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ந யாயாத பத கள்
ஆச ரியர்
இந்த புத்தகத்தல் ஆச ரியைரப்பற்ற

எதுவும் சரியாக குற ப்ப டவல்ைல.
ஆனாலும் சாமுேவல் தான் எழுதயருக்க
ேவண்டும் என்று யூத பாரம்பரியம்
ெசால்க றது. சாமுேவல் கைடச
நயாயத பதயாக இருந்தான். மன்னர்
ஆட்ச க் காலத்தன் ெதாடக்கத்தல்
இந்த ஆச ரியர் வாழ்ந்தருக்க றான்.
“அந்நாட்களில் இஸ்ரேவலிேல ராஜா
இல்ைல, அவனவன் தன் தன் பார்ைவக்கு
சரிப்ேபானபடி ெசய்துவந்தான்” 17:6, 18:1,
19:1, 21:25. இந்த வரத்ைதகள் அடிக்கடி
எழுதப்பட்டிருக்க றது. இந்த ந கழ்ச்ச
நடந்த நாட்களுக்கும் எழுதன காலத்த ற்கும்
முரண்பாடாக இருக்க றது. நயாயத பத கள்
அர்த்தம் வடுவக்க றரவர்கள்/ மீட்பார்கள்.
இஸ்ரேவலர்கள் அந்நய ராஜாக்களால்
அடிைமப்படுத்தப்பட்டப்ேபாது மீட்பர்கள்
அவர்கைள வடுவத்தார்கள். ச லர் மற்ற
ப ரச்சைனகைளயும்தீர்த்துைவத்தார்கள்.
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய கமு 1,043 க்கும் 1,000 கமு.

க்கும். இைடயல் எழுதப்பட்டது. தாவீது
இராஜாவன் காலத்தல் இந்த புத்தகம்
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ெதாகுக்கப்பட்டதாக கருதப்படுக றது.
மனித ேநாக்கம் என்னெவன்றால் ேயாசுவா
மரித்தபன் மன்னர் ஆட்சயன் ேதைவைய
உணரத்தக்கதாக எழுதப்பட்டது என்று
கணிக்கப்படுக றது.

யாருக்காக எழுதப்பட்டது
இஸ்ரேவலர்களுக்கும் ேவதத்ைத

வாச ப்பவர்களுக்கும்எழுதப்பட்டது.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
கானான் ேதசத்ைத ெசாந்தமாக்கயப்

ப றகு இஸ்ரேவலின் இராஜா வைர உள்ள
சரித்த ர குற ப்புகள். ெவறும் சரித்த ர
பதவுக்காக மாத்த ரம் அல்ல ேதவன்
அவர்கள் மத்தயல் ெசய்த க ரிையகைள
அறயவும் எழுதப்பட்டது (24:14-28; 2:6-
13), இஸ்ரேவலர்கள் உடன்படிக்ைகைய
மீறனப் ப றகும் ெயேகாவா, தான்,
ஆப ரகாமுக்கு ெசய்த உடன்படிக்ைகக்கு
உண்ைமயுள்ளவராய் இருந்தார். ஒவ்ெவாரு
சந்ததயலும் தீைமேயாடு ேபாராட ேதவன்
ஒருவைர எழுப்புவதால் இருந்தால் அேனக
நயாயத பத கள்எழும்பயருக்கேவண்டும்.

ைமயக்கருத்து
ேமாசமானநலைமகளும்வடுதைலகளும்
ெபாருளடக்கம்
1. நயாயத பத களின் காலத்தல்,
இஸ்ரேவலின்நைலைம— 1:1-3:6
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2.இஸ்ரேவலின்நயயாபத கள்— 3:7-16:31
3. இஸ்ரேவலின் பாவத்தன்
காரியங்கைளக் காட்டும் ந கழ்ச்ச கள்
— 17:1-21:25

கானானியர்கேளாடு ேபாரிடுதல்
1ேயாசுவாஇறந்தபன்புஇஸ்ரேவல்மக்கள்

ெயேகாவாைவ ேநாக்க : கானானியர்கைள
எத ர்த்து யுத்தம்ெசய்யும்படி, எங்களில் யார்
முதலில் எழுந்து புறப்படேவண்டும் என்று
ேகட்டார்கள். 2 அதற்குக் ெயேகாவா: யூதா
எழுந்து புறப்படட்டும்; இேதா, அந்த ேதசத்ைத
அவனுைடய ைகய ேல ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்
என்றார். 3 அப்ெபாழுது யூதாவன்
மனிதர்கள் தங்களுைடய சேகாதரர்களாகய
ச மிேயானின் மனிதர்கைள ேநாக்க : நாம்
கானானியர்கேளாடு யுத்தம்ெசய்ய நீங்கள்
என்னுைடய சுதந்த ரப் பங்குவீதத்தல்
எங்கேளாடு எழுந்துவாருங்கள்;
உங்களுைடய சுதந்த ரப் பங்குவீதத்தல்
நாங்களும் உங்கேளாடு வருேவாம்
என்றார்கள்; அப்படிேய ச மிேயான்
ேகாத்த ரத்தார்கள் அவர்கேளாடு
ேபானார்கள். 4 யூதா மனிதர்கள்
எழுந்துேபானேபாது, ெயேகாவா
கானானியர்கைளயும், ெபரிச யர்கைளயும்
அவர்களுைடயைகய ேலஒப்புக்ெகாடுத்தார்;
அவர்கள் ேபேசக்க ேல 10,000 ேபைர
ெவட்டினார்கள். 5 ேபேசக்க ேல
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அேதானிேபேசக்ைகப்* பார்த்து, அவேனாடு
யுத்தம்ெசய்து, கானானியர்கைளயும்,
ெபரிச யர்கைளயும் ெவட்டினார்கள்.
6 அேதானிேபேசக் ஓடிப்ேபாகும்ேபாது,
அவைனப் பன்ெதாடர்ந்து ப டித்து,
அவனுைடய ைக கால்களின்
ெபருவ ரல்கைள ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்.
7 அப்ெபாழுது அேதானிேபேசக்: 70
ராஜாக்கள், ைக கால்களின் ெபருவ ரல்கள்
ெவட்டப்பட்டவர்களாக என்னுைடய
ேமைஜயன்கீழ் வழுந்தைதப் ெபாறுக்க த்
தன்றார்கள்; நான் எப்படிச் ெசய்ேதேனா,
அப்படிேய ேதவன் எனக்கும் ெசய்து
சரிகட்டினார் என்றான். அவைன
எருசேலமிற்குக் ெகாண்டுேபானார்கள்;
அங்ேக அவன் இறந்தான். 8 யூதாவன்
மக்கள் எருசேலமின்ேமல் யுத்தம்ெசய்து,
அைதப் ப டித்து, அங்குள்ளவர்கைள
கூர்ைமயான பட்டயத்தனால்
ெவட்டி, பட்டணத்ைத அக்கனிக்கு
இைரயாக்கனார்கள். 9 பன்பு யூதாவன்
மக்கள் மைலத்ேதசத்தலும், ெதற்கலும்,
பள்ளத்தாக்குகளிலும் குடியருக்க ற
கானானியர்கேளாடு யுத்தம்ெசய்யப்
புறப்பட்டுப்ேபானார்கள். 10 அப்படிேய
யூதா ேகாத்த ரத்தார்கள் எப ேரானிேல
குடியருக்க ற கானானியர்களுக்கு

* அத்த யாயம் 1:5 1:5 ேபேசக்கன்அத பத
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எத ராகப்ேபாய் ேசசாய், அகீமான், தல்மாய்
என்பவர்கைள ெவட்டிப்ேபாட்டார்கள்.
முன்நாட்களில் அந்த எப ேரானுக்கு கீரியாத்
அர்பா என்றுெபயர்.

காேலப்பும்அவருைடயமகளும்
11 அங்ேகயருந்து ெதபீரில்

குடியருப்பவர்களுக்கு எத ராகப்
ேபானார்கள்; முன்நாட்களில் ெதபீருக்கு
கீரியாத்ெசப்ேபர் என்று ெபயர்.
12 அப்ெபாழுது காேலப்: கீரியாத்ெசப்ேபைர
முறயடித்துப் ப டிக்க றவனுக்கு
என்னுைடய மகளாகய அக்சாைளத்
தருமணம் ெசய்துெகாடுப்ேபன் என்றான்.
13 அப்ெபாழுது காேலபுைடய தம்பயாகய
ேகனாசன் மகன் ஒத்னிேயல் அைதப்
ப டித்தான்; எனேவ, தன்னுைடய
மகளாகய அக்சாைள அவனுக்குத்
தருமணம் ெசய்துெகாடுத்தான்.
14 அவள் புறப்படும்ேபாது, என்னுைடய
தகப்பனிடத்தல் ஒரு வயல்ெவளிையக்
ேகட்கேவண்டும்என்றுஒத்னிேயலினிடத்தல்
அனுமத ெபற்றுக்ெகாண்டு
கழுைதயன்ேமலிருந்து இறங்கனாள்.
காேலப் அவைள ேநாக்க : உனக்கு
என்னேவண்டும் என்றான். 15 அப்ெபாழுது
அவள்: எனக்குஒருஆசீர்வாதம்தரேவண்டும்;
வறட்ச யான நலத்ைத எனக்குத் தந்தீர்;
நீர்ப்பாய்ச்சலான நலங்கைளயும் எனக்குத்
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தரேவண்டும் என்றாள்; அப்ெபாழுது
காேலப்: ேமற்புறத்தலும் கீழ்ப்புறத்தலும்
அவளுக்கு நீர்ப்பாய்ச்சலான நலங்கைளக்
ெகாடுத்தான். 16 ேமாேசயன் மாமனாகய
ேகனியனின்மக்களும்யூதாவன்மக்கேளாடு
ேபரீச்ைச மரங்களின் பட்டணத்தலிருந்து†

ஆராத்த ற்குத் ெதற்கல் இருக்கற யூதாவன்
வனாந்த ரத்த ற்கு வந்து, மக்கேளாடு
குடிேயறனார்கள். 17 யூதா தன்னுைடய
சேகாதரனாகய ச மிேயாேனாடு ேபானான்;
அவர்கள் ேசப்பாத்தல் குடியருக்க ற
கானானியர்கைள முறயடித்து, அைத
அழித்து, அந்தப் பட்டணத்தற்கு ஓர்மா‡
என்று ெபயரிட்டார்கள். 18 யூதா,
காசாைவயும் அதன் எல்ைலையயும்,
அஸ்கேலாைனயும் அதன் எல்ைலையயும்,
எக்ேராைனயும் அதன் எல்ைலையயும்
ப டித்தான். 19 ெயேகாவா யூதாேவாடு
இருந்ததனால், மைலத்ேதசத்தார்கைளத்
துரத்தவ ட்டார்கள்; பள்ளத்தாக்கல்
குடியருப்பவர்களுக்கு இரும்பு ரதங்கள்
இருந்தபடியனால், அவர்கைளத்
துரத்தமுடியாமல்ேபானது. 20 ேமாேச
ெசான்னபடிேய, எப ேராைனக் காேலபுக்குக்
ெகாடுத்தார்கள்; அவன் அதலிருந்த
ஏனாக்கன் மூன்று மகன்கைளயும்
துரத்தவ ட்டான். 21 ெபன்யமீனின் மகன்கள்

† அத்த யாயம் 1:16 1:16எரிேகாபட்டணம் ‡ அத்த யாயம்
1:17 1:17அழிவு
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எருசேலமிேல குடியருந்த எபூசயர்கைளயும்
துரத்தவ டவல்ைல; எனேவ, எபூசயர்கள்
இந்த நாள்வைர ெபன்யமீன் மக்கேளாடு
எருசேலமில் குடியருக்க றார்கள்.
22 ேயாேசப்பன் குடும்பத்தனரும்
ெபத்ேதலுக்கு எத ராகப் ேபானார்கள்;
ெயேகாவா அவர்கேளாடு இருந்தார்.
23 ேயாேசப்பன் குடும்பத்தனர் ெபத்ேதைல
ேவவுபார்க்க ஆட்கைள அனுப்பனார்கள்;
முன்ேன அந்தப் பட்டணத்தற்கு லூஸ்
என்று ெபயர். 24 அந்த ேவவுகாரர்கள்
பட்டணத்தலிருந்து புறப்பட்டுவருகற ஒரு
மனிதைனக் கண்டு: பட்டணத்தற்குள்
நுைழயும் வழிைய எங்களுக்குக்
காண்ப , உனக்குத் தையெசய்ேவாம்
என்றார்கள். 25 அப்படிேய பட்டணத்தற்குள்
நுைழயும் வழிைய அவர்களுக்குக்
காண்பத்தான்; அப்ெபாழுது அவர்கள்
வந்து, பட்டணத்தல் உள்ளவர்கைளக்
கூர்ைமயான பட்டயத்தனால் ெவட்டி, அந்த
மனிதைனயும் அவனுைடய குடும்பத்ைதயும்
வ ட்டுவ ட்டார்கள். 26 அப்ெபாழுது அந்த
மனிதன் ஏத்தயர்களின் ேதசத்த ற்குப் ேபாய்,
ஒரு பட்டணத்ைதக் கட்டி,அதற்குலூஸ்என்று
ெபயரிட்டான்; அதுதான் இந்த நாள்வைர
அதனுைடயெபயர்.

கானானியர்கேளாடு மற்ற ேகாத்த ரங்கள்
ேபாரிடுதல்
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27மனாேச ேகாத்த ரத்தார்கள் ெபத்ெசயான்
பட்டணத்தார்கைளயும் அதற்கு அடுத்த
ஊர்களின் மனிதர்கைளயும், தானாக்
பட்டணத்தார்கைளயும் அதற்கு அடுத்த
ஊர்களின் மனிதர்கைளயும், ேதாரில்
குடியருப்பவர்கைளயும் அதற்கு அடுத்த
ஊர்களின் மனிதர்கைளயும், இப்ேலயாம்
பட்டணத்தார்கைளயும் அதற்கு அடுத்த
ஊர்களின் மனிதர்கைளயும், ெமக ேதாவல்
குடியருப்பவர்கைளயும் அதற்கு
அடுத்த ஊர்களின் மனிதர்கைளயும்
துரத்தவ டவல்ைல; கானானியர்கள் அந்த
ேதசத்தல்தான் குடியருக்கேவண்டும்
என்றருந்தார்கள். 28 இஸ்ரேவலர்கள்
பலத்தேபாது, கானானியர்கைள முழுவதும்
துரத்தவ டாமல் அவர்கைள கட்டாயப்படுத்த
கடினமாக ேவைல ெசய்யைவத்தார்கள்.
29 எப்ப ராயீம் ேகாத்த ரத்தார்கள், ேகேசரிேல
குடியருந்த கானானியர்கைளயும்
துரத்தவ டவல்ைல;ஆகேவ, கானானியர்கள்
அவர்கேளாடு குடியருந்தார்கள்.
30 ெசபுேலான் ேகாத்த ரத்தார்கள்,
க த்ேரானில் குடியருக்க றவர்கைளயும்,
நாகேலாலில் குடியருக்க றவர்கைளயும்
துரத்தவ டவல்ைல. ஆகேவ,
கானானியர்கள், அவர்கேளாடு குடியருந்து,
கடினமாக ேவைல ெசய்வதற்குக்
கட்டாயப்படுத்தப்பட்டார்கள். 31 ஆேசர்
ேகாத்த ரத்தார்கள், அக்ேகாவல்
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குடியருக்க றவர்கைளயும், சீேதானில்
குடியருக்க றவர்கைளயும், அக்லாப்,
அக்சீப், எல்பா, ஆப்பீக், ேரேகாப்
பட்டணங்களில் குடியருக்க றவர்கைளயும்
துரத்தவ டவல்ைல. 32 ஆேசரியர்கள்,
ேதசத்தல் குடியருக்க றவர்களாகய
கானானியர்கேளாடு குடியருந்தார்கள்;
அவர்கைள அவர்கள் துரத்தவ டவல்ைல.
33 நப்தலி ேகாத்த ரத்தார்கள், ெபத்ஷேமசல்
குடியருக்க றவர்கைளயும், ெபத்தானாத்தல்
குடியருக்க றவர்கைளயும் துரத்தவ டாமல்,
ேதசத்தல் குடியருக்க றவர்களாகய
கானானியர்கேளாடு குடியருந்தார்கள்;
ெபத்ஷேமஸ், ெபத்தானாத் பட்டணங்களில்
குடியருக்க றவர்களும் அவர்களுக்கு
கடினமாக ேவைல ெசய்வதற்குக்
கட்டாயப்படுத்தப்பட்டார்கள். 34எேமாரியர்கள்
தாண் ேகாத்த ரத்தார்கைளப்
பள்ளத்தாக்கல் இறங்கவ டாமல்,
மைலத்ேதசத்த ற்குப் ேபாகும்படிக்
கட்டாயப்படுத்தனார்கள். 35 எேமாரியர்கள்
ஏேரஸ் மைலகளிலும், ஆயேலானிலும்,
சால்பீமிலும் குடியருக்கேவண்டும்
என்றருந்தார்கள்; ஆனாலும் ேயாேசப்பன்
குடும்பத்தார்களின் பலம் ெபருகனபடியால்,
அவர்களுக்கு கடினமாக ேவைல
ெசய்வதற்குக் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டார்கள்.
36 எேமாரியர்களின் எல்ைல அக்கராபீமுக்குப்
ேபாக ற ேமடு துவங்க அதற்கு அப்புறமும்
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ேபானது.

அத்த யாயம் 2
ேபாகீமில்ெயேகாவாவுைடயதூதன்

1 ெயேகாவாவுைடய தூதன்
கல்காலிலிருந்து ேபாகீமுக்கு வந்து:
நான் உங்கைள எக ப்தலிருந்து
புறப்படச்ெசய்து, உங்களுைடய
ப தாக்களுக்கு வாக்குக்ெகாடுத்த ேதசத்தல்
நான் உங்கைளக் ெகாண்டுவந்து
வ ட்டு, உங்கேளாடு ெசய்த என்னுைடய
உடன்படிக்ைகைய நான் ஒருேபாதும்
முறத்துப்ேபாடுவதல்ைல என்றும், 2 நீங்கள்
இந்த ேதசத்தல் குடியருக்க றவர்கேளாடு
உடன்படிக்ைகெசய்யாமல், அவர்களுைடய
பலிபீடங்கைளஇடித்துவ டேவண்டும் என்றும்
ெசான்ேனன்; ஆனாலும் என்னுைடய
ெசால்ைலக் ேகட்காமல்ேபானீர்கள்;
ஏன் இப்படிச் ெசய்தீர்கள்? 3 ஆகேவ,
நான் அவர்கைள உங்களுக்கு
முன்பாகத் துரத்துவதல்ைல என்ேறன்;
அவர்கள் உங்கைள ெநருக்குவார்கள்;
அவர்களுைடய ெதய்வங்கள்
உங்களுக்குக் கண்ணியாவார்கள்
என்றார். 4 ெயேகாவாவுைடய தூதன்
இந்த வார்த்ைதகைள இஸ்ரேவல் மக்கள்
அைனவரிடமும் ெசால்லும்ேபாது, மக்கள்
உரத்த சத்தமிட்டு அழுதார்கள். 5 அந்த
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இடத்த ற்குேபாகீம்*என்றுெபயரிட்டு,அங்ேக
ெயேகாவாவுக்குப் பலிெசலுத்தனார்கள்.
கீழ்ப்படியாைமயும், ேதால்வயும்

6 ேயாசுவா இஸ்ரேவல் மக்கைள
அனுப்பவ ட்டேபாது, அவர்கள் ேதசத்ைதச்
சுதந்தரித்துக்ெகாள்ள அவரவர்கள்
தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பாகத்த ற்குப்
ேபானார்கள். 7 ேயாசுவாவன்
எல்லா நாட்களிலும் ெயேகாவா
இஸ்ரேவலுக்காகச் ெசய்த அவருைடய
ெபரிய ெசயல்கைளெயல்லாம்
பார்த்தவர்களும், ேயாசுவாவற்குப்
பன்பு உய ேராடு இருந்தவர்களுமாகய
மூப்பர்களின் எல்லா நாட்களிலும்
மக்கள் ெயேகாவாைவத் ெதாழுது
ெகாண்டார்கள். 8 நூனின் மகனான
ேயாசுவா என்னும் ெயேகாவாவன்
ஊழியக்காரன் 110 வயதுள்ளவனாக
இறந்துேபானான். 9 அவைன
எப்ப ராயீமின் மைலத்ேதசத்தலுள்ள
காயாஸ் மைலக்கு வடக்கல் இருக்கற
அவனுைடய சுதந்த ரத்தன் எல்ைலயாகய
த ம்னாத்ஏேரச ேல அடக்கம்ெசய்தார்கள்.
10 அக்காலத்தல் இருந்த அந்தச்
சந்ததயார்கள் எல்ேலாரும் தங்களுைடய
ப தாக்கேளாடு ேசர்க்கப்பட்டப்பன்பு,
ெயேகாவாைவயும்,அவர் இஸ்ரேவலுக்காகச்

* அத்த யாயம் 2:5 2:5அழுைக
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ெசய்த ெசய்ைககைளயும் அறயாத
ேவெறாரு சந்தத அவர்களுக்குப்பன்பு
எழும்பயது. 11 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல்
மக்கள் ெயேகாவாவன் பார்ைவக்கு
தீைமயானைதச் ெசய்து, பாகால்கைளத்
ெதாழுது, 12 தங்களுைடய முற்ப தாக்கைள
எக ப்து ேதசத்தலிருந்து புறப்படச்
ெசய்த அவர்களுைடய ேதவனாகய
ெயேகாவாைவவ ட்டு, தங்கைளச் சுற்றலும்
இருக்கற மக்களுைடய ெதய்வங்களாகய
அந்நய ெதய்வங்கைளப் பன்பற்ற ப்ேபாய்,
அைவகைளத் ெதாழுதுெகாண்டு,
ெயேகாவாவுக்குக் ேகாபமூட்டினார்கள்.
13 அவர்கள் ெயேகாவாைவவ ட்டு,
பாகாைலயும் அஸ்தேராத்ைதயும்
ெதாழுதுெகாண்டார்கள். 14 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா இஸ்ரேவலின்ேமல்
ேகாபம்ெகாண்டவராக , அவர்கள்
அதற்குப்பன்பு தங்கள் எத ரிகளுக்கு
முன்பாகந ற்கமுடியாதபடிெகாள்ைளயடுகற
ெகாள்ைளக்காரர்களுைடய ைகயல்
அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுத்து,
அவர்கைளச் சுற்றலும் இருக்கற
அவர்களுைடய எத ரிகளின் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 15 ெயேகாவா
அவர்களுக்கு வாக்கு ெசய்தபடி, அவர்கள்
புறப்பட்டுப்ேபாக ற இடங்கெளல்லாம்
ெயேகாவாவுைடய கரம் தீைமக்ெகன்ேற
அவர்களுக்கு எத ராக இருந்தது; மிகவும்
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ெநருக்கப்பட்டார்கள். 16 ெயேகாவா
ந யாயாத பத கைள எழும்பச்ெசய்தார்;
அவர்கள் ெகாள்ைளயடுகறவர்களின்
ைகக்கு அவர்கைள வலக்க
காப்பாற்றனார்கள். 17 அவர்கள்
தங்களுைடய நயாயாத பத களின்
ெசால்ைலக் ேகட்காமல், அந்நய
ெதய்வங்களுக்குத் தங்கைள
வைலமாதர்கைளப்ேபால ஒப்புக்ெகாடுத்து,
அைவகைளத் ெதாழுதுெகாண்டார்கள்;
தங்களுைடய ப தாக்கள் ெயேகாவாவன்
கட்டைளகளுக்குக் கீழ்ப்படிந்து
நடந்த வழிைய அவர்கள் சீக்க ரமாக
வ ட்டு வலக , ப தாக்கள் ெசய்தபடி
ெசய்யாமற்ேபானார்கள். 18 ெயேகாவா
அவர்களுக்கு நயாயாத பத கைள
எழும்பச்ெசய்க றேபாது, ெயேகாவா
ந யாயாத பத ேயாடு இருந்து அந்த
நயாயாத பத வாழ்ந்த நாட்களிெலல்லாம்
அவர்களுைடய எத ரிகளின் ைகக்கு
அவர்கைள வலக்க காப்பாற்றவருவார்;
அவர்கள் தங்கைள இறுகப்ப டித்து
ஒடுக்குகறவர்களினால் தவக்க றதனாேல,
ெயேகாவா துக்கப்படுவார். 19 நயாயாத பத
மரித்தவுடேன, அவர்கள் தரும்ப , அந்நய
ெதய்வங்கைளப் பன்பற்ற , பணிவைட
ெசய்யவும், ெதாழுதுெகாள்ளவும்,
தங்களுைடய ப தாக்கைளவ ட இழிவாக
நடந்து, தங்களுைடய தீய ெசய்ைககைளயும்
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தங்களுைடய முரட்டாட்டமான வழிகைளயும்
வ டாதருப்பார்கள். 20ஆைகயால் ெயேகாவா
இஸ்ரேவலின்ேமல் ேகாபம்ெகாண்டவராக :
இந்த மக்கள் தங்களுைடய ப தாக்களுக்கு
நான்கற்ப த்தஎன்னுைடயஉடன்படிக்ைகைய
மீற என்னுைடய ெசால்ைலக் ேகட்காமல்
ேபானதனால், 21 ேயாசுவா இறந்தபன்பு
வ ட்டுப்ேபான ேதசங்களில் ஒருவைரயும்,
நான் இனி அவர்களுக்கு முன்பாகத்
துரத்தவ டாதருப்ேபன். 22 அவர்களுைடய
ப தாக்கள் ெயேகாவாவன் வழிையக்
கவனித்ததுேபால, அவர்கள் அத ேல
நடக்கும்படி, அைதக் கவனிப்பார்கேளா
இல்ைலேயா என்று, அவர்கைளக்ெகாண்டு
இஸ்ரேவைல ேசாத ப்பதற்காக அப்படிச்
ெசய்ேவன்என்றார். 23அதற்காகக்ெயேகாவா
அந்த ேதசங்கைள ேயாசுவாவுைடய
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்காமலும்,
அைவகைள சீக்க ரமாகத் துரத்தவ டாமலும்
வ ட்டுைவத்தார்.

அத்த யாயம் 3
ெயேகாவா இஸ்ரேவலர்களின்

ேபார்த்த றைமையேசாத த்தல்
1 கானான் ேதசத்தல் நடந்த எல்லா

யுத்தங்கைளயும் அறயாமலிருந்த
இஸ்ரேவலர்களாகய அைனவைரயும்
ேசாத ப்பதற்காகவும், 2 இஸ்ரேவலின் புதய
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சந்ததயாரும், அதற்கு முன்பு யுத்தம் ெசய்ய
அறயாமலிருந்தவர்களும் அைவகைள
அறயும்படி பழக்குவப்பதற்காகவும்
ெயேகாவா வ ட்டுைவத்தவர்கள்
யாெரன்றால்: 3 ெபலிஸ்தர்களின் ஐந்து
அத பத களும், எல்லா கானானியர்களும்,
சீேதானியர்களும், பாகால் எர்ேமான்
துவங்க ஆமாத்த ற்குள் நுைழயும்வைரக்கும்
லீபேனானின் மைலகளிேல குடியருக்க ற
ஏவயர்களுேம. 4 ெயேகாவா
ேமாேசையக்ெகாண்டு தங்களுைடய
ப தாக்களுக்கு வதத்த கட்டைளகளுக்கு
இஸ்ரேவலர்கள் கீழ்ப்படிவார்கேளா
என்று அறயும்படி, இஸ்ரேவலர்கள்
அவர்களாேல ேசாத ப்பதற்காக அவர்கள்
வ டப்பட்டிருந்தார்கள். 5 இப்படி இஸ்ரேவல்
மக்கள், கானானியர்கள், ஏத்தயர்கள்,
எேமாரியர்கள், ெபரிச யர்கள், ஏவயர்கள்,
எபூசயர்களாகய இவர்களின் நடுேவ
குடியருந்து, 6 அவர்களுைடய மகள்கைள
தருமணம்ெசய்து, தங்களுைடய
மகள்கைள அவர்களுைடய மகன்களுக்குக்
ெகாடுத்து, அவர்களுைடய ெதய்வங்கைளத்
ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.

முதல்நயாயாத பதயாகயஒத்னிேயல்
7 இப்படி இஸ்ரேவல் மக்கள்

ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குத்
தீைமயானைதச்ெசய்து, தங்கள்ேதவனாகய
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ெயேகாவாைவ மறந்து, பாகால்கைளயும்
ேதாப்பு வ க்க ரகங்கைளயும்
ெதாழுதுெகாள்க றேபாது, 8 ெயேகாவா
இஸ்ரேவலின்ேமல் ேகாபம் ெகாண்டு
அவர்கைள ெமெசாப்ெபாத்தாமியாவன்
ராஜாவாகய கூசான்ரிஷதாயீமின்
ைகய ேல வற்றுப்ேபாட்டார்; இப்படிேய
இஸ்ரேவல் மக்கள் கூசான்ரிஷதாயீைம
எட்டு வருடங்கள் பணிந்துெகாண்டார்கள்.
9 இஸ்ரேவல் மக்கள் ெயேகாவாைவ
ேநாக்க க் கூப்ப ட்டேபாது, ெயேகாவா
இஸ்ரேவல் மக்கைள காப்பாற்றும்படி
காேலபன் தம்பயான ேகனாசுைடய
மகனான ஒத்னிேயல் என்னும் ஒரு
இரட்சகைன அவர்களுக்கு எழும்பச்ெசய்தார்.
10 அவன்ேமல் ெயேகாவாவுைடய ஆவ
வந்து அவைன ெபலப்படுத்தயதால்,
அவன் இஸ்ரேவைல நயாயம் வ சாரித்து,
யுத்தம்ெசய்யப் புறப்பட்டான்; ெயேகாவா
ெமெசாப்ெபாத்தாமியாவன் ராஜாவாகய
கூசான்ரிஷதாயீைம அவன் ைகய ேல
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; ஆைகயால்
அவனுைடய ைக கூசான்ரிஷதாயீமின்ேமல்
ெபலங்ெகாண்டது. 11 ேதசம் 40 வருடங்கள்
அைமதலாக இருந்தது. ேகனாசன் மகனான
ஒத்னிேயல்இறந்துேபானான்.

நயாயாத பதயாகயஏகூத்



நயாயாத பத கள்அத்தயாயம்3:12xviiநயாயாத பத கள்அத்தயாயம்3:16

12 இஸ்ரேவல் மக்கள் மறுபடியும்
ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குத்
தீைமயானைதச் ெசய்தார்கள்; அவர்கள்
ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குத்
தீைமயானைதச் ெசய்தபடியால், ெயேகாவா
எக்ேலான் என்னும் ேமாவாபன் ராஜாைவ
இஸ்ரேவலுக்கு எத ராக ெபலனைடயச்
ெசய்தார். 13 அவன் அம்ேமானிய
மக்கைளயும் அமேலக்கயர்கைளயும்
அைழத்துக்ெகாண்டுவந்து, இஸ்ரேவைல
முறயடித்தான்; ேபரீச்ைச மரங்களின்
பட்டணத்ைதயும் ப டித்தான்.
14 இவ்வாறு இஸ்ரேவல் மக்கள்
எக்ேலான் என்னும் ேமாவாபன்
ராஜாைவப் பத ெனட்டு வருடங்கள்
பணிந்துெகாண்டார்கள். 15 இஸ்ரேவல்
மக்கள் ெயேகாவாைவ ேநாக்க க்
கூப்ப ட்டேபாது, ெயேகாவா அவர்களுக்குப்
ெபன்யமீன் ேகாத்த ரத்தானாகய ேகராவன்
மகன் ஏகூத் என்னும் இரட்சகைன
எழும்பச்ெசய்தார்; அவன் இடதுைகப்
பழக்கமுள்ளவனாக இருந்தான்; அவனுைடய
ைகய ேல இஸ்ரேவல் மக்கள் ேமாவாபன்
ராஜாவாகய எக்ேலானுக்குக் காணிக்ைக
அனுப்பனார்கள். 16 ஏகூத், இருபுறமும்
கூர்ைமயான ஒரு முழ நீளமுமான
ஒரு பட்டயத்ைத உண்டாக்க , அைதத்
தன்னுைடய ஆைடக்குள்ேள தன்னுைடய
வலதுபுற இடுப்ப ேல கட்டிக்ெகாண்டு,
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17 காணிக்ைகைய ேமாவாபன் ராஜாவாகய
எக்ேலானுக்குச் ெசலுத்தனான்; எக்ேலான்
மிகவும் பருமனான மனிதனாக இருந்தான்.
18 அவன் காணிக்ைகையச் ெசலுத்த
முடிந்தபன்பு, காணிக்ைகையச் சுமந்து
வந்த மக்கைள அனுப்பவ ட்டான்.
19 அவேனா கல்காலிலுள்ள சைலகள்
இருக்கும் இடத்தலிருந்து தரும்பவந்து:
ராஜாேவ, உம்மிடத்தல் ெசால்லேவண்டிய
இரகச யமான ஒரு வார்த்ைத உண்டு
என்றான். அதற்கு அவன்: ெபாறு
என்றான்; அப்ெபாழுது அவனிடத்தல் நன்ற
அைனவரும் அவைன வட்டு ெவளிேய
ேபாய்வ ட்டார்கள். 20 ஏகூத் அவன் அருகல்
ேபானான்; அவேனா தனக்குத் தனியாக
இருந்த குளிர்ச்ச யான ேமல் வீட்டுஅைறயல்
உட்கார்ந்தருந்தான்; அப்ெபாழுது ஏகூத்:
உம்மிடம் ெசால்லேவண்டிய ேதவ வாக்கு
என்னிடம் உண்டு என்றான்; அவன்
தன்னுைடய இருக்ைகயலிருந்து எழுந்தான்.
21 உடேன ஏகூத் தன்னுைடய இடதுைகைய
நீட்டி, தன்னுைடய வலதுபுற இடுப்ப ேல
கட்டியருந்த பட்டயத்ைத உருவ , அைத
அவனுைடய வயற்றற்குள் குத்தனான்.
22 கத்த ேயாடு ைகப்ப டியும் உள்ேள ேபானது;
அவனுைடய வயற்றற்குள் ேபான கத்தைய
இவன் இழுக்கமுடியாதபடி, ெகாழுப்பு
கத்தையச் சுற்ற க் ெகாண்டது; கத்த முைன
பன்புறமாக வந்தது. 23ஏகூத் புறப்பட்டு, ேமல்
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வீட்டு அைறயன் கதைவ மூடிப் பூட்டிவ ட்டு,
தைலவாசல் வழியாகப் ேபாய்வ ட்டான்.
24 அவன் ேபானபன்பு ேவைலக்காரர்கள்
வந்து பார்த்தார்கள்; இேதா, ேமல் வீட்டு
அைறயன் கதவு பூட்டியருந்தது; ஆைகயால்
அவர் அந்தக் குளிர்ச்ச யான வீட்டிேல
கழிவைறயல் இருக்கலாம் என்றார்கள்.
25 அவர்கள் சலித்துப்ேபாகும் வைரக்கும்
காத்தருந்தார்கள்; அவன் ேமல்வீட்டு
அைறயன் கதைவத் த றக்கவல்ைல;
ஆைகயால் ஒரு தறவுேகாைல எடுத்துத்
த றந்தார்கள்; இேதா, அவர்களுைடய
எஜமான் தைரய ேல ெசத்துக்க டந்தான்.
26 அவர்கள் தாமத த்துக்ெகாண்டிருந்தேபாது,
ஏகூத் ஓடிப்ேபாய், சைலகளுள்ள
இடத்ைதக் கடந்து, ேசய ராத்ைதச் ேசர்ந்து
தப்பனான். 27 அங்ேக வந்தேபாது
எப்ப ராயீம் மைலயல் எக்காளம் ஊதனான்;
அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் மக்கள் அவேனாடு
மைலயலிருந்து இறங்கனார்கள்; அவன்
அவர்களுக்கு முன்பாக நடந்து: 28 என்ைனப்
பன்ெதாடர்ந்து வாருங்கள்; ெயேகாவா
உங்கள் எத ரிகளாகய ேமாவாப யர்கைள
உங்களுைடய ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்
என்றான். அவர்கள் அவைனப்
பன்ெதாடர்ந்துேபாய், ேமாவாபுக்கு எத ரான
ேயார்தான் துைறமுகத்ைதப் ப டித்து,
ஒருவைனயும் கடந்துேபாகவ டாமல்,
29 அக்காலத்த ேல ேமாவாப யர்களில்
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ஏறக்குைறயப் 10,000 ேபைர ெவட்டினார்கள்;
அவர்கள் எல்லாரும் த றைமயுள்ளவர்களும்
பலசாலிகளுமாயருந்தார்கள்; அவர்களில்
ஒருவனும் தப்பவல்ைல. 30 இப்படிேய
அந்த நாளிேல ேமாவாப் இஸ்ரேவலுைடய
ைகயன்கீழ் தாழ்த்தப்பட்டது; அதனாேல
ேதசம் 80வருடங்கள்அைமதலாகஇருந்தது.

நயாயாத பதயாகய சம்கார்
31 அவனுக்குப்பன்பு ஆனாத்தன்

மகன் சம்கார் எழும்பனான்; அவன்
ெபலிஸ்தர்களில் 600 ேபைர, கால்நைடகைள
நடத்த பயன்படுத்தப்படும் ஒரு ேகாலால்
ெகான்றான்; அவனும் இஸ்ரேவலர்கைளக்
காப்பாற்றனான்.

அத்த யாயம் 4
ெபண் நயாயாத பதயும்

தீர்க்கதரிச யுமாக யெதெபாராள்
1 ஏகூத் இறந்தபன்பு இஸ்ரேவல் மக்கள்

தரும்பக் ெயேகாவாவுைடய பார்ைவக்குத்
தீைமயானைதச் ெசய்துவந்தார்கள்.
2 ஆகேவ, ெயேகாவா அவர்கைள
ஆத்ேசாரில் ஆளுகற யாபீன் என்னும்
கானானியர்களுைடய ராஜாவன்
ைகய ேல ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவனுைடய
தளபத க்கு ச ெசரா என்று ெபயர்;
அவன் புறஜாத களுைடய பட்டணமாகய
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அேராேசத்த ேல* குடியருந்தான்.
3அவனுக்குத் 900இரும்பு ரதங்கள்இருந்தன;
அவன் இஸ்ரேவல் மக்கைள இருபது
வருடங்கள் ெகாடுைமயாக ஒடுக்கனான்;
இஸ்ரேவல் மக்கள் ெயேகாவாைவ ேநாக்க
முைறய ட்டார்கள். 4 அக்காலத்த ேல
லப ேதாத்தன் மைனவயாகய ெதெபாராள்
என்னும் தீர்க்கதரிச யானவள் இஸ்ரேவைல
நயாயம் வ சாரித்தாள். 5 அவள்
எப்ப ராயீம் மைலத்ேதசமான ராமாவுக்கும்
ெபத்ேதலுக்கும் நடுவலிருக்கற
ெதெபாராளின் ேபரீச்ைச மரத்தன் கீேழ
குடியருந்தாள்; அங்ேக இஸ்ரேவல் மக்கள்
அவளிடத்த ற்கு நயாயவ சாரைணக்குப்
ேபாவார்கள். 6 அவள் நப்தலியலுள்ள
ேகேதசலிருக்க ற அப ேனாகாமின் மகன்
பாராக்ைக வரவைழத்து: நீ நப்தலி
மனிதர்களிலும், ெசபுேலான் மனிதர்களிலும்
10,000 ேபைர அைழத்துக்ெகாண்டு, தாேபார்
மைலக்குப் ேபாகேவண்டும் என்றும், 7 நான்
யாபீனின் தளபதயாகய ச ெசராைவயும்,
அவனுைடய ரதங்கைளயும், அவனுைடய
பைடகைளயும், கீேசான் பள்ளத்தாக்க ேல
உன்னிடத்த ற்கு வர இழுத்து, அவைன
உன் ைகயல் ஒப்புெகாடுப்ேபன் என்றும்,
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
உனக்குக் கட்டைளய டவல்ைலயா என்றாள்.

* அத்த யாயம் 4:2 4:2 புறஜாத களின்பட்டணம்
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8 அதற்குப் பாராக்: நீ என்ேனாடு வந்தால்
ேபாேவன்; என்ேனாடு வராவ ட்டால்,
நான் ேபாகமாட்ேடன் என்றான். 9 அதற்கு
அவள்: நான் உன்ேனாடு ந ச்சயமாக
வருேவன்; ஆனாலும் நீ ேபாக ற
பயணத்தல் உண்டாக ற ேமன்ைம உனக்குக்
கைடயாது; ெயேகாவா ச ெசராைவ ஒரு
ெபண்ணின் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்பார்
என்று ெசால்லி, ெதெபாராள் எழுந்து,
பாராக்ேகாடு ேகேதசுக்குப் ேபானாள்.
10 அப்ெபாழுது பாராக்: ெசபுேலான்
மனிதர்கைளயும் நப்தலி மனிதர்கைளயும்
ேகேதசுக்கு வரவைழத்து, தனக்குப்
பன்ெசல்லும் பத்தாய ரம்ேபர்கேளாடு
ேபானான்; ெதெபாராளும் அவேனாடு
ேபானாள். 11 ேகனியனான ஏேபர்
என்பவன் ேமாேசயன் மாமனாகய ஓபாபன்
சந்ததயாக இருக்க ற ேகனியர்கைள
வ ட்டுப் ப ரிந்து, ேகேதசன் அருகல்
இருக்கற சானாய ம் என்னும் கர்வாலி
மரங்களின்அருேகதன்னுைடயகூடாரத்ைதப்
ேபாட்டிருந்தான். 12 அப ேனாகாமின் மகன்
பாராக் தாேபார் மைலயல் ஏற ப்ேபானான்
என்று செசராவுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது,
13 ச ெசரா ெதாள்ளாய ரம் இரும்பு
ரதங்களாகய தன்னுைடய எல்லா
ரதங்கைளயும், தன்ேனாடிருக்கும்
எல்லா மக்கைளயும், புறஜாத களின்
பட்டணமாகய அேராேசத்தலிருந்து
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கீேசான் பள்ளத்தாக்க ற்கு வரவைழத்தான்.
14 அப்ெபாழுது ெதெபாராள் பாராக்ைக
ேநாக்க : எழுந்துேபா; ெயேகாவா ச ெசராைவ
உன்னுைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்கும்
நாள் இதுேவ; ெயேகாவா உனக்கு முன்பாகப்
புறப்படவல்ைலயா என்றாள்; அப்ெபாழுது
பாராக்கும், அவன் பன்ேன 10,000 ேபரும்
தாேபார் மைலயலிருந்து இறங்கனார்கள்.
15 ெயேகாவா ச ெசராைவயும் அந்த
எல்லா ரதங்கைளயும் பைடகள்
அைனத்ைதயும் பாராக்குக்கு முன்பாகக்
கலங்கடித்தார்; ச ெசரா ரதத்ைதவ ட்டு
இறங்க கால்நைடயாக ஓடிப்ேபானான்.
16 பாராக் ரதங்கைளயும் பைடையயும் யூதர்
அல்லாதவர்களுைடய அேராேசத்வைர
துரத்தனான்; ச ெசராவன் பைடெயல்லாம்
பட்டயக்கூர்ைமயனால்வழுந்தது;ஒருவனும்
மீதயாக இருக்கவல்ைல. 17 ச ெசரா
கால்நைடயாகக் ேகனியனான ஏேபரின்
மைனவ யாேகலுைடய கூடாரத்த ற்கு
ஓடிவந்தான்; அப்ெபாழுது யாபீன்
என்னும் ஆத்ேசாரின் ராஜாவுக்கும்,
ேகனியனானஏேபரின்வீட்டிற்கும்சமாதானம்
உண்டாயருந்தது. 18 யாேகல் ெவளிேய
ச ெசராவுக்கு எத ர்ெகாண்டுேபாய்:
உள்ேள வாரும்; என்னுைடய ஆண்டவேன,
என்னிடத்தல் உள்ேள வாரும், பயப்பட
ேவண்டாம் என்று அவனிடம் ெசான்னாள்;
அப்படிேய அவள் கூடாரத்தன் உள்ேள
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வந்தேபாது,அவைனஒரு ேபார்ைவயனாேல
மூடினாள். 19 அவன் அவைளப் பார்த்து;
குடிக்க எனக்குக் ெகாஞ்சம் தண்ணீர் ெகாடு,
தாகமாக இருக்க ேறன் என்றான்; அவள்
பால் இருக்கும் ேதால்ைபைய தறந்து,
அவனுக்குக் குடிக்கக்ெகாடுத்து, தரும்பவும்
அவைன மூடினாள். 20 அப்ெபாழுது அவன்:
நீ கூடாரவாசலிேல நன்று, எவராகலும்
ஒருவன் வந்து, இங்ேக யாராகலும்
இருக்கறார்களா என்று உன்னிடம் ேகட்டால்,
இல்ைல என்று ெசால் என்றான். 21 பன்பு
ஏேபரின் மைனவயாகய யாேகல் ஒரு
கூடார ஆணிைய எடுத்து தன்னுைடய
ைகய ேல சுத்தையப் ப டித்துக்ெகாண்டு,
ெமதுவாக அவனுைடய அருகல் வந்து,
அவனுைடய தைலயன் பக்கவாட்டில்
அந்த ஆணிைய அடித்தாள்; அது
ஊடுருவப்ேபாய், தைரய ேல புைதந்தது;
அப்ெபாழுதுஅயர்ந்துதூங்கக்ெகாண்டிருந்த
அவன் இறந்துேபானான். 22 பன்பு
ச ெசராைவ பன்ெதாடருக ற பாராக்
வந்தான்; அப்ெபாழுது யாேகல் ெவளிேய
அவனுக்கு எத ர்ெகாண்டுேபாய்: வாரும்,
நீ ேதடுக ற மனிதைன உமக்குக்
காண்பப்ேபன் என்று ெசான்னாள்;
அவன் அவளிடத்த ற்கு வந்தேபாது,
இேதா, ச ெசரா ெசத்துக்க டந்தான்; ஆணி
அவனுைடய தைலயல் அடித்தருந்தது.
23 இப்படி ேதவன் அந்த நாளிேல
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கானானியர்களின் ராஜாவாகய யாபீைன
இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு முன்பாகத்
தாழ்த்தனார். 24 இஸ்ரேவல் மக்களின்
ைக கானானியர்களின் ராஜாவாகய
யாபீைன அழிக்கும்வைரக்கும் அவன்ேமல்
ெபலத்துக்ெகாண்ேடயருந்தது.

அத்த யாயம் 5
ெதெபாராளின்பாடல்

1 அந்த நாட்களிேல ெதெபாராளும்
அப ேனாகாமின்மகன்பாராக்கும் பாடினது:
2 “*யுத்தத்ைத இஸ்ரேவலின் அதபத கள்

நடத்தனதற்காகவும்,
மக்கள் மனப்பூர்வமாகத் தங்கைள

ஒப்புக்ெகாடுத்ததற்காகவும் அவைர
ஸ்ேதாத்த ரியுங்கள்.

3ராஜாக்கேள, ேகளுங்கள்;
அதபத கேள,ெசவெகாடுங்கள்;
நான் ெயேகாவாைவப் பாடி, இஸ்ரேவலின்

ேதவனாகய ெயேகாவாைவக்
கீர்த்தனம்ெசய்ேவன்.

4ெயேகாவாேவ, நீர் ேசயீரிலிருந்துபுறப்பட்டு,
ஏேதாமின் ெவளியலிருந்து நடந்து

வரும்ேபாது,
பூமிஅத ர்ந்தது,வானம்ெபாழிந்தது,
ேமகங்களும்தண்ணீராகப்ெபாழிந்தது.

* அத்த யாயம் 5:2 5:2 ெயேகாவா இஸ்ரேவலுக்காக
நீதையச் சரிக்கட்டியதற்காகவும்
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5 ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக மைலகள்
அத ர்ந்தது;

இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக சீனாய்மைலயும்அத ர்ந்தது.

6 ஆனாத்தன் மகனான சம்காரின்
நாட்களிலும்,

யாேகலின்நாட்களிலும்,ெபரும்பாைதகள்
பாழாய்ப் ேபானது; வழியல் நடக்க றவர்கள்

பக்கவழியாக நடந்தார்கள்.
7ெதெபாராளாகய நான்எழும்பும்வைரக்கும்,
இஸ்ரேவலிேல நான் தாயாக

எழும்பும்வைரக்கும்,
க ராமங்கள் பாழாய்ப்ேபாயன,

இஸ்ரேவலின் க ராமங்கள்
பாழாய்ப்ேபானது.

8புதயெதய்வங்கைளத்ெதரிந்துெகாண்டார்கள்;
அப்ெபாழுது யுத்தம் வாசல்வைரயும்
வந்தது; இஸ்ரேவலிேல 40,000
ேபருக்குள்ேள ேகடகமும்
ஈட்டியும் காணப்பட்டதுண்ேடா?
9 மக்களுக்குள்ேள தங்கைள
மனப்பூர்வமாகஒப்புக்ெகாடுத்த

இஸ்ரேவலின் அதபத கைள என்னுைடய
இருதயம்நாடுக றது;

ெயேகாவாைவஸ்ேதாத்த ரியுங்கள்.
10 ெவள்ைளக் கழுைதகளின் ேசணத்தன்

வ ரிப்புகளில்வீற்றருக்க றவர்கேள,
வழியல்நடக்க றவர்கேள,
இைதப் பற்ற ேயாச யுங்கள்.
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11தண்ணீர் ெமாண்டுெகாள்ளும் இடங்களில்
வல்வீரர்களின்† இைரச்சலுக்கு
நீங்கனவர்கள்

அங்ேகெயேகாவாவன்நீத நயாயங்கைளயும்,
அவர் இஸ்ரேவலிலுள்ள தமது

க ராமங்களுக்குச்ெசய்த
நீத நயாயங்கைளயும்அறவப்பார்கள்;
அதுமுதல்ெயேகாவாவன்மக்கள்
நகரத்தன் வாசல்களில் ேபாய்

இறங்குவார்கள்.
12 வழி, வழி, ெதெபாராேள, வழி, வழி,

பாட்டுப்பாடு;
பாராக்ேக, எழும்பு; அப ேனாகாமின்

குமாரேன,
உன்ைனச் சைறயாக்கனவர்கைளச்

சைறயாக்க க்ெகாண்டுேபா.
13 மீதயாக இருந்தவர்கள் மக்களின்

தைலவர்கைளஆளும்படிெசய்தார்;
ெயேகாவா எனக்குப் ெபலசாலிகளின்ேமல்

ஆளுைகதந்தார்.
14அமேலக்குக்குவ ேராதமாகஇவர்களுைடய

ேவர் எப்ப ராயீமிலிருந்துதுளிர்த்தது;
உன்னுைடய மக்களுக்குள்ேள

ெபன்யமீன் மனிதர்கள் உனக்குப்
பன்ெசன்றார்கள்;

மாகீரிலிருந்துஅத பத களும்,
† அத்த யாயம் 5:11 5:11 சங்கீத பாடகர்கள்
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ெசபுேலானிலிருந்து எழுதுேகாைலப்
ப டிக்க றவர்களும்இறங்கவந்தார்கள்.

15இசக்காரின் ப ரபுக்களும் ெதெபாராேளாடு
இருந்தார்கள்;

பாராக்ைகப்ேபாலஇசக்கார் மனிதர்களும்
பள்ளத்தாக்கல் கால்நைடயாக

அனுப்பப்பட்டார்கள்;
ரூபனின் ப ரிவைனகளால் உண்டான

இருதயத்தன்நைனவுகள்மிகுத .
16மந்ைதகளின் சத்தத்ைதக் ேகட்க,
நீ ெதாழுவங்களின் நடுேவ இருந்துவ ட்டது

என்ன?
ரூபனின் ப ரிவைனகளால் மனதன்

ேவதைனகள்மிகுத .
17 கீேலயாத் மனிதர்கள் ேயார்தானுக்கு

அக்கைரய ேலஇருந்துவ ட்டார்கள்;
தாண் மனிதர்கள் கப்பல்களில்

தங்கயருந்ததுஎன்ன?
ஆேசர் மனிதர்கள்கடற்கைரய ேலதங்க ,
மூன்று பக்கமும் தைரசூழ்ந்தகடல்

பகுத களில்வாழ்ந்தார்கள்.
18 ெசபுேலானும் நப்தலியும் ேபார்க்களத்து

முைனயேல தங்கள் உயைர
எண்ணாமல்

மரணத்தற்குத்துணிந்துநன்றார்கள்.
19ராஜாக்கள்வந்துயுத்தம்ெசய்தார்கள்;
அப்ெபாழுது கானானியர்களின் ராஜாக்கள்

ெமக ேதாவன் தண்ணீர் அருகான
தானாக்க ேலயுத்தம்ெசய்தார்கள்;
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அவர்களுக்கு ெவள்ளி ெகாள்ைளப்
ெபாருளாக கைடக்கவல்ைல.

20வானத்தலிருந்துயுத்தம்உண்டாயற்று;
நட்சத்த ரங்கள்தங்கள்வானமண்டலங்களிலிருந்து

செசராேவாடுயுத்தம்ெசய்தன.
21 கீேசான் நத , பூர்வ நதயாகய கீேசான்

நத ேய,
அவர்கைள அடித்துக்ெகாண்டு ேபானது;

என்னுைடயஆத்துமாேவ,
நீெபலவான்கைளமித த்தாய்.
22 அப்ெபாழுது குதைரகளின் குளம்புகள்

பாய்ச்சலினாேல,
ெபலவான்களின் பாய்ச்சலினாேலேய,

பளந்துேபாயன.
23ேமேராைசச் சப யுங்கள்;
அதன் குடிகைள ந ச்சயமாகேவ சபயுங்கள்

என்று

ெயேகாவாவுைடய தூதனானவர்
ெசால்லுகறார்;

அவர்கள் ெயேகாவாேவாடு துைண நற்க
வரவல்ைல;

பலசாலிகளுக்கு எத ராக அவர்கள்
ெயேகாவாேவாடு துைணநற்க
வரவல்ைலேய.

24 ெபண்களுக்குள்ேள ேகனியனான
ஏேபரின் மைனவயாகய யாேகல்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவள்;
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கூடாரத்தல் தங்கயருக்க ற
ெபண்களுக்குள்ேள அவள்
ஆசீர்வத க்கப்பட்டவேள.

25தண்ணீைரக் ேகட்டான்,
பாைலக்ெகாடுத்தாள்;
ராஜாக்களின் கண்ணத்த ேல

ெவண்ெணையக் ெகாண்டுவந்து
ெகாடுத்தாள்.

26தன்னுைடயைகயால்ஆணிையயும்,
தன்னுைடய வலதுைகயால் ெதாழிலாளரின்

சுத்தையயும்ப டித்து,
ச ெசராைவஅடித்தாள்;
அவனுைடயதைலயல்உருவக்குத்த ,
அவனுைடயதைலையஉைடத்துப்ேபாட்டாள்.
27அவன்அவளுைடயகாலின்அருேக மடங்க

வழுந்தான்;
அவன் எங்ேக மடங்க வழுந்தாேனா அங்ேக

இறந்துக டந்தான்.
28 “ச ெசராவன் தாய் ஜன்னலில்

நன்று ஜன்னல் வழியாகப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்து:

அவனுைடய இரதம் வராமல் தாமதமானது
என்ன?

அவனுைடய இரதங்களின் ஓட்டம்
தாமத க்க றது என்ன’ என்று
புலம்பனாள்.

29 அவளுைடய ெபண்களில் புத்த சாலிகள்
அவளுக்கு பதல் ெசான்னதுமின்ற ,
அவள்தனக்குத்தாேனமறுெமாழியாக:



நயாயாத பத கள்அத்தயாயம்5:30xxxiநயாயாத பத கள்அத்தயாயம்6:1

30 அவர்கள் ெகாள்ைளையக்
கண்டுபடிக்கவல்ைலேயா, அைதப்
பங்க டேவண்டாேமா,

ஆளுக்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு
ெபண்கைளயும்,

ச ெசராவுக்குக் ெகாள்ைளய ட்ட
பலவர்ணமானஆைடகைளயும்,

ெகாள்ைளய ட்ட பலவர்ணமான ச த்த ரத்
ைதயலாைடகைளயும், ‡ என்

கழுத்த ற்கு இருபுறமும் ெபாருந்தும் ச த்த ர
ேவைல ெசய்யப்பட்டுள்ள பலந றமான
ஆைடையயும் ெகாடுக்கேவண்டாேமா
என்றாள்.

31 ெயேகாவாேவ, உம்ைமப் பைகக்க ற
அைனவரும்இப்படிேயஅழியட்டும்;

அவரிடம் அன்புகூருகறவர்கேளா,
வல்லைமேயாடு உத க்க ற
சூரியைனப்ேபால இருக்கட்டும்”
என்று பாடினார்கள். பன்பு ேதசம் 40
வருடங்கள்அைமதலாகஇருந்தது.

அத்த யாயம் 6
மீதயானியர்கள் இஸ்ரேவலரிடம்

ேபாரிடுதல்
1 பன்னும் இஸ்ரேவல் மக்கள்

ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குத்
தீைமயானைதச் ெசய்தார்கள்;
‡ அத்த யாயம் 5:30 5:30ெகாள்ைளய ட்டவர்களின்
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அப்ெபாழுது ெயேகாவா அவர்கைள ஏழு
வருடங்கள் மீதயானியர்களின் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 2 மீதயானியர்களின்
ைக இஸ்ரேவலின்ேமல் ெபலமாக
இருந்தபடியால், இஸ்ரேவல்
மக்கள் மீதயானியர்களினால்
தங்களுக்கு மைலகளிலுள்ள
ெகப கைளயும் குைககைளயும்
பாதுகாப்பான இடங்கைளயும்
அைடக்கலங்களாக்க க்ெகாண்டார்கள்.
3இஸ்ரேவலர்கள்வைதவைதத்தருக்கும்ேபாது,
மீதயானியர்களும் அமேலக்கயர்களும்
கழக்குப்பகுத மக்களும் அவர்களுக்கு
எத ராக எழுந்து வந்து; 4 அவர்களுக்கு
எத ேர முகாமிட்டு, காசாவன் எல்ைலவைர
நலத்தன் வைளச்சைலக் ெகடுத்து,
இஸ்ரேவலிேல ஆகாரத்ைதயும்,
ஆடுமாடுகள் கழுைதகைளயும்கூட
ைவக்காமல் ேபாவார்கள். 5 அவர்கள்
தங்களுைடய மிருகஜீவன்கேளாடும்,
தங்களுைடய கூடாரங்கேளாடும்,
ெவட்டுக்களிகைளப்ேபால த ரளாக
வருவார்கள்; அவர்களும் அவர்களுைடய
ஒட்டகங்களும் எண்ணமுடியாததாக
இருக்கும்; இப்படியாக ேதசத்ைதக்
ெகடுத்துவ ட அத ேல வருவார்கள்.
6 இப்படியாக மீதயானியர்களாேல
இஸ்ரேவலர்கள்மிகவும்ெபலவீனப்பட்டார்கள்;
அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் மக்கள்
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ெயேகாவாைவ ேநாக்க முைறய ட்டார்கள்.
7இஸ்ரேவல் மக்கள் மீதயானியர்களினாேல
ெயேகாவாைவ ேநாக்க முைறய ட்டேபாது,
8ெயேகாவாஒருதீர்க்கதரிசையஅவர்களிடம்
அனுப்பனார்; அவன் அவர்கைள ேநாக்க :
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
ெசால்லுகறது என்னெவன்றால்: நான்
உங்கைள எக ப்தலிருந்து வரவும்,
அடிைமயாகஇருந்தவீட்டிலிருந்துபுறப்படவும்
ெசய்து, 9 எக ப்தயர்கள் ைககளிலிருந்தும்,
உங்கைள ஒடுக்கன எல்ேலாருைடய
ைககளிலிருந்தும் உங்கைள இரட்ச த்து,
அவர்கைள உங்களுக்கு முன்பாகத் துரத்த ,
அவர்கள் ேதசத்ைதஉங்களுக்குக் ெகாடுத்து,
10 நான் உங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா
என்றும், நீங்கள் குடியருக்கும் அவர்கள்
ேதசத்தலுள்ள எேமாரியர்களுைடய
ெதய்வங்களுக்குப் பயப்படாமல் இருங்கள்
என்றும், உங்களுக்குச் ெசான்ேனன்;
நீங்கேளா என்னுைடய ெசால்ைலக்
ேகட்காமல் ேபானீர்கள் என்கறார் என்று
ெசான்னான்.

க த ேயாைன ெயேகாவாவுைடய தூதன்
சந்த த்தல்

11 அதற்குப்பன்பு ெயேகாவாவுைடய
தூதனானவர் வந்து, அப ேயஸ்ரியனான
ேயாவாசன் ஊராகய ஒப்ராவலிருக்கும்
ஒரு கர்வாலிமரத்தன்கீழ் உட்கார்ந்தார்;
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அப்ெபாழுது அவனுைடய மகன் கத ேயான்
ேகாதுைமைய மீதயானியர்களின் ைகக்குத்
தப்புவ க்க, ஆைலக்கு அருகல் அைதப்
ேபாரடித்தான். 12 ெயேகாவாவுைடய
தூதனானவர் அவனுக்குத் தரிசனமாக :
ெபலசாலிேய ெயேகாவா உன்ேனாடு
இருக்கறார் என்றார். 13 அப்ெபாழுது
க த ேயான் அவைர ேநாக்க : ஆ என்
ஆண்டவேர, ெயேகாவா எங்கேளாடு
இருந்தால், இைவகெளல்லாம் எங்களுக்கு
ஏன் சம்பவத்தது? ெயேகாவா எங்கைள
எக ப்தலிருந்து ெகாண்டுவரவல்ைலயா
என்று எங்களுைடய ப தாக்கள் எங்களுக்கு
வவரித்துச்ெசான்ன அவருைடய
அற்புதங்கெளல்லாம் எங்ேக? இப்ெபாழுது
ெயேகாவா எங்கைளக் ைகவ ட்டு,
மீதயானியர்களின் ைகயல் எங்கைள
ஒப்புக்ெகாடுத்தாேரஎன்றான். 14அப்ெபாழுது
ெயேகாவா அவைன ேநாக்க ப் பார்த்து:
உனக்கு இருக்கற இந்தப் ெபலத்ேதாடு
ேபா; நீ இஸ்ரேவைல மீதயானியர்களின்
ைகக்கு வலக்க க் காப்பாற்றுவாய்;
உன்ைன அனுப்புக றவர் நான் அல்லவா
என்றார். 15 அதற்கு அவன்: ஆ
என்னுைடய ஆண்டவேர, நான் இஸ்ரேவைல
எதனாேல காப்பாற்றுேவன்; இேதா,
மனாேசயல் என்னுைடய குடும்பம்
மிகவும் எளியது; என்னுைடய தகப்பன்
வீட்டில் நான் எல்ேலாரிலும் ச றயவன்
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என்றான். 16 அதற்குக் ெயேகாவா: நான்
உன்ேனாடு இருப்ேபன்; ஒேர மனிதைன
முறயடிப்பதுேபால நீ மீதயானியர்கைள
முறயடிப்பாய் என்றார். 17 அப்ெபாழுது
அவன்: உம்முைடயகண்களில்இப்ெபாழுதும்
எனக்குத்தையகைடத்ததானால்என்ேனாேட
ேபசுக றவர் ேதவரீர்தான் என்று எனக்கு ஒரு
அைடயாளத்ைதக் காண்பக்கேவண்டும்.
18 நான் உம்மிடத்த ற்கு என்னுைடய
காணிக்ைகையக் ெகாண்டுவந்து, உமக்கு
முன்பாக ைவக்கும் வைர, இந்த இடத்ைத
வ ட்டுப்ேபாகாதருப்பீராக என்றான்; அதற்கு
அவர்: நீதரும்ப வரும்வைரநான்இருப்ேபன்
என்றார். 19 உடேன க த ேயான் உள்ேள
ேபாய், ஒரு ெவள்ளாட்டுக்குட்டிையயும்
ஒரு மரக்கால் மாவ ேல புளிப்பல்லாத
அப்பங்கைளயும் ஆயத்தப்படுத்த ,
இைறச்சைய ஒரு கூைடயல் ைவத்து,
குழம்ைப ஒரு கண்ணத்தல் ஊற்ற , அைத
ெவளிேய கர்வாலி மரத்தன் கீேழ இருக்க ற
அவரிடம் ெகாண்டுவந்து ைவத்தான்.
20 அப்ெபாழுது ேதவனுைடய தூதனானவர்
அவைன ேநாக்க : நீ இைறச்சையயும்
புளிப்பல்லாத அப்பங்கைளயும் எடுத்து,
இந்தக் கற்பாைறயன்ேமல் ைவத்து
குழம்ைப ஊற்று என்றார்; அவன் அப்படிேய
ெசய்தான். 21அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய
தூதன் தமது ைகயலிருந்த ேகாலின்
நுனிைய நீட்டி, இைறச்சையயும்
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புளிப்ப ல்லாத அப்பங்கைளயும் ெதாட்டார்;
அப்ெபாழுது அக்கனி கற்பாைறயலிருந்து
எழும்ப , இைறச்சையயும் புளிப்பல்லாத
அப்பங்கைளயும் எரித்துப்ேபாட்டது;
ெயேகாவாவன் தூதேனா. அவனுைடய
கண்களுக்கு மைறந்துேபானார்.
22 அப்ெபாழுது க த ேயான், அவர்
ெயேகாவாவுைடய தூதன் என்று அறந்து:
ஐேயா, ெயேகாவாவாகய ஆண்டவேர, நான்
ெயேகாவாவுைடய தூதைன முகமுகமாக
பார்த்ேதேன என்றான். 23 அதற்குக்
ெயேகாவா: உனக்குச் சமாதானம்;
பயப்படாேத, நீ சாவதல்ைல என்று
ெசான்னார். 24 அங்ேக க த ேயான்
ெயேகாவாவுக்கு ஒரு பலிபீடத்ைதக் கட்டி,
அதற்கு ெயேகாவா ஷாேலாம்* என்று
ெபயரிட்டான்; அது இந்த நாள்வைரக்கும்
அப ேயஸ்ரியரின் ஊராகய ஒப்ராவல்
இருக்கறது. 25 அன்று இரவ ேல ெயேகாவா
அவைன ேநாக்க : நீ உன்னுைடய
தகப்பனுக்கு இருக்கற காைளகளில்
ஏழுவயதான இரண்டாம் காைளையக்
ெகாண்டுேபாய், உன்னுைடய தகப்பனுக்கு
இருக்கற பாகாலின் பலிபீடத்ைதத்
தகர்த்து, அதன் அருகலுள்ள ேதாப்ைப
ெவட்டிப்ேபாட்டு.
பாகாலின் பலிபீடத்ைத க த ேயான்

* அத்த யாயம் 6:24 6:24 ெயேகாவ சமாதானம்
ெகாடுக்க றார்
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அழித்தல்
26 இந்தக் கற்பாைறயன் உச்சய ேல

சரியான ஒரு இடத்தல் உன்
ெயேகாவாவுைடய ெயேகாவாவுக்கு ஒரு
பலிபீடத்ைதக் கட்டி, அந்த இரண்டாம்
காைளையக் ெகாண்டு வந்து, அைத நீ
ெவட்டிப்ேபாட்ட ேதாப்பனுைடய கட்ைட
வறகுகளின் ேமல் சர்வாங்க தகனமாகப்
பலிய டேவண்டும் என்றார். 27 அப்ெபாழுது
க த ேயான், தன்னுைடய ேவைலயாட்களில்
பத்துப்ேபைரச் ேசர்த்து, ெயேகாவா
தனக்குச் ெசான்னபடிேய ெசய்தான்; அவன்
தன்னுைடய தகப்பன் குடும்பத்தாருக்கும்
அந்த ஊர் மனிதர்களுக்கும் பயந்ததனாேல,
அைதப் பகலிேல ெசய்யாமல், இரவ ேல
ெசய்தான். 28 அந்த ஊர் மனிதர்கள்
காைலயல் எழுந்தேபாது, இேதா,
பாகாலின் பலிபீடம் தகர்க்கப்பட்டும்,
அதன் அருகலியருந்த ேதாப்பு
ெவட்டிப்ேபாடப்பட்டும், கட்டப்பட்டிருந்த
பலிபீடத்தன் ேமல் அந்த இரண்டாம் காைள
பலிய டப்பட்டு இருக்க றைதயும் அவர்கள்
பார்த்து; 29 ஒருவைரெயாருவர் ேநாக்க :
இந்தக் காரியத்ைதச் ெசய்தவன் யார்
என்றார்கள்; ேகட்டு வ சாரிக்க றேபாது,
ேயாவாசன் மகன் கத ேயான் இைதச்
ெசய்தான் என்றார்கள். 30 அப்ெபாழுது
ஊர்க்காரர்கள் ேயாவாைச ேநாக்க :
உன் மகைன ெவளிேய ெகாண்டுவா;
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அவன் பாகாலின் பலிபீடத்ைதத் தகர்த்து,
அதன் அருேக இருந்த ேதாப்ைப
ெவட்டிப்ேபாட்டான், அவன் சாகேவண்டும்
என்றார்கள். 31 ேயாவாஸ் தன்ைன
எத ர்த்து ந ற்க ற அைனவைரயும் பார்த்து:
நீங்களா பாகாலுக்காக வாதாடுவீர்கள்?
நீங்களா அைதக் காப்பாற்றுவீர்கள்?
அதற்காக வாதாடுக றவர்கள் இன்று
காைலய ேல சாகட்டும்; அது ேதவனானால்
தன்னுைடய பலிபீடத்ைதத் தகர்த்ததனால்,
அதுேவ தனக்காக வாதாடட்டும் என்றான்.
32 தன்னுைடய பலிபீடத்ைதத் தகர்த்ததனால்
பாகால் அவேனாடு வாதாடட்டும் என்று
ெசால்லி, அந்த நாளிேல அவனுக்கு
ெயருபாகால்† என்று ெபயர் சூட்டப்பட்டது.
33 மீதயானியர்களும் அமேலக்கயர்களும்
கழக்கு பகுதைய ேசர்ந்த மக்கள்
எல்ேலாரும் ஒன்றாக கூடி, ஆற்ைறக்
கடந்துவந்து, ெயஸ்ரேயல் பள்ளத்தாக்கல்
முகாமிட்டார்கள். 34 அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுைடய ஆவயானவர்
க த ேயான்ேமல் இறங்கனார்; அவன்
எக்காளம் ஊத , அப ேயஸ்ரியர்கைளக்
கூப்ப ட்டு, தனக்குப் பன்ெசல்லும்படி ெசய்து,
35 மனாேச நாெடங்கும் தூதுவர்கைள
அனுப்ப , அவர்கைளயும் கூப்ப ட்டு,
தனக்குப் பன்ெசல்லும்படி ெசய்து, ஆேசர்,

† அத்த யாயம் 6:32 6:32 பாகால்தனக்காகவழக்காடட்டும்
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ெசபுேலான், நப்தலி நாடுகளிலும் ஆட்கைள
அனுப்பனான்; அவர்களும் அவனுக்கு
எத ர்ெகாண்டு வந்தார்கள். 36 அப்ெபாழுது
க த ேயான் ேதவைன ேநாக்க : ேதவரீர்
ெசான்னபடி என்னுைடய ைகயனாேல
இஸ்ரேவைல காப்பாற்றேவண்டுமானால்,
37 இேதா, நான் முடியுள்ள ஒரு ேதாைல
கத ரடிக்கும் களத்த ேல ேபாடுக ேறன்; பனி
ேதாலின்ேமல் மட்டும் ெபய்து, பூமிெயல்லாம்
காய்ந்தருந்தால், அப்ெபாழுது ேதவரீர்
ெசான்னபடி இஸ்ரேவைல என்னுைடய
ைகயனால் காப்பாற்றுவீர் என்றுஅதனாேல
அற ேவன் என்றான். 38 அப்படிேய ஆனது.
அவன் மறுநாள் காைலயல் எழுந்து,
ேதாைலக் கசக்க , அதலிருந்த பனிநீைர
ஒரு கண்ணம் நைறயப் ப ழிந்தான்.
39அப்ெபாழுது க த ேயான் ேதவைனேநாக்க :
நான்இன்னும்ஒருமுைறமட்டும்ேபசுக ேறன்,
உமது ேகாபம் என்ேமல் வராமல் இருப்பதாக;
ேதாலினாேல நான் இன்னும் ஒேர முைற
மட்டும் ேசாதைனெசய்க ேறன்; ேதால்
மட்டும் காய்ந்தருக்கவும் பூமிெயங்கும் பனி
ெபய்தருக்கவும் கட்டைளயடும் என்றான்.
40 அப்படிேய ேதவன் அன்று இரவு ெசய்தார்;
ேதால்மட்டும் காய்ந்தருந்து, பூமிெயங்கும்
பனி ெபய்தருந்தது.

அத்த யாயம் 7
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க த ேயான்மீதயானியைரமுறயடித்தல்
1 அப்ெபாழுது க த ேயானாகய

ெயருபாகாலும் அவேனாடிருந்த
மக்கள் அைனவரும் அதகாைலயல்
எழுந்து புறப்பட்டு, ஆேராத் என்னும்
நீரூற்றன் அருகல் முகாமிட்டார்கள்;
மீதயானியர்களின் முகாம் அவனுக்கு
வடக்கல் ேமாேர ேமட்டிற்குப் பன்னான
பள்ளத்தாக்க ேல இருந்தது. 2 அப்ெபாழுது
ெயேகாவா க த ேயாைன ேநாக்க : நான்
மீதயானியர்கைள உன்ேனாடிருக்க ற
மக்களின் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்பதற்கு
அவர்கள் அதகமாக இருக்க றார்கள்;
என்னுைடய ைக என்ைன காப்பாற்றயது
என்று இஸ்ரேவல் எனக்கு வ ேராதமாக
வீண்ெபருைமெகாள்ள வாய்ப்புண்டாகும்.
3 ஆைகயால் பயமும் நடுக்கமும்
உள்ளவன் எவேனா அவன் தரும்ப ,
கீேலயாத் மைலகளிலிருந்து ேவகமாக
ஓடிப்ேபாகட்டும் என்று, நீ மக்களின்
காதுகள் ேகட்கப் ப ரச த்தப்படுத்து
என்றார்; அப்ெபாழுது மக்களில் 22,000
ேபர் தரும்ப ப் ேபாய்வ ட்டார்கள்; 10,000
ேபர் மீதயாக இருந்தார்கள். 4 ெயேகாவா
க த ேயாைன ேநாக்க : மக்கள் இன்னும்
அதகம், அவர்கைளத் தண்ணீரின் அருேக
இறங்க ப்ேபாகச்ெசய்; அங்ேக அவர்கைள
ேசாத த்துப் பார்ப்ேபன்; உன்ேனாடு வரலாம்
என்று நான் யாைரக் குற க்க ேறேனா, அவன்
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உன்ேனாடுவரட்டும்;உன்ேனாடுவரக்கூடாது
என்று நான் யாைரக் குற க்க ேறேனா, அவன்
உன்ேனாடு வராதருக்கேவண்டும் என்றார்.
5 அப்படிேய அவன் மக்கைளத் தண்ணீரின்
அருேக இறங்க ப்ேபாகச்ெசய்தான்;
அப்ெபாழுது ெயேகாவா க த ேயாைன
ேநாக்க : தண்ணீைர ஒரு நாய்
நக்குவதுேபால அைதத் தன்னுைடய
நாவனாேல நக்குகறவன் எவேனா
அவைனத் தனியாகவும், குடிக்க றதற்கு
முழங்கால் ஊன்றக் குனிக றவன் எவேனா,
அவைனத் தனியாகவும் நறுத்து என்றார்.
6 தங்கள் ைககளால் அள்ளி, தங்கள்
வாய்க்கு எடுத்து, நக்க க்ெகாண்டவர்களின்
எண்ணிக்ைக 300 ேபர்; மற்ற மக்கெளல்லாம்
தண்ணீர்குடிக்க றதற்குமுழங்கால்ஊன்றக்
குனிந்தார்கள். 7 அப்ெபாழுது ெயேகாவா
க த ேயாைன ேநாக்க : நக்க க்குடித்த அந்த
300 ேபராேல நான் உங்கைள இரட்ச த்து,
மீதயானியர்கைள உன்னுைடய ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்,மற்றமக்கெளல்ேலாரும்
தங்கள் தங்கள் இடத்த ற்குப் ேபாகேவண்டும்
என்றார். 8 அப்ெபாழுது மக்கள்
தங்கள் ைகயல் தன்பண்டங்கைளயும்
எக்காளங்கைளயும் எடுத்துக்ெகாண்டார்கள்;
மற்ற இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாைரயும்
தங்கள் தங்கள் இருப்ப டங்களுக்கு
அனுப்பவ ட்டு, அந்த 300 ேபைரமட்டும்
ைவத்துக்ெகாண்டான்; மீதயானியர்களின்
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பைட அவனுக்குத் தாழ்வ டமான
பள்ளத்தாக்கல்இருந்தது. 9அன்றுஇராத்த ரி
ெயேகாவா அவைன ேநாக்க : நீ எழுந்து,
அந்த பைடயனிடத்த ற்குப் ேபா; அைத
உன்னுைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்ேதன்.
10 ேபாகப் பயந்தால், முதலில் நீயும்
உன்னுைடய ேவைலக்காரனாகய பூராவும்
பைடயனிடத்த ற்குப் ேபாய், 11 அங்ேக
என்ன ேபசுக றார்கள் என்று ேகள்; பன்பு
பைடயனிடத்த ற்குப் ேபாக, உன்னுைடய
ைககள் ெபலப்படும் என்றார்; அப்படிேய
அவனும் அவனுைடய ேவைலக்காரனாகய
பூராவும் பைடயன் முன்பகுதய ேல
இரவுகாவல் காக்க றவர்களின்
இடம்வைரக்கும் ேபானார்கள்.
12 மீதயானியர்களும், அமேலக்கயர்களும்,
எல்லாக் க ழக்குப் பகுத மக்களும்,
ெவட்டுக்களிகைளப்ேபாலத் த ரளாகப்
பள்ளத்தாக்க ேல படுத்துக்க டந்தார்கள்;
அவர்களுைடய ஒட்டகங்களுக்கும்
கணக்கல்ைல, கடற்கைர மணைலப்ேபாலத்
த ரளாக இருந்தது. 13 க த ேயான்
வந்தேபாது, ஒருவன் மற்ெறாருவனுக்கு
ஒரு கனைவச் ெசான்னான். அதாவது
இேதா ஒரு கனவுகண்ேடன்; சுடப்பட்ட ஒரு
வாற்ேகாதுைம அப்பம் மீதயானியர்களின்
முகாமிற்கு உருண்டுவந்தது, அது
கூடாரம்வைர வந்தேபாது, அைத
வழத்தள்ளிக் கவழ்த்துப்ேபாட்டது, கூடாரம்
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வழுந்துக டந்தது என்றான். 14 அப்ெபாழுது
மற்றவன்; இது ேயாவாசன் மகனான
கத ேயான் என்னும் இஸ்ரேவலனுைடய
பட்டயேம அல்லாமல் ேவறல்ல;
ேதவன் மீதயானியர்கைளயும், இந்த
ராணுவம் அைனத்ைதயும், அவனுைடய
ைகய ேல ஒப்புக்ெகாடுத்தார் என்றான்.
15 க த ேயான் அந்த கனைவயும் அதனுைடய
வளக்கத்ைதயும் ேகட்டேபாது, அவன்
பணிந்துெகாண்டு,இஸ்ரேவலின்முகாமிற்கு
தரும்பவந்து: எழுந்தருங்கள், ெயேகாவா
மீதயானியர்களின் பைடைய உங்கள்
ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார் என்று
ெசால்லி, 16 அந்த முந்நூறுேபைர மூன்று
பைடயாக ப ரித்து, அவர்கள் ஒவ்ெவாருவன்
ைகயலும் ஒரு எக்காளத்ைதயும், ெவறும்
பாைனையயும், அந்தப் பாைனக்குள்
ைவக்கும் தீவட்டிையயும் ெகாடுத்து,
17 அவர்கைள ேநாக்க : நான் ெசய்வைதப்
பார்த்து, அப்படிேய நீங்களும் ெசய்யுங்கள்.
இேதா, நான் முகாமின் முன்பகுதயல்
வந்தருக்கும்ேபாது, நான் எப்படிச்
ெசய்க ேறேனா அப்படிேய நீங்களும்
ெசய்யேவண்டும். 18 நானும் என்ேனாடு
இருக்கும் அைனவரும் எக்காளம்
ஊதும்ேபாது, நீங்களும் முகாைமச்
சுற்ற எங்கும் எக்காளங்கைள ஊத ,
ெயேகாவாவுைடய பட்டயம் க த ேயானுைடய
பட்டயம் என்று சத்தமிடுவீர்களாக என்று
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ெசான்னான். 19 நடுஇரவன் துவக்கத்தல்,
இரவுக்காவலர்கைள மாற்றைவத்தபன்பு,
க த ேயானும் அவேனாடு இருந்த 100 ேபரும்
அந்த இரவன் துவக்கத்த ேல முகாமின்
முன்பகுதயல் வந்து, எக்காளங்கைள
ஊத , தங்கள் ைகயலிருந்த பாைனகைள
உைடத்தார்கள். 20 மூன்று பைடகளின்
மனிதர்களும் எக்காளங்கைள ஊத ,
பாைனகைள உைடத்து, தீவட்டிகைளத்
தங்கள் இடதுைககளிலும், ஊதும்
எக்காளங்கைளத் தங்கள் வலது ைககளிலும்
ப டித்துக்ெகாண்டு, ெயேகாவாவுைடய
பட்டயம் க த ேயானுைடய பட்டயம் என்று
சத்தமிட்டு, 21 முகாைமச் சுற்றலும் அவரவர்
தங்கள் இடத்த ேல நன்றார்கள்; அப்ெபாழுது
முகாமில் இருந்தவர்கள் எல்ேலாரும் ச தற க்
கூக்குரலிட்டு, ஓடிப்ேபானார்கள். 22 300
ேபரும் எக்காளங்கைள ஊதும்ேபாது,
ெயேகாவா முகாெமங்கும் ஒருவர்
பட்டயத்ைத ஒருவருக்கு எத ராக
ஓங்கச்ெசய்தார்; ராணுவமானது
ேசேராத்தலுள்ள ெபத்ச த்தாவைர,
தாபாத்த ற்கு அருகலுள்ள ஆேபல்
ெமெகாலாவன் எல்ைலவைர ஓடிப்ேபானது.
23 அப்ெபாழுது நப்தலி மனிதர்களும்,
ஆேசர் மனிதர்களும், மனாேசயன் எல்லா
மனிதர்களுமாகய இஸ்ரேவலர்கள்
கூடிவந்து, மீதயானியர்கைளப்
பன்ெதாடர்ந்து ேபானார்கள். 24 க த ேயான்



நயாயாத பத கள்அத்தயாயம்7:25xlvநயாயாத பத கள்அத்தயாயம்8:1

எப்ப ராயீம் மைலகள் எங்கும் ஆட்கைள
அனுப்ப : மீதயானியர்களுக்கு
எத ராக இறங்க , ெபத்தாபரா
இருக்கும் ேயார்தான் நத வைர வந்து,
அவர்களுக்கு முந்த த் துைறமுகங்கைளக்
ைகப்பற்ற க்ெகாள்ளுங்கள் என்று
ெசால்லச் ெசான்னான்; அப்படிேய
எப்ப ராயீமின் மனிதர்கள் எல்ேலாரும்
கூடி, ெபத்தாபரா இருக்கும் ேயார்தான்
வைர வந்து, துைறமுகங்கைளக்
ைகப்பற்ற க்ெகாண்டு, 25 மீதயானியர்களின்
இரண்டு அதபத களாகய ஓேரைபயும்
ேசைபயும் ப டித்து, ஓேரைப ஓேரப்
என்னப்பட்ட கன்மைலயலும், ேசைப ேசப்
என்னப்பட்ட ஆைலயலும் ெகான்றுேபாட்டு,
மீதயானியர்கைள துரத்த , ஓேரப் ேசப்
என்பவர்களின் தைலகைள ேயார்தானுக்கு
இக்கைரயலிருந்த க த ேயானிடம்
ெகாண்டுவந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 8
ேசபாவும் சல்முனாவும்

1 அப்ெபாழுது எப்ப ராயீம் மனிதர்கள்
அவைன ேநாக்க : நீ மீதயானியர்கள்ேமல்
யுத்தம் ெசய்யப்ேபாக றேபாது, எங்கைள
அைழக்கவல்ைலேய, இப்படி நீ எங்களுக்குச்
ெசய்தது என்ன என்று, அவேனாடு
கடுைமயாக வாக்குவாதம்ெசய்தார்கள்.
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2 அதற்கு அவன்: நீங்கள் ெசய்ததற்கு நான்
ெசய்தது எம்மாத்த ரம்? அப ேயஸ்ரியர்களின்
த ராட்ைச பழத்தன் முழு அறுவைடைய
வ ட, எப்ப ராயீமர்களின் மீதயான
அறுவைட அத கம் அல்லவா? 3 ேதவன்
உங்கள் ைகய ேல மீதயானியர்களின்
அத பத களாகய ஓேரைபயும் ேசைபயும்
ஒப்புக்ெகாடுத்தாேர; நீங்கள் ெசய்ததலும்
நான்ெசய்யக்கூடியதுஎம்மாத்த ரம்என்றான்;
இந்த வார்த்ைதைய அவன் ெசான்னேபாது,
அவன் ேமலிருந்த அவர்களுைடய ேகாபம்
நீங்கனது. 4 க த ேயான் ேயார்தானுக்கு
வந்தேபாது, அவனும் அவேனாடிருந்த
முந்நூறுேபரும் அைதக் கடந்துேபாய்,
கைளப்பாக இருந்தும் (எத ரிைய)
பன்ெதாடர்ந்தார்கள். 5அவன் சுக்ேகாத்தன்
மனிதர்கைள ேநாக்க : என்ேனாடிருக்க ற
மக்களுக்குச் சல அப்பங்கைளக்
ெகாடுங்கள்; அவர்கள் கைளப்பாக
இருக்க றார்கள், நான் மீதயானியர்களின்
ராஜாக்களாகய ேசபாைவயும்
சல்முனாைவயும் பன்ெதாடருக ேறன்
என்றான். 6 அதற்குச் சுக்ேகாத்தன்
ப ரபுக்கள்: உன் ராணுவத்தற்கு
நாங்கள் அப்பம் ெகாடுக்க றதற்குச்
ேசபா சல்முனா என்பவர்களின் ைக
உன்னுைடய ைகவசம் வந்தேதா என்றார்கள்.
7 அப்ெபாழுது க த ேயான் அவர்கைள
ேநாக்க : ெயேகாவா ேசபாைவயும்
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சல்முனாைவயும் என்னுைடய ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுக்கும்ேபாது, உங்கள் சரீரத்ைத
வனாந்த ரத்தன் ெநரிஞ்சல்முட்களால்
க ழித்துவடுேவன் என்று ெசால்லி,
8 அவ்வடம் வ ட்டு, ெபனூேவலுக்குப்
ேபாய், அந்த ஊர்க்காரர்களிடத்தல்
அந்தப்படிேய ேகட்டான்; சுக்ேகாத்தன்
மனிதர்கள் பதல் ெசான்னபடிேய
ெபனூேவலின் மனிதர்களும் அவனுக்குச்
ெசான்னார்கள். 9 அப்ெபாழுது அவன்,
ெபனூேவலின் மனிதர்கைளப் பார்த்து: நான்
சமாதானத்ேதாடுதரும்பவரும்ேபாது,இந்தக்
ேகாபுரத்ைத இடித்துப்ேபாடுேவன் என்றான்.
10 ேசபாவும் சல்முனாவும் அவர்கேளாடு
அவர்களுைடய பைடகளும் ஏறக்குைறய
15,000 ேபர் கர்ேகாரில் இருந்தார்கள்;
பட்டயம் உருவத்தக்கவர்கள் 1,20,000 ேபர்
வழுந்தபடியால், க ழக்குப்பகுத மக்கள்
எல்லா ராணுவத்தலும் இவர்கள் மட்டும்
மீதயாக இருந்தார்கள். 11 க த ேயான்
கூடாரங்களில் குடியருக்க றவர்கள் வழியாக
ேநாபாகுக்கும், ெயாக ெபயாவுக்கும்
க ழக்கல் ேபாய்,அந்த ராணுவம் பயமில்ைல
என்று இருந்தேபாது, அைத முறயடித்தான்.
12 ேசபாவும் சல்முனாவும் ஓடிப்ேபானார்கள்;
அவேனா அவர்கைளத் ெதாடர்ந்து, ேசபா
சல்முனா என்னும் மீதயானியர்களின்
இரண்டு ராஜாக்கைளயும் ப டித்து, ராணுவம்
முழுவைதயும் கலங்கடித்தான். 13ேயாவாசன்
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மகனான கத ேயான் யுத்தம்ெசய்து, சூரியன்
உதக்கும் முன்ேன தரும்பவந்தேபாது,
14 சுக்ேகாத்தன் மனிதர்களில் ஒரு
வாலிபைனப் ப டித்து, அவனிடத்தல்
வ சாரித்தான்; அவன் சுக்ேகாத்தன்
ப ரபுக்களும் அதன் மூப்பர்களுமாகய
77 மனிதர்களின் ேபைர அவனுக்கு
எழுதக்ெகாடுத்தான். 15 அவன் சுக்ேகாத்து
ஊர்க்காரர்களிடத்தல் வந்து: இேதா,
கைளத்தருக்க ற உன் மனிதர்களுக்கு
நாங்கள் அப்பம் ெகாடுக்க றதற்குச் ேசபா
சல்முனா என்பவர்களின் ைக உன்னுைடய
ைகவசம் வந்தேதா என்று நீங்கள் என்ைன
நந்த த்துச் ெசான்ன ேசபாவும் சல்முனாவும்
இங்ேக இருக்க றார்கள் என்று ெசால்லி,
16 பட்டணத்தன் மூப்பைரப் ப டித்து,
வனாந்தரத்தன் ெநரிஞ்சல்முட்கைள
ெகாண்டுவந்து, அைவகளால் சுக்ேகாத்தன்
மனிதர்களுக்குப் புத்தவரச்ெசய்து,
17 ெபனூேவலின் ேகாபுரத்ைத
இடித்து, அந்த ஊர் மனிதர்கைளயும்
ெகான்றுேபாட்டான். 18 பன்பு அவன்
ேசபாைவயும் சல்முனாைவயும் ேநாக்க :
நீங்கள் தாேபாரிேல ெகான்றுேபாட்ட
அந்த மனிதர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள்
என்று ேகட்டான்; அதற்கு அவர்கள்:
நீர் எப்படிப்பட்டவேரா அவர்களும்
அப்படிப்பட்டவர்கேள; ஒவ்ெவாருவனும்
பார்ைவக்கு ராஜகுமாரைனப்ேபால்
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இருந்தான் என்றார்கள். 19 அப்ெபாழுது
அவன்:அவர்கள்என்னுைடயசேகாதரர்களும்
என்னுைடய தாயன் பள்ைளகளுமாக
இருந்தார்கள்; அவர்கைள உய ேராேட
ைவத்தருந்தீர்களானால். உங்கைளக்
ெகால்லாதருப்ேபன் என்று ெயேகாவாவன்
ஜீவைனக்ெகாண்டு ெசால்லுக ேறன் என்று
ெசால்லி, 20 தன்னுைடய மூத்தமகனான
ெயத்ேதைர ேநாக்க : நீ எழுந்து, இவர்கைள
ெவட்டிப்ேபாடு என்றான்; அந்த வாலிபன்
தான் இைளஞனானபடியால் பயந்து
தன்னுைடய பட்டயத்ைத உருவாமல்
இருந்தான். 21 அப்ெபாழுது ேசபாவும்
சல்முனாவும்: நீேர எழுந்து எங்கைளக்
ெகால்லும்; மனிதன் எப்படிேயா அப்படிேய
அவன் ெபலனும் இருக்கும் என்றார்கள்;
க த ேயான் எழுந்து, ேசபாைவயும்
சல்முனாைவயும் ெகான்றுேபாட்டு,
அவர்கள் ஒட்டகங்களின் கழுத்துகளில்
இருந்த ெபான்னால் அலங்கரிக்கப்பட்ட
பைற வடிவமான ஆபரணங்கைள
எடுத்துக்ெகாண்டான்.

க த ேயான்ஓர் ஏேபாத்ைதெசய்தல்
22 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல்

மனிதர்கள் க த ேயாைன ேநாக்க : நீர்
எங்கைள மீதயானியர்கள் ைகக்கு
தப்புவத்தபடியால் நீரும் உம்முைடய மகனும்,
உம்முைடய மகனின் மகனும், எங்கைள
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ஆண்டுெகாள்ளக்கடவீர்கள் என்றார்கள்.
23 அதற்குக் க த ேயான்: நான் உங்கைள
ஆளமாட்ேடன்;என்னுைடயமகனும்உங்கைள
ஆளமாட்டான்; ெயேகாவாேவ உங்கைள
ஆளுவாராக என்றான். 24 பன்பு க த ேயான்
அவர்கைள ேநாக்க : உங்களிடத்தல்
ஒரு காரியத்ைதக் ேகட்க ேறன்; நீங்கள்
அவரவர் ெகாள்ைளய ட்ட கடுக்கன்கைள
என்னிடத்தல் ெகாண்டுவாருங்கள்
என்றான். அவர்கள் இஸ்மேவலர்களாக
இருந்தபடியால் அவர்களிடத்தல்
ெபான்கடுக்கன்கள் இருந்தது.
25 இஸ்ரேவலர்கள்: சந்ேதாஷமாகக்
ெகாடுப்ேபாம் என்று ெசால்லி, ஒரு
துணிைய வ ரித்து, அவரவர் ெகாள்ைளய ட்ட
கடுக்கன்கைள அத ேல ேபாட்டார்கள்.
26 பைற வடிவலான ஆபரணங்களும்,
ஆரங்களும், மீதயானியர்களின் ராஜாக்கள்
ேபார்த்துக்ெகாண்டிருந்த வைலயுயர்ந்த
ஊதா ந ற ஆைடகளும், அவர்களுைடய
ஒட்டகங்களின் கழுத்துகளிலிருந்த
சங்கலிகளும் அல்லாமல், அவன்
ேகட்டு வாங்கன ெபான்கடுக்கன்களின்
நைற ஆய ரத்து எழுநூறு ெபான்
ேசக்கலின் நைறயாக இருந்தது.
27 அதனால் க த ேயான் ஒரு ஏேபாத்ைத*
உண்டாக்க , அைதத் தன்னுைடய ஊரான

* அத்த யாயம் 8:27 8:27 யாத்த ராகமம் 28அத்தயாயத்ைத
பார்க்கவும்
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ஒப்ராவ ேல ைவத்தான்; இஸ்ரேவலர்கள்
எல்ேலாரும் அைதத் ெதாழுதுெகாண்டதால்
வ பசாரம் ெசய்தவர்களானார்கள்; அது
கத ேயானுக்கும் அவன் வீட்டாருக்கும்
கண்ணியானது.

க த ேயானின்மரணம்
28 இப்படியாக மீதயானியர்கள்

தரும்ப தைல தூக்காதபடி, இஸ்ரேவல்
மக்களுக்கு முன்பாகத் தாழ்த்தப்பட்டார்கள்;
ேதசமானது கத ேயானின் நாட்களில்
40 வருடங்கள் அைமதயாக இருந்தது.
29 ேயாவாசன் மகனான ெயருபாகால்
(க த ேயானின் மற்ெறாரு ெபயர்) ேபாய்,
தன்னுைடய வீட்டிேல வாழ்ந்து வந்தான்.
30 க த ேயானுக்கு அேநகம் மைனவகள்
இருந்தார்கள்;அவனுைடய கர்ப்பப்ப றப்பான
மகன்கள் எழுபதுேபர். 31 சீேகமிலிருந்த
அவனுைடய மறுமைனயாட்டியும் அவனுக்கு
ஒரு மகைனப்ெபற்றாள்; அவனுக்கு
அபெமேலக்கு என்று ெபயரிட்டான். 32 பன்பு
ேயாவாசன் மகனான கத ேயான் நல்ல
முத ர்வயத ேல இறந்து, ஒப்ராவ ேல
தன்னுைடய தகப்பனான ேயாவாஸ் என்னும்
அப ேயஸ்ரியனுைடய கல்லைறயல்
அடக்கம் ெசய்யப்பட்டான். 33 க த ேயான்
இறந்தபன்பு இஸ்ரேவல் மக்கள் தரும்பவும்
பாகால்கைளத் ெதாழுதுெகாண்டதால்
வ பசாரம் ெசய்தவர்களாக ,
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பாகால்ேபரீத்ைதத் தங்களுக்கு ேதவனாக
ைவத்துக்ெகாண்டார்கள். 34 இஸ்ரேவல்
மக்கள் தங்கைளச் சுற்றலுமிருந்த தங்கள்
எல்லா எத ரிகளின் ைககளிலிருந்தும்
தங்கைள இரட்ச த்த தங்கள் ேதவனாகய
ெயேகாவாைவ நைனக்காமலும்,
35 க த ேயான் என்னும் ெயருபாகால்
இஸ்ரேவலுக்குச் ெசய்த எல்லா
நன்ைமகளுக்குத்தகுந்த தயைவ அவன்
வீட்டாருக்குப் பாராட்டாமலும் ேபானார்கள்.

அத்த யாயம் 9
அபமேலக்கு ராஜாவாகுதல்

1 ெயருபாகாலின் மகன் அபெமேலக்கு
சீேகமிலிருக்க ற தன்னுைடய தாயனுைடய
சேகாதரர்களிடம் ேபாய், அவர்கைளயும்
தன்னுைடய தாயன் தகப்பனுைடய
வம்சமான அைனவைரயும் ேநாக்க :
2 ெயருபாகாலின் மகன்கள் 70 ேபரான
எல்ேலாரும் உங்கைள ஆள்வது உங்களுக்கு
நல்லேதா, ஒருவன் மட்டும் உங்கைள
ஆள்வது உங்களுக்கு நல்லேதா என்று
நீங்கள் சீேகமிலிருக்க ற எல்லா ெபரிய
மனிதர்களின் காதுகளும் ேகட்கப்ேபசுங்கள்;
நான் உங்கள் எலும்பும் உங்கள்
சரீரமுமானவன் என்று நைனத்துக்
ெகாள்ளுங்கள் என்றான். 3அப்படிேய அவன்
தாயன் சேகாதரர்கள் சீேகமிலிருக்க ற
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எல்லா ெபரிய மனிதர்களின் காதுகளும்
ேகட்க இந்த வார்த்ைதகைளெயல்லாம்
அவனுக்காகப் ேபசனார்கள்; அப்ெபாழுது:
அவன்நம்முைடயசேகாதரன்என்றுஅவர்கள்
ெசான்னதனால், அவர்கள் இருதயம்
அபெமேலக்ைகப் பன்பற்றும்படியாக
மாறயது. 4 அவர்கள் பாகால்
ேபரீத்தன் ேகாவலிலிருந்து 800 க ராம்ஸ்
ெவள்ளிக்காைச எடுத்து அவனுக்குக்
ெகாடுத்தார்கள்;அைவகளால்அபெமேலக்கு
வீணரும் ேபாக்க ரிகளுமான மனிதர்கைள
ேவைலக்கு ைவத்தான்; அவர்கள்
அவைனப் பன்பற்றனார்கள். 5 அவன்
ஒப்ராவலிருக்கற தன்னுைடய தகப்பன்
வீட்டிற்குப் ேபாய், ெயருபாகாலின்
மகன்களான தன்னுைடய சேகாதரர்கள்
70 ேபைரயும் ஒேர கல்லின்ேமல்
ெகாைலெசய்தான்; ஆனாலும்
ெயருபாகாலின் இைளய மகனான
ேயாதாம் ஒளிந்தருந்தபடியால் அவன்
தப்பனான். 6 பன்பு சீேகமிலிருக்க ற
எல்லா ெபரிய மனிதர்களும், மில்ேலாவன்
குடும்பத்தார்கள் அைனவரும் ஒன்றுேசர்ந்து
ேபாய், சீேகமிலிருக்க ற உயர்ந்த
கர்வாலிமரத்தன் அருகல் அபெமேலக்ைக
ராஜாவாக்கனார்கள்.

ேயாதாமின்கைத
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7 இது ேயாதாமுக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது,
அவன் ேபாய், ெகரிசீம் மைலயன் உச்சயல்
ஏற நன்று, உரத்த சத்தமிட்டுக்கூப்ப ட்டு,
அவர்கைள ேநாக்க : சீேகமின் ெபரிய
மனிதர்கேள, ேதவன் உங்களுக்குச்
ெசவெகாடுக்கும்படி நீங்கள் எனக்குச்
ெசவெகாடுங்கள். 8 மரங்கள் தங்களுக்கு
ஒரு ராஜாைவ அப ேஷகம்ெசய்யும்படி
ேபாய், ஒலிவமரத்ைதப் பார்த்து: நீ
எங்களுக்கு ராஜாவாக இரு என்றது.
9 அதற்கு ஒலிவமரம்: ேதவைனயும்
மனிதைனயும்கனப்படுத்துகறஎன்னிலுள்ள
என்னுைடய எண்ெணைய நான் வ ட்டு,
மரங்கைள அரசாளப்ேபாேவேனா என்றது.
10 அப்ெபாழுது மரங்கள் அத்த மரத்ைதப்
பார்த்து: நீ வந்து, எங்களுக்கு ராஜாவாக
இரு என்றது. 11 அதற்கு அத்த மரம்:
நான் என்னுைடய இனிைமையயும்
என்னுைடய நற்கனிையயும் வ ட்டு,
மரங்கைள அரசாளப்ேபாேவேனா என்றது.
12அப்ெபாழுதுமரங்கள்த ராட்ைசச்ெசடிையப்
பார்த்து: நீ வந்து, எங்களுக்கு ராஜாவாக
இரு என்றது. 13 அதற்குத் த ராட்ைசச்ெசடி:
ெதய்வங்கைளயும் மனிதர்கைளயும்
மக ழச்ெசய்யும் என்னுைடய ரசத்ைத நான்
வ ட்டு மரங்கைள அரசாளப்ேபாேவேனா
என்றது. 14 அப்ெபாழுது மரங்கெளல்லாம்
முட்ெசடிையப் பார்த்து: நீ வந்து, எங்களுக்கு
ராஜாவாக இரு என்றது. 15 அதற்கு
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முட்ெசடியானது மரங்கைளப் பார்த்து:
நீங்கள் என்ைன உங்களுக்கு ராஜாவாக
அப ேஷகம் ெசய்க றது உண்ைமயானால்,
என்னுைடய ந ழலிேல வந்தைடயுங்கள்;
இல்லாவ ட்டால் முட்ெசடியலிருந்து
அக்கனி புறப்பட்டு லீபேனானின் ேகதுரு
மரங்கைள எரிக்கட்டும் என்றது. 16 என்
தகப்பன் உங்களுக்காக யுத்தம்ெசய்து,
தன்னுைடய ஜீவைன நைனக்காமற்ேபாய்,
உங்கைள மீதயானியர்களின் ைகயலிருந்து
காப்பாற்றனார். 17 நீங்கேளா
இன்று என்னுைடய தகப்பனுைடய
குடும்பத்த ற்கு எத ராக எழும்ப , அவருைடய
மகன்களான 70 ேபைரயும் ஒேர
கல்லின்ேமல் ெகாைலெசய்து, அவருைடய
ேவைலக்காரியன் மகனான அபெமேலக்கு
உங்கள் சேகாதரனானபடியால்,
அவைனச் சீேகம் பட்டணத்தார்களுக்கு
ராஜாவாக்கனீர்கள். 18 இப்ேபாதும்
நீங்கள் அவைன ராஜாவாக்கன ெசய்ைக
உண்ைமயும் உத்தமமுமான ெசய்ைகயாக
இருந்தால், 19 நீங்கள் ெயருபாகாைலயும்
அவர் குடும்பத்தாைரயும் நன்ைமயாக
நடத்த , அவர் ைககளின் ெசய்ைகக்குத்
தகுந்தைத அவருக்குச் ெசய்து, இப்படி இந்த
நாளில் அவைரயும் அவர் குடும்பத்தாைரயும்
நடத்தனது உண்ைமயும் உத்தமுமாக
இருக்குமானால், அபெமேலக்கன்ேமல்
நீங்களும் சந்ேதாஷமாக இருங்கள்;
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உங்கள்ேமல் அவனும் சந்ேதாஷமாக
இருக்கட்டும். 20 இல்லாவ ட்டால்
அபெமேலக்கலிருந்து அக்கனி புறப்பட்டு,
சீேகம் பட்டணத்தார்கைளயும், மில்ேலாவன்
குடும்பத்தனைரயும் எரிக்கவும், சீேகம்
பட்டணத்தார்களிலும் மில்ேலாவன்
குடும்பத்தனரிலுமிருந்துஅக்கனி புறப்பட்டு,
அபெமேலக்ைக எரிப்பதாக என்று ேயாதாம்
ெசால்லி, 21 தன்னுைடய சேகாதரனான
அபெமேலக்குக்குப் பயந்து, தப்ப ேயாடி,
ேபேயருக்குப் ேபாய்,அங்ேககுடியருந்தான்.

அபெமேலக்கு சீேகைம எத ர்த்துப்
ேபாரிடுதல்

22 அபெமேலக்கு இஸ்ரேவைல
மூன்று வருடங்கள் அரசாண்டபன்பு,
23 அபெமேலக்குக்கும் சீேகமின் ெபரிய
மனிதர்களுக்கும் நடுேவ தீங்ைக
உண்டாக்கும்ஆவையேதவன்வரச்ெசய்தார்.
24 ெயருபாகாலின் 70 மகன்களுக்குச்
ெசய்யப்பட்ட ெகாடுைம வந்து பலித்தது,
அவர்களுைடய இரத்தப்பழி அவர்கைளக்
ெகான்ற அவர்களுைடய சேகாதரனான
அபெமேலக்கன்ேமலும், தன்னுைடய
சேகாதரர்கைளக் ெகால்ல அவனுைடய
ைககைள ெபலப்படுத்தன சீேகம் மனிதர்கள்
ேமலும் சுமரும்படியாகச் சீேகமின் ெபரிய
மனிதர்கள் அபெமேலக்குக்கு துேராகம்
ெசய்தார்கள். 25 சீேகமின் மனிதர்கள்
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மைலகளின் உச்சயல் அவனுக்கு
ஒளிந்தருக்க றவர்கைள ைவத்தார்கள்;
அவர்கள் தங்கள் அருேக வழிநடந்துேபாக ற
எல்ேலாைரயும் ெகாள்ைளய ட்டார்கள்;
அது அபெமேலக்குக்கு அறவக்கப்பட்டது.
26 ஏேபதன் மகனான காகால் தன்னுைடய
சேகாதரர்கேளாடு சீேகமுக்குள் ேபானான்;
சீேகமின் ெபரிய மனிதர்கள் அவைன
நம்ப , 27 ெவளிேய புறப்பட்டு, தங்கள்
த ராட்ைச ேதாட்டங்களின் பழங்கைள
அறுத்து, ஆைலயல் ஆட்டி, ஆடிப்பாடி,
தங்கள் ேதவனின் வீட்டிற்குள் ேபாய்,
சாப்ப ட்டுக்குடித்து, அபெமேலக்ைக
சப த்தார்கள். 28 அப்ெபாழுது ஏேபதன்
மகனான காகால்: அபெமேலக்கு
யார்? சீேகம் யார்? நாம் அவனுக்கு
பணியாற்றேவண்டியது என்ன? அவன்
ெயருபாகாலின் மகன் அல்லவா? ேசபூல்
அவனுைடயகாரியதரிச அல்லவா? சீேகமின்
தகப்பனான ஏேமாரின் மனிதர்கைளேய
பணிந்துெகாள்ளுங்கள்; அவைன நாங்கள்
பணிந்துெகாள்வாேனன்? 29 இந்த
மக்கள்மட்டும் என்னுைடய ைகக்குள்
இருக்கட்டும்; நான் அபெமேலக்ைகத்
துரத்தவடுேவன் என்றான். உன்
பைடையப் ெபருகச்ெசய்துப் புறப்பட்டுவா
என்று, அவன் அபெமேலக்குக்குச்
ெசால்லியனுப்பனான். 30 பட்டணத்தன்
அதகாரியாக ய ேசபூல் ஏேபதன்
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மகனான காகாலின் வார்த்ைதகைளக்
ேகட்டேபாது, ேகாபமைடந்து, 31 இரகசயமாக
அபெமேலக்கனிடத்த ற்கு ஆட்கைள
அனுப்ப : இேதா, ஏேபதன் மகனான
காகாலும் அவனுைடய சேகாதரர்களும்
சீேகமுக்கு வந்தருக்க றார்கள்; பட்டணத்ைத
உமக்கு எத ராக எழுப்புக றார்கள்.
32 ஆைகயால் நீர் உம்ேமாடிருக்கும்
மக்கேளாடு இரவல் எழுந்து வந்து
ெவளிய ேல ஒளிந்தருந்து, 33 காைலயல்
சூரியன் உதக்கும்ேபாது எழுந்து,
பட்டணத்தன்ேமல் வழுந்து, அவனும்
அவேனாடிருக்க ற மக்களும் உமக்கு
எத ேர புறப்படும்ேபாது, நீர் ெசய்ய
நைனத்தைத அவனுக்குச் ெசய்யும் என்று
ெசால்லியனுப்பனான். 34 அப்படிேய
அபெமேலக்கும், அவேனாடிருந்த எல்லா
மக்களும், இரவல் எழுந்துேபாய்,
சீேகமுக்கு எத ராக நான்கு பைடகளாக
ஒளிந்தருந்தார்கள். 35 ஏேபதன்
மகன் காகால் புறப்பட்டு, பட்டணத்தன்
நுைழவுவாயலில் நன்றான்;
அப்ெபாழுது ஒளிந்தருந்த அபெமேலக்கு
தன்ேனாடிருக்க ற மக்கேளாடு எழும்ப
வந்தான். 36காகால்அந்த மக்கைளப் பார்த்து:
இேதா, மைலகளின் உச்ச களிலிருந்து
மக்கள் இறங்க வருகறார்கள் என்று
ேசபூேலாடு ெசான்னான். அதற்குச் ேசபூல்:
நீ மைலகளின் ந ழைலப் பார்த்து, மனிதர்கள்
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என்று நைனக்கறாய் என்றான். 37காகாேலா
தரும்பவும்: இேதா, மக்கள் ேதசத்தன்
மத்தயலிருந்து இறங்கவந்து, ஒரு பைட
ெமெயாெனனீமின்* கர்வாலிமரத்தன்
வழியாக வருகறார்கள் என்றான்.
38 அதற்குச் ேசபூல்: அபெமேலக்ைக
நாம் பணிந்துெகாள்வதற்கு அவன் யார்
என்று நீ ெசான்ன உன்னுைடய வாய்
இப்ெபாழுது எங்ேக? நீ ந ந்த த்த மக்கள்
அவர்கள் அல்லவா? இப்ெபாழுது நீ
புறப்பட்டு, அவர்கேளாடு யுத்தம்ெசய்
என்றான். 39 அப்ெபாழுது காகால் சீேகமின்
மனிதர்களுக்கு முன்பாகப் புறப்பட்டுப்ேபாய்,
அபெமேலக்ேகாடு யுத்தம்ெசய்தான்.
40 அபெமேலக்கு அவைனத் துரத்த,
அவன் அவனுக்கு முன்பாக ஓடினான்;
பட்டணவாசல்வைர அேநகர் ெவட்டப்பட்டு
வழுந்தார்கள். 41அபெமேலக்கு அருமாவல்†

இருந்து வ ட்டான்; ேசபூல் காகாைலயும்
அவனுைடய சேகாதரர்கைளயும் சீேகமிேல
குடியருக்கவ டாதபடி துரத்தவ ட்டான்.
42 மறுநாளிேல மக்கள் ெவளிய ேல
வயலுக்குப் ேபானார்கள்; அது
அபெமேலக்குக்கு அறவக்கப்பட்டேபாது,
43 அவன் மக்கைளக் கூட்டிக்ெகாண்டு,
அவர்கைள மூன்று பைடகளாக ப ரித்து,
ெவளிய ேல ஒளிந்தருந்து, அந்த மக்கள்

* அத்த யாயம் 9:37 9:37 குற ெசால்லுகறவன்
† அத்த யாயம் 9:41 9:41ஒருபட்டணம்.
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பட்டணத்தலிருந்து புறப்பட்டுவருகறைதப்
பார்த்து, அவர்கைளத் தாக்க க் ெகான்றான்.
44 அபெமேலக்கும் அவேனாடிருந்த
பைடயும் பாய்ந்துவந்து, பட்டணத்தன்
நுைழவுவாயலில் நன்றார்கள்; மற்ற
இரண்டு பைடகேளா ெவளியலிருக்கற
அைனவைரயும் தாக்க , அவர்கைளக்
ெகான்றார்கள். 45அபெமேலக்கு அந்த நாள்
முழுதும் பட்டணத்தன்ேமல் யுத்தம்ெசய்து,
பட்டணத்ைதப் ப டித்து, அதலிருந்த
மக்கைளக்ெகான்று, பட்டணத்ைத
இடித்துவ ட்டு, அதல் உப்பு வைதத்தான்.
46 அைதச் சீேகம் ேகாபுரத்து மனிதர்கள்
எல்ேலாரும் ேகள்வப்பட்டேபாது, அவர்கள்
ேபரீத் ெதய்வத்தனுைடய ேகாவல்
ேகாட்ைடக்குள் நுைழந்தார்கள். 47 சீேகம்
ேகாபுரத்து மனிதர்கள் எல்ேலாரும்
அங்ேக கூடியருக்க றது அபெமேலக்குக்கு
அறவக்கப்பட்டேபாது, 48 அபெமேலக்கு
தன்ேனாடிருந்த எல்லா மக்கேளாடும்
சல்ேமான் மைலயல் ஏற , தன்னுைடய
ைகய ேலேகாடரிையப் ப டித்து,ஒருமரத்தன்
கைளையெவட்டி,அைதஎடுத்து,தன்னுைடய
ேதாளின்ேமல் ேபாட்டுக்ெகாண்டு,
தன்ேனாடிருந்த மக்கைளப் பார்த்து: நான்
என்ன ெசய்க ேறன் என்று பார்க்க றீர்கேள,
நீங்களும் வைரவாக என்ைனப்ேபாலச்
ெசய்யுங்கள் என்றான். 49 அப்படிேய எல்லா
மக்களும் அவரவர் ஒவ்ெவாரு கைளகைள
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ெவட்டி, அபெமேலக்குக்குப் பன்ெசன்று,
அைவகைள அந்தக் ேகாட்ைடக்கு அருேக
ேபாட்டு, அக்கனி ெகாளுத்த அந்த
ேகாட்ைடைய எரித்துப்ேபாட்டார்கள்;
அதனால் ஆண்களும் ெபண்களும்
ஏறக்குைறய 1,000 சீேகம் ேகாபுரத்து
மனிதர்கள்எல்ேலாரும்இறந்தார்கள்.

அபெமேலக்கன்மரணம்
50 பன்பு அபெமேலக்கு ேதேபசுக்குப்

ேபாய், அதற்கு எத ராக முகாமிட்டு, அைதப்
ப டித்தான். 51 அந்தப் பட்டணத்தன் நடுேவ
பலத்த ேகாபுரம் இருந்தது; அங்ேக எல்லா
ஆண்களும் ெபண்களும் பட்டணத்து
மனிதர்கள் அைனவரும் ஓடிப் புகுந்து,
கதைவப் பூட்டிக்ெகாண்டு, ேகாபுரத்தன்ேமல்
ஏறனார்கள். 52 அபெமேலக்கு அந்த
ேகாபுரம்வைர வந்து, அதன்ேமல்
யுத்தம்ெசய்து, ேகாபுரத்தன் கதைவச்
சுட்ெடரித்துப் ேபாடும்படி, வாசலின் அருேக
வந்தான். 53 அப்ெபாழுது ஒரு ெபண்
ஒரு மாவைரக்கும் கல்லின் துண்ைட
அபெமேலக்குைடய தைலயன்ேமல்
ேபாட்டாள்; அது அவனுைடய மண்ைடைய
உைடத்தது. 54 உடேன அவன் தன்னுைடய
ஆயுதம்ஏந்தயேவைலக்காரைனக்கூப்ப ட்டு:
ஒரு ெபண் என்ைனக் ெகான்றாள் என்று
என்ைனக் குறத்துச் ெசால்லாதபடி, நீ உன்
பட்டயத்ைத உருவ , என்ைனக் ெகான்று
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ேபாடு என்று அவேனாடு ெசான்னான்;
அப்படிேய அவன் ேவைலக்காரன்
அவைன, பட்டயம் மறுபக்கம் துைளய ட்டு
ெவளிேயறுமாறு குத்தனான், அவன்
இறந்துேபானான். 55 அபெமேலக்கு
இறந்துேபானைத இஸ்ரேவல் மனிதர்கள்
பார்த்தேபாது, அவர்கள் தங்கள்தங்கள்
இடங்களுக்குப் ேபாய் வ ட்டார்கள்.
56 இப்படிேய அபெமேலக்கு தன்னுைடய
70 சேகாதரர்கைளக் ெகாைல ெசய்ததால்,
தன்னுைடய தகப்பனுக்குச் ெசய்த
தீங்ைக ேதவன் அவன்ேமல் தரும்பும்படி
ெசய்தார். 57 சீேகம் மனிதர்கள் ெசய்த
எல்லா தீைமையயும் ேதவன் அவர்கள்
தைலயன்ேமல் தரும்பும்படி ெசய்தார்;
ெயருபாகாலின் மகன் ேயாதாமின் சாபம்
அவர்களுக்குப்பலித்தது.

அத்த யாயம் 10

நயாயாத பதயாகய ேதாலா
1 அபெமேலக்குக்கு இறந்தப் பன்பு,

ேதாேதாவன் மகனான பூவாவன் மகன்
ேதாலா என்னும் இசக்கார் ேகாத்த ரத்தான்
இஸ்ரேவைல காப்பாற்ற எழும்பனான்;
அவன் எப்ப ராயீம் மைலத்ேதசத்து ஊராகய
சாமீரிேல குடியருந்தான். 2 அவன்
இஸ்ரேவைல 23 வருடங்கள் நயாயம்
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வசாரித்து, பன்புஇறந்து, சாமீரிேலஅடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான்.
நயாயாத பதயாகயயாவீர்

3 ேதாலா இறந்தப் பன்பு,
கீேலயாத்தயனான யாவீர் எழும்ப ,
இஸ்ரேவைல 22 வருடங்கள்
நயாயம் வ சாரித்தான். 4 முப்பது
கழுைதக்குட்டிகளின்ேமல் ஏறும் முப்பது
மகன்கள் அவனுக்கு இருந்தார்கள்;
அவர்களுக்கு முப்பது ஊர்களும் இருந்தது;
கீேலயாத் ேதசத்தலிருக்கற அைவகளுக்கு
இந்த நாள்வைரக்கும் யாவீரின் க ராமங்கள்
என்கற ெபயர் இருக்க றது. 5 யாவீர்
இறந்து, காேமான் பட்டணத்தல் அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான்.
அம்ேமானியர் இஸ்ரேவலைர எத ர்த்துப்

ேபாரிடுதல்
6 இஸ்ரேவல் மக்கள், மறுபடியும்

ெயேகாவாவன் பார்ைவக்குத்
தீைமயானைவகைளச் ெசய்து,
ெயேகாவாைவ வணங்காமல் அவைர
வ ட்டுப்ேபாய், பாகால்கைளயும்,
அஸ்தேராத்ைதயும், சீரியாவன்
ெதய்வங்கைளயும், சீேதானின்
ெதய்வங்கைளயும், ேமாவாபன்
ெதய்வங்கைளயும், அம்ேமான் மக்களின்
ெதய்வங்கைளயும், ெபலிஸ்தர்களின்
ெதய்வங்கைளயும் ெதாழுதுெகாண்டார்கள்.
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7அப்ெபாழுதுெயேகாவா இஸ்ரேவலின்ேமல்
ேகாபமைடந்து, அவர்கைளப் ெபலிஸ்தர்கள்
ைகயலும், அம்ேமானியர்களின் ைகயலும்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 8 அவர்கள் அந்த
ஆண்டுமுதல் 18 வருடங்களாக ேயார்தான்
நத க்கு அப்பாேல கீேலயாத்தலுள்ள
எேமாரியர்களின் ேதசத்தல் இருக்க ற
இஸ்ரேவல் மக்கைளெயல்லாம் ெநருக்க
ஒடுக்கனார்கள். 9 அம்ேமானியர்கள்
யூதாவன்ேமலும், ெபன்யமீன்ேமலும்,
எப்ப ராயீம் குடும்பத்தனர்ேமலும்
யுத்தம்ெசய்ய ேயார்தான் நதையக்
கடந்துவந்தார்கள்; இஸ்ரேவலர்கள் மிகவும்
ெநருக்கப்பட்டார்கள். 10 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவல் மக்கள் ெயேகாவாைவ
ேநாக்க முைறய ட்டு: உமக்கு
வ ேராதமாகப் பாவஞ்ெசய்ேதாம்;
நாங்கள் எங்களுைடய ேதவைனவட்டு,
பாகால்கைளத் ெதாழுதுெகாண்ேடாம்
என்றார்கள். 11 ெயேகாவா இஸ்ரேவல்
மக்கைள ேநாக்க : எக ப்தயர்களும்,
எேமாரியர்களும், அம்ேமானியர்களும்,
ெபலிஸ்தர்களும், 12 சீேதானியர்களும்,
அமேலக்கயர்களும், மாேகானியர்களும்,
உங்கைள ஒடுக்கும் ேநரங்களில், நீங்கள்
என்ைன ேநாக்க முைறய ட்டேபாது,
நான் உங்கைள அவர்களுைடய
ைகக்கு வலக்க இரட்ச க்கவல்ைலயா?
13 அப்படியருந்தும் நீங்கள் என்ைனவட்டு,
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அந்நய ெதய்வங்கைள ஆராதைன
ெசய்தீர்கள்; ஆைகயால் இனி உங்கைள
இரட்ச க்கமாட்ேடன். 14 நீங்கள் ேபாய்,
உங்களுக்காகத் ெதரிந்துெகாண்ட
ெதய்வங்கைள ேநாக்க முைறயடுங்கள்;
அைவகள் உங்களுைடய ஆபத்தன்
காலத்தல்உங்கைளஇரட்ச க்கட்டும்என்றார்.
15இஸ்ரேவல்மக்கள்ெயேகாவாைவேநாக்க :
பாவஞ்ெசய்ேதாம், ேதவரீர் உம்முைடய
பார்ைவக்கு நலமானைத எங்களுக்குச்
ெசய்யும்; இன்ைறக்குமட்டும் எங்கைள
இரட்ச த்தருளும் என்று ெசால்லி, 16 அந்நய
ெதய்வங்கைளத் தங்கள் நடுவலிருந்து
வலக்கவ ட்டு, ெயேகாவாவுக்கு ஆராதைன
ெசய்தார்கள்; அப்ெபாழுது அவர்
இஸ்ரேவலின் துயரத்ைதப் பார்த்து
மனதுருகனார்.

ெயப்தாதைலவனாகேதர்ந்ெதடுக்கப்படுதல்
17 அம்ேமானியர்கள் கூட்டங்கூடி,

கீேலயாத்த ேல முகாமிட்டார்கள்;
இஸ்ரேவல் மக்களும் கூடிக்ெகாண்டு,
மிஸ்பாவ ேல முகாமிட்டார்கள்.
18 அப்ெபாழுது கீேலயாத்தன் மக்களும்
ப ரபுக்களும் ஒருவைரெயாருவர்
ேநாக்க : அம்ேமானியர்கள்ேமல்
முதலில் யுத்தம்ெசய்யப்ேபாக ற
மனிதன் யார்? அவேன கீேலயாத்தன்
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குடியருப்புகளுக்ெகல்லாம் தைலவனாக
இருப்பான்என்றார்கள்.

அத்த யாயம் 11
1 கீேலயாத்தயனான ெயப்தா

வல்லைமயுள்ள வீரனாக இருந்தான்;
அவன் ேவசயன் மகன்; க ெலயாத்
அவைனப் ெபற்றான். 2 க ெலயாத்தன்
மைனவயும் அவனுக்குக் மகன்கைளப்
ெபற்றாள்; அவனுைடய மைனவ ெபற்ற
மகன்கள் ெபரியவர்களானபன்பு, அவர்கள்
ெயப்தாைவ ேநாக்க : உனக்கு எங்களுைடய
தகப்பன் வீட்டிேல ெசாத்து இல்ைல; நீ
அந்நய ெபண்ணின் மகன் என்று ெசால்லி
அவைனத் துரத்தனார்கள். 3 அப்ெபாழுது
ெயப்தா: தன்னுைடய சேகாதரர்கைள வ ட்டு
ஓடிப்ேபாய்,ேதாப்ேதசத்த ேலகுடியருந்தான்;
வீணரான மனிதர்கள் ெயப்தாேவாேட
கூடிக்ெகாண்டு, அவேனாடு யுத்தத்த ற்குப்
ேபாவார்கள். 4 ச லநாட்களுக்குப்பன்பு,
அம்ேமானிய மக்கள் இஸ்ரேவலின்ேமல்
யுத்தம்ெசய்தார்கள். 5 அவர்கள்
இஸ்ரேவலின்ேமல் யுத்தம்ெசய்யும்ேபாது
கீேலயாத்தன் மூப்பர்கள் ெயப்தாைவத்
ேதாப் ேதசத்தலிருந்து அைழத்துவரப்ேபாய்,
6 ெயப்தாைவ ேநாக்க : நீ வந்து, நாங்கள்
அம்ேமான் மக்கேளாடு யுத்தம்ெசய்ய
எங்களுைடய தளபதயாக இருக்கேவண்டும்
என்றார்கள். 7அதற்கு ெயப்தா கீேலயாத்தன்
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மூப்பைரப் பார்த்து: நீங்கள் அல்லவா
என்ைனப் பைகத்து, என்னுைடய தகப்பன்
வீட்டிலிருந்து என்ைனத் துரத்தனவர்கள்?
இப்ெபாழுது உங்களுக்கு ஆபத்து
சம்பவத்தருக்க ற சமயத்தல் நீங்கள்
என்னிடத்தல் ஏன் வருகறீர்கள் என்றான்.
8அதற்குக் கீேலயாத்தன்மூப்பர் ெயப்தாைவ
ேநாக்க : நீ எங்கேளாடு வந்து, அம்ேமான்
மக்கேளாடு யுத்தம்ெசய்து, கீேலயாத்தன்
குடிகளாகய எங்கள் அைனவர்ேமலும்
தைலவனாக இருக்க ேவண்டும்; இதற்காக
இப்ெபாழுது உன்னிடம் வந்ேதாம்
என்றார்கள். 9 அதற்கு ெயப்தா: அம்ேமான்
மக்கேளாடு யுத்தம்ெசய்ய, நீங்கள்
என்ைனத் தரும்ப அைழத்துப்ேபானபன்பு,
ெயேகாவா அவர்கைள எனக்கு முன்பாக
ஒப்புக்ெகாடுத்தால், என்ைன உங்களுக்குத்
தைலவனாக ைவப்பீர்களா என்று
கீேலயாத்தன் மூப்பைரக் ேகட்டான்.
10 கீேலயாத்தன் மூப்பர் ெயப்தாைவப்
பார்த்து: நாங்கள் உன்னுைடய
வார்த்ைதயன்படிேய ெசய்யாவ ட்டால்,
ெயேகாவா நமக்கு நடுவாக நன்று
ேகட்பாராக என்றார்கள்.

அம்ேமானிய ஜனங்களின் அரசனுக்கு
ெயப்தாவன்ெசய்த

11 அப்ெபாழுது ெயப்தா கீேலயாத்தன்
மூப்பர்கேளாடு ேபானான்; மக்கள் அவைனத்
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தங்கள்ேமல் தைலவனும் தளபதயுமாக
ைவத்தார்கள். ெயப்தா தன்னுைடய
காரியங்கைளெயல்லாம் மிஸ்பாவ ேல
ெயேகாவாவுைடயசந்ந தய ேலெசான்னான்.
12 பன்பு ெயப்தா அம்ேமான் மக்களின்
ராஜாவனிடத்த ற்கு தூதுவர்கைள
அனுப்ப : நீ என்னுைடய ேதசத்தல் எனக்கு
வ ேராதமாக யுத்தம்ெசய்ய வருகறதற்கு,
எனக்கும் உனக்கும் என்ன வழக்கு
இருக்கறது என்று ேகட்கச் ெசான்னான்.
13 அம்ேமான் மக்களின் ராஜா ெயப்தாவன்
தூதுவர்கைள ேநாக்க : இஸ்ரேவலர்கள்
எக ப்தலிருந்து வருகறேபாது, அர்ேனான்
துவங்க யாப்ேபாக், ேயார்தான்வைர
இருக்க ற என்னுைடய ேதசத்ைதக்
ப டித்துக்ெகாண்டார்கேள; இப்ெபாழுது
அைத எனக்குச் சமாதானமாகத்
தரும்பக் ெகாடுத்துவ டேவண்டும் என்று
ெசால்லுங்கள் என்றான். 14 ெயப்தா
மறுபடியும் அம்ேமான் மக்களின்
ராஜாவனிடத்த ற்கு தூதுவர்கைள
அனுப்ப , அவனுக்குச் ெசால்லச்
ெசான்னதாவது: 15 ெயப்தா ெசால்லுகறது
என்னெவன்றால்: இஸ்ரேவலர்கள்
ேமாவாப யர்களின் ேதசத்ைதயாகலும்,
அம்ேமான் மக்களின் ேதசத்ைதயாகலும்
ப டித்துக்ெகாண்டதல்ைலேய.
16 இஸ்ரேவலர்கள் எக ப்தலிருந்து
வருகறேபாது, வனாந்த ரத்தல் சவந்த
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சமுத்த ரம்வைர நடந்து, பன்பு காேதசுக்கு
வந்து, 17 இஸ்ரேவலர்கள் ஏேதாமின்
ராஜாவனிடத்த ற்கு தூதுவர்கைள
அனுப்ப : நாங்கள் உன்னுைடய ேதசத்தன்
வழியாகக் கடந்துேபாக ேறாம் என்று
ெசால்லச்ெசான்னார்கள்; அதற்கு ஏேதாமின்
ராஜா ெசவெகாடுக்கவல்ைல; அப்படிேய
ேமாவாபன் ராஜாவனிடத்த ற்கும்
அனுப்பனார்கள்;அவனும்சம்மத க்கவல்ைல.
ஆதலால் இஸ்ரேவலர்கள் காேதச ேல
தங்கயருந்து, 18 பன்பு வனாந்த ரவழியாக
நடந்து ஏேதாம் ேதசத்ைதயும் ேமாவாப்
ேதசத்ைதயும் சுற்ற ப்ேபாய், ேமாவாபன்
ேதசத்த ற்குக் க ழக்ேகவந்து, ேமாவாபன்
எல்ைலக்குள் நுைழயாமல், ேமாவாபன்
எல்ைலயான அர்ேனான் நத க்கு அப்பாேல
முகாமிட்டார்கள். 19 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலர்கள் எஸ்ேபானில் ஆளுகற
சீேகான் என்னும் எேமாரியர்களின்
ராஜாவனிடத்த ற்கு தூதுவர்கைள அனுப்ப :
நாங்கள் உன்னுைடய ேதசத்தன் வழியாக
எங்களுைடய இடத்த ற்கு கடந்துேபாக
இடங்ெகாடு என்று ெசால்லச்ெசான்னார்கள்.
20 சீேகான் இஸ்ரேவலர்கைள
நம்பாததால், தன்னுைடய எல்ைலையக்
கடந்துேபாக றதற்கு இடங்ெகாடாமல்
தன்னுைடய மக்கைளெயல்லாம் கூட்டி,
யாகாச ேல முகாமிட்டு, இஸ்ரேவலர்கேளாடு
யுத்தம்ெசய்தான். 21 அப்ெபாழுது
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இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
சீேகாைனயும் அவனுைடய எல்லா
மக்கைளயும் இஸ்ரேவலரின் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; அவர்கைள
முறயடித்தார்கள்; அப்படிேய இஸ்ரேவலர்கள்
அந்த ேதசத்த ேல குடியருந்த
எேமாரியர்களின் நாடுகைளெயல்லாம்
ப டித்து, அர்ேனான் துவக்க ,
22 யாப்ேபாக்வைர, வனாந்த ரம் துவக்க
ேயார்தான்வைர இருக்க ற எேமாரியரின்
எல்ைலகைளெயல்லாம் ெசாந்தமாக
ப டித்துக்ெகாண்டார்கள். 23 இப்படி
இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவா
எேமாரியர்கைள தம்முைடய மக்களாகய
இஸ்ரேவலுக்குமுன்பாகத்துரத்தயருக்க,நீர்
அந்த ேதசத்ைத ப டித்துக்ெகாள்ளமுடியுமா?
24 உம்முைடய ேதவனாகய காேமாஸ்
உமக்கு முன்பாகத் துரத்துகறவர்களின்
ேதசத்ைத நீர் ப டித்துக்ெகாள்ளமாட்டீேரா?
அப்படிேய எங்கள் ேதவனாகய ெயேகாவா
எங்களுக்கு முன்பாகத் துரத்துகறவர்களின்
ேதசத்ைதெயல்லாம் நாங்களும்
ப டித்துக்ெகாள்க ேறாம். 25 ேமலும்
ச ப்ேபாரின் மகனான பாலாக் என்னும்
ேமாவாபன் ராஜாைவவ ட உமக்கு
அதக நயாயம் உண்ேடா? அவன்
இஸ்ரேவலர்கேளாடு எப்ேபாதாவது
வாதாடினானா? எப்ேபாதாவது
அவர்களுக்கு எத ராக யுத்தம்ெசய்தானா?
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26 இஸ்ரேவலர்கள் எஸ்ேபானிலும் அதன்
க ராமங்களிலும், ஆேராேவரிலும் அதன்
க ராமங்களிலும்,அர்ேனான் நதயன்அருேக
எல்லா ஊர்களிலும், முந்நூறு வருடங்கள்
குடியருக்கும்ேபாது, இவ்வளவு காலமாக
நீங்கள் அைதத் தருப்ப க்ெகாள்ளாமல்
ேபானெதன்ன? 27 நான் உமக்கு எத ராகக்
குற்றம் ெசய்யவல்ைல; நீர் எனக்கு எத ராக
யுத்தம்ெசய்க றதனால் நீர்தான் எனக்கு
அநயாயம் ெசய்க றீர்; நயாயாத பதயாகய
ெயேகாவா இன்று இஸ்ரேவல் மக்களுக்கும்
அம்ேமான் மக்களுக்கும் நடுநன்று நயாயம்
தீர்க்கக்கடவர் என்றுெசால்லிஅனுப்பனான்.
28 ஆனாலும் அம்ேமான் மக்களின் ராஜா
தனக்கு ெயப்தா ெசால்லியனுப்பன
வார்த்ைதகைளேகட்காமற்ேபானான்.

ெயப்தாவன்ெபாருத்தைன
29 அப்ெபாழுது ெயேகாவாவுைடய ஆவ

ெயப்தாவன்ேமல் இறங்கனார்; அவன்
கீேலயாத்ைதயும் மனாேச நாட்ைடயும்
கடந்துேபாய், கீேலயாத்தலிருக்கற
மிஸ்பாவுக்கு வந்து, அங்ேகயருந்து
அம்ேமான் மக்களுக்கு எத ராகப்
ேபானான். 30 அப்ெபாழுது ெயப்தா
ெயேகாவாவுக்கு ஒரு ெபாருத்தைனையச்
ெசய்து: ேதவரீர் அம்ேமான் மக்கைள
என் ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தால்,
31 நான் அம்ேமான் மக்களிடத்தலிருந்து
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சமாதானத்ேதாடு தரும்ப வரும்ேபாது,
என் வீட்டு வாசற்படியலிருந்து எனக்கு
எத ர்ெகாண்டு வருவது எதுேவா
அது ெயேகாவாவுக்கு உரியதாகும்,
அைதச் சர்வாங்கதகனபலியாகச்
ெசலுத்துேவன் என்றான். 32 ெயப்தா
அம்ேமான் மக்களின்ேமல் யுத்தம்ெசய்ய,
அவர்களுக்குஎத ராகப் புறப்பட்டுப்ேபானான்;
ெயேகாவா அவர்கைள அவன் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 33 அவன் அவர்கைள
ஆேராேவர் துவக்க மின்னித்த ற்குப்
ேபாகும்வைர, த ராட்ைசத் ேதாட்டத்து
நலங்கள்வைரக்கும், ேபரழிவாகமுறயடித்து,
இருபது பட்டணங்கைளப் ப டித்தான்;
இப்படி அம்ேமான் மக்கள் இஸ்ரேவல்
மக்களுக்கு முன்பாகத் தாழ்த்தப்பட்டார்கள்.
34 ெயப்தா மிஸ்பாவலிருக்கற தன்னுைடய
வீட்டிற்கு வருகறேபாது, இேதா, அவன்
மகள் தம்புரு வாச த்து நடனமாடி, அவனுக்கு
எத ர்ெகாண்டு வந்தாள்; அவள் அவனுக்கு
ஒேர பள்ைள; அவைளத்தவ ர அவனுக்கு
மகனும் இல்ைல மகளும் இல்ைல. 35அவன்
அவைளப் பார்த்தவுடேன தன்னுைடய
உைடகைளக் க ழித்துக்ெகாண்டு: ஐேயா,
என் மகேள, என்ைன மிகவும் மனேவதைன
அைடயவும் கலங்கவும் ெசய்க றாய்; நான்
ெயேகாவாைவ ேநாக்க என் வாையத்
த றந்து ெசால்லிவட்ேடன்; அைத நான்
மாற்றக்கூடாது என்றான். 36 அப்ெபாழுது
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அவள்: என் தகப்பேன, நீர் ெயேகாவாைவ
ேநாக்க உம்முைடய வாையத் த றந்து
ேபசனீரல்லேவா? அம்ேமான் மக்களாகய
உம்முைடய எத ரிகளுக்கு நீதையச்
சரிக்கட்டும் ெஜயத்ைதக் ெயேகாவா
உமக்குக் கட்டைளய ட்டபடியால், உம்முைடய
வாயலிருந்து புறப்பட்டபடிேய எனக்குச்
ெசய்யும் என்றாள். 37 பன்னும் அவள்
தன்னுைடய தகப்பைன ேநாக்க : நீர்
எனக்கு ஒரு காரியம் ெசய்யேவண்டும்;
நான் மைலகளின்ேமல் ேபாய்த்த ரிந்து,
நானும் என்னுைடய ேதாழிகளும்
என்னுைடய கன்னிைமயனிமித்தம்
துக்கங்ெகாண்டாட, எனக்கு இரண்டு
மாதங்கள் தவைணெகாடும் என்றாள்.
38 அதற்கு அவன்: ேபாய்வா என்று அவைள
இரண்டு மாதத்த ற்கு அனுப்பவ ட்டான்;
அவள் தன்னுைடய ேதாழிகேளாடு ேபாய்த்
தன்னுைடய கன்னிைமயனிமித்தம்
மைலகளின்ேமல் துக்கங்ெகாண்டாடி,
39 இரண்டு மாதம் முடிந்தபன்பு,
தன்னுைடய தகப்பனிடம் தரும்பவந்தாள்;
அப்ெபாழுது அவன் ெசய்தருந்த
தன்னுைடய ெபாருத்தைனயன்படி
அவளுக்குச் ெசய்தான்; அவள் தருமணம்
ஆகாத கன்னியாகேவ வாழ்ந்து மரித்து
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வ ட்டாள்.* 40 இதனிமித்தம் இஸ்ரேவலின்
மகள்கள் வருடந்ேதாறும் ேபாய்,
நான்கு நாட்கள் கீேலயாத்தயனான
ெயப்தாவன் மகைளக்குறத்துப் புலம்புவது
இஸ்ரேவலிேலவழக்கமானது.

அத்த யாயம் 12
ெயப்தாவும்எப்ப ராயீமும்

1 எப்ப ராயீம் மனிதர்கள் ஒன்றாகக் கூடி
ேயார்தான் நதைய கடந்து வடக்ேக உள்ள
சாேபான் ஊருக்குப் ேபாய், ெயப்தாைவ
ேநாக்க : நீ எங்கைள உன்ேனாடு வரும்படி
அைழக்காமல் அம்ேமானியர்கள்ேமல்
யுத்தம்ெசய்யப்ேபானெதன்ன? உன்னுைடய
வீட்ைடயும் உன்ைனயும் அக்கனியால்
சுட்டுப்ேபாடுேவாம் என்றார்கள். 2 அதற்கு
ெயப்தா: எனக்கும் என்னுைடய மக்களுக்கும்
அம்ேமானியர்கேளாடு ெபரிய வழக்கு
இருக்கும்ேபாது, நான் உங்கைளக்
கூப்ப ட்ேடன்; நீங்கள் என்ைன அவர்கள்
ைகக்குவலக்க காப்பாற்றவல்ைல. 3நீங்கள்
என்ைன காப்பாற்றவல்ைல என்று நான்
பார்த்தேபாது, நான் என்னுைடய ஜீவைன
என்னுைடய ைகய ேல ப டித்துக்ெகாண்டு,
அம்ேமான் மக்களுக்கு எத ராகப்ேபாேனன்;

* அத்த யாயம் 11:39 11:39 ஆண்டவருக்காக தருமணம்
ஆகாமல் கன்னிைகயாகேவ இருந்து வ ட்டாள் ஆண்டவர்
மனிதஉய ர் பலிையஏற்றுக்ெகாள்வதல்ைல
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ெயேகாவா அவர்கைள என்னுைடய
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்; இப்படியருக்க,
நீங்கள் என்ேமல் யுத்தம்ெசய்ய, இன்று
என்னிடத்த ற்கு வரேவண்டியது என்ன
என்று ெசான்னான். 4 பன்பு ெயப்தா
கீேலயாத் மனிதர்கைளெயல்லாம் கூட்டி,
எப்ப ராயீமர்கேளாடு யுத்தம்ெசய்தான்;
எப்ப ராயீமுக்கும் மனாேசக்கும் நடுேவ
குடியருக்க ற கீேலயாத்தயர்களான நீங்கள்
எப்ப ராயீைமவ ட்டு ஓடிப்ேபானவர்கள்
என்று எப்ப ராயீமர்கள் ெசான்னபடியனால்,
கீேலயாத் மனிதர்கள் அவர்கைள
முறயடித்தார்கள். 5 கீேலயாத்தயர்கள்
எப்ப ராயீமர்கைள முந்த ேயார்தானின்
துைறமுகங்கைளப் ப டித்தார்கள்;
அப்ெபாழுது எப்ப ராயீமர்களிேல
தப்பனவர்களில் யாராவது வந்து:
நான் அக்கைரக்குப் ேபாகட்டும் என்று
ெசால்லும்ேபாது, கீேலயாத் மனிதர்கள்:
நீ எப்ப ராயீமனா என்று அவைனக்
ேகட்பார்கள்; அவன் அல்ல என்றால், 6 நீ
ஷேபாேலத் என்று ெசால் என்பார்கள்;
அப்ெபாழுது அவன் அப்படி உச்சரிக்க
முடியாமல், ச ேபாேலத் என்பான்;
அப்ெபாழுது அவைனப் ப டித்து, ேயார்தான்
துைறமுகத்த ேல ெவட்டிப்ேபாடுவார்கள்;
அக்காலத்த ேல எப்ப ராயீமில் 42,000 ேபர்
இறந்தார்கள். 7 ெயப்தா இஸ்ரேவைல
ஆறு வருடங்கள் நயாயம் வ சாரித்தான்;
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பன்பு கீேலயாத்தயனான ெயப்தா இறந்து,
கீேலயாத்தலுள்ளஒருபட்டணத்தல்அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான்.
நயாயாத பதயாகயஇப்சான்

8 அவனுக்குப்பன்பு ெபத்ெலேகம்
ஊரானாகய இப்சான் இஸ்ரேவைல
நயாயம் வ சாரித்தான். 9 அவனுக்கு 30
மகன்களும் 30 மகள்களும் இருந்தார்கள்; 30
மகள்கைளயும் ேவறு இனத்த ேல தருமணம்
ெசய்துெகாடுத்து, தன்னுைடய மகன்களுக்கு
30 ெபண்கைள ேவறு இனத்தலிருந்து
எடுத்தான்; அவன் இஸ்ரேவைல ஏழு
வருடங்கள் நயாயம் வ சாரித்தான். 10 பன்பு
இப்சான் இறந்து, ெபத்ெலேகமிேல அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான்.
நயாயாத பதயாகயஏேலான்

11அவனுக்குப் பன்பு ெசபுேலானியனாகய
ஏேலான் இஸ்ரேவைல நயாயம்
வ சாரித்தான்; அவன் பத்து வருடங்கள்
இஸ்ரேவைல நயாயம் வ சாரித்தான்.
12 பன்பு ெசபுேலானியனாகய ஏேலான்
இறந்து, ெசபுேலான் ேதசமான ஆயேலான்
ஊரில்அடக்கம்ெசய்யப்பட்டான்.
நயாயாத பதயாகயஅப்ேதான்

13 அவனுக்குப்பன்பு இல்ேலலின்
மகனான ப ரத்ேதானியனான அப்ேதான்
இஸ்ரேவைல நயாயம் வ சாரித்தான்.
14 அவனுக்கு 40 மகன்களும் 30
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ேபரப்பள்ைளகளும் இருந்தார்கள்; அவர்கள்
70 கழுைதகளின்ேமல் ஏறுவார்கள்; அவன்
இஸ்ரேவைல எட்டு வருடங்கள் நயாயம்
வ சாரித்தான். 15 பன்பு ப ரத்ேதானியனான
இல்ேலலின் மகனான அப்ேதான் இறந்து,
எப்ப ராயீம் ேதசத்தல் அமேலக்கயர்
மைலயலிருக்கற ப ரத்ேதானிேல அடக்கம்
ெசய்யப்பட்டான்.

அத்த யாயம் 13
ச ம்ேசானின்ப றப்பு

1 இஸ்ரேவல் மக்கள் மறுபடியும்
ெயேகாவாவன் பார்ைவக்கு தீைமயானைதச்
ெசய்ததால், ெயேகாவா அவர்கைள 40
வருடங்கள் வைர ெபலிஸ்தர்கள் ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுத்தார். 2 அப்ெபாழுது தாண்
வம்சத்தானாகய ேசாரா ஊரானான
ஒரு மனிதன் இருந்தான்; அவன் ெபயர்
மேனாவா; அவன் மைனவ பள்ைளெபறாத
மலடியாயருந்தாள். 3 ெயேகாவாவுைடய
தூதன் அந்த ெபண்ணுக்குத் தரிசனமாக ,
அவைள ேநாக்க : இேதா, பள்ைளெபறாத
மலடியான நீ கர்ப்பந்தரித்து, ஒரு
மகைனப் ெபற்ெறடுப்பாய். 4 ஆதலால்
நீ த ராட்ைச ரசமும் மதுபானமும்
குடிக்காதபடிக்கும், தீட்டானது ஒன்றும்
சாப்ப ட்டாதபடிக்கும் எச்சரிக்ைகயாக இரு.
5நீ கர்ப்பவதயாக , ஒரு மகைனப் ெபறுவாய்;
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அவனுைடய தைலயன்ேமல் சவரகன் கத்த
படேவண்டாம்;அந்தப்பள்ைளபறந்ததுமுதல்
ேதவனுக்ெகன்று நசேரயனாயருப்பான்*;
அவன் இஸ்ரேவைலப் ெபலிஸ்தர்களின்
ைகக்கு வலக்க க் காப்பாற்றத்
ெதாடங்குவான் என்றார். 6 அப்ெபாழுது
அந்தப் ெபண் தன்னுைடய கணவனிடம்
வந்து: ேதவனுைடய மனிதன் ஒருவர்
என்னிடத்தல் வந்தார்; அவருைடய சாயல்
ேதவனுைடய தூதரின் சாயைலப்ேபால மகா
பயங்கரமாகஇருந்தது; எங்ேகயருந்துவந்தீர்
என்று நான் அவரிடத்தல் ேகட்கவல்ைல;
அவர் தம்முைடய நாமத்ைத எனக்குச்
ெசால்லவுமில்ைல. 7அவர் என்ைன ேநாக்க :
இேதா, நீ கர்ப்பவதயாக , ஒரு மகைனப்
ெபற்ெறடுப்பாய்; ஆதலால் நீ த ராட்ைச
ரசமும் மதுபானமும்குடிக்காமலும், தீட்டானது
ஒன்றும் சாப்ப டாமலும் இரு; அந்தப் பள்ைள
பறந்தது முதல் தன்னுைடய மரணநாள்வைர
ேதவனுக்ெகன்று நசேரயனாக இருப்பான்
என்று ெசான்னார் என்றாள். 8 அப்ெபாழுது
மேனாவா ெயேகாவாைவ ேநாக்க
வண்ணப்பம்ெசய்து: ஆ, என்னுைடய
ஆண்டவேர, நீர் அனுப்பன ேதவனுைடய
மனிதன் மறுபடியும் ஒருமுைற எங்களிடம்
வந்து, ப றக்கப்ேபாக ற பள்ைளக்காக
நாங்கள் ெசய்யேவண்டியைத எங்களுக்குக்

* அத்த யாயம் 13:5 13:5 எண்ணாகமம் 6 அதகாரத்ைத
பார்க்க
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கற்ப ப்பாராக என்று ேவண்டிக்ெகாண்டான்.
9 ேதவன் மேனாவாவன் சத்தத்த ற்குச்
ெசவெகாடுத்தார்; அந்தப் ெபண்
வயல்ெவளியல் இருக்கும்ேபாது
ேதவனுைடய தூதனானவர் தரும்பவும்
அவளிடத்தல் வந்தார்; அப்ெபாழுது அவள்
கணவனாகய மேனாவா அவேளாேட
இருக்கவல்ைல. 10ஆைகயால்அந்தப் ெபண்
சீக்க ரமாய் ஓடி, இேதா, அன்று என்னிடத்தல்
வந்தவர் எனக்குத் தரிசனமானார் என்று
தன்னுைடய கணவனுக்கு அறவத்தாள்.
11 அப்ெபாழுது மேனாவா எழுந்து,
தன்னுைடய மைனவயன் பன்னாேல
ேபாய், அவரிடத்த ற்கு வந்து: இந்தப்
ெபண்ேணாடு ேபச யவர் நீர்தானா என்று
அவரிடத்தல் ேகட்டான்; அவர் நான்தான்
என்றார். 12 அப்ெபாழுது மேனாவா: நீர்
ெசான்னகாரியம்நைறேவறும்ேபாது,அந்தப்
பள்ைளைய எப்படி வளர்க்கேவண்டும்,
அைத எப்படி நடத்தேவண்டும் என்று
ேகட்டான். 13ெயேகாவாவுைடயதூதனானவர்
மேனாவாைவ ேநாக்க : நான் அந்தப்
ெபண்ேணாேட ெசான்ன எல்லாவற்றற்கும்,
அவள் எச்சரிக்ைகயாயருந்து,
14த ராட்ைசச்ெசடிய ேலஉண்டாக றெதான்றும்
சாப்ப டாமலும், த ராட்ைச ரசமும்
மதுபானமும் குடிக்காமலும்,
தீட்டானெதான்றும் சாப்ப டாமலும், நான்
அவளுக்குக் கட்டைளய ட்டைதெயல்லாம்
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கைடப டிக்கட்டும் என்றார். 15 அப்ெபாழுது
மேனாவா ெயேகாவாவுைடய தூதைன
ேநாக்க : நாங்கள்ஒருெவள்ளாட்டுக்குட்டிைய
உமக்காக சைமத்துக் ெகாண்டுவரும்வைர
தங்கயரும் என்றான். 16 ெயேகாவாவுைடய
தூதனானவர் மேனாவாைவ ேநாக்க :
நீ என்ைன இருக்கச் ெசான்னாலும்
நான் உன்னுைடய உணைவ
சாப்ப டமாட்ேடன்; நீ சர்வாங்க தகனபலி
ெசலுத்தேவண்டுமானால், அைத நீ
ெயேகாவாவுக்குச் ெசலுத்துவாயாக
என்றார். அவர் ெயேகாவாவுைடய தூதன்
என்று மேனாவா அறயாதருந்தான்.
17 அப்ெபாழுது மேனாவா ெயேகாவாவுைடய
தூதைன ேநாக்க : நீர் ெசான்ன காரியம்
நைறேவறும்ேபாது, நாங்கள் உம்ைம
மரியாைத ெசய்யும்படி, உம்முைடய நாமம்
என்ன என்று ேகட்டான். 18 அதற்குக்
ெயேகாவாவுைடய தூதனானவர்: என்
நாமம் என்ன என்று நீ ேகட்க ேவண்டியது
என்ன? அது அத சயம் என்றார். 19 மேனாவா
ேபாய், ெவள்ளாட்டுக்குட்டிையயும்,
ேபாஜனபலிையயும் ெகாண்டுவந்து, அைதக்
கன்மைலயன்ேமல் ெயேகாவாவுக்குச்
ெசலுத்தனான்; அப்ெபாழுது
மேனாவாவும் அவனுைடய மைனவயும்
பார்த்துக்ெகாண்டிருக்கும்ேபாது, அத சயம்
ெவளிப்பட்டது. 20 அக்கனிஜூவாைல
பலிபீடத்தலிருந்து வானத்த ற்கு ேநராக
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எழும்பும்ேபாது, ெயேகாவாவுைடய
தூதனானவர் பலிபீடத்தன் ஜூவாைலய ேல
ஏற ப்ேபானார்; அைத மேனாவாவும் அவன்
மைனவயும்பார்த்து,தைரய ேலமுகங்குப்புற
வழுந்தார்கள். 21 பன்பு ெயேகாவாவுைடய
தூதனானவர் மேனாவாவுக்கும் அவன்
மைனவக்கும் காணப்படவல்ைல;
அப்ெபாழுது அவர் ெயேகாவாவுைடயதூதன்
என்று மேனாவா அற ந்து, 22 தன்னுைடய
மைனவையப் பார்த்து: நாம் ேதவைனக்
கண்ேடாம், ந ச்சயமாக மரிப்ேபாம்
என்றான். 23 அதற்கு அவன் மைனவ :
ெயேகாவா நம்ைமக் ெகான்றுேபாடச்
ச த்தமாயருந்தால், அவர் நம்முைடய
ைகய ேல சர்வாங்கதகனபலிையயும்
ேபாஜனபலிையயும் ஒப்புக்ெகாள்ளமாட்டார்,
இைவகைளெயல்லாம் நமக்குக்
காண்பக்கவுமாட்டார், இைவகைள
நமக்கு அறவக்கவுமாட்டார் என்றாள்.
24 பன்பு அந்தப் ெபண் ஒரு மகைனப்
ெபற்ெறடுத்து, அவனுக்குச் ச ம்ேசான்
என்று ேபரிட்டாள்; அந்தப் பள்ைள
வளர்ந்தது; ெயேகாவா அவைன
ஆசீர்வத த்தார். 25 அவன் ேசாராவுக்கும்
எஸ்தாேவாலுக்கும் நடுவலுள்ள
தாணின் முகாமில் இருக்கும்ேபாது
ெயேகாவாவுைடய ஆவயானவர் அவைன
தூண்டத்ெதாடங்கனார்.
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அத்த யாயம் 14
ச ம்ேசானின்தருமணம்

1 ச ம்ேசான் தம்னாத் என்னும் ஊருக்கு
ேபாய், த ம்னாத்த ேல ெபலிஸ்தர்களின்
மகள்களில் ஒரு ெபண்ைணப் பார்த்து,
2 தரும்ப வந்து, தன்னுைடய தாையயும்
தகப்பைனயும் ேநாக்க : த ம்னாத்த ேல
ெபலிஸ்தர்களின் மகள்களில் ஒரு
ெபண்ைணப் பார்த்ேதன்; அவைள எனக்குத்
தருமணம் ெசய்துைவக்கேவண்டும்
என்றான். 3 அப்ெபாழுது அவனுைடய
தாயும் அவனுைடய தகப்பனும் அவைன
ேநாக்க : நீ ேபாய், வருத்தேசதனமில்லாத
ெபலிஸ்தர்களிடத்தல் ஒரு ெபண்ைண
தருமணம்ெசய்துெகாள்ளேவண்டியெதன்ன?
உன்னுைடய சேகாதரர்களின் மகள்களிலும்,
எங்கள் மக்கள் அைனவரிலும் ெபண்
இல்ைலயா என்றார்கள். ச ம்ேசான்
தன்னுைடய தகப்பைன ேநாக்க :
அவள் என்னுைடய கண்ணுக்குப்
ப ரியமானவள், அவைளேய தருமணம்
ெசய்துைவக்கேவண்டும் என்றான்.
4 அவன் ெபலிஸ்தர்களிடத்தல் குற்றம்
கண்டுபடிக்கக் காரணம் உண்டாகும்படி,
இது ெயேகாவாவன் ெசயல் என்று
அவனுைடய தாயும் தகப்பனும் அறயாமல்
இருந்தார்கள்:அக்காலத்த ேலெபலிஸ்தர்கள்
இஸ்ரேவைல ஆண்டார்கள். 5 அப்படிேய
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ச ம்ேசானும் அவனுைடய தாயும் தகப்பனும்
தம்னாத்த ற்குப் ேபாகப் புறப்பட்டார்கள்;
அவர்கள் தம்னாத் ஊர் த ராட்ைசத்
ேதாட்டங்கள் வைர வந்தேபாது, இேதா,
ெகர்ச்ச க்க ற இளம் சங்கம் ஒன்று
அவனுக்கு எத ராக வந்தது. 6 அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுைடயஆவ அவன்ேமல் பலமாய்
இறங்கனதனால், அவன் தன்னுைடய
ைகயல் ஒன்றும் இல்லாதருந்தும்,
அைத ஒரு ஆட்டுக்குட்டிையக்
க ழித்துப்ேபாடுக றதுேபால்க ழித்துப்ேபாட்டான்;
ஆனாலும் தான் ெசய்தைத அவன்
தன்னுைடய தாய் தகப்பனுக்கு
அறவக்கவல்ைல. 7 அவன் ேபாய்
அந்தப் ெபண்ேணாடு ேபசனான்;
அவள் சம்ேசானின் கண்ணுக்குப்
ப ரியமாயருந்தாள். 8 ச ல
நாட்களுக்குப்பன்பு, அவன் அவைளத்
தருமணம் ெசய்யத் தரும்பவந்து,
சங்கத்தன் உடைலப் பார்க்க றதற்கு
வழிவலக ப்ேபானான்; இேதா, சங்கத்தன்
உடலுக்குள்ேள ேதனீக்கூட்டமும் ேதனும்
இருந்தது. 9 அவன் அைதத் தன்னுைடய
ைககளில் எடுத்து, சாப்ப ட்டுக்ெகாண்ேட
நடந்து, தன்னுைடய தாய்தகப்பனிடத்தல்
வந்து, அவர்களுக்கும் ெகாடுத்தான்;
அவர்களும் சாப்ப ட்டார்கள்; ஆனாலும் தான்
அந்தத் ேதைனச் சங்கத்தன் உடலிேல
எடுத்தைத அவர்களுக்கு அறவக்கவல்ைல.
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10 அவன் தகப்பன் அந்தப் ெபண் இருக்கும்
இடத்தல் ேபானேபாது, ச ம்ேசான் அங்ேக
வருந்துெசய்தான்; வாலிபர் அப்படிச்
ெசய்வது வழக்கம். 11 அவர்கள் அவைனப்
பார்த்தேபாது, அவேனாடு இருக்கும்படி
முப்பது நண்பர்கைள அவனிடத்தல்
ெகாண்டுவந்தார்கள். 12 ச ம்ேசான்
அவர்கைள ேநாக்க : ஒரு வடுகைதைய
உங்களுக்குச்ெசால்லுக ேறன்;அைதநீங்கள்
வருந்து சாப்படுக ற ஏழுநாட்களுக்குள்ேள
கண்டுபடித்து எனக்கு வடுவத்தால், நான்
உங்களுக்கு முப்பது ேமலாைடகைளயும்
முப்பது மாற்று உைடகைளயும் ெகாடுப்ேபன்.
13 அைத எனக்கு வடுவக்காமல்
ேபானால், நீங்கள் எனக்கு முப்பது
ேமலாைடகைளயும் முப்பது மாற்று
உைடகைளயும் ெகாடுக்கேவண்டும்
என்றான். அதற்கு அவர்கள்: உன்
வடுகைதையச் ெசால்லு; நாங்கள் அைதக்
ேகட்க ேறாம் என்றார்கள். 14 அப்ெபாழுது
அவன்: பட்ச க்க றவனிடத்தலிருந்து
பட்சணமும், பலவானிடத்தலிருந்து
மதுரமும் வந்தது என்றான்; அந்த
வடுகைத அவர்களால் மூன்று
நாட்கள்வைர வடுவக்கமுடியாமற்ேபானது.
15 ஏழாம்நாளிேல அவர்கள் ச ம்ேசானின்
மைனவையப் பார்த்து: உன்னுைடய
கணவன் அந்த வடுகைதைய எங்களுக்கு
வடுவக்கும்படி நீ அவைன வசப்படுத்து;
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இல்லாவ ட்டால் நாங்கள் உன்ைனயும்
உன்னுைடய தகப்பன் வீட்ைடயும்
அக்கனியால் எரித்துப்ேபாடுேவாம்;
எங்களுைடயைவகைளப்பற த்துக்ெகாள்ளவா
எங்கைள அைழத்தீர்கள் என்றார்கள்.
16 அப்ெபாழுது ச ம்ேசானின் மைனவ
அவனுக்கு முன்பாக அழுது, நீ
என்ைன ேநச க்காமல் என்ைனப்
பைகக்க றாய், என்னுைடய மக்களுக்கு
ஒரு வடுகைதையச் ெசான்னாய், அைத
எனக்காவது வடுவக்கவல்ைலேய
என்றாள்; அதற்கு அவன்: இேதா, நான்
என்னுைடய தாய்தகப்பனுக்கும் அைத
வடுவக்கவல்ைலேய, உனக்கு அைத
வடுவப்ேபேனா என்றான். 17 வருந்து
சாப்படுக ற ஏழுநாளும் அவள் அவன்
முன்பாக அழுதுெகாண்ேட இருந்தாள்;
ஏழாம் நாளிேல அவள் அவைன ெதால்ைல
ெசய்துெகாண்டிருந்ததனால், அைத
அவளுக்கு வடுவத்தான்; அப்ெபாழுது
அவள் தன்னுைடய மக்களுக்கு
அந்த வடுகைதைய வடுவத்தாள்.
18 ஆைகயால் ஏழாம் நாளிேல ெபாழுது
ேபாகுமுன்ேன, அந்த ஊர் மனிதர்கள்
அவைனப் பார்த்து: ேதைனப்பார்க்கலும்
மதுரமானது என்ன, சங்கத்ைதப்பார்க்கலும்
பலமானதும் என்ன என்றார்கள்; அதற்கு
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அவன்: நீங்கள் என் க டாரியால்*
உழாதருந்தீர்களானால், என்னுைடய
வடுகைதையக் கண்டுபடிப்பதல்ைல
என்றான். 19 ெயேகாவாவுைடய
ஆவ அவன்ேமல் இறங்கயதானால்,
அவன் அஸ்கேலானுக்குப் ேபாய்,
அந்த ஊர் மக்களில் முப்பதுேபைரக்
ெகான்று, அவர்களுைடய ஆைடகைள
எடுத்துக்ெகாண்டுவந்து, வடுகைதைய
வடுவத்தவர்களுக்கு அந்த மாற்று
ஆைடகைளக் ெகாடுத்து, ேகாபம்
வந்தவனாகப் புறப்பட்டு, தன்னுைடய
தகப்பன் வீட்டிற்குப் ேபாய்வ ட்டான்.
20 ச ம்ேசானின் மைனவேயா, அவனுைடய
நண்பர்களில் அவேனாடு ச ேநகமாயருந்த
ஒருவனுக்குக்ெகாடுக்கப்பட்டாள்.

அத்த யாயம் 15
ச ம்ேசான் ெபலிஸ்தயர்களுக்குத்

ெதால்ைலெகாடுத்தல்
1 ச லநாட்கள் ெசன்றபன்பு, ச ம்ேசான்

ேகாதுைம அறுக்கற நாட்களில் ஒரு
ெவள்ளாட்டுக்குட்டிைய எடுத்துக்ெகாண்டு,
தன்னுைடய மைனவையப் பார்க்கப்ேபாய்:
நான் என்னுைடய மைனவயன் அைறக்குள்
ேபாகேவண்டும் என்றான்;அவள்தகப்பேனா,

* அத்த யாயம் 14:18 14:18 நீங்கள் ெகாடுத்த பதல் என்
மணப்ெபண்ணிடத்தல்
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அவைன உள்ேளேபாகவ டாமல்: 2 நீ
அவைள முழுவதும் பைகத்துவ ட்டாய்
என்று நான் நைனத்து, அவைள
உன்னுைடய நண்பனுக்குத் தருமணம்
ெசய்து ெகாடுத்துவ ட்ேடன்; அவளுைடய
தங்ைக அவைளவட அழகானவள்
அல்லவா, அவளுக்குப் பதலாக
இவள் உனக்கு இருக்கட்டும் என்று
ெசான்னான். 3 அப்ெபாழுது ச ம்ேசான்:
நான் ெபலிஸ்தர்களுக்குப் ெபால்லாப்புச்
ெசய்தாலும், என்ேமல் குற்றமில்ைல என்று
அவர்களுக்குச் ெசால்லி, 4 புறப்பட்டுப்ேபாய்,
முந்நூறு நரிகைளப் ப டித்து, பந்தங்கைள
எடுத்து, வாேலாடு வால் ேசர்த்து, இரண்டு
வால்களுக்கும் நடுேவ ஒவ்ெவாரு பந்தத்ைத
ைவத்துக்கட்டி, 5 பந்தங்கைளக் ெகாளுத்த ,
ெபலிஸ்தர்களின் ெவள்ளாண்ைமய ேல
அைவகைள ஓடவ ட்டு, கத ர்க்கட்டுகைளயும்
ெவள்ளாண்ைமையயும் த ராட்ைச
ேதாட்டங்கைளயும் ஒலிவ ேதாப்புக்கைளயும்
சுட்ெடரித்துப்ேபாட்டான். 6 இப்படிச்
ெசய்தவன் யார் என்று ெபலிஸ்தர்கள்
ேகட்க றேபாது, த ம்னாத்தானுைடய
மருமகனான ச ம்ேசான்தான்; அவனுைடய
மைனவைய அவனுைடய நண்பனுக்குத்
தருமணம் ெசய்துெகாடுத்ததனால் அப்படிச்
ெசய்தான் என்றார்கள்; அப்ெபாழுது
ெபலிஸ்தர்கள் ேபாய், அவைளயும்
அவள் தகப்பைனயும் அக்கனியால்
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சுட்ெடரித்தார்கள். 7 அப்ெபாழுது ச ம்ேசான்
அவர்கைள ேநாக்க : நீங்கள் இப்படிச்
ெசய்தபடியால் நான் உங்கள் ைகய ேல
பழிவாங்காமல்ஓயமாட்ேடன்என்றுெசால்லி,
8 அவர்கைளத் ெதாைடயலும் இடுப்பலுமாக
துண்டுதுண்டாக ெவட்டி, பன்பு ேபாய்,
ஏத்தாம் ஊர்க் கன்மைலக் குைகயல்
குடியருந்தான். 9அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தர்கள்
ேபாய், யூதாவ ேல முகாமிட்டு, ேலக என்கற
ெவளிய ேல பரவயருந்தார்கள். 10 நீங்கள்
எங்களுக்கு வேராதமாக வந்தது என்ன
என்றுயூதா மனிதர்கள் ேகட்டதற்கு,அவர்கள்:
ச ம்ேசான் எங்களுக்குச் ெசய்ததுேபால,
நாங்களும் அவனுக்குச் ெசய்யும்படி
அவைனக் கட்டுக றதற்காக வந்ேதாம்
என்றார்கள். 11 அப்ெபாழுது யூதாவ ேல
மூவாய ரம்ேபர் ஏத்தாம் ஊர்க் கன்மைலக்
குைகக்குப் ேபாய்: ெபலிஸ்தர்கள் நம்ைம
ஆளுகறார்கள் என்று ெதரியாதா? பன்ைன
ஏன் எங்களுக்கு இப்படிச் ெசய்தாய்
என்று சம்ேசானிடத்தல் ெசான்னார்கள்.
அதற்கு அவன்: அவர்கள் எனக்குச்
ெசய்தபடிேய நானும் அவர்களுக்குச்
ெசய்ேதன் என்றான். 12 அப்ெபாழுது
அவர்கள்: உன்ைனக் கட்டி, ெபலிஸ்தர்கள்
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுக்க வந்தருக்க ேறாம்
என்றார்கள். அதற்குச் ச ம்ேசான்: நீங்கள்
என்ைனக் ெகான்றுேபாடமாட்ேடாம் என்று
எனக்கு சத்தயம் ெசய்யுங்கள் என்றான்.
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13 அதற்கு அவர்கள்: நாங்கள் உன்ைன
இறுகக்கட்டி, அவர்களுைடய ைகயல்
ஒப்புக்ெகாடுப்ேபாேம அல்லாமல், உன்ைனக்
ெகான்றுேபாடமாட்ேடாம் என்று ெசால்லி,
இரண்டுபுதுக்கயறுகளாேலஅவைனக்கட்டி,
கன்மைலயலிருந்து ெகாண்டுேபானார்கள்.
14 அவன் ேலகவைரக்கும் வந்து
ேசர்ந்தேபாது, ெபலிஸ்தர்கள் அவனுக்கு
எத ராகஆரவாரம் ெசய்தார்கள். அப்ெபாழுது
ெயேகாவாவுைடய ஆவ அவன்ேமல் பலமாக
இறங்கனதால், அவனுைடய புயங்களில்
கட்டியருந்த கயறுகள் ெநருப்புப்பட்ட
நூல்ேபாலாக , அவன் கட்டுகள் அவனுைடய
ைககைளவ ட்டு அறுந்துேபாயன. 15 உடேன
அவன் ஒரு கழுைதயன் பச்ைசத் தாைட
எலும்ைபக் கண்டு, தன்னுைடய ைகைய
நீட்டி அைத எடுத்து, அதனாேல 1,000
ேபைரக் ெகான்றுேபாட்டான். 16அப்ெபாழுது
ச ம்ேசான்: கழுைதயன் தாைட எலும்பனால்
குவயல் குவயலாக மடிந்து க டக்க றார்கள்,
கழுைதயன் தாைடெயலும்பனால் 1,000
ேபைரக் ெகான்ேறன் என்றான். 17 அப்படிச்
ெசால்லிமுடிந்தபன்பு, தன்னுைடய ைகயல்
இருந்த தாைட எலும்ைப எற ந்துவ ட்டு,
அந்த இடத்த ற்கு ராமாத்ேலக * என்று
ெபயரிட்டான். 18அவன்மிகவும்தாகமைடந்து,
ெயேகாவாைவ ேநாக்க க் கூப்ப ட்டு: ேதவரீர்

* அத்த யாயம் 15:17 15:17 தாைட எலும்புகளின்குன்று
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உமது அடிேயன் ைகயனால் இந்தப்
ெபரிய இரட்ச ப்ைபக் கட்டைளய ட்டிருக்க,
இப்ெபாழுது நான் தாகத்தனால் ெசத்து,
வருந்தேசதனம் பண்ணப்படாதவர்களின்
ைககளினால் சாகேவண்டுேமா என்றான்.
19 அப்ெபாழுது ேதவன் ேலகயலுள்ள
பள்ளத்ைதப் பளக்கச்ெசய்தார்; அதலிருந்து
தண்ணீர் ஓடிவந்தது; அவன் குடித்தேபாது
அவனுைடய உய ர் தரும்ப வந்தது,
அவன் பைழத்தான்; ஆனபடியால் அதற்கு
எந்நக்ேகாரி† என்று ெபயரிட்டான்; அது
இந்த நாள்வைரயும் ேலகயல் இருக்கறது.
20 அவன் ெபலிஸ்தர்களின் நாட்களில்
இஸ்ரேவைல 20 வருடங்கள் நயாயம்
வ சாரித்தான்.

அத்த யாயம் 16
காசா என்னும் நகருக்கு ச ம்ேசான்

ெசல்லுதல்
1 பன்பு ச ம்ேசான் காசாவுக்குப்* ேபாய்,

அங்ேக ஒரு வபச்சாரிைய கண்டு, அவளிடம்
ேபானான். 2 அப்ெபாழுது: ச ம்ேசான்
இங்ேக வந்தருக்க றான் என்று காசா
ஊர்க்காரர்களுக்குச் ெசால்லப்பட்டது.
அவர்கள்: காைலயல் ெவளிச்சமாக றேபாது
அவைனக் ெகான்றுேபாடுேவாம் என்று

† அத்த யாயம் 15:19 15:19 அைழக்க றவரின் நீரூற்று
* அத்த யாயம் 16:1 16:1 என்னும்பட்டணத்துக்கு
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ெசால்லி, அவைன சுற்றவைளத்து
இரவுமுழுவதும் அவனுக்காகப்
பட்டணவாசலில்காத்தருந்துஇரவுமுழுவதும்
ேபசாமல் இருந்தார்கள். 3 ச ம்ேசான்
நடுஇரவுவைர படுத்தருந்து, நடு இரவல்
எழுந்து, பட்டணத்து வாசல் கதவுகைளயும்
அதன் இரண்டு நைலகைளயும் ப டித்து,
தாழ்ப்பாேளாடுப் ெபயர்த்து, தன்னுைடய
ேதாளின்ேமல் ைவத்து, எப ேரானுக்கு
எத ேரயருக்க ற மைலயன் உச்ச க்குச்
சுமந்துெகாண்டுேபானான்.
ச ம்ேசானும்ெதலீலாளும்

4 அதற்குப்பன்பு அவன் ேசாேரக்
ஆற்றங்கைரயல் இருக்கற ெதலீலாள்
என்னும் ெபயருள்ள ஒரு ெபண்ேணாடு
அன்பாயருந்தான். 5 அவளிடத்த ற்கு
ெபலிஸ்தர்களின் அத பத கள் ேபாய்: நீ
அவைன வசப்படுத்த , அவனுைடய மகா
பலம் எதனாேல உண்டாயருக்க றது
என்றும், நாங்கள் அவைனக் கட்டி
பலவீனப்படுத்துவதற்கு எதனாேல அவைன
ேமற்ெகாள்ளலாம் என்றும் அற ந்துெகாள்;
அப்ெபாழுது நாங்கள் ஒவ்ெவாருவரும் 1,100
ெவள்ளிக்காசு† உனக்குக் ெகாடுப்ேபாம்
என்றார்கள். 6 அப்படிேய ெதலீலாள்
ச ம்ேசாைனப் பார்த்து: உன்னுைடய மகா
பலம் எதனாேல உண்டாயருக்க றது.
† அத்த யாயம் 16:5 16:5 60 க ேலாெவள்ளி.
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உன்ைன பலவீனப்படுத்த, உன்ைன
எதனாேல கட்டலாம் என்று நீ என்னிடம்
ெசால்லேவண்டும் என்றாள். 7 அதற்குச்
ச ம்ேசான்: உலராத பச்ைசயான ஏழு
வல்நார்க் கயறுகளினாேல என்ைனக்
கட்டினால், நான் பலவீனனாக , மற்ற
மனிதைனப்ேபால் ஆேவன் என்றான்.
8 அப்ெபாழுது ெபலிஸ்தர்களின் அத பத கள்
உலராத பச்ைசயான ஏழு வல்நார்க்
கயறுகைள அவளிடம் ெகாண்டுவந்தார்கள்;
அைவகளால் அவள் அவைனக்
கட்டினாள். 9 மைறந்தருக்க றவர்கள்
உள் அைறய ேல காத்தருக்கும்ேபாது,
அவள்: ச ம்ேசாேன, ெபலிஸ்தர்கள்
உன்ேமல் வந்துவ ட்டார்கள் என்றாள்;
அப்ெபாழுது, சணல்நூலானது ெநருப்புப்
பட்டவுடேன அறுந்துேபாக றதுேபால, அவன்
அந்தக் கயறுகைள அறுத்துப்ேபாட்டான்;
அவனுைடய பலம் எதனாேல
உண்டாயருக்க றது என்று அவர்களால்
அற ந்துெகாள்ளமுடியவல்ைல.
10 அப்ெபாழுது ெதலீலாள் ச ம்ேசாைனப்
பார்த்து: இேதா, என்ைன ஏமாற்ற , எனக்கு
ெபாய் ெசான்னாய்; இப்ேபாதும் உன்ைன
எதனாேல கட்டலாம் என்று என்னிடம்
ெசால்லேவண்டும் என்றாள். 11 அதற்கு
அவன்: இதுவைரக்கும் ஒரு ேவைலக்கும்
பயன்படுத்தாமலிருக்கற புதுக்கயறுகளால்
என்ைன இறுகக் கட்டினால், நான்
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பலவீனனாக , மற்ற மனிதைனப்ேபால்
ஆேவன் என்றான். 12 அப்ெபாழுது
ெதலீலாள், புதுக்கயறுகைள வாங்க ,
அைவகளால் அவைனக்கட்டி: ச ம்ேசாேன,
ெபலிஸ்தர்கள் உன்ேமல் வந்துவ ட்டார்கள்
என்றாள்: மைறந்தருக்க றவர்கள் உள்
அைறயல் இருந்தார்கள்; ஆனாலும் அவன்
தன்னுைடய புயங்களில் இருந்த கயறுகைள
ஒரு நூைலப்ேபால அறுத்துப்ேபாட்டான்.
13 பன்பு ெதலீலாள் ச ம்ேசாைனப்
பார்த்து: இதுவைரக்கும் என்ைன ஏமாற்ற ,
எனக்குப் ெபாய்ெசான்னாய்; உன்ைன
எதனால் கட்டலாம் என்று நீ என்னிடம்
ெசால்லேவண்டும் என்றாள்; அதற்கு
அவன்: நீ என்னுைடய தைலமுடியன்
ஏழு ஜைடகைள ெநசவுநூல் தற ேயாடு
பன்னிவ ட்டால் மற்ற மனிதர்கைளப்ேபால்
ஆேவன்என்றான். 14அப்படிேயஅவள்ெசய்து,
அைவகைளஆணியடித்துமாட்டி: ச ம்ேசாேன,
ெபலிஸ்தர்கள் உன்ேமல் வந்துவ ட்டார்கள்
என்றாள்; அவன் தூக்கத்ைதவ ட்டு
எழுந்து, ெநசவு ஆணிையயும் தறையயும்
படுங்க க்ெகாண்டு ேபானான்.
15 அப்ெபாழுது அவள் அவைனப் பார்த்து:
உன்னுைடய இருதயம் என்ேனாடு
இல்லாமலிருக்க, உன்ைன ேநச க்க ேறன்
என்று நீ எப்படிச் ெசால்லுகறாய்? நீ இந்த
மூன்றுமுைறகளும் என்ைனப் பரியாசம்
ெசய்தாய் அல்லவா, உன்னுைடய மகாபலம்
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எதனாேல உண்டாயருக்க றது என்று
என்னிடம் ெசால்லாமல் ேபானாேய என்று
ெசால்லி, 16 இப்படி அவைனத் தனம்தனம்
தன்னுைடய வார்த்ைதகளினாேல
ெநருக்க ெதாந்தரவுெசய்தபடியால்,
சாகத்தக்கதாக அவனுைடய ஆத்துமா
துக்கப்பட்டு, 17 தன்னுைடய இருதயத்தல்
உள்ளைதெயல்லாம் அவளுக்கு
ெவளிப்படுத்த : சவரகன் கத்த என்னுைடய
தைலயன்ேமல் படவல்ைல; நான்
என்னுைடய தாயன் கர்ப்பத்தல்
ப றந்ததுமுதல் ேதவனுக்ெகன்று
நசேரயனானவன்; என்னுைடய
தைல சைரக்கப்பட்டால், என்னுைடய
பலம் என்ைன வட்டுப்ேபாகும்;
அதனாேல நான் பலவீனனாக ,
மற்ற எல்லா மனிதர்கைளப்ேபால
ஆேவன் என்று அவளிடத்தல்
ெசான்னான். 18 அவன் தன்னுைடய
இருதயத்தல் உள்ளைதெயல்லாம்
தனக்கு ெவளிப்படுத்தனைத ெதலீலாள்
ேகட்டேபாது, அவள் ெபலிஸ்தர்களின்
அத பத களுக்கு ஆள் அனுப்ப : இந்த
ஒருமுைற வாருங்கள், அவன் தன்னுைடய
இருதயத்தல் உள்ளைதெயல்லாம்
என்னிடத்தல் ெவளிப்படுத்தனான் என்று
ெசால்லச்ெசான்னாள்; அப்ெபாழுது
ெபலிஸ்தர்களின் அத பத கள்
ெவள்ளிக்காசுகைளத் தங்கள் ைகயல்
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எடுத்துக்ெகாண்டு அவளிடம் வந்தார்கள்.
19 அவள் அவைனத் தன்னுைடய மடிய ேல
தூங்கைவத்து, ஒருவைன அைழத்து,
அவன் தைலமய ரின் ஏழு ஜைடகைளயும்
சைரத்து, அவைன பலவீனப்படுத்தத்
ெதாடங்கனாள்; அவன் பலம் அவைனவட்டு
நீங்கயது. 20அப்ெபாழுதுஅவள்: ச ம்ேசாேன,
ெபலிஸ்தர்கள் உன்ேமல் வந்துவ ட்டார்கள்
என்றாள்; அவன் தூக்கத்ைதவ ட்டு
வழித்து, ெயேகாவா தன்ைனவட்டு
வலகனைத அறயாமல், எப்ேபாதும்ேபால
உதற ப்ேபாட்டுெவளிேயேபாேவன்என்றான்.
21 ெபலிஸ்தர்கள் அவைனப் ப டித்து,
அவனுைடயகண்கைளப் படுங்க ,அவைனக்
காசாவுக்குக் ெகாண்டுேபாய், அவனுக்கு
இரண்டு ெவண்கல வலங்குேபாட்டுச்
சைறச்சாைலய ேல மாவைரக்க
ைவத்தார்கள். 22 அவனுைடய தைலமுடி
சைரக்கப்பட்டப்பன்பு,தரும்பவும்முைளக்கத்
ெதாடங்கயது.

ச ம்ேசானின்மரணம்
23 ெபலிஸ்தர்களின் ப ரபுக்கள்: நம்முைடய

எத ரியாக ய ச ம்ேசாைன நம்முைடய ேதவன்
நம்முைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்
என்று ெசால்லி, தங்களுைடய ெதய்வமாகய
தாேகானுக்கு ஒரு ெபரிய பலிெசலுத்தவும்,
சந்ேதாஷம் ெகாண்டாடவும் கூடிவந்தார்கள்.
24 மக்கள் அவைனப் பார்த்தவுடேன:
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நம்முைடய ேதசத்ைதப் பாழாக்க , நம்மில்
அேநகைரக் ெகான்றுேபாட்ட நம்முைடய
எத ரிைய நம்முைடய ேதவன் நமது
ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுத்தார் என்று
ெசால்லி, தங்களுைடய ேதவைனப்
புகழ்ந்தார்கள். 25 இப்படி அவர்கள்
மனமகழ்ச்ச யாக இருக்கும்ேபாது: நமக்கு
முன்பாக ேவடிக்ைக காட்டுவதற்கு,
ச ம்ேசாைன அைழத்துக்ெகாண்டு
வாருங்கள் என்றார்கள்; அப்ெபாழுது
ச ம்ேசாைனச் சைறச்சாைலயலிருந்து
அைழத்துக்ெகாண்டு வந்தார்கள்,
அவர்களுக்கு முன்பாக ேவடிக்ைகக்
காட்டினான்;அவைனத்தூண்களுக்குநடுேவ
நறுத்தனார்கள். 26 ச ம்ேசான் தன்னுைடய
ைகையப் ப டித்து நடத்துகற சறுவேனாடு,
வீட்ைடத் தாங்குகற தூண்களிேல நான்
சாய்ந்துெகாண்டிருக்கும்படி அைவகைள
நான் தடவ ப் பார்க்கேவண்டும் என்றான்.
27 அந்த வீடு ஆண்களாலும், ெபண்களாலும்
நைறந்தருந்தது; அங்ேக ெபலிஸ்தர்களின்
எல்லாப ரபுக்களும்,வீட்டின்ேமல்ஆண்களும்
ெபண்களுமாகஏறக்குைறயமூவாய ரம் 3,000
ேபர், ச ம்ேசான் ேவடிக்ைக காட்டுக றைதப்
பார்த்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.
28 அப்ெபாழுது ச ம்ேசான் ெயேகாவாைவ
ேநாக்க க் கூப்ப ட்டு: ெயேகாவாவாகய
ஆண்டவேர, நான் என்னுைடய இரண்டு
கண்களுக்காக ஒேர முடிவாகப்
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ெபலிஸ்தர்கள் ைகய ேல பழிவாங்கும்படி,
இந்த ஒருமுைறமட்டும் என்ைன
நைனத்தருளும், ேதவேன ெபலப்படுத்தும்
என்று ெசால்லி, 29 ச ம்ேசான் அந்த
வீட்ைடத் தாங்க ந ற்க ற இரண்டு
நடுத்தூண்களில், ஒன்ைறத் தன்னுைடய
வலதுைகயனாலும், மற்ெறான்ைறத்
தன்னுைடய இடதுைகயனாலும்
ப டித்துக்ெகாண்டு, 30 என்னுைடய ஜீவன்
ெபலிஸ்தர்கேளாடு மடியக்கடவது என்று
ெசால்லி, பலமாய்ச் சாய்க்க, அந்த
வீடு அதல் இருந்த ப ரபுக்கள்ேமலும்
எல்லா மக்கள்ேமலும் வழுந்தது; இப்படி
அவன் உயேராடிருக்கும்ேபாது அவனால்
ெகால்லப்பட்டவர்கைளவ ட, அவன்
சாகும்ேபாது அவனால் ெகால்லப்பட்டவர்கள்
அதகமாக இருந்தார்கள். 31 பன்பு அவன்
சேகாதரர்களும், அவன் தகப்பனுைடய
வீட்டார் அைனவரும் ேபாய், அவைன
எடுத்துக்ெகாண்டுவந்து, ேசாராவுக்கும்
எஸ்தாேவாலுக்கும் நடுேவ அவனுைடய
தகப்பனான மேனாவாவன் கல்லைறயல்
அடக்கம்ெசய்தார்கள். அவன் இஸ்ரேவைல
20வருடங்கள்நயாயம்வ சாரித்தான்.

அத்த யாயம் 17

மீகாவன்வக்க ரகங்கள்
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1 எப்ப ராயீம் மைலத்ேதசத்தானாகய
மீகா என்னும் ெபயருள்ள ஒரு மனிதன்
இருந்தான். 2 அவன் தன்னுைடய
தாைய ேநாக்க : உன்னிடத்தலிருந்த
1,100 ெவள்ளிக்காசு தருட்டுேபானேத,
அைதக்குறத்து என்னுைடய காதுகள்
ேகட்க நீ சாபமிட்டாேய, அந்தப் பணம்,
இேதா, என்னிடத்தல் இருக்க றது; அைத
எடுத்தவன் நான்தான் என்றான். அதற்கு
அவன் தாய்: என் மகேன, நீ ெயேகாவாவால்
ஆசீர்வத க்கப்படுவாய் என்றாள். 3 அவன்
அந்த 1,100 ெவள்ளிக்காைசத் தன்னுைடய
தாயனிடத்தல் தரும்பக் ெகாடுத்தான்;
அவள்: ெசதுக்கப்பட்ட ஒரு சைலையயும்
வார்ப்ப க்கப்பட்ட ஒரு வக்க ரகத்ைதயும்
உண்டாக்க, நான் என்னுைடய ைகயலிருந்த
இந்த ெவள்ளிைய என் மகனுக்காக
முழுவதும்ெயேகாவாக்ெகன்றுநயமித்ேதன்;
இப்ேபாதும் இைத உனக்குத் தரும்பக்
ெகாடுக்க ேறன் என்றாள். 4 அவன் அந்த
ெவள்ளிையத் தன்னுைடய தாய்க்குத்
தரும்பக் ெகாடுத்தான்; அப்ெபாழுது
அவன் தாய் 200 ெவள்ளிக்காைச எடுத்து,
ெகால்லன் ைகய ேல ெகாடுத்தாள்; அவன்
அதனாேல,ெசதுக்கப்பட்டஒருசைலையயும்
வார்ப்ப க்கப்பட்ட ஒரு வக்க ரகத்ைதயும்
ெசய்தான்; அைவகள் மீகாவன் வீட்டில்
இருந்தது. 5 மீகா, சைலகளுக்கு ஒரு வீட்ைட
அைறைய ஏற்படுத்த ைவத்தருந்தான்;
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அவன் ஒரு ஏேபாத்ைதயும், சைலகைளயும்
உண்டாக்க , தன்னுைடய மகன்களில்
ஒருவைன அர்ப்பணம் ெசய்தான்;
இவன் அவனுக்கு ஆசாரியனானான்.
6 அந்நாட்களில் இஸ்ரேவலிேல ராஜா
இல்ைல; அவனவன் தன்தன் பார்ைவக்குச்
சரியானபடி ெசய்துவந்தான். 7யூதாவலுள்ள
ெபத்ெலேகம் ஊர்க்காரனும் ேலவயனுமான
ஒரு வாலிபன் அங்ேக தங்கயருந்தான்;
8 அந்த மனிதன் எங்ேகயாவது
ேபாய்த் தங்கும்படி, யூதாவலுள்ள
ெபத்ெலேகம் ஊைரவ ட்டுப் புறப்பட்டுப்
பயணம்ேபாகும்ேபாது, எப்ப ராயீம்
மைலத்ேதசத்தல் இருக்க ற மீகாவன்
வீட்டில் வந்து ேசர்ந்தான். 9 எங்ேக இருந்து
வந்தாய் என்று மீகா அவைனக் ேகட்டதற்கு,
அவன்: நான் யூதாவலுள்ள ெபத்ெலேகம்
ஊரானாகய ேலவயன், எங்ேகயாவது
ேபாய்த் தங்கப்ேபாக ேறன் என்றான்.
10 அப்ெபாழுது மீகா: நீ என்னிடத்தல் இரு,
நீ எனக்குத் தகப்பனும் ஆசாரியனுமாக
இருப்பாய்; நான் உனக்கு வருடத்த ேல 10
ெவள்ளிக்காைசயும், மாற்று ஆைடகைளயும்,
உனக்கு ேவண்டிய ஆகாரத்ைதயும்
ெகாடுப்ேபன் என்று அவனிடத்தல்
ெசான்னான்; அப்படிேய ேலவயன் உள்ேள
ேபானான். 11 அந்த ேலவயன் அந்த
மனிதனிடத்தல் இருக்கச் சம்மத த்தான்;
அந்த வாலிபன் அவனுக்கு அவனுைடய
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மகன்களில் ஒருவைனப்ேபால் இருந்தான்.
12 மீகா அந்த ேலவயைனப் புனிதமான
ேவைலக்கு அர்ப்பணம் ெசய்தான்; அந்த
வாலிபன் அவனுக்கு ஆசாரியனாக ,
மீகாவன் வீட்டில் இருந்தான். 13அப்ெபாழுது
மீகா: எனக்கு ஆசாரியனாக ஒரு ேலவயன்
அகப்பட்டபடியனால், ெயேகாவா எனக்கு
நன்ைம ெசய்வார் என்று இப்ெபாழுது
அறந்தருக்க ேறன்என்றான்.

அத்த யாயம் 18
லாயீசுநகரத்ைததாண்ைகப்பற்றுதல்

1 அந்த நாட்களில் இஸ்ரேவலிேல
ராஜாேவ இல்ைல; தாண் ேகாத்த ரத்தார்கள்
குடியருக்க றதற்கு, தங்களுக்குப் பங்கு
ேதடினார்கள்; அந்த நாள்வைரக்கும்
அவர்களுக்கு இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்கள்
நடுேவ ேபாத ய பங்கு கைடக்கவல்ைல.
2 ஆைகயால் ேதசத்ைத உளவுபார்த்து
வரும்படி, தாண் மக்கள் தங்கள்
ேகாத்த ரத்த ேல பலத்த மனிதர்களாகய
ஐந்து ேபைரத் தங்கள் எல்ைலகளில்
இருக்க ற ேசாராவலும் எஸ்தாேவாலிலும்
இருந்து அனுப்ப : நீங்கள் ேபாய், ேதசத்ைத
ஆராய்ந்துபார்த்து வாருங்கள் என்று
அவர்கேளாேட ெசான்னார்கள்; அவர்கள்
எப்ப ராயீம் மைலத்ேதசத்தல் இருக்க ற
மீகாவன் வீடுவைர ேபாய், அங்ேக இரவு
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தங்கனார்கள். 3அவர்கள் மீகாவன் வீட்டின்
அருகல் இருக்கும்ேபாது ேலவயனான
வாலிபனுைடய சத்தத்ைத அற ந்து, அங்ேக
அவனிடத்தல் ேபாய்: உன்ைன இங்ேக
அைழத்து வந்தது யார்? இவ்வடத்தல்
என்ன ெசய்க றாய்? உனக்கு இங்ேக
என்ன இருக்கறது என்று அவனிடத்தல்
ேகட்டார்கள். 4 அதற்கு அவன்: இன்ன
இன்னபடி மீகா எனக்குச் ெசய்தான்;
என்ைன சம்பளத்த ற்கு பணியமர்த்தனான்;
அவனுக்கு ஆசாரியனாேனன் என்றான்.
5 அப்ெபாழுது அவர்கள் அவைன ேநாக்க :
எங்கள் பயணம் ெவற்றயாக முடியுமா என்று
நாங்கள் அறயும்படி ேதவனிடத்தல் ேகள்
என்றார்கள். 6அவர்களுக்குஅந்தஆசாரியன்:
சமாதானத்ேதாடு ேபாங்கள்; உங்கள்
பயணம் ெயேகாவாவுக்கு ஏற்றது என்றான்.
7 அப்ெபாழுது அந்த ஐந்து மனிதர்களும்
புறப்பட்டு, லாயீசுக்குப் ேபாய், அதல்
குடியருக்க ற மக்கள் சீேதானியர்களுைடய
வழக்கத்தன்படிேய, பயமில்லாமல்
அைமதயாகவும் எந்த குைறயல்லாமலும்
சுகமாக இருக்க றைதயும், அவர்கள்
சீேதானியர்களுக்குத் தூரமானவர்கள்
என்பைதயும், அவர்களுக்கு ஒருவேராடும்*
ெகாடுக்கல் வாங்கல் வவகாரங்கள்இல்ைல

* அத்த யாயம் 18:7 18:7 ேதசத்த ேல அவர்கைள அடக்க
ஆளஎந்தஒருஅதகாரியும்இல்ைலஎன்பைதயும்,
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என்பைதயும் பார்த்து, 8 ேசாராவலும்
எஸ்தாேவாலிலும் இருக்கற தங்கள்
சேகாதரர்களிடத்த ற்குத் தரும்பவந்தார்கள்.
அவர்களுைடய சேகாதரர்கள்: நீங்கள்
ெகாண்டுவருகற ெசய்த என்ன என்று
அவர்கைளக் ேகட்டார்கள். 9 அதற்கு
அவர்கள்: எழும்புங்கள், அவர்களுக்கு
எத ராகப் ேபாேவாம் வாருங்கள்;
அந்த ேதசத்ைதப் பார்த்ேதாம், அது
மிகவும் நன்றாயருக்க றது, நீங்கள்
சும்மாயருப்பீர்களா? அந்த ேதசத்ைதச்
ைகப்பற்ற க்ெகாள்ளும்படி புறப்பட்டுப்ேபாக
அசதயாக இருக்கேவண்டாம். 10 நீங்கள்
அங்ேக ேசரும்ேபாது, சுகமாய்க்குடியருக்க ற
மக்களிடம் ேசருவீர்கள்; அந்த ேதசம்
வ சாலமாக இருக்க றது; ேதவன் அைத
உங்களுைடய ைககளில் ஒப்புக்ெகாடுத்தார்;
அது பூமியலுள்ள எல்லாப் ெபாருட்களும்
குைறவல்லாமலிருக்கற இடம்
என்றார்கள். 11 அப்ெபாழுது ேசாராவலும்
எஸ்தாேவாலிலும் இருக்கற தாண்
ேகாத்த ரத்தார்களில் அறுநூறுேபர்
ஆயுதம் அணிந்தவர்களாக அங்ேகயருந்து
புறப்பட்டுப்ேபாய், 12 யூதாவலுள்ள
கீரியாத்யாரீமிேல முகாமிட்டார்கள்;
ஆதலால் மக்கள் அைத இந்நாள்வைரக்கும்
மக்னிதான் என்று அைழக்க றார்கள்; அது
கீரியாத்யாரீமின் ேமற்குப்பகுதய ேல
இருக்கறது. 13 பன்பு அவர்கள்
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அங்ேகயருந்து எப்ப ராயீம் மைலக்குப்
ேபாய், மீகாவன் வீடுவைர வந்தார்கள்.
14 அப்ெபாழுது லாயீசன் நாட்ைட
உளவுபார்க்கப் ேபாய்வந்த ஐந்து
மனிதர்கள் தங்கள் சேகாதரர்கைளப்
பார்த்து: இந்த வீடுகளில் ஏேபாத்தும்
சுரூபங்களும் ெவட்டப்பட்ட வ க்க ரகமும்
வார்ப்ப க்கப்பட்ட வ க்க ரகமும் இருக்க றது
என்று உங்களுக்குத் ெதரியுமா;
இப்ேபாதும் நீங்கள் ெசய்யேவண்டியைதத்
தீர்மானித்துக் ெகாள்ளுங்கள் என்றார்கள்.
15 அப்ெபாழுது அந்த இடத்த ற்குத்
தரும்ப , மீகாவன் வீட்டில் இருக்கற
ேலவயனான வாலிபனின் வீட்டிற்கு வந்து,
அவனிடத்தல் சுகெசய்த வ சாரித்தார்கள்.
16 ஆயுதம் அணிந்தவர்களாகய தாண்
ேகாத்த ரத்தார்கள் 600 ேபரும் வாசற்படிய ேல
நன்றார்கள். 17 ஆசாரியனும் ஆயுதம்
அணிந்தவர்களாகய 600 ேபரும்
வாசற்படிய ேல ந ற்க்கும்ேபாது, ேதசத்ைத
உளவுபார்க்கப் ேபாய் வந்த அந்த 5
மனிதர்கள் உள்ேள புகுந்து, ெசதுக்கப்பட்ட
வ க்க ரகத்ைதயும் ஏேபாத்ைதயும்
உருவங்கைளயும் வார்ப்ப க்கப்பட்ட
வ க்க ரகத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டு
வந்தார்கள். 18 அவர்கள் மீகாவன்
வீட்டிற்குள் புகுந்து, ெசதுக்கப்பட்ட
வ க்க ரகத்ைதயும் ஏேபாத்ைதயும்
உருவங்கைளயும் வார்ப்ப க்கப்பட்ட



நயாயாத பத கள்அத்தயாயம்18:19civநயாயாத பத கள்அத்தயாயம்18:24

வக்க ரகத்ைதயும் எடுத்துக்ெகாண்டு
வருகறேபாது, ஆசாரியன் அவர்கைளப்
பார்த்து: நீங்கள் ெசய்க றது என்ன என்று
ேகட்டான். 19 அதற்கு அவர்கள்: நீ ேபசாேத,
உன்னுைடய வாைய மூடிக்ெகாண்டு,
எங்கேளாடு வந்து எங்களுக்குத் தகப்பனும்
ஆசாரியனுமாயரு; நீஒருவனுைடயவீட்டிற்கு
மட்டும் ஆசாரியனாக இருக்க றது நல்லேதா?
இஸ்ரேவலில் ஒரு ேகாத்த ரத்த ற்கும்
வம்சத்த ற்கும் ஆசாரியனாக இருக்க றது
நல்லேதா? என்றார்கள். 20 அப்ெபாழுது
ஆசாரியனுைடய மனது மகழ்ச்ச யைடந்து,
அவன் ஏேபாத்ைதயும் உருவங்கைளயும்
ெசதுக்கப்பட்ட வ க்க ரகத்ைதயும்
எடுத்துக்ெகாண்டு, மக்களிடம் ேபானான்.
21 அவர்கள் தரும்பும்படிப் புறப்பட்டு,
பள்ைளகைளயும், ஆடுமாடுகைளயும்,
உைடைமகைளயும், தங்களுக்கு முன்ேன
ேபாகச்ெசய்தார்கள். 22 அவர்கள்
புறப்பட்டு, மீகாவன் வீட்ைட வ ட்டுக்
ெகாஞ்சந்தூரம் ேபானேபாது, மீகாவன்
வீட்டிற்கு அயல்வீட்டார் கூட்டங்கூடி, தாண்
ேகாத்த ரத்தார்கைள பன்ெதாடர்ந்துவந்து,
23 அவர்கைளப் பார்த்துக் கூப்ப ட்டார்கள்;
அவர்கள் தரும்ப ப்பார்த்து, மீகாைவ
ேநாக்க : நீ இப்படிக் கூட்டத்துடன் வருகற
காரியம் என்ன என்று ேகட்டார்கள்.
24 அதற்கு அவன்: நான் உண்டாக்கன
என்னுைடய ெதய்வங்கைளயும் அந்த
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ஆசாரியைனயுங்கூட நீங்கள் ெகாண்டு
ேபாக றீர்கேள; இனி எனக்கு என்ன
இருக்கறது; நீ கூப்படுகற காரியம்
என்ன என்று நீங்கள் என்னிடத்தல்
எப்படிக் ேகட்கலாம் என்றான். 25 தாண்
மக்கள் அவைனப் பார்த்து: எங்கள்
காதுகள் ேகட்க சத்தமிடாேத, சத்தமிட்டால்
கடுங்ேகாபக்காரர்கள் உங்கைளத்
தாக்குவார்கள்; அப்ெபாழுது நீயும்
உன்னுைடய குடும்பத்தனர்களும்
ெகால்லப்படுவார்கள் என்று
ெசால்லி, 26 தங்களுைடய வழிய ேல
நடந்துேபானார்கள்; அவர்கள் தன்ைனவட
பலசாலிகள் என்று மீகா பார்த்து,
அவன் தன்னுைடய வீட்டிற்குத்
தரும்பனான். 27 அவர்கேளா மீகா
உண்டாக்கனைவகைளயும், அவனுைடய
ஆசாரியைனயும் ெகாண்டுேபாய்,
பயமில்லாமல் சுகமாயருக்க ற
லாயீஸ் ஊர் மக்களிடத்தல் ேசர்த்து,
அவர்கைளக் கூர்ைமயான பட்டயத்தால்
ெவட்டி, பட்டணத்ைத அக்கனியால்
எரித்துப்ேபாட்டார்கள். 28 அது சீேதானுக்குத்
தூரமாயருந்தது; மற்ற மனிதர்கேளாடு
அவர்களுக்குச் சம்பந்தமில்லாமலும்
இருந்ததால், அவர்கைளக் காப்பாற்ற
ஒருவரும் இல்ைல; அந்தப் பட்டணம்
ெபத்ேரேகாபுக்கு அருேக பள்ளத்தாக்கல்
இருந்தது; அவர்கள் அைதத் தரும்பக்
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கட்டி, அத ேல குடியருந்து, 29 முதலில்
லாயீஸ் என்னும் ெபயர்ெகாண்டிருந்த
அந்தப் பட்டணத்தற்கு இஸ்ரேவலுக்குப்
ப றந்த தங்கள் முற்ப தவான
தாணுைடய ெபயரின்படிேய தாண்
என்று ெபயரிட்டார்கள். 30 அப்ெபாழுது
தாண் மக்கள் அந்தச் சுரூபத்ைதத்
தங்களுக்கு நயமித்துக்ெகாண்டார்கள்;
மனாேசயன் மகனான ெகர்ேசானின் மகன்
ேயானத்தானும், அவன் மகன்களும் அந்தத்
ேதசம் சைறப்பட்டுப்ேபான நாள்வைர,
தாண் ேகாத்த ரத்தார்கள் ஆசாரியர்களாக
இருந்தார்கள். 31 ேதவனுைடய கூடாரம்
சீேலாவலிருந்த காலம் முழுவதும்
அவர்கள் மீகா உண்டாக்கன சைலைய
ைவத்துக்ெகாண்டிருந்தார்கள்.

அத்த யாயம் 19
ேலவயனான மனிதனும் அவனது

மறுமைனயாட்டியும்
1 இஸ்ரேவலில் ராஜாேவ இல்லாத அந்த

நாட்களிேல, எப்ப ராயீம் மைலகள் அருேக
தங்கன ஒரு ேலவயன் இருந்தான்; அவன்
யூதாவலுள்ளெபத்ெலேகம்ஊராளாகயஒரு
ெபண்ைணத் தனக்கு மறுமைனயாட்டியாக
ைவத்தருந்தான். 2 அவள் அவனுக்குத்
துேராகமாக, வபச்சாரம்ெசய்து, அவைன
வட்டு, யூதா ேதசத்துப் ெபத்ெலேகம்
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ஊரிலிருக்க ற தன் தகப்பனுைடய வீட்டிற்குப்
ேபாய், அங்ேக நான்கு மாதங்கள் வைர
இருந்தாள். 3 அவளுைடய கணவன்
அவைள சம்மத க்கவும், அவைளத்
தரும்ப அைழத்துவரவும், இரண்டு
கழுைதகைள ஆயத்தப்படுத்த , தன்னுைடய
ேவைலக்காரைனக் கூட்டிக்ெகாண்டு,
அவளிடத்த ற்குப் ேபானான்; அப்ெபாழுது
அவள் அவைனத் தன்னுைடய தகப்பன்
வீட்டிற்கு அைழத்துக்ெகாண்டு ேபானாள்;
ெபண்ணின் தகப்பன் அவைனப்
பார்த்தேபாதுசந்ேதாஷமாகஏற்றுக்ெகாண்டு,
4 ெபண்ணின் தகப்பனான அவனுைடய
மாமன் அவைன, மூன்றுநாட்கள் அங்ேக
தங்கும்படி சம்மத க்கைவத்ததனால்.
அவன் அங்ேக அவேனாடிருந்தான்;
அவர்கள் அங்ேக சாப்ப ட்டுக் குடித்து
இரவு தங்கனார்கள். 5 நான்காம் நாள்
அத காைலயல் அவர்கள் எழுந்து, அவன்
பயணப்படும்ேபாது, ெபண்ணின் தகப்பன்
தன்னுைடய மருமகைன ேநாக்க : ெகாஞ்சம்
அப்பம் சாப்ப ட்டு, உன்னுைடய மனைதத்
ேதற்ற க்ெகாள்; பன்பு நீங்கள் ேபாகலாம்
என்றான். 6 அவர்கள் உட்கார்ந்து, இருவரும்
சாப்ப ட்டுக் குடித்தார்கள்; ெபண்ணின்
தகப்பன் அந்த மனிதைனப் பார்த்து:
நீ தயவுெசய்து, உன்னுைடய இருதயம்
மக ழ்ச்ச யைடய இரவும் இரு என்றான்.
7 அப்படிேய ேபாகும்படி அந்த மனிதன்
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எழுந்தேபாது, அவனுைடய மாமன் அவைன
வருந்த க்ெகாண்டதனால், அவன் அன்று
இரவும் அங்ேக இருந்தான். 8 ஐந்தாம்
நாளிேல அவன் ேபாகும்படி அத காைலயல்
எழுந்தேபாது, ெபண்ணின் தகப்பன்: இருந்து
உன்னுைடய இருதயத்ைதத் ேதற்ற க்ெகாள்
என்றான்; அப்படிேய மாைலவைர இருந்து,
இருவரும் சாப்ப ட்டார்கள். 9 பன்பு
அவனும், அவன் மறுமைனயாட்டியும், அவன்
ேவைலக்காரனும் ேபாகும்படி எழுந்தேபாது,
ெபண்ணின் தகப்பனான அவனுைடய
மாமன்: இேதா, ெபாழுது மைறயப்ேபாக றது,
சாயங்காலமுமானது; இரவு இங்ேக
இருங்கள்; பார், மாைலமயங்குகற
ேவைளயானது: உன்னுைடய இருதயம்
சந்ேதாஷமாக இருக்கும்படி, இங்ேக
இரவு தங்க நாைள அதகாைலயல்
எழுந்து, உன்னுைடய வீட்டிற்குப்
ேபாகலாம் என்றான். 10 அந்த மனிதேனா,
இரவு தங்க மனதல்லாமல், இரண்டு
கழுைதகள்ேமலும் ேசணம்ைவத்து,
தன்னுைடய மறுமைனயாட்டிையக்
கூட்டிக்ெகாண்டு, எழுந்து புறப்பட்டு,
எருசேலமாகய எபூசுக்கு ேநராக
வந்தான். 11 அவர்கள் எபூசுக்கு அருேக
வரும்ேபாது, இரவு ேநரமானது; அப்ெபாழுது
ேவைலக்காரன் தன்னுைடய எஜமாைன
ேநாக்க : எபூசயர்கள் இருக்கற இந்தப்
பட்டணத்தற்குப் ேபாய், அங்ேக இரவு
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தங்கலாம் என்றான். 12 அதற்கு
அவன் எஜமான் நாம் வழிையவ ட்டு,
இஸ்ரேவல் மக்களல்லாதவர்கள் இருக்கற
பட்டணத்தற்குப் ேபாகக்கூடாது; அதற்கடுத்த
க பயாவைர ேபாேவாம் என்று ெசால்லி,
13 தன்னுைடய ேவைலக்காரைனப் பார்த்து:
நாம் க பயாவலாவது ராமாவலாவது
இரவு தங்கும்படி, அைவகளில் ஒரு
இடத்த ற்குப் ேபாய்ச்ேசர நடந்துேபாேவாம்
வா என்றான். 14 அப்படிேய அதற்கடுத்து
நடந்துேபானார்கள்; ெபன்யமீன் நாட்ைடச்
ேசர்ந்த க பயாவன் அருகல் வரும்ேபாது,
சூரியன் மைறந்துேபானது. 15 ஆைகயால்
க பயாவ ேல வந்து இரவு தங்கும்படி,
வழிையவ ட்டு அந்த இடத்த ற்குப்
ேபானார்கள்; அவன் பட்டணத்தற்குள்
ேபானேபாது, இரவு தங்குவதற்கு
அவர்கைள வீட்டிேல ேசர்த்துக்ெகாள்பவர்கள்
இல்லாததனால், வீதயல் உட்கார்ந்தான்.
16 வயலிேல ேவைலெசய்து, மாைலய ேல
தரும்புக ற ஒரு முதயவர் வந்தார்; அந்த
மனிதனும் எப்ப ராயீம் மைலேதசத்ைத
சார்ந்தவன், அவன் கபயாவ ேல வாழ
வந்தான்; அந்த இடத்தன் மனிதர்கேளா
ெபன்யமீனர்கள். 17 அந்த முதயவர்
தன்னுைடய கண்கைள ஏெறடுத்துப்
பட்டணத்து வீதயல் அந்த பயணிையப்
பார்த்து: எங்ேக ேபாக றாய், எங்ேகயருந்து
வந்தாய் என்று ேகட்டான். 18 அதற்கு
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அவன்: நாங்கள் யூதாவலுள்ள ஊராகய
ெபத்ெலேகமிலிருந்து வந்து, எப்ப ராயீம்
மைலத்ேதசத்தன் மிகவும் ெதாைல
தூரம் வைரப் ேபாக ேறாம்; நான் அந்த
இடத்ைதச் ேசர்ந்தவன்; யூதாவலுள்ள
ெபத்ெலேகம்வைரப் ேபாய்வந்ேதன்,
நான் ெயேகாவாவுைடய ஆலயத்த ற்குப்
ேபாக ேறன்; இங்ேக என்ைன வீட்டிேல
ஏற்றுக்ெகாள்பவர்கள் ஒருவரும் இல்ைல.
19 எங்கள் கழுைதகளுக்கு ைவக்ேகாலும்
தீவனமும் உண்டு; எனக்கும் உமது
அடியாளுக்கும் உமது அடியாேனாடிருக்க ற
ேவைலக்காரனுக்கும் ெராட்டியும் த ராட்ைச
ரசமும் உண்டு; ஒன்றலும் குைறவல்ைல
என்றான். 20 அப்ெபாழுது அந்த முதயவர்:
உனக்குச் சமாதானம் உண்டாவதாக; உன்
குைறவுகெளல்லாம் என்ேமல் இருக்கட்டும்;
வீதய ேலமட்டும் இரவு தங்கேவண்டாம்
என்று ெசால்லி, 21 அவைனத் தன்னுைடய
வீட்டிற்குள் அைழத்துக்ெகாண்டுேபாய்,
கழுைதகளுக்குத் தீவனம் ேபாட்டான்;
அவர்கள் தங்கள் கால்கைளக்
கழுவக்ெகாண்டு, சாப்ப ட்டுக்
குடித்தார்கள். 22 அவர்கள் மனமகழ்ச்ச யாக
இருக்க றேபாது, இேதா, அந்த ஊர்
துன்மார்க்க மனிதர்களில் சலர் அந்த
வீட்ைடச் சூழ்ந்துெகாண்டு, கதைவத் தட்டி:
உன்வீட்டிேலவந்தஅந்தமனிதைன,நாங்கள்
அவேனாடு உறவுெகாள்ளும்படி, ெவளிேய
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ெகாண்டுவா என்று வீட்டுக்காரனாகய
அந்த முதயவேராடு ெசான்னார்கள்.
23 அப்ெபாழுது வீட்டுக்காரனான அந்த
மனிதன் ெவளிேய அவர்களிடத்தல்
ேபாய்: இப்படிச்ெசய்யேவண்டாம்;
என் சேகாதரர்கேள, இப்படிப்பட்ட
தீைமையச் ெசய்யேவண்டாம்; அந்த
மனிதன் என்னுைடய வீட்டிற்குள்
வந்தருக்கும்ேபாது, இப்படிப்பட்ட
மத ேகட்ைடச் ெசய்ய ேவண்டாம். 24 இேதா,
கன்னிப்ெபண்ணாகய என்னுைடய மகளும்,
அந்த மனிதனுைடய மறுமைனயாட்டியும்
இருக்க றார்கள்; அவர்கைள உங்களிடத்தல்
ெவளிேய ெகாண்டுவருக ேறன்;
அவர்கைள அவமானப்படுத்த , உங்கள்
பார்ைவக்குச் சரியானபடி அவர்களுக்குச்
ெசய்யுங்கள்; ஆனாலும் இந்த மனிதனுக்கு
அப்படிப்பட்ட மத ேகடான காரியத்ைதச்
ெசய்யேவண்டாம் என்றான். 25 அந்த
மனிதர்கள் அவன் ெசால்ைலக்
ேகட்கவல்ைல; அப்ெபாழுது அந்த மனிதன்
தன்னுைடய மறுமைனயாட்டிையப் ப டித்து,
அவர்களிடத்தல் ெவளிேய ெகாண்டுவந்து
வ ட்டான்; அவர்கள் அவைள பலாத்காரம்
ெசய்து, இரவு முழுவதும் அவைள
ேமாசமாக நடத்த , அதகாைலயல் அவைளப்
ேபாகவ ட்டார்கள். 26 வடிவதற்கு முன்ேன
அந்தப் ெபண் வந்து, ெவளிச்சமாகும்வைர
அங்ேக தன்னுைடய எஜமான் இருந்த
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வீட்டுவாசற்படிய ேல வழுந்துக டந்தாள்.
27 அவள் எஜமான் காைலயல் எழுந்தருந்து
வீட்டின் கதைவத் த றந்து, தன்னுைடய
வழிேய ேபாகப் புறப்படுக றேபாது, இேதா,
அவன் மறுமைனயாட்டியாகய ெபண்
வீட்டுவாசலுக்கு முன் தன்னுைடய ைககைள
வாசற்படியன்ேமல் ைவத்தவளாகக்
க டந்தாள். 28 எழுந்தரு ேபாேவாம்
என்று அவன் அவேளாேட ெசான்னதற்கு
அவள் பதல் ெசால்லவல்ைல.
அப்ெபாழுது அந்த மனிதன் அவைளக்
கழுைதயன்ேமல் ேபாட்டுக்ெகாண்டு,
பயணப்பட்டு, தன்னுைடய இடத்த ற்குப்
ேபானான். 29 அந்த ேலவயன் வீட்டிற்கு
வந்தேபாது, ஒரு கத்தைய எடுத்து,
தன்னுைடய மறுமைனயாட்டிையப் ப டித்து,
அவைள அவளுைடய எலும்புகேளாடு
பன்னிரண்டு துண்டுகளாக்க , இஸ்ரேவலின்
எல்ைலகளுக்ெகல்லாம் அனுப்பனான்.
30 அப்ெபாழுது அைதப் பார்த்தவர்கள்
எல்ேலாரும், இஸ்ரேவல் மக்கள்
எக ப்தலிருந்து புறப்பட்ட நாளிலிருந்து இந்த
நாள்வைரக்கும் இைதப்ேபான்ற காரியம்
ெசய்யப்படவும் இல்ைல, காணப்படவும்
இல்ைல; இந்தக் காரியத்ைதப்பற்ற
ேயாச த்து, ஆேலாசைன ெசய்து,
ெசய்யேவண்டியது என்னெவன்று
ெசால்லுங்கள்என்றார்கள்.
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அத்த யாயம் 20
இஸ்ரேவலர்கள் ெபன்யமீனர்கேளாடு

யுத்தம்ெசய்தல்
1 அப்ெபாழுது தாண்முதல் ெபெயர்ெசபா

வைரயுள்ள இஸ்ரேவல் மக்கள் அைனவரும்
கீேலயாத் ேதசத்தார்கேளாடு மிஸ்பாவ ேல
ெயேகாவாவுக்கு முன்பாக ஒருமித்து
சைபயாகக் கூடினார்கள். 2 எல்லா
மக்களின் அத பத களும், இஸ்ரேவலின்
எல்லா ேகாத்த ரத்தார்களும் ேதவனுைடய
மக்கள் சைபயாகக் கூடி நன்றார்கள்;
அவர்கள் பட்டயத்தனால் சண்ைடய ட
ஆயத்தமாக இருக்க ற 4,00,000 வீரர்கள்.
3 இஸ்ரேவல் மக்கள் மிஸ்பாவுக்கு
வந்த ெசய்தையப் ெபன்யமீன் மக்கள்
ேகள்வப்பட்டார்கள்;அந்தஅக்க ரமம்நடந்தது
எப்படி, ெசால்லுங்கள் என்று இஸ்ரேவல்
மக்கள் ேகட்டார்கள். 4அப்ெபாழுது ெகாைல
ெசய்யப்பட்ட ெபண்ணின் கணவனாகய
ேலவயன் பதலாக: நானும் என்னுைடய
மறுமைனயாட்டியும் ெபன்யமீன் நாட்டிலுள்ள
க பயாவ ேல இரவுதங்க வந்ேதாம்.
5 அப்ெபாழுது க பயாபட்டணத்தார்கள்
எனக்கு எத ராக எழும்ப , என்ைனக் ெகாைல
ெசய்ய நைனத்து, நான் இருந்த வீட்ைட
இரவ ேல சுற்றவைளத்து, என்னுைடய
மறுமைனயாட்டிையக் ெகடுத்தார்கள்;
அதனாேல அவள் இறந்துேபானாள்.
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6 ஆைகயால் இஸ்ரேவலிேல அவர்கள்
இப்படிப்பட்ட முைறேகட்ைடயும்
மத ேகட்ைடயும் ெசய்ததனால், நான்
என்னுைடய மறுமைனயாட்டிையப் ப டித்துத்
துண்டித்து, இஸ்ரேவலின் சுதந்தரமான
எல்லா நாடுகளுக்கும் அனுப்ப ேனன்.
7 நீங்கள் எல்ேலாரும் இஸ்ரேவலர்கள்,
இங்ேக ஆேலாச த்துத் தீர்மானம்ெசய்யுங்கள்
என்றான். 8 அப்ெபாழுது எல்லா
மக்களும் ஒருமித்து எழும்ப : நம்மில்
ஒருவரும் தன்னுைடய கூடாரத்த ற்குப்
ேபாகவும்கூடாது, ஒருவனும் தன்னுைடய
வீட்டிற்குத் தரும்பவும்கூடாது. 9இப்ெபாழுது
க பயாவுக்குச் ெசய்யேவண்டியது
என்னெவன்றால்: சீட்டுப்ேபாட்டு அதற்கு
எத ராகப் ேபாேவாம். 10 ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரமான க பயா பட்டணத்தார்கள்
இஸ்ரேவலிேலெசய்தஎல்லாமத ேகட்டுக்கும்
தகுந்ததாக மக்கள் வந்து ெசய்யும்படி,
நாம் தானியங்கைளச் சம்பாத க்க றதற்கு,
இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களிெலல்லாம்
நூறு ேபர்களில் பத்துப்ேபைரயும்,
ஆயரம் ேபர்களில் நூறுேபைரயும்,
பத்தாய ரம் ேபர்களில் ஆய ரம்ேபைரயும்
ெதரிந்ெதடுப்ேபாம் என்றார்கள்.
11 இஸ்ரேவலர்கள் எல்ேலாரும்
ஒன்றுேபால ஒருமித்து பட்டணத்தற்கு
முன்பாகக் கூட்டங்கூடி, 12 அங்ேக
இருந்த இஸ்ரேவலின் ேகாத்த ரத்தார்கள்
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ெபன்யமீன் ேகாத்த ரெமங்கும் ஆட்கைள
அனுப்ப : உங்களுக்குள்ேள நடந்த இந்த
அக்க ரமம் என்ன? 13 இப்ெபாழுது
க பயாவல் இருக்கற துன்மார்க்க
மக்களாகய அந்த மனிதர்கைள நாங்கள்
ெகான்று, தீைமைய இஸ்ரேவைலவ ட்டு
வலக்கும்படி, அவர்கைள ஒப்புக்ெகாடுங்கள்
என்று ெசால்லச் ெசான்னார்கள்;
ெபன்யமீனியர்கள் இஸ்ரேவல் மக்களாகய
தங்கள் சேகாதரர்களின் ெசால்ைலக்
ேகட்க மனமில்லாமல், 14 இஸ்ரேவல்
மக்கேளாடு யுத்தம்ெசய்யப் புறப்படும்படி,
பட்டணங்களிலிருந்து க பயாவுக்கு வந்து
கூடினார்கள். 15 க பயாவன் குடிகளிேல
ெதரிந்து ெகாள்ளப்பட்ட 700 ேபைரத் தவ ர
அந்த நாளில் பட்டணங்களிலிருந்து வந்து
கூடின பட்டயத்தால் சண்ைடயடுவதற்கு
பயற்ச ெபற்ற மனிதர்களின் எண்ணிக்ைக
26,000 ேபர் என்று கணக்க டப்பட்டது. 16அந்த
மக்கள்எல்ேலாரிலும்ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட,
இடதுைகப் பழக்கமுள்ள 700 ேபர்
இருந்தார்கள்; அவர்கள் அைனவரும்
ஒரு மய ரிைழயும் தப்பாதபடிக்
கவண்கல் எறவார்கள். 17 ெபன்யமீன்
ேகாத்த ரத்ைதத் தவ ர இஸ்ரேவலிேல
பட்டயத்தனால் சண்ைடயடுவதற்குப்
பயற்ச ெபற்ற மனிதர்கள் நான்கு லட்சம்ேபர்
என்று கணக்க டப்பட்டது; இவர்கள்
எல்ேலாரும் யுத்தவீரர்களாக இருந்தார்கள்.
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18 இஸ்ரேவல் மக்களான அவர்கள் எழுந்து,
ெபத்ேதலுக்குப் ேபாய்: எங்களில் யார்
முதலில் ேபாய் ெபன்யமீனியர்கேளாடு
யுத்தம்ெசய்யேவண்டும் என்று
ேதவனிடத்தல் வ சாரித்தார்கள்; அதற்குக்
ெயேகாவா: யூதா முதலில் ேபாகேவண்டும்
என்றார். 19 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் மக்கள்
காைலயல் எழுந்து புறப்பட்டு, க பயாவுக்கு
எத ராகமுகாமிட்டார்கள். 20பன்புஇஸ்ரேவல்
ேபார்வீரர்கள் ெபன்யமீனியர்கேளாடு
யுத்தம்ெசய்யப் புறப்பட்டு, க பயாவ ேல
அவர்களுக்கு எத ராகப் ேபார்ெசய்ய
அணிவகுத்து நன்றார்கள். 21 ஆனாலும்
ெபன்யமீன் ேபார்வீரர்கள் க பயாவலிருந்து
புறப்பட்டு, இஸ்ரேவலில் 22,000 ேபைர
அன்ைறயதனம் ெகான்றுேபாட்டார்கள்.
22 இஸ்ரேவல் ேபார்வீரர்கள் தங்கைள
ெபலப்படுத்த க்ெகாண்டு, முதல் நாளில்
அணிவகுத்து நன்ற இடத்த ேல, மறுபடியும்
ேபார் ெசய்ய அணிவகுத்து நன்றார்கள்.
23 அவர்கள் ேபாய், ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக மாைலவைர அழுது, எங்கள்
சேகாதரர்களாகய ெபன்யமீன் மக்கேளாடு
தரும்பவும் யுத்தம் ெசய்யப்ேபாேவாமா
என்று கர்த்தரிடத்தல் வ சாரித்தார்கள்;
அப்ெபாழுது ெயேகாவா: அவர்களுக்கு
எத ராகப் ேபாங்கள் என்றார். 24 மறுநாளிேல
இஸ்ரேவல் ேபார்வீரர்கள் ெபன்யமீன்
ேபார்வீரர்களுக்கு எத ராகப் ேபானார்கள்.
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25 ெபன்யமீனியர்கள் அந்த நாளிேல
க பயாவலிருந்து அவர்களுக்கு
எத ராகப் புறப்பட்டுவந்து, பன்னும்
இஸ்ரேவல் புத்த ரரில் பட்டயத்தனால்
சண்ைடயடுவதற்குப் பயற்ச ெபற்றவர்கள்
18,000 ேபைரக் ெகான்றுேபாட்டார்கள்.
26 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் ேபார்வீரர்களும்
எல்லா மக்களும் புறப்பட்டு, ெபத்ேதலுக்குப்
ேபாய், அங்ேக ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக அழுது, உட்கார்ந்து, அன்று
மாைலவைர உபவாச த்து, ெயேகாவாவுக்கு
முன்பாக சர்வாங்க தகனபலிகைளயும்
சமாதானபலிகைளயும் ெசலுத்த ,
27 கர்த்தரிடத்தல் வ சாரித்தார்கள்;
ேதவனுைடய உடன்படிக்ைகயன் ெபட்டி
அந்த நாட்களில் அங்ேக இருந்தது.
28ஆேரானின் மகனான எெலயாசாரின் மகன்
பெனகாஸ் அந்த நாட்களில் ெபட்டியன்
முன்பாகப் பணிெசய்துெகாண்டிருந்தான்;
எங்கள் சேகாதரர்களாகய ெபன்யமீன்
மக்கேளாடு மறுபடியும் யுத்தம்ெசய்யப்
புறப்படலாமா? ேவண்டாமா? என்று
அவர்கள் வ சாரித்தார்கள்; அப்ெபாழுது
ெயேகாவா: ேபாங்கள்;நாைளக்குஅவர்கைள
உங்களுைடய ைகயல் ஒப்புக்ெகாடுப்ேபன்
என்றார். 29 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவலர்கள்
க பயாைவச்சுற்றலும் மைறவ டங்களில்
ஆட்கைள ைவத்து, 30 மூன்றாம் நாளிேல
இஸ்ரேவல் ேபார்வீரர்கள், ெபன்யமீன்



நயாயாத பத கள்அத்தயாயம்20:31cxviiiநயாயாத பத கள்அத்தயாயம்20:35

ேபார்வீரர்களுக்கு எத ராகப் ேபாய், முன்
இரண்டு முைற ெசய்ததுேபால, க பயாவுக்கு
அருகல் ேபாருக்கு அணிவகுத்து
நன்றார்கள். 31 அப்ெபாழுது ெபன்யமீன்
மக்கள் இஸ்ரேவல் மக்களுக்கு எத ராகப்
புறப்பட்டுப் பட்டணத்ைதவ ட்டு, கடந்துவந்து,
ெவளிய ேல ெபத்ேதலுக்கும் க பயாவுக்கும்
ேபாக ற இரண்டு வழிகளில் இஸ்ரேவல்
மக்களில் ஏறக்குைறய 30 ேபைர, முதல்
இரண்டுதரம் ெசய்ததுேபால, ெவட்டவும்
ெகால்லவும்ெதாடங்கனார்கள். 32முன்ேபால
நமக்கு முன்பாக முறயடிக்கப்படுக றார்கள்
என்று ெபன்யமீனியர்கள் ெசான்னார்கள்;
இஸ்ரேவல் ேபார்வீரர்கேளா: அவர்கைளப்
பட்டணத்ைத வ ட்டு ெவளிய ேல இருக்க ற
வழிகளில் வரச்ெசய்யும்படி, நாம்
ஓடேவண்டும் என்று ெசால்லியருந்தார்கள்.
33 அப்ெபாழுது இஸ்ரேவல் ேபார்வீரர்கள்
எல்ேலாரும் தங்கள் இடத்தலிருந்து
எழுந்து, பாகால்தாமாரிேல யுத்தத்த ற்கு
அணிவகுத்து நன்றார்கள்; க பயாவன்
பள்ளத்தாக்க ேல மைறந்தருந்தவர்கள்
தங்கள் இடத்தலிருந்து புறப்பட்டு,
34 அவர்களில் இஸ்ரேவல் எல்ேலாரிலும்
ெதரிந்துெகாள்ளப்பட்ட 10,000 ேபர்
க ப யாவுக்கு எத ராக வந்தார்கள்;
யுத்தம் பலத்தது; ஆனாலும் தங்களுக்கு
ஆபத்து ேநரிட்டது என்று அவர்கள்
அறயாதருந்தார்கள். 35 ெயேகாவா
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இஸ்ரேவலுக்கு முன்பாகப் ெபன்யமீைன
முறயடித்தார்; அந்நாளிேல இஸ்ரேவல்
மக்கள் ெபன்யமீனிேல பட்டயத்தனால்
சண்ைடயடுவதற்குப் பயற்ச ெபற்ற
ஆட்களாகய 25,100 ேபைரக்
ெகான்றுேபாட்டார்கள். 36 இஸ்ரேவலர்கள்
க பயாவுக்கு அப்பாேல ைவத்த
மைறவ டங்களில் இருந்தவர்கைள
நம்பயருந்ததனால், ெபன்யமீனர்களுக்கு
இடம் ெகாடுத்தார்கள்; அதனாேல
அவர்கள் முறயடிக்கப்படுக றார்கள் என்று
ெபன்யமீனின் ேபார்வீரர்கள் கண்டார்கள்.
37 அப்ெபாழுது மைறந்தருந்தவர்கள்
துரிதமாக க பயாவுக்குள் வைரந்து,
பட்டணத்தல் இருக்கறவர்கள்
எல்ேலாைரயும் கூர்ைமயான
பட்டயத்தால் ெகான்றுேபாட்டார்கள்.
38 பட்டணத்தலிருந்து மகா ெபரிய புைகைய
எழும்பச்ெசய்வேத இஸ்ரேவலர்களுக்கும்
மைறந்தருக்க றவர்களுக்கும் குறக்கப்பட்ட
அைடயாளமாக இருந்தது. 39 ஆகேவ,
இஸ்ரேவலின் ேபார்வீரர்கள் யுத்தத்த ேல
பன்வாங்கனேபாது, ெபன்யமீனர்கள்:
முந்தன யுத்தத்தல் நடந்ததுேபால, அவர்கள்
நமக்கு முன்பாக முறயடிக்கப்படுக றார்கேள
என்று ெசால்லி, இஸ்ரேவலரில் ஏறக்குைறய
முப்பதுேபைர ெவட்டவும் ெகால்லவும்
துவங்கனார்கள். 40 பட்டணத்தலிருந்து
புைகயானது தூண் ேபால உயர
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எழும்பயேபாது, ெபன்யமீனர்கள்
தரும்ப ப் பார்த்தார்கள்; இேதா,
பட்டணத்தன் அக்கனிஜூவாைல
வானபரியந்தம் எழும்பனது. 41 அப்ெபாழுது
இஸ்ரேவலர்கள் அவர்களுக்கு எத ராகத்
தரும்ப க்ெகாண்டார்கள்; ெபன்யமீன்
மனிதர்கேளா, தங்களுக்கு ஆபத்து
ேநர்ந்தைதக் கண்டு தைகத்து. 42இஸ்ரேவல்
ேபார்வீரர்கைளவ ட்டு, வனாந்த ரத்த ற்குப்
ேபாக ற வழிக்கு ேநராகத் தரும்ப
ஓடிப்ேபானார்கள்; ஆனாலும் யுத்தம்
அவர்கைளத் ெதாடர்ந்தது; இஸ்ரேவல்
ேபார்வீரர்கள் நகரங்களில்இருந்துெவளிேய
வந்து அவர்கள் நன்ற இடங்களிேலேய
அவர்கைளக் ெகான்றுேபாட்டார்கள்.
43 இப்படிேய ெபன்யமீனர்கைள
சுற்றவைளத்துக்ெகாண்டு துரத்த ,
க பயாவுக்குக் க ழக்குப்புறமாக வரும்வைர,
அவர்கைளக் ெகான்றுேபாட்டார்கள்.
44 இதனால் ெபன்யமீனரிேல 18,000
ேபர் இறந்தார்கள்; அவர்கள் எல்ேலாரும்
ெபலவான்களாக இருந்தார்கள்.
45 மற்றவர்கள் வலக , வனாந்த ரத்தல்
இருக்க ற ரிம்ேமான் கன்மைலக்கு
ஓடிப்ேபானார்கள்; அவர்களில் இன்னும்
ஐயாய ரம்ேபைர இஸ்ரேவலர்கள்
வழிகளில் ெகான்று, மற்றவர்கைளக்
கீேதாம்வைரப் பன்ெதாடர்ந்து,
அவர்களில் இரண்டாய ரம்ேபைரக்
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ெகான்றுேபாட்டார்கள். 46 இவ்வதமாக
ெபன்யமீனர்களில் அந்த நாளில்
பட்டயத்தனால் சண்ைடயடுவதற்குப்
பயற்ச ெபற்றவர்கள்இருபத்ைதந்தாய ரம்ேபர்
இறந்தார்கள்; அவர்கள் எல்ேலாரும்
யுத்தத்தல் ெபலமுள்ளவர்களாக
இருந்தார்கள். 47 அறுநூறுேபர் தரும்ப
தப்ப ஓடி, வனாந்த ரத்தலிருக்கற
ரிம்ேமான் கன்மைலக்குப் ேபாய்,
ரிம்ேமான் கன்மைலய ேல நான்கு
மாதங்கள் இருந்தார்கள். 48 இஸ்ரேவல்
ேபார்வீரர்கேளா, ெபன்யமீன் மக்களுக்கு
எத ராக தரும்ப , பட்டணத்தல் மனிதர்கள்
ெதாடங்க மிருகங்கள்வைர பார்த்தைவகள்
எல்லாவற்ைறயும் கூர்ைமயான
பட்டயத்தால் ெகான்று, தாங்கள் பார்த்த
பட்டணங்கைளெயல்லாம் அக்கனியால்
ெகாளுத்த ப்ேபாட்டார்கள்.

அத்த யாயம் 21
ெபன்யமீன் மனிதர்களுக்கு

மைனவகைளத்ேதர்ந்ெதடுத்தல்
1 இஸ்ரேவலர்கள் மிஸ்பாவ ேல

இருக்கும்ேபாது: நம்மில் ஒருவனும்
தன்னுைடய மகைளப் ெபன்யமீனர்களுக்கு
தருமணம் ெசய்துெகாடுப்பதல்ைல
என்று சத்தயம் ெசய்தருந்தார்கள்.
2 ஆகேவ, மக்கள் ெபத்ேதலுக்குப்ேபாய்,
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அங்ேக ேதவனுக்கு முன்பாக மாைலவைர
உட்கார்ந்தருந்து, சத்தமிட்டு மிகவும் அழுது:
3 இஸ்ரேவலின் ேதவனாகய ெயேகாவாேவ,
இன்று இஸ்ரேவலில் ஒரு ேகாத்த ரம்
குைறந்துேபாகும்படி இஸ்ரேவலில் இந்தக்
காரியம் சம்பவ த்தது என்ன என்றார்கள்.
4 மறுநாளிேல, மக்கள் அதகாைலயல்
எழுந்து, அங்ேக ஒரு பலிபீடத்ைதக்
கட்டி, சர்வாங்கதகனபலிகைளயும்
சமாதானபலிகைளயும் ெசலுத்தனார்கள்.
5 ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல்
மிஸ்பாவுக்கு வராதவன் ந ச்சயமாகக்
ெகாைலெசய்யப்படேவண்டும் என்று
அவர்கள் ெபரிய ஆைணயட்டிருந்தபடியால்,
இஸ்ரேவல் மக்கள்: ெயேகாவாவுைடய
சந்ந தயல் சைபகூடினேபாது,
இஸ்ரேவலுைடயஎல்லாக்ேகாத்த ரங்களிலுமிருந்து
வராமல்ேபானவர்கள் யார் என்று
வசாரித்தார்கள். 6 இஸ்ரேவல் மக்கள்
தங்கள் சேகாதரனாகய ெபன்யமீனைன
நைனத்து, ேவதைனயைடந்து:
இன்று இஸ்ரேவலில் ஒரு ேகாத்த ரம்
அறுப்புண்டு ேபாய ற்ேற. 7 மீதயாக
இருப்பவர்களுக்கு மைனவகள் கைடக்க
நாம் அவர்களுக்கு என்ன ெசய்யலாம்?
நம்முைடய மகள்களில் ஒருத்தையயும்
அவர்களுக்குக் ெகாடுப்பதல்ைல என்று
நாம் ெயேகாவா ேமல் ஆைணயட்டுக்
ெகாண்ேடாேம. 8 இஸ்ரேவலின்
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ேகாத்த ரங்களில் மிஸ்பாவ ேல
ெயேகாவாவுைடய சந்ந தயல் வராமல்
ேபானவர் உண்ேடா என்று வசாரித்தார்கள்;
அப்ெபாழுது கீேலயாத்தலுள்ள
யாேபசன் மனிதர்களில் ஒருவரும்
முகாமில் சைபகூடினேபாது வரவல்ைல.
9 மக்கள் கணக்கு பார்க்கப்பட்டேபாது,
கீேலயாத்தலிருக்கற யாேபசன்
குடியருப்புகளில் அங்ேக ஒருவரும்
இருக்கவல்ைல. 10 உடேன சைபயார்
ெபலவான்களில் பன்னிரண்டாய ரம்ேபைர
அங்ேக அைழத்து: நீங்கள் கீேலயாத்தலுள்ள
யாேபச ற்குப் ேபாய், ெபண்கைளயும்
பள்ைளகைளயும்கூட கூர்ைமயான
பட்டயத்தால் ெகான்றுேபாடுங்கள். 11 எல்லா
ஆண்பள்ைளகைளயும், தருமணமான
எல்லா ெபண்பள்ைளகைளயும்
ெகான்றுேபாடேவண்டும் என்று
அவர்களுக்குக் கட்டைள ெகாடுத்து
அனுப்பனார்கள். 12 இவர்கள்
கீேலயாத்தலுள்ள யாேபசன்
குடியருக்க றவர்களிடத்தல் தருமணமாகாத
400 கன்னிப்ெபண்கைளக் கண்டுபடித்து,
அவர்கைளக் கானான்ேதசமான
சீேலாவலிருக்கற முகாமிற்கு
ெகாண்டுவந்தார்கள். 13 அப்ெபாழுது
ரிம்ேமான் கன்மைலயலிருக்கற ெபன்யமீன்
மக்கேளாடு ேபசவும், அவர்களுக்குச்
சமாதானம் கூறவும், சைபயார் எல்ேலாரும்
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ெசய்த அனுப்பனார்கள். 14 எனேவ,
அக்காலத்தல் ெபன்யமீனர்கள் தரும்ப
வந்தார்கள்; கீேலயாத்தலிருக்கற
யாேபசன் ெபண்களில் உய ேராடு
ைவத்த ெபண்கைள அவர்களுக்குக்
ெகாடுத்தார்கள்; அப்படிச் ெசய்தும் அவர்கள்
எல்ேலாருக்கும்ெபண்கள்ேபாதாமலிருந்தது.
15 இஸ்ரேவல் ேகாத்த ரங்களிேல
ெயேகாவா ஒரு ப ரிைவ உண்டாக்கனார்
என்று மக்கள் ெபன்யமீனர்களுக்காக
மனேவதைன அைடந்தார்கள். 16 ெபன்யமீன்
ேகாத்த ர ெபண்கள் இறந்தபடியனாேல,
மீதயான மற்றவர்களுக்கும் மைனவகள்
கைடக்கும்படி என்ன ெசய்யலாம்
என்று சைபயன் மூப்பர்கள் ேகட்டு,
17 இஸ்ரேவலில் ஒரு ேகாத்த ரம்
அழிந்துேபாகாதபடி, தப்பனவர்களுைடய
சுதந்தரம்ெபன்யமீனுக்குஇருக்கேவண்டுேம,
18 நாேமா நம்முைடய மகள்களில்
அவர்களுக்கு ெபண் ெகாடுக்கக்கூடாது;
ெபன்யமீனர்களுக்குப் ெபண்
ெகாடுக்க றவன் சப க்கப்பட்டவன் என்று,
இஸ்ரேவல் மக்கள் ஆைணயட்டார்கேள
என்றார்கள். 19 பன்னும், இேதா,
ெபத்ேதலுக்கு வடக்கல் ெபத்ேதலிலிருந்து
சீேகமுக்குப் ேபாக ற பாைதக்குக்
க ழக்காகவும்லிேபானாவுக்குத் ெதற்காகவும்
இருக்க ற சீேலாவ ேல ஒவ்ெவாரு
வருடமும் ெயேகாவாவுக்குப் பண்டிைக
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ெகாண்டாடப்படுக றேத என்று ெசால்லி,
20அவர்கள்ெபன்யமீன்மனிதர்கைளேநாக்க :
நீங்கள் ேபாய், த ராட்ைசத் ேதாட்டங்களிேல
மைறந்தருந்து, 21 சீேலாவன்
ெபண்பள்ைளகள் கீதவாத்தயத்ேதாடு
நடனம் ெசய்க றவர்களாகப் புறப்பட்டு
வருகறைத நீங்கள் பார்க்கும்ேபாது,
த ராட்ைசத் ேதாட்டங்களிலிருந்து
வைரந்து, உங்களில் அவரவர் சீேலாவன்
ெபண்பள்ைளகளில் ஒவ்ெவாரு
ெபண்ைணப் ப டித்துப் ெபன்யமீன்
ேதசத்த ற்குக் ெகாண்டுேபாங்கள்.
22 அவர்களுைடய தகப்பன்மார்களாகலும்,
சேகாதரர்களாகலும் எங்களிடத்தல்
முைறய ட வரும்ேபாது, நாங்கள்
அவர்கைள ேநாக்க : எங்களுக்காக
அவர்களுக்குத் தயவு ெசய்யுங்கள்;
நாங்கள் யுத்தம் ெசய்து, அவனவனுக்கு
மைனவையப் ப டித்துக்ெகாடுக்கவல்ைல;
உங்கள்ேமல் குற்றமுண்டாக, இப்ேபாது
நீங்கள் அவர்களுக்கு உங்கள்
மகள்கைளக் ெகாடுக்கவும் இல்ைல
என்ேபாம் என்று ெசான்னார்கள்.
23 ெபன்யமீன் மக்கள் அப்படிேய ெசய்து,
நடனம்ெசய்க றவர்களிேல தங்கள்
எண்ணிக்ைகக்குச் சரியான ெபண்கைள
மைனவகளாகப் ப டித்துக்ெகாண்டு,
தங்கள் சுதந்தரத்த ற்குத் தரும்ப ப்ேபாய்,
பட்டணங்கைளப் புதுப்ப த்துக் கட்டி,
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அைவகளில் குடியருந்தார்கள். 24இஸ்ரேவல்
மக்களும் அக்காலத்த ேல அவ்வ டம் வ ட்டு
அவரவர் தங்கள் ேகாத்த ரத்த ற்கும் தங்கள்
குடும்பத்த ற்கும் ேபாய், அவரவர் தங்கள்
சுதந்தரத்தல் ேசர்ந்தார்கள். 25 அந்த
நாட்களிேல இஸ்ரேவலில் ராஜா இல்ைல;
அவனவன் தன்னுைடய பார்ைவக்குச்
சரியானபடிெசய்துவந்தான்.
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