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யாத்த ராகமம்
ஆச ரியர்
இந்த புத்தகமும் இஸ்ரேவலின்

தீர்க்கதரிச யான ேமாேசயனால்
எழுதப்பட்டது என்று யூத பாரம்பரியம்
ெசால்லுகறது. சந்ேதகப்படாமல் ேமாேச
தான் இதன் ெதய்வீகமாக வழி நடத்தப்பட்ட
ஆச ரியர் என்று இரண்டு காரியங்களால்
ஏற்றுக்ெகாள்ளலாம். யாத்த ராகமேம ேமாேச
எழுதன காரியங்கைள குற ப்படுக றது.
பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
இந்த வார்த்ைதகைள நீ எழுது; என்று
யாத் 34:27 ல் ெசால்க றது யாத். 24:4 ல்
ெசால்க றது ேமாேச ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் எழுதைவத்து;
ஆைகயால் இந்த புத்தகத்ைத ேமாேச தான்
எழுதனார் என்பது நயாயமாக இருக்க றது.
இரண்டாவதாக, ேமாேச தாேம இந்த
புத்தகத்தல் ெசால்லப்பட்ட ந கழ்ச்ச களில்
பங்குப்ெபற்றவன் பார்ேவானுைடய
குடும்பத்தல் வளர்க்கப்பட்டு கல்வ
கற்றவன். ஆைகயால் எழுதுவதலும்ஞானம்
ெபற்றவனாய்இருந்தான்.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க . மு. 1,446 க்கும் 1,405 க்கும்.

இைடயல்எழுதப்பட்டது.



ii

இஸ்ரேவல் ஜனங்கள் தங்களுைடய
அவசுவாசத்தனால் 40 வருடங்கள்
வனாந்த ரத்தல் வீணாக சுற்ற
அைலக்கழிக்கப்பட்டார்கள். இந்த நாட்களில்
தான்இந்த புத்தகம்அத கமாக எழுதப்பட்டது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
எக ப்தலிருந்து மீட்கப்பட்ட

ஜனங்களுக்காகேவ இது எழுதப்பட்டது.
எக ப்தலிருந்து ெவளிேய வந்த சீனாய்
ஜனங்களுக்காக ேமாேச எழிதனான். (யாத்
17:14; 24:4; 34:27-28).
எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
இஸ்ரேவலர்கள் எப்படி ெயேகாவாவன்

ஜனங்களாக மாறனார்கள் என்பைதயும்.
ேதவனுைடயஜனங்களாகஉடன்படிக்ைகயன்படி
எப்படி வாழேவண்டும் என்பைதயும்
வவரித்துக் காட்டுக றது இஸ்ரேவல்
ஜனங்களுடன் உடன்படிக்ைக ெசய்த
ேதவன் உண்ைமயுள்ளவர், பரிசுத்தமானவர்,
சகல வல்லைமயுள்ளவர். ஆப ரகாமுக்கு
ெசய்யப்பட்ட வாக்குத்தத்தைத
ஆப ரகாமின் சந்ததயாைர எக ப்தன்
அடிைமத்தனத்தலிருந்து வடுதைல
ெசய்தேபாது ேதவனின் குணங்கைள
ேதவனின் ெபயர் மூலமாகவும் அவருைடய
வல்லைமயான ெசயல்கள் மூலமாகவும்
ெவளிப்படுத்தபடுவைத காண்க ேறாம்.
ஒரு தனிக் குடும்பம் ேதவனால்
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ெதரிந்துக்ெகாள்ளப்பட்டு, ேதசமாக
உருவாகுவைத இந்த புத்தகம் ெசால்க றது.
யாத். 2:24; 6:5; 12:37.
ைமயக்கருத்து
வடுதைல
ெபாருளடக்கம்
1.முன்னுைர— 1:1-2:25
2. எக ப்தன் அடிைமதனத்தலிருந்து
இஸ்ரேவலின்மீட்பு— 3:1-18:27

3. சீனாய் மைலயல் ெகாடுக்கப்பட்ட
உடன்படிக்ைக— 19:1-24:18

4. ேதவனுைடய இராஜரீக கூடாரம் — 25:1-
31:18

5. கலகத்தனால் ேதவனின் சமூகத்ைத
இழத்தல்— 32:1-34:35

6. ேதவனுைடய இராஜரீக கூடாரம்
ஸ்தாப க்கப்பட்டது— 35:1-40:38

இஸ்ரேவலர்கள் எக ப்தல்
துன்புறுத்தப்படுதல்

1 எக ப்த ற்குப் ேபான இஸ்ரேவலுைடய
மகன்களின் ெபயர்கள்: ரூபன், ச மிேயான்,
ேலவ , யூதா, 2 இசக்கார், ெசபுேலான்,
ெபன்யமீன், 3 தாண், நப்தலி, காத், ஆேசர்
என்பைவகேள. 4 இவர்கள் யாக்ேகாபுடன்
தங்கள் தங்கள் குடும்பங்கேளாடு
ேபானார்கள். 5 ேயாேசப்ேபா அதற்கு முன்ேப
எக ப்த ற்கு ேபாயருந்தான். யாக்ேகாபன்
சந்ததயார்கள் எல்ேலாரும் எழுபது ேபர்.
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6 ேயாேசப்பும் அவனுைடய சேகாதரர்கள்
அைனவரும், அந்தத் தைலமுைறயனர்
எல்ேலாரும் மரணமைடந்தார்கள்.
7 இஸ்ரேவலர்கள் அதகமாக பலுக ,
ஏராளமாகப் ெபருக ப் பலத்தருந்தார்கள்;
ேதசம்அவர்களால்நைறந்தது.

8 ேயாேசப்ைப அறயாத புதய ராஜா
ஒருவன் எக ப்தல் ேதான்றனான். 9 அவன்
தன்னுைடய மக்கைள ேநாக்க : “இேதா,
இஸ்ரேவலர்களுைடய மக்கள் நம்ைமவ ட
ஏராளமானவர்களும், பலத்தவர்களுமாக
இருக்க றார்கள். 10அவர்கள்ெபருகாதபடியும்,
ஒரு யுத்தம் உண்டானால், அவர்களும்
நம்முைடய பைகவேராடு கூடி,
நமக்கு வ ேராதமாக யுத்தம்ெசய்து,
ேதசத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாகாதபடியும்,
நாம் அவர்கைளக்குறத்து ஒரு
தீர்மானம் ெசய்யேவண்டும்” என்றான்.
11 அப்படிேய அவர்கைளச் சுைம சுமக்க ற
ேவைலயனால் ஒடுக்கும்படி, அவர்கள்ேமல்
ேமற்பார்ைவயாளர்கைள ைவத்தார்கள்;
அப்ெபாழுது அவர்கள் பார்ேவானுக்காகப்
ப த்ேதாம், ராமேசஸ் என்னும் ேசமிப்புக்
க டங்கு பட்டணங்கைளக் கட்டினார்கள்.
12 ஆனாலும் அவர்கைள எவ்வளவு
ஒடுக்கனார்கேளா அவ்வளவாக அவர்கள்
பலுக ப் ெபருகனார்கள். ஆைகயால்
அவர்கள் இஸ்ரேவலர்கைளக்குறத்து
எரிச்சல் அைடந்தார்கள். 13 எக ப்தயர்கள்
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இஸ்ரேவர்கைளக் ெகாடுைமயாக
ேவைலவாங்கனார்கள். 14 கலைவயும்
ெசங்கலுமாகய இைவகைளச் ெசய்யும்
ேவைலயாலும், வயலில் ெசய்யும் எல்லாவத
ேவைலயாலும்,அவர்களுக்குஅவர்களுைடய
வாழ்க்ைகையயும் கசப்பாக்கனார்கள்;
அவர்கைளக்ெகாண்டு ெசய்த எல்லா
ேவைலகளிலும்,அவர்கைளக்ெகாடுைமயாக
நடத்தனார்கள். 15 அதுமட்டுமில்லாமல்,
எக ப்தன் ராஜா ச ப்ப ராள், பூவாள் என்னும்
ெபயருைடய எப ெரய மருத்துவச்ச களுடன்
ேபச : 16 “நீங்கள் எப ெரய ெபண்களுக்கு
ப ரசவம் பார்க்கும்ேபாது, அவர்கள்
மைணயன்ேமல் உட்கார்ந்தருக்கும்ேபாது
பார்த்து, ஆண்பள்ைளயாக இருந்தால்
ெகான்றுேபாடுங்கள், ெபண்பள்ைளயாக
இருந்தால் உய ேராடு இருக்கட்டும்”
என்றான். 17 மருத்துவச்ச கேளா,
ேதவனுக்குப் பயந்ததால், எக ப்தன்
ராஜா தங்களுக்கு இட்ட கட்டைளப்படி
ெசய்யாமல், ஆண்பள்ைளகைளயும்
உய ேராடு காப்பாற்றனார்கள். 18 அதனால்
எக ப்தன் ராஜா மருத்துவச்ச கைள
அைழத்து: “நீங்கள் ஆண்பள்ைளகைள
உய ேராடு காப்பாற்றுகற காரியம்
என்ன” என்று ேகட்டான். 19 அதற்கு
மருத்துவச்ச கள் பார்ேவாைன ேநாக்க :
“எப ெரய ெபண்கள் எக ப்தய
ெபண்கைளப்ேபால் இல்ைல, அவர்கள்
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நல்ல பலமுள்ளவர்கள்; மருத்துவச்ச
அவர்களிடம் ேபாவதற்கு முன்ேப அவர்கள்
ப ரசவ த்துவடுகறார்கள்” என்றார்கள்.
20 இதனால் ேதவன் மருத்துவச்ச களுக்கு
நன்ைமெசய்தார். மக்கள் ெபருக
மிகுதயும் பலத்துப்ேபானார்கள்.
21 மருத்துவச்ச கள் ேதவனுக்குப்
பயந்ததால், அவர்களுைடய குடும்பங்கள்
ெசழிக்கும்படிச் ெசய்தார். 22 அப்ெபாழுது
பார்ேவான், “எப ெரயருக்கு ப றக்கும்
ஆண்பள்ைளகைளெயல்லாம் ைநல்
நதய ேலேபாடவும்,ெபண்பள்ைளகைளெயல்லாம்
உய ேராடு ைவக்கவும்” தன்னுைடய மக்கள்
எல்ேலாருக்கும்கட்டைளய ட்டான்.

அத்த யாயம் 2
ேமாேசயன்பறப்பு

1 ேலவயன் ேகாத்த ரத்தாரில் ஒருவன்
ேலவயன் மகள்களில் ஒருத்தையத்
தருமணம்ெசய்தான். 2 அந்த ெபண்
கர்ப்பவதயாக , ஒரு ஆண்பள்ைளையப்
ெபற்று, அது அழகுள்ளது என்று
கண்டு, அைத மூன்று மாதங்கள்
ஒளித்துைவத்தாள். 3 அதன்பன்பு அவள்
பள்ைளைய ஒளித்துைவக்கமுடியாமல், ஒரு
நாணல்ெபட்டிைய எடுத்து, அதற்குப் ப சனும்
தாரும் பூச , அத ேல பள்ைளைய ைவத்து,
ைநல் நத ேயாரமாக நாணலுக்குள்ேள
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ைவத்தாள். 4 அதற்கு என்ன சம்பவக்கும்
என்பைத அறயும்படி அதன் சேகாதரி
தூரத்த ேல நன்றுெகாண்டிருந்தாள்.
5 அப்ெபாழுது பார்ேவானுைடய மகள்
நதயல் குளிக்க வந்தாள்; அவளுைடய
பணிப்ெபண்கள் நத ேயாரத்தல்
உலாவனார்கள்; அவள் நாணலுக்குள்ேள
இருக்கற ெபட்டிையக் கண்டு, தன்னுைடய
பணிப்ெபண்ைண அனுப்ப அைதக்
ெகாண்டுவரும்படிச் ெசய்தாள். 6 அைதத்
த றந்தேபாது பள்ைளையக்கண்டாள்;
பள்ைள அழுதது; அவள் அதன்ேமல்
இரக்கமுற்று, “இது எபெரயர்களின்
பள்ைளகளில் ஒன்று” என்றாள்.
7 அப்ெபாழுது அப்பள்ைளயன் சேகாதரி
பார்ேவானின் மகைள ேநாக்க : “உமக்கு
இந்தப் பள்ைளைய வளர்க்கும்படி
எப ெரய ெபண்களில் பால்ெகாடுக்க ற
ஒருத்தைய நான் ேபாய் உம்மிடத்தல்
அைழத்துக்ெகாண்டு வரட்டுமா” என்றாள்.
8 அதற்குப் பார்ேவானுைடய மகள்:
“அைழத்துக்ெகாண்டுவா” என்றாள்.
இந்தப் ெபண் ேபாய்ப் பள்ைளயன்
தாையேய அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தாள்.
9பார்ேவானுைடய மகள்அவைள ேநாக்க : “நீ
இந்தப்பள்ைளையஎடுத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
அைத எனக்காக வளர்த்தடு, நான்
உனக்குச் சம்பளம் ெகாடுக்க ேறன்”
என்றாள். அந்தப் ெபண், பள்ைளைய
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எடுத்துக்ெகாண்டுேபாய், அைத வளர்த்தாள்.
10 பள்ைள ெபரிதானேபாது, அவள் அைதப்
பார்ேவானுைடய மகளிடம் ெகாண்டுேபாய்
வ ட்டாள். அவளுக்கு அவன் மகனானான்.
அவள்: “அவைன தண்ணீரிலிருந்து
எடுத்ேதன்” என்று ெசால்லி, அவனுக்கு
ேமாேச என்றுெபயரிட்டாள்.

ேமாேச மீதயான் ேதசத்த ற்குத்
தப்ப ேயாடுதல்

11 ேமாேச ெபரியவனான காலத்தல்,
அவன் தன்னுைடய சேகாதரர்களிடம்
ேபாய், அவர்கள் சுைமசுமக்க றைதப்
பார்த்து, தன்னுைடய சேகாதரர்களாகய
எப ெரயர்களில் ஒருவைன ஒரு எக ப்தயன்
அடிக்க றைதக் கண்டு, 12 அங்கும் இங்கும்
பார்த்து, ஒருவரும் இல்ைல என்று அறந்து,
எக ப்தயைன ெவட்டி, அவைன மணலிேல
புைதத்துப்ேபாட்டான். 13அவன் மறுநாளிலும்
ெவளிேய ேபானேபாது, எப ெரய மனிதர்கள்
இருவர் சண்ைடய ட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
அப்ெபாழுது அவன் அநயாயம்
ெசய்க றவைன ேநாக்க : “நீ உன்னுைடய
ேதாழைன அடிக்க றது ஏன்” என்று ேகட்டான்.
14 அதற்கு அவன்: “எங்கள்ேமல் உன்ைன
அதகாரியாகவும் நயாயாத பதயாகவும்
ஏற்படுத்தனவன் யார்? நீ எக ப்தயைனக்
ெகான்றுேபாட்டதுேபால, என்ைனயும்
ெகான்றுேபாட நைனக்கறாேயா” என்றான்.
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அப்ெபாழுது ேமாேச காரியம் ந ச்சயமாக
ெவளிப்பட்டதுஎன்றுபயந்தான். 15பார்ேவான்
அந்தக் காரியத்ைதக் ேகள்வப்பட்டேபாது,
ேமாேசையக் ெகாைலெசய்ய முயற்ச த்தான்.
ேமாேச பார்ேவானிடத்தலிருந்து தப்ப ேயாடி,
மீதயான் ேதசத்தல் ேபாய்த் தங்க , ஒரு
கணற்றன் அருகல் உட்கார்ந்தருந்தான்.
16 மீதயான் ேதசத்து ஆசாரியனுக்கு ஏழு
மகள்கள் இருந்தார்கள்; அவர்கள் தங்கள்
தகப்பனுைடய ஆடுகளுக்குத் தண்ணீர்
காட்டும்படி அங்ேக வந்து, தண்ணீர்
எடுத்து, ெதாட்டிகைள ந ரப்பனார்கள்.
17 அப்ெபாழுது ேமய்ப்பர்கள் வந்து,
அவர்கைளத் துரத்தனார்கள்; ேமாேச
எழுந்து, அவர்களுக்குத் துைண நன்று,
அவர்களுைடய ஆடுகளுக்குத் தண்ணீர்
காட்டினான். 18 அவர்கள் தங்களுைடய
தகப்பனாகய ெரகுேவலிடம் வந்தேபாது,
அவன்: “நீங்கள் இன்று இத்தைன
சீக்க ரமாக வந்தது ஏன்” என்று ேகட்டான்.
19 அதற்கு அவர்கள்: “எக ப்தயன் ஒருவன்
ேமய்ப்பர்களின் ைககளுக்கு எங்கைளத்
தப்புவத்து, எங்களுக்குத் தண்ணீர் எடுத்துக்
ெகாடுத்து, ஆடுகளுக்கும் தண்ணீர்
காட்டினான்” என்றார்கள். 20 அப்ெபாழுது
அவன் தன்னுைடய மகள்கைளப் பார்த்து,
“அவன் எங்ேக? அந்த மனிதைன நீங்கள்
வ ட்டுவந்தது ஏன்? சாப்படும்படி அவைன
அைழத்துக்ெகாண்டு வாருங்கள்” என்றான்.
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21 ேமாேச அந்த மனிதனிடம் தங்கயருக்கச்
சம்மத த்தான். அவன் ச ப்ேபாராள்
என்னும் தன்னுைடய மகைள ேமாேசக்குக்
ெகாடுத்தான். 22 அவள் ஒரு மகைனப்
ெபற்றாள். “நான் அந்நய ேதசத்தல்
பரேதச யாக இருக்க ேறன்” என்று ெசால்லி,
அவனுக்குெகர்ேசாம் என்றுெபயரிட்டான்.

23 ச லகாலம் ெசன்றபன்பு, எக ப்தன்
ராஜா இறந்தான். இஸ்ரேவலர்கள்
அடிைமத்தனத்தனால் தவத்து,
முைறய ட்டுக்ெகாண்டிருந்தார்கள்;
அவர்கள் அடிைமத்தனத்தலிருந்து
முைறயடும் சத்தம் ேதவசந்ந தயல்
எட்டினது. 24 ேதவன் அவர்கள்
ெபருமூச்ைசக்ேகட்டு, தாம் ஆப ரகாேமாடும்,
ஈசாக்ேகாடும் யாக்ேகாேபாடும் ெசய்த
உடன்படிக்ைகைய நைனவுகூர்ந்தார்.
25 ேதவன் இஸ்ரேவலர்கைளப் பார்த்தார்;
ேதவன்அவர்கைளநைனத்தருளினார்.

அத்த யாயம் 3
ேமாேசயும் எரிக றமுட்ெசடியும்

1ேமாேசமீதயான்ேதசத்தன்ஆசாரியனாக
இருந்த தன்னுைடய மாமனாகய
எத்த ேராவன் ஆடுகைள ேமய்த்துவந்தான்.
அவன் ஆடுகைள வனாந்த ரத்தல் தூரமாக
நடத்த , ேதவனுைடய மைலயாகய*

* அத்த யாயம் 3:1 3:1 பரிசுத்த பருவதம்
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ஓேரப்வைர வந்தான். 2 அங்ேக
ெயேகாவாவுைடய தூதன் ஒரு முட்ெசடியன்
நடுவலிருந்து உண்டான அக்கனித்தழலில்
நன்று அவனுக்கு தரிசனமானார்.
அப்ெபாழுது அவன் உற்றுப்பார்த்தான்;
முட்ெசடி அக்கனியால் பற்ற எரிந்தும், அது
ெவந்துேபாகாமல் இருந்தது. 3 அப்ெபாழுது
ேமாேச: “இந்த முட்ெசடி ெவந்துேபாகாமல்
இருக்க றது ஏன், நான் அருகல் ேபாய் இந்த
அற்புதக்காட்சையப் பார்ப்ேபன்” என்றான்.
4 அவன் பார்க்கும்படி அருகல் வருகறைதக்
ெயேகாவா கண்டார். முட்ெசடியன்
நடுவலிருந்து ேதவன் அவைன ேநாக்க :
“ேமாேச, ேமாேச” என்று கூப்ப ட்டார். அவன்:
“இேதா, அடிேயன்” என்றான். 5 அப்ெபாழுது
அவர்: “இங்ேக அருகல் வராமல் இரு;
உன்னுைடய கால்களில் இருக்க ற
காலணிையக்கழற்ற ப்ேபாடு;நீந ற்க றஇடம்
பரிசுத்த பூமி” என்றார். 6 பன்னும் அவர்:
“நான் ஆப ரகாமின் ேதவனும் ஈசாக்கன்
ேதவனும் யாக்ேகாபன் ேதவனுமாகய உன்
பதாக்களுைடய ேதவனாக இருக்க ேறன்”
என்றார். ேமாேச ேதவைன ேநாக்க ப்பார்க்க
பயந்ததால், தன்னுைடய முகத்ைத
மூடிக்ெகாண்டான். 7 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா: “எக ப்தலிருக்கற என்னுைடய
மக்களின் உபத்த ரவத்ைத நான் பார்த்து,
ேமற்பார்ைவயாளர்களால் அவர்கள் இடுகற
கூக்குரைலக் ேகட்ேடன், அவர்கள் படுகற
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ேவதைனகைளயும் அற ந்தருக்க ேறன்.
8 அவர்கைள எக ப்தயர்களின் ைககளுக்கு
வடுதைலயாக்கவும், அவர்கைள அந்த
ேதசத்தலிருந்து நீக்க , கானானியர்களும்,
ஏத்தயர்களும், எேமாரியர்களும்,
ெபரிச யர்களும், ஏவயர்களும்,
எபூசயர்களும் இருக்கற இடமாகய
ெசழிப்பான நலமும் வ சாலமுமான
ேதசத்தல்† ெகாண்டுேபாய்ச் ேசர்க்கவும்
இறங்க ேனன். 9 இப்ெபாழுதும் இஸ்ரேவல்
மக்களின் கூக்குரல் என்னுைடய சந்ந தயல்
வந்து எட்டினது; எக ப்தயர்கள் அவர்கைள
ஒடுக்குகற ஒடுக்குதைலயும் கண்ேடன்.
10 நீ இஸ்ரேவல் மக்களாகய என்னுைடய
மக்கைள எக ப்தலிருந்து அைழத்துவரும்படி
உன்ைன பார்ேவானிடம் அனுப்புேவன்
வா” என்றார். 11 அப்ெபாழுது ேமாேச
ேதவைன ேநாக்க : “பார்ேவானிடம்
ேபாகவும், இஸ்ரேவலர்கைள எக ப்தலிருந்து
அைழத்துவரவும், நான் எம்மாத்த ரம்
என்றான். 12 அதற்கு அவர்: “நான்
உன்ேனாடு இருப்ேபன்; நீ மக்கைள
எக ப்தலிருந்துஅைழத்துவந்தபன்பு, நீங்கள்
இந்த மைலயல் ேதவனுக்கு ஆராதைன
ெசய்வீர்கள்; நான் உன்ைன அனுப்ப ேனன்
என்பதற்குஇதுேவஅைடயாளம்” என்றார்.
ேதவனுைடயநாமம்ெவளிப்படுத்தப்பட்டது

† அத்த யாயம் 3:8 3:8 நல்லவைளச்சல்உள்ளேதசம்
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13 அப்ெபாழுது ேமாேச ேதவைன ேநாக்க :
“நான் இஸ்ரேவலர்களிடம் ேபாய், உங்கள்
முன்ேனார்களுைடய ேதவன் உங்களிடம்
என்ைன அனுப்பனார் என்று அவர்களுக்குச்
ெசால்லும்ேபாது, அவருைடய நாமம்
என்ன என்று அவர்கள் என்னிடத்தல்
ேகட்டால், நான் அவர்களுக்கு என்ன
ெசால்லுேவன்” என்றான். 14 அதற்கு
ேதவன்: “இருக்கறவராகஇருக்க ேறன்என்று
ேமாேசயுடன்ெசால்லி,இருக்க ேறன்என்பவர்
என்ைன உங்களிடத்த ற்கு அனுப்பனார்
என்று இஸ்ரேவலர்களுடன் ெசால்” என்றார்.
15 ேமலும், ேதவன் ேமாேசைய ேநாக்க :
“ஆப ரகாமின்ேதவனும், ஈசாக்கன்ேதவனும்,
யாக்ேகாபன் ேதவனுமாக இருக்க ற உங்கள்
முன்ேனார்களுைடயேதவனாகயெயேகாவா
என்ைன உங்களிடம் அனுப்பனார்
என்று நீ இஸ்ரேவலர்களுக்கு ெசால்;
என்ைறக்கும் இதுேவ என்னுைடய நாமம்,
தைலமுைற தைலமுைறேதாறும் இதுேவ
என்ெறன்ைறக்கும் என்னுைடய நாமம். 16 நீ
ேபாய், இஸ்ரேவலின் மூப்பர்கைளக்கூட்டி,
அவர்களிடத்தல்: ஆப ரகாம், ஈசாக்கு,
யாக்ேகாபு என்பவர்களுைடய ேதவனாக
இருக்க ற உங்கள் முன்ேனார்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா எனக்கு
தரிசனமாக , உங்கைள ந ச்சயமாக சந்த த்து,
எக ப்தல் உங்களுக்குச் ெசய்யப்பட்டைதக்
கண்ேடன் என்றும், 17 நான் உங்கைள
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எக ப்தன் சறுைமயலிருந்து நீக்க , நல்ல
வைளச்சல் உள்ள ெசழிப்பான ேதசமாக ய
கானானியர்கள், ஏத்தயர்கள், எேமாரியர்கள்,
ெபரிச யர்கள், ஏவயர்கள், எபூசயர்களுைடய
ேதசத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாேவன் என்றும்
ெசான்ேனன் என்று ெசால். 18 அவர்கள்
உன்னுைடய வார்த்ைதைய ேகட்பார்கள்;
அப்ெபாழுது நீயும் இஸ்ரேவலின்
மூப்பர்களும் எக ப்தன் ராஜாவனிடம் ேபாய்:
எப ெரயர்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
எங்கைளச் சந்த த்தார்; இப்ெபாழுதும்
நாங்கள் வனாந்த ரத்தல் மூன்று நாட்கள்
பயணம்ேபாய், எங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்குப் பலியடும்படி எங்கைளப்
ேபாகவ டேவண்டுெமன்று ெசால்லுங்கள்.
19 ஆனாலும், எக ப்து ராஜா என்னுைடய
ைகயன் வல்லைமையக் கண்டாெலாழிய,
உங்கைளப் ேபாகவ டமாட்டான் என்று நான்
அற ேவன். 20ஆைகயால், நான் என்னுைடய
ைகைய நீட்டி, எக ப்தன் நடுவல் நான்
ெசய்யும் எல்லாவத அற்புதங்களாலும்
அைத வாத ப்ேபன்; அதற்குப்பன்பு
அவன் உங்கைளப் ேபாகவடுவான்.
21 அப்ெபாழுது இந்த மக்களுக்கு
எக ப்தயர்களின் கண்களில் தயவு
கைடக்கச்ெசய்ேவன்; நீங்கள் ேபாகும்ேபாது
ெவறுைமயாகப் ேபாவதல்ைல. 22ஒவ்ெவாரு
ெபண்ணும், தன்தன் அயலகத்தாளிடத்தலும்
தன்தன் வீட்டில் தங்குகறவளிடத்தலும்,
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ெவள்ளிையயும், ெபான் நைககைளயும்,
ஆைடகைளயும் ேகட்டு வாங்குவாள்;
அைவகைள உங்களுைடய மகன்களுக்கும்
உங்களுைடய மகள்களுக்கும் அணிவத்து,
எக ப்தயர்கைளக் ெகாள்ைளயடுவீர்கள்”
என்றார்.

அத்த யாயம் 4
ேதவன் ேமாேசக்கு ெகாடுத்த

அைடயாளங்கள்
1 அப்ெபாழுது ேமாேச: “அவர்கள் என்ைன

நம்பமாட்டார்கள்; என்னுைடய வார்த்ைதைய
ேகட்கமாட்டார்கள்; ெயேகாவா உனக்குத்
தரிசனமாகவல்ைல என்றுெசால்லுவார்கள்”
என்றான். 2 ெயேகாவா அவைன ேநாக்க :
“உன்னுைடய ைகயல் இருக்கறது என்ன”
என்றார். “ஒரு ேகால்” என்றான். 3 “அைதத்
தைரய ேல ேபாடு” என்றார்; அவன் அைதத்
தைரய ேல ேபாட்டேபாது, அது பாம்பாக
மாறயது; ேமாேச அதற்கு வலக ஓடினான்.
4 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “உன்னுைடய ைகைய நீட்டி, அதன்
வாைலப் ப டி” என்றார்; அவன் தன்னுைடய
ைகைய நீட்டி, அைதப் ப டித்தேபாது,
அது அவனுைடய ைகய ேல ேகாலானது.
5ஆப ரகாமின் ேதவனும் ஈசாக்கன் ேதவனும்
யாக்ேகாபன் ேதவனுமாக இருக்க ற தங்கள்
முன்ேனார்களுைடயேதவனாகயெயேகாவா
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உனக்கு தரிசனமானைத அவர்கள்
நம்புவதற்கு இதுேவ அைடயாளம் என்றார்.
6 ேமலும், ெயேகாவா அவைன ேநாக்க :
“உன் ைகைய உன்னுைடய மடிய ேல ேபாடு”
என்றார்; அவன் தன் ைகையத் தன்னுைடய
மடிய ேல ேபாட்டு, அைத ெவளிேய
எடுக்கும்ேபாது, இேதா, அவனுைடய ைக
உைறந்த பனிையப்ேபால ெவண்குஷ்டம்
ப டித்தருந்தது. 7 அவர்: “உன்னுைடய
ைகையத் தரும்பவும் உன்னுைடய உன்
மடிய ேல ேபாடு” என்றார். அவன்
தன்னுைடய ைகையத் தரும்பத் தன்னுைடய
மடிய ேல ேபாட்டு, மீண்டும் ெவளிேய
எடுத்தேபாது, அது தரும்ப அவனுைடய
மற்றச் சைதையப்ேபாலானது. 8அப்ெபாழுது
அவர்: “முந்தன அைடயாளத்ைத அவர்கள்
கண்டு, உன்ைன நம்பாமலும் உன்னுைடய
வார்த்ைதகைளக் ேகட்காமலும்ேபானால்,
ப ந்தன அைடயாளத்ைதக் கண்டு
நம்புவார்கள். 9 இந்த இரண்டு
அைடயாளங்கைளயும் அவர்கள் நம்பாமலும்,
உன்னுைடய வார்த்ைதையக் ேகட்காமலும்
இருந்தால், அப்ெபாழுது நீ நதயன்
தண்ணீைர எடுத்து நலத்தல் ஊற்று;
நதயல் எடுத்த தண்ணீர் காய்ந்த நலத்தல்
இரத்தமாகும்” என்றார். 10 அப்ெபாழுது
ேமாேசெயேகாவாைவேநாக்க : “ஆண்டவேர,
இதற்கு முன்பாவது, ேதவரீர் உமது
அடிேயேனாடு ேபசனதற்குப் பன்பாவது
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நான் ேபச்சல் வல்லவன் இல்ைல; நான்
த க்குவாயும் மந்த நாவும் உள்ளவன்”
என்றான். 11 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
அவைன ேநாக்க : “மனிதனுக்கு வாைய
உண்டாக்கயவர் யார்? ஊைமயைனயும்,
ெசவ டைனயும், பார்ைவயுள்ளவைனயும்,
பார்ைவயற்றவைனயும் உண்டாக்கனவர்
யார்? ெயேகாவாவாகய நான் அல்லவா?
12 ஆதலால், நீ ேபா; நான் உன்னுைடய
வாேயாடு இருந்து, நீ ேபசேவண்டியைத
உனக்குப் ேபாத ப்ேபன்” என்றார். 13 அதற்கு
அவன்: “ஆண்டவேர. நீர் அனுப்ப வரும்புக ற
யாைரயாவது அனுப்பும்” என்றான்.
14 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசயன்ேமல்
ேகாபப்பட்டு: “ேலவயனாகய ஆேரான்
உன்னுைடய சேகாதரன் அல்லவா? அவன்
நன்றாக ேபசுக றவன் என்று அற ேவன்;
அவன் உன்ைனச் சந்த க்கப் புறப்பட்டு
வருகறான்; உன்ைனக் காணும்ேபாது
அவனுைடய இருதயம் மகழும். 15 நீ
அவனுடன் ேபச , அவன் வாயல்
வார்த்ைதகைளப் ேபாடு; நான் உன்னுைடய
வாயலும் அவனுைடய வாயலும் இருந்து,
நீங்கள் ெசய்யேவண்டியைத உங்களுக்குக்
காட்டுேவன். 16 அவன் உனக்குப் பதலாக
மக்கேளாடு ேபசுவான்; இந்தவதமாக
அவன் உனக்கு வாயாக இருப்பான்; நீ
அவனுக்கு ேதவனாக இருப்பாய். 17 இந்தக்
ேகாைலயும் உன்னுைடய ைகய ேல
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ப டித்துக்ெகாண்டுேபா, இதனால் நீ
அைடயாளங்கைளச்ெசய்வாய்” என்றார்.

ேமாேச எக ப்த ற்குத்தரும்பனான்.
18 ேமாேச தன்னுைடய மாமனாகய

எத்த ேராவ டம்வந்து: “நான்எக ப்தலிருக்கற
என்னுைடய சேகாதரர்களிடத்த ற்குத்
தரும்ப ப்ேபாய், அவர்கள் இன்னும்
உய ேராடு இருக்க றார்களா என்று
பார்க்கும்படிப் புறப்பட்டுப்ேபாக உத்த ரவு
தரேவண்டும்” என்றான். அப்ெபாழுது
எத்த ேரா ேமாேசைய ேநாக்க : “சுகமாகப்
ேபாய்வாரும்” என்றான். 19 பன்னும்
ெயேகாவா மீதயானிேல ேமாேசைய
ேநாக்க : “நீ எக ப்த ற்குத் தரும்ப ப் ேபா,
உன்னுைடய உயைர எடுக்கத்ேதடின
மனிதர்கள் எல்ேலாரும் இறந்துேபானார்கள்”
என்றார். 20 அப்ெபாழுது ேமாேச
தன்னுைடய மைனவையயும் தன்னுைடய
பள்ைளகைளயும் கழுைதயன் ேமல்
ஏற்ற க்ெகாண்டு, எக ப்து ேதசத்த ற்குத்
தரும்பனான்; ேதவனுைடய ேகாைலயும்
ேமாேச தன்னுைடய ைகய ேல
ப டித்துக்ெகாண்டு ேபானான். 21அப்ெபாழுது
ெயேகாவாேமாேசையேநாக்க : “நீஎக ப்த ேல
தரும்ப ப்ேபாய்ச் ேசர்ந்தபன்பு, நான்
உன்னுைடய ைகயல் ெகாடுத்தருக்க ற
அற்புதங்கள் யாைவயும் பார்ேவானுக்கு
முன்பாக ெசய்யும்படி எச்சரிக்ைகயாக இரு;
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ஆனாலும், நான் அவனுைடய இருதயத்ைதக்
கடினப்படுத்துேவன்; அவன் மக்கைளப்
ேபாகவ டமாட்டான். 22 அப்ெபாழுது நீ
பார்ேவாேனாடு ெசால்லேவண்டியது
என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவல் என்னுைடய
மகன், என்னுைடய மூத்தமகன். 23 எனக்கு
ஆராதைன ெசய்யும்படி என்னுைடய மகைன
அனுப்பவடு என்று கட்டைளயடுக ேறன்;
அவைன வடமாட்ேடன் என்று ெசான்னால்
நான் உன்னுைடய மகைன, உன்னுைடய
மூத்தமகைன ெகால்லுேவன் என்று
ெயேகாவா ெசான்னார் என்று ெசால்”
என்றார். 24 வழிய ேல தங்கும் இடத்தல்
ெயேகாவா ேமாேசக்கு எத ராக வந்து,
அவைனக் ெகால்லநைனத்தார்.
25அப்ெபாழுதுச ப்ேபாராள்ஒருகூர்ைமயான
கல்ைல எடுத்து, தன் மகனுைடய
நுனித்ேதாைல அறுத்து, அைத அவனுைடய
கால்களுக்கு* முன்பாக ேபாட்டு: “நீர் எனக்கு
இரத்தசம்பந்தமான கணவன்” என்றாள்.
26 பன்பு அவர் அவைனவட்டு வலகனார்.
அப்ெபாழுதுஅவள்: “வருத்தேசதனத்தனால்
நீர் எனக்கு இரத்தசம்பந்தமான கணவன்”
என்றாள்.

27 ஆேராைன ேநாக்க : “நீ வனாந்த ரத்தல்
ேமாேசைய சந்த க்கப்ேபா” என்றார்.
அவன் ேபாய், ேதவனுைடய மைலயல்

* அத்த யாயம் 4:25 4:25 தன் மகனின் இரத்தத்தனால்
அவள்தன்கணவரின்ஜீவைனகாப்பற்றனாள்.
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அவைனச் சந்த த்து, அவைன முத்தமிட்டான்.
28 அப்ெபாழுது ேமாேச தன்ைன
அனுப்பன ெயேகாவாவுைடய எல்லா
வார்த்ைதகைளயும் அவர் தனக்குக்
கட்டைளய ட்ட எல்லா அைடயாளங்கைளயும்
ஆேரானுக்குத் ெதரிவ த்தான். 29 ேமாேசயும்
ஆேரானும் ேபாய், இஸ்ரேவலர்களுைடய
மூப்பர்கள் எல்ேலாைரயும் கூடிவரச்
ெசய்தார்கள். 30 ெயேகாவா ேமாேசக்குச்
ெசால்லிய எல்லா வார்த்ைதகைளயும்
ஆேரான் ெசால்லி, மக்களின் கண்களுக்கு
முன்பாக அந்த அைடயாளங்கைளயும்
ெசய்தான். 31 மக்கள் வசுவாச த்தார்கள்;
ெயேகாவா இஸ்ரேவலர்கைளச் சந்த த்தார்
என்றும், அவர்களுைடய உபத்த ரவங்கைளக்
கண்ேணாக்க ப் பார்த்தார் என்றும்,
அவர்கள் ேகட்டேபாது, தைலகுனிந்து
ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.

அத்த யாயம் 5
பார்ேவானின் முன்ேன ேமாேசயும்

ஆேரானும்
1 பன்பு, ேமாேசயும் ஆேரானும்

பார்ேவானிடம் ேபாய்: “இஸ்ரேவலின்
ேதவனாகய ெயேகாவா வனாந்த ரத்த ேல
எனக்குப் பண்டிைக ெகாண்டாடும்படி
என்னுைடய மக்கைளப் ேபாகவ டேவண்டும்
என்று ெசால்லுகறார்” என்றார்கள்.
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2அதற்குப் பார்ேவான்: “நான் இஸ்ரேவைலப்
ேபாகவ டக் ெயேகாவாவன் வார்த்ைதையக்
ேகட்க றதற்கு அவர் யார்? எனக்கு
ெயேகாவாைவ ெதரியாது; நான்
இஸ்ரேவைலப் ேபாகவ டமாட்ேடன்”
என்றான். 3 அப்ெபாழுது அவர்கள்:
“எப ெரயர்களுைடய ேதவன் எங்கைளச்
சந்த த்தார்; நாங்கள் வனாந்த ரத்தல்
மூன்றுநாட்கள் பயணமாக ேபாய், எங்கள்
ேதவனாகய ெயேகாவாவற்கு பலியடும்படி
ேபாகவ டேவண்டும்; ேபாகாமலிருந்தால்,
அவர் ெகாள்ைளேநாையயும், பட்டயத்ைதயும்
எங்கள்ேமல் வரச்ெசய்வார்” என்றார்கள்.
4 எக ப்தன் ராஜா அவர்கைள
ேநாக்க : “ேமாேசயும் ஆேரானுமாகய
நீங்கள் மக்கைளத் தங்களுைடய
ேவைலகைளவ ட்டுக் கைலயச்ெசய்க றது
என்ன? உங்கள் சுைமகைளச்
சுமக்கப்ேபாங்கள்” என்றான். 5 பன்னும்
பார்ேவான்: “இேதா, ேதசத்தல்
மக்கள் மிகுதயாக இருக்க றார்கள்;
அவர்கள் சுைம சுமக்க றைதவ ட்டு
ஓய்ந்தருக்கும்படி ெசய்க றீர்கேள” என்றான்.
6 அன்றயும், அந்த நாளிேல பார்ேவான்
மக்களின் ேமற்பார்ைவயாளர்கைளயும்
அவர்களுைடய தைலவர்கைளயும்
ேநாக்க : 7 “ெசங்கல் ேவைலக்கு
நீங்கள் முன்ேபால இனி மக்களுக்கு
ைவக்ேகால் ெகாடுக்கேவண்டாம்;
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அவர்கள் தாங்கேள ேபாய்த் தங்களுக்கு
ைவக்ேகால் ேசர்க்கட்டும். 8 அவர்கள் முன்பு
ெசய்துெகாடுத்த கணக்கன்படிேய ெசங்கல்
ெசய்யும்படி ெசால்லுங்கள்; அத ேல நீங்கள்
ஒன்றும் குைறக்கேவண்டாம், அவர்கள்
ேசாம்ேபற களாக இருக்க றார்கள்; அதனால்
நாங்கள் ேபாய் எங்களுைடய ேதவனுக்குப்
பலியடுேவாம் என்று கூக்குரலிடுகறார்கள்.
9 அந்த மனிதர்கள்ேமல் முன்ைபவ ட
அத க ேவைலையச் சுமத்துங்கள், அதல்
அவர்கள் கஷ்டப்படட்டும்; அவர்கள்
வீண்வார்த்ைதகைளக் ேகட்கவ டாதீர்கள்”
என்று கட்டைளய ட்டான். 10 அப்ெபாழுது
மக்களின் ேமற்பார்ைவயாளர்களும்
அவர்கள் தைலவர்களும் புறப்பட்டுப்ேபாய்
மக்கைள ேநாக்க : “உங்களுக்கு ைவக்ேகால்
ெகாடுப்பதல்ைல; 11 நீங்கேள ேபாய்
உங்களுக்கு கைடக்க ற இடங்களில்
ைவக்ேகால் ேசகரியுங்கள்; ஆனாலும்
உங்களுைடய ேவைலயல் ஒன்றும்
குைறக்கப்படுவதல்ைல என்று பார்ேவான்
ெசால்லுகறார்” என்றார்கள். 12 அப்ெபாழுது
ைவக்ேகாலுக்குப் பதலாக அதன்
தாளடிகைளச் ேசர்க்கும்படி மக்கள்
எக ப்துேதசம் எங்கும் அைலந்து
த ரிந்தார்கள். 13 ேமற்பார்ைவயாளர்கள்
அவர்கைள ேநாக்க : ைவக்ேகால்
இருந்த நாளில் ெசய்தபடிேய உங்கள்
ேவைலகைள ஒவ்ெவாரு நாளிலும் ெசய்து
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முடியுங்கள் என்று ெசால்லி, அவர்கைளத்
அவசரப்படுத்தனார்கள். 14 பார்ேவானுைடய
ேமற்பார்ைவயாளர்கள் இஸ்ரேவலர்கள்
ேமல்ைவத்த அவர்களுைடய தைலவர்கைள
ேநாக்க : “ெசங்கல் ேவைலயல் நீங்கள்
முன்பு ெசய்ததுேபால ேநற்றும் இன்றும்
ஏன் ெசய்யவல்ைல” என்று ேகட்டு,
அவர்கைள அடித்தார்கள். 15 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலர்களின் தைலவர்கள்
பார்ேவானிடம் ேபாய் கூக்குரலிட்டு: “உமது
அடியார்களுக்கு நீர் இப்படிச் ெசய்க றது
என்ன? 16உமதுஅடியார்களுக்குைவக்ேகால்
ெகாடுக்காமல் இருந்தும், ெசங்கல்
அறுக்கேவண்டும் என்று எங்களுக்குச்
ெசால்லுகறார்கள்; உம்முைடய மக்களிடம்
குற்றம் இருக்க, உமது அடியார்களாகய
நாங்கள் அடிக்கப்படுக ேறாம்” என்றார்கள்.
17அதற்கு அவன்: “நீங்கள் ேசாம்ேபற களாக
இருக்க றீர்கள்; அதனால்தான்
ேபாகேவண்டும், ெயேகாவாவுக்குப்
பலிய டேவண்டும் என்கறீர்கள். 18 ேபாய்,
ேவைல ெசய்யுங்கள், உங்களுக்கு
ைவக்ேகால் ெகாடுக்கப்படுவதல்ைல;
ஆனாலும் கணக்கன்படிேய நீங்கள்
ெசங்கைல அறுத்துக் ெகாடுக்கேவண்டும்”
என்றான். 19 நீங்கள் ஒவ்ெவாரு நாளிலும்
அறுக்கேவண்டிய ெசங்கலிேல ஒன்றும்
குைறக்கக்கூடாது என்று ெசால்லப்பட்டதால்,
இஸ்ரேவலர்களின் தைலவர்கள் தங்களுக்கு
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இக்கட்டு வந்தது என்று கண்டார்கள்.
20 அவர்கள் பார்ேவானுைடய சமுகத்ைத
வ ட்டுப் புறப்படும்ேபாது, வழியல் நன்ற
ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும் எத ர்ப்பட்டு,
21அவர்கைளேநாக்க : “நீங்கள்பார்ேவானின்
கண்களுக்கு முன்பாகவும் அவருைடய
ேவைலக்காரர்களின் கண்களுக்கு
முன்பாகவும் எங்களுைடய வாசைனையக்
ெகடுத்து, எங்கைளக் ெகால்லும்படி
அவர்களுைடய ைகய ேல பட்டயத்ைதக்
ெகாடுத்ததால், ெயேகாவா உங்கைளப்
பார்த்து நயாயம் தீர்க்கக்கடவர்” என்றார்கள்.
22 அப்ெபாழுது ேமாேச ெயேகாவாவ டம்
தரும்ப ப்ேபாய்: “ஆண்டவேர, இந்த
மக்களுக்குத் தீங்குவரச்ெசய்தெதன்ன?
ஏன் என்ைன அனுப்பனீர்? 23 நான்
உமது நாமத்ைதக்ெகாண்டு ேபசும்படி
பார்ேவானிடம் ெசன்றதுமுதல் அவன் இந்த
மக்கைள உபத்த ரவப்படுத்துகறான்; நீர்
உம்முைடயமக்கைளவடுதைலயாக்கவல்ைலேய”
என்றான்.

அத்த யாயம் 6
ெயேகாவாவன்வடுதைலவாக்குத்தத்தம்

1 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “நான் பார்ேவானுக்குச் ெசய்வைத
இப்ெபாழுது காண்பாய்; என் வலிைமயான
ைகையக் கண்டு அவர்கைளப் ேபாகவ ட்டு,
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அவர்கைளத் தன்னுைடய ேதசத்தலிருந்து
துரத்தவடுவான்” என்றார்.

2ேமலும்,ேதவன்ேமாேசையேநாக்க : “நான்
ேயேகாவா, 3 சர்வவல்லைமயுள்ள* ேதவன்
என்னும் நாமத்தனால் நான்ஆப ரகாமுக்கும்
ஈசாக்குக்கும் யாக்ேகாபுக்கும்
தரிசனமாேனன்; ஆனாலும் ேயேகாவா
என்னும் என்னுைடய நாமத்தனால் நான்
அவர்களுக்குஅறயப்படவல்ைல. 4அவர்கள்
பரேதச களாகத் தங்கன ேதசமாக ய
கானான்ேதசத்ைத அவர்களுக்குக்
ெகாடுப்ேபன் என்று நான் அவர்கேளாடு
என்னுைடய உடன்படிக்ைகையயும்
ஏற்படுத்தயருக்க ேறன். 5 எக ப்தயர்கள்
அடிைமயாக ைவத்தருக்க ற
இஸ்ரேவலர்களின் ெபருமூச்ைசயும் நான்
ேகட்டு, என்னுைடய உடன்படிக்ைகைய
நைனத்ேதன். 6ஆதலால்,இஸ்ரேவலர்கைள
ேநாக்க : நாேன ெயேகாவா, உங்கள்ேமல்
எக ப்தயர்கள் சுமத்தன சுைமகைள
நீக்க நான் உங்கைள வடுவத்து,
உங்கைள அவர்கள் அடிைமத்தனத்தற்கு,
நீங்கலாக்க , பலத்த ைகயனாலும்,
மகா தண்டைனகளினாலும் உங்கைள
மீட்டு, 7 உங்கைள எனக்கு மக்களாகச்
ேசர்த்துக்ெகாண்டு, உங்களுக்கு
ேதவனாக இருப்ேபன்; உங்கள்ேமல்

* அத்த யாயம் 6:3 6:3 எல்ஷடாய்
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எக ப்தயர்கள் சுமத்தன சுைமகைள நீக்க
உங்கைள வடுவக்கற உங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா நான் என்று
அறவீர்கள். 8 ஆப ரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும்
யாக்ேகாபுக்கும் ெகாடுப்ேபன் என்று
நான் ஆைணயட்ட ேதசத்தல் உங்கைளக்
ெகாண்டுேபாய், அைத உங்களுக்குச்
ெசாந்தமாகக் ெகாடுப்ேபன்; நான்
ெயேகாவா என்று அவர்களுக்குச்
ெசால் என்றார். 9 இப்படியாக ேமாேச
இஸ்ரேவலர்களுக்குச் ெசான்னான்;
அவர்கேளா மனவருத்தத்தாலும்
ெகாடுைமயான ேவைலயாலும் ேமாேசயன்
வார்த்ைதகைள ேகட்காமற்ேபானார்கள்.
10 பன்பு, ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
11 “நீ எக ப்தன் ராஜாவாகய பார்ேவானிடம்
ேபாய், அவன் தன்னுைடய ேதசத்தலிருந்து
இஸ்ரேவல் மக்கைளப் ேபாகவடும்படி
அவனுடன் ேபசு” என்றார். 12 ேமாேச
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தானத்தல் நன்று,
“இஸ்ரேவலர்கேள நான் ெசால்வைதக்
ேகட்கவல்ைல; பார்ேவான் எப்படி நான்
ெசால்வைதக் ேகட்பான்? நான் த க்கு
வாயுள்ளவன்” என்றான்.

ஆேரான், ேமாேசயன்வம்சவரலாறு
13 ெயேகாவா ேமாேசேயாடும்

ஆேராேனாடும் ேபச , இஸ்ரேவலர்கைள
எக ப்துேதசத்தலிருந்துஅைழத்துக்ெகாண்டு
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ேபாகும்படி,அவர்கைளஇஸ்ரேவலர்களிடத்த ற்கும்
எக ப்தன்ராஜாவாகயபார்ேவானிடத்த ற்கும்
கட்டைளக்ெகாடுத்துஅனுப்பனார்.

14 அவர்களுைடய தகப்பன்மார்களுைடய
வீட்டார்களின் தைலவர்கள் யாெரன்றால்,
இஸ்ரேவலுக்கு முதலில் பறந்தவனாகய
ரூபனுைடய மகன்கள் ஆேனாக்கு, பல்லூ,
எஸ்ேரான், கர்மீ; இவர்கள் ரூபனுைடய
வம்சங்களின் தைலவர்கள். 15 ச மிேயானின்
மகன்கள் எமுேவல், யாமின், ஓகாத்,
யாகீன், ேசாகார், கானானிய ெபண்ணின்
மகனாகய சவுல்; ச மிேயானுைடய
வம்சங்களின் தைலவர்கள் இவர்கேள.
16 வம்சப்பட்டியலின்படி ப றந்த ேலவயன்
மகன்களுைடய ெபயர்கள், ெகர்ேசான்,
ேகாகாத், ெமராரி என்பைவகள். ேலவ
நூற்றுமுப்பத்ேதழு வருடங்கள் உய ேராடு
இருந்தான். 17 அவரவர் வம்சங்களின்படி
ப றந்த ெகர்ேசானின் மகன்கள் லிப்னி,
சீேமய என்பவர்கள். 18ேகாகாத்தன்மகன்கள்
அம்ராம், இத்ேசயார், எப்ேரான், ஊசேயல்
என்பவர்கள்; ேகாகாத் நூற்றுமுப்பத்துமூன்று
வருடங்கள் உய ேராடு இருந்தான்.
19 ெமராரியன் மகன்கள் மேகலி, மூச
என்பவர்கள்; அவரவர் சந்ததயன்படி
ேலவயனுைடய வம்சங்களின் தைலவர்கள்
இவர்கேள. 20 அம்ராம் தன்னுைடய
அத்ைதயாகய ேயாெகேபத்ைதத்
தருமணம் ெசய்தான்; அவள் அவனுக்கு



யாத்த ராகமம்அத்தயாயம் 6:21xxviiiயாத்த ராகமம்அத்தயாயம் 6:27

ஆேராைனயும் ேமாேசையயும் ெபற்றாள்;
அம்ராம் நூற்றுமுப்பத்ேதழு வருடங்கள்
உய ேராடு இருந்தான். 21 இத்ேசயாரின்
மகன்கள் ேகாராகு, ெநப்ேபக், ச க்ரி
என்பவர்கள். 22 ஊசேயலின் மகன்கள்
மீசாேயல், எல்சாபான், ச த்ரி என்பவர்கள்.
23 ஆேரான் அம்மினதாபன் மகளும்
நகேசானின் சேகாதரியுமாக ய எலிசபாைள
தருமணம் ெசய்தான்; இவள் அவனுக்கு
நாதாைபயும்,அபயூைவயும், எெலயசைரயும்,
இத்தாமாைரயும் ெபற்றாள். 24 ேகாராகன்
மகன்கள் ஆசீர், எல்க்கானா, அபயாசாப்
என்பவர்கள்; ேகாராக யர்களின்
வம்சத்தைலவர்கள்இவர்கேள. 25ஆேரானின்
மகனாகய எெலயாசார் பூத்த ேயலுைடய
மகள்களில் ஒருத்தையத் தருமணம்
ெசய்தான், அவள் அவனுக்குப் பெனகாைசப்
ெபற்றாள்; அவரவர் வம்சங்களின்படி
ேலவயர்களுைடய தகப்பன்மார்களாகய
தைலவர்கள்இவர்கேள. 26இஸ்ரேவலர்கைள
அணியணியாக எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
நடத்த க்ெகாண்டு ேபாவதற்குக் ெயேகாவால்
கட்டைள” ெபற்ற ஆேரானும் ேமாேசயும்
இவர்கேள. 27 இஸ்ரேவலர்கைள
எக ப்தலிருந்து நடத்த க்ெகாண்டு
ேபாவதற்கு, எக ப்தன் ராஜாவாகய
பார்ேவாேனாடுேபசனேமாேசயும்ஆேரானும்
இவர்கேள.
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ேமாேசக்காகஆேரான்ேபசுதல்
28 ெயேகாவா எக ப்துேதசத்தல்

ேமாேசேயாடு ேபசன நாளில்;
29 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
“நாேன ெயேகாவா; நான் உன்ேனாடு
ெசால்லுகறைவகைளெயல்லாம் நீ
எக ப்து ராஜாவாகய பார்ேவானுக்குச்
ெசால்” என்று ெசான்னேபாது, 30 ேமாேச
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தானத்தல்: “நான்
வருத்தேசதனமில்லாத உதடுகளுள்ளவன்;
பார்ேவான் எப்படி என்னுைடய ெசால்ைலக்
ேகட்பான்என்றான்.

அத்த யாயம் 7
ஆேரானுைடய ேகால் பாம்பாக மாறுதல்

1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
“பார், உன்ைன நான் பார்ேவானுக்கு
ேதவனாக்க ேனன்; உன் சேகாதரனாகய
ஆேரான் உன்னுைடய தீர்க்கதரிச யாக
இருப்பான். 2 நான் உனக்குக் கட்டைளயடும்
யாைவயும் நீ ெசால்லேவண்டும்; பார்ேவான்
இஸ்ரேவல் மக்கைளத் தன்னுைடய
ேதசத்தலிருந்து அனுப்பவடும்படி
உன்னுைடய சேகாதரனாகய ஆேரான்
அவனிடம் ேபசேவண்டும். 3 நான்
பார்ேவானின் இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்த ,
எக ப்துேதசத்தல் என்னுைடய
அைடயாளங்கைளயும் அற்புதங்கைளயும்
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மிகுதயாக நடப்ப ப்ேபன். 4 பார்ேவான்
உங்களுைடய ெசால்ைலக்ேகட்கமாட்டான்;
ஆைகயால் எக ப்த ற்கு வ ேராதமாக
நான் என்னுைடய ைகைய நீட்டி, ெகாடிய
தண்டைனயனால்என்னுைடயேசைனகளும்
என்னுைடய மக்களுமாகய இஸ்ரேவல்
மக்கைள எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்ேவன். 5 நான்
எக ப்தன்ேமல் என்னுைடய ைகைய நீட்டி,
இஸ்ரேவலர்கைள அவர்கள் நடுவலிருந்து
புறப்படச்ெசய்யும்ேபாது, நாேன ெயேகாவா
என்று எக ப்தயர்கள் அறவார்கள்”
என்றார். 6 ேமாேசயும் ஆேரானும்
ெயேகாவாதங்களுக்குக்கட்டைளய ட்டபடிேய
ெசய்தார்கள். 7 அவர்கள் பார்ேவாேனாடு
ேபசும்ேபாது, ேமாேசக்கு எண்பது வயதும்,
ஆேரானுக்கு எண்பத்துமூன்று வயதுமாக
இருந்தது.

ஆேரானுைடய ேகால் பாம்பாக மாறயது.
8 ெயேகாவா ேமாேசையயும் ஆேராைனயும்

ேநாக்க : 9 “உங்கைள ஒரு அற்புதம்
காட்டுங்கள் என்று பார்ேவான் உங்கேளாடு
ெசான்னால்; அப்ெபாழுது நீ ஆேராைன
ேநாக்க : உன்னுைடய ேகாைல எடுத்து
அைதப் பார்ேவானுக்கு முன்பாகப் ேபாடு
என்பாயாக; அது பாம்பாகும்” என்றார்.
10 ேமாேசயும் ஆேரானும் பார்ேவானிடம்
ேபாய், ெயேகாவா தங்களுக்குக்
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கட்டைளய ட்டபடி ெசய்தார்கள். ஆேரான்
பார்ேவானுக்கு முன்பாகவும், அவனுைடய
ேவைலக்காரர்களுக்கு முன்பாகவும்
தன்னுைடய ேகாைலப் ேபாட்டான், அது
பாம்பானது. 11 அப்ெபாழுது பார்ேவான்
ஞானிகைளயும், சூனியக்காரர்கைளயும்
அைழத்தான். எக ப்தன் மந்த ரவாத களும்
தங்கள் மந்த ரவ த்ைதயனால்
அப்படிச் ெசய்தார்கள். 12 அவர்கள்
ஒவ்ெவாருவனாகத் தன் தன் ேகாைலப்
ேபாட்டேபாது, அைவகள் பாம்புகளாயன;
ஆேரானுைடய ேகாேலா அவர்களுைடய
ேகால்கைள வழுங்கயது. 13 ெயேகாவா
ெசால்லியருந்தபடி பார்ேவானின் இருதயம்
கடினப்பட்டது, அவர்களுைடய ெசால்ைலக்
ேகட்காமற்ேபானான்.

1வதுவாைத-இரத்தமாகயவாைத
14 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்க : “பார்ேவானின் இருதயம்
கடினமானது; மக்கைள வ டமாட்ேடன்
என்கறான். 15 காைலயல் நீ பார்ேவானிடம்
ேபா, அவன் நத க்குப் புறப்பட்டு வருவான்; நீ
அவனுக்கு எத ராக நத ேயாரத்தல் நன்று,
பாம்பாக மாறன ேகாைல உன்னுைடய
ைகய ேல ப டித்துக்ெகாண்டு, 16 அவைன
ேநாக்க : வனாந்த ரத்தல் எனக்கு
ஆராதைனெசய்ய என்னுைடய மக்கைள
அனுப்பவ டேவண்டும் என்று ெசால்லும்படி
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எப ெரயர்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
என்ைன உம்மிடத்த ற்கு அனுப்பயும், இது
வைரக்கும் நீர் ேகட்காமற்ேபானீர். 17 இேதா,
என்னுைடய ைகயல் இருக்கற ேகாலால்
நதயல் இருக்கற தண்ணீர்ேமல் அடிப்ேபன்;
அப்ெபாழுதுஅதுஇரத்தமாகமாற , 18நதயல்
இருக்கற மீன்கள்ெசத்து, நத நாற ப்ேபாகும்;
அப்ெபாழுது நதயல் இருக்கற
தண்ணீைர எக ப்தயர்கள் குடிக்கமுடியாமல்
அருவருப்பார்கள்; இதனால் நாேன
ெயேகாவா என்பைத அற ந்துெகாள்வாய்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்” என்று
ெசால் என்றார். 19 ேமலும், ெயேகாவா
ேமாேசைய ேநாக்க : “நீ ஆேரானிடம்
உன்னுைடய ேகாைல எடுத்துக்ெகாண்டு
எக ப்தன் நீர்நைலகளாகய அவர்கள்
வாய்க்கால்கள்ேமலும், நத கள்ேமலும்,
குளங்கள்ேமலும், தண்ணீர் நற்க ற
எல்லா இடங்கள்ேமலும், அைவகள்
இரத்தமாகும்படி, உன்னுைடய ைகைய
நீட்டு; அப்ெபாழுது எக ப்து ேதசம் எங்கும்
மரப்பாத்த ரங்களிலும், கற்பாத்த ரங்களிலும்
இரத்தம் உண்டாகும் என்று ெசால்”
என்றார். 20 ெயேகாவா கட்டைளய ட்டபடி
ேமாேசயும் ஆேரானும் ெசய்தார்கள்;
பார்ேவானுைடய கண்களுக்கு முன்பாகவும்,
அவனுைடய ேவைலக்காரர்களின்
கண்களுக்கு முன்பாகவும் ேகாைல
ஓங்க , நதயலுள்ள தண்ணீைர அடிக்க,
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நதயலுள்ள தண்ணீெரல்லாம் இரத்தமாக
மாறயது. 21 நதயன் மீன்கள் ெசத்து,
நத நாற ப்ேபானது; நதயன் தண்ணீைரக்
குடிக்கஎக ப்தயர்களுக்குமுடியாமற்ேபானது;
எக ப்து ேதசம் எங்கும் இரத்தமாக இருந்தது.
22 எக ப்தன் மந்த ரவாத களும் தங்கள்
மந்த ரவ த்ைதயனால் அப்படிச் ெசய்தார்கள்;
ெயேகாவாெசால்லியருந்தபடிபார்ேவானின்
இருதயம் கடினப்பட்டது; அவர்களுைடய
வார்த்ைதகைள ேகட்காமற்ேபானான்.
23 பார்ேவான் இைதயும் ச ந்த க்காமல்,
தன்னுைடய வீட்டிற்குத் தரும்ப ப்ேபானான்.
24நதயன்தண்ணீர்குடிக்கஉதவாதபடியால்,
குடிக்கத்தக்க தண்ணீருக்காக எக ப்தயர்கள்
எல்ேலாரும் நத ேயாரத்தல் ஊற்று
ேதாண்டினார்கள். 25 ெயேகாவா நதைய
அடித்துஏழுநாட்கள்ஆனது.

அத்த யாயம் 8
2வது-தவைளகளின்வாைத

1 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “நீ பார்ேவானிடம் ேபாய்:
“எனக்கு ஆராதைனெசய்ய என்னுைடய
மக்கைள அனுப்பவடு. 2 நீ அவர்கைள
அனுப்பவ டமாட்ேடன் என்று ெசான்னால்,
உன்னுைடய எல்ைல முழுவதும்
தவைளகளால் வாத ப்ேபன். 3 நத
தவைளகைளத் த ரளாக ப றப்ப க்கும்;
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அைவகள் உன்னுைடய வீட்டிலும் படுக்ைக
அைறயலும், படுக்ைகயன்ேமலும்,
ேவைலக்காரர்களுைடய வீடுகளிலும்,
மக்களிடத்தலும், அடுப்புகளிலும்,
மாவுபைசக ற உன்னுைடய
பாத்த ரங்களிலும் வந்து ஏறும். 4 அந்தத்
தவைளகள் உன்ேமலும், உன்னுைடய
மக்கள்ேமலும், ேவைலக்காரர்கள்
எல்ேலார்ேமலும் வந்து ஏறும் என்று
ெயேகாவா ெசால்லுகறார் என்று ெசால்”
என்றார். 5 ேமலும் ெயேகாவா ேமாேசய டம்
நீ ஆேராைன ேநாக்க :” நீ உன்னுைடய
ைகயல் இருக்கற ேகாைல நத கள்ேமலும்,
வாய்க்கால்கள்ேமலும், குளங்கள்ேமலும்
நீட்டி, எக ப்துேதசத்தன்ேமல் தவைளகைள
வரும்படிச் ெசய் என்று ெசால்” என்றார்.
6 அப்படிேய ஆேரான் தன்னுைடய
ைகைய எக ப்தலுள்ள தண்ணீர்கள்ேமல்
நீட்டினான்; அப்ெபாழுது தவைளகள்
வந்து, எக ப்து ேதசத்ைத மூடிக்ெகாண்டது.
7 மந்த ரவாத களும் தங்களுைடய
மந்த ரவ த்ைதயனால் அப்படிச் ெசய்து,
எக ப்து ேதசத்தன்ேமல் தவைளகைள
வரச்ெசய்தார்கள். 8 பார்ேவான்
ேமாேசையயும் ஆேராைனயும் அைழத்து:
“அந்தத் தவைளகள் என்ைனயும் என்னுைடய
மக்கைளயும்வ ட்டுநீங்கும்படிெயேகாவாைவ
ேநாக்க ேவண்டிக்ெகாள்ளுங்கள்;
ெயேகாவாவுக்குப் பலியடும்படி
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மக்கைளப் ேபாகவடுேவன்” என்றான்.
9 அப்ெபாழுது ேமாேச பார்ேவாைன ேநாக்க :
“தவைளகள் நதய ேல மட்டும் இருக்கும்படி
அைவகைள உம்மிடத்தலும் உம்முைடய
வீட்டிலும் இல்லாமல் ஒழிந்துேபாகும்படிச்
ெசய்ய, உமக்காகவும் உம்முைடய
ேவைலக்காரர்களுக்காகவும் உம்முைடய
மக்களுக்காகவும் நான் வண்ணப்பம்
ெசய்யேவண்டிய காலத்ைதக் குற க்கும்
ேமன்ைம உமக்ேக இருப்பதாக” என்றான்.
10 அதற்கு அவன்: “நாைளக்கு என்றான்.
அப்ெபாழுது இவன்: “எங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்கு ஒப்பானவர் இல்ைல
என்பைத நீர் அறயும்படி உம்முைடய
வார்த்ைதயன்படி ஆகட்டும். 11 தவைளகள்
உம்ைமயும், உம்முைடய வீட்ைடயும்,
உம்முைடய ேவைலக்காரர்கைளயும்,
உம்முைடய மக்கைளயும்வ ட்டு நீங்க ,
நதய ேல மட்டும் இருக்கும்” என்றான்.
12 ேமாேசயும்ஆேரானும் பார்ேவாைனவட்டுப்
புறப்பட்டார்கள். பார்ேவானுக்கு எத ராக
வரச்ெசய்த தவைளகளினால் ேமாேச
ெயேகாவாைவ ேநாக்க க் கூப்ப ட்டான்.
13 ெயேகாவா ேமாேசயன் ெசாற்படிச்
ெசய்தார்; வீடுகளிலும் முற்றங்களிலும்
வயல்களிலும் இருந்த தவைளகள்
ெசத்துப்ேபானது. 14 அைவகைளக்
குவயல் குவயலாகச் ேசர்த்தார்கள்;
அதனால் பூமிெயங்கும் நாற்றம் எடுத்தது.



யாத்த ராகமம்அத்தயாயம் 8:15xxxviயாத்த ராகமம்அத்தயாயம் 8:19

15 இலகுவுண்டாயற்ெறன்று பார்ேவான்
கண்டேபாேதா, தன்னுைடய இருதயத்ைதக்
கடினப்படுத்த , அவர்களுைடய ெசால்ைலக்
ேகட்காமற்ேபானான்; ெயேகாவா
ெசால்லியருந்தபடிேயஆனது.

3வது-ேபன்களின்வாைத
16 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசய டம்

நீ ஆேராைன ேநாக்க : “உன்னுைடய
ேகாைல நீட்டி, பூமியன் புழுதயன்ேமல்
அடி; அப்ெபாழுது அது எக ப்து ேதசம்
முழுவதும் ேபன்களாகப்ேபாகும்
என்று ெசால்” என்றார். 17 அப்படிேய
ெசய்தார்கள்; ஆேரான் தன்னுைடய
ைகயல் இருந்த தன்னுைடய ேகாைல
நீட்டி, பூமியன் புழுதயன்ேமல் அடித்தான்;
அப்ெபாழுது அது மனிதர்கள்ேமலும்,
மிருகஜீவன்கள்ேமலும்,எக ப்துேதசம்எங்கும்
பூமியன் புழுதெயல்லாம் ேபன்களானது.
18 மந்த ரவாத களும் தங்களுைடய
மந்த ரவ த்ைதயனால் ேபன்கைள
உருவாக்கும்படி முயற்ச ெசய்தார்கள்;
அப்படிச்ெசய்தும், அவர்களால்
முடியாமற்ேபானது; ேபன்கள்
மனிதர்கள்ேமலும் மிருகஜீவன்கள்ேமலும்
இருந்தது. 19 அப்ெபாழுது மந்த ரவாத கள்
பார்ேவாைன ேநாக்க : “இது ேதவனுைடய
வ ரல்” என்றார்கள். ஆனாலும், ெயேகாவா
ெசால்லிருந்தபடி பார்ேவானுைடய இருதயம்
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கடினப்பட்டது; அவர்களுைடய ெசால்ைலக்
ேகட்காமற்ேபானான்.

4. வது-வண்டுகளின்வாைத
20 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்க : “நாைள அதகாைலயல் நீ
எழுந்து ேபாய், பார்ேவான் நத க்குப்
புறப்பட்டு வரும்ேபாது, அவனுக்கு முன்பாக
நன்று: எனக்கு ஆராதைன ெசய்யும்படி
என்னுைடய மக்கைளப் ேபாகவடு.
21 என்னுைடய மக்கைளப் ேபாகவ டாமல்
இருந்தால், நான் உன்ேமலும், உன்னுைடய
ேவைலக்காரர்கள்ேமலும், மக்கள்ேமலும்,
வீடுகள்ேமலும் பலவத வண்டுகைள
அனுப்புேவன்; எக ப்தயர்களுைடய
வீடுகளும் அவர்கள் இருக்கற ேதசமும்
அந்த வண்டுகளால் நைறயும். 22 பூமியன்
நடுவல் நாேன ெயேகாவா என்பைத
நீ அறயும்படி என்னுைடய மக்கள்
இருக்கற ேகாேசன் நாட்டில் அந்த
நாட்களிேல வண்டுகள் வராதபடி, அந்த
நாட்ைட தனிப்படுத்த , 23 என்னுைடய
மக்களுக்கும் உன்னுைடய மக்களுக்கும்
வத்தயாசம் உண்டாகும்படி ெசய்ேவன்;
இந்த அைடயாளம் நாைளக்கு உண்டாகும்
என்று ெயேகாவா ெசால்லுகறார்” என்று
ெசால் என்றார். 24 அப்படிேய ெயேகாவா
ெசய்தார்; ெவகு த ரளான வண்டுவைககள்
பார்ேவானுைடய வீட்டிலும், அவனுைடய



யாத்த ராகமம்அத்தயாயம்8:25xxxviiiயாத்த ராகமம்அத்தயாயம்8:29

ேவைலக்காரர்களுைடய வீடுகளிலும்,
எக ப்து ேதசம் முழுவதலும் வந்தது;
வண்டுகளினாேல ேதசம் ெகட்டுப்ேபானது.
25 அப்ெபாழுது பார்ேவான் ேமாேசையயும்
ஆேராைனயும் அைழத்து: “நீங்கள் ேபாய்,
உங்கள் ேதவனுக்கு இந்த ேதசத்த ேலேய
பலியடுங்கள்” என்றான். 26 அதற்கு
ேமாேச: “அப்படிச் ெசய்யக்கூடாது;
எங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
நாங்கள் எக ப்தயர்களுைடய
அருவருப்ைபப் பலியடுகறதாக இருக்குேம,
எக ப்தயர்களுைடய அருவருப்ைப நாங்கள்
அவர்களுைடய கண்களுக்கு முன்பாகப்
பலிய ட்டால், எங்கைளக் கல்ெலறவார்கள்
அல்லவா? 27நாங்கள்வனாந்த ரத்தல்மூன்று
நாட்கள் பயணமாக ேபாய், எங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா எங்களுக்கு
வதக்க றபடிேய அவருக்குப் பலியடுேவாம்”
என்றான். 28அப்ெபாழுதுபார்ேவான்: “நீங்கள்
உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
வனாந்த ரத்தல் பலியடும்படி, நான்
உங்கைளப் ேபாகவடுேவன்; ஆனாலும்,
நீங்கள் அதக தூரமாகப் ேபாகேவண்டாம்;
எனக்காக ேவண்டுதல் ெசய்யுங்கள்”
என்றான். 29 அதற்கு ேமாேச:
“நான் உம்ைமவ ட்டுப் புறப்பட்டபன்பு,
நாைளக்கு வண்டுகள் பார்ேவாைனயும்
அவருைடய ேவைலக்காரர்கைளயும்
அவருைடய மக்கைளயும் வ ட்டு
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நீங்கும்படி, நான் ெயேகாவாைவ ேநாக்க
ேவண்டுதல் ெசய்ேவன்; ஆனாலும்,
ெயேகாவாவுக்குப் பலியடுகறதற்கு
மக்கைளப் ேபாகவ டாதபடிப் பார்ேவான்இனி
ஏமாற்றாதருப்பாராக” என்றான். 30 ேமாேச
பார்ேவாைனவட்டுப் புறப்பட்டுப்ேபாய்,
ெயேகாவா ேநாக்க ேவண்டுதல் ெசய்தான்.
31 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசயன்
ெசாற்படி, வண்டுவைககள் பார்ேவாைனயும்
அவனுைடய ேவைலக்காரர்கைளயும்,
மக்கைளயும்வ ட்டு நீங்கும்படிச் ெசய்தார்;
ஒன்றுகூட மீதயாக இருக்கவல்ைல.
32பார்ேவாேனா,இந்தமுைறயும் தன்னுைடய
இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்த , மக்கைளப்
ேபாகவ டாமல்இருந்தான்.

அத்த யாயம் 9
5வது-ஆடுமாடுகளின்மீதானவாைத

1 பன்பு, ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “நீ பார்ேவானிடம் ேபாய்:
எனக்கு ஆராதைனெசய்ய என்னுைடய
மக்கைளப் ேபாகவடு. 2 நீ அவர்கைள
வ டமாட்ேடன் என்று இன்னும்
நறுத்தைவத்தருந்தால், 3ெயேகாவாவுைடய
கரம் ெவளியல் இருக்க ற உன்னுைடய
மிருகங்களாகய குதைரகளின்ேமலும்
கழுைதகளின்ேமலும் ஒட்டகங்களின்ேமலும்
ஆடுமாடுகளின்ேமலும் இருக்கும்;
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ெபரிய ெகாடியதான ெகாள்ைள ேநாய்
உண்டாகும். 4 ெயேகாவா இஸ்ரேவலின்
மிருகஜீவன்களுக்கும் எக ப்தயர்களின்
மிருகஜீவன்களுக்கும் வத்தயாசத்ைத
ஏற்படுத்துவார்; இஸ்ரேவலுக்கு
உரியைவகள் எல்லாவற்றலும் ஒன்றும்
சாவதல்ைல” என்றார். 5ேமலும், நாைளக்குக்
ெயேகாவா இந்தக் காரியத்ைத ேதசத்தல்
ெசய்வார் என்று ெசால்லி, ெயேகாவா
ஒரு காலத்ைதக் குற த்தார் என்றும்,
எப ெரயர்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்லுகறார் என்றும் அவனிடம் ெசால்
என்றார். 6 மறுநாளில் ெயேகாவா அந்தக்
காரியத்ைதச் ெசய்தார்; எக ப்தயர்களுைடய
மிருகஜீவன்கள் எல்லாம் ெசத்துப்ேபானது;
இஸ்ரேவலர்களின் மிருகஜீவன்களில்
ஒன்றுகூட சாகவல்ைல. 7 பார்ேவான்
வ சாரித்து, இஸ்ரேவல் மக்களின்
மிருகஜீவன்களில் ஒன்றுகூட சாகவல்ைல
என்று அறந்தான். பார்ேவானுைடய
இருதயேமா கடினப்பட்டது; அவன் மக்கைளப்
ேபாகவ டவல்ைல.

6வது-ெகாடியெகாப்புளங்களின்வாைத
8 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசையயும்

ஆேராைனயும் ேநாக்க : “உங்கள்
ைகப்ப டி அளவு சூைளயன் சாம்பைல
அள்ளிக்ெகாள்ளுங்கள்; ேமாேச அைதப்
பார்ேவானுைடய கண்களுக்குமுன்பு
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வானத்தற்கு ேநராக தூவட்டும். 9 அது
எக ப்து ேதசம் முழுவதும் தூசயாக ,
எக ப்து ேதசெமங்கும் மனிதர்கள்ேமலும்
மிருகஜீவன்கள்ேமலும் எரிபந்தமான
ெகாப்புளங்கைள எழும்பச்ெசய்யும்”
என்றார். 10 அப்படிேய அவர்கள்
சூைளயன் சாம்பைல அள்ளிக்ெகாண்டு,
பார்ேவானுக்கு முன்பாக வந்து
நன்றார்கள். ேமாேச அைத வானத்த ற்கு
ேநராக தூவனான்; அப்ெபாழுது
மனிதர்ேமலும் மிருகஜீவன்கள்ேமலும்
புண்கள் மற்றும் ெகாப்புளங்கள்
வந்தது. 11 அந்தக் ெகாப்புளங்கள்
மந்த ரவாத கள்ேமலும் எக ப்தயர்கள்
எல்ேலார்ேமலும் உண்டானதால், அந்தக்
ெகாப்புளங்களினால் மந்த ரவாத களால்
ேமாேசக்கு முன்பாக ந ற்கமுடியாமல்
இருந்தது. 12 ஆனாலும், ெயேகாவா
ேமாேசேயாடு ெசால்லியருந்தபடிேய,
ெயேகாவா பார்ேவானின் இருதயத்ைதக்
கடினப்படுத்தனார்; அவன் அவர்களுைடய
ெசால்ைலக் ேகட்கவல்ைல.

7வது-கல்மைழயன்வாைத
13 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்க : “நீ அத காைலயல் எழுந்து
ேபாய், பார்ேவானுக்கு முன்பாக நன்று:
எனக்கு ஆராதைனெசய்ய என்னுைடய
மக்கைள அனுப்பவடு. 14 வ டாமல்
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இருந்தால், பூமிெயங்கும் என்ைனப்ேபால்
ேவெறாருவரும் இல்ைல என்பைத நீ
அறயும்படி, இந்தமுைற நான் எல்லாவத
வாைதகைளயும் உன்ேமலும், உன்னுைடய
ேவைலக்காரர்கள்ேமலும், உன்னுைடய
மக்கள்ேமலும் அனுப்புேவன். 15 நீ
பூமியல் இல்லாமல் நாசமாகப்ேபாகும்படி
நான் என்னுைடய ைகைய நீட்டி,
உன்ைனயும் உன்னுைடய மக்கைளயும்
ெகாள்ைள ேநாயனால் வாத ப்ேபன்.
16 என்னுைடய வல்லைமைய உன்னிடம்
காண்பக்கும்படியும், என்னுைடய நாமம் பூமி
முழுவதும் ப ரபலமாகும்படியும் உன்ைன
நைலநறுத்த ேனன். 17 நீ என்னுைடய
மக்கைளப் ேபாகவ டாமல், இன்னும்
அவர்களுக்கு வேராதமாக உன்ைன
உயர்த்துகறாயா? 18 எக ப்து ேதான்றய
நாள்முதல் இதுவைரக்கும் அதல் ெபய்யாத
மிகவும் ெகாடிய கல்மைழைய நாைள
இந்த ேநரத்தல் ெபய்யச்ெசய்ேவன்.
19 இப்ெபாழுேத ஆள் அனுப்ப , உன்னுைடய
மிருகஜீவன்கைளயும் ெவளியல் உனக்கு
இருக்கறயாைவயும்ேசர்த்துக்ெகாள்;வீட்டில்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளாமல் ெவளியலிருக்கும்
ஒவ்ெவாரு மனிதனும் மிருகமும்
ெசத்துப்ேபாகும்படி அந்தக் கல்மைழ
ெபய்யும் என்று எபெரயர்களின்
ேதவனாகய ெயேகாவா ெசால்லுகறார்
என்று அவனுக்குச் ெசால்” என்றார்.
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20 பார்ேவானுைடய ேவைலக்காரர்களில்
எவன் ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதக்குப்
பயப்பட்டாேனா, அவன் தன்னுைடய
ேவைலக்காரர்கைளயும் தன்னுைடய
மிருகஜீவன்கைளயும் வீடுகளுக்கு
ஓடிவரச்ெசய்தான். 21 எவன்
ெயேகாவாவுைடய வார்த்ைதைய
மத க்காமல்ேபானாேனா,அவன் தன்னுைடய
ேவைலக்காரர்கைளயும் தன்னுைடய
மிருகஜீவன்கைளயும் ெவளிய ேல
வ ட்டுவ ட்டான்.

22 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “எக ப்து ேதசம் எங்கும்
மனிதர்கள்ேமலும் மிருகஜீவன்கள்ேமலும்
எக ப்து ேதசத்தலிருக்கற எல்லாவதமான
பய ர் வைககள்ேமலும் கல்மைழ ெபய்ய,
உன்னுைடய ைகைய வானத்த ற்கு ேநராக
நீட்டு” என்றார். 23 அப்படிேய ேமாேச
தன்னுைடய ேகாைல வானத்த ற்கு ேநராக
நீட்டினான். அப்ெபாழுது ெயேகாவா
இடிமுழக்கங்கைளயும் கல்மைழையயும்
அனுப்பனார்; அக்கனி தைரயன்ேமல்
ேவகமாக ஓடியது; எக ப்து ேதசத்தன்ேமல்
ெயேகாவா கல்மைழையப் ெபய்யச்ெசய்தார்;
24 கல்மைழயும் கல்மைழேயாடு கலந்த
அக்கனியும் மிகவும் ெகாடியதாக
இருந்தது; எக ப்து ேதசம் ேதான்றய
நாள்முதல் அதல் அப்படி ஒருேபாதும்
உண்டானதல்ைல. 25 எக ப்து ேதசம் எங்கும்
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மனிதர்கைளயும் மிருகஜீவன்கைளயும்,
ெவளிய ேல இருந்தைவகள் எைவகேளா
அைவகள் எல்லாவற்ைறயும் அந்தக்
கல்மைழ அழித்துப்ேபாட்டது; அது
ெவளியன் பய ர்வைககைளெயல்லாம்
அழித்து, ெவளியன் மரங்கைளெயல்லாம்
முறத்துப்ேபாட்டது. 26 இஸ்ரேவலர்கள்
இருந்த ேகாேசன் நாட்டில் மட்டும்
கல்மைழ ெபய்யாமல் இருந்தது.
27 அப்ெபாழுது பார்ேவான் ேமாேசையயும்
ஆேராைனயும் அைழத்து: “நான்
இந்தமுைற பாவம் ெசய்ேதன்; ெயேகாவா
நீதயுள்ளவர்; நானும் என்னுைடய மக்களும்
துன்மார்க்கர்கள். 28 இது ேபாதும்; இந்தப்
ெபரிய இடிமுழக்கங்களும் கல்மைழயும்
ஒழியும்படி, ெயேகாவாைவ ேநாக்க
வண்ணப்பம் ெசய்யுங்கள்; நான்உங்கைளப்
ேபாகவடுேவன், இனி உங்களுக்குத்
தைடயல்ைல” என்றான். 29 ேமாேச
அவைன ேநாக்க : “நான் பட்டணத்தலிருந்து
புறப்பட்டவுடன், என்னுைடய ைககைளக்
ெயேகாவாவுக்கு ேநராக வ ரிப்ேபன்;
அப்ெபாழுது இடிமுழக்கங்கள் ஓய்ந்து
கல்மைழ நன்றுேபாகும்; அதனால்
பூமி ெயேகாவாவுைடயது என்பைத நீர்
அறவீர். 30 இருந்தாலும் நீரும் உம்முைடய
ேவைலக்காரர்களும் இன்னும் ேதவனாகய
ெயேகாவாவுக்குப் பயப்படமாட்டீர்கள்
என்பைத அற ேவன்” என்றான்.
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31 அப்ெபாழுது வாற்ேகாதுைம கத ர்வ ட்டும்
ெகாள்ளுப்பய ரானது பூ பூத்தருந்தது;
அதனால் ெகாள்ளும் வாற்ேகாதுைமயும்
அழிக்கப்பட்டுப்ேபானது. 32 ேகாதுைமயும்
கம்பும் கத ர்வ டாமல் இருந்ததால்,
அைவகள் அழிக்கப்படவல்ைல. 33 ேமாேச
பார்ேவாைனவட்டுப் பட்டணத்தலிருந்து
புறப்பட்டு, தன்னுைடய ைககைளக்
ெயேகாவாவுக்கு ேநராக வ ரித்தான்;
அப்ெபாழுது இடிமுழக்கமும் கல்மைழயும்
நன்றது; மைழயும் பூமியல் ெபய்யாமல்
இருந்தது. 34 மைழயும் கல்மைழயும்
இடிமுழக்கமும் நன்றுேபானைத
பார்ேவான் கண்டேபாது, அவனும்
அவனுைடய ேவைலக்காரர்களும்
பன்னும் பாவம்ெசய்து, தங்களுைடய
இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்தனார்கள்.
35 ெயேகாவா ேமாேசையக்ெகாண்டு
ெசால்லியருந்தபடிேய, பார்ேவானின்
இருதயம் கடினப்பட்டது; அவன் இஸ்ரேவல்
மக்கைளப் ேபாகவ டவல்ைல.

அத்த யாயம் 10
8வதுவாைத-ெவட்டுகளிகளின்வாைத

1 பன்பு ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
“நீ பார்ேவானிடம் ேபா, அவர்களின் நடுேவ
நான் என்னுைடய இந்த அைடயாளங்கைளச்
ெசய்யும்படி, 2 நான் எக ப்த ேல
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நடப்ப த்தைதயும் நான் அவர்களுக்குள்
ெசய்த என்னுைடய அைடயாளங்கைளயும்,
நீ உன்னுைடய பள்ைளகளின் காதுகள்
ேகட்கவும், உன்னுைடய பள்ைளகளுைடய
பள்ைளகளின் காதுகள் ேகட்கவும்
வவரித்துச் ெசால்லும்படியும், நாேன
ெயேகாவா என்பைத நீங்கள் அறயும்படியும்,
நான் அவனுைடய இருதயத்ைதயும்
அவனுைடய ேவைலக்காரர்களின்
இருதயத்ைதயும் கடினப்படுத்த ேனன்”
என்றார். 3 அப்படிேய ேமாேசயும்
ஆேரானும் பார்ேவானிடம் வந்து: “நீ
எதுவைரக்கும் உன்ைனத் தாழ்த்த
மனமில்லாமல் இருப்பாய்? என்னுைடய
சமுகத்தல் எனக்கு ஆராதைனெசய்ய
என்னுைடய மக்கைளப் ேபாகவடு. 4 நீ
என்னுைடய மக்கைளப் ேபாகவ டமாட்ேடன்
என்று ெசான்னால், நான் நாைளக்கு
உன்னுைடய எல்ைலகளுக்குள்ேள
ெவட்டுக்களிகைள வரச்ெசய்ேவன்.
5 தைரைய காணமுடியாதபடி அைவகள்
பூமியன் முகத்ைத மூடி, கல்மைழக்குத்
தப்ப மீதயாக ைவக்கப்பட்டைதச் சாப்ப ட்டு,
ெவளிய ேலதுளிர்க்க றெசடிகைளெயல்லாம்
தன்றுேபாடும். 6 உன்னுைடய வீடுகளும்
உன்னுைடய ேவைலக்காரர்களுைடய
வீடுகளும் எக ப்தயர்களின் வீடுகளும்
அைவகளால் ந ரம்பும்; உன்னுைடய
தகப்பன்களும் உன்னுைடய தகப்பன்களின்
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தகப்பன்களும் தாங்கள் பூமியல்
ேதான்றன நாள்முதல் இந்த நாள்வைரக்கும்
அப்படிப்பட்டைவகைளக் கண்டதல்ைல
என்று எபெரயர்களின் ேதவனாகய
ெயேகாவா ெசால்லுகறார்” என்று
ெசால்லி, தரும்ப பார்ேவாைன வட்டுப்
புறப்பட்டான். 7அப்ெபாழுது பார்ேவானுைடய
ேவைலக்காரர்கள் அவைன ேநாக்க :
“எதுவைரக்கும் இந்த மனிதன் நமக்குத்
ெதால்ைல ெகாடுக்க றவனாக இருப்பான்?
தங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
ஆராதைனெசய்ய அந்த மனிதர்கைளப்
ேபாகவடும்; எக ப்து அழிந்துேபானைத நீர்
இன்னும் அறயவல்ைலயா” என்றார்கள்.
8 அப்ெபாழுது ேமாேசயும் ஆேரானும்
பார்ேவானிடம் தரும்ப அைழக்கப்பட்டார்கள்.
அவன் அவர்கைள ேநாக்க : “நீங்கள் ேபாய்
உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
ஆராதைனெசய்யுங்கள்என்றுெசால்லி,யார்
யார்ேபாக றார்கள்”என்றுேகட்டான். 9அதற்கு
ேமாேச: “எங்களுைடய வாலிபர்கேளாடும்,
எங்களுைடய முத ேயார்கேளாடும்,
எங்களுைடய மகன்கேளாடும்,
எங்களுைடய மகள்கேளாடும்,
எங்களுைடய ஆடுகைளயும், எங்களுைடய
மாடுகைளயும் கூட்டிக்ெகாண்டுேபாேவாம்;
நாங்கள் ெயேகாவாவுக்குப் பண்டிைக
ெகாண்டாடேவண்டும்” என்றான்.
10 அப்ெபாழுது அவன்: “நான் உங்கைளயும்
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உங்களுைடய குழந்ைதகைளயும் எப்படி
வடுேவேனா, அப்படிேய ெயேகாவா
உங்களுடன் இருப்பாராக; எச்சரிக்ைகயாக
இருங்கள், உங்களுக்கு தீங்குேநரிடும்;
11 அப்படி ேவண்டாம்; ஆண்களாகய
நீங்கள் ேபாய், ெயேகாவாவுக்கு ஆராதைன
ெசய்யுங்கள்; இதுதாேன நீங்கள்
வரும்ப க் ேகட்டது” என்று ெசான்னான்.
அவர்கள் பார்ேவான் சமுகத்தலிருந்து
துரத்தவ டப்பட்டார்கள்.

12 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
ேமாேசைய ேநாக்க : “ெவட்டுக்களிகள்
எக ப்து ேதசத்தன்ேமல் வந்து
கல்மைழயால் அழியாத பூமியன்
பய ர்வைககைளெயல்லாம் சாப்படும்படி,
எக ப்து ேதசத்தன்ேமல் உன்னுைடயைகைய
நீட்டு” என்றார். 13 அப்படிேய ேமாேச
தன்னுைடய ேகாைல எக ப்து ேதசத்தன்ேமல்
நீட்டினான்; அப்ெபாழுது ெயேகாவா அன்று
பகல் முழுவதும், அன்று இரவுமுழுவதும்
கழக்குக்காற்ைற ேதசத்தன்ேமல்
வீசச்ெசய்தார்; அதகாைலயல்
கழக்குக்காற்று ெவட்டுக்களிகைளக்
ெகாண்டுவந்தது. 14ெவட்டுக்களிகள் எக ப்து
ேதசம் எங்கும் பரவ , எக ப்தன் எல்ைலயல்
எங்கும் மிகவும் ஏராளமாக இறங்கயது;
அப்படிப்பட்ட ெவட்டுக்களிகள் அதற்கு
முன்பு இருந்ததும் இல்ைல, அதற்குப்பன்பு
இருப்பதும் இல்ைல. 15 அைவகள்
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பூமியன் ேமற்பரப்பு முழுவைதயும் மூடியது;
ேதசம் அைவகளால் இருளைடந்தது;
கல்மைழக்குத் தப்பயருந்த நலத்தன்
பய ர்வைககள் எல்லாவற்ைறயும் மரங்களின்
கனிகள் யாைவயும் அைவகள் சாப்ப ட்டது;
எக ப்து ேதசம் எங்குமுள்ள மரங்களிலும்
வயல்ெவளியன் பய ர்வைககளிலும்
ஒரு பச்சைலையக் கூட மீதயாக
ைவக்கவல்ைல. 16 அப்ெபாழுது
பார்ேவான் ேமாேசையயும், ஆேராைனயும்
வைரவாக அைழத்து: “உங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கும்
உங்களுக்கும் வ ேராதமாகப் பாவம்
ெசய்ேதன். 17 இந்த ஒருமுைறமட்டும் நீ
என்னுைடய பாவத்ைத மன்னிக்கேவண்டும்;
உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா இந்த
மரணத்ைதமட்டும் என்ைனவட்டு வலக்க
அவைர ேநாக்க வண்ணப்பம்ெசய்யுங்கள்”
என்றான். 18 அவன் பார்ேவாைனவட்டுப்
புறப்பட்டுப்ேபாய், ெயேகாவாைவ ேநாக்க
வண்ணப்பம்ெசய்தான். 19 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா மகா பலத்த ேமற்குக்காற்ைற
வீசும்படிச் ெசய்தார்; அது ெவட்டுக்களிகைள
அடித்துக்ெகாண்டுேபாய் ெசங்கடலிேல
ேபாட்டது; எக ப்தன் எல்ைலயல் எங்கும் ஒரு
ெவட்டுக்களிகூட மீதயாக இருக்கவல்ைல.
20 ெயேகாவாேவா பார்ேவானின்
இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்தனார்; அவன்
இஸ்ரேவலர்கைளப் ேபாகவ டவல்ைல.
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9வதுவாைத-காரிருள்வாைத.
21 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்க : “தடவ க்ெகாண்டிருக்கும்படியான
இருள்எக ப்துேதசத்தன்ேமல்உண்டாகும்படி,
உன்னுைடய ைகைய வானத்த ற்கு ேநராக
நீட்டு” என்றார். 22 ேமாேச தன்னுைடய
ைகைய வானத்த ற்கு ேநராக நீட்டினான்;
அப்ெபாழுது எக ப்து ேதசம் எங்கும்
மூன்றுநாட்கள்வைர காரிருள் உண்டானது.
23 மூன்றுநாட்கள்வைர ஒருவைரெயாருவர்
பார்க்கவும் இல்ைல, ஒருவரும் தம்முைடய
இடத்ைதவ ட்டு எழுந்தருக்கவும் இல்ைல;
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாருக்கும்
அவர்கள் வாழ்ந்த இடத்த ேல ெவளிச்சம்
இருந்தது. 24 அப்ெபாழுது பார்ேவான்
ேமாேசைய அைழத்து; “நீங்கள் ேபாய்க்
ெயேகாவாவுக்கு ஆராதைன ெசய்யுங்கள்;
உங்களுைடய ஆடுகளும் உங்களுைடய
மாடுகளும் மட்டும் நறுத்தப்படேவண்டும்;
உங்களுைடய குழந்ைதகள் உங்களுடன்
ேபாகலாம்” என்றான். 25 அதற்கு ேமாேச:
“நாங்கள் எங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவற்கு ெசலுத்தும் பலிகைளயும்
சர்வாங்க தகனபலிகைளயும் நீர்
எங்களுைடய ைகய ேல ெகாடுக்கேவண்டும்.
26 எங்களுைடய மிருகஜீவன்களும்
எங்களுடன் வரேவண்டும்; ஒரு
குளம்பும் பன்ைவக்கப்படுவதல்ைல;
எங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவற்கு
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ஆராதைன ெசய்வதற்கு அைவகளிலிருந்து
எடுக்கேவண்டும்; இன்னைதக்ெகாண்டு
ெயேகாவாவுக்கு ஆராதைன ெசய்ேவாம்
என்பது நாங்கள் அங்ேக ேபாய்ச்
ேசரும்வைர எங்களுக்குத் ெதரியாது”
என்றான். 27 ெயேகாவா பார்ேவானுைடய
இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்தனார்; அவன்
அவர்கைளப் ேபாகவ ட மனதல்லாமல்
இருந்தான். 28 பார்ேவான் அவைன ேநாக்க :
“என்ைனவட்டு அந்தப்பக்கம் ேபா; நீ இனி
என்னுைடய முகத்ைதப் பார்க்காதபடி
எச்சரிக்ைகயாக இரு; நீ இனி என்னுைடய
முகத்ைதப் பார்க்கும் நாளில் சாவாய்”
என்றான். 29 அப்ெபாழுது ேமாேச: “நீர்
ெசான்னது சரி; இனி நான் உம்முைடய
முகத்ைதப் பார்க்கமாட்ேடன்” என்றான்.

அத்த யாயம் 11
10 வது-தைலப்பள்ைளகளின் மரண

வாைத
1 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்க : “இன்னும் ஒரு வாைதையப்
பார்ேவான்ேமலும் எக ப்தன்ேமலும்
வரச்ெசய்ேவன்; அதற்குப்பன்பு அவன்
உங்கைள இந்த இடத்தலிருந்து
ேபாகவடுவான்; முழுவதுமாக உங்கைளப்
ேபாகவடுவதும் மட்டுமின்ற , உங்கைள
இந்த இடத்தலிருந்து துரத்தயும் வடுவான்.
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2 இப்ெபாழுது ஒவ்ெவாருவனும் அவனவன்
அயலானிடத்தலும், ஒவ்ெவாருத்தயும்
அவளவள் அயலாளிடத்தலும்
ெவள்ளியுைடைமகைளயும்ெபான்னுைடைமகைளயும்
ேகட்கும்படி மக்களுக்குச் ெசால்”
என்றார். 3 அப்படிேய ெயேகாவா
மக்களுக்கு எக ப்தயர்களின் கண்களில்
தயவுகைடக்கும்படிச் ெசய்தார். ேமாேச
என்பவன்எக ப்துேதசத்தல்பார்ேவானுைடய
ஊழியக்காரர்களின் பார்ைவக்கும் மக்களின்
பார்ைவக்கும் மிகவும் ெபரியவனாக
இருந்தான்.

4 அப்ெபாழுது ேமாேச: “ெயேகாவா
உைரக்க றதாவது, நடு இரவ ேல நான்
எக ப்த ற்குள்ேள புறப்பட்டுப்ேபாேவன்.
5 அப்ெபாழுது சங்காசனத்தன்ேமல்
அமர்ந்தருக்கும் பார்ேவானுைடய
தைலப்பள்ைளமுதல் எந்த ரம்
அைரக்கும் அடிைமப்ெபண்ணுைடய
தைலப்பள்ைளவைரக்கும், எக ப்து
ேதசத்தலிருக்கற முதற்ேபறைனத்தும்
மிருகஜீவன்களின் தைலயீற்றைனத்தும்
சாகும் என்று ெசான்னதுமன்ற , 6 அதனால்
எக ப்து ேதசம் எங்கும் முன்னும் பன்னும்
ஒருேபாதும் உண்டாகாத ெபரிய கூக்குரல்
உண்டாகும். 7 ஆனாலும் ெயேகாவா
எக ப்தயர்களுக்கும் இஸ்ரேவலர்களுக்கும்
ெசய்க றவத்தயாசத்ைத நீங்கள்அறயும்படி,
இஸ்ரேவல் மக்கள் அைனவருக்குள்ளும்



யாத்த ராகமம்அத்தயாயம் 11:8 liii யாத்த ராகமம்அத்தயாயம் 12:2

மனிதர்கள்முதல் மிருகஜீவன்கள் வைரக்கும்
ஒரு நாய் கூட தன்னுைடய நாைவ
அைசப்பதல்ைல. 8அப்ெபாழுது உம்முைடய
ேவைலக்காரர்களாகயஇவர்கள் எல்ேலாரும்
என்னிடம் வந்து, பணிந்து. நீயும்
உன்ைனப் பன்பற்றுகறவர்கள் எல்ேலாரும்
புறப்பட்டுப்ேபாங்கள்என்றுெசால்லுவார்கள்;
அதன்பன்பு புறப்படுேவன்” என்று ெசால்லி,
கடுங்ேகாபத்ேதாடு பார்ேவாைன வட்டுப்
புறப்பட்டான்.

9 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
“எக ப்து ேதசத்தல் என்னுைடய
அற்புதங்கள் அேநகமாகும்படி, பார்ேவான்
உங்களுக்குச் ெசவெகாடுக்கமாட்டான்”
என்று ெசால்லியருந்தார். 10 ேமாேசயும்
ஆேரானும் இந்த அற்புதங்கைளெயல்லாம்
பார்ேவானுக்கு முன்பாகச் ெசய்தார்கள்.
ெயேகாவா பார்ேவானின் இருதயத்ைதக்
கடினப்படுத்தயதால், அவன் இஸ்ரேவல்
மக்கைளத் தன்னுைடய ேதசத்தலிருந்து
ேபாகவ டவல்ைல.

அத்த யாயம் 12
முதல்பஸ்கா பண்டிைக

1 ெயேகாவா எக ப்து ேதசத்தல்
ேமாேசையயும், ஆேராைனயும் ேநாக்க :
2 “இந்த மாதம் உங்களுக்கு துவக்கமாதம்;
இது உங்களுக்கு வருடத்தன் முதலாம்
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மாதமாக இருப்பதாக. 3 நீங்கள் இஸ்ரேவல்
சைபயார்கள் எல்ேலாைரயும் ேநாக்க : இந்த
மாதம் பத்தாம் ேததயல் வீட்டுத்தைலவர்கள்,
வீட்டுக்கு ஒரு ஆட்டுக்குட்டியாக,
ஒவ்ெவாருவரும் ஒவ்ெவாரு
ஆட்டுக்குட்டிையத் ெதரிந்துெகாள்ளட்டும்.
4 ஒரு வீட்டில் இருக்கறவர்கள் ஒரு
ஆட்டுக்குட்டிையப் சாப்படுவதற்குப்
ேபாதுமானவர்களாக இல்லாமற்ேபானால்,
அவனும்அவன்அருகலிருக்கறஅவனுைடய
அயல்வீட்டுக்காரனும், தங்களிடத்தலுள்ள
நபர்களின் எண்ணிக்ைகக்குத்தக்கதாக ஒரு
ஆட்டுக்குட்டிையத்ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டும்;
அவனவன் சாப்ப டத்தக்கதாக
எண்ணிக்ைகபார்த்து, ஆட்டுக்குட்டிையத்
ெதரிந்துெகாள்ளேவண்டும். 5 அந்த
ஆட்டுக்குட்டி பழுதற்றதும் ஆணும் ஒரு
வயதுைடயதுமாக இருக்கேவண்டும்;
ெசம்மறயாடுகளிேலா ெவள்ளாடுகளிேலா
அைதத் ெதரிந்துெகாள்ளலாம். 6 அைத
இந்த மாதம் பதனான்காம்ேததவைரயும்
ைவத்தருந்து, இஸ்ரேவல் சைபயன்
ஒவ்ெவாரு கூட்டத்தார்களும் மாைலயல்
அைத அடித்து, 7 அதன் இரத்தத்தல்
ெகாஞ்சம்எடுத்து,தாங்கள்அைதச்சாப்படும்
வீட்டுவாசல் நைலக்கால்கள் இரண்டிலும்
நைலயன் ேமற்சட்டத்தலும் ெதளித்து,
8 அன்று இரவ ேல அதன் இைறச்சைய
ெநருப்பனால் சுட்டு, புளிப்ப ல்லா



யாத்த ராகமம்அத்தயாயம் 12:9 lv யாத்த ராகமம்அத்தயாயம் 12:13

அப்பத்ேதாடும் கசப்பான கீைரேயாடும்
அைதச் சாப்ப டட்டும். 9 பச்ைசயாயும்
தண்ணீரில் அவக்கப்பட்டதாயும்
அல்ல; அதன் தைலையயும் அதன்
ெதாைடகைளயும் அதற்குள்ள
எல்லாவற்ைறயும் ஒன்றாக ெநருப்பனால்
சுட்டதாக அைதச் சாப்படுங்கள். 10 அத ேல
ஒன்ைறயும் காைலவைர மீதயாக
ைவக்காமல், காைலவைர அத ேல
மீதயாக இருப்பைத அக்கனியால்
சுட்ெடரியுங்கள். 11அைதச் சாப்ப டேவண்டிய
முைறயாவது, நீங்கள் உங்களுைடய
இடுப்பல் கச்ைசையக் கட்டிக்ெகாண்டும்,
உங்களுைடய கால்களில் காலணிைய
அணிந்துெகாண்டும், உங்களுைடய
ைகயல் தடிையப் ப டித்துக்ெகாண்டும்
அைத வைரவாக சாப்படுங்கள்; அது
ெயேகாவாவுைடய பஸ்கா.* 12 அந்த
இரவ ேல நான் எக ப்து ேதசம் எங்கும்
கடந்துேபாய், எக ப்து ேதசத்தலுள்ள
மனிதர்கள்முதல் மிருகஜீவன்கள்வைர,
முதலில் பறந்தருக்க றைவகைளெயல்லாம்
நாசம்ெசய்து, எக ப்து ெதய்வங்களின்ேமல்
நீதையச்ெசலுத்துேவன்†; நாேனெயேகாவா.
13 நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில் அந்த
இரத்தம் உங்களுக்காக அைடயாளமாக
இருக்கும்; அந்த இரத்தத்ைத நான்

* அத்த யாயம் 12:11 12:11 ெயேகாவாவுைடய பஸ்கா
† அத்த யாயம் 12:12 12:12 எக ப்தன்
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கண்டு, உங்கைளக் கடந்துேபாேவன்;
நான் எக ப்து ேதசத்ைத அழிக்கும்ேபாது,
அழிக்கும் வாைத உங்களுக்குள்ேள
வராமல் இருக்கும். 14 அந்த நாள்
உங்களுக்கு நைனவுகூருதலான நாளாக
இருக்கட்டும்; அைதக் ெயேகாவாவுக்குப்
பண்டிைகயாக அனுசரியுங்கள்; அைத
உங்களுைடய தைலமுைறேதாறும் ந ரந்தர
கட்டைளயாக அனுசரிக்கேவண்டும்.
15 புளிப்ப ல்லா அப்பத்ைத ஏழுநாட்கள்வைர
சாப்படுவீர்களாக; முதலாம் நாளிேல
புளித்தமாைவ உங்கள் வீடுகளிலிருந்து
நீக்கேவண்டும்; முதலாம்நாள்துவங்க
ஏழாம் நாள்வைரயும் புளித்த
அப்பம் சாப்படுக றவன் எவேனா
அவன் இஸ்ரேவலர்களிலிருந்து
துண்டிக்கப்படுவான். 16 முதலாம்
நாளில் பரிசுத்த சைபகூடுதலும், ஏழாம்
நாளிலும் பரிசுத்த சைபகூடுதலும்
இருக்கேவண்டும்; அைவகளில் ஒரு
ேவைலயும் ெசய்யக்கூடாது; அவரவர்
சாப்படுவதற்குத் ேதைவயானதுமட்டும்
உங்களால் ெசய்யப்படலாம். 17 புளிப்ப ல்லா
அப்பப்பண்டிைகைய அனுசரியுங்கள்;
இந்த நாளில்தான் நான் உங்களுைடய
ேசைனகைள எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்ேதன்; ஆைகயால், உங்கள்
தைலமுைறேதாறும் ந ரந்தரக் கட்டைளயாக
இந்த நாைள அனுசரிக்கேவண்டும்.
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18 முதலாம் மாதம் பதனான்காம்
ேதத சாயங்காலந்ெதாடங்க
மாதத்தன் இருபத்ேதாராம் ேதத
சாயங்காலம்வைரக்கும் புளிப்பல்லா அப்பம்
சாப்படுவீர்களாக. 19 ஏழுநாட்கள்வைர
உங்களுைடய வீடுகளில் புளித்தமாவு
காணப்படக்கூடாது; எவனாவது
புளிப்ப டப்பட்டைதச் சாப்ப ட்டால்,
அவன் அந்நயனானாலும் ெசாந்த
ேதசப் ப றப்பானாலும், அந்த ஆத்துமா
இஸ்ரேவல் சைபயல் இல்லாமல்
துண்டிக்கப்படுவான். 20 புளிப்ப டப்பட்ட
எைதயும் நீங்கள் சாப்ப டேவண்டாம்; நீங்கள்
தங்குமிடங்களிெலல்லாம் புளிப்ப ல்லா
அப்பம் சாப்படுங்கள்என்றுெசால்” என்றார்.

பஸ்கா பண்டிைகெகாண்டாடுதல்
21 அப்ெபாழுது ேமாேச இஸ்ரேவல்

மூப்பர்கள் எல்ேலாைரயும் அைழத்து:
“நீங்கள் உங்களுைடய குடும்பங்களுக்குத்
தகுந்தபடி உங்களுக்கு ஆட்டுக்குட்டிையத்
ெதரிந்ெதடுத்துக்ெகாண்டு, பஸ்காைவ
அடித்து, 22 ஈேசாப்புக் ெகாழுந்துகளின்
ெகாத்ைத எடுத்து கண்ணத்தல்
இருக்கும் இரத்தத்தல் ேதாய்த்து, அதல்
இருக்கும் அந்த இரத்தத்ைத வாசல்
நைலக்கால்களின் ேமற்சட்டத்தலும்
வாசலின் நைலக்கால்கள் இரண்டிலும்
ெதளியுங்கள்; அதகாைலவைரக்கும்
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உங்களில் ஒருவரும் வீட்டு வாசைலவ ட்டுப்
புறப்படேவண்டாம். 23 ெயேகாவா
எக ப்தயர்கைள நாசம் ெசய்வதற்குக்
கடந்துவருவார்; நைலயன் ேமற்சட்டத்தலும்
வாசலின் நைலக்கால்கள் இரண்டிலும்அந்த
இரத்தத்ைதக் காணும்ேபாது, ெயேகாவா
அழிக்க றவைன உங்களுைடய வீடுகளில்
உங்கைள நாசம் ெசய்வதற்கு வரவ டாமல்,
வாசற்படியலிருந்து வலகக் கடந்துேபாவார்.
24 இந்தக் காரியத்ைத உங்களுக்கும்
உங்களுைடய பள்ைளகளுக்கும் ந ரந்தர
கட்டைளயாகக் ைகக்ெகாள்ளுங்கள்.
25ெயேகாவாஉங்களுக்குத் தாம் ெசான்னபடி
ெகாடுக்கப்ேபாக ற ேதசத்த ேல நீங்கள்
ேபாய்ச் ேசரும்ேபாது, இந்த ஆராதைனையக்
ைகக்ெகாள்ளுங்கள். 26அப்ெபாழுது உங்கள்
பள்ைளகள்: இந்த ஆராதைனயன் கருத்து
என்ன என்று உங்கைளக் ேகட்டால், 27 இது
ெயேகாவாவுைடய பஸ்காவாகய பலி; அவர்
எக ப்தயர்கைள நாசம் ெசய்து, நம்முைடய
வீடுகைளத் தப்ப க்கச்ெசய்தேபாது,
எக ப்தலிருந்த இஸ்ரேவலர்களுைடய
வீடுகைளக் கடந்துேபானார் என்று
நீங்கள் ெசால்லேவண்டும்” என்றான்.
அப்ெபாழுது மக்கள் தைலவணங்கப்
பணிந்துெகாண்டார்கள். 28 இஸ்ரேவலர்கள்
ேபாய் அப்படிேய ெசய்தார்கள்;
ெயேகாவா ேமாேசக்கும் ஆேரானுக்கும்
கட்டைளய ட்டபடிேயெசய்தார்கள்.
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29 நடுஇரவ ேல சங்காசனத்தன்ேமல்
அமர்ந்தருக்கும் பார்ேவானுைடய
தைலப்பள்ைளமுதல் காவல்
க டங்கலிருக்கும் சைறப்பட்டவனின்
தைலப்பள்ைளவைரக்கும், எக ப்து
ேதசத்தல் இருந்த முதற்ேபறைனத்ைதயும்,
மிருகஜீவன்களின் தைலயீற்றைனத்ைதயும்
ெயேகாவா அழித்தார். 30 அப்ெபாழுது
பார்ேவானும் அவனுைடய எல்லா
ஊழியக்காரர்களும் எக ப்தயர்கள்
அைனவரும் இரவ ேல எழுந்தார்கள்; ெகாடிய
கூக்குரல் எக ப்த ேல உண்டானது; சாவு
இல்லாதஒருவீடும்இல்ைல.

கானானுக்கான பயணம்:
ராமேசைசவ ட்டுக் சுக்ேகாத்த ற்குப்
ேபானார்கள்

31 இரவ ேல அவன் ேமாேசையயும்
ஆேராைனயும் அைழத்து: “நீங்களும்
இஸ்ரேவலர்களும் எழுந்து, என்னுைடய
மக்கைளவ ட்டுப் புறப்பட்டுப் ேபாய், நீங்கள்
ெசான்னபடிேய ெயேகாவாவுக்கு ஆராதைன
ெசய்யுங்கள். 32 நீங்கள் ெசான்னபடிேய
உங்களுைடய ஆடுமாடுகைளயும்
ஓட்டிக்ெகாண்டுேபாங்கள்; என்ைனயும்
ஆசீர்வதயுங்கள்” என்றான். 33எக ப்தயர்கள்:
“நாங்கள் எல்ேலாரும் சாக ேறாேம”
என்று ெசால்லி, வைரவாக அந்த
மக்கைளத் ேதசத்தலிருந்து அனுப்பவ ட
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அவர்கைள மிகவும் அவசரப்படுத்தனார்கள்.
34 பைசந்தமாவு புளிப்பதற்குமுன்பு மக்கள்
அைதப் பாத்த ரத்துடன் தங்களுைடய
ஆைடகளில் கட்டி, தங்களுைடய ேதாள்ேமல்
எடுத்துக்ெகாண்டு ேபானார்கள். 35 ேமாேச
ெசால்லியருந்தபடி இஸ்ரேவல் மக்கள்
எக ப்தயர்களிடம் ெவள்ளி நைககைளயும்
ெபான் நைககைளயும் ஆைடகைளயும்
ேகட்டார்கள். 36 ெயேகாவா மக்களுக்கு
எக ப்தயர்களின் கண்களில் தயவு
கைடக்கும்படி ெசய்ததால், ேகட்டைத
அவர்களுக்குக் ெகாடுத்தார்கள்;
இந்தவதமாக அவர்கள் எக ப்தயர்கைளக்
ெகாள்ைளய ட்டார்கள்.

37 இஸ்ரேவலர்கள் ராமேசைசவ ட்டுக்
கால்நைடயாகப் பயணம்ெசய்து,
சுக்ேகாத்த ற்குப் ேபானார்கள்; அவர்கள்,
பள்ைளகள் தவ ர ஆறுலட்சம் ஆண்களாக
இருந்தார்கள். 38 அவர்களுடன் கூடப்
பல இஸ்ரேவலர்கள் அல்லாத மக்கள்
அேநகர் ேபானதுமட்டுமல்லால், த ரளான
ஆடுமாடுகள் முதலான மிருகஜீவன்களும்
ேபானது. 39 எக ப்தலிருந்து அவர்கள்
ெகாண்டுவந்த பைசந்தமாைவப்
புளிப்பல்லாத அப்பங்களாகச்
சுட்டார்கள்; அவர்கள் எக ப்தல்
இருக்கமுடியாதபடி துரத்தவ டப்பட்டதால்,
அது புளிக்காமல் இருந்தது; அவர்கள்
தங்களுைடய பயணத்தற்ெகன்று
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ஒன்றும் ஆயத்தம்ெசய்யவல்ைல.
40 இஸ்ரேவலர்கள் எக ப்த ேல குடியருந்த
காலம் நானூற்றுமுப்பது வருடங்கள்.
41 நானூற்றுமுப்பது வருடங்கள் முடிந்த
அன்ைறய நாேள ெயேகாவாவுைடய
ேசைனகள் எல்லாம் எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
புறப்பட்டது. 42 ெயேகாவா அவர்கைள
எக ப்துேதசத்தலிருந்துபுறப்படச்ெசய்ததால்,
இது அவருக்ெகன்று முக்கயமாக
அனுசரிக்கத்தக்க இரவானது; இஸ்ரேவல்
சந்ததயார் எல்ேலாரும் தங்கள்
தைலமுைறேதாறும் ெயேகாவாவுக்கு
முக்கயமாக அனுசரிக்கேவண்டிய இரவு
இதுேவ.

பஸ்காஅனுசரிப்பதற்கானகட்டைளகள்
43 ேமலும், ெயேகாவா ேமாேசையயும்

ஆேராைனயும் ேநாக்க : “பஸ்காவன்
கட்டைளயாவது, அந்நயனில் ஒருவனும்
அைத சாப்ப டேவண்டாம். 44 பணத்தனால்
வாங்கப்பட்ட அடிைமயானவன் எவனும், நீ
அவனுக்கு வருத்தேசதனம் ெசய்தபன்பு,
அவன் அைதச் சாப்ப டலாம். 45 அந்நயனும்
கூலியாளும் அத ேல சாப்ப டேவண்டாம்.
46 அைத ஒவ்ெவாரு வீட்டிற்குள்ளும்
சாப்ப டேவண்டும்; அந்த இைறச்சயல்
ெகாஞ்சம்கூட வீட்டிலிருந்து ெவளிேய
ெகாண்டுேபாகக்கூடாது; அதல் ஒரு
எலும்ைபயும் முறக்கக்கூடாது. 47இஸ்ரேவல்
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சைபயார்கள் எல்ேலாரும் அைத
அனுசரிக்கேவண்டும். 48 அந்நயன் ஒருவன்
உன்னிடம் தங்க , ெயேகாவாவுக்குப்
பஸ்காைவ அனுசரிக்கேவண்டுெமன்று
இருந்தால், அவைனச் ேசர்ந்த
ஆண்பள்ைளகள் எல்ேலாரும்
வருத்தேசதனம் ெசய்யப்படேவண்டும்; பன்பு
அவன் ேசர்ந்து அைத அனுசரிக்கேவண்டும்;
அவன் ெசாந்த ேதசத்தல் ப றந்தவனாக
இருப்பான்; வருத்தேசதனம் இல்லாத
ஒருவரும் அதல் சாப்ப டேவண்டாம்.
49 ெசாந்த ேதசத்தல் ப றந்தவனுக்கும்
உங்களிடத்தல் தங்கும் அந்நயனுக்கும்
ஒேர ப ரமாணம் இருக்கட்டும்” என்றார்.
50 இப்படிேய இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்
ெசய்தார்கள்; ெயேகாவா ேமாேசக்கும்
ஆேரானுக்கும் கட்டைளய ட்டபடிேய
ெசய்தார்கள். 51 அன்ைறக்ேக ெயேகாவா
இஸ்ரேவைல அணியணியாக எக ப்து
ேதசத்தலிருந்துபுறப்படச்ெசய்தார்.

அத்த யாயம் 13

முதற்ப றப்புகைளப்ப ரதஷ்ைடெசய்தல்
1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :

2 “இஸ்ரேவலர்களுக்குள் மனிதர்களிலும்
மிருகஜீவன்களிலும் கர்ப்பம்த றந்து
ப றக்க ற, முதற்ேபறான அைனத்ைதயும்
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எனக்குப் பரிசுத்தப்படுத்து; அது
என்னுைடயது” என்றார்.

3 அப்ெபாழுது ேமாேச மக்கைள
ேநாக்க : “நீங்கள் அடிைமத்தன வீடாகய
எக ப்தலிருந்து புறப்பட்ட இந்த நாைள
நைனயுங்கள்; ெயேகாவா பலத்த
ைகயனால் உங்கைள இந்த இடத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்தார்; ஆைகயால், நீங்கள்
புளித்த அப்பம் சாப்ப டேவண்டாம்.
4 ஆபீப் மாதத்தன் இந்த நாளிேல
நீங்கள் புறப்பட்டீர்கள். 5 ஆைகயால்,
ெயேகாவா உனக்குக் ெகாடுப்ேபன்
என்று உன்னுைடய முன்ேனார்களுக்கு
ஆைணயட்டதும், பாலும் ேதனும்
ஓடுகறதுமான ேதசமாக ய கானானியர்கள்,
ஏத்தயர்கள், எேமாரியர்கள், ஏவயர்கள்,
எபூசயர்கள் என்பவர்களுைடய ேதசத்த ற்கு
உன்ைன வரச்ெசய்யும் காலத்தல், நீ
இந்த மாதத்த ேல இந்த ஆராதைனைய
ெசய்வாயாக. 6 புளிப்ப ல்லா அப்பத்ைத
ஏழுநாட்கள்வைர சாப்ப டேவண்டும்;
ஏழாம்நாளிேல ெயேகாவாவுக்குப் பண்டிைக
அனுசரிக்கப்படேவண்டும். 7 அந்த
ஏழுநாட்களும் புளிப்பல்லா அப்பம்
சாப்ப டேவண்டும்; புளிப்புள்ள அப்பம்
உன்னிடத்த ேல காணப்படேவண்டாம்;
உன்னுைடய எல்ைலக்குள் எங்கும்
புளித்தமாவும் உன்னிடத்தல்
காணப்படேவண்டாம். 8 அந்த நாளில்
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நீ உன்னுைடய பள்ைளகைள ேநாக்க :
நான் எக ப்தலிருந்து புறப்படும்ேபாது,
ெயேகாவா எனக்குச் ெசய்ததற்காக
இப்படி நடப்ப க்கப்படுக றது என்று ெசால்.
9 ெயேகாவாவன் நயாயப்ப ரமாணம்
உன்னுைடய வாயலிருக்கும்படி,
இது உன்னுைடய ைகய ேல ஒரு
அைடயாளமாகவும் உன்னுைடய கண்களின்
நடுேவ நைனப்பூட்டுதலாகவும் இருப்பதாக;
பலத்த ைகயனால் ெயேகாவா உன்ைன
எக ப்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்தார்;
10 ஆைகயால், நீ வருடந்ேதாறும் குறத்த
காலத்தல் இந்த நயாயத்ைத அனுசரித்து
வரவும்.

முதல்மகனின்ப ரமாணம்
11 ேமலும், “ெயேகாவா உனக்கும்

உன்னுைடய முன்ேனார்களுக்கும்
ஆைணயட்டபடிேய, உன்ைனக்
கானானியரின் ேதசத்த ேல
வரச்ெசய்து, அைத உனக்குக்
ெகாடுக்கும்ேபாது, 12 கர்ப்பந்த றந்து
ப றக்கும் அைனத்ைதயும், உனக்கு
இருக்கும் மிருகஜீவன்களின் முதல்ப றப்பு
அைனத்ைதயும், ெயேகாவாவுக்கு
ஒப்புக்ெகாடுப்பாயாக; அைவகளிலுள்ள
ஆண்கள் ெயேகாவாவுைடயைவகள்.
13 கழுைதயன் முதற்ப றப்ைபெயல்லாம் ஒரு
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ஆட்டுக்குட்டியால் மீட்டுக்ெகாள்வாயாக;*
மீட்காவ ட்டால், அதன் கழுத்ைத
உைடத்துப்ேபாடு. உன்னுைடய
பள்ைளகளில் முதற்ேபறான எல்ேலாைரயும்
மீட்டுக்ெகாள். 14 ப ற்காலத்தல் உன்னுைடய
மகன்: இது என்ன என்று உன்ைனக்
ேகட்டால்; நீ அவைன ேநாக்க : ெயேகாவா
எங்கைளப் பலத்த ைகயனால் அடிைமத்தன
வீடாகய எக ப்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்தார்.
15 எங்கைள வ டாதபடி, பார்ேவான்
கடினப்பட்டிருக்கும்ேபாது, ெயேகாவா எக ப்து
ேதசத்தல் மனிதரின் முதல்பள்ைளகள்முதல்
மிருகஜீவன்களின் முதற்ப றப்புகள்வைரயும்
உண்டாயருந்த முதற்ப றப்புகள்
யாைவயும் ெகான்றுேபாட்டார்;
ஆைகயால், கர்ப்பந்த றந்து ப றக்கும்
ஆண்கைளெயல்லாம் நான்
ெயேகாவாவுக்குப் பலிய ட்டு, என்னுைடய
பள்ைளகளில் முதற்ப றப்புகள்
அைனத்ைதயும் மீட்டுக்ெகாள்ளுக ேறன்.
16 ெயேகாவா எங்கைளப் பலத்த ைகயனால்
எக ப்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்வதற்கு, இது
உன்னுைடய ைகயல் அைடயாளமாகவும்,
உன்னுைடய கண்களின் நடுேவ
ஞாபகக்குறயாகவும் இருப்பதாக என்று
ெசால்வாயாக” என்றான்.
ேமகத்தூணிலும்,அக்கனித்தூணிலும்

* அத்த யாயம் 13:13 13:13 13:13 கழுைத பலி
அங்கீகரிக்கப்படாது
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17 பார்ேவான் மக்கைளப் ேபாகவ ட்டபன்பு:
மக்கள் யுத்தத்ைதக் கண்டால் மனமடிந்து,
எக ப்த ற்குத் தரும்புவார்கள் என்று
ெசால்லி; ெபலிஸ்தர்களின் ேதசத்தன்
வழியாகப் ேபாவது அருகாைமயாக
இருந்தாலும், ேதவன் அவர்கைள அந்த
வழியாக நடத்தாமல், 18 ெசங்கடலின்
வனாந்த ர வழியாக மக்கைளச் சுற்ற ப்
ேபாகச்ெசய்தார். இஸ்ரேவல் மக்கள்
எக ப்து ேதசத்தலிருந்து ேகாத்த ரம்
ேகாத்த ரமாக புறப்பட்டுப்ேபானார்கள்.
19 ேமாேச தன்ேனாடு ேயாேசப்பன்
எலும்புகைள எடுத்துக்ெகாண்டு ேபானான்.
ேதவன் ந ச்சயமாக உங்கைளச் சந்த ப்பார்;
அப்ெபாழுது உங்களுடன் என்னுைடய
எலும்புகைள இந்த இடத்தலிருந்து
ெகாண்டுேபாங்கள் என்று ேயாேசப்பு
ெசால்லி, இஸ்ரேவலர்கைள உறுதயாக
ஆைணயடும்படிச் ெசய்தருந்தான்.
20அவர்கள் சுக்ேகாத்தலிருந்து பயணப்பட்டு,
வனாந்த ரத்தன் ஓரமாக ஏத்தாமிேல
முகாமிட்டார்கள். 21அவர்கள் இரவும் பகலும்
வழிநடக்கக்கூடும்படி, ெயேகாவா பகலில்
அவர்கைள வழிநடத்த ேமகத்தூணிலும்,
இரவல் அவர்களுக்கு ெவளிச்சம் காட்ட
அக்கனித்தூணிலும் அவர்களுக்கு முன்பு
ெசன்றார். 22 பகலிேல ேமகத்தூணிலும்,
இரவ ேல அக்கனித்தூணிலும்
மக்களிடத்தலிருந்துவலக ப்ேபாகவல்ைல.
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அத்த யாயம் 14
ெசங்கடைலக்கடந்துெசல்லுதல்

1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
2 “நீங்கள் தரும்ப மிக்ேதாலுக்கும்
கடலுக்கும் நடுேவ பாகால்ெசேபானுக்கு
முன்பாக இருக்க ற ஈேராத் பள்ளத்தாக்கன்
முன்பாக முகாமிடேவண்டும் என்று
இஸ்ரேவலர்களுக்குச் ெசால்லு;
அதற்கு எத ராக கடற்கைரயல்
முகாமிடுங்கள். 3 அப்ெபாழுது பார்ேவான்
இஸ்ரேவலர்கைளக்குறத்து: அவர்கள்
ேதசத்த ேல தைகத்துத் த ரிக றார்கள்;
வனாந்த ரம் அவர்கைள அைடத்துப்ேபாட்டது
என்று ெசால்லுவான். 4 ஆைகயால்,
பார்ேவான் அவர்கைளப் பன்ெதாடரும்படி,
நான் அவன் இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்த ,
நாேன ெயேகாவா என்பைத எக ப்தயர்கள்
அறயும்படி, பார்ேவானாலும் அவனுைடய
எல்லா ராணுவத்தாலும் மகைமப்படுேவன்”
என்றார்; அவர்கள் அப்படிேய ெசய்தார்கள்.
5 மக்கள் ஓடிப்ேபாய்வ ட்டார்கள் என்று
எக ப்தன் ராஜாவற்கு அறவக்கப்பட்டேபாது,
மக்களுக்கு வேராதமாகப் பார்ேவானும்
அவனுைடய ஊழியக்காரர்களும் மனம்
மாற : “நமக்கு ேவைல ெசய்யாதபடி
நாம் இஸ்ரேவலர்கைளப் ேபாகவ ட்டது
என்ன காரியம்” என்றார்கள். 6 அவன்
தன்னுைடய இரதத்ைதப் பூட்டி,
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தன்னுைடய மக்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு,
7 முதல்தரமான அறுநூறு இரதங்கைளயும்,
எக ப்தலுள்ள மற்ற எல்லா இரதங்கைளயும்,
அைவகள் எல்லாவற்றற்கும்
அத பத களான வீரர்கைளயும்
கூட்டிக்ெகாண்டு ேபானான். 8 ெயேகாவா
எக ப்தன் ராஜாவாகய பார்ேவானின்
இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்தனார்; அவன்
இஸ்ரேவலர்கைளப் பன்ெதாடர்ந்தான்,
இஸ்ரேவலர்கள் பலத்த ைகயுடன்
புறப்பட்டுப் ேபானார்கள். 9 எக ப்தயர்கள்
பார்ேவானுைடய எல்லாக் குதைரகளுடனும்,
இரதங்கேளாடும் அவனுைடய
குதைரவீரர்கேளாடும் ேசைனகேளாடும்
அவர்கைளத் ெதாடர்ந்துேபாய், கடலின்
அருக ேல பாகால்ெசேபானுக்கு எத ேர
இருக்க ற ஈேராத் பள்ளத்தாக்கன்
முன்பாக முகாமிட்டிருக்க ற அவர்கைள
ெநருங்கனார்கள். 10 பார்ேவான் அருகல்
வருகறேபாது,இஸ்ரேவலர்கள்தங்களுைடய
கண்கைள ஏெறடுத்துப்பார்த்து,
எக ப்தயர்கள் தங்களுக்குப் பன்ேன
வருகறைதக் கண்டு, மிகவும் பயந்தார்கள்;
அப்ெபாழுதுஇஸ்ரேவலர்கள் ெயேகாவாைவ
ேநாக்க க் கூப்ப ட்டார்கள். 11 அன்றயும்
அவர்கள் ேமாேசைய ேநாக்க : “எக ப்த ேல
கல்லைறகள் இல்ைலெயன்றா
வனாந்த ரத்த ேல சாகும்படி எங்கைளக்
ெகாண்டுவந்தீர்? நீர் எங்கைள
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எக ப்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்ததால்,
எங்களுக்கு இப்படிச் ெசய்தது ஏன்?
12 நாங்கள் எக ப்த ேல இருக்கும்ேபாது,
எக ப்தயர்களுக்கு ேவைல ெசய்ய
எங்கைளச் சும்மா வ ட்டுவடும் என்று
ெசான்ேனாம் அல்லவா? நாங்கள்
வனாந்த ரத்த ேல சாவைதவ ட
எக ப்தயர்களுக்கு ேவைலெசய்க றது
எங்களுக்கு நலமாக இருக்குேம”
என்றார்கள். 13 அப்ெபாழுது ேமாேச
மக்கைள ேநாக்க : “பயப்படாதருங்கள்;
நீங்கள் நன்றுெகாண்டு இன்ைறக்குக்
ெயேகாவா உங்களுக்குச் ெசய்யும்
இரட்ச ப்ைபப் பாருங்கள்; இன்ைறக்கு
நீங்கள் காண்கற எக ப்தயர்கைள இனி
என்ைறக்கும் காணமாட்டீர்கள். 14ெயேகாவா
உங்களுக்காக யுத்தம்ெசய்வார்; நீங்கள்
சும்மாயருப்பீர்கள்” என்றான்.

15 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “நீ என்னிடம் முைறயடுகறது
என்ன? புறப்பட்டுப் ேபாங்கள் என்று
இஸ்ரேவலர்களுக்குச் ெசால்லு. 16 நீ
உன்னுைடய ேகாைல ஓங்க , உன்னுைடய
ைகையக் கடலின்ேமல் நீட்டி, கடைலப்
பளந்துவடு; அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல்
மக்கள் கடலின் நடுவாக வறண்ட நலத்தல்
நடந்துேபாவார்கள். 17 எக ப்தயர்கள்
உங்கைளப் பன்ெதாடர்ந்து வரும்படி நான்
அவர்களின் இருதயத்ைதக் கடினப்படுத்த
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பார்ேவானாலும் அவன் இரதங்கள்
குதைரவீரர்கள் முதலாகய அவனுைடய
எல்லாஇராணுவத்தாலும்மகைமப்படுேவன்.
18 இப்படி நான் பார்ேவானாலும்
அவனுைடய இரதங்களாலும் அவனுைடய
குதைரவீரர்களாலும் மகைமப்படும்ேபாது,
நாேன ெயேகாவா என்பைத எக ப்தயர்கள்
அறவார்கள் என்றார். 19 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலர்களின் ேசைனக்கு
முன்னாக நடந்த ேதவதூதனானவர்
வலக , அவர்களுக்குப் பன்னாக
நடந்தார்; அவர்களுக்கு முன்பு இருந்த
ேமகத்தூணிலும் வலக , அவர்கள் பன்ேன
நன்றது. 20 அது எக ப்தயர்களின்
ேசைனயும் இஸ்ரேவலர்களின் ேசைனயும்
இரவுமுழுவதும் ஒன்ேறாெடான்று
ேசராதபடி அைவகள் நடுவல் வந்தது;
எக ப்தயர்களுக்குஅதுேமகமும்இருளாகவும்
இருந்தது, இஸ்ரேவலர்களுக்ேகா அது
இரைவ ெவளிச்சமாக்க ற்று. 21 ேமாேச
தன்னுைடய ைகையக் கடலின்ேமல்
நீட்டினான்; அப்ெபாழுது ெயேகாவா
இரவுமுழுவதும் பலத்த க ழக்குக் காற்றனால்
கடல் ஒதுங்கும்படிச் ெசய்து, அைத
வறண்டுேபாகச்ெசய்தார்; தண்ணீர் பளந்து
ப ரிந்துேபானது. 22 இஸ்ரேவலர்கள்
கடலின் நடுவாக வறண்ட நலத்தல்
நடந்துேபானார்கள்; அவர்களுைடய
வலதுபுறத்தலும் அவர்களுைடய



யாத்த ராகமம்அத்தயாயம்14:23lxxiயாத்த ராகமம்அத்தயாயம்14:27

இடதுபுறத்தலும் தண்ணீர் அவர்களுக்கு
மதலாக நன்றது. 23 அப்ெபாழுது
எக ப்தயர்கள் அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து,
பார்ேவானுைடய எல்லாக் குதைரகேளாடும்
இரதங்கேளாடும் குதைரவீரர்கேளாடும்
அவர்கள் பன்னால் கடலின் நடுேவ
நடந்துேபானார்கள். 24 காைல ேநரத்தல்
ெயேகாவா அக்கனியும் ேமகமுமான
மண்டலத்தலிருந்து எக ப்தயர்களின்
ேசைனையப் பார்த்து, அவர்களுைடய
ேசைனையக் கலங்கடித்து, 25அவர்களுைடய
இரதங்களிலிருந்து சக்கரங்கள்
கழன்றுேபாகவும், அவர்கள் தங்களுைடய
இரதங்கைள வருத்தத்ேதாடு நடத்தவும்
ெசய்தார்; அப்ெபாழுது எக ப்தயர்கள்:
“இஸ்ரேவலர்கைளவ ட்டு ஓடிப்ேபாேவாம்,
ெயேகாவா அவர்களுக்குத் துைணநன்று
எக ப்தயர்களுக்கு வேராதமாக
யுத்தம்ெசய்க றார்” என்றார்கள்.

பார்ேவானுைடய இராணுவம்
அைனத்ைதயும்மூடிக்ெகாண்டது

26 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
“தண்ணீர் எக ப்தயர்கள்ேமலும்
அவர்களுைடய இரதங்களின்ேமலும்
அவர்களுைடய குதைரவீரர்களின்ேமலும்
தரும்பும்படி, உன்னுைடய ைகையக்
கடலின்ேமல் நீட்டு” என்றார். 27 அப்படிேய
ேமாேச தன்னுைடய ைகையக் கடலின்ேமல்
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நீட்டினான்; அதகாைலயல் கடல் பலமாகத்
தரும்ப வந்தது; எக ப்தயர்கள் அதற்கு
எத ராகஓடும்ேபாது,ெயேகாவாஅவர்கைளக்
கடலின் நடுேவ அமிழ்த்த ப்ேபாட்டார்.
28 தண்ணீர் தரும்பவந்து, இரதங்கைளயும்
குதைரவீரர்கைளயும், அவர்கள்
பன்னாக கடலில் நுைழந்தருந்த
பார்ேவானுைடய இராணுவம்
அைனத்ைதயும் மூடிக்ெகாண்டது;
அவர்களில் ஒருவனாகலும் தப்பவல்ைல.
29 இஸ்ரேவலர்கேளா கடலின்
நடுவாக வறண்ட நலத்தன் வழியாக
நடந்துேபானார்கள்; அவர்களுைடய
வலதுபுறத்தலும் அவர்களுைடய
இடதுபுறத்தலும் தண்ணீர் அவர்களுக்கு
மதலாக நன்றது. 30 இப்படியாகக்
ெயேகாவா அந்த நாளிேலஇஸ்ரேவலர்கைள
எக ப்தயர்களின் ைகக்குத் தப்புவ த்தார்;
கடற்கைரய ேல எக ப்தயர்கள்
ெசத்துக்க டக்க றைத இஸ்ரேவலர்கள்
கண்டார்கள். 31 ெயேகாவா எக ப்தயர்களில்
ெசய்த அந்த மகத்தான ெசயல்கைள
இஸ்ரேவலர்கள் கண்டார்கள்; அப்ெபாழுது
மக்கள் ெயேகாவாவுக்குப் பயந்து,
ெயேகாவாவ டத்தலும் அவருைடய
ஊழியக்காரனாகய ேமாேசயனிடத்தலும்
நம்ப க்ைகைவத்தார்கள்.
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அத்த யாயம் 15
ேமாேச மற்றும்மிரியாம் பாடினபாடல்

1 அப்ெபாழுது ேமாேசயும் இஸ்ரேவல்
மக்களும் ெயேகாவாைவப் புகழ்ந்துபாடின
பாட்டு:
ெயேகாவாைவப்பாடுேவன்;
“அவர்மகைமயாகெவற்ற ச றந்தார்;
குதைரையயும் குதைரவீரைனயும் கடலிேல

தள்ளினார்.
2ெயேகாவா என்னுைடயெபலனும்
என்னுைடயகீதமுமானவர்;
அவர் எனக்குஇரட்ச ப்புமானவர்;
அவேர என்னுைடயேதவன்,
அவருக்குவாசஸ்தலத்ைத
ஆயத்தம்ெசய்ேவன்;
அவேர என்தகப்பனுைடய ேதவன்,
அவைரஉயர்த்துேவன்;
3ெயேகாவாேவயுத்தத்தல்வல்லவர்;
என்பதுெயேகாவாஅவருைடயநாமம்.
4பார்ேவானின்இரதங்கைளயும்
அவனுைடய ேசைனகைளயும் கடலிேல

தள்ளிவ ட்டார்;
அவனுைடயமுதன்ைமயானஅதகாரிகள்
ெசங்கடலில்அமிழ்ந்துேபானார்கள்.
5ஆழம்அவர்கைளமூடிக்ெகாண்டது;
கல்ைலப்ேபால ஆழங்களில்

அமிழ்ந்துேபானார்கள்.
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6 ெயேகாவாேவ, உம்முைடய வலதுகரம்
ெபலத்தனால் மகத்துவம்
ச றந்தருக்க றது;

ெயேகாவாேவ, உம்முைடய வலதுகரம்
எத ரிையெநாறுக்கவ ட்டது.

7 உமக்கு வ ேராதமாக எழும்பனவர்கைள
உமது ெபரிய மகத்துவத்தனாேல
அழித்துப்ேபாட்டீர்; உம்முைடய
ேகாபத்ைதஅனுப்பனீர்,

அதுஅவர்கைளைவக்ேகால்தாளடிையப்ேபால
எரித்தது.

8 உமது நாச யன் சுவாசத்தனால் தண்ணீர்
குவந்துநன்றது;

ெவள்ளம்குவயலாக ந மிர்ந்துநன்றது;
ஆழமான தண்ணீர் நடுக்கடலிேல

உைறந்துேபானது.
9 ெதாடருேவன், ப டிப்ேபன்,

ெகாள்ைளயடித்துப் பங்கடுேவன்,
என்னுைடய ஆைச அவர்களிடம்

தருப்தயாகும்,
என்னுைடயபட்டயத்ைதஉருவுேவன்,
என்னுைடயைகஅவர்கைளஅழிக்கும் என்று

எத ரி ெசான்னான்.
10உம்முைடயகாற்ைறவீசச்ெசய்தீர்,
கடல்அவர்கைளமூடிக்ெகாண்டது;
த ரளான தண்ணீர்களில் ஈயம்ேபால

அமிழ்ந்துேபானார்கள்.
11ெயேகாவாேவ,
ெதய்வங்களில்உமக்குஒப்பானவர்யார்?
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பரிசுத்தத்தல் மகத்துவமுள்ளவரும்,
துதகளில் பயப்படத்தக்கவரும்,

அற்புதங்கைளச் ெசய்க றவருமாகய உமக்கு
ஒப்பானவர்யார்?

12நீர்உமதுவலதுகரத்ைதநீட்டினீர்;
பூமிஅவர்கைளவழுங்க ப்ேபாட்டது.
13 நீர் மீட்டுக்ெகாண்ட இந்த மக்கைள உமது

கருைபயனாேலஅைழத்துவந்தீர்;
உம்முைடய பரிசுத்த வாசஸ்தலத்த ற்கு

ேநராக அவர்கைள உமது
ெபலத்தனால்வழிநடத்தனீர்.

14மக்கள்அைதக் ேகட்டுத்தத்தளிப்பார்கள்;
ெபலிஸ்தயாவல் குடியருப்பவர்கைளத்

த கல்ப டிக்கும்.
15ஏேதாமின் ப ரபுக்கள்கலங்குவார்கள்;
ேமாவாபன் பலசாலிகைள நடுக்கம்

ப டிக்கும்;
கானானில் குடியருப்பவர்கள் யாவரும்

கைரந்துேபாவார்கள்.
16பயமும்த கலும்அவர்கள்ேமல்வழும்.
ெயேகாவாேவ, உமது மக்கள்

கடந்துேபாகும்வைரயும்,
நீர் மீட்ட மக்கள்கடந்துேபாகும்வைரயும்,
அவர்கள் உம்முைடய கரத்தன்

மகத்துவத்தனால்
கல்ைலப்ேபால அைசவல்லாமல்

இருப்பார்கள்.
17நீர்அவர்கைளக்ெகாண்டுேபாய்,
ெயேகாவாவாகய ேதவரீர் தங்குவதற்கு
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நயமித்த இடமாக ய உம்முைடய
சுதந்த ரத்தன்பர்வதத்தலும்,

ஆண்டவராகய ேதவரீருைடய கரங்கள்
உண்டாக்கய

பரிசுத்தஸ்தலத்தலும்அவர்கைளநாட்டுவீர்.
18 ெயேகாவா சதாகாலங்களாகய

என்ெறன்ைறக்கும் ராஜரிகம்ெசய்வார்.
19 பார்ேவானின் குதைரகள் அவனுைடய

இரதங்கேளாடும்
குதைரவீரர்கேளாடும்கடலில்நுைழந்தது;
ெயேகாவா கடலின் தண்ணீைர

அவர்கள்ேமல்தரும்பச்ெசய்தார்;
இஸ்ரேவலர்கேளா கடலின் நடுேவ காய்ந்த

நலத்த ேல நடந்துேபானார்கள்” என்று
பாடினார்கள்.

மிரியாம் பாடினபாடல்
20 ஆேரானின் சேகாதரியாக ய

மிரியாம் என்னும் தீர்க்கதரிச யானவளும்
தன்னுைடய ைகய ேல தம்புைர
எடுத்துக்ெகாண்டாள்; எல்லாப்
ெபண்களும் தம்புருக்கேளாடும்
நடனத்ேதாடும் அவளுக்குப் பன்ேன
புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 21 மிரியாம்
அவர்களுக்குப்பதலாக:

ெயேகாவாைவப்பாடுங்கள்,
அவர்மகைமயாகெவற்ற ச றந்தார்;
குதைரையயும் குதைரவீரைனயும் கடலிேல

தள்ளினார்
என்றுபாடினாள்.
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மாரா மற்றும்ஏலீமின்தண்ணீர்கள்
22 பன்பு ேமாேச இஸ்ரேவல் மக்கைளச்

ெசங்கடலிலிருந்து பயணமாக நடத்தனான்.
அவர்கள் சூர் வனாந்த ரத்த ற்குப்
புறப்பட்டுப்ேபாய், மூன்று நாட்கள்
வனாந்த ரத்தல் தண்ணீர் கைடக்காமல்
நடந்தார்கள். 23 அவர்கள் மாராவ ற்கு*
வந்தேபாது, மாராவன் தண்ணீர் கசப்பாக
இருந்ததால் அைதக் குடிக்க அவர்களுக்கு
முடியாமல் இருந்தது; அதனால் அந்த
இடத்த ற்கு மாரா என்று ெபயரிடப்பட்டது.
24 அப்ெபாழுது மக்கள் ேமாேசக்கு
வ ேராதமாக முறுமுறுத்து: என்னத்ைதக்
குடிப்ேபாம் என்றார்கள். 25 ேமாேச
ெயேகாவாைவ ேநாக்க க் கூப்ப ட்டான்;
அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசக்கு
ஒரு மரத்ைதக் காண்பத்தார்; அைத
அவன் தண்ணீரில் ேபாட்டவுடன், அது
இனிைமயான தண்ணீரானது. அவர்
அங்ேக அவர்களுக்கு ஒரு கட்டைளையயும்,
ஒரு நீதெநற கைளயும் கட்டைளய ட்டு,
அங்ேக அவர்கைளச் ேசாத த்து: 26 நீ
உன்னுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
சத்தத்ைதக் கவனமாகக் ேகட்டு, அவருைடய
பார்ைவக்குச் ெசம்ைமயானைவகைளச்
ெசய்து, அவருைடய கட்டைளகளுக்குக்
கவனித்து, அவருைடய கட்டைளகள்

* அத்த யாயம் 15:23 15:23 கசப்பு
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யாைவயும் ைகக்ெகாண்டால், நான்
எக ப்தயர்களுக்கு வரச்ெசய்த வயாத களில்
ஒன்ைறயும் உனக்கு வரச்ெசய்யாதருப்ேபன்;
நாேன உன்ைன குணப்படுத்தும் ெயேகாவா”
என்றார்.

27 பன்பு அவர்கள் ஏலிமுக்கு வந்தார்கள்;
அங்ேக பன்னிரண்டு நீரூற்றுகளும் எழுபது
ேபரீச்சமரங்களும் இருந்தது; அங்ேக
தண்ணீர்அருேகமுகாமிட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 16
மன்னாவும்முறுமுறுப்பும்

1 இஸ்ரேவலர்களாகய சைபயார்கள்
எல்ேலாரும் ஏலிைமவ ட்டு பயணம்ெசய்து,
எக ப்து ேதசத்தலிருந்து புறப்பட்ட இரண்டாம்
மாதம் பதைனந்தாம் ேததய ேல, ஏலிமுக்கும்
சீனாய்க்கும் நடுேவ இருக்கற சீன்
வனாந்த ரத்த ற்குவந்துேசர்ந்தார்கள். 2அந்த
வனாந்த ரத்த ேல இஸ்ரேவலர்களாகய
சைபயார்கள் எல்ேலாரும் ேமாேசக்கும்
ஆேரானுக்கும் வ ேராதமாக முறுமுறுத்து:
3 “நாங்கள் இைறச்ச ப் பாத்த ரங்களின்
அருக ேல உட்கார்ந்து அப்பத்ைதத்
தருப்தயாகச் சாப்ப ட்ட எக ப்து ேதசத்தல்,
ெயேகாவாவன் ைகயால் ெசத்துப்ேபானால்
பரவாயல்ைல; இந்தக் கூட்டம் முழுவைதயும்
பட்டினியனால் ெகால்லும்படி நீங்கள்
எங்கைளப் புறப்படச்ெசய்து, இந்த
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வனாந்த ரத்த ேல அைழத்துவந்தீர்கேள”
என்று அவர்களிடம் ெசான்னார்கள்.
4அப்ெபாழுதுெயேகாவாேமாேசையேநாக்க :
“நான் உங்களுக்கு வானத்தலிருந்து அப்பம்
வரச்ெசய்ேவன்; மக்கள் ேபாய், ஒவ்ெவாரு
நாளுக்கு ேவண்டியைதஒவ்ெவாரு நாளிலும்
ேசர்த்துக்ெகாள்ளேவண்டும்; அதனால்
அவர்கள் என்னுைடய கட்டைளயன்படி
நடப்பார்கேளா நடக்கமாட்டார்கேளா என்று
அவர்கைளச் ேசாத ப்ேபன். 5 ஆறாம்
நாளிேலா*, அவர்கள் தனந்ேதாறும்
ேசர்க்க றைதவ ட இரண்டுமடங்கு ேசர்த்து,
அைத ஆயத்தம்ெசய்து ைவக்கேவண்டும்”
என்றார். 6 அப்ெபாழுது ேமாேசயும்
ஆேரானும்இஸ்ரேவல்மக்கள்எல்ேலாைரயும்
ேநாக்க : “ெயேகாவாேவ உங்கைள எக ப்து
ேதசத்தலிருந்துபுறப்படச்ெசய்தவர்என்பைத
மாைலயல் அறவீர்கள்; 7 அதகாைலயல்
ெயேகாவாைடய மகைமையயும்
காண்பீர்கள்; ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமான
உங்களுைடய முறுமுறுப்புகைள அவர்
ேகட்டார்; நீங்கள் எங்களுக்கு வேராதமாக
முறுமுறுப்பதற்கு நாங்கள் எம்மாத்த ரம்”
என்றார்கள். 8 பன்னும் ேமாேச:
“மாைலயல் நீங்கள் சாப்படுவதற்குக்
ெயேகாவா உங்களுக்கு இைறச்சையயும்,
அதகாைலயல் நீங்கள் தருப்தயைடவதற்கு

* அத்த யாயம் 16:5 16:5ெவள்ளிக்க ழைம
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அப்பத்ைதயும் ெகாடுக்கும்ேபாது இது
ெவளிப்படும்; ெயேகாவாவுக்கு வ ேராதமாக
நீங்கள் முறுமுறுத்த உங்களுைடய
முறுமுறுப்புகைள அவர் ேகட்டார்; நாங்கள்
எம்மாத்த ரம்? உங்களுைடய முறுமுறுப்புகள்
எங்களுக்கு அல்ல, ெயேகாவாவுக்ேக
வ ேராதமாக இருக்க றது” என்றான்.
9 அப்ெபாழுது ேமாேச ஆேராைனப் பார்த்து:
“நீ இஸ்ரேவல் மக்களாகய சைபயார்கள்
எல்ேலாைரயும் ேநாக்க : ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக ேசருங்கள், அவர் உங்களுைடய
முறுமுறுப்புகைளக் ேகட்டார் என்று ெசால்”
என்றான்.

10 ஆேரான் இஸ்ரேவல் மக்களாகய
சைபயார்களுக்ெகல்லாம் இைதச்
ெசால்லுகறேபாது, அவர்கள்
வனாந்த ரதைசயாகத்தரும்ப ப்பார்த்தார்கள்;
அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய மகைம
ேமகத்த ேல காணப்பட்டது. 11 ெயேகாவா
ேமாேசைய ேநாக்க : 12 “இஸ்ரேவல்மக்களின்
முறுமுறுப்புகைளக் ேகட்டிருக்க ேறன்; நீ
அவர்களுடன் ேபச , நீங்கள் மாைலயல்
இைறச்சையச் சாப்ப ட்டு, அதகாைலயல்
அப்பத்தால்தருப்தயாக ,நான்உங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா என்பைத
அற ந்துெகாள்வீர்கள் என்று ெசால்” என்றார்.
13 மாைலயல் காைடகள் வந்து வழுந்து
முகாைம மூடிக்ெகாண்டது. அதகாைலயல்
முகாைமச் சுற்ற பனி ெபய்தருந்தது.
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14 ெபய்தருந்த பனி நீங்கனபன்பு, இேதா,
வனாந்த ரத்தன்மீது எங்கும்உருண்ைடயான
ஒரு ச றய ெபாருள் உைறந்த பனிக்கட்டிப்
ெபாடிையப்ேபாலத் தைரயன்ேமல் க டந்தது.
15 இஸ்ரேவல் மக்கள் அைதக் கண்டு,
அது என்னெவன்று அறயாமல் இருந்து,
ஒருவைர ஒருவர் பார்த்து, “இது என்ன
என்றார்கள்; அப்ெபாழுது ேமாேச அவர்கைள
ேநாக்க : “இது ெயேகாவா உங்களுக்குச்
சாப்ப டக்ெகாடுத்த அப்பம். 16 ெயேகாவா
கட்டைளயடுகறது என்னெவன்றால்,
அவரவர் சாப்படும் அளவுக்குத் தகுந்தபடி
அதல் எடுத்துச் ேசர்க்கட்டும்; உங்களிலுள்ள
நபர்களின் எண்ணிக்ைகயன்படி,
அவனவன் தன் தன் கூடாரத்தல்
இருக்க றவர்களுக்காக தைலக்கு ஒரு
ஓமர் அளவு எடுத்துக்ெகாள்ளட்டும்”
என்றான். 17 இஸ்ரேவல் மக்கள்
அப்படிேய ெசய்து, ச லர் அத கமாகவும்
சலர் குைறவாகவும் ேசர்த்தார்கள்.
18 பன்பு, அைத ஓமரால் அளந்தார்கள்:
அதகமாகச் ேசர்த்தவனுக்கு மீதயானதும்
இல்ைல, குைறவாகச் ேசர்த்தவனுக்குக்
குைறவானதும் இல்ைல; அவரவர்
தாங்கள் சாப்படும் அளவுக்குத்தகுந்தபடி
ேசர்த்தார்கள். 19 ேமாேச அவர்கைள ேநாக்க :
“ஒருவனும் அதகாைலவைர அதல் ஒன்றும்
ைவக்கக்கூடாது என்று அவர்களுக்குச்
ெசால்லியும்; 20 ேமாேசயன் ெசால்
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ேகட்காமல், ச லர் அதல் அதகாைலவைர
ச ற தளவு மீதயாக ைவத்தார்கள்; அது பூச்ச
ப டித்து நாற்றெமடுத்தது. அவர்கள்ேமல்
ேமாேச ேகாபம்ெகாண்டான். 21 அைத
அதகாைலேதாறும் அவரவர் சாப்படும்
அளவுக்குத்தகுந்தபடி ேசர்த்தார்கள், ெவயல்
ஏறஏறஅதுஉருக ப்ேபாகும்.

22 ஆறாம் நாளில் தைலக்கு இரண்டு
ஓமர் வீதமாக இரண்டுமடங்காக ஆகாரம்
ேசர்த்தார்கள்; அப்ெபாழுது சைபயன்
தைலவர்கள் எல்ேலாரும் வந்து, அைத
ேமாேசக்கு அறவத்தார்கள். 23 அவன்
அவர்கைள ேநாக்க : “ெயேகாவா ெசான்னது
இதுதான்; நாைளக்குக் ெயேகாவாவுக்குறய
பரிசுத்த ஓய்வுநாளாகய ஓய்வு;
நீங்கள் சுடேவண்டியைதச் சுட்டு,
ேவகைவக்கேவண்டியைத ேவகைவத்து,
மீதயாக இருக்க றைதெயல்லாம்
நாைளவைர உங்களுக்காக
ைவத்துைவயுங்கள்” என்றான். 24 ேமாேச
கட்டைளய ட்டபடி, அைத மறுநாள்வைரக்கும்
ைவத்துைவத்தார்கள்; அப்ெபாழுது அது
நாறவும் இல்ைல, அத ேல பூச்ச ப டிக்கவும்
இல்ைல. 25 அப்ெபாழுது ேமாேச; “அைத
இன்ைறக்குச் சாப்படுங்கள்; இன்று
ெயேகாவாவுக்குரிய ஓய்வுநாள்; இன்று
நீங்கள் அைத ெவளிய ேல காணமாட்டீர்கள்.
26 ஆறுநாட்களும் அைதச் ேசர்ப்பீர்களாக;
ஏழாம்நாள் ஓய்வுநாளாக இருக்க றது;
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அத ேல அது உண்டாகாது” என்றான்.
27 ஏழாம்நாளில் மக்களில் சலர் அைதச்
ேசர்க்கப் புறப்பட்டார்கள்; அவர்கள்
அைதப் பார்க்கவல்ைல. 28 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
“என்னுைடய கட்டைளகைளயும் என்னுைடய
சட்டங்கைளயும் ைகக்ெகாள்ள எதுவைர
மனம் இல்லாமல் இருப்பீர்கள்? 29 பாருங்கள்,
ெயேகாவா உங்களுக்கு ஓய்வுநாைள
ெகாடுத்தபடியால், அவர் உங்களுக்கு
ஆறாம்நாளில் இரண்டு நாளுக்கு
ேவண்டிய ஆகாரத்ைதக் ெகாடுக்க றார்;
ஏழாம்நாளில் உங்களில் ஒருவனும் தன்தன்
இடத்தலிருந்து புறப்படாமல், அவனவன்
தன் தன் இடத்த ேல இருக்கேவண்டும்”
என்றார். 30 அப்படிேய மக்கள் ஏழாம்நாளில்
ஓய்ந்தருந்தார்கள். 31 இஸ்ரேவல் மக்கள்
அதற்கு மன்னா என்று ெபயரிட்டார்கள்;
அது ெகாத்துமல்லி அளவாகவும்
ெவண்ைமநறமாகவும் இருந்தது,அதன்ருச
ேதனிட்ட பணியாரத்ைதப்ேபால இருந்தது.
32 அப்ெபாழுது ேமாேச: “ெயேகாவா
கட்டைளய ட்ட காரியம் என்னெவன்றால்,
நான் உங்கைள எக ப்து ேதசத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்தேபாது, வனாந்த ரத்தல்
உங்களுக்கு சாப்ப டக்ெகாடுத்த அப்பத்ைத
உங்கள் சந்ததயார்கள் பார்க்கும்படி,
அவர்களுக்காக அைதப் பாதுகாப்பதற்கு,
அத ேல ஒரு ஓமர் நைறய எடுத்து
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ைவக்கேவண்டும்” என்றான். 33 ேமலும்,
ேமாேச ஆேராைன ேநாக்க : “நீ ஒரு
பாத்த ரத்ைத எடுத்து, அத ேல ஒரு ஓமர்
அளவு மன்னாைவப் ேபாட்டு, அைத
உங்களுைடய சந்ததயார்களுக்காகப்
பாதுகாப்பதற்குக் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தய ேல ைவ” என்றான். 34 ெயேகாவா
ேமாேசக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய அது
காக்கப்படும்படி ஆேரான் அைதச் சாட்ச
சந்ந தயல் ைவத்தான்†. 35 இஸ்ரேவல்
மக்கள் குடியருப்பான ேதசத்த ற்கு
வரும்வைர நாற்பது வருடங்கள் மன்னாைவ
சாப்ப ட்டார்கள்;அவர்கள்கானான்ேதசத்தன்
எல்ைலயல் ேசரும்வைரயும் மன்னாைவ
சாப்ப ட்டார்கள். 36 ஒரு ஓமரானது‡

எப்பாவ ேலபத்தல்ஒருபங்கு.

அத்த யாயம் 17
கன்மைலயலிருந்துதண்ணீர்

1 பன்பு இஸ்ரேவலர்களாகய
சைபயார்கள் எல்ேலாரும் ெயேகாவாவுைடய
கட்டைளயன்படி சீன் வனாந்த ரத்தலிருந்து
புறப்பட்டு, பயணம்ெசய்து, ெரவ தீமிேல
வந்து முகாமிட்டார்கள்; அங்ேக மக்களுக்குக்
குடிக்கத் தண்ணீர் இல்லாமல் இருந்தது.
2 அப்ெபாழுது மக்கள் ேமாேசேயாடு வாதாடி:
† அத்த யாயம் 16:34 16:34 உடன்படிக்ைகெபட்டியல்,
‡ அத்த யாயம் 16:36 16:36 23லிட்டர்கள்
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“நாங்கள் குடிக்க றதற்கு எங்களுக்குத்
தண்ணீர் தரேவண்டும்” என்றார்கள். அதற்கு
ேமாேச: “என்ேனாடு ஏன் வாதாடுக றீர்கள்,
ெயேகாவாைவ ஏன் பரீட்ைச பார்க்க றீர்கள்”
என்றான். 3மக்கள்அந்தஇடத்தல்தண்ணீர்த்
தாகமாக இருந்தபடியால், அவர்கள்
ேமாேசக்கு வ ேராதமாக முறுமுறுத்து: “நீர்
எங்கைளயும்எங்களுைடயபள்ைளகைளயும்
எங்களுைடய ஆடுமாடுகைளயும் தண்ணீர்த்
தாகத்தனால் ெகான்றுேபாட எங்கைள
எக ப்தலிருந்து ஏன் ெகாண்டுவந்தீர்”
என்றார்கள். 4 ேமாேச ெயேகாவாைவ
ேநாக்க க் கூப்ப ட்டு: “இந்த மக்களுக்கு
நான் என்ன ெசய்ேவன், இவர்கள் என்ேமல்
கல்ெலறயப் பார்க்க றார்கேள” என்றான்.
5 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “நீ இஸ்ரேவல் மூப்பர்களில் சலைர
உன்ேனாடு கூட்டிக்ெகாண்டு, நீ நதைய
அடித்த உன்னுைடய ேகாைல உன்னுைடய
ைகயல் ப டித்துக்ெகாண்டு, மக்களுக்கு
முன்ேன நடந்துேபா. 6 அங்ேக ஓேரப ேல
நான் உனக்குமுன்பாகக் கன்மைலயன்ேமல்
ந ற்ேபன்; நீ அந்தக் கன்மைலைய அடி;
அப்ெபாழுது மக்கள் குடிக்க அதலிருந்து
தண்ணீர் புறப்படும்” என்றார்; அப்படிேய
ேமாேச இஸ்ரேவல் மூப்பர்களின்
கண்களுக்கு முன்பாகச் ெசய்தான்.
7 இஸ்ரேவலர்கள் வாதாடினதற்காகவும்,
“ெயேகாவா எங்களுைடய நடுவல்
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இருக்கறாரா இல்ைலயா” என்று அவர்கள்
ெயேகாவாைவ ேசாத த்துப் பார்த்ததனாலும்,
அவன் அந்த இடத்த ற்கு மாசா* என்றும்,
ேமரிபா† என்றும்ெபயரிட்டான்.
அமேலக்கயர்கள் ேதாற்கடிக்கப்படுதல்

8 அமேலக்கயர்கள் வந்து ெரவ தீமிேல
இஸ்ரேவலர்கேளாடு யுத்தம்ெசய்தார்கள்.
9 அப்ெபாழுது ேமாேச ேயாசுவாைவ
ேநாக்க : “நீ நமக்காக மனிதர்கைளத்
ெதரிந்துெகாண்டு, புறப்பட்டு,
அமேலக்கயர்கேளாடு யுத்தம்ெசய்;
நாைளக்கு நான் மைலேமல் ேதவனுைடய
ேகாைல என்னுைடய ைகயல்
ப டித்துக்ெகாண்டு நற்ேபன்” என்றான்.
10 ேயாசுவா தனக்கு ேமாேச ெசான்னபடிேய
ெசய்து, அமேலக்கயர்கேளாடு
யுத்தம்ெசய்தான். ேமாேசயும், ஆேரானும்,
ஊர் என்பவனும் மைலேமல் ஏறனார்கள்.
11 ேமாேச தன்னுைடய ைகைய ேமேல
ப டித்தருக்கும்ேபாது, இஸ்ரேவலர்கள்
ெவற்றெபற்றார்கள்; அவன் தன்னுைடய
ைகையகீேழ வடும்ேபாது, அமேலக்கு
ெவற்றெபற்றான். 12 ேமாேசயன் ைககள்
ேசார்ந்துேபானது, அப்ெபாழுது அவர்கள்
ஒரு கல்ைலக் ெகாண்டுவந்து அவன் கீேழ
ைவத்தார்கள்; அதன்ேமல் உட்கார்ந்தான்;

* அத்த யாயம் 17:7 17:7 ேசாத த்தல் † அத்த யாயம் 17:7
17:7வாக்குவாதம்ெசய்தல் 33:11
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ஆேரானும்,ஊரும் ஒருவன்ஒரு பக்கத்தலும்
ஒருவன் மறுபக்கத்தலும் இருந்து,
அவனுைடய ைககைளத் தாங்கனார்கள்;
இந்த வதமாக அவனுைடய ைககள்
சூரியன் மைறயும்வைரயும் ஒேர நைலயாக
இருந்தது. 13 ேயாசுவா அமேலக்ைகயும்
அவனுைடய மக்கைளயும் கூர்ைமயான
பட்டயத்தாேல ேதாற்கடித்தான். 14 பன்பு
ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “இைத
நைனவுகூரும்படி, நீ ஒரு புத்தகத்தல்
எழுத , ேயாசுவாவன் காத ேல ேகட்கும்படி
வாச . அமேலக்ைக வானத்தன் கீேழ
எங்கும் இல்லாதபடி நாசம் ெசய்ேவன்”
என்றார். 15 ேமாேச ஒரு பலிபீடத்ைதக்
கட்டி, அதற்கு ேயேகாவாந ச என்று
ெபயரிட்டு, 16 “அமேலக்கன் ைக
ெயேகாவாவுைடய சங்காசனத்த ற்கு
வ ேராதமாக இருந்தபடியால், தைலமுைற
தைலமுைறேதாறும் அவனுக்கு வேராதமாக
ெயேகாவாவன்யுத்தம் நடக்கும்” என்றான்.

அத்த யாயம் 18
எத்த ேரா ேமாேசையசந்த த்தல்

1 ேதவன் ேமாேசக்கும் தமது
மக்களாகய இஸ்ரேவலர்களுக்கும் ெசய்த
யாைவயும், ெயேகாவா இஸ்ரேவலர்கைள
எக ப்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்தைதயும்,
மீதயானில் ஆசாரியனாக இருந்த
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ேமாேசயன் மாமனாகய எத்த ேரா
ேகள்வப்பட்டேபாது, 2 ேமாேசயன்
மாமனாகய எத்த ேரா, ேமாேசயனால்
தரும்ப அனுப்பவ டப்பட்டிருந்த அவனுைடய
மைனவயாகய ச ப்ேபாராைளயும்,
3 அவளுைடய இரண்டு மகன்கைளயும்
அைழத்துக்ெகாண்டு பயணப்பட்டான். “நான்
அந்நய ேதசத்த ேல பரேதச யாேனன்” என்று
ேமாேச ெசால்லி,ஒரு மகனுக்குக் ெகர்ேசாம்*
என்று ெபயரிட்டிருந்தான். 4 “என்னுைடய
ப தாவன் ேதவன் எனக்குத் துைணநன்று
பார்ேவானின் பட்டயத்த ற்கு என்ைனத்
தப்புவத்தார்” என்று ெசால்லி, மற்றவனுக்கு
எலிேயசர்† என்று ெபயரிட்டிருந்தான்.
5 ேமாேசயன் மாமனாகய எத்த ேரா
ேமாேசயன் மகன்கேளாடும் அவனுைடய
மைனவேயாடும், அவன் முகாமிட்டிருந்த
ேதவனுைடய மைலயனிடத்தல்
வனாந்த ரத்த ற்கு வந்து: 6 “எத்த ேரா
என்னும் உம்முைடய மாமனாகய நானும்,
உம்முைடய மைனவயும், அவளுடன்
அவளுைடய இரண்டு மகன்களும்
உம்மிடம் வந்தருக்க ேறாம்” என்று
ேமாேசக்குச் ெசால்லி அனுப்பனான்.
7 அப்ெபாழுது ேமாேச தன்னுைடய
மாமனுக்கு எத ராகப்ேபாய், அவைன

* அத்த யாயம் 18:3 18:3பரேதச † அத்த யாயம் 18:4 18:4
என்ேதவன்எனக்குதுைணயாகஇருக்க றார்
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வணங்க , முத்தம்ெசய்தான்; ஒருவைர
ஒருவர் சுகெசய்த வ சாரித்துக்ெகாண்டு,
கூடாரத்த ற்குள் நுைழந்தார்கள். 8 பன்பு
ேமாேச ெயேகாவா இஸ்ரேவலுக்காக
பார்ேவானுக்கும் எக ப்தயர்களுக்கும் ெசய்த
எல்லாவற்ைறயும், வழிய ேல தங்களுக்கு
சம்பவத்த எல்லா வருத்தத்ைதயும்,
ெயேகாவா தங்கைள வடுவத்து
இரட்ச த்தைதயும் தன்னுைடய மாமனுக்கு
வவரித்துச் ெசான்னான். 9 ெயேகாவா
இஸ்ரேவலர்கைள எக ப்தயர்களின்
ைகக்குத் தப்புவ த்து, அவர்களுக்குச்
ெசய்த எல்லா நன்ைமகைளயும்குறத்து
எத்த ேரா சந்ேதாஷப்பட்டு: 10 “உங்கைள
எக ப்தயர்களின் ைகக்கும் பார்ேவானின்
ைகக்கும் தப்புவத்து, எக ப்தயர்களுைடய
ைகயன் கீழ் இருந்த மக்கைள வடுவத்த
ெயேகாவாவுக்குஸ்ேதாத்த ரம். 11ெயேகாவா
எல்லா ெதய்வங்கைளயும்வ ட ெபரியவர்
என்பைத இப்ெபாழுது அறந்தருக்க ேறன்;
அவர்கள் ஆணவமாக ெசய்த காரியத்தல்
அவர்கைள ேமற்ெகாண்டார்” என்று
ெசால்லி; 12 ேமாேசயன் மாமனாகய
எத்த ேரா சர்வாங்கதகனபலிையயும் மற்ற
பலிகைளயும் ேதவனுக்குக் ெகாண்டுவந்து
ெசலுத்தனான். பன்புஆேரானும்இஸ்ரேவல்
மூப்பர்கள் அைனவரும் வந்து, ேமாேசயன்
மாமனுடேனேதவசமுகத்தல் சாப்ப ட்டார்கள்.
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நயாயத பத கள் நயமிக்கபட்டார்கள்
(உபாகமம் 1:1-18)

13 மறுநாள் ேமாேச மக்கைள நயாயம்
வ சாரிக்க உட்கார்ந்தான்; மக்கள் காைல
துவங்க மாைலவைர ேமாேசக்கு முன்பாக
நன்றார்கள். 14 மக்களுக்கு அவன் ெசய்த
யாைவயும் ேமாேசயன் மாமன் கண்டு:
“நீர் மக்களுக்குச் ெசய்க ற இந்தக் காரியம்
என்ன? நீர் தனியாக உட்கார்ந்தருக்கவும்,
மக்கள் எல்ேலாரும் காைல துவங்க
மாைலவைர உமக்கு முன்பாக ந ற்கவும்
ேவண்டியது ஏன்” என்றான். 15 அப்ெபாழுது
ேமாேச தன்னுைடய மாமைன ேநாக்க :
“ேதவனிடம் வ சாரிக்கும்படி மக்கள்
என்னிடம் வருகறார்கள். 16 அவர்களுக்கு
ஏதாவது காரியம் உண்டானால்,
என்னிடத்தல் வருகறார்கள்; நான்
அவர்களுக்குள்ள வழக்ைகத் தீர்த்து,
ேதவகட்டைளகைளயும் அவருைடய
ப ரமாணங்கைளயும் ெதரிவ க்க ேறன்”
என்றான். 17 அதற்கு ேமாேசயன் மாமன்:
“நீர் ெசய்க ற காரியம் நல்லதல்ல;
18 நீரும் உம்ேமாேட இருக்க ற மக்களும்
கைளத்துப்ேபாவீர்கள்; இது உமக்கு மிகவும்
பாரமான காரியம்; நீர் ஒருவராக அைதச்
ெசய்ய உம்மாேல முடியாது. 19 இப்ெபாழுது
என்னுைடய ெசால்ைலக்ேகளும், உமக்கு
ஒரு ஆேலாசைன ெசால்லுக ேறன்;
ேதவனும் உம்ேமாடு இருப்பார், நீர்
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ேதவசந்ந தய ேல மக்களுக்காக இரும்;
வேசஷத்தைவகைளத் ேதவனிடம்
ெகாண்டுேபாய்; 20 கட்டைளகைளயும்
ப ரமாணங்கைளயும் அவர்களுக்கு
ெவளிப்படுத்த ; அவர்கள் நடக்கேவண்டிய
வழிையயும், அவர்கள் ெசய்யேவண்டிய
காரியத்ைதயும் அவர்களுக்குத்
ெதரியப்படுத்தும். 21 மக்கள்
எல்ேலாருக்குள்ளும் ேதவனுக்குப்
பயந்தவர்களும் உண்ைமயுள்ளவர்களும்
ெபாருளாைசைய ெவறுக்கறவர்களுமான
தறைமயுள்ள மனிதர்கைளத்
ெதரிந்துெகாண்டு, அவர்கைள
ஆய ரம்ேபருக்குத் தைலவர்களாகவும்,
நூறுேபருக்குத் தைலவர்களாகவும்,
ஐம்பதுேபருக்குத் தைலவர்களாகவும்,
பத்துேபருக்குத் தைலவர்களாகவும்
ஏற்படுத்தும். 22 அவர்கள் எப்ெபாழுதும்
மக்கைள நயாயம் வ சாரித்து, ெபரிய
காரியங்கள் எல்லாவற்ைறயும் உம்மிடம்
ெகாண்டுவரட்டும், ச றய காரியங்கள்
யாைவயும் தாங்கேள தீர்க்கட்டும்; இப்படி
அவர்கள் உம்ேமாடு இந்தப் பாரத்ைதச்
சுமந்தால், உமக்கு இலகுவாக இருக்கும்.
23 இப்படி நீர் ெசய்வதும், இப்படி
ேதவன் உமக்குக் கட்டைளயடுவதும்
உண்டானால், உம்மாேல சுமக்கமுடியும்;
இந்த மக்கள் எல்ேலாரும் தாங்கள்
ேபாகும் இடத்த ற்குச் சுகமாகப் ேபாய்ச்
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ேசரலாம்” என்றான். 24 ேமாேச
தன்னுைடய மாமனுைடய ெசால்ைலக்ேகட்டு,
அவன் ெசான்னபடிெயல்லாம்
ெசய்தான். 25 ேமாேச இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாரிலும் த றைமயுள்ள மனிதர்கைளத்
ெதரிந்துெகாண்டு, அவர்கைள
ஆய ரம்ேபருக்குத் தைலவர்களாகவும்,
நூறுேபருக்குத் தைலவர்களாகவும்,
ஐம்பதுேபருக்குத் தைலவர்களாகவும்,
பத்துேபருக்குத் தைலவர்களாகவும்
மக்கள்ேமல் தைலவர்களாக்கனான்.
26 அவர்கள் எப்ெபாழுதும் மக்கைள
நயாயம் வ சாரித்தார்கள்; வருத்தமான
காரியங்கைளமட்டும் ேமாேசய டம்
ெகாண்டுவந்தார்கள்; ச றய
காரியங்கைளெயல்லாம் தாங்கேள
தீர்த்தார்கள். 27 பன்பு ேமாேச தன்னுைடய
மாமைன அனுப்பவ ட்டான்; அவன் தரும்பத்
தன்னுைடயேதசத்த ற்குப் ேபாய்வ ட்டான்.

அத்த யாயம் 19
சீனாய்மைலஅனுபவங்கள்

1 இஸ்ரேவல் மக்கள் எக ப்து
ேதசத்தலிருந்து புறப்பட்ட மூன்றாம்
மாதம் முதலாம் நாளிேல, சீனாய்
வனாந்த ரத்த ற்கு வந்துேசர்ந்தார்கள்.
2 அவர்கள் ெரவ தீமிலிருந்து பயணம்
புறப்பட்டு, சீனாய் வனாந்த ரத்த ற்கு வந்து,
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அந்த வனாந்த ரத்தல் முகாமிட்டார்கள்;
இஸ்ரேவலர்கள் அங்ேக மைலக்கு
எத ராக முகாமிட்டார்கள். 3 ேமாேச
ேதவனிடம் ஏற ப்ேபானான்; ெயேகாவா
மைலயலிருந்து அவைனக்கூப்ப ட்டு: “நீ
யாக்ேகாபு வம்சத்தார்களுக்குச் ெசால்லவும்,
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு அறவக்கவும்
ேவண்டியது என்னெவன்றால், 4 நான்
எக ப்தயர்களுக்குச் ெசய்தைதயும்,
நான் உங்கைளக் கழுகுகளுைடய
இறக்ைககளின்ேமல் சுமந்து, உங்கைள
என் அருக ேல ேசர்த்துக்ெகாண்டைதயும்,
நீங்கள் கண்டிருக்கறீர்கள். 5 இப்ெபாழுது
நீங்கள் என்னுைடய வாக்ைக உள்ளபடி
ேகட்டு, என்னுைடய உடன்படிக்ைகையக்
ைகக்ெகாள்வீர்களானால், எல்லா
மக்கைளயும்வ ட நீங்கேள எனக்கு ச றந்த
மக்களாக இருப்பீர்கள்; பூமிெயல்லாம்
என்னுைடயது. 6 நீங்கள் எனக்கு
ஆசாரிய ராஜ்ஜியமும் பரிசுத்த ேதசமுமாக
இருப்பீர்கள் என்று நீ இஸ்ரேவல் மக்கேளாடு
ெசால்லேவண்டிய வார்த்ைதகள்” என்றார்.
7 ேமாேச வந்து மக்களின் மூப்பர்கைள
அைழத்து, ெயேகாவா தனக்குக் கற்ப த்த
வார்த்ைதகைளெயல்லாம் அவர்களுக்கு
முன்பாகச் ெசான்னான். 8 அதற்கு
மக்கள் எல்ேலாரும் ஒன்றாக, “ெயேகாவா
ெசான்னைவகைளெயல்லாம் ெசய்ேவாம்
என்று மறுெமாழி ெசான்னார்கள்.
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மக்கள் ெசான்ன வார்த்ைதகைள
ேமாேச ெயேகாவாவ டம் ெதரிவ த்தான்.
9அப்ெபாழுதுெயேகாவாேமாேசையேநாக்க :
“நான்உன்ேனாடுேபசும்ேபாதுமக்கள்ேகட்டு,
உன்ைன என்ைறக்கும் வசுவாச க்கும்படி,
நான் கார்ேமகத்தல் உன்னிடம் வருேவன்”
என்றார். மக்கள் ெசான்ன வார்த்ைதகைள
ேமாேச ெயேகாவாவுக்குச் ெசான்னான்.
10 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
“நீ மக்களிடம் ேபாய், இன்ைறக்கும்
நாைளக்கும் அவர்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்து;
அவர்கள் தங்கள் ஆைடகைளத்
துைவத்து, 11 மூன்றாம் நாளுக்கு
ஆயத்தப்பட்டிருக்கேவண்டும்; மூன்றாம்
நாளில் ெயேகாவா எல்லா மக்களுக்கும்
ெவளிப்பைடயாக சீனாய் மைலயன்ேமல்
இறங்குவார். 12 மைலையச்சுற்றலும் நீ ஒரு
எல்ைலையக் குறத்து, மக்கள் மைலயல்
ஏறாதபடியும், அதன் அடிவாரத்ைதத்
ெதாடாதபடியும் எச்சரிக்ைகயாக இருங்கள்
என்று அவர்களுக்குச் ெசால்; மைலையத்
ெதாடுக றவன் எவனும் ந ச்சயமாகேவ
ெகால்லப்படுவான். 13 ஒரு ைகயும்
அைதத் ெதாடலாகாது; ெதாட்டால்,
ந ச்சயமாகக் கல்ெலறயப்பட்டு, அல்லது
வல் எய்யப்பட்டுச் சாகேவண்டும்;
மிருகமானாலும் சரி, மனிதனானாலும் சரி,
உய ேராடு ைவக்கப்படலாகாது; எக்காளம்
ெநடுந்ெதானியாகத் ெதானிக்கும்ேபாது,
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அவர்கள் மைலயன் அடிவாரத்தல்
வரேவண்டும்” என்றார். 14 ேமாேச
மைலயலிருந்து இறங்க , மக்களிடம்
வந்து, அவர்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்தனான்;
அவர்கள் தங்களுைடய ஆைடகைளத்
துைவத்தார்கள். 15அவன் மக்கைள ேநாக்க :
“மூன்றாம் நாளுக்கு ஆயத்தப்பட்டிருங்கள்,
மைனவய டம் ேசராமல் இருங்கள்”
என்றான். 16 மூன்றாம் நாள் அத காைலயல்
இடிமுழக்கங்களும் மின்னல்களும்,
மைலயன்ேமல் கார்ேமகமும் மகா
பலத்த எக்காள சத்தமும் உண்டானது;
முகாமிலிருந்த மக்கள் எல்ேலாரும்
நடுங்கனார்கள். 17 அப்ெபாழுது மக்கள்
ேதவனுக்குஎத ராகேபாக, ேமாேசஅவர்கைள
முகாமிலிருந்து புறப்படச்ெசய்தான்;அவர்கள்
மைலயன் அடிவாரத்தல் நன்றார்கள்.
18 ெயேகாவா சீனாய்மைலயன்ேமல்
அக்கனியல் இறங்கயதால், அது
முழுவதும் புைகக்காடாக இருந்தது;
அந்தப் புைக சூைளயன் புைகையப்ேபால
எழும்பயது; மைல முழுவதும் மிகவும்
அத ர்ந்தது*. 19 எக்காளசத்தம் வரவர
மிகவும் பலமாகத் ெதானித்தது; ேமாேச
ேபசனான்; ேதவன் அவனுக்கு வாக்கனால்
மறுெமாழி ெகாடுத்தார். 20 ெயேகாவா
சீனாய்மைலயலுள்ள உச்சயல்

* அத்த யாயம் 19:18 19:18 எல்லா ஜனங்களும்
நடுங்கனார்கள்
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இறங்கனேபாது, ெயேகாவா ேமாேசைய
மைலயன் உச்சயல் வரவைழத்தார்; ேமாேச
ஏற ப்ேபானான். 21 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
ேமாேசைய ேநாக்க : “மக்கள் பார்ப்பதற்கு
எல்ைலையக்கடந்துகர்த்தரிடம்வராதபடியும்,
அவர்களில் அேநகர் அழிந்துேபாகாதபடியும்,
நீ இறங்க ப்ேபாய், அவர்கைள உறுதயாக
எச்சரி. 22 ெயேகாவாவன் சமுகத்தல்
வருகற ஆசாரியர்களும், ெயேகாவா
தங்கைள அழிக்காதபடி, தங்கைளப்
பரிசுத்தப்படுத்த க்ெகாள்ளேவண்டும்”
என்றார். 23 அப்ெபாழுது ேமாேச
ெயேகாவாைவ ேநாக்க : “மைலையச்
சுற்றலும் எல்ைலையக் குறத்து, அைதப்
பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் என்று ேதவரீர்
எங்கைள உறுதயாக எச்சரித்தருக்க றீர்;
ஆைகயால், மக்கள் சீனாய்மைலயன்ேமல்
ஏறவரமாட்டார்கள்” என்றான். 24 ெயேகாவா
ேமாேசைய ேநாக்க : “நீ இறங்க ப்ேபா;
பன்பு நீயும் ஆேரானும் கூடி ஏறவாருங்கள்;
ஆசாரியர்களும், மக்களும், ெயேகாவா
தங்கைளஅழிக்காதபடி, எல்ைலையக் கடந்து
ெயேகாவாவ டம் வராமல் இருக்கேவண்டும்”
என்றார். 25 அப்படிேய ேமாேச இறங்க
மக்களிடம் ேபாய், அைத அவர்களுக்குச்
ெசான்னான்.

அத்த யாயம் 20
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பத்துக்கட்டைளகள்
உபா 5:1-21

1 ேதவன் ேபச ச் ெசால்லிய எல்லா
வார்த்ைதகளாவன.

2 “உன்ைன அடிைமத்தன வீடாகய
எக ப்துேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த
உன்னுைடயேதவனாகயெயேகாவா நாேன.

3 என்ைனத்தவ ர உனக்கு ேவேற
ெதய்வங்கள்உண்டாயருக்கேவண்டாம்.

4 ேமேல வானத்தலும், கீேழ
பூமியலும், பூமியன் கீழ்த் தண்ணீரிலும்
உண்டாயருக்க றைவகளுக்கு
ஒப்பான ஒரு சைலையயாவது,
வக்க ரகத்ைதயாவது நீ உனக்கு
உண்டாக்கேவண்டாம்; 5 நீ அைவகைள
வணங்க வழிபடேவண்டாம்; உன்னுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவாவாக இருக்க ற
நான் எரிச்சலுள்ள ேதவனாக இருந்து,
என்ைனப் பைகக்க றவர்கைளக்குறத்து
தகப்பன்மார்களுைடய அக்க ரமத்ைதப்
பள்ைளகளிடம் மூன்றாம் நான்காம்
தைலமுைறவைர தண்டிக்க றவராக
இருக்க ேறன். 6 என்னிடம் அன்புகூர்ந்து,
என்னுைடய கற்பைனகைளக்
ைகக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்ேகா ஆய ரம்
தைலமுைறவைர இரக்கம் ெசய்க றவராக
இருக்க ேறன்.

7 உன்னுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாைடய நாமத்ைத வீணிேல
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வழங்காமல் இருப்பாயாக; ெயேகாவா
தம்முைடய நாமத்ைத வீணிேல
வழங்குகறவைனத் தண்டிக்காமல்
வ டமாட்டார்.

8 ஓய்வுநாைளப் பரிசுத்தமாக அனுசரிக்க
நைன; 9 ஆறுநாட்களும் நீ ேவைலெசய்து,
உன்னுைடய ெசயல்கைளெயல்லாம் நடத்து;
10 ஏழாம்நாேளா உன்னுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாவுைடய ஓய்வுநாள்; அத ேல
நீயானாலும், உன்னுைடய மகனானாலும்,
உன்னுைடய மகளானாலும், உன்னுைடய
ேவைலக்காரனானாலும், உன்னுைடய
ேவைலக்காரியானாலும், உன்னுைடய
மிருகஜீவனானாலும், உன்னுைடய
வாசல்களில் இருக்க ற அந்நயனானாலும்,
எந்த ேவைலயும் ெசய்யேவண்டாம்.
11 ெயேகாவா ஆறுநாைளக்குள்ேள
வானத்ைதயும் பூமிையயும் சமுத்த ரத்ைதயும்
அைவகளிலுள்ள எல்லாவற்ைறயும்
உண்டாக்க , ஏழாம்நாளிேல ஓய்ந்தருந்தார்;
ஆைகயால், ெயேகாவா ஓய்வுநாைள
ஆசீர்வத த்து,அைதப் பரிசுத்தமாக்கனார்.

12 உன்னுைடய ேதவனாகய ெயேகாவா
உனக்குக் ெகாடுக்க ற ேதசத்த ேல
உன்னுைடய நாட்கள் நீடித்தருப்பதற்கு,
உன்னுைடய தகப்பைனயும் உன்னுைடய
தாையயும்மத ப்பாயாக.

13ெகாைலெசய்யாேத.
14வபசாரம்ெசய்யாேத.
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15களவுெசய்யாேத.
16 ப றனுக்கு வேராதமாகப் ெபாய்ச்சாட்ச

ெசால்லாேத.
17 ப றனுைடய வீட்டின்ேமல் ஆைசப்படாமல்

இரு; ப றனுைடய மைனவையயும்,
அவனுைடய ேவைலக்காரைனயும்,
அவனுைடய ேவைலக்காரிையயும்,
அவனுைடய எருைதயும், அவனுைடய
கழுைதையயும், பன்னும் பறனுைடய
எதன்ேமலும்ஆைசப்படாமல்இரு” என்றார்.

18மக்கள்எல்ேலாரும்இடிமுழக்கங்கைளயும்
மின்னல்கைளயும் எக்காளச் சத்தத்ைதயும்
மைல புைகக றைதயும் கண்டார்கள்;
அைதக் கண்டு, மக்கள் எல்ேலாரும் நடு
நடுங்க , தூரத்த ேல நன்று, 19 ேமாேசைய
ேநாக்க : “நீர் எங்கேளாடு ேபசும்,
நாங்கள் ேகட்ேபாம்; ேதவன் எங்கேளாேட
ேபசாமல் இருக்கட்டும், ேபசனால் நாங்கள்
ெசத்துப்ேபாேவாம்” என்றார்கள். 20 ேமாேச
மக்கைள ேநாக்க ; “பயப்படாமல் இருங்கள்;
உங்கைளச் ேசாத ப்பதற்காகவும், நீங்கள்
பாவம்ெசய்யாதபடி அவைரக்குற த்த
பயம் உங்களுைடய முகத்த ற்கு முன்பாக
இருப்பதற்காகவும், ேதவன் எழுந்தருளினார்”
என்றான். 21 மக்கள் தூரத்த ேல நன்றார்கள்;
ேமாேச, ேதவன் இருந்த கார்ேமகத்த ற்கு
அருகல்ேசர்ந்தான்.

பலிபீடத்தன்ப ரமாணம்
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22 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “நீ இஸ்ரேவலர்கேளாடு
ெசால்லேவண்டியது என்னெவன்றால்,
நான் வானத்தலிருந்து உங்கேளாடு
ேபச ேனன் என்று கண்டீர்கள். 23 நீங்கள்
எனக்கு ஒப்பாக ெவள்ளியனாேல
ெதய்வங்கைளயும் ெபான்னினாேல
ெதய்வங்கைளயும் உங்களுக்கு உண்டாக்க
ேவண்டாம். 24 மண்ணினாேல பலிபீடத்ைத
எனக்கு உண்டாக்க , அதன்ேமல்
உன்னுைடய ஆடுகைளயும் உன்னுைடய
மாடுகைளயும் சர்வாங்க தகனபலியாகவும்
சமாதானபலியாகவும் ெசலுத்து; நான்
என்னுைடய நாமத்ைத மகைமப்படுத்தும்
எந்த இடத்தலும் உன்னிடம் வந்து, உன்ைன
ஆசீர்வத ப்ேபன். 25 எனக்குக் கல்லினால்
பலிபீடத்ைத உண்டாக்கேவண்டுமானால்,
அைத ெவட்டின கற்களால் கட்டேவண்டாம்;
அதன்ேமல் உளி பத த்தவுடன், அைத
அசுத்தப்படுத்துவாய். 26 என்னுைடய
பலிபீடத்தன்ேமல் உன்னுைடய ந ர்வாணம்
காணப்படாதபடி, படிகளால் அதன்ேமல்
ஏறவும் ேவண்டாம்”.

அத்த யாயம் 21
எப ேரயஅடிைமகள்
உபா 15:12-18

1 ேமலும், நீ அவர்களுக்கு
அறவக்கேவண்டிய கட்டைளகள்:
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2 “எப ெரயர்களில் ஒரு அடிைமைய
வாங்கனால், அவன் ஆறுவருடங்கள்
ேவைலெசய்து, ஏழாம் வருடத்த ேல
ஒன்றும் தராமல் வடுதைலப்ெபற்றுப்
ேபாகேவண்டும். 3 தனியாக வந்தருந்தால்,
தனியாகப்ேபாகேவண்டும்; தருமணம்
ெசய்தவனாக வந்தருந்தால், அவன்
மைனவ அவனுடன் ேபாகேவண்டும்.
4 அவனுைடய எஜமான் அவனுக்கு ஒரு
ெபண்ைண தருமணம்ெசய்துெகாடுத்தும்,
அவள் அவனுக்கு ஆண்பள்ைளகைளேயா
ெபண்பள்ைளகைளேயா ெபற்றும்
இருந்தால், அந்தப் ெபண்ணும்
அவளுைடய பள்ைளகளும் அவளுைடய
எஜமாைனச் ேசரேவண்டும்; அவன் மட்டும்
தனியாகப் ேபாகேவண்டும். 5 அந்த
ேவைலக்காரன்: என்னுைடய எஜமாைனயும்
என்னுைடய மைனவையயும் என்னுைடய
பள்ைளகைளயும் ேநச க்க ேறன்; நான்
வடுதைல ெபற்றுப்ேபாக மனதல்ைல என்று
மனப்பூர்வமாகச் ெசான்னால், 6 அவனுைடய
எஜமான் அவைன நயாயாத பத களிடம்
அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய், அவைனக்
கதவன் அருகலாவது கதவுநைலயன்
அருகலாவது ேசரச்ெசய்து, அங்ேக
அவனுைடய எஜமான் அவனுைடய
காைதக் கம்பயனால் குத்தேவண்டும்;
பன்பு அவன் என்ைறக்கும் அவனிடம்
ேவைலெசய்துெகாண்டிருக்கேவண்டும்.
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7 “ஒருவன் தன்னுைடய மகைள
ேவைலக்காரியாக வற்றுப்ேபாட்டால்,
ேவைலக்காரன் வடுதைலெபற்றுப்
ேபாவதுேபால அவள் ேபாகக்கூடாது.
8 அவைளத் தனக்கு நயமித்துக்ெகாண்ட
எஜமானின் பார்ைவக்கு அவள்
தகாதவளாகப் ேபானால், அவள்
மீட்கப்படலாம்; அவன் அவளுக்குத்
துேராகம்ெசய்து, அவைள அந்நயர்கள்
ைகயல் வற்க அவனுக்கு அதகாரம்
இல்ைல. 9 அவன் தன்னுைடய மகனுக்கு
அவைள மைனவயாக நயமித்தருந்தால்,
தன்னுைடய மகள்கைள நடத்துவதுேபால
அவைளயும் நடத்தேவண்டும். 10 அவன்
ேவெறாரு ெபண்ைணத் தனக்ெகன்று
நயமித்தால், இவளுக்குரிய உணவு, உைட,
தருமண உரிைம ஆகய இைவகளில்
குைறவுெசய்யாமல் இருக்கேவண்டும்.
11 இம்மூன்றும் அவன் அவளுக்குச்
ெசய்யாமற்ேபானால், அவள் பணம் தராமல்
வடுதைலெபற்றுப் ேபாகேவண்டும்.

பலவதமானதண்டைனகள்
12 “ஒரு மனிதைனச் சாகும்படி அடித்தவன்,

ந ச்சயமாகக் ெகாைலெசய்யப்பட ேவண்டும்.
13 ஒருவன் மைறந்தருந்து ெகால்லாமல்,
ேதவெசயலாகத் தன்னுைடய ைகக்கு
ேநரிட்டவைனக் ெகான்றால், அவன்
ஓடிப்ேபாய்ச் ேசரேவண்டிய இடத்ைத
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உனக்கு நயமிப்ேபன். 14ஒருவன் பறனுக்கு
வேராதமாக சத ேமாசம்ெசய்து, அவைனத்
துணிகரமாகக் ெகான்றுேபாட்டால்,
அவைன என்னுைடய பலிபீடத்தலிருந்தும்
ப டித்துக்ெகாண்டுேபாய்க்ெகாைலெசய்யேவண்டும்.

15 “தன்னுைடய தகப்பைனயாவது
தன்னுைடய தாையயாவது அடிக்க றவன்
ந ச்சயமாகக்ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்.

16 “ஒருவன் ஒரு மனிதைனத் தருடி
வற்றுப்ேபாட்டாலும், இவன் அவனிடம்
கண்டுப டிக்கப்பட்டாலும்,அவன்ந ச்சயமாகக்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்.

17 “தன்னுைடயதகப்பைனேயாதன்னுைடய
தாையேயா சப க்க றவன் ந ச்சயமாகக்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்.

18 “மனிதர்கள் சண்ைடய ட்டு, ஒருவன்
மற்ெறாருவைனக் கல்லால் எற ந்ததாேலா
ைகயால் அடித்ததனாேலா அவன் சாகாமல்
படுக்ைகயல் க டந்து, 19 தரும்ப எழுந்து
ெவளிய ேல தன்னுைடய ஊன்றுேகாைலப்
ப டித்துக்ெகாண்டு நடமாடினால், அடித்தவன்
தண்டைனக்கு வலகயருப்பான்; ஆனாலும்
அவனுக்கு நஷ்டஈடு ெகாடுத்து, அவைன
நன்றாகக்குணமாக்கேவண்டும்.

20 “ஒருவன்தனக்குஅடிைமயானவைனேயா
தனக்கு அடிைமயானவைளேயா,
ேகாலால் அடித்ததாேல, அவனுைடய
ைகயால் இறந்துேபானால், பழிக்குப்பழி
வாங்கப்படேவண்டும்.
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21 ஒரு நாளாவது இரண்டு நாட்களாவது
உய ேராடு இருந்தால், அவர்கள்
அவனுக்கு உரியவனாக இருப்பதால்,
பழிவாங்கேவண்டியதல்ைல. 22 “மனிதர்கள்
சண்ைடய ட்டு, கர்ப்பவதயான
ஒரு ெபண்ைண அடித்ததால்,
அவளுக்கு ேவறு ேசதமில்லாமல்
கர்ப்பம் கைலந்துேபானால், அடிபட்ட
ெபண்ணின் கணவன் அடித்தவன்ேமல்
சுமத்துகறதற்குத்தகுந்தபடியும்
நயாயாத பத கள் ெசய்யும் தீர்ப்பன்படியும்
அபராதம் ெகாடுக்கேவண்டும். 23 ேவேற
ேசதமுண்டானால், ஜீவனுக்கு ஜீவன்,
24 கண்ணுக்குக் கண், பல்லுக்குப் பல்,
ைகக்குக் ைக, காலுக்குக் கால், 25சூட்டுக்குச்
சூடு, காயத்த ற்குக் காயம், தழும்புக்குத்
தழும்புெகாடுக்கேவண்டும்.

26 “ஒருவன் தன்னுைடய அடிைமயன்
கண்ைணேயா தன்னுைடய
அடிைமப்ெபண்ணின் கண்ைணேயா
அடித்து அைதக் ெகடுத்தால், அவனுைடய
கண்ணுக்குப் பதலாக அவைன வடுதைல
ெசய்யேவண்டும். 27 அவன் தன்னுைடய
அடிைமயன் பல்ைலேயா தன்னுைடய
அடிைமப்ெபண்ணின் பல்ைலேயா வழும்படி
அடித்தால், அவனுைடய பல்லுக்குப் பதலாக
அவைனவடுதைலெசய்துவ டேவண்டும்.

28 “ஒரு மாடு ஒரு ஆைணேயா
ஒரு ெபண்ைணேயா முட்டியதால்
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சாவு உண்டானால், அந்த மாடு
கல்ெலறயப்படேவண்டும், அதன் இைறச்ச
சாப்ப டப்படக்கூடாது; அப்ெபாழுது மாட்டின்
எஜமான் தண்டைனக்கு வலகயருப்பான்.
29 தன்னுைடய மாடு வழக்கமாக முட்டுக ற
மாடாக இருந்து, அது அதன் எஜமானுக்கு
அறவக்கப்பட்டும், அவன் அைதக்
கட்டிைவக்காததால், அது ஒரு ஆைணேயா
ஒரு ெபண்ைணேயா ெகான்று ேபாட்டால்,
மாடும் கல்ெலறயப்படேவண்டும், அதன்
எஜமானும் ெகாைல ெசய்யப்படேவண்டும்.
30 அபராதம் ெகாடுக்கும்படி தீர்க்கப்பட்டதால்,
அவன் தன்னுைடய உயைர மீட்கும்
ெபாருளாக வத க்கப்பட்ட அபராதத்ைதக்
ெகாடுக்கேவண்டும். 31 அது
ஒருவனுைடய மகைன முட்டினாலும்
சரி, ஒருவனுைடய மகைள முட்டினாலும்
சரி, இந்தத் தீர்ப்பன்படிேய அவனுக்குச்
ெசய்யப்படேவண்டும். 32 அந்த
மாடு ஒரு அடிைமையேயா ஒரு
அடிைமப்ெபண்ைணேயா முட்டினால்,
அதற்கு உைடயவன் அவர்களுைடய
எஜமானுக்கு முப்பது *ேசக்கல் நைறயான
ெவள்ளிையக்† ெகாடுக்கேவண்டும்; மாடு
கல்ெலறயப்படேவண்டும்.

33 “ஒருவன் ஒரு குழிையத் த றந்து

* அத்த யாயம் 21:32 21:32ஏறக்குைறய 342க ராம்ெவள்ளி
† அத்த யாயம் 21:32 21:32இேயசுவும் 30 ெவள்ளி காசுக்கா
காட்டிக்ெகாடுக்கப்பட்டார்
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ைவத்ததாேலா, ஒரு குழிைய ெவட்டி
அைத மூடாமல் ேபானதாேலா, அத ேல
ஒரு மாேடா ஒரு கழுைதேயா வழுந்தால்,
34 குழிக்கு உரியவன் அதற்கு ஈடாகப்
பணத்ைத மிருகத்தனுைடய எஜமானுக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும்; ெசத்தேதா
அவனுைடயதாகேவண்டும்.

35 “ஒருவனுைடய மாடு மற்றவனுைடய
மாட்ைட முட்டியதால் அது ெசத்தால்,
உய ேராடு இருக்க ற மாட்ைட அவர்கள்
வற்று, அதன் ெதாைகையப் பங்க ட்டு,
ெசத்தைதயும் பங்க ட்டுக்ெகாள்ளேவண்டும்.
36 அந்த மாடு முன்ேப முட்டுக ற மாெடன்று
அதன் எஜமான் அறந்தும், அைதக்
கட்டிைவக்காமல் இருந்தால், அவன்
மாட்டுக்கு மாட்ைடக் ெகாடுக்கேவண்டும்;
ெசத்தேதாஅவனுைடயதாக ேவண்டும்.

அத்த யாயம் 22
ெசாத்ைதப் பாதுகாத்தல்

1 “ஒருவன் ஒரு மாட்ைடேயா ஒரு
ஆட்ைடேயா தருடி, அைதக் ெகான்றால்,
அல்லது அைத வற்றால், அவன் அந்த
மாட்டுக்கு ஐந்து மாடுகைளயும், அந்த
ஆட்டுக்கு நான்கு ஆடுகைளயும் பதலாகக்
ெகாடுக்கேவண்டும். 2தருடன் தருடும்ேபாது
கண்டுபடிக்கப்பட்டு, அடிக்கப்பட்டுச்
ெசத்தால், அவனுைடய இரத்தப்பழி
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அடித்தவைனச்ேசராது. 3சூரியன்அவன்ேமல்
உத த்தபன்பு, அவனுைடய இரத்தப்பழி
சுமரும்; தருடன் பதல் ெகாடுத்துத்
தீர்க்கேவண்டும்; அவனுைடய ைகயல்
ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்தால், தான்
ெசய்த தருட்டுக்காக வற்கப்படுவான்.
4 அவன் தருடின மாேடா, கழுைதேயா,
ஆேடா உயருடன் அவன் ைகயல்
கண்டுபடிக்கப்பட்டால், இருமடங்காக அவன்
ெகாடுக்கேவண்டும்.

5 “ஒருவன் மற்றவனுைடய வயலிேலா
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்த ேலா தன்னுைடய
மிருகஜீவைன ேமயவ ட்டால், அவன்
தன்னுைடய ெசாந்தவயலிலும்
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்தலும் உள்ள
பலனில் ச றந்தைத எடுத்து, பதலுக்குக்
ெகாடுக்கேவண்டும்.

6 அக்கனி எழும்ப , முட்களில் பற்ற ,
தானியப்ேபாைரேயா,வைளந்த பயைரேயா,
வயலிலுள்ள ேவறு எைதயாவது
எரித்துப்ேபாட்டால், அக்கனிையக்
ெகாளுத்தனவன் அக்கனிச் ேசதத்த ற்கு
ஈடுெசய்யேவண்டும்.

7 ஒருவன் பறனிடம் பணத்ைதேயா,
ெபாருட்கைளேயா பாதுகாப்ப ற்காக
ைவத்தருக்கும்ேபாது, அது அவனுைடய
வீட்டிலிருந்து தருட்டுப்ேபானால்,
தருடன் அகப்பட்டால், அவன் அதற்கு
இருமடங்காக ெகாடுக்கேவண்டும்.
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8 தருடன் அகப்படாவ ட்டால், அந்த
வீட்டுக்காரன் தான் பறனுைடய ெபாருைள
அபகரித்தாேனா இல்ைலேயா என்று
அறயும்படி நயாயாத பத களிடம்*
அவைனக் ெகாண்டுேபாகேவண்டும்.
9 காணாமல்ேபான மாடு, கழுைத,
ஆடு, உைட முதலியைவகளில் ஏதாவது
ஒன்ைற ேவெறாருவன் தன்னுைடயது
என்று ெசால்லி குற்றம்ெசான்னால்,
இரண்டு ேபர்களுைடய வழக்கும்
நயாயாத பத களிடம்† வரேவண்டும்;
நயாயாத பத கள் எவைனக் குற்றவாளி
என்று தீர்க்க றார்கேளா,அவன்மற்றவனுக்கு
இருமடங்குெகாடுக்கேவண்டும்.

10 ஒருவன் தன்னுைடய கழுைதையேயா
மாட்ைடேயா ஆட்ைடேயா மற்ற
ஏதாவெதாரு மிருகஜீவைனேயா
ஒருவனிடம் வ ட்டிருக்கும்ேபாது,
அது ெசத்தாலும், காயப்பட்டாலும்,
ஒருவரும் காணாதபடி ஓட்டிக்ெகாண்டு
ேபாகப்பட்டாலும், 11அவன் தான் பறனுைடய
ெபாருைள அபகரிக்கவல்ைலெயன்று
ெயேகாவாவன் நாமத்தல் ஆைணயட்டால்
அவர்கள் இருவருக்கும் அதுேவ
நயாயம்தீர்க்கட்டும்; உைடயவன் அைத
அங்கீகரிக்கேவண்டும்; மற்றவன்
பதலளிக்கத்ேதைவயல்ைல. 12 அது

* அத்த யாயம் 22:8 22:8 ேதவசமுகத்தல் † அத்த யாயம்
22:9 22:9 ேதவசமுகத்தல்
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அவனிடமிருந்து தருடப்பட்டுப்ேபானால்,
அவன் அதனுைடய எஜமானுக்கு
அதற்காக ஈடுெகாடுக்கேவண்டும்.
13 அது ேவட்ைடயாடப்பட்டுப்ேபானால்,
அதற்கு சாட்சைய ஒப்புவக்கேவண்டும்.
ேவட்ைடயாடப்பட்டதற்காக அவன்
ஈடுெகாடுக்கத் ேதைவயல்ைல.

14 ஒருவன் பறனிடம் எைதயாவது
இரவலாகவாங்கயருந்தால்,அதற்குரியவன்
கூட இல்லாதேபாது, அது காயப்பட்டாலும்,
ெசத்துப்ேபானாலும், அவன் அதற்கு
ஈடுெசய்யேவண்டும். 15 அதற்குரியவன்
கூட இருந்தால், அவன் ஈடுெகாடுக்கத்
ேதைவயல்ைல; அது வாடைகக்கு
வாங்கப்பட்டிருந்தால், அது அவனுைடய
வாடைகக்குவந்த ேசதம்.

சமுதாயக்கடைமகள்
16 தருமணத்தற்கு நயமிக்கப்படாத ஒரு

கன்னிைகைய ஒருவன் ேமாசம்ேபாக்க
அவேளாடு உறவுெகாண்டால், அவன்
அவளுக்காகப் பரிசம்ெகாடுத்து,
அவைளத் தருமணம்ெசய்யேவண்டும்.
17அவளுைடயதகப்பன்அவைளஅவனுக்குக்
ெகாடுக்கமாட்ேடன் என்று ெசான்னால்,
கன்னிைககளுக்காகக் ெகாடுக்கப்படும்
பரிசமுைறயன்படி அவன் பணத்ைத
நறுத்துக்ெகாடுக்கேவண்டும்.
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18 சூனியக்காரிைய உய ேராடு
ைவக்கேவண்டாம்.

19 மிருகத்ேதாடு உறவுைவக்கற எவனும்
ெகால்லப்படேவண்டும்.

20 ெயேகாவா ஒருவைரத்தவ ர ேவறு
ெதய்வங்களுக்குப் பலியடுகறவன்
அழிக்கப்படேவண்டும். 21 அந்நயைனச்
சறுைமப்படுத்தாமலும் ஒடுக்காமலும்
இருப்பீர்களாக; நீங்களும் எக ப்து
ேதசத்தல் அந்நயர்களாக இருந்தீர்கேள.
22 வதைவையயும் த க்கற்ற பள்ைளையயும்
ஒடுக்காமல் இருப்பீர்களாக; 23 அவர்கைள
அதகமாக ஒடுக்கும்ேபாது, அவர்கள்
என்ைன ேநாக்க முைறய ட்டால், அவர்கள்
முைறயடுதைல நான் ந ச்சயமாகக்
ேகட்டு, 24 ேகாபமைடந்து, உங்கைளப்
பட்டயத்தால் ெகாைலெசய்ேவன்;
உங்களுைடய மைனவகள் வதைவகளும்,
உங்களுைடய பள்ைளகள் த க்கற்றப்
பள்ைளகளுமாவார்கள்.

25 உங்களுக்குள் ஏைழயாக இருக்க ற
என்னுைடய மக்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள்
பணம் கடனாகக் ெகாடுத்தருந்தால்,
வட்டிவாங்குகறவர்கள்ேபாலஅவனிடம் வட்டி
வாங்கேவண்டாம். 26 ப றனுைடய ஆைடைய
பதலாக வாங்கனால், ெபாழுதுமைறயும்
முன்ேப அைத அவனுக்குத் தரும்பக்
ெகாடுத்துவடுவாயாக. 27 அவன்
ஆைட அதுதாேன, அதுேவ அவன்
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தன்னுைடய உடைல மூடிக்ெகாள்ளுகற
துணி; ேவறு எதனாேல ேபார்த்த ப்
படுத்துக்ெகாள்ளுவான்? அவன் என்ைன
ேநாக்க முைறயடும்ேபாது, நான்
அவனுைடய வார்த்ைதையக் ேகட்ேபன், நான்
இரக்கமுள்ளவராகஇருக்க ேறன்.

28 ேதவைன நந்த க்காமலும், உன்னுைடய
மக்கைள ஆளுகறவர்கைளச் சப க்காமலும்
இரு. 29 முதல் முதல் பழுக்கும் உன்னுைடய
பழத்ைதயும்,வடியும்உன்னுைடயஆைலயன்
இரசத்ைதயும் காணிக்ைகயாகச் ெசலுத்தத்
தாமத க்கேவண்டாம். உன்னுைடய
மகன்களில் முதலில் பறந்தவைன எனக்குக்
ெகாடுப்பாயாக. 30உன்னுைடய மாடுகளிலும்
உன்னுைடய ஆடுகளிலும் அப்படிேய
ெசய்வாயாக; குட்டியானது ஏழுநாட்கள்
தன்னுைடய தாேயாடு இருக்கட்டும்; எட்டாம்
நாளிேல அைத எனக்குச் ெசலுத்துவாயாக.
31 நீங்கள் எனக்குப் பரிசுத்த மனிதர்களாக
இருக்கேவண்டும்; ெவளிய ேல பீறுண்ட
இைறச்சையச் சாப்ப டாமல், அைத
நாய்களுக்குப் ேபாட்டுவடுங்கள்.

அத்த யாயம் 23
நீத மற்றும்இரக்கத்தன்சட்டங்கள்

1 “அபாண்டமான ெசால்ைல
ஏற்றுக்ெகாள்ளாேத; ெகாடுைமயுள்ள
சாட்ச க்காரனாக இருக்க ஆகாதவேனாடு
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ேசராேத. 2 தீைமெசய்ய அேநகம்ேபர்களின்
வழிையப் பன்பற்றாேத; வழக்க ேல
நயாயத்ைதப் புரட்ட கூட்டத்தன் பக்கம்
சாய்ந்து, தீர்ப்பு ெசால்லாேத. 3 வழக்க ேல
தரித்த ரனுைடயமுகத்ைதப் பார்க்காேத.

4 உன்னுைடய எத ரியன் மாேடா
அவனுைடய கழுைதேயா தப்ப ப்ேபாவைதப்
பார்த்தால், அைதத் தரும்ப அவனிடம்
ெகாண்டுேபாய் வடு. 5 உன்ைனப்
பைகக்க றவனுைடய கழுைத சுைமேயாடு
வழுந்தருப்பைதப் பார்த்தால், அதற்கு
உதவெசய்யாமல் இருக்கலாமா?
அவசயமாக அவனுடன்கூட அதற்கு
உதவெசய்யேவண்டும்.

6உன்னிடத்தல் இருக்க ற எளியவனுைடய
வழக்க ேல அவனுைடய நயாயத்ைதப்
புரட்டாேத. 7 தவறான காரியத்ைத
வ ட்டுவலகு; குற்றமில்லாதவைனயும்
நீத மாைனயும் ெகாைலெசய்யாேத;
நான் துன்மார்க்கைன நீத மான் என்று
தீர்க்கமாட்ேடன். 8 லஞ்சம் வாங்காேத;
லஞ்சம் பார்ைவயுள்ளவர்கைளக்*
குருடாக்க , நீத மான்களின் வார்த்ைதகைளப்
புரட்டும். 9 அந்நயைன ஒடுக்காேத;
எக ப்துேதசத்தல் அந்நயர்களாக இருந்த
நீங்கள் அந்நயனுைடய இருதயத்ைத
அற ந்தருக்க றீர்கேள.

* அத்த யாயம் 23:8 23:8அதகாரிகைள
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ஓய்வுநாளின்கட்டைள
10 ஆறுவருடங்கள் நீ உன்னுைடய

நலத்தல் பய ரிட்டு, அதன் பலைனச்
ேசர்த்துக்ெகாள். 11 ஏழாம் வருடத்தல்
உன்னுைடய மக்களிலுள்ள எளியவர்கள்
சாப்ப டவும், மீதயானைத ெவளியன்
மிருகங்கள் சாப்ப டவும், அந்த நலம்
சும்மாக டக்க வ ட்டுவடு; உன்னுைடய
த ராட்ைசத்ேதாட்டத்ைதயும் உன்னுைடய
ஒலிவத்ேதாப்ைபயும் அப்படிேய
ெசய்யேவண்டும். 12 ஆறுநாட்கள்
உன்னுைடய ேவைலையச் ெசய்து,
ஏழாம்நாளிேல உன்னுைடய மாடும்
உன்னுைடய கழுைதயும் இைளப்பாறவும்,
உன்னுைடய அடிைமப்ெபண்ணின்
பள்ைளயும் அந்நயனும் இைளப்பாறவும்
ஓய்ந்தரு. 13 நான் உங்களுக்குச்
ெசான்னைவகள் எல்லாவற்றலும் கவனமாக
இருங்கள். அந்நய ெதய்வங்களின் ேபைரச்
ெசால்லேவண்டாம்; அது உன்னுைடய
வாயலிருந்து பறக்கக் ேகட்கப்படவும்
ேவண்டாம்.

வருடத்தன்மூன்றுபண்டிைககள்
யாத் 34:18-26;உபா 16:9-17

14 வருடத்தல் மூன்றுமுைற எனக்குப்
பண்டிைக அனுசரி. 15 புளிப்ப ல்லா
அப்பப்பண்டிைகையக் ெகாண்டாடி,
நான் உனக்குக் கட்டைளய ட்டபடி ஆபீப்
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மாதத்தன் குறத்தகாலத்தல் ஏழுநாட்கள்
புளிப்பல்லா அப்பம் சாப்ப டேவண்டும்; அந்த
மாதத்தல் எக ப்தலிருந்து புறப்பட்டாேய,
என்னுைடய சந்ந தயல் ெவறுங்ைகயுடன்
வரேவண்டாம். 16 நீ வயலில் வைதத்த
உன்னுைடய பய ர் ேவைலகளின்
முதற்பலைனச் ெசலுத்துகற அறுப்புக்கால
பண்டிைகையயும், வருடமுடிவ ேல நீ
வயலில் உன்னுைடய ேவைலகளின்
பலைனச் ேசர்த்து முடிந்தேபாது,
ேசர்ப்புக்கால பண்டிைகையயும் அனுசரி.
17 வருடத்தல் மூன்றுமுைற உன்னுைடய
ஆண்மக்கள் எல்ேலாரும் ெயேகாவாவாகய
ஆண்டவருைடய சந்ந தயல்வரட்டும்.

18 எனக்கு பலியடும் இரத்தத்ைதப்
புளித்தமாவுடன் ெசலுத்தேவண்டாம்,
எனக்கு பலியடும் ெகாழுப்ைப
அத காைலவைரக்கும் ைவக்கவும்
ேவண்டாம். 19 உன்னுைடய நலத்தல்
முதல் வைளச்சல்களின் முதல் கனிைய
உன்னுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய
ஆலயத்த ற்குக் ெகாண்டுவரேவண்டும்;
ெவள்ளாட்டுக்குட்டிைய அதனுைடய தாயன்
பாேலாடு சைமக்கேவண்டாம்.

வழிைய ஆயத்தம் ெசய்வதற்கான
ேதவதூதன்

20 வழியல் உன்ைனக் காக்க றதற்கும்,
நான் ஆயத்தம்ெசய்த இடத்த ற்கு உன்ைனக்
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ெகாண்டுேபாய்ச் ேசர்க்க றதற்கும், இேதா,
நான் ஒரு தூதைன உனக்கு முன்ேன
அனுப்புக ேறன். 21 அவருைடய சமுகத்தல்
எச்சரிக்ைகயாக இருந்து, அவர் வாக்குக்குச்
ெசவெகாடு; அவைரக் ேகாபப்படுத்தாேத;
உங்களுைடய துேராகங்கைள அவர்
ெபாறுப்பதல்ைல; என்னுைடய ெபயர்
அவருைடய உள்ளத்தல்† இருக்கறது.
22 நீ அவருைடய வாக்ைக நன்றாகக்
ேகட்டு, நான் ெசால்வைதெயல்லாம்
ெசய்தால், நான் உன்னுைடய எத ரிகளுக்கு
எத ரியாகவும், உன்னுைடய வ ேராத களுக்கு
வேராத யாகவும் இருப்ேபன். 23 என்னுைடய
தூதனானவர் உனக்கு முன்ேனெசன்று,
எேமாரியர்களும், ஏத்தயர்களும்,
ெபரிச யர்களும், கானானியர்களும்,
ஏவயர்களும், எபூசயர்களும்,
இருக்கற இடத்த ற்கு உன்ைன
நடத்த க்ெகாண்டுேபாவார்; அவர்கைள நான்
அழித்துப்ேபாடுேவன். 24 நீ அவர்களுைடய
ெதய்வங்கைளப் பணிந்துெகாள்ளாமலும்,
ெதாழுதுெகாள்ளாமலும், அவர்களுைடய
ெசயல்களின்படி ெசய்யாமலும், அவர்கைள
முழுவதும் அழித்து, அவர்களுைடய
சைலகைள உைடத்துப்ேபாடேவண்டும்.
25 உங்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாைவேய ஆராத க்கேவண்டும்;
† அத்த யாயம் 23:21 23:21 என்னுைடய முழு அதகாரத்ைத
அவருக்குெகாடுத்துஇருக்க ேறன்
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அவர் உன்னுைடய அப்பத்ைதயும்
உன்னுைடய தண்ணீைரயும் ஆசீர்வத ப்பார்.
வயாதைய உன்னிலிருந்து வலக்குேவன்.
26கர்ப்பம் கைளகறதும், மலடும்உன்னுைடய
ேதசத்தல் இருப்பதல்ைல; உன்னுைடய
ஆயுசு நாட்கைள பூரணப்படுத்துேவன்.
27 எனக்குப் பயப்படும் பயத்ைத
உனக்குமுன்பு ெசல்லும்படிச் ெசய்ேவன்.
நீ ெசல்லும் இடெமங்கும் உள்ள மக்கள்
எல்ேலாைரயும் ெகான்று, உன்னுைடய
எத ரிகள் எல்ேலாைரயும் முதுகு
காட்டச்ெசய்ேவன். 28 உன்னுைடய
முகத்த ற்கு முன்பாக ஏவயர்கைளயும்,
கானானியர்கைளயும், ஏத்தயர்கைளயும்
துரத்தவ ட குளவகைள உனக்கு முன்ேன
அனுப்புேவன். 29ேதசம்பாழாகப்ேபாகாமலும்,
காட்டுமிருகங்கள் உனக்கு வேராதமாகப்
ெபருகாமலும் இருக்கும்படி, நான்
அவர்கைள ஓராண்டிற்குள்ேள
உனக்கு முன்பாக துரத்தவ டாமல்,
30 நீ வருத்தயைடந்து, ேதசத்ைதச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்வைரக்கும்,
அவர்கைளக் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக
உனக்கு முன்பாக துரத்தவடுேவன்.
31 ெசங்கடல் துவங்க ெபலிஸ்தர்களின்
மத்தய தைரக்கடல்வைரக்கும், வனாந்த ரம்
துவங்க நதவைரக்கும் உன்னுைடய
எல்ைலயாக இருக்கும்படிச் ெசய்ேவன்; நான்
அந்த ேதசத்தன் குடிகைள உங்களுைடய
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ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்; நீ அவர்கைள
உனக்கு முன்பாக துரத்தவடுவாய்.
32 அவர்கேளாடும் அவர்களுைடய
ெதய்வங்கேளாடும் நீ உடன்படிக்ைக
ெசய்யாேத. 33 உன்ைன எனக்கு
வேராதமாகப் பாவம் ெசய்யைவக்காதபடி
உன்னுைடய ேதசத்த ேல அவர்கள்
குடியருக்கேவண்டாம்; நீ அவர்களுைடய
ெதய்வங்கைளத் ெதாழுதுெகாண்டால், அது
உனக்குக்கண்ணியாகஇருக்கும்” என்றார்.

அத்த யாயம் 24
இரத்தஉடன்படிக்ைகஉறுத ப்படுத்தப்படுதல்

1 பன்பு அவர் ேமாேசைய ேநாக்க : “நீயும்
ஆேரானும்,நாதாபும்அபயூவும்இஸ்ரேவலின்
மூப்பர்களில் எழுபதுேபர்களும்
கர்த்தரிடம் ஏறவந்து, தூரத்தலிருந்து
ெதாழுதுெகாள்ளுங்கள். 2 ேமாேச மட்டும்
ெயேகாவாவுக்கு அருகல் வரலாம்;
மற்றவர்கள் அருகல் வரக்கூடாது; மக்கள்
அவனுடன் ஏறவரேவண்டாம்” என்றார்.
3 ேமாேச வந்து, ெயேகாவாவுைடய
வார்த்ைதகள் யாைவயும் நீத சட்டங்கள்
யாைவயும் மக்களுக்கு அறவத்தான்;
“அப்ெபாழுது மக்கள் எல்ேலாரும்
ஒேரசத்தமாக: ெயேகாவா அருளின எல்லா
வார்த்ைதகளின்படியும் ெசய்ேவாம்” என்று
மறுெமாழி ெசான்னார்கள். 4 ேமாேச
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ெயேகாவாவுைடயவார்த்ைதகைளெயல்லாம்
எழுதைவத்து, அதகாைலயல்
எழுந்து, மைலயன் அடியல் ஒரு
பலிபீடத்ைதக் கட்டி, இஸ்ரேவலுைடய
பன்னிரண்டு ேகாத்த ரங்களுைடய
எண்ணிக்ைகயன்படி பன்னிரண்டு
தூண்கைள நறுத்தனான். 5 இஸ்ரேவலின்
வாலிபர்கைள அனுப்பனான்; அவர்கள்
சர்வாங்கதகனபலிகைளச் ெசலுத்த ,
ெயேகாவாவுக்குச் சமாதானபலிகளாகக்
காைளகைளப் பலிய ட்டார்கள். 6அப்ெபாழுது
ேமாேச அந்த இரத்தத்தல் பாத
எடுத்து, கண்ணங்களில் ஊற்ற , பாத
இரத்தத்ைதப் பலிபீடத்தன்ேமல் ெதளித்து,
7 உடன்படிக்ைகயன் புத்தகத்ைத எடுத்து,
மக்களின் காதுகளில் ேகட்க வாச த்தான்;
அவர்கள் ெயேகாவா ெசான்னபடிெயல்லாம்
ெசய்து, கீழ்ப்படிந்து நடப்ேபாம்” என்றார்கள்.
8 அப்ெபாழுது ேமாேச இரத்தத்ைத எடுத்து,
மக்களின்ேமல்ெதளித்து,இந்தவார்த்ைதகள்
எல்லாவற்ைறயும்குறத்து ெயேகாவா
உங்கேளாடு ெசய்த உடன்படிக்ைகயன்
இரத்தம்இதுேவ” என்றான்.

9 பன்பு ேமாேசயும், ஆேரானும், நாதாபும்
அபயூவும், இஸ்ரேவலுைடய மூப்பர்கள்
எழுபதுேபர்களும் மைலக்கு ஏற ப்ேபாய்,
10 இஸ்ரேவலின் ேதவைனத் தரிச த்தார்கள்.
அவருைடய பாதத்தன்கீழுள்ள இடமானது
இைழத்த ேவைலப்பாடு மிகுந்த
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நீலக்கல்ைலப்ேபால ெதளிந்த வானத்தன்
சுடெராளிக்கு ஒப்பாகவும் இருந்தது. 11அவர்
இஸ்ரேவலர்களுைடய தைலவர்கள்ேமல்
தம்முைடய ைகைய நீட்டவல்ைல; அவர்கள்
ேதவைனத் தரிச த்து, பன்பு சாப்ப ட்டுக்
குடித்தார்கள்.

12 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “நீ மைலயன்ேமல் என்னிடத்த ற்கு
ஏறவந்து, அங்ேக இரு. நான்
உனக்குக் கற்பலைககைளயும், நீ
அவர்களுக்கு கற்றுக்ெகாடுப்பதற்கு,
நான் எழுதன நயாயப்ப ரமாணத்ைதயும்
கற்பைனகைளயும் ெகாடுப்ேபன்” என்றார்.
13 அப்ெபாழுது ேமாேச தன்னுைடய
ஊழியக்காரனாகய ேயாசுவாேவாடு
எழுந்து ேபானான். ேமாேச ேதவனுைடய
மைலயல் ஏற ப்ேபாகும்ேபாது, 14 அவன்
மூப்பர்கைள ேநாக்க : “நாங்கள் உங்களிடம்
தரும்பவரும்வைர, நீங்கள் இங்ேக
எங்களுக்காகக் காத்தருங்கள்; ஆேரானும்,
ஊரும் உங்களிடம் இருக்க றார்கள்;
ஒருவனுக்கு ஏதாவது ப ரச்சைன
உண்டானால், அவன் அவர்களிடத்தல்
ேபாகலாம்” என்றான். 15 ேமாேச
மைலயன்ேமல் ஏறனேபாது, ஒரு ேமகம்
மைலைய மூடியது. 16 ெயேகாவாவுைடய
மகைம சீனாய்மைலயன்ேமல்
தங்கயருந்தது; ேமகம் ஆறுநாட்கள்
அைத மூடியருந்தது; ஏழாம்நாளில் அவர்
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ேமகத்தன் நடுவலிருந்து ேமாேசையக்
கூப்ப ட்டார். 17 மைலயன் உச்சய ேல
ெயேகாவாவுைடய மகைமயன் காட்ச
இஸ்ரேவலர்களுைடய கண்களுக்கு
சுட்ெடரிக்க ற அக்கனிையப்ேபால் இருந்தது.
18 ேமாேச ேமகத்தன் நடுவ ேல நுைழந்து,
மைலயன்ேமல் ஏற , இரவும் பகலும்
நாற்பதுநாட்கள்மைலயல்இருந்தான்.

அத்த யாயம் 25
பரிசுத்த ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கான

காணிக்ைககள் (யாத்த ராகமம் 39:4-9.)
1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :

2 “இஸ்ரேவலர்கள் எனக்குக்
காணிக்ைகையக் ெகாண்டுவரும்படி
அவர்களுக்குச் ெசால்லு; மனப்பூர்வமாக
உற்சாகத்துடன் ெகாடுப்பவன் எவேனா
அவனிடம் எனக்குக் காணிக்ைகைய
வாங்க க்ெகாள். 3நீங்கள்அவர்களிடம்வாங்க
ேவண்டிய காணிக்ைககள், ெபான்னும்,
ெவள்ளியும், ெவண்கலமும், 4இளநீலநூலும்,
இரத்தாம்பரநூலும், சவப்புநூலும், ெமல்லிய
பஞ்சு நூலும், ெவள்ளாட்டு முடியும், 5 சவப்பு
வண்ணம் தீட்டப்பட்ட ஆட்டுக்கடாத்ேதாலும்,
ெமல்லிய ேதாலும்*, சீத்த ம் மரமும்,
6 வளக்ெகண்ெணயும், அப ேஷகத்
ைதலத்த ற்குப் பரிமளத்ைதலமும்,

* அத்த யாயம் 25:5 25:5ஒருகடல்ப ராணி ேதால்
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தூபத்தற்கு நறுமண வாசைனப்
ெபாருட்களும், 7 ஏேபாத்தலும்
மார்ப்பதக்கத்தலும் பத க்கும் ேகாேமதகக்
கற்களும் இரத்தனங்களுேம. 8 அவர்கள்
நடுவ ேல நான் தங்கயருக்க, எனக்கு ஒரு
பரிசுத்த ஸ்தலத்ைத உண்டாக்குங்கள்.
9 நான் உனக்குக் காண்பக்கும்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் மாத ரியன்படியும்,
அதனுைடய எல்லாப்ெபாருட்களின்
மாத ரியன்படியும்அைதச்ெசய்யுங்கள்.

உடன்படிக்ைகயன்ெபட்டி
10 “சீத்த ம் மரத்தால் ஒரு ெபட்டிையச்

ெசய்யுங்கள்; அதன் நீளம் இரண்டைர
முழமும்†, அதன் அகலம் ஒன்றைர முழமும்,
அதன் உயரம் ஒன்றைர முழமுமாக
இருக்கட்டும். 11 அைத எங்கும் சுத்தப்ெபான்
தகட்டால்மூடு; நீஅதனுைடயஉட்புறத்ைதயும்
ெவளிப்புறத்ைதயும் அதனால் மூடி,
அதன்ேமல் சுற்றலும் ெபான்னினால்
வளிம்புஉண்டாக்க , 12அதற்குநான்குெபான்
வைளயங்கைளச் ெசய்து, அைவகைள
அதன் நான்கு மூைலகளிலும் ேபாட்டு,
ஒரு பக்கத்தல் இரண்டு வைளயங்களும்,
மறுபக்கத்தல் இரண்டு வைளயங்களும்
இருக்கும்படித் ைதத்து, 13 சீத்த ம் மரத்தால்
தண்டுகைளச் ெசய்து, அைவகைளப்

† அத்த யாயம் 25:10 25:10 45அங்குலம் நீளம், 27அங்குலம்
அகலம், 27அங்குலம்உயரம்
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ெபான்தகட்டால் மூடி, 14அந்தத் தண்டுகளால்
ெபட்டிையச் சுமக்கும்படி, அைவகைளப்
ெபட்டியன் பக்கங்களிலிருக்கும்
வைளயங்களிேல பாய்ச்சு. 15 அந்தத்
தண்டுகள் ெபட்டியலிருந்து கழற்றப்படாமல்,
அதன் வைளயங்களிேல இருக்கேவண்டும்.
16 நான் உனக்குக் ெகாடுக்கும்
உடன்படிக்ைகயன் கட்டைளகைள
அந்தப் ெபட்டிய ேல ைவக்கேவண்டும்.
17 “சுத்தப்ெபான்னினாேல கருபாசனத்ைதச்
ெசய்; அது இரண்டைர முழ நீளமும்
ஒன்றைர முழ அகலமுமாக ‡இருக்கட்டும்.
18 ெபான்னினால் இரண்டு ேகருபீன்கைளச்
ெசய்; ெபான்ைனத் தகடாக அடித்து,
அைவகைளச் ெசய்து, கருபாசனத்தன்
இரண்டு ஓரங்களிலும் ைவக்கேவண்டும்.
19 ஒருபக்கத்து ஓரத்தல் ஒரு ேகருபீைனயும்
மறுபக்கத்து ஓரத்தல் மற்றக் ேகருபீைனயும்
ெசய்து ைவ; அந்தக் ேகருபீன்கள்
கருபாசனத்தன் இரண்டு ஓரங்களிலும்
அதேனாடு இருக்கும்படி ஒேரேவைலயாக,
அைவகைளச் ெசய்யேவண்டும்.
20 அந்தக் ேகருபீன்கள் தங்களுைடய
இறக்ைககைள உயர வ ரித்து, தங்களுைடய
இறக்ைககளால் கருபாசனத்ைத
மூடுகறைவகளும் ஒன்றுக்ெகான்று
எத ர்முகமுள்ளைவகளுமாக இருக்கட்டும்;
‡ அத்த யாயம் 25:17 25:17 45அங்குலம் நீளம், 27அங்குலம்
அகலம்
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ேகருபீன்களின் முகங்கள் கருபாசனத்ைத
ேநாக்குக றைவகளாக இருப்பதாக.
21 கருபாசனத்ைதப் ெபட்டியன்மீது ைவத்து,
ெபட்டிக்குள்ேள நான் உனக்குக் ெகாடுக்கும்
உடன்படிக்ைகயன் கட்டைளகைள
ைவப்பாயாக. 22 அங்ேக நான் உன்ைனச்
சந்த ப்ேபன்; கருபாசனத்தன்மீதலும்
சாட்ச ப்ெபட்டியன்ேமல் ந ற்கும் இரண்டு
ேகருபீன்களின் நடுவலுமிருந்து நான்
இஸ்ரேவலர்களுக்காக உனக்குக் கற்ப க்கப்
ேபாக றைவகைளெயல்லாம் உன்ேனாடு
ெசால்லுேவன்.
பரிசுத்தஅப்பத்தன்ேமைஜ

23 “சீத்த ம் மரத்தால் ஒரு ேமைஜையயும்
ெசய்; அது இரண்டு முழ நீளமும்
ஒரு முழ அகலமும் ஒன்றைர முழ
உயரமுமாக §இருக்கட்டும். 24 அைதச்
சுத்தப் ெபான்தகட்டால் மூடி, சுற்றலும்
அதற்குப் ெபான்னினால் வளிம்ைப
உண்டாக்க , 25 சுற்றலும் அதற்கு நான்கு
வ ரலளவு* உள்ள சட்டத்ைதயும், அதன்
சட்டத்த ற்குச் சுற்றலும் ெபான்னினால்
வளிம்ைபயும் உண்டாக்க , 26அதற்கு நான்கு
ெபான்வைளயங்கைளச்ெசய்து,அைவகைள
அதன் நான்கு கால்களுக்கு இருக்கும்
நான்கு மூைலகளிலும் நீ ைதக்கேவண்டும்.
§ அத்த யாயம் 25:23 25:23 36அங்குலம்நீளம் 18அங்குலம்,
அகலம் 27 அங்குலம். * அத்த யாயம் 25:25 25:25 3
அங்குலம்



யாத்த ராகமம்அத்தயாயம்25:27cxxivயாத்த ராகமம்அத்தயாயம்25:33

27 அந்த வைளயங்கள் ேமைஜையச்
சுமக்கும் தண்டுகளுக்கு இடங்கள்
உண்டாயருக்கும்படி, சட்டத்தன் அருேக
இருக்கேவண்டும். 28 அந்தத் தண்டுகைளச்
சீத்த ம் மரத்தனால் ெசய்து, அைவகைளப்
ெபான்தகட்டால் மூடு; அைவகளால் ேமைஜ
சுமக்கப்படேவண்டும். 29 அதற்குரிய
தட்டுகைளயும், தூபக்கரண்டிகைளயும்,
கண்ணங்கைளயும், பானபலிக்கான
கண்ணங்கைளயும் ெசய்யக்கடவாய்;
அைவகைளப் சுத்தப்ெபான்னினால்
ெசய். 30 ேமைஜயன்ேமல் எப்ேபாதும்
என்னுைடய சந்ந தயல் சமுகத்தப்பங்கைள
ைவக்கேவண்டும்.

வளக்குத்தண்டு (யாத்த ராகமம் 37:17-22)
31 “சுத்தப்ெபான்னினால் ஒரு

குத்துவளக்ைக உண்டாக்கு; அது
ெபான்னினால் அடிப்பு ேவைலயாகச்
ெசய்யப்படேவண்டும்; அதன்
தண்டும், கைளகளும், ெமாக்குகளும்,
பழங்களும், பூக்களும் ெபான்னினால்
ெசய்யப்படேவண்டும். 32 ஆறு கைளகள்
அதன் பக்கங்களில் வ டேவண்டும்;
குத்துவளக்கன் மூன்று கைளகள் அதன்
ஒரு பக்கத்தலும், குத்துவளக்கன்
மூன்று கைளகள் அதன் மறுபக்கத்தலும்
வ டேவண்டும். 33 ஒவ்ெவாரு கைளய ேல
வாதுைமக்ெகாட்ைடக்கு ஒப்பான மூன்று



யாத்த ராகமம்அத்தயாயம்25:34cxxvயாத்த ராகமம்அத்தயாயம்25:40

ெமாக்குகளும், ஒரு பழமும், ஒரு பூவும்
இருப்பதாக; குத்துவளக்கலிருந்து
புறப்படும் ஆறு கைளகளிலும் அப்படிேய
இருக்கேவண்டும். 34 வளக்குத்தண்டிேலா,
வாதுைமக் ெகாட்ைடக்கு ஒப்பான நான்கு
ெமாக்குகளும், பழங்களும், பூக்களும்
இருப்பதாக. 35 அதலிருந்து புறப்படும்
இரண்டு கைளகளின்கீழ் ஒரு பழமும்,
ேவறு இரண்டு கைளகளின்கீழ் ஒரு பழமும்,
மற்ற இரண்டு கைளகளின்கீழ் ஒரு பழமும்
இருக்கட்டும்; வளக்குத்தண்டிலிருந்து
புறப்படும் ஆறு கைளகளுக்கும் அப்படிேய
இருக்கேவண்டும். 36 அைவகளின்
பழங்களும் அைவகளின் கைளகளும்
ெபான்னினால் உண்டானைவகளாக
இருக்கட்டும்; அைவெயல்லாம் தகடாக
அடித்த சுத்தப்ெபான்னால் ெசய்யப்பட்ட ஒேர
ேவைலயாக இருக்கேவண்டும். 37அதல் ஏழு
அகல்கைளச் ெசய்; அதற்கு ேநர் எத ராக
எரியும்படி அைவகள் ஏற்றப்படேவண்டும்.
38 அதன் கத்தரிகளும் சாம்பல்
பாத்த ரங்களும் சுத்தப்ெபான்னினால்
ெசய்யப்படுவதாக. 39 அைதயும், அதற்குரிய
பணிப்ெபாருட்கள் யாைவயும் ஒரு தாலந்து†

சுத்தப்ெபான்னினால் ெசய்யேவண்டும்.
40 மைலய ேல உனக்குக் காண்பக்கப்பட்ட
மாத ரியன்படி அைவகைளச் ெசய்ய
எச்சரிக்ைகயாகஇரு.
† அத்த யாயம் 25:39 25:39 35 க ேலா
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அத்த யாயம் 26
பரிசுத்தஆசரிப்புக்கூடாரம் (யாத்த ராகமம்

36:8-38)
1 “ேமலும் த ரித்த ெமல்லிய

பஞ்சுநூலினாலும், இளநீலநூலினாலும்,
இரத்தாம்பரநூலினாலும், சவப்பு
நூலினாலும் ெநய்யப்பட்ட பத்து
மூடுதைரகளால் ஆசரிப்பு கூடாரத்ைத
உண்டாக்கு; அைவகளில் வ ச த்த ர
பன்னல்ேவைலயாகக் ேகருபீன்கைளச்ெசய்.
2 ஒவ்ெவாரு மூடுதைரயும் இருபத்ெதட்டு
முழ நீளமும்*, நான்கு முழ அகலமுமாக
இருப்பதாக; மூடுதைரகெளல்லாம்
ஒேர அளவாக இருக்கேவண்டும்.
3 ஐந்து மூடுதைரகள் ஒன்ேறாெடான்று
இைணக்கப்பட்டிருக்கேவண்டும்; மற்ற
ஐந்து மூடுதைரகளும் ஒன்ேறாெடான்று
இைணக்கப்பட்டிருக்கேவண்டும்.
4 இைணக்கப்பட்ட ஒரு மூடுதைரயன்
கைடச ஓரத்தல் இளநீலநூலால் காதுகைள
உண்டாக்கு; இைணக்கப்பட்ட மற்ற
மூடுதைரகளின் ஓரத்தலும் அப்படிேய
ெசய். 5 காதுகள் ஒன்ேறாெடான்று
இைணயும்படி ஒரு மூடுதைரயல்
ஐம்பது காதுகைளயும், இைணக்கப்பட்ட
மற்ற மூடுதைரயன் ஓரத்தல் ஐம்பது
காதுகைளயும் உண்டாக்கு. 6 ஐம்பது ெபான்

* அத்த யாயம் 26:2 26:2 42அடிநீளம் 6அடிஅகலம்
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ெகாக்க கைள ெசய்து, மூடுதைரகைள
ஒன்ேறாெடான்று அந்தக் ெகாக்க களால்
இைணக்கப்படேவண்டும். அப்ெபாழுது
ஆசரிப்பு கூடாரம் ஒன்றாகும். 7 “ஆசரிப்பு
கூடாரத்தன்ேமல் கூடாரமாகப்ேபாடும்படி
ஆட்டு ேராமத்தால் பத ெனாரு
மூடுதைரகைள உண்டாக்கு. 8 ஒவ்ெவாரு
மூடுதைரகளும் முப்பது முழ நீளமும்†,
நான்கு முழ அகலமாக இருக்கேவண்டும்;
பத ெனாரு மூடுதைரகளும் ஒேர அளவாக
இருக்கேவண்டும். 9 ஐந்து மூடுதைரகைள
ஒன்றாகவும், ஆறு மூடுதைரகைள
ஒன்றாகவும் இைணக்கேவண்டும்;
ஆறாம் மூடுதைரையக் கூடாரத்தன்
முகப்ப ற்குமுன்ேன மடித்துப்ேபாடேவண்டும்.
10 இைணக்கப்பட்ட ஒரு மூடுதைரயன்
கைடச ஓரத்தல் ஐம்பது காதுகைளயும்,
இைணக்கப்பட்ட மற்ற மூடுதைரயன்
ஓரத்தல் ஐம்பது காதுகைளயும் உண்டாக்க ,
11 ஐம்பது ெவண்கலக் ெகாக்க கைளச்
ெசய்து, ெகாக்க கைளக் காதுகளில்
மாட்டி, ஒேர கூடாரமாகும்படி அைத
இைணத்துவடேவண்டும். 12 கூடாரத்தன்
மூடுதைரகளில் மீதமான பாதமூடுதைர
ஆசரிப்பு கூடாரத்தன் பன்புறத்தல்
ெதாங்கேவண்டும். 13 கூடாரத்தனுைடய
மூடுதைரகளின் நீளத்தல் மீதயானதல்,

† அத்த யாயம் 26:8 26:8 45அடிநீளம் 6அடிஅகலம்
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இந்தப்பக்கத்தல் ஒரு முழமும்‡

அந்தப்பக்கத்தல் ஒரு முழமும் ஆசரிப்பு
கூடாரத்ைத மூடும்படி அதன் பக்கங்களிேல
ெதாங்கேவண்டும். 14 சவப்பு வண்ணம்
தீட்டப்பட்ட ஆட்டுக்கடாத் ேதாலால்
கூடாரத்த ற்கு ஒரு மூடிையயும், அதன்ேமல்
ெமல்லிய ேதாலால் ஒரு மூடிையயும்
உண்டாக்கேவண்டும்.
ஆசரிப்புகூடாரம் கட்டுதல்.

15 “ஆசரிப்பு கூடாரத்த ற்கு ந மிர்ந்துந ற்கும்
பலைககைளயும் சீத்த ம் மரத்தால்
உண்டாக்கேவண்டும். 16 ஒவ்ெவாரு
பலைகயும் பத்து முழ§ நீளமும் ஒன்றைர
முழ அகலமுமாக இருக்கேவண்டும்.
17 ஒவ்ெவாரு பலைகக்கும் ஒன்ேறாெடான்று
இைணந்தருக்கும் இரண்டு ெபாருந்தும்
முைன இருக்கேவண்டும்; ஆசரிப்புக்
கூடாரங்களில் பலைககளுக்ெகல்லாம்
இப்படிேய ெசய்யேவண்டும். 18 ஆசரிப்புக்
கூடாரத்த ற்காக ெசய்யப்படுக ற
பலைககளில் இருபது பலைககள் ெதற்ேக
ெதன்தைசக்கு எத ராக ந ற்கட்டும்.
19 அந்த இருபது பலைககளின்கீேழ
ைவக்கும் நாற்பது ெவள்ளிப் பாதங்கைள
உண்டாக்கேவண்டும்; ஒரு பலைகயன்
கீழ் அதன் இரண்டு ெபாருந்தும்

‡ அத்த யாயம் 26:13 26:13 18அங்குலம் § அத்த யாயம்
26:16 26:16 15அடிநீளம் 27அங்குலம்அகலம்
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முைனகளுக்கும் இரண்டு பாதங்களும்,
மற்றப் பலைகயன் கீழ் அதன் இரண்டு
ெபாருந்தும் முைனகளுக்கும் இரண்டு
பாதங்களும் இருக்கேவண்டும். 20 ஆசரிப்பு
கூடாரத்தன் மறுபக்கமாகய வடபுறத்தலும்
இருபது பலைககைளயும், 21 அைவகளின்
கீழ் நாற்பது ெவள்ளிப்பாதங்கைளயும்
உண்டாக்கேவண்டும்; ஒரு பலைகயன்
கீழ் இரண்டு பாதங்களும், மற்றப்
பலைகயன் கீழ் இரண்டு பாதங்களும்
இருக்கேவண்டும். 22 ஆசரிப்பு கூடாரத்தன்
ேமற்குப்பக்கத்த ற்கு ஆறு பலைககைளயும்,
23ஆசரிப்புகூடாரத்தன்இருபக்கத்தலுமுள்ள
மூைலகளுக்கு இரண்டு பலைககைளயும்
உண்டாக்கேவண்டும். 24 அைவகள்
கீேழ ேசர்க்கப்பட்டிருக்கேவண்டும்;
ேமேலயும் ஒரு வைளயத்தனால்
ேசர்க்கப்பட்டிருக்கேவண்டும்; இரண்டு
மூைலகளுக்கும்அப்படிேயஇருக்கேவண்டும்;
அைவகள் இரண்டு மூைலகளுக்கு
ஆகும். 25 அந்தப்படி எட்டுப் பலைககள்
இருக்கேவண்டும்; ஒவ்ெவாரு பலைகயன்
கீழ் இரண்டு இரண்டு பாதங்களாகப்
பதனாறு ெவள்ளிப் பாதங்களும்
இருக்கேவண்டும். 26 “சீத்த ம் மரத்தால்
ஆசரிப்பு கூடாரத்தன் ஒரு பக்கத்துப்
பலைககளுக்கு ஐந்து தாழ்ப்பாள்கைளயும்,
27 ஆசரிப்பு கூடாரத்தன் மறுபக்கத்துப்
பலைககளுக்கு ஐந்து தாழ்ப்பாள்கைளயும்,
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ஆசரிப்பு கூடாரத்தன் ேமற்புறமான
பன்பக்கத்துப் பலைககளுக்கு
ஐந்து தாழ்ப்பாள்கைளயும் ெசய்.
28 நடுத்தாழ்ப்பாள் ஒரு முைன ெதாடங்க
மறுமுைனவைர பலைககளின் ைமயத்தல்
ஊடுருவப் பாய்ச்சப்பட்டிருக்கேவண்டும்.
29 பலைககைளப் ெபான்தகட்டால்
மூடி, தாழ்ப்பாள்களின் இடங்களாகய
அைவகளின் வைளயங்கைளப்
ெபான்னினால் ெசய்து, தாழ்ப்பாள்கைளப்
ெபான்தகட்டால்மூடேவண்டும். 30இப்படியாக
மைலயன்ேமல் உனக்குக் காண்பக்கப்பட்ட
மாத ரியன்படி ஆசரிப்பு கூடாரத்ைத
அைமக்கேவண்டும்.

31 “இளநீலநூலும் இரத்தாம்பரநூலும்
சவப்புநூலும் த ரித்த ெமல்லிய
பஞ்சுநூலுமான இவற்றால் ஒரு
மூடுதைரையச் ெசய்யேவண்டும்; அத ேல
ேவைலப்பாடு ெசய்யப்பட்ட ேகருபீன்கள்
ைவக்கப்படேவண்டும். 32 சீத்த ம் மரத்தால்
ெசய்து, ெபான் தகட்டால் மூடப்பட்ட நான்கு
தூண்களிேல அைதத் ெதாங்கவடு; அந்தத்
தூண்கள் நான்கு ெவள்ளிப் பாதங்கள்ேமல்
ந ற்கவும், அைவகளின் ெகாக்க கள்
ெபான்னினால் ெசய்யப்படவும் ேவண்டும்.
33 ெகாக்க களின்கீேழ அந்த மூடுதைரையத்
ெதாங்கவ ட்டு, சாட்ச ப்ெபட்டிைய அங்ேக
மூடுதைரக்குள்ளாக ைவக்கேவண்டும்;
அந்த மூடுதைர பரிசுத்த இடத்த ற்கும்
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மகா பரிசுத்த இடத்த ற்கும் ப ரிைவ
உண்டாக்கும். 34 மகா பரிசுத்த இடத்த ேல
சாட்ச ப்ெபட்டியன்ேமல் கருபாசனத்ைத
ைவப்பாயாக; 35 மூடுதைரக்கு ெவளிேய
ேமைஜையயும், ேமைஜக்கு எத ேர
ஆசரிப்பு கூடாரத்தன் ெதன்பக்கமாகக்
குத்துவளக்ைக ைவத்து, ேமைஜைய
வடபக்கமாக ைவப்பாயாக. 36இளநீலநூலும்
இரத்தாம்பரநூலும் சவப்புநூலும் த ரித்த
ெமல்லிய பஞ்சுநூலுமாகய இவற்றால்
ச த்த ரத் ைதயல் ேவைலயான ஒரு
ெதாங்கு தைரயும் கூடாரத்தன் வாசலுக்கு
உண்டாக்க , 37 அந்தத் ெதாங்கு தைரக்குச்
சீத்த ம் மரத்தால் ஐந்து தூண்கைளச்
ெசய்து, அைவகைளப் ெபான்தகட்டால்
மூடி, அைவகளுக்குப் ெபான் ெகாக்க கைள
உண்டாக்க , அைவகளுக்கு ஐந்து
ெவண்கலப்பாதங்கைளவார்க்கேவண்டும்.

அத்த யாயம் 27
தகனபலியன் பலிபீடம் (யாத்த ராகமம்.

38:1-7)
1 “ஐந்து முழ நீளமும் ஐந்து முழ

அகலமாக* சீத்த ம் மரத்தால் பலிபீடத்ைதயும்
உண்டாக்கேவண்டும்; அது சதுரமும் மூன்று
முழ உயரமுமாக இருப்பதாக. 2 அதன்
நான்கு மூைலகளிலும் நான்கு ெகாம்புகைள

* அத்த யாயம் 27:1 27:1 7 1/2 அடி நீளம், 7 1/2 அடி அகலம்
41/2அடிஉயரம்
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உண்டாக்கேவண்டும்; அதன் ெகாம்புகள்
அதேனாடுஒன்றாகஇருக்கேவண்டும்;அைத
ெவண்கலத் தகட்டால்மூடேவண்டும். 3அதன்
சாம்பைல எடுக்கத்தகுந்த சட்டிகைளயும்
கரண்டிகைளயும் கண்ணங்கைளயும்
முள்துறடுகைளயும் ெநருப்புச்சட்டிகைளயும்
உண்டாக்கேவண்டும்; அதன்
பணிப்ெபாருட்கைளெயல்லாம்
ெவண்கலத்தால் ெசய்வாயாக.
4 வைலப்பன்னல்ேபான்ற ஒரு ெவண்கலச்
சல்லைடையச் ெசய்து, அந்தச் சல்லைடயன்
நான்கு மூைலகளிலும் நான்கு ெவண்கல
வைளயங்கைள உண்டாக்க , 5 அந்தச்
சல்லைட பலிபீடத்தன் பாதஉயரத்தல்
இருக்கும்படி அைத பலிபீடத்தன்
அடியல் சுற்றைடப்புக்குக் கீேழ
ைவக்கேவண்டும். 6 பலிபீடத்த ற்குச்
சீத்த ம் மரத்தால் தண்டுகைளச் ெசய்து,
அைவகைள ெவண்கலத்தகட்டால்
மூடேவண்டும். 7 பலிபீடத்ைதச் சுமக்கும்படி
அந்தத் தண்டுகள் அதன் இரண்டு
பக்கங்களிலும் வைளயங்களிேல
மாட்டப்பட்டிருக்கேவண்டும். 8 அைத
உள்ேள மற்றும் ெவளிேயவ ட்டுப்
பலைககளினாேல ெசய்யேவண்டும்;
மைலயல் உனக்குக் காண்பக்கப்பட்டபடி
அைதச்ெசய்யேவண்டும்.

ப ராகாரமும்தைரகளும் 38:9-20
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9 “ஆசரிப்பு கூடாரத்த ற்கு ப ராகாரத்ைதயும்
உண்டாக்கேவண்டும்; ெதற்ேக
ெதன்தைசக்கு எத ரான ப ராகாரத்த ற்குத்
த ரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலால் ெசய்யப்பட்ட
நூறுமுழ நீளமான† ெதாங்கு தைரகள்
இருக்கேவண்டும். 10 அைவகளுக்கு
ெவண்கலத்தனால் இருபது தூண்களும்,
இருபது பாதங்களும் இருக்கேவண்டும்;
தூண்களின் ெகாக்க களும் அைவகளின்
வைளயங்களும் ெவள்ளியால்
ெசய்யப்படேவண்டும். 11 அப்படிேய வடக்கு
பக்கத்தன் நீளத்த ற்கும் நூறுமுழ நீளமான‡

ெதாங்கு தைரகள் இருக்கேவண்டும்;
அைவகளுக்கு இருபது தூண்களும்,
அைவகளுக்கு இருபது பாதங்களும்
ெவண்கலமாக இருக்கேவண்டும்;
தூண்களின் ெகாக்க களும் வைளயங்களும்
ெவள்ளியால் ெசய்யப்படேவண்டும்.
12 ப ராகாரத்தன் ேமற்கு பக்கமான
அகலத்த ற்குஐம்பதுமுழ§ நீளமானெதாங்கு
தைரகள் இருக்கேவண்டும்; அைவகளுக்குப்
பத்துத் தூண்களும், அைவகளுக்குப்
பத்துப் பாதங்களும் இருக்கேவண்டும்.
13 சூரியன் உதக்க ற தைசயாகய
க ழக்குப்பக்கத்தன் ப ராகாரம் ஐம்பது முழ*
அகலமாக இருக்கேவண்டும். 14 அங்ேக ஒரு

† அத்த யாயம் 27:9 27:9 150 அடி நீளம் ‡ அத்த யாயம்
27:11 27:11 150அடி நீளம் § அத்த யாயம் 27:12 27:12 75
அடிநீளம் * அத்த யாயம் 27:13 27:13 75அடிநீளம்
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பக்கத்த ற்குப் பதைனந்து முழ† நீளமான
ெதாங்கு தைரகளும், அைவகளுக்கு
மூன்று தூண்களும், அைவகளுக்கு
மூன்று பாதங்களும் இருக்கேவண்டும்.
15 மறுபக்கத்த ற்குப் பதைனந்து
முழ நீளமான ெதாங்கு தைரகளும்,
அைவகளுக்கு மூன்று தூண்களும்,
அைவகளுக்கு மூன்று பாதங்களும்
இருக்கேவண்டும். 16 ப ராகாரத்தன்
வாசலுக்கு இளநீலநூலாலும்
இரத்தாம்பரநூலாலும் சவப்புநூலாலும்
த ரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலாலும் ச த்த ரத்
ைதயல்ேவைலயாகச் ெசய்யப்பட்ட
இருபதுமுழ‡ நீளமான ஒரு ெதாங்கு
தைரயும் அதற்கு நான்கு தூண்களும்,
அைவகளுக்கு நான்கு பாதங்களும்
இருக்கேவண்டும். 17 சுற்று ப ராகாரத்தன்
தூண்கெளல்லாம்ெவள்ளியனால்வைளயம்
கட்டப்பட்டிருக்கேவண்டும்; அைவகளின்
ெகாக்க கள் ெவள்ளியனாலும் அைவகளின்
பாதங்கள் ெவண்கலத்தனாலும்
ெசய்யப்பட்டிருக்கேவண்டும்.
18 ப ராகாரத்தன் நீளம் நூறுமுழமும்§,
இருபக்கத்துஅகலம் ஐம்பதுஐம்பதுமுழமும்,
உயரம் ஐந்து முழமுமாக இருப்பதாக;
அதன் ெதாங்கல்கள் த ரித்த ெமல்லிய

† அத்த யாயம் 27:14 27:14 22 1/2அடிநீளம் ‡ அத்த யாயம்
27:16 27:16 20அடிநீளம் § அத்த யாயம் 27:18 27:18 150அடி
நீளம், 75அடிஅகலம், 7/2அடிஉயரம்
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பஞ்சுநூலினால் ெசய்யப்பட்டு, அதன்
தூண்களின் பாதங்கள் ெவண்கலமாக
இருக்கேவண்டும். 19 ஆசரிப்பு கூடாரத்தன்
எல்லா பணிகளுக்குத் ேதைவயான
எல்லா பணிப்ெபாருட்களும், அதன்
எல்லா ஆப்புகளும், ப ராகாரத்தன்
எல்லா ஆப்புகளும் ெவண்கலமாக
இருக்கேவண்டும்.

வளக்குக்கு ேவண்டிய எண்ெணய் ேலவ .
24:1-4.

20 குத்துவளக்கு எப்ெபாழுதும்
எரிந்துெகாண்டிருக்கும்படி இடித்துப்
ப ழிந்த ெதளிவான ஒலிவ எண்ெணைய
உன்னிடத்தல் ெகாண்டுவரும்படி
இஸ்ரேவலர்களுக்குக் கட்டைளயடு.
21 கூடாரத்தல் சாட்ச சந்ந த க்கு
முன்னிருக்கும் தைரக்கு ெவளிேய
ஆேரானும் அவனுைடய மகன்களும்
மாைல துவங்க அதகாைலவைர
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தானத்தல் அந்த
வளக்ைக எரியைவக்கேவண்டும்; இது
இஸ்ரேவலர்களின் ேதசத்த ற்கு தைலமுைற
தைலமுைறயாக ந ரந்தர கட்டைளயாக
இருக்கட்டும்.

அத்த யாயம் 28
ஆசாரியஉைட.
யாத் 39:1-7
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1 “உன்னுைடய சேகாதரனாகய
ஆேரான் எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம்
ெசய்யும்படி, நீ ஆேராைனயும் அவனுடன்
அவனுைடய மகன்களாகய நாதாப், அபயூ,
எெலயாசார், இத்தாமார் என்னும்ஆேரானின்
மகன்கைளயும் இஸ்ரேவலர்களிலிருந்து
ப ரித்து, உன்னிடம் ேசர்த்துக்ெகாள்.
2 உன்னுைடய சேகாதரனாகய ஆேரானுக்கு,
மகைமயும் அலங்காரமுமாக இருக்கும்படி,
பரிசுத்த ஆைடகைள உண்டாக்கு.
3 ஆேரான் எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம்
ெசய்ய அவைனப் பரிசுத்தப்படுத்தும்படி
அவனுக்கு ஆைடகைள உண்டாக்க,
நான் ஞானத்தன் ஆவயால் ந ரப்பன
வ ேவகமான இருதயமுள்ள எல்லாேராடும் நீ
ெசால்லு. 4 அவர்கள் உண்டாக்கேவண்டிய
ஆைடகள்; மார்ப்பதக்கமும், ஏேபாத்தும்,
அங்கயும், ேவைலப்பாடுடன் ெநய்யப்பட்ட
உள்சட்ைடயும், தைலப்பாைகயும்,
இடுப்புக்கச்ைசயுேம. உன்னுைடய
சேகாதரனாகய ஆேரான் எனக்கு ஆசாரிய
ஊழியம் ெசய்யும்படி, அவனுக்கும்
அவனுைடய மகன்களுக்கும் பரிசுத்த
ஆைடகைள உண்டாக்கேவண்டும்.
5 அவர்கள் ெபான்னும் இளநீலநூலும்
இரத்தாம்பரநூலும் சவப்புநூலும் ெமல்லிய
பஞ்சுநூலும்ேசகரிக்கட்டும்.

ஏேபாத்து
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6 “ஏேபாத்ைதப் ெபான்னினாலும்
இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும்
சவப்புநூலாலும் த ரித்த ெமல்லிய
பஞ்சுநூலாலும் வ ச த்த ரேவைலயாகச்
ெசய்யட்டும். 7 அது ஒன்றாக
இைணக்கப்படும்படி, இரண்டு
ேதாள்துண்டுகளின்ேமலும், அதன் இரண்டு
முைனகளும் ேசர்க்கப்படேவண்டும்.
8 அந்த ஏேபாத்தன்ேமல் இருக்கேவண்டிய
ேவைலப்பாடு மிகுந்த வார்க்கச்ைச அந்த
ேவைலையப்ேபாலேவ, ெபான்னினாலும்
இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும்
சவப்புநூலாலும் த ரித்த ெமல்லிய
பஞ்சுநூலாலும் ெசய்யப்பட்டு, அதேனாடு
ஒன்றாக இருக்கேவண்டும். 9 பன்னும்
நீ இரண்டு ேகாேமதகக்கற்கைள எடுத்து,
இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு மகன்களின்
ெபயர்கைள அைவகளில் ெவட்டுவாயாக.
10 அவர்கள் ப றந்த வரிைசயன்படி,
அவர்களுைடய ெபயர்களில் ஆறு
ெபயர்கள் ஒரு கல்லிலும், மற்ற ஆறு
ெபயர்கள் மறுகல்லிலும் இருக்கேவண்டும்.
11 இரத்தனங்களில் முத்தைர
ெவட்டுக றவர்கள் ெசய்யும் ேவைலக்கு
ஒப்பாக அந்த இரண்டு கற்களிலும்
இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு மகன்களின்
ெபயர்கைள ெவட்டி, அைவகைளப்
ெபான் குவைளகளில் பத ப்பாயாக.
12 ஆேரான் ெயேகாவாவுக்கு முன்பாகத்
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தன்னுைடய இரண்டு ேதாள்களின்ேமலும்
இஸ்ரேவல் மகன்களின் ெபயர்கைள
ஞாபகக்குறயாகச் சுமந்துவர, அந்த இரண்டு
கற்கைளயும் ஏேபாத்து ேதாள்களின்ேமல்
அவர்கைள நைனக்கும்படி கற்களாக
ைவக்கேவண்டும். 13 “ெபான்னினால்
வைளயங்கைளச்ெசய்து, 14 சரியான
அளவுக்குப் பன்னல்ேவைலயான இரண்டு
சங்கலிகைளயும், சுத்தப்ெபான்னினால்
உண்டாக்க , அந்தச் சங்கலிகைள அந்த
வைளயங்களில்பூட்டுவாயாக.

மார்ப்பதக்கம்,யாத்த ராகமம். 39:8-21.
15 “நயாயவத மார்ப்பதக்கத்ைதயும்

வ ச த்த ரேவைலயாகச்ெசய்;அைதஏேபாத்து
ேவைலக்கு ஒப்பாகப் ெபான்னினாலும்
இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும்
த ரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலாலும்
ெசய்வாயாக. 16 அது சதுரமும் இரட்ைடயும்,
ஒரு சாண் நீளமும் ஒரு சாண் அகலமுமாக
இருக்கேவண்டும். 17 அத ேல நான்கு
வரிைச இரத்தனக்கற்கைள நைறயப்
பத க்கவும்; முதலாம் வரிைச பத்மராகமும்
புஷ்பராகமும் மாணிக்கமும், 18 இரண்டாம்
வரிைச மரகதமும் இந்த ரநீலமும்
ைவரமும், 19 மூன்றாம் வரிைச ெகம்பும்
ைவடூரியமும் சுகந்தயும், 20 நான்காம்
வரிைச படிகப்பச்ைசயும் ேகாேமதகமும்
யஸ்பயுமாக இருக்கட்டும்; இைவகள்
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அந்தந்த வரிைசயல் ெபான்னினாேல
பத த்தருக்கேவண்டும். 21 இந்தக் கற்கள்
இஸ்ரேவல் மகன்களின் ெபயர்களின்படிேய
பன்னிரண்டும், அவர்களுைடய ெபயர்கள்
அைவகளில் ெவட்டப்பட்டைவகளுமாக
இருக்கேவண்டும்; பன்னிரண்டு
ேகாத்த ரங்களில் ஒவ்ெவான்றனுைடய
ெபயர் ஒவ்ெவான்ற ேல முத்தைரெவட்டாக
ெவட்டியருக்கேவண்டும். 22மார்ப்பதக்கத்த ற்கு
அதன் பக்கங்களிேல பன்னல்ேவைலயான
சுத்தப்ெபான் சங்கலிகைளயும் ெசய்து,
23 அந்த மார்ப்பதக்கத்த ற்கு இரண்டு ெபான்
வைளயங்கைளயும் ெசய்து, அந்த இரண்டு
வைளயங்கைளயும் மார்ப்பதக்கத்தன்
இரண்டு பக்கங்களிேல ைவத்து,
24 ெபான்னினால் ெசய்த அந்த இரண்டு
பன்னல் ேவைலயான சங்கலிகைளயும்
மார்ப்பதக்கத்தன் பக்கங்களில் இருக்க ற
இரண்டு வைளயங்களில் மாட்டி,
25 அந்த இரண்டு பன்னல் ேவைலயான
சங்கலிகளின் இரண்டு முைனகைள
ஏேபாத்துத் ேதாள்துண்டின்ேமல் அதன்
முன்பக்கத்தல் இருக்கற இரண்டு
வைளயங்களில் மாட்டேவண்டும். 26 நீ
இரண்டு ெபான்வைளயங்கைள ெசய்து,
அைவகைள ஏேபாத்தன் கழக்குபக்கத்த ற்கு
எத ரான மார்ப்பதக்கத்தனுைடய மற்ற
இரண்டு பக்கங்களிலும் அதனுைடய
ஓரத்த ற்குள்ளாக ைவத்து, 27 ேவறு இரண்டு
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ெபான்வைளயங்கைளச்ெசய்து,அைவகைள
ஏேபாத்தன் முன்பக்கத்து இரண்டு
கீழ்ப்பக்கங்களில் அதன் இைணப்புக்கு
எத ராகவும், ஏேபாத்தன் ேவைலப்பாடு
மிகுந்த வார்க்கச்ைசக்கு ேமலாகவும்
ைவத்து, 28 மார்ப்பதக்கம் ஏேபாத்தன்
வச த்த ரமான வார்க்கச்ைசக்கு ேமலாக
இருக்கும்படி, அது ஏேபாத்தலிருந்து
நீங்காதபடி, அைத அதன் வைளயங்களால்
ஏேபாத்து வைளயங்கேளாடு இளநீல
நாடாவனால் கட்டேவண்டும்.
29 ஆேரான் பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்குள்
நுைழயும்ேபாது, இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு
மகன்களின் ெபயர்கைளத் தன்னுைடய
இருதயத்தன்ேமல் இருக்கும் நயாயவத
மார்ப்பதக்கத்த ேல ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தானத்தல் ஞாபகக்குறயாக
எப்ெபாழுதும் அணிந்துெகாள்ளேவண்டும்.
30 நயாயவத மார்ப்பதக்கத்த ேல ஊரீம்
தும்மீம்* என்பைவகைள ைவக்கேவண்டும்;
ஆேரான் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தானத்தல்
நுைழயும்ேபாது, அைவகள் அவனுைடய
இருதயத்தன்ேமல் இருக்கேவண்டும்;
ஆேரான் தன்னுைடய இருதயத்தன்ேமல்
இஸ்ரேவலர்களுைடய நயாயவதையக்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தானத்தல்

* அத்த யாயம் 28:30 28:30 ேதவனுைடய
ச த்தத்ைத அற ந்துக் ெகாள்ள இந்த ஊரீம் தும்மீம்
உபேயாகப்படுத்தப்பட்டது
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எப்ெபாழுதும்அணிந்துெகாள்ளேவண்டும்.

மற்ற ஆசாரிய உைடகள், (யாத்த ராகமம்
39:22-31).

31 “ஏேபாத்தன் கீழ் அங்கைய முழுவதும்
இளநீலநூலால் உண்டாக்கேவண்டும்.
32 தைல நுைழகற அதன் துவாரம் அதன்
நடுவல் இருக்கவும், அதன் துவாரத்த ற்கு
ெநய்யப்பட்ட ேவைலப்பாடுள்ள ஒரு
நாடா சுற்றலும் இருக்கேவண்டும்;
அது கழியாதபடி மார்க்கவசத்தன்
துவாரத்த ற்கு ஏற்றதாக இருக்கேவண்டும்.
33 அதன் கீழ் ஓரங்களில் இளநீலநூல்
இரத்தாம்பரநூல் சவப்புநூல் ேவைலயால்
ெசய்யப்பட்ட மாதுளம்பழங்கைளயும்,
அைவகளுக்கு இைடயைடேய
சுற்றலும் ெபான்மணிகைளயும் அதன்
ஓரங்களில் சுற்றலும் ெதாங்கும்படி
ெசய்துைவக்கேவண்டும். 34 அங்கயன்
ஓரங்களில் சுற்றலும் ஒரு ெபான்மணியும்
ஒரு மாதுளம்பழமும், ஒரு ெபான்மணியும்
ஒரு மாதுளம்பழமுமாகத் ெதாங்கட்டும்.
35 ஆேரான் ஆராதைன ெசய்யக்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் பரிசுத்த
இடத்த ற்குள் நுைழயும்ேபாதும், ெவளிேய
வரும்ேபாதும், அவன் சாகாதபடி,
அதன் சத்தம் ேகட்கப்படும்படி அைத
அணிந்துெகாள்ளேவண்டும்.
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36 “சுத்தப்ெபான்னினால் ஒரு
தகட்ைடச்ெசய்து, ெயேகாவாவுக்குப்
பரிசுத்தம் என்று அத ேல முத்தைர
ெவட்டாக ெவட்டி, 37 அது தைலப்பாைகயல்
இருக்கும்படி அைத இளநீல
நாடாவனால் பாைகயன் முகப்ப ேல
கட்டுவாயாக. 38 இஸ்ரேவலர்கள்
தங்களுைடய பரிசுத்த காணிக்ைககளாகப்
பைடக்கும் பரிசுத்தமானைவகளின்
அக்க ரமத்ைத ஆேரான் சுமக்கும்படி,
அது ஆேரானுைடய ெநற்றயன்ேமல்
இருப்பதாக; ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
அவர்கள் அங்கீகரிக்கப்படும்படி,
அது எப்ெபாழுதும் அவனுைடய
ெநற்றயன்ேமல் இருக்கேவண்டும்.
39 “ெமல்லிய பஞ்சுநூலால் ேவைலப்பாடு
மிகுந்த உள்சட்ைடயும், ெமல்லிய
பஞ்சுநூலால் தைலப்பாைகையயும்
உண்டாக்க , இடுப்புக்கச்ைசைய
ேவைலப்பாட்டுடன் ெசய்யேவண்டும்.
40 “ஆேரானுைடய மகன்களுக்கும்,
மகைமயும் அலங்காரமுமாக இருக்கும்படி,
அங்ககைளயும், இடுப்புக்கச்ைசகைளயும்,
தைலப்பட்ைடகைளயும்உண்டாக்கேவண்டும்.
41 உன்னுைடய சேகாதரனாகய ஆேரானும்
அவனுடன் அவனுைடய மகன்களும் எனக்கு
ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்யும்படி, நீ அந்த
ஆைடகைள அவர்களுக்கு அணிவத்து,
அவர்கைள அப ேஷகம்ெசய்து, அவர்கைளப்
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ப ரதஷ்ைடெசய்து, அவர்கைளப்
பரிசுத்தப்படுத்தேவண்டும். 42அவர்களுைடய
ந ர்வாணத்ைத மூடும்படி, இடுப்புத்துவங்க
முழங்கால்வைர அணிய சணல்நூல்
உள்ளாைடகைளயும் உண்டாக்கேவண்டும்.
43 ஆேரானும் அவனுைடய மகன்களும்
பரிசுத்த இடத்த ேல ஆராதைனெசய்ய
ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்குள் நுைழயும்ேபாதும்
பலிபீடத்தன் அருகல் ேசரும்ேபாதும்,
அக்க ரமம் சுமந்து அவர்கள் சாகாதபடி,
அைவகைள அணிந்தருக்கேவண்டும்;
இது அவனுக்கும் அவனுக்குப் பன்வரும்
சந்தத க்கும்ந ரந்தர கட்டைள.

அத்த யாயம் 29
ஆசாரியர்களின்ப ரதஷ்ைட ேலவ , 8:1-36

1 “அவர்கள் எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம்
ெசய்ய அவர்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்தும்படி,
நீ அவர்களுக்குச் ெசய்யேவண்டியது:
ஒரு காைளையயும் பழுதற்ற இரண்டு
ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் ெதரிந்துெகாள்.
2புளிப்ப ல்லாஅப்பத்ைதயும், எண்ெணயேல
பைசந்த புளிப்ப ல்லா அத ரசங்கைளயும்,
எண்ெணய் பூசப்பட்ட புளிப்ப ல்லா
அைடகைளயும் ேகாதுைமயன்
ெமல்லியமாவனால் ெசய்து, 3 அைவகைள
ஒரு கூைடய ேல ைவத்து, கூைடேயாடு
அைவகைளயும் காைளையயும் இரண்டு
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ஆட்டுக்கடாக்கைளயும் ெகாண்டுவந்து,
4 ஆேராைனயும் அவனுைடய மகன்கைளயும்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசல் முன்பாக
வரச்ெசய்து, அவர்கைளத் தண்ணீரால்
கழுவ , 5 அந்த ஆைடகைள எடுத்து,
ஆேரானுக்கு உள்சட்ைடையயும், ஏேபாத்தன்
கீழ் அங்கையயும், ஏேபாத்ைதயும்,
மார்ப்பதக்கத்ைதயும் அணிந்து, ஏேபாத்தன்
வச த்த ரமான இடுப்புக்கச்ைசயும்
அவனுக்குக் கட்டி, 6 அவன் தைலய ேல
தைலப்பாைகையயும் ைவத்து, பரிசுத்த
க ரீடத்ைதத் தைலப்பாைகயன்ேமல்
அணிந்து, 7 அப ேஷக ைதலத்ைத எடுத்து,
அவனுைடய தைலயன்ேமல் ஊற்ற ,
அவைன அப ேஷகம் ெசய்யேவண்டும்.
8 பன்பு அவனுைடய மகன்கைள
வரச்ெசய்து, ஆசாரியஊழியம் அவர்களுக்கு
ந ரந்தர கட்டைளயாக இருக்கும்படி,
அவர்களுக்கும் அங்ககைள உடுத்து.
9ஆேரானுக்கும் அவனுைடய மகன்களுக்கும்
இடுப்புக்கச்ைசகைளக் கட்டி,* அவனுைடய
மகன்களுக்கு ெதாப்ப கைளயும் அணிந்து,
இப்படியாக ஆேராைனயும் அவனுைடய
மகன்கைளயும் ப ரதஷ்ைடெசய்யேவண்டும்.
10 “காைளைய ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கு
முன்பாகக் ெகாண்டுவரேவண்டும்;
அப்ெபாழுது ஆேரானும் அவனுைடய

* அத்த யாயம் 29:9 29:9 ஆசாரியத்தவம் ந ரந்தரமான
கட்டைள
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மகன்களும் தங்களுைடய ைககைளக்
காைளயனுைடய தைலயன்ேமல்
ைவக்கேவண்டும். 11 பன்பு நீ அந்தக்
காைளைய ஆசரிப்புக்கூடாரத்து வாசலின்
அருகல் ெயேகாவாவுைடய சந்ந தானத்தல்
ெகான்று, 12 அதனுைடய இரத்தத்தல்
ெகாஞ்சம் எடுத்து, உன்னுைடய வ ரலினால்
பலிபீடத்தன் ெகாம்புகள்ேமல் பூச , மற்ற
இரத்தம் முழுவைதயும் பலிபீடத்தன்
அடிய ேல ஊற்ற , 13 குடல்கைள மூடிய
ெகாழுப்பு யாைவயும், கல்லீரலின்ேமலுள்ள
சவ்ைவயும், இரண்டு சறுநீரகங்கைளயும்,
அைவகளின்ேமலுள்ள ெகாழுப்ைபயும்
எடுத்து, பலிபீடத்தன்ேமல் எரித்து,
14 காைளயன் இைறச்சையயும்
அதன் ேதாைலயும் அதன்
சாணிையயும் முகாமிற்கு ெவளிேய
அக்கனியால் சுட்ெடரிக்கேவண்டும்;
இது பாவநவாரணபலி. 15 “பன்பு
அந்த ஆட்டுக்கடாக்களில் ஒன்ைறக்
ெகாண்டுவந்து நறுத்தேவண்டும்;
அதனுைடய தைலயன்ேமல் ஆேரானும்
அவனுைடய மகன்களும் தங்களுைடய
ைககைள ைவத்து. 16 அந்தக் கடாைவ
அடித்து, அதன் இரத்தத்ைதப் ப டித்து,
பலிபீடத்தன் ேமல் சுற்றலும் ெதளித்து,
17 ஆட்டுக்கடாைவத் துண்டு துண்டாக
ெவட்டி, அதனுைடய குடல்கைளயும்
அதனுைடய ெதாைடகைளயும் கழுவ ,
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அைவகைள அந்த ெவட்டப்பட்ட
இைறச்ச த் துண்டுகேளாடும் அதனுைடய
தைலேயாடும் ைவத்து, 18 ஆட்டுக்கடா
முழுவைதயும் பலிபீடத்தன்ேமல்
எரித்துவடு; இது ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தும் சர்வாங்கதகனபலி; இது சுகந்த
வாசைனயும் ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தும்
தகனபலியுமாக இருக்கும். 19 “பன்பு
மற்ற ஆட்டுக்கடாைவயும் ெகாண்டுவந்து
நறுத்தேவண்டும்; அதனுைடய
தைலயன்ேமல் ஆேரானும் அவனுைடய
மகன்களும் தங்களுைடய ைககைள
ைவக்கேவண்டும். 20 அப்ெபாழுது அந்தக்
கடாைவக்ெகான்று,அதனுைடயஇரத்தத்தல்
ெகாஞ்சம் எடுத்து, ஆேரானின் வலது காதன்
மடலிலும், அவனுைடய மகன்களின் வலது
காதுகளின் மடலிலும், அவர்களுைடய
வலது ைககளின் ெபருவ ரலிலும்,
அவர்களுைடய வலது கால்களின்
ெபருவ ரலிலும் பூச , மற்ற இரத்தத்ைதப்
பலிபீடத்தன்ேமல் சுற்றலும் ெதளித்து,
21பலிபீடத்தன்ேமல்இருக்கும்இரத்தத்தலும்
அப ேஷகத் ைதலத்தலும் ெகாஞ்சம் எடுத்து,
ஆேரானும் அவனுைடய ஆைடகளும்
அவனுைடய மகன்களும் அவர்களுைடய
ஆைடகளும் பரிசுத்தமாக்கப்படும்படி,
அவன்ேமலும் அவனுைடய ஆைடகள்ேமலும்
அவனுைடயமகன்கள்ேமலும்அவர்களுைடய
ஆைடகள்ேமலும் ெதளிக்கேவண்டும்.
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22 அந்த ஆட்டுக்கடா ப ரதஷ்ைடயன்
ஆட்டுக்கடாவாக இருப்பதால், அதலுள்ள
ெகாழுப்ைபயும் வாைலயும் குடல்கைள
மூடிய ெகாழுப்ைபயும் கல்லீரலின்ேமலுள்ள
சவ்ைவயும் இரண்டு சறுநீரகங்கைளயும்
அைவகளின்ேமலுள்ள ெகாழுப்ைபயும்
வலதுபக்கத்து முன்னந்ெதாைடையயும்,
23 ெயேகாவாவுைடய சந்ந தானத்தல்
ைவத்தருக்க ற புளிப்பல்லாஅப்பங்களுள்ள
கூைடயல் ஒரு அப்பத்ைதயும்
எண்ெணயட்ட அப்பமாக ய ஒரு
அத ரசத்ைதயும் ஒரு அைடையயும்
எடுத்து, 24 அைவகள் எல்லாவற்ைறயும்
ஆேரானின்உள்ளங்ைககளிலும்அவனுைடய
மகன்களின் உள்ளங்ைககளிலும்
ைவத்து, அைவகைளக் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தானத்தல் அைசவாட்டப்படும்
காணிக்ைகயாக அைசவாட்டி,
25 பன்பு அைவகைள அவர்கள்
ைககளிலிருந்து எடுத்து, பலிபீடத்தன்ேமல்
சர்வாங்கதகனபலிேயாடு ைவத்து,
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தானத்தல்
சுகந்த வாசைனயாகத் எரித்துப்ேபாடு;
இது ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தப்படும்
தகனபலி. 26 “ஆேரானுைடய ப ரதஷ்ைடயன்
ஆட்டுக்கடாவ ேல மார்புப்பகுதைய
எடுத்து, அைதக் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தானத்தல் அைசவாட்டப்படும்
காணிக்ைகயாக அைசவாட்டு; அது
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உன்னுைடய பங்காக இருக்கும். 27 ேமலும்,
ஆேரானுைடய ப ரதஷ்ைடக்கும் அவனுைடய
மகன்களுைடய ப ரதஷ்ைடக்கும் நயமித்த
ஆட்டுக்கடாவல் அைசவாட்டப்படுக ற
மார்புப்பகுதையயும் உயர்த்த ப்
பைடக்கப்படுக ற முன்னந்ெதாைடையயும்
பரிசுத்தப்படுத்துவாயாக. 28அதுஏெறடுத்துப்
பைடக்க ற பைடப்பானதால், இஸ்ரேவலர்கள்
பலியடுகறைவகளில் அைவகேள ந த்தய
கட்டைளயாக ஆேராைனயும் அவனுைடய
மகன்கைளயும் ேசர்வதாக; இஸ்ரேவலர்கள்
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தானத்தல்
உயர்த்த ப் பைடக்க ற சமாதானபலிகளில்
அைவகேள உயர்த்த ப் பைடக்கும் பைடப்பாக
இருக்கேவண்டும். 29 “ஆேரானின்
பரிசுத்த ஆைடகள், அவனுக்குப்பன்பு,
அவனுைடய மகன்களுக்கு ேசரும்;
அவர்கள் அைவகைள அணிந்துெகாண்டு,
அப ேஷகம்ெசய்யப்பட்டுப்ப ரதஷ்ைடயாக்கப்படுவார்கள்.
30 அவனுைடய மகன்களில் அவனுைடய
பட்டத்த ற்கு வருகற ஆசாரியன் பரிசுத்த
இடத்தல் ஆராதைன ெசய்வதற்கு
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல் நுைழயும்ேபாது,
அைவகைள ஏழுநாட்கள்வைர
அணிந்துெகாள்ளேவண்டும்.
31 “ப ரதஷ்ைடயன் ஆட்டுக்கடாைவக்
ெகாண்டுவந்து, அதனுைடய இைறச்சைய
பரிசுத்த இடத்தல் சைமக்கேவண்டும்.
32 அந்த ஆட்டுக்கடாவன் இைறச்சையயும்,
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கூைடயலிருக்கற அப்பத்ைதயும்,
ஆேரானும் அவனுைடய மகன்களும்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலிேல
சாப்ப டேவண்டும். 33 அவர்கைளப்
ப ரதஷ்ைடச்ெசய்து பரிசுத்தப்படுத்தும்படி,
அைவகளால் பாவநவ ர்த்த †

ெசய்யப்பட்டபடியால், அைவகைள
அவர்கள் சாப்ப டேவண்டும்; அந்நயேனா
அைவகைள சாப்ப டக்கூடாது; அைவகள்
பரிசுத்தமானைவகள். 34 ப ரதஷ்ைடயன்
இைறச்சயலும் அப்பத்தலும் ஏதாவது
அதகாைலவைர மீதயாக இருந்ததால்,
அைத அக்கனியால் சுட்ெடரிக்கேவண்டும்;
அது சாப்ப டப்படக்கூடாது, அது
பரிசுத்தமானது. 35 “இந்தபடி நான்
உனக்குக் கட்டைளய ட்ட எல்லாவற்ைறயும்
நீஆேரானுக்கும்அவனுைடயமகன்களுக்கும்
ெசய்யேவண்டும்; ஏழுநாட்கள்வைர
நீ அவர்கைளப் ப ரதஷ்ைடெசய்து,
36 பாவநவ ர்த்த க்காக ஒவ்ெவாரு நாளிலும்
ஒவ்ெவாரு காைளையப் பாவநவாரண
பலியாகப் பலிய ட்டு; பலிபீடத்துக்காகப்
பரிகாரம் ெசய்தபன்பு, அந்தப்
பலிபீடத்ைதச் சுத்த கரிக்கெசய்யேவண்டும்;
அைதப் பரிசுத்தப்படுத்தும்படி
அைத அப ேஷகம்ெசய்யேவண்டும்.
37 ஏழுநாட்கள்வைர பலிபீடத்த ற்காகப்

† அத்த யாயம் 29:33 29:33 பாவமன்னிப்புக்காக;
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பரிகாரம்ெசய்து,அைதப்பரிசுத்தமாக்கேவண்டும்;
பலிபீடமானது மகா பரிசுத்தமாக இருக்கும்;
பலிபீடத்ைதத் ெதாடுக றெதல்லாம்
பரிசுத்தமாகும்.

தனந்ேதாறும் இடும் பலிகள்
எண்ணாகமம்: 28:1-8

38 “பலிபீடத்தன்ேமல் நீ பலிய டேவண்டியது
என்னெவன்றால்; இைடவ டாமல்
ஒவ்ெவாருநாளிலும்ஒருவயதுைடயஇரண்டு
ஆட்டுக்குட்டிகைளப் பலிய டேவண்டும்.
39 ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையக் காைலயலும்,
மற்ற ஆட்டுக்குட்டிைய மாைலயலும்
பலிய டேவண்டும். 40 ஒரு மரக்காலிேல
பத்தல் ஒரு பங்கானதும்,‡ இடித்துப் ப ழிந்த
காற்படி எண்ெணயேல பைசந்ததுமாகய
ெமல்லியமாைவயும்,பானபலியாகக்கால்படி
த ராட்ைச ரசத்ைதயும்,ஒருஆட்டுக்குட்டியுடன்
பைடக்கேவண்டும். 41 மற்ற ஆட்டுக்குட்டிைய
மாைலய ேல பலிய ட்டு, காைலய ேல
ெசலுத்தன ஆகாரபலிக்கும் பானபலிக்கும்
ஒேரமாத ரியாக அைதக் ெயேகாவாவுக்குச்
சுகந்த வாசைனயான தகனபலியாகப்
பைடக்கேவண்டும். 42உன்னுடேன ேபசும்படி
நான் உங்கைளச் சந்த க்கும் இடமாயருக்க ற
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தனுைடய வாசலாகய
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தய ேல, உங்கள்
தைலமுைறேதாறும் ெசலுத்தப்படேவண்டிய

‡ அத்த யாயம் 29:40 29:40ஒருக ேலாஒலிவஎண்ெணய்
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ந த்தய சர்வாங்க தகனபலி இதுேவ.
43 அங்ேக இஸ்ரேவலர்கைளச்
சந்த ப்ேபன்; அந்த இடம் என்னுைடய
மகைமயனால் பரிசுத்தமாக்கப்படும்.
44 ஆசரிப்புக்கூடாரத்ைதயும் பலிபீடத்ைதயும்
நான் பரிசுத்தமாக்குேவன்; எனக்கு
ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்யும்படி,
ஆேராைனயும் அவனுைடய மகன்கைளயும்
பரிசுத்தப்படுத்த , 45 இஸ்ரேவலர்களின்
நடுேவநான்தங்க ,அவர்களுக்குத்ேதவனாக
இருப்ேபன். 46 தங்கள் நடுேவ நான்
தங்கும்படி,தங்கைளஎக ப்துேதசத்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்த நான் தங்களுைடய
ேதவனாகய ெயேகாவா என்று அவர்கள்
அறவார்கள்; நாேன அவர்களுைடய
ேதவனாகயெயேகாவா.

அத்த யாயம் 30
தூபபீடம்,யாத்த ரா 37:25-28.

1 “தூபங்காட்டுவதற்குஒருதூபபீடத்ைதயும்
சீத்த ம் மரத்தால் உண்டாக்கேவண்டும்.
2 அது ஒரு முழ நீளமும் ஒரு முழ
அகலமுமான சதுரமும், இரண்டு
முழ உயரமுமாக *இருக்கேவண்டும்,
அதனுைடய ெகாம்புகள் அதேனாடு
ஒன்றாக இருக்கேவண்டும். 3 அதன்

* அத்த யாயம் 30:2 30:2 18அங்குலம்சதுரமும் 36அங்குலம்
உயரம்
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ேமல்பக்கத்ைதயும் சுற்றுப்புறத்ைதயும்
அதன் ெகாம்புகைளயும் தகட்டால் மூடி,
சுற்றலும் அதற்குப் ெபான்வளிம்ைப
உண்டாக்க , 4 அந்த வளிம்பன்கீேழ
அதன் இரண்டு பக்கங்களிலும் அைதச்
சுமக்கும் தண்டுகளின் இடங்களாகய
அதன் இரண்டு பக்கத்து இரண்டு
மூைலகளிலும் இரண்டு ெபான்
வைளயங்கைள உண்டாக்கேவண்டும்.
5 அந்தத் தண்டுகைளயும் சீத்த ம் மரத்தால்
ெசய்து, அைவகைளயும் ெபான்தகட்டால்
மூடேவண்டும். 6 சாட்ச ப்ெபட்டிக்கு
முன்பாக இருக்கும் தைரச்சீைலக்கும், நான்
உன்ைனச் சந்த க்கும் இடமாகய சாட்ச
சந்ந தயன்ேமலுள்ள கருபாசனத்த ற்கும்
முன்பாக அைத ைவக்கேவண்டும்.
7 ஆேரான் காைலேதாறும் அதன்ேமல்
நறுமண தூபம்காட்டேவண்டும்;
மாைலயல் வளக்ேகற்றும்ேபாதும்
அதன்ேமல் தூபம்காட்டேவண்டும்;
வளக்குகைள வளக்கும்ேபாதும் அதன்ேமல்
தூபம்காட்டேவண்டும். 8 உங்களுைடய
தைலமுைறேதாறும் ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் காட்டேவண்டிய ந ரந்தர
தூபம் இதுேவ. 9 அதன்ேமல் அந்நய
தூபத்ைதேயா, தகனபலிையேயா,
ஆகாரபலிையேயா பைடக்கேவண்டாம்;
அதன்ேமல் பானபலிைய ஊற்றவும்
ேவண்டாம். 10வருடத்தல் ஒருமுைறஆேரான்
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பாவநவாரணபலியன் இரத்தத்தால்
அதன் ெகாம்புகளின்ேமல் பரிகாரம்
ெசய்யேவண்டும்; உங்களுைடய
தைலமுைறேதாறும் வருடத்தல் ஒருமுைற
அதன்ேமல் பரிகாரம் ெசய்யேவண்டும்;
அது ெயேகாவாவுக்கு மகா பரிசுத்தமானது
என்றார்.

ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் தருப்பணிக்குக்
பாவநவர்த்த க்கானபணம்

11 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : 12 “நீ இஸ்ரேவலர்கைள
அவர்கள் எண்ணிக்ைகயன்படி
கணக்குப்பார்க்க, அவர்கைள
எண்ணும்ேபாது, அவர்களுக்குள்ேள
ஒரு வாைத உண்டாகாதபடி, அவர்களில்
ஒவ்ெவாருவனும் எண்ணப்படும் ேநரத்தல்
தன்தன் ஆத்துமாவுக்காகக் ெயேகாவாவுக்கு
மீட்கும் ெபாருைளக் ெகாடுக்கேவண்டும்.
13 எண்ணப்படுகறவர்களின் கணக்க ேல
ேசருக ற ஒவ்ெவாருவனும் பரிசுத்த
ஸ்தலத்தன் ேசக்கல் கணக்கன்படி
அைரச்ேசக்கல் ெகாடுக்கேவண்டும்;
ஒரு ேசக்கலுக்கு இருபது ேகரா†;
ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தப்படுவது
அைரச்ேசக்கல். 14 எண்ணப்படுகறவர்களின்
கணக்க ேல ேசருக ற இருபது
வயது முதற்ெகாண்டு அதற்கு

† அத்த யாயம் 30:13 30:13 20 ேகரா
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ேமற்பட்ட ஒவ்ெவாருவனும் அைதக்
ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தேவண்டும்.
15 உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்காகப்
பாவநவ ர்த்த ெசய்யும்படி நீங்கள்
ெயேகாவாவுக்குக் காணிக்ைக
ெசலுத்தும்ேபாது, ெசல்வந்தன்
அைரச்ேசக்கலுக்கு அதகமாகக்
ெகாடுக்கவும் ேவண்டாம், தரித்த ரன்
அதற்குக் குைறவாகக் ெகாடுக்கவும்
ேவண்டாம். 16 அந்த பாவநவ ர்த்த
பணத்ைத நீ இஸ்ரேவலர்கள் ைகயல்
வாங்க , அைத ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
தருப்பணிக்குக் ெகாடுக்கேவண்டும்; அது
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் உங்கள்
ஆத்துமாக்களுக்காகப் பாவநவ ர்த்த
ெசய்வதற்கு, இஸ்ரேவலர்களுக்கு
ஞாபகக்குறயாகஇருக்கும்என்றார்.

கழுவும்ெவண்கலத்துெதாட்டி
17 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்க : 18 “கழுவுவதற்கு ெவண்கலத்தால்
ஒரு ெதாட்டிையயும், ெவண்கலத்தால்
அதன் பாதத்ைதயும் உண்டாக்க ,
அைத ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கும்
பலிபீடத்த ற்கும் நடுேவ ைவத்து,
அத ேல தண்ணீர் ஊற்றேவண்டும்.
19 அதனிடம் ஆேரானும் அவனுைடய
மகன்களும் தங்களுைடய ைககைளயும்
தங்களுைடயகால்கைளயும்கழுவேவண்டும்.
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20 அவர்கள் ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்குள்
நுைழயும்ேபாதும், ெயேகாவாவுக்குத்
தகனத்ைதக் ெகாளுத்தவும் பலிபீடத்தல்
ஆராதைனெசய்ய ேசரும்ேபாதும்,
அவர்கள் சாகாதபடி தண்ணீரினால்
தங்கைளக் கழுவேவண்டும். 21 அவர்கள்
சாகாதபடி தங்களுைடய ைககைளயும்
தங்களுைடயகால்கைளயும்கழுவேவண்டும்;
இது தைலமுைறேதாறும் அவனுக்கும்
அவனுைடய சந்ததயார்களுக்கும் ந ரந்தர
கட்டைளயாகஇருக்கும்என்றார்.
அப ேஷகைதலம்

22பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
23 “ேமன்ைமயான நறுமணப்ெபாருட்களாகய
சுத்தமான ெவள்ைளப்ேபாளத்தல் பரிசுத்த
இடத்தன் ேசக்கலின்படி ஐந்நூறு ேசக்கல்‡

எைடையயும், நறுமணப்பட்ைடய ேல
அதல் பாதயாகய இருநூற்று ஐம்பது
ேசக்கல் எைடையயும், சுகந்த வசம்பல்
இருநூற்று ஐம்பது ேசக்கல் எைடையயும்,
24 இலவங்கப்பட்ைடயல் ஐந்நூறு ேசக்கல்
எைடையயும், ஒலிவ எண்ெணயல் ஒரு
குடம் எண்ெணையயும் எடுத்து, 25அதனால்,
பரிமளத்ைதலக்காரன் ெசய்வதுேபால,
கூட்டப்பட்ட பரிமளத்ைதலமாகய சுத்தமான
அப ேஷக ைதலத்ைத உண்டாக்கு; அது
பரிசுத்த அப ேஷக ைதலமாக இருப்பதாக.
‡ அத்த யாயம் 30:23 30:23 ஏறக்குைறய, 6 க ேலா.
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26 அதனாேல ஆசரிப்புக்கூடாரத்ைதயும்,
சாட்ச ப்ெபட்டிையயும், 27 ேமைஜையயும்,
அதன் பணிப்ெபாருட்கள் எல்லாவற்ைறயும்,
குத்துவளக்ைகயும், அதன் கருவகைளயும்,
தூப பீடத்ைதயும், 28 தகன பலிபீடத்ைதயும்
அதன் பணிப்ெபாருட்கள் எல்லாவற்ைறயும்,
ெதாட்டிையயும், அதன் பாதத்ைதயும்
அப ேஷகம்ெசய்து, 29 அைவகள் மகா
பரிசுத்தமாக இருக்கும்படி, அைவகைளப்
பரிசுத்தப்படுத்தேவண்டும்; அைவகைளத்
ெதாடுக றெதல்லாம் பரிசுத்தமாக இருக்கும்.
30 ஆேரானும் அவனுைடய மகன்களும்
எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம் ெசய்யும்படி,
நீ அவர்கைள அப ேஷகம்ெசய்து,
அவர்கைளப் பரிசுத்தப்படுத்தேவண்டும்.
31 இஸ்ரேவலர்களுடன் நீ ேபச ச்
ெசால்லேவண்டியது: உங்களுைடய
தைலமுைறேதாறும்இதுஎனக்குரிய பரிசுத்த
அப ேஷகத் ைதலமாக இருக்கேவண்டும்.
32 இது மனிதர்களுைடய சரீரத்தன்ேமல்
ஊற்றப்படக்கூடாது; இது ெசய்யப்பட்ட
முைறயன்படி அவர்கள் ேவெறாரு
ைதலத்ைதச் ெசய்யவும்கூடாது; இது
பரிசுத்தமானது, இது உங்களுக்குப்
பரிசுத்தமாக இருக்கும். 33 இந்த
முைறயன்படிேய ைதலங்கூட்டுகறவனும்,
அதல் எடுத்து அந்நயன்ேமல்
ஊற்றுகறவனும், தன்னுைடய மக்களில்
இராதபடி அறுப்புண்டுேபாகேவண்டும் என்று
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ெசால்என்றார்.

தூபம்
34 “பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்க : சுத்த ெவள்ைளப்ேபாளமும்
குங்கலியமும் அல்பான் ப சனுமாகய
கந்தவர்க்கங்கைளயும் சுத்தமான
சாம்ப ராணிையயும் நீ சமஎைடயாக எடுத்து,
35 ைதலக்காரன் ெசய்க றதுேபால அதற்குப்
பரிமளேமற்ற , தூய்ைமயான பரிசுத்த
தூபவர்க்கமாக்க , 36 அதல் ெகாஞ்சம்
எடுத்துப் ெபாடியாக இடித்து, நான்உன்ைனச்
சந்த க்கும் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தலிருக்கும்
சாட்ச சந்ந தயல் ைவக்கேவண்டும்;
அது உங்களுக்கு மகா பரிசுத்தமாக
இருக்கேவண்டும். 37இந்தத்தூபவர்க்கத்ைத
நீ ெசய்யேவண்டிய முைறயன்படி
உங்களுக்காகச் ெசய்துெகாள்ளக்கூடாது;
இது ேயேகாவாக்ெகன்று உனக்குப்
பரிசுத்தமாக இருக்கேவண்டும். 38 இதற்கு
ஒப்பானைதமுகருகறதற்காகச்ெசய்க றவன்
தன்னுைடய மக்களில் இல்லாதபடி
துண்டிக்கப்படேவண்டும்என்றார்.

அத்த யாயம் 31
ெபசெலேயலும் அேகாலியாபும். யாத்.

35:30-36:1
1 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய

ேநாக்க : 2 “நான் யூதாவன் ேகாத்த ரத்தல்
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ஊருைடய மகனான ஊரியன் மகன்
ெபசெலேயைலப் ெபயர்ெசால்லி
அைழத்து, 3 வத்தயாசமான ேவைலகைள
அவன் ேயாச த்துச் ெசய்க றதற்கும்,
ெபான்னிலும் ெவள்ளியலும்
ெவண்கலத்தலும் ேவைலெசய்வதற்கும்,
4 இரத்தனங்கைள முத்தைரெவட்டாக
ெவட்டிப் பத க்க றதற்கும், மரத்தல்
அலங்காரேவைலகைளச் ெசய்வதற்கும்,
5 மற்றும் எல்லாவத ேவைலகைளயும்
யூகத்துச் ெசய்வதற்கும் ேவண்டிய
ஞானமும், புத்தயும், அறவும் அவனுக்கு
உண்டாக, அவைன ேதவஆவயனால்
ந ரப்ப ேனன். 6 ேமலும், தாண்
ேகாத்த ரத்தலுள்ளஅக சாமாகன்மகனாகய
அேகாலியாைபயும் அவனுடன் துைணயாகக்
கூட்டினதுமட்டுமல்லாமல், ஞான
இருதயமுள்ள யாவருைடய இருதயத்தலும்
ஞானத்ைத அருளிேனன்; நான் உனக்குக்
கட்டைளய ட்ட எல்லாவற்ைறயும் அவர்கள்
ெசய்வார்கள். 7 ஆசரிப்புக்கூடாரத்ைதயும்
சாட்ச ப்ெபட்டிையயும் அதன்ேமலுள்ள
கருபாசனத்ைதயும், கூடாரத்தலுள்ள எல்லா
பணிப்ெபாருட்கைளயும், 8 ேமைஜையயும்
அதன் பணிப்ெபாருட்கைளயும், சுத்தமான
குத்துவளக்ைகயும் அதன் எல்லா
கருவகைளயும், தூபபீடத்ைதயும்,
9 தகனபலிபீடத்ைதயும் அதன் எல்லா
பணிப்ெபாருட்கைளயும், ெதாட்டிையயும்
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அதன் பாதத்ைதயும், 10 ஆராதைன
ஆைடகைளயும், ஆசாரிய ஊழியம்
ெசய்வதற்கான ஆசாரியனாகய
ஆேரானின் பரிசுத்த ஆைடகைளயும்,
அவனுைடய மகன்களின் ஆைடகைளயும்,
11 அப ேஷக ைதலத்ைதயும், பரிசுத்த
ஸ்தலத்த ற்கு வாசைனப்ெபாருட்களாகய
தூபவர்க்கத்ைதயும், நான் உனக்குக்
கட்டைளய ட்டபடி, அவர்கள் ெசய்யேவண்டும்
என்றார்.

ஓய்வுநாளின்ப ரமாணம்
12 ேமலும், ெயேகாவா ேமாேசய டம்:

13 “நீ இஸ்ரேவலர்கைள ேநாக்க ,
நீங்கள் என்னுைடய ஓய்வுநாட்கைள
அனுசரிக்க ேவண்டும்; உங்கைளப்
பரிசுத்தப்படுத்துகற ெயேகாவா நான்
என்பைத நீங்கள் அறயும்படி, இது உங்கள்
தைலமுைறேதாறும் எனக்கும் உங்களுக்கும்
அைடயாளமாக இருக்கும். 14 ஆைகயால்,
ஓய்வுநாைள அனுசரிக்க ேவண்டும்;
அது உங்களுக்குப் பரிசுத்தமானது;
அதன் பரிசுத்தத்ைத ெகடுக்க றவன்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்; அந்த
நாளிேல ேவைலெசய்க ற எந்த ஆத்துமாவும்
தன்னுைடய மக்களின் நடுவல் இல்லாதபடி
துண்டிக்கப்பட்டுேபாவான். 15ஆறுநாட்களும்
ேவைலெசய்யலாம்; ஏழாம் நாேளா ேவைல
ெசய்யாமல் ஓய்ந்தருக்கும் ஓய்வுநாள்;
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அது ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தமானது;
ஓய்வுநாளில் ேவைலெசய்க றவன்
எவனும் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்.
16ஆைகயால், இஸ்ரேவலர்கள் தங்களுைடய
தைலமுைறேதாறும் ஓய்வுநாைள ந த்தய
உடன்படிக்ைகயாக அனுசரிக்கும்படி,
அைதக் ைகக்ெகாள்ளேவண்டும்.
17 அது என்ைறக்கும் எனக்கும்
இஸ்ரேவலர்களுக்கும் அைடயாளமாக
இருக்கும்; ஆறுநாட்களுக்குள்ேள ெயேகாவா
வானத்ைதயும் பூமிையயும் உண்டாக்க ,
ஏழாம் நாளிேல ேவைலகைள முடித்து
ஓய்ந்தருந்தார் என்றார்.

18 சீனாய்மைலயல் அவர் ேமாேசேயாடு
ேபச முடிந்தபன்பு, ேதவனுைடய வ ரலினால்
எழுதப்பட்ட கற்பலைககளாகய இரண்டு
சாட்ச பலைககைளஅவனிடம்ெகாடுத்தார்.

அத்த யாயம் 32
ெபாற்கன்றுகுட்டிஉபா. 9:6-29

1 ேமாேச மைலயலிருந்து இறங்கவரத்
தாமத க்க றைத மக்கள் கண்டேபாது,
அவர்கள் ஆேரானிடம் கூட்டம்கூடி. அவைன
ேநாக்க : “எக ப்துேதசத்தலிருந்து எங்கைள
அைழத்துக்ெகாண்டு வந்த அந்த ேமாேசக்கு
என்ன நடந்தேதா அற ேயாம்; ஆதலால்
நீர் எழுந்து எங்களுக்கு முன்ேனெசல்லும்
ெதய்வங்கைள எங்களுக்காக உண்டாக்கும்”
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என்றார்கள். 2 அதற்கு ஆேரான்:
“உங்களுைடய மைனவகள், மகன்கள்
மற்றும் மகள்களுைடய காதுகளில் இருக்க ற
தங்க ஆபரணங்கைள கழற்ற , என்னிடம்
ெகாண்டுவாருங்கள்” என்றான். 3 மக்கள்
எல்ேலாரும்தங்களுைடயகாதுகளில்இருந்த
ஆபரணங்கைளக் கழற்ற , ஆேரானிடம்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 4 அவர்களுைடய
ைகயலிருந்து அவன் அந்தப் தங்கங்கைள
வாங்க , ச ற்பக்கருவையக் கூர்ைமயாக்க ,
ஒரு கன்றுக்குட்டிைய வார்ப்ப த்தான்.
அப்ெபாழுது அவர்கள்: “இஸ்ரேவலர்கேள,
உங்கைள எக ப்துேதசத்தலிருந்து
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்த உங்களுைடய
ெதய்வங்கள் இைவகேள” என்றார்கள்.
5 ஆேரான் அைதப் பார்த்து, அதற்கு
முன்பாக ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி,
“நாைளக்குக் ெயேகாவாவுக்குப்
பண்டிைக” என்று கூறனான்.
6 மறுநாள் அவர்கள் அதகாைலயல்
எழுந்து, சர்வாங்கதகனபலிகைளய ட்டு,
சமாதானபலிகைளச் ெசலுத்தனார்கள்;
பன்பு, மக்கள் சாப்ப டவும், குடிக்கவும்
உட்கார்ந்து,வைளயாட எழுந்தார்கள்.

7 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “நீ இறங்க ப்ேபா;
எக ப்துேதசத்தலிருந்துநீநடத்த க்ெகாண்டுவந்த
உன்னுைடய மக்கள் தங்கைளக்
ெகடுத்துக்ெகாண்டார்கள். 8 அவர்களுக்கு
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நான் வத த்த வழிைய அவர்கள்
சீக்க ரமாக வ ட்டு வலகனார்கள்; அவர்கள்
தங்களுக்கு ஒரு கன்றுக்குட்டிைய
வார்ப்ப த்து, அைதப் பணிந்துெகாண்டு,
அதற்குப் பலிய ட்டு: இஸ்ரேவலர்கேள
உங்கைள எக ப்துேதசத்தலிருந்து
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்த உங்களுைடய
ெதய்வங்கள் இைவகேள என்று
ெசான்னார்கள்” என்றார். 9 பன்னும்
ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க : “இந்த
மக்கைளப் பார்த்ேதன்; இவர்கள்
ப டிவாதமுள்ள* மக்கள். 10 ஆைகயால்
என்னுைடய ேகாபம் இவர்கள்ேமல் வரவும்,
நான் இவர்கைள அழித்துப்ேபாடவும்
நீ என்ைன வட்டுவடு; உன்ைன ஒரு
ெபரிய ேதசமாக்குேவன்” என்றார்.
11 ேமாேச தன்னுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாைவ ேநாக்க : “ெயேகாவாேவ,
ேதவரீர் மகா ெபலத்தனாலும்
வல்லைமயுள்ள ைகயனாலும் எக ப்து
ேதசத்தலிருந்து புறப்படச்ெசய்த
உம்முைடய மக்களுக்கு வேராதமாக
உம்முைடய ேகாபம் பற்றெயரிவது
ஏன்? 12 மைலகளில் அவர்கைளக்
ெகான்றுேபாடவும், பூமியன்ேமல்
இல்லாதபடி அவர்கைள அழிக்கவும்,
அவர்களுக்குத் தீங்குெசய்வதற்காகேவ

* அத்த யாயம் 32:9 32:9 கலகக்கார மக்கள்
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அவர்கைளப் புறப்படச்ெசய்தார் என்று
எக ப்தயர்கள் ெசால்லுவாேனன்?
உம்முைடய கடுங்ேகாபத்ைதவ ட்டுத் தரும்ப ,
உமது மக்களுக்குத் தீங்குெசய்யாதபடி,
அவர்கள்ேமல் பரிதாபம்ெகாள்ளும். 13உமது
ஊழியக்காரர்களாகய ஆப ரகாைமயும்,
ஈசாக்ைகயும், இஸ்ரேவைலயும்
நைனத்தருளும்: உங்களுைடய சந்ததைய
வானத்து நட்சத்த ரங்கைளப்ேபாலப்
ெபருகச்ெசய்து, நான் ெசான்ன இந்த
ேதசம் முழுவைதயும் உங்கள் சந்ததயார்கள்
என்ைறக்கும் சுதந்தரித்துக்ெகாள்ளும்படி,
அவர்களுக்குக் ெகாடுப்ேபன் என்று
உம்ைமக்ெகாண்டு அவர்களுக்கு
ஆைணயட்டுச் ெசான்னீேர” என்று
ெகஞ்ச ப் ப ரார்த்தைன ெசய்தான்.
14அப்ெபாழுதுெயேகாவா தமதுமக்களுக்குச்
ெசய்ய நைனத்த தீங்ைகச்ெசய்யாதபடி
பரிதாபங்ெகாண்டார்.

15 பன்பு ேமாேச மைலயலிருந்து
இறங்கனான்; சாட்ச ப்பலைககள் இரண்டும்
அவனுைடய ைகயல் இருந்தது; அந்தப்
பலைககள் இருபுறமும் எழுதப்பட்டிருந்தது,
அைவகள் இந்தப்பக்கத்தலும்
அந்தப்பக்கத்தலும் எழுதப்பட்டிருந்தது.
16 அந்தப் பலைககள் ேதவனால்
ெசய்யப்பட்டதாகவும், அைவகளிேல
பத ந்த எழுத்து ேதவனால் எழுதப்பட்ட
எழுத்தாகவும் இருந்தது. 17 மக்கள் ஆரவாரம்
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ெசய்க றைத ேயாசுவா ேகட்டு, ேமாேசைய
ேநாக்க : “முகாமில் யுத்தத்தன் இைரச்சல்
உண்டாயருக்க றது” என்றான். 18 அதற்கு
ேமாேச: “அது ெவற்றயன் சத்தமும்
அல்ல, ேதால்வயன் சத்தமும் அல்ல;
பாடலின் சத்தம் எனக்குக் ேகட்க றது”
என்றான். 19 அவன் முகாமிற்கு அருேக,
அந்தக் கன்றுக்குட்டிையயும் நடனத்ைதயும்
கண்டேபாது, ேமாேச ேகாபமைடந்தவனாய்,
தன்னுைடய ைகய ேல இருந்த பலைககைள
மைலயன் அடிய ேல வீச உைடத்துப்ேபாட்டு;
20 அவர்கள் உண்டாக்கன கன்றுக்குட்டிைய
எடுத்து, அக்கனியல் சுட்ெடரித்து, அைதப்
ெபாடியாக அைரத்து, தண்ணீரின்ேமல்
தூவ , அைத இஸ்ரேவல் மக்கள் குடிக்கும்படி
ெசய்தான். 21 பன்பு, ேமாேச ஆேராைன
ேநாக்க : “நீ இந்த மக்கள்ேமல் இந்தப்
ெபரிய பாவத்ைதச் சுமத்துகறதற்கு,
இவர்கள் உனக்கு என்ன ெசய்தார்கள்”
என்றான். 22 அதற்கு ஆேரான்: “என்னுைடய
ஆண்டவனுக்குக் ேகாபம் வராமல்
இருப்பதாக; இது ெபால்லாத மக்கள் என்று
நீர் அற ந்தருக்க றீர். 23 இவர்கள் என்ைன
ேநாக்க : எங்களுக்கு முன்ேனெசல்லும்
ெதய்வங்கைள எங்களுக்கு உண்டாக்கும்;
எக ப்து ேதசத்தலிருந்து எங்கைள
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்த அந்த ேமாேசக்கு
என்ன நடந்தேதா அற ேயாம்” என்றார்கள்.
24 அப்ெபாழுது நான்: தங்கங்கைள
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உைடயவர்கள் எவர்கேளா அவர்கள் அைதக்
கழற்ற த் தரேவண்டும் என்ேறன்; அவர்கள்
அப்படிேயெசய்தார்கள்;அைதஅக்கனிய ேல
ேபாட்ேடன், அதலிருந்து இந்தக் கன்றுக்குட்டி
வந்ததுஎன்றான்.

25 மக்கள் தங்களுைடய எத ரிகளுக்குள்
அவமானப்படத்தக்கதாகஆேரான்அவர்கைள
ந ர்வாணமாக்கயருந்தான். அவர்கள்
ந ர்வாணமாக இருக்க றைத ேமாேச
கண்டு, 26 முகாமின் வாசலில் நன்று:
“ெயேகாவாவன் பக்கம் இருக்க றவர்கள்
யார்? அவர்கள் என்னிடம் ேசரேவண்டும்”
என்றான். அப்ெபாழுது ேலவயர்கள்
எல்ேலாரும் அவனிடம் கூடிவந்தார்கள்.
27 அவன் அவர்கைள ேநாக்க : “உங்களில்
ஒவ்ெவாருவனும் தன்னுைடய பட்டயத்ைதத்
தன்னுைடய இடுப்ப ேல கட்டிக்ெகாண்டு,
முகாெமங்கும்உள்ளும்ெவளியும் வாசலுக்கு
வாசல் ேபாய், ஒவ்ெவாருவனும் தன் தன்
சேகாதரைனயும், ஒவ்ெவாருவனும் தன் தன்
நண்பர்கைளயும், ஒவ்ெவாருவனும் தன் தன்
அயலாைனயும் ெகான்றுேபாடேவண்டும்
என்றுஇஸ்ரேவலின்ேதவனாகயெயேகாவா
ெசால்லுகறார்” என்றான். 28 ேலவயர்கள்
ேமாேச ெசான்னபடிேய ெசய்தார்கள்;
அந்தநாளில் மக்களில் ஏறக்குைறய 3,000
ேபர்இறந்தார்கள். 29 “ெயேகாவாஇன்ைறக்கு
உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அளிக்கும்படி,
இன்ைறக்கு நீங்கள் அவனவன் தன் தன்
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மகனுக்கும் சேகாதரனுக்கும் வ ேராதமாக
இருக்க றதனால், ெயேகாவாவுக்கு
உங்கைளப் ப ரதஷ்ைடெசய்யுங்கள்” என்று
ேமாேச ெசால்லியருந்தான். 30 மறுநாளில்
ேமாேச மக்கைள ேநாக்க : “நீங்கள் மகா
ெபரிய பாவம் ெசய்தீர்கள்; உங்களுக்காகப்
பாவநவ ர்த்த ெசய்யக்கூடுேமா
என்று அறய இப்ெபாழுது நான்
ெயேகாவாவனிடத்த ற்கு ஏற ப்ேபாக ேறன்”
என்றான். 31 அப்படிேய ேமாேச
ெயேகாவாவ டத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாய்:
“ஐேயா, இந்த மக்கள் தங்கத்தனால்
தங்களுக்குத் ெதய்வங்கைள உண்டாக்க ,
மகா ெபரியபாவம் ெசய்தருக்க றார்கள்.
32 ஆகலும், ேதவரீர் அவர்களுைடய
பாவத்ைத மன்னித்தருளுவீரானால்
மன்னித்தருளும்; இல்லாவ ட்டால் நீர்
எழுதன உம்முைடய புத்தகத்தலிருந்து
என்னுைடய ெபயைரக் கறுக்க ப்ேபாடும்”
என்றான். 33 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
ேமாேசைய ேநாக்க : “எனக்கு வ ேராதமாகப்
பாவம் ெசய்தவன் எவேனா, அவனுைடய
ெபயைர என்னுைடய புத்தகத்தலிருந்து
கறுக்க ப்ேபாடுேவன். 34 இப்ெபாழுது நீ
ேபாய், நான் உனக்குச் ெசான்ன இடத்த ற்கு
மக்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுேபா;
என்னுைடய தூதனானவர் உனக்குமுன்பு
ெசல்லுவார்; ஆகலும், நான் வ சாரிக்கும்
நாளில் அவர்களுைடய பாவத்ைத



யாத்த ராகமம்அத்தயாயம்32:35clxviiயாத்த ராகமம்அத்தயாயம்33:4

அவர்களிடத்தல் வ சாரிப்ேபன்” என்றார்.
35 ஆேரான் ெசய்த கன்றுக்குட்டிைய மக்கள்
ெசய்யைவத்ததால் ெயேகாவா அவர்கைள
வாத த்தார்.

அத்த யாயம் 33
சீனாய்மைலையவ ட்டுபுறப்பட கட்டைள.

1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
“நீயும், எக ப்து ேதசத்தலிருந்து நீ
அைழத்துக்ெகாண்டு வந்த மக்களும்
இந்த இடத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டு.
உன்னுைடய சந்தத க்குக் ெகாடுப்ேபன்
என்று நான் ஆப ரகாமுக்கும், ஈசாக்குக்கும்,
யாக்ேகாபுக்கும் ஆைணயட்டுக்ெகாடுத்த
ெசழிப்பான ேதசத்த ற்குப் ேபாங்கள்.
2 நான் ஒரு தூதைன உங்களுக்கு
முன்பாக அனுப்ப , கானானியர்கைளயும்,
எேமாரியர்கைளயும், ஏத்தயர்கைளயும்,
ெபரிச யர்கைளயும் ஏவயர்கைளயும்,
எபூசயர்கைளயும் துரத்தவடுேவன்.
3 ஆனாலும், வழிய ேல நான் உங்கைள
அழிக்காதபடி, நான் உங்களிடம் வரமாட்ேடன்,
நீங்கள் ப டிவாதமுள்ள* மக்கள்” என்றார்.
4 துக்கமான இவ்வார்த்ைதகைள மக்கள்
ேகட்டேபாது, ஒருவரும் தங்களுைடய
ஆபரணங்கைளப் ேபாட்டுக்ெகாள்ளாமல்
துக்க த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
* அத்த யாயம் 33:3 33:3மனக்கடினமுள்ள
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5 ஏெனன்றால், “நீங்கள் ப டிவாதமுள்ள
மக்கள், நான் ஒரு நமிடத்தல் உங்கள்
நடுவல் எழும்ப , உங்கைள அழிப்ேபன்;
ஆைகயால், நீங்கள் ேபாட்டிருக்க ற உங்கள்
ஆபரணங்கைளக் கழற்ற ப்ேபாடுங்கள்;
அப்ெபாழுது நான் உங்களுக்குச்
ெசய்யேவண்டியைதக்குறத்துத்
தீர்மானிப்ேபன் என்று இஸ்ரேவலர்களுக்குச்
ெசால்” என்று ெயேகாவா ேமாேசேயாடு
ெசால்லியருந்தார். 6 ஆைகயால்,
இஸ்ரேவலர்கள் ஓேரப் மைல அருேக
தங்களுைடய ஆபரணங்கைளக்
கழற்ற ப்ேபாட்டார்கள்.

ஆசரிப்புக்கூடாரம்
7 ேமாேச கூடாரத்ைத ெபயர்த்து,

அைத முகாமிற்கு ெவளிேய தூரத்த ேல
ேபாட்டு, அதற்கு ஆசரிப்புக்கூடாரம்
என்று ெபயரிட்டான். ெயேகாவாைவத்
ேதடும் யாவரும் முகாமிற்குத் தூரமான
கூடாரத்த ற்குப் ேபாவார்கள். 8 ேமாேச
கூடாரத்த ற்குப் ேபாகும்ேபாது, மக்கள்
எல்ேலாரும் எழுந்து, தங்கள் தங்கள்
கூடாரவாசலில் நன்றுெகாண்டு,
அவன் கூடாரத்த ற்குள் நுைழயும்வைர,
அவைன பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
9 ேமாேச கூடாரத்த ற்குள் நுைழயும்ேபாது,
ேமகமண்டலம் இறங்க , கூடாரவாசலில்
நன்றது; ெயேகாவா ேமாேசேயாடு
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ேபசனார். 10 மக்கள் எல்ேலாரும்
ேமகமண்டலம் கூடாரவாசலில் நற்பைதப்
பார்த்தார்கள்; மக்கள் எல்ேலாரும்
எழுந்தருந்து, தங்கள் தங்கள்கூடாரவாசலில்
பணிந்துெகாண்டார்கள். 11 ஒருவன்
தன்னுைடய நண்பேனாடு ேபசுவதுேபால,
ெயேகாவா ேமாேசேயாடு முகமுகமாகப்
ேபசனார்; பன்பு, அவன் முகாமிற்குத்
தரும்பனான்; நூனின் மகனாகய
ேயாசுவா என்னும் அவனுைடய
பணிவைடக்காரனாகய வாலிபன்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்ைதவ ட்டுப் ேபாகாமல்
இருந்தான்.

ேமாேசயன் ெஜபமும் ெயேகாவாவுைடய
மகைமயும்

12 ேமாேச ெயேகாவாைவ ேநாக்க : “ேதவரீர்
இந்த மக்கைள அைழத்துக்ெகாண்டுேபா
என்று ெசான்னீர்; ஆகலும், என்ேனாடுகூட
இன்னாைர அனுப்புேவன் என்பைத
எனக்கு நீர் அறவக்கவல்ைல; என்றாலும்,
உன்ைனப் ெபயர்ெசால்லி அைழத்து
அறந்தருக்க ேறன் என்றும், என்னுைடய
கண்களில் உனக்குக் கருைப கைடத்தது
என்றும், ேதவரீர் ெசான்னதுண்டு;
13 உம்முைடய கண்களில் இப்ெபாழுது
எனக்குக் கருைப கைடத்ததானால்
நான் உம்ைம அறவதற்கும், உம்முைடய
கண்களில்எனக்குக்கருைபகைடப்பதற்கும்,
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உம்முைடய வழிைய எனக்கு அறவயும்;
இந்த ேதசம் உம்முைடய மக்கெளன்று
நைனத்தருளும்” என்றான். 14அதற்கு அவர்:
“என்னுைடய சமுகம் உனக்கு முன்பாகச்
ெசல்லும், நான் உனக்கு இைளப்பாறுதல்
தருேவன்” என்றார். 15 அப்ெபாழுது அவன்
அவைர ேநாக்க : “உம்முைடய சமுகம்
என்ேனாடு வராமற்ேபானால், எங்கைள
இந்த இடத்தலிருந்து ெகாண்டுேபாகாமல்
இரும். 16 எனக்கும் உமது மக்களுக்கும்
உம்முைடய கண்களிேல கருைப
கைடத்தெதன்பது எதனால் ெதரியவரும்;
நீர் எங்களுடன் வருவதனால் அல்லவா?
இப்படிேய பூமியன்ேமலுள்ள மக்கள்
எல்ேலாைரயும்வ ட, நானும் உம்முைடய
மக்களும் வேசஷத்தவர்கள் என்று
வளங்கும்” என்றான்.

17 அப்ெபாழுது ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “நீ ெசான்னஇந்தவார்த்ைதயன்படி
ெசய்ேவன்; என்னுைடய கண்களில்
உனக்குக் கருைப கைடத்தது;
உன்ைனப் ெபயர்ெசால்லி அைழத்து
அறந்தருக்க ேறன்” என்றார். 18அப்ெபாழுது
அவன்: “உம்முைடய மகைமைய
எனக்குக் காண்பத்தருளும்” என்றான்.
19 அதற்கு அவர்: “என்னுைடய எல்லா
தயைவயும்† நான் உனக்கு முன்பாகக்
கடந்துேபாகச்ெசய்து, ெயேகாவாவுைடய

† அத்த யாயம் 33:19 33:19மகைம
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நாமத்ைத உனக்கு முன்பாகக்கூறுேவன்;
எவன்ேமல் கருைபயாக இருக்க வருப்பமாக
இருப்ேபேனா, அவன்ேமல் கருைபயாக
இருப்ேபன்; எவன்ேமல் இரக்கமாக
இருக்க வருப்பமாக இருப்ேபேனா,
அவன்ேமல் இரக்கமாக இருப்ேபன் என்று
ெசால்லி, 20 நீ என்னுைடய முகத்ைதக்
காணமாட்டாய், ஒரு மனிதனும் என்ைனக்
கண்டு உயேராடிருக்கமுடியாது” என்றார்.
21 பன்னும் ெயேகாவா: “இேதா, என்
அருகல் ஒரு இடம் உண்டு; நீ அங்ேக
கன்மைலயல் நல்லு. 22என்னுைடய மகைம
கடந்துேபாகும்ேபாது, நான் உன்ைன அந்தக்
கன்மைலயன் ெவடிப்ப ேல ைவத்து, நான்
கடந்துேபாகும்வைர என்னுைடய கரத்தனால்
உன்ைன மூடுேவன்; 23 பன்பு, என்னுைடய
கரத்ைத எடுப்ேபன்;அப்ெபாழுதுஎன்னுைடய
பன்பக்கத்ைதக் காண்பாய்; என்னுைடய
முகேமா காணப்படாது” என்றார்.

அத்த யாயம் 34
புதயகற்பலைககள். உபா. 1:1-5.

1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
“முந்தனக்கற்பலைககைளேபான்றஇரண்டு
கற்பலைககைள இைழத்துக்ெகாள்; நீ
உைடத்துப்ேபாட்ட முந்தன பலைககளில்
இருந்த வார்த்ைதகைள அைவகளில்
எழுதுேவன். 2 அதகாைலயல் நீ
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ஆயத்தமாக , சீனாய் மைலயல் ஏற , அங்ேக
மைலயன் ேமல் காைலயல் என்னுைடய
சமுகத்தல் வந்து நல். 3 உன்ேனாடு
ஒருவனும் அங்ேக வரக்கூடாது; மைலயல்
எங்கும் ஒருவனும் காணப்படவும்கூடாது;
இந்த மைலயன் அருகல் ஆடுமாடு
ேமயவும்கூடாது” என்றார். 4 அப்ெபாழுது
ேமாேச முந்தன கற்பலைககைளப் ேபான்ற
இரண்டு கற்பலைககைள இைழத்து,
அதகாைலயல் எழுந்து, ெயேகாவா
தனக்குக் கட்டைளய ட்டபடிேய அந்த
இரண்டு கற்பலைககைளயும் தன்னுைடய
ைகய ேல எடுத்துக்ெகாண்டு, சீனாய்
மைலயல் ஏறனான். 5 ெயேகாவா ஒரு
ேமகத்தல் இறங்க , அங்ேக அவன் அருேக
நன்று, ெயேகாவாவுைடய நாமத்ைதக்
கூறனார். 6 ெயேகாவா அவனுக்கு முன்பாக
கடந்துேபாக றேபாது, அவர்: “ெயேகாவா,
ெயேகாவா; இரக்கமும், கருைபயும், நீடிய
சாந்தமும், மகா தயவும், சத்தயமுள்ள
ேதவன். 7 ஆயரம் தைலமுைறகளுக்கு
இரக்கத்ைதக் காக்க றவர்; அக்க ரமத்ைதயும்,
மீறுதைலயும், பாவத்ைதயும் மன்னிக்க றவர்;
குற்றவாளிையக் குற்றம் இல்லாதவனாக
வ டாமல், தகப்பன்மார்கள் ெசய்த
அக்க ரமத்ைதப் பள்ைளகளிடத்தலும்,
பள்ைளகளுைடய பள்ைளகளிடத்தலும்
மூன்றாம் நான்காம் தைலமுைறவைர
தண்டிக்க றவர்” என்று கூறனார்.
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8 ேமாேச உடேன தைரவைரக்கும் குனிந்து
பணிந்துெகாண்டு: 9 “ஆண்டவேர,
உம்முைடய கண்களில் எனக்குக் கருைப
கைடத்ததானால், எங்கள் நடுவல்ஆண்டவர்
எழுந்தருளேவண்டும்; இந்த மக்கள்
ப டிவாதமுள்ளவர்கள்*; நீேரா, எங்களுைடய
அக்க ரமத்ைதயும் எங்களுைடய
பாவத்ைதயும் மன்னித்து, எங்கைள உமக்குச்
சுதந்த ரமாக ஏற்றுக்ெகாள்ளும்” என்றான்.
உடன்பட்டிக்ைகமறுபடியும்ெசய்யப்பட்டது.
யாத் 14:23;உபா 7:1-5; 16:1-17

10 அதற்கு அவர்: “இேதா, நான் ஒரு
உடன்படிக்ைக ெசய்க ேறன்; பூமிெயங்கும்
எந்த ேதசங்களிடத்தலும் ெசய்யப்படாத
அத சயங்கைள உன்னுைடய மக்கள்
எல்ேலாருக்கும் முன்பாகவும் ெசய்ேவன்;
உன்ேனாடு இருக்கற மக்கள் எல்ேலாரும்
ெயேகாவாவுைடய ெசயல்கைளக்
காண்பார்கள்; உன்ேனாடு இருந்து,
நான் ெசய்யும் காரியம் பயங்கரமாக
இருக்கும். 11 இன்று நான் உனக்குக்
கட்டைளயடுகறைதக் ைகக்ெகாள்;
எேமாரியர்கைளயும், கானானியர்கைளயும்,
ஏத்தயர்கைளயும், ெபரிச யர்கைளயும்,
ஏவயர்கைளயும், எபூசயர்கைளயும்
உனக்கு முன்பாகத் துரத்தவடுக ேறன்.
12 நீ ேபாய்ச் ேசருக ற ேதசத்தன்

* அத்த யாயம் 34:9 34:9இருதயகடினமுள்ளமக்கள்
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குடிகேளாடு உடன்படிக்ைக ெசய்யாதபடி
எச்சரிக்ைகயாக இரு; ெசய்தால் அது
உன்னுைடயநடுவல்கண்ணியாகஇருக்கும்.
13 அவர்களுைடய பலிபீடங்கைள இடித்து,
சைலகைளத் தகர்த்து, ேதாப்புகைள
ெவட்டிப்ேபாடுங்கள். 14 ெயேகாவாவுைடய
நாமம் எரிச்சலுள்ளவர் என்பது, அவர்
எரிச்சலுள்ள ேதவன்; ஆைகயால், அந்நய
ேதவைன நீ பணிந்துெகாள்ளேவண்டாம்.
15 அந்த ேதசத்தன் குடிகேளாடு
உடன்படிக்ைக ெசய்வாயானால்,
அவர்கள் தங்களுைடய ெதய்வங்கைளப்
பன்பற்ற , வபசாரம் ெசய்வார்கள்,
தங்களுைடய ெதய்வங்களுக்குப்
பலியடுவார்கள்; ஒருவன் உன்ைன
அைழக்கும்ேபாது, நீ ேபாய், அவனுைடய பலி
ெசலுத்தயதல் சாப்படுவாய்; 16 அவர்கள்
மகள்களில் உன்னுைடய மகன்களுக்கு
ெபண்கைள எடுப்பாய்; அவர்கள்
மகள்கள் தங்களுைடய ெதய்வங்கைள
வபசார மார்க்கமாகப் பன்பற்றுவதும்
இல்லாமல், உன்னுைடய மகன்கைளயும்
தங்களுைடய ெதய்வங்கைள வபசார
மார்க்கமாகப் பன்பற்றும்படி ெசய்வார்கள்.
17 வார்ப்ப க்கப்பட்ட ெதய்வங்கைள
உங்களுக்கு உண்டாக்கேவண்டாம்.
18 புளிப்ப ல்லாத அப்பப்பண்டிைகைய
நீங்கள் ைகக்ெகாண்டு, நான் உங்களுக்குக்
கட்டைளய ட்டபடிேய, ஆபீப் மாதத்தல்
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குறத்த காலத்தல் ஏழுநாட்கள்
புளிப்பல்லாத அப்பம் சாப்படுவீர்கள்; ஆபீப்
மாதத்தல் எக ப்தலிருந்து புறப்பட்டாேய.
19 கர்ப்பம்த றந்து ப றக்க ற அைனத்தும்,
உன்னுைடயஆடுமாடுகளின்முதற்ப றப்பான
ஆண்கள் யாவும் என்னுைடயைவகள்.
20 கழுைதயன் முதற்ப றப்ைப ஒரு
ஆட்டுக்குட்டியால் மீட்டுக்ெகாள்வாயாக;
அைத மீட்டுக்ெகாள்ளாமல் இருந்தால்
அதன் கழுத்ைத முறத்துப்ேபாடு;
உன்னுைடய பள்ைளகளில்
முதலில் பறந்தைவகைளெயல்லாம்
மீட்டுக்ெகாள்ளேவண்டும். ெவறுங்ைகேயாடு
என்னுைடய சந்ந தயல் ஒருவனும்
வரக்கூடாது. 21 ஆறுநாட்கள் ேவைலெசய்து,
ஏழாம் நாளில் ஓய்ந்தரு; வைதப்புக்
காலத்தலும் அறுப்புக் காலத்தலும்
ஓய்ந்தரு. 22 ேகாதுைம அறுப்பன்
முதற்பலைனச் ெசலுத்தும் ஏழு வாரங்களின்
பண்டிைகையயும், வருடமுடிவ ேல
ேசர்ப்புக்கால பண்டிைகையயும் அனுசரி.
23 வருடத்தல் மூன்றுமுைற உங்களுைடய
ஆண்மக்கள் எல்ேலாரும் இஸ்ரேவலின்
ேதவனாக இருக்க ற ெயேகாவாகய
ஆண்டவரின் சந்ந தயல் வரேவண்டும்.
24 நான் ேதசங்கைள உங்களுக்கு
முன்பாகத் துரத்தவ ட்டு, உங்களுைடய
எல்ைலகைள வ ரிவாக்குேவன்;
வருடத்தல் மூன்றுமுைற உங்களுைடய
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ேதவனாகய ெயேகாவாவுைடய சந்ந த க்கு
முன்பாக ேதான்றும்ேபாது ஒருவரும்
உங்களுைடய ேதசத்தன் மீது பைடெயடுக்க
ஆைசப்படுவதல்ைல. 25 எனக்கு ெசலுத்தும்
பலியன் இரத்தத்ைதப் புளித்தமாவுடன்
ெசலுத்தேவண்டாம்; பஸ்கா பண்டிைகயன்
பலிைய அதகாைலவைர ைவக்கவும்
ேவண்டாம். 26 உங்களுைடய நலத்தல்
முதல் முதல் வைளந்த முதற்பலைன
உங்களுைடய ேதவனாகய ெயேகாவாவன்
ஆலயத்த ற்குக் ெகாண்டுவாருங்கள்.
ெவள்ளாட்டுக்குட்டிைய அதனுைடய
தாயன் பாலிேல சைமக்கேவண்டாம்”
என்றார். 27 பன்னும் ெயேகாவா ேமாேசைய
ேநாக்க : “இந்த வார்த்ைதகைள நீ எழுது;
இந்த வார்த்ைதகளின்படி உன்ேனாடும்
இஸ்ரேவேலாடும் உடன்படிக்ைக ெசய்ேதன்”
என்றார். 28 அங்ேக அவன் அப்பம்
சாப்ப டாமலும் தண்ணீர் குடிக்காமலும்
இரவும் பகலும் நாற்பதுநாட்கள்
ெயேகாவாேவாடு இருந்தான்; அவன்
பத்துக்கற்பைனகளாகய உடன்படிக்ைகயன்
வார்த்ைதகைளப்பலைககளில் எழுதனான்.

ப ரகாசமானேமாேசயன்முகம்
29 ேமாேச உடன்படிக்ைகயன் கட்டைளப்

பலைககள் இரண்ைடயும் தன்னுைடய
ைகயல் எடுத்துக்ெகாண்டு, சீனாய்
மைலயலிருந்து இறங்குகறேபாது,
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தன்ேனாடு அவர் ேபசனதாேல தன்னுைடய
முகம் ப ரகாசமாக இருப்பைத அவன்
அறயாமல் இருந்தான். 30 ஆேரானும்
இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும் ேமாேசையப்
பார்க்கும்ேபாது, அவன் முகம் ப ரகாசமாக
இருப்பைதக் கண்டு, அவன் அருகல்
வரப்பயந்தார்கள். 31 ேமாேச அவர்கைள
அைழத்தான்; அப்ெபாழுது ஆேரானும்
சைபயலுள்ள தைலவர்கள் அைனவரும்
அவனிடத்த ற்குத் தரும்ப வந்தார்கள்;
ேமாேச அவர்களுடன் ேபசனான். 32 பன்பு
இஸ்ரேவல் மக்கள் எல்ேலாரும் அவனிடம்
ேசர்ந்தார்கள்; அப்ெபாழுது அவன்
சீனாய் மைலயல் ெயேகாவா தன்ேனாடு
ேபசனைவகைளெயல்லாம் அவர்களுக்குக்
கற்ப த்தான். 33 ேமாேச அவர்களுடன் ேபச
முடியும்வைர, தன்னுைடய முகத்தன்ேமல்
முக்காடு ேபாட்டிருந்தான். 34 ேமாேச
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் அவேராடு
ேபசும்படிஉள்ேளநுைழந்ததுமுதல்ெவளிேய
புறப்படும்வைர முக்காடு ேபாடாமல்
இருந்தான்; அவன் ெவளிேய வந்து தனக்குக்
கற்ப க்கப்பட்டைத இஸ்ரேவலர்களுடன்
ெசால்லும்ேபாது, 35 இஸ்ரேவலர்கள்
அவனுைடய முகம் ப ரகாசமாக இருப்பைதக்
கண்டார்கள். ேமாேச அவேராடு ேபசும்படி
உள்ேள நுைழயும்வைர, முக்காட்ைடத்
தரும்பத் தன்னுைடய முகத்தன்ேமல்
ேபாட்டுக்ெகாள்ளுவான்.
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அத்த யாயம் 35
ஓய்வுநாளுக்குரியஒழுங்குமுைறகள்

1 ேமாேச இஸ்ரேவலர்களாகய
சைபயார்கள் எல்ேலாைரயும்
கூடிவரச்ெசய்து, அவர்கைள
ேநாக்க : 2 “நீங்கள் ஆறுநாட்கள்
ேவைலெசய்யேவண்டும், ஏழாம் நாேளா
உங்களுக்குப் பரிசுத்த நாளாக இருப்பதாக;
அது ெயேகாவாவுக்ெகன்று ஓய்ந்தருக்கும்
ஓய்வுநாள்; அத ேல ேவைலெசய்க றவன்
எவனும் ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும்.
3 ஓய்வுநாளில் உங்களுைடய வீடுகளில்
ெநருப்பு மூட்டாதருங்கள் என்னும் இந்த
வார்த்ைதகைளக் ைகக்ெகாள்ளும்படி
ெயேகாவா கட்டைளய ட்டார்” என்றான்.

ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் பணிப்ெபாருட்கள்.
யாத். 25:1-9, 39:32-43.

4 பன்னும் ேமாேச இஸ்ரேவலர்களாகய
சைபயார்கள் எல்ேலாைரயும் ேநாக்க ,
5 “உங்களுக்கு இருப்பத ேல ெயேகாவாவுக்கு
ஒரு காணிக்ைகையக் ெகாண்டுவந்து
ெசலுத்துங்கள்; மனமுள்ளவன் எவேனா,
அவன் அைதக் ெகாண்டுவரட்டும்;
ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்தும் காணிக்ைக
என்னெவன்றால், ெபான்னும், ெவள்ளியும்,
ெவண்கலமும், 6 இளநீலநூலும்,
இரத்தாம்பரநூலும், சவப்புநூலும்,
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ெமல்லிய பஞ்சுநூலும், ெவள்ளாட்டு
முடியும், 7 சவப்பு வண்ணம் தீட்டப்பட்ட
ஆட்டுக்கடாத்ேதாலும், ெமல்லிய ேதாலும்,
சீத்த ம் மரமும், 8 வளக்குக்கு எண்ெணயும்,
அப ேஷகத்ைதலத்த ற்கு பரிமளத்ைதலமும்,
தூபத்தற்கு நறுமணப் ெபாருட்களும்,
9 ஆசாரியர்களுைடய ஏேபாத்தலும்
மார்ப்பதக்கத்தலும் பத க்கேவண்டியது
ேகாேமதகம் முதலிய இரத்தனங்களுேம.
10 “உங்களில் ஞானஇருதயமுள்ள
அைனவரும் வந்து, ெயேகாவா
கட்டைளய ட்டைவகைளெயல்லாம்
ெசய்வார்களாக. 11ஆசரிப்புக்கூடாரத்ைதயும்,
அதன் கூடாரத்ைதயும், அதன்
மூடிையயும், அதன் ெகாக்க கைளயும்,
அதன் பலைககைளயும், அதன்
தாழ்ப்பாள்கைளயும், அதன்
தூண்கைளயும், அதன் பாதங்கைளயும்,
12 ெபட்டிையயும், அதன் தண்டுகைளயும்,
கருபாசனத்ைதயும், மைறவன்
தைரச்சீைலையயும், 13 ேமைஜையயும்,
அதன் தண்டுகைளயும், அதன் எல்லாப்
பணிப்ெபாருட்கைளயும், சமுகத்து
அப்பங்கைளயும், 14 ெவளிச்சம்ெகாடுக்கும்
குத்துவளக்ைகயும், அதன் கருவகைளயும்,
அதன் அகல்கைளயும், ெவளிச்சத்த ற்கு
எண்ெணையயும், 15 தூபபீடத்ைதயும்,
அதன் தண்டுகைளயும், அப ேஷகத்
ைதலத்ைதயும், நறுமணப் ெபாருட்கைளயும்,
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ஆசரிப்புக்கூடார வாசலுக்குத் ெதாங்கு
தைரையயும், 16 தகனபலிபீடத்ைதயும்,
அதன் ெவண்கலச் சல்லைடையயும்,
அதன் தண்டுகைளயும், அதன் எல்லா
பணிப்ெபாருட்கைளயும், ெதாட்டிையயும்,
அதன் பாதத்ைதயும், 17 ப ராகாரத்தன்
ெதாங்கு தைரகைளயும், அதன்
தூண்கைளயும், அதன் பாதங்கைளயும்,
ப ராகாரத்து வாசலின் ெதாங்கு
தைரையயும், 18கூடாரத்தன்முைளகைளயும்,
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் முைளகைளயும்,
அைவகளின் கயறுகைளயும், 19 பரிசுத்த
ஸ்தலத்த ேல ஆராதைன ெசய்வதற்குரிய
ஆைடகைளயும், ஆசாரிய ஊழியம்ெசய்க ற
ஆேரானின் பரிசுத்த ஆைடகைளயும்
அவனுைடய மகன்களின் ஆைடகைளயும்
அவர்கள்ெசய்யேவண்டும்என்றான்.

ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கு ெகாடுக்கபட்ட
காணிக்ைககள்.

20 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலர்களாகய
சைபயார்கள் எல்ேலாரும் ேமாேசயன்
சமுகத்ைதவ ட்டுப் புறப்பட்டார்கள். 21 பன்பு
எவர்கைள அவர்களுைடய இருதயம்
எழுப்ப , எவர்கைள அவர்களுைடய
ஆவ உற்சாகப்படுத்தனேதா, அவர்கள்
எல்ேலாரும் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
ேவைலக்கும்,அதன்எல்லாஊழியத்த ற்கும்,
பரிசுத்த ஆைடகளுக்கும் ஏற்றைவகைளக்
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ெயேகாவாவுக்குக் காணிக்ைகயாகக்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 22 மனப்பூர்வமுள்ள
ஆண்கள் ெபண்கள் அைனவரும்,
தங்கத்தனாலான ஊசகள், காதணிகள்,
ேமாத ரங்கள், ஆரங்கள் முதலான
எல்லாவத ெபான் ஆபரணங்கைளயும்
ெகாண்டுவந்தார்கள்; ெயேகாவாவுக்குக்
காணிக்ைக ெசலுத்தன ஒவ்ெவாருவனும்
தங்கத்ைதக் காணிக்ைகயாகச்
ெசலுத்தனான். 23 இளநீலநூைலயும்
இரத்தாம்பரநூைலயும் சவப்புநூைலயும்
ெமல்லிய பஞ்சுநூைலயும் ெவள்ளாட்டு
முடிையயும் சவப்பு வண்ணம் தீட்டப்பட்ட
ஆட்டுக்கடாத்ேதாைலயும் ெமல்லிய
ேதாைலயும் ைவத்தருந்த எல்ேலாரும்
அைவகைளக் ெகாண்டுவந்தார்கள்.
24 ெவள்ளிையயும் ெவண்கலத்ைதயும்
ெகாடுக்கும் அைனவரும் அைவகைளக்
ெயேகாவாவுக்குக் காணிக்ைகயாகக்
ெகாண்டுவந்தார்கள். பற்பல ேவைலகளுக்கு
உதவும் சீத்த ம் மரத்ைத ைவத்தருந்த
யாவரும்அைவகைளக்ெகாண்டுவந்தார்கள்.
25 ஞான இருதயமுள்ள ெபண்கள்
எல்ேலாரும் தங்கள் ைககளினால்
பண்ணி, தாங்கள் பண்ணின
இளநீலநூைலயும் இரத்தாம்பரநூைலயும்
சவப்புநூைலயும் ெமல்லிய பஞ்சுநூைலயும்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 26 எந்த
ெபண்களுைடய இருதயம் ஞான
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எழுப்புதல் அைடந்தேதா, அவர்கள்
எல்ேலாரும் ெவள்ளாட்டு முடிையத்
த ரித்தார்கள். 27 தைலவர்கள் ஏேபாத்தலும்
மார்ப்பதக்கத்தலும் பத க்கும் ேகாேமதகம்
முதலிய இரத்தனங்கைளயும், 28 நறுமணப்
ெபாருட்கைளயும், வளக்ெகண்ெணையயும்,
அப ேஷகத் ைதலத்த ற்கும் வாசைன
தூபத்த ற்கும் ேவண்டியைவகைளயும்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 29 ெசய்யப்படும்படி
ெயேகாவா ேமாேசையக்ெகாண்டு கற்ப த்த
ேவைலக்குரிய யாைவயும் ெகாண்டுவர,
இஸ்ரேவலர்களுக்குள் தங்களுைடய
இருதயத்தல் உற்சாகமைடந்த ஆண்கள்
ெபண்கள் அைனவரும் ெயேகாவாவுக்குக்
காணிக்ைகைய மனப்பூர்வமாக
ெகாண்டுவந்தார்கள்.
ெபசெலேயலும் அேகாலியாபும். யாத்.

31:1-11
30 பன்பு ேமாேச இஸ்ரேவலர்கைள

ேநாக்க : “பாருங்கள், ெயேகாவா
யூதாவன் ேகாத்த ரத்தல் ஊரின் மகனான
ஊரியன் மகன் ெபசெலேயைலப்
ெபயர்ெசால்லி அைழத்து, 31 அவன் மிகுந்த
வ ச த்த ரமான ேவைலகைள ேயாச த்துச்
ெசய்யவும், தங்கத்தலும் ெவள்ளியலும்
ெவண்கலத்தலும் ேவைல ெசய்யவும்,
32 இரத்தனங்கைள முத்தைர ெவட்டாக
ெவட்டிப் பத க்கவும், மரத்தல் ச த்த ரேவைல
ெசய்து எல்லா வத்தயாசமான
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ேவைலகைளச் ெசய்யவும், 33 அவனுக்கு
ஞானத்ைதயும் புத்தையயும் அறைவயும்
அருளி, அவன் எல்லாவத ேவைலகைளயும்
ெசய்யும்படி ேதவ ஆவயனாேல
அவைன ந ரப்பனார். 34 அவனுைடய
இருதயத்தலும், தாண் ேகாத்த ரத்தன்
அக சாமாகன் மகனாகய அேகாலியாபன்
இருதயத்தலும், ேபாத க்கும் வரத்ைதயும்
அருளினார். 35 ச த்த ரேவைலையயும்
ச ற்பேவைலையயும், இளநீலநூலாலும்
இரத்தாம்பரநூலாலும் சவப்புநூலாலும்
ெமல்லிய பஞ்சுநூலாலும் ெசய்யப்படும்
வ ச த்த ரத் ைதயல் ேவைலையயும்,
எல்லா வ ச த்த ர ெநசவு ேவைலகைளயும்
வத்தயாசமான ேவைலகைள
யூகக்க றவர்களும் ெசய்க றவர்களும்
நைறேவற்றும் எல்லாவத ேவைலகைளயும்
ெசய்யும்படி அவர்களுைடய இருதயத்ைத
ஞானத்தனால்ந ரப்பனார்” என்றான்.

அத்த யாயம் 36
ஆசாரிப்புக்கூடார பணிக்கு மக்கள்

வருப்பமான காணிக்ைககைள
ெகாண்டுவந்தார்கள்

1 அப்ெபாழுது பரிசுத்த ஸ்தலத்தன்
தருப்பணிகைளச் ேசர்ந்த எல்லா
ேவைலகைளயும், ெயேகாவா
கற்ப த்தபடிெயல்லாம், ெபசெலேயலும்
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அேகாலியாபும், ேவைல ெசய்யத்ெதரிந்த
ெயேகாவாவால் ஞானமும், புத்தயும்
ெபற்ற வ ேவக இருதயமுள்ள மற்ற
அைனவேராடும் ெசய்யத்ெதாடங்கனார்கள்.
2 ெபசெலேயைலயும், அேகாலியாைபயும்
ெயேகாவாவால் ஞானமைடந்து அந்த
ேவைலகைளச்ெசய்யவரும்படிதங்களுைடய
இருதயத்தல் எழுப்புதலைடந்த ஞான
இருதயமுள்ளவர்களாகய எல்ேலாைரயும்,
ேமாேச வரவைழத்தான். 3 அவர்கள்,
இஸ்ரேவலர்கள் தருப்பணிகளின் எல்லா
ேவைலகளுக்காகவும் ெகாண்டுவந்த
காணிக்ைகப் ெபாருட்கைளெயல்லாம்,
ேமாேசய டம் வாங்க க்ெகாண்டார்கள்.
பன்னும் மக்கள் காைலேதாறும் தங்களுக்கு
வருப்பமான காணிக்ைககைள அவனிடம்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 4அப்ெபாழுது பரிசுத்த
ஸ்தலத்தன் ேவைலகைளச் ெசய்க ற
அைனவரும் அவரவர் ெசய்க ற ேவைலயன்
காரியமாக வந்து, 5 ேமாேசைய ேநாக்க :
“ெயேகாவா ெசய்யும்படி கற்ப த்த ேவைலக்கு
ேவண்டியதற்கு அதகமான ெபாருள்கைள
மக்கள் ெகாண்டுவருகறார்கள்” என்றார்கள்.
6 அப்ெபாழுது ேமாேச “இனி ஆண்கேளா
ெபண்கேளா பரிசுத்த ஸ்தலத்த ற்ெகன்று
காணிக்ைகயாக ஒரு ேவைலயும்
ெசய்யேவண்டாம்” என்று முகாம் எங்கும்
ெசால்லும்படிக்கட்டைளய ட்டான்;இப்படியாக
மக்கள் ெகாண்டுவருகறது நறுத்தப்பட்டது.
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7 ெசய்யேவண்டிய எல்லா ேவைலகளுக்கும்
ேபாதுமான ெபாருள்கள் இருந்ததுமல்லாமல்
அதகமாகவும்இருந்தது.

ஆசரிப்புக்கூடாரத்ைதஉண்டாக்குதல்
யாத் 26:1-37

8 ேவைல ெசய்க றவர்களாகய
ஞான இருதயமுள்ள அைனவரும்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்ைத உண்டாக்கனார்கள்.
அதற்குத் த ரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலாலும்
இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும்
சவப்புநூலாலும், வத்தயாசமான
ெநசவுேவைலயாகய ேகருபீன்களுள்ள
பத்து மூடுதைரகைளச் ெசய்தான்.
9 மூடுதைர இருபத்ெதட்டு முழ நீளமும்
நான்கு முழ அகலமுமாக இருந்தது;
மூடுதைரகெளல்லாம் ஒேர அளவாக
இருந்தது. 10 ஐந்து மூடுதைரகைள
ஒன்ேறாெடான்று இைணத்து, மற்ற ஐந்து
மூடுதைரகைளயும் ஒன்ேறாெடான்று
இைணத்தான். 11 இைணக்கப்பட்ட ஒரு
மூடுதைரயன் ஓரத்தல் இளநீலநூலால்
ஐம்பது வைளயங்கைள உண்டாக்க ,
அப்படிேய இைணக்கப்பட்ட மற்ற
மூடுதைரயன் ஓரத்தலும் உண்டாக்கனான்.
12 வைளயங்கள் ஒன்ேறாெடான்று
இைணக்கப்பட்டைவகளாக இருந்தது.
13 ஐம்பது ெபான் ெகாக்க கைளயும் ெசய்து,
அந்தக் ெகாக்க களால் மூடுதைரகைள
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ஒன்ேறாெடான்று இைணத்துவட்டான்.
இவ்வதமாகஆசாரிப்புக்கூடாரம்ஒன்றானது.
14 ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்ேமல் கூடாரமாகப்
ேபாடும்படி ஆட்டு ேராமத்தால் ெநய்த
பத ெனாரு மூடுதைரகைளயும் ெசய்தான்.
15 ஒவ்ெவாரு மூடுதைரயும் முப்பது
முழ நீளமும் நான்கு முழ அகலமுமாக
இருந்தது. பத ெனாரு மூடுதைரகளும்
ஒேர அளவாக இருந்தது. 16 ஐந்து
மூடுதைரகைள ஒன்றாகவும், மற்ற ஆறு
மூடுதைரகைள ஒன்றாகவும் இைணத்து,
17 இைணக்கப்பட்ட ஒரு மூடுதைரயன்
ஓரத்தல் ஐம்பது காதுகைளயும்,
இைணக்கப்பட்ட மற்ற மூடுதைரயன்
ஓரத்தல் ஐம்பது காதுகைளயும் உண்டாக்க ,
18 கூடாரத்ைத ஒன்றாக இைணத்துவட,
ஐம்பது ெவண்கலக் ெகாக்க கைளயும்
உண்டாக்கனான். 19 சவப்பு வண்ணம்
தீட்டப்பட்ட ஆட்டுக்கடாத்ேதாலினால்
கூடாரத்த ற்கு ஒரு மூடிையயும் அதன்ேமல்
ேபாட ெமல்லிய ேதாலினால்ஒருமூடிையயும்
உண்டாக்கனான்.

20 ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல் ந மிர்ந்துந ற்கும்
பலைககைளயும் சீத்த ம் மரத்தால் ெசய்தான்.
21 ஒவ்ெவாரு பலைகயும் பத்துமுழ நீளமும்
ஒன்றைரமுழ அகலமுமாக இருந்தது.
22 ஒவ்ெவாரு பலைகக்கும் ஒன்றுக்ெகான்று
சமதூரமான இரண்டு ெபாருந்தும்
முைனகள் இருந்தது; ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
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பலைககளுக்ெகல்லாம்இப்படிேயெசய்தான்.
23 ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்காக ெசய்யப்பட்ட
பலைககளில் ெதற்ேக ெதற்குதைசக்கு
இருபது பலைககைள உண்டாக்க , 24 அந்த
இருபது பலைககளின் கீேழ ைவக்கும்
நாற்பது ெவள்ளிப் பாதங்கைளயும்
உண்டாக்கனான்; ஒரு பலைகயன்கீழ்
அதன்இரண்டுெபாருந்தும்முைனகளுக்கும்
இரண்டு பாதங்கைளயும், மற்றப்
பலைகயன்கீழ் அதன் இரண்டு ெபாருந்தும்
முைனகளுக்கும் இரண்டு பாதங்கைளயும்
ெசய்துைவத்து; 25 ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
மறுபக்கமாகய வடபுறத்தல் இருபது
பலைககைளயும், அைவகளுக்கு நாற்பது
ெவள்ளிப்பாதங்கைளயும் ெசய்தான். 26 ஒரு
பலைகயன்கீழ் இரண்டு பாதங்களும்,
மற்றப் பலைகயன்கீழ் இரண்டு பாதங்களும்
ெசய்தான். 27 ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
ேமற்கு பக்கத்த ற்கு ஆறு பலைககைளயும்,
28ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்இருபக்கங்களிலுள்ள
மூைலகளுக்கு இரண்டு பலைககைளயும்
ெசய்தான். 29 அைவகள் கீேழ
இைணக்கப்பட்டிருந்தது, ேமேலயும் ஒரு
வைளயத்தனால் இைணக்கப்பட்டிருந்தது;
இரண்டு மூைலகளிலும் உள்ள அந்த
இரண்டிற்கும் அப்படிேய ெசய்தான்.
30 அப்படிேய எட்டுப் பலைககளும்,
அைவகளுைடய ஒவ்ெவாரு பலைகயன்
கீழ் இரண்டிரண்டு பாதங்களாகப்
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பதனாறு ெவள்ளிப்பாதங்களும்
இருந்தது. 31 சீத்த ம் மரத்தால்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் ஒரு பக்கத்துப்
பலைககளுக்கு ஐந்து தாழ்ப்பாள்கைளயும்,
32 ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் மறுபக்கத்துப்
பலைககளுக்கு ஐந்து தாழ்ப்பாள்கைளயும்,
வாசஸ்தலத்தன் ேமற்கு புறமான
பன்பக்கத்துப் பலைககளுக்கு ஐந்து
தாழ்ப்பாள்கைளயும் ெசய்தான்.
33 நடுத்தாழ்ப்பாள் ஒருமுைன துவங்க
மறுமுைனவைர பலைககளின்
ைமயத்தல் ெசல்லும்படி ெசய்தான்.
34 பலைககைளப் ெபான்தகட்டால்
மூடி, தாழ்ப்பாள்களின் இடங்களாகய
அைவகளின் வைளயங்கைளப்
ெபான்னினால்ெசய்து, தாழ்ப்பாள்கைளப்
ெபான்தகட்டால்மூடினான்.

35இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும்,
சவப்புநூலாலும் த ரித்த ெமல்லிய
பஞ்சுநூலாலும் ெசய்யப்பட்டதும்,
வச த்த ரேவைலயாகய ேகருபீன்கள்
உள்ளதுமான ஒரு தைரச்சீைலைய
உண்டாக்க , 36 அதற்குச் சீத்த ம் மரத்தனால்
நான்கு தூண்கைளச் ெசய்து, அைவகைளப்
ெபான் தகட்டால் மூடி, அைவகளின்
ெகாக்க கைளப் ெபான்னினால்ெசய்து,
அைவகளுக்கு நான்கு ெவள்ளிப்பாதங்கைள
வார்ப்ப த்தான்.

37 கூடாரவாசலுக்கு இளநீலநூலாலும்
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இரத்தாம்பரநூலாலும் சவப்புநூலாலும்
த ரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலாலும் ெசய்த
ச த்த ரத் ைதயல்ேவைலயான ஒரு ெதாங்கு
தைரையயும், 38அதன்ஐந்துதூண்கைளயும்,
அைவகளின் வைளவான ஆணிகைளயும்
உண்டாக்க , அைவகளின் குமிழ்கைளயும்
வைளயங்கைளயும் ெபான்தகட்டால்
மூடினான்; அைவகளின் ஐந்து பாதங்களும்
ெவண்கலமாகஇருந்தது.

அத்த யாயம் 37
உடன்படிக்ைகப்ெபட்டிஉண்டாக்கப்படுதல்

யாத்த ராகமம் 25:10-22.
1 ெபசெலேயல் சீத்த ம் மரத்தனால்

ெபட்டிைய உண்டாக்கனான்; அதன்
நீளம் இரண்டைர முழமும் அதன்
அகலம் ஒன்றைர முழமும் அதன் உயரம்
ஒன்றைர முழமுமானது. 2 அைத உள்ளும்
ெவளியும் சுத்தப்ெபான் தகட்டால் மூடி,
சுற்றலும் அதற்குப் ெபான் வளிம்ைப
உண்டாக்க , 3 அதற்கு நான்கு ெபான்
வைளயங்கைள வார்ப்ப த்து, அைவகைள
அதன் நான்கு மூைலகளிலும் ேபாட்டு,
ஒரு பக்கத்தல் இரண்டு வைளயங்களும்
மறுபக்கத்தல் இரண்டு வைளயங்களும்
இருக்கும்படித் ைதத்து, 4 சீத்த ம்
மரத்தனால் தண்டுகைளச் ெசய்து,
அைவகைளப் ெபான்தகட்டால் மூடி, 5 அந்தத்
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தண்டுகளால் ெபட்டிையச் சுமக்கும்படி,
அைவகைளப் ெபட்டியன் பக்கங்களில்
இருக்கும் வைளயங்களிேல பாய்ச்சனான்.
6 கருபாசனத்ைதயும்* சுத்தப்ெபான்னினால்
ெசய்தான்; அது இரண்டைர முழ
நீளமும் ஒன்றைர முழ அகலமுமானது.
7 தகடாக அடிக்கப்பட்ட ெபான்னினால்
இரண்டு ேகருபீன்கைளயும் உண்டாக்க ,
கருபாசனத்தன் இரண்டு ஓரங்களிேல,
8 ஒருபக்கத்து ஓரத்தல் ஒரு ேகருபீனும்
மறுபக்கத்து ஓரத்தல் மற்றக் ேகருபீனுமாக
அந்தக் ேகருபீன்கைளக் கருபாசனத்தன்
இரண்டு ஓரங்களிலும் அதேனாடு
ஒேர ேவைலப்பாடாகேவ ெசய்தான்.
9 அந்தக் ேகருபீன்கள் தங்களுைடய
இறக்ைககைள உயர வ ரித்து, தங்களுைடய
இறக்ைககளால் கருபாசனத்ைத
மூடுகறைவகளும், ஒன்றுக்ெகான்று
எத ர்முகமுள்ளைவகளாகவும் இருந்தது;
ேகருபீன்களின் முகங்கள் கருபாசனத்ைத
ேநாக்க க்ெகாண்டிருந்தது.

ேமைஜ ெசய்யப்பட்டது, யாத்த ராகமம்.
25:23-30

10 ேமைஜையயும் சீத்த ம் மரத்தால்
ெசய்தான்; அது இரண்டு முழ நீளமும் ஒரு
முழ அகலமும் ஒன்றைர முழ உயரமுமானது.
11 அைதப் சுத்தப் ெபான்தகட்டால் மூடி,

* அத்த யாயம் 37:6 37:6இரக்கத்தன்ஆசனம்



யாத்த ராகமம்அத்தயாயம்37:12cxciயாத்த ராகமம்அத்தயாயம்37:18

சுற்றலும் அதற்குப் ெபான் வளிம்ைப
உண்டாக்க , 12 சுற்றலும் அதற்கு
நான்கு வ ரல் அளவான சட்டத்ைதயும்,
அதன் சட்டத்த ற்குச் சுற்றலும் ெபான்
வளிம்ைபயும் உண்டாக்க , 13 அதற்கு
நான்கு ெபான்வைளயங்கைள வார்ப்ப த்து,
அைவகைள அதன் நான்கு கால்களுக்கு
இருக்கும் நான்கு மூைலகளிலும் ைதத்தான்.
14 அந்த வைளயங்கள் ேமைஜையச்
சுமக்கும் தண்டுகைளப் பாய்ச்சும்
இடங்களாக இருக்கும்படி சட்டத்தன் அருேக
இருந்தது. 15 ேமைஜையச் சுமக்கும்
அந்தத் தண்டுகைளச் சீத்த ம் மரத்தால்
ெசய்து, அைவகைளப் ெபான்தகட்டால்
மூடி, 16 ேமைஜயன்ேமலிருக்கும்
பாத்த ரங்களாகயஅதன்பணிப்ெபாருட்கைளயும்,
அதன்தட்டுகைளயும்,தூபக்கரண்டிகைளயும்,
அதன் பானபலி கரகங்கைளயும்,
மூடுகறதற்கான அதன் கண்ணங்கைளயும்
சுத்தப்ெபான்னினால்உண்டாக்கனான்.
குத்துவளக்கு ெசய்யப்பட்டது, யாத். 25:31-

40
17குத்துவளக்ைகயும்சுத்தப்ெபான்னினால்

அடிப்பு ேவைலயாக உண்டாக்கனான்;
அதன் தண்டும் கைளகளும் ெமாக்குகளும்
பழங்களும் பூக்களும் ெபான்னினால்
ெசய்யப்பட்டிருந்தது. 18 குத்துவளக்கன்
ஒருபக்கத்தல் மூன்று கைளகளும் அதன்
மறுபக்கத்தல் மூன்று கைளகளுமாக
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அதன் பக்கங்களில் ஆறு கைளகள்
ெசய்யப்பட்டது. 19 ஒவ்ெவாரு கைளய ேல
வாதுைமக்ெகாட்ைடக்கு ஒப்பான மூன்று
ெமாக்குகளும் ஒரு பழமும் ஒரு பூவும்
இருந்தது; குத்துவளக்கல் ெசய்யப்பட்ட
ஆறு கைளகளிலும் அப்படிேய இருந்தது.
20வளக்குத்தண்டில் வாதுைமக்ெகாட்ைடக்கு
ஒப்பான நான்கு ெமாக்குகளும் பழங்களும்
பூக்களும் இருந்தது. 21 அதல் ெசய்யப்பட்ட
இரண்டு கைளகளின்கீழ் ஒரு பழமும்,
ேவறு இரண்டு கைளகளின்கீழ் ஒரு பழமும்,
மற்ற இரண்டு கைளகளின்கீழ் ஒரு பழமும்
இருந்தது; வளக்குத்தண்டில் ெசய்யப்பட்ட
ஆறு கைளகளுக்கும் அப்படிேய இருந்தது.
22 அைவகளின் பழங்களும் அைவகளின்
கைளகளும் சுத்தப்ெபான்னினால் ஒேர
அடிப்பு ேவைலயாகச் ெசய்யப்பட்டது.
23 அதன் ஏழு அகல்கைளயும், அதன்
கத்தரிகைளயும், சாம்பல் பாத்த ரங்கைளயும்
சுத்தப்ெபான்னினால்ெசய்தான். 24அைதயும்
அதன் பணிப்ெபாருட்கள் யாைவயும் ஒரு
தாலந்து/ 35 க ேலா. சுத்தப்ெபான்னினால்
ெசய்தான்.
தூப பீடம் ெசய்யப்பட்டது. யாத்த ராகமம்.

30:1-5
25 தூபபீடத்ைதயும் சீத்த ம் மரத்தனால்

உண்டாக்கனான்; அது ஒரு முழ நீளமும்
ஒரு முழ அகலமுமான சதுரமும் இரண்டு
முழ உயரமுமாக இருந்தது; அதன்
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ெகாம்புகள்அதேனாேட ஒேர ேவைலப்பாடாக
இருந்தது. 26 அதன் ேமற்புறத்ைதயும்,
அதன் சுற்றுப்புறத்ைதயும், அதன்
ெகாம்புகைளயும், சுத்தப்ெபான்தகட்டால்
மூடி, சுற்றலும் அதற்குப் ெபான் வளிம்ைப
உண்டாக்க , 27 அந்த வளிம்பன்கீழ்
அதன் இரண்டு பக்கங்களில் இருக்கும்
இரண்டு மூைலகளிலும் இரண்டு
ெபான்வைளயங்கைள ெசய்து, அைதச்
சுமக்கும் தண்டுகைளப் பாய்ச்சும்
இடங்களாகத் ைதத்து, 28 சீத்த ம் மரத்தால்
அந்தத் தண்டுகைளச் ெசய்து, அைவகைளப்
ெபான்தகட்டால்மூடினான்.
அப ேஷகத்ைதலமும்வாசைனப்ெபாருட்களும்

ெசய்யப்பட்டது. யாத். 30:22-38.
29 பரிசுத்த அப ேஷகத் ைதலத்ைதயும்,

சுத்தமான வாசைனப்ெபாருட்களின்
நறுமணங்கைளயும், ைதலக்காரன்
ேவைலக்குஒப்பாகஉண்டாக்கனான்.

அத்த யாயம் 38
தகனபலிபீடம்ெசய்யப்பட்டது. யாத். 27:1-8.

1 தகனபலிபீடத்ைதயும் சீத்த ம் மரத்தால்
உண்டாக்கனான்; அது ஐந்து முழநீளமும்
ஐந்து முழ அகலமும் சதுரவடிவும் மூன்று
முழ உயரமுமானது. 2 அதன் நான்கு
மூைலகளிலும் அதேனாடு ஒன்றாக அதன்
நான்கு ெகாம்புகைளயும் உண்டாக்க , அைத
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ெவண்கலத்தகட்டால் மூடி, 3அந்தப் பீடத்தன்
எல்லா பணிப்ெபாருட்களாகய சாம்பல்
எடுக்கும் சட்டிகைளயும், கரண்டிகைளயும்,
கண்ணிகைளயும், முள்துறடுகைளயும்,
ெநருப்புச் சட்டிகைளயும் உண்டாக்கனான்;
அதன் பணிப்ெபாருட்கைளெயல்லாம்
ெவண்கலத்தனால் ெசய்தான்.
4 வைலப்பன்னல்ேபான்ற ஒரு ெவண்கலச்
சல்லைடையயும் பலிபீடத்த ற்கு
உண்டாக்க , அைத அந்தப் பீடத்தன்
சுற்றுக்குக் கீேழ பாத உயரத்தல்
இருக்கும்படியாகைவத்து, 5அந்தெவண்கலச்
சல்லைடயன் நான்கு மூைலகளிலும்
தண்டுகைளப் பாய்ச்சுக றதற்கு நான்கு
வைளயங்கைள வார்ப்ப த்து, 6 அந்தத்
தண்டுகைளச் சீத்த ம் மரத்தால் ெசய்து,
அைவகைள ெவண்கலத்தகட்டால்
மூடி, 7 பலிபீடத்ைத அைவகளால்
சுமக்கும்படியாக, அதன் பக்கங்களிலுள்ள
வைளயங்களில் பாய்ச்சனான்; பலிபீடத்ைத
உள்ெவளிவ ட்டுப் பலைககளால்ெசய்தான்.

8 ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசலில் கூட்டம்
கூட்டமாகக் கூடின ெபண்கள் கண்ணாடியாக
பயன்படுத்தன ெவண்கலத்தாேல,
ெவண்கலத் ெதாட்டிையயும் அதன்
ெவண்கலப்பாதத்ைதயும்உண்டாக்கனான்.

ஆசரிப்பு கூடாரத்தன் ப ராகாரம்
உண்டாக்கப்பட்டது. யாத்த ராகமம். 27:9-19.
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9 ப ராகாரத்ைதயும் உண்டாக்கனான்.
ெதற்ேக ெதன்தைசக்கு எத ரான
ப ராகாரத்த ற்கு த ரித்த ெமல்லிய
பஞ்சுநூலால் ெநய்த நூறு முழ நீளமான
ெதாங்கு தைரகைளச் ெசய்தான்.
10 அைவகளின் தூண்கள் இருபது;
அைவகளின் ெவண்கலப் பாதங்கள்
இருபது; தூண்களின் ெகாக்க களும்
அைவகளின் கம்ப களும் ெவள்ளி.
11 வடபக்கத்துத் ெதாங்கு தைரகள் நூறு
முழம்; அைவகளின் தூண்கள் இருபது;
அைவகளின் ெவண்கலப் பாதங்கள்இருபது;
தூண்களின் ெகாக்க களும் கம்ப களும்
ெவள்ளி. 12ேமற்பக்கத்துத்ெதாங்குதைரகள்
ஐம்பது முழம்; அைவகளின் தூண்கள்
பத்து; அைவகளின் பாதங்கள் பத்து;
தூண்களின் ெகாக்க களும் அைவகளின்
கம்ப களும் ெவள்ளி. 13 சூரியன் உதக்க ற
தைசயாகய கீழ்ப்பக்கத்துத் ெதாங்கு
தைரகள் ஐம்பது முழம். 14 ஒருபுறத்துத்
ெதாங்கு தைரகள் பதைனந்து முழம்;
அைவகளின்தூண்கள்மூன்று; அைவகளின்
பாதங்கள் மூன்று. 15 ப ராகாரவாசலின்
ஒருபுறத்த ற்குச் சரியாக மறுபுறத்தலும்
ெதாங்கு தைரகள் பதைனந்து முழம்;
அைவகளின்தூண்கள்மூன்று; அைவகளின்
பாதங்கள் மூன்று. 16 சுற்றுப ராகாரத்துத்
ெதாங்கு தைரகெளல்லாம் ெமல்லிய
பஞ்சுநூலால் ெநய்யப்பட்டிருந்தது.
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17 தூண்களின் பாதங்கள் ெவண்கலம்;
தூண்களின் ெகாக்க களும், கம்ப களும்
ெவள்ளி; அைவகளின் குமிழ்கைள
மூடிய தகடும் ெவள்ளி; ப ராகாரத்தன்
தூண்கெளல்லாம் ெவள்ளிக்கம்ப கள்
ேபாடப்பட்டைவகளுமாக இருந்தது.
18 ப ராகாரத்தன் வாசலின் ெதாங்கு தைர
இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும்
சவப்புநூலாலும் த ரித்த ெமல்லிய
பஞ்சுநூலாலும்ெசய்யப்பட்ட ச த்த ரத்ைதயல்
ேவைலயாக இருந்தது; அதன் நீளம்
இருபது முழம், அதன் அகலமும் உயரமும்
ப ராகாரத்தன் ெதாங்கு தைரகைளப்ேபால
ஐந்து முழம். 19 அைவகளின் தூண்கள்
நான்கு; அைவகளின் ெவண்கலப்
பாதங்கள் நான்கு; அைவகளின் ெகாக்க கள்
ெவள்ளி; அைவகளின் குமிழ்கைள
மூடிய தகடும் அைவகளின் கம்ப களும்
ெவள்ளி. 20 ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கும்
ப ராகாரத்த ற்கும் சுற்றலும் இருந்த
ஆப்புகெளல்லாம்ெவண்கலம்.

ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்ெபாருள்கள்.
21 ேமாேசயன் கட்டைளப்படி

ஆசாரியனான ஆேரானின் மகனாகய
இத்தாமாரின் ைகய ேல ேலவயர்களின்
ஊழியத்த ற்ெகன்று எண்ணிக்
ெகாடுக்கப்பட்டசாட்ச யன்ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
ெபாருள்களின்ெதாைகஇதுேவ. 22யூதாவன்
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ேகாத்த ரத்தல் ஊரின் மகனாகய
ஊரியன் மகன் ெபசெலேயல் ெயேகாவா
ேமாேசக்குக்கற்ப த்தைதஎல்லாம்ெசய்தான்.
23 அவனுடன் தாண் ேகாத்த ரத்தன்
அக சாமாகன் மகனாகய அேகாலியாப்
அலங்காரக் ெகாத்துேவைலக்காரனும்,
வத்தயாசமான ேவைலகைளச்ெசய்க ற
ெதாழிலாளியும், இளநீலநூலாலும்
இரத்தாம்பரநூலாலும் சவப்புநூலாலும்
ெமல்லிய பஞ்சுநூலாலும் ச த்த ரத்ைதயல்
ேவைலெசய்க றவனுமாகஇருந்தான்.

24 பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் ேவைலகள்
எல்லாவற்றற்கும் காணிக்ைகயாகக்
ெகாடுக்கப்பட்டுச் ெசலவான
ெபான்ெனல்லாம் பரிசுத்த ஸ்தலத்தன்
ேசக்கலின்படி இருபத்ெதான்பது தாலந்தும்
எழுநூற்று முப்பது ேசக்கல்* நைறயுமாக
இருந்தது.

25 சைபயல் எண்ணப்பட்டவர்கள் ெகாடுத்த
ெவள்ளி பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் ேசக்கலின்படி
நூறு தாலந்தும், ஆயரத்ெதழுநூற்று
எழுபத்ைதந்து ேசக்கல்† நைறயுமாக
இருந்தது. 26 எண்ணப்பட்டவர்களின்
ெதாைகயல் ேசர்ந்த இருபது வயதுமுதல்
அதற்கு ேமற்பட்ட ஆறுலட்சத்து மூவாய ரத்து
ஐந்நூற்று ஐம்பதுேபர்களில் ஒவ்ெவாரு

* அத்த யாயம் 38:24 38:24ஏறக்குைறய 1,050க ேலாெபான்.
† அத்த யாயம் 38:25 38:25 ேசக்கலின்படி 19.5 க ராம் 1
தாலந்து 35 க ேலா எைட.



யாத்த ராகமம்அத்தயாயம்38:27cxcviiiயாத்த ராகமம்அத்தயாயம்38:31

தைலக்குபரிசுத்தஸ்தலத்தன்ேசக்கலின்படி
அைரச்ேசக்கலாகய ெபக்கா என்னும்
வழுக்காடு ேசர்ந்தது. 27 அந்த
ெவள்ளியல் நூறு தாலந்து ெவள்ளியனால்
பரிசுத்த ஸ்தலத்தன் பாதங்களும்
தைரயன் பாதங்களும் வார்க்கப்பட்டது;
பாதத்த ற்கு ஒரு தாலந்து வழுக்காடு
நூறு பாதங்களுக்கு நூறு தாலந்து
ெசலவானது. 28 அந்த ஆய ரத்ெதழுநூற்று
எழுபத்ைதந்து ேசக்கலால் தூண்களுக்குக்
ெகாக்க கைளச்ெசய்து, அைவகளின்
குமிழ்கைளத் தகடுகளால் மூடி,
அைவகளுக்குக் கம்ப கைள
உண்டாக்கனான். 29 காணிக்ைகயாகச்
ெசலுத்தப்பட்ட ெவண்கலமானது
எழுபது தாலந்தும் இரண்டாய ரத்து
நானூறு ேசக்கல் நைறயுமாக இருந்தது.
30 அதனாேல ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்
வாசல் மைறவன் பாதங்கைளயும்,
ெவண்கலப் பலிபீடத்ைதயும், அதன்
ெவண்கலச் சல்லைடையயும், பலிபீடத்தன்
எல்லாப் பணிப்ெபாருட்கைளயும்,
31 சுற்றுப் ப ராகாரத்தன் பாதங்கைளயும்,
ப ராகாரவாசல் மைறவன் பாதங்கைளயும்,
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் எல்லா
ஆப்புகைளயும், சுற்றுப்ப ராகாரத்தன் எல்லா
ஆப்புகைளயும்ெசய்தான்.
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அத்த யாயம் 39
ஆசாரிய உைடகள் ெசய்யப்பட்டது யாத்.

28:1-14.
1 ெயேகாவா ேமாேசக்குக்

கற்ப த்தபடிேய, அவர்கள் இளநீலநூலாலும்
இரத்தாம்பரநூலாலும் சவப்புநூலாலும்
பரிசுத்த ஸ்தலத்தல் ஆராதைன
ெசய்க றதற்கு ேவண்டிய ஆைடகைளயும்,
ஆேரானுக்குப் பரிசுத்த ஆைடகைளயும்
ெசய்தார்கள்.
ஏேபாத் ெசய்யப்பட்டது

2 ஏேபாத்ைதப் ெபான்னினாலும்
இளநீலநூலாலும் இரத்தாம்பரநூலாலும்
சவப்புநூலாலும் த ரித்த ெமல்லிய
பஞ்சுநூலாலும் ெசய்தான். 3 அந்தப்
ெபான்ைன, இளநீலநூேலாடும் இரத்தாம்பர
நூேலாடும் சவப்புநூேலாடும் ெமல்லிய
பஞ்சுநூேலாடும் ேசர்த்து வத்தயாசமான
ேவைலயாக ெநய்யும்படி, ெமல்லிய
தகடுகளாக அடித்து, அைவகைள
கம்ப களாகச் ெசய்தார்கள். 4 இரண்டு
ேதாள்களின்ேமலுள்ள அதன் இரண்டு
முைனகைளயும் ேசர்த்தார்கள்; அது
ஒன்றாக இைணக்கப்பட்டிருந்தது. 5 அந்த
ஏேபாத்தன்ேமலிருக்கும் வத்தயாசமான
வார்க்கச்ைச, அந்த ேவைலக்கு ஒப்பாகேவ
ெபான்னினாலும் இளநீலநூலாலும்
இரத்தாம்பரநூலாலும் சவப்புநூலாலும்,
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த ரித்தெமல்லியபஞ்சுநூலாலும்,ெயேகாவா
ேமாேசக்குக்கற்ப த்தபடிேய,ெசய்யப்பட்டது.

6இஸ்ரேவலின்பன்னிெரண்டுமகன்களின்
ெபயர்கைள முத்தைர ெவட்டுேவைலயாகக்
ேகாேமதகக் கற்களில் ெவட்டி, அைவகைளப்
ெபான் குவைளகளில் பத த்தார்கள்.
7 ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கற்ப த்தபடிேய,
அைவகள் இஸ்ரேவலின் பன்னிரண்டு
மகன்கைளக் குறத்து ஞாபகக்குற க்
கற்களாக இருக்கும்படி ஏேபாத்துத்
ேதாள்களின்ேமல்அைவகைளைவத்தான்.

மார்ப்பதக்கம்ெசய்யப்பட்டது. யாத். 38:1-7
8 மார்ப்பதக்கத்ைத ஏேபாத்தன் ேவைலக்கு

ஒத்த வத்தயாசமானேவைலயாகப்
ெபான்னினாலும் இளநீலநூலாலும்
இரத்தாம்பரநூலாலும் சவப்புநூலாலும்
த ரித்த ெமல்லிய பஞ்சுநூலாலும் ெசய்தான்.
9 அந்த மார்ப்பதக்கத்ைதச் சதுரமும்
இரட்ைடயுமாகச் ெசய்து, ஒரு ஜாண் நீளமும்.
ஒரு ஜாண் அகலமுமாக்க , 10 அத ேல
நான்கு வரிைச இரத்தனக்கற்கைளப்
பத த்தார்கள்; முதலாம் வரிைச பத்மராகமும்
புஷ்பராகமும் மாணிக்கமும், 11 இரண்டாம்
வரிைச மரகதமும் இந்த ரநீலமும்
வச்ச ரமும், 12 மூன்றாம் வரிைச
ெகம்பும் ைவடூரியமும் சுகந்தயும்,
13 நாலாம் வரிைச படிகப்பச்ைசயும்
ேகாேமதகமும் யஸ்பயுமானது.
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அைவகள் அந்தந்த இடங்களிேல
ெபான்குவைளகளில் பத க்கப்பட்டிருந்தது.
14 இந்தக் கற்கள் இஸ்ரேவலின்
மகன்களுைடய ெபயர்களின்படிேய
பன்னிரண்டும், அவர்களுைடய ெபயர்கள்
உள்ளைவகளுமாக இருந்தது; பன்னிரண்டு
ேகாத்த ரங்களில் ஒவ்ெவாரு ேகாத்த ரத்தன்
ெபயர் ஒவ்ெவான்றல் முத்தைரெவட்டாக
ெவட்டியருந்தது. 15 மார்ப்பதக்கத்த ற்கு
அதன் பக்கங்களிேல பன்னல் ேவைலயான
சுத்தப்ெபான் சங்கலிகைளயும் ெசய்து,
16 இரண்டு ெபான் குவைளகைளயும்
இரண்டு ெபான் வைளயங்கைளயும்
ெசய்து, அந்த இரண்டு வைளயங்கைள
மார்ப்பதக்கத்தன் இரண்டு பக்கத்தலும்
ைவத்து, 17 ெபான்னினால் ெசய்த
பன்னல் ேவைலயான அந்த இரண்டு
சங்கலிகைளயும் மார்ப்பதக்கத்தன்
பக்கங்களில் இருக்க ற இரண்டு
வைளயங்களிலும் மாட்டி, 18 பன்னல்
ேவைலயான அந்த இரண்டு சங்கலிகளின்
இரண்டு நுனிகைளயும் ஏேபாத்தன்
ேதாள்புறத்துத்துண்டுகள்ேமல்முன்புறத்தல்
இருக்கற இரண்டு குவைளகளிலும்
மாட்டினார்கள். 19 பன்னும் இரண்டு
வைளயங்கைளச்ெசய்து, அைவகைள
ஏேபாத்தன் கீழ்ப்பக்கத்த ற்கு எத ரான
மார்ப்பதக்கத்தன் மற்ற இரண்டு
பக்கங்களிலும் அதன் ஓரத்தல் ைவத்து,



யாத்த ராகமம்அத்தயாயம் 39:20cciiயாத்த ராகமம்அத்தயாயம் 39:25

20 ேவேற இரண்டு ெபான்வைளயங்கைளயும்
ெசய்து, அைவகைள ஏேபாத்தன்
முன்புறத்தன் இரண்டு கீழ்ப்பக்கங்களில்
அதன் இைணப்புக்கு எத ராகவும்,
ஏேபாத்தன் வச த்த ரமான வார்க்கச்ைசக்கு
ேமலாகவும் ைவத்து, 21 மார்ப்பதக்கம்
ஏேபாத்தன்வத்தயாசமானவார்க்கச்ைசக்கு
ேமலாக இருக்கும்படியும், ஏேபாத்தலிருந்து
நீங்க ப்ேபாகாதபடியும், அைத
அதன் வைளயங்களால் ஏேபாத்தன்
வைளயங்கேளாடு இளநீல நாடாவனாேல,
ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கற்ப த்தப்படிேய,
கட்டினார்கள்.

மற்றஆசாரியஉைடகள்ெசய்யப்பட்டது.

யாத். 28:31-43.
22 ஏேபாத்தன் கீழ் அங்கைய முழுவதும்

இளநீலநூலால் ெநய்தான். 23 அங்கயன்
நடுவல் மார்க்கவசத் துவாரத்த ற்கு ஒப்பாக
ஒரு துவாரமும், அது கழியாதபடி அந்தத்
துவாரத்ைதச் சுற்றலும் ஒரு நாடாவும்
ைதத்தருந்தது. 24அங்கயன் கீழ்ஓரங்களில்
ெதாங்கும்படியாகத் த ரித்த இளநீலநூலும்
இரத்தாம்பரநூலும் சவப்புநூலுமான
ேவைலயாக மாதுளம்பழங்கைளச் ெசய்து,
25 சுத்தப்ெபான்னினால் மணிகைளயும்
ெசய்து, அந்த மணிகைள அங்கயன்
ஓரங்களில் சுற்றலும் மாதுளம்பழங்களின்
இைடயைடேய ெதாங்கைவத்தார்கள்.
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26 ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கற்ப த்தபடிேய
ஆராதைனக்குரிய அங்கயன் ஓரத்ைதச்
சுற்றலும்,ஒருமணியும்ஒருமாதுளம்பழமும்,
ஒரு மணியும் ஒரு மாதுளம்பழமுமாக
இருந்தது.

27 ஆேரானுக்கும் அவனுைடய
மகன்களுக்கும் ெமல்லிய பஞ்சுநூலால்
ெநசவுேவைலயான அங்ககைளயும்,
28ெமல்லியபஞ்சுநூலால்தைலப்பாைகையயும்,
அலங்காரமான குல்லாக்கைளயும்,
த ரித்த ெமல்லிய சணல்நூலால்
உள்ளாைடகைளயும், 29 த ரித்த ெமல்லிய
பஞ்சுநூலாலும் இளநீலநூலாலும்
இரத்தாம்பரநூலாலும் சவப்புநூலாலும்
ச த்த ரத் ைதயல்ேவைலயான
இடுப்புக்கச்ைசையயும், ெயேகாவா
ேமாேசக்குக்கற்ப த்தபடிேயெசய்தார்கள்.

30 பரிசுத்த க ரீடத்தன் பட்டத்ைதயும்
சுத்தப்ெபான்னினாேல ெசய்து,
ெயேகாவாவுக்குப் பரிசுத்தம் என்னும்
எழுத்துக்கைள அத ேல முத்தைர
ெவட்டாகெவட்டி, 31 அைத உயர
தைலப்பாைகயன்ேமல் கட்டும்படி,
ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கற்ப த்தபடிேய,
இளநீலநாடாவனால்கட்டினார்கள்.

ேமாேச ஆசரிப்புக்கூடாரத்ைதப்
பார்ைவயடுதல். யாத். 35:10-19.
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32 இப்படிேய ஆசரிப்புக்கூடாரமாக ய
வாசஸ்தலத்தன் ேவைலெயல்லாம்
முடிந்தது; ெயேகாவா ேமாேசக்குக்
கற்ப த்தபடிெயல்லாம் இஸ்ரேவல் மக்கள்
ெசய்தார்கள்.

33 பன்பு. வாசஸ்தலத்ைத
ேமாேசயனிடத்தல் ெகாண்டுவந்தார்கள்;
கூடாரத்ைதயும், அதற்குரிய எல்லாப்
பணிப்ெபாருட்கைளயும், அதன்
துறடுகைளயும், அதன் பலைககைளயும்,
அதன் தாழ்ப்பாள்கைளயும், அதன்
தூண்கைளயும், அதன் பாதங்கைளயும்,
34 சவப்பு வண்ணம் தீட்டப்பட்ட
ஆட்டுக்கடாத்ேதால் மூடிையயும்,
ெமல்லிய ேதால் மூடிையயும், மைறவன்
தைரச்சீைலையயும், 35 சாட்ச ப்ெபட்டிையயும்,
அதன் தண்டுகைளயும், கருபாசனத்ைதயும்,
36 ேமைஜையயும், அதன் எல்லாப்
பணிப்ெபாருட்கைளயும், சமுகத்து
அப்பங்கைளயும், 37 சுத்தமான
குத்துவளக்ைகயும், வரிைசயாக
ஒழுங்குப்படுத்தப்பட்ட அதன்
அகல்கைளயும், அதன் எல்லாப்
பணிப்ெபாருட்கைளயும், ெவளிச்சத்த ற்கு
எண்ெணையயும், 38 ெபாற்பீடத்ைதயும்,
அப ேஷகத் ைதலத்ைதயும், நறுமணப்
ெபாருட்கைளயும், வாசஸ்தலத்தன் வாசல்
ெதாங்கு தைரையயும், 39 ெவண்கலப்
பலிபீடத்ைதயும், அதன் ெவண்கலச்
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சல்லைடையயும், அதன் தண்டுகைளயும்,
அதன் எல்லா பணிப்ெபாருட்கைளயும்,
ெதாட்டிையயும், அதன் பாதத்ைதயும்,
40 ப ராகாரத்தன் ெதாங்கு தைரகைளயும்,
அதன் தூண்கைளயும், அதன்
பாதங்கைளயும், ப ராகாரத்து வாசல்
மைறைவயும், அதன் கயறுகைளயும்,
அதன்ஆப்புகைளயும்,ஆசரிப்புக்கூடாரமான
வாசஸ்தலத்தன் ேவைலயன் எல்லா
பணிப்ெபாருட்கைளயும், 41 பரிசுத்த
ஸ்தலத்த ேல ெசய்யும் ஆராதைனக்குரிய
ஆைடகைளயும், ஆசாரிய ஊழியஞ்ெசய்க ற
ஆேரானின் பரிசுத்த ஆைடகைளயும்,
அவனுைடய மகன்களின் ஆைடகைளயும்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 42 ெயேகாவா
ேமாேசக்குக் கற்ப த்தபடிெயல்லாம்
இஸ்ரேவல் மக்கள் எல்லா ேவைலகைளயும்
ெசய்தார்கள். 43 ேமாேச அந்த
ேவைலகைளெயல்லாம் பார்த்தான்;
ெயேகாவா கற்ப த்தபடிேய அைதச்
ெசய்தருந்தார்கள். ேமாேச அவர்கைள
ஆசீர்வத த்தான்.

அத்த யாயம் 40
ஆசரிப்புக்கூடாரத்ைதப ரதஷ்ைடெசய்தல்

1 ெயேகாவா ேமாேசைய ேநாக்க :
2 “நீ முதலாம் மாதம் முதல் ேததயல்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன் வாசஸ்தலத்ைத



யாத்த ராகமம்அத்தயாயம் 40:3ccviயாத்த ராகமம்அத்தயாயம் 40:12

ப ரதஷ்ைடெசய். 3அத ேல சாட்ச ப்ெபட்டிைய
ைவத்து, ெபட்டிையத் தைரயனால்
மைறத்து, 4 ேமைஜையக் ெகாண்டுவந்து,
அதல் ைவக்கேவண்டியைத சரியாக
ைவத்து, குத்துவளக்ைகக் ெகாண்டுவந்து,
அதன் வளக்குகைள ஏற்ற , 5 ெபான்
தூபபீடத்ைதச் சாட்ச ப்ெபட்டிக்கு முன்ேன
ைவத்து, வாசஸ்தலத்தன் வாசலின்
ெதாங்கு தைரையத்தூக்கைவக்கக்கடவாய்.
6 பன்பு, தகன பலிபீடத்ைத
ஆசரிப்புக்கூடாரமாக ய வாசஸ்தலத்தன்
வாசலுக்கு முன்பாக ைவத்து, 7 ெதாட்டிைய
ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கும் பலிபீடத்த ற்கும்
நடுேவ ைவத்து, அத ேல தண்ணீர்
ஊற்ற , 8 சுற்று ப ராகாரத்ைத நறுத்த ,
ப ராகாரவாசல் ெதாங்கு தைரையத்
தூக்கைவத்து, 9 அப ேஷக ைதலத்ைத
எடுத்து, வாசஸ்தலத்ைதயும் அதலுள்ள
யாைவயும் அப ேஷகம்ெசய்து, அைதயும்
அதலுள்ள எல்லாப் பணிப்ெபாருட்கைளயும்
பரிசுத்தப்படுத்து; அப்ெபாழுது பரிசுத்தமாக
இருக்கும். 10 தகனபலிபீடத்ைதயும்,
அதன் எல்லா பணிப்ெபாருட்கைளயும்,
அப ேஷகம்ெசய்து,அைதப் பரிசுத்தப்படுத்து;
அப்ெபாழுது அது மகா பரிசுத்தமான
பலிபீடமாக இருக்கும். 11 ெதாட்டிையயும்
அதன் பாதத்ைதயும் அப ேஷகம்ெசய்து,
பரிசுத்தப்படுத்து. 12 பன்பு
ஆேராைனயும் அவனுைடய மகன்கைளயும்
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ஆசரிப்புக்கூடாரத்தன்வாசலில்வரச்ெசய்து,
அவர்கைள தண்ணீரால் குளிக்கைவத்து,
13 ஆேரானுக்குப் பரிசுத்த ஆைடகைள
உடுத்த , எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம்
ெசய்யும்படி அவைன அப ேஷகம்ெசய்து,
அவைனப் பரிசுத்தப்படுத்து.
14 அவன் மகன்கைளயும் வரச்ெசய்து,
அவர்களுக்கு அங்ககைள உடுத்த ,
15 அவர்கள் எனக்கு ஆசாரிய ஊழியம்
ெசய்யும்படி, அவர்கைளயும், அவர்கள்
தகப்பைன அப ேஷகம்ெசய்தபடிேய,
அப ேஷகம்ெசய்; அவர்கள் ெபறும்
அந்த அப ேஷகம் தைலமுைறேதாறும்
ந ரந்தர ஆசாரியத்துவத்த ற்கு ஏதுவாக
இருக்கும் என்றார். 16 ெயேகாவா தனக்குக்
கற்ப த்தபடிெயல்லாம் ேமாேச ெசய்தான்.

17 இரண்டாம் வருடம் முதலாம் மாதம்
முதல் ேததயல் வாசஸ்தலம் நறுவப்பட்டது.
18 ேமாேச கூடாரத்ைத எடுப்ப த்தான்;
அவன் அதன் பாதங்கைள ைவத்து,
அதன் பலைககைள நறுத்த , அதன்
தாழ்ப்பாள்கைளப் பாய்ச்ச , அதன்
தூண்கைள நாட்டி, 19 வாசஸ்தலத்தன்ேமல்
கூடாரத்ைத வ ரித்து, அதன்ேமல்
கூடாரத்தன் மூடிைய, ெயேகாவா தனக்குக்
கற்ப த்தபடிேய ேபாட்டான். 20 பன்பு,
ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கற்ப த்தபடிேய,
சாட்ச ப்ப ரமாணத்ைத எடுத்து, அைதப்
ெபட்டிய ேல ைவத்து, ெபட்டியல்



யாத்த ராகமம்அத்தயாயம்40:21ccviiiயாத்த ராகமம்அத்தயாயம்40:29

தண்டுகைளப்பாய்ச்ச , ெபட்டியன்ேமல்
கருபாசன மூடிைய ைவத்து, 21 ெபட்டிைய
வாசஸ்தலத்த ற்குள்ேள ெகாண்டுேபாய்,
மைறவன் தைரச்சீைலையத்
ெதாங்கைவத்து, சாட்ச ப்ெபட்டிைய
மைறத்துைவத்தான். 22 பன்பு, ெயேகாவா
ேமாேசக்குக் கற்ப த்தபடிேய, ேமைஜைய
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல் வாசஸ்தலத்தன்
வடபுறமாகத் தைரக்குப் புறம்பாக
ைவத்து, 23 அதன்ேமல் ெயேகாவாவுைடய
சமுகத்தல் அப்பத்ைத வரிைசயாக
அடுக்கைவத்தான். 24 பன்பு, ெயேகாவா
ேமாேசக்குக் கற்ப த்தபடிேய, குத்துவளக்ைக
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல் ேமைஜக்கு
எத ராக வாசஸ்தலத்தன் ெதன்புறத்த ேல
ைவத்து, 25 ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
வளக்குகைள ஏற்றனான். 26 பன்பு,
ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கற்ப த்தபடிேய,
ஆசரிப்புக்கூடாரத்தல் தைரக்கு
முன்பாகப் ெபாற்பீடத்ைத ைவத்து,
27 அதன்ேமல் நறுமணப்ெபாருட்களால்
தூபம்காட்டினான். 28 பன்பு,
ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கற்ப த்தபடிேய,
வாசஸ்தலத்தன் ெதாங்கு தைரையத்
தூக்கைவத்து, 29 தகனபலிபீடத்ைத
ஆசரிப்புக்கூடாரமான வாசஸ்தலத்தன்
வாசலுக்கு முன்பாக ைவத்து,
அதன்ேமல் சர்வாங்க தகனபலிையயும்
ேபாஜனபலிையயும் ெசலுத்தனான்.
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30 அவன் ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்கும்
பலிபீடத்த ற்கும் நடுேவ ெதாட்டிைய
ைவத்து, கழுவுகறதற்கு அத ேல தண்ணீர்
வார்த்தான். 31 அவ்வடத்த ேல ேமாேசயும்
ஆேரானும் அவனுைடய மகன்களும் தங்கள்
ைககைளயும் கால்கைளயும் கழுவனார்கள்.
32 ெயேகாவா ேமாேசக்குக் கற்ப த்தபடிேய,
அவர்கள் ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்குள்ேள
நுைழகறேபாதும், பலிபீடத்தனருகல்
ேசருக றேபாதும்,அவர்கள்கழுவக்ெகாள்ளுவார்கள்.
33 பன்பு, அவன் வாசஸ்தலத்ைதயும்
பலிபீடத்ைதயும் சுற்ற ப ராகாரத்ைத
அைமத்து, ப ராகாரத்தன் ெதாங்கு
தைரையத் ெதாங்கைவத்தான்; இவ்வதமாக
ேமாேச ேவைலையமுடித்தான்.

ெயேகாவாவுைடயமகைம
எண் 9:15-23

34 அப்ெபாழுது ஒரு ேமகம்
ஆசரிப்புக்கூடாரத்ைத மூடினது;
ெயேகாவாவுைடய மகைம வாசஸ்தலத்ைத
ந ரப்ப யது. 35 ேமகம் அதன்ேமல்
தங்க , ெயேகாவாவுைடய மகைம
வாசஸ்தலத்ைத ந ரப்பனதனால், ேமாேச
ஆசரிப்புக்கூடாரத்த ற்குள் நுைழயமுடியாமல்
இருந்தது. 36 வாசஸ்தலத்தலிருந்து ேமகம்
ேமேல எழும்பும்ேபாது, இஸ்ரேவல் மக்கள்
பயணம்ெசய்யப் புறப்படுவார்கள். 37 ேமகம்
எழும்பாமல் இருந்தால், அது எழும்பும்
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நாள்வைரக்கும் பயணம் ெசய்யாமல்
இருப்பார்கள். 38 இஸ்ரேவல் மக்கள்
ெசய்யும் எல்லாப் பயணங்களிலும்
அவர்கெளல்ேலாருைடய கண்களுக்கும்
ேநரடியாக பகலில் ெயேகாவாவுைடய
ேமகமும், இரவல் அக்கனியும்,
வாசஸ்தலத்தன்ேமல்தங்கயருந்தது.
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