ௩ ேதவனிடமிருந்து வந்த இச்ெசய்த கைள வாச க்க ற
எவனும் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவன். இச்ெசய்தையக் ேகள்வப்படுக றவர்களும்
இதல் எழுதயுள்ளபடி நடக்கன்றவர்களும் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள். காலம்
குறுகனதாயருக்க றது.
இேயசுவன்ெசய்த கைளசைபகளுக்குேயாவான்எழுதுகறார்

௪ஆசயாவல்உள்ளஏழுசைபகளுக்கும் ேயாவான்எழுதுவது:

எப்ெபாழுதும் இருக்கறவரும் இருந்தவரும் இனிேமல் வரப்ேபாக றவருமான
ஒருவராலும், அவரது ச ம்மாசனத்துக்கு முன்பாக இருக்க ற ஏழு ஆவகளாலும்,
இேயசுக றஸ்துவனாலும்உங்களுக்குஇரக்கமும்சமாதானமும்உண்டாவதாக.
௫ இேயசுேவ உண்ைமயுள்ள சாட்ச யாக இருக்க றார். மரணத்தல் இருந்து
உய ர்த்ெதழுந்தவர்களுள்முதலானவர்அவேரஆவார்.
பூமியல் உள்ள அரசர்களுக்கு எல்லாம் அத பத இேயசு. ௬ இேயசுேவ

நம்ைம ேநச க்க றவர். அவேர தமது இரத்தத்தால் நமது பாவங்களில் இருந்து
நம்ைம வடுதைல ெசய்தவர். தமது ப தாவாகய ேதவனின் முன்னிைலயல்
நம்ைம ஆசாரியர்களாக்க , அரசு ஒன்ைற உருவாக்கயருக்க றார். அவருக்கு
மகைமயும்,வல்லைமயும்எப்ேபாதும்உண்டாவதாக! ஆெமன்.
௭ பாருங்கள், இேயசு ேமகங்களுடேன வருகறார். ஒவ்ெவாருவரும் அவைரக்

காண்பார்கள். அவைரக் குத்தனவர்களும் அவைரக் காண்பார்கள். பூமியல்
உள்ள அைனத்து மக்களும் அவைரப் பார்த்து, அவருக்காகப் புலம்புவார்கள்.
ஆமாம்,அதுஅப்படிேய நடக்கும். ஆெமன்.
௮ கர்த்தர் கூறுகறார்: “நான் அல்பாவும் ஒேமகாவுமாய்† இருக்க ேறன்.

நான் இருக்கறவராகவும், இருந்தவராகவும், இனி வருகறவருமாய் இருக்க ற
சர்வவல்லைமஉள்ளவராயருக்க ேறன்.”
௯ நான் ேயாவான், க றஸ்துவல் நான் உங்கள் சேகாதரன். இேயசுவன்

நமித்தம் வரும் துன்பங்களுக்கும், இராஜ்யத்துக்கும், ெபாறுைமக்கும் நாம்
பங்காளிகள். ேதவனின் ெசய்தையப் ேபாத த்துக்ெகாண்டிருந்ததற்காகவும்,
இேயசுைவப் பற்றய சாட்ச யன் நமித்தமாகவும் பத்மு‡ என்னும் தீவற்கு நான்
நாடுகடத்தப்பட்ேடன். ௧௦ கர்த்தருைடய நாளில் பரிசுத்த ஆவயானவர் என்ைன
ஆட்ெகாண்டார். அப்ெபாழுது ஒரு ெபரிய சத்தத்ைத எனக்குப் பன்பாகக்
ேகட்ேடன். அது எக்காள சத்தம்ேபால் இருந்தது. ௧௧அந்த சத்தம், “நீ பார்க்கன்ற
* ௧:௧: ெவளிப்படுத்தனவேசஷம் மைறவாகப் ெபாத ந்துள்ளஉண்ைமையெவளிப்படுத்துவதும், புரிய
ைவப்பதுமானகாரியம். † ௧:௮: அல்பா,ஒேமகாஇைவக ேரக்கத்தன்முதலும்முடிவுமானஎழுத்துக்கள்.
இது ஆரம்பத்ைதயும் முடிைவயும் காட்டும். ‡ ௧:௯: பத்மூ ஏஜீயன் கடலில் உள்ள சறய தீவு. ஆசயா
ைமனர்கடற்கைரஅருகல்உள்ளது (தற்காலதுருக்க ).
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எல்லாவற்ைறயும் ஒரு புத்தகத்தல் எழுது. அதைன ஏழு சைபகளுக்கும்
அனுப்பு. அைவஆசயாவல்உள்ளஎேபசு, ச மிர்னா,ெபர்கமு, தயத்தீரா, சர்ைத,
பலெதல்பயா,லேவாத க்ேகயாஎன்னும்நகரங்களில்உள்ளன”என்றுகூறயது.
௧௨ என்ேனாடு ேபச க்ெகாண்டிருந்தவர் யார் என அறய நான் தரும்ப ப்

பார்த்ேதன். நான் ஏழு ெபான்னாலான குத்துவளக்குகைளப் பார்த்ேதன்.
௧௩ அவற்றுக்கு மத்தயல் “மனித குமாரைனப் ேபான்ற” ஒருவைரக்
கண்ேடன். அவர் நீண்ட ேமல் அங்கைய அணிந்தருந்தார். அவர் மார்பல்
ெபான்னால் ஆன கச்ைச கட்டப்பட்டிருந்தது. ௧௪ அவரது தைலயும், முடியும்
ெவண்பஞ்ைசப்ேபாலவும், பனிையப்ேபாலவும் ெவளுப்பாய்இருந்தது. அவரது
கண்கள் அக்கனி சுவாைலையப் ேபான்றருந்தன. ௧௫ அவரது பாதங்கள்
உைலக்களத்தல் காய்ந்துெகாண்டிருக்க ற ஒளிமிக்க ெவண்கலம்ேபால்
இருந்தன. அவரது சத்தம் ெபருெவள்ளத்தன் இைரச்சைலப்ேபால்
இருந்தது. ௧௬ அவர் தனது வலதுைகயல் ஏழு நட்சத்த ரங்கைளப்
ப டித்துக்ெகாண்டிருந்தார். அவர் வாயல் இருந்து இருபக்கமும் கூர்ைமயுள்ள
வாள் ெவளிப்பட்டது. அவர் முகம் உச்ச ேநரத்தல் ஒளிவீசும் சூரியைனப்ேபால
ஒளிவீச யது.
௧௭ நான் அவைரக் கண்டதும் இறந்தவைனப்ேபால அவரது பாதங்களில்

வழுந்ேதன். அவர் தனது வலது ைகைய என்மீது ைவத்து, பயப்படாேத, நாேன
முந்தனவரும், ப ந்தனவரும் ஆக இருக்க ேறன். ௧௮ நான் வாழ்க ற ஒருவராக
இருக்க ேறன். நான் இறந்ேதன். ஆனால் இப்ேபாது சதாகாலங்களிலும்
உய ேராடு இருக்க ேறன். என்னிடம் மரணத்துக்கும், பாதாளத்துக்கும்
உரிய த றவுேகால்கள் உள்ளன. ௧௯ எனேவ, நீ பார்த்தவற்ைறெயல்லாம்
எழுது. இப்ெபாழுது நடப்பைதயும், இனிேமல் நடக்கப்ேபாவைதயும் எழுது.
௨௦ எனது வலது ைகயல் உள்ள ஏழு நட்சத்த ரங்களின் இரகச யத்ைதயும் ஏழு
ெபான் குத்துவளக்குகளின் இரகச யத்ைதயும் எழுது. நீ கண்ட ஏழு குத்து
வளக்குகளும் ஏழு சைபகளாகும். ஏழு நட்சத்த ரங்களும் அந்தச் சைபகளில்
உள்ளதூதர்களாகும்.

௨
எேபசு சைபக்குஇேயசுவன்நருபம்
௧ “எேபசு சைபயன்தூதனுக்குஎழுத ேவண்டியது:
“தனது வலதுைகயல் ஏழு நட்சத்த ரங்கைள ஏந்த க்ெகாண்டு ஏழு

ெபான் குத்துவளக்குகளின் மத்தய ேல உலாவுகறவர் உனக்கு இதைனக்
கூறுகன்றார்.
௨ “நீ என்ன ெசய்க றாய் என்று எனக்குத் ெதரியும். நீ கடினமாக ேவைல

ெசய்க றாய். உன் ெசயல்கைள நீ வ ட்டுவடுவதல்ைல. ெகட்ட மக்கைள
நீ ஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல என்று எனக்குத் ெதரியும். உண்ைமயல்
அப்ேபாஸ்தலர்கள் இல்லாமல் ெவளிேய தங்கைள அப்ேபாஸ்தலர் என்று
ெசால்லித் த ரிபவர்கைள நீ ேசாதைன ெசய்தருக்க றாய். அவர்கள்
ெபாய்யர்கள் என்பைதக் கண்டு படித்தருக்க றாய். ௩ நீ வலக ப் ேபாகாமல்,
ெதாடர்ந்துமுயற்ச ெசய்துெகாண்டிருக்க றாய். நீ என்நமித்தம்துன்பங்கைளத்
தாங்க க்ெகாள்க றாய். நீ இவற்ைறச் ெசய்வதல் ேசார்வு இல்லாமலும்
இருக்கறாய்.
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௪ “ஆனால் சல காரியங்களில் உன்ேமல் எனக்குக் குைற உண்டு. நீ துவக்க
காலத்தல் ெகாண்டிருந்த அன்ைப இப்ேபாது வ ட்டு வ ட்டாய். ௫ எனேவ
வழுவதற்கு முன்பு எங்கருந்தாய் என்பைத நைனத்துப்பார். உன் மனைத
மாற்ற க்ெகாள். துவக்க காலத்தல் ெசய்தைவகைள ெதாடர்ந்து ெசய். நீ
மாறாவ ட்டால் நான் உன்னிடம் வந்து உனது வளக்குத்தண்ைட அதனிடத்தல்
இருந்து நீக்கவடுேவன். ௬ஆனால் நீ ெசய்க றதல் சரியானைவயும் உண்டு.
நான்ெவறுப்பைதப்ேபாலேவநீ ந க்ெகாலாய்கள்*ெசய்வைதெவறுக்கறாய்.
௭ “ஆவயானவர் சைபகளுக்குச் ெசால்வைதக் ேகட்க ற யாவரும் கவனிக்க

ேவண்டும். ெவற்ற ெபறுகறவனுக்கு ேதவனுைடய ேதாட்டத்தலுள்ள
ஜீவவருட்சத்தன்கனிையச் சாப்படும்உரிைமையநான்ெகாடுப்ேபன்.”
ச மிர்னா சைபக்குஇேயசுவன்நருபம்
௮ “ச மிர்னா சைபயன்தூதனுக்குஎழுத ேவண்டியது:
“துவக்கமும், முடிவுமாயருப்பவர் இைவகைள உனக்குக் கூறுகன்றார்.

அவர்தான்இறந்து,மரணத்தல்இருந்துமீண்டும்உயருடன்எழுந்தவர்.
௯ “உங்கள் துன்பங்கைள நான் அற ேவன். நீங்கள் ஏைழகள் என்பது

எனக்குத் ெதரியும். ஆனால் உண்ைமயல் நீங்கள் ெசல்வந்தர்கள். தம்ைமத்
தாேம யூதர்கள் என்று அைழத்துக்ெகாள்க றவர்களால் உங்கைளப் பற்ற ச்
ெசால்லப்பட்ட ெகட்ட ெசய்த கைள நான் அற ேவன். ஆனால் உண்ைமயல்
அவர்கள் யூதர்கள் அல்ல. அவர்கள் சாத்தானின் கூட்டத்தனர். ௧௦உங்களுக்கு
ந கழ்வைதக் குற த்து அச்சப்படேவண்டாம். ப சாசு உங்களில் சலைரச்
சைறயல் ேபாடுவான். அவன் உங்கைளச் ேசாத ப்பதற்காகேவ அவ்வாறு
ெசய்க றான். நீங்கள் பத்து நாட்கள் துன்பப்படுவீர்கள். ஆனால் இறக்க
ேவண்டியதாக இருந்தாலும் உண்ைமயானவர்களாக இருங்கள். நீ இறுதவைர
உண்ைமயாயருந்தால்ஜீவக ரீடத்ைதஉனக்குத்தருேவன்.
௧௧ “சைபகளுக்கு ஆவயானவர் கூறுவைதக் ேகட்க ற யாவரும் கவனிக்க

ேவண்டும். ெஜயம்ெபறுகறவன்எவேனா,அவன்இரண்டாவதுமரணத்தனால்
பாத க்கப்படமாட்டான்.”
ெபர்கமுசைபக்குஇேயசுவன்நருபம்
௧௨ “ெபர்கமுசைபயன்தூதனுக்குஎழுத ேவண்டியது:
“இருபக்கமும் கூர்ைமயான வாைளக்ெகாண்டிருக்க றவர் இதைன

உங்களுக்குக்கூறுகறார்.
௧௩ “நீ எங்ேக வாழ்க றாய் என்று எனக்குத் ெதரியும். சாத்தானுைடய

ச ம்மாசனம் இருக்கற இடத்தல் நீ இருக்க றாய். ஆனால் நீ எனக்கு
உண்ைமயானவனாக இருக்க றாய். அந்த ப்பாசன் காலத்தலும் என்மீதுள்ள
உன்Ԕ வசுவாசத்ைத நீ மறுத்ததல்ைல. அந்த ப்பா எனது உண்ைமயுள்ள
சாட்ச . அவன் உங்கள் நகரத்தல் ெகால்லப்பட்டான். உங்கள் நகரம் சாத்தான்
வாழுமிடம்.
௧௪ “ஆனாலும் உனக்கு எத ரான சல காரியங்கள் என்னிடம்

உண்டு. உங்கள் கூட்டத்தல் உள்ள சலர் ப ேலயாமின் உபேதசத்ைதப்
பன்பற்ற க்ெகாண்டிருக்க றார்கள். ப ேலயாம் இஸ்ரேவைலப் பாவத்துக்கு
வழி நடத்த பாலாக் என்பவனால் பலவந்தப்படுத்தப்பட்டவனாவான். இதனால்
அவர்கள்வக்க ரகங்களுக்குப்பைடக்கப்பட்டைதஉண்டு,பாலியல்பாவங்களும்

* ௨:௬: ந க்ெகாலாய்தவறானெகாள்ைககைளப்பன்பற்றும்ஒருமதக்குழு.
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ெசய்தனர். ௧௫இதுேபாலேவஉங்கள்கூட்டத்தல் ந க்ெகாலாய் மதத்தவர்களின்
ேபாதகத்ைதப் பன்பற்றுகறவர்களும் இருக்கறார்கள். ௧௬ எனேவ உங்கள்
மனைத மாற்ற க்ெகாள்ளுங்கள். மாறாவ ட்டால் நான் வைரவல் உங்களிடம்
வருேவன். என்வாயன்வாளால்அவர்கேளாடு ேபாரிடுேவன்.
௧௭ “சைபகளுக்கு ஆவயானவர் கூறுவைதக் ேகட்க ற யாவரும்

கவனிக்கேவண்டும்!
“ெஜயம் ெபறுகறவனுக்கு நான் மைறவான மன்னாைவக் ெகாடுப்ேபன்.†

அேதாடு அவனுக்கு ெவள்ைளக் கல்ைலயும் ெகாடுப்ேபன். அக்கல்லில்
புதய ெபயர் எழுதப்பட்டிருக்கும். ஒருவருக்கும் அந்தப் ெபயர் ெதரியாது.
அக்கல்ைல எவன் ெபறுகறாேனா அவன் ஒருவேன அந்தப் புதய ெபயைர
அற ந்துெகாள்வான்.”

தயத்தீரா சைபக்குஇேயசுவன்நருபம்
“தயத்தீரா சைபயன்தூதனுக்குஎழுத ேவண்டியது:
௧௮ “ேதவனின்குமாரன்இவற்ைறக்கூறுகறார். அவர்ஒருவேரஅக்கனிேபால

ஒளிவடும் கண்கைளயும், ப ரகாசமான ெவண்கலம் ேபான்ற ஒளி தரும்
பாதங்கைளயும்ெகாண்டவர். அவர்உனக்குச்ெசால்வதுஇதுதான்.
௧௯ “நீ ெசய்கன்றவற்ைற நான் அற ேவன். நான் உன் அன்ைபயும்,

வசுவாசத்ைதயும், ேசைவையயும், ெபாறுைமையயும் அற ேவன்.
துவக்கக்காலத்ைதவ டஇப்ேபாதுநீஅத கமாகச்ெசய்வைதயும்நான்அற ேவன்.
௨௦ எனினும் உனக்கு எத ரான சல காரியங்கள் என்னிடம் உள்ளன. ஏசேபல்
என்னும் ெபண்ணுக்குத் தனது வருப்பம்ேபால வாழ நீ இடம் ெகாடுக்க றாய்.
அவள் தன்ைனத் தீர்க்கதரிச என்கறாள். அவள் தன் உபேதசத்தால் என்
மக்கைள என்ைனவட்டுத் தூரமாக்குகன்றாள். அவளால் அவர்கள் பாலியல்
பாவங்கைளச் ெசய்க றார்கள். மற்றும் வக்க ரகங்களுக்குப் பைடக்கப்பட்டைத
உண்கறார்கள். ௨௧அவள் தன் மனைத மாற்ற க்ெகாள்ளவும், தன் பாவங்களில்
இருந்து வலகவும் நான் அவகாசம் ெகாடுத்ேதன். ஆனால் அவள் மாற
வரும்பவல்ைல.
௨௨ “எனேவ அவைளயும், அவேளாடு பாவம் ெசய்தவர்கைளயும் நான்

அவளுைடய படுக்ைகயல் எற ந்து அவர்கைள மிகவும் வருந்தச் ெசய்ேவன்.
அவளுைடய ெசய்ைககளிலிருந்து அவர்கள் மாறாவ ட்டால். ௨௩ நான்
இப்ெபாழுேத இதைன நகழ்த்துேவன். அவைளப் பன்பற்றுகறவர்கைளயும்
நான் ெகால்லுேவன். அப்ெபாழுது எல்லாச் சைபகளும், ‘நான் மக்களின்
எண்ணங்கைளயும், உணர்வுகைளயும் அற ந்துள்ளவர்’ என்பைத அறவார்கள்.
உங்களில்ஒவ்ெவாருவருக்கும்உங்கள்ெசயல்களுக்குஏற்றபலன்தருேவன்.
௨௪ “ஆனால் தயத்தீராவல் உள்ள மற்றவர்கள் சலர் அவளது

ேபாதகத்ைதப் பன்பற்றவல்ைல. அவர்கள் ெசால்லும் சாத்தானின் ஆழமான
ரகச யங்கைளயும் நீ அற ந்தருக்கவல்ைல. எனேவ உங்கள் மீது இைதத்தவ ர
ேவறு சுைமகைள சுமத்தமாட்ேடன். ௨௫ நான் வருகறவைர இதைனேய
ெதாடர்ந்துெசய்துவாருங்கள்.
௨௬ “இதல்இறுதவைரஇதுேபால்இருந்துெவற்ற ெபறுகறவர்களுக்குமற்ற

ேதசங்களின் ேமல்நான்அதகாரத்ைதக்ெகாடுப்ேபன்.”
† ௨:௧௭: மன்னா பரேலாகத்தலுள்ள உணவு. ேதவன் தன் மக்கள் வனாந்தரத்தலிருக்கும்ேபாது
ெகாடுத்தது.
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௨௭ “ ‘அவன்அவர்கைளஇரும்புக் ேகாலால்ஆள்வான்.
மண்பாண்டங்கைளப்ேபால் தூள்தூளாக அவர்கைள ெநாறுக்குவான்.’
சங்கீதம் 2:9

௨௮ “என் ப தாவ டமிருந்து இந்த வல்லைமைய நான் ெபற்றுக்ெகாண்ேடன்.
ேமலும் நான் அவனுக்கு வடிெவள்ளி நட்சத்த ரத்ைதக் ெகாடுப்ேபன்.”
௨௯ சைபகளுக்கு ஆவயானவர் கூறுவைதக் ேகட்கன்ற யாவரும் கவனிக்க
ேவண்டும்.

௩
சர்ைத சைபக்குஇேயசுவன்நருபம்
௧ “சர்ைத சைபயன்தூதனுக்குஎழுத ேவண்டியது:
“ஏழு ஆவகைளயும் ஏழு நட்சத்த ரங்கைளயும் ெகாண்டிருக்க றவர்

இைவகைளஉனக்குகூறுகறார்.
“நீங்கள் ெசய்பவற்ைற நான் அற ேவன். நீங்கள் உய ர் வாழ்வதாக மக்கள்

கூறுகறார்கள். ஆனால் உண்ைமயல் நீங்கள் ெசத்துப் ேபானவர்கேள.
௨ எழும்புங்கள். ெசத்துப்ேபாக ற நைலயல் உள்ளவற்ைற வலிைமயுள்ளதாய்
ஆக்குங்கள். முழுைமயாய் சாகும் முன் பலப்படுத்த க்ெகாள்ளுங்கள்.
ேதவனுக்கு நீ ெசய்தெதல்லாம் ேபாதுமானதாக இல்ைல என நான்
காண்கன்ேறன். ௩ எனேவ நீங்கள் ெபற்றவற்ைறயும், ேகள்வப்பட்டவற்ைறயும்
மறவாதீர்கள். அவற்றுக்கு அடிபணியுங்கள். உங்கள் மனைதயும், வாழ்ைவயும்
மாற்றுங்கள். நீங்கள் வழித்ெதழுங்கள். அல்லது நான் தருடைனப்ேபால
வந்து உங்கைள ஆச்சரியப்படுத்துேவன். எப்ெபாழுது நான் வருேவன் என
உங்களுக்குத்ெதரியாது.
௪ “ஆனால் உங்கள் குழுவல் சலர் பரிசுத்தமானவர்களாக இருக்க றார்கள்.

அவர்கள் என்ேனாடு நடப்பார்கள். அவர்கள் ெவள்ைள ஆைடகைள
அணிவார்கள். ஏெனன்றால் அதற்கு அவர்கள் தகுதயானவர்கள்.
௫ ெவற்றெபறுகற ஒவ்ெவாருவரும் இவர்கைளப்ேபால் ெவண்ணிற
ஆைடகைள அணிந்துெகாள்வார்கள். நான் அவர்களது ெபயர்கைள ஜீவப்
புத்தகத்தலிருந்து எடுத்துப்ேபாட மாட்ேடன். அவர்கள் என்ைனச் ேசர்ந்தவர்கள்.
இதைன நான் என் பதாவன் முன்பும், தூதர்களுக்கு முன்பும் ெசால்ேவன்.”
௬ சைபகளுக்கு ஆவயானவர் ெசால்வைத ேகட்க ற யாவரும் கவனிக்க
ேவண்டும்.

பலெதல்பயா சைபக்குஇேயசுவன்நருபம்
௭ “பலெதல்பயா சைபயன்தூதனுக்குஎழுத ேவண்டியது:
“உண்ைமயுள்ளவரும்பரிசுத்தமுள்ளவரும்இைவகைளஉனக்குக்கூறுகறார்.

அவர்தாவீதன்தறவுேகாைலஉைடயவராகஇருக்கன்றார். அவர்ஒருகதைவத்
த றந்தால், அைத யாராலும் மூட முடியாது. ேமலும் அவர் கதைவ மூடினால்
யாராலும்அைதத்த றக்கமுடியாது.
௮ “நீ ெசய்பவற்ைற நான் அற ேவன். நான் உங்களுக்கு முன்னால் தறந்த

வாசைல ைவக்க ேறன். அதைன எவராலும் அைடக்க முடியாது. நீங்கள்
பலவீனமானவர்கள் என்பது எனக்குத் ெதரியும். ஆனால் என் உபேதசத்ைத
நீங்கள் பன்பற்றனீர்கள். என் ெபயைரச் ெசால்ல நீங்கள் பயப்படவல்ைல.
௯ கவனியுங்கள். சாத்தாைனச் ேசர்ந்த கூட்டம் ஒன்று உள்ளது. அவர்கள்
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தம்ைம யூதர்கள் எனக் கூறுகறார்கள். உண்ைமயல் அவர்கள் ெபாய்யர்கேள!
அவர்கள்உண்ைமயானயூதர்கள்அல்லர். அவர்கைளஉங்கள்முன்அடிபணிந்து
வணங்கச்ெசய்ேவன். என்னால் ேநச க்கப்படுக ற மக்கள் நீங்கள் என்பைத
அவர்கள் அறவர். ௧௦ எனது கட்டைளகைள நீங்கள் பன்பற்ற ப் ெபாறுைமயாக
இருந்தீர்கள். அதனால் துன்ப காலத்தல் உங்கைளப் பாதுகாப்ேபன். முழு
உலகமும் துன்பப்படும்ேபாது நீங்கள் தப்ப த்துக்ெகாள்வீர்கள். அத்துன்பம்
உலகல்வாழும்மக்கைளச் ேசாத க்கும்.
௧௧ “நான் வைரவல் வருக ேறன். இப்ெபாழுது உள்ள வழியல் ெதாடர்ந்து

ெசல்லுங்கள். அப்ெபாழுது எவராலும் உங்கள் க ரீடத்ைத எடுத்துக்ெகாள்ள
முடியாது. ௧௨இதல் ெவற்ற ெபறுகறவன் என் ேதவனின் ஆலயத்தல், ச றந்த
தூணாக வளங்குவான். இதல் ெவற்ற ெபறுகறவனுக்காக நான் இதைனச்
ெசய்ேவன். அவன் எப்ேபாதும் ேதவனின் ஆலயத்ைத வ ட்டு வலகமாட்டான்.
அவன் ேமல் எனது ேதவனின் ெபயைர எழுதுேவன். அவன் ேமல் எனது
ேதவனுடைய நகரத்தன் ெபயைரயும் எழுதுேவன். அந்த நகரத்தன் ெபயர்
புதய எருசேலம். பரேலாகத்தலிருக்கன்ற என் ேதவனிடமிருந்து இந்நகரம்
இறங்க வந்துெகாண்டிருக்கன்றது. நான் எனது புதய ெபயைரயும் அவன் மீது
எழுதுேவன்.” ௧௩ சைபகளுக்கு ஆவயானவர் கூறுவைதக் ேகட்கன்ற யாவரும்
கவனிக்க ேவண்டும்.
லேவாத க்ேகயா சைபக்குஇேயசுவன்நருபம்
௧௪ “லேவாத க்ேகயா சைபக்குஎழுத ேவண்டியது:
“ஆெமன்* என்பவர் உங்களுக்குஇவற்ைறக்கூறுகறார். அவேர உண்ைமயும்

சத்தயமும் உள்ள சாட்ச . ேதவனால் பைடக்கப்பட்டவற்ைறெயல்லாம்ஆள்பவர்
அவர்.
௧௫ “அவர் கூறுவது: நீ ெசய்பவற்ைற நான் அற ேவன். நீ அனலானவனும்

அல்ல, குளிர்ந்தவனும் அல்ல. ஆனால் நீ குளிராகேவா அனலாகேவா
இருக்கேவண்டும் என்று வரும்புக ேறன். ௧௬ நீ ெவப்பமாக மட்டுேம உள்ளாய்.
நீ அனலாகேவா குளிராகேவா இல்ைல. எனேவ உன்ைனத் துப்ப வ டத்
தயாராக உள்ேளன். ௧௭உன்ைனச் ெசல்வன் என்று நீ ெசால்லிக்ெகாள்க றாய்.
உன்னிடம் எல்லாம் உள்ளது. உனக்கு எதுவும் ேதைவ இல்ைல என்று நீ
நைனக்கறாய். ஆனால்உண்ைமயல்நீபரிதாபத்த ற்குரியவன்,ஏைழ,குருடன்,
ந ர்வாணி. ௧௮ ெநருப்பால் தூய்ைமயாக்கப்பட்ட தங்கத்ைத என்னிடமிருந்து
வாங்குமாறு உனக்கு நான் அறவுறுத்துக ேறன். பன்னேர நீ உண்ைமயான
ெசல்வந்தன் ஆவாய். ெவண்ணிற ஆைடைய வாங்க க்ெகாள்ளுங்கள். ப றகு
நீங்கள் ந ர்வாணத்ைத மூடிக்ெகாள்ளலாம். உங்கள் கண்களுக்கான மருந்ைத
வாங்க க்ெகாள்ளுங்கள். ப றகுஉங்களால்உண்ைமயாகப் பார்க்கமுடியும்.
௧௯ “நான் ேநச க்க ற மக்கைளத் தருத்துேவன், தண்டிப்ேபன். எனேவ

கடினமாய் முயற்ச ெசய்யுங்கள். உங்கள் மனைதயும் வாழ்ைவயும்
மாற்ற க்ெகாள்ளுங்கள். ௨௦இேதா நான் கதவருகல் நன்றுதட்டுக ேறன். எனது
குரைலக் ேகட்டு ஒருவன் கதைவத் தறந்தால், நான் உள்ேள வந்து அவேனாடு
உணவுஉண்ேபன். அவனும்என்ேனாடுஉணவுஉண்பான்.
௨௧ “ெவற்ற ெபறுகற ஒவ்ெவாருவைனயும் என் சம்மாசனத்தல் என்ேனாடு

அமரச் ெசய்ேவன். அதுேபாலேவ நான் ெவற்றெகாண்டு என் பதாேவாடு

* ௩:௧௪: ஆெமன் இேயசுவன் ெபயைரப்ேபால இது இங்கு பயன்படுத்தப்படுக றது. இதன் ெபாருள்,
உண்ைமயானசலவஷயங்கைளஉறுதயாய்ஒப்புக்ெகாள்வது.
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ச ம்மாசனத்தல் உட்கார்ந்ேதன். ௨௨ ேகட்க ற சக்த ெகாண்ட ஒவ்ெவாருவனும்
ஆவயானவர் சைபகளுக்குக்கூறுவைதக் ேகட்பானாக.”

௪
ேயாவான்பரேலாகத்ைதப் பார்த்தல்
௧ ப றகு நான் பார்த்ேதன். அங்ேக எனக்கு முன்ேன பரேலாகத்தன் கதவு

தறந்தருந்தது. என்னிடம்முன்புேபச யஅேதகுரைலஅங்குேகட்ேடன். அக்குரல்
எக்காளத்ைதப்ேபான்று ஒலித்தது. “இங்ேக ஏறவா. இதற்கப்புறம் என்ன
நகழேவண்டும்என்பைதஉனக்குக்காட்டுக ேறன்”என்றதுஅக்குரல். ௨பன்னர்
ஆவயானவரால்ஆட்ெகாள்ளப்பட்ேடன். பரேலாகத்தல்ஒருச ம்மாசனம்எனக்கு
முன்பாக இருந்தது. அதன் ேமல் ஒருவர் வீற்றருந்தார். ௩அவர் பார்ப்பதற்கு
ைவரக்கல்லும், பதுமராகக் கல்லும்ேபால இருந்தார். அந்த ச ம்மாசனத்ைதச்
சுற்ற மரகதம் ேபான்றஒருவானவல்இருந்தது.
௪ ச ம்மாசனத்ைதச் சுற்ற இருபத்த நான்கு ச றய ச ம்மாசனங்கள் இருந்தன.

அந்த இருபத்துநான்கு ச றய ச ம்மாசனங்களில் இருபத்து நான்கு மூப்பர்கள்
அமர்ந்தருந்தனர். மூப்பர்கள் ெவண்ணிற ஆைடகைள அணிந்தருந்தனர்.
அவர்கள் தைலயல் தங்கக் க ரீடங்கள் இருந்தன. ௫ ச ம்மாசனத்தலிருந்து
மின்னல்கள் ஒளிர்ந்தன. இடிேயாைச ேகட்டது. ச ம்மாசனத்த ற்கு முன்பு ஏழு
வளக்குகள் எரிந்துெகாண்டிருந்தன. அந்த ஏழு வளக்குகள் ேதவனுைடய ஏழு
ஆவகளாகும். ௬அந்தச் ச ம்மாசனத்துக்கு முன்பாகப் பார்ப்பதற்கு கண்ணாடிக்
கடல்ேபாலஒன்றருந்தது.
அக்கடல் பளிங்குேபால் ெதளிவாகவும் இருந்தது. அந்தச் ச ம்மாசனத்தன்

முன்னாலும் பக்கங்களிலும் நான்கு ஜீவன்கள் இருந்தன. அவற்றற்கு
முன்புறமும் பன்புறமும் கண்கள் நைறந்தருந்தன. ௭ அந்த முதல் ஜீவன்
சங்கத்ைதப் ேபான்றருந்தது. இரண்டாவது ஜீவன் காைளையப்ேபால
இருந்தது. மூன்றாவதுஜீவனுக்குமனிதைனப்ேபாலமுகமிருந்தது. நான்காவது
ஜீவன் பறக்கும் கழுைகப் ேபான்றருந்தது. ௮ இந்த நான்கு ஜீவன்களுக்கும்
ஆறு சறகுகள் இருந்தன. இவற்றுக்கு உள்ேளயும் ெவளிேயயும் கண்கள்
இருந்தன. இரவும், பகலும் அைவ நறுத்தாமல் கீழ்க்கண்டவற்ைறக்
கூறக்ெகாண்டிருந்தன:

“சகல வல்லைமயும் உள்ளவராக ய கர்த்தராக ய ேதவன் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர்,
பரிசுத்தர்,

அவர் எப்ேபாதும்இருந்தார்,இருக்கறார்,இனிேமல்வரப்ேபாக றார்.”

௯ அந்த உய ர்வாழும் ஜீவன்கள் ச ம்மாசனத்தன் ேமல் வீற்றருப்பவருக்கு
மகைமையயும், ெபருைமையயும் நன்றையயும் ெசலுத்துகன்றன. அவேர
எல்லாக் காலங்களிலும் வாழ்ந்துெகாண்டிருப்பவர். எப்ெபாழுதும் அந்த உய ர்
வாழும் ஜீவன்கள் இப்புகழ்ச்சையச் ெசய்துெகாண்டிருக்கன்றன. ௧௦ அந்த
இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும் ேதவனுக்கு முன் குனிந்து வணங்குகன்றனர்.
எப்ெபாழுதும் வாழ்ந்துெகாண்டிருக்கன்றவைர மூப்பர்கள் வணங்குகன்றனர்.
அவர்கள் தங்கள் க ரீடங்கைளக் கழற்ற ச ம்மாசனத்தன் முன் ைவத்து வ ட்டு
கீழ்க்கண்டவாறுகூறுகன்றனர்:

௧௧ “எங்கள்கர்த்தரும் ேதவனுமானவேர!
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மகைமக்கும், கனத்த ற்கும், வல்லைமக்கும் தகுதயானவர் நீர் அத காரமும்
உள்ளவர்.

எல்லாவற்ைறயும்பைடத்தவர் நீர்.
உம் வருப்பத்தாேலேய யாவும் பைடக்கப்பட்டு நைலத்தருக்கவும்
ெசய்கன்றன.”

௫
௧ ச ம்மாசனத்தன்ேமல் உட்கார்ந்தருப்பவரின் வலதுைகப் பக்கத்தல்

எழுதப்பட்ட ஒரு ேதால் சுருைளக் கண்ேடன். அதல் இருபக்கமும்
எழுதப்பட்டிருந்தது. அது மூடி ைவக்கப்பட்டு ஏழு முத்தைரகளும்
இடப்பட்டிருந்தன. ௨ ஒரு சக்த வாய்ந்த ேதவதூதைனயும் நான் கண்ேடன்.
அவன் உரத்த குரலில் அைழத்து “இம்முத்தைரகைள உைடத்து இந்தத் ேதால்
சுருைளத் தறந்துவடுகற தகுத உள்ளவன் யார்?” என்று ேகட்டான். ௩ஆனால்
பரேலாகத்த ேலா, பூமிய ேலா, பூமிக்கு அடிய ேலா இருக்க ற எவரும் இதுவைர
அம்முத்தைரகைளஉைடத்து தறந்து உள்ேள பார்க்க இயலவல்ைல. ௪எவரும்
அந்தத் ேதால் சுருைளத் தறந்து உள்ேள இருப்பைதப் பார்க்காததால் நான்
மிகவும் அழுேதன். ௫ ஆனால் முதயவர்களுள் ஒருவர் என்னிடம், “அழாேத!
யூதர் குலத்தல் ப றந்த சங்கமான இேயசு ெவற்ற ெபற்றார். அவர் தாவீதன்
வழி வந்தவர். அவர் ஏழு முத்தைரகைளயும் உைடத்து இந்தத் ேதால் சுருைளத்
தறந்துபார்க்கும்ஆற்றல்உள்ளவர்.”
௬ ப றகு ஒரு ஆட்டுக்குட்டி ச ம்மாசனத்தன் மத்தயல் ந ற்பைதக் கண்ேடன்.

அதைனச் சுற்ற நான்கு ஜீவன்களும் இருந்தன. மூப்பர்களும் அதைனச்
சுற்ற இருந்தனர். அந்த ஆட்டுக்குட்டி ெகால்லப்பட்டது ேபால ேதான்றயது.
அதற்கு ஏழு ெகாம்புகளும் ஏழு கண்களும் இருந்தன. அைவ ேதவனுைடய ஏழு
ஆவகளாகும். அைவ உலகெமங்கும் அனுப்பப்பட்டைவ. ௭அந்த ஆட்டுக்குட்டி
ேதவனுைடய வலது ைகயலிருந்த ேதால் சுருைள எடுத்தது. ௮ உடேன
உய ர் வாழும் ஜீவன்களும் இருபத்து நான்கு மூப்பர்களும் அந்த ஆட்டுக்
குட்டிையப் பணிந்து வணங்கனர். ஒவ்ெவாருவரிடமும் ஒரு இைசக்கருவ
இருந்தது. அேதாடுதூபவர்க்கத்தால் நைறந்த ெபாற்கலசங்கைளயும்அவர்கள்
ப டித்தருந்தனர். அத்தூபவர்க்கங்கள் நைறந்த ெபாற்கலசங்கள் ேதவனுைடய
பரிசுத்தமான மக்களின் ப ரார்த்தைனகைளக் குறக்கன்றன. ௯அவர்கள்அந்த
ஆட்டுக்குட்டிக்காகப் புதய பாடைலப் பாடினர்.

“ேதால்சுருைளஎடுக்க நீேர தகுதயுள்ளவர்.
அதன்முத்தைரகைளயும்நீேரஉைடக்கத்தக்கவர்.

ஏெனன்றால்நீர் ெகால்லப்பட்டவர்
உம்குருதயால் ேதவனுக்காக மக்கைளமீட்டுக்ெகாண்டவர்.
அவர்கள்பல்ேவறுஇனத்ைத,ெமாழிைய,நாட்ைட,குழுைவச்ேசர்ந்தவர்கள்.

௧௦ நீர் நம் ேதவனுக்காக ஒரு இராஜ்யத்ைதயும், ஆசாரியர்கைளயும்
உருவாக்கனீர்.

அவர்கள்இந்தஉலகத்ைதஆளுவார்கள்.”

௧௧ ப றகு நான் பல தூதர்கைளப் பார்த்ேதன். அவர்களது குரைலக் ேகட்ேடன்.
அத்தூதர்கள் ச ம்மாசனத்ைதச் சூழ்ந்து இருந்தனர். அவர்கள் ஜீவன்கைளயும்,
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முதயவர்கைளயும் சூழ்ந்து இருந்தனர். அவர்களின் எண்ணிக்ைக ஆய ரம்
ஆய ரமாகவும் பத்தாய ரம் பத்தாய ரமாகவும் இருந்தது. ௧௨ அந்தத் தூதர்கள்
உரத்தகுரலில்கீழ்க்கண்டவாறுபாடினார்கள்.

“ெகால்லப்பட்ட இந்த ஆட்டுக்குட்டியானவேர வல்லைமைய, ெசல்வத்ைத,
ஞானத்ைத, பலத்ைத, புகைழ,மகைமைய,

பாராட்டுகைளப்ெபற்றுக்ெகாள்ளத்தகுதயானவர்.”

௧௩ ப றகு பரேலாகத்தல் உள்ள அத்தைன உயருள்ள ஜீவன்களும்,
பூமியலும்கடலிலும்பூமிக்குஅடியலுள்ளஉலகலுமுள்ளஅத்தைனஉயருள்ள
ஜீவன்களும்கீழ்க்கண்டவாறுெசால்வைதக் ேகட்ேடன்.

“ச ம்மாசனத்தன்ேமல் வீற்றருக்க றவருக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும்
பாராட்டுகளும்,

கனமும், புகழும்,அதகாரமும் சதாகலங்களிலும்உண்டாகட்டும்.”

௧௪ இைதக் ேகட்டு அந்த நான்கு உயருள்ள ஜீவன்களும் “ஆெமன்” என்று
ெசால்லின. மூப்பர்களும்பணிந்துவணங்கனர்.

௬
ஆட்டுக்குட்டியானவர்முத்தைரகைளஉைடக்க றார்
௧ பன்பு ஏழு முத்தைரகளுள் முதல் முத்தைரைய ஆட்டுக்குட்டியானவர்

உைடப்பைதக் கண்ேடன். அப்ேபாது நான்கு உயருள்ள ஜீவன்களுள் ஒன்று
இடிேபான்ற குரலில் ேபசத்ெதாடங்குவைதக் கண்ேடன். “வா!” என்று
ெசான்னது அக்குரல். ௨ நான் பார்த்தேபாது எனக்கு முன்பாக ஒரு ெவள்ைளக்
குதைர இருப்பைதப் பார்த்ேதன். அக்குதைரயல் சவாரி ெசய்தவன் ஒரு
வல்ைலப் ப டித்தருந்தான். அவனுக்கு ஒரு க ரீடம் ெகாடுக்கப்பட்டது. அவன்
பைகவர்கைள வீழ்த்துவதற்காகச் ெசன்றான். ெவல்வதற்காகேவ புறப்பட்டுப்
ேபானான்.
௩ ஆட்டுக்குட்டியானவர் இரண்டாம் முத்தைரைய உைடத்தார். அப்ேபாது

இரண்டாவது உயருள்ள ஜீவன் “வா!” என்று ெசால்வைதக் ேகட்ேடன். ௪ ப றகு
இன்ெனாரு குதைர ெவளிேய வந்தது. அது தீ ேபான்ற சவப்பு வண்ணம்
ெகாண்டது. அதன்ேமல் இருந்தவனுக்கு உலகத்தல் உள்ள சமாதானத்ைத
எடுத்துவ டவும், பூமியல் உள்ள மக்கள் ஒருவைர ஒருவர் ெகால்வதற்குமான
அதகாரமும் ெகாடுக்கப்பட்டது. அத்துடன் அவனுக்கு ஒரு ெபரிய வாளும்
தரப்பட்டது.
௫ ஆட்டுக்குட்டியானவர் மூன்றாவது முத்தைரைய உைடத்தார். அப்ேபாது

மூன்றாவது உயருள்ள ஜீவன், “வா!” என்று என்னிடம் கூறயைதக் ேகட்ேடன்.
நான் பார்த்தேபாது ஒரு கறுப்புக் குதைர ெவளிேய வந்தது. அதன்ேமல்
இருந்தவன் தராசு ஒன்ைறக் ைகயல் ைவத்தருந்தான். ௬ அப்ெபாழுது
ஒருவைக சப்தத்ைதக் ேகட்ேடன். அச்சப்தம் நான்கு உயருள்ள ஜீவன்களின்
மத்தயலிருந்ேத வந்தது. “ஒரு நாள் கூலியாக ஒரு படி ேகாதுைம. ஒரு நாள்
கூலியாகமூன்றுபடிவாற்ேகாதுைம,எண்ெணையயும்,த ராட்ைசஇரசத்ைதயும்
வீணாக்காேத” என்றுகூறற்று.
௭ ஆட்டுக்குட்டியானவர் நான்காம் முத்தைரைய உைடத்தார். அப்ேபாது

நான்காம் உயருள்ள ஜீவன் “வா!” என்று அைழத்தது. ௮ நான் பார்த்தேபாது
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மங்கய ந றமுள்ள ஒரு குதைர வந்தது. இக்குதைரைய ஓட்டி வந்தவனுக்கு
“மரணம்” என்றுெபயர். ேமலும்அவனுக்குப்பன்னால் “பாதாளம்”ெநருக்கமாய்
வந்துெகாண்டிருந்தது. உலகல் உள்ள கால் பங்கு மக்களின்ேமல் அவனுக்கு
அதகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது. வாளாலும், பஞ்சத்தாலும் ேநாயாலும் காட்டு
மிருகங்களாலும்மக்கைளக்ெகால்லும்அதகாரத்ைதஅவன்ெபற்றான்.
௯ஆட்டுக்குட்டியானவர்ஐந்தாவதுமுத்தைரையயும்உைடத்தார். அப்ெபாழுது

பலிபீடத்தன் கீேழ தம் வசுவாசத்த ற்காகவும், சாட்ச ெசான்னதற்காகவும்
ெகால்லப்பட்டவர்களின்ஆன்மாக்கைளநான்பார்த்ேதன். ௧௦அந்தஆன்மாக்கள்
உரத்த குரலில் சத்தமிட்டன. “பரிசுத்தமும் உண்ைமயும் உள்ள ேதவேன!
எங்கைளக் ெகான்றதற்காக உலகல் வாழ்ந்துெகாண்டிருக்க ற மக்கைள
நயாயம் தீர்த்துத் தண்டிக்க எவ்வளவு காலம் ஆகும்?” என்றன. ௧௧ ப றகு
ஒவ்ெவாரு ஆன்மாவுக்கும் ெவள்ைள அங்ககள் ெகாடுக்கப்பட்டன. ப றகு
ச றது ேநரத்த ற்குக் காத்தருக்கும்படி அவற்றற்குச் ெசால்லப்பட்டது.
ெகால்லப்படப்ேபாக ற அவர்கைளப்ேபான்ற க றஸ்துவன் ேசைவயலுள்ள
எல்லா சக ஊழியர்களும் உண்ைமயல் ெகால்லப்படுவதுவைர அைவ
காத்தருக்க ேவண்டும்.
௧௨ஆட்டுக்குட்டியானவர்ஆறாவதுமுத்தைரையஉைடப்பைதக்கவனித்ேதன்.

அப்ேபாது ெபரிய நல நடுக்கம் ஏற்பட்டது. சூரியன் இருண்டது. துக்கம்
ெகாண்டாடுக றவன் அணிக ற ஆைடகள்ேபால அது கறுத்தது. நலவு
இரத்தம்ேபால சவப்பானது. ௧௩ வானத்து நட்சத்த ரங்கள், புயல் காலத்தல்
அத்த மரத்தலிருந்து அத்த ப் பழங்கள் உதருவது ேபான்று பூமியல்
உத ர்ந்தன. ௧௪ வானம் இரண்டாகப் பளந்தது. அது ேதால் சுருைளப்ேபால
சுருண்டுெகாண்டது! மைலகளும், தீவுகளும் தங்களது இடத்ைத வ ட்டு
நகர்ந்தன.
௧௫ மக்கள் குைககளிலும், மைலப்புறங்களிலும் ஒளிந்துெகாண்டனர்.

அவர்களுடன் அரசர்களும், ஆள்ேவார்களும், அதகாரிகளும், ெசல்வந்தர்களும்
இருந்தனர். அடிைமகளும் சுதந்தரமானவர்களும் அவர்கேளாடு
ஒளிந்துெகாண்டனர். ௧௬ மக்கள் மைலகைளயும் பாைறகைளயும் பார்த்து
“எங்கள் ேமல்வழுங்கள். ச ம்மாசனத்தல்இருப்பவரின் பார்ைவயல்இருந்தும்
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ேகாபத்தலிருந்தும் எங்கைள மைறத்துவடுங்கள்.
௧௭ அவர்கள் தம் ேகாபத்ைதக் காட்டுக ற தருணமாகய மாெபரும் நாள்
வந்துவ ட்டது. அதைன எத ர்த்து ஒருவராலும் ந ற்கமுடியாது.” என்று
கூறனார்கள்.

௭
1,44,000இஸ்ரேவல்மக்கள்
௧ அதற்குப் ப றகு நான்கு ேதவதூதர்கள் பூமியன் நான்கு மூைலகளிலும்

ந ற்பைதக் கண்ேடன். நான்கு தூதர்களும் நான்கு காற்றுகைளயும் ப டித்து
ைவத்தருந்தனர். பூமியன் மீதும் கடலின் மீதும் மரத்தன் மீதும் காற்று
அடியாதபடிக்குக் கட்டுப்படுத்தனர். ௨ ப றகு க ழக்குத் தைசயல் இருந்து
ஒரு ேதவதூதன் வருவைதக் கண்ேடன். அவனிடம் ஜீவனுள்ள ேதவனுைடய
முத்தைரக் ேகால் இருந்தது. அந்தத் தூதன் உரத்த குரலில் ஏைனய நான்கு
தூதர்கைளயும்அைழத்தான். அந்த நான்குதூதர்களுக்கும் ேதவன்பூமிையயும்
கடைலயும் ேசதப்படுத்துவதற்கு உரிய அத காரத்ைதக் ெகாடுத்தருந்தார்.
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௩அவர்களிடம் அந்தத் ேதவ தூதன், “நாம் நமது ேதவனின் ெதாண்டர்களுக்கு
அவர்கள் ெநற்றயல் அைடயாளக்குற இடேவண்டும். அதுவைர பூமிையயும்
கடைலயும்மரங்கைளயும் ேசதப்படுத்தாமல்இருங்கள்” என்றுகூறனான்.
௪ ப றகு முத்தைரய டப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்ைகையக் ேகட்ேடன்.

இஸ்ரேவலின் பல்ேவறு குடும்பக் குழுக்களிலிருந்து அவர்கள் 1,44,000 ேபர்
இருந்தார்கள்.

௫யூதாகுடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
ரூபன்குடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
காத்குடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
௬ஆேசர்குடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
நப்தலிகுடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
மனாேசகுடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
௭ச மிேயான்குடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
ேலவ குடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
இசக்கார்குடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
௮ெசபுேலான்குடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
ேயாேசப்புகுடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000
ெபன்யமீன்குடும்பத்தலிருந்து
முத்தைரய டப்பட்டவர்கள் 12,000

ெபருங்கூட்டம்
௯ ப றகு நான் பார்த்தேபாது மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக இருந்தனர். ஒரு

மனிதனால் எண்ண முடியாத அளவுக்கு அவர்கள் அதக எண்ணிக்ைக
உைடயவர்களாகஇருந்தார்கள். அவர்கள் சகல நாடுகளிலும், பழங்குடிகளிலும்,
இனங்களிலும்,ெமாழிகளிலும்,இருந்துவந்தவர்கள். அவர்கள்ச ம்மாசனத்தன்
முன்னும், ஆட்டுக்குட்டியானவர் முன்னும் நன்றனர். அவர்கள் ெவள்ைள
அங்ககைள அணிந்து தம் ைககளில் குருத்ேதாைலகைளப் ப டித்தருந்தனர்.
௧௦ அவர்கள் உரத்த குரலில் “ச ம்மாசனத்தன்ேமல் வீற்றருக்கும் நம்
ேதவனுக்கும், ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் ெவற்ற உரியது!” என்று குரல்
எழுப்பனர்.
௧௧ அங்ேக நான்கு உயருள்ள ஜீவன்களும் மூப்பர்களும் இருந்தனர்.

அவர்கைளயும் ச ம்மாசனத்ைதயும் சுற்ற ேதவ தூதர்கள் நன்றனர். அவர்கள்
தைலகுனிந்து பணிவுடன் வழிபட்டார்கள். ௧௨ அவர்கள், “ஆெமன்! எங்கள்
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ேதவனுக்குத் துதயும், மகைமயும், ஞானமும், ஸ்ேதாத்த ரமும், கனமும்,
வல்லைமயும், பலமும் எல்லாக் காலங்களிலும் உண்டாவதாக! ஆெமன்”
என்றனர்.
௧௩ப றகுமூப்பர்களில்ஒருவர்என்னிடம், “ெவள்ைளஅங்க அணிந்தஇவர்கள்

யார்? எங்கருந்துஇவர்கள்வந்தனர்?” என்றுேகட்டார்.
௧௪அதற்குநான், “ஐயா,அதுஉங்களுக்ேகெதரியும்” என்ேறன்.
அந்த மூப்பேரா, “இவர்கள் மிகுந்த கஷ்டத்தல் இருந்து வந்தருக்க றார்கள்.

இவர்கள் தங்கள் ஆைடகைள ஆட்டுக்குட்டியானவரின் இரத்தத்தல் ேதாய்த்து*
உடுத்தயவர்கள். இப்ெபாழுது இவர்கள் ெவண்ைமயாகவும் தூய்ைமயாகவும்
இருக்கன்றனர். ௧௫ எனேவ இப்ெபாழுது இவர்கள் ச ம்மாசனத்தல் உள்ள
ேதவனின் முன்னால் ந ற்கன்றனர். அவர்கள் இரவும் பகலும் அவருைடய
ஆலயத்தல் ேதவைனவழிபடுகன்றனர். ச ம்மாசனத்தல்வீற்றருக்கும் ேதவன்
அவர்கைளக் காப்பாற்றுவார். ௧௬ இவர்களுக்கு ஒருேபாதும் மீண்டும் பச
வருவதல்ைல. இவர்களுக்கு ஒருேபாதும் தாகமும் எடுப்பதல்ைல. சூரியன்
இவர்கைளச் சுடுவதல்ைல. ெவப்பமும் இவர்கைளத் தாக்குவதல்ைல.
௧௭ ச ம்மாசனத்தன் நடுவல் உள்ள ஆட்டுக்குட்டியானவேர இவர்களின்
ேமய்ப்பராக இவர்கள் அைனவைரயும் ஜீவத் தண்ணீருள்ள ஊற்றுக்கு
அைழத்துச் ெசல்வார். இவர்களின் கண்களில் இருந்து ெபருகும் ஒவ்ெவாரு
கண்ணீர்த்துளிையயும் ேதவன்துைடத்துவடுவார்.”

௮
ஏழாவதுமுத்தைர
௧ ஆட்டுக்குட்டியானவர் ஏழாவது முத்தைரைய உைடத்தார். அப்ேபாது

ஏறக்குைறயஅைரமணி ேநரத்துக்குப்பரேலாகம்முழுவதும்அைமத ஏற்பட்டது.
௨ேதவனுக்குமுன்னர் ஏழு ேதவதூதர்கள் நன்றுெகாண்டிருப்பைதக் கண்ேடன்.
அவர்களுக்குஏழுஎக்காளங்கள்ெகாடுக்கப்பட்டன.
௩ இன்ெனாரு தூதன் வந்து பலிபீடத்தன் அருகல் நன்றான். அவன்

தூபம் காட்டும் ெபாற்கலசத்ைதப் ப டித்தருந்தான். ேதவனுைடய பரிசுத்த
மக்களின் ப ரார்த்தைனகேளாடு ெபாற்பீடத்தன் மீது எரிக்கும் ெபாருட்டு
அவனிடம் மிகுதயான தூபவர்க்கம் ெகாடுக்கப்பட்டது. ௪ தூதனின் ைகயல்
உள்ள கலசத்தல் இருந்து தூபப் புைகயானது ேதவனிடம் ெசன்றது. அது
ேதவனுைடயமக்களதுப ரார்த்தைனகேளாடும்ெசன்றது. ௫பன்புஅந்தத்தூதன்
தூபகலசத்ைத எடுத்தான். பன்பு அைதப் பலிபீடத்து ெநருப்பால் ந ரப்பனான்.
பன் அதைனப் பூமியல் வீசெயற ந்தான். அதன் பறகு அங்ேக மின்னலும்,
இடியும், ேவறுசப்தங்களும், நலநடுக்கமும்ஏற்பட்டன.
ஏழுதூதர்களும்தம்எக்காளங்கைளஊதுதல்
௬ப றகுஏழுதூதர்களும்தம்ஏழுஎக்காளங்கைளயும்ஊதத்தயாரானார்கள்.
௭ முதல் தூதன் தன் எக்காளத்ைத ஊதனான். அப்ேபாது இரத்தம் கலந்த

கல் மைழயும் ெநருப்பும் உண்டாக பூமிய ேல வழுந்தன. இதனால் மூன்றல்
ஒரு பங்கு பூமியும், மூன்றல் ஒரு பங்கு மரங்களும் எரிந்துேபாயன.
பசும்புற்கெளல்லாம்கரிந்து ேபாயன.

* ௭:௧௪: ேதாய்த்து அவர்கள் இேயசுவல் வசுவாசம் உைடயவர்கள். எனேவ அவர்களின் பாவங்கள்
மன்னிக்கப்பட்டன.
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௮ இரண்டாம் தூதன் தன் எக்காளத்ைத ஊதனான். அதனால் ெநருப்பு
பற்ற எரிகன்ற மைல ேபான்ற ஒன்று கடலில் எறயப்பட்டது. எனேவ கடலின்
மூன்றல் ஒரு பகுத இரத்தமாய ற்று. ௯ கடலில் உய ர் வாழ்கன்ற உய ர்களில்
மூன்றல் ஒரு பகுத ெசத்துப்ேபானது. கப்பல்களில் மூன்றல் ஒரு பகுத
அழிந்துேபாய ற்று.
௧௦மூன்றாம்தூதன் தன் எக்காளத்ைதஊதனான். ப றகு வானில் உள்ள ஒரு

ெபரிய நட்சத்த ரம் தீப்பந்தம்ேபால எரிந்துவழுந்தது. அதுஆறுகளில்மூன்றல்
ஒரு பகுத மீதும் நீரூற்றுகளின் மீதும் வழுந்தது. ௧௧ அந்த நட்சத்த ரத்தன்
ெபயர் எட்டி. அதனால் தண்ணீரில் மூன்றல் ஒரு பகுத எட்டிையப் ேபான்று
கசப்பாய ற்று. அவற்ைறக்குடித்த ஏராளமானமக்கள்இறந்துேபாயனர்.
௧௨ நான்காம் தூதன் தன் எக்காளத்ைத எடுத்து ஊதனான். அதனால்

மூன்றல்ஒருபகுதயானசூரியனும், சந்த ரனும்,நட்சத்த ரங்களும்ேசதப்பட்டன.
அவற்றல் மூன்றல் ஒரு பங்கு இருண்டது. இரவலும், பகலிலும் மூன்றல் ஒரு
பாகம்ெவளிச்சம்இல்லாமல் ேபானது.
௧௩ நான் கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும் ேபாது வானில் பறந்துெகாண்டிருந்த

ஒரு கழுகன் சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன். அது உரத்த குரலில், “ஆபத்து, ஆபத்து,
பூமியல் உயருடன் வாழ்பவர்களுக்கு ஆபத்து. எஞ்சய மற்ற மூன்று
ேதவதூதர்கள்தம்எக்காளங்கைளஊதும்ேபாதுஆபத்துேநரும்” என்றது.

௯
ஐந்தாம் எக்காளம்முதலாவதுஆபத்ைதஆரம்ப த்துைவக்கறது
௧ ஐந்தாம் தூதன் தன் எக்காளத்ைத ஊதனான். அப்ேபாது ஒரு நட்சத்த ரம்

ஆகாயத்தலிருந்து மண்ணில் வழுந்தைதக் கண்ேடன். அதற்குப் பாதாள
உலகத்துக்குச் ெசல்லும் வழியன் தறவுேகால் ெகாடுக்கப்பட்டது. ௨ அந்த
நட்சத்த ரம் பாதாளஉலகத்தன்வழிையத்த றந்தது. ெபரியசூைளயல்இருந்து
புைக வருவது ேபான்று பாதாளத்தல் இருந்து புைக வந்தது. அப்புைகயால்
சூரியனும்ஆகாயமும்இருண்டது.
௩ அப்புைகயல் இருந்து ெவட்டுக்களிகள் புறப்பட்டு பூமியன் ேமல் பறந்து

வந்தன. அவற்றுக்குத் ேதளுக்கு ஒப்பான வல்லைம ெகாடுக்கப்பட்டது.
௪ பூமியல் உள்ள புல்ைலேயா ெசடி ெகாடிகைளேயா, மரத்ைதேயா
ேசதமாக்கக்கூடாது என்று ெவட்டுக்களிகளுக்கு ஆைண இருந்தது.
ேதவனுைடய முத்தைரையத் தம் ெநற்றயல் தாங்காத மனிதர்கைள மாத்த ரம்
ேசதப்படுத்த அவ்ெவட்டுக் களிகளுக்கு உத்தரவு இருந்தது. ௫ மக்களுக்கு
ஐந்து மாதங்கள் ெதாந்தரவு தருமாறு ெவட்டுக்களிகளுக்கு அதகாரம்
ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது. அவற்றுக்கு மனிதைரக் ெகால்லும் அதகாரம்
ெகாடுக்கப்படவல்ைல. மக்களுக்கு ஏற்பட்ட வலியானது ேதளால் ெகாட்டப்பட்ட
மக்கள் ெபறும் வலிேபான்றருந்தது. ௬ அத்தைகய நாட்களில் மக்கள்
ெசத்துப்ேபாவதற்குரிய வழிையத் ேதடுவார்கள். ஆனால் அவர்களால்
முடியாது. அவர்கள் சாக வரும்பனாலும் சாவானது அவர்களிடமிருந்து
ஒளிந்துெகாள்ளும்.
௭ ெவட்டுக்களிகள், ேபாருக்குத் தயார் ெசய்யப்பட்ட குதைரகைளப்ேபால

இருந்தன. அவற்றன்தைலகளின்ேமல்ெபான்மயமானக ரீடங்கள்ேபான்றைவ
இருந்தன. அைவ மனித முகங்கைளயும், ௮ ெபண்களின் கூந்தைலப்ேபால
நீண்ட தைல மயைரயும், சங்கத்தனுைடயைதப் ேபான்ற பற்கைளயும்
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ெகாண்டிருந்தன. ௯ அவற்றன் மார்புகள் இரும்புக் கவசங்கைளப்ேபால்
இருந்தன. அவற்றன் சறகுகளிலிருந்து புறப்படும்ஓைசயானதுயுத்தகளத்தல்
நுைழயும் குதைரகள் பூட்டிய ரதங்களின் இைரச்சைலப்ேபால இருந்தது.
௧௦அந்த ெவட்டுக்களிகளுக்குத் ேதள்களுக்கருப்பைதப் ேபான்ற ெகாடுக்குகள்
இருந்தன. ஐந்து மாத காலத்து வலியுண்டாகக் காரணமாக இருக்கும்
சக்த , அவற்றன் வால்களில் இருந்தது. ௧௧ பாதாளத்தன் தூதைன அைவ
அரசனாகக் ெகாண்டிருந்தன. அவனுைடய ெபயரானது எப ேரய ெமாழியல்
அெபத்ேதான்* என்று அைழக்கப்படுக றது. க ேரக்க ெமாழியல் அவன் ெபயர்
அப்ெபால்லிேயான்என்றுஅைழக்கப்படுக றது.
௧௨முதலாம் ஆபத்து கடந்துேபாய ற்று. ஆனாலும் எச்சரிக்ைகயாயருங்கள்.

இன்னும்இரண்டுஆபத்துக்கள்வரஇருக்கன்றன.

ஆறாவதுஎக்காளெதானி
௧௩ஆறாவதுேதவதூதன்தன்எக்காளத்ைதஊதனான். அப்ேபாதுேதவனுக்கு

முன்பாக இருந்த ெபாற்பீடத்தன் நான்கு ெகாம்புகளிலுமிருந்து ஒரு சத்தம்
வருவைதக் ேகட்ேடன். ௧௪ ப றகு அச்சத்தம் அந்த ஆறாம் தூதனிடம் “ஐப ராத்
என்னும் நத க்கைரயல் கட்டப்பட்டிருக்க ற நான்கு தூதர்கைளயும் அவழ்த்து
வடு” என்று ெசால்லக் ேகட்ேடன். ௧௫ எனேவ, அந்த ஆண்டுக்கும், அந்த
மாதத்துக்கும், நாளுக்கும், மணிக்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்த அந்த நான்கு
தூதர்களும் வடுவக்கப்பட்டார்கள். உலகல் உள்ள மக்களில் மூன்றல் ஒரு
பங்கனைரக் ெகால்லும்படிக்கு அவர்கள் வடுதைல ெசய்யப்பட்டார்கள்.
௧௬ அவர்களது பைடயல் குதைரகளின் எண்ணிக்ைக எவ்வளவு என்று நான்
ேகள்வப்பட்ேடன். அைவஇருபதுேகாடிஆகும்.
௧௭ குதைரகைளயும் அதன்ேமல் வீற்றருந்தவர்கைளயும் நான் எனது

தரிசனத்தல் கண்ேடன். அவர்கள் ெநருப்ைபப்ேபால சவந்த ந றமும்,
நீல ந றமும், கந்தகம் ேபான்ற மஞ்சள் நறமுமான மார்புக் கவசங்கைள
அணிந்தருந்தனர். அக்குதைரகளின் தைலகள் சங்கத்தன் தைலகைளப்
ேபான்று வளங்கன. அக்குதைரகளின் வாயல் இருந்து ெநருப்பும், புைகயும்,
கந்தகமும் ெவளி வந்தன. ௧௮ குதைரயன் வாயல் இருந்து ெவளி வந்த
புைகயாலும் ெநருப்பாலும், கந்தகத்தாலும் உலகல் உள்ளமூன்றல் ஒரு பங்கு
மக்கள் ெகால்லப்பட்டார்கள். ௧௯ அக்குதைரகளின் பலமானது அவற்றன்
வாயலும் வாலிலும் இருந்தது. அவற்றன் வால்கள் பாம்புகைளப் ேபான்று
இருந்தது. அவற்றல்மனிதைரக் கடிக்கும்தைலகளும்இருந்தன.
௨௦ப றகுஎஞ்சயமனிதர்கள்ைககளால்அவர்கள்ெசய்தவக்க ரகங்கள்பற்ற

தம் மனைத மாற்ற க்ெகாள்ளவல்ைல. ெபான் ெவள்ளி, ெசம்பு, கல், மரம்
ேபான்றவற்றால் ெசய்யப்பட்ட, பார்க்கேவா, ேகட்கேவா, நடக்கேவா ெசய்யாத
ேபய்கைளயும் வக்க ரகங்கைளயும் வழிபடுவைத அவர்கள் நறுத்தவல்ைல.
(அவ்வுருவங்கள் பார்க்கேவா ேகட்கேவா நடக்கேவா முடியாதைவகள்).
௨௧ இம்மக்கள் தம் இதயத்ைதயும், வாழ்ைவயும் மாற்ற க்ெகாள்ளவல்ைல.
இவர்கள் மற்றவர்கைளக் ெகால்லும் வழக்கத்ைதயும் வ டவல்ைல. தம்
தீயமந்த ரங்கள், பாலியல் பாவங்கள், தருட்டு ேவைலகள் ேபான்றவற்ைறயும்
வ டவல்ைல.
* ௯:௧௧: அெபத்ேதான் பைழய ஏற்பாட்டில்இப்ெபயர் மரணத்தற்குரிய இடத்ைதகுறத்தது. ேயாபு. 26:6;
சங்கீதம் 88:11.



ெவளி. ௧௦:௧ 2417 ெவளி. ௧௧:௨

௧௦
ேதவதூதனும்ஒருசறுேதால்சுருளும்
௧ ப றகு நான் பரேலாகத்தல் இருந்து இறங்க வந்த ஒரு பலமுள்ள

ேதவதூதைனக் கண்ேடன். அவைன ேமகங்கள் ஆைடையப்ேபால
சுற்றயருந்தன. அவனதுதைலையச்சுற்ற வானவல்இருந்தது. அவனதுமுகம்
சூரிைனப் ேபான்று இருந்தது. அவனது கால்கேளா ெநருப்புத் தூண்கைளப்
ேபான்று வளங்கன. ௨ அந்தத் தூதன் தன் ைகயல் சறு ேதால் சுருள்
ஒன்ைற ைவத்தருந்தான். அத்ேதால்சுருள் தறந்தருந்தது. அத்தூதன் தன்
வலதுகாைலக் கடலிலும் இடது காைல பூமியலும் ைவத்தான். ௩ சங்கம்
ெகர்ச்ச ப்பைதப்ேபான்றுஅத்தூதன்சத்தமிட்டான். பன்ஏழுஇடிகளும்சத்தமாக
முழங்கன.
௪ அந்த ஏழு இடிகளும் ெசால்லச் ெசால்ல நான் எழுதத் ெதாடங்க ேனன்.

ஆனால் அப்ேபாது பரேலாகத்தல் இருந்து ஒரு குரல் ேகட்டது. அது “ஏழு
இடிகளும் ெசால்வைத நீ எழுதாேத. அவற்ைற இரகச யமாய் மூடிைவ” என்று
ெசான்னது.
௫ கடலின் ேமலும் பூமியன் ேமலும் நன்றுெகாண்டிருந்த ேதவ தூதன்

தன் ைகையப் பரேலாகத்துக்கு ேநராக உயர்த்தயைதப் பார்த்ேதன்.
௬ எல்லாக் காலங்களிலும் ஜீவக்க ற ேதவனின் வல்லைமயால் அத்தூதன்
ஆைணயட்டான். ேதவேனவானத்ைதயும்அதல்உள்ளவற்ைறயும் பைடத்தவர்.
அவேர பூமிையயும் அதல் உள்ள அைனத்ைதயும் பைடத்தவர். அவேர
கடைலயும் அதல் உள்ளவற்ைறயும் பைடத்தவர். அந்தத்தூதன், “இனி தாமதம்
இருக்காது! ௭ ஏழாம்தூதன் எக்காளத்ைதஊதத் தயாராக இருக்கும் நாட்களில்
ேதவனுைடயஇரகச யத் த ட்டம் நைறேவறும். ேதவன்தன்ஊழியக்காரரிடமும்,
தீர்க்கதரிச களிடமும்கூறயநற்ெசய்த தான்அத்த ட்டம்” என்றான்.
௮ மீண்டும் அேத குரைல நான் பரேலாகத்தலிருந்து ேகட்ேடன். அக்குரல்

என்னிடம், “ேபா, அத்தூதன் ைகயல் உள்ள தறந்தருக்கும் ேதால் சுருைள
வாங்க க்ெகாள். கடலிலும்,பூமியலும்ந ற்க றதூதேனஇவன்” என்றது.
௯ எனேவ, நான் அத்தூதனிடம் ெசன்று அச்சறு ேதால்சுருைளத் தருமாறு

ேகட்ேடன். அத்தூதன் என்னிடம் “இத்ேதால் சுருைள எடுத்துத் தன்றுவடு. இது
உன்வயற்றல்கசப்பாகஇருக்கும்ஆனால்உன்வாயல்இதுேதைனப்ேபான்று
இனிக்கும்”, என்றான். ௧௦அதனால் தூதனின் ைகயல் இருந்து அச்சறு ேதால்
சுருைள நான் வாங்க ேனன். அதைன நான் தன்ேறன். அது என் வாயல்
ேதைனப் ேபான்று இனித்தது. ஆனால் அது என் வயற்றுக்குப் ேபானதும்
கசந்தது. ௧௧ அப்ேபாது அவன் என்னிடம் “நீ மறுபடியும் பல்ேவறு இனங்கள்,
நாடுகள், ெமாழிகள், அரசர்கள் ஆக ேயாைரப் பற்ற த் தீர்க்கதரிசனம் ெசால்ல
ேவண்டும்” என்றான்.

௧௧
இரண்டுசாட்ச கள்
௧ ப றகு ைகக்ேகால் ேபான்ற ஒரு அளவு ேகால் என்னிடம்

ெகாடுக்கப்பட்டது. அப்ேபாது ேதவதூதன் நன்று என்னிடம், “ேபா, ேபாய்
ேதவனுைடய ஆலயத்ைதயும், பலிபீடத்ைதயும் அளந்து பார், அதற்குள்
வழிபட்டுக்ெகாண்டிருப்பவர்கைளயும் அளந்து பார். ௨ஆலயத்தற்கு ெவளிேய
இருக்க ற ப ரகாரம் யூதர் அல்லாதவர்களுக்காகக் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க றது.
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அைத அளக்காேத. அந்த மக்கள் பரிசுத்த நகரத்தல் 42 மாதங்கள்
நடமாடுவார்கள். ௩ நான் எனது இரண்டு சாட்ச களுக்கும் 1,260 நாட்களின்
அளவற்குத்தீர்க்கதரிசனம்ெசால்லஅதகாரம்ெகாடுப்ேபன். அவர்கள்முரட்டுத்
துணியாலானஆைடையஅணிந்தருப்பார்கள்” என்றான்.
௪ இரண்டு ஒலிவ மரங்களும் பூமியன் கர்த்தருக்கு முன்னிைலயல்

இருக்கற இரு வளக்குத்தண்டுகளும் இந்த இரு சாட்ச களாகும். ௫ எவராவது
சாட்ச கைளச் ேசதப்படுத்த முயற்ச த்தால், சாட்ச களின் வாயல் இருந்து
ெநருப்பு வந்து எத ரிகைள அழித்துவடும். எவெராருவர் சாட்ச கைளச்
ேசதப்படுத்தமுயன்றாலும்அவர்கள்இதுேபாலேவஅழிக்கப்படுவர். ௬அவர்கள்
தீர்க்கதரிசனம் ெசால்லிவருகற நாள்களில் மைழெபய்துவ டாதபடிவானத்ைத
அைடக்க அவர்களுக்கு வல்லைம உண்டு. அவர்களுக்குத் தண்ணீைர இரத்தம்
ஆக்குகற வல்லைமயும் உண்டு. வரும்பும்ேபாெதல்லாம் அடிக்கடி பூமிையச்
சகலவதமான வாைதகளாலும் வாத க்கவும் அவர்களுக்கு எல்லாவதமான
அதகாரமும்உண்டு.
௭ அந்த இரு சாட்ச களும் தங்களது ெசய்த கைளச் ெசால்லி முடித்தபன்,

பாதாளத்தல் இருந்து ெவளிவருகற மிருகம் அவர்கைள எத ர்த்துச்
சண்ைடயடும். அம்மிருகம் அவர்கைளத் ேதாற்கடித்து அவர்கைளக் ெகால்லும்.
௮ ப றகு ஞானார்த்தமாக ேசாேதாம் என்றும் எக ப்து என்றும் அைழக்கப்படுக ற
அந்தமகாநகரத்தன்ெதருக்களில்அச்சாட்ச களின்சடலங்கள்க டக்கும். கர்த்தர்
சலுைவயல் அைறயப்பட்டு, மரணமைடந்த நகரமும் இது தான். ௯ஒவ்ெவாரு
இனத்தலும், பழங்குடியலும், ெமாழியலும், நாட்டிலும்உள்ளமக்கள்,மூன்றைர
நாட்களுக்கு நகர வீத களில் அப்பணங்கைளக் காண்பார்கள். அவற்ைற
அடக்கம் ெசய்ய அவர்கள் மறுப்பர். ௧௦அந்த இருவரும் இறந்துேபானதற்காக,
பூமியல் உள்ள அைனத்து மக்களும் மக ழ்ச்ச அைடவர். அவர்கள் வருந்து
நடத்த தமக்குள் பரிசுகைள அளிப்பர். அச்சாட்ச கள் உலகல் உள்ள
மக்களுக்கு மிகுதயாகத் துன்பம் அளித்ததால்தான் அம்மக்கள் இவ்வாறு
நடந்துெகாள்வார்கள்.
௧௧ஆனால் மூன்றைர நாட்களுக்குப்பன், அந்த இருவரின் சடலங்களுக்கும்

ேதவனிடமிருந்து ெவளிப்பட்ட ஓர் உய ர்மூச்சு ஜீவைனக் ெகாடுத்தது. அவர்கள்
எழுந்துநன்றார்கள். இைதப் பார்த்தவர்கள்அச்சத்தால் நடுங்கனர். ௧௨பன்னர்
அவ்வரு சாட்ச களும் பரேலாகத்தல் இருந்து வந்த ஒரு குரைலக் ேகட்டனர்.
அது “இங்ேக வாருங்கள்” என்று அைழத்தது. அவர்கள் ேமகங்களின்
வழியாகப் பரேலாகத்துக்குப் ேபானார்கள். அவர்கள் ேபாவைத அவர்களுைடய
பைகவர்கள்கவனித்தனர்.
௧௩அேத ேநரத்தல் ஒரு ெபரிய நல நடுக்கம் ஏற்பட்டது. அந்நகரின் பத்தல்

ஒரு பகுத அழிந்துேபானது. அந்நல நடுக்கத்தால் ஏழாய ரம் மக்கள் இறந்து
ேபாயனர். இறந்து ேபாகாத மற்றவர்கள் மிகவும் பயந்துேபானார்கள். அவர்கள்
பரேலாகத்தல்உள்ளேதவைனமகைமப்படுத்தனர்.
௧௪இரண்டாவது ேபராபத்து நடந்துமுடிந்தது. மூன்றாம் ேபராபத்துவைரவல்

வரஇருக்க றது.

ஏழாவதுஎக்காளம்
௧௫ ஏழாவது ேதவதூதன் தன் எக்காளத்ைத ஊதனான். அப்ேபாது

பரேலாகத்தல்உரத்த சத்தங்கள்ேகட்டன. அைவ:
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“உலகத்தன் இராஜ்யம் இப்ேபாது கர்த்தருக்கும் அவருைடய க றஸ்துவுக்கும்
ெசாந்தமாய ற்று.

அவர் எல்லாக் காலங்களிலும்ஆள்வார்”
என்றன.

௧௬ ப றகு தம் ச ம்மாசனங்களில் ேதவனுக்கு முன்பாக உட்கார்ந்தருந்த 24
மூப்பர்களும் தைரயல்படும்படி தைலகுனிந்து ேதவைன வழிபட்டனர். ௧௭அந்த
மூப்பர்கள்,

“சகல வல்லைமயும் வாய்ந்த கர்த்தராக ய ேதவேன, நாங்கள் நன்ற
ெசலுத்துக ேறாம்.

நீேரஇருக்க றவரும்இருந்தவரும்ஆவீர்.
உம்மிகப் ெபரியவல்லைமையப்பயன்படுத்த

ஆளத்ெதாடங்கயதால்நாங்கள்உமக்குநன்ற ெசலுத்துக ேறாம்.
௧௮உலகல்உள்ளமக்கள்எல்லாம் ேகாபமாகஇருந்தனர்.

ஆனால்,இதுஉம்ேகாபத்துக்குரிய காலம்.
இதுேவஇறந்துேபானவர்கள்நயாயம்தீர்க்கப்படும்காலம்.

உங்கள் ஊழியர்களாகய தீர்க்கதரிச களும் உங்கள் பரிசுத்தவான்களும்
பலன்ெபறும்காலம்.

ச ற ேயாராயனும்ெபரிேயாராயனும்சரி,
உம்மீதுமத ப்புைடயமக்கள்ச றப்புெபறுகறகாலம்.

உலைக அழிக்க றவர்கள் அழிந்துேபாக ற காலமும் இதுேவ” என்று
ெசான்னார்கள்.

௧௯ ப றகு ேதவனுைடய ஆலயம் பரேலாகத்தல் த றக்கப்பட்டது. அந்த
ஆலயத்தல் ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகயன் ெபட்டி காணப்பட்டது. பன்னர்
மின்னலும், இடி முழக்கங்களும், நலநடுக்கங்களும், ெபருங்கல்மைழயும்
உண்டாயற்று.

௧௨
ஒருெபண்ணும்,இராட்சச பாம்பும்
௧அத்துடன்பரேலாகத்தல்ஓர்அத சயம்காணப்பட்டது: ஒருெபண்சூரியைன

அணிந்தருந்தாள். அவளது பாதங்களின் கீேழ சந்த ரன் இருந்தது. அவளது
தைலயன் ேமல் பன்னிரண்டு நட்சத்த ரங்கள் உள்ள க ரீடம் இருந்தது. ௨அவள்
கருவுற்றருந்தாள். அவள் வலியால் கதறனாள். ஏெனனில் அவள் குழந்ைத
ெபறுகறநைலயல்இருந்தாள். ௩ப றகுஇன்ெனாருஅத சயமும்பரேலாகத்தல்
காணப்பட்டது. மிகப் ெபரிய சவப்பு வண்ணமுைடய இராட்சசப் பாம்பு
ேதான்றயது. அதற்கு ஏழு தைலகளிருந்தன. ஏழு தைலகளிலும் ஏழு க ரீடங்கள்
இருந்தன. அத்துடன் பத்துக் ெகாம்புகளும் அதற்கு இருந்தன. ௪அதன் வால்
உயர்ந்து வானில் உள்ள நட்சத்த ரங்களில் மூன்றல் ஒரு பங்ைக இழுத்து
அவற்ைறத் தைரயல் வீச எற ந்தன. பள்ைள ெபறுகற நைலயல் இருந்த
அப்ெபண்ணின் முன்பு அந்தப் பாம்பு எழுந்து நன்றது. அவளுக்குக் குழந்ைத
ப றந்ததும் அைதத் தன்ன அப்பாம்பு தயாராக இருந்தது. ௫ அப்ெபண் ஒரு
ஆண்குழந்ைதையப்ெபற்ெறடுத்தாள். அவன்எல்லா ேதசங்கைளயும்இரும்புக்
ேகாலால்ஆட்ச ெசய்வான். ப றகுஅக்குழந்ைதேதவனுைடயமுன்னிைலயலும்
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ச ம்மாசனத்தன் முன்னிைலயலும் எடுத்துச்ெசல்லப்பட்டது. ௬ அப்ெபண்
ேதவனால் தயார் ெசய்யப்பட்டஇடமான பாைலவனத்தற்குள்ஓடினாள். அங்ேக
1,260 நாட்கள்கவனித்துக்ெகாள்ளப்படுவாள்.
௭ பன்பு பரேலாகத்தல் ஒரு ேபார் உருவாயற்று. அந்த இராட்சசப் பாம்புடன்

மிகாேவலும்* அவைனச் சார்ந்த ேதவ தூதர்களும் ேபாரிட்டார்கள். பாம்பும்,
அதன் தூதர்களும் தரும்ப த் தாக்கனார்கள். ௮ பாம்பு ேபாதுமான வல்லைம
உைடயதாய் இல்ைல. இராட்சசப் பாம்பும், அதன் தூதர்களும் பரேலாகத்தல்
தம் இடத்ைத இழந்தார்கள். ௯ அப்பாம்பு பரேலாகத்தல் இருந்து தூக்க
எறயப்பட்டது. (ப சாசு என்றும் சாத்தான் என்றும் அைழக்கப்படுகன்ற பைழய
பாம்பு தான் இந்த இராட்சசப் பாம்பு ஆகும். அவன் உலகம் முழுவைதயும்
தவறான வழிக்குள் நடத்துகறான்) பாம்பும் அதன் தூதர்களும் பூமியல் வீச
எறயப்பட்டார்கள்.
௧௦ அப்ேபாது நான் பரேலாகத்தல் ஓர் உரத்த குரைலக் ேகட்ேடன். அது,

“ெவற்றயும் வல்லைமயும் நம் ேதவனுைடய இராஜ்யமும், அவருைடய
கறஸ்துவன் அதகாரமும் இப்ேபாது வந்தருக்கன்றன. ஏெனனில் நமது
சேகாதரர்கள்ேமல் குற்றம் சுமத்தயவன் புறந்தள்ளப்பட்டான். நம் ேதவனுக்கு
முன்பாக இரவும் பகலும் நம் சேகாதரர்கள் ேமல் குற்றம் சுமத்தயவன் அவேன
ஆவான். ௧௧நமதுசேகாதரர்கள்ஆட்டுக்குட்டியானவரின்இரத்தத்தாலும்,தங்கள்
சாட்ச யன் வசனத்தாலும் சாத்தாைன ெவன்றார்கள். அவர்கள் தம் வாழ்ைவக்
கூட அத கம் ேநச க்கவல்ைல. அவர்கள் மரணத்துக்கும் அஞ்சவல்ைல.
௧௨எனேவ, பரேலாகங்கேள! அவற்றல்வாழ்பவர்கேள! மக ழ்ச்ச அைடயுங்கள்.
ஆனால் பூமிக்கும் கடலுக்கும் ஆபத்தாகும். ஏெனனில் சாத்தான் உங்களிடம்
வந்துவ ட்டான். அவன் ேகாபத்ேதாடு இருக்கன்றான். அவனது காலம் அத கம்
இல்ைலஎன்பதுஅவனுக்குத்ெதரியும்” என்றது.
௧௩ இராட்சசப் பாம்பானது தான் பூமியல் வீச எறயப்பட்டைத

அற ந்துெகாண்டது. ஆைகயால் அது ஆண்பள்ைளையப் ெபற்ற
அந்தப் ெபண்ைணத் துரத்தயது. ௧௪ ஆனால் அப்ெபண்ணுக்குப்
ெபருங்கழுகன் இரண்டு சறகுகள் ெகாடுக்கப்பட்டன. அவற்றால் அவள்
பாைலவனத்தல் தனக்காக தயார் ெசய்யப்பட்ட இடத்துக்குப் பறந்து ெசல்ல
முடிந்தது. பாம்ப டமிருந்து அவள் அங்ேக மூன்றைர வருட காலத்த ற்கு
கவனித்துக்ெகாள்ளப்பட்டாள். ௧௫ ப றகு அப்பாம்பு தன் வாயல் இருந்து
நதையப் ேபான்று நீைர ெவளிய ட்டது. ெவள்ளம் அப்ெபண்ைண
இழுத்துப்ேபாக ஏதுவாக அந்நீர் அவைள ேநாக்க ச் ெசன்றது. ௧௬ஆனால் பூமி
அப்ெபண்ணுக்கு உதவயது. பூமி தன் வாையத் த றந்து இராட்சசப் பாம்பன்
வாயல்இருந்துெவளிவரும்ெவள்ளத்ைதவழுங்கயது.
௧௭ பன்னும் அப்பாம்புக்கு அப்ெபண்ணின்மீது மிகுந்த ேகாபம் இருந்தது.

அவளது மற்ற பள்ைளகேளாடு ேபாரிட அப்பாம்பு புறப்பட்டுப் ேபாய ற்று.
ேதவனுைடய கட்டைளக்குக் கீழ்ப்படிக றவர்களும், இேயசு ேபாத த்த
உண்ைமையக் ெகாண்டிருப்பவர்களுேம அவளுைடய மற்ற பள்ைளகள்
ஆவார்கள்.
௧௮அந்தஇராட்சசப் பாம்பு கடற்கைரயல்நன்றது.

* ௧௨:௭: மிகாேவல் ேதவதூதர்களுக்குத்தைலைமயானதூதன். யூதா 9.



ெவளி. ௧௩:௧ 2421 ெவளி. ௧௩:௧௨

௧௩
இரண்டுமிருகங்கள்
௧ பன்பு கடலுக்குள் இருந்து ஒரு மிருகம் ெவளிவருவைதக் கண்ேடன்.

அதற்குப் பத்துக் ெகாம்புகளும் ஏழு தைலகளும் இருந்தன. அதன்
ஒவ்ெவாரு ெகாம்பன் ேமலும் ஒரு க ரீடம் இருந்தது. அதன் ஒவ்ெவாரு
தைலமீதும் ஒரு ெகட்ட ெபயர் எழுதப்பட்டிருந்தது. ௨ அந்த மிருகம்
பார்ப்பதற்கு ஒரு சறுத்ைதையப் ேபான்று இருந்தது. அதன் கால்கள்
கரடியன் கால்கைளப்ேபாலவும் அதன் வாய் சங்கத்தன் வாையப்ேபாலவும்
இருந்தன. இராட்சசப் பாம்பானது அம்மிருகத்துக்குத் தன் முழு பலத்ைதயும்,
ச ம்மாசனத்ைதயும், அதகாரத்ைதயும் ெகாடுத்தது. ௩ அம்மிருகத்தன்
தைலகளில் ஒன்று சாவுக்ேகதுவாகக் காயம்பட்டதுேபால காணப்பட்டது.
சாவுக்ேகதுவான அக்காயம் குணப்படுத்தப்பட்டது. உலகல் உள்ள அத்தைன
ேபரும் அதைனக் கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு அம்மிருகத்ைதப் பன்பற்றனர்.
௪இராட்சசப் பாம்பு அந்த மிருகத்துக்கு அைனத்து பலத்ைதயும் ெகாடுத்ததால்
மக்கள் அப்பாம்ைப வழிபடத் ெதாடங்கனர். மக்கள் அம்மிருகத்ைதயும்
வழிபட்டனர். அவர்கள், “இம்மிருகத்ைதப்ேபான்று பலமிக்கது ேவறு
என்ன இருக்கறது? அதைன எத ர்த்து யாரால் ேபாரிடமுடியும்?” என்று
ேபச க்ெகாண்டனர்.
௫ அம்மிருகம் ெபருைமயானவற்ைறயும், தீய வார்த்ைதகைளயும் ேபச

அனுமதக்கப்பட்டது. நாற்பத்த ரண்டு மாதங்கள் தன் அதகாரத்ைதச் ெசலுத்த
அம்மிருகம்அனுமதக்கப்பட்டது. ௬அம்மிருகம்தன்வாையத்த றந்துேதவனுக்கு
எத ரானவற்ைறப் ேபச யது. அது ேதவனுைடய ெபயருக்கு எத ராகவும்,
ேதவன் வாழும் இடத்துக்கு எத ராகவும், பரேலாகத்தல் வாழ்பவர்களுக்கு
எத ராகவும் ேபச யது. ௭ ேதவனுைடய பரிசுத்த மக்களுக்கு எத ராகப் ேபாரிட்டு
ெவற்ற ெபறும் அதகாரமும் அந்த மிருகத்துக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தது.
உலகல் உள்ள ஒவ்ெவாரு குல, இன, ெமாழி, நாட்டின் மீதும் அதற்கு
அதகாரம் ெகாடுக்கப்பட்டது. ௮ உலகல் வாழும் அத்தைன மக்களும் அந்த
மிருகத்ைத வழிபடுவார்கள். இவர்கள், உலகத்தன் துவக்கக்காலம் முதல்
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ஜீவ புத்தகத்தல் ெபயர்கள் எழுதப்படாத மக்கள்
ஆவார்கள்.
௯ேகட்க ற சக்த உள்ளவன்எவனும்இதைனக்ேகட்பானாக.

௧௦எவெனாருவன்சைறப்படுத்த க்ெகாண்டுேபாக றாேனா
அவன்சைறபட்டுப் ேபாவான்.

எவெனாருவன்வாளால்ெகால்பவனாகஇருக்க றாேனா
அவன்வாளால்ெகால்லப்பட்டுப் ேபாவான்.

இதன் ெபாருள், “ேதவனுைடய பரிசுத்தவான்கள் ெபாறுைமயும் வசுவாசமும்
ெகாண்டிருக்க ேவண்டும்” என்பதாகும்.

பூமியலிருந்துெவளிவரும்மிருகம்
௧௧ ப றகு ேவெறாரு மிருகம் பூமிக்குள் இருந்து ெவளிவருவைதப் பார்த்ேதன்.

அதற்கு ஆட்டுக்குட்டிையப்ேபான்று இரண்டு ெகாம்புகள் இருந்தன. ஆனால்
அது இராட்சச பாம்பைனப் ேபான்று ேபச யது. ௧௨ இது முதல் மிருகத்தன்
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முன்ேன நற்க றது. முதல் மிருகம் பயன்படுத்தய அேத சக்தைய இதுவும்
பயன்படுத்துகறது. அது பூமியல் வாழ்க ற மக்கள் அைனவைரயும் அந்த
முதல் மிருகத்ைத வழிபடுமாறு தன் ஆற்றைலப் பயன்படுத்துகறது. அந்த
முதல் மிருகேம குணப்படுத்தப்பட்ட மரணக் காயத்ைதக் ெகாண்டிருந்தது.
௧௩ இந்த இரண்டாம் மிருகம் மாெபரும் அற்புதங்கைளச் ெசய்க றது. மக்கள்
கவனித்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாேத வானத்தலிருந்து பூமிக்கு ெநருப்ைப வரச்
ெசய்க றது.
௧௪அந்தமுதல் மிருகத்தன்முன்னிைலயல் தனக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்க ற

ஆற்றலினால் அற்புதங்கைள ந கழ்த்த , பூமியல் வச க்க ற மக்கைள
இம்மிருகம் வஞ்ச க்க றது. முதல் மிருகத்ைத ெகௗரவக்க ஒரு வக்க ரகத்ைதச்
ெசய்யுமாறு இரண்டாவது மிருகம் மக்களுக்கு ஆைணயட்டது. வாளால்
காயம் அைடந்தாலும் கூட இறக்காத மிருகம் இதுவாகும். ௧௫ முதல்
மிருகத்தன் உருவச் சைலக்கு உய ர் ெகாடுக்க ற வல்லைம இரண்டாவது
மிருகத்துக்குக் ெகாடுக்கப்பட்டது. ப றகு அந்த உருவச் சைலயால் ேபசவும்,
அைதவணங்காதவைரக்ெகால்லும்படிமக்கள்அைனவருக்கும்ஆைணயடவும்
முடிந்தது. ௧௬ இரண்டாவது மிருகமும் மக்கள் அைனவைரயும் அவர்கள்
ெபரியவர்களாக இருந்தாலும் சரி, ச றயவர்களாக இருந்தாலும் சரி, அவர்கள்
ெசல்வந்தர்களாக இருந்தாலும் சரி, ஏைழகளாக இருந்தாலும் சரி, அவர்கள்
சுதந்தரமானவர்களாக இருந்தாலும் சரி, அடிைமகளாக இருந்தாலும் சரி
அவர்களின் வலக்ைகயலாவது ெநற்றயலாவது முத்தைர ெபறும்படியும்
வலியுறுத்தயது. ௧௭எந்த ஒரு மனிதனுக்கும்அந்தஅைடயாளக்குற இல்லாமல்
வற்கேவா, வாங்கேவா முடியவல்ைல. அந்த அைடயாளம் என்பது மிருகத்தன்
ெபயர்அல்லதுெபயரின்எண்ணாகும்.
௧௮ புரிந்துெகாள்ளக் கூடிய அறவுள்ளவன் எவனும் அம்மிருகத்தன்

எண்ைணப் புரிந்துெகாள்ள முடியும். அந்த எண் ஒரு மனிதனின் எண்ணாகும்.
அவனதுஎண் 666ஆகும்.

௧௪
மீட்கப்பட்டவர்களின்பாடல்
௧ ப றகு நான் பார்த்தேபாது என் முன்னால் ஆட்டுக்குட்டியானவைரக்

கண்ேடன். அவர் சீேயான் மைலமீது நன்றுெகாண்டிருந்தார். அவேராடு ஒரு
லட்சத்து நாற்பத்து நாலாய ரம் மக்கள் இருந்தனர். அவர்களது ெநற்றயல்
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ெபயரும் அவரது ப தாவன் ெபயரும் எழுதப்பட்டு
இருந்தது.
௨ ெபரு ெவள்ளத்தன் இைரச்சைலப்ேபாலவும் இடியன் ெபரு

முழக்கத்ைதப்ேபாலவும் ஒரு சத்தம் பரேலாகத்தல் ஏற்பட்டைதக் ேகட்ேடன்.
அச்சத்தம் சுரமண்டலக்காரர்களால் தம் சுரமண்டலங்கைள வாச க்க ற
ஓைசையப்ேபால இருந்தது. ௩ மக்கள் ஒரு புதய பாடைலச் ச ம்மாசனத்துக்கு
முன்பாகவும் நான்கு உயருள்ள ஜீவன்களின் முன்பாகவும் மூப்பர்களின்
முன்பாகவும் பாடினர். அப்புதய பாடைல ஒரு லட்சத்து நாற்பத்து நாலாய ரம்
மக்கள் மட்டுேம கற்றுக்ெகாள்ள முடிந்தது. அவர்கேள பூமியல் இருந்து
மீட்கப்பட்டவர்கள். ேவறு எவராலும் அப்பாடைலக் கற்றுக்ெகாள்ளமுடிய
வல்ைல.
௪ அந்த ஒரு லட்சத்து நாற்பத்து நாலாய ரம் மக்களும் ெபண்களால்

தம்ைம மாசுபடுத்த க்ெகாள்ளாதவர்கள். அவர்கள் தம்ைமச் சுத்தமாய்
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ைவத்தருந்தனர். ஆட்டுக்குட்டியானவர் எங்ெகல்லாம் ேபாக றாேரா
அங்ெகல்லாம் அவர்கள் பன்ெதாடர்ந்து ெசல்க றவர்கள். இந்த ஒரு லட்சத்து
நாற்பத்து நாலாய ரம் மக்கள் மட்டும் பூமியல் இருந்து மீட்கப்பட்டவர்கள்.
இவர்கேள ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும் ேதவனுக்கும் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட முதல்
மனிதர்கள். ௫ இவர்கள் ெபாய் ெசால்லும் குற்றத்துக்கு ஆளாகாதவர்கள்.
இவர்கள்குற்றம்அற்றவர்களாகஇருக்க றார்கள்.

மூன்றுேதவதூதர்கள்
௬ ப றகு, இன்ெனாரு ேதவதூதன் உயேர காற்றல் பறந்து வருவைத நான்

பார்த்ேதன். பூமிய ேல வாழ்க ற ஒவ்ெவாருகுல, ேதச, ெமாழி, இனத்தவருக்கும்
அறவக்கும்படியான ந த்தய நற்ெசய்தைய அத்தூதன் ைவத்தருந்தான்.
௭ அவன் உரத்த குரலில், “ேதவனுக்கு பயப்படுங்கள். அவருக்கு புகழ்
ெசலுத்துங்கள். அவர் எல்லா மக்களுக்கும் நீயாயத்தீர்ப்பு ெகாடுக்கும் ேவைள
வந்தருக்க றது. ேதவைன வழிபடுங்கள். அவர் பரேலாகத்ைதப் பைடத்தார்.
பூமிையயும், கடைலயும்நீரூற்றுக்கைளயும்பைடத்தார்” என்றான்.
௮ ப றகு இரண்டாம் ேதவதூதன் முதல் தூதைனப் பன்ெதாடர்ந்து வந்தான்.

அவன், “அவள்அழிக்கப்பட்டாள். பாப ேலான்என்னும்மாநகரம்அழிக்கப்பட்டது.
அவள்தன்ேவச த்தனமானதும்ேதவனுைடயேகாபமானதுமானமதுைவஎல்லா
ேதசங்களுக்கும்குடிக்கக்ெகாடுத்தாள்” என்றான்.
௯ மூன்றாவது ேதவதூதன் மற்ற இரு தூதர்கைளயும் பன் ெதாடர்ந்து

வந்தான். அவன் உரத்த குரலில், “எவெனாருவன் மிருகத்ைதயும்,
மிருகத்தன் உருவத்ைதயும் வழிபடுக றாேனா, எவெனாருவன் மிருகத்தன்
அைடயாளத்ைதத்தன்முன்ெநற்றய ேலா,ைகய ேலாபத த்துக்ெகாள்க றாேனா
அவனுக்குக் ேகடு உருவாகும். ௧௦அவன் ேதவனுைடய ேகாபமாக ய மதுைவக்
குடிப்பான். அவன் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கும், பரிசுத்த ேதவதூதர்களுக்கும்
முன்பாக அக்கனியாலும் கந்தகத்தாலும் துன்புறுத்தப்படுவான். ௧௧அவர்களது
வாைதயன் புைக சதா காலங்களிலும் எழும்ப க்ெகாண்டிருக்கும்.
மிருகத்ைதயும்அதன்உருவத்ைதயும் வழிபடுக றவர்களுக்கும்அதன் ெபயரின்
அைடயாளக் குறைய உைடய மக்களுக்கும் இரவும் பகலும் எக்காலமும்
ஓய்வு இருக்காது” என்றான். ௧௨ இதன் ெபாருள் யாெதனில் ேதவனுைடய
பரிசுத்தவான்கள் ெபாறுைமயுடன் இருக்கேவண்டும். அவர்கள் ேதவனுைடய
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிக றவர்களாகவும், இேயசுவல் தம் வசுவாசத்ைதப்
பற்ற க்ெகாள்க றவர்களாகவும்இருக்கேவண்டும்.
௧௩ ப றகு, பரேலாகத்தல் இருந்து ஒரு சத்தம் உண்டானைதக் ேகட்ேடன்.

அது “இைத எழுது: க றஸ்துவுக்குள் மரிக்க றவர்கள் இப்ெபாழுதலிருந்து
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள்” என்றது.

“ஆமாம் அவர்கள் தங்கள் கடினமான ேவைலகைள வ ட்டுவ ட்டு
ஓய்வுெபறுவார்கள். அவர்களது ெசயல்கள் அவர்கேளாடு தங்கும், இது
முற்றலும்உண்ைம” என்றுஆவயானவரும்கூறுகறார்.

பூமிஅறுவைடயாகுதல்
௧௪ நான் பார்த்தேபாது எனக்கு முன்னால் ஒரு ெவண்ணிற ேமகத்ைதக்

கண்ேடன். அம்ேமகத்தன் மீது மனித குமாரைனப் ேபான்ற ஒருவர்
உட்கார்ந்தருந்தார். அவரது தைலயல் ெபான் க ரீடம் இருந்தது. அவரது
ைகய ேலாகூர்ைமயானஅரிவாள்இருந்தது. ௧௫ப றகுஇன்ெனாரு ேதவதூதன்
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ஆலயத்தலிருந்து ெவளிேய வந்தான். அவன் ேமகத்தன்ேமல் இருப்பவைரப்
பார்த்து, “அறுவைடக்கு உரிய காலம் வந்துவ ட்டது. பூமியன் பயரும் முத ர்ந்து
வ ட்டது. எனேவ உங்கள் அறவாைள எடுத்து அறுவைட ெசய்யுங்கள்”
என்றான். ௧௬அப்ேபாதுேமகத்தன்ேமல்உட்கார்ந்தருந்தவர்தனதுஅரிவாைளப்
பூமியன்ேமல்நீட்டினார். பூமியன்வைளச்சல்அறுவைடஆயற்று.
௧௭ ப றகு இன்ெனாரு ேதவதூதன் பரேலாகத்தலுள்ள ஆலயத்ைத வ ட்டு

ெவளிேய வந்தான். அவனும் ஒரு கூர்ைமயான அரிவாைள ைவத்தருந்தான்.
௧௮ பன்பு இன்ெனாரு ேதவதூதன் பலிபீடத்தல் இருந்து ெவளிேய வந்தான்.
ெநருப்பன் மீது இவனுக்கு வல்லைம இருந்தது. கூர்ைமயான அரிவாைள
ைவத்தருந்த ேதவதூதைன அைழத்து, அவன், “பூமியன் த ராட்ைசகள்
பழுத்தருக்கன்றன. கூர்ைமயான உன் அரிவாைள எடு. பூமியன் த ராட்ைசக்
குைலகைள கூரிய உன் அரிவாளால் அறுத்துச் ேசகரி” என்று உரத்த குரலில்
கூறனான். ௧௯ அதனால் அத்தூதன் அரிவாைளப் பூமியன் மீது நீட்டி
பூமியன் த ராட்ைசப் பழங்கைள அறுத்து, ேதவனுைடய ேகாபமாக ய ெபரிய
ஆைலய ேல ேபாட்டான். ௨௦ நகரத்துக்கு ெவளியலிருந்த அந்த ஆைலய ேல
த ராட்ைசப் பழங்கள் நசுக்கப்பட்டன. அதலிருந்துஇரத்தம் ெவளிப்பட்டது. அது
குதைரகளின்தைலஉயரத்த ற்கு 200ைமல்தூரத்துக்குப்ெபாங்க எழுந்தது.

௧௫
இறுத வாைதகள்
௧ பரேலாகத்தல் நான் இன்ெனாரு அற்புதத்ைதப் பார்த்ேதன். அது ெபரிதும்

ஆச்சரியமுமானது. ஏழு ேதவ தூதர்கள் ஏழு துன்பங்கைளக் ெகாண்டு
வந்தார்கள். இைவதான்இறுதயானதுன்பங்கள். ஏெனன்றால்இதற்குப் ப றகு
ேதவனுைடயேகாபம்முடிந்துவடுகறது.
௨ ெநருப்பு கலந்த கண்ணாடிக் கடல் ேபான்ற ஒன்ைறக் கண்ேடன்.

மிருகத்ைதயும், அதன் உருவத்ைதயும் அதன் எண்ைணயும் ெவன்ற மக்கள்
அைனவரும் கடலருேக நன்றுெகாண்டிருந்தனர். அவர்களிடம் ேதவன்
ெகாடுத்த இைசக் கருவகள்இருந்தன. ௩அவர்கள் ேதவனுைடயஊழியராக ய
ேமாேசயன்பாடைலயும்,ஆட்டுக்குட்டியானவரின்பாடைலயும்பாடினர்:

“சர்வவல்லைமயுள்ளேதவேன!
நீர் ெசய்தைவஎல்லாம்ெபரியைவ,

அற்புதமானைவ. நாடுகளின்அரசேர!
உமதுவழிகெளல்லாம் நீதயும்உண்ைமயுமானைவ.

௪கர்த்தாேவ! மக்கள்அைனவரும்உமக்குஅஞ்சுவார்கள்.
எல்லாரும்உம்ெபயைரப் ேபாற்றுவார்கள்.

நீர்ஒருவேர பரிசுத்தமானவர்
எல்லா மக்களும்உம்முன்வந்துஉம்ைமவழிபடுவார்கள்.

ஏெனனில் நீர் நீதயானவற்ைறேயெசய்க றீர் என்பதுெதளிவு.”

௫ இதற்குப் ப றகு பரேலாகத்தல் நான் ஆலயத்ைதப் பார்த்ேதன். (இது
ேதவன் இருக்கற பரிசுத்தமான இடம்) அந்த ஆலயம் தறக்கப்பட்டது.
௬ ஏழு துன்பங்கைளயுைடய ஏழு ேதவதூதர்களும் ஆலயத்தலிருந்து
ெவளிேய வந்தனர். அவர்கள் பளபளக்க ற சுத்தமான ெமல்லிய ஆைடைய
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அணிந்தருந்தனர். அவர்கள் தம் மார்ைபச் சுற்ற ெபான்னால் ஆன
கச்ைசகைளக் கட்டியருந்தார்கள். ௭ நான்கு ஜீவன்களுள் ஒன்று ஏழு ேதவ
தூதர்களுக்கும் ஏழு ெபாற்கண்ணங்கைளக் ெகாடுத்தது. அக்கண்ணங்கள்
சதாகாலங்களிலும் ஜீவக்க ற ேதவனுைடய ேகாபத்தால் நைறந்தருந்தன.
௮ ேதவனுைடய மகைமயலிருந்தும் வல்லைமயலிருந்தும் வருகற புைகயால்
ஆலயம் நைறந்துவ ட்டது. ஏழு ேதவதூதர்களின் ஏழு துன்பங்களும்
முடிகறவைரயல்எவராலும்ஆலயத்துக்குள்நுைழயமுடியவல்ைல.

௧௬
ேதவ ேகாபத்தன்கண்ணங்கள்
௧ ப றகு, நான் ஆலயத்தல் இருந்து ஒரு ெபரிய சத்தத்ைதக் ேகட்ேடன்.

அக்குரல்ஏழுேதவதூதர்களிடம் “ேதவனுைடயேகாபத்ைதபூமியன்மீதுெசன்று
ஊற்றுங்கள்” என்றது.
௨ முதல் ேதவதூதன் ேபானான். அவன் தன் கண்ணத்தல் இருந்தைத

பூமியல் ஊற்றனான். ப றகு மிருகத்தன் அைடயாளத்ைத உைடயவர்களும்
அதன் உருவச்சைலைய வணங்கயவர்களுமாகய மக்கள் அைனவருக்கும்
அசங்கமானதும்ேவதைனமிக்கதுமானெகாப்புளங்கள்உண்டாயன.
௩ இரண்டாவது ேதவதூதன் தன் கண்ணத்தல் இருந்தைதக் கடலில்

வீசனான். உடேன கடல் இறந்து ேபானவனின் இரத்தத்ைதப் ேபாலானது.
கடலில்இருந்தஒவ்ெவாருஉய ரினமும்இறந்தது.
௪ மூன்றாவது ேதவதூதன் தன் கண்ணத்தல் இருந்தைத நத களிலும்,

நீர் ஊற்றுக்களிலும் வீச எற ந்தான். அதனால் நத களும், நீர் ஊற்றுகளும்
இரத்தமாய ற்று. ௫நீரின்தூதன்ேதவனிடம்கூறுவைதக் ேகட்ேடன்: அவன்,

“எப்ெபாழுதும்இருக்கறவரும்இருந்தவரும்நீர்ஒருவேர.
பரிசுத்தமானஒருவரும்நீேர.
நீர் ெசய்தஇந்நயாயத்தீர்ப்புகளில் நீர் நீத மானாகஇருக்க றீர்.

௬ உம்முைடய பரிசுத்தவான்களின் இரத்தத்ைதயும் உம்முைடய
தீர்க்கதரிச களின்இரத்தத்ைதயும்மக்கள்ச ந்தனர்.

அதனால்இப்ெபாழுதுஅவர்கள்குடிக்கஇரத்தத்ைதேயெகாடுத்தீர்கள்.
அவர்களுக்குத்தகுதயானதுஇதுேவ”

என்றுகூறனான்.

௭அதற்குபலிபீடமானது,

“ஆம், சர்வவல்லைமமிக்க ேதவனாகயகர்த்தாேவ,
உம்நயாயத்தீர்ப்புகள்உண்ைமயும்நீதயுமானைவ”

என்றுெசால்வைதக் ேகட்ேடன்.

௮ நான்காவது ேதவதூதன் தன் கண்ணத்தல் இருந்தைதச் சூரியன் மீது
ேபாட்டான். அதனால் சூரியன் மக்கைள ெநருப்பாய் எரிக்கும் சக்தையப்
ெபற்றது. ௯மக்கள்ெபருெவப்பத்தால் எரிக்கப்பட்டனர். அவர்கள் ேதவனுைடய
ெபயைர சப த்தார்கள். இது ேபான்ற துன்பங்கைள எல்லாம் கட்டுப்படுத்தக்
கூடியவர் ேதவன் ஒருவேர ஆவார். ஆனால் மக்கேளா தங்கள் இதயத்ைதயும்
வாழ்ைவயும்மாற்ற ேதவனுக்குமகைமெசலுத்தமறுத்தனர்.
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௧௦ ஐந்தாவது ேதவதூதன் தன் கண்ணத்தல் இருந்தவற்ைற மிருகத்தன்
ச ம்மாசனத்தன்மீது எற ந்தான். அதனால் மிருகத்தன் இராஜ்யம்
இருண்டுேபானது. மக்கள் ேவதைனயால் தங்கள் நாவுகைளக்
கடித்துக்ெகாண்டனர். ௧௧ மக்கள் தம் வலியன் நமித்தமாகவும் தம்
ெகாப்புளங்களின் ந மித்தமாகவும் பரேலாகத்தன் ேதவைன சப த்தார்கள்.
ஆனால் அவர்கள் தங்கள் மனைத மாற்ற க்ெகாள்ளேவா, தங்கள் தீய
ெசயல்களில்இருந்துவலகேவாவரும்பவல்ைல.
௧௨ ஆறாம் ேதவதூதன் தன் கண்ணத்தல் இருந்தைத ஐப ராத்து என்னும்

ெபரிய ஆற்றல் எற ந்தான். அதலுள்ள நீர் வற்ற ப்ேபானது. அதனால்
கீழ்நாட்டில் உள்ள அரசர்கள் வர வழி தயார் ஆயற்று. ௧௩ பன்பு நான்,
தவைளேபால ேதாற்றம் அளித்த மூன்று அசங்கமான ெகட்ட ஆவகைளக்
கண்ேடன். இராட்சச பாம்பன் வாயலிருந்தும், மிருகத்தன் வாயலிருந்தும்,
ேபாலித் தீர்க்கதரிச யன் வாயல் இருந்தும் அைவ ெவளி வந்தன. ௧௪இந்தக்
ெகட்ட ஆவகேள ப சாசுகளின் ஆவகள். அைவ அற்புதங்கைளச் ெசய்யும்
ஆற்றல் ெபற்றருக்கன்றன. அைவ உலகலுள்ள அத்தைன அரசர்களிடமும்
ெசல்கன்றன. சர்வவல்லைமயுள்ள ேதவனின் மாெபரும் நாளின் யுத்தத்த ற்கு
அரசர்கைளஒன்றுத ரட்டஅைவெவளிேயெசல்கன்றன.
௧௫ “கவனியுங்கள். ஒரு தருடைனப்ேபால நான் வருேவன். எவன்

வழித்துக்ெகாண்டும், தன்னுடன் தன் ஆைடகைள ைவத்துக்ெகாண்டும்
இருக்கறாேனா அவன் மகழ்ச்ச யாய் இருப்பான். ப றகு அவன் ந ர்வாணமாக
அைலயமாட்டான். மற்றவர்கள்பார்ைவயல்ெவட்கப்படாமல்இருப்பான்.”
௧௬ெகட்ட ஆவகள் அரசர்கைள ஓரிடத்தல் ஒன்று ேசர்த்தன. அந்த இடத்தன்

ெபயர் எப ேரயெமாழியல்அர்ெமகேதான்என்றுஅைழக்கப்படுக றது.
௧௭ ஏழாவது ேதவதூதன் தன் கண்ணத்தல் இருந்தவற்ைறக் காற்றல்

தூவனான். அதனால் ஆலயத்தலுள்ள சம்மாசனத்தல் இருந்து ஒரு ெபரும்
குரல்ஒலித்தது. அது, “அதுமுடிந்தது” என்றுெசான்னது. ௧௮ப றகு மின்னல்கள்
மின்னின, ஓைசகள் எழுந்தன, இடி முழங்கயது. பூமி அத ர்ந்தது. பூமியல்
மனிதர்கள் பைடக்கப்பட்ட ப றகு உருவான நல அத ர்ச்ச ய ேலேய இதுதான்
மிக ேமாசமான நல அத ர்ச்ச . ௧௯ மிகப் ெபரிய அந்த நகரம் மூன்றாகப்
பளந்துேபாய ற்று. நாடுகளில்உள்ள நகரங்கள்அழிந்துேபாயன. ேதவன்மகா
நகரமாக ய பாப ேலாைனத் தண்டிக்க மறக்கவல்ைல. அந்த நகரத்துக்கு அவர்
தனது கடுைமயான ேகாபமாக ய மது நைறந்த ேகாப்ைபையக் ெகாடுத்தார்.
௨௦ எல்லா தீவுகளும் மைறந்தன. மைலகள் எல்லாம் இல்லாமல் ேபாயன.
௨௧ இராட்சசத்தனமான கல்மைழ வானில் இருந்து மக்கள் மீது ெபய்தது.
ஒவ்ெவாரு மைழக்கல்லும் ஒரு உப்பு மூட்ைடயைனப் ேபான்று கனத்தருந்தது.
இந்தப் ெபருந்துன்பத்தால் மக்கள் ேதவைன ேமலும் சப த்தார்கள். இத்துன்பம்
மகாதுன்பமாய்இருந்தது.

௧௭
மிருகத்தன்ேமல்ெபண்மணி
௧ ஏழு தூதர்களில் ஒரு தூதன் வந்து என்னிடம் ேபசனான். ஏழு கண்ணம்

ைவத்தருந்த ஏழு தூதர்களில் இத்தூதனும் ஒருவன். அவன், “வா. ஒரு
ப ரச த்த ெபற்ற ேவச க்கு வரப்ேபாகும் தண்டைனைய உனக்குக் காட்டுேவன்.
அவள் த ரளான தண்ணீர்களின்ேமல் உட்கார்ந்தருக்க றவள். ௨பூமியல் உள்ள
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அரசர்கள் அந்த ேவச ேயாடு பாவம் ெசய்தார்கள். அவளது ேவச த்தனமாகய
மதுவால்உலகல்உள்ளமக்கள்நைலதடுமாறயவர்கள்ஆனார்கள்” என்றான்.
௩ ஆவயானவரால் என்ைனப் பாைலவனத்துக்கு அத்தூதன்

ெகாண்டுேபானான். அங்ேக ஒரு ெபண் ஒரு சவப்பு ந றமுள்ள மிருகத்தன்
ேமல் உட்கார்ந்துெகாண்டிருப்பைதப் பார்த்ேதன். அந்த மிருகத்தன்ேமல் தீய
ெபயர்கள் எழுதப்பட்டிருந்தன. அதற்கு ஏழு தைலகளும் பத்து ெகாம்புகளும்
இருந்தன. ௪இரத்த வண்ணத்தல் சவப்பும் இரத்தாம்பரமுமான ஆைட அந்தப்
ெபண்ணுக்கு அணிவக்கப்பட்டது. அவள் ெபான்னாலும் நைககளாலும்,
முத்துக்களாலும் தன்ைன அலங்கரித்தருந்தாள். அவள் ைகயல் ஒரு
ெபான் ேகாப்ைபைய ைவத்தருந்தாள். இக்ேகாப்ைப அருவருப்பாலும்,
ேவச த்தனமாகய அசங்கத்தாலும் நைறந்தருந்தது. ௫ அவளது ெநற்றயல்
அவளுக்குரிய பட்டப்ெபயர் எழுதப்பட்டிருந்தது. அப்பட்டப் ெபயருக்கு ஒரு
மைறெபாருளும்உண்டு. எழுதப்பட்டிருந்தவாசகம்இதுதான்:

மகா பாப ேலான்ேவச களுக்கும்
பூமியல்உள்ள

அருவருப்புகளுக்கும்தாய்!

௬அப்ெபண்குடித்தருந்தைதநான்பார்த்ேதன். அவள்ேதவனின்பரிசுத்தமான
மக்களின் இரத்தத்தாலும், இேயசுவன் சாட்ச களின் இரத்தத்தாலும்
நைலதடுமாற இருந்தாள்.
அவைளப் பார்த்தேபாது எனக்கு மிகவும் அத சயமாக இருந்தது. ௭அப்ேபாது

தூதன் என்ைனப் பார்த்து, “ஏன் அத சயப்படுக றாய்? நான் இவளுைடய
இரகச யத்ைதயும், இவைளச் சுமக்க ற ஏழு தைலகைளயும், பத்துக்
ெகாம்புகைளயும் ெகாண்ட அம்மிருகத்தன் இரகச யத்ைதயும் உனக்குக்
கூறுக ேறன். ௮ நீ கண்ட மிருகம் முன்ெபாரு காலத்தல் உயருடன் இருந்தது.
ஆனால் இப்ேபாது அது உயருடன் இல்ைல. அது உய ரைடந்து அடித்தளமற்ற
பாதாளத்தல்இருந்துஏற வந்துஅழிைவேநாக்க ப்ேபாக றது. இந்தஉலகத்தல்
வாழும்மக்கள்இம்மிருகத்ைதக்காணும்ேபாதுஆச்சரியப்படுவார்கள். காரணம்
இது ஒரு காலத்தல் உய ேராடு இருந்தது பன் இராமல் ேபானது. ஆனால்,
மீண்டும் வரப்ேபாக றது. இம்மக்களின் ெபயர்கள் ஜீவ புத்தகத்தல் உலகம்
ெதாடங்கனநாள்முதல்எழுதப்படாமல்இருக்க றது.
௯ “இைதப் புரிந்துெகாள்ள உனக்கு ஞானமுள்ள மனம் ேவண்டும். அந்த ஏழு

தைலகளும் அந்தப் ெபண் உட்கார்ந்துெகாண்டிருக்க ற ஏழு மைலகள் ஆகும்.
அைவ ஏழுஅரசர்களுமாகும். ௧௦இவர்களில் ஐந்து ேபர் வழுந்தார்கள். ஒருவன்
இருக்கறான். இன்ெனாருவன் இன்னும் வரவல்ைல. அவன் வந்த ப றகு
ெகாஞ்ச காலம் தான் உய ேராடு இருப்பான். ௧௧ இருந்ததும் இராததுமாகய
மிருகேமஎட்டாம்அரசனாவான். அவன்அந்தஏழில்ஒருவனாகஇருந்துஅழிைவ
ேநாக்க ச்ெசல்வான்.
௧௨ “நீ பார்த்த பத்துக் ெகாம்புகளும் பத்துஅரசர்களாகும். இந்தப் பத்து ேபரும்

இன்னும் தம் இராஜ்யங்கைளப் ெபற்றுக்ெகாள்ளவல்ைல. எனினும் இந்த
மிருகத்துடன் ேசர்ந்து ஒரு மணி ேநரம் ஆள்வதற்கு உரிய அத காரத்ைதப்
ெபற்றுள்ளார்கள். ௧௩ இவர்கள் ஒேர ேநாக்கம் உைடயவர்கள். அவர்கள்
தம் சக்தையயும் அத காரத்ைதயும் அந்த மிருகத்துக்குக் ெகாடுப்பார்கள்.
௧௪இவர்கள்ஆட்டுக்குட்டியானவருடன் ேபார் ெசய்வார்கள். ஆனால்இவர்கைள
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ஆட்டுக்குட்டியானவர் ேதாற்கடிப்பார். ஏெனன்றால் அவர் கர்த்தர்களின்
கர்த்தர், அரசர்களின் அரசர். அவர் தாம் அைழத்தவர்களாகய தம்முைடய
ேதர்ந்ெதடுத்தவர்கேளாடும், நம்ப க்ைகக்குரியவர்கேளாடும் கூட அவர்கைளத்
ேதாற்கடிப்பார்” என்றுெசான்னான்.
௧௫ ப றகு அந்தத் தூதன் என்னிடம், “அந்த ேவச உட்கார்ந்தருக்க ற

நீர்நைலகைளப் பார்த்தாய் அல்லவா. அந்த நீர்நைலகள் தான் உலகத்தல்
உள்ள மக்கள், குடிகள், ேதசங்கள், ெமாழிகளாக இருக்கன்றன. ௧௬ நீ பார்த்த
அந்த மிருகமும் அதன் பத்துக் ெகாம்புகளும் அந்த ேவசைய ெவறுப்பர்.
அவளிடம் உள்ள அைனத்ைதயும் அவர்கள் பற த்துக்ெகாண்டு அவைள
ந ர்வாணமாகவ ட்டுவடுவர். அவர்கள்அவளதுஉடைலத்தன்பார்கள். அவர்கள்
அவைள ெநருப்பால் சுட்ெடரிப்பார்கள். ௧௭ தன் குறக்ேகாைள நைறேவற்ற,
அந்த பத்துக் ெகாம்புகளும் வருப்பம் ெகாள்ள ேதவன் காரணமானார்.
ஆளுவதற்குரிய அவர்கள் அதகாரத்ைத அம்மிருகத்துக்குக் ெகாடுக்க
ஒப்புக்ெகாண்டனர். ேதவன் ெசான்னைவ நைறேவறும் காலம்வைர அவர்கள்
ஆளுவார்கள். ௧௮பூமியன்அரசர்கள்மீதுஅரசாள்க றமகாநகரமானதுநீபார்த்த
ெபண்ணாகும்” என்றுெசான்னான்.

௧௮
பாப ேலான்அழிக்கப்படுதல்
௧ ப றகு ேவெறாரு தூதன் பரேலாகத்தல் இருந்து இறங்க வருவைதக்

கண்ேடன். அவனுக்கு மிகுதயான அதகாரம் இருந்தது. அவனுைடய
மகைமயால்பூமி ஒளி ெபற்றது. ௨அத்தூதன்உரத்தகுரலில்கூவனான்:

“அவள்அழிக்கப்பட்டாள்!
மாநகரமானபாப ேலான்அழிக்கப்பட்டது!

அவள்ப சாசுகளின்குடியருப்பானாள்.
அந்நகரம்ஒவ்ெவாருஅசுத்தமானஆவயும்வச க்க றஇடமாய ற்று.
எல்லாவதமானஅசுத்தமானபறைவகளுக்கும்அதுஒருகூடானது.
அசுத்தமானதும்ெவறுக்கத்தக்கதுமானஒவ்ெவாருமிருகத்த ற்கும்அதுஒரு
நகரமாய ற்று.

௩ அவளுைடய ேவச த்தனத்தனுைடயதும் ேதவனுைடய ேகாபமானதுமான
மதுைவஎல்லாத் ேதசங்களும்குடித்தன.

உலகலுள்ளஅரசர்கள்அவேளாடு ேவச த்தனம்ெசய்தார்கள்.
உலகலுள்ளவயாபாரிகள்அவளதுமாெபரும்ெசல்வச் ெசழிப்ப ல்இருந்து
ெசல்வர்கள்ஆனார்கள்.”

௪ப றகுநான்பரேலாகத்தலிருந்துஇன்ெனாருகுரைலயும் ேகட்ேடன்.

“ஓ! என்மக்கேள,அவளுைடயபாவத்தல்
உங்களுக்குப்பங்கல்லாதபடிக்குெவளிேயவாருங்கள்.

ப றகுஅவளுக்கருக்கும்வாைதகள்எதுவும்உங்களுக்கருக்காது.
௫அந்நகரத்தன்பாவங்கள்பரேலாகம்வைர எட்டிவ ட்டன.

ேதவன்அவளதுகுற்றங்கைளமறக்கவல்ைல.
௬அவள்ெகாடுத்தைதப்ேபாலேவநீங்களும்அந்நகருக்குெகாடுங்கள்.

அவள்ெகாடுத்தைதப்ேபாலஇருமடங்குதருப்ப ச்ெசலுத்துங்கள்.
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மற்றவர்களுக்கு அவள் தயாரித்த அடர்த்தயான மதுைவப்ேபால இருமடங்கு
அடர்த்தயானமதுைவஅவளுக்காகத் தயார் ெசய்யுங்கள்.

௭ அவள் தனக்கு ெசல்வ வாழ்ைவயும் அதக மகைமையயும்
அளித்துக்ெகாண்டாள்.

அேதஅளவுதுன்பத்ைதயும்துக்கத்ைதயும்அவளுக்குக்ெகாடுங்கள்.
அவள் தனக்குத் தாேன, ‘என் ச ம்மாசனத்தல் உட்கார்ந்துக்ெகாண்டிருக்க ற

நான்ஒரு ராணி.
நான்வதைவஅல்ல.
நான்எக்காலத்தலும்துக்கப்படமாட்ேடன்’ என்றுெசால்லிக்ெகாள்க றாள்.

௮எனேவஒருநாளில்இக்ேகடுகள்அவளுக்குவரும்.
அைவமரணம்,அழுைக,ெபரும்பச யாய்இருக்கும்.

அவள்ெநருப்பால்அழிக்கப்படுவாள்.
ஏெனன்றால் அவைள நயாயந்தீர்க்க ற ேதவனாகய கர்த்தர்
வல்லைமயுள்ளவர்.”

௯ “அவேளாடு ேவச த்தனம் புரிந்து அவளுைடய ெசல்வத்ைதப்
பக ர்ந்துெகாண்ட பூமியன் எல்லா அரசர்களும் அவள் எரியும்ேபாது வரும்
புைகையக் காண்பார்கள். அவளது மரணத்துக்காக அவர்கள் அழுது
துக்கப்படுவார்கள். ௧௦ அவளது துன்பத்ைதக் கண்டு அரசர்கள் அஞ்ச வலக
ந ற்பார்கள். அவர்கள்ெசால்வார்கள்:

“பயங்கரம்! எவ்வளவுபயங்கரம்,
மாநகரேம,

சக்த மிக்க பாப ேலான்நகரேம!
உனதுதண்டைனஒருமணி ேநரத்தல்வந்துவ ட்டது.”

௧௧ “அவளுக்காக உலகலுள்ள வயாபாரிகள் அழுது துக்கப்படுவார்கள்.
இப்ெபாழுது அவர்களின் ெபாருள்கைள வாங்குவதற்கு யாரும் இல்ைல
என்பது தான் அவர்களின் துயரத்துக்குக் காரணம். ௧௨ அவர்கள் தங்கம்,
ெவள்ளி, நைககள், முத்துக்கள், ெமல்லிய ஆைட, இரத்தாம்பர ஆைட, பட்டு
ஆைட, சவப்பு ஆைட, எல்லாவதமான வாசைனக் கட்ைடகள், தந்தத்தால்,
தங்கத்தால்ெசய்யப்பட்டஅைனத்துவதமானெபாருள்கள்,வைலயுயர்ந்த மரப்
ெபாருட்கள், ெவண்கலப் ெபாருட்கள், இரும்புப் ெபாருட்கள், ெவள்ைளக்கல்
ெபாருட்கள், ஆகயவற்ைற வற்கன்றனர். ௧௩இலவங்கப்பட்ைட, தூபவர்க்கம்,
ைதலங்கள், சாம்ப ராணி, த ராட்ைசஇரசம், ஒலிவ எண்ெணய், ெமல்லிய மாவு,
ேகாதுைம, மாடு, ஆடு, குதைரகள், இரதங்கள், மனிதர்களின் சரீரங்கள் மற்றும்
ஆன்மாக்கள்ேபான்றவற்ைறயும்அவர்கள்வற்கன்றனர்.

௧௪ “ஓ பாப ேலாேன, நீ வரும்பய ெபாருட்கெளல்லாம் உன்ைன வட்டுப்
ேபாய்வ ட்டன.

உன்ெசல்வமும்நாகரீகமும்மைறந்துவ ட்டன.
உன்னால்அவற்ைறமீண்டும்ெபறஇயலாது.”

௧௫ “உலகலுள்ளவயாபாரிகள்அவளதுதுயரங்களுக்குஅஞ்ச அவைளவட்டு
வலகுவார்கள். இவர்கேளபலவற்ைறஅவளிடம்வற்றுெசல்வம்குவத்தார்கள்.
அவர்கள்அழுதுதுக்கப்படுவார்கள். ௧௬அவர்கள்ெசால்வார்கள்:
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“பயங்கரம்! எப்படிப்பட்ட பயங்கரம்அந்தமாநகரத்துக்குஏற்பட்டுள்ளது!
அவள்ெமல்லியதுணி,
பீதாம்பரம், சவப்பாைடகைளஅணிந்தருந்தாள்.
அவள்தங்கம், நைககள்,முத்துக்கள்ஆகயவற்றால் சங்காரிக்கப்பட்டாள்.

௧௭அத்தைனெசல்வமும்ஒருமணி ேநரத்துக்குள்அழிக்கப்பட்டது.”

“எல்லா கடல் தைலவர்களும், மாலுமிகளும், கப்பற் பயணிகளும், கடலில்
சம்பாத த்தவர்களும் பாப ேலாைன வட்டு வலக நன்றனர். ௧௮அவள் எரியும்
புைகையக் கண்டனர். அவர்கள் உரத்த குரலில், ‘இது ேபான்ற ஒரு மகா நகரம்
எங்ேகனும் உண்டா?’ என்று ேகட்டனர். ௧௯ தங்கள் தைலேமல் புழுதையப்
ேபாட்டுக்ெகாண்டார்கள். அவர்கள் அழுது துக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள்
சத்தமாய்க்கூறனார்கள்:

“பயங்கரம்! எப்படிப்பட்ட பயங்கரம்அந்தமாநகரத்துக்குஏற்பட்டுள்ளது!
கடலில் ெசாந்தக் கப்பல்களுள்ள அைனவரும் அவளது ெசல்வத்தால்
பணக்காரர்கள்ஆனார்கள்!

ஆனால்அவேளாஒருமணிேநரத்தல்அழிந்து ேபானாள்!
௨௦பரேலாகேம! இதற்காக மக ழ்ச்ச ேயாடிரு.

ேதவனுைடயபரிசுத்தமானமக்கேள!
அப்ேபாஸ்தலர்கேள, தீர்க்கதரிச கேளமக ழ்ச்ச அைடயுங்கள்!

அவள் உங்களுக்குச் ெசய்த ேகடுகளுக்காக ேதவன் அவைளத்
தண்டித்துவ ட்டார்.”

௨௧ அப்ேபாது சக்த மிக்க தூதன் ஒருவன் ஒரு ெபரும் பாைறையத் தூக்க
வந்தான். அது ஒரு ெபரிய எந்த ரக்கல்ைலப்ேபால இருந்தது. கடலில்
அப்பாைறையப் ேபாட்டுவ ட்டுதூதன்ெசான்னான்:

“இவ்வாறுதான்பாப ேலான்நகரமும்தூக்க எறயப்படும்.
அந்நகரம் மீண்டும்ஒருக்காலும்காணப்படாமல் ேபாகும்.

௨௨ சுரமண்டலங்கைளயும் மற்ற இைசக் கருவகைளயும் நாதசுரங்கைளயும்
எக்காளங்கைளயும் மக்கள் வாச த்து எழுப்பும் இைச ஒருேபாதும் இனி
உன்னிடத்தல் ேகட்காது.

எந்தத்துைறயன்ெதாழிலாளியும்இனிஉன்னிடத்தல்காணப்படமாட்டான்.
எந்த ரங்களின்ஓைசஇனிஉன்னிடம் ேகட்கப்படுவதல்ைல.
௨௩இனிவளக்குகளின்ஒளிஉன்னிடம் ப ரகாச க்காது.
மணமகன்மணமகள்ஆக ேயாரின் சத்தங்கள்இனிஉன்னிடம் ேகட்காது.
உன்வயாபாரிகள்உலகல்ச றந்தவர்களாகஇருந்தார்கள்.

உலகநாடுகள்எல்லாம்உன்மாயத்தால் ேமாசம்ெசய்யப்பட்டன.
௨௪ தீர்க்கதரிச கள், ேதவனுைடய பரிசுத்த மக்கள் மற்றும் பூமியன்ேமல்

ெகால்லப்பட்டிருக்க றமக்கள்அைனவருைடயதுமானஇரத்தத்தால்
அவள்குற்றஉணர்ேவாடுஇருக்க றாள்.”

௧௯
பரேலாகத்தல் ேதவைனப்புகழ்தல்
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௧ இதற்குப்ப றகு பரேலாகத்தல் உள்ள ஏராளமான மக்களின்
ஓைசையப்ேபாலஒலித்தைதக் ேகட்ேடன்,அவர்கள்,

“அல்ேலலூயா!
ேதவைனத் துதயுங்கள், ெவற்றயும், மகைமயும், வல்லைமயும் நம் ேதவனுக்கு

உரியது.
௨அவரதுநயாயத்தீர்ப்புகள்உண்ைமயும் ேநர்ைமயுமானைவ.
நமதுேதவன்மாெபரும் ேவசையத்தண்டித்துவ ட்டார்.

இந்தஉலகத்ைததன்ேவச த்தனத்தால்ெகடுத்தவள்அவேள.
அவள்ெகான்றதமதுஊழியர்களின்இரத்தத்துக்குேதவன்பழிவாங்கனார்”
என்றுெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

௩பரேலாகத்தலுள்ளமக்கள்,

“அல்ேலலூயா!
அவள் எரிவதால் வரும் புைக என்ெறன்ைறக்கும் எழும்ப க்ெகாண்டிருக்கும்”

என்றும்ெசான்னார்கள்.

௪ ப றகு இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும், நான்கு ஜீவன்களும் பணிந்து
வணங்க , ச ம்மாசனத்தல்வீற்றருந்த ேதவைனவழிபட்டனர்.

“ஆெமன்அல்ேலலூயா”
எனஅவர்கள்ெசான்னார்கள்.
௫பன்னர் ச ம்மாசனத்தல்இருந்துஒருகுரல்வந்தது. அது,

“நமதுேதவனுக்குேசைவெசய்யும்அைனத்துமக்கேள,அவைரத்துதயுங்கள்.
நமது ேதவனுக்கு மகைமயளிக்கும் ெபரிேயாரும் ச ற ேயாருமான மக்கேள,
நமதுேதவைனத்துதயுங்கள்!”

என்றுகூறயது.

௬ அதற்குப் ப றகு ஏராளமான மக்களின் ஓைசையப்ேபால ஒலித்தைதக்
ேகட்ேடன். அது ெபரு ெவள்ளத்தன் இைரச்சைலப்ேபாலவும் இடிேயாைச
ேபாலவும் ேகட்டது. அவர்கள்ெசான்னார்கள்:

“அல்ேலலூயா!
நமதுேதவனாகயகர்த்தர்ஆளுகறார்.
அவேர சர்வவல்லைமயுள்ளவர்.

௭நாம்ஆனந்தமும்மக ழ்ச்ச யும்அைடேவாம்.
ேதவனுக்கு மகைமையக் ெகாடுப்ேபாம்! ஏெனனில் ஆட்டுக்குட்டியானவரின்

தருமணம்வந்தது.
ஆட்டுக்குட்டியானவரின்மணமகள்தன்ைனத்தயாராக்க க்ெகாண்டாள்.

௮ெமல்லியஆைடகள்அவள்அணியும்படியாகத் தரப்பட்டன.
அந்தஆைடகள்பளபளப்பானைவ,சுத்தமானைவ.”

(ெமல்லிய ஆைட என்பது ேதவனுைடய பரிசுத்தமான மக்களின் நற்ெசயைலக்
குறக்கும்.)
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௯ ப றகு அத்தூதன், “ஆட்டுக்குட்டியானவரின் தருமணநாளில் வருந்துண்ண
அைழக்கப்பட்டவர்கள் ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்கள். இதைன எழுத
ைவத்துக்ெகாள்” என்றான். “இைவ ேதவனுைடயஉண்ைமயானவார்த்ைதகள்”
என்றும்ெசான்னான்.
௧௦ ப றகு நான் அந்தத் தூதைன வணங்குவதற்காகக் குனிந்ேதன். ஆனால்

அந்தத் தூதன் என்னிடம், “என்ைன வணங்கேவண்டாம். இேயசுவன்
உண்ைமையக் ைகக்ெகாண்டுள்ள உன்ைனப்ேபாலவும் உன் சேகாதரர்கைளப்
ேபாலவும் நான் ஒரு ஊழியக்காரன். ேதவைன வணங்கு. ஏெனன்றால்
இேயசுவன்உண்ைமதீர்க்கதரிசனத்தன்ஆவயாய்இருக்க றது” என்றான்.

ெவள்ைளக்குதைரயன்ேமல்சவாரி ெசய்பவர்
௧௧ ப றகு, நான் பரேலாகம் த றப்பைதக் கண்ேடன். எனக்கு முன்னால்

ஒரு ெவள்ைளக் குதைர நன்றது. அதன்மீது இருந்தவர் நம்ப க்ைக என்றும்
உண்ைமெயன்றும் அைழக்கப்படுக றார். அவர் நயாயம் தீர்ப்பதலும் ேபார்
ெசய்வதலும் மிகச் சரியாக இருக்க றார். ௧௨ அவரது கண்கள் எரிக ற
ெநருப்புேபால ெஜாலித்தது. அவரது தைலயல் பல க ரீடங்கள் இருந்தன.
அவரதுெபயர்அவருக்குேமல்எழுதப்பட்டிருந்தது. அப்ெபயர்அவருக்குமட்டுேம
ெதரிந்தருந்தது. ேவறு எவருக்கும்அப்ெபயர் ெதரியாது. ௧௩அவர்இரத்தத்தால்
நைனக்கப்பட்டிருந்த அங்கைய அணிந்தருந்தார். அவர் ெபயேர ேதவனுைடய
வார்த்ைத ஆகும். ௧௪ பரேலாகத்தன் பைடகள் அவைரப் பன்ெதாடர்ந்தன.
அவர்கள் ெவள்ைளக் குதைரகளின் ேமல் வந்தனர். அவர்கள் ெவள்ைளயும்
சுத்தமுமான ெமல்லியஆைடையஅணிந்தருந்தனர். ௧௫அவரது வாயலிருந்து
கூர்ைமயானவாள்ெவளிேயவருகறது. அவர்ப றநாடுகைளெவல்லஅதைனப்
பயன்படுத்துவார். அவர் இரும்புக் ேகாலால் அத்ேதசங்கைள ஆள்வார். அவர்
சர்வ வல்லைமயுள்ள ேதவனுைடய ேகாபமாக ய ஆைலயலுள்ள த ராட்ைசைய
மித ப்பார். ௧௬அவரதுஆைடயன்ேமலும்ெதாைடயன்ேமலும்

“இராஜாத இராஜா, கர்த்தாத கர்த்தர்”

என்னும்ெபயர் எழுதப்பட்டிருந்தது.
௧௭ பன்பு ஒரு ேதவதூதன் சூரியனில் ந ற்கக் கண்ேடன். வானத்தல்

பறந்துெகாண்டிருந்த அைனத்துப் பறைவகளிடமும் அவன் உரத்த
குரலில் ெசால்லிக்ெகாண்டிருந்தான். “ேதவனுைடய ச றந்த வருந்துக்கு
அைனவரும் ேசர்ந்து வாருங்கள். ௧௮ அரசர்கள், ேசைனத் தைலவர்கள்,
புகழ்ெபற்ற மனிதர்கள் ஆக ேயாரின் சரீரங்கைள உண்ணமுடியும் வண்ணம்
ஒருங்கைணந்து வாருங்கள். குதைரகள் மற்றும், குதைரகளின் ேமல் சவாரி
ெசய்தவர்களின் உடல்கைளத் தன்னவும், சுதந்தரமானவர்கள், அடிைமகள்,
ச றயவர்கள், ெபரியவர்கள் ஆகய மக்கள் அைனவரின் சரீரங்கைளத்
தன்னவும்வாருங்கள்” என்றான்.
௧௯ ப றகு நான் அந்தக் குதைரயன் ேமல் ஏற இருக்க றவைரயும்

அவரது பைடையயும் எத ர்த்துப் ேபாரிட அந்த மிருகமும் தன் பைடகளுடன்
பூமியன் அரசர்களும் ஒருங்கைணந்தைதக் கண்ேடன். ௨௦ ஆனால், அந்த
மிருகம் ப டிபட்டது. ேபாலித் தீர்க்கதரிச யும் ப டிபட்டான். இவேன அந்த
மிருகத்த ற்காக அற்புதங்கைள ெசய்தவன். மிருகத்தன் அைடயாளத்ைதக்
ெகாண்டிருந்தவர்கைளயும் மிருக வக்க ரகத்ைத வழிபட்டவர்கைளயும்
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இவ்வற்புதங்களால் அவன் வஞ்சத்தான். ேபாலித் தீர்க்கதரிச யும் மிருகமும்
கந்தகம்எரிக றெநருப்புக்கடலில்உய ேராடுேபாடப்பட்டார்கள். ௨௧குதைரயன்
ேமல் வந்தவரின் வாயலிருந்து ெவளிவந்த வாளால் அவர்களுைடய பைடகள்
ெகால்லப்பட்டன. அவர்களின் சரீரங்கைளப் பறைவகள் தருப்தயுறும்வைர
தன்றன.

௨௦
ஆயரம்ஆண்டுகள்
௧ பரேலாகத்தல் இருந்து ஒரு தூதன் கீேழ இறங்க வருவைதக் கண்ேடன்.

அவனிடம் பாதாள உலகத்தன் தறவு ேகால் இருந்தது. அவன் தன் ைகயல்
ஒரு நீண்ட சங்கலிையயும் ைவத்தருந்தான். ௨ சாத்தான் எனப்படும் பைழய
பாம்பாக ய ராட்சசப் பாம்ைப அவன் படித்தான். அவன் அப்பாம்ைப ஆய ரம்
ஆண்டு காலத்துக்குச் சங்கலியால் கட்டிப்ேபாட்டான். ௩ அவன் அப்பாம்ைபப்
பாதாளத்த ற்குள்எற ந்துமூடினான். ஆயரம்ஆண்டுகள்முடியும்வைரபூமியன்
மக்கைள அது வஞ்சக்காதபடிக்குப் பூட்டி முத்தைரய ட்டான். அதன் பறகு
ெகாஞ்சக்காலத்துக்குப் பாம்பைனவடுதைலெசய்யேவண்டும்.
சாத்தானின் ேதால்வ
௪ ப றகு நான் சல ச ம்மாசனங்கைளப் பார்த்ேதன். அவற்றன்ேமல் சலர்

அமர்ந்தருந்தனர். நயாயந்தீர்க்க ற அத காரம் ெகாடுக்கப்பட்டிருந்த மக்கள்
இவர்கேள ஆவார்கள். அப்ேபாது இேயசுைவப் பற்றய சாட்ச க்காகவும்
ேதவனுைடய ெசய்த க்காகவும் தைலெவட்டப்பட்டவர்களின் ஆன்மாக்கைளக்
கண்ேடன். அவர்கள் அம்மிருகத்ைதேயா அல்லது அதனுைடய உருவத்ைதேயா
வழிபடவல்ைல. அவர்கள் அம்மிருகத்தன் அைடயாளக் குறைய தம்
முன் ெநற்றய ேலா ைககளிேலா ெபற்றருக்கவல்ைல. அவர்கள் மீண்டும்
உய ர்த்ெதழுந்துகறஸ்துேவாடுஆய ரம்வருஷங்கள்அரசாண்டார்கள். ௫ (மற்ற
இறந்தமக்கள் 1,000ஆண்டுகள்முடியும்மட்டும்உய ரைடயவல்ைல.)
இதுேவமுதலாம்உய ர்த்ெதழுதல்ஆகும். ௬இந்தமுதலாம்உய ர்த்ெதழுதலில்

பங்கு ெபற்றவர்கேள ஆசீர்வத க்கப்பட்டவர்களும், பரிசுத்தமானவர்களும்
ஆவார்கள். அவர்கள் மீது இரண்டாம் மரணத்துக்கு அதகாரம் இல்ைல.
அவர்கள் ேதவனுக்கும் கறஸ்துவுக்கும் ஆசாரியராய் இருப்பார்கள். அவர்கள்
இேயசுேவாடுகூடஆய ரம்ஆண்டுக்காலம்ஆட்ச ெசய்வார்கள்.
சாத்தான்முறயடிக்கப்படுதல்
௭ஆயரம்ஆண்டுக்காலம்முடிந்தப றகு, சைறயலிருந்துசாத்தான்வடுதைல

ெசய்யப்படுவான். ௮ உலகன் அைனத்து பாகங்களிலும் உள்ள ேதசங்களில்
இருக்க றேகாைகயும்மேகாைகயும்வஞ்ச க்கச்ெசல்வான். ேபார்ெசய்வதற்காக
மக்கைள ஒன்று த ரட்டுவான். ஏராளமான மக்கள் கடற்கைரயல் உள்ள
மணைலப்ேபான்றுஎண்ணிக்ைகயல்கூடுவர்.
௯ சாத்தானின் பைட எங்கும் பரந்தது. பூமிெயங்கும் பரந்து ேதவனுைடய

மக்களுைடய முகாைமயும் ேதவன் ேநச க்க ற நகைரயும் வைளந்துெகாண்டது.
ஆனால் பரேலாகத்தல் இருந்து ெநருப்பு கீேழ வந்து சாத்தானின் பைடைய
அழித்துவ ட்டது. ௧௦ மக்கைளத் தந்த ரத்தால் ஏமாற்ற வந்த சாத்தான்,
கந்தகம் எரியும் ெநருப்புக் கடலுக்குள் வீசப்பட்டான். அவேனாடு, அந்த
மிருகமும், ேபாலித் தீர்க்கதரிச யும் வீசப்பட்டனர். அவர்கள் இரவும் பகலும்
சதாகாலங்களிலும்வைதக்கப்படுவார்கள்.
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ெவள்ைளசம்மாசனம்
௧௧ ப றகு, ஒரு ெபரிய ெவள்ைள சம்மாசனத்ைதயும் அதன் ேமல்

வீற்றருக்க றவைரயும் நான் கண்ேடன். அவர் பார்ைவயலிருந்து வானமும்,
பூமியும் வலக மைறந்தன. ௧௨ ேமலும் இறந்துேபான ெபரியவர்களும்,
ச றயவர்களும் ச ம்மாசனத்தன் முன்ேன நற்பைதக் கண்ேடன். ஜீவப்புத்தகம்
த றக்கப்பட்டது. ேவறுசலபுத்தகங்களும்தறக்கப்பட்டன. இறந்துேபானவர்கள்
அவர்களது ெசயல்களால் நயாயம் தீர்க்கப்பட்டனர். இைவ எல்லாம் அந்தப்
புத்தகங்களில் எழுதப்பட்டிருக்கன்றன.
௧௩ கடல் தன்னுள் இறந்து ேபானவர்கைள ஒப்பைடத்தது. மரணமும்,

பாதாளமும் தங்களிடமிருந்த இறந்தவர்கைள ஒப்பைடத்தன. ஒவ்ெவாரு
மனிதனும் தான் ெசய்த நற்ெசயல்கைளப் ெபாறுத்து நயாயம் தீர்க்கப்பட்டான்.
௧௪ அப்ேபாது மரணமும் பாதாளமும் ெநருப்புக் கடலில் தள்ளப்பட்டன.
இந்த ெநருப்புக் கடேல இரண்டாம் மரணமாகும். ௧௫ ஜீவப் புத்தகத்தல்
எழுதப்பட்டவனாகக் காணப்படாதவன் எவேனா, அவன் ெநருப்புக் கடலிேல
தள்ளப்பட்டான்.

௨௧
புதயஎருசேலம்
௧ ப றகு நான் புதய வானத்ைதயும் புதய பூமிையயும் கண்ேடன். முதலாவது

வானமும், பூமியும் மைறந்து ேபாய ற்று. இப்ேபாது கடல் இல்ைல.
௨ேதவனிடமிருந்து பரேலாகத்ைதவ ட்டுக் கீேழஇறங்கவரும் பரிசுத்த நகைரக்
கண்ேடன். ேதவன் அனுப்பய அந்நகரேம புதய எருசேலம்.* அது, தன்
கணவனுக்காகஅலங்கரிக்கப்பட்ட மணமகைளப்ேபாலதயார்படுத்தப்பட்டது.
௩ச ம்மாசனத்தலிருந்துஓர்உரத்தகுரல்ேகட்டது: “இப்ேபாதுேதவனுைடயவீடு

அவரது மக்கேளாடுஉள்ளது. அவர்அவர்கேளாடுவாழ்வார். அவர்கேளஅவரது
மக்களாக இருப்பார்கள். ேதவன் தாேம அவர்கேளாடிருந்து அவர்களுைடய
ேதவனாய் இருப்பார். ௪ அவர்களின் கண்களில் வடியும் கண்ணீைர ேதவன்
துைடப்பார். இனிேமல் அங்ேக மரணம் இருக்காது. துக்கமும், அழுைகயும்,
ேவதைனயும் இல்லாமல் ேபாகும். பைழய முைறகள் எல்லாம் ேபாய்வ ட்டன”
என்றது.
௫ ச ம்மாசனத்தல் இருந்தவர், “பார்! நான் எல்லாவற்ைறயும் புத தாகப்

பைடத்துக் ெகாண்டிருக்க ேறன்” என்றார். “ப றகு இதைனயும் எழுத க்ெகாள்.
ஏெனன்றால் இந்த வார்த்ைதகள் உண்ைமயானைவ. நம்ப க்ைகக்குரியைவ”
என்றார்.
௬ ச ம்மாசனத்தல் இருந்தவர் என்னிடம், “இது முடிந்து வ ட்டது. நாேன

அல்பாவும்ஒேமகாவுமாய்இருக்க ேறன். அதாவதுநாேனதுவக்கமும்முடிவுமாக
இருக்க ேறன். நான் தாகமாய் இருக்க றவனுக்கு ஜீவ நீரூற்றலிருந்து
நீைரக் ெகாடுப்ேபன். ௭ எவன் ஒருவன் ெவற்ற ெபறுகறாேனா அவனுக்கு
இைவ எல்லாம் ெகாடுக்கப்படும். அவனுக்கு நான் ேதவனாகவும் அவன்
எனக்கு மகனாகவும் இருப்பான். ௮ ஆனால் ேகாைழகளாக இருப்பவர்களும்,
நம்ப மறுப்பவர்களும், பயங்கரமான காரியங்கைளச் ெசய்பவர்களும்,
ெகாைலகாரர்களும், பாலியல் குற்றங்கள் ெசய்பவர்களும், மந்த ர சூன்ய
ேவைல ெசய்பவர்களும், உருவ வழிபாடு ெசய்பவர்களும், ெபாய்யர்களும்

* ௨௧:௨: புதயஎருசேலம் ேதவனுைடயமக்கள்அவேராடுவாழும்பரிசுத்த நகரம்.
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கந்தகம் எரியும் ெநருப்புக் கடலுள் தள்ளப்படுவார்கள். இதுேவ இரண்டாம்
மரணம்” என்றார்.
௯ ஏழு ேதவதூதர்களுள் ஒருவன் என்னிடம் வந்தான். இவன் ஏழு இறுத

வாைதகள் நைறந்த ஏழு கண்ணங்கைளக் ெகாண்டிருந்த தூதர்களில்
ஒருவன். அத்தூதன் என்னிடம், “என்னுடன் வா. நான் ஆட்டுக்குட்டியானவரின்
மைனவயாகப்ேபாகும் மணமகைளக் காட்டுேவன்” என்றான். ௧௦ அவன்
ஆவயானவரால் என்ைன மிகப் ெபரிய உயர்ந்த மைல ஒன்றுக்கு தூக்க ச்
ெசன்றான். அவன் எனக்கு எருசேலம் என்ற பரிசுத்தமான நகரத்ைதக்
காட்டினான். அது ேதவனிடமிருந்து வானினின்று ெவளிப்பட்டு கீேழ
இறங்க க்ெகாண்டிருந்தது.
௧௧ அது ேதவனுைடய மகைமயால் ஒளி வீச க்ெகாண்டிருந்தது. அது

வைலயுயர்ந்த இரத்தனக் கல்ைலப் ேபான்றும், பளிங்குேபால சுத்தமான
ைவரக் கல்ைலப் ேபான்றும் மின்னியது. ௧௨ அது தன்ைனச் சுற்றலும்
மிகவும் உயர்ந்த பன்னிரண்டு வாசல்கைளயுைடய மாெபரும் மதைலக்
ெகாண்டிருந்தது. அந்தப் பன்னிரண்டு வாசல்களிலும், பன்னிரண்டு ேதவ
தூதர்கள் இருந்தார்கள். ஒவ்ெவாரு வாசலிலும் இஸ்ரேவலில் உள்ள
பன்னிரண்டு குடும்பங்களில் ஒரு குடும்பத்தன் ெபயர் எழுதப்பட்டிருந்தது.
௧௩ க ழக்ேக மூன்று வாசல்களும், வடக்ேக மூன்று வாசல்களும், ெதற்ேக
மூன்று வாசல்களும், ேமற்ேக மூன்று வாசல்களும் இருந்தன. ௧௪ நகரத்தன்
சுவர்கள் பன்னிரண்டுஅஸ்தபாரக் கற்களால் கட்டப்பட்டிருந்தன. அக்கற்களில்
ஆட்டுக்குட்டியானவரின் பன்னிரண்டு அப்ேபாஸ்தலர்களின் ெபயர்களும்
எழுதப்பட்டிருந்தன.
௧௫ என்ேனாடு ேபச க்ெகாண்டிருந்த ேதவதூதனின் ைககளில் நகைரயும்

அதன் வாசல்கைளயும் அதன் மதைலயும் அளப்பதற்காகப் ெபான்னாலான
ஒருஅளவு ேகால்இருந்தது. ௧௬அந்நகரம் சதுர வடிவல்அைமக்கப்பட்டிருந்தது.
அதனுைடய நீளம் அகலத்துக்குச் சமமாக இருந்தது. அத்தூதன் நகரத்ைதத்
தன் ேகாலால்அளந்தான். அது 12,000ஸ்தாத † நீளமும் 12,000ஸ்தாத அகலமும்
ெகாண்டஅளவுைடயதாய் இருந்தது. அதன்உயரமும்அவ்வாேற 12,000ஸ்தாத
அளவுைடயதாயருந்தது. ௧௭ அத்தூதன் மதைலயும் அளந்தான். அது மனித
அளவன்படிஅதாவதுதூதனுைடயமுன்னங்ைகயால் 144முழஉயரம்இருந்தது.
௧௮அச்சுவர் ைவரக்கல்லால் ஆனது. நகரம் தூய பளிங்கு ேபான்ற தங்கத்தால்
அைமக்கப்பட்டிருந்தது.
௧௯ நகரத்தன் சுவர்களுக்கான அஸ்தபாரக் கற்கள் வைல உயர்ந்த

நைககளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன. அதன் முதல் அஸ்தபாரக்கல்
ைவரக்கல். இரண்டாவது கல் இந்த ரநீலம். மூன்றாவது சந்த ர காந்தம்.
நான்காவது மரகதம். ௨௦ ஐந்தாவது ேகாேமதகம், ஆறாவது பதுமராகம்.
ஏழாவது சுவர்ணரத்தனம். எட்டாவது படிகப்பச்ைச. ஒன்பதாவது புஷ்பராகம்.
பத்தாவது ைவடூரியம். பத ேனாராவது கல் சுநீரம். பன்னிரண்டாவது
சுகந்த . ௨௧ பன்னிரண்டு வாசல்களும் பன்னிரண்டு முத்துக்களாய் இருந்தன.
ஒவ்ெவாரு வாசலும் ஒவ்ெவாரு முத்தாய் இருந்தது. அந்த நகரத் ெதரு
தூய ெபான்னால் ஆக்கப்பட்டது. கண்ணாடிையப்ேபால அந்தப் ெபான்
சுத்தமாயருந்தது.

† ௨௧:௧௬: ஸ்தாத 1ஸ்தாத 200அடிகள்நீளம்ெகாண்டது. ேராமானியைமலில்எட்டில்ஒருபங்கு.
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௨௨ அந்நகரத்தல் ஆலயம் எைதயும் நான் காணவல்ைல. சர்வ
வல்லைமயுள்ள ேதவனாகய கர்த்தரும் ஆட்டுக்குட்டியானவருேம அதன்
ஆலயமாக இருக்கன்றனர். ௨௩ அந்நகரத்துக்கு ஒளி தர சூரியேனா
சந்த ரேனா ேதைவயல்ைல. ேதவனுைடய மகைம அங்கு ஒளி வீசுக றது.
ஆட்டுக்குட்டியானவேரஅங்குஒளியாகஇருக்க றார்.
௨௪ இரட்ச க்கப்படுக ற மக்கள் அைனவரும் அதன் ஒளியல் நடப்பார்கள்.

உலகல் உள்ள அரசர்கள் தம் மகைமைய அந்நகருக்குள் ெகாண்டு
வருவார்கள். ௨௫ எந்நாளிலும் நகரத்தன் வாசல் கதவுகள் அைடக்கப்படாமல்
இருக்கும். ஏெனன்றால் அந்நகரில் இரவு என்பேத இல்ைல. ௨௬ அவர்கள்
ேதசங்களின் மகைமயும் ெகௗரவமும் அதற்குள் ெகாண்டு வரப்படும்.
௨௭ சுத்தமற்ற எதுவும் அந்நகருக்குள் நுைழவதல்ைல. ெவட்கப்படத்தக்க
ெசயல்கைளச் ெசய்பவர்களும் ெபாய் ெசால்பவர்களும் அந்நகருக்குள்
ப ரேவச ப்பதல்ைல. ஆட்டுக்குட்டியானவரின் ஜீவப்புத்தகத்தல் எவருைடய
ெபயர்கள்எழுதப்பட்டுள்ளனேவாஅவர்கள்மட்டுேமஅங்குேபாகமுடியும்.

௨௨
௧ பன்னர் அந்தத் தூதன் ஜீவதண்ணீர் ஓடுகன்ற ஆற்றைன எனக்குக்

காட்டினான். அது பளிங்குேபான்று ப ரகாசமாக இருந்தது. அது ேதவனும்
ஆட்டுக்குட்டியானவரும் இருந்த ச ம்மாசனத்தல் இருந்து பாய்ந்தது. ௨ அது
நகரத் ெதருவன் நடுவல் பாய்ந்தது. அந்த ஆற்றன் ஒவ்ெவாரு கைரயலும்
வாழ்வன் மரம் இருந்தது. அது ஆண்டுக்குப் பன்னிரண்டு முைற கனிகைளத்
தருகறது. ஒவ்ெவாரு மாதமும் அது கனிதருக றது. அம்மரத்தன் இைலகள்
மக்களின் ேநாையக்குணமாக்கும்தன்ைமயுைடயைவ.
௩ ேதவனால் குற்றம் என நயாயந்தீர்க்கப்படுக ற எதுவும் அந்நகருக்குள்

இருக்காது. ேதவனுைடய ச ம்மாசனமும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் அங்ேக
இருப்பார்கள். ௪ ேதவனுைடயஊழியக்காரர்கள் அவைர வழிபடுவர். அவர்கள்
அவரதுமுகத்ைதப் பார்ப்பார்கள். அவர்களின் ெநற்றயல் ேதவனுைடய ெபயர்
எழுதப்பட்டிருக்கும். ௫ அங்கு மீண்டும் இரவு வராது. அங்குள்ள மக்களுக்கு
வளக்கன்ஒளிேயாசூரியனின்ஒளிேயாேதைவப்படாது. ேதவனாகயகர்த்தேர
அவர்களுக்கு ெவளிச்சம் தருவார். அவர்கள் அரசர்கைளப் ேபான்று எல்லாக்
காலங்களிலும்அரசாளுவர்.
௬ அந்தத் தூதன் என்னிடம், “இந்த வார்த்ைதகள் உண்ைமயானைவ, நம்பத்

தகுந்தைவ. பரிசுத்ததீர்க்கதரிச களின்ஆவகளின்ேதவனாகஇருக்க றகர்த்தர்
உடனடியாக என்ன நடக்க ேவண்டுெமன தம் ஊழியர்களுக்குக் காட்டத் தன்
தூதைனஅனுப்பனார். ௭இேதா, சீக்க ரமாய் வருக ேறன். இந்தநூலில் உள்ள
தீர்க்கதரிசன வசனங்கைளக் கைடப்ப டிக்க றவன் ஆசீர்வத க்கப்படுவான்”
என்றான்.
௮ நான் ேயாவான், நாேன இவற்ைறக் காணவும் ேகட்கவும் ெசய்ேதன்.

இவற்ைற நான் பார்த்தும் ேகட்டும் முடிந்த பன்னால், இவற்ைற எனக்குக்
காட்டிய அத்தூதனின் கால்களில் வழுந்து வணங்கக் குனிந்ேதன். ௯ஆனால்
அத்தூதன் என்னிடம், “என்ைனவணங்க ேவண்டாம். நானும் உன்ைனப் ேபால
ஒருஊழியன்மட்டுேம. தீர்க்கதரிச களாகயஉன்சேகாதரர்கைளப்ேபான்றவன்
நான். இந்நூலிலுள்ள வசனங்களுக்குக் கீழ்ப்படிக ற மற்றவர்கைளப்ேபால
நானும்ஒருவேன. நீ ேதவைனவணங்கு” என்றான்.



ெவளி.௨௨:௧௦ 2437 ெவளி.௨௨:௨௧

௧௦ ேமலும் அத்தூதன் என்னிடம், “இந்நூலில் உள்ள தீர்க்கதரிசனமான
வசனங்கைளஇரகசயம் ேபால்மூடிைவக்க ேவண்டாம். இைவநகழ்வதற்குரிய
காலம் ெநருங்க க் ெகாண்டிருக்க றது. ௧௧அநயாயம் ெசய்க றவன் ெதாடர்ந்து
அநயாயம் ெசய்யட்டும். அசுத்தமாய் இருக்க றவன் ேமலும் அசுத்தமாய்
இருக்கட்டும். பரிசுத்தவான்ேமலும்பரிசுத்தவானாய்இருக்கட்டும்.
௧௨ “கவனி! நான் வைரவல் வருேவன். என்ேனாடு பலன்கைளக் ெகாண்டு

வருேவன். ஒவ்ெவாருவனுக்கும் அவனவனுைடய ெசயல்களுக்கு பலன்
அளிப்ேபன். ௧௩ நாேன அல்பாவும் ஒேமகாவுமாக இருக்க ேறன்; நாேன
முந்தனவரும், ப ந்தனவருமாய் இருக்க ேறன். நாேன துவக்கமும் முடிவுமாய்
இருக்க ேறன்.
௧௪ “ேதவனுைடய கட்டைளகளின்படி ெசய்க றவர்கள் பாக்கயவான்கள்.

அவர்களுக்கு வாழ்வன் மரத்தல் உள்ள கனிகைளப் புச ப்பதற்கு உரிைம
இருக்கும். அவர்கள் வாசல் வழியாக நகரத்துக்குள் நுைழய முடியும்.
௧௫ நகரத்துக்கு ெவளிேய, நாய் ேபான்றவர்களும், சூனியக்காரர்களும்,
வபசாரகர்களும், ெகாைலகாரர்களும், உருவ வழிபாடு ெசய்க றவர்களும்
ெபாய்ையவரும்ப ,அதன்படிெசய்பவர்களும்இருப்பார்கள்.
௧௬ “இேயசுவாகய நான் சைபகளில் இவற்ைற உங்களுக்குச் ெசால்லும்

ெபாருட்டு என் தூதைன அனுப்ப ேனன். நான் தாவீதன் குடும்ப வாரிசு. நான்
ப ரகாசமானவடிெவள்ளியாகஇருக்க ேறன்” என்றார்.
௧௭ ஆவயானவரும் மணமகளும் “வாருங்கள்” என்கறார்கள். இைதக்

ேகட்பவர்களும் “வாருங்கள்” என்றுெசால்லேவண்டும். தாகமாய்இருக்க றவன்
வருவானாக. வருப்பம்உள்ளவன்ஜீவத்தண்ணீைரப்ெபறுவானாக.
௧௮ இந்நூலில் உள்ள தீர்க்கதரிசன வசனங்கைளக் ேகட்க ற யாவருக்கும்

நான் சாட்ச யாக எச்சரிக்க ேறன். “எவனாவது ஒருவன் இைவகேளாடு
எைதயாவது கூட்டினால் இந்நூலில் எழுதப்பட்டிருக்க ற துன்பங்கைள ேதவன்
அவன் ேமல் கூட்டுவார்.” ௧௯ எவனாவது ஒருவன் தீர்க்கதரிசனப் புத்தக
வசனங்களிலிருந்து எைதேயனும் நீக்கனால் இந்நூலில் எழுதப்பட்டிருக்க ற
வாழ்வன்மரத்தலிருந்தும்பரிசுத்தநகரிலிருந்தும்அவனுைடயபங்ைகேதவன்
நீக்கவடுவார்.
௨௦இவ்வார்த்ைதகள் உண்ைமெயன சாட்ச யாய் அறவக்க றவர் இேயசுேவ.

இப்ேபாதுஅவர், “ஆம், நான்வைரவல்வருக ேறன்” என்றுெசால்க றார்.
ஆெமன். கர்த்தராக யஇேயசுேவ,வாரும்!
௨௧கர்த்தராக யஇேயசுவன்கருைபஉங்கள்அைனவேராடும்இருப்பதாக!
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